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IR KAIP SUPRASTI?
Kalbame apie sparčią pa

saulio pažangą, apie žmo
gaus teises, apie tautų taikų 
ir kūrybingą sugyvenimą, o 
tačiau viskas kažkaip vyksta 
priešingai. Kultūriniame 
gyvenime per šimtmečius 
buvo vystomos pastangos 
siekti tobulumo mene, lite
ratūroj, muzikoj, ir atsiek
tieji rezultatai tebėra idealu 
amžiams, o tačiau kaip ne
sulaikoma banga pasaulį 
užgožė kažkas laukiniško, 
primityvaus, net atstumian
čio: nekultyvuoti balsai ir 
primityvi muzika darosi 
idealu ypač jaunajai kartai ir 
propaguojama ne tik aišktė- 
se, bet ir per radiją, teat
ruose ir koncertų salėse; 
meno galerijose vienas už 
kitą primityviškesni ir bai
sesni paveikslai bei skulptū
ros išstumia klasikus; ab
surdo ir antiteatrai gražina 
žiūrovą į žaliausią primity
vumą.

Neatsilieka ir socialinis 
gyvenimas. Laužomi įstaty
mai, normuoją socialinius 
žmonių santykius, streikai, 
su revoliuciniu ir kriminali
niu atspalviu veda prie grio
vimo, masinio palaidumo ir 
anarchijos. Kai Kurių "svieto 
lygintojų”, legaliai ar nele
galiai atsistojusių darbinin
kijos priekyje pastangos yra 
griauti gyvenamojo krašto 
ūkį be jokios atodairos į visų 
krašto gyventojų interesus 
ir gerbūvį. Ypač tas skau
džiai jaučiama Australijoje 
šiandie, kai nesibaigią strei
kai alina visą kraštą ir aki
vaizdžiai veda prie bankroto 
ir gal net prie sąmyšio. Net
gi krašto vyriausybė atrodo, 
nepajėgi tokio ardomojo są
jūdžio suvaldyti.

Juo labiau šitas pasimeti
mas reiškiasi ir politikoje. 
Kai vyriausybių galvos 
stengiasi išlaikyti pasaulyje 
taiką, gesinti tai vienur, tai 
kitur besireiškiančius konf
liktus, vis tiek atsiranda 
naujai sukurstomų židinių, 
kurie veda visą politinį gy
venimą į atvirą nuosmukį.

Ypač būdinga, kad žiau
riausios prievartos, tautų ir 
asmens laisvių paneigimas 
bei tam tikrų ideologijų 
prievartinė galia masinėmis 
žudynėmis bei sau priešingų 
nusistatymų eksterminaci- 
jomis žmonijos ne tik kad 
neatbaido, bet netgi kažko
dėl labiau patraukia. Iš visų 
aprašymų, pranešimų, gyvų 
liudininkų nupiešti vaizdai 
apie gyvenimą Sovietų Są
jungoje ir kituose komunis
tinės pakraipos valdomuose 
kraštuose, rodos, turėtų pa
saulį pakankamai įtikinti, 
kad slystamą į bedugnę, bet 
ne kylama aukštyn. O gau
nasi priešingai - kažkaip 
kruvinos scenos labiau pa
traukia, negu idealiausios 
idėjos. Ir keista - sąjūdžiai 

su kriminalistiniu atspalviu 
ir elementu jau sodinami 
prie bendro derybų stalo ir 
dažniausiai tokiems nuolan
kiai nusileidžiama.

Imkime kad ir pabėgėlių 
problemą. Ne iš kur kitur, o 
kaip tik iš komunistinių 
kraštų žmonės masėmis bė
ga. Tai komunistiniuose 
kraštuose kitaip galvojantis 
žmogus nelaikomas žmogum 
ir jis arba greita bei lėta 
mirtim sunaikinamas (Sov. 
Sąjungoje) arba tokie, veja
mi iš gimtojo krašto (Viet
namas). Sakykite, iš kokio 
kito krašto žmonės bėga, 
palikdami viską, kas jiems 
brangu, kokiuose kituose

VYTAUTAS MAČERNIS

POETAS

Ateina Jis! Uždekite šviesas!
Tegu ugny paskysta rūmų salės!
Tegu dainas beprotiškai linksmas 
Mergaitės kaip svajonės nerealios

Dainuoja dyvinai aukštais balsais 
Apie menus, jų ritierius žavingus, 
Kurie, praėjęs žingsniais išdidžiais, 
Kolosais jūsų atminty sustingo!

Ateina Jis! Vienintelis Karalius —
Jo akyse regėtis dideli sapnai 
Ir ateities pasaulio formos idealios.

Mergaitės, savo kūnais puoškite jam taką, 
Nuo žvilgsnio jo pamišę sukitės linksmai, 
Nes Jo širdis šiandien už milijardus plaka...
1943. XII. 19.

ANAPUS UŽDANGOS
"PERSPEKTYVOS” 
PRISTATO "KOMUNISTŲ 
SĄJUNGĄ UŽ LIETUVOS

IŠSTOJIMĄ IŠ SSRS”

"Judėjimo už Lietuvos iš
stojimą iš SSRS organizaci
nis Centro Komitetas” 
straipsnį "Visiems, kam rūpi 
ateitis”, išspausdino savilai- 
dinio žurnalo Perspektyvų 
numeryje. Apie tai infor
muoja naujas savilaidinis 
periodinis leidinys, Alma 
Mater (1979 No. 1). Per
spektyvų penktame nume
ryje pateikiama 36 psl. to 
paties ’’judėjimo” pristaty
tos medžiagos.

Perspektyvos, pasak Al
ma Mater, pasirodė 1978 m. 
pavasarį. Tais pačiais metais 
išėjo šeši numeriai. Pirmieji 
trys - teminiai (pvz., Nr. 1 
pašvęstas K. Kuraičio stu
dijai, "Socializmas, komu
nizmas ir demokratija”). 
Nuo penkto numerio me
džiaga įvairi. Penktame nu
meryje "duodamas atkirtis 

kraštuose įvesti prievarti
niai darbai, kurie prilygs ta 
moderniajai vergijai, išsky
rus komunistinius kraštus.

Žmonijos gyvenimas per 
istoriją buvo ir yra nuolatinė 
kova tarp gėrio ir blogio, ta
čiau šioje kovoje bent iki šiol 
jautėsi gėrio pergalė, ir iš 
čia buvo kylama kad ir ma
žomis pakopomis gėrio 
kryptimi. Tačiau pastaruoju 
metu jaučiamas gėrio trau- 
kimasis ir turėtų pozicijų 
užleidimas piktajam.

Tad ir klausimas - kaip tai 
suprasti? Kaip šviesus ir 
kultūringas žmogus viso šito 
nemato ir taip pigiai pasi
duoda nuopuoliui?

Jurašo šmeižikams” dėl 
’Makbeto” pastatymo JA 
V-ėse, o A. Vientauto 
straipsnyje ” Sovietinis 
’tabu’ kultūroje ir jo pasek
mės” parodoma, kad viso
kiais būdais ’’bandoma už
gesinti bet kokią tiesos ir 
kūrybos kibirkštį”.

(ELTA)

RUSU KALBA - 
RUSIFIKACIJOS

ĮRANKIS

SSRS Ministrų Taryba 
1978 m. spalio 13 d. priėmė 
potvarkį apie ’’Priemones 
toliau pagerinti rusų kalbos 
mokymąsi ir mokymą są
junginėse respublikose”. 
Potvarkio tekstas nepas
kelbtas. bet jo turinį atpa
sakoję žurnalas Ruskij jazyk 
v nacjonalnoj škole (Rusų 
kalba tautinėje mokykloje, 
Nr. 1, 1979). Potvarkis aiš
kiai rodo, jog daromos ypa
tingos pastangos užtikrinti, 
kad visi nerusai Sovietų

Poetas Vytautas Mačernis, prieš 35 metus (1944) žuvęs 
Lietuvoje. Da.il. Telesforo Valiaus piešinys

Sąjungoje išmoktų laisvai 
kalbėti ir rašyti rusiškai. 
Pasak sovietologės Ann 
Sheeny (Radio Liberty Re
search, RL 120/79, 
1979.IV.17), naujieji potvar
kiai ir panašios priemonės 
įkvepia dar daugiau baimės 
tiems nerusams, kuriems 
jau dabar daug rūpesčio ke
lia valdžios ’’tikrasis tikslas” 
- "kalbinė nerusų tautybių 
rusifikacija”, ar galimybė, 
kad "dvikalbiškumas” neiš
vengiamai sužlugdys jų pa
čių kalbas. (Panašių nuomo
nių dažnai pasirodo Lietuvos 
savilaidinėje spaudoje). 
Sheeny nuomone, Maskva 
yra taip tvirtai įsitikinusi, 
jog būtina visus SSRS pilie
čius išmokyti rusų kalbos, 
kad ji nepaisys nerusų jaut
rumo tuo klausimu. Tačiau ji 
galvoja, kad, ir įvedus nau
jąsias priemones, rusų kal
bos lygis nerusų tautose, 
ypač Centrinėje Azijoje ir 
Užkaukazyje, dramatiškai 
nepakils.

(ELTA) 
Knyga apie nerusų 

TAUTAS 
sovietų sąjungoje

Praegerio leidykla New 
Yorke pernai išleido straips
nių rinkinį Soviet Nationali
ty Policies and Practices 
(Sovietinė tautybių politika 
ir praktika). Rinkinio re
daktorius, Jeremy R. Azrael 
savo straipsnyje pranašau
ja, kad nerusų tautos atei

tyje dar labiau pabrėš savo 
nacionalinį savitumą, kuris 
galės pasireikšti dar kovin- 
gesnėmis negu prieš tai for
momis. Nežiūrint to, Mask
va sugebėsianti susitvarkyti 
su protesto išsiveržimais 
nerusų tautose, jei neiškils 
stambesnis karas, ar jei 
Maskvos padėties neapsun
kins vidinė politinė degene
racija po ilgos ir aršios ko
vos už valdžią. Ir normalio
mis sąlygomis, rašo Azrael, 
Maskvos veikimo laisvė su
varžyta - kraštutinės prie
monės prieš nerusų tautas 
diskredituotų Maskvą "Tre
čiajame pasaulyje”, kur ji 
nuduoda esanti tarptautinės 
integracijos modeliu ir 
priespaudą kenčiančių tautų 
nekomunistiniame pasaulyje 
gynėja.

(ELTA)

Vakarų ekspertai tvirtina, 
kad Sovietų Sąjunga išgy
vena sunkią ekonominę kri
zę, nes gamyba visu nacio
naliniu mastu yra smukusi ir 
trūksta ne tik kasdieninių 
reikmenų (jų niekad ir ne
buvo pertekliaus), bet ir 
maisto. Dėl to ir kainos taip 
netikėtai pašoko visame so
vietiniame bloke, pradedant 
benzinu ir baigiant maisto 
produktais. Vakariečiai spė
ja, kad sovietai šauksis Va
karų pagalbos išbristi iš 
ekonominių sunkumų.
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Spauda mums ir mes spaudai

Skaitome atsišaukimus, 
kad šie metai yra Vilniaus 
Universiteto metai, o drau
ge ir Australijos Lietuvių 
Fondo metai. Atrodo, reikia 
dar pridėti ir ypatingai pa
brėžti, kad šie metai taip pat 
yra ir SPAUDOS ATGAVI
MO metai. Šis faktas kiek
vienam iš mūsų labai daug 
pasako. Juk spauda buvo ir 
tebėra tasai didysis ginklas, 
kuris prikėlė lietuvių tautą 
naujam atgimimui, paruošė 
visus lietuvius kovai už ne
priklausomybę ir naujam 
nepriklausomam gyvenimui. 
Šiandie irgi spauda nepra
radusi savo vertės ir galy
bės. Jeigu mes čia išvysta
me savo veiklą, susiburiame 
vienokiais ar kitokiais tiks
lais toje pačioje kolonijoje 
vienon vieton, jeigu kas 
antri metai suvažiuojame į 
Lietuvių Dienas, tai šalia 
organizatorių, šalia darbi
ninkų bene didžiausią pozi
ciją šioje veikloje užima 
spauda, nes ji mus visų pir
ma jungia, ji informuoja, ji 
skatina ir žadina. Nesunku 
įsivaizduoti, kaip atrodytų 
mūsų visuomeninis bei kul
tūrinis gyvenimas be savo 
spaudos.

Spaudos atgavimas - atsi
minkime - yra lietuvių bene 
didžiausia pergalėti Nors ko
va truko keturiasdešimt 
metų, bet laimėjimas buvo 
neįsivaizduojamai didesnis, 
negu kad tik sakytume: at
gavome spaudą. Nereikia 
išleisti iŠ akių tai, kad ketu- 
riasdešmt metų trukusi ko
va vyko ne kokiame siaura
me fronte, bet visu tautiniu 
mastu, kur kovotojais buvo 
ne vien karo tarnybon nepa
šaukti vyrai, bet ir moterys, 
ir vaikai. Kiekviena šeima 
kovojo už lietuvišką raštą, 
kiekviena sodyba buvo lie
tuvybės tvirtovė. Ir šitoji 
kova nebuvo vykdoma kokių 
nors organizuotų centrų, bet 
ji vyko spontaniškai, ir net 
be jokios reklamos, be pro
pagandos. Praktiškai kiek

A.A. 
ALBERTUI ALYTAI 

Canberroje mirus, jo žmoną, vaikus, brolį ir visus 
artimuosius skausme giliai užjaučiame.

čeičių šeima
. 0. Pilkienė ir sūnūs

M. Labutienė 
Daiva ir Dan Bieri 
L. ir P. Velioniškiai

Apgailėdami mirusį
A.A.

FRANZ VAN HOOF 
skausme giliai užjaučiame jo žmoną Galiną, dukteris Ritą 
ir Mishelle ir visus artimuosius.

Julius ir Ona Dambrauskai ir 
šeima

vienas lietuvis pasijuto mir
tinai užgautas uždraudus 
lietuvišką spausdintą žodį ir 
kiekvienas laikė savo tauti
ne pareiga stoti į kovą už 
savo teises. Gal niekad lie
tuvių tauta nebuvo taip są
moningai vieninga ir ryžtin
ga priešintis. Spaudos už
draudimas tai buvo akstinas 
pažadinti ir įsąmoninti visą 
tautą, kad ji kaip tokia eg
zistuoja ir kad jos natūrali 
teisė turėti tai, kas jai pri
klauso. Amerikos preziden- , 
to J. Carterio pradėtoji at- ' 
vira kova už žmogaus teises 
visame pasaulyje bent lietu
viams nebuvo naujiena: lie
tuviai pradėjo kovą už žmo
gaus ir tautų teises jau prieš 
115 metų, kai dar nebuvo 
deklaruota nei Jungtinių 
Tautų paskelbta Žmogaus 
teisių deklaracija, nei Hel
sinkio susitarimai. Dar 
daugiau: pasipriešinimas 
spaudos uždraudimui lietu
vių tautoje išugdė 
kovingą dvasią, kuri privedė 
visą lietuvių tautą prie ne
priklausomybės atgavimo ir 
kuri nėra išblėsusi iki dabar. 
O visa tai atsiekta siekiant 
spaudos laisvės prasidėjus 
tai kovai dar vysk. M. Va
lančiaus iniciatyva.

Nors ir pavergta lietuvių 
tauta, bet ir dabar ji turi sa
vo spaudą, tik toji spauda 
sukaustyta ir pajungta 
vienos ideologijos ir oku
panto interesams. Dabarti
nėje Lietuvoje irgi vyksta 
toji pati kova už spaudos 
laisvę, kokia ji prasidėjo 
prieš šimtą metų. Tai liudija 
ten leidžiama gausi pogrin
džio spauda, kurios nesulai
ko nei sustiprinti persekio
jimai, nei ilgametė Sibiro 
katorga, nei papirkimai. 
Kaip ir mes patys, lygiai ir 
okupantas su sau palankiais 
tarnais žino, kad ne kas kita, 
o kaip tik spauda yra aksti
nas palaikyti tautoje sąmo
ningumą, atsparumą

Lygiai tuo pačiu principu 
ir ta pačia misija savo ūžda- 

vinį atlieka ir išeivijos spau
da tik gal su tuo skirtumu, 
kad išeivijos lietuvių ir skai
tytojų tarpe tasai tautinis 

' budrumas ir kovingumas 
yra žymiai nuslūgęs. 0 tu
rėtų būti kaip tik priešingai: 
jeigu pavergtoje tautoje ta
sai kovingumas nuolat stip
rėja ir auga nežiūrint skau
džių aukų, tai juo labiau jis 
turėtų reikštis čia, mūsų 
tarpe, niekam nevaržant ir 
nekliudant. Iš tikrųjų, spau
da yra ne tik mums, bet gal 
dar labiau mes turėtume at
siskleisti savai spaudai, ir ne 
vien tik paremdami ją ma
terialiai, bet ir patys akty
viai joje dalyvaudami. Štai 
pries akis spaudai specialiai 
organizuojami baliai: Mel
bourne rugpiūčio 11 d. ir 
Sydnejuje rugsėjo 22 d, Pa
sistenkime, kad jie nebūtų 
tušti ir taip pat per juos pa
rodykime, kad nesame abe
jingi mūsų spaudai, neklau- 
siant, kiek patys iš jų gausi
me, bet kiek prisidėsime 
prie spaudos ją palaikydami 
ir pakeldami.

(v.k.)

ITALŲ SAVAITRAŠTIS 
APIE ELTĄ

Milane leidžiamas įtakin
gas politinis savaitraštis 
Candido (1979.III.22) aprašo 
ELTOS informacijos tarny
bą: "ELTA — Press atsto
vauja spaudą, kurią leidžia 
rezistencija prieš lietuvių 
komunistų režimą. ELTA — 
Press verčia ir platina Va
karuose - šešiomis kalbomis, 
įskaitant italų - įvairių žinių 
repertuarą, kurio sovietų 
spaudai nepavyko paneigti, 
ypač Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kroniką, įdo
miausią Sovietų Sąjungos 
teritorijoje išeinantį savilai- 
dinį žurnalą."

(ELTA)

Kvietimas į Seminarą
KVIEČIAME Į ANTRĄJĮ 

BALTISTIKOS
SEMINARĄ

Seminarai Baltistikos te
momis yra palyginus dar 
naujovė Australijos lietuvių 
gyvenime. Jų pradininkai 
Pabaltiečių Jaunimo Semi
narai, kurių yra buvę net 
septyni per paskutiniuosius 
trejus metus. Pirmasis Par 
baltiečių jaunimo seminaras 
įvyko Adelaidėje 1976-tų 
metų spalio mėnesį; vėliau 
šiais renginiais susidomėjo 
ir Melbourno bei Sydnejaus 
akademinis jaunimas. Iš šių 
seminarų Sydnejuje kilo 
mintis surengti aukštesnio 
lygio Baltistikos seminarus, 
taikomus visiems susidomė
jusiems Baltistikos Studijo
mis. Pirmasis tokio pobūdžio 
renginys įvyko Sydnejuje 
praeitų metų rugsėjo mėn. 
Macquarie Universitete. 
Seminaro organizatoriai 
Sydnejaus Baltistikos Stu
dijų Grupė, SBSG, kurią su
daro daugumoje jau užsie
nyje gimę ir studijas baigę 
estai, latviai ir lietuviai aka
demikai.

Toliau puoselėti Baltisti
kos studijas ir ugdyti naujas 
jėgas šioje srityje, SBSG

Laukiami svečiai 
Australijoje

LOS ANGELES DRAMOS SAMBŪRIS 
GASTROLIUOS AUSTRALIJOJE.

SPALIO 18- 28 d.d.

Los Angeles Dramos Sambūris, vadovaujamas rež. 
Dailios Mackialienės, atvyksta Australijon šių metų spa
lio mėnesio 18 dieną ir statys po du spektaklius Melburne 
ir Sydnejuje.

Per paskutiniuosius keletą metų Australiją yra aplan
kę Gyvataro ir Grandinėlės tautinių šokių grupės, įvairūs 
solistai - solistės, muzikai, poetai ir panašiai. Tai įvairūs 
kultūriniai mainai, kurie yra papildę mūsų, Australuos 
lietuvių, gyvenimą. Toliau tęsti ir tvirtinti šiuos išeivijos 
gyvenimo ryšius atvyksta Los Angeles Dramos Sambū
ris.

Iš Los Angeles, Dramos Sambūris atvyksta Melbour- 
nan spalio 18-tą dieną. Pastatę du spektaklius Melbourne, 
spalio 23 dieną išvyksta Sydnejun. Tenka atsiprašyti 
Adelaidės lietuvių, kad dėl laiko stokos, Sambūris nesus
pės aplankyti jų kolonijos. Spalio 29-tą dieną Sambūrio 
Kolektyvas išskrenda atgal į JAV.

Los Angeles Dramos Sambūris statys Birutės Fūkėle- 
vičiūtės 3-jų veiksmų dramą "PALIKIMAS", ir Jurgio 
Gliaudos 2-jų veiksmų farsą "KOMPIUTERINĖ SAN
TUOKA". Melbourne spektakliai bus statomi Melbourno 
Lietuvių Namuose, spalio 20-21 dienomis. Sydnejuje 
spektakliai vyks Sydnejaus Lietuvių Klube, spalio 27-28 
dienomis. Papildomos informacijos bus skelbiamos Mūsų 
Pastogėj.

Atvyksta penkiolikos žmonių sąstatas: trylika teatralų 
ir 2 svečiai. Šis sąstatas dar gali būti pasipildytas sve
čiais. Skelbiame atvykstančių.sąstatą: Vincas ir Ema Do
vydaičiai, Juozas ir Gražina Raibai, Viltis Jatulienė, Ra
munė Vitkienė, Valerija Mikienė, Ona Deveikienė, Dalila 
Mackialienė, Algis ir Genė Žaliūnai, Manfredas Prišman- 
tas, Rasa Zelenytė ir Saulius Matas.

Melbourne L.A. Dramos Sambūrio atvykimo reikalai 
tvarkomi' Alisos Baltrukonienės, Sydnejuje inž. Vytau
to Juškos. Parengimuosius darbus atlikti pagelbsti Mel
bourno Apylinkės Valdyba ir Melbourno "Austos” teatro 
grupė; Sydnejuje - "Atžalos” Teatras ir Sydnejaus Lie
tuvių Klubas.

Nakvynių klausimu. Sambūrio pageidavimu, pirmąsias 
dienas Melbourne praleis viešbutyje, kad galėtų greitai 
po ilgos kelionės atsigauti. Pastačius spektaklius pagei
daujama juos apgyvendinti privačiai pas lietuvius. Syd
nejuje pageidaujama sambūriečius apgyvendinti pas lie
tuvius nuo spalio 23-tos dienos vakaro iki spalio 29-tos. 
Galį ir sutinką apgyvendinti mūsų svečius artistus pra
šomi kontaktuoti p. A. Baltrukonienę Melbourne (tel. 
861-6304) ir V. Jušką Sydnejuje (tel. (bus). 632-0111). Iš 
anksto dėkojame už dėmesį!

Prašome melbourniškius ir sydnejiškius įsidėmėti 
spektaklių datas: Melbourne spalio 20-21; Sydnejuje 
spalio 28-29, ir gausiai apsilankyti pastatymuose.

Vyt. Juška

ruošia antrąjį Baltistikos 
Studijų seminarą, kuris 
įvyks šeštadienį, rugsėjo 
15-tą dieną, 1 vai. p.p. Mac
quarie Universitete. Semi
naras rengiama paskaitų sa
lėje W5AT3, W5C pastate. 
Seminare bus svarstomos ir 
diskutuojamos aktualios 
problemos, kurios gali sudo
minti ne tik mūsų akademi
kus bet ir jaunimą bei vy
resniuosius.

Šiame seminare bus 
skaitomos penkios paskai
tos, kurių temos ir skaityto
jų pavardės išvardintos že
miau. Atsiliepimai į praėjusį 
seminarą australų moksli
ninkų tarpe buvo teigiami, ir 
šiais metais paskaitas skai
tys du australai Sydnejaus 
universitetų dėstytojai; Dr. 
Peter King, iš Sydnejaus 
Universiteto, ir Dr. Frank 
Clarke, iš Macquarie Uni
versiteto. Nors temų užvar- 
dinimai nėra galutiniai, jie 
skelbiami skaitytojų dėme
siui.

Vytautas Patašius - "Vil
niaus Universitetas - 400 
metų”.

2. Lembit Suur - "Rezis
tencija Sovietų Okupuotoj 
Estijoj 1940-41 metais per 
tremtinių akis”.

3. Uldis Abolinš - "Latviai 
Menininkai Australijoje".

4. Dr. Peter King - The 
Philosophy of Soviet Autho- 
riterianism".

5. Dr. Frank Clarke - 
"Latviai Anarkistai Austra
lijoje 1905-13".

Paskaitos užsitęs po 30 
minučių, plius 20 minučių 
diskusijoms. Po dviejų pas
kaitų bus daroma trumpa 
(15 minučių) pertraukėlė.

Macquarie Universitetas 
yra prie Epping Highway, 
North Ryde. Traukiniu 
vykstantieji keliauja į 
Epping stotį, iš kur autobu
sas Nr. 290, arba Wynyard 
autobusas, priveža prie uni
versitetų vartų. Universite
to kieme bus išdėstyti pla
katai, kurie nurodys paskai
tų salės kryptį.

Rengėjai kviečia ne tik 
mūsų akademikus, bet jau
nimą ir vyresniuosius gau
siai dalyvauti. Po paskaitų 
linksmavakaris "Wine and 
Cheese"; proga arčiau susi
pažinti su paskaitininkais 
bei dalyviais.

V. Jagaudis

Skaitykite 
Mūsų Pastogę!
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’’Pogrindžio Archyvas”
LIETUVOJE PASIRODĖ 

POGRINDINIS 
"KULTŪROS ARCHIVAS”

Savilaidinis žurnalas Al
ma Mater (Nr. 1) aprašo 
naujo pogrindinio leidinio, 
Kultūros Archyvo, pirmąjį 
tomą. Įvadiniame straips
nyje Tomas Venclova paly
gino dabartinę padėtį Lie
tuvoje su George Orwell’io 
garsiojo romano 1984 pa
sauliu. Tai visuomenė, ku
rioje svarbiausią vaidmenį 
vaidina prievarta - baudžia
mieji organai... yra dar pro
paganda, visiems privalomi 
ritualai, net naujoviška varu 
brukama kalba, kurioje 
įtartinoms sąvokoms žymėti 
stinga žodžių. Labiau nusi- 
pelnusiems visuomenės na
riams leista veidmainiauti: 
Tu gali matyti aplink save 
blogį, bet tai tavo privatus 
reikalas ’viešumoje turi sa
ve kontroliuoti... Paskuti
nysis ir labai esmingas me

Trečią žiemą leido Kaži; 
mierės Ginčas po anos at
mintinos kelionės, ir ją taip 
gyvai tebeturėjo prieš akis, 
kaip ir tada, kada buvo 
įgrūstas laivan ir perpluk
dytas vandenimis. Po to dar 
dvi dienas vežė traukiniu į 
tą didelį miestą begalinėse 
lygumose, ir vėl prie vande
nų, kurie, nors vadinami 
ežeru, buvo neperžvelgiami, 
ir turbūt, tokie pat, kaip 
anos plačiosios jūros. Jo 
vaikai iš anksto pasidalino 
senu tėvu - jis atiteko jau
niausiai dukterei, kad tokiu 
būdu galėtų būti naudingas, 
augindamas jos mažus vai
kus. Tai buvo labai svarbu ir 
įsidėmėtina gėrybių krašte, 
kur net šimtametės senelės, 
jei netingi, geba pasidaryti 
pinigo ir užsidirba ne tik lai
dotuvėms, bet ir pramo
goms ir papuošalams.

Ir prasidėjo savitas gyve
nimas senajam Ginčui. Duk
tė ir žentas, su tamsa kėlėsi, 
traukė į darbus ir grįždavo 
vėlai, išvargę ir pikti. Jis te- 
riojosi su priaugančiais ir 

todas - praeities kontrolė. 
Kas valdo praeitį, tas valdo 
ir dabartį, ir ateitį. Todėl iš 
praeities išbraukiama visa, 
kas nepatogu šios dienos 
požiūriu. Kita vertus, pri- 
kuriama ir tai, ko nebuvo”.

Į Kultūros Archyvą pate
ko septyni niekur nespaus
dinti Kazio Inčiūros eilėraš
čiai, kuriuose jis aprašo savo 
pergyvenimus Sibiro trem
tyje, ir Onos - Lukauskaitės 
- Poškienės, Lietuvos Hel
sinkio Grupės narės, atsimi
nimų pluoštas iš sovietinio 
Gulago - Lagerio pasakos 
(1973 m.). Spausdinamas 
Balio Sruogos laiškas Petrui 
Cvirkai, rašytas Birštone 
1946'm. liepos mėn., kurio 
sovietinė spauda "nedrįsta 
viešai paskelbti”. Kitas įdo
mus dokumentas, tai "Pažy
ma dėl žurnalo ’Kultūros 
Barai’ ir kai kurių kitų klau
simų”, datuota 1978 m. 
lapkričio 7 d. "Pažymos” au
torius C. Juršėnas, buvęs 

taip nusiplūkdavo kaip nie
kad anksčiau per sunkiau
sius . darbymečius. Savaitės , 
vijo savaites, suskirstytas , 
pagal išmokamus uždarbius, 
bet jis laukdavo jų galo tik 
tani, kad galėtų išeiti gatvėn 
ir iškrėsti pypkės pelenus į, 
priešais augantį medį. , Jis.", 
velijo kaip nors nusigauti 
miesto pakraŠtin, ir tai ne 
vieną kartą mėgino, bet kur 
nėjo, kur nesuko, visur žvy
gavo tos pačios gatvės, nu
rūkę namai, dirbtuvės, ge
ležinkeliai, mašinos. Kad 
šiame krašte yra dar kas 
nors be fabrikų ir mašinų, jis 
nebevaliojo įsivaizduoti, už
miršęs ilgą kelionę traukiniu 
per žolėtąsias lygumas.

Jį išleisdavo bažnyčion, 
įbrukę delnan sidabrinį pi
nigą, kad jį galėtų įmesti 
krepšelin kaip tik tuo metu, 
kadi jį pakiša prieš atskleis
tą maldų knygą, pirm skar
džiai sužvanginus. Arba nu
sivesdavo į parką, kur kiek
vienas medis buvo nutrintas 
ir nučiupinėtas, žolė nugu
lėta ir lapai nubraukyti. Kad

Lietuvos KP CK propagan
dos ir agitacijos skyriaus 
instruktorius, išdėsto visas 
Kultūros Barų ir kitų spau
dos organų "nuodėmes”.

Alma Mater apibūdina 
Kultūros Archyvą kaip "ak
tualų” bei ’’reikšmingą mūsų 
kultūros istorijai” leidinį ir 
išreiškia apgailestavimą, 
kad kolkas tesusilaukta tik 
vieno jo tomo.

(ELTA)

SOVIETINĖ SISTEMA - 
’’VIETINIŲ

REVOLIUCIONIERIŲ”
KŪRINYS

1940-ais metais nebuvo 
Raudonosios Armijos agre
sijos - sovietinę sistemą į 
Pabaltijį įvedė "vietiniai re- 
volucionieriai”. Tai tvirtina 
pernai Maskvoje išleista 
liuksusinė knyga, Socialisti- 
českije revoliuciji 1940 g. v 
Litve, Latvii i Estonii. Vos- 
stanovlenje sovietskoj vlasti 
(Socialistinės revoliucijos 
1940 m. Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje. Sovietinės val
džios atstatymas. Nauka, 
Maskva, 1978, 531 p.). I.I.

ir nekokios išeigos, o mažėjo 
ir jos, nes žentas ir duktė, 
jei tik galėjo, dirbo ir šven
tadieniais, sakydami, kad 
reikia pasispausti, kol karš
ta geležis. Jie pirks mašiną, 
ir tada visi galės išvažiuoti 
už miesto ir pailsėti.

• Sunkios dienos spaudė 
senio Ginčo pečius. Įsimetė 
dusulys. Jis troško nuo dū
mų ir suodžių. Įsikibęs į tvo
rą ar pasienio atsirėmęs, le
kavo liežuviu ir krankštė, 
negalėdamas atsikosėti iš 
visų plaučių. Špokeliš švil
pavo jo krūtinėje. Vaikai jau 
į mokyklas bėgo. Kasdien 
pasiutęsni darėsi. Kur gi tu 
su jais, nelabaisiais. Senio 
ne tik kad neklausė, bet er
zino ii- tyčiojosi. Vėlė į jo ži
lus plaukus apžlebentos gu
mos kąsnius. Pūtė iš burnos 
tokius burbulus, kad širdžiai 
šleikštu, darėsi. Išvertę pa
raudusias akis, spoksojo iki 
vidurnakčio į dėžę, pastaty
tą; 'kambario gale, kurios 
stiklinėje sienoje rodė bai
siausius dalykus. Ir vaikai tą 
patį darė, ką ta prakeikta 
skrynia rodė - apsimaukšinę 
plačias skrybėles, apsikars
tę blizgučiais, jodinėjo vie
nas su kitu, kaukė, rėkė ir 
šaudėsi pištalietais, tyčią 
taikydami arčiau senio ausų. 
Tarpusavyje jie riejosi sve
timą kalba,, kuri senajam 
buvo niekas kitas, kaip 
paukščių kalba. Ir dar nedo
rų, svetimų paukščių.

Savųjų, paukščių kalbą 
Kažųhiėras Ginčas suprato. 
Jis užaugo kartu su jais. 
Kėlė ir gulo, dainavo ir ver
kė,: ir pažino nė vien iš 
plunksnų ir balso, bet ir iš jų 
skridimo ir cypsėjimo gūž
tose. Nuo pečelindos ir bit- 
lesėš iki juodojo miškinio 
gandro. Jis laukdavo to 
laiko, kada pradės padangė
mis traukti paukščiai. Ru
denį ir pavasarį, tomis lū
kesčių persunktomis dieno
mis iškiurksodavo kiek ga
lint ilgiau priebutyje arba 
kiemelyje prisiplakęs. Jam 
sakė, kad per tokį miestą 
joks paukštis nedrįsta 
skristi, ne bent koks paiši
nas žvirblis ar raudongūžis 
strazdas. O kur jau ten žą
sys ar gervės?

Tėvas šnekėjo kartą, kai 
jau sniegas buvo nutirpęs ir 
tarptrobiais įsirausdavo 
naršus, drėgna žeme įkvipęs 
vėjas:

Henrikas Radauskas

ŽODIS

Jie kirviu sukapojo žodį, . 
Užrakino vario raktu, 
O jis mūro akmenį skrodė 
Nemirtingo žingsnio taktu.

Prieš jį puolė javai ant kelių 
Ir nutilo paukščiai, kada 
Jis aidėjo aklų trobelių 
Sidabrinės dainos gaida.

Jį už ančio nešėsi vaikas 
Vakarų aušros ramume, 
Jį augino didelis Laikas 
Šaknimis po gruodžio žeme.

Saulė pramušė plutą švino, 
Sultys ėmė ūžt kaip kadais, 
Šakomis padangę užtvino 
Ir užpylė žemę žiedais.

Minco vadovaujama redak
cinė kolegija atliko savo už
davinį su magiškomis lazde
lėmis - iš 1940 - 1941 metų 
dingo Raudonoji Armija, 
suklastoti rinkimai, stalini
nis teroras, masinės depor
tacijos.

(ELTA)
.♦»»

Popiežius Jonas Paulius II 
planuoja jau trečią kelionę į 
pasaulį. Šį kartą jo kelionė,

— Va, jau netrukus 
patrauks paukščiai nąmo..Vj) 
Tai, kad galėčiau jais pasek-" 
ti... Ar neatsidurčiau mūsų 
patyrely? Kas pavasarį mie
lą jų ten pulkai nusileidžia 
pasiganyti. Iš tolo atrodo, 
jog viso sodžiaus avys krū
von suvarytos - tik daug 
gervių būdavo...

Žentas juokėsi kaip iš ma
žo vaiko, atsakydamas:

— Atsimink, tėve, kad 
mes esame penki tūkstančiai 
mylių į šoną. Tos gervės 
niekad neperskris mūsų so
džiaus ganyklų.

— Kaip tai ne?.. - senis 
galvojo tiesiai ir paprastai. 
Užtenka pasižiūrėti į savo 
šešėlį - jo tik viena pėda vi
dudieny, ir saulė spigina į 
pakaušį. Ji dargi karštesnė, 
negu Bavarijos žemėje, kur 
priglobstį rado, pabėgus iš 
namų. Jie traukė visą laiką į 
pietus didžiuoju paukščiu 
keliu... Jis tvirtai tikėjo, kad 
ir dabar nėra nukrypę, ir 
šnekėjo tokią dieną, kai pa- 
dngė apsiniūko ir viskas ro
dė artėjantį rudenį:

— Jeigu dabar pamaty
čiau žąsų pulką ir pasukčiau 
kepurę, tai jos man sugirk- 
sėtų. Gaučiau žinią iš jų. Juk 
jos iš mūsų žemės dabartės 
atplasnoja.

Ir jis laikė kepuršę ranko
je, nutraukęs nuo galvos, 
pasiruošęs tai išdaigai, tar
tum sumanęs išjuokti jau
nuosius, kurie j’am aiškino, 
kad per tokį miesto triukš
mą nieko neišgirstų, nežiū
rint kokie pulkai skristų.

Ir šitaip, slenkant į galą 
trečiajai žiemai, jis pasijuto 
ypatingai neramus. Daugiau 
negu dusulys jį smaugė su
vokimas, kad jį atvežė čia 
numirti. Ir joks stebuklas 
nėbesugrąžins atgalios į se
nuosius kapelius, po vinkš
nomis. Jis siekės keletą žo
džių pasiųsti paukščiais ten, 
kur jam pačiam jau nebe
lemta sugrįžti. 

numatyta, prasidės rugsėjo’ 
29 d., kur tris dienas praleis 
Airijoj ir iš ten į Jungtines 
Amerikos Valstybes, ir kal
bės Jungtinių Tautų 
posėdyje New Yorke. Prieš 
tai popiežius lankėsi Pietų 
Amerikoje ir Meksikoje, ne
seniai Lenkijoje. Atrodo, 
kad dabartinis popiežius ne
bus Vatikano belaisvis, kaip 
kai kas teisingai pranašavo.

ir taip vieną drumzliną 
troškios miglos suvystytą 
naktį duktė pabudo kaip sy
kis tuo metu, kai jos tėvas 
tylutėliais iškrapeno pro 
duris. Paskui ji pakėlė vyrą, 
kad eitų ir pasižiūrėtų, kur 
taip ilgai užgaišo senis. Pas
kutiniu metu su juo daugiau 
vargo, kaip naudos. Tą patį 
manė ir žentas, amžinai ne- 
išsimiegąs ir piktas, kaip 
širšūnas.

Senis stovėjo vidury gat
vės ties tuo vieninteliu ap- 
sususiu medžiu, baltais apa- 
tininkais, iškėlęs rankas. Jis 
mojavo ir šaukė:

— Klausykis!.. Šit jos!.. 
Va, va... Dar vienas, ir dar ■, 
vienas... ,

Žentas nurijo apmauti^''-“ 
taip jį paveikė senio stovas 
ir žodžiai. Jis prisiminė kaž
ką, girdėtą jaunystėje. Ir 
pati naktis, kaip būdavo 
nužliaukus polaidžiui - šilta, 
slopi, pilna besikalančių dai
gų, plyštančių pumpurų, iš
siliejusio brazdo ir sulos - 
nuprausta pirmo pavasario 
lietaus. Gervės, ar iš tik
rųjų? Jis įsiklausė ir pasekė 
senio rankas. Viršum stogų 
kažinkas sunkiai švainkštė, 
vasnojo ir girksėjo. Ir to
kiame aukštyje, kad, rodos, 
užlipus ant tų stogų, galė
tumei ranka pasiekti. Tam
sus šešėlis ilga grandine ju
dėjo ir sliuogė palšu dangu
mi. Reti, išskydę debesys 
yrėsi pro mėnulio pilnatį.

O miestas tomis minutė
mis snaudė, kaip milžinas 
žvėris. Jokia mašina, joks 
lėktuvas, nė traukinys, nė 
fabriko sirena, anei tolimas 
tramvajus nesuardė mirti
nos tylos. Ir visas oras kve
pėjo sprogstančiais berže
liais, nors tik tas vienas ir 
apsusęs medis teaugo toje 
gatvėje.

Tas pavasaris ir buvo 
paskutinis Kazimierui 
Ginčui.
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Lietuvos istorija 
lenkiškaitęsinys

STEPAS VARANKA
MŪSŲ PASTOGĖS

Keletas žodžių dėl lietuvių 
vardų ir vietovių rašybos. 
Lietuvių rašyba yra morfo
loginė - etymologinė, o ne 
fonetinė. Dėl nežinančio lie
tuvių kalbos susidaro sun
kumų. Dabartiniam lietu
viškam alfabete, kuris buvo 
gan vėlai, tik 1920 metais 
nustatytas, yra keletas rai
džių, lenkams nežinomų. 
Raidės su nosine: a, e, i, u, ir 
balsės - ilgos. Be to, yra ir 
kitos raidės su kitais ženk
lais. Dauguma asmenų ir 
vietovių vardų rašomi su
lenkintai, kaip Jagiello, o ne 
Jogaila, Witold, o ne Vytau
tas, Wilno, o ne Vilnius. 
Lenkijoje jau pradėta dabar 
veikiančių lietuvių pavardės 
rašyti lietuviškai.

Autorius savo knygoje 
naudoja vardams ir vieto
vėms lenkišką rašybą iki 18 
šimtmečio. Nuo 19 amžiaus 
pagal lietuviškai rašyta, iš
skyrus, jeigu tie asmenys 
patys save tuo laiku vadino 
lenkiškai, kaip Maciej 
Wolonczewski - Motiejus 
Valančius. Indekse, šalia 
lenkiškai parašytų vardų 
yra ir lietuviškų.

Ochmanski’o parašyta 
Lietuvos istorija turi 600 
bibliografinių pozicijų. Toks 
didelis skaičius bibliografi
nių pozicijų paduotas tam, 
kad palengvinus norinčiam 
apie Lietuvos istoriją moks
lininkui, studentui ir istori
jos mėgėjui susirasti šalti
nius. Autorius labai apgai
lestauja, kad nenurodė nei 
vieno dabar išeinančio žur
nalo bei kito leidinio, lie
čiančio Lietuvos istoriją 
savo bibligrafiniame indekse 
todėl, kad neturėjo.

Autorius dėkoja visiems, 
krašte ir užsienyje esan
tiems, kurie jam padėjo šia
me darbe. Pabaigoje leidėjai 
rašo, autorius Ochmanski 
tikisi, kad jo parašyta Lie
tuvos istorija atliks savo 
paskirtį, sukels istorijos 
mėgėjams ir kitiems gilesnį 
norą pažinti broliškos Lie
tuvos didingą praeitį.

LENKIJOS UMTIMATU- 
MAS1 LIETUVAI PAGAL 
OCHMANSKI

Toje istorijoje apie lenkų 
1938 m. ultimatumą Lietu
vai rašoma: Nežiūrint to, 
kad lenkų - lietuvių derybos 
buvo nutrauktos 1928 me
tais, neoficialiai jos buvo tę
siamos ir toliau, siekiant ko
kio nors susitarimo.

Nuo 1929 metų Lietuvos 
užsienio reikalų ministeris 
Statys Lozoraitis vedė slap
tas derybas su Lenkija dėl 
santykių pagerinimo. Apie 
tų derybų rezultatus Lozo
raitis 1935.4.18 d. -painfor
mavo Lietuvos prezidentą 
Smetoną.

Savo pranešime Lozorai
tis siūlė, kad Lietuva su 
Lenkija savo santykius 
pagrįstų tuomi, kad Lenkija 
priapžintų Vilniaus krašto 
lietuviams gyventojams 
kultūrinę autonomiją. Be to, 
Lenkija turėtų grąžinti Lie
tuvai Šeinius, Punską ir 
Švenčionis. Ministeris Lo
zoraitis tuos reikalus svars
tė su Lenkijos ministeriu 
pulkininku Jozef Becku 1935 
m. Genevoje.

Vėliau slaptas derybas

tęsė Lozoraičio patikėtinis 
Lietuvos pilietis Kazimierz 
Narutowicz, buvusio Lenki
jos prezidento Gabrielio Na- 
rutowicz’o brolvaikis. Jis 
per Rigą važinėjo tarp Kau
no ir Varšuvos.

Prezidentas Smetona ne
drįso užmegsti santykių su 
Lenkija, nes tas reikštų Vil
niaus išsižadėjimą. Pasikei
timas nuomonių tarpinin
kaujant Narutowicz’ui vyko 
iki 1938 metų.

1938 m. kovo mėnesį len
kų - lietuvių santykiai atsi
dūrė pavojuje. Kovo 11 die
ną buvo mirtinai pašautas 
lenkų kareivis Serafin, kuris 
buvo peržengęs Lietuvos 
sieną netoli Trasnykų kai
mo, prie Merkinės. Pilsuds
kio palikuonys sukėlė dirb- _ ____,___ _____ hj_
tiną audrą. Pradėjo varyti užinteresuota Lietuva, 

propagandą sušvelnino savo reikalavi-' 
mus.

. 1938.3.17 d. Lietuvai buvo
priešlietuviškas de- įteiktas ultimatumas reika- 

. Brasidėjo laujant santykių užmezgimo 
iki 1938.3.31 dienos. Atsa
kymas kaip reikalavo ulti
matumas turėjo būti įteiktas 
48 valandų laikotarpyje.

Lenkijos vyriausybė, iš-

neapykantos 1 . „ 
prieš Lietuvą. Šovinistų su
kurstytos minios rengė įvai
rias j ’ 
monstracijas.
agitacija spaudoje ir per ra
diją. Demonstrantai šaukė: 
"Wodzu prowadz nas na 
Kowno" - Vade vesk mus į 
Kauną.

Pas Newcastle 
lietuvius

NAUJA APYLINKĖS
VALDYBA

Birželio 24 d. St. Laurence 
parapijos salėje įvyko New
castle Apylinkės metinis 
visuotinis susirinkimas. Vai. 
pirmininkui Dr. G. Kišonui 
atidarius susirinkimo pirmi
ninku išrinktas kun. P. Mar- 
tūzas, sekretoriauti pak
viesta Zina Zakarauskienė.

Vald. pirm. Dr. G. Kišo- 
nas padarė išsamų veiklos 
pranešimą, išryškino New
castle choro, "Trio + 1” 
dainininkių grupės bei Dis
kusijų Klubo ne tik gražų 
įnašą į kultūrinę apylinkės 
veiklą, bet tuo pačiu gražų 
šios apylinkės reprezentavi- 
mą ir už apylinkės ribų. 
Atskirai padėkojo bibliote
kos vedėjai Viktorijai Kris
tensen už gražų bibliotekos 
sutvarkymą ir išplėtimą ir 
Alf. Šernui, kuris "Mūsų 
Pastogėje” ir "Tėviškės Ai
duose" skelbė tiek valdybos, 
tiek bendrai įvairių įvykių 
apylinkėje aprašymus ir taip 
pat ilgus metus buvo atsto
vu Pavergtų Tautų Komi
tete Newcastle.

Valdybos kasininkas Je
ronimas Pranskūnas patiekė 
kasos pajamų ir išlaidų ba
lansą ir dabartinį kasos sto
vį.

Marta Zakarauskienė 
perskaitė Revizijos Komisi- 
ios aktą, kuriame pažymėta, 
:ad kasos knyga vesta tvar

kingai, visos išlaidos patei
sinamos. Akte išreikšta pa
dėka už gražų darbą kasi
ninkui J. Pranskūnui. Rasta, 
kad įvairiomis sumomis bu- 
vo paremta Australijos Lie
tuvių Fonas, Tautos Fondas 
ir vietinė biblioteka, tačiau 
pastebėta, kad per ištisus 
dvejus metus nebuvo pas
kirta finansinės paramos 
Krašto Valdybos reikalams, 
todėl siūlyta, kad susįrinki-

Padėtis darėsi pavojinga. 
Atrodė, kad gali kilti karas. 
Sovietų Sąjunga, matydama 
tai, perspėjo Lenkiją, kad ji 
nutrauksianti nepuolimo su
tartį pasirašytą 1932 m. To
je istorijoje pabrėžiama, kad 
lenkų ir lietuvių komunistai 
smerkė Lenkijos elgesį ir 
reikalavo santykius sutvar
kyti kaip lygus su lygiu.

Iš tikrųjų nei lenkai nei 
lietuviai karo nenorėjo. 
Lenkija net nebuvo paskel
busi mobilizacijos. Visa ak
cija vyko užkulisiuose. Len
kija pradžioje norėjo padėtį 
išnaudoti priversdama 
ginklu Lietuvą užmegsti 
diplomatinius santykius. 
Tačiau po ministerio Becko 
pasikalbėjimo su Hitleriu 
suprato, kad Vokietija yra 
užint“ “ucta Lietuva,

mas paskatintų naują val
dybą ateityje skirti tam tik
rą sumą Krašto Valdybai. 
Susirinkimo pirm. P. Mar- 
tūzui parėmus, šis pasiūly
mas priimtas.

Valdybos veikla priimta 
išreiškiant padėką visiems 
valdybos nariams.

Valdybos šiame susirinki
me nepavyko sudaryti. 
Kviečiama buvusi valdyba 
dirbti sekančiai kadencijai 
nesutiko. Naujų kandidatų 
nesusidarė pakankamas 
skaičius. Nutarta po mėne
sio šaukti vėl susirinkimą ti
kintis, kad per tą laiką as
meniškų pasitarimų išdavo
je atsiras kandidatuojančių.

Susirinkimo dalyviams 
neiškėlus naujų reikalų bei 
sumanymų, susirinkimas 
baigtas Tautos Himnu.

Liepos 23 d. Apylinkės 
Valdyba sušaukė visuotinį 
susirinkimą, kuriam pirmi
ninkavo St. Žukas, sekreto
riavo Z. Zakarauskienė.

Pereito susirinkimo pro
tokolas patvirtintas be pa
taisų. B. Liūgą pasiūlė pa
pildyti darbotvarkę Krašto 
Tarybos Atstovo praneši
mu, o Alf. Šernas siūlė, kad 1 
būtų padaryta pranešimai 
kitų apylinkės ribose vei
kiančių organizacijų, bet su
sirinkimo pirm. St. Žukas 
pareiškė, kad tokie praneši
mai nieko gero neduoda, tik 
užima daug laiko ir pasiūlė, 
kad šis susirinkimas išrinktų 
tik naują valdybą. Jo pa
siūlymas balsavimo keliu 
priimtas, ir išrinkta nauja 
valdyba: Algis Bajalis, Ro
kas Lapinskas, Benigna Za- 
karauskaitė, Marta Zaka
rauskienė ir Zina Zakaraus
kienė, o į Revizijos Komisiją 
Alfonas Bajalis, Antanas 
Černiauskas ir Motiejus 
šeškus.

Išrinkus naują Valdybą ir 
Revizijos Komisiją, B. Liūgą

SPAUDOS BALIUS 
rugsėjo 23 d.

Sydne jaus Lietuvių Klube

Smetonos parėdymu kun. V. 
Mironas sudarė naują vy
riausybę. Smetonos rėžimas 
buvo sukrėstas.

Tarp lietuvių niekada, sa
koma istorijoje, netrūko 
blaivių galvų: kaip Lozorai
tis, gen. Raštikis kurie sakė, 
kad abi valstybės turi bend
rus priešus. Smetona, kajl 
nuraminus visuomenę atlėlį; 
do iš ministerio pirmininko 
pareigų savo svainį Tubelį.

Neužilgo Lietuvą užklupo 
ir kitos politinės nelaimes. 
Netekimas Klaipėdos .uosto,. 
1939.3.22 d. buvo” didelis 
smūgis.

Ochmanski’o "Historia 
Litwy" ištikrųjų gal teisina , 
giau nušviečia istorinius,; 
faktus apie Liėtųyų, jos gyf. 
ventojus, politikų iy vadovų 
veiklą, negu prieškariniai 
istorikai. Tačiau ji nėra be
šališka. Gaila tik, kad jis 
dažnai aukština ir giria so
cializmą, kuris ištikrųjų 
yra komunizmas. Rusiškas 
komunizmas Lietuvai nieko 
gero nedavė. Atnešė valsty
bės nepriklausomybės žlu
gimą. Gyventojams 
smurtą, vargą, baimę ir 
daugelį tūkstančių tragedi- 

. jų. Pats faktas rodo, jeigu 
toji "Historia Litwy”, yra 
draudžiama Lietuvoje pla
tinti ir skaityti, kurioje nėra 
niekur pasisakoma prieš da
bartinę okupuotoje Lietu
voje santvarką, o tik teisin
giau apie Nepriklausomos 
Lietuvos struktūrą, kad 
esanti sistema bijosi teisy
bės.

siuntusi ultimatumą, žinojo, 
kad jis bus priimtas. Apie 
tai iš anksto pranešė Lozo
raičio patikėtinis Naruto
wicz, esantis Varšuvoje. Pa
tikėtinis ultimatumo tekstą, 
prieš išsiunčiant jį Lietuvai 
kartu su įhin. Becku peržiū
rėjo. Ultimatume nebuvo 
minimas Vilniaus klausimas.

Taip pat Lietuvos pasiun
tinys Berlyne kovo 18 d. 
pranešė Ribbentrop’ui, kad 
ultimatumą Lietuva priims. 
Pasiuntinys prašė tik, kad 
Vokietija paspaustų Lenki
ją, kad toji sušvelnintų ulti
matumo sąlygas.

Nors Lietuvos vyriausybė 
žinojo, kad tai bus padaryta, 
tačiau gebėdama savo pras- 
tižą prieš visuomenę, sušau
kė nepaprastą posėdį dėl ul
timatumo klausimo išspren
dimo. Posėdyje, kovo 19 d. 
dalyvavo prez. Smetona. Už 
ultimatumo priėmimą bal
savo Lozoraitis ir kariuome
nės vadas Stasys Raštikis. 
Prieš priėmimą pasisakė 
ūkio min. PutvMskis., Kiti 
tylėjo. Vyriausybė nutarė 
ultimatumą priimti ir per
duoti reikalą svarstyti sei
mui.

Seimas susirinkęs tą pačią. 
dieną vidurdienyje po 7 mi
nučių svarstymo tyloje be 
protesto priėmė Lenkijos 
ultimatumą.

Ochmanski toje istorijoje 
rašo, lenkų diplomatija at
siekė "purrusowe” laimėji
mą. Santykiai tapo užmegs
ti. Lietuva, priimdama lenkų 
ultimatumą, išsižadėjo teisių 
į Vilnių. Po kelių dienų

vėl iškėlė pasiūlytų prane
šimų reikalą. Pirm. St. Žu
kas kvietė A. Bajalį, Krašto 
Tarybos Atstovą, padaryti 
pranešimą apie paskutinę 
K.T. sesiją, bet atstovas at
sisakė, nes tokiam praneši
mui nėra pasirengęs. Tačiau 
buvo perskaitytas bibliote
kos vedėjos (V. Kristensen 
nedalyvavo susirinkime) 
pranešimas, kuris buvo labai 
išsamus rūpestingai paruoš
tas ir iš kurjo paaiškėjo, kad 
šiuo metu bibliotekoje turi
ma 395 knygos (daugumoje 
nauji leidiniai), prenume
ruojami "Aidai”, "Moteris", 
"Akiračiai” ir "Metmenys" 
(visi iš USA). Gr.eta naujų 
leidinių gauta dovanų iš pri
vačių asmenų ir iš Adelaidės 
bibliotekos, kad kasoje yra 
dar $ 67.63 ir kad nors apie 
200 knygų yra išduota skai
tymui, vistik vedėja galvoja^ 
kad turėtų ateityje būti di
desnis susidomėjimas bib
liotekos patarnavimu. Alf. 
Šernas pasiūlė šį pranešimą 
priimti su padėka V. Kris
tensen už puikiai vedamą 
biblioteką ir darbą kas sa
vaitę priimant skaitytojus ir 
tuo pačiu prašyti vedėją už
sakyti - prenumeruoti P.L.- 
B. Valdybos leidžiamą orga
ną "Pasaulio Lietuvį”. Čia D. 
Bajalienė pareiškė, kad ji 

, atiduodanti savo šio žurnalo

1816-ji metai 
vadinosi "metais 
ros", nes vasaros beveik tais 
metais neturėjo Anglija, 
pietinė Europa, Šiaurės 
Amerika. Mokslininkai aiš
kina, kad galingo vulkano 
{irasiveržimas Pacifike pe- 
enais ir dulkėm apnešė di

desnę dalį žemės atmosferos 
ir susilpnino saulės kaitrą.

kiekvieną numerį į bibliote
ką. Choras ir Diskusijų Klu
bas kažkodėl nebuvo prašo
mas padaryti pranešimų ir 
sugiedojus Tautos Himną 
visi skirstėsi. A.Š.
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MOTINOS PROBLEMA
Tęsinys ŠIANDIEN

V. Kirstensen
Moderni šeima su

sideda iš tėvo, motinos ir 
vaikų, žodžiu, yra palikęs tik 
branduolys palyginus su 
ankstyvesnėm šeimom, 
kada ne tik seneliai, bet ir 
tetos ar dėdės sudarė nor
malią šeimą, grįžtant į giles
nę praeitį, žmonės gyveno 
gentimis, t.y. keliolika susi
giminiavusių šeimų. Vaikas, 
augdamas skaitlingoj šei
moj, įprasdavo natūraliai 
bendrauti su žmonėmis, jam 
pavesti namų ruošos darbai 
ugdė savarankiškumą ir at
sakomybės jausmą. Globo
jamas ir prižiūrimas ne vien 
motinos, bet ir "babūnės", 
tetulės,, vaikas išvengė tų 
glaudžių Tyšių su motina, 
kurie psichologų nuomone 
gali būti kėnksmingi. Motina 
nesijautė nuolat prirakinta 
prie vaikų. Nuolatinis bend
ravimas su kitais suaugu- '' 
siais įhėšėi!balanso jos san
tykiuose su vaikais ir, labai 
svarbu, nesijautė vieniša. 
Šių dienų mažoj šeimoj mo
tina if Vaikai gyvena mažam 
uždarafn pasauly: motina 
grumiasi viena' su vaikų 
priežiūra, ligom, nemiga, 
namų ruoša ir jos proble
mom. Ji gyvena nuolatinėj 
fizinėj ir nervinėj įtampoj, ir 
didesnę laiko dalį praleidžia 
atskirta nuo išorinio pasau
lio ir kitų suaugusių asmenų 
draugystės. Tokiose izoliuo
tose sąlygose yra lengva 
prarasti perspektyvą ir ob
jektyvumą. Nuolatiniai šei
mos reikalavimai gali tapti 
nepakeliama našta. Glaudūs 
motinos ir kūdikio ryšiai yra 
neišvengiami, bet psicholo
gų nuomone, jie gali turėti ir 
motinai ir vaikui kenksmin
gos įtakos: vaikui todėl, ka- - 
dangi jo charakteris, teigia
ma, formuojasi kaip tik iki 
maždaug trejų metų am
žiaus. Keletas pavyzdžių:

Motina, kuri visiškai pa
sišvenčia savo vaikams, no
riai paneigdama save kaip 
asmenį, užaugins savanau
diškus ir užsispyrusius 
egoistus.

Motina, kuri visiškai 
pasišvenčia savo vaikams 
noriai paneigdama save, iš
augink nuolat visko reika
laujančius vaikus. Pernuo- 
laidi motina užaugins sava
naudiškus ir užsispyrusius 
egoistus. Tokios motinos 
klaidingai žiūri į vaikų augi
nimą kaip viso gyvenimo 
paskirtį; vaikams užaugus 
jos netenka gyvenimo tikslo 
ir dažnai nebeturi energijos 
nei noro susirasti kitų inte
resų. Motina, turėjusi atsi
sakyti savo profesijos, kad 
atsidėtų vaikų auginimui, 
gali sąmoningai ar nesąmo
ningai maištauti prieš savo 
padėtį ir pakenkti sau ir 
vaikams. Kraštutiniais at
vejais pernelyg glaudūs 
motinos ir vaiko santykiai 
pasiekia simbiozės propor
cijos, t.y. visiško psichologi
nio vienas kitam priklauso
mumo: motinos akyse 
vaikas visad užima svar
biausią vietą, gi vaikas ir 
užaugęs nuolat sieks ir tikė
sis motinos paramos. Dabar 
dažnas reiškinys, kad moti
na ar tėvai per vaikus siekia 
įgyvendinti savo pačių neat
siektas ambicijas, pvz., įsi
gyti tam tikrą profesiją ar 
pasiekti tam tikrą poziciją 
visuomenėje ir pan., kas gali 
vaikiapsunkinti kaltės jaus

mu. Kad šitokios ar panašios 
situacijos susidaro, neįma
noma paneigti, tačiau už tai 
smerkti motinų, nebūtų tei
singa. Jeigu ji klysta, tai 
dažnai nesąmoningai ar ne
žinodama, ar paprasčiausiai 
todėl, kad ji nepajėgia kon
troliuoti modernaus gyveni
mo komplikuotų sąlygų.

Psichologija pasitenkina 
padariusi savo, išvadas ir iš
vysčiusi teorijas, bet nesu
teikiama praktiškai jomis 
pasinaudoti, kad išvengus 
klaidingų sprendimų. Eilinė 
motina neturi laiko skaityti 
teoretiškų knygų, o ir per
skaičius nesugebėtų sau 
pritaikinti - žmogaus elgesio 
niuansų begalybė.

Kad motinos nori ir siekia 
konkrečios pagalbos vaikų 
auginime, parodo prieš ke-

Šio straipsnio autorė Viktorija Kristensen su savo vyru 
Evan.

Iš dykaduonio užrašų

JIS VERTAS ŠVENTOJO VAINIKO
Po Mindaugo mirties virš 

500 metų nusitęsusi Lietu
vos valstybės egzistencija 
buvo įvairi ir permaininga. 
Jos valdovų eilėse turėjome 
sumanių, šviesių ir veržlių 
asmenybių, sugebėjusių 
Lietuvos sienas nukelti toli 
ir sukurti didžiulę imperiją. 
Tačiau dėl kai kurių valdovų 
padarytų klaidų ir neapdai
rumo Lietuvos valstybė žlu
go: ją išsidalino grobuoniški 
kaimynai. Etnografinė Lie
tuva su lietuvių tautos ka
mienu atiteko Rusijai.

Reikia skaityti istoriniu 
paradoksu, kad didžiulės 
Lietuvos valstybės pagrin
dinis ramstis - lietuvių tauta 
beveik neturėjo savo inteli
gencijos. Didikai, bajorija, 
dvasiškija ir neskaitlinga 
inteligentija buvo sulenkėję 
ir daugiau sielojosi Lenkijos 
karalystės negu lietuvių 
tautos likimu. Tad nuostabu, 
kad po paskutinio padalini
mo (1795) lietuvių tauta bu
vo jau galutinai užguita, 
skendėjo tamsoje, kurią dar 
didino išsiplėtęs alkoholiz
mas. Lietuvis buvo nuver
tintas iki darbo gyvulio. Su 
juo panašiai ir buvo elgia
masi. Lietuvis baudžiaunin
kas buvo absoliučioje pono 
valdžioje. Jį galėjo parduoti 
ir pirkti, kruvinai nuplakti, 
net nužudyti nenešant prieš

liolika metų pasiekusi dide
lio populiarumo Dr. Spoek 
knyga. Paaiškėjo, Dr. Spriek 
klydo, bet tuo metu jo knyga 
buvo daugeliui jaunoms mo
tinoms ’"biblija”. Reiškia, 
motinos norėtų tam tikrių 
gairių, kuriomis jos galėtų 
vadovautis ir sąmoningai 
planuoti savo vaikų augini
mą. Pvz., kaip ilgai motinos 
globa turėtų būti nuolatinė 
ir kada reikėtų pradėti vaiką 
nuo jos atpalaiduoti? Kada 
reikia vaikui padėti ir kada 
būtų geriau leisti jam pa
čiam atlikti kokį nors darbą, 
kad ir kaip nevykusiai? Kaip 
ilgai reikėtų siekti apsaugoti 
vaiką nuo šiurkščios gyve
nimo tikrovės ir kada jam 
leisti pačiam susidoroti su 
savo problemom? Tokie ir 
panašūs klausimai šaukiasi 
praktiškų atsakymų ir siS- 
tematingo pasiruošimo.

Nė vienas pašaukimas, 
amatas ar profesija negali 
būti gerai atliekama be tin
kamo pasiruošimo. Po kelių 
metų intensyvių studijų 
specialiose mokyklose dau- Šimo. Stebėtina, kad mūsų 

apsišvietusiam ir visokerio
pai pažangiame Vakarų Pa
saulyje mergaitės dar ir 
šiandien žengia į motinystę 
taip sakant užrištom akim, 
be jokio visų jos problemų 
supratimo ar net sąmoningo 
savo padėties įvertinimo. 
Daugelis galvoja, kad pra
džia jau padaryta su mo
kyklose jau įvestu taip vadi
namu seksualiniu auklėjimu. 
Sutinkant, kad jis reikalin
gas, reikia taip pat pripažin
ti, kad jis yra labai vienapu
siškas ir paviršutiniškas. 
Jaunoji karta sužino 
viską apie biologines kūno 
funkcijas ir apie pačią moti
nystę iš grynai kliniško taš
ko, nekalbamą apie fizinį ir 
dvasinį įsipareigojimą ar 
jausmus, nekalbama apie 
motinystės problemas, bet 
suteikiamos žinios ir neribo-

įstatymus jokios atsakomy
bės. Nužmogintam lietuviui 
dar buvo paliktos dvi prie- 
bėgos užuovėjos: bažnyčia 
dvasiniai nusiraminti, pasi
guosti Dievui savo nedalia ir 
maldauti vargų palengvini
mo. Karčemoje lietuvis var
guolis, viskuo nusivylęs ir 
niekur jokios pagalbos nesi
tikėdamas, ieškojo užsimir
šimo. Nė vienur, nė kitur 
lietuvis baudžiauninkas tik
ros paguodos nerado. Per 
bažnyčią buvo vedama len
kinimo politika, kuri sten
gėsi iš užguito mužiko iš
plėšti jo teisėtą prosenolių 
palikimą - tautinę kultūrą ir 
lietuvių kalbą. O ir paguodos 
žodis nesuprantama lenkų 
kalba nerasdavo jo širdyje 
atgarsio.

Pakelių karčemos ir pri
verstinis degtinės pirkimas 
bei girtuokliavimas po 
trumpo užsimiršimo 
varguolį vėl grąžindavo į dar 
skurdesnę ir beviltiškesnę 
tikrovę, skatino nusikalti
mus ir griovė vienintelę lie
tuvių tautos tvirtovę ir 
šventovę - šeimą.

Atrodo, kad tokiose sąly
gose atsidūrusi tauta neiš
vengiamai turėjo žūti. Kada 
tai turėjo įvykti, buvo tik 
laiko klausimas. Priešmirti
nė agonija jau buvo prasidė
jusi ir nesustabdomai artino 

geliu atvejų seka poros 
metų praktiškas pasiruoši
mas ir tik tada mokytojas, 
amatininkas, daktaras, ku
nigas ar inžinierius ir t.t. 
gali tikėtis atlikti savo pasi
rinktą darbą sąžiningai ir su 
pasitikėjimu. Kiek metų ir 
kokioj mokykloj yra paruo
šiamos motinos savo daug 
atsakomingesniam darbui?

Daktaras, sakysim, turi 
didelę atsakomybę, nes jo 
rankose yra žmogaus fizinis 
gerbūvis ir dažnai net jo gy
vybė; kunigo atsakomybė 
yra žmogaus nemirtingoji 
siela; mokytojas šviečia ir 
paruošia visų gyvenimo sri
čių darbuotojus, ateities 
mokslininkus ir išrądėjus, 
bet motinos rankose yra vi
sų jų dvasinis gerbūvis ir tų 
charakterio savybių • ugdy
mas, be kurių yra neįmano
mas atsakomingas žmogus. 
Jos yra ši svarbi atsakomy
bė, kuri komplikuotose mo
dernaus gyvenimo sąlygose 
darosi tuo sunkesnė ir kuriai 
ji neturi jokio kito pasiruo-

' mirtį.
Ir štai šioje neviltyje ir 

tamsoje tartum paties dan
gaus siųstas šviesus meteo
ras, nukrito į patį lietuvių 
tautos vidurį didysis žemai
tis vyskupas Motiejus Va
lančius. Tik tas meteoras 
nedingo, kaip visi meteorai, 
prasmegdamas mūsų žeme
lės įsčiuje, o liko mūsų tau
tos tarpe, pačiame jos cent
re ir švytėjo apie keturis 
dešimtmečius savo spindu
liais pasiekdamas gūdžiau
sius mūsų tėvynės užkam
pius, o savo kaitra sušildęs 
visos tautos širdis.

Vysk. Motiejaus Valan
čiaus asmenybė tai tikras 
fenomenas, kokių tauta 
išaugina gal vieną per kelis 
šimtmečius. Kas nuosta
biausia, kad vysk. M. Valan
čius neturėdamas nei gink
luotos armijos, nei skaitlin
gos vienminčių organizaci
jos, pats vienas atsistojo 
tautos priekyje iš anksto ir 
teisingai supratęs savo pas
kirtį tartum su išankstiniu 
paruoštu veiklos planu ir šį 
planą vykdė su neatlai- 
džiausiu užsispyrimu ir pa
sišventimu. Ir jis tą planą 
įvykdė pilnai, kiek žmogaus 
amžiaus ribose buvo įmano
ma. O gal vysk. M. Valan
čius buvo užguitų baudžiau
ninkų karštų maldų išdava?

ta teisė ir laisvė vartoti "pi
liulę". Šitokio vienapusišto 
neišbalansuoto pasiruošimo 
išdavoje jau turime genera
ciją jaunų motinų, kurios 
planuoja laikui atėjus ap
saugoti savo būsimas duk
teris nuo gyvenimo proble
mų "piliulės” pagalba ir gal
voja esančios labai pažan
gios ir susipratusios moti
nos. Toks nesubrendęs ir 
paviršutiniškas galvojimas 
yra nemažiau kenksmingas, 
kaip ir visiškas nežinojimas. 
Mūsų švietimo institucijos 
turės išvystyti modernaus 
gyvenimo situacijas ir su gi
lesniu supratimu sutikti jo 
problemas ir atsakomybes.

Primityvi motinystė, kad 
gimdyti vaikus buvo nuola
tinė ir neišvengiama būte- 
nybė, yra preities dalykas. 
Šią tradicinę motinos rolę 
pakeitė ne pati moteris, bet 
nuolat kintantis gyvenimas. 
Šiandien moteris turi 
daugiau galimybių: ji gali 
pasirinkti kokią nori profe
siją, ji gali kurti šeimą ir 
tapti motina ir palankiau
siomis sąlygomis ji gali su
derinti šias abi roles. Bet ei-. j . 
linei moteriai vis dar stinga miž - 
šios naujos padėties tinkamo 
įvertinimo. Ši nauja daugia
lypė rolė yra ne tik moder
nios moters ir motinos nauja 
neišbandyta privilegija ir 
atsakomybė, bet sykiu, tin
kamai tam pasiruošus, pilna 
pažadų nauja ateitis.

PAVERGTŲ TAUTŲ 
VAKARAS

Metinis Pavergtų Tautų 
vakaras su tarptautine 
programa įvyks Lietuvių 
Klube rugpjūčio 4 d., šešta
dienį. Lietuviai kviečiami 
kuo skaitlingiau atsilankyti į 
šį tarptautinį vakarą. Savo 
atsilankymu moraliai ir ma
terialiai paremsite Pavergtų 
Tautų Komiteto veiklą N.- 
S.W. valstijoje. Laukiame iš 
kiekvienos tautybės bent po 
vieną fantą loterijai, kuri 
papildys mūsų išsekusią ka
są.

Pavergtų Tautų Komitetas

Vos pradėjęs ganytojo 
darbą vyskupas Valančius... . , 
pirmiausia atkreipė dėmesį' 
jau minėtas dvi institucijas: 'P,,; 
bažnyčią ir karčiamas, ku
rios negailestingai kirto 
paskutiniąsias lietuvybės 
šaknis. Norėdamas pakelti 
žmogaus vertę, Valančius 
pradėjo negailestingą kovą 
su girtuoklyste įsteigdamas 
blaivybės draugijas. Šis žy
gis buvo nuostabiai sėkmin
gas. Ko Amerika nepadarė 
griežtais įstatymais, sun
kiomis bausmėmis ir šimta
tūkstantine policijos armija 
(prohibicijos laikais), tą Va
lančius padarė pats vienas 
savo sumanumu ir moraliniu 
svoriu visą tautą peraugė
damas į blaivybę.

Gal didžiausi vysk. Valan
čiaus nuopelnai priklauso jo 
pravestuose pakeitimuose 
Lietuvos bažnyčioje. Iš len
kinimo lizdų vysk. M. Va
lančius bažnyčią pavertė 
lietuvybės židiniais. Savo 
pavaldinius kunigus įparei
gojo ne tik sakyti pamokslus 
lietuviškai, bet ir kiekvienoj 
parapijoj įsteigti lietuviškas 
mokyklas. Pačius kunigus 
vertė ne tik šviesti parapi- ' . 
jiečius, bet ir patiems švies-- ' ' 
tis. Anot jo paties žodžių,
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Namie
"SŪKURYS” SŪKURYJE

Retai kada jaunimas susi
laukia tokio auditorijos dė
mesio ir simpatijos, kokio 
"Sūkurys” susilaukė praei
tame A.L. Fondo vakare. 
Bronius Stašionis, A.L. 
Fondo Sydney įgaliotinis, 
gražiais žodžiais pristatė 
gausios publikos akivaizdoje 
"Sūkurį'’, kuriam vadovauja 
p. Marina Cox ir jos padėjė- 
ias p. Darius Gečiauskas, 
:adaise pats buvęs tautinių 

šokių žvaidždė.'
Jauni šokėjai greitai įsigi

jo publikos simpatijų: 
gražūs šokiai - Juodasis 
Jonkelis, Jaunystės šokis, 
Blezdinginis Jonkelis sukėlė 
auditorijai tikro pasigėrėji
mo, o jau du paskutinieji - 
Audėjėlė ir Gyvataras 
įtraukė ir pačia publikų į rit
minga ir nepaliaujama katu
čių plojimų.

Sūkurio jaunimas yra dar 
jaunas, bet jau iš vaikų am
žiaus išaugęs, pilnas roman
tinio šviežumo, švelnumo, 
kokio galima rasti tik pas to 
amžiaus jaunuolius. Žiūrint į 
šokėjus, matėsi, kad tai ne- 
vaidinimas, ne pastangos 
pasirodyti, o natūraliai iš 
pačios jaunystės kylantis 
žavesys. Žydinčios jų vei
duose šypsenos rodė, kad 
jiems smagu suktis, smagu 
ir šokti, tame harmoninga
me judėsiu ir spalvų vainike. 
Todėl ir nenuostabu, kad 
patys žiūrovai, lyg aidu ka
tutėmis atsiliepdami į muzi
kos linksmas meliodijas, pa
tys ritmingo judesio malo
numų išgyveno, plodami.

Jis vertas...
Atkelta iš psl. 5

kunigas neturi būti vien mi
šių ’’meistras”, bet tikras 
Dievo žodžio skelbėjas ir 
šviesos nešėjas. Šiuose įpa
reigojimuose vysk. Valan
čius buvo griežtas ir neat
laidus.

Kaip tikras sielų ganyto
jas Valančius rūpinosi, kad 
į?! visa tauta būtų nuošir
džiai pamaldi ir suprastų 
maldos reikšmę, o nebūtų 
kaip tie maldos malūnėliai. 
Tam tikslui jis mokė žmones 
rašto ir skaityti, o kad būtų 
kas skaityti, jis pats rašė ir 
spausdino knygas, kuriomis 
užtvindė visą Lietuvą. Ir 
šioje srity Valančius savo 
užsimojimą įvykdė. Per 
35-rius metus analfabatiz- 
mas Lietuvoje buvo įveik
tas. Daugiau kaip pusė tau
tos galėjo melstis iš paruoš
tų maldaknygių. 0 kai kur 
beraščiai ir visai buvo išny
kę (Rietavo parapijoj). Tai 
tik trumpais žodžiais nuš
viesti vysk. Valančiaus dar
bai ir nuopelnai.

Ir tai padaryta be jokios 
valdžios paramos, dargi jai 
darant visokių trukdymų.

Romos Kurijoje vysk. 
Valančius buvo vadinams 
’’baikščių vyskupėliu”, nes 
jo pranešimai buvo atsar
gūs, kad neužrūstinus caro 
valdžios, kuri galėjo jo planų 
įgyvendinimą sustabdyti 
kiekvienu momentu. Žino
ma, ten nebuvo žinoma arba 
pilnau suprantama, kokiose 
sąlygose šiam vyskupėliui 
teko dirbti siekiant religinių 
ir tautinių tikslų.

Katalikų Bažnyčia moko,

ir svetur
Muzikantas akordeonistas 

Jonas Zubrickas, nepailsta
ma ’’Sūkurio” dalis, moka 
sukurti šokiui nuotaika, no
rų šokti, kaip liaudies prie
žodis sako: muzika kojas 
kilnoja.

Šia proga noriu pareikšti 
savo nuomonę dėl apskritai 
šokių muzikos. Neseniai tu
rėjome "Gyvatarų” iš Kana
dos, šokiams grojo vienas 
akordeonistas ir buvo gražu 
ir gera. ’’Grandinėle’’ iš 
Amerikos turėjo visų orkes
trėlį, taip pat buvo gražu, 
bet, mano nuomone, neori
ginalu, jei tai būtų birbynių 
orkestrėlis, kokį praeitais 
metais girdėjome Stepo 
Kairio orchstrėlį VI Tauti
nėje stovykloje prie laužų ir 
koncertuose, tai visai kas 
kita. Blogiausia, žinoma, kai 
yra naudojama plokštelių 
muzika, tad tautiniai šokiai 
visada išeina mechaniški ir 
anemiški. Jokių tautinių šo
kių nėra, kur būtų buvę 
vartojamos plokštelės. Tada 
jau geriau turėti chorelį, ar 
net ir patiems dainuoti, kaip 
kad šokami yra rateliai. ■

A. Mauragis

PARTIJOS IR LIAUDIES 
DIALOGAS

APIE EKONOMIKĄ

Partija: "Tarybų šalies 
ekonomika - tai sudėtingas, 
tarpusavyje glaudžiai susi
jęs liaudies ūkio komplek
sas..; Tarybų1 Lietuva su 
broliškomis respublikomis 
sujungta daugybe strėlių, 
reiškiančių nenutrūkstamus 
dvišalius įvairių liaudies 
ūkio krovinių srautus... Vien 
Maskva ir Maskvos sritis 
kasmet vykdo mūsų res
publikos užsakymų už šim
tus milijonų rublių... Laimė
jimai ekonomikos...srityje, 
nuolat kylanti gerovė...Lie- 
tuvos pramonės bendrosios 

kad Dievo ir tėvynes meilė 
yra beveik tolygios verty
bės. Vysk. M. Valančius sa
vo duoklę ir Dievui, ir tėvy
nei atidavė su -kaupu. Jis 
troško, kad lietuvis būtų ap
sišvietęs, sųmoningas ir 
savo vertę suprantanti as
menybė, o jo religingumas 
atremtas į religijos pažini
mų, o ne į mechaniškai iš
moktas maldas. Abiejų šių 
tikslų Valančius visų gyve
nimų siekė ir kiek pajėgė 
per netrumpą savo amžių 
juos įgyvendino.

Po Valančiaus mirties-išė
jusi "Aušra” rado lietuvių 
tautą paruoštą jų sutikti iš
skėstom rankom. Didžiojo 
Žemaičio "Palangos Juzė”, 
"Antano tretininkę pasako
jimai”, ’’Šventųjų žyvatai” ir. 
daugelis kitų raštų jau buvo 
sužadinę meilę lietuviškai 
knygai, ir šios meilės nepa
jėgė užgesinti nei skaityto
jų, nei knygnešių širdyse 
Sibiro grėsmė ar žandarų 
kulipkos.

Visa tai Valančius atliko 
vedamas gilaus religingumo 
ir meilės savo tautai. 0 ir jo 
asmeniškas gyvenimas, at
rodo, buvo be priekaištų, 
paremtas gerais darbais, 
savęs išsižadėjimu. Dievo ir 
artimo meile.

Ar neatėjo laikas, pras
linkus šimtmečiui po jo mir
ties, pasvarstyti vyskupo 
Valančiaus vietą palaimin
tųjų ar šventųjų eilėse?

Tomas Kirstukas 

produkcijos apimtis dabar 
51 kartą viršija 1940 metų 
lygi...” (P. Griškevičiaus 
knygos Sovietskaja Litva, 
1978, recenzija Komuniste, 
Nr. 10, 1978).

Liaudis: "Baigiasi metai, o 
dar nė kartų negavome nu
sipirkti už parduotų pienų 
priklausančių kombinuotųjų 
pašarų” (J. Sinkevičius, 
Kaišiadorių rajono, Jagelo- 
nių kolūkio kolūkietis, Vals
tiečių Laikraštis,
12/23/1978).

"Apie ūkiškus dalykus su 
žmonėmis išsikalbu. Dažnas 
nusiskundžia, kad neturi į kų 
pieną supilti... 10-12 litrų bi
donėlių dažnai nėra kur nu
sipirkti..." (P. Jurjonas, Ši-

Moterų veikloj
SYDNEY MOTERIMS

Mielos Ponios!
Sydney Lietuvių Moterų 

Socialinės Globos Draugijos 
visuotinis metinis susirinki
mas įvyksta rupgiūčio 5-tą 
d. Sydney Lietuvių Klube, 2 
vai. kuriame šalia Draugijos 
valdybos veiklos pranešimų 
bus renkama nauja valdyba.

Mes, Sydney moterys, 
galim džiaugtis Draugijos 
nuveiktais darbais. Ne tik 
rūpinamės socialiniaisreika
lais, bet ir įstengėme statyti 
Lietuvių Sodybą. Sodyba 
nors dar neužbaigta, bet jau 
žinoma mūsų tautiečių ir 
vietinių australų aukštų pa
reigūnų tarpe, kurie stebisi, 
kad esant tokiai mažai lietu
vių kolonijai galėjome tai 
įvykdinti. Rezultate tie mū
sų užsimojimai savotiškai 
iškėlė lietuvių vardą, kas 
mums ypač svarbu gyve
nant svetimame krašte. Tai 
mūsų visų Sydney lietuvių 
moterų pasididžiavimas!

Tie atlikti darbai be' abe
jonės nebūtų įmanomi be 
draugijos narių ir prijau
čiančiųjų talkininkavimo.

Todėl visos jauskite 
rimtą pareigą kuoskaitlin-

Panamos kaip ir Suėso 
kanalas turi neapskaičiuoja
mos ekonominės, politinės ir 
karinės reikšmės. Panamos 
kanalas, jungiąs Atlanto ir 
Pacifico vandenynus vidurio 
Amerikoje, buvo užbaigtas 
navigacijai jau 1914 metais 
ir laivams sutaupo apie 8000 
mylių kelionę aplink Pietų 
Ameriką norint patekti iš 
vieno vandenyno į kitą. Iki 
dabar Panamos kanalą 
kontroliuoja U.S.A., bet pa
gal sutartį jis bus perleistas 
Panamos valstybės žinion. 
10 valandų kelionė kanalu 
sutaupo laivams apie ketu
rių savaičių kelionę aplink 
Afriką.

lutės miško pramonės ūkio 
vairuotojas).

’’Mažeikių rajono Sedos
^yvenvietėje..., norėdami 
įsigyti guminės avalynės, be 
kurios rudenį kaime prapul
tis... Turime sporto prekių 
parduotuvę, bet joje neran
dame reikalingiausių atsar
ginių dalių dviračiui ar mo
toroleriui suremontuoti”. 
(K. Sedietis)

"Mums, Kapsuko rajono 
Ilgiškio kolūkio žemdir
biams, o ypač mechanizato
riams, jau nusibodo laukti, 
kol būsime aprūpinti spec, 
drabužiais. Jau daugiau kaip 
treji metai mechanizatoriai 
negavę kombinezonų, taip 
pat didesnių guminių batų... 
((D. Kulbokienė, kolūkio 
profsąjungos komiteto pir
mininkė ir kt.).

(ELTA)

giausiai dalyvauti savo 
draugijos visuotiniame me
tiniame susirinkime. Pasi
klausysite valdybos prane
šimų ir pačios pasiūlysite 
kokių sumanymų, kaip 
draugijos veiklą pagyvinti. 
Draugijos narėms išsiunčia
mi kvietimai pagal 
registraciją. Norinčias na
rėms įstoti mielai priimsime.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerb. Redaktoriau,
Nekalbant apie gau

sius pasaulio lietuvių gyve
nimo įvykius, jų netrūksta ir 
Sydnejaus lietuvių gyveni
me, ir nors Sydnejaus lietu
viai yra gana veiklūs, apie jų 
darbus ir bendrai apie išei
vijos lietuvių veiklą per lie
tuvių kalba etninę radijo 
valandėlę Sydnejuje nieko 
negirdime, kai tuo tarpu toji 
valandėlė gauta ir skirta 
Sydnejaus lietuviams.

Štai kadl! ir1'7 pastaruoju 
metu čia įvyko reikšmingų 
įvykių tiek vietinėj veikloj, 
tiek ir tarptautiniu mastu, ; 
kas tiesiog lietė ir pačiiiš” 
lietuvius, bet per radiją nė 
žodelio, lyg jų nebūtų. 
Pavz., nebuvo užsiminta nei 
komentuota apie Pavergtų
jų Tautų (Sayaįtę, sėkmingą 
protesto mbtorkadą, sovietų 
disidentų reikšmingi vieši 
pasisakymai jau nekalbant 
apie saviškių vietinę veiklą. 
Nuolat atvyksta iŠ užjūrių 
reikšmingų svečių apie, 
juos per radiją nė žodžio. Gi. 
jei kas atvyksta iš Lietuvos, 
ypatingai oficialūs .asmenys, 
jiems tada skiriama ištisos 
programos. Nuolat per lie
tuviams skirtą etninę radijo 
valandėlę toji pati pigiausia 
estradinė muzika ir dainos, 
dešimtaeilės vertės poetų 
skaitymas sacharininiu bal
su; lyg toji valandėlė būtų 
vien tik tam skirta. Klausy
tojai turi apsčiai visokių 
plokštelių ir gali be radijo 
bet kada namie pasiklausyti. 
Iš radijo kaip ir iš laikraščio 
klausytojas tikisi ko nors 
naujo, aktualaus, tiesioginiai 
liečiančio klausytoją. Šiaip 
jokios informacijos, jokio 
meninio - kūrybinio akstino, 
jokios kultūrinės minties 
neišgirsi. Jau iš anksto net 
nesiklausius klausytojas 
atspėja, kad tai bus prane
šėjo geri draugai” is oku
puotos Lietuvos - Gorbuls- 
kis, Noreika, Ščiukaitė ir kt.

Nors per pastaruosius du 
Sydnejaus apylinkės susi

Nikaraguoj po poros mė
nesių sukilimo sukilėliai pri
vertė diktatorių Samozų pa
sitraukti. Krašto kontrolę 
perėmė sukilėliai, kurie yra 
kraštutinės kairės. Grei
čiausia, tai bus Trojos ark
lys, įvestas į Pietų Ameriką. 
Nuverstasis prez. Samoza 
gavo priglobstį Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse.

*•*
Apskaičiuojama, kad 

Kambodijoje virš dviejų mi
lijonų žmonių yra ant bado 
briaunos. Kiekvienu metu 
laukiama naujos pabėgėlių 
bangos iš šio nelaimingo 
krašto, kuris vienų komu
nistų buvo skandinamas 
kraujuie, dabar kitų (viet
namiečių) marinamas badu.

Buvusios narės, kurios per 
ilgą laikotarpį "pasitraukė, 
gali iš naujo užsiregistruoti.

Taigi mielos ponios! 
Lauksime Jūsų visų malo
naus dalyvavimo ir įkartu 
bendravimo, . cų.:

O. Baužienė
S.L.M.S.G.D. Pirmininkė

rinkimus buvo aštriai kriti
kuojama radijo valandėlė 
lietuvių kalba, bet matosi, 
kad juose dalyvavęs valan
dėlės vedėjas visai jų negir
dėjo. Ar nebūtų laikas tą 
valandėlę perduoti labiau tą 
išmanančiam, o pačiam ve
dėjui susiprasti, kad jis to
kiam darbui visai nepajė
gus?

Iš kitos pusės ir klausyto
jai turėtų tinkamai į tai rea
guoti, Daugelis jų numoja 
ranka: nieko gero toje va
landėlėje negirdime, tad ir 
jos nesiklausome. Iš tikrųjų 
etninė radijo,valandėlė, įkir
ta munps.ir turime-reįįąlau- 
ti, kad ji įnums ir tarnautų.

Ignas Gintyla, Sydney

Ko Lenkijoj 
negalima rašyti

Varšuva. — Neseniai į Vaka
rus pateko Lenkijos cenzoriams 
parengtos instrukcijos, ką jie tu
ri braukti iš laikraščių. Keletas 
nurodymų:

Jokių informacijų apie mėsos 
eksportą į 'Rusiją.

Jokių informacijų apie chemi
kalų/' naudojamų >'.žemės- • ūky, 
kenksmingumą patiems vartoto
jams; ■

Jokių informacijų apie Lenkijos 
pramoninius. ryšius su Vakarais.

Jokių informacijų apie religi
nius reikalus kitose komunistinė
se šalyse.

Jokių informacijų apie alkoho
lio suvartojimo nuolatinį didėji
mą.

Sydnejaus Liet. Klube 
perkant didesniais kiekiais 
duodama 10% nuolaidos už 
spiritinius gėrimus ir 5% už 
alų. Pasinaudokite lengva
tomis
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Spaudoje
Ištraukos iš Aušros 1883 m.

DR JONO BASANAVIČIAUS
PR1EKALBA’
Homines historiarum ignari 
semper sunt pueri.

Per ilgus tuos amžius mūsų giminė 
buvo taip paniekinta ir prispausta, 
jog už tiesą stebėtis reikia, kad tik- 
per Viešpaties malonę ii iki šiai 
dienai dar gyva tiko!

Senovės laikais apgyvenus kone 
dviguba žemės plotą, ji šiandie taip 
sumažėto, jog prilygsta tik šešėliui 
senosios mūsų Lietuvos. Tas suny
kimas ivyko ypač dėl to, kad dau
gumas lietuvių, pasieniais greta kitų 
tautų gyvenančių, per ilgus amžius 
pasisavino svetimas kalbas.

Žmonės patys neišmiro drauge, su 
išmirimu tose šalyse lietuviškos kal
bos — iię liko tik priėmę kitą kalbą, 
tapo vokiečiais hr slavais. Taip visi 
mokyji keliauninkai, kuriems teko 
Prūsus aplankyti, saįjo, iog tipas 
tikros Prūsijos gyventojų pagal 
išvaizdą neprilygsta vokiškam tipui, 
nors šios dienos Prūsijos gyventojų 
didi dalis tik .vokiškai kalbu. Mes vėl 
gerai žiriomė; jdg daugybė šios dienos 
vokiečiu Prūsijoj paeina ii lietuvių, 
kurie atsižadėie nuo. savo gražiosios 
kalbos —. svetimai tautai teko. Taip 
lyginai einasi Lietuvoj ir kituose pa- 
sieniudsė: Lietuva pamažėli nyksta, 
nes nyksta jos kalbai Suskaityti visas 
priežastis, dėl kurių Lietuva sumažėjo 
ir taip sunaikinta tapo, būtų čia per- 
itga.

Mes tik turime paminėti, kad rasi 
didžiausia priežastis viso to yra ta, 
kad tie, kurių pareiga rūpintis, nesi
rūpina lietuvius šviesti lietuviška kal
ba. Visi, kurie mūsų gyvenimo sun
kumą pažįsta, vienu balsu sako, kad 
tie mūsų kaimynai, po kupų valdžia 
yra mūsų giminė, stengiasi, idant mes 
ne šiandien, tai už metų kitų — virs
tamo Į vokiečius ar Į slavus.

Jeigu mes paklaustume, kas per

PAVERGTŲJŲ 
TAUTŲ SAVAITfi

Reikia pasakyti, kad pra
eitoji pavergtų tautų savaitė 
Sydnejuje buvo turtinga 
mintimis ir darbais. Prie to 
prisidėjo du sovietų disi
dentai: Vladimir Maximov ir 
ukrainietė Nadia Svitlyčna. 
Abu disidentai kalbėjo Syd
ney Universiteto Law pas
tate, kur prisirinko pilna sa
lė žmonių. Maximovas kaip 
rašytojas, kalbėjo apie rusų 
literatūros pastangas prie
šintis diktatūrai, įžvelgda
mas dvasinį atgimimą ir 
eventualinę galimybę Rusi- 
i'ai pasikeisti be karo. Atsa
ldamas į įvairius klausi

mus, kaip tarptautinio žur
nalo "Continent” (11 kalbų 
leidžiamas), redaktorius, jis 
tvirtino, kad rusas, kaip 
žmogus, neturi jokių pre
tenzijų užkariauti pasaulio ir 
jo valdyti, jis nori ramaus 
gyvenimo, bet kad tarptau
tinės idėjos, tarptautiniai 
avantiūristai ją drasko, ver
čia kariauti, o Vakarai kiek
vieną pavergtą kraštą nura
šo. Sovietų Sąjunga tai nėra 
rusų sukurta sistema, o yra 
tarptautinė organizacija, 
kuri Rusiją panaudoja. 
"Continent” žurnalo idėja 
yra kiekvienai tautai su
teikti laisvę ir padėti tapti 
nepriklausoma. Į klausimą, 
kaip Sovietai žiūri į "naują 
kairę", Maximovas atsakė 
disidento Bukovskio žo
džiais: Rusijoje nėra nei de
šinio, nei kairio lagerio, visa 
Rusija yra koncentracijos 
lageryje.

Nadia Svitlyčna kalbėjo 
apie savo išgyvenimus kalė
jime ir gyvenime. Su ja teko 
susitikti asmeniškai ir pasi

naudą vokietystei ar slavystei, jei 
mes atsižadėsim numylėtos lietuviš
kos kalbos ir garbingos praeities — 
kaimynai negalėtų mums duoti išmin
tingo nei teisingo atsakymo.

Juk ir mes esame tokie, pat žmo
nės ir norime visomis teisėmis, pri
klausančiomis visai žmonijai, lygiai 
su mūsų kaimynais naudotis.

Tarp tokių teisių pirmutinė būtų ta, 
kad Lietuvoj lietuviai mokslą ir Kiloki 
švietimą galėtų lietuviškose mokyk
lose gauti. Šiondien mes visi gerai 
numanome, jog svetimos .mokyklos 
saugiausia lietuvius verčia nutausti 
ir atskiria vaikelius nuo gimdytojų- 
Ar ilgai tai trūks, negalime žinok, 
bet nužiūrint i mūsų taikų Įvykius — 
lietuvių troškimai'ir noras dar ne 
greitai išsipildys! ... ’

Laimingesnio laiko Lietuvai ateinant 
bclūkuriuodami, turime patys rūpintis 
savo dabarnykščiois reikalais: ko ne
duoda -mokyklos, to mes turime patys 
atlikti. Kūniško maisto nestokodami, 
pirmučiausiai turime rūpintis'dvasios 
šviesa (red. p.l. O lis šviesos skleidi? 
mos yra didei svarbus dalykos.

Mūsų laikraštis, vieną tik kartą per 
mėnesi išeinąs, tegul apims tą ’vietą, 
kuri dirvonais gulix ..... •

Trumpai sakant, mūsų laikraštis bus 
pasaulinio turinio ir pagal išteklių bei 
jėgas — duos žinių iš visuotinio 
mokslo . . .

Mes daugiausia rūpinsimės išplatinti 
tarp brokų, savo skaitytojų, žinias 
apie 'savo tautos senovės žygius, o 
taip pat apie šių laikų lietuvių rei
kalus.

Kaip kiekvienas žmogus, atsimin
damas savo gyvenimo bėgi, atsižiū
rėdamas atgalios, mato ir numano, 
kas jis yra buvęs ir kuomi tapęs,

kalbėti apie Nijolę Sadūnai- 
tę. Jos abi kalėjo tame pa
čiame koncentracijos lage
ryje. Į koncentracijos lagerį 
Nijolė Sadūnaitė atvažiavo 
stipri kūnu ir dvasia, jos 
greitai susidraugavo. Po 
kiek laiko ji ėmė sirguliuoti. 
Ji gauna daug laiškų iš Lie
tuvos ir iš užsienių, gauna ir 
maisto, kurį su kaliniais pa
sidalija. Ir Nadia yra gavusi 
iš jos maisto. Nijolės Sadū- 
naitės sveikata blogėja, ir ją 
reikėtų gelbėti, reikalaujant 
ją išleisti, nurodant jos silp
ną sveikatą, čia ji man davė 
Nijolės Sadūnaitės adresą: 
U.S.S.R. KRASNO
JARSKU KRAJ, S. 
BOHUCHANY POCHTA, 
DO WOSTRIEBOWANIJA, 
NIJOLE SADUNAITE.

Būtų labai gerai, kad ir iš 
Australijos kas nusiųstų jai 
laiškų, ar net ir siuntinuką.

Nadia Svitlyčna Lietuvos 
rezistenciją apibūdino, kaip 
stiprią ir populiarią visoje 
Rusijoje, ypač žinomos yra 
bažnytinės kronikos. .
Tenka pasidžiaugti ir A. 

Kramiliaus suorganizuota 
motorkada. Pirmą kartą du 
pilni autobusai dalyvavo 
vietnamiečių, apie 100 žmo
nių, vienas autobusas pilnas 
žmonių atvažiavo iš New
castle, ir šiaip, daug dau
giau mašinų dalyvavo mo- 
toreadoj, kaip būdavo anks
čiau. Tai rodo, kad dedant 
daugiau pastangų, galima ir 
geresnių rezultatų atsiekti. 
Apie 100 dekoruotų auto
mobilių Sydnejaus centrinė
se gatvėse, kada pilnos gat
vės žmonių, turėjo padaryti 
stiprų įspūdį, o taip pat ir 
prie sovietų konsulato, kur 
buvo sudeginta sovietų vė
liava. Ypač atmintinos, pa
sakytos Nadijos Svitlyčnos, 

supranta, ,.<H: kokių savo ypatybių 
šis tapęs taksi o ne. kitoks; taip ir 

visa mūsų giminė (tauta) turėtų at
minti ir paimti praėjusi taikų, kurį 
yra išgyvenusi Šioje Lietuvos iemėk, 
ir visus laimingus ir nelaimingus at
sitikimus, kurie štokui badu padarė 
mūsų tautų tokia, kokių Šiandie re
gime, ir ių pavedė tiems vargams, 
kuriuose gyvename.

Jau daug jimtųjneių praėjo, kai 
paliovė ' Lietuvos giedrėtose padan
gėse spindėjus žvaigždelė, kuri masų 
tėvų tėvams švietė, tamsi, neperregi
ma ūkana apsiautė masų linksmų 
buvusia senovėje žemę; visokie var
gai ir sunki ilga vergija išdildė ii 
masų atminties laimingesnio ir never- 
giiko gyvenimo atminimą; užmiršome 
kuomi-senovėje buvome," ir tikt retoj 
dainoj ar pasakoj randi paminklų ir 
praeities mūsų .

Liko dar kalba mūsų garbinga, apie 
kuria galime drąsiai su mokytu vyru 
utarii: ,X>ie Spr’adie 1st unsere Oe- 
schidite.“ oiaip viskas pragaišo, o ir 
tas mūsų -vienintelis lobis kalba 
taip gal nyksta.

Mūsų tad didžiausias rūpestis bus 
duoti pažini! mūsų broliams senovės 
Lietuvos įvykius ir mūsų garbingų 
sentėvių darbus,'nes užmiršę ių tė- 
vrikės-meile — palys nesižinome", ku
rių tėvų sūnūs bei anūkai esame.
' Jei kiekvienas geras sūnus gerbia 

savo tėvus ir. tėvų tėvus, tai ir mes, 
šių laikų lietuviai" turime sekti gerų

Tabakas
Rašoma, kad pirmieji ta

bako rūkytojai buvo Ameri
kos indėnai. Iš ją tą paprotį 
pasisavino jūrininkai ir pas
kleidė po visą žemės rutulį. 
Europoje tabakas pradėtas 
auginti prieš 400 metų.

Spėjama, kad Europoje 
pirmasis rūkytojas ir pir
masis nubaustas už rūkymą 
buvo ispanas Rodrigo Jerez. 
Jo gimtojo miesto gyvento
jai, pamatę iš io burnos be
siveržiančius dūmus, galvo
jo, kad jis yra velnio apsės
tas. Už tai jis buvo suimtas, 
atduotas inkvizicijos teismui 
ir nubaustas. Bet kai atlikęs 
bausmę išėjo į laisvę, tai 
pastebėjo, kad jau yra atsi
radę ir daugiau tabako 
dūmų mėgėjų. Ilgainiui ta
bako rūkymas iš Ispanijos 
paplito po visą Europos že
myną.

Turkų sultono Murado IV 
įsakymu rūkoriai su kandik
liais pradurtomis šnervėmis, 
pririšti prie asilų nugarų, 
buvo vežiojami miesto gat
vėmis. O namai, kuriuose 
pajusdavo tabako kvapą, 
buvo sudeginami. 1663 m. 
Konstantinopolyje kilo di- 
džulis gaisras, kuris sunai
kino daug įvairių pastatų. 
Sukėlėjais buvo įtarti neat
sargūs rūkytojai. Tuomet 
sultonas išleido įsakymą ta
bako rūkytojus nubausti 
mirties bausme. Jų lavonai 
būdavo paliekami pastatų 

opozicijos NSW vado įga
liotinio Kamerono ir 
Geoffrey Ferrow. kalbos. 
Vakare per visus tris TV 
kanalus buvo rodoma mo
torkada.

Tenka pasidžiaugti ir tuo 
faktu, kad proteste matėsi ir 
jaunų žmonių.

Visi suprantame, kad ne
užtenka vieną kartą metuo
se pademonstruoti, papro- 
testuoti, reikia nuolat budėti 
ir kiekviena proga atkirsti 
sovietams į jų melus, į jų 
nepaliaujamą propagandą 
suklaidinti žmones. Mes, 
kurie žinome tiesą, tiesa 
mus įpareigoja kalbėti, 
skelbti tiesą; gi tylėdami, 
tingėdami, mes nusikalsta
me tiesai, nes tuo būdu pa
dedame melo skleidėjams.

A. Mauragis

Senovės Lietuvos sūnų pavyzdžiu; 
todėl pirmu pirmiausia turime pažinti 
jųjų senoviška gyvenimą, būda, dar
bų ir tikyba, j'uiu darbus ir rūpesčius, 
nes jų gyvenimų pašine, pažinsime 
geriau" juos, o juos pažinė — ir patys 
save pažinsime.

Todėl rinkėjai dainų, pasakų ir kitų, 
senovinių tautos paminklų pagal ver
tybę ir svarbumą ras mūsų laikraštyje 
vielą savo darbams.

Pasakodami apie praeiti, mes ne
praleisime progos nepasikalbėie su 
skaitytojais apie šių laikų mūsų tau
tos reikalus. Naudingi vėl" pamokymai 
ir žinios iš gamtos mokslo ar tai ii 
vaistijimo ir tt. ras mūsų „Aušroj“ 
visuomet vietą.

-— M* - MM ■>M

šiluos savo, pažadus ripildyti ii gi
lumos širdies norėdami, mes netrokš- 
tom sau kitokio pelno nei naudos, 
vienai, kad mūsų žodžiai pultų i gra
žią dirva ir atneštų šimteriopą' dva
sinę naudą Lietuvai'...

Su Viešpaties pagalba mes kiek 
pajėgdami‘ir Įmanydami triūsime, tos 
dūmos būdami, jog ir mūsų darbas 
gali, būti naudingas.

Kaip aušrai austant nyksta .ant že
mės nakties tamsybė, o kad taip jau 
prašvistų ir Lietuvos dvąsial

Toks mūsų troškimas ir noras.
Pragoj. („Aušra", 1883 m.)

.DIRVA

friuvėsiuose, kaip įspėjimas 
itiems rūkoriams. O rū

kantiems kareiviams sulau
žydavo kojų ir rankų kaulus 
ir palikdavo laukuose žiau
riai mirčiai. Bet tos bausmės 
rūkorių nepaveikė, ir rūky
mas kas kart vis daugiau 
plito. Net ir Rusijos caras 
skundėsi, kad jo krašto rū
koriai, neatsižvelgdami į tai, 
kad jie buvo plakami, kanki
nami ir tremiami į Sibirą, 
vistiek geriau paskutinius 
skatikus išleisdavo dvokian
čioms žolėms pirkti, negu 
duonai. Net su nupiautom 
norim už rūkymą, dažnai 
grįždavo prie draudžiamo 
pomėgio.

Rūkymo atžvilgiu Anglija 
pradžioj buvo kiek atsiliku
si. Be jau po Drakes užjūri- 
nių kelionių, jūrininkai pra
dėjo pypkiuoti Londono 
gatvėse. Kai kurie tabaką 
pripažino vaistažolėmis, o 
rūkymas buvo tik smagu
riavimo paprotys. Net ir ka
ralienė Elzbieta I-ji nesmer
kė rūkymo ir leido rūkyti 
savo rūmuose. Pasakojama, 
kad pati karalienė dažnai 
patraukdavo dūmelį iš Sir 
Walter Raleigh padovanotos 
jai pypkės. Tuomet atsirado 
pirmieji „rūkymo profeso
riai”, kurie Anglijos lordus 
už tam tikrą mokestį mokė 
tabako rūkymo meno. Kai 
kuriose aukštesnėse mo
kyklose abiturientams ne
duodavo diplomų, jei jie ne
sugebėdavo išpūsti keletos 
.tabako dūmų ratukų. Bet 
vėliau karalius Jokūbas rū
kymą griežtai uždraudė, pa
reikšdamas, kad tabaką iš 
Amerikos prisiuntė velnias 
Anglijai sunaikinti. Kovos 
įkarštyje nuo egzekutorių 
žuvo garsusis pypkės mėgė
jas Sir Walter Raleigh ir kt. 
Bet anglai rūkymo neatsisa
kė ir mokėjo už svarą tabako 
net po svarą sidabro.

Virginijos tabako planta
cijose dirbo daug viengun
gių vyrų. Ilgainiui toks gy
venimas jiems nusibodo ir 
pradėjo masėmis grįžti į

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

Angliją. Dėl to žymiai su
mažėjo tabako produkcija. 
Londonas nutarė tiems mo
terų pasiilgusiems vyrams 
pasiųsti transportą „padorių 
merginų”. Pirmasis trans
portas buvo greitai vyrų iš
grobstytas, mokant už mo
terį po 150 svarų tabako. Ir 
taip prasidėjo Anglijos mo
terų pertekliaus gabenimas 
per Atlantą į tabako planta
cijas. Anglijos karalienė 
Viktorija labai nemėgo ta
bako dūmų. Ji net savo sūnų 
Eduardą užtikusi rūkant 
karališkuose rūmuose, 
skaudžiai nubaudė. Ir 
vėliau, jau būdamas Angli
jos karaliumi, tos savo moti
nos bausmės niekad neuž
miršo.

XVII a. tabako rūkymas ir 
uostymas jau buvo visur 
plačiai paplitęs. Rūkė ir mo
terys, pasiaiškindamos., kad 
jos nepažeidžia savo garbės 
ir vardo, pasinaudodamos 
pypkės teikiamais dūmų 
smagumais. Rūkymas buvo 
paplitęs ir bažnyčioje. Kuni
gai kartais nedrausdavo už- 
sikurti pypkę net pamaldų 
metu ir užsitraukti vieną ki
tą dūmelį. Pagaliau popie
žius Urbonas VII 1662 m., 
grasindamas ekskomunika-* 
cija, uždraudė tabako varto
jimą bažnyčiose. Kitose vie
tose rūkymas nebuvo drau
džiamas. Dabartiniai popie
žiai net Vatikano rūmuose 
įrengė atskirą kambarį rū
kantiems.

Anais laikais tabakas bu
vo naudojamas ir gydymo 
reikalams. 1665 m. Londone 
siautė maras. Gydytojai, 
norėdami pristabdyti didelį 
gyventojų mirtingumą, pa
tarė nuolatinį rūkymą, ta
bako uostymą bei kramty
mą. Tuomet ligoninės, lai
dojimo įstaigos ir maro pa
liesti namai su įrašu "Dieve, 
pasigailėk mūsų" buvo pas
kendę tabako durnuose.

Lietuvoje tabakas jau bu
vo vartojamas XVI a. pabai- 
goje. Įsigalėjus rūkymui, 

uvo pradėti steigti tabako 
apdirbimo fabrikai. Lietu
voje buvo auginamas pap
rastas ir kvapusis tabakas. 
Veikė tabako augintojų 
draugija. Botanikos sode 
buvo daromi tabako tyrimai 
ir surastos geresnės rūšys.

MLTE rašo, kad 1937 m. 
Lietuvoje veikė 9 tabako 
įmonės, kuriose dirbo 590 
darbininkų. Pagaminta 
375.000 kg tabako, 575 mil.1 
papirosų ir cigarečių, 1,7 
mil. cigarų; suvartota 
790.000 kg. tabako žaliavos.

V. Vytenietis
E. Lietuvis

Sahara yra pati didžiausia 
dykuma pasaulyje. Jos plo
tis siekia 3000 mylių nuo 
Atlanto Afrikos vakaruose 
iki Raudonosios jūros ry
tuose. Moksliškai įrodoma, 
kad Sahara kadaise buvusi 
derlinga žemė.
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Pr an
VILNIAUS

UNIVERSITETO 
SUKAKTIES MINĖJIMAS 

-AKADEMIJA 
MELBOURNO

UNIVERSITETE

Melbourne universiteto 
Union teatre rugpiūčio 19 d. 
3 vai. įvyks Vilniaus Uni
versiteto 400 metų sukak
ties jubiliejaus iškilmingas 
minėjimo aktas. Paskaitą 
skaitys prof. Dr. Z. Budri
kis. Meninėje dalyje tautinių 
šokių grupės Klumpakojis ir 
Gintaras, V. ir A. Bruožiai ir 
R. Tamašiūnaitė. Lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti.

PRANEŠIMAS

Sydney Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugijos 
visuotinis metinis susirinki
mas įvyksta rugpiūčio 5 d. 
Sydney Lietuvių Klube: 
Bankstown, 2 vai.

Darbotvarkė: 1. Susirin
kimo atidarymas. 2. Prezi
diumo sudarymas. 3. Man- 

<datų Komisijos sudarymas. 
14. Pereito metinio susirinki
mo protokolo skaitymas. 5. 
Pirmininkės pranešimas. 6. 
Iždininkės pranešimas. 7. 
Patikėtinių pranešimas. 8. 
Ligonių reikalų vedėjos 
pranešimas. 9. Kontrolės 
Komisijos pranešimas. 10. 
Draugijos Įstatų papildy
mas. 11. Diskusijos dėl pra
nešimų. 12. Naujos valdybos 
rinkimai. 13. Klausimai ir 
sumanymai. 14. Susirinkimo 
uždarymas.

Kviečiamos visos narės ir 
prijaučiančios kuoskaitlin- 
giausiai dalyvauti. Po susi
rinkimo bendra kavutė.

S.L.M.S.G.D. Valdyba

PAPILDYMAS

Žavėjausi gražiai praėju
siomis ir palankiai aprašy
tomis Pabaltiečių žaidynė
mis prieš porą savaičių Syd- 
nejuje. Aš, kaip jaunių ber
niukų krepšinio treneris no
rėčiau dar pridėti porą pas
tabų. Ir štai dėl ko.

Jaunių draugiškumas ir 
komandinė dvasia buvo pati 
geriausia, kokią esu patyręs. 
Tai liudija geros ir stiprios 
komandos formavimąsi. 
Paprastai tokiose komando
se atsiranda 3 ar 4 paken
čiami žaidėjai ir taip koman
da išįra. Bet čia visai kitaip. 
Tai fantastinė komanda, ku
rią sudarė D. Kirša, R. Bas
kus, O. Paškevičius, P. 
Steele, W. Stanwix ir T. 
Kapočius. Jie visi be prie
kaištų atliko, ko iš jų buvo 
tikėtasi. Be minėtųjų 3 buvo 
iš komandos, pernai dalyva
vę užjūrio išvykoje, tai D. 
Šutas, E. Ragauskas ir A. 
Vieraitis. Visi jie žaidynėse 
pasireiškė labai iškiliai ir aš 
jais tikrai labai didžiuojuos. 
Ačiū, vyrai!

Don Atkinson
Jaunių berniukų koman

dos treneris

PAIEŠKOJIMAS

Julija Dzevočkaitė, gyve
nanti Kaune, paieško savo 
tetos Ženės Gesaitienės, gy
venusios Aldridae Avė., 
Corrimal East, N.S.W. žiną 
apie ją, jos sūnų ar dukrą 
prašomi pranešti G. Grybai
tei, 26 Carcoola Rd., St. 
Ives, N.S.W. tel. 445 2008.

ešimai
SPAUDOS ATGAVIMO 

MINĖJIMAS

Rugpiūčio 19 d„ sekma
dienį Sydnejaus Liet. Klube 
įvyks iškilmingas Spaudos 
atgavimo 75 metų sukakties 
minėjimas. Pradžia 3 vaL 
Mūsų Pastogės vardu minė
jimą organizuoja Paulius 
Rūtenis ir V. Kazokas. Pas
kaitą skaitys Juozas Almis 
Jūragis. Minėjimo foną su
darys literatūrinė progra
ma, kurioje skaitys ir dekla
muos ryškieji mūsų dailiojo 
žodžio sakytojai. Įsidėmėki
te: Spaudos atgavimo minė
jimas rugpiūčio 19 d. Syd. 
Lietuvių Klube 3 vai.

Paraglnkit save pa
žįstamus užsiprenu
meruoti

MŪSŲ PASTOGĖS

SPAUDOS BALIUS
rugpiūčio 11 d. Melbourne Lietuvių Namuose, Pradžia 

7 vai. vak.
Bilietų kaina 8 doleriai. Su užsakymais kreiptis į p. F. 

Sodaitį tel. 569 9578.
ruošia

ALB MELBOURNO APYLINKĖS VALDYBA

NAME IR PASAULY
AUSTRALIJOS LIET.
FONDO VAKARAS

SYDNEJUJE

Liepos 21 d. Sydnejaus 
Liet. Klube A.L. Fondo įga
liotinio p. B. Stašionio ini
ciatyva buvo surengtas jau
kus A.L. Fondo vakaras, 
kuris paliko labai gerą įspū
dį visiems tą vakarą dalyva
vusiems, o jų palyginamai 
buvo gana gausiai.

Vakaro programoje pasi
rodė taut, šokių grupė Sū
kurys su savo nuotaikingais 
šokiais. Sūkuriui vadovauja 
p. Marina Cox, kuri ugdo 
grupės pajėgumą nuo ma
žiausių iki gerokai paauglių. 
Be abejo, nekasdieniška lo
terija, specialūs tradiciniai 
lietuviški šokiai irgi gausiai 
susirinkusius teigiamai nu
teikė.

SUSIPAŽĮSTAM SU 
ATOMINE ENERGIJA

Liepos 22 d. Sydnejaus 
Liet. Klube vyr skautų Židi
nys surengė filmų popietę ir 
paskaitą apie atominę ener
giją, jos galimybes ir pavo
jus. Per p. A. Dudaitį buvo 
gauta net keturi filmai ato
minės energijos išgavimo 
klausimu ir taip pat paskaitą 
skaitė specialistas Australi
jos Atominės Energijos ty
rimų vyr. mokslininkas Dr. 
D.G. Walker.

Po ilgokai užtrukusio pra
nešimo sekė eilė užklausi
mų, kurie buvo išsamiai at
sakyti. Šios popietės mode
ratorius ir filmų demons
trantas buvo p. A. Dudaitis. 
Parengime dalyvių pribuvo 
gražus skaičius - siekė arti

šimto. Tas parodo, kad mūsų 
žmonės panašių parengimų 
gerokai pasiilgę.

AUŠROS TUNTO KAUKIŲ 
BALIUS

Beliko vos pora savaičių 
iki pamėgto ir populiaraus 
Aušros Tunto Sydnejuje 
rengiamo Kaukių Baliaus, 
kuris įvyks rugpiūčio 11 d., 
šeštadienį, graikų erdvioje 
salėje, East Terrace, 
Bankstown, šalia Syd. Liet. 
Klubo.

Nežiūrint to, kad Kaukių 
Balius turėjo būti perkeltas, 
mes tikimės, kad jis bus dar 
linksmesnis ir patraukles
nis, nes labiau pasiilgtas.

Daug baliuje stalų jau už
sakyta, bet dar galima jų 
gauti per p. Pajautą 
Pullinen (tel. 869 8180). 
Smagus orkestras ir sesių 
paruošta programa visus 
gerai nuteiks ir pralinks
mins. Baliuje "laimės” lote-

Švedijoje išleistas naujas 
įstatymas, kuris draudžia 
tėvams už prasižengimus 
mušti savo vaikus. Taip pat 
įstatymas griežtai draudžia 
vaikus gąsdinti.

***

Amerikoje vienai 83 metų 
moteriai padarė operaciją ir 
išėmė sukalkėjusi embrioną, 
kurį ji išnešiojusi apie 70 
metų, ir kuris jai sukeldavo 
nuolatinius skausmus.

MIELI SKAITYTOJAI,
ilgesnį laiką užtrukęs1 

N.S.W. pašto darbuotojų 
streikas skaudžiai palietė ir 
Mūsų Pastogę: skaitytojai 
negauna pačios Mūsų Pas
togės, lygiai ir Mūsų Pasto
gė negauna jokios informa
cijos iš kitur. Redaktoriui 
tenka sunkiai verstis su vil
timi, kad greitai tasai strei
kas baigsis ir Mūsų Pastogė 
vėl bus efektyvi tarpininkė 
tarp visų lietuvių tiek pačio
je Australijoje, tiek ir už 
Australijos ribų. Nors ir ne
sijaučiame kalti, vis tiek 
maloniai atsiprašome malo
nių skaitytojų, kad pasta
ruosiuose numeriuose pas
kelbtoji informacija yra la
bai ribota, kad iš kitur gau
tieji pranešimai, skelbimai 
ar informacijos neatsiekė 
savo tikslo. Nežiūrint to, 
Mūsų Pastogė nesustojo ir ji 
išleidžiama laikrodžio tiks
lumu su viltimi, kad arti
miausiu laiku paštas stos vėl 
į normalias vėžes ir reikalai 
susitvarkys.

M.P. Redakcija

SYDNEJAUS LIETINIŲ KLUBE
16-18 East Terrace, Bankstown 

Tel. 7081414
Rugpiūčio 4 d., šešt.:
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ VAKARAS 
su tarptautine programa

Atminkite, kad kiekvieną šeštadienį loterijos būdu 
traukiamas laimingas klubo nario numeris. Galima lai
mėti 10 ar daugiau dolerių. Laimikis išmokamas tik daly
vaujant asmeniškai laimingo numerio savininkui!

Dėmesio nariams!
SUMOKĖKIME KLUBO NARIO MOKESTĮ LAIKU!

Kadangi dėl įvairių priežasčių dalis narių pavėlavo 
klubo nario mokestį susimokėti, tad Klubo Valdybos nu
tarimu nario mokesčio apmokėjimas tiems pavėlavu
siems pratęsiamas iki liepos 31 dienos.

Įspėjama tačiau, kad nesumokėję iki tos datos, nariai 
bus išbraukti iš narių registro, ir norį tapti vėl klubo na
riu, turės pildyti įstojimo pareiškimus ir mokėti 10 dol. 
įstojamąjį mokestį. •<

Sydnejaus Lietuvių Klube liepos 28 d. bus traukiamas 
laimingas Klubo nario numeris su galimybe laimėti 120 
dolerių. Laimėjimas išmokamas tik asmeniškai tą vakarą 
dalyvaujančiam Klubo nariui per 10 minučių iššaukus lai
mėtojo numerį.

NEBŪKIME ABEJINGI 
SAVAI SPAUDAI!

Rugpiūčio 11. d., šeštadie
nį Melbourne Liet. Namuose 
rengiamas Mūsų Pastogės 
Balius. Sunku įsivaizduoti, 
kad atsirastų nors vienas 
sąmoningas ir spaudą mylįs 
lietuvis, kuris tą vakarą 
skirtų pašaliniams reika
lams ir neatvyktų į minėtą 
balių, ypač šiais, spaudos 
atgavimo sukakties metais. 
Balių organizuoja Melb. 
Apylinkės Valdyba. Atvykę 
į balių ne tik paremsite savo 
bendruomenės laikraštį, bet 
iš viso parodysite sąmonin
gumo ir palankumo lietu
viškai spaudai, už kurią teik 
metų buvo neatlyžtamai ko
vota ir tiek aukų sudėta. 
SPAUDA MUMS, BET IR 
MES SAVAI SPAUDAI!

rija ir "Didžioji” loterija ne
turi sau lygių iki šiol buvu
sioms. Už geriausią kaukę 
taukia $ 100 premija!

Bilietų bus galima gauti ir 
prie įėjimo. Turį iš anksčiau 
bilietus tenesirūpina - jie 
galioja! Primename kainas: 
suaugusiems $ 6, pensinin
kams, studentams $ 4 ir' 
skautukams geltonšlipsiams 
$ 2.

Kviečiame be iš imties vi
sus. Baliaus pradžia 7.30 vai.

Tunto Korespondentė

mūsą Pastoge
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Pagerbiant velionę a.a. 
Kunigundą Baltrušaitienę 
vietoj gėlių Mūsų Pastogei 
15 dolerių skiria M. Labu- 
tienė ir D. ir D. Bieri.

SERGA C. LIUTIKAS

Ištikus staigiems vidu
riuose skausmams aną sa
vaitę staiga buvo išvežtas ir 
ligoninėje paguldytas žino
mas visuomenininkas, kul
tūrininkas ir Sydnejaus 
Liet. Klubo bibliotekos ve
dėjas Česlovas Liutikas. 
Aplankytas ligoninėje Č. 
Liutikas jautėsi geros nuo
taikos ir tikimasi, kad nieko 
aliarmuojančio nėra. Ligo
ninėje vykdomi jo sveikatos 
tyrimai, kurie paaiškės tik 
vėliau. Ligonis gydomas 
Sydnejaus Western Suburb 
ligoninėje.

PAIEŠKOMA

Paieškoma Marytė Sįau- 
rukaitė - Abrauskienė. Turį 
žinių apie ją arba ji pati pra
šoma rašyti: Ona Vyšniaus
kienė - Siaurukaitė, K. Po
žėlos 49, Daugai, Alytaus 
rajonas, LTSR, arba Ramu
nei Blevins - Uždavinytei, 
3504—B Wela St., Honolulu 
HI 96815, U.S.A.

Prenumerata:
Australijoje metams $ 20 
Užsienyje paprastu paštu $ 24 
Oro paštu į N. Zelandiją $ 35 
Oro paštu kitur $ 50
Atskiro nr. kaina 50 centų

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Už skel
bimų turinį neatsakoma.
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