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Pavergtoji LietuvaV. Stančikaitė-Abraitienė

ATMINKIME IŠTREMTUOSIUS

Trėmimų minėjimai

Kardinolas E.G. Carter už Lietuvą
TĖVYNĖ ŠIRDYJE - NEŠIOTINA BRANGENYBĖ

Toronto (Kanadoje) Liet. 
Katalikų Centras buvo su
rengęs šv. Mykolo katedroje 
pamaldas. Bažnyčia buvo 
perpildyta žmonėmis ne tik 
iš Toronto, bet ir tolimų vie
tovių. Pamaldos pradėtos 
jungtinio choro giesmėmis ir 
procesija, kur dalyvavo 15 
kunigų ir kardinolas E.G. 
Carter. Altorių supo gausios 
organizacijų vėliavos ir jų 
palyda. Koncelebracines 
mišias atnašavo prel. J. Ta- 
darauskas ir 12 kunigų. Ant 
altoriaus sudėtos aukos - 
lietuviškas kryžius, palmės 
ir Lietuvos Kat. Bažnyčios 
Kronika. Didingai skambėjo 
jungtinis choras, kurį 
sudarė keturi chorai. Jam 
dirigavo S. Gailevičius, V. 
Vetikaitis, D. Deksnytė-Po- 
wel. Vargonavo J. Govedas. 
Pamaldose dalyvavo ne tik 
katalikai, bet ir evangelikai 
su kun. A. Žilinsku - viso 
pusantro tūkstančio maldi
ninkų. Pamaldų tikslas - 
melstis už Lietuvą ir pri
minti pasauliui apie tikin
čiųjų persekiojimą paverg
toje Lietuvoje, kuri kenčia 
jau 40 metų svetimą ateisti
nę okupaciją. Išdalinta anglų 
kalba knygelių apie dabarti
nę Lietuvą, L.K.B. Kronikų 
angliški vertimai. Patirta, 
kad panašios pamaldos buvo 
suorganizuotos ir kitose 
vietovėse, pavadintos "Ti
kinčiosios Lietuvos Diena”.

Pamaldos Toronte paliko 
gilų įspūdį, bet ypač jų 
reikšmę pakėlė kardinolo 
E.G. Carterio dalyvavimas. 
Kardinolas vis tebėra To
ronto arkivyskupo pareigo
se, nors jis dviejų Vatikano 
ministerijų narys. Didžiuo
jamės, kad Vatikano kardi
nolas kartu su lietuviais 
meldėsi už Lietuvą!

Kard. E.G. Carter jau ne 
pirmą kartą dalyvauja lietu
vių organizuotose pamaldo
se, tardamas labai palankų 

žodį lietuviams ir Lietuvai. 
Iš jo pamokslo matėsi, kad 
jis labai gerai informuotas 
apie Lietuvą. Pamaldų pa
baigoje jam buvo įteikta do
vana ■ dail. T. Valiaus pa
veikslas.

Savo pamoksle kardinolas 
Lietuvą palygino su nužu
dytu Salvadoro arkivyskupu 
A. Romero - abu tapę auko
mis agresyviojo ateizmo. 
Lietuva prieš 40 metų,arki
vyskupas dabar. Dabar ir 
Afganistanas. Kardinolas 
pastebėjo, kad Sov. Sąjun
gos tankams svarbiau nafta, 
negu žmonės ir jų laisvė. 
Ragino nenusiminti dėl Lie
tuvoje vykdomų areštų pri
minęs, kad ir šv. Paulius ir 
daugelis kitų kovotojų už ti
kėjimą buvo kalinami. 
Krikščionių ginklas yra 
dvasinė stiprybė, kurios lie
tuviams netrūksta; išreiškė 
viltį, kad dvasinė stiprybė 
laimės prieš smurtą ir fizinę 
jėgą, nurodydamas, kad 
išeivijos pareiga padėti savo 
broliams ir sesėms, perse-, 
klojamiems Lietuvoje. Šias 
pamaldas jis pavadino įnašu

ŽINIOS
Aną savaitę naujasis JAV 

užsienių reik, ministeris 
Muskie Austrijoje susitiko 
su sovietų Gromyko. Muskie 
sovietams kietai pareiškė, 
kad kol sovietai bus Afga
nistane, tai branduolinių 
ginklų (SALT II) sutartis 
nebus atnaujinta.

*»*
Pagal Amnesty Interna

tional organizacijos surink
tas žinias, Sov. Sąjungoje 
politinių kalinių traktavimas 
ir požiūriai po Helsinkio su
sitarimų visai nepakitę. Po
litiniai kaliniai kaip ir anks
čiau kankinami badu, sodi
nami į specialaus režimo

BIRŽELIO MINĖJIMAS

Kardinolas E.G. Carter

V. Patašius
N.S.W. Jungtinio Baltų 

Komiteto vicepirmininkas

į dvasinę kovą prieš smurtą. 
Savo pamokslą kardinolas 
baigė prasmingais ir kiek
vienam lietuviui įsidėmėti- 
niais žodžiais: "NEŠIOKITE 
SAVO TĖVYNĘ ŠIRDYJE, 
KAIP BRANGENYBĘ”.

K. Audrėnas

vienukes, naudojami svei
katai kenksmingi medika
mentai stengiantis palaužti 
kalinių dvasinį atsparumą ir 
t.t. Patys baisiausi yra kali
nių ir suimtųjų transportai 
perkimštuose vagonuose be 
oro ir maisto bei vandens. 
Vien pernai Kazanėje 17 su
imtųjų negyvai užduso, kai 
buvo laikomi vagonuose 
drauge su kriminaliniais nu
sikaltėliais, kurie politinius 
primuša, apiplėšia, dažnai 
net užmuša. Iškilesnieji di
sidentai dažniausiai talpina
mi psichiatrinėse ligoninėse 
ir nuolat nuodijami sveikatai 
pavojingais vaistais, kurie 
juos visam gyvenimui fiziš
kai ir psichiškai suluošina.

SYDNEY
N.S.W. Jungtinis Baltų 

Komitetas rengia birželio 
trėmimų minėjimą - koncer
tą birželio 15 d., sekmadienį 
Latvių salėje 32 Parnell St., 
Strathfield, 4 vai. p.p.

Paskaitą skaitys žinomas 
latvių veikėjas p. Auzinš, o 
koncertinėje dalyje progra
mą išpildys choras ’’Daina” 
vadovaujamas p. Br. Kiverio 
bei latvių ir estų meninės 
pajėgos.

Birželio 15 d. sueina lygiai 
40 metų nuo Lietuvos oku
pacijos. Jungtinis Baltų Ko
mitetas kreipiasi į visus lie
tuvius savo skaitlingu daly
vavimu pademonstruoti, 
kad nepriklausomos Lietu
vos idealas yra gyvas jų šir
dyse, kad jie nepamiršo savo 
brolių pavergtoje tėvynėje 
ir Sovietų Sąjungos kalėji
muose ir koncentracinėse 
stovyklose.

Birželio Dienų minėjimas 
Sydnejuje, kaip ir kitais 
metais, rengiamas Tautos 
Fondo Atstovybės Australi
joje, įvyks birželio 8 d. 11.30 
vai. pamaldos šv. Joachimo 
bažnyčioje, Lidcombe. Šv. 
Mišias už kenčiančią tėvynę 
laikus kun. P. Butkus - jis 
sakys ir pamokslą. Giedos 
Dainos choras, vadovauja
mas muziko Br. Kiverio.

Bendruomenė kviečiama 
skaitlingai dalyvauti. Orga
nizacijos su vėliavomis.

Tuoj po pamaldų - viešas 
minėjimas parapijos salėje:

1. Atidarymas. Invokaci- 
ja. Atlieka Tautos Fondo 
Atstovybės Australijoje 
pirmininkas kun. P. Butkus.

2. Birželio 15. Vinco My
kolaičio - Putino eilėraštis. 
Skaito inž. V. Juška.

3. Paskaita. Skaito Dr. I. 
Venclovas;

4. Savo ir kitų autorių 
poeziją skaito Sydnejaus 
poetai: a). Mano Birželis (Iš
rašas iš Mano Parytys). Ma
rijos M. Slavėnienės eilė
raštis. Skaito autorė; b). 
Juodasis Birželis. Broniaus 
Žalio eilėraštis. Skaito 
autorius; c). Nemiga. Lietu
va. Oskaro W. Milašiaus ei
lėraščiai iš rinkinio "Septy
nios vienatvės”. Versta An
tano Vaičiulaičio. Skaito po
etas Juozas Almis Jūragis.

Dainos choras, dirig. muz. 
Br. Kiverio, atlieka savo 
programą.

Užbaiga. Himnas.
Pranešėjas A. Kramilius.

MELBOURNE
Šiais metais sueina 40 

metų kai Sovietų Rusija pa
gal slaptą susitarimą su Hit
leriu užėmė Estiją, Latviją 
ir Lietuvą, o po metų pradė
jo masines deportacijas į Si
biro vergų stovyklas ir kri
minalinius genocido veiks
mus prieš Pabaltijo kraštų 
gyventojus.

Šią sukaktį Melbourne 
minėsime dviem atvejais. 
Birželio 8 d., sekmadienį, 4 
vai. po pietų bendras Pabal- 
tiečių — Baltic Rememb
rance Day minėjimas daly
vaujant estų, latvių ir lietu
vių bendruomenėms Estų 
Namuose, 43 Melville Rd., 
West Brunswick, kampas 
Melville Rd. ir Victoria Str.

Minėjime dalyvaus ir aus
tralų parlamentarai. Kvie
čiame visus lietuvius gau
singai dalyvauti ir pareikšti 
savo protestą prieš Lietuvos 
okupaciją.

MINĖJIMAS
LIETUVIAMS

Sąryšyje su Simo Kudir
kos atvykimu į Melbourną 
ruošiamas dar ir atskiras 
birželio įvykių minėjimas 
lietuviams birželio 22 dieną, 
sekmadienį.

Minėjimą pradėsime pa
maldomis šv. Jono bažny
čioje, East Melbourne. Or
ganizacijos dalyvauja su vė
liavomis. Skaitymus atliks 
Simas Kudirka. Skautai, 
sportininkai ir ramovėnai 
dalyvauja organizuotai. Po
nios ir jaunimas tautiniais 
rūbais. Vyrams tautinio 
rašto kaklaraiščiai. Po pa
maldų pietūs Lietuvių Na
muose.

Gedulingas minėjimo ak
tas 2.30 vai. Melbourne Lie
tuvių Namuose, North Mel
bourne. Minėjime kalbės Si
mas Kudirka. Minėjimo 
programoje Dainos
Sambūrio choras ir Lietuvos 
Himnas.

Ateikite visi Viktorijos 
lietuviai ir išgirskite jaut
rius Simo Kudirkos žodžius. 
Savo gausingu dalyvavimu 
pareiškime visiems, kad mes 
smerkiame okupanto krimi
nalinius nusikaltimus ir rei
kalaujame laisvės Lietuvai. 
Tą dieną taip pat bus spe
ciali lietuviškos radio valan
dėlės laida 11 vai. ryto iš 
3EA.

Melb. Apylinkės Valdyba

Sovietų viršūnės ir po Af
ganistano invazijos toliau 
veda propagandą už taiką, 
draugingą tautų sugyveni
mą ir įtampos atolydį. Esą 
visą tą kritišką įtampą su
kėlę vakarų imperialistai.
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Suartėtame broliškai
Greičiausia yra mūsų pa

čių tiesioginis interesas kuo 
daugiau bendrauti su lietu
viais, ir tai ne vien tik lietu
viškoje tautinėje ar bend
ruomeninėje veikloje, bet ir 
kasdieniškame gyvenime. 
Tas, be abejo, mūsų tarpu
savio ryšius daug labiau su
stiprintų, savus tautiečius, 
kad ir skirtingų profesijų ar 
amatų, suartintų. Žinoma, 
tai yra idealas, kuris ne vi
sada pilnai įgyvendinamas. 
Nežinia, kokiais sumetimais 
dažnai savuosius pamatome 
ir sutinkame oficialiose vie
tose ■ susirinkimuose, reikš- 
mingesniuose parengimuose 
ir t.t., bet kada mums reikia 
staiga tautiečio patarnavimo 
■ amatininko ar profesionalo, 
šaukiamės paties artimiau
sio, nors tą patį galėtų pa
daryti ir lietuvis.

Gaila, kad iki šiolei vis dar 
neišmokome pilnai ir sąmo
ningai bendrauti su savo 
tautiečiais ir kasdieniškame 
gyvenime. Savų žmonių 
turime visose srityse prade
dant stalium ir baigiant gy
dytoju ar advokatu.

Galimas daiktas, kad tie 
tarpusavio ryšiai per ilgesnį 
laiką yra gerokai atsileidę. 
Kai išvažiuojame kitur, su 
įtampa dairomės lietuvio net 
ir neįtikimiausiose vietovė
se, tačiau "namie", savo gy
venamoje vietovėje, labai 
dažnai lietuvio nepastebime, 
lyg jo nebūtų.

Suprantama, per trisde
šimt metų pasikeitė sociali
nės ir ekonominės pozicijos, 
susikristalizavo profesiniai, 
intelektualiniai skirtumai, 
betgi lietuvio su lietuviu 
trauka turėjo išlikti, nes 
idealiai ir tautiniai galvojant 
ji turi galioti kiekvienam ir 
visą laiką. Deja, gyvenimo 
patirtis liudija visai kitokius 
santykius.

Štai dėl ko ir keliamas šis 
ypatingai svarbus lietuvių 
tarpusavio santykiavimo 
klausimas. Jeigu būtų 
tampresni ryšiai tik tarp 
lietuvių kaip lietuvių iš akių 
išleidžiant antrinius profesi
nius, intelektualinius bei so
cialinius skirtumus bei už
tvaras, be abejo, mūsų 
bendruomeninis gyvenimas 
būtų nepalyginamai turtin
gesnis, brandesnis, tamp
resnis. Per tarpusavio san
tykiavimą vien tik tautiniu 
pagrindu, ir pačioje bend
ruomenėje atgytų visai ki
tokie požiūriai ir susiprati
mas. Gaila, kad per ilgesnį 
laiką susidariusios užtvaros 
tarp profesionalų, intelek
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tualų ar skirtingos socialinės 
padėties lietuvių praktiškai 
pasidarė neperžengiamos 
užtvaros su skirtingų sričių 
darbuotojais net nesiskai
tant su pačia pagrindine 
jungtimi - jie ir mes esame 
pirmoj eilėj lietuviai. Šitą 
momentą esame jau išgyve
nę prieš trisdešimt metų, 
kada gyvenimo prievarta 
visus sulygino ir buvome 
arčiausiai rišiami vien tik 
pačios lietuvybės. Gal kai 
kas sakys, kad tai sena ro
mantika, ir per tą laiką daug 
kas pasikeitę įskaitant ir 
profesinius išsiskyriojimus 
bei atsiekimus gyvenimo 
pakopose, vis dėl to princi
pas, kad lietuvybė yra aukš
čiau už įsigytas patirtis, ži
nias, socialinį lygį, iki šiolei 
nepakito ir paliko lygiai taip 
pilnai galiojantis, kaip kad 
pradžioje, kada išvykome iš 
Lietuvos.

Todėl ir klausiame: kaip 
čia galėjo atsitikti, kad ant

raeiliai reikalai nustelbė 
pirmaeilius? Rodos, turėtų 
būti aišku, kad tie visi ant
raeiliai dalykai yra praei
nantys, kad su laiko sąly
gomis ir aplinkybėmis jie 
pasidaro beverčiai, bet lie-

LIETUVIAI
1980 METŲ MUZIKOS 

PREMIJA
ALFONSUI MIKULSKIUI

J A V LB Kultūros Taryba 
balandžio 9 dieną paskyrė 
1980 metu muzikos premiją 
1,000 dolerių - Alfonsui Mi
kulskiui.

Premijos mecenatas Lie
tuvių Fondas.

Šia premija JAV LB Kul
tūros Taryba nori pagerbti 
Alfonsą Mikulskį už jo nuo
pelnus Lietuvos liaudės dai
nos ir muzikos menui ir įsi
jungi j bendrą Alfonso Mi
kulskio kūrybinio darbo 50 
metų sukakties atžymėjimą.

JAV LB Kultūros Taryba
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įvyksta rugpiūčio 9-16 d.d. 
Innsbrucke, Austrijoje Haus 
der Begegnung patalpose, 
Tschurtschenthallerstr. 2, 
Innsbruck.

Šalia kitų parengimų bus 
skaitomos paskaitos: Dr. A. 
Gerutis — '’Lietuva žlugimo 
pavojaus akivaizdoje", V. 
Natkevičius — "Donelaičio 
Metų idealinės ir estetinės 
vertybės”, prof. V. Bieliaus
kas — "Kultūra, pažinimo 
stilius ir asmenybės vysty
mas”, Dr. K. Čeginskas —- 
"Lietuvos laisvės kovos 1940 
- 1980", kun. prof. P. Rabi
kauskas — "Konstantino 
Sirvydo asmuo ir reikšmė”, 
V. Banaitis — ”40 metų 
Lietuvos okupacijos”, Dr. K. 
Girnius — "Pagrindinės da
barties moralės srovės”, 
kun. A. Savickas — "Simbo
liai C.G. Jung gelmių psi- 

tuvyoe, lauums sąmoningu
mas ir tuo pačiu jai ištiki
mumas palieka nesusvyra
vęs. Tenka tik stebėtis, 
kaip šitos patirties dar iki 
šiolei daugumas šviesių ir 
išsilavinusių mūsų žmonių 
dar neperprato ir leidžiasi 
nustelbiami atsitiktiniais 
gyvenimo blizgučiais.

Jau ne vieną kartą buvo 
pastebėta, kad iki šiolei lie
tuvybė ir visa lietuviška 
veikla remiasi ir palaikoma 
pirmiausia mūsų "liaudies", 
t.y. žemiausios socialinės 
klasės žmonių, kurie daly
vauja pilnai lietuviškoje 
veikloje, kurių vaikai išau
ginti lietuviškoje dvasioje ir 
kurie pirmoj eilėj stengiasi 
išlikti bei išlaikyti lietuvybę. 
Palyginamai intelektualų 
bei aukštos klasės profesio
nalų, ir ypač kalbančių iškil
mingom progom apie lietu
vybę, procentas yra labai 
mažas. O "liaudies"žvilgsnis 
ir viltys yra nukreiptos kaip 
tik į tuos, kurie aukščiau 
stovi socialiai ir intelektua
liai ir iš jų daugiausia tikisi. 
Negi tik "didiesiems" pri
klauso garbės tribūna? Bet 
jeigu jau keliamas į garbės 
ir reprezentacijos tribūtą, 
turi vis dėl to pateisinti, kad 
tos tribūnos esi vertas.

(v.k.)

VISUR
ekologijoje”, A. Rubikas — 
"Popiežiaus neklaidingu
mas”.

Šalia paskaitų vyks taut, 
šokių koncertas, E. Blan- 

dytės ir fleitisto P. Odinio 
koncertas, dailininkų A. 
Galdiko, A. Krivicko, A. Ta
mošaičio dailės paroda, fil
mai, skaidrės, ekskursijos ir 
kt.

Norį dalyvauti Studijų 
Dienose registruojasi pas p. 
I. Joerg, A-6473 Wenns, 
Austria.
Registracija - 350 austriškų 
šilingų.

Pragyvenimas dienai - 
210 šil. Kambariai dviems. 
Registracija baigiasi birželio 
30 d.

DAR VIENAS LIETUVIS 
GARBĖS TRIBŪNON

Paskutiniu laiku trys 
bokso pasaylyje žinomi 
žmonės New Yorke priimti į 
Garbės Tribūną (The Hall of 
Fame). Vienas bokso rung
tynių organizatorius ir du 
sunkaus svorio buvę pasau
lio čempionai Frasier ir lie
tuvis Jack Sharkey-Žukaus- 
kas. Jack Sharkey paprastai 
nėra lyginamas prie pirma
eilių pasaulio bokso čempio
nų, kaip Dempsey, Lewis, 
Marciano, Ali ir kiti. Tad 
tokio mūsų tautiečio pager
bimo ir nebuvo tikėtasi. 
Lietuviams tai buvo maloni 
žinia. Prieš kiek laiko Jack 
Sharkey tebuvo tik gėrimų 
parduotuvės savininkas, 
mielai susitikdavo su lietu
viais ir juos maloniai pavai
šindavo.. . l.A. Vėtra
- ; • i > f; [

PASKUTINE PROGA
turėti savo bibliotekoj pilnus komplektus abiejų lietuviškų 
enciklopedijų. L. E. buvome pritrūkę kai kurių tomų, tad
ryžomės papildyti,
Lietuvių Enciklopedija 36 tomai ........ $350.00
Encyclopedia Lituanlca 6 tomai ........ $125.00
Vinco Krėvės Raštai 6 tomai ............ $30.00
Iš mano atsiminimų — Petras Klimas .... $12.00
Visi kiti Enciklopedijos leidyklos leidiniai išparduodami su 50 c/o ‘ 
nuolaidos, (čia pažymėtus kainus yra be nuolaidos).
Lietuvos žemėlapis - mažo formato $1.50, Rubaiatal - 8. Santva
ras $7.50, Amerikos lietuviu istorija - A. Kučas $10.00, Lithuanians 
in America - A. Kučas $6.00, The Brothers Domeika - L. Dovydė
nas $6.00, Pasakyta parašyta. II t. - A. Smetona $10.00, Atspindžiai 
ūkanose - V. Alantas $6.00, Palikimas - Faustas Kirša $4.00, Mūsų 
Lietuva. III-IV t. - B. Kviklys $22.00, Dialogas su lietuviais - B. 
Raila $6.00, Gluosnių daina - A. Vaičiulaitis $3.50, Lietuvių ^kalbos 
veiksmažodžių aspektai - L. Dambriūnas $4.00, 'Puirio Andriušio 
raštai, I tomas $5.00, Atidari langai - S. Santvaras $3.50, Dainininko 
dalia - A. Kutkus $3.00, Nemarioji žemė - A. Tyruolls $5.00.

Kreiptis: J. Kapočius, P. O Box 95, So. Boston, MA. 02127 
Telef. dieną (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759._______ . __________ _____ ______ • . ......

Lietuvių B-nės premija 
$ 3000!

JAV Lietuvių Bendruo
menės Kultūros Taryba, 
Krašto Valdybai pritariant, 
savo 1980 m. balandžio 9 
dienos posėdy nutarė įsteig
ti Lietuvių Bendruomenės 
Literatūros Premiją. Pre
mijos dydis - trys tūkstan
čiai dolerių. Premijos sąly
gos sutartos su Lietuvių 
Rašytojų Draugijos valdy
ba.

Pirma. Premija skiriama 
tik atsižvelgiant į svarsto
mojo kūrinio vertę.

Antra. Lygiomis teisėmis 
su spausdintaisiais veikalais 
premijuotini ir rankraščiai.

Trečia. Premija skiriama 
už geriausiąjį svarstomųjų 
metų grožinės literatūros 
kūrinį arba už lituanistinės

$ 1000 STUDENTUI

Muziko Broniaus Jonušo 
našlė Emilija Jonušienė 
savo velionio vyro atmini
mui įsteigė kasmetinę 1000 
dolerių Broniaus Jonušo 
vardo stipendiją. Ji skiriama 
jaunuoliui studentui, kuris 
šalia pagrindinių studijų 
taip pat studijuotų ir litua
nistiką. Kandidatus stipen
dijai parenka ir pristato 
kiekviena jaunimo organi
zacija iš bet kokio krašto. 
Kandidatui parinkti sudary
ta komisija. Kandidatus siū
lyti šiuo adresu: Mrs. E. Jo
nušienė, 4006 S. 26-th St., 
Omaha, Nebr. 68107, U.S.A.

PAGERBIANT
B. BRAZDŽIONĮ

Poeto Bernardo Brazdžio
nio filmo (tarp ”12 didžiųjų 
lietuvių” - Foto Archyvo fil
mų) paruošiamieji darbai 
jau pradėti. Lietuvių B-nės 
(Amerikoje) Vakarų Apy
garda rinkdama tam tikslui 
aukas, po filmo tikisi even
tualiai išleisti ir Brazdžionio 
(ar apie jį) knygą, kad reikš
mingiausias mūsų poetas 
būtų visapusiškai apibūdin
tas ir įamžintas.

Filmo Komitetas dėkingas 
greit ir dosniai atsiliepu
siems šiems poeto gerbė
jams:

Mecenatai: $ 1.000 Anta
nas Adomėnas; po $ 200 - 
Juozas Bubelis, Julija ir 
Ėmilius Sinkiai; po $ 100 - 
Aldona Audronis, Elena ir 
Edmundas Arbai, Gedimi
nas Balanda, Caraco Kultū
ros Fondas - Venecuela, 
Stanley Damulis, kun. V. 
Dabušis, Detroito Ateiti
ninkai (sendraugiai), Algis ir 
Albina Gedminai, Dr. J. Ju- 
sionis, J.S. Jurgila, M.D., 
Juozas ir Elena Kojėliai, 

tematikos humanitarinio tu
rinio mokslo veikalą.

Ketvirta. Premijai veika
lus atsiųsti paskutinė data -, 
gruodžio 31-oji diena.

Penkta. Premijos komisi
ją sudaro trys Kultūros Ta-’ 
rybos skirti nariai ir du Ra
šytojų Draugijos atstovai 
(nebūtinai Draugijos nariai):

Šių metų vertinimo komi: 
sijos sudėtis .bus paskelbta 
vėliau.

Informaciją premijos 
klausimu: kreiptis į JAV 
LBKT vicepirmininką Vik
torą Mariūną adresu: 1994 
Beverly Hills Dr. Richmond 
Hts, Ohio 44143.
Tel.: 1 - 216 - 481 - 4534

JAV LB Kultūros Taryba

Antanina Lukšienė, Sofija 
Liubartienė, Jurgis Mikaila, 
J. Mikulionis, Rūta ir Petras 
Sakai, J.M. Šimoniai, J.O.A. 
Vitėnai, Vaclovas Valys, J. 
Žirgulienė, M.D.

Aukotojai; A. Aistienė, 
Stasys Alšėnas, Feliksas 
Andriūnas, L.M. Bajorūnai, 
R. Budreika, Adolfas Da- 
mušis, J. Dabrila, Jurgis, J. 
Gliaudys, B.V. Galiniai, J. 
Gimbutas, A. Girnius, Ą. 
Gustaitis, V. Izbickas, Gra
žina Juodeikienė, Juoką- 
lauskas, E. ir J. Kulikauskai, 
Linas Kojelis, Ona Kliorytė, 
Valerija Kundrotienė, . fV. 
Liaugva, M. ir A. Maskoliū
nai, Ignas Medžiukas, Y; ir 
O. Mikuckiai, E. Mamonai- 
tis, Kostas Nenortas, R. ir 
R. Radai, Juozas Rasys, Ig
nas Skirgaudas, D. Svaikie- 
nė, St. Santvaras, G.A. 
Treiniai, E.P. Vilkai, B. Vel
tas, R. Veitas, B. Zumeris, 
Australija.

Aukas siųsti: Antanas 
Adomėnas 2319 Michigan 
Ave., Santa Monica, Ca 
90404.

GRASINAMA
VYTUI GERULAIČIUI

Lietuvis pasaulinio garso 
lauko tenisininkas Vitas Ge
rulaitis yra specialios asme
ninės apsaugos žinioje po to, 
kai jis gavęs grasinimų jį 
nužudyti. V. Gerulaitis gra- 
sintojų kaltinamas priešžy- 
dišku nusistatymu, kai jis 
vienose varžybose apmaudo 
pagautas išsireiškęs, kad jo 
priešininką reikėtų kišti į 
krematoriumą ir sudeginti. 
Pasirodo, Vito priešininkas 
buvęs žydas ir Vito išsireiš
kimą priėmęs kaip antise
mitizmo išpuolį. Dabar Vito 
apsaugai budi 12 policininkų 
dieną ir naktį.

. .......--M-H.
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BENDRUOMENĖ IR ORGANIZACIJOS

Užtenka tik pažvelgti Į 
ALB Statutą, ir turėtų būti 
viskas aišku apie bendruo
menę ir organizacijas. Sta
tuto trečiame paragrafe pa
sakyta: "ALB nariai bend
ruomenėje reiškiasi per sa
vo tikybines, kultūrines, 
ekonomines, socialines, 
sporto, jaunimo ir kitas or
ganizacijas, draugijas ar ki
tokius sambūrius".

Taip pat sekančiame to 
Statuto paragrafe nusakomi 
bendruomenes tikslai: "ALB 
tikslas yra jungti ir globoti 
Australijoje gyvenančius 
lietuvius, rūpintis jų kultū
riniais reikalais ir tiekti 
jiems globos". Čia turėtų 
būti įtraukta į bendruome
nės tikslus dar vienas ypač 
svarbus dalykas, būtent, 
lietuvių reprezentacija, kas 
sudaro kuone pagrindini 
bendruomenės veiklos 
branduolį, kas praktiškai 
vykdoma nuo pat pradžios.

Čia norėtųsi atkreipti dė
mesį į bendruomenės ir or
ganizacijų santykį.

•Pirtniausia tektų klausti, 
ar bendruomenė yra tolygi 
betkokiai organizacijai ir ar 
ji formali organizacija, ir 
antra, ar bendruomenė yra 
tik joje veikiančių organiza
cijų visuma, ar šis tas ir 
daugiau.

Klausiant, ar bendruome
nė yra organizacija būtų to
lygu klausti, ar pati tauta 
yra organizacija, nes kaip ir 
bendruomenėje, tautoje taip 
pat yra organizuotų ir neor
ganizuotų žmonių, turinčių 
savo skirtingus siekius ir 
uždavinius. Tauta formaliai 
virsta organizacija, kai ji 
sudaro savo tautinę valsty
bę. Kol to nėra, tai tauta 
tėra tik palaidas etninis vie
netas be organizacinės for
mos ir ribojasi tik apgyven
tų tos tautybės žmonių plo
tu. Lygiai ir bendruomenė 
atitinka tautos dalį tam tik
roje teritorijoje, bet kad 
bendruomenė būtų kaip or
ganizacija valstybingumo 

-prasme, reikia bent ele
mentariausio autoriteto, 
pagrįsto ne jėga, kaip kad 

■ Valstybėje, bet etniniu soli
darumo principu. Todėl ku
riant bendruomenę mes su 
šia sąlyga sutikom išrinkda
mi ir sudarydami vadovybę 
ir ją įgaliodami mūsų visų 
vardu kalbėti, mus repre
zentuoti arba vykdyti tokius 
užsimojimus, kur reikalinga 
visų, ne kokios organizaci
jos, pritarimas, talka ir pa
galba. Šitoks autoritetas 
bendruomenei yra Krašto 
Valdyba arba atskiruose pa
daliniuose apylinkės valdy
bos. Be abejo, šia plačiausia 
apimtimi ir visos organiza
cijos telpa tik bendruome
nėje, todėl ir visų organiza
cijų veikla bendruomenės 
ribose įeina į bendruomenės 
veiklą. Bet ar organizacijų 
veikla išsemia bei užpildo 
bendruomenės kaip tokios 
reiškimąsi, arba kitais žo
džiais, ar bendruomenės 
kaip tokios veiklą ir turinį 
sudaro joje arba jos ribose 
veikiančių organizacijų mo
zaika ir ar bendruomenė yra 

kas daugiau, negu visų jo
je veikiančių organizacijų 
suma? Atsakymas papras
tas: jeigu bendruomenė nė
ra tolygi paskirai organiza
cijai, jau tuo pačiu ji nėra 
prilygintina jos ribose vei
kiančiai organizacijai, nes ji, 
o ne kas kitas savyje talpina 
visas organizacijas, nežiū
rint kokiais pagrindais jos 

savo veiklą vystytų.
Užsiminėm apie valstybės 

vaidmenį tautoje. Tais pa
čiais principais vadovaujasi 
ir krašto bendruomenė su 
tuo skirtumu, kad valstybė 
remiasi turima galia, tuo 
tarpu bendruomenė palai
koma tautinio solidarumo ir 
savanoriško pasidavimo jos 
autoritetui. Kitaip sakant, 
bendruomenės galybė yra 
visų lietuvių jos teritorijoje 
pripažintame autoritete,. 
kuris visų bendruomenės 
narių vardu gali veikti, ope
ruoti, angažuotis ir vado
vauti. Jokia kita lietuviška 
organizacija šito neturi ir 
negali net įsigyti, nes niekad 
sportininkai nepadarys visų

bid
GEDIMINO STULPAI, arba GEDIMINO VARTAI 

Tautinis lietuvių ženklas, vartotas jau senovėj įvairių 
Lietuvos valdovų ir miestų. Dail. A. Krivicko grafika

Aloyzas Baronas

Skola
Julius Griška jautė rankos 

gėlimą. Pastaruoju metu 
dešinės rankos riešą visada 
prieš lietų pradėdavo sukti, 
ir tai labai nervindavo Griš- 
ką. Jis žinojo nuo ko tai yra. 
Tai buvo susieta su labai 
maža skola, tikriau su nieku, 
bet tas gėlimas Grišką kar
tais darydavo šykštų. Bet 
šiaip jau Griška nebuvo 
šykštus. Ir jei kada parody
davo šykštumą, jis buvo 
daugiau įsikalbėtas. Griška 
reikalavo pildyti visus įsipa
reigojimus, nepaisant ar tai 
būtų skolos mokėjimas ar 
kokie kiti pažadai. Šį prieš
pietį turėjo atnešti moteris 
dar likusius aštuoniasdešimt 
dolerių už vartotą automa
šiną . kurią jai pardavė. Mo
teriškės vyras buvo miręs 
prieš metus, ir ji viena turė
jo verstis su pora mažame
čių vaikų. Moteris jau buvo 
išmokėjus trejetą šimtų do
lerių ir dabar turėjo atnešti 
paskutinius. Griška dabar 
buvo nepatenkintas savimi, 
kam jis prasidėjo, reikėjo 
įkeisti naują mašiną per
kant, bet moteriškė prašė, 
esą iš pirmų rankų, ji žinanti 
ką perka. Griška, būdamas 
chemikas, uždirbo gerai, 
graži žmona puikiai augino 
dvi dukreles, tačiau neretai 
jam sugadindavo nuotaiką, 
kad ir maži, rankos skaus
mai.

To viso pradžia buvo be
veik jau prieš ketvirtį šimt
mečio. Bet tai Griškai viskas 
atrodė buvo lyg vakar. Jis 

lietuvių sportininkais, nei 
Katalikų Federacija, kad 
lietuvis tegali būti tik tas, 
kas yra katalikas ir t.t. 
Reiškia, bendruomenė va
dovaujasi visuotinumo prin
cipu, kai tuo tarpu kiekviena 
organizacija yra griežtai 
apribota ir negali nei kalbė
ti, nei veikti už savo ribų.

Pradžioje palyginom 
bendruomenę su valstybine 
santvarka tik be vykdomo
sios galios, o susipratusių ir 
sąmoningų lietuvių solida
rumo ir moraline galia. Prie 
esamų sąlygų šitų dviejų 
komponentų solidarumo ir 
moralės — pilnai užtenka,
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ryškiai atsimena kaip į 
miestą atėjo pilkom milinėm 
vilkinti rusų armija. Jie ste
bėjo miesto grindiniu džerz- 
giančias mašinas ir karei
vius, kurie, vilkį blogo au
deklo milines, atrodė pasi
gailėtinai skurdžiai. Ir kai 
Griškos mažametis brolis 
pasakė: Mamyte, kokie jie 
atrodo suplyšę ir neprival
gę", motina išsigando: "Ty
lėk tylėk, dar užgirs kas 
nors, nori, kad visus į kalėji
mą sukištų”.

Po pusmečio visi kiek ap
siprato. Kareivinėse už ge
ležinės tvoros vaikščiojo su
vargę jauni kareiviai, ir vai
kai tuoj suprato, kad jie al
kani. Liesa koše maitinami, 
sovietiniai kareiviai ilgesin
gai ir su nuostaba žiūrėjo į 
jau labai okupantų apiplėš
tą, tačiau vis dar turting'ą 
mažąjį kraštą. Vienas kitas 
įsidrąsinęs kareivis per tvo
rą vaikams paduodavo rublį, 
o šie atnešdavo bulkutę py
rago.

— Buika, bulka, — kišda
vo kareivis pro geležinę 
tvorą rublį, ir vaikai, beveik 
dvigubai uždirbdami, nešė 
nevyniotus pyrago kepaliu
kus, ir kareiviams tai buvo 
nuostabios vaišės.

— Buika, bulka, —- išba
dėję komunizmo gynėjai 
i'autėsi rojuje, ir visos aphn- 
:inės krautuvės parduodavo 

pyrago keletą kartų daugiau 
negu visada. Vaikai maitino 
komunizmo nuskurdintus 
kareivius, kurie negalėjo at-

Kristijono Donelaičio 
sukakčiai

PRIČKUS IR KRISTIJONAS

Atnaujinta gromata, kaip tikrai vargstantieji aprūpina
mi, o iš išdykumo ubagaujantieji koravojami (baudžiami - 
A.K.) ir prie darbo prilaikomi ir iš viso nė jokie ubagai 
turi kenčiami būti. Išrašyta Berlyne 28-tą dieną mėnesio 
sultekio (balandžio - A.K.) mete 1784. (Skundžiamasi, kad 
miestuose ir kaimuose vėl atsiradę elgetų. Nustatoma, 
kad elgetoms visiškai turi būti uždrausta prašinėti iš
maldos. Valstiečiai ir miestiečiai būtinai turi sudaryti iž
dą elgetoms šelpti. Joks valdininkas ar kunigas be kara
liaus sutikimo neturi jokiam žmogui išduoti leidimo elge
tauti, net ir tuo atveju, jeigu jam turtą būtų sunaikinusi 
ugnis) Pasiršė Pritzkus.

K. DONELAITIS: "RUDIS JOMARKININKAS”

(Pasakėčia apie šunį, kuris bandė turguje pavogti 
maisto, bet visur gavo per šonus, galų gale mėsininkas 
jam visą uodegą nukirto. Pasakėčios moralė):

Ar geriau tūls slunkius, žmogišką protą turėdamas, 
Ar geriau, sakau, kaip šitas Rudikis elgias?
Daug yra valkatų, kurie be darbo maitinas 
Ir kampuos belindodami tik gatavo griebia. 
Eik, tinginy, eik dirbt, pelnykis viežlybai duoną 
Ir,ką pats pelnai, laikyk per savo dalyką.

METAI: ŽIEMOS RŪPESČIAI

Argi nematėte jau daug tokių nabagėlių, 
Ubagais einančių, kuriuos sušutino liepsnos? 
Argi netyrėte, kaip mūsų mylimą Krizą 
Pernai neprietelius Dočys susvilino visą? 
Tas širdings žmogus, kaimynu mūsų bebūdams, 
Kožną vis lietuviškai mylėdavo sėbrą.

Ak, mano kamynučiai! ak, širdingi broleliai! 
Aš dėl Dievo jau meldžiu, n’užmirškite Krizo; 
Ir kad jums jisai pasiklonios ubagais eidams, 
Bent nepadyvikit jam, jo pamatydami skrandą, 
Ir kad jis Tėvemūs sakys, nebarkite bėdžių: 
Nes kas nakty jam, neduok Dieve! pasidarė, 
Tai mums per pietus kasdien dar gal nusiduoti.

(parinko A. K.)

sistebėti, kad toks mažas, 
buržujų valdomas kraštas, 
taip galėjo nesiskaityti su 
pyragu.

Ne visada krautuvėse py
rago užtekdavo, todėl ber
niukai stengdavosi kaip ga
lima anksčiau nusipirkti. 
Kartais kareivių vieną ar 
net dvi dienas nebūdavo, ta
da vaikai duoną laikydavo, 
nes po to kareiviai, žygių 
išalkinti, dar godžiau grieb
davo pyragą, jeigu tik turė
davo kuris dar kokį rublį. 
Daugiausia prekiavo ber
niukai, bet kartais atbėgda
vo ir mergaitės ir nedrąsiai 
kišdavo rankutę su pyragu 
per geležinę tvorą ir gavu
sios rublį, stipriai saujoje 
sugniaužusios popierinį pi
nigą, skubiai bėgdavo šalin. 
Gal tik porą kartų koks nors 
kareivis, paėmęs pyragą, 
nedavė pinigų, ir pora vaikų, 
moką rusiškai, pasiskundė 
kareiviams. Šie, bijodami, 
kad tai nepasiektų karinin
kų, patys sumokėjo vai
kams, nes, iškilus kad ir ma
žam triukšmui, galėjo ši 
prekyba baigtis. Vaikai u- 
darbiavo, ir ruseliai per visą 
savo gyvenimą tiek daug 
nebuvo valgę pyrago. "Bui
ka, bulka” buvo magiškas 
žodis ir nuo jo, rodos, galėjo 
griūti Kremliaus vartai ir, 
rodos, nesuskaičiuojamuose 
plakatuose pats Stalinas pa
vydėjo kareiviams, taip go
džiai kemšantiems pyragą.

Dešimtmetis Juliukas 
Griška irgi bėgdavo prie 
tvoros, kai būdavo laisvas. 
Pradžioje jis baimingai lip
davo pinigus ir atnešęs sku
biai kišdavo bulkutę pro 
tvorą, lyg norėdamas grei

čiau ja atsikratyti, bet vė
liau įsidrąsino. Tai buvo ne 
tik uždarbis, bet ir pramoga 
ir kažkoks geras darbas, nes 
pilki kareivių veidai nušvis
davo ir, rodos, akys juokda
vos, kai imdavo kepaliuką. 
Kai kurie jų tuoj lauždavo ir 
godžiai rydavo tą buržuazi
nio krašto stebuklą. Kiti gi 
valgyti nešdavosi tolyn, tai 
priklausė ne tik nuo to, kiek 
kuris buvo alkanas, bet ir 
nuo žmogaus būdo.

Vieną dieną, jau beveik 
baigiantis mokslo metams, 
vaikai kaip įprasta nešė py
ragą kareiviams. Juliukas 
Griška atnešė bulkutę ir pa
davė ją laukiančiam karei
viui. Šalia stovįs jaunas, 
rauplėtu veidu kareiviukas 
kišo pro tvorą rublį ir šaukė:

— Buika, Buika.
Juliukas skubiai pačiupo 

pinigą ir nubėgo. Artimiau
sioj krautuvėlėj jau buvo 
viskas išparduota, tada jis 
nubėgo į kitą, dar į kitą, bet 
visur buvo viskas išparduo
ta. Berniukas nubėgo dar į 
toliau esančią krautuvę, bet 
ir ten visi didesni ir mažesni 
kepalėliai buvo parduoti. 
Kada kitą dieną Juliukas, 
nusipirkęs kepaliuką, nubė
go prie tvoros, nė vieno ka
reivio nebebuvo, tik keletas 
sargybinių vienur kitur 
vaikštinėjo su šautuvais ir 
nė vienas nesiartino.

O po savaitės vokiečiai 
užpuolė rusus ir taip greitai 
juos vijo, kad beveik niekas 
mieste nematė kovų. Vokie
čiai taip stipriai mušė rusus, 
kaip ir visi-tikėjosi, kad apie 
bolševikų stiprumą propa-
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Namie
NEWCASTLE

MOTINOS DIENA

Įvairiaspalvių chrisante- 
mų puokštėm rūpestingai 
papuošti stalai buvo pilnai 
užpildyti susirinkusiais sve
čiais su šeimomis paminėti 
Motinos Dieną gegužės 4 d., 
St. Peters salėje, Hamilton. 
Šį minėjimą rengė Apylin
kės Valdyba, kuri gražiai 
pravedė vald. vicepirm. Zina 
Zakarauskienė. Pasveikinus 
susirinkusias motinas, ku
rios jau prie įėjimo buvo pa
puoštos prisegant chrizan
temų pluokštę, pakviestas 
Dr. Motiejus šeškus skaityti 
paskaitą. Paskaitoje prele
gentas gvildeno motinos 
reikšmę šeimoje ir tautoje.

Programoje pasirodė sve
čiai iš Sydnejaus - Jadvygos 
ir Vyto Burokų jaunamečiai 
sūnūs Mikas ir Petras gra
žiuose baltuose kostiumuose 
sušokdami modernių judesių 
šoki, o po to Mikutis puikiai 
paskambino pianinu. Abu 
svečiai buvo šiltai sutikti. Jų 
motina Jadvyga kilusi iš di
džiojo Zakarauskų ’’klano” 
Newcastelyje. Programos 
pabaigai Zina Zakarauskie
nė deklamavo savo kūrybos.

Prie pyragaičių ir kavos, 
patiektų valdybos lėšomis, 
turėta šilta ir bičiuliška po
pietė motinoms prisiminti ir 
pagerbti.

VALDYBA KVIEČIA Į
ŽIEMOS VAKARĄ

Jau gauti pakvietimai at
silankyti į Valdybos rengia
mą Žiemos Vakarą, kuris 
įvyks šeštadienį, birželio 7 
d. St. Peters salėje, Dixon 
St., Hamilton. Salė atidaro
ma jau 7.30. Šokiams groja 
puikus ir pažįstamas or
kestras "Shandila”. Kavutė

- Skola
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ganda bliuško kaip balionas 
valandomis.

Šimtai tūkstančių rusų 
karių pateko į nelaisvę. Tų 
belaisvių buvo ir Juliuko 
mieste ir juos varinėdavo 
krūvelėmis į įvairius darbus 
ir į gale miesto pastatytus 
barakus, kurie buvo aptver
ti spygliuota viela ir kur tų 
kareivių buvo tūkstančiai.

Juliukas, eidamas rudenį į 
mokyklą, matė tuos karei
vius, alkanus, besidairančius 
į gatvėse nuorūkų ar 
kokio maisto gabalėlio. Kar
tais kas nors, nematant vo
kiečiui sargybiniui, paduo
davo gabaliuką duonos, ta
čiau šiaip nebuvo galima su 
belaisviais kalbėtis ir ju£>s 
šelpti. Viename nedideliame 
varomų belaisvių būrely Ju- 
liukui vienas kareivis labai 
atrodė panašus į tą, kuriam 
jis nebegalėjo atnešti pyra
go. Gal tai ir nebuvo jis, bet 
Juliukas norėjo kuriam nors 
jų duoti kepaliuką duonos, 
nes jis jautėsi skolingas, o iš 
viso, kaip žinojo, dabar ka
reiviai buvo daug alkanesni 
negu pirma. Jų daugelis sir
go ir mirė, kiti buvo vedami 
už parankių ir krisdavo gat
vėj. Nors daug buvo žalos 
padarę lietuviams bolševi
kai, bet dabar daugelis gai
lėjo tų varomų kareivių. 
Gaila buvo ir Juliukui ir jis
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ir svetur
ir pyragaičiai patiekiami 
rengėjų. Turtinga loterija, 
veiks karštų dešrelių su ko
pūstais bufetas. Gėrimus 
svečiai prašomi atsinešti.

Stalus galima užsisakyti 
tel. 52 29 17 iš anksto. Įėji
mas 4 dol., pensininkams ir 
studentams 2 dol.

Anksčiau veikiančio choro 
kas met rengiamas Žiemos 
Vakaras visada sutraukdavo 
daug svečių. Šį kartą valdy
bos rengiamas Žiemos va
karas yra lyg įprastos tradi
cijos pratesimas. A.Š.

SYDNEY
PASKAITA SVEIKATOS

REIKALAIS

Reikėtų duoti didelių kre
ditų Sydnejaus Liet. Mot. 
Soc. Globos Draugijos Val
dybai, kuri ėmėsi iniciatyvos 
leisti gydytojams pasisakyti 
sveikatos reikalais. Artėjant 
senatvei daugelis tautiečių 
pageidauja autoritetingų in
formacijų sveikatos reika
lais. Nuolat girdime, kad ten 
ir ten mirė tautiečiai ištikti 
širdies priepuolio, kitus jau 
ilgus metus kankina visokie 
artritiniai bei reumatiniai 
negalavimai ir t.t.

Vieną iš tokių senatvėje 
reikšmingesnių klausimų 
gegužės 25 d. Syd. Liet. Mo
terų Draugijos Valdybos 
iniciatyva palietė Dr. Irena 
Bagdonavičienė, gausiai 
susirinkusiai auditorijai kal
bėdama apie artričio ir reu
mato skaudžius negalavi
mus. Medicina žino priežas
tis, kodėl tokios ligos žmogų 
senatvėje ištinka, bet dar 
medicina neturi efektyvių 
priemonių pastoti kelią 
šioms ligoms. Dr. Irena 
Bagdonavičienė gausiame 
klausytojų susirinkime ban

nutarė grąžinti vienam jų 
kadais neatiduotą kepaliuką 
duonos.

Duona buvo perkama pa
gal korteles, tačiau jos buvo 
galima gauti ir be kortelių 
arba šiaip į ką išsimainyti. 
Julius šiandien nebe visai 
atsimena, kur jis buvo gavęs 
papirosų kortelę pagal kurią 
buvo gaunama rūkalų. Ciga
retes jis išmainė su kaimynu 
batsiuviu į duonos kuponus 
ir nusipirko kepaliuką juo
dos duonos. Vieną dieną, 
grįžęs iš mokyklos, pasiėmė 
kepaliuką ir išėjo į gatvę. 
Julius atsimena tai puikiai. 
Buvo vėsi ir giedra rudenio 
diena. Jis su kepaliuku duo
nos pažastyje vaikščiojo gal 
valandą šaligatviu, kol pasi
rodė poros vokiečių varomas 
belaisvių būrelis. Juliukas 
kurį laiką ėjo lygiagrečiai 
šaligatviu. Užpakaly žings
niavo senyvas vokietis, ran
kose laikąs šautuvą, gi šone 
būrelio ėjo kitas vokietis 
kareivis su šautuvu ant pe
ties ir rankoje laikė storoką 
trumpą pagalį, kuriuo jis 
pastumdydavo iškrypstan- 
čius iš rikiuotės belaisvius, o 
kartu ta lazda ir per pečius 
užkirsdavo. Julius išsitrau
kė kepaliuką duonos ir, nu
šokęs nuo šaligatvio, ištiesė 
duoną. Kepaliuką griebė 
trys kariai iš karto, eilės su
iro, gi vokietis prišokęs kir
to per Juliuko ranką lazda. 
Ranką baisiai suskaudėjo, 
bet Juliukas nesuriko, bėg
damas šalin dar matė, kaip 
kareiviai krūvoje plėšė vie
nas iš kito duoną, ir kaip 

dė išaiškinti tų negalavimų 
priežastis, davė nurodymų, 
Kaip to išvengti arba bent 
laikinai tuos negalavimus 
sustabdyti, bet galutinio at
sakymo į tai medicina iki šiol 
neturi, kaip pavz., į kitas 
inefekcines ar natūralias li
gas. Vis tiek tautiečiai ma
loniai išklausė pranešimą ti
kėdamiesi iš jo padarytų iš
vadų galės imtis nurodytų 
priemonių kad tas ligas kaip 
galint ilgiau atitolinus.

Klausytojai ypatingai dė
kingi Dr. I. Bagdonavičienei 
ir Syd. Moterų Draugijai, 
kad vieną kartą buvo palies
tas ir sveikatos reikalas. Ti
kimasi, kad Mot. Draugija 
imsis ir toliau iniciatyvos 
surasti ir pristatyti autori
tetų, kurie iš medicininės 
pusės bendrai painformuotų 
sveikatingumo klausimais ir 
gal duotų nurodymų, kaip 
išvengti kai kurių negalavi
mų arba juos laikinai 
atstumti.

Sol. E. BLANDYTĖS 
ATSISVEIKINIMO 

KONCERTAS

Prieš išvykdama į Ameri
ką solistė Elena Blandytė 
dar turėjo paskutinį savo 
koncertą gegužės 20 d. Lid- 
combe parapijos salėje. Šis 
koncertas ir R. Giedros pra
nešimas buvo surengtas 
daugiau australiškai publi
kai. Gaila, pačių australų 
daug nepribuvo ir iš viso 
klausytojų į parengimą su
sirinko mažokai. Solistė tad 
davė tik dalį numatytos 
programos. Pati salė daina
vimui yra labai dėkinga, tad 
ir solistė pasirodė pasigėrė
tinai.

Romo Giedros pranešimas 
buvo taikytas australams, 
tad reikėjo vertėjo. Jo pra
nešime užkliudytos sovieti- 

juos piktai šaukdami stumdė 
į gretas vokiečiai.

Julius parėjo namo. Ran
ka ištino ir labai skaudėjo. 
Jis tyliai įslinko į kambarį, 
tačiau motina iš jo veido pa
matė, kad kažkas bus atsiti
kę.

— Kas pasidarė, Juliuk?
— Nieko.
— Kaip nieko?
— Ranką susidaužiau, 

griuvau ir susimušiau, — 
parodė Julius ištinusį riešą.

— Dieve, tu mano, gal 
kaulas lūžo, — dėjo motina 
ant rankos šaltame vandeny 
sumirkytus skudurus. Ta
čiau kai grįžo paštininkas 
tėvas, jis jau viską žinojo, 
žmonės įvykį matė ir jam 
papasakojo.

Tėvai nedaug barėsi, ką 
galėjo sakyti vaikui, kuris 
tik norėjo atsilyginti seną 
skolą. Jie nuvedė vaiką pas 
gydytoją, kuris apžiūrėjęs 
užpylė vaistų ir stipriai su
rišo.

— Atrodo suskilęs kaulas, 
sugis. Ką daugiau gali šiuo 
metu daryti? — pasakė jau
nas gydytojas.

Tikrai ranka sugijo. Pra
džioje nelanksti, vėliau 
pasitaisė, bet Julius gimna
zijoj negalėjo lošti krepšinio, 
o kai vėliau atvyko į Ameri
ką, jo neėmė į kariuomenę. 
Tada vyko Korėjoj karas, ir 
jis per daug nenusiminė, 
nors jautė kažkokį pažemi
nimą dėl fiziško netinkamu
mo ir todėl dažnai reikia ar 
nereikia kartodavo, kad jis 
vaikystėj susilaužė ranką ir 
daktarai blogai sugydė.

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

’’TALK A” LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už 
terminuotus indėlius 10% (nemažiau $ 100 ir turi būti iki 
finansinių metų galo t.y. birželio 30 d., už atsiimtus term, 
ind. metų bėgyje - 4%), už įnašus (shares) iki 10% divi
dendo.
« Teikia paskolas iki $ 15.000 įkeičiant nekil. turtą, iš 
11%, asmenines paskolas iki $ 5000 su garantuotojais iš 
12%,iki $ 2000 be garantijos iš 13%. Procentai už visas 
paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

® Įstaiga veikia:
Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai,, p.p., sekmadie
niais nuo 1.30 p.p. iki 3 vai. p.p., LietuviųNamai, 50 Errol 
St., North Melbourne. Tef. §28 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradie
niais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. p.p.

Pašto adresas: ’TALKA”, Box 4051, GPO, Melb. 3001.

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. p.p. Lietuvių 
Namai, 6 Eastry St., Norwood.

Pašto adresas: ’TALKA", Lietuvių Namai, 6 Eastry 
St. Norwood, S.A. 5067.

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. p.p. Lietuvių 
Klubo patalpose 16 East Terrace, Bankstown, NSW.
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nės profesinės sąjungos ir 
palygintos su tokiomis Va
karuose. Kalbėta apie turi
mus uždarbius ir pirkimo 
galią sovietiniuose ir vakarų 
kraštuose. Paliestas taip pat 
tikinčiųjų persekiojimas. 
Romas perspėja australus, 
kad jei kada Australijoje 
įsigalės valdžioje komunis
tai, kad nesiskųstų, jog nie
ką jų neperspėjęs.

Kun. K. Kuzminskas dė
kojo Australijos lietuviams 
už malonų priėmimą ir gau
sias L.K.B. Kronikoms leisti 
aukas.

Iš vietinių rengėjų pusės 
buvo maloniai padėkota 
svečiams ir įteikta gėlių sol. 
E. Blandytei ir kities sve
čiams po simbolinę dovanėlę 
šios išvykos atminimui.

Dabar ranką sugeldavo 
oro atmainomis, jau artėjant 
į ketvirtą dešimtį. Nors jis ir 
buvo dar jaunas, tačiau juto 
tai, kuo skųsdavosi seni 
žmonės. Julių Grišką šitai 
pykdė. Daktarai liepė nenu
salti ir nenuvargti ir esą 
rankos užteks per visą gy
venimą, bet kartais, rankai 
geliant, Juliui būdavo pikta, 
kad jis, mažas būdamas, bu
vo toks jautrus. Kartais jis 
pasakodavo ir didžiuodavos 
tuo skaidrios vaikystės nuo
tykiu, bet vis tiek nuo pat 
vaikystės rankos nepajėgu
mas padarė būde įtakos ir 
kiekvienas kieno nors įsipa
reigojimų ar pažadų neišpil- 
dymas Grišką erzino.

Dabar jis vaikščiojo po 
kambarį, šeštadienio popie
tė buvo drėgnoka, žmona su 
vaikais buvo išvažiavusi į 
krautuvę ir likusį vieną, 
nervino nors ir mažas ran
kos gėlimas labiau negu 
tada, kai visi būdavo namie.

Kai suskambo durų 
skambutis, Julius nudžiugo, 
kad kažkas atėjo. Kai atida
rė, tarpdury stovėjo moteris 
su savo dešimtmečiu ber
niuku. Įėjusi į saloną, ji iš
tiesė trisdešimt dolerių.

— Štai tik trisdešimt, ki
tus kitą savaitę atnešiu. Vis 
taip nesibalansuoja. Buvo 
dar mašinoj gedimų, tai vėl 
turėjau pora dešimčių 
sumokėti.

Grišką žiūrėjo į berniuką. 
Jam šis atrodė toks nedrą
sus ir liesas, jo akys tokios 

skaidrios ir beveik graudžios, 
o vienu smilkiniu bėgo

Sekančią dieną visi trys 
malonūs svečiai kelių tau
tiečių buvo išlydėti kelionei į 
Ameriką.

MOKYKLOS VAKARAS

Sydnejaus savaitgalio 
mokyklos vadovybė gegužės 
24 d. Sydnejaus Liet. Klube 
suruošė mokyklos naudai 
jaukų vakarą. Svečių buvo 
gana apsčiai. Vakaro prog
ramoje pasirodė Linksmieji 
broliai (E. Lašaitis, V. Buro
kas ir V. Stasiūnaitis), kurie 
klausytojus maloniai nutei
kė savo vietinėm aktualijom 
ir saikingu jumoru. Taip pat 
jie prisipažino, kad tai esąs 
jų paskutinis pasirodymas ir 
jau daugiau linksmųjų brolių 
scenoje nematysim. Gaila, 
per daug metų jie įnešė 
daug gyvumo mūsų kiek ap- 
rembėjusiame gyvenime.

Vakaro metu pravesta lo
terija, kur tarp eilės fantų 
matėsi ir mūsų žinomos dai
lininkės Evos Kubbos pa
veikslas. Svečius pasveikino 
mokyklos globėjas kun. P. 
Butkus, vakarą pravedė p. 
Viržintas.

ąot'J

skaidri, mėlyna gysla. Oriš
kai pagailo savo vaikystės ir 
pasakė:

— Gerai, užteks tiek, kiek 
atnešei, daugiau nebereikia. 
Juk sakote, kad dar kažką 
turėjote taisyti.

— Tai kaip čia dabar, — 
nustebo moteris, — kur sko
la, tai skola, gi genda viskas.

— O čia berniukui, kad 
geriau mokytųsi, — pasakė 
Grišką, — kad būtum geras.

— Ačiū, — tarė berniukas 
ir, nuleidęs akis, nebežinojo 
ką daugiau sakyti.

— Viskas gerai, tegu gerai 
mašina rieda, — pasakė 
Grišką ir atsisveikino.

Kai moteris išėjo, jis mi
nutę galvojo kodėl taip pa
darė. Ir niekas, gal būt, ir jis 
pats negalėtų pasakyti ar 
vaikystės skolą grąžinusios 
rankos skausmas jį darė 
daugiau šykštų ar daugiau 
gailestingą.

— Matai, kokie žmonės 
biaurūs, dvigubai užsiprašo, 
paskui patiems gėda, tai ir 
nuleidžia penkiasdešimt, lyg 
malonę darydami, — pasakė 
motina sūnui, lipdama į ma
šiną, ir gerai, kad Grišką šių 
žodžių nebegalėjo girdėti.
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SIAUBO DIENOMIS
Albertas Zubras

PRISIMENANT
1940 m. Sovietų Sąjunga, 

pasiekusi Molotovo - Rib- 
bentropo susitarimo pasira
šymo, užėmė visas tris Pa
baltijo valstybes - Estiją, 
Latviją ir Lietuvą. Per vie
nus metus okupantas sunai
kino tų kraštų politinę, tei
sinę ir ekonominę sistemą. 
Maskvos enkavedistams, 
vietiniams kad ir labai nes
kaitlingiems komunistams 
bei jų simpatikams talki
nant, pavyko izoliuoti reikš
mingesnius asmenis kurie, 
atėjūnų manymu, turėjo 
būti pavojingi naujajam rė
žimui. Pirmosios aukos buvo 
nepriklausomų laikų politi
niai veikėjai, aiškiai anksty- 
vesniąją santvarką rėmę iš
kilesnieji karininkai, aukš
tieji policijos pareigūnai. 
Areštai vyko slaptomis, net 
šeimos nariams buvo už
drausta apie tai prasitarti.

Kaip vėliau paaiškėjo, tai 
nuo pat pirmųjų okupacijos 
dienų Maskva per savo 
NKVK pareigūnus bei 

. agentus sudarinėjo Pabalti
jo kraštuose žymiai plates
nius nepatikimų bei izoliuo- 
tinų asmenų sąrašus. Jiems 
talkino vietinės komunistų 
partijos ir šiaip žmonės per 
neapdairumą tardant.

Įvykis mano paties gyve
nime. Kartą pas mane į butą 
užėjo apskrities partijos 
propagandos skyriaus vedė
jas, kuris sutrumpintai va
dinamas buvo agitpropu. Tai 
1941 m. žiemos pradžioje. 
Kalbėjo lietuviškai, bet 
apysilpniai. Skundėsi, kad 
šviesesnieji lietuviai menkai 
tetaikiną supažindinti žmo
nes su marksistine ideologi
ja ir komunizmu. Tuo 
reikalu ir su manim norįs 
pasikalbėti. Propagandos 
vadovo žvilgsnis tačiau 
greitai nukrypo į knygų len
tyną. Pamatė politinės eko
nomijos Tugan Baranovskio 
ir Gustav Casselio veikalų 
lietuviškus vertimus.

— Jūs tokias pasenusias 
knygas tebelaikote savo 
knygų spintoje?

— Bet aš turiu ir Markso 
"Kapitalą".

— Čia kitas reikalas. Bet 
tuos buržuazinius šlamštus 
patariu draugui mesti į 
krosnį.

— Jie man reikalingi. Aš 
rašau veikalą, todėl reikia 
medžiagos.

Mano svetys visai apstul
bo.

— Jei jūs rašote veikalą, 
tai jums reikia pirmoje eilė
je išstudijuoti partijos isto
riją, Markso, Lenino ir Sta
lino veikalus, bet ne tuos 
supuvusius kapitalizmo teo
retikus. Ir taip jūsų protas 
perilgai buvo nuodijamas 
tomis senienomis.

— Ar jūs manote, kad 
Marksas galėjo parašyti 
"Kapitalą", nepažinęs kapi
talizmo teoretikų?

— Marksas studijavo gy
venimą ir pagal tai rašė.

— Bet Marksas studijavo 
ir buržuaziniuose Bonos ir 
Berlyno universitetuose ir 
ten gavo daktaro laipsnį.

Agitpropas numojo ranka, 
tuo duodamas suprasti, kad 
šia tema jis daugiau nebe
nori kalbėti. Tačiau dar gerą 
laiko galą jis žvalgėsi po 
mano knygų lentyną. Atsi
sveikino nieko reikšminges
nio manęs neprašęs.

Nepraėjo mėnuo, kai nak
tį buvau prikeltas iš lovos ir 
kviečiamas vykt į milicijos 
(taip komunistai vadino po
liciją) būstinę. Kaip tik tuo 

IŠVEŽIMUS 
metu sirgau: temperatūra 
buvo visai arti 40 C. ir vis 
dėlto nepavyko atsikalbėti. 
Turėjau vilktis kailinius ir 
vykti. Užvedė mane į antrąjį 
aukštą. Kambaryje rusas 
karininkas kapitono laips
nio. Mandagiai pasveikintas, 
buvau prašomas sėstis. 
Ėmiau aiškintis, kad sergu. 
Tai niekis: kartais ir sirgda
mas žmogus turįs pareigų. 
Toliau jau klausimai apie 
nuotaiką, apie naujuosius 
laikus.

— Bet ar jūs manote, kad 
sergąs žmogus gali atpasa
koti tikrą savo ar kitų žmo
nių nuotaiką? Jei kas skau
da, pavyzdžiui dantį, tai vis
kas neskanu, viskas erzina. 
Jei netikite, prašau 
paskambinti gydytojui, 
kuris šiandien mane bute 
lankė. Jei juo netikite, tai 
duokit termometrą: pama
tysit temperatūrą ir jūs pats 
akivaizdžiai įsitikinsite.

Leido eiti namo. Pakvies
tas vėl buvau lygiai po sa
vaitės. Paaiškėjo, kad svar
biausias reikalas mano ra
šomoji knyga, kuri norėtų 
konkuruoti su Marksu. Šiaip 
taip pavyko išsiaiškinti, kad 
su draugu'agitpropu tik juo
kavau. Nesu joks ekonomis
tas ir nemanau toje srityje 
plunksnos bandyti.

Bendruomenė ir ...
Atkelta iš psl. 3

nes kas yra sąmoningas lie
tuvis ir tuo pačiu įsipareigo
jęs dirbti ir kovoti už lietu
vybę, toks be abejo niekad 
neprieštaraus bendruome
nės užimamai pozicijai ir au
toritetui.

Gali ir pasitaiko, kad atsi
randa bendruomenės ribose 
veikiančių organizacijų, ku
rios nesiskaito su bendruo
menės autoritetu.

Tokių yra ir 
Australijoje. Bet ką jos tuo 
pasiekia? Reikia pripažinti, 
kad jos savo viduje vis tiek 
atlieka atitinkamą lietuvini
mo darbą, bet kitų akyse jos 
užima tik labai siaurą sekto
rių, ko niekas negali pripa
žinti, kad tai yra lietuviai 
pačia plačiausia prasme. Tą 
gali tik bendruomenės auto
ritetas. Ir tai mums suteikia 
pirmumą prieš visas kitas 
etnines grupes, kurios tokio 
autoriteto neturi, o reiš
kiasi tik per atskiras orga
nizacijas.

Todėl ir santykis organi
zacijų su lietuvių bendruo
mene yra išskirtinoj padė
tyje: jokia kita organizacija 
neturi nei ideologinio, nei 
moralinio, juo labiau organi
zacijos specifinio idealo, ku
ris patrauktų visumoje lie
tuvius nežiūrint kiek jos 
operuotų procentiniais skai
čiais, dolerių apyvarta arba 
garsiais šūkiais. Tegu bend
ruomenė kaip tokia ir nesi
kiša į jos ribose veikiančių 
organizacijų užsimojimus, ir 
tegu būna priimama kaip 
taisyklė, kad bendruomenė 
reiškiasi per jos ribose vei
kiančias organizacijas, bet 
bendruomenės pašaukimas 
ir užduotis yra daugiau, ne-

Toli atsiliksi 
neskaitydamas 
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Po savaitės vidurnaktyje 
ir vėl reikia eiti į miliciją. 
Tas pats rusas karininkas. 
Pokalbį pradeda apie rusų 
literatūrą, apie Tolstojų, 
Puškiną, Lermontovą, Gor
kį. Universitete pas prof. B. 
Sruogą buvau išklausęs rusų 
literatūros kursą ir išlaikęs 
egzaminus. Padeklamavau 
net Puškino: "Ptička Božija 
neznajet, ni žaboti, ni truda 
(Paukštytė nepažįsta Dievo, 
nei rūpesčių, vargų...). Šioje 
dalyje pokalbio, pajaučiau, 
užimponavęs rusą. Toliau 
jau kasdienybė. Kaip patin
ka naujoji santvarka, ką 
kalba draugai mokytojai kiti 
mano pažįstami? Suminimos 
kelios pavardės. Atsakiau, 
kad aš čia naujokas, niekas 
su manim atvirai nekalba. 
Jei ką ir sakytų ar klaustų, 
tai būčiau labai atsargus, 
nes gal tai provokacija. Ru
sas į pokalbio pabaigą darėsi 
irzlus, bet leido eiti namo.

Šis epizodas rodo, kaip 
NKVD tyrinėjo žmogų, kaip 
stengėsi sužinoti apie kitus. 
Tai vis tiems nepatikimųjų 
sąrašams sudaryti.

1941 m. pavasarį įtampa 
lyg ir aprimo. Apie naujus 
areštus nebegirdėti, žemės 
reforma pravesta, prekyba, 
pramonė ir didesni namai 
nacionalizuota, vokiečių 
kilmės ar ja pasinaudojusių
jų repatriacija įvykdyta. 
Apsiprasta ir su karu Vaka
ruose, lyg Pabaltijo jis visai 
neliestų. Pasigirsta kalbos 

gu tik derinti organizacijų 
veiklą. Ar kas sutiks, ar ne
sutiks, mūsų atveju bend
ruomenė atlieka tas pačias 
funkcijas, ką atlieka valsty
bė tautinės apimties ribose.

Jau buvo kelis kartus už
siminta lietuvių reprezenta
cija prieš kitus tiek tautine, 
tiek ir kultūrine prasme. 
Kas gali tinkamiau šioje sri
tyje atstovauti ir reprezen
tuoti, jei ne bendruomenė? 
Tai išorinė bendruomenės 
veikla. Viduje yra ir dau
giau, gal net esminių užda

vinių, kuriuos atlieka ir 
vykdo bendruomenė. Saky
sim, Australijos Lietuvių 
Dienos, kurios jau dvidešimt 
metų vyksta nuolat progre- 
suodamos. Kai pradžioje 
kažkas bandė ką nors pana
šinus mūsų bendruomenėje 
įvesti, pasibaigė tuščiom, 
nes neturėjo autoriteto, bet 
kai 1960 m. šio darbo ėmėsi 
pati bendruomenė, Lietuvių 
Dienos Australijoje taip 
prigijo, kad jos pasidarė 
pagrindiniu veiklos nugar
kauliu.

Tad nenuostabu, kad ir 
tokias tautines šventes pa
minėti ir jas tinkamai at
švęsti yra ne kokios vienos 
organizacijos bet bendruo
menės atsakomybėje. Išky
lai su laiku daug problemų 
su kitu pasauliu už lietuviš
kojo geto ribų — reikia visur 
lietuviškus reikalus repre
zentuoti, atstovauti, įsipa
reigoti, — kas turi autorite
to šito darbo imtis? Tik Lie
tuvių Bendruomenė, kuri 
tokį autoritetą turi.

Todėl kaip tik čia ir pa
brėžtina, kad bendruomenė 
yra daugiau negu jos ribose 

net iš aukštų pareigūnų apie 
kolchozus ar kolūkius, bet 
partija tokias kalbas su
tramdo. Rusų karininkai 
privačiuose pokalbiuose ta
čiau prasitaria, kad vis dėlto 
bus karas su Vokietija. To
kios pat žinios ir lietuviška
me pogrindyje. Platesnių 
gyventojų sluoksnių tos ži
nios nepasiekia, ypač kaimo 
žmonių.

Gegužės pabaigoje tenka 
man nugirsti iš Radviliškio 
gelžkeliečių, kad kažkam 
ruošiami prekiniai vagonai, 
kad jų grindyse išplaunamos 
apskritos skylės. Vienas 
mano draugas staiga, nieko 
nepranešęs, atvažiuoja ir 
papasakoja girdėjęs iš vieno 
komunistų aktyvisto, kad 
ruošiamasi plataus masto 
išvežimui. Lieka tik pečiais 
patraukyti. Progai pasitai
kius, paklausiu vietinį vyk- 

veikiančios organizacijos, 
nes ji turi autoritetą kalbėti 
ne vien organizacijų, bet ir 
neorganizuotų lietuvių var
du, kad ji visumos vardu ką 
sprendžia turėdama morali
nės galios tai pravesti, nes 
bendram lietuviškam reika
lui joks sąmoningas lietuvis 
neprieštaraus.

Iš kitos pusės bendruo
menė neužmeta savo galios 
ir autoriteto jos ribose vei- 
kiančiom organizacijom jas 
kontroliuodama ar bandy
dama primesti savo valią. 
Jūs dirbkite sau, bet kad iš 
to būtų naudos lietuvybei — 
galbūt tai ir yra vienintelis 
principas, kurio pati bend
ruomenė laikosi ir dėl kurio 
ji net turi teisę pasisakyti 
arba priminti kitoms orga
nizacijoms. Bet jeigu tas ne
paveiktų arba atskira orga
nizacija nepaklustų, bend
ruomenė neturi teisės nei ją 
sankcionuoti, nei jos išmesti 
už bendruomenės ribų. Ir 
mūsų tarpe yra organizaci
jų, kurios vadovaudamosios 
savo autoritetu tariasi visai 
nuo bendruomenės nepri
klausomos, bet iš tikrųjų jos 
savo integralumą tik su
siaurina ir neturi tos įtakos, 
ką galėtų pasiekti glaudžiai 
bendraudamos su pačia 
bendruomene. Kitaip sa
kant, jeigu įvyksta atskiros 
organizacijos su bendruo
mene konfrontacija, tai pra
laimi ne bendruomenė, bet 
kaip tik tokia organizacija, 
kurios veikla žymiai susiau
rėja atitrūkus nuo bendruo
menės.

Idealiai žiūrint, bendruo
menė nėra policininkas ir 
neturi vykdomosios polici
nės galios, kas priverstų ki
tas organizacijas pasiduoti 
bendruomenės autoritetui. 
Iš kitos pusės Bendruomenė 
savo esmėje jau yra tasai 
autoritetas — moralinis ir 
sąmoningas autoritetas, 
kuris moraliai ir net logiškai 
verčia pasiduoti tarų bend
ruomenės autoritetui, kad 
būtų atsiekiama daugiau, 
prasmingiau ir net efekty
viau.

Kai kas siūlo bendruome
nės vadovybę sudaryti iš 
paskirų organizacijų repre
zentantų. Bet iš to gausis 
dar didesnis sąmyšis, kas 
daugiau skaldys, bet ne 
jungs lietuvių į vieną orga
nišką lietuvišką šeimą. Mi
nėjau, kad bendruomenė re
prezentuoja valstybę tik be 
vykdomosios galios. Valsty
bėje veikia politinės partijos 
su savo valstybine progra
ma nesiskaitant su valsty
bėje veikiančiomis organi
zacijomis, ir todėl jokia 
valstybė nesudaro iš savo 

domojo komiteto pirmininką 
Jušką, kuris eina ir kompar
tijos sekretoriaus pareigas, 
nors pats tebūdamas dar tik 
kandidatas. Šis paneigia. Tai 
reakcionierių skleidžiami 
gandai.

Birželio 14-os naktį sunk
vežimiai rieda miestų, mies
telių ir kaimų keliais. Į juos 
sodinami žmonės bei šeimos 
iš įvairiausių socialinių 
sluoksnių. Daugumas stam
besni žemvaldžiai, prekybi
ninkai, bet ir šiaip miestelė
nai, valdininkai. Politinė at
ranka ryški: buvę tautinin
kai, jaunalietuviai, ateiti
ninkai, šaulių vadai, nepri
klausomų laikų policijos tar- 
nautoj’ai. Prekinių vagonų 
virtinė visose geležinkelių 
stotyse. Krašte visuotinis 
siaubas: dabar aną veža, se
kantį gal mane.

Grįžtu iš Linkuvos, kur 
teko dalyvauti švietimo ko
misariato atstovu vokiečių 
kalbos abitūros egzaminuo-
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Raganos žirgeliai arba 
angliškai dragonflies per dvi 
valandas suėda du kartu 
daugiau, negu jų pačių svo
ris. Jų užtinkama visuose 
pasaulio kraštuose ir žmo
nėms nėra kenksmingi.

viduje veikiančių organiza
cijų reprezentantų atstovų, 
bet iš asmenų, kurie stovi 
aukščiau už savo organizaci
jas, nežiūrint, kokios jos 
būtų galingos.

Grįžtant prie lietuvių 
bendruomenės belieka tik 
tokios išvadodos: vardan 
lietuvybės gerovės turėtu
me išlaikyti ir remti bend
ruomenės autoritetą, kuris 
mus vienija ir per kurį gali
me išreikšti savo valią vidu
je ir už bendruomenės ribų;

atskirose organizacijose 
ugdyti bendruomeninį soli
darumą, nes be jo mes grei
čiau prarasime savo tautinį 
identitetą vadovaudamiesi 
uždaru organizaciniu nepri
klausomumu, negu moraline 
bendruomenei subordinaci
ja-

Mūsų visų — organizuotų 
ar neorganizuotų išeivių 
prasmė yra bet kokia kaina 
išlaikyti lietuvybę. Ir jeigu 
šiuo principu vadovausi
mės, neišvengiamai pripa
žinsime, kad yra būtina tu
rėti atitinkamą, lietuvybei 
bendrą autoritetą ir organą, 
kuris koordinuotų mūsų 
veiklą ir dirbtų bendrai Lie
tuvos ir lietuvybės gerovei. 
O toks organas ir yra Lietu
vių Bendruomenė. Ji nėra 
organizacija kasdienine 
prasme, bet ji yra organiza
cija ir autoritetas mūsų 
bendrojo tikslo prasme, ku
ris koordinuoja, bet neprie
vartauja atskirų organizaci
jų. Bendruomenė tuo ir ski
riasi nuo visų kitų organiza
cijų vien tik tuo, kad jai pa
tikėtas visumos autoritetas, 
ko kitos organizacijos savo 
esmėje neturi ir net negali 
turėti.
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Siaubo 
dienomis
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se. Ten tapo suimtas gimna
zijos direktorius ir vicedi
rektorius.- Mano miesto 
gimnazijos mokytojų kam
baryje kapų nuotaika. Su
imtas ir jau vagone uždary
tas dainavimo mokytojas su 
šeima. Žmona buvo gimna
zijos sekretorė, sūnus bai
giamojoj klasėj, duktė jau
nesnė. Priežasties niekas 
nežino. Berods nepriklauso
mais laikais dirigavo šaulių 
chorui. Šiaip kiti mokytojai 
nepaliesti. Jau traukinyje ir 
viena dešimtosios klasės 
abiturientė mergaitė. Jos 
motina buvo paprasta ne
turtinga našlė, net ir savo 
pastogės neturėjusi. Pragy
venimui eidavo padieniui 
padirbėti turtingesniųjų 
šeimose, plaudavo jiems 
skalbinius. Dukrą į mokslą 
leido motinos brolis, atsar
gos kapitonas, iki komunis
tams ateinant vietos šaulių 
būrio vadas. Pas ji tat gyve
no ir seserėčia. Suėmus ka
pitoną ir jo žmoną, paimta 
buvo ir sesers duktė. Moky
tojai prikalbino mane imtis 
žygių dėl jos išvadavimo. Aš 
mat buvau naujas tame 
miestelyje, ir mokytojai 
manė, kad esąs tinkamiau
sias tai misijai. Sutikau. 
Einu per turgavietę. Stovi 
žydų būrelis. Užkalbinu 
juos,nes žinau, kad yra 
suimta viena žydų šeima. 
Tai buvę prekybininkai, bet 
krautuvė tapo nusavinta. 
Šeimos galva vyras dirbo 
buhalteriu kooperatyve. 
Vienas būrio žydelis palin
gavo galvą ir sako: "Gal jis 
laimingesnis. Kas žino, kas 
su mumis likusiais bus". 
Užeinu pas kompartijos 
sekretorių Jušką. Šis tylus. 
Priminiau jam ankstyvesnįjį 
užtikrinimą ir žodžius, kad 
tai reakcionierių gandai dėl 
vežimų. Šį kartą tačiau: 
"Na, bet ir nuo šlamšto ap
valo". Dėl gimnazistės nieko 
negalįs padėti. Apie išveži
mus ir jis išgirdęs naktį kaip 
ir visi kiti. Einu į stotį. Šalu
tiniuose bėgiuose eilė preki
nių vagonų su užrakintomis 
durimis. Pamačiau du uni
formuotus raudonarmiečius 
karius ir vieną karininko 
laipsnio. Priėjau prie jo ir 
paaiškinau savo misiją.

— Aš čia tik apsaugai. Ei
kite į stoties antrą aukštą. 
Ten yra akcijos vykdytojai.

Palipu laiptais ir barškinu 
į duris. Jokio balso. Prave
riu duris ir matau kelioliką 
vyru su pištalietais. Stovi 
atsirėmę sienos. Savo pas
veikinimui atsakymo nesu-

Amerikoje netoli Wa- 
shingtono prasiveržė ugnia- 
kalnis iki šiol pareikalavęs 
apie 15 gyvybių. Nuostolių 
padaryta neapskaičiuoja
mai. Kalbama, kad truks 
dešimtis metų, kol visa apy
linkė bus išvalyta ir tinkama 
gyventi. 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą
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laukiu. Nežinau, kaip kalbėti 
- lietuviškai ar rusiškai. 
Pradedu lietuviškai ir aiški
nu, kad yra įvykusi klaida. 
Suimta mergaitė nėra tos 
šeimos narė, o ten tik gyve
nusi. Paaiškinu apie jos mo
tinos skurdžią padėtį. Vie
nas iš vyrų prakalba lietu
viškai:

— Tarybų Sąjungoje klai
dų nėra. Yra tik viena klai
da, kad pats laisvas vaikš
čioji.

Susigriebęs drąsiai atker
tu:

— Aš esu švietimo komi
sariato tarnautojas mokyto
jas ir vykdau kitų mokytojų 
man pavestą uždavinį. Mano 
pareiga buvo jums pasakyti, 
ką girdėjote. Jūsų reikalas 
spręsti. Jei ši mokinė bus 
išvežta, tai aš sugebėsiu su
rasti kelius ir aukščiau.

Tą išdrožęs ir pasakęs su
die, išėjau. Pagalvojau tik, 
kad vis dėlto ir man nebe- 
saugu čia likti. Grįžęs į butą 
ir susidėjęs tik pačius būti
niausius reikmenis į lagami
nėlį, pėščias pasileidau į pir
mąją už kelių kilometrų sto-

Du frontai
Artėja Lietuvos okupaci

jos 40 metų sukaktis. Birže
lio penkioliktoji sovietiniam 
užpuolikui bus pergalės bei 
džiaugsmo diena, bet Lietu
vai — liūdesio sukaktis. 
(PLB valdyba birželio 
15-tąją paskelbė maldos bei 
susikaupimo diena). Ji pri
mins fizinės - karinės jėgos 
triumfą ir lietuvių tautos 
pralaimėjimą. Taip atrodo 
dalykai žiūrint į faktus, įvy
kusius prieš 40 metų, bet jie 
kitaip atrodo žiūrint į ateitį. 
Sovietinis užpuolikas, pa- 
glemžęs savo orbiton dau
gelį tautų bei kraštų, išaugo 
į fizinį - karinį milžiną, pa
siekusį savo galybės viršū
nę. Bet jis nebegali stiprėti, 
nes pasiekė ribą — tolimesni 
grobimai jam jau nebeina į 
sveikatą. Be to, juo daugiau 
tautų jis prarys, juo daugiau 
pavojų sutelks savo viduje. 
Tuo tarpu Lietuvai ir ki
tiems pavergtiesiems atsi
veria perspektyva augštyn: 
jie nebeturi ko pralaimėti, 
nes pasiekė vergijos ribą. 
Kai pavergėjas imd1 silpnėti, 
pavergtasis pradeda stiprė
ti. Tokia jau istorijos dialek
tika, kuri neišvengiamai pa
sitvirtins ir sovietinio milži
no atveju. Tiesa, tas 
milžinas tebestovi ant kojų, 
yra stipriai apsiginklavęs, 
bet yra dalykų, prieš ku
riuos ginklai būna bejėgiai. 
Vienas tokių dalykų yra 
tautų kova už laisvę. Jos su
naikinti negali nė branduo
liniai sprogmenys. Kol žmo
gus lieka žmogumi ir tauta 
lieka tauta, laisvės jėgos 
niekas negali įveikti, o lais
vės troškimo — užgesinti.

Tad mūsų tautos viltis iš
kovoti naują laisvę yra tvir
tai pagrįsta. Jos išsipildy
mas gali būti tolimas, bet 

tį. Savosios jau vengiau. 
Pravažiuoju Šiaulius. Pas
tebiu ilgą prekinių vagonų 
traukinį, tik čia saugo kelio
lika raudonarmiečių. Atsi
duriu Radviliškyje. Tenka 
kelias valandas laukti trau
kinio į Kauną. Stoties kori
doriuje skaitau mobilizacijos 
skelbimą. Jei mobilizacinio 
amžiaus jaunuolis neatvyks 
registracijai ar šiaip bandys 
pasislėpti, tai atsakys tėvai. 
Pirmą kartą tokį potvarkį 
sutikau. Ką gi žino kad ir 
mano tėvai, kur aš šiandien 
trankausi? Kaip gi jie galėtų 
būti kaltinami dėl mano žy
gių.

Stoties bufete sutikau 
savo bolševikmečio gyven
vietės, Pasvalio vykdomojo 
komiteto pirmininko pava
duotoją Baiką. Slogutį lyg ir 
palikęs užpakalyje, pasijau
čiau drąsus. Pakviečiau Bai
ką "kleboniškai”. Taip 
Lietuvoje vadindavome 
gerą stiklą skaidriosios bei 
degtinės. Šis mano pasiūly
mą mielai priėmė. Paklau
siau jo, kaip patinka barbarų 
darbai. Šis gi: "Pone moky- 

tikras. Dėlto dabarties mūsų 
kovos nėra beprasmės. Visi 
mūsų žygiai už tautos laisvę 
stipriną bendrąjį ryžtą, ruo
šia vieną kartą po kitos nau
jiem užmojam, nenutrūks
tamai kovų grandinei. Tos 
mūsų dabarties kovos nėra 
kruvinos, tačiau realios, 
jaučiamos, regimos ir išsiri
kiavusios dviejuose fron
tuose. Pagrindinis frontas 
yra pačioje Lietuvoje. Ten 
jis yra tylus, bet labai ryž
tingas, netgi stebinantis to
kiais žygiais, kaip Romo Ka
lantos ir kitų panašių šuoliai 
į ugnį, Simo Kudirkos šuolis 
į amerikiečių laivą, drąsios 
žmogaus teisių kovotojų 
kalbos teismuose, tikėjimo 
gynėjų raštai, baltiečių me
morandumai valdžioms... 
Jau vien pogrindinės spau
dos buvumas rodo, kad yra 
stiprus frontas prieš paver
gėją. Prie to fronto priskai- 
tytini ir tie, kurie tyliai plu
ša kultūriniuose bei švieti
mo baruose, stengdamiesi 
išlaikyti lietuviškąiį gyvas
tingumą. Frontas Lietuvoje 
yra panašus į ledo kalną 
vandenyne — matyti viršū
nė, bet visa masė slepiasi 
gelmėje. Tai natūralus tau
tos veržimasis į laisvę, pasi- 
reiškiąs kartais dramatiško
mis konvulsijomis, kurios 
rodo perdidelę įtampą, per
daug intensyvią, kaitria ga
linčią nuvesti į žalingas ap
raiškas.

Antras frontas yra išeivi
ja. Šis frontas, žinoma, nėra 
toks solidus nei savo kovo
tojų skaičiumi, nei ryžtingu
mu, nei vieningumu. Kartais 
pasigirsta netgi balsų, esą 
išeivija bereikšmė. Bet tai 
perdėto nusivertinimo bal
sai. Jau vien tas faktas, kad 
sovietams labai rūpi išeivijos 
veikla, rodo jos svorį. Tegu 
ta mūsų išeivija būna ma
tuojama vieno milijono ar 
dar mažesniu skaičiumi, ta
čiau tai yra tautos dalis, ku
rios dauguma nori išlikti sa
vo tautai ištikima. Šalia ap
gailėtinų nutautimo reiški
nių, yra daug didžiai patrio
tinių jėgų. Jos siekia to pa
ties tikslo, kaip ir frontas 
Lietuvoje. Siekia, žinoma, 
kitais būdais, kartais net 
varžosi tarp savęs tautos 
laisvinimo fronte — kas ge
riau ir daugiau padarys. 

tojau, ne barbarų, ne barba
rų, bet kalmukų". josenu. 
ko akyse pamačiau ašaras. 
Barbaras, turbūt, jam buvo 
svetimas žodis, geriau žinojo 
kalmuko prasmę. Buvo jis 
eilinis mažažemis, komu- 
nistmetyje paskirtas parei
goms. Gaila man ir šiandien 

, jo, nes vietiniai lietuviai 
partizanai, vokiečiams į Lie
tuvą ateinant, jį sušaudė.

Norisi dar sugrįžti į pra
važiuotus Šiaulius. Ten man 
teko baigti gimnaziją. Metus 
mokiniu būdamas gyvenau 
siuvėjo Kumpikevičiaus šei
moje. Turėjo jis namuką 
prie gatvės ir kitą kieme, 
kuris tebuvo mūsų bangalo 
dydžio. Sūnus Vitalijus buvo 
keliais metais už mane vy
resnis ir dviem klasėm 
aukščiau už mane gimnazi
joje. Baigė Kaune teisę ir 
paskutiniais nepriklausomo 
gyvenimo metais buvo tai
kos teisėjas Papilėje. Jo ir 
tėvų likimą tik vėliau suži
nojau. Pasirodo, man prava
žiuojant Šiaulius, jo senukai 
tėvai buvo jau deportacinio 
traukinio vagone. Patyręs

Spaudoje
Artėjant birželio minėji

mams tenka pasižiūrėti į lie
tuvių kovas už savo tautą ir 
laisvę tiek pavergtoje Lie
tuvoje, tiek ir užsienyje. Šia 
tema "Tėviškės Žiburiai” 
Kanadoje gegužės 15 d. lai
doje paskelbė vedamąjį, su 
kuriuo pravartu ir Australi
jos lietuviams susipažinti.

Išeivijos fronto veikla daž
nai būna partizaniška, neko
ordinuota, eikvojant! daug 
energijos savikovose. Bet 
tai šalutiniai reiškiniai, ku
rie nepaneigia bendro fron
to, nes priešo spaudimas ly- 
S'ai liečia visus. Norint iš- 

ikyti bendrą išeivijos 
frontą, tenka akyliai sekti

VISUR
ANGLIJOS KARALIENĖ 

LANKO AUSTRALIJĄ

Birželio pirmomis dieno
mis Anglijos karalienė Elž
bieta II lankėsi Australijoje. 
Šalia oficialių funkcijų ji bus 
ir Bankstowne, kurį oficia
liai paskelbs "City of Banks- 
town".

Pirmą kartą istorijoje žy
dų religijos rabinu pripažin
ta moteris. Amerikoje rabi
nų kolegija po ilgų ginčų 
pripažino, kad rabinu gali 
būti ir moteris. Moterų ra- 
binato klausimas jau iškel
tas rabinų seminarijoje, kur 
buvo ilgesnį laiką svarsto
mas ir išvadoje pripažinta, 
kad ir moteris gali rabinu.

Gegužės 20 Kanados pro
vincijoje Quebeke buvo pra
vestas balsavimas - gyven
tojų pasisakymas, ar atsi
skirti nuo Kanados ir būti 
nepriklausomai, ar ne. Re
zultate pasisakyta neatsi
skirti. Quebeko provincija 
yra daugumoje apgyventa 
prancūzų kilmės kanadiečių 
ir šalia anglų čia oficialiai 
vartojama ir prancūzų 
kalba.

Kubiečių bėgimas iš Ku
bos parodo, kaip žmonėms 
yra priimtina komunistinė 
sistema. Kai Kubos diktato- 

apie tai sūnus, pats gera va
lia paprašė būti uždarytas Į 
tą patį vagoną ir išvežamas į 
nežinomybę. Kodėl senukai 
Kumpikevičiai buvo depor
tuojami, tai man nežinoma. 
Gal jų medinis nameliūkštis 
su antruoju dviejų kambarių 
kieme buvo nacionalizuo
tas, nes kartu sudėjus galėjo 
prašokti nenacionalizuojamų 
namų kvadratūrą. Šiaip jie 
tuo metu abu buvo jau per 
60 metų amžiaus. Gal 
ieškojo ir nerado sūnaus, 
kuris teisėju Papilėje galėjo 
būti įsirašęs į tautininkus? 
Studentu būdamas, žinau, 
jis simpatizavo valstiečiams 
liaudininkams.

Beveik jau 40 metų nuo tų 
masinių deportacijų, o jas 
išgyvenusiems ir dabar 
šiurpas nukrečia prisiminus. 
Niekaip neišdils iš atminties 
sunkvežimiuose vežamųjų 
beviltiški papilkėję veidai, 
pilnos baimės akys, vaikų 
verksmas. Lietuva tomis 
dienomis neteko per 34.000 
aukų. 0 kiek dar jų po karo, 
po Potsdamo taikos. Kai ku
rių apskaičiavimu arti mili
jono.

Mano gelbėta skalbėjos 
duktė abiturientė, sužinojau 
vėliau vokiečiams užėjus, 
vis dėlto iš deportuojamųjų 
traukinio buvo išleista. Ak
cijos vykdytojai, atrodo, 
prisipažino klydę.

pagrindinio fronto žygius 
Lietuvoje ir juos remti išei
vijoje turimomis priemonė
mis. Jei pvz. ten kovojama 
už žmogaus ir tautos teises, 
reikia tai remti ir čia, pra
tęsti tą kovą į šiapus Atlan
to. Jei ten kovojama už ti
kėjimo laisvę, reikia tęsti ją 
ir čia, išvedant bylą į .tarp
tautinę viešumą. Jei anas 
frontas negali pasiekti tarp
tautinių institucijų bei kon
ferencijų, tai gali išeivijos 
frontas, žodžiu sakant, abu 
frontai vienas kitą papildo ir 
yra ilga tautos kova prieš 
sovietinę vergiją.

VISAIP
rius F. Castro atidarė duris, 
išvykti visiems, kurie to; 
nori, pasipylė tūkstančiais- 
norinčių išvykti, tik susidaroį 
klausimas kur tuos pabėgė-i 
liūs priglausti, nes kiekvie-1 
nas kraštas turi savo rūpės-,’ 
čių ir savų žmonių perteklių. 
Jeigu visiems kubiečiams 
būtų duota teisė išvykti, 
Kuboje paliktų tik vienas 
diktatorius F. Castro su ke
liais savo sėbrais. Tai pats 
akivaizdžiausias liudijimas 
apie komunistinę sistemą, 
kuri pagal propagandą ne- 
šianti žmonijai gerovę. Tą 
patį liudija pabėgėliai ir iš 
visų kraštų, kur tik įsigali 
komunistinė sistema.

**•
Pasiekė žinios, kad ru

sams įsiveržus į Aganistaną 
buvo sudaryta rusų padik
tuota vyriausybė su prez. B. 
Kabul priekyje. Afganistano 
užsienių reik, ministeris 
Raim Gafurzai Jungtinėse 
Tautose viešai pareiškė, kad 
niekas prez. Karmalo krašte 
nerinko, ir jo niekas neiš
rinktų. Afganistaną valdo 
sovietų karinė vadovybė, 
kad rusų niekas į Afganista
ną neprašė, o buv. prez. 
Amin nužudė patys sovietai, 
o jų karinis patikėtinis su
grįžęs į Maskvą aerodrome 
pats nusišovęs.
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Olimpiniai reikalai

Australijos Olimpinis Ko
mitetas prieš krašto vyriau
sybės nusistatymą apsi
sprendė dalyvauti Maskvos 
olimpijadoje. Tas parodo, 
kaip sportininkai yra trum
paregiai ir šalia savo sportų 
nieko daugiau nemato arba 
nenori matyti statydami sa
ve ar savo sportinius atsie- 
kimus viso gyvenimo ir 
žmonijos centre. Sportinin
kai iš tiesų nėra vieni pa
saulyje ir kad jie yra ir tarp 
kitų žmonių ir net laikosi tų 
kitų parama, o tačiau aklai 
laikytis savo nesiskaitant su 
visomis kitomis aplinkybė
mis ir su kitais nesiskaityti 
vargu ar pateisinama. Užsi
kabinimas, kad sportai nieko 
bendro neturi su politika, 
yra absoliučiai nepateisina
mas. Nieko negalima griež
tai gyvenime atskirti, nes 
viskas taip tampriai ir orga
niškai rišasi, kad atskiriant 
vieną tuo pačiu žalojama 
kita ar net dešimtis sričių. 
Kadaise lietuvių Europos 
krepšinio laimėjimas buvo 
daugiau politinis triumfas. 
Daugely vietų dėl sporto 
žaidynių buvo nutraukti net 
diplomatiniai santykiai.
Džiaugiamės Australijos 
lietuviais sportininkais, ku
rie pareiškė protestus prieš 
Maskvos olimpijadą ir soli
darizavo vyriausybės boiko
tui.

Amerikiečių žiniomis apie 60 
Sbių atsisakė dalyvauti 

vos olimpiniuose žaidi
muose protestuojant prieš 
sovietų agresiją Afganista
ne. Tai palyginamai ypač 
reikšmingas nedalyvaujan
čių skaičius, atsimenant, kad 
pereitoje Montrealio (Kana
doje) olimpijadoje dalyvavo 
83 tautybės.

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Jėzus Pasaulio Išganytojas
JĖZUS PASAULIO TEISĖJAS

Kitas titulas, kurį Šventasis Raštas priskaito Jėzui yra 
"Teisėjas". Eidamas teisėjo pareigas Jėzus taip pat bus ir 
žmonių laimintojas. Psalmistas rašė apie Jėzų, sakyda
mas: "Jis darys tautos beturčiams teisybę ir gelbės be
turčių vaikus ir sutriuškins prispaudėją”. (PsaL72:4). 
Didysis žmonių prispaudėjas visais amžiais buvo šėtonas, 
velnias. Jis pavergė sau žmonių protus suvedžiodamas ir 
neleisdamas jiems pažinti ir tarnauti tikrajam Dievui, 
nes Jo pažinimas ir tarnavimas Jam tinkamu būdu reiš
kia amžinąjį gyvenimą.

Tradicijos keliu atėję nesusipratimai apie teismo dieną,- 
pakenkė daugeliui teisingai įvertinti Jėzų kaip didį visos 
žmonijos Teisėją. Kuomet reikia laukti teismo dienos 
kaip palaiminimo laiko, žmonės šurpulingai mano, kad tai 
bus laikas pasmerkimo kone kiekvieno žmogaus. Tikry
bėje tūkstantis metų, kuomet Jėzus "teis pasaulį teisy
bėje”, bus laikas kuriuo palaiminimai bus siūlomi visiems. 
— Ap. Darbai 17:31.

Kuomet mūsų pirmieji gimdytojai nusikalto prieš Die
vo įstatymą, jie užsitraukė ant savęs ir ant visos savo ai- 
nijos mirties pasmerkimą; bet Jėzaus mirtis kaip Atpir
kėjo, patiekė kelią išsigelbėjimui iš šito pasmerkimo. Jė
zaus mirties nuopelnai bus gaunami tik tikėjimu į jo išlie
tąjį kraują ir paklusnumu Dievo valiai. Bet Povilas stato 
šitokį klausimą: ”0 kaip jie tikės į tą, apie kurį negirdė
jo?” (Rom. 10:14). Nedaug kas iki šiol yra girdėję apie 
Jėzų teisingai ir suprantamai, taip kad galėtų tikėti į jį. 
Todėl Šventasis Raštas parodo kad tokią progą jie turės 
būsimoje teismo dienoje.

Bus daugiau

Mylintieji tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite': P. 
Bašinskas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland

Pavergtų . Tautų vardu 
savo pritarimą Maskvos 
olimpijados boikotui 
pareiškė Australijos min. 
pirmininkui Mr. M. Fraser 
Pavergtų Tautų N.S.W. Ko
miteto vardu jo pirmininkas 
p. A. Kramilius. Tokį pro
testą minėto komiteto pir
mininkas pasiuntė ir Aus
tralijos Olimpinio K-to pirm. 
Mr. Grange

"Dalyvavimas Maskvos 
olimpijadoje visiškai nesi
derina su demokratiniais 
moraliniais principais", pa
reiškė Amerikos prez. J. 
Carter.

PAVERGTŲ TAUTŲ 
OLIMPU ADA

Kanadoje pabaltięčių ir 
ukrainiečių jaunimas numa
to liepos 3-6 dienomis Olim- 
pium Centennial Parke Eti- 
bicoke (Kanadoje) surengti 
pavergtų tautų olimpijadą, 
kurią pavadino ir šiaurės 
Amerikoje reklamuoja kaip 
"laisvąją Olimpijadą” (Free 
Olimpics). Šia olimpijadą 
norima atkreipti dėmesį į 
tokius punktus: 1. geriausi 
sovietų atletai yra iš pa

Naujas akademikas
Neseniai Sydney univer

siteto inžinerijos fakultetą 
bakalauro laipsniu (B.E.) 
baigė Kristofas Žvirblis iš 
Fairfield West (Sydney). 
Drauge jis po papildomų 
studijų įsigijo ir pedagogi
kos diplomą (Diploma of 
Education) aukščiausiais 
akademiniais pažymiais. 
Šiuo metu Kristofas dėsto

vergtų tautų, bet jų tauty
bės nepripažįstamos ir vis
kas eina vienu sovietiniu 
vardu. 2. Išreikšti protestą 
prieš pavergtų tautų išjun
gimą iš olimpijados kaip 
atskirų tautų. 3. Parodyti 
solidarumą laisvojo pasaulio 
valstybėms, boikotuojan- 
čiom sovietinę olimpijadą.

Iš lietuvių į šį laisvosios 
olimpijados rengimo komi
tetą įeina: Kanados Liet. 
Jaunimo Sąjunga, Šiaurės 
Amerikos lietuvių sporto 
Sąjunga (ŠALFAS). Šias 
jaunimo pastangas remia 
Kanados liet, bendruomenė 
ir atskiros organizacijos.

Šioje laisvojoje olimpija
doje numatoma: liepos 3 d. 
banketas, liepos 4 d. atida
rymas ir svečių priėmimas, 
liepos 5 ir 6 d.d. vyks spor
tinės varžybos tarp atskirų 
tautybių, kur numatoma 
krepšinis, tinklinis, futbolas, 
šaudymas ir lengvoji atle
tika.

Šios olimpijados pravedi- 
mas ir reklama kainuos apie 
4000 dolerių, kas tikimasi 
bus lengvai sudėta, nes į 
jaunimo pastangas atskiros 
tautybės žiūri labai palan
kiai.

elektroniką North Sydney 
Technikos Mokykloje 
(Technical College).

Gaila, mūsų naujasis aka
demikas iki šiol mažai turė
jo ryšio su lietuviais, nes 
esant australei motinai augo 
ir brendo australiškoje dva
sioje, tačiau esame tikri, kad 
jis ras kelių ir būdų susi
siekti su lietuviais, juo la
biau kad ir pati jo motina 
suinteresuota, kad Kristofas 
palaikytų santykius su lie
tuviais ir būtų lietuvių 
bendruomenei naudingu.

Sveikiname naują akade
miką ir tikimės jį vieną die
ną turėti lietuvių tarpel

Ch. Žvirblis, B.E.

Amerikiečių šaltiniai tei
gia, kad sovietai išvystę to
kius laserio ginklus kuriais 
galės sunaikinti nuo žemės 
amerikiečių satelitus erdvė
se.

***
Pietų Korėjoje vyko kru

vini susirėmimai su studen
tų demonstracijom prieš 
krašte galiojantį karo stovį 
po to, kai buvo nušautas 
prezidentas ir vyriausybę 
perėmė kariniai organai.

ax».’

KOVO
PADĖKA

Sydnejaus Lietuvių Spor
to Klubas Kovas nuoširdžiai 
dėkoja poniai Onai Šalkaus
kienei, neseniai klubą parė
musiai 1000 dolerių auka. 
Nors ir neturėdama tamp- 
riaus ryšio su sportu ir 
sporto klubu, p. Ona Šal
kauskienė, prisimindama ir 
pagerbdama savo pernai 
mirusį sūnų dailininką Hen
riką Šalkauską, kuris savu 
laiku buvo didelis sporto en
tuziastas ir vienas iš sporto 
klubo Kovo steigėjų, savo 
auka patvirtino savo sūnaus 
Henriko polinkius ir tuo pa
rėmė sporto klubą Kovą.

Kaip mes šią stambią pa
ramą sunaudosime, paaiškės 
po sporto Klubo Kovo val
dybos svarstymų ir nutari
mų, bet ponia Ona Šalkaus
kienė ir mūsų klubo vetera
nas dail. Henrikas Šalkaus
kas visados paliks mūsų 
klubo dėmesio centre ir gar
bingame atminime.

Sydnejaus Liet. Sporto 
Klubo Valdyba

PIRMAUJANTIS
KREPŠINYJE

Sydnejaus krepšinio Ali 
Stars žemiau 16 metų žaidė
jas Michael Wallis pripažin
tas vienas iš penkių geriau
sių krepšinio žaidėjų N.S.W. 
krepšinyje žemiau 16 metų 
ir vienas iš rimčiausių kan
didatų į tos klasės valstijos 
krepšinio rinktinę.

SKAITYTOJO ŽODIS
Gerb. Redaktoriau, 

papildant T.K. straipsnį
"Kodėl mes tylime?” Mūsų 
Pastogės Nr. 18, irgi norė
čiau paklausti, ar ir toliau 
tylėsime. Niekur, nei spau
doj, nei televizijoj nesimato 
mūsų bendruomenės ar pa
vergtų tautų atstovų kokio 
nors pareiškimo dėl australų 
dalyvavimo Maskvos olim
pijadoje ta pačia proga pri
menant ir mūsų krašto oku
paciją. Būtų gaila praleisti 
tokią progą.

K.M.
Redakcijos pastaba. Ne

nuostabu, kad laiško auto
rius tuo reikalu neskaitė 
spaudoje ar nematė televi
zijoje. Kol nieko nėra su
rengta sensacingo, tai kas gi 
patrauks dėmesį. Vis dėl to 
protestuojant prieš
Maskvos olimpijadą protes
tus pareiškė parašydami 
laiškus Australijos min. pir
mininkui ir Austr. Olimpi
niam Komitetui ALB Krašto 
Valdyba, Baltų Komitetas, 
ALFAS (sportininkų) val
dyba, Sydnejaus sporto klu
bas Kovas, N.S.W. Paverg
tų Tautų Komitetas.Red.

LIETUVIS NESURANDA
LIETUVIO

Išeivijoje gyvenančių 
tautų žmonės visada ieško 
artimesnio sąlyčio su savais 
tautiečiais. Glaudesnėje sa
vųjų draugėje labiau jaučia
ma tautinio giminingumo ši
luma, aiškiau suvokiamas 
iškilusių reikalų bendrumas, 
kuriuos, vienų kitiems 
padedant, lengviau galima 
išspręsti bei patenkinti.

Būdinga tačiau, kad nevi- 
sada taip vyksta. Kaip Dio
genas su žibintu ieškodamas 
nesuranda žmogaus, taip 
Sydney Lietuvių Klubas

KLUBE
Primename, kad Kovo 

Klubo 30 metų veiklos jubi
liejinis balius numatomas 
liepos 26 d.

Sporto Klubo Kovo baliai 
visuomet būna pirmaeiliai 
su originalia programa ir 
patys nuotaikingiausi. Ma
loniai prašome visus įsidė
mėti šią datą ir rezervuoti tą 
vakarą sporto klubo Kovo 
baliui.

VARPO KLUBE

Gegužės 3 d. Lietuvių Na
muose Nth Melbourne, 
MLSK Varpas surengė sėk
mingą metinį balių, kuriame 
dalyvavo apstus būrys jau
nimo, eilė rėmėjų ir taip pat 
svečiai iš Geelongo sporto 
klubo, iš Mornington ir iš 
Beechworth.

Svečius pasveikino klubo 
pirmininkė p. B. Adomavi
čienė. Po puikios vakarie
nės, paruoštos klubo narių ir 
niekad nepailstančių sporti
ninkių mamyčių, sekė tur
tinga loterija, dar daug 
linksmybės ir gerų nuotai
kų.

Iraštenbuvau

* * *
Lietuvių Fondas Ameri

koje 1980-sius metus pas
kelbė antrojo milijono me
tais. Fonde dabar jau yra 
1,665,280 dolerių.

* * *

ieškodamas paskolos nesu
randa "Talkos", kuri pasko
las siūlo ir "Talkos" skyrius 
veikia minėto klubo patal
pose.

Vertėtų šioms lietuvių 
institucijoms vienai kitą 
"surasti”. Gi iš skelbimų 
matant, kad paskolas siū
lančio ir jos ieškančio reko
menduojamų palūkanų pro
centas yra vienodas, kitus 
su tuo susijusius formalu
mus turbūt galima būtų iš
spręsti.

Tokia tarpusavio kredito 
transakcija bendruomeniniu 
požiūriu būtų labai graži ir 
ekonomiškai naudinga.

O gal ir čia, "Talkos" in
formacinių skelbimų forma 
kalta. Juk kadaise skaitėme 
spaudoje, kad tūlas į "Talką” 
nariu tik tada įstojo, kada 
"Talkos” informaciniai skel
bimai buvo sumoderninti.

Vrž.

Pereitą savaitę Sydnejuje 
lankėsi svečias iš Čikagos p. 
Vladas Stropus, čia atvykęs 
tarnybiniais reikalais. Bū
damas Sydnejuje susitiko su 
vietos lietuviais, dalyvavo 
Savaitgalio mokyklos 
vakare Sydnejaus Lietuvių 
Klube. Svečias yra anglių 
pramonės specialistas atvy
ko į Australiją susipažinti su 
metodais, vartojamais Aus
tralijoje.

1979 metais išeivijoje lie
tuvių išleista 69 knygos, jų 
tarpe 36 brošiūros. Anglų 
kalba išleistos 5 knygos, be
letristikos - 10, poezijos 5, 
jaunimui -10, literatūros is
torijos 1, vertimų - 7.
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Ln f o r m a c i j a
Primename, kad lietuvis 

prieš dešimti metų padaręs 
pasaulinę istoriją, Simas 
Kudirka jau atvyksta su 
žmona į Australiją birželio 
13 d., penktadienį, prieš 9 
vai. ryto Pan Am lėktuvu 
skrydis 815. Tautiečiai, galį 
tuo laiku dalyvauti, maloniai 
kviečiami svečią pasitikti. 
Svečiai tą pačią dieną iš
vyksta į Adelaidę ir grįš į 
Sydney tik birželio 28 d. ap
lankę kitas Australijos lie
tuvių kolonijas.

PABALTIEČIŲ DAILĖS
PARODA

Dar kartą primename, 
kad akademikių skaučių 
draugovės pastangomis su
ruošta pabaltiečių dailės pa
roda vyksta nuo bir
želio 2 iki birželio 13 d. 
Commonwealth Banko pa
talpose Martin Plaza, Syd- 
nejuje. Parodoje individalių 
dailininkų kūriniai ir tauty
bių liaudies išdirbiniai. Pa
roda atidaryta banko darbo 
valandomis. Daugumas dai
lininkų darbų parduodami.

Maloniai kviečiame visus 
lietuvius su savo svečiais 
pasidžiaugti pabaltiečių 
meno turtais.

SYDNEJAUS 
RAMOVĖNAMS

Birželio 14 d. 12 vai. 
Sydney Martin Place įvyks 
birželio išvežimų paminėji
mas - demonstracija ir vai
niko uždėjimas prie nežino
mo kareivio paminklo. Da
lyvauja lietuviai, estai ir 
latviai atsargos kariai.

Prašome ramovėnus šia
me pasirodyme dalyvauti. 
Ypač pageidautinos ponios 
ir panelės tautiniuose dra
bužiuose.

Atminkime: minėjimas 
įvyks punktualiai 12 vai.

Sydnejaus Ramovėnų 
Valdyba

REMIAMAS PIRMASIS 
IŠ AUSTRALIJOS VASA
RIO 16-SIOS GIMNAZIJOS 
MOKINYS ANDRIUS 
BINKEVIČIUS

Per mūsų Pastogę pirma
jam iš Australijos Vasario 
16 gimnazijos Vokietijoje 
mokiniui Andriui Binkevi- 
čiui paremti aukojo jau šie 
tautiečiai: po $ 100 - Dr. J. 
Miknius ir Albinas Kutka; 
$ 25 p. S. Šalūgienė. Jaunojo 
mokinio vardu mieliems rė
mėjams ir aukotojams ta
riame nuoširdų ačiū.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE
16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414

Parengimai:
Birželio 7 d., šešt., S.val.,

JAUTIENOS IR VYNO 
VAKARAS 
su įdomia programa

Įėjimas tik 3u Bilietais 5 doleriai asme
niui

Kviečiame bilietus užsisakyti iš

Birželio 21 d., šešt., 8 vai.
Lietuvių Klubas kviečia visus Jonus 

bei jų šeimas, draugus, ir visus 
malonius svečius į

JONINIŲ VAKARĄ
Vakaras su laužu ir specialia programa

Birželio 28 d., šešt., 8 vai.
ŠOKIAI

Liepos 5 d.
JACKPOT VAKARAS

jį anksto pas klubo vedėją Laimingo nario numerio laimikis -$200! ?

** M

NAUJI 
PRENUMERATORIAI

R. Baikauskaitė - Anderson 
S A

A. Vitkūnas S.A.
V. Tamašauskas N.S.W. 
Gus Augustinas VIC. 
Alex Justin N.S.W. 
P. Viržintas N.S.W.
A. Jucius S.A.
N. Masiulytė-Stepleton S.A. 
J^tempužis U.S.A. 
A. Gasiūnas A.C.T.
M. Petronaitis N.S.W.
Silvija Martinkutė N.S.W.

Skautai, budėkite!
Jau laikas pagalvoti apie skautų stovyklą!
Kokią stovyklą?
Na, tai užsukite savo televizijas, užverskit knygas, 

užrakinkite savo dviračius ir žygiuokit į

RAJONINĘ STOVYKLĄ ADELAIDĖJE

Lauksime jūsų visų!
Stovykla bus 1981 m. sausio 2-12 d.d. Stovyklausim 

ukrainiečių stovyklavietėje, Lower Hermitage Rd., 
Houghton, S.A. ,

Vilniaus Tuntas, Adelaide

Gegužės 31 d. per Ethnic 
Radio 2EA stotį girdėsime 
lietuvių kalba valandėlės 
metu linksmos muzikos, in
formacijų ir žinių. Bus tęsia
mos spaudos atgavimo mi
nėjimas.

Birželio 7 d. tęsiamas 
spaudos atgavimo minėji
mas. Radijo valandėlė lietu
viškai transliuojama kiek
vieną šeštadienį 10-11 vai. 
ryto.

Adelaidės Moterų
Sekcija, turėdama šimtus 
savų rūpesčių, neaplenkia ir 
spaudos. Štai neseniai Mūsų 
Pastogei paskyrė iš savo 
kuklių pajamų 25 dolerių 
paramą Mūsų Pastogei. 
Ačiū Moterų Sekcijai už 
malonų dėmesį ir palanku
mą.

Gegužės 25 d. po ilgesnės 
ligos pasimirė Nikodemas 
Bernotas iš Bass Hill Banks- 
towno apylinkėje, N.S.W. 
Paliko žmoną, dukrą Laimu
tę ir sūnų Sigitą. Palaidotas 
gegužės 27 d. Rookwood ka
pinių lietuvių skyriuje.

SKAUTAMS!

Prisimenant 1940 metų 
trėmimus, ir šiais metais 
birželio 8 d. Aušros Tunto 
broliai ir sesės dalyvauja šv. 
Mišiose. Visi skautai renkasi 
punktualiai 11 vai. prie baž
nyčios Lidcombe.

PAIEŠKOJIMAS
Paieškomas Napoleonas 

Valaitis, gimęs 1920 m. spa
lio 12 d. Tartu mieste, Esti
joje, pastaruoju metu gyve
nęs 32 Barca Rd., Prospect, 
Adelaide.

Paieško jo brolis Anton 
Vallat, gyvenąs Zweibrue- 
ckestr. 42, Landau, West 
Germany. Paieškomasis arba 
apie ji žiną maloniai pra
šomi rašyti jo broliui aukš
čiau paduotu adresu.

BALTIJOS TUNTAS CANBERROJE 
kviečia visus į

Blogo skonio balių
:! f:

Birželio 7 d. Bilietai $ 12
8.00 —1.00 Liet. Klube Lyneham

Su Hobarto 
lietuviais

Gegužės 11 d. Motinos 
Dienos minėjimą surengė 
apylinkės valdyba, į kurį su
sirinko apie 60 žmonių - di
delę dalį sudarė jaunos šei
mos su savo atžalynu. Atsi
lankė ir keletas australų ir 
p. Kalikienė iš Adelaidės, 
viešinti pas p.p. Šiaučiūnus.

Minėjimą atidarė ir tai 
dienai žodį tarė apyl. pirm. 
J. Paškevičius. Lietuviškai 
nekalbančias motinas ang
liškai pasveikino p. A. Taš- 
kūnus

Iškviestas HELLP Komi
teto pirm. p. A. Kantvilas 
padarė pranešimą apie Simo 
Kudirkos atsilankymą Ho- 
barte. Sekė T. Šiaučiūnaitės 
deklamacija ir Tautos Him
nas. Užbaigai Apylinkės 
Valdyba minėjimo dalyvius 
pavaišino kavute.

* *
Simas Kudirka su žmona 

atvyksta į Hobartą birželio 
23 d. ir išbus tris dienas. 
Juos globos Pabaltiečių Ko
mitetas ir svečiai apsistos 
pas p.p. Kantvilus.

Kudirkų apsilankymo 
proga numatomi šie paren
gimai: birželio 23 d., pirma
dienį, pietų metu susitiki
mas su Hobarto žurnalistais, 
7 vai. vakare pasimatymas 
su lietuviais, latviais ir es
tais lenkų klube. Vaišes pa
ruoš p.p. Taškūnienė ir 
Kantvilienė.

Antradienį pakviestas į 
Hobarto universitetą, kur 
kalbės studentams ir profe

soriams, o vakare dalyvaus 
birželio trėmimų minėjime, 
kurį ruošia HELLP Komite
tas. 4 vai. prie centrinio 
pašto sodelyje bus išstaty
tos vėliavos ir plakatai. 7.30 
vai. vak. žygiuosim į Ho
barto Town Hall, kur 
pagrindiniu kalbėtoju bus 
Simas Kudirka. Kviečiame 
visus skaitlingai dalyvauti.

* *
Prisimindama prieš 40 

metų sovietų raudonosios 
armijos nužudytuosius 
14,000 lenkų karininkų Ka- 
tyne, lenkų bendruomenė 
suruošė minėjimą šv. Tere
sės bažnyčioje. Garbės sve
čiais pakvietė parlamenta
rus ir pabaltiečių atstovus. 
Lietuvius atstovavo apyl. 
pirm. J. Paškevičius.

* *
Tautinių šokių grupės 

Ventos ruošiamas šokių 
vakaras įvyks lenkų salėje 
liepos 5 d., šešt. Gros geras 
orkestras. Grupė pašoks ke
letą tautinių šokių.

* *
V. Milinkevičiui padaryta 

sunki vidurių operacija. Li
gonis pamažu taisosi.

* ♦
Balandžio 30 d. Vytas 

Kaitinis atšventė savo 21 
metų sukaktį. Ta proga jo 
tėveliai savo namuose su
ruošė vaišes dalyvaujant 
apie 50-čiai svečių.

J.P.

DONELAIČIO
PAMINĖJIMUI

Lietuvos Šaulių Sąjunga 
Tremtyje, pagerbdama mū
sų didįjį klasiką Kristijoną 
Donelaitį jo 200 metų nuo 
mirties sukakties proga 
skelbia straipsnių konkursą 
tema — Kristijonas Done
laitis — 200 metų. Straips
niai turi būti rašyti mašinėle 
15-20 puslapių apimties, pa
sirašomi slapyvardžiu, o 
atskirame užlipintame voke 
pridedamas autoriaus var
das ir adresas. Konkurse 
gali dalyvauti visi lietuviai. 
Konkursiniai straipsniai turi 
pasiekti numatytą komisiją 
iki gruodžio 31 dienos ir 
siunčiami šiuo adresu: K. 
Tautkus, 1614 N. 34th Avė., 
Melrose Park, UI. 60160, 
U.S.A. Premijų dydis: I-ji $ 
150, II-ji $ 100 ir IlI-ji $ 50.

REIKALINGAS
odos preso ir karpymo 

operatorius Henryk's 
Leather Products firmai 
Seftone (Sydney). Garan
tuoja darbą su geru atlygi
nimu ir įvairiomis lengvato
mis. Pageidauja lietuvio. 
Kreiptis tel. 644 1347. Savi
ninkas Henry Dobrowolski.
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Bibliotekos 
Diena

Liepos 6 d. Sydnejaus 
Liet. Klubo bibliotekos va
dovybė organizuoja Biblio
tekos Dieną, kurios metu 
dalyviai bus supažinti su pa
čia biblioteka bei jos veikla, 
paskaita apie spaudą ir kny
gas kultūros istorijoje. Tą 
pačią dieną bus surengta 
lietuviškos spaudos ir knygų 
paroda iš Įvairių spaudos 
sričių.

Bibliotekos Diena prasi
dės jau liepos 6 dienos 1 vai., 
kad lankytojai galėtų susi
pažinti su paroda ir išstaty
tais eksponatais, o iškilmin
goji - oficialioji dalis prasi
dės 3 vai. su paskaita ir 
bendra informacija. Tautie- 
čiai maloniai kviečiami kuo 
gausiau dalyvauti ir pasido
mėti mūsų kultūriniais tur
tais.

Aktyvusis veikėjas Aus
tralijos Liberalų Partijoje 
Jonas Abromas neseniai vėl 
perrinktas Green Valley 
skyriaus pirmininku (prezi
dentu). Sveikiname!

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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