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TALKOS 
KELIU

Kaip ir kiekvienas lietuviškas 
darbas išeivijoje, taip ir spauda 
remiasi grynai idealistiniu prin
cipu: meilė savo tautai ir jos kul
tūrai įgalina ir skatina imtis tau
tiniai kultūrinio darbo neklau
siam, ar už įdėtų darbų bus at
lyginta, ar ne. Pagaliau nuošir
dus ir sąmoningas lietuvis iš vi
so tokio klausimo nekelia: jeigu 
jis matoti kas yra darytina, jis 
pirmas stoja ir kitų paragina. 
Tuo principu bazuojasi visa mū
sų lietuviška veikla, kultūriniai 
pasireiškimai ir menininkų pas
tangos. Bet kaip yra su spauda?

Reikia pripažinti, kad spauda, 
kaip vienas iš kertinių mūsų lie
tuviškumo ramsčių išeivijoje, ge
rokai skursta. Jau pereitame šio 
laikraščio numeryje skaitėme, 
kad laikraščio leidėjams sunku 
metų eigoje galų suvesti su galu 
ir todėl teko griebtis pačios ra
dikaliausios priemonės — pakel
ti prenumeratų. Tačiau prenu
meratos pakėlimas galutinai ne
išsprendžia klausimo: pakeltoji 
prenumerata toli gražu neatpa
laiduoja leidėjų rūpintis ir toliau 
laikraščio materialine puse, tik 
gal kiek palengvina, negu kad 
iki šiolei buvo. Reikės ir ateity
je jieškoti pagelbinių priemonių, 
kad viskas susibalansuotų. O ši
tą galima daug lengviau ir pa
prasčiau padaryti sutelktomis 
jėgomis, nepaliekant visko vie
nam ar keliems asmenims.

Tik pažiūrėkime: plati yra 
Mūsų Pastogės skaitytojų šei
mynėlė ir pasklidusi po visa 
Australiją. Daug kas iš skaity
tojų turi savo nepriklausomas 
įmones ar dirbtuves. Jeigu kiek
viena iš jų pasiskelbtų bent kar
tą į mėnesį mūsų laikraštyje, jau 
būtų graži parama. Daugelis per 
ilgesnį laikų australų pavyzdžiu 
apsiperka pas vieną ir tų patį 
krautuvininką. Kodėl toks nuo
latinis pirkėjas arba klijentas ne
galėtų tam pačiam savo pažįsta
mam krautuvininkui pasiūlyti 
pasiskelbti Mūsų Pastogėje? Do
ras ir biznį suprantąs krautuvi
ninkas niekad neatsisakys savo 
senam klijentui, o tokių per visą 
Australiją susidarytų keli šimtai. 
Yra mūsų žmonių, dirbančių di
desnių įmonių įstaigose, kurių 
gaminiai eina per visą Australi
ją. Jie galėtų lengviau negu bet 
kuris kitas pašalietis išgauti vien
kartinių ar periodinių skelbimų 
savam laikraščiui. Vadovauki
mės principu: kuo daugiau iš
gauti lėšų saviems reikalams iš 
kitų palengvinant saviesiems, iš. 
kurių lietuviškoji veikla ir taip 
laiko, jėgų ir lėšų pareikalauja!

Artėja Kalėdų ir Naujųjų Me
tų šventės. Kodėl mes negalime 
savo artimųjų ir bičiulių pasvei
kinti per savo laikraštį? Padary
kime tai lietuvišku papročiu, 
kuris bus visapusiškai naudin
gas. Juk beveik kiekvienas kalė
diniams sveikinimams išleidžia
me apie porą svarų ir tai po 
kiek laiko apsižiūrime, kad tas 
ar kitas paliko užmirštas. Laik
rašty paduotas sveikinimas pa
sieks kiekvieną ir kiekvienas 
jausis savo bičiulio prisimintas 
ir pasveikintas. Ekonomiškai tas 
atpigina asmeniškas išlaidas ir 
drauge paremia savo laikraštį. 
Šituo būdu savo klijentus šven
čių proga galėtų pasveikinti pra
monininkai ir įmonininkai, net-

PASAULIO LIETUVIU B-nės PIRMININKAS 
Or. J. SU N G Al LA 
pasisako aktualiais klausimais

Visų lietuviškų jėgų sukonso- 
lidavimas politiniam Lietuvos lais
vinimo darbui, neabejotinai, yra 
būtinas, jei norime, kad tas dar
bas būtų sėkmingas ir neštų lau
kiamų rezultatų. Šis reikalas vi
siems mums yra begalo opus, to
dėl nereikia stebėtis, kad šiuo 
klausimu viešai pasisakoma vis 
dažniau ir dažniau. Iš daugelio 
nuomonių ir pasisakymų, o taip 
pat stebėdami šį reikalų iš arti, 
galima susidaryti bendrų išvada, 
kad organizacinė Lietuvos laisvi
nimo struktūra šlubuoja ir toli 
gražu nėra padaroma visa, kas 
esamose sąlygose būtų galima pa
daryti. Kadangi tose nesibaigian
čiose diskusijose neišvengiamai iš
kyla P.L.B. vaidmuo, bei jos pa
skirtis, tebūnie leista man dar 
kartų trumpai peržvelgti P.L.B. 
kilmę, jos struktūra ir vietų po
litiniame Lietuvos laisvinimo dar
be, nežiūrint, kad jau ne kartų 
tais klausimais esu pasisakęs tiek 
spaudoje, tiek savo oficialiose vie
šose kalbose.

KAS YRA P.L.B.?
Pasaulio Lietuvių Bendruome

nės idėja buvo iškelta Vyriausio
jo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
ir jos principai yra nusakyti Lie
tuvių Chartoje, kurios pirmasis 
paragrafas sako: “Tauta yra pri
gimtoji žmonių Bendruomenė. 
Niekas negali būti prievartauja
mas savo ryšį su tautine bendruo
mene nutraukti. Pasaulyje paskli
dę lietuviai sudaro vieningų Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę”, ši 
idėja rado gyvo atgarsio lietuviš
kos išeivijos masėse ir greitai ta
po įvykusiu faktu. P.L.B. organi
zavimo darbas buvo užbaigtas 
pirmuoju P.L.B. seimu, įvykusiu 
1958 m. rugpjūčio gale, kui- buvo 
priimta P.L.B. konstitucija ir iš
rinkta Valdyba.

Dr. J. Girnius P.L.B. aptaria 
sekančiai: “Pasaulio Lietuvių
Bendruomenė yra mūsų tautinės 
sąmonės ir tautinės valios išraiš
ka o.rganiząciriiu ipavidalu.” 
(“Tauta ir tautinė ištikimybė”). 
Tai filosofo aptarimas. Mano gi

praktišku supratimu P.L.B. yra 
ne kas kita, kaip lietuvių tautos 
dalis išeivijoje. Ji yra vienalytė 
ir visuotinė, todėl jos negalime 
laikyti organizacija tikrąja žodžio 
prasme. į Lietuvių Bendruomenę 
met neįttojame, taip kaip iš jos 
ir neišstojame. Lietuvių Bendruo
menėje mes gimstame, ir todėl 
kiekvienas lietuvis, nežiūrint, ar 
jis būtų gimęs Lietuvoje ar išei
vijoje, yra Letuvių Bendruome
nės narys. Kaip tauta ar valsty
bė, taip ir Lietuvių Bendruome
nė, būdama kompaktinė tautos 
dalis, yra atremta į atskirą indi
vidą, nes jis sudaro pagrindų to
buliausiai ir demokratiškiausiai 
organizacinei struktūrai. Kartais 
dar išgirstame priekaištų J.A.V. 
Lietuvių Bęindruomelnės organi
zatoriams, kad pasirinko šį ats
kiro individo kelių, o nebandė 
jungti veikiančias lietuviškas or
ganizacijas. Tie priekaištai yra 
be pagrindo, nes jungimas orga
nizacijų, o ne paskirų asmenų, 
yra gana primityvi organizacinė

įvykiu
\ v i

LAUKIAMA NAUJOS 
BERLYNO KRIZĖS

Iš pačių nuotaikų Berlyne ir iš 
kai kurių sovietų oficialių pasisa
kymų spėjama, kad dar šiais me
tais Berlyno krizė paaštrėsianti. 
Būdamas Amerikoje Berlyno bur
mistras W. Brandt kalbėjosi su 
eile Amerikos vyrų įskaitant ir 
prezidentų Kennedy. Visur jis 
gavo užtikrinimus, kad Berlynas 
nebus parduotas. Yra patikimų 
žinių, kad sovietai siūlę Berlyną 
iškeisti į Kubų, tačiau amerikie-

gi profesionalai žmonės, kaip ad
vokatai ar gydytojai, ir pacien
tas pasijus jaukiau, kai matys, 
kad jo gydytojas ir švenčių pro
ga prisimena savo pacientus, ne 
vien tik darbo kabinete. Ameri
kos lietuvių laikraščiai kalėdi
niais ir N. Metų sveikinimais 
užpildo puslapių puslapius.

Kalbant apie švenčių sveikini
mus, juos siūlyčiau paruošti ge
rokai iš anksto, kad būtų galima 
laiku klasifikuoti ir patalpįnti. 
Geriausiai, jeigu būtų jau dabar 
siunčiama, tada redakcija galė
tų susigaudyti, kaip iš anksto 
planuoti kalėdinį numerį, kiek 
vietos skirti sveikinimams ir ko
kio dydžio išleisti. Tad kviečiu 
visus iŠ anksto, nes kalėdinis nu
meris išeis apie gruodžio 20, o 
tam numeriui medžiagą paruošti 
reiks daug anksčiau.

Dar vienas svarbus dalykas — 
tai laikraščio skaitytojai. Prie 
esamų sąlygų bendruomenės lai
kraštis galėtų savo skaitytojų 
šeima lengvai padvigubinti. Tam 
reikia pastangų iš esamų skai
tytojų pusės, kurie paragintų sa
vo kaimynus ar pažįstamus už
siprenumeruoti. Kiekviena nauja 
prenumerata yra pozityvus įna
šas ne vien tik laikraščio mate
rialinei pusei, bet ir apaštalavi-

tėkmėje
čiai tokias kalbas laikų nepagrįs
tomis ii- vaikiškomis. Chruščiovo 
grasinimas dar šiais metais pasi
rašyti separatinę taikų su Rytų 
Vokietiją iškilo vėl iš naujo. Ga
limas daiktas, kad šis grasinimas 
vienų kartą bus įvykdytas, tuo 
atveju Berlyno problema susidur
tų su dar didesniais sunkumais. 
Willy Brandt, Berlyno' burmistras 
spaudos konfereneijojq pasakė, 
kad sąryšyje su Berlynu naujų 
sunkumų reikia laukti trijų ketu
rių savaičių eigoje. Prisiminda-

mas pačiai lietuvybei. Lietuvis, 
kuris neskaito lietuviško laikraš
čio, yra džiūstantį šaka. Juo la
biau Australijoje svarbu prenu
meruoti bendruomenės laikraštį, 
kurio tiesioginis uždavinys sklei
sti lietuvybės dvasią savųjų tar
pe. Tebūna paskutinieji šių me
tų mėnesiai Mūsų Pastogės va
jaus mėnesiai. Jeigu ateinantiems 
metams kiekvienas dabartinis M. 
Pastogės skaitytojas ne tik pats 
užsiprenumeruos, bet dar šalia 
savęs naujų skaitytojų suras, tai 
bus padarytas tikrai kilnus ir 
šventas mūsų tautai darbas. Visa 
tai kalbu ir raginu ne vien tik 
turėdamas minty Mūsų Pastogę, 
bet ypač galvodamas apie mūsų 
lietuviškų ateitį šiame krašte.

Iš to, kas pasakyta, kiekvie
nam aišku, kad tik bendromis 
jėgomis galime savo laikraštį ne 
vien tik išlaikyti, bet ir prisidėti 
prie jo patobulinimo. Nelauki
me, kol gausime asmeninį para
ginimą šiai bendruomeninei tal
kai. Išnaudokime kiekvienų pro
gų turėdami minty, kad mūsų 
visų drauge sudėtos pastangos 
įgalins atlikti milžiniškus dar
bus. Vienas iš tų gigantiškų lie
tuviškų darbų išeivijoje ir .yra 
gerai funkcionuojanti spauda.

V. Kazokas

mas galimų atvirų konfliktų, 
Brandt pareiškęs, kad Vakarai 
stengsis išvengti konflikto bet ir 
nedarysią gėdingų nuolaidų.

AMERIKOS ASTRONAUTAS
Spalio 3 d. šešis kartus apskri- 

dęs aplink žemę penktasis Ame
rikos astronautas pasakoja, kad 
jis vietoje 9 vai. 13 min. galėjęs 
erdvėje , išbūti visų parų. Astro
nautas W. Schirra teigia, kad ke
lionės metu jis išnaudojęs vos 20 
proc. kuro ir oro atsargų, kurių 
jam būtų užtekę visos dienos skri
dimui. Iš to seka, 18 ratų skridi
mui, kurį amerikiečiai numato 
ateinančių metų pradžioje, jokių 
sunkumų nebūsiu.

★
Anglijai įstojus j Bendrųjų Eu

ropos Rinkų, kiti britų imperijos' 
kraštai bus priversti jieškoti nau
jų rinkų tuose kraštuose, kur se
niai galioja metrinė matų siste
ma. šis faktas tikriausiai pasku
bins ir Australiją įvesti metrinius 
matus ir net dešimtainę valiutų.

★
Pracūzijos prezidentas gen. de 

Gaulle spalio 7 d. paleido kraš
to parlamentą po to, kai sugriu
vo min. pirm-ko Pompidou vy
riausybė. Naujiems parlamento 
rinkimams data dar nenustatyta.

ŽUDIKAS SOVIETŲ {SAKYMU
Vak. Vokietijoje teisiamas nese

niai sugautas ukrainietis Bogdan 
Stašinski, kuris prisipažino nužu
dęs rašytoją Le Rebet ir ukrai
niečių laisvės komiteto galvą Ste
fan Bandera. Stašinski pereitais 
metais pabėgo iš Rytų į Vak. Vo
kietijų ir policijai prisipažino mi
nėtuosius nužudęs. Teisme pasa
koja, kaip sovietų žvalgyba jį įpa
reigojus 1958 m. sekti Banderą. 
Netrukus jis buvo iškviestas į

( Maskvą ir gavęs įsakymų Bande-

forma, kuri šiame demokratinia
me krašte negali būti toleruoja
ma. Jungdami organizacijas mes 
joms ir teatstovausime, o jungda
mi atskirus individus be jokių 
apribojimų, tuo pačiu atstovauja
me visiems.

P.L.B. ATSTOVAUJA VISAI 
LIETUVIŠKAI IŠEIVIJAI

Neretai dar girdime priekaiš
tų, kad Lietuvių Bendruomenė, 
girdi, neatstovaujanti visiems lie
tuviams išeivijoje ir nuolatos yra 
primenama palyginti nedidelis 
balsuojančių skaičius renkant 
vykdomuosius L.B. organus. Argi 
balsuojančiųjų skaičius nustato 
organizacijos, tautos ar pagaliau 
valstybės tikrąjį narių skaičių? 
Aš būčiau begalo dėkingas teisės 
žinovams, jei jie galėtų nurodyti 
kurios nors demokratiškos vals
tybės konstitucijų ar organizaci
jos statutą, kuriame būtų numa
tyta reikalaujamas balsuojančių 
minimumas valdomiesiems orga
nams išrinkti. Man toks atvejąs 
nėra žinomas. Priešingai, žinau 
vienų Kanados savivaldybinę apy-

linkę, kurioje vienu metu renkant 
savivaldybės pareigūnus tebalsa- 
vo tik 3% turinčių teisę balsuoti 
gyventojų. Betgi niekas nesuabe
jojo šių rinkimų teisėtumu bei iš
rinktųjų pareigūnų kompetencija. 
O taip pat turbūt niekam neatė
jo mintis į galvų, kad šioje apy
linkėje tėra tik tiek gyventojų, 
kiek balsavo rinkimuose. Taigi, 
ne balsuotojų skaičiui, bet pats 
rinkimų pobūdis nustato ir P.L.B. 
dydį ir visuotinumų bei išrinktųjų 
vykdomųjų organų kompetencijų. 
Lietuvių Bendruomenėje kiekvie
nas lietuvis turi teisę balsuoti, 
būti renkamas ir statyti kandida
tus. Tik nuo jo paties priklauso 
ar jis ta teise ir privilegija pasi
naudoja, ar ne. Tas faktas jau ir 
padaro Lietuvių Bendruomenę vi
suotinę ir atstovaujančių visai 
lietuviškai išeivijai. O P.L.B. vyk
domieji organai turi moralinę ir 
juridinę teisę kalbėti ir veikti vi
sų lietuvių vardu: L.B. apylinkės 
valdyba — savo apylinkėje, kraš
to valdyba ir taryba — savo kraš
te ii’ P.L.B. seimas ir valdyba vi
same pasaulyje, kur tik yra susi
telkusių lietuvių. Tik šitaip mes 
suprantame Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę, tokios mes jos no
rime ir tik tokia ji teikia vilties 
ateičiai. Aš neabejoju, kad ir 
V.L.I.Kas, iškeldamas P.L.B. idė
jų, nekitaip jų suprato, tik man 
neaišku, kodėl šiandien jo pase
kėjai lyg nusigando patys tos di
dingos, bet kartu ir paprastos 
idėjos ir bando suniveliuoti P.L.B. 
į eilinį kultūrinį sambūrį.

(Žiūr. psl. 2 ir 4)

PAVERGTIEJI ŠAUKIA
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 

PROTESTAI
New Yorke vykstant 9-jai Pa

vergtųjų Europos Tautų Seimo 
sesijai, į jos posėdžius atsilankė 
ir žodį tarė Azijos Tautų Anti
komunistinės Lygos gen. sekr., 
Vietnamo atstovas Tran Tam, 
JAV Kongreso narys, Užsienio 
Reikalų Komisijos narys, A.I. 
Seidon jr., sąjūdžio Moterys už 
Laisvę prezidentė G. Fitch, Tarp
tautinės Žmogaus Teisių Lygos

rų nužudyti. Bandera turėjęs mir
ti, nes jo pastangomis buvo su
trukdytas sovietų planas repatri
juoti pabėgusius ukrainiečius. 
Banderų nužudęs tik iš trečio 
karto 1959 m.

PASTANGOS IŠKELTI 
LIETUVOS BYLĄ J. TAUTOSE

Lietuvos delegacija Pavergtų
jų Europos Tautų organizacijoje 
deda visas galimas pastangas iš
kelti Lietuvos bylų Jungtinėse 
Tautose — arba drauge su kito
mis aštuoniomis pavergtomis val
stybėmis pei- PET Seimų, arba 
drauge su Latvija ir Estija per 
Tarptautinę Žmogaus Teisių Ly
gų. Šioji apie sovietų kolonializ
mų Pabaltijo valstybėse yra įtei
kusi memorandumą JT Septynio
likos vad. Dekolonizacijos) Komi
sijai. Rugsėjo mėn. Lietuvos de
legacijos pirm. V. Sidzikauskas su 
kitais PET Gen. Komiteto nariais 
lankėsi pas visų eilę JT delega
cijų šefų, pvz., pas Kanados, Ja- 
ponijois, Turkijos amjbajsadorius, 
naujųjų Afrikos valstybių atsto
vus. Esama galimybės, kad pa
vergtųjų kraštų klausimas bus ke
liamas JT debatuose ir kad bus 
pasiūlyta rezoliucija dėl sovieti
nio kolonializmo. PET veikėjai 
daro žygius ir Valst. Departa
mente. (E)

pirm. R. Baldwin.
Seime buvo priimtas Lietuvos 

delegacijos pirm. V. Sidzikausko 
pateiktas raportas apie dabartinę 
tarptautinę padėtį, atsišaukimas į 
laisvojo pasaulio vyriausybes, re
zoliucija J. Tautoms dėl sovieti
nio kolonializmo ir tautų apsis
prendimo vykdymo Vidurio ir Ry
tų Europoje ir pareiškimas Ber
lyno gyventojams. Priimtas nuta
rimas — deklaracija, protestas 
prieš Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
suvereninių teisių užgrobimų ir 
prieš Albanijos, Bulgarijos, Če
koslovakijos, Lenkijos, Rumuni
jos, Vengrijos suklastotų atstova
vimų J. Tautose. Dar buvo priim
ta ir rezoliucija ir dėl Vengrijos 
klausimo iškėlimo J. Tautose.

PAVERGTIEJI KREIPĖSI
I JUNGT. TAUTAS

New Yorke turėjęs savo sesijų 
Pavergtųjų Europos Tautų Seimas 
rugs. 19 d. kreipėsi raštiškai į J. 
Tautų gen. sekretorių U Thant, 
protestuodamas dėl jo kalboje bu
vusios užuominos, kad komunisti
niai režimai buvę išrinkti laisvu 
balsavimu. Devynios PET organi
zacijoje atstovaujamos tautos ne
teko nepriklausomybės tik Sov. 
S-gai įvykdžius ginkluotų interven
cijų, o Vengrijos atveju tai yra pri- 
pažinusios ir pačios J. Tautos. PET 
Seimas dar pasiuntė telegramų ir 
naujajam JT sesijos pirm. Zafru- 
Uah Khan. Pasidžiaugta pirmininko 
pasisakymu už visų tautų laisvę ir 
pareikšta viltis, kad J Tautose dau
giau nebebus taikoma dvilypis mas
tas svarstant kolonializmo ir tautų 
laisvo apsisprendimo klausimus.

* * *
Dar šią savaitę amerikiečiai pa

siryžę pasiųsti raketų j mėnulį, 
kuri, skriedama 15 mylių atstumu 
nuo mėnulio paviršiaus, fotogra
fuos ir paveikius perduos į že
mę.

■ , . .. M. .
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PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS...

P.L.B. DARBO PLOTMĖ

Kaip tauta, taip ir tautinė Lie
tuvių Bendruomenė, kaip tautos 
dalis, jungia lietuvius išeivijoje 
visu gyvenimo plotu, o ne kuriuo 
atskiru tkslu. Taigi, ir jos darbo 
laukas nėra ir negali būti apribo
tas. Tiesa, lietuviškoje išeivijoje 
mes turime daug ir įvairių orga
nizacijų, turinčių vienokį ar kito
kį specifinį tikslų. LB nei nemano 
šių organizacijų kontroliuoti ar 
valdyti. Tačiau visos lietuviškos 
organizacijos, įskaitant ir politi
nes partijas, priklauso Lietuvių 
Bendruomenei, nes mus visus, 
kaip lietuvius, jungia bendras 
tautinis — moralinis ryšys. Rei
kalui iškilus, Lietuvių Bendruo
menės organai (valdyba, krašto 
taryba ar PLB seimas) gali pa
vesti bet kuriai lietuviškai orga
nizacijai ar jų .junginiui, atlikti 
tam tikrų darbų ar specifinį už
davinį, tokiu būdu suteikiant man
datų veikti LB vardu. Tačiau Lie
tuvių Bendruomenė, kaip visuma, 
negali įeiti į betkokius junginius 
su lietuviškomis organizacijomis 
ar politinėmis partijomis, nes vi
suma negali jungtis su savo pa
čios dalimi. Juo labiau kito* lie
tuviškos organizacijos ar jų jun
giniai negali diriguoti Lietuvių 
Bendruomenės ar nurodinėti jos 
darbo sritis, kaip visumos dalis 
negali diriguoti pačios visumos. 
Tačiau vis dar atsiranda paskirų 
asmenų ir politinių grupių, ku
rios, atrodo, visai nenori supras
ti gyvenimo realybės ir senu 
įpratimu vis tebekartoja dainų 
apie kažkokį darbo pasiskirstymų, 
primindami “susitarimų” ir “tra
dicijų”. Aš būčiau be galo dėkin
gas tiems mūsų gerbiamiems vei
kėjams, jei jie galėtų nurodyti 
to minimo “susitarimo” tekstų, 
vietų ir laikų, o taip pat — kas tų 
susitarimų yra padaręs. Man nėra 
žinomas joks “susitarimas” tarp 
PLB ir betkurių lietuviškų orga
nizacijų ar politinių grupių. Sa
vaime suprantama, kad paskirų 
politinių grupių tarpusavis susi-

(Pradžia psl. 1)

tarimas Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės neįpareigoja ir nesais
to.

PLB POLITINIAME LIETUVOS 

LAISVINIMO DARBE

Tebūnie leista šioje vietoje 
trumpai paanalizuoti, kas ištik
tųjų yra politinis darbas arba 
veiksmas ir kas yra kultūrinis. 
Vargu ar kas galėtų šias lietuviš
ko darbo sritis griežtai atriboti, 
nes tai nėra įmanoma. Sakysime, 
suruoštas muzikinis . koncertas, 
dainų šventė, ar tautinių šokių 
festivalis savyje yra kultūrinės 
apraiškos, jei jos atliekamos sa
vųjų tarpe. Tačiau, jeigu mes pa
sikviečiame į tuos parengimus ir 
svetimųjų — vietos politinių vei
kėjų ar net kultūrininkų, jau at
liekame politinį veiksmų, nes de
monstruodami savo kultūrines 
vertybes reklamuojame ir savo 
tautų, primename jos tragedijų 
ir valstybės nepriklausomybės ne
tekimų. Arba vietinėje tautinėje, 
ar pagaliau tarptautinėje parodo
je įrengiame lietuviškų skyrių su 
visokiais eksponatais, kurių tarpe 
kabo ir buvusios nepriklausomos 
Lietuvos žemėlapis. Parodų ir 
kartu lietuviškųjį skyrių aplanko 
minios žmonių ir nemažas skai
čius parodo artimesnio susidomė
jimo lietuvių skyriumi, o taip pat 
neišvengiamai ir mūsų tautos ir 
valstybės tragedija. Ai- bereikia 
jieškoti ryškesnio politinio veiks
mo, kaip šis? Pagaliau, ai’ kam 
nors atėjo į galvų klausimas, kam 
mes turime mokyti savo vaikus 
lietuvių kalbos? Tikrai ne tam, 
kad jie mokėtų dar vienų kalbų 
šalia kasdien vartojamos to kraš
to kalbos, bet tam, kad mokėdami 
savo tėvų kalbų ir pažindami sa
vo kraštų bei jo praeitį jie ilgiau 
pasiliktų lietuviais ir garsintų 
Lietuvos vardų, tiek kultūriškai, 
tiek politiškai. Taigi, jau ir čia 
yra nemaža politinio atspalvio. O 
kų bekalbėti apie visus leidinius 
svetimomis kalbomis. Vasario 1G- 
sios minėjimas su gausybe vieti

nių politikų svečių su jų pasaky
tomis politinėmis kalbomis! Gali- 
sių, taip vadinamų “kultūrinių” 
me priskaičiuoti šimtus įvairiau- 
darbų ir veiksmų, kurie iš tikrų
jų be galo daug pasitarnauja 
Lietuvos vardo kėlimui, o tuo pa
čiu ir jos laisvės bylai. Sumuo
jant galime pasakyti, kad kiek
vienas tautinis pasireiškimas, jei 
jis atliekamas viešai, norint pa
demonstruoti savo tautiškumų ar 
mūsų tautines vertybes, jau yra 
politinis aktas.

SIEKIANT LIETUVOS
Šį straipsnį perspausdiname iš T.T. Jėzuitų leidžiamo Amerikoje 

mėnesinio žurnalo “Laiškai Lietuviams (1962 m. rugsėjo mėn.). Jo 
autorius yra dienraščio “Draugo” redaktorius. Straipsnio mintys 
taikliai papildo P.L. B-nės p-ko Dr. J. Sungailos čia skelbiamą žodį 
ir atitinka mūsų Australijoje besireiškiančias nuotaikas. Red.

Suprasti didįjį savo laiko už
davinį ir jam aukotis — tai di
džiųjų .sielų žymės ir paskirtis. 
Dabar mūsų didysis uždavinys — 
telkti vieningon kovon visas jė
gas, siekiant Lietuvos išlaisvini
mo.

Reikia džiaugtis, kad mūsų 
tremties jėgos Lietuvių Bendruo
menės gretose rado darnų kelią 
darbuotis lietuvybės fronte, ap
jungiant įvairių pasaulėžiūrų ir 
įvairių kartų žmones. Vertingų 
laimėjimų yra pasiekęs ir kitas 
įvairių lietuviškų srovių junginys 
— Amerikos Lietuvų Taryba, ku
rią dar labiau naujomis refor
momis sustiprinti siekia lietuviš
kosios visuomenės viešoji opinija. 
Džiugu, kad tai jaučia ir pati Al
to vadovybė, nusprendusi pasku
binti savo pilnaties suvažiavimą. 
Visuomenė Alto reformų jau se
niai laukia.

Dėl Alto reformų pagrįstų bal
sų girdime ypač iš jaunesniųjų re
zistencinių bet tautinių fro>ntų. 
Džiaugdamiesi šio sektoriaus ryž-

PLB POLITINĖ VEIKLA 
ĮVAIRIUOSE KRAŠTUOSE

Kaip pavyzdinius Lietuvių Ben
druomenės kraštus galime sumi
nėti Australiją, Kanadą, N. Zelan
diją ir visus Vakarų Europos kraš
tus, kaip V. Vokietiją, Britaniją, 
Prancūziją, Italiją, Belgiją, Šve
diją ir kit. Šiuose kraštuose Lie
tuvių Bendruomenės jungia visus 
tų kraštų lietuvius, visiems jiems 
atstovauja visuo'se reikaluose ir 
nekvestijonuojami kalba visų var
du. Šalia lietuviškos kultūros pro
pagavimo, lituanistinio švietJmo 
ir lietuvybės išlaikymo priaugan
čiose kartose, šių kraštų LB vyk
domieji organai palaiko glaudžius 
ryšius su gyvenamų kraštų vy
riausybėmis ir aktyviai reiškia sa
vo nuomonę Lietuvos pavergimo

tu atnešti javo jaunas jėgas j Al
to veiklą, lauktume, kad būtų pa
rodytas toks pat veržlumas bei 
ryžtas įsijungti ir į Vliko talką. 
Per ilgai užsitęsusią atskalą jau 
būtų laikas baigti, visiems rikiuo
jantis apie bendrą laisvės pas
tangų centrą.

Mums reikia demonstruoti ne 
grupinį atkaklumą ar srovinę am
biciją, o nustebinti Lietuvos prie
šus savo vieningumu. Sprendimo 
reikia ieškoti ne pasenusiuose 
ne vieno ar kito pareigūno buvu
siuose ar tariamuose netaktuose, 
o pavergtos tėvų žemės likime bei 
vargstančioms Lietuvos širdyje. 
Mums reikia klausytis ne savo 
grupinės ambicijos {patarimo, o 
atsiklausti, ką patartų Sibiro 
tremtinys ir koks balsas pasigirs
tų iš partizano kapo. Mums šian
dien svarbu ne gerais argumen
tais savo grupės ginčą laimėti, 
ne savo politinį konkurentą (žmo
gų ar partiją) triuškinti, bet oku
pantą iš tėvų žemės išstumti. Sa
vo kelią apspręskime ne politinių 

bei jos išlaisvinimo klausimais. 
Tuose kraštuose nereziduoja jo
kie kiti lietuviški “politiniai vei
ksniai”, ir todėl LB veikla yra 
savarankiška, išplaukianti iš sa
vos iniciatyvos ir nėra niekeno 
diriguojama. Tiesa, V. Vokietijo
je reziduoja VLIKo Vykdomoji 
Taryba, tačiau jos pirmninko p. 
Glemžos žodžiais, pareikštais pas
kutinėje metinėje VLIKo sesijo
je, be LB krašto valdybos paramos 
ir glaudaus talkinimo, Vykdomo
sios Tarybos darbas būtų neįma
nomas.

Kalbant apie Vakarų Europos 
kraštų Lietuvių Bendruomenių 
politinį darbą, tenka suminėti ir 
kitą, galbūt, naują ir labai reikš
mingą faktą. Ligi šiolei mūsų akys 
krypo į JAV Baltuosius Rūmus,

KUN. DR. J. I’RUNSKIS

LAISVĖS
ai*trų įkarštyje, o tėvynė* padė
ties vaizde.

Laimėjimą pasieksime ne vie
na* kitą pirštais badydami: “Tu 
kaltas, tu!”, o visi mušdamiesi į 
krūtinę, kad savo pavergto krašto 
dar ne visas viltis išpildėme. Var
gas mums, jei apglušinti tarpusa
vio grumtynių triukšmo, nebegir- 
dėsime pavergėjų kaustytų batų 
ir tankų trenksmo tėvynės plen
tuose.

Šiandien didvyris ne tas, kuris 
gabiausiai grupines imtynes ve
da, o tas, kurs įstengia savo ir ki
tų sugniaužtų kumščių raumenis 
atleisti, kad rankos būtų laisvos 
ir pajėgios imtis darbo, kurio azi- 
ato prievartaujama tėvynė kruvi
nai skriaudžiamos našlės balsu 
šaukia. Kitų nuodėmėmis savęs 
neišganysi ir kitų buvusiais »r ta
riamais netaktais savo dezertyra
vimo iš bendro fronto nenubaltin
si, nors pavieniais protarpiais ir 
gerai okupanto pusėn papyškin- 
tum. Šiandien mes turime savo 
smegeninę tampyti, ne stengda
miesi atsiminti, kas ką kur pasa
kė, o įsiklausyti į savo lietuviš
kas širdis.

Vargas mums, jei visa mūsų iš
mintis bus sutelkta tik tam, kad 

. v . • fginčų ir rietenų grumtynėse ant 

kaip į vienintelę viltį. Tačiau pas
kutiniu metu pastebime, kad JAV 
vaidmuo Vakarų pasaulyje nesu
laikomai mažėja, o jos vieton atei
na Vakarų E'uropa, kuri, realiza
vusi politinės sąjungos idėją, ne
abejotinai perims tiek ekonominį, 
tiek politinį vadovavimą visam 
Vakarų pasauliui, šiai Europos 
sąjungai, neabejojame, vadovaus 
V. Vokietija su Prancūzija. Šių 
valstybių vyriausybės reiškia daug 
simpatijų lietuvių reikalams bei 
Lietuvos laisvės bylai ir, atsisto
jusios į pirmaujančią vietą, gali 
mums turėti lemiamos reikšmės.

(Pabaiga psl. 4)

purvais apdrabstytų mūsų varžo
vų tamsaus pjedestalo nubaltin
ta heroje iškiltų mūsų grupelė, o 
užmirštume, kad visų didysis už
davinys koncentruotis savi proto 
ir valios jėgomis iškelti laisvės 
trispalvę Vilniuje, Kaune, Klai
pėdoje.

Daugelio sprendimų Halivumą 
aptemdo praeities posėdžių niū
rūs prisiminimai, bet savo atsimi
nimuose neužsikonservuokime 
nervinguose tremties lagerių ne
sutarimuose, o keliaukime dar to
lyn, atgal į Lietuvos laisvės lai
kus, kai visų bendru darbu sukur
toje tėvynėje jau ėmė visiems da
rytis ir šilta, ir sotu ir šviesu, ir 
jauku.

Nemigo naktis turime praleisti 
ne kerštingose nervų konvulsijo
se, o įtemptame naujos strategi
jos planavime, kur būtų visiems 
vietos, kas tik turi lietuvišką šir
dį ir nori laisvos Lietuvos. Pa
skęsti grupiniuose ginčuose reikš
tų pasukti siaurakakčių šlėktų nu
eitu keliu XVII - XVIII šimtme
čių Lietuvos — Lenkijos nepri
klausomybės sutemų laikotarpiu.

Čia suminėtos mintys taikomos 
ne vienai ar kitai kuriai nors gru
pei, o atsimintinos mums visiems. 
Jeigu nė dabartinis Lietuvos pri- 
kryžiavimas mūsų neaujungtų į 
bendrą darbą išlaisvinti Lietuvai, 
mes pasirodytume turį mažiau 
valstybingumo dvasios už afrikie
čius, kurie drauge kvoja ir miršta 
už niekad laisvės neturėjusias tau
tas, norėdami jas išvesti į nepri
klausomybę.

J. SLAVĖNAS

ŽEME, ŽEMELE —
(Tęsinys iš pr. M.P. Nr.)

Kalvaičiams betgi dar liūdnesnis šis ruduo. 
Jau artėjo Kalėdos, o nuo Jokūbėlio jokių žinių, 
jokio laiškelio. Nėra pas ką pasiteirauti. Paštas 
tuo metu buvo labai prastas. Laiškai būdavo ne
reguliariai parvežami į valsčių, čia raštininkas po 
pamaldų juos prie šventoriaus perskaitydavo. Kal
vaitis kartais nesulaukęs sekmadienio jau vidury 
savaitės brisdavo purvinais, pažliugusiais, per ka
rą išmaltais ir niekeno netaisomais keliais į vals
čių. Bet laiško vis nebuvo. Ir kaimynai skundėsi 
negauną žinių.

Bet vieną dieną, prieš pačias Kūčias, Kalvai
čiams net nesitikint, atėjęs seniūnas pasakė: “Ar 
laukiat lauktuvių?” Kai Kalvaičiai sužiuro, jis iš
sitraukęs iš kišenės rudą, suglamžytą vokelį atkišo 
j Kalvaitį.

— Tai jau, turbūt, Jokūbėlis.
Kalvaičiai net nušvito. Abu pačiupinėjo laiš

kelį, atplėšė ir išėmę nedidelį, mėlynu pieštuku 
prirašytą popierėlį, pavartė, lyg norėdami skaityti, 
atkišo į seniūną.

— Paskaitykit.
“Sveikinu mielu dėdę ir dėdienę. Aš, Jokūbas, 

esu sveikas ir gyvas, dabar ilsiuosi iš fronto. Ne
buvau sužeistas. Viskas sekasi gerai. Gal tuoj pa
sibaigs karas, grįšiu ir Jus asmeniškai pasveikin
siu. Sudie, sudie! Linksmų Kalėdų.”

Jokūbas.
— Dieve, Jokūbėlis! Ačiū Tau, Viešpatie, svei

kas, neužmiršo, — pro ašaras kalbėjo Kalvaitienė. 
— Dieve saugok jį ir toliau!

Nušvito Kalvaičiai. Jokūbėlis sveikas, gyvas. 
Galėjo daugiau parašyti, bet fronte, nėra kaip. 
Džiaugėsi Kalvaičiai. Kad tik tas karas greičiau 
pasibaigtų.

Ir tokios mielos Kalėdos Kalvaičiams. Net ir 
oras pasikeitė — kiek pašalo, pasnigo, purvai su
mažėjo. Laužė Kalvaičiai Kūčių vakarą plotkelę, 
minėjo Jokūbėlį ir jo dalį nutarė įdėti į laiškelį 
ir pasiųsti. Nors Jokūbėlio čia nėra, bet jau ge
rai, kad jis gyvas ir sveikas. Rytojaus dieną kai
mynas parašė Jokūbėliui laišką, Kalvaičiai įdėjo 
plotkelės gabaliuką ir eidamas j bažnyčią Kalvai

tis nunešė į valsčių.
Tik apie užgavėnes Kalvaičiai gavo antrą 

laiškelį, irgi trumpą, paskubomis rašytą. Jokūbėlis 
dėkojo už plotkelę ir rašė, kad vis tenka eiti į 
frontą. Apskritai, sekasi gerai. Gal atostogų gau
siąs.

Kalvaičius pasiekė žinios, kad vienas kitas vy
ras jau žuvę kovose, kiti sunkiai ar lengviau sužeis
ti. Neramu širdyse Kalvaičiams. Aišku, ir Jokūbėlis 
turi pavojų, tik jis apie juos nerašo, nenori skau
dinti. Kad nors atostogoms parvažiuotų. Jie taip 
pasiilgę. •

Vieną birželio mėnesio popietę į Kalvaičių kiemą 
įžengė jaunas, uniformuotas vyras. Kalvaičiai net 
išsižiojo. Koks dabar Jokūbėlis! Ir aukštesnis, ir 
lyg sustambėjęs. Bučiavo Kalvaičiai savo augintinį, 
nežinojo ko klausti, — kur buvęs, ką matęs, kaip 
kariavęs. Jokūbėlis sakė, kad dar negalįs visai na
mo sugrįžti. Esą vokiečius jau sutvarkę, su bolše
vikais baigta. Bet greičiausia dar teks su lenkais.

— 0 kaip, Jokūbėli, ar labai baisu kare? tei
ravosi Kalvaitienė.

— Ne, dėdiene! Karas tik iš tolo baisus, — 
ramino Jokūbėlis. — Ve, jau daugiau pusė metų, 
o net nesužeistas.

— Bet ana, jau girdėt ir užmuštų yra..
— O taip, pasitaiko, žinoma, karas.
— Tik tu būk, Jokūbėli, atsargus. Tegu Dievas 

tave saugo, —kalbėjo Kalvaitienė.
Išbuvo visą savaitę Jokūbėlis namie. Aplankė 

jį visi kaimynai, klausinėjo apie savo sūnus. Jokū
bėlis pasakojo, kurį sutikęs, kurio ne. Ir Jokūbėlis 
aplankė kaimynus, Mažeikų Onytę.

Po savaitės Jokūbėlis vėl rengėsi išvažiuoti. 
Kaip smagu atostogas pradėti, bet kaip liūdna jas 
baigti ir su artimaisiais skirtis. Vėl išleistuvė, vėl 
ašaros. Lyg kad žaizda būtų atnaujinama. Jokūbė
lis ramino savo dėdę ir dėdienę, sakė dažniau rašy
siąs, o gal neužilgo ir visai pareisiąs.

Tačiau ne visus pažadus Jokūbėlis išpildė. Tiesa, 
rašė jis kiek dažniau, bet vis trumpus laiškelius — 
sveikas, gyvas, gerai sekasi, — ir daugiau nieko. 
O apie namo grįžimą visai neužsiminė. Kovos su 

bermontininkais jau buvo pasibaigusios, bolševikų 
pavojus irgi praėjęs. Krašte daug ramiau, adminis
tracija geresnė, ir paštas geriau vaikšto. Bet su 
lenkais kovos tik įpusėjusios. Eina kovos kažkur 
apie Vilnių, Seinus, Punską... Kalvaičius pasiekė ir 
ypač šiurpių žinių: Papartėlių Marcinkus kovose 
žuvęs, jų pačių kaimo Senkui koja nutraukta. Taip 
pat esą ir daugiau sužeistų ir užmuštų... Kalvaičiai 
suprato, kad Jokūbėlis juos tik raminęs, kad esą pa
vojaus nėra. Kur ten nebus. Kur karas, ten ir kraujo 
praliejimas.

Taip praėjo vasara, ruduo, žiema. Negirdėti 
apie Jokūbėlio grįžimą. Jau kalbama, kad kovos tuoj 
liausis, kareivėliai grįš į namus, bus dalinama žemė. 
Pastaraisiais mėnesiais ir laiškai iš Jokūbėlio už
trūko. Gal kas blogo su juo atsitiko. 0 gal jau par
važiuos, tai ir nerašo. Visaip Kalvaičiai svarstė, 
bet nieko tikro negalėjo sužinoti.

Pagaliau — pirmosios kregždės! Vienas parva
žiavo iš Papartėlių, kitas iš tolimesnio kaimo. Kal
vaitis tuojau juodu aplankė. Apie Jokūbėlį juodu 
nieko negirdėję, bet esą ir jis galįs netrukus grįžti, 
nes daug kareivių paleidžiama į namus.

ši žinia kiek prablaivė Kalvaičių nuotaikas. Jei 
kitus paleidžia, turėtų paleisti ir Jokūbėlį. Bet kodėl 
nerašo? Gal serga.

Pagaliau vieną rudens pavakarę pasklido kai
me žinia: vyrai parvažiuoja! Jų tarpe buvo ir Jokū
bėlis. Kelias dienas Vėžių kaime buvo tikra šventė. 
Visi kaimo gyventojai norėjo pamatyti vyrus, kai 
kurie net dovanų nešė. Ypač daug lankytojų, kaip 
paprastai, buvo Kalvaičių namuose. Jokūbėlis tu
rėjo pasakoti ir pasakoti savo pergyvenimus, nuo
tykius, karo baisumus ir kareivių laisvalaiko pra
mogas... Jis pasakoti mokėjo ir daug ką turėjo. Ne
kartą teko Jokūbėliui susitikti akis į akis su mirti
mi, būti apsupime, kelias dienas nevalgius, šalty 
ir lietuj, be miego ir apskritai poilsio. Klausė Kal
vaičiai ir kaimynai ir dūsavo. Bet ypač dūsavo Kal
vaitienė, kuri dabar aiškiai suparto, kad Jokūbėlis, 
nenorėdamas jų bauginti ir laiškuose apie tai ne
rašė ir per atostogas nepasakojo. Bet koks dabar 
Jokūbėlis pasikeitęs, — mąstė į jį žiūrėdama Kal
vaitienė, — suaugęs, subrendęs, tikras vyras. Nors 
daug vargo matė, daug visko iškentėjo, bet jaunas, 
viską išlaikė. Dieve, ką jaunystė gali, — atsiduso 
Kalvaitienė.

0 Jokūbėlis ne bet kas. Jis už narsumą apdo
vanotas ordenais. Tokiam dabar visur keliai bus at
viri; ir žemės geresnės gaus.

Per žiemą Jokūbėlis dirbo su dėde namie. Dar
bų, karui pasibaigus, begalės. 0 pavasarį — kiek 
bus statybų! Žmonės nepasidalins Jokūbėliu. Bet 
svarbiausia — pavasarį bus dalinamos žemės.

— Dėde, mes gausim aną sklypą, — mostelėjęs 
ranka į jų sklypelį prieinantį dvaro laukų kampą ta
rė Jokūbėlis. — Dėl privažiavimo su kaimynu su
sitarsim. O tas sklypas geras — kalvelės, beržynė
lis. 0 kokia pieva!

— Bet kažin, Jokūbėli, ar kiti neužbėgs už akių, 
— paabejojo dėdė.

— O ne, dėde! Aš turiu ordiną, man pirmumas. 
Tikrai tas sklypas mūsų.

Kalvaičiui perbėgo per kūną šilta bangelė. Die
ve, kaip tai būtų gerai! — pagalvojo. — Būtum tik
ri ūkininkai.

Šis pavasaris ankstyvas, švelnus pavasaris. 
Jau kovo pabaigoje pempės sveikino atsipalaiduo
jančią nuo žiemos varžtų gamtą. Jas netrukus se
kė vyturėliai, garniai savo pernykščius lizdus ap
žiūrinėjo. Ir žibutės, ir lapukai pradėjo marginti 
dar pažliugusias pievas, šie pirmieji pavasario 
pranešėjai pradžiugino kiekvieno širdį. Niūrios 
dienos viena po kitos ritosi praeitin, o saulutė vis 
gausesnius spindulius bėrė. Tuoj žaliuos pievos, iš
eis gyvuliai į ganyklas, o artojas dairysis, kuris 

kalnelis jau pradžiūvęs.Visi taiso žagres, darbo 
įrankius. Prasidės dideli darbai — bendradarbia
vimas su žemele. Kas daugiau prakaito išlies, tam 
žemelė gausesnį derlių atneš.

Šis pavasaris betgi ir kitu kuo dar įdomus: jis 
žada žemę tam, kuris ją dirbdamas jos vaisių ne
valgė. Jis žada žemę kumečiui, bežemiui, mažaže
miui. Jis žada numalšinti žemės troškulį, kankinu
sį ilgus metus lietuvį darbininką. Jis jį atves ant 
savos žemės duos pradžią savistoviam gyvenimui.

Su ankstyvu pavasariu prasidėjo sujudimas. 
Kiekvienas, norįs gauti žemės, turi paduoti ati
tinkamoms įstaigoms prašymą, pridėti pundą įvai
rių pažymėjimų, kuriais reikia įrodyti teisė žemei 
gauti. Tikras įkarštis, visiems rūpi dokumentai. 0 
ne visada tas lengva. Reikia surasti žmogų, kuris 
galėtų prašymą parašyti, kurs patartų, kas prie jo 
reikia pridėti ir kur nunešti. Tai visa galinčių 
šiais laikais kaimuose nėra perdaugiausia. Moky
tojai, vargoninkai, net klebonai čia ateina į pagel- 
bą. Vieniems greičiau pavyksta susitvarkyti, ki
tiems ir ilgokai trunka, visokių neaiškumų atsi
randa... Juos reikia išpainioti. Bet verta pavargti, 
pavaikščioti ir pavažinėti, žemelė — tai ne karvu
tę pirkti. Rūpesčiai betgi pasibaigs, žemelės bus.

Ir pagaliau pasirodė pastangų ir rūpesčių vai
siai. Gal čia ar kita savaitę ir j Vėžių kaimo kai
mynystėj esančio dvaro laukus atvyksta komisija, 
matininkai. Lūkesčiai išsipildys, spėliojimai ir ne
viena abejonė jau išnyks. Tikrai, jokių abejonių 
nėra — žemelė bus!

(Bus daugiau)
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MAIRONIO ŠIMTMEČIO PROGA

Sakoma, senaisiais laikais Lie
tuvoje buvę vaidilų, kurie gies- 
mes-dainas posmavę ir kanklėmis 
pritardami dainavę. Tai šventės 
įspūdžiams pagilinti, tai viešpa
čiams ir liaudžiai kovai su prie
šu uždegti. Bet tie laikai amžių 
dulkėmis apnešti. Kai Maironio 
gyvybės žvaigždė žybtelėjo, bu
vo tai tamsios ir niūrios lietu
vių tautos dienos. Svetimieji 
kraštą valdė ir rusiškai kalbėjo, 
dvaruos tik lenkiškai begirdėjai. 
Klebonija ir toji skelbė — po
niška kalba Dievui geriau patin
kanti. Tik šiaudinis kaimas iš
laikė sentėvių palikimą — se
nąją, gražią lietuvių kalbą.

Ir gimnazistas Maironis Ma
ciulevičium vadinosi, ir pirmuo
sius eilėraščius lenkiškai rašė. 
Bet anksti jį pabudino Adomas 
Mickevičius, Slovackis, Done- . 
laitis, o stipriausiai tai Baranaus
kas su “Anykščių Šileliu”. Ir 
taip jau praeito šimtmečio pabai
goje susivokė Maironis — Ma
čiulis savo tautinės priklausomy
bės: “Kur bėga Šešupė, kur Ne
munas teka, tai mūsų tėvynė 
graži Lietuva”. Pamatė ją dabar 
jau atviromis akimis ir susiža
vėjo: “Graži tu mano, br,angi 
tėvynė! Graži tu savo dangaus 
mėlyne, brangi — tiek vargo, 
kančių patyrei”. Ir suvargusi, 
bet brangi! Nenuostabu: visad 
sūnui suvargęs raukšlėtas moti
nos veidas meilesnis, suskilusios 
nuo darbo rankos švelnesnės.

Pažadintas Maironis išgirdo, lėtai, bet galingai vilnija su Bal- 
kad Nemuno, Dubysos ir Šešu
pės pakrančių tėvynėje brolis 
artojas lietuviškai šneka, kad po 
kaimus ten skamba Birutės dai
na. Suprato, kad lenkų ir rusų 
kalbos tik atneštinės — svetimos 
tam kraštui. Jojo lyra virto lie
tuviškomis kanklėmis ir pritarė dies dainių, kaip Strazdelio, Vie- 
lietuviškai miško bylai: nažinskio, Vaičaičio, kurias dai-
— Miškas ūžia, verkia, gaudžia, nuoja broliai artojėliai, sesės grė- 
Vėįas žalią medį

plačiau, Maironis mato caro pa
vergtoms tautoms pirmuosius pa- 
vasarėjimo ženklus, pirmuosius 
ledlūžius, nors dar ir toli pietuo
se, toli nuo Šešupės ir Nemuno 
krantų:
— Jau slavai sukilo nuo Juod-

mario krašto,
Pavasaris eina Karpatų kalnais. 
Po Lietuvą tamsu: nei žodžio, 

nei rakto
Neleidžia erelis suspaudęs na

gais.
Šitoji giesmė, Sasnausko kom

ponuota, dėl savo maršinio rit
mo ir heroines nuotaikos vos 
nevirto tautos himnu. Žinojo ta
čiau Maironis, kad iš senimo ma
ža kas besitiki, kad jų nugara 
metų naštos palenkta, kad jie 
pirmoj eilėj duona tesirūpina. 
Sutemas išsklaidanti ir ledus lau
žanti jėga idealistiniam jaunime 
teglūdi, ir todėl jis dainuoja:
— Užtrauksim naują giesmę bro

liai,
Kurių jaunimas tesupras!
Ne taip giedosim kaip lig šiolei: 
Kitas mąstysime dūmas.

Naujalis tai dainai davė kom
pozicinį apvalkalą ir tokį, kokio 
norėjo Maironis. Galingu uniso-

Ten, kur Nemunas banguoja 
Tarp kalnų, lankų, 
Broliai vargdieniai dejuoja 
Nuo senų laikų.

Ten apleistos pilys griūva 
Ant kalnų aukštai; 
Milžinų ten kaulai pūva, 
Verkia jų kapai.

laužia...

ANT

Ten močiutė užlingavo 
Raudomis mane, 
Į krūtinę skausmą savo 
Liejo nežinia.

Girios ūžė ten, minėjo 
Praeities laikus, 
Kai lietuvis netikėjo, 
Jog belaisviu bus.

nu prabildavo chorai 
scenoje ir sukrėsdavo 
klausytoją. Aniems laikams tai 
buvo revoliucinė daina ir dvarui, 
ir klebonijai, ir rusams tarnau
jantiems lietuvių kilmės šviesuo
liams, ir lenkų kalbos besigraibs- 
tančiai šlėktelei bei miesčionijai. 
Tokia ji yra ir šiandien krašte 
bent tiems, kurie rusų komunis
tams taikstosi ir tautos bei kal
bos istoriją pagal Maskvą rašo, 
revoliucinė ji yra ir tai daliai 
mūsų emigrantų, kurie sentėvių 
kalbą paniekina ar jos tarp sa-

UŽMIGO ŽEMĖ

Lietuvos 
kiekvieną

Ten užaugau, iškentėjau 
Aš kančias visas 
Ir pamėgau, pamylėjau 
Vargdienių dūmas.

O tos dūmos vargdieninės 
Griaužia kai kada, 
Tartum rūdys geležinės, 
Amžina žaizda.

Visa to krašto gamta Jietuviš- 
kai alsuoja. Vasaros naktį sutin
ka Maironis medžio užmigusį 
lapą, stebi, “kai vienos tik žvai
gždės mirkčioja, dega”. Nuo Bi
rutės kalno Maironio kanklės

tija.
Bet čia jis dar vis sau dainius, 

kurs toks gimęs bei dainą pa
mėgęs, negali nedainuoti. Su 
Salomėja Norim kalbant, lakš
tingala negali nečiulbėti. Tai 
tos pat kilmės poezija, kaip liau-

bėjėlės po vasaros sunkių darbų.

DRUKŠNĖS EŽERO
Man liūdna buvo 
Keliaut gyvenimo 
Be draugo dar jaunam: 
Kame pažvelgsi akimi, 
Aplinkui žmonės svetimi; 
Taip liūdna vien vienam.

ir sunku 
taku

Tekėjo mėnuo. Iš kalnų 
Žiedai kvepėjo jazminų, 
Žavėdami jausmus;
Tarp žalio ežero bangų, 
Toli nuo triukšmo, nuo vargų 
Laivelis supa mus.

padavei jautriaiMan ranką 
Ir jauną širdį atdarei 
Bendros žvaigždės vardu: 
Dabar ar juokias ateitis, 
Ar sopa, verkia mums širdis, — 
Jaučiu ašai už du.

MAIRONIS
Kada į viešumą įkopė Maironis, 

jis nieko nerado, kuo galėtų va
dovautis: liet, literatūrinis laukas 
dirvonavo ir jis buvo daugiau pa
našus į pionierių tyrlaukyje, pasi
ryžusį pradėti steigti naują sody
bą. Jeigu ankstyvesnieji mūsų 
plunksnos darbininkai buvo dau
giau mėgėjai, arba rašę tautinio 
sentimentalumo šaukiami, be aiš
kaus talento, mėgdžiodami arba 
net kopijuodami svetimuosius, 
ypač lenkus, tai Maironis atėjo 
su aiškia idėja ir apsisprendimu: 
eiti lietuvišku keliu ir kurti origi
nalią tautinę literatūrą. Pastatyti 
mūsų literatūrą ant grynai na
cionalinių pagrindų ir jai duoti 
tautinį lietuvišką charakterį anuo 
metu nebuvo taip labai lengva. 
Ano meto rašytojas stovėjo tuš
čiomis rankomis ir jam pačiam 
reikėjo rūpintis ne vien tik pačią 
literatūrą liečiančiais dalykais, 
bet taip pat ir kitais pašaliniais

Užmigo žemė. Tik dangausIr Maironio panašios dainos - . -
greitai paplito po Lietuvos kai- Negęsta akys^ sidabrinės, 
mus, bažnytkaimius ir 
liūs, liaudiškai jas dainuojant. 
Tegu vėl kitoms talkavo Nauja
lis ir 
lėmis. Paskutiniosios virto 
gimstančios ir atgimusios Lietu
vos švenčių puošmenomis.

Bet Maironio, akys daug pla
čiau matė, kai jis žvelgė į visą 
kraštą, kai praskleidė istorijos 
lapus. Čia jis gražbylys, renka 
žodį įspūdžiui sukelti, ilgesį pra
eities dienoms sužadinti, kovai 
dėl ateities pakurstyti. Prisimi
nęs Vytauto Lietuvą, “Jaunosios 
Lietuvos” įžangoje klausia:
— Kur šiandieną jinai?

Ir atsako:
— Miega jos milžinai, 
Po žemių jų ilsis krūtinė.

Tačiau tikru tautos vaidilos 
pranašingu balsu prabyla, balsu, 
kuriuo viltį įkvėpė saviem lai
kams, kuriuo viltį žada ir šiems:
— O vienok Lietuva - 
Juk atbus gi kada,

reveltui ji tiek iškentėjo!
Kančioj-kryžiuj dvasiškis Mai

ronis įžvelgia prisikėlimą, kaip 
ir Jobas per kančią iškilo nauja 
moraline asmenybe. Apskritai 
žydai, Mozės tikėjimo šviesoj, 
kančią laikė Dievo bandymu sa
vo išrinktųjų, žydų tautos grū
dinimu, po ko ateisią geresni

mieste-

Sasnauskas su savo kank- 
at-

MUSU POEZIJOS TĖVAS
padaryti 
visuome-

anuomet

klausimais, kurie įgalina 
patį meną prieinamesnį 
nei.

Visų pirmiausia mums
trūko elementariausių žinių apie 
literatūrą, jos formas ir kryptis. 
Jeigu neklystu, Maironis pats 
griebėsi bent laikinai užtaisyti šią 
spragą, parašydamas literatūros 
teorijos vadovėlį. Tauta nedaug 
ką teišmanė apie savo praeitį. 
Tuo tarpu visa realioji tautinio 
atgimimo kova bazavosi pirmiau
sia romantiškąja Lietuvos praei
timi. Pati ano meto kūryba irgi 
buvo daugiau grindžiama ideali-

Lietuvos 
tuo metu 
kad kūrė, 
pat buvo

zuojama praeitimi, negu vykstan
čia šios dienos kova. Ir čia Mai
roniui teko griebtis -pašalinio dar
bo: jis parašo trumpą 
istoriją. Kaip matome, 
patsai rašytojas ne tik 
savo veikalus, bet taip
sąlygų verčiamas grįsti kelią savo 
kūriniams į skaitytoją. Greičiau
siai J. Basanavičiaus pasirinktoji 
romantiškoji linkmė priešpastaty
ti herojišką Lietuvą buvo vienin
telis ir pats realusis būdas suža
dinti amžiais užguitoje tautoje 
ambicijas ir troškimą laisvo ir 
nepriklausomo gyvenimo. Basana-

SUOLELIS MIŠKE
Kas tą vietelę aplankys, 
Tai rankai ačiū pasakys, 
Kuri suolelį tašė, kalė.

Čia taip malonu ir ramu! 
Pripildo paukščiai čiulbimu 
Tą žalią be pastogio salę.

Ir sparnas miego malonaus 
Nemigdo tik jaunos krūtinės.

Neužmigdys naktis žvaigždės, 
Nenuramins širdis troškimų; 
Dvasia ko jieško, kas atspės, 
Kai skęsta ji tarp atminimų!

Aušra saulėtekio nušvis, 
Ir užsimerks nakties šviesybės; 
Neras tik atilsio širdis.
Viltis nežvelgs į jos gilybes!..

MAIRONIO GYVENIMO

SVARBIAUSIOS DATOS

1862 m. spalio 21 d. gimė 
Pasandravio dvare, Betyga
los parapijoje, Raseinių 
krityje. (

1883 m. baigė Kauno 
naziją ir įstojo į Kievo 
versitetą filologijos 
juoti.

1884 m. įstojo į Kauno ku
nigų seminariją.

1885 m. “Aušroje” at
spausdino pirmą eilėraštį 
“Miškas ir lietuvis”, pasira
šydamas Zvalionio slapyvar
džiu.

aps-

gim- 
uni- 

studi-

5 nr. 
Mai-

Kau-

profeio- 
Dvaiinę

m.

m.

MAIRONIO VEIKALAI

10 a. gale.
Biruty/ — poema 
parašyta dar prieš 
išleista Amerikoje

keliauja po Eu-

paskiriamas Kau- 
seminarijos rek-

1891 m. “Apžvalgo*” 
pirmą kartą panaudoja 
ronio slapyvardį.

1892 m. paskiriamas
no seminarijos profesorium.

1894 m. išvyksta 
riauti į Petrapilio 
Akademiją.

1897
ropą.

1909
no kunigų 
torium ir šiose pareigose iš
buvo iki savo mirties.

1932 m birželio 28 d. mi
rė Kaune, palaidotas prie 
Bazilikos atskiroje kriptoje, 
iš pietų pusės.

Trumpas Liet. istorijos 
kursas (Vistorija), parašy
ta 1884-1886, išspausdinta 
1891.

Tarp skausmų į garbę 
1892-1894 m., išspausdinta 
1895 m. Garnio slapyvar
džiu.

Pavasario balsai — eilė
raščiai; pirmoji laida išleista 
1895 m. Iki šiol išleista 15 
laidų, okupuotoje Lietuvoje 
taip pat išleistos bene dvi 
Pavasario balsų laidos.

Kame išganymas, libretto, 
parašytas

Z nad 
lenkiškai, 
1900 m.,
1904 m. J lietuvių kalbą iš
vertė Faustas Kirša.

Jaunoji Lietuva — poema, 
atspausdinta 1908 m.

Raseinių Magdė — poe
mėlė, atspausdinta 1909 m.

Mūsų vargai — poema, 
1912 - 1920 m.

Kęstučio mirtis, — drama.
Vytautas pas kryžiuočius, 

— drama.
Didysis Vytautas — Kara

lius — drama.
Nelaimingos Dangutės ve

stuvės. — Visos dramos pa
rašytos 1922-1929 m. laiko
tarpyje.

Trumpa visuotinės litera
tūros istorija.

vųjų bei viešumoje vengia. Ku
rie su Maironiu, tie tiki, kad iš
auš ir lietuvių tautai kita gady
nė. Dirvonams arti reikia dar- 

’ bininkų, o jų tarpe išgamų ne
rasi. Lietuva kelsis, kai užgims 
darbai tegul ir kuklūs, tegu tik 
savaitgalio mokykloj, tegu tik iš- 

. mokstant lietuviškai rašyti ir 
skaityti, tegu tik niekur nesigė
dim lietuvio vardo. Ta nuolai
ka pagimdys žygius, o tada:
— Prašvis laikai, 
Pakils nauja tėvynė.

Tiems, kuriems, Maironis ma
tė, baisu buvo besikeliančios Lie
tuvos, o jiems pranašingai sakė:
— Nebeužtvenksi upės bėgimo, 
Norint sau eitų ji pamažu; 
Nebsulaikysi naujo kilimo, 
Nors jį pasveikint tau ir baisu.

Šių dienų pesimistams krašte 
ir emigracijoje Maironis prime
na:
— Mainos rūbai margo svieto: 
Silpnas kelias, tvirtas griūva.

Maironio žadinta, brolių krau
ju atpirkta kėlėsi tėvynė, nors 
ir mažesnė, vargingesnė kaip Vy
tauto Lietuva, ir jis sveikino ją:
— Jauna, laisva, pati savęs val

dovė
Tautų eilėn įstojo Lietuva, 
Savo krauju vergijos nusiplovė, 
Sutraukius pančius ištverme sava.

Kiek nuostabu, kad Maironis 
buvo didysis vaidila, kol reikė
jo tautą kelti, ją kovon vesti. 
Vėliau jo kanklės nutilo. Net 
nusivylė. Žmogiška tai. Realybė 
visad paprastesnė ir rupesnė, ne
gu svajonės. Jis pats tikėjosi 
laisvoj Lietuvoj vyskupo mitros, 
ji tikrai jam priklausė, bet jo 
paties konfratrai ir partijos bro
liai, kurią jis steigė, išėjo prieš 
jį. Išgirdome tada jo skundą:
— Kai šmeižė iš apmaudo prie

šai su minia
Man brangųjį vardą gandais ne

kaltai, į
Nustebęs pečius vien betraukiau 

tiktai.
Bet kam Maironiui mitra? Jų 

daugelis trūnija po katedrų pa
matais ir tik kelios tebešvyti 
žmonių sąmonėje. Maironis už
sidėjo Lietuvos ąžuolo vainiką, 
kuris nevysta iki šiolei!

vičius ėjo dar toliau idealizuoda
mas viską, kas lietuviška. Reikė
jo ir lietuvių kalbai iškovoti ati
tinkamą poziciją šalia tuo metu 
Lietuvoje vyravusių kalbų: lenkų 
ir rusų. Lietuvių kalba tuomet 
buvo visai nustumta į šalį ir lai
koma tik mužikų kalba, tinkama 
tik kumetynuose, bet ne literatū
rai ar poezijai. Ir vėl šalia teori
nių Basanavičiaus pastangų pra
byla Maironis savo sodria lietu
viška poezija, o su juo ir V. Krė
vė, antras didysis mūsų literatū
ros istorijos pradžioje šulas, su

atsigręžti j milžinišką Maironio 
asmenybę. Jeigu mes sutikome, 
kad tautų istoriją pradeda dide
lės asmenybės, tai mūsų literatū
ros istorijoje tokia asmenybe bu--' 
vo Maironis. Jis buvo ne vien tik 
dainius, bet ir nepamainomas li
teratūros srityje autoritetas, pa
jėgęs į save palenkti visus savo 
meto poetus ir rašytojus ir savo 
įtakoje išlaikęs ligi šių dienų visą 
lietuviškąją poeziją. Tačiau nega
lima tvirtinti, kad po Maironio 
vėlesnieji poetai laikytini tik jo 
epigonais. Ne, jie visi susirado 
savo kelius, nuėjo skirtingomis 
kryptimis, tačiau jų visų kelio 
pradžia yra Maironis. Ir todėl vi
sai nenuostabu, kad ir dabar Mai
ronio poezija nė kiek nenubluko, 
bet lygiai tokia pat šviežia ir gai
vi, kaip kad prieš penkiasdešimt 
metų. Ir tai nevien dėl to, kad jo

savo nelygstama proza, kurie iš
kėlė pačią kalbą į meno augštu- 
mas.

Apie Maironį nereikėtų čia vi
sai kalbėti, kaip mūsų lietuviško
sios poezijos meisterį. Jis pirma
sis padėjo mūsų literatūrai ker
tinį akmenį, ant kurio pradėjo 
augti organiškas ir harmoningas 
pastatas, šita prasme jis ir yra žodis nemeluotas ir tikras, bet 
mūsų lietuviškasis Homeras, nes 
kaip su Homeru prasideda vaka
rietiškos literatūros kelias, lygiai 
su Maironiu prasideda lietuviško
sios. Taip sakydami mes turime

ir dėl to, kad ligi šiandien dar 
mes nesulaukėme kito tokio masto 
poeto, kuris jam prilygtų arba ji 
būtų praaugęs.

V.K.

!
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VIJA VĖTRA

KELIA ŠOKIUI 
t

“Tešlovina jo vardą šokiuose,
Su būbinu ir skambinant kanklė-

i mis...”
<. Psl. 149,3

“šlovinkite jį bubinėliu ir šokiais, 
šlovinkite jį stygomis ir vamz

džiais.
Psl. 150,4

šios Senojo Testamento psal
mės liudija, kad šokis, kaip gar
binimo priemonė, jau buvo žino
ma ir senaisiais Izraelio laikais. 
Lygiai ir senovės egiptiečiai, vi
durio Amerikos actekai, graikai 
ir kitos augšto kultūrinio lygio 
tautos turėjo šokius religinėse 
apeigose. Senosiose Indijos šven
tyklose o iš dalies kai kur net ir 
dabar šokis tebėra religinio kulto 
dalis. Pas indus šokis buvo nau
dojamas kaip pagelbinė “regimoji 
priemonė” patiekti tikintiesiems 
gilesnę -religinę praginę interpre
tuojant alegorinius pasakojimus 
iš Hindu mitologijos, žmogaus 
siela, pavyzdžui, nepaliaujamai il
gisi susijungti su amžinu myli
muoju Krišna, ši paprasta ir, ga
lima sakyti, universali alegorija 
lengvai leidžiasi išreiškiama eks
presyviais .šokio judesiais gal net

PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENES...
%

Taigi ir Lietuvių Bendruomenių 
politinė veikla šiuose kraštuose 
darosi be galo reikšminga. P.L.B. 
valdyba ir seimas padarys visa, 
kad visokeriopa lietuviška veikla 
šiuose kraštuose būtų kiek galima 
daugiau išplėsta ir sustiprinta.

IŠSKIRTINA PADĖTIS JAV
Išskirtiną padėtį visoje P LB 

šeimoje turi JAV Lietuvių Ben
druomenė. Ji yra pati didžiausia 
tiek ekonominiu, tiek intelektua
liniu pajėgumu. Tačiau, turime 
pripažinti, kad jos darbas yra be 
galo sunkus, ypač dėl to, kad Lie
tuvių Bendruomenės idėja ir pras
mė šiame krašte nebuvo tinkamai 
suprasta. Niekas neabejoja, kad 
JAV Lietuvių Bendruomenės ak
tyvas turi sutelkęs patį gaivaliu- 
giausią ir aktyviausią lietuviškos 
visuomenės dalį. Taip pat, visiems 
yra matoma, kad Lietuvių Ben
druomenės darbuotojai išimtinai 
neša ant savo pečių visą lituanis
tinio švietimo, lietuvių kultūros 
kėlimo bei propagavimo, lietuvy
bės išlaikymo bei ugdymo priau
gančiose kartose ir tautinės bei 
valstybinės propagandos darbo 
naštą. Ir nereikia abejoti, kiek 
daug reikšmės visas tas “kultūri
nis" darbas turi ir turės Lietu
vos laisvinimo byloje. Jie eina ir 
dirba visur, kur darbas nėra dir
bamas ir neklausia, ar čia politi
nė, ar kultūrinė sritis. Svarbu, 
kad tik būtų daroma ir turėtų 
naudos bendram lietuviškam rei
kalui. s

Lietuvių Bendruomenės darbas 
yra labai apsunkintas nuolatinių 
nesusipratimų ir ginčų su Ameri
kos Lietuvių Taryba, kuri, būda
ma sudaryta iš keleto lietuviškų 
organizacijų atstovų, tariasi tu
rinti teisę kalbėti politiškai visų 
JAV lietuvių vardu. Atstovavimas 
keliom organizacijom dar nereiš
kia, kad atstovaujama visumai. 
Taigi ir ALT neturi nei juridinės 
nei moralinės teisės kalbėti visų 
vardu ir, juo labiau, neturi teisės 
trukdyti Lietuvių Bendruomenės 
darbo, mėgindama nurodinėti, ką 
LB turi daryti ir ko nedaryti. Jei 
ALT mano, kad ji turi teisę ir 
pasitikėjimą kalbėti visų vardu, 
kodėl nepatikrina savo mandato 
laisvais ir visuotiniais rinkimais, 
kaip pridera demokratiniame 
krašte ir kaip daro Lietuvių Ben
druomenė. žinoma, Lietuvių Ben
druomenės darbuotojai galėtų ig
noruoti ALT pretenzijas, jei ne
iškiltų lėšų klausimas. Niekam 
nepaslaptis, kaip ALT naudoja vi
suomenės suaukotas ir daugiausia 
Lietuvių Bendruomenės surinktas 
nemažas sumas. Taip vadinamam 
“Informacijos Centrui” Niujorke 

vaizdžiau, negu žodžiais. Taigi, 
šokiu gal net giliau įsibraunama 
į žmogaus ir Dievo misteriją, nes 
čia vyrauja emocinis judesys, iš
kalbingesnis ir sugestyvesnis, ne
gu kita išraiškos priemonė.

Šokyje žmogaus kūnas, iliumi
nuotas kilnesnių aspiracijų, pasi
daro tobuliausiu išraiškos instru
mentu. Samuelio knygoje Sen. 
Testamente skaitome, kad kara
lius Dovydas šoko Viešpačiui. Iš 
tikrųjų, judesys yra tikrasis pa
čios gyvybės ženklas. Indijoje ga
lingiausias dievas — kūrėjas ir 
naikintojas — Siva indų religijo
je dar vadinamas Šokio Viešpa
čiu. — Nataraj, kuris sutvėręs pa
saulį šokdamas.

Anksčiau, negu žmogus išmoko 
pasigaminti instrumentų, kad per 
juos išreikštų save patį, jis jau 
naudojosi savo balsu ir kūnu, gau-

(Žiūr. psl. 1 ir 2)

yra išleidžiama beveik tiek pat, 
kiek siekia visas metinis LB biu
džetas. Būčiau dėkingas ALT, jei 
ji galėtų smulkiau ir konkrečiau 
nurodyti, kokius pozityvius dar
bus yra atlikęs šis “Informacijos 
Centras” per paskutinius kelerius 
metus? Tuo tarpu lietuviškoms 
mokykloms, vadovėliams, jįnfor;- 
maciniams leidiniams apie Lietu
vą, moksliniams lietuviškiems 
leidiniams išleisti ir daugeliui ki
tų lietuviškų darbų lėšų trūksta; 
tačiau ALT atsisako paremti vi
sus tuos darbus, nes visa tai, jų 
manymu, nėra "politika”. Mums 
darosi iš viso nebeaišku, ką ALT 
laiko politika, nes nebematome 
jokių pozityvių jos darbų. Ste
biuosi nepaprastu JAV Lietuvių 
Bendruomenės veikėjų tolerantiš
kumu ir kantrybe, tačiau bijau, 
kad ilgai šitaip trukti nebegalės. 
Perdaug jautrus ir reikšmingas 
yra mums lietuviškas reikalas, 
kad galėtumėm taip delsti.

VISOKERIOPO LIETUVIŠKO 
DARBO KOORDINACIJA

Iš šios trumpos PLB veiklos ap
žvalgos matome, kas iš tikrųjų at
lieka pačią didžiausią visokeriopo 
lietuviško darbo dalį. Taip pat, 
matome, kad lietuviškos veiklos 
negalima griežtai padalinti į ats
kiras sritis, kaip kai kurie mūsų 
politikai siūlo. Tektų tik per
žvelgti šio visokeriopo lietuviško 
darbo koordinavimą globaliniu 
mastu. Galima kalbėti tik apie 
koordinavimą, o ne vadovavimą, 
nes gyvenimo praktika yra paro
džiusi, kad bet kokio lietuviško 
darbo iniciatyva ir praktiškas 
vykdymas yra Lietuvių Bendruo
menės kraštų tarybų ir valdybų 
rankose. Bet koks nurodymas iš 
šono nėra įmanomas dėl labai 
skirtingų darbo sąlygų paskiruo
se kraštuose. Tas darbas, tačiau, 
gali ir turi būti koordinuojamas. 
Kas tą darbo koordinavimą atlie
ka šiandien?

VLIKas, kaip žinome, buvo su
darytas okupuotoje Lietuvoje. Jo 
sudarymo forma, principai ir, pa
galiau, kompetencija negalėjo bū
ti nei patvirtinta, nei atmesta vi
so krašto, nes rinkimai negalėjo 
būti pravesti dėl okupacijos. Tai
gi, VLIKo egzistavimas buvo pri
imtas kaip “status quo.” šiandien 
sąlygos Lietuvoje irgi nėra pasi
keitusios, taigi ir tas pats VLIKo 
“status quo” irgi nėra pasikeitęs, 
todėl galima priimti, kad VLI
Kas ir šiandien tebeatstovauja 
pavergtai mūsų tautos daliai ir 
yra kompetetingas kalbėti jos 
vardu, su sąlyga, jeigu jo akty
vas bus sudarytas Lietuvos pilie
tybę tebeturinčių lietuvių išei
viu. 

tu iš paties Dievo. Jau nuo se
niausių laikų žmogus naudojosi 
šiais savo natūraliais instrumen
tais pamažu išvystydamas šokio 
meną, kuris organiškai buvo sie
jamas su vokaliniais garsais. Net
gi ir krikščioniškoji Bažnyčia pa
čioje pradžioje žinojo ritualinę 
šokio prasmę ir šios senos tradi
cijos pėdsakų ir šiandie tebėra 
Katalikų Bažnyčioje. Sakysim, Is
panijoje, Dievo Kūno šventėje de
šimt jaunuolių atlieka iškilmingą 
šokį prieš didįjį altorių Sevilijos 
katedroje. Kitose Ispanijos Vie
tose Kalėdų metu vad. Piemenė
lių šokis šokamas daugely bažny
čių, kuriuo išreiškiama džiaugsmo 
perteklius gimus Kristui. Lygiai 
Meksikoje bažnyčiose atliekami 
šokiai 'pradedant ar užbaigiant 
švenčių ceremonijas. Kraštuose, 
kur šokis ir daina yra daugiau ar 
mažiau kasdieninio gyvenimo reiš
kinys, tokios tradicijos tebėra gy
vos nors ir jos, progresuojant 
technikai mechaniškų priemonių 
pamažu išstumiamos.

Civilizacija su savo technikos 
priemonėmis pamažu išstumia šo
kį ir atima jam ritualinį aspektą, 
kaip natūralią garbinimo priemo
nę, ir tai yra kryptis, kuri nu
brėžė aiškią liniją, skiriančią fi
zinį ir dvasinį pasaulį, neatsi 
žvelgiant į galimybes, per kurias 
šie abu pasauliai reiškiasi vienas 
per kitą. Jeigu Dievas matė tiks-

Tačiau turime ir kitą lietuvių 
tautos dalį, kuri, būdama plačiai 
išsisklaidžiusi po visą pasaulį, vis- 
dėlto gyvena laisvę ir demokrati
ją mylinčiuose kraštuose ir yra 
susispietusi į vieningą, visuotinę 
ir kompaktinę Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę, kuriai pagrindus 
yra padėjęs tas pats VLIKas. šio
ji tautos dalis, kaip jau anksčiau 
esame išsiaiškinę, turi savo kon
stituciją, demokratišku būdu iš
rinktus vykdomuosius organus ir 
kalba visos lietuviškos išeivijos 
vardu, o taip pat praktiškai atlie
ka visą, tiek kultūrini, tiek poli
tinį Lietuvos laisvinimo darbą. 
Jos darbo VLIKas negali nei di
riguoti, nei koordinuoti, nes jis 
nėra jos rinktas ir todėl neturi 
mandato. Betkokios pastangos iš 
VLIKo pusės daryti įtakos į PLB 
padalinius betarpiškai, būtų ne 
tik pažeidimas demokratinių prin
cipų, bet taip pat ir neetiškas 
veiksmas.

Išvadoje tenka pabrėžti: turime 
dvi lietuviškas centrines institu
cijas išeivijoje — VLIKą, atsto
vaujantį pavergtąją lietuvių tau
tos dalį, ir PLB seimą ir valdybą, 
atstovaujančius lietuviškajai išei
vijai. SavaiMe suprantama, padė
tis nėra normali ir nenuostabu, 
kad turime bereikalingų nesusi
pratimų ir ginčų, dėl kurių nu
kenčia mums visiems vienodai rū- 
pįs lietuviškas reikalas. Nemanau, 
kad padėtis yra be išeities. Turiu 
realios vilties, kad toms dviems 
institucijoms pavyks surasti kelią 
savo darbui suderinti. Užtenka 
tik turėti geros valios ir patrio
tizmo ir sugebėti paaukoti savo 
grupinius bei asmeninius intere
sus bendram Lietuvos reikalui. 
Ateinantis PLB seimas, tikiu, su
ras tinkamą sprendimą, o jo valiai 
mes nusilenksime visi.

Dr. J. Sungaila
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10 METU ARTIMO TARNYBOJE
Me'lbourne Lietuvių Moterų 

Socialinės Globos Draugija pami
nėjo savo veiklos sukaktį.

Rugsėjo 22 d. Melbourne Lietu
vių Namuose įvyko Melbourne 
Lietuvių Moterų Socialinės Glo- 

linga sukurti mus su kūnu ir sie
la, kuri yra dvasinė ii- nemate
rialinė, ar mes galime tuo abe
joti? Mums duotas kūnas ir iie- 
mari dvasia jame. Kaip mes juos 
suderiname? Savo laisva valia 
mes galime savo kūną paversti 
dvasios šventykla arba šlykščių 
kalėjimu. Idealas glūdi abiejų 
pradų harmonijoje. Mūsų tikslas 
išlaikyti darnų balansą gyvenant 
žemiškąjį gyvenimą. Persvara vie
non ar kiton pusėn tiesa katastro
fines pasekmes.

Šokis yra tobulas simbolis šios 
idealios abiejų pradų — fizinio ir 
dvasinio — harmonijos. Šokyje 
žmogaus kūnas prisiima visus 
gerai suderinto instrumento as
pektus, kurio akordai švyti giliu 
dvasiniu išgyvenimu, šokio menas 
kilęs iš labiausiai natūralios ir 
priimtiniausios išraiškos žmogus 
fizinėje ir dvasinėje būsenoje. 
Argi tai nėra pati priimtiniausia 
meninė forma Augščiausio garbi
nime? Skulptūra, tapyba ir muzi
ka visados buvo ir yra krikščio
nybės inkorporuota Dievo garbei. 
Šokis, kuris yra gyvybės kupina 
skulptūra ir tapyba, kuris yra re-

f*-ir

bos Draugijos jaukus dešimtmečio 
veiklos paminėjimas. Jau pačioje 
gatvėje tą vakarą matėsi didelė 
mašinų spūstis.

Vos tik įžengęs į vidų patekau 
p. Jakutienės glėbin. Nespėjau su 

gimoji muzika, turi ir privalo tu
rėti savo atitinkamą vietą — gal 
net išskirtiną vietą tarp Bažny
čios proteguojamų menų. Jeigu 
mes galime bažnyčiose giedoti 
Bacho choralus, kodėl negalėtume 
tuo pačiu atverti dvasinių emoci
jos gelmių judesiu? Juk šokyje 
yra džiaugsmas ir džiugesys gy
vojo gyvenimo, kurį Viešpats yra 
mums suteikęs:
“Tu mano raudą pavertei šokiu, 
Ir nuėmęs gedulo rūbą džiaugsmu 

apvilkai”.
Psl. 30,12.

Red. pastaba: šį straipsnį spe
cialiai Mūsų Pastogei prisiuntė 
pasaulinio garso šokėja ir didelė 
lietuvių bičiulė latvaitė Vija 
Vėtra. Tai yra menininkės žvilgs
nis į šokį santykyje su gyvenimu 
ir religija. Kaip jau buvo skelb
ta, jos išraiškos šokio rečitaliai 
įvyks spalio 17, 18 ir 19 d.d. Anzac 
House auditorijoje 26-36 College 
Str., Sydney. Rečitalių repertua
re modernus baletas, ispanų Fla
menco ir indų ritualiniai šokiai. 
Pradžia minėtomis dienomis 8.15 
vai. vak.

SKAITYTOJO
PASTABA:K

LENGVAPĖDIŠKUMAS AR
NESUSIPRATIMAS?

Š.m. “Mūsų Pastogės” Nr. 38, 
p. Pulgis Andriušis atsiminimų 
žiupsnelyje: “Kap Gyvensim Be 
Biržiškos”, tarpe gražių vėlionies 
asmenybės paryškinimo bruožų, 
apie vėlionies auklėtinius rašo: 
"... savo mokiniams (velnių pri- 
ėdusiems, kas savaitgalį ėjusiems 
su pagaliais mušti lenkų Kauno 
Senamiesčio ir Karmelitų bažny
čiose) niekaip nė žodeliu neišsi
tarė prieš lenkus, juo labiau — 
apie reikalą juos luokyti su laz
domis.”

Jei šių atsiminimų skaitytojai 
nebūtumėm gyvenę tuo metu Kau
ne, tikrai pasibaisėtumėm apra
šomuoju lietuvių gimnazistų el
gesiu ir blogai pagalvotumėm 
apie anuometinius, mūsų gimnazi
jų auklėtojus. Tačiau minimuoju 
laiku Kaune gyvenus ir gimnazis
tais buvus, toks jų “kas savaitga
linis lazdomis lenkų luokyjimas” 
autoriaus yra perdėtas. Jei Kau
ne buvo pora karštuoliškų, vaikiš
kų su vietos lenkų šovinistais ap- 
sibaksnojimų, negalima tai išpūs
ti į “kas savaitgalinius luokyji- 
mus." Taip pat vargiai įtikėtinas 
taikomas velioniui spėliojimas: 
“Jis, tur būt, nė nežinojo, kad jo 
aušrokai taip praleidžia savaitga
lius.” Jei auklėtojai “nežinojo”, 
tai tikrai galima tvirtinti, kad 
nieko panašaus (kaip aprašoma) 
nebuvo, kas jiems būtų reikalin
ga buvę žinoti.

Velionies, Mykolo Biržiškos, 
“Vilniaus Golgota”, “Dėl Mūsų 
Sostinės” ir kituose veikaluose 
aprašytos lietuviams lenkų dary
tosios skriaudos parodo, kur būta 
tikrojo šovinizmo. Tačiau mes, 
tarsi to nežinodami, dar ir dabar 
savosios spaudos skiltyse, už sa
vų tautinių interesų gynimą, pri
sisegame sau “šovinistų ir laz
domis luokytojų” epitetus.

Liudas Barkus, Melbourne

IŠ OKUP.
LIETUVOS

PETRAŠIŪNUOSE GAMINA

POPIERIŲ CASTRO

PROPAGANDAI SPAUSDINTI

Anksčiau Petrašiūnų popierio 
fabrikas garsėjo tuo, kad gamina 
popierių didžiajai sovietinei en
ciklopedijai. Dabar gautas naujas 
didelis užsakymas iš Maskvos: ga
minti popierių Kubai: knygoms, 
sąsiuviniams ir laikraščiams 
(LNA)

BOLŠEVIKŲ “KULTŪRA”

PRIE BERLYNO SIENOS

Amerikietis George Meany, ži
nomas visuomenininkas ir unijų 
lyderis, tiems, kurie tiki, jog su 

ja nė padoriai pasisveikinti, o ji 
jau kitą svečią maloniai bepri
einanti. žvilgterėjus į salę tai net 
akį veria: stalai išpuošti, viso
kiausiom gėrybėm apkrauti. Čia 
p.p. Antanaitienė, Kuncaitiene, 
Matukevičienė tik šmirinėja besi- 
dairydamos, kad tik ko netrūktų. 
Įkišu nosį į virtuvę: čia, vyruti, 
tai nesipainiok po kojom: ponios 
Nagulevičienė, Žiedienė, Kalpokie
nė, Kairiūkštienė, Rakūnienė, ir 
būrys kitų atleiskit, visų neįsteng
siu prisiminti) ugningai besitriū- 
siančios.

Visur būriuojasi, šnekučiuoja. 
Pagaliau pasigirdo malonus kvie
timas į salę prie stalų, čia prie 
užkandžių ir įvyko visos minėjimo 
apeigos.

Pagerbus susikaupimo minute 
Draugijos narę neseniai mirusią 
p. Vacbergienė, d-jos ilgametė pir
mininkė p. Kuncaitiene padarė 
gana išsamų pranešimą nuo drau
gijos įsisteigimo dienos iki šios 
valandos. Jau iš pat pirmųjų die
nų dalis tautiečių pateko į vargą. 
Pirmąjį vargstantį pamatė ir juo 
rūpintis ėmė lietuvė moteris. 1952 
m. liepos 27 d. susirinko 19 mo
terų, kurios išsirinkusios savo 
pirmininke p. D. Simankevičienę, 
pradėjo savo veiklą. Per tą de
šimtmetį yra daug kas padaryta: 
aplankyta, sušelpta, paguosta dau
gybė vargstančių Melbourne, ne
skaitant ligonių ir senelių Vokie
tijoje, kurie taip pat nebuvo už
miršti. Nepraėjo negirdomis ir 
Punsko lietuvių vargeliai ir rūpes
čiai. Su motinišku rūpestingumu 
atsižvelgta ir mūsų besimokąs 
jaunimas — vietos savaitgalio 
mokyklos mokiniai, skautai, Vasa
rio 16 gimnazija. Kur buvo šauk
tasi, ten eita, kur talkon kvietė, 
ten talkauta.

Tokiai plačiašakei veiklai būti
nos lėšos, kurios parūpintos reri- 
kant aukas, ruošiant loterijas, bu
fetus. Sumos tūkstantinės, bet 
nežiūrint kokiu keliu jos įplau
kusios, jos yra mūsų duosnių tau
tiečių aukos, už ką d-ja ypač dė
kinga. Draugija augo ir su metais 
keitėsi: vienoms pavargus kitos 
jas pavadavo. Ji ir toliau ryžtasi 
eiti ten, kur tik jos pagalba bus 
reikalinga.

šio dešimtmečio minėjimo pro
ga draugija susilaukė daug svei
kinimų žodžiu ir raštu.

Iš minėjimo dalyvių pirmasis 
pasveikino Melbourne lietuvių ka
pelionas kun. P, Vaseris. Jis iš
ryškino Evangelijoje minimo ge
rojo Samaritiečio idėją, kuri stovi 
krikščionybės pagrinde. Draugi
jos vykdomas darbas yra tos idė
jos praktinis vykdymas gyveni
me.

Kaip ir tiko, toliau iš eilės svei
kino Melbourne Lietuvių Katalikių 
Draugijos atstovė p. Šeštokienė. 
Moters misija, pabrėžė ji, yra at
sižadėjimas savęs, pagalba arti
mui, ašaros nušluostymas kitam, 
palaikymas šeimos židinio ir gra
žių lietuviškų tradicijų.

Melbourne apylinkės pirm. p. 
B. Zabiela palinkėjo draugijai iš
tvermės darbuose. Kultūros Fon
do ir Skautų Globos Komiteto 
vardu sveikino p. J. Antanaitis 
pabrėždamas, kad atliktieji darbai 
yra ne tiek pareigos, kiek moti
niškos meilės išdava. Melbourne 
Lietuvių Klubo vardu žodį tarė 
p. J. Valys linkėdamas lietuviš
koms širdims ilgai nenustoti plak
ti ir darbščioms rankoms kuo il
giau nepavargti. Sveikindamas 
Lietuvių Sporto Klubo “Varpas” 
ir savaitgalio mokyklos vardu p. 
A. Bladzevičius priminė, kad lie
tuvė moteris neraginama užjaučia 
tuos, kurie kenčia ir atleidžianti 
net kenčiančiam priešui. Karių 
Veteranų Ramovės vardu kalbėjo 
p. N. Cininas primindamas didžią
sias lietuves moteris ir raginda
mas nepalūžti po darbo našta. 
Melbourne Dainorių vardu tarė 
žodį VI. Bosikis, linkėdamas, kad 
lietuvė moteris išliktų, kokia ji 
buvo ir kokia ji yra, o patį svei
kinimą perdavė visi aštuoni sutar
tinai, vadovaujami p. P. Morkūno: 
sudainuota keletas skambių liet, 
dainų.

Sveikinimai raštu gauti iš Syd
ney Liet. Mot. Soc. Globos D-jos, 
Adelaidės Lietuvių Bendruomenės 
Moterų Sekcijos, Lietuvių Stu
dentų S-gos Melbourne skyriaus 
■ir p. O. Matulonytės, Draugijos 
narės, dabai- gyvenančios Sydney. 
P.O. Jakutienei pasiūlius visi mi
nėjimo dalyviai nuoširdžiai pri
tarė pasiųsti sveikinimą sergan
čiai dabartinei D-jos pirmininkei 
p._ Baltokienei ir pareikšti jai 
užuojautą mirus jos tėveliui Lie
tuvoje.

Melb. Liet. Mot. Soc. Globos 
D-jos dešimtmečio minėjimas, vi
siems dalyviams įsijungus į dai
norių gretas, virto gražia lietuviš
kos šeimos švente, kur visi pasi
jutome besą tos pačios motinos 
— tėvynės Lietuvos vaikais.

Rimas Vėtra

Sov. Sąjunga taikingai galima su
gyventi per kultūrinius mainus, 
pareiškė: “Nuvykite į Berlyną ir 
pamatysite sovietinę kultūrą prie 
Berlyno sienos visoje realybėje 
žiauriausiame nežmoniškume”.

4



į

1962 m. spalio 17 d.

/PORTAS,.^
Redaguoja; Antanas Laukaitis

38 Cheltenham Rd., Croydon, N.S.W. Tel.: UJ 4898

KOVAS VIS LAIMI
KOVAS — EPPING Y.M.C.A. 

54 — 46
Nesant gynikų J. Kriaucevi- 

čiaus (dirbo), D. Kairaičio (sir
go) ir K. Proto (sulaužytas pirš
tas), koviečiai buvo nepilname 
sąstate, tad D. Kriaųcevičiui ir 
Kazokaičiui teko žaisti gynime. 
Greitas tempas, priešų nuvaręs 
nuo kojų ir geri metimai atneša 
laimėjimų. Gynime gerai sužaidė 
Kazokaitis, kai puolime puikiais 
metimais pasirodė S. Lukoševičius 
ir Daniškevičius. Taškai: S. Luko
ševičius 22, Daniškevičius 14, Lee

Kazokaitis 4, V. Lukoševičius 
D. Kriaucevičius ir Lubanskis 
2.

7,
3, 
po

KOVAS — HABERFIELD 
49 — 38

Priešas pasirodo gan stiprus ir 
pradžioje rungtynių veda. Paė
mus minutę ir perorganizavus zo
ninį gynimų, koviečiai rezultatą 
išlygina ir per puslaikį veda 6 
taškais. Antrame puslaikyje ko- 
viečių žaidimas dar pagerėja, ir 
geras dengimas neleidžia priešui 
laisvai mėtyti.

Kelios pastabos apie žaidėjus:
D. Kriaucevičius: — bėdos pri

verstas turėjo žaisti vėl gynime. 
Gražiai pasavo sviedinį puolikam, 
bet turėtų susilaikyti nuo ilgų

Dovanų siuntiniai

pasų, kurie daug kartų atidavė 
priešui sviedinį.

Lukoševičius (puolikas): — 
gražiai mėtė iš visokių pozi- 
bet turėtų daugiau galvoti 
visą žaidimo eigų, ne vien

S.
labai 
cijų, 
apie
tik eiti ant krepšio.

D. Lee (puolikas): — gerai žai
dė, bet trūko koncentracijos. Nu
sivylęs prametimu negrįždavo į 
gynimų.

A. Daniškevičius (centro puoli
kas) : — gerai skirstė sviedinį, ir 
antrame puslaikyje labai gerai 
mėtė. Kaip kada stabdė žaidimo 
tempą skubiai nepaduodamas 
sviedinio puolikams. Taip pat tu
rėtų stengtis nuimti sviedinį nuo 
lentos, bet ne bandyti jį įmušti, 
tuo atiduodamas kamuolį priešui.

K. Kazokaitis (gynikas): 
riau tinka žaisti gynime 
puolime. Gerai nuiminėjo 
nį nuo lentos, kovodamas
siryžimu. Be reikalo bandė mė
tyti iš neįmanomų padėčių.

V. Lukoševičius (puolikas): — 
stengėsi, ir gerai kovojo dėl svie
dinio nuo priešo lentos, 
daugiau stebėti sviedinį 
mas pasuotę.

Taškai: S. Lukoševičius
niškevičius 12, D. Kriaucevičius 
8, Lee 4, V. Lukoševičius ir Ka- 
zokaitis po 0.

— ge- 
negu 

sviedi- 
su pa-

Turėtų 
gauda-

25, Da-

SportoĮ LIETUVĄ kronika
Naudokitės saugiausiu ir 

pigiausiu keliu 
Prieš siųsdamas siuntinį 

visad kreipkis į

VICTORIA CO.,
39 Chesser Str., Adelaide 

Tel. W 2684

Prancūzų dailininkas Horace 
Vemet piešė prie Ženevos ežero. 
Netoliese piešė dvi moterys. Vie
na jų priėjo pažiūrėti, ką jis pie
ša ir jam davė patarimą. Jis už 
patarimą padėkojo.

Rytojaus dieną jis tų geraširdę, 
patarimus duodančią moterį vėl 
susitiko garlaivyje. Moteris vėl 
prie jo priėjo ir sako:

— Pone, Jūs esate iš Prancū
zijos, tai turite pažinti didįjį dai
lininką Vemet. Sako, kad ir jis 
yra laive. Parodykit man jį, — 
prašė ji.

— Norite pamatyti jį?
— O, taip!
— Gerai, panele ar ponia, Jūs 

jį jau pažįstate, nes vakar davė
te jam piešimo pamoką.

ANTRAS AUTOMOBILIS
Saliūne sėdi Baltrus nei gyvas, 

nei miręs.
— Tai kas tau dabar? Tikė

jausi sutikti laime spindintį jau
navedį, o čia sėdi 
gas, — užkalbina 
— Kas atsitiko?

— Galvoju, kad 
panašiai, kaip su automobiliu: 
pirkimo išlaidos — tik mažmo
žis, lyginant su vis didėjančiomis 
išlaikymo išlaidomis...

lyg senas rau- 
jėjęs draugas.

su žmona yra

LIETUVIŲ AŠTUONVIETĖ — ANTRA PASAULYJE. Pirmo
sios pasaulio irklavimo pirmenybės buvo pravestos Liucernoje, Švei
carijoje. Sov. Sąjungų atstovavo Vilniaus "Žalgirio” aštuonvietė, 
kuri, laimėjusi pogrupio lenktynes, pateko į finalų. Finalinės lenk
tynės pradėtos iš trečio starto. Vilniečiai, bijodami diskvalifikacijos, 
sudelsė startuodami, bet prie 500 m. ribos prisivijo pirmaujančią vo
kiečių aštuonvietę, tačiau jos neįveikė. Galutiniai rezultatai (2000 
m.): 1. Vokietija — 5:50,83, 2. lietuviai — 5:53,56. Kitas vietas pasi
dalino: 3-čių prancūzai, 4-tų italai, 5-tą australai ir 6-tų kanadiečiai. 
Ši lietuvių aštuonvietė tik antrų kartų dalyvavo tarptautinėse var
žybose, tad galima tikėtis dar geresnės sėkmės 1964 m. pasaulinėje 
olimpijadoje Tokyo. Aštuonvietėje startuoja Z. Jukna ir A. Bagdo
navičius, kurie 1960 m. pasaulinėje olimpijadoje Romoje iškovojo 
sidabro medalių dvivietėje valtyje.

ANTANAS ANDRIKONIS puikiai pasirodė ^Tasmanijos stalo te
niso pirmenybėse. Pirmenybių laimėtojas Jim Kilderry (Vic.) pareiš
kė, kad jam didžiausias priešas buvęs Andrikonis, kurį jis po atkak
lios kovos įveikė pusfinalyje. Matosi, jog Antanas pasiryžęs savo ti
tulų XIII-je sporto šventėje Adelaidėje apginti.

VILNIAUS “ŽALGIRIO” futbolo komanda A klasės pirmenybėse 
pasiekė rekordą sužaisdama daugiausia rungtynių lygiomis. Alma 
-atos “Kairat — “Žalgiris” 2:2, Maskvos Lokomotiv — Žalgiris 0:0 
ir puikiai sukovota Vilniuje prieš Sov. Sąjungos futbolo taurės lai
mėtojų Donecko “šachtor” 1:1. Po kelių dienų tos pačios ekipos vėl 
susitiko Donecke, ir vilniečiai pralaimėjo 0:6. Toliau vėl seka lygio
sios Vilniuje Žalgiris — Leningrado “Zenit” 1:1.

V. SIRJATAVIČIUS nors ir buvo sąraše ketvirtuoju Viktorijos 
stalo teniso pirmenybėse, bet pasitraukė nuo stalo pralaimėdamas 
jau pirmam rate prieš rezervo žaidėjų J. Mack. Kaip tik dėl to jis 
nebuvo pakviestas į Australijos pirmenybes Hobarte.

LIETUVOS TENISO čempionais tapo M. Šližytė ir A. Paltaro
kas. Kūno kultūros mokytoja M. Šližytė finale įveikė D. Naujalytę 
6:4, 3:6 ir 6:1 ir Lietuvos čempione tapo jau septintų kartą. A. Pal
tarokas meisterio titulą iškovojo jau antrus metus iš eilės.

GILUS IŠAIŠKINIMAS
Ūkininkas: — Kaikurioms kar

vėms ragai išauga vėliau, kaiku- 
rios — ragų visiškai nesusilaukia. 
Tačiau šioji — speciali karvė — 
ragų neturėjo ir niekad neturės. 
Ji dar kitaip vadinama arkliu.

PASAULIO ČEMPIONAI Kauno halėje pademonstravo augštos 
klasės stalo teniso žaidimų. Be kiniečių ii- lietuvių turnyre dalyvavo 
žaidėjai iš Estijos ir Rusijos. Nors džiūgaujama, kad lietuvių stalo 
teniso lygis pakilęs, bet tiek? vyrų, tiek moterų grupėje lengvai lai
mėjo svečiai iš Azijos.

VILNIAUS KIBIRKŠTIS moterų ir vyrų krepšinio k-dos laimėjo 
B klasės finalus Vilniuje. Abi komandos turi galimybės sekančiais 
metais patekt į A klasę, bet tai nulems moterų rungtynės prieš Du- 
šambės krepšininkes ir vyrų prieš Terevaną.

li. Sidabras
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MŪSŲ PASTOGĖ

Šachmatai

nėra 
šachmatų didmeisterių? 
pagalvojęs, jis trumpai 
jog moterų nėra todėl, 

negali ramiai ir susikau- 
ar daugiau

šachmatų lentos.

Prieš kurį laikų paklaustas pa
saulio šachmatų meisteris M. Bot- 
vininkas, kodėl pasaulyje 
moterų 
Truputi 
atsakė, 
kad jos
pę išsėdėti penkias 
valandas prie 
Atsakydamas į šį klausimų, jis 
tikriausiai nepagalvojo, kad taip 
ilgai išsėdėti joms dažniausiai su
trukdo jų šeimų vaikai ir... jų vy
rai.

Tarp kitko iš daugelio žinomų
jų pasaulyje didmeisterių ir meis
terių mažai kuris visų šį laikų ra
miai sėdi prie lentos, nors pats 
Botvinikas ir yra išimtis. Dau
giausiai šachmatų čempionai, 
žaisdami ilgųsias partijas, vaikš
čioja tarp daromų ėjimų.

Moterų didmeisterių trūkumų, 
tikriausiai pateisina, jų daug ma
žesnis skaičius, palyginus su vy
rais. Ir tarpe to, gana mažo skai
čiaus žaidžiančių moterų, sunku 
surasti tikrai žaidimo entuzias
čių, kurios galėtų atsiekti did
meisterio titulų. Ekspertų many
mu, norint atsiekti didmeisterio 
vardų, reikia tiesiog įsimylėti ir 
visu kuo atsiduoti šachmatams.

Iki šiol pati geriausia ir žino-

ir moterys
miausia moterų šachmatininkė bu
vo Vera Menchik. Gal būt jinai 
ir būtų atsiekusi didmeisterio ti
tulų, jeigu, turėdama 38 metus 
amžiaus, nebūtų buvus Londone, 
bombardavimo metu, užmušta. Ji
nai 1906 metais buvo gimus Mas
kvoje, nors jos tėvas buvo čekas 
ir motina anglė. Anglijoje ji bu
vo mokoma žaisti gero vengiu 
šachmatininko meisterio G. Ma- 
roczy ir, turėdama 17 metų jau 
buvo skaitoma gera žaidėja. Tu
rėdama 19 metų ji buvo geriausia 
anglų moterų šachmatininkė, o 
sulaukusi 21 metų, ji išsikovojo 
moterų pasaulio meisterės vardų. 
Būdama 23 metų, ji Anglijoj žai
dė tarpe šešių geriausių Europos 
meisterių, prieš geriausius 7-nis 
britų meisterius ir iš galimų 7-nių 
taškų ji laimėjo 5, surinkdama 
lygiai taškų su skaitomu šachma
tų genijum A. Rubinštein. Tik ži
nomasis Capablanca surinko už 
jų puse taško daugiau, kai jos bu
vęs mokytojas Maroczy surinko 
tašku mažiau. V. Menchik, kuri 
vėliau tapo Stevenson, yra daug 
kartų laimėjusi prieš pasaulyje 
žinomuosius meisterius ir, daly
vaudama moterų pasaulio pirme
nybėse, jas visuomet laimėdavo.

Tarp gražuolių šachmatų meis
terių buvo žinoma Amerikos meis-

LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE

A. C. T. Builders Pty. Ltd.
Siūlo visus patarnavimus statybos srityje, taip pat paruošia 

planus, specifikacijas ir apskaičiavimus.
Adresas: 13 LONSDALE STREET, BRADDON, A.C.T.

Telef. J 4094.

BRITAMS DIDĖJANČIOS 
GALVOS

LONDONAS. — Mokslininkai ir 
skrybėlių gamintojai pastebėjo, 
jog vidutiniško brito galva eina 
didyn. Prieš karų jos dydis buvęs 
6,8 colių, o dabar 71/8 ir be to, 
retai pasitaiko suaugusio brito 
galva mažesnė kaip 7 coliai.

Kokios galvos didėjimo priežas
tys? Vieni gydytojai mano, jog 
tai vyko dėlto, kad dabartiniai 
Anglijos gyventojai geriau gyve
na, geriau maitinasi negu protė
viai. Kiti mokslininkai galvoja, 
kad galvų padidėjimas atsiradęs 
dėl to, kad dabartinė anglų kar
ta intensyvai masto ir per tai 
galvos darosi didesnės.

O vienas Amerikos mokslinin
kas paaiškino, jog ateities žmo
gus turėsiąs stiprių ir didelę gal
vą, bet šiaip silpnus raumenis, nes 
mašinos atliks visus darbus, ku
riuos dar atlieka kojos ir rankos. 
Automobiliai pakenks žmonių ko
joms (atrafuos jų raumenys), o 
kitos mašinos atstos rankų dar
bus ir tuo atrofuos rankų raume
nys, bet galvos darbo jokios ma
šinos neatstos.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., 
Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall)

Tel. 62*2231

Liet teisininku dėmesiui

PRIEŠ RzkDIACIJĄ

eleksyras yra paprasčiausi 
taukai. Atliekant bandy- 
radioaktyviais spinduliais

apšvitintos pelės — vienos,

Amerikiečių mokslininkai sura
do naujų priemonę prieš atominę 
radiacijų. Toks stebuklingai sie
kius 
žuvų 
mus, 
buvo
gavusios žuvų taukų, kitos — ne. 
Efektas buvo “stebuklingas”: žu
vų taukų ragavusios pelės pragy
veno ištisas tris dienas ilgiau už 
negavusiųsias!

Lietuvių Teisininkų Draugijos 
Centro Valdyba, remdamasi LTD 
statais, skelbia Draugijos Centro 
Valdybos, Revizijos Komisijos ir 
Garbės Teismo irnkimus.

1. Pagal LTD centriniams orga
nams rinkti nuostatus (3 str. p. 
“b”) Centro Valdyba išaiškino, 
kad Draugijos centriniai organai 
gali būti renkami: (a) Baltimo- 
rėje — Philadelphijoje — Wash
ingtone, (b) Bostone, (c) Chica- 
goje, (d) Clevelande-Detroite, 
(e) Los Angeles, (f) New Yorke, 
(g) Toronte-Hamiltone.

2. Pagal LTD centriniams or
ganams rinkti nuostatus (3 str. 
p. “c”) nustatomi šie rinkimų 
terminai: (a) kandidatai j cent
rinius organus siūlomi iki 1962 
m. lapkričio 15 d. (pašto spaudo 
data). Kiekvienas LTD narys ga
li pasiūlyti 10 kandidatų į Centro 
Valdybų, 5 — į Revizijos Komisi
jų ir 5 į Garbės Teismų. Siūly- 
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpila! ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.

Rockdale stotis. Tol.: LW 1220
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queon St., St. Marys, N.S.W. 

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mos kalbame vokiškai.
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terė L. Lane. Manoma, kad mote
rys daug daugiau šachmatais žais
tų ir juos pamėgtų jeigu jos su mergaitės domisi 
šachmatais būtų supažindintos sa

vo jaunystėje, tarp 8-12 metų am
žiaus, bet gaila, tame amžiuje 

kažkuo kitu, 
bet ne šachmatais.

LIETUVIAI — ESTAI 3J — 21

Spalio 7 d. pradėtas pabaltiečių 
šachmatų turnyras. Pirmame ra
te “Kovo” komanda nugalėjo es
tus 31 — 2i santykiu./ Mūsų ko
mandų sudarė ir taškus laimėjo: 
V. Patašius į, V. Liūgą 0, J. Maš- 
činskas į, J. Dambrauskas 1, P. 
Grosas J ir V. Augustinavičius 1.

Antrame rate žaisime prieš lat
vius spalio 21 d. sekmadienį (2 
vai. p.p. lietuvių namuose Red
fern.

Pasibaigus pabaltiečių šachma
tų turnyrui bus pravestas “K-R 
-T” žaibo turnyras (individuali
nis) dalyvaujant visų trijų tau
tybių šachmatininkams, šiam žai
bo turnyrui pradžių padarė lat-

viai praėjusiais metais skirdami 
gražių pereinamųjų taurę, kurioje 
įrašyta “Kaunas — Riga — Ta
lin”. Žaidėjas, laimėjęs minimų 
žaibo turnyrų ketverius metus iš 
eilės arba šešerius metus be ei
lės perims taurę savo nuosavybėn. 
Kiekvienu metų laimėtojo pavar
dė bus jgraviruota taurėje. Pir
mąjį šį žaibo turnyrų laimėjo mū
sų kovietis V. Patašius, kuris ir 
šiais metais jau yra pažadėjęs da
lyvauti. žaibo turnyrui data ir 
vieta bus pranešta vėliau. Lietu
viai, norintieji dalyvauti, privalo 
man pranešti savo pavardę nevė
liau iki spalio 21 d. Kiekviena 
tautybė turi teisę prisiųsti nedau
giau kaip 8 šachmatininkus.

V. Augustinavičius

mūsų meis- 
už teisingai

Latviai apdovanojo 
terį Povilų Tautvaišų 
nuspėtų Caracao varžybų laimė
tojų — didmeisterį Petrosjaną. 
Dovanos įteikimo nuotrauka įdė
ta į paskutinį žurnalo “šacha Pa- 
saule” numerį (nuotraukoje: E. 
Gutmanis — Tautvaišas — Licp- 
nieks).

Pasirodo, gegužės mėn. Chica- 
gos latvių ir lietuvių šachmatinin
kai darė “prognozes” dėl busi
mojo laimėtojo. Iš 90 pasisakymų 
už Talį teigė 44%, už Keresų — 
17%, Fišerį — 11%, o Petrosja- 
no laimėjimų įžiūrėjo tik Tauc- 
vaišas, Šalkauskas ir žurnalo red. 
A. Lepnieks.

New Haven, Conn., vasaros pir
menybėse pasižymėjo Leopoldas 
Šveikauskas, buv. Bostono čem
piono Gedimino Šveikausko bro
lis. 26 dalyvių varžybas laimėjo 
McKalvie, sukoręs 6-0 
Bolton, Suraci, Capen 
Leopoldas Šveikauskas 
po 4 į tš.

Canadian Chess Chat
no žalio laimėtų partijų iš koresp. 
rungtynių tarp Kanados provinci
jų. Žalys žaidžia Quebeco koman
doj.

Chess Life tik dabar paminėjo 
Bostono p-bes, jose K. Merkis lai-

taškų. J. 
po 5 tš., 
su kitais

įdėjo Ig-

R. Girnių (I v. C. kla-

Luckis, buv. Lietuvos 
dalyvis, Lotynų Ameri- 

Ar-

mėjo trečių vietų. Plačiau apie 
tas p-bes rašo Mass. “Chess Ho
rizon”. Lietuvių gražioji taurė 
(trophy) esanti Didžiojo Bostono 
šachmatų pirmenybių simbq'lib-.. 
Mini lietuvius Merkį, G. Šveikaus
kų, A. Makaitį, Leonavičių (II v. 
B kl.) ir 
sėje).

Marcus 
rinktinės
kos pirmenybėse atstovavo 
gentinę. Jis septintas drauge su 
buv. Argentinos čempionu Wex- 
leriu. Buvo 18 dalyvių iš visų Pie
tų ir Centr. Amerikos valstybių.

Vladas Mikėnas dalyvauja tarp- 
taut. turnyre Sofijoje. Po 8 ratų 
vedė rumunas Čiokiltia su 5į t., 
bulgaras Padevskis, V. Mikėnas 
po 5, didmeisteris Liliantalis 4J. 
Mikėnas įveikė Colca, R. Vok., 
Rumunijos čempionų čiikiltia, ju
goslavų Bertoką, tarpzoninių p- 
bių Stockholme dalyvį, lygiomis 
su bulgaru Tringovu ir didmeis- 
teriu Lilientaliu. Vienok, užbaiga 
Mikėnui bus nekokia, nes sekė 2 
pralaimėjimai.

K. Merki*

tojas turi pateikti siūlomųjų kan
didatų vardus, pavardes, amžių 
ar gimimo datų, adresų ir rašto 
sutikimų kandidatuoti, taip pat 
savo adresą.

Kandidatuoti gali kiekvienas 
LTD narys. Tačiau, kad centriniai 
organai galėtų veikti, tikslinga 
yra, kad kandidatų siūlytojai sa
vo siūlomus kandidatus parinktų 
iš vienos kurios aukščiau nurody
tos vietovės ar jų grupės (Cleve- 
landas-Detroitas, etc.).

(b) Balsavimo lapai ir vokai 
pasiunčiami balsuotojams iki 1962 
m. gruodžio 15 d.

(c) Balsuotojai savo balsus pa
siunčia Rinkimų Komisijai iki 
1963 sausio 15 d. (pašto spaudo 
data).

(d) Balsai skaičiuojami 1963 
m. vasario 9 d.

(e) Skundai teikiami iki 1963 
vasario 16 d. (pašto spaudo da
ta}.

3. Rinkimams vykdyti sudaro
ma Rinkimų Komisija: Birutė 
Novickienė, Jonas Šlepetys, Vy
tautas Vaitiekūnas. Komisijos ad
resas: Mrs. B. Novickienė, 95-12 
108th Avė, Ozone Park 17, N.Y.

4. Rinkimų Komisija: (a) teikia 
rinkimų reikalais nurodymus, (b) 
priima kandidatų siūlymus ir su
daro kandidatų surašą; (c) nusta
to balsavimo ir balsų skaitymo 
tvarkų; (d) priima skundus dėl 
rinkimų; (e) suskaičiuoja rinki
mų duomenis ir juos praneša 
Centro Valdybai ir paskelbia spau
doje.

5. Rinkimų Komisijai talkina 
Draugijos dalinių vadovybės, Jos 
įteikia rinkikams balsuojamuo
sius vokus ir lapus, iki 1962 lap
kričio 5 d. pateikia Komisijai sa
vo dalinio narių- sąrašus su adre
sais, vykdo kitus Komisijos nu
rodymus.

Malonūs Kolegos Teisininkai, 
tremties sąlygos mums ypatingai 
nepalankios. Galimybės mums ko 
mažiausios. Senatvė ir mirtis LTD 
visuomeninį darbingumą taip pat- 
silpnina. Nepaisant visa to, mūsų 
tautos padėtis neatleidžia mūsų 
nuo tam tikrų 'lietuvio teisininko 
pareigų tremtyje.

Centro Valdyba pabrėžtinai 
prašo, Baltimorės, Bostono, Chi- 
cagos, Clevelando, Detroito, Ha
miltono, Los Angeles, New Yor- 
ko, Philadelphijos, Toronto, Wa- 
shingtono kolegas teisininkus pa
sistengti pasiūlyti kandidatus į 
LTD centrinius organus.

Pirmininkas: J. Bražinskas
I Vicepirmin.: V. Sidzikauskas
II Vicepirmin.: V. Stašinskas 
Iždininkas: M. Brakes 
Valdybos nariai; J. Stikiorius

Dr. A. Trimakas 
Sekretorius: Dr. B. Nemickas
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MŪSŲ PASTOGĖ 1962 m. spalio 17 d.

NOSU pastogė
LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

MAIRONIO MINĖJIMAS 
NEWCASTLE

Vietos lietuviai Maironį minėjo 
rugsėjo 23 d. Broadweadow kata
likų bažnyčioje ir ten pat salėje. 
Kun. S. Gaidelis, S.J., atlaikė pa
maldas Maironio intencija ir pa
sakė progai pritaikintų pamokslų. 
Šalia kitų giesmių bažnyčioje ga
lingai skambėjo ir Maironio “Ma
rija, Marija”.

Salėje Maironio minėjimų pra
dėjo apylinkės pirm. P. Brūzga, 
pakviesdamas susirinkusius sugie
doti Tautos Himnų. Po to trumpų 
žodį apie Maironį tarė kapelio
nas kun. S. Gaidelis, S.J.

Programų išpildė p. M. Rimgau- 
dienės suorganizuota ir paruošta 
ponių ir mergaičių grupė: a) J. 
Nekrošienė padeklamavo “Vilnius 
prieš aušrų”, b) M. Rimgaudienės 
grupė sudainavo “Kur bėga Šešu
pė”. šios dainos deklamuojamus 
posmus padeklamavo R. Jazbuty- 
tė ir Z. Gasparionytė. Solo daina
vo A. Daugėlaitė, c) D. Skuodaitė 
padeklamavo “Nuo Birutės kal
no”. d) V. ir R. Jazbučiai (brolis 
ir sesuo dailiai padeklamavo sa
tyrų “Vintas”, e) D. Skuodaitė — 
eilėraštį “Burtai”, f) Pabaigai M. 
Rimgaudienės grupė sudainavo 
“Senovės dainų.

Dainos ir deklamacijos buvo 
labai gerai paruoštos ir pasigėrė
tinai perduotos klausytojams.

Paskaitų “Maironis Australijo
je" skaitė Dr. A. šeškus. Paskaita 
buvo įjungta į M. Rimgaudienės 
grupės dainuotų dainų ir dekla
muotų eilėraščių eigų, (aptariant 
tų dainų ir eilių pagrindines min
tis, stilius, būdinguosius bruožus).

Programų pranešinėjo p. J. Ne
krošienė.

Pasibaigus minėjimui pirm. P. 
Brūzga dėkojo p. M. Rimgaudie- 
nei, jos grupei ir kalbėtojams už 
taip gražiai ir darniai suruoštų ir 
pravestų minėjimų.

Malonu priminti, kad pamaldo
se ir minėjime dalyvavo labai 
daug Newcastle lietuvių. Matyt, 
kad ir šiais laikais Maironis mus 
žavi, pagauna ir dar daug kų tu
ri mums pasakyti.

Kor.

MUŠKIETININKU DAINA
(Humoreska

Iš Aidų kiekvienas žino, 
kad kovojam kaip vaikai 
ir iš partijos vežimo 
galvas keliame aukštai.

Nepatinka mums Pastogė 
ir bendruomenės dvasia.
Daug lengviau įkųsti žmogų 
per Aidus ir paslapčia.

žvalgus siunčiame sargybon, 
žiūrim kų kiti darys.
Nepatenkame valdybon, 
nes mūsiškių vos tik trys.

Daug geriau įsprausti bųslį 
į bendruomenės ratus 
ir palaukti truputėlį — 
gal tie ratai tuoj sugrius.

Mums daug gelbsti, pavaduoja 
Daratėlių draugija.
Kas kų rengia ar planuoja,
— priekin išstumiam ir jų.

Kad baronkom ir meduoliais 
priviliotų mums jaunuolius, 
kad per šventę ar koncertų 
seniams rengtų kokį žertų.

Patys žinom, kad meluojam 
už save ir už vaikus.
Kitų priešais neskaičiuojam, 
tik bendruomenės narius.

ELGETA
— Žmogeli, kodėl tu elgetau

ji?
— Todėl kad noriu valgyti.
— Tai eik dirbti.
— Negaliu, nes kai aš dirbu, 

tai dar labiau noriu valgyti

KODĖL JŪRŲ VANDUO 
SŪRUS?

Mokytoja* — Ar galėtum pasa
kyti man, Juozeli, kodėl jūrų van
duo sūrus?

Juozuk** — Todėl, ponas mo
kytojau, kad jame plauko daug 
silkių.

JAUNIMO ŠVENTĖ
Trečioji Jaunimo šventė Ade

laidėje įvyko spalio 7 d. Šventė 
prasidėjo vėliavų pakėlimu Šv. 
Kazimiero koplyčios aikštelėje. 
Čia skautų rajono Vadas V. Ne- 
verauskas tarė žodį, darnų jauni
mo sugyvenimų pastatęs pavyz
džiu visai lietuviškai bendruome
nei. Vėliavas pakeliant sugiedo
tas Tautos Himnas. Vėliau atei
tininkai ir sportininkai su savo
mis vėliavomis dalyvavo pamal
dose kurias atlaikė kun. Pr. Dauk
nys, pasakydamas dienai pritai
kytų pamokslų. Po pietų Lietuvių 
Namų sporto aikštelėje įvyko 
krepšinio rungtynės. Rungtynes 
labai trukdė lietus, ir jas reikėjo 
sutrumpinti. Nebojant lietaus ir 
šlapios aikštės nors ir sutrumpin
tu laiku buvo sužaistos trejos 
rungtynės.'

Po krepšinio rungtynių persi
kelta į salę, čia meninės dalies 
pranešėjas V. Šimkus pakvietė 
Apylinkės V-bos pirmininkų K. 
Tymukų tarti žodį ir vėliau per
skaitė Jaunimo reikalams prie 
Krašto V-bos nario J. Zinkaus 
sveikinimų šios šventės rengė
jams. Po to sekė kun. Pr. Dauk
nio paskaita. Paskaitininkas nu
švietė jaunimo organizacijų reikš
mę ir jų atsiektus laimėjimus ir 
pabrėžė lietuvių kalbos vartojimo 
svarbų. Po paskaitos turėjo būti 
skautų pusvalandis, bet dėl tech
niškų kliūčių skautai negalėjo jo 
atlikti Jaunieji ateitininkai pasi
rodė su deklamacijomis, šokiais; 
R. Kubiliūtė paskambino pianinu 
ii- sesutės R. ir D. Siurblytės 
akordeonų duetu išpildė porų da
lykėlių. Tautinių šokių grupė pa
šoko penkis šokius, tuo užbaig
dama meninę dalį, šventė užbaig
ta vėliavų nuleidimu prie Lietu
vių Namų aikštėlės.

Šventės programos meniškų 
viršelį paruošė R. Daugalis. Nors 
ir labai trukdė lietus, visgi šių 
Šventę reikia laikyti vykusia, ir 
sekančiais metais reikia tikėtis 
pamatyti jų dar daugiau išplėstų 
ir su turtingesne programa.

B. Nemeika.

I

iš Adelaidės)

Jie bedieviai, cicilikai, 
jie vaikai ne mūs tautos.
Tad kovoj su tais bedieviais 
kas meluoti mums neduos?

Tik kai pinigo prireikia, 
jų kiekvienas mums brangus, — 
atidavę lai sau keikia — 
mums ir žemėje dangus.

Nesuprantam mes jų norų 
spręsti reikalus bendrai. 
Patikėkit — nepadoru 
paslaptis išnešt viešai.

Demokratija — kvailystė, 
be gyvybės tai bala, 
nes joj gali tuoj nuklysti 
mūsų norai ir valia.

Duobę kasame valdybai, 
uždarysime Namus, 
o tada riebiai žvejybai 
laisvai mesime tinklus.

Prausim protų patrijotų, 
kad ir jie, kaip mes, galvotų 
kad paklustų mūsų valiai 
ir veikėjai ir snaudaliai.

Kų darysim, bus geriausia, 
kų tik skelbsim — teisingiausia 
Ir Aiduose ir Balsuose 
Rašinėsim išsijuosę.

L. Jaras.

IR TAIP PASITAIKO

KAIP SKIRSTOMI SIUNTINIAI

Viena Rytų Vokietijos pabėgė
lė, dabar gyvenanti Vak. Vokieti
joje, pasiuntė savo artimiesiems 
dovanų siuntinėlį į sovietinį Ber
lynu. Praėjus keturioms savai
tėms ir nesulaukusi jokio prane
šimo, kad pakietėlis adresatui 
įteiktas, ji kreipėsi į paštų. Iš ry
tų Berlyno pašto gautas atsaky
mas, kad siuntinys nėra gautas. 
Po dar devynių savaičių ji gauna

IŠRINKTI KRAŠTO TARYBOS 
ATSTOVAI

Melbourne apylinkės valdyba, 
pildydama Krašto Valdybos parė
dymus, rugsėjo 30 d. sušaukė apy
linkės visuotinį susirinkimų, ku
riame į Krašto Tarybų buvo iš
rinkti šie asmenys: A. Krausas, 
Bladzevičius, L. Barkus, J. Mei
liūnas, A. Vaičaitis, B. Vanagas, 
J. Alekna, K. Baltokas, J. Pele- 
nauskas, A. Ramanauskas, P. La
zauskas, S. Valys, V. Žižys ir A. 
Baleiši*. Kandidatais paliko J. 
Normantas ir Šimkus.

Susirinkimo dalyviai gana gy
vai diskutavo suvažiavimo reika
lus ir suteikė Tarybos atstovams 
nemažai sugestijų, kurios turėtų 
būti svarstomos suvažiavime. Nau
jai išrinktiesiems Tarybos na
riams linkime sėkmės ir ištver
mės.

Rima* Vėtra

ADELAIDĖ IŠSIRINKO 
KRAŠTO TARYBOS ATSTOVUS

Š.m. rugsėjo 30 d., apylinkės 
valdybai sukvietus, Adelaidėje 
įvyko bendruomenės narių susi
rinkimas išsirinkti atstovus į. 
Krašto Tarybų ir ta pačia proga 
išklausyti pranešimų apie pasi
rengimus būsimiems suvažiavi
mams Adelaidėje.

Rinkti ir būti renkamais galė
jo tie adelaidiškiai, kurie susimo
kėjo lietuvio mokestį už 1962 me
tus.

Susirinkime, kuriam pirminin
kavo Jurgis Jonavičius, Krašto 
Tarybos atstovais išrinkti: Dunda 
S., Garbaliauskas L., Lapšys Jz., 
Linkus V., Maželis A., Mikeliūnas 
A., Neverauskas V., Petkūnas V., 
Pocius K., Radzevičius V., Ragi
nis V., Rudzenskas M., Reinkė M., 
Šerdis A. ir šliužas A. Iš viso 15 
Krašto Tarybos atstovų. Buvo 
balsuojama slaptai, renkant iš 22 
išstatytų kandidatų.

Tuo laiku, kai mandatų komisi
ja Martinkus, Šulcas, Zamoiskis) 
skaičiavo balsavimo korteles, su
sirinkimo dalyviai padiskutavo ak
tualius kolonijos klausimus. Buvo 
pareikšta visa eilė pageidavimų 
būsimiems Krašto Tarybos na
riams. Apylinkės valdybos pirmi
ninkas inž. Tymukas pareiškė, kad 
išrinktieji atstovai netrukus bus 
sukviesti posėdžio išsirinkti savo 
seniūnų ir pasitarti busimojo su
važiavimo reikalais.

Didelio susidomėjimo susirinki
me susilaukė Meno Dienoms reng
ti Darbo štabo pranešimai, ku
riuos padarė p.p. V. Šimkus ir 
J. Jaunutis.

Iš V. Šimkaus pranešimo pa
aiškėjo, kad pasirengimai Meno 
Dienoms vykdomi pilnu tempu. 
Rengiamas specialus leidinys, ku
ris apims visas iškilmes su deta
lizuotom programom, atitinkama 
informacija ir iliustracijomis. No
rima, kad leidinys būtų vertingas 
Meno Dienų suvenyras.

Ateinančių suvažiavimų metu, 
Darbo Štabo apskaičiavimu, Ade- 
laidėn atvyks apie 800 lietuvių. 
Jų apgyvendinimo problema nėra 
lengva, tačiau Darbo štabas ti
kis, kad adelaidiškių vaišingumas 
ir nuoširdumas padės sunkumus 
nugalėti ir svečiai bus atitinka
mai apgyvendinti. V. Šimkus už
akcentavo, kad organizuotai at- 
vykstantieji svečiai (chorai, spor
tininkai, tautinių šokių grupės) 
nelaukia kažkokių patogumų, bet 
tik paprasčiausios vietelės apsi
stoti ir pernakvoti. Surasti lovų 
visiems svečiams neįmanoma. Ap
nakvinimui tinka kiekviena laisva 
vieta.

^Netrukus bus paskelbti atvyks
tančiųjų surašai ir adelaidiškiai 
turės progos, su tais vardiniais 
sųrašais susipažinę, atrinkti savo 
pažįstamus, bičiulius arba arti
muosius. Darbo štabas tikisi, kad 
kiekviena adelaidiškių šeima ar 
viengungis suras pas save vietos 

laiškų iš Kubos. Laiške jai vo
kiškai dėkojama už dovanų, jos 
pasiųstų Kubos liaudžiai.

ŽINIOMIS IŠ Maskvos Rusijoje įs
teigta organizacija, kurios tikslas 
pardavinėti rusų išradimų patentus 
ir jų naudojimo leidimus užsieniui. 
Ta pati organizacija supirkinės ir 
užsienio patentus. Sakoma, kad vie
nas iš rusų patentų mašina degtu
kams skaldyti ir automatas vyžoms 
pinti.

Pranešimai
PRANEŠIMAS

Sambūris šviesa Sydney sky
rius spalio 20 d. kviečia visus pa
siklausyti Balio Sruogos dramos 
plokštelėse Milžino paunksmė. Šių 
dramų suvaidino ir į plokšteles 
įrašė Montrealio dramos kolekty
vas Kanadoje, vadovaujamas Bi
rutės Pūkelevičiūtės. Pradžia 
punktualiai 7 vai. Spektaklis įvyks 
Lietuvių Namuose Redfern.

EKSKURSIJA I GAMTĄ
Spalio 21 d. Geelong sporto 

klubas “Vytis” ruošia iškylų į 
Twin Like. Visos organizacijos ir 
pavieniai tautiečiai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti. Išvykstama 
9.30 vai. ryto nuo Geelong liet, 
namų.

Tų dienų lietuviams katalikams 
pamaldos bus laikomos 8 vai. ry
to St. John’s bažnyčioje, North 
Geelong.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Argentinoje rugpjūčio 6 d. pa

laidotas 76 metų sulaukusios dvy
nukės, kurios abi šešias dienas 
pasirgusios tų pačių dienų numi
rė ir drauge palaidotos.

priimti kiek tik galima daugiau 
atvykstančių svečių.

Meno Dienų programa labai 
plati ii' sudėtinga. Ansambliams 
ir pavieniams menininkams ne
bus laiko laisvai valandas leidi
nėti. Kasdien vyks po kelis paren
gimus ir įvairiose vietose.

Darydamas pranešimų, p. V. 
Šimkus prašė adelaidiškių susi
laikyti nuo vaišingumo rodymo 
menininkams tom dienom, kada 
jie turi dalyvauti atitinkamuose 
pasirodymuose. “Vaišinkite, — 
pareiškė jis, — jau po to, kai Me
no Dienų programa bus išsemta. 
Tiek menininkams, tiek sportinin
kams reikalinga gauti atitinkamas 
poilsis prieš kiekvienų pasirody
mų ar rungtynes”.

Svečių išvežiojimu rūpinsis L.V. 
Sųjunga “Ramovė”, kuri tam rei
kalui pažadėjo parūpinti 10 leng
vų mašinų. Tačiau visi tie, kurie 
turi savo mašinas ir pas kuriuos 
apsistos svečiai, bus prašomi do
mėtis jų pasiėmimu ir pagelbėti 
svečiams pasiekti reikalingas sa
les, kuriose bus vykdoma progra
ma.

Sportinės varžybos vyks nepri
klausomai nuo kitų parengimų, 
nes viskų reikės pravesti per ke
turias dienas. Vien tik Dainų 
Šventės vakare sportinės varžy
bos bus sulaikytos.

Klausimų ir sumanymų metu 
apylinkės valdybos pirmininko bu
vo paklausta, ar apylinkės valdy
ba negalvoja reaguoti:

1) dėl nepagrįstų užmetimų, ku
rie prieš kiek laiko buvo padaryti 
Savaitgalio Mokyklai ir

2) dėl suaktyvintos akcijos spau
doje prieš bendruomeninį veiki
mų.

Atsakydamas į pirmąjį klausi
mų, apylinkės valdybos pirminin
kas pažymėjo, kad užmetimus 
mokyklai valdyba svarstė dvie
juose posėdžiuose, kad pirminin
kas kalbėjosi su Adelaidės klebo
nu, priėmė dėmesin jo paaiškini
mus ir nutarė to klausimo dau
giau nejudinti. Mokykloje tikybos 
dėstymas vyksta normaliai ir lig
šiolinė padėtis visai patenkina
ma.

Į antrų paklausimų atsakymas 
buvo trumpas: pirmininkas pata
rė prisiminti pasakėčių Keleiviai 
ir šunes. O jeigu kas jos neskai
tė, lai dabar pasiskaito.

— ★ —
Susirinkimui išsėmus savo pro

gramų, Jonavičiaus vietų užėmė 
Kultūros Fondo Apylinkės sky
riaus pirmininkas B. Straukąs. 
Jis pakvietė adelaidiškius šia pro
ga išrinkti naujų Kultūros Fondo 
valdybų ir jos sudėtin pasiūlė p.p. 
Lapšienę, Pocienę, Jonavičių, Ma- 
tiukų, Maželį ir Rudzenskų. Su
sirinkimas pasiūlymui plojimais 
pritarė. Naujoji Kultūros Fondo 
valdyba buvo nuoširdžiai pasvei
kinta ir palinkėta jai atgaivinti 
tradicines kultūrines popietes, ku
rios pereitais metais turėjo gra
žaus pasisekimo.

Lietuvių Namų frontinio pries
tato statyba artėja prie pabaigos. 
Naujai perkeltoje scenoje Adelai
dės Lietuvių Teatras suvaidino 
Slidų pusmilijonį. Veikalas bu
vo statomas du kartu, spalių 6 ir 
7 dienomis (penktadienį ir šešta
dienį). Veikalų režisavo Z. Ku
činskas, o vaidino p.p. Jonavičie- 
nė, Kanienė, Matulevičienė, Da
gys, Gutis, Kučinskas, Petrikas ir 
V. Ratkevičius.

Kalbama, kad ir Teatro Mylė
tojų grupė savo veikalų — Čiur
lionienės pasakų Vaivų taip pat 
statys ietuvių Namuose lapkri
čio mėn. 10 dienų. V.M.

NAUJOJI N. ZELANDIJOS 
KRAŠTO VALDYBA

Dabartinę Kr. Valdybų Nauj. 
Zelandijoje sudaro Jonas Pečiu- 
laitis — pirmininkas, Jer. Žigins- 
kas — vicepirm. ir iždin. ir Mari
ja Malskaitienė — sekertorė. 
Krašto Valdybos adersas: 17 Ko- 
rahao vSt., Auckland, S. E.Z. New 
Zealand.

★
PADĖKA

Sydney Lietuvių Moterų Soc. 
Globos Draugijai prisiuntė aukų: 
p. Osinas £1, p. šapronienė £1, 
Peturytis £1, Radzevičienė £2 ir 
p. Juodgalvis £1. Mieliems auko
tojams reiškiame nuoširdžių pa
dėkų.

Sydney Liet. Mot. Soc.
Globo* D-ja

Sekmadienį, spalio 14 d. prie 
Bankstown Liet. Namų sporto 
aikštelėje Kovo krepšinio koman
da rungtyniavo su... krepšio stul
pais. Pasekmės: pastatyti nauji 
krepšio stulpai, ir nuo šiol mūsų 
krepšininkai galės savo kieme 
treniruotis ir žaisti.

★
Neseniai sydnėjiškė Maja šnįu- 

kštaitė Sydnėjaus viename gra
žuolių konkurse laimėjo antrą 
vietų. Vietos dienraščiai, aprašy
dami tų konkursų, Majai prana
šauja didelę ateitį.

★
Pereitų šeštadienį (spalio 13 

d.) sydnėjiškių Cibulskių namuo
se vyko nepaprastos iškilmės: 
buvo atšvęsta p. Romo Cibulskio 
(senj.) 50 metų sukaktis. Ta pro
ga sukaktuvininko pasveikinti su
sirinko gausus būrys bičiulių ir 
pažįstamų bei kaimynų. Kiti net 
iš Canberros atskubėjo (Mrs 
Schuler ir p.p. Rataiskiai). Prie 
gausiai apkrautų stalų besivaiši- 
nant jubiliato adresu pasakyta 
daug smagių kalbų ir išreikšta 
gražių linkėjimų. Nespėjus susi
doroti su šeimos galva, kai per
sirista į sekmadienio ankstyvą
sias valandas ii- su nauja diena 
prasidėjo naujos iškilmės — namų 
šeimininkės X metų sukaktis. 
Nežiūrint suktų provokacijų taip 
ir nepavyko patirti, kelintų gim
tadienį šventė p. M. Cibulskienė.

★
Kas čia skundžiasi, kad šach

matų pasaulyje nėra moterų did- 
ineisterių (žiūr. šio Nr. sporto 
skyrių)? Anglijos Windsoro kuni
gaikštienė laimėjo partijų trečiu 
ėjimu paimdama karalių!

★
Nors šiemet ir Maironio gar

bei pašvęsti metai, bet nereikėtų 
išleisti iš akių ir kitų sukakčių. 
Štai kad ir šio mėn. 16 d. sukanka 
60 metų, kaip mirė pirmojo lie
tuviško romano “Algimantas” au
torius rašytojas Vincas Pietaris, 
arba sekančio mėn. 26 d. irgi su
kanka 60 metų, kai mirė kitas di
dis lietuvių dainius vysk. Antanas 
Baranauskas.

Visiems sydnėjiškiams gerai pa
žįstamas Kostas Steponiukas (fo
tografas, filmuotojas, iliuminato
rius ir t.t. (neseniai Auburn (Syd
ney) nusipirko namų, o už savai
tės kels vestuves.

★
Mūsų šachmatininkas Vytautas 

Koženiauskas irgi išvyko į Aus
tralijos šiaurę. Neaišku, ar norė
damas pabėgti nuo rungtynių, ar 
jieškodamas naujų partnerių (mo
teriškų?).

Pirmajam Bankstown Lietuvių Namų statybos 
organizatoriui

JUOZUI RAMANAUSKUI, 
jo sūnui Rimvydui mirus, 

reiškiame gilią užuojautą

Bankstown Lietuvių Namų Valdyba

Mieliems prieteliams
RAMANAUSKAMS

jų sūnui Rimvydui mirus
reiškiame gilių užuojautų
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ŠVEDŲ STIPENDIJA 
LIETUVIAMS V. VOKIETIJOJE

Baltų humanistinė draugija 
Švedijoje ir šiais metais, kaip 
pernai, skiria 500 DM stipendijų 
lietuvių tautybės studentui (-ei), 
studijuojančiam kuriame nors V. 
Vokietijos universitete ar aukšt. 
m-loje. Prašymai priimami iki š. 
m. spalio 22 d. Prie prašymo turi 
būti pridėtas lankomos augštojo 
mokslo įstaigos pažymėjimas ir 
duomenys apie studijų pažangų. 
Rašyti: Baltiška Humanistiska 
Forbundet. Skriiddargrand 2 B, 
Stockholm. (E)

Adelaidės Lietuvių bendruome
nės namams užbaigti buvo prieš 
kiek laiko paskelbtas aukų vajus, 
kuris užbaigtas rugsėjo viduryje. 
Vajaus metu surinkta £ 1.400.

★
Prieš keletą metų į Australiją 

atvykęs iš Amerikos lietuvis Stan
ley Yankus ir apsigyvenęs Ade
laidėje su visa savo šeima, ir čia 
po ilgesnio laiko pasijuto nepa
tenkintas. Kaip Melbourne He
rald (spalio 6 d.) rašo, Yankus 
dar nėra apsisprendęs grįžti į 
U.S.A., nors apie tai pagalvoja
ma. To paties laikraščio teigimu, 
Yankui Australijoje “neužtenka 
laisvės” ir nesijaučia laimingas 
mokėdamas mokesčius. Yankus 
pabėgo iš Amerikos 1959 m. pra
laimėjęs kovų su Amerikos vy
riausybe augindamas kviečius sa
vo farmos vištoms. Jis nesidomi 
sportu, negaišta laiko prie televi
zijos, kaip rašo minėtasis “The 
Herald”, bet praleidžia savo lais
valaikį rašydamas straipsnius 
apie žmogaus asmens laisvę.

★
Sydney Dainos choro choristė 

p. Meiliūnienė su vyru staiga iš
vyko atostogų į Brisbanę. Stip
riai magnetuota ta Karalienės 
Žemė: mūsiškiai lyg senų laikų 
piligrimai vis ir suka į tų pusę. 
Neseniai pro Sydney pravažiavo 
Z. ir J. Kalpokai iš Melbourne ir 
vis į šiaurę.

★
Newcastle lietuvių choro ket

virtasis koncertas įvyks lapkričio 
10 d. 7 vai. 30 min. Hamilton 
Transport salėje. Šio koncerto 
metu choras padainuos ir visai 
negirdėtų, naujų dainų.

★
Jau renkamos aukos Newcast

le apylinkės lietuvių tarpe spe
cialiam Mūsų Pastogės numeriui 
ar jo daliai išleisti. Šis specialus 
Newcastle lietuvių numeris nu
matomas išleisti ateinančių metų 
vasario mėn., kada Newcastle lie
tuvių apylinkė švęs savo gyvavi
mo dešimtmetį. Šiuo reikalu rūpi
nasi apylinkės valdyba.

★
Pagelbėkite įrodyti Sydney lie

tuviams žuvininkams, kad upėta
kis (dar kitaip vadinama f orelė, 
angliškai Trout) yra lygiai toks 
pat vandenų gyvis, kaip silkė, ly
deka ungurys ir pan., būtent, žu
vų veislės. Kaikurie mūs žuvinin
kai teigia priešingai, taikindami 
mūsuose galiojusį principų, kad 
žydas nesųs žmogus.

★
Lietuvių Kultūros Fondas Mel

bourne savo numatytą programų 
vykdo laikrodžio tikslumu. Iš 
anksčiau paskelbto paskaitų cik
lo eilės tvarka seka: J. Antanaičio 
“Lenkų tautinė ekspansija Lietu
voje” — spalio 20 d., inž. V.S. 
žižio “Iš lietuvių tautos archeo
logijos” — lapkričio 3 d. ir lap
kričio 17 d. Dr. Varnienė skaitys 
apie vėžio ligos kilmę ir pasireiš
kimus. Visos paskaitos vyksta Mel
bourne Lietuvių Namuose (12 
Francis Grove, Thornbury) 4 vai. 
p.p. Ku-ka
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