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TAUTOS DIENAI BERLYNO VAIDMUO M. Malakūnienė

Kiekviena šventė jos dalyviui 
sužadina atitinkamą dvasinį pa
kilimą, išplėšia iš kasdienybės. 
Drauge ji ir verčia susimąstyti, 
ką toji šventė ženklina ir, svar
biausia, ar esame įvykstančios 
šventės pasirengę dalyviai.

Susimąstome ir Rugsėjo 8- 
sios — Tautos Šventės proga. 
Įvedant Tautos Šventę turėta 
intencija atženklinti visai lietu
vių tautai svarbų istorinį įvykį 
— . Vytauto Didžiojo karūnaci
jos tegu ir neįvykusios paminė
jimą. Tai buvo mūsų istorijoj 
kulminacinė pakopa, todėl ir 
minėtina, nes šito tautos iškili
mo įtaka net ir po penkių šim
tų meų pasiekia ir šiandie kiek
vieną lietuvį ir jį kelia, žadina. 
Nepavadinta ji Vytauto Didžio
jo diena ar kitokiu vardu, bet 
Tautos Švente, ir iš dabarties 
taško žiūrint tai padaryta labai 
sąmoningai. Juk su kiekvienais 
metais arba su kiekviena per
maina toji pati šventė įgauna vis 
naują atspalvį, vis naują turinį 
neprarasdama pradinio. Šiandie 
Tautos šventė minima ne vien 
tik pagerbiant Vytautą Didįjį 
ir ne vien didžiuojantis turėta 
praeity tautos galybe, bet juo la
biau akcentuojamas dabarties 
momentas — tautinio susipra
timo reikalas. Juo labiau tas 
tautinio susipratimo arba tauti
nio sąmoningumo reikalas ak
tualus dabar ir svetur esan
tiems, kuriems yra didžiausias AUSTRALIJOS LIETUVIUS SU VILTIMI SIOS ŠVENTES IS- 
pavojus jo netekti. KILMES IŠGYVENTI LAISVOJE LIETUVOJE. MUSŲ SĄ-

Sventės švenčiamos tradiciniu MONINGUMAS, RYŽTAS IR DRAUSMINGUMAS ŠIĄ VIL- 
įsibėgėjimu, įpročio keliu arba Tį LABIAUSIAI IR PATEISINS. TEBŪNA SI 
sąmoningai organizuojamos, kad NA MUSŲ SUSIKLAUSYMO SIMBOLIU IR LAISVES KO

VOS ŠAUKLIU!

Po dvidešimt “taikos gyveni
mo metų” buvusios prieškarinės 
Vokietijos sostinė Berlynas su 
kiekvienais metais keitė savo 
vaidmenį pasaulinėje politikos 
rinkoje ir šiandie jis pasidaręs no konferencijų. Ne tik mūsų 
laisvės švyturiu komunistiniame visų, bet ir viso pasaulio atsi- 
pasaulyje pats būdamas tarsi 
laisvojo pasaulio sala raudona
jame vandenyne.

Besibaigiant karui ir jam pa
sibaigus ypač Potsdamo konfe
rencijoje nors ir su nepasitenki
nimu sovietai sutiko, kad Ber
lynas, Vokietijos reprezentaci
nis ir prestižo centras būtų nu
galėtojų padalintas tuo pačiu 
principu, kaip ir visa nugalėtoji 
Vokietija išdalinant jį įtakų zo
nomis. Nors rusai gavo didžiau
sią Vokietijos dalį ligi Elbės 
krantų ir nors Berlynas paliko 
giliai sovietų zonos erdvėje, vis 
tik pats miestas suvaidino ir te
bevaidina esminę pasaulinėje 
politikoje rolę, kuri viską liudi
ja komunistinės sistemos nenau
dai ir tuo pačiu yra šauklys už 
žmogaus ir tautų laisvę.

Berlynas niekad nebūtų turė
jęs tokio svarbaus vaidmens po
kario Europoje ir pasaulyje, jei
gu visi susitarimai ir pokarinės

sutartys būtų buvusios vykdo- bet ir tiesioginė agresija, kaip 
mos Amerikos prez. Roozevd- 
to. Visi juk atsimename, koks 
jis buvo nuolankus pataikauto
jas Stalinui iš Jaltos ir Tehera-

dūsėjimui (kaip kad aiškėja po 
jo mirties) prieš pat Berlyno 
konferenciją senasis Roozevel- 
tas mirė ir jo vietoje stojo prez. 
Trumanas, kuris nors iki rinki
mų ir vykdė seną mirusio pre
zidento politiką, bet Berlyne 
užėmė kiek skirtingą liniją, ir 
to pasėkoje atsirado šiandieninė 
Berlyno padėtis.

APSIŽIŪRĖTA 
PAVĖLUOTAI

neįsi- 
prie 

nela-

8-tai rugsėjo,

Stalinas, apsvaigintas 
vaizduojamų laimėjimų 
konferencijų stalo, nors ir 
bai pritarė laikinam susitarimui, 
kaip teks valdyti ir administruo
ti pokarinę Vokietiją, vis tik 
sutiko įsileisti vakariečius gele
žinės uždangos viduje tikėda
masis surasti išeičių ilgainiui 
kapitalistus išvaryti iš Berlyno 
suktybių ir šantažo keliu. Pasi
rodo, apsižiūrėta pavėluotai, ir 
ne tik diplomatinis spaudimas,

Berlyno Liftas 1948 metais ne
davė sovietams norimų rezulta
tų: jau anais metais Trumano 
vadovybėje amerikiečiai įsitiki
no, kad nuolatinėmis nuolaido
mis ne tik kad nieko nelaimima, 
bet viskas pralaimima šiaudinio 
nugalėtojo naudai. Po to sekė 
dar eilė nevykusių sovietų ban
dymų vakarus išstumti iš Ber
lyno, bet vakariečiai rizikuoda
mi grėsmingu atominiu karu sa
vo pozicijų neapleido ir šiandie 
Berlynas kaip buvo pradžioje, 
taip ir tebėra komunistiniame 
pasaulyje laisvės švyturys, o 
laisvajam^ pasaulyje 'pasitikėji
mo ženklas. Vakarų Vokietija 
po dvidešimt pokario metų pa
sidarė viena iš įtakingiausių po
kario galybių, su kuria skaitosi 
ne tik rytai, bet ir vakarai. Gi 
pats Berlynas kaip buvo taip ir 
paliko pokarinių neteisingų 
sprendimų gyvuoju liudininku.

... išnyko kaip dūmas didingi paradai... 
stainelėj nebžvengia žirgai!
ir ką tu, klajūne, tėvynę praradęs
vis kartoji ir kliedi sau vienas tyliai?

— Kaip brangi, kaip brangi, 
mano tėviške, man tu esi —

... jau niekas nepuošia šiandieną smūtkelių 
vainikais bijūnų ir rūtų žalių...
ir svyra apleistas prie kelio berželis,
ir rauda su tavim kartu:

— o brangi, o graži, man graži, 
esi prarasta tėviške, tu! —

... lig krašto pasaulio norėtum nueiti;
dugne marių surinkti perlus...
savo prarastai tėviškei šiandien
ant dangaus išrašyti tuos mielus žodžius:

— kaip brangi, kaip graži, 
mūsų tėviškėle, mums tu esi...

TAUTOS ŠVENTĖS PROGA SVEIKINAME VISUS

TAUTOS DIE-

GEDOS SIENA

Pasiskirsčius valdymo zono
mis komunistų valdoma Rytų 
Vokietija nieko nelaukdama pa-

jose dalyvaujantieji nusipurtin- 
tų kasdienybės dulkes ir pasi
rodytų jose nauju drabužiu, iš
kilūs dvasioje. Mūsų čia orga
nizuojamos tautinės šventės kaip 
tik rengiamos pastarąja pras
me. Organizatoriai stengiasi, 
kad tie minėjimai praeitų kiek 
galint iškilmingiau, kad juose 
pasirodytų kuo daugiau dalyvių 
ir kad jie iš jų grįžtų atsinauji
nę dvasioje ir lietuvybėje. Ne 
visada šios intencijos pasiteisi
na, bet pastangos yra kilnios.

Tačiau iš tikrųjų ne rengėjas 
mums suteikia šventę, bet mes 
patys šventės pasisekimą lemia
me savo šventiniu nusiteikimu. 
Jeigu mes ilgimės ir pačios 
šventės laukiame jai ruošdamie
si, tai jos dvasinės iškilmės ne
sudrums nei oro permainos, nei 
techniškosios kliūtys. Kaip tik 
dėl to ir šio žodžio pradžioje 
iškeltas klausimas — ar esame 
įvykstančios šventės pasirengę 
dalyviai.

Norėtųsi ta proga iškelti klau
simą kiekvienam — ką esame 
padarę, kad Tautos Šventė 
mums galiotų ne vien tik pava- 

būtų 
mes 
dar- 
kad

ALB KRAŠTO VALDYBA

Amerikos Lietuvių Tarybai
25-ri metai

nuo priespaudos ir ištremtus jos 
piliečius; skleisti visuomenėje tei
singą informaciją ape Lietuvą ir 
ginti pastarąją nuo priešų prasi
manymų bei šmeižtų. ALT-ba su-

nūs, kai jos rūpesčiu 1953 m.JAV 
Kongrese Atst. Rūmų narys Kers
ten pravedė nutarimą, kuriuo bu
vo sudaryta komisija Pabaltijo vai 
stybių okupacijai, sutarčių tarp 
Pabaltijo ir Sovietų Sąjungos su
laužymui, pabaltiečių trėmimams, 
Maskvos žiaurumams ir Pabaltijo 
valstybių į Sovietų Sąjungą ne
teisėtam įjungimui ištirti.

ALT veikla nemažėja, nes, Lie
tuvos pavergimui užsitęsus, bels
tis j Vakarų, pirmoje eilėje - j JAV 
vyriausybės sąžinę vis dar tebėra 
aktualu. Dėl to plečiama ne tik pa
ti veikla, bet per pastaruosius ke
lerius metus sustiprinta ir pati or
ganizacija, įtraukus naujas orga
nizacijas ir padidinus vykdomųjų 
organų sąstatą, šiai svarbiai or
ganizacijai, atstovaujančiai Ame
rikos liet, bendram tikslui — dir-

skubomis įvedė komunistinę ne 
tik politinę be.t ir ekonominę si
stemą norėdama pagreitinti į- 
gyvendinti “darbo žmonių gero
vę”. Nežiūrint gražių pažadų ir 
prievartos prasidėjo ne tik masi
nis gyventojų bėgimas į vakarų 
įtakoje besikuriančią Vokietiją, 
bet net prasidėjo pačių darbi
ninkų streikai, kurie kruvinai 
buvo numalšinti. Pagaliau ko
munistai neturėjo nieko kito, 
kaip imtis atitinkamų užtvarų, 
kad sulaikius gyventojų bėgimą 
iš komunistinio “rojaus” į “su
puvusius” vakarus. Taip atsira-

bti dėl laisvės Lietuvai, siekti ne
priklausomos Lietuvos - už ligšio
linę veiklą priklauso gili padėka. 
Ta veikla pasižymėjo ne tik paskiri 
vykdomojo Komiteto, Valdybos na
riai, bet ir gausūs skyriai įvairiose 
JAV vietovėse. Jei laisvės bylai lai 
mėti daug lemia JAV- bės jų poli
tika, tai kovai dėl laisvės Lietu
vai ypatingai daug reiškia Ame
rikoje, JAV-se gyvenančių lietuvių 
talka bei iniciatyva. ALT organi
zacija čia yra pirmųjų ir patva
riausių eilėse (E)

Rugpiūčio - mėnesį Amerikos Ta
ryba, bendrinei kovai už Lietuvos 
laisvę organizacija, paminėjo sa
vo veiklos 25-sias metines. Organi
zacijos užuomazga vyko 1940 m.
rūgpiūčio 9-10 d.d. Penn viešbutyje daryta ir tebeveikia JAV lietuvių 
Pittsburgh mieste, Pa. Tuo metu 
ten įvyko Liet. Kat» Federacijos 
tarybos suvažiavimas, nutaręs stei- ___
gti bendrą visą . lietuvių tarybą, trajam pas. karui tebevykstant, ji 
pradžioje pavadintą. Lietuvai Gel- nemažjau svarbi ir jam pasibaigus 

sovietams Lietuvą okupavus. Pažy
mėtina, kad Amerikos lietuviai jau 
1940 m. buvo sudarę tarpsrovinę 
delegaciją, kuri 1940 m. spalio 15 
d. lankėsi pas prezidentą F. D. 
Roosveltą. Prezidentas anuomet 
pareiškė, kad Lietuvos nepriklau
somybė nepanaikinta, bet tik laiki
nai nuslopinta ir kad JAV dėsian
čios visas pastangas atstatyti Lie
tuvos ir kitų pavergtų kraštų ne
priklausomybę ir kad Lietuva ir- 
vėl būsianti laisva. Vėliau sekė AL 
delagacijos pas visus iš eilės JAV 
Prezidentus. Karo metu ALT rū
pinosi apginti Lietuvos teises. Pa-

ideologinių grupių susitarimo ir 
lygaus atstovavimo pagrindu.

ALT veikla buvo svarbi dar an-

bėti Taryba. Amerikos Lietuvių 
Taryba organizacija pavadinta 
1940 m. rudenį.

1940 m. pradėjusi veiklą, ALT- 
ba turėjo ir tebeturi tikslą: jung
ti visas Amerikos lietuvių demo
kratines jėgas kovai už pagrindi
nes žmogaus asmens teises ir pa
saulio pastangas, siekiant pasto
vios taikos, pagrįstos teisingumo, 
demokratijos ir 
dais; dirbti, kad 
Atlanto Chartos 
žiūrėti, kad jie 
Lietuvai, atstatant jos nepriklau
somybę istorinėse etnografinėse 
sienose su reikalingomis pataisomis bėgėliams šelpti ALT iniciatyva 
teikti moralinę ir medžiaginę pa- buvo įsteigtas BALF (Bendrasis 
galbą Lietuvos žmonėms jų kovoje 
dėl laisvės ir šelpti pabėgusius

tinimu ir sukaktimi, bet 
šventė ir savo dvasia? Ar 
pasirodėm kiekvienas bent 
bu, ištekliais .pastangomis, 
atėjus šventei pasakytume 
šių iškilmių esame užsitarnavę. 
Ar mums kiekvieno pastangos 
lietuvių sąmoninime ir visos 
tautos egzistencinėje kovoje į- 
nešė ką nors pozityvaus? Lygiai 
panašiai užklausė ir anas Evan
gelijos palyginime šeimininkas, 
pamatęs už puotos stalo svečią 
be puotos drabužio. Mums lie
tuviams tą puotos apdarą suda- reigas ar apsileidimą patys sa

vyje to nematydami. Dėl to no
risi visus Tautos šventėn kvies- , , . .___ ..
ti, kad ateitume pilnomis ranko- aukų> unas n os 
mis ir atėję nesibaidytame šei- surenka per Vasario 16 minėjimus, 
mirunko žvilgsnio.

ro mūsų pastangos ir dar
bai mūsų tautai, bendruomenei, 
kiekvienam savo broliui lietu
viui ir ypač sau. Taip, sau, nes 

visi esame greiti kitam 
artimųjų priminti jo pa

beveik 
B savo

laisvės pagrin- 
būtų įgyvendinti 
dėsniai ir ypač 
būtų pritaikinti

(vk.)

i Amerikos Lietuvių Fondas). ALT 
pastangomis buvo sukviesti keli 
Amerikos lietuvių suvažiavimai, 
ALT glaudžiai bendradarbiauja su 
Vyriausiuoju Lietuvai Išlaisvitinti 
Komitetu (VLIK) ir jį remia lėšo
mis. Jos daugiausia telkiamos iš 

lietuviai

ir iš narių mokesčių.
čia tenka priminti ALT nuopal-

Vilnius-------------
"...čia Tavo ne tik praeitis, 
čia Tavo irgi ateitis"

do taip vadinama Berlyno “gė
dos” siena, o drauge ir beveik 
nepereinama siena tarp rytų ir 
vakarų Vokietijos. Nežiūrint to, 
nuo tos sienos pastatymo (1961 
m.) iki dabar į vakarus su dau
gybe aukų paspruko apie 200. 
000 gyventojų, arba susumavus 
nuo Vokietijos padalinimo iki 
šios dienos perbėgo iš rytų apie 
du su puse milijono gyventojų.

Pastatytoji “gėdos” siena so
vietų rėžimą dar labiau susmu- 
kdė. Tiek tarptautinėje politiko
je, tiek ir komunistinėje propa
gandoje laisvė yra pagrindinis 
jojamasis arkliukas, tačiau tu
rint galvoje sovietinę laisvę toji 
Berlyno siena pasako net ir 
naiviausiam, ką laisvės žodžiu 
supranta ir išreiškia komunis
tai.

Su Berlynu siejasi ir visi kiti 
užimtųjų Sovietų Rusijos kraš
tų skaudūs reikalai. Kokia prie
spaudą vyrauja rytinėje Vokie
tijoje, lygiai tokia ir net kietes
nė vyksta ir kituose pavergtuo
se kraštuose, neišleidžiant iš 
akių ir Pabaltijo. Kol laikosi 
raudonojo tvano neužlietas Ber
lynas, tol gyvos ir visų paverg
tųjų tautų viltys, o tai ypač 
svarbu ir mums, lietuviams. Ne
žiūrint, kad Vak. Vokietija sa
vo sostine tebelaiko Berlyną ir 
net ateity numato perkelti ir sa
vo parlamentą, bet čia vyksta ir 
įvairios tarptautinės konferen
cijos ypač įvairiais rytų Euro
pos klausimais. Tai ir yra tiesio
giniai mus liečianti politika su 
toli siekiančiomis išvadomis.

ATVYKSTA BALTŲ KO-TO 
GEN. SEKRETORIUS

Į Australiją atvyksta Centrinio 
Baltų Komiteto generalinis sekre
torius estas p. A. Horm. Jis bus 
rugsėjo 15 d. Sydnejuje ir tą pa
čią dieną padarys pranešimą kvie
stiesiems svečiams estų namuose 
šį susitikimą rengia Baltų Komi
tetas Sydnejuje.

Svečias A. Horm gyvena Šve
dijoje ir plačiai žinomas kaip ne
pailstantis antikomunistinis vei
kėjas. Jis plačią antikomunistinę 
veiklą išvystė Švedijoje ir kituo
se Skandinavijos kraštuose ypač 
pernai bevizitoujant Skandinavi
ją Kruščiovui.

Drauge jis yra žinomas ir šiaip 
internacionalinėje veikloje, nes 
dalyvavo (daugybėje tarptautinių 
konferencijų Europoje, Ameriko
je ir Azijoje, visur keldamas pa
vergtųjų Pabaltijo tautų skriau
dą.
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KOMUNISTAI PIETŲ AMERIKOJE

Pavojus Pietų Amerikai
Pietų Amerikos kraštuose savo 

veiklų stiprina tarptautinis komu
nizmas. Tai ryšku nuo sukilimo 
Domininkonų respublikoje pra
džios. Komunistai kursto neramu
mus ir vienu metu įvairiuose kraš
tuose.

Peru valstybėje vyriausybė, tal
kininkaujama kariuomenės ir avi
acijos, neseniai turėjo vesti kovų 
su “teroristais ir partizanų dali
niais”. Nors komunistams artimų 
partizanų tarpe būta didelių nuos
tolių, tačiau civilinio karo pavojus 
Peru valstybėje dar nėra pašalin
tas. Dabar žinoma, kad komunis
tų agentai buvo suagitavę beže
mius Peru indėnus, šiuo metu 
neabejojama, kad po “partizanų” 
skraiste slepiasi komunistai. Ko
vos su teroristais vyksta ir kituose 
P. Amerikos kraštuose. Venecue- 
loje, kur komunistų partija yra 
uždrausta, teroristai — “partiza
nai” yra įsilieję į “Frente Nacio- 
nal de Liberacion” (FNL). šis 
“Frontas” nuolat vykdo užpuoli
mus, ypatingai nukenčia Caracas 
ir kt. miestų policija. Kolumbijoje 
vyksta džiunglėse įsikūrusios nu
sikaltėlių “i 
jie nukreipti prieš ūkininkus. 
Esama žinių, kad toje “armijoje” 
dalyvauja nemaža komunistų. Pa
galiau, apie atentatus prieš vy
riausybę, partizanų kovas prieš 
valdžių pranešama dar iš Brazili
jos ir Bolivijos.

MŪSŲ PASTOGE 1966 m. rugsėjo 6 d.

Tuo pačiu metu ryški komunistų žymi ne tik studentų, bet ir uni- 
veikla ir universitetuose. Komu- versitetų (pvz. Buenos Aires, 
nistų įtaka stiprėja, ir ne tik Pe- Montevideo) dėstytojų tarpe. Toji 
ru (Limos universiteto rektorius 
esąs prokomunistinių tendencijų), 
bet ir Čilėje, Argentinoje, Urug
vajuje ir kituose kraštuose.

uždavinys būsiąs suderinti propa
gandos bei subversyvinius veiks
mus P. Amerikos komunistų bei jų 
šalininkų tarpe, teikti nurodymus 
ir pan. Tų naująjį Agitpropo 
centrą žymia dalimi finansiniai 
parems italų komunistų partija, 
o jam vadovaus 1908 m. gimęs 
Argentinos dailininkas Juan Car
los Castagnino. Jis yra suvaidi
nęs vaidmenį 1952 m. ruošiant 
vėliau uždraustus “P. Amerikos 
Taikos Kongresus”, daug kartų 
yra lankęsis Kinijoje ir Maskvoje.

«pa»»»:M3^cc«i»a»»x«<c£c«cc^^^

KELIONĖMS Į UŽSIENĮ 
KREIPKITĖS PAS MANE. NUO 1959 M. 

AUSTRALIJOJ VIENINTELIS 
LIETUVIŠKAS KELIONIŲ BIURAS

Įvykus Santo Domingo krizei, 
daugelyje kraštų surengtos prieš 
JAV nukreiptos demonstracijos, 
joms vadovavo ir jose dalyvauja 
daugumoje komunistai. Tik Ar
gentinoje ir Urugvajuje demons
tracijose dalyvavo ir nekomunistų 
įtakoje esančios studentų organi
zacijos. Komunistų infiltracija

įtaka įsiskverbusi ir į kairiosios 
krypties organizacijas ir į prof, 
sųjungas.

Komunistams suderintai vei
kiant, paskiri kraštai suderintai 
atsakyti nesugeba. P. Amerikoje“ Grįžęs iš Kinijos, Castagnino buvo 
vykstančios diskusijos apie nesiki
šimo į kito krašto reikalus princi
pą kaip tik apsunkina bendro gy
nybos fronto sudarymą.

Pranešama apie netrukus Ro
moje atidaromų slaptą komunistų 
centrų, kuris skiriamas Pietų 
Amerikos valstybėms. To biuro

antruoju “Argentinos — Kinijos 
Draugystės Draugijos” viceprezi
dentu. Draugija laikoma vienu 
svarbiausių komunistinės propa
gandos Argentinoje centrų. Esa
ma duomenų, kad Romoje steigia
mas biuras atsiradęs ne be Mas
kvos sutikimo. (E)

Geležinę uždangą praskleidus
PRIEMONĖS RUSINTI 

LIETUVIUS MOKSLEIVIUS
Kaip plečiama vadinamoji “tau

tų draugystė” ,liūdi ja Telšiuose 
(ir kitur) naudojamos priemonės. 
Jų tikslas aiškus - rusinti lietuviš
kąjį jaunimą. Taigi, vilniškė ELTA 

'armijos” užpuolimai — papasakojo apie Telšių Žemaitės 
vardo vid. mokyklos moksleivius. 
Prieš porų metų jie buvo nutarę 
papuošti karių (žuvusiųjų rusų) 
kapines. Tuo pačiu metu buvo nu
tarta ieškoti kare žuvusiųjų gimi
nių. Juos radus, mokyklos pedago
gų nutarimu (ar tik jų? — E.),

susirašinėti su žuvusiojo ruso mo
tina pavesta geriausios klasės mo
kiniams. Esą, “nenutrūkstama 
srove plaukė laiškai į Uchtų, o 
iš ten — į Telšius, stiprėjo moki
nių ir žuvusio kario motinos drau
gystė”. Vėliau susirašinėti su ru
se teko jau kitai klasei. Dar vė
liau... iš Uchtos atvyko kario naš
lė Sisojeva ir ji motiniškai ir kar
štai išbučiavusi savo bičiulius Da
roma išvada: toliai nekliudo drau
gystei. (E)

LIETUVIAI STUDENTAI
STATO KIAULIDES 

KAZACHSTANE

1.

2.

3.

KLASTOJAMA ISTORIJA
Praslinkus Pabaltijo valstybėse 

liepos m. vidury įvykusiems oku
pacijos 25-čio minėjimams, jau 
pastebimos Maskvos pastangos 
paveikti užsienio kraštus ir savaip 
nušviesti Pabaltijo valstybių oku
pavimų. "Neue Zuercher Zeitung” 
(tarpt, laida, rugpj. 14, nr. 222) 
žiniomis, šveicarijų ir kitus Vak. 
Europos kraštus jau pasiekė Mas
kvos parengtoji brošiūra, kurioje 
atpasakojamos Taline ir Rygoje 
liepos 17 d. pasakytos A. Sovieto 
prezidiumo pirmininko A. Mikoja- 
no ir min. pirmininko A. Kosygino 
kalbos, šveicarų plačiai skaito
mas, įtakingas dienraštis į tą mas- 
kvinę propagandą reagavo plačiu 
ir visuomenę išsamiai informuo
jančiu straipsniu. Dienraštis pa- prieš beginkles, kitų apleistas ma- 
žymėjo, kad Pabaltijo kraštuose 
komunistai vykdo atkaklių pries
paudos ir naikinimo politikų. Esą, 
liepos mėn. suorganizavę santvar
kos įvedimo minėjimus, komunis
tai juos pavertė cinizmo ir “su
krečiančios hipokrizijos” šventė
mis. Tai kaip tik įrodo užsienyje 
pradėtos platinti brošiūros su Mi- 
kojano ir Kosygino kalbomis.

Toliau dienraštis pateikia smul
kų visų įvykių, pradedant 1939 m. 
Stalino — Hitlerio suokalbiu, ap
rašymų. Jis baigiamas įvykiais, 
kai buvo išrinkti “Liaudies Sei
mai” ir kai pagal visas režisūros 
taisykles estai, latviai ir lietuviai 
“vienbalsiai" nutarę įvesti sovietų 
konstitucijų ir pasiprašę jiems 
leisti įstoti į Sovietų Sąjungų.

Tuo tarpu sovietiniai vadai savo 
kalbose apie 1940 m. “revoliucijai 
pribrendusių” padėtį Pabaltijo 
respublikose ar apie “liaudies 
laimėjimų” ir pan. grubiai pa
žeidė istorijos faktus. Stalino — 
Hitlerio sutartis, ultimatumai, 
kraštų okupacija su Raudonosios 
Armijos pagalba, jėgos politika

kartą dirbančius 
plėšinių žemėse, 
lietuvių studentų 
pūslėtomis ranko-

Atstovaujam visas laivininkystės bendroves.
Atnstovaujam JAV ir Kanados geležinkelius ir Grey
hound, Continental Traihvays autobusus.

žas valstybes, siaubinga deporta
cijų ir naikinimo politika — visa 
tai yra dingę naujai sovietų gami
namos istorijos “atminties ply
šiuose” ar jų vedamoje propa
gandoje. “Tuo tarpu — kaip pa
brėžia šveicarų laikraštis, — visi 
tie įvykiai negali būti ištrinti iš 
skaudžiai nukentėjusių tautų ir 
šimtų tūkstančių išvežtųjų atmin
ties. Visa tai negali būti ištrinta 
iš istorijos, kuri turi įsipareigoti 
tiesai, bet ne pateisinti ideologiš
kai papuoštą ir brutalių jėgos 
politikų”. (E)

Rusai korespondentai komjauni
mo laikraštyje giria lietuvius stu
dentus, pirmą 
Kazachstano 
Džiaugiamasi 
patvarumu bei
mis. Esą, jų tempai — kaip sen
buvių. Lietuviai dirba brigadose, 
kuriose rasi įvairių tautybių jau
nimo. Darbo jiems netrūksta, nes 
tenka dirbti ir naktinėse pamai
nose ir sekmadieniais. Lietuviai 
studentai Kokčetavo srityje, Ruza- 
jevo rajone pirmiausia turėjo pas
tatyti 1.700 vietų kiaulidę. Darbo 
pradžia buvusi sunki, nes patyru
sių statybininkų brigadoje tebuvę 
du trys žmonės. Taigi, buvę pūs
lių, stigo ir medžiagų, bėgiota po 
“instancijas”, reikalauta įvairio
mis kalbomis: rusiškai, kazachiš- 
kai, totoriškai. Be kiaulidės, Lie
tuvos jaunimas dar įpareigotas 
pastatyti 56 vietų vaikų darželį,
visą eilę gyvenamųjų namų ir net daugiau kaip 200 kg. religinio tu- 
ligoninę. (E) rinio spaudinių. (E)

LIKVIDUOTA 617 OPOZICIJOS 
GRUPIŲ ČEKOSLOVAKIJOJE
Vakaruose kartais pasirodo ži

nių, kad Čekoslovakijoje pasireiš
kianti apatija, nesą opozicijos re
žimui. Tas žinias, pagal F.C.I. 
biuletenį, paneigia čekoslovakų vi
daus reik, ministro pavaduotojas 
pulk. J. Klima. Prahoje atidaręs 
policijos veiklos per 20-tą parodą, 
jis pažymėjo, kad Čekoslovakijoje 
per 18 metų buvo susekta bei su- 
likviduota 617 “priešvalstybinių ir 
nelegalių grupių, su daugiau kaip 
8.000 narių”. Matyt, būta ir susi
rėmimų, nes Klimo žodžiais, “ne
teko gyvybės 298 saugumo organų 
nariai”. Dabar spėjama, kad Če
koslovakijoje savo metu veikė 175 
priverčiamojo darbo stovyklos. 
Vikmanovo uranijaus kasyklose 
(jos aprūpindavo uranijum sovie
tų atomines bombas) savo metu 
dirbo 60.000 politinių kalinių.

(E)

Rugpj. 13 d.-iš Maskvos gauto
mis žiniomis, milicija suėmė dau
gelį asmenų, kurie spausdinę bei 
platinę religinio turinio literatū
rą. Laikraštis “Moskovskaja 
Pravda” pranešė, kad lempučių 
fabrike įrengtoje spaustuvėlėje ir 
viename žemės ūkio tyrimo insti
tute buvo spausdinamos malda
knygės, bažnytiniai kalendoriai ir 
šventųjų paveikslai, 
banga 
drome 
minu, 
tūros.
cija viename Maskvos rūsyje rado

Suėmimų 
prasidėjusi, Maskvos aero- 
sulaikius vyriškį su laga- 
pripildytu religinės litera- 
Pradėjusi tardymus, mili-

Mokate tik

Daug tautiečių išvyko per mu», kodėl ne jūa?

Kreiptis:

ALG. ŽILINSKAS

Parūpinam kelionės dokumentus.
4. Patvarkom keliones lėktuvais.
5. Mandagus ir greitas patarnavimas veltui, 

nustatytas kainas. Jokių ekstra mokesčių.

remia Vietnamo komunistų tero
ristus ir Vietnamo karų laiko iš
silaisvinimo karu.

NAUJI TRANSPORTAI 
SIBIRAN

24, HARDWARE ST., MELBOURNE C. 1. 
(HISPANO-AMERICAN TRAVEL BUREAU) 

Telef. 67-3888. Vakarais 93-4258

Keli jaunimo, įvairių darbinin
kų — specialistų transportai rug
piūčio mėn. iš Kauno, Klaipėdos ir 
kt. miestų “savanoriais” išvyko 
darbams į Sovietijos Šiaurės tai
gas. Vienas lietuviško jaunimo 
transportas iš Kauno į Šiaurę iš
vyko rugpiūčio 13 d. “Savanorių” 
su komjaunimo kelialapiais tarpe 
buvo 17 įvairių įmonių darbininkų 
(šaltkalviai, suvirintojai, mecha
nikai ir kt.). Jų tarpe ir kelios 
merginos kaunietės, be specialy
bės. Lietuvos jaunimas tiesiąs 
geležinkelį per taigą — jis su
jungsiąs Archangelską su miško 
eksploatavimo rajonais, be to, rei
kėsią statyti ir gyvenamuosius na
mus. Rugpiūčio 27 d. iš Kauno į 
Archangelsko sritį išvyko kita 
jaunimo grupė. (E)

Pastaruoju metu Sovietų Sąjun
ga superka dideliu mastu Vakarų 
valstybėse kviečius ir miltus. Tik 
vienoje Kanadoje užsakyta dau
giau kaip penki milijonai tonų, iš 
Argentinos laukiama atgabenant 
milijonų tonų javų, iš Prancūzijos 
— 300.000 tonų kviečių ir tt At
rodo, kad Maskva pateiks užsaky
mus ir kitiems Vak. Europos kraš
tams. (E)

Amerikos Jungtinių Valstybių 
biudžete patvirtinta 45 bilijonų 
dolerių suma "karinių pajėgų iš
laikymui. Į šių sumų neįeina įvai
rūs tyrimai ginklavimosi srityje.

Jungtinė Arabų Respublika su 
Egipto prez. Naseriu priekyje

IŠ PASKUTINIO KARO

VOKIEČIAI PRIE LENINGRADO

ATSIŲSTA PAMINĖTI

LIETUVA. Filatelistų Draugi
jos biuletenis Nr. 3 165 m. birže
lio mėn. Leidinėlis 8 psl. rotato
rinis. Šio numerio redaktorius E. 
Jasiūnas. Adresas: 7742 So. Troy 
Ave., Chicago Ill. 60652, U.S.A.

ATEITIN. Vokietijos Stud. At- 
kų Sąjungos neperiodinis leidinė
lis. Nr. 28-29.

Rotatorinis 30 psl. leidinys. 
Redaguoja Vincas Bartusevičius 
74 Tuebingen, Charlottenstr. 8. 
West Germany.

savaičių tylos, kuri brangiai at
siėjo, jis atsisakė pulti Maskvą, 
bet nusprendė puolimų nukreipti 
į pietus: Ukrainą ir Kaukazą. 
Tada jis davė įsakymą Guderianui 
pulti Kijevą. Tiesa, pergalė buvo 
didelė: 665,000 rusų belaisvių ir 
sunaikinta daug karinės medžia
gos. Hitleris pradėjo galvoti, kad 
Sovietija jau ant bedugnės krašto 
ir rugsėjo pradžioje jis įsakė at
naujinti puolimą Maskvos krypti
mi, nors jau artėjo Žiema, ir kartu 
tęsti puolimą Kaukazo link. Gi 
Leningradą jis užmiršo, galvoda
mas jį paimti marinant gyvento
jus badu.

Leningrado apsupimui Hitleriui 
nebuvo reikalingi šarvuočiai. Tad 
jis iš ten atitraukė šarvuočius ir 
aviacijų, perkeldamas į centrinį 
frontą.

Dėl Leningrado nepaėmimo kal
ti dalinai ir suomiai. Maršalas 
Mannerheimas, vadovavęs suo
miams Karelijos sąsmaukoje, ne
norėjo maišyti suomių į Leningra
do paėmimų ir pasiliko pasienyje 
nejudėdamas, gynybos pozicijoje.

Hitlerio įsakymas sustoti prie 
Leningrado, karo specialistų nuo
mone, yra nedovanotinas nusikal
timas, kuris jam vėliau brangiai 
atsiėjo. Apie 40 sovietų diviziją 
būtų buvusios išimtos iš karo lau
ko. Sovietams tai būtų didelis 
smūgis, žinant, kad ten buvo di
dieji ginklavimosi fabrikai.

Kita vokiečių klaida, tai nežino
jimas, kad žiemų Leningradas ne
būna apsuptas, nes natūralios 
kliūtys, upės, kanalai ir ežerai 
pasidaro lengvai pereinami. Ru
sai per užšalusį Ladogos ežerą ga
lėjo pristatyti maistą ir šaudme
nis.

Nepasisekimas lydėjo tuos, ku
rie nepasotinamai norėjo perdaug 
apžioti. 1941 m. Hitleris negalėjo 
pasiekti nė vieno tikslo šiaurėje 
ir centre. Leningradas ir Maskva 
liko nepaimti.

(Bus daugiau)

Leningradas turi kristi dar prieš 
žiemos šalčius. Bet Leningradas 
nekrito. Kodėl? Nes Hitleris ir 
vokiečių armijos vyriausias štabas 
nutarė Leningrado nepaimti, o ap
supti ir įgulų badu išmarinti.

Tai gali atrodyti keista, bet taip 
buvo. Tuo metu, kai Leninp-ade 
krito paskutinės gynybos linijos ir 
kai svarbiausios aukštumos aplink 
miestą jau buvo vokiečių rankose, 
Hitleris įsakė sustoti.

Gen. Reinhardtas vadovavęs 
šarvuočių korpui, sako, kad rug
sėjo 12 d. šis nutarimas kariams 
buvo lyg šaltas dušas. Įsakyme 
buvo įsakyta Leningrado nebe
pulti, bet apsupti ir izoliuoti. Nie
kas nenorėjo tuo tikėti ir visi buvo 
nepatenkinti.

Kokia priežastis šio nutarimo? 
Barbarossos planas buvo aiškus: 
sunaikinus sovietų jėgas Minsko- 
-Smolensko sektoriuje, centro gru
pės šarvuočiai turėjo pasistūmėti 
į šiaurę, kad galėtų bendrai veikti 
su šiaurės armijų grupe, sunaiki
nant visas sovietų jėgas Pabalti
jyje ir užimti Leningradą. Buvo 
aišku, kad po Leningrado kritimo 
bus tęsiamas puolimas prieš Mas
kvą. Visa tai buvo pateisinama, 
nes būtų davę vokiečiams laisvę 
Baltijos jūroje ir geras pristaty
mo bazes, pagaliau turėtų bendrų 
frontų su suomiais. Bet po Smo
lensko kritimo Hitleris atsisakė 
nuo šio plano ir pakeitė savo nuo
monę. Kodėl?

Vyriausiojo štabo karininkai ir 
fronto generolai maldavo Hitlerio 
pasinaudoti sovietų pralaimėjimu 
centre ir paimti Maskvą. Bet, kaip 
žinome, Hitleris dvejojo. Po šešių

(E)

(E)

Suomijoje 
biblioteki-

LIETUVOJE
Liepos mėn. 75 m. amž. suėjo 

lietuvių muzikos veteranui Juozui 
Karosui. J. Karosas yra St. Vai
niūno, J. Juzeliūno ir daugelio ki
tų pasižymėjusių muzikų mokyto
ju. Pastaruoju metu J. Karosas 
dirba Valst. Konservatorijos cho
ro dirigavimo katedroje.

i

Išleistas Lietuvoje šeštasis, pas
kutinis Šekspyro raštų tomas (310 
psl., vertė A. Churginas). Pirmą 
kartų lietuvių k. skelbiama drama 
“Julius Cezaris” ir sonetai. Vil
niuje antrą kartą išleistas, patai
sytas ir papildytas Kazio Borutos 
lietuviškų pasakų rinkinys "Dan
gus griūva” (298 psl., iliustravo 
dail. A. Surgailienė).

Rugpiūčio viduryje 
lankėsi trys Lietuvos 
ninkai bei įstaigų pareigūnai. Jie 
dalyvavo Helsinkyje įvykusioje 
Tarptautinių bibliotekų asociacijų 
federacijos 31-je sesijoje. Lietu
viai, dalyvavę Sovietų S-gos dele
gacijoje, vėliau važinėjo po Suo
miją, bandydami megzti ryšius su 
Suomijos bei kitų kraštų bibliote
kininkais.

Vokiečiai lėtai siaurino puolimo 
žiedą aplink Leningradą. Vienas 
po kito krito priemiesčiai. Hoppės 
grupė prasiveržė Ladogos ežero 
kryptimi, norėdama Leningradą 
apeiti iš rytų.

Rugsėjo 8 d. buvo nutarta užim
ti Schlusselburgų, prie Nevos išta- 
ko iš Ladogos ežero. Kurią valan
dų pulti? Hoopė dar nežino, nes 
divizijos pozicijų išdėstymas pri
klausys nuo Stukas puolimo. Bet 
susisiekti su vyr. štabu nesisekė. 
Padėtis buvo nepakenčiama.

6 vai. ryto vokiečių žvalgai pra
nešė, kad Schlusselburgas gina
mas tik silpnų sovietų kariuome
nės dalinių. Sovietai matyt visai 
negalvojo, kad vokiečiai šioj vietoj 
puls. Reikėjo greito sprendimo. 
Bet Hoppė žino, kad Stukas gali 
bombarduoti kiekvienu momentu 
miestą. Ar laukti kol aviacija at
liks savo darbų, ar rizikuoti? -

Hoppė nutarė veikti ir prieš 7 
vai. ryto duoda įsakymų pulti. Po 
pusvalandžio 424-tas pulkas už
klumpa nepasiruošusius rusus ir 
viršila Wendtas ant bažnyčios 
bokšto iškabina vėliavų. Dabar 
bandoma prisišaukti aviacijos šta
bą, per radijų visų laikų kartojant 
pranešimų: “Schluesselburgas jau 
paimtas. Sulaikykite Stukas puo
limų. Ar supratote?”

Bet lėktuvai jau ore, nes Hoppė 
turėjo pulti ne anksčiau 9 vai. ry
to. Su keliais lėktuvais pavyksta 
susisiekti, bet viena eskadrilė vi
sai neatsako. Hoppė žino, koks 
pavojus gresia jo kareiviams būti 
užmuštiems savų bombų.

8:45 vai. padangėje pasirodo

staugdami Junkers lėktuvai. Hop
pės vyrai su spalvotom juostom 
rodo signalus ir šauna baltas ra
ketas stengdamiesi parodyti, kad 
miestas jau užimtas vokiečių ka
riuomenės. Ar lakūnai pamatys? 
Ar nepagalvos, kad čia rusų ap
gaulė. Nes jiems duotas aiškus 
įsakymas: “Bombarduoti Schlu- 
esselburgų”.

Štai, lėktuvai pasvyra ant šono 
ir puola žemyn kaukdami. Bet 
pirmasis lėktuvas staiga išsitiesia 
ir numeta savo bombas kiek toliau 
į Nevos upę. Kiti lėktuvai jį pa
seka. Paskutinę sekundę eskadri
lės vadas pagavo per radiją pra
nešimų ir įspėjo kitus lakūnus. 
Hoppės vyrai lengviau atsiduso. 
Schluesselburgo paėmimas atiden
gė vokiečiams Leningradą iš rytų, 
kuris dabar buvo apsuptas van
dens iš vienos pusės, o iš kitos pu
sės vokiečių kareivių. Dar buvo 
likęs siauras ruožas iki vakarinio 
Ladogos kranto.

Schluesselburgo kritimas buvo 
didele katastrofa sovietų karinei 
vadovybei. Maršalas Vorošilovas 
visomis priemonėmis bandė išlai
kyti tų siaurų koridorių susisieki
mui su rytais. Keli sovietų pulkai 
valtyse persikėlė Ladogos ežeru ir 
puolė vokiečius Schluesselburge, 
kartu pradėdami kontrapuolimą 
prie Lipki. Vienu metu Hoppės 
dalinys buvo atkirstas nuo vokie
čių armijos. Sovietai metė vis 
naujus ir naujus pulkus į mūšį ir 
vokiečiai suprato, kad Leningrado 
mūšis jiems brangiai kainuos. 
Vieni sakė, kad reikia palaukti, 
kol ežeras užšals, kiti kartojo, kad
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ANAPUS Henrikas Nagys

ŽEMĘ PRARADĘS ŽEMDIRBYS

KASDIENYBES
O žeme, aš girdžiu, kaip verki po mano kojom — 
tavo akis užklojo Įdėtas grindinio akmuo, 
tavo krūtinę slegia miestų milijonai, 
ir žaizdos, prakirstos ligi širdies, tau kūną kloja, 
ir tavo drumstas kraujas trykšta bokštuos purvinuos.

NEPERIODINIS “MŪSŲ PASTOGĖS” KULTŪRINIS PRIEDAS Nr. 2
Redaguoja Albertas Zubras, 46 Malane St., Ormond, Vic., Tel. 58 6421.

Kaip sielvartingai tu po mano kojom raudi!
Kaip plaka tavo mirštanti juoda širdis!
Ją geležis, akmuo ją prislėgė taip skaudžiai;
man rodos, kad ir mano širdį akmenys labiau vis spaudžia, 
ir ji pirmųjų paukščių grįžtant jau nebegirdės.

Dr. J. GIRNIUS

TIE PATYS NAMIE IR SVETUR
(IŠTRAUKA IS KNYGOS “TAUTA IR TAUTINE IŠTIKIMYBE”)

Palikti kraštą dar nereiškia gedi išteisinti krašto palikimą, laiko atleidžiamais nuo įsiparei- 
pallkti pačią tautą. Kraštas įga- o tik nepalaužiama tautinė išri
tina. tautos narių draugės gyve- kimybė.
nimą, ir krašte tauta išskleidžia Tai galioja ir mums, kurie 
savo tautinę civilizaciją. Tautai krašto palikimą suvokėme ir 
kraštas yra jos namai, jos tėvy
nė. Tačiau tauta yra daugiau už 
kraštą ir negali būti su juo su- 
tapdyta tuo būdu, kad krašto 
palikimą būtų galima laikyti pa
čios tautos palikimu. Tautai pri
klausome pačia savo būtimi, o 
ne vieta, kurioj gyvename. Kaip 
nenustojame buvę savo tėvų 
vaikai, nors ir palikdami gim
tuosius namus, taip nenustoja
me buvę savo tautos vaikai, nors 
atsidurdami svetimame krašte. 
Tautoje liekame, kur bebūtume 
likimo nusviesti.

Kadangi tačiau tauta yra 
žmonės, o ne. vieta, tautos mei
lė įmanoma ir be tėviškės sen
timento. Daugiau negu tėviškės 
sentimentu tautos meilė remiasi 
istorine sąmone. Iš ko gimta 
yra esmingiau, negu kur gimta. 
Per tėvus mes siejamės su kartų 
kartomis, kūrusiomis tautos is
toriją. Istorija yra ta "didvyrių 
Žemė”, kuriai priklausome savo 
dvasia, kur bebūtume gimę. O 
i tautos istoriją įsijausti lygiai 
galima ir svetur gimus. Todėl 
lygiai ir svetur gimusiajam yra 
įmanoma savo tautą mylėti bei 
jos gyvenamąjį kraštą laikyti 
savo istorine tėvyne.

Visų lietuvių bendroji tėvynė 
yra Lietuva, nežiūrint, kas kur 
gimė ar gyvena. Lietuva visų 
pirma yra ne žemė Baltijos pa
jūryje, o mes patys, visi lietu
viai.. Užuot buvusi paprastu vie
tovardžiu, Lietuva visų pirma 
yra žodis pačiai tautai. Todėl, 
palikdami Lietuvos kraštą, dar 
nepatikome pačios Lietuvos. 
Mumyse tauta yra įsikūnijusi, ir 
todėl kur esame, ten yra ir Lie
tuva. Koks gilus bebūtų palik
tojo krašto ilgesys, neteisinga 
jį pergyventi lyg pačios Lietu
vos netekimą. Kol Lietuvą my
lime, tol joj mūsų dvasia ir lie
ka. Dvasine prasme Lietuva 
yra lygiai visur, kur mes esa
me, — tiek pat jos krašte, tiek 
pat Rusijos plotuose, tiek pat 
visuose pasaulio kampuose, kur 
atsidūrėme. Visus lygiai telkia 
ta pati dvasinė erdvė, kurią an
ksčiau pavadinome istorija. Ne
same Lietuvos netekę, kol patys 
nesame jai mirę. Tikra prasme 
palikti Lietuvą — tai jai 
nutaustant.

Kadangi palikti kraštą 
nereiškia palikti pačią 
tai tuo pačiu pareiga mylėti sa
vo tautą nei sumažėja, nei at
krinta dėl atsidūrimo svetur. 
Argi vaikui nebėra pareigos my
lėti tėvus vien dėl to, kad jis 
nepasiliko tėviškėje? Lygiai e- 
same tautoje nepriklausomai 
nuo to, ar gyvename jos kraš
te ar svetimame. Todėl lygiai 
esame jai įpareigoti, kur bebū
tume. Tik svetur savosios tau
tos meilės keliamos pareigos 
yra sunkesnės. Čia išryškėja 
anksčiau keltoji patriotizmo 
prasmė iš emocijos pakilti į do
rybę, t.y. tapti doriniu ištikimy
bės nusistatymu. Kas svetur at
sidūręs miršta savo tautai, tas 
krašto palikimą paverčia tautos 
išdavimu. O kadangi svetur sa
vaime atsiduriama pavojun nu
tausti, tai krašto palikime visa
da slypi tautinė kaltė. Net ir 
palikus kraštą dėl prievartos, 
nepakanka tik patiems nekalt- 
tiems jaustis. Ne pati prievarta

nimą, ir krašte tauta išskleidžia

pergyvenome tremtimi. Jautė
mės ne. nusikalstą kraštą palik
dami, o baisaus likimo ištikti. 
Bet visa tai paverstume melu 
sau patiems, jei laikytume save

gojimo Lietuvai. Norėdami iš
likti sau ištikimi, privalome ne- 
išblėsinti tremtinio sąmonės nė 
atsidūrę išeivių buitin. Verkė
me ar neverkėme Lietuvą palik
dami, nieko nereiškia. Kaip iš 
tiesų ją palikome, liudys istori
jai tik tai, kad pasirodėme ir 
pasirodysime. Dabar lemiame1,

ar tik begėdiškai palikome gim
tuosius namus pačią sunkiausią 
valandą, ar iš tiesų rinkomės 
tremtį tolimesnei kovai už tautą 
ir laisvę. Tik tie būsime buvę 
tikri tremtiniai, apie kuriuos 
galės būti pasakyta: jie paliko 
savo namus, bet nepaliko nei 
kovos, nei tautos. Ne laikas 
mus verčia iš tremtinių į išei
vius; o patys atskleidžiame, kas 
iš tikrųjų buvome ir todėl esar- 
me. Kurie pasirodė tik papras
ti išeiviai, tie niekada kuo kitu 
ir nebuvo, niekada jokioj trem
ty negyveno. Kurie iš tikrųjų 
buvo tremtiniai, tiems tremtis 
tebetrunka.

O taip norėtųsi į lygumas plačias dar grįžti 
ir brist per žolę šlamančią, ir naktimis klausytis, 
kaip skrenda vėjas, lenkdamas medžius. 
Ir ramų vakarą pro langą žemės kvapas sklistų, 
ir į juodąsias ąžuolų viršūnes žvaigždės kristų, 
tarytum kibirkštys iš didelių laužų.

VILNIAUS UNIVERSITETAS
Šio universiteto pradžia 1579m. 

— vadinosi Vilniaus akademija. 
Vadovavo jėzuitai, šioje Europos 
dalyje tai vienas pirmųjų univer
sitetų. Pralenkia tik Švedijos Up
salos universitetas — įsteigtas 
1477 m. ir Karaliaus (Koenigs- 
berg) — 1544 m. Pirmasis univer
sitetas Rusijoje buvo įsteigtas

universitetas lenkų 
metu pavadintas bu- 
B a toro vardu. Mat jo

mirti

dar 
tautą,

Sodyba Lietuvoje

A. aUBRAS

Tauta ir valstybė

tūkstančių metų 
triotizmas 

lojalumas savai 
sentėvių kraštui,

TAUTA, VALSTYBĖ, NACIJA.
Tauta vadiname bendros 

kilmės, kalbos, papročių apjun
gtą kultūrinę bendruomenę, ku
ri kaip visuma reiškiasi savo ko
lektyvine dvasia. Paskiras indi
vidas normaliose sąlygose auga, 
formuojasi ir realizuojasi tauto
je. Tas kas jis yra šiandien, yra 
tik viena apraiška gyvybingosios 
tautos jėgos 
grandyje. P a 
yra meilė bei 
tautai, savo
tautinei kultūrai, ištikimybė tau
tinei kalbai, papročiams. T 
kritiškai keliamas savos 
pranašumas, sumistinant 
egzistenciją, įžvelgiant 
ziškai net ypatingą misiją 
jos istorijoje (Senasis 
mentas, Hegel, 
trumpai — perdėtas, šališkas pa
triotizmas vadinamas šovi
nizmu, kartais ir n a c i z- 
m u . šiai paskutiniajai sąvokai 
ypač neigiamą atspalvį davė vo
kiečių nacionalsocialistai, tikrie
ji Hėgelio dvasios auklėtiniai. 
Tikras susivokimas tautinės pri
klausomybės ir gilus josios paži
nimas yra priešingas bet kokiam 
šovinizmui, nes savoji tautinė 
buitis suvokiama, ją įrikiuojant 
į visos žmonijos vegetatyvinį ir 
kultūrinį apsireiškimą; savoji 
tauta matoma lyg žiedas didžia
jam tautų gėlyne, tik savaip dėl

Kai ne- 
tautos 
josios 

metafi- 
; žmoni- 

Testa- 
Dostojewsky),

egzistencijos kovojanti, savaip 
kultūrinėmis varsomis besipuo- 
šianti, savaip žaismingąja pri
gimtimi per meną besireiškianti.

Paprastai tautos, išgyvenusios 
kiltinę būseną ir pasiekusios aug- 
štesnio kultūros bei civilizacijos 
laipsnio, susikuria savišką, ne
priklausomą gyvenimo formą, 
valstybe vadinamą. Natū
raliai ar dirbtinai šios pakopos 
pasiekusi susikonsolidavusi ir 
gentiškus priešingumus įveikusi 
tauta kaikurių teoretikų vadina
ma nacija. Ta prasme na
cija būtų ir šveicarai, nors tau
tiškai giminiuodamiesi su vokie
čiais, prancūzais, italais, kalbėda
mi net keturiomis kalbomis, bet 
išugdę vienos likiminės bendruo
menės priklausomybę, sukūrę 
vieną valstybę ir ją darniai išlai
kydami šimtmečius.

Gyvenimas tautomis yra įgim
tas žmogui reiškinys. Visur ap
linkui, iki kol net mūsų akys sie
kia istorinės praeities, sutinka
me žmones gyvenant gentimis 
bei kiltimis, iš kurių įvairiais ke
liais yra išaugusios šių dienų 
tautos. Gyvenimas būriais sutin
kamas ir tarp gyvių, net primi
tyviųjų — bičių šeimos, skruzdė
lynai, termitų kolonijos. Šeimo
mis gyvena ir primatai — gibo
nai, orangutangai, gorilos ir šim
panzės. Dabartinio žmogaus jojo 
urviniai sentėviai neartdertalie-

čiai ir kromanjoniečiai yra kal
bėję skiemenine kalba ir turėję 
išvystę sudėtingus bendruomeni
nius santykius. Tą. stadiją mums 
primena šių dienų Naujosios 
nėjos gentys bei kiltys.

Gvi-

na-

PLIURALISTINĖS 
NACIJOS KRITIKA

Normaliai valstybė, taigi ir 
ei ja visad yra tautinė, nežiūrint
kuriuo būdu ji kūrėsi — savai
mingai ar nukariavus silpnesnįjį 
ir jį išnaikinus, išžudžius, visiš
kai ar tik paviršutiniškai asimi
liavus bei pačiam asimliavusis.

Kai kalbama apie Romoj imperi
jos laikus, tai pamirštama, kad 
pradžioje ir Roma tebuvo maža 
miestinė, lotyniškai kalbanti lo
tynų valstybėlė. Kai Roma per 
nukariavimus plėtėsi, tai visdėlto 
tik tikrieji romėnai tebuvo pilna 
prasme piliečiai ir respublikos ir 
imperatorių laikais. Res publiea 
— viešas reikalas (common 
wealth) tebuvo bendras tik pat
ricijams, bet ne nukariautiesiems 
bei vergams. Negalima kalbėti 
apie Romos imperijos naciją, nes 
tai implikuoja bendros priklau
somybės sąmonę, o jos nebuvo. 
Romos imperija konsoliduota bu
vo tik karinės jėgos faktoriaus. 
Užtat ir užplūdusiems germa
nams buvo nepersunkiausia pa
keisti senosios Romos veidą, nes 
tereikėjo sunaikinti jos civiliza-

Vincas Kazokas

Sapnas apie namus

Yra kažkur šalis, tartum jaunystė atminimuos — 
Pavasariais ten dega ugnys prasivėrusių žiedų, 
Sugrįžta paukščiai jon, dausose nenurimę, 
Ir ieško ten palikusių savų pilkų lizdų.

Yra kažkur namai, kur amžinoj draugystėj 
Gyvena džiaugsmas, rūpestis ir nuovargis sunkus, 
Kur šypsosi sėdėdama ant vargo kelių kūdikystė 
Ir pina nepabaigiamus svajonių vainikus.

Yra kažkur žmogus, giliai savy paskendęs, 
Lyg žemdirbys, apleisdamas gimtuosius arimus, — 
Jis mintimis anon šalin su paukščiais skrenda 
Ir per naktis sapnuoja prarastus namus.

universitetas yra turė- 
dėstytojų — Lelevalį,
Forsterį, Norvaišų,

Maskvoj 1755 m., kuris šiandien 
vadinasi jo kūrėjo Lomanosovo 
vardu.

Vilniaus 
okupacijos 
vo Stepono
raštu, to meto Lenkijos kaarliaus 
ir didžiojo Lietuvos kunigaikščio, 
buvo įsteigta akademija. Komu
nistinėje tarybinėje Lietuvoje uni
versitetas pavadintas Vinco Kap
suko vardu. Tai ne mokslininkas, 
bet politinis lietuvių komunistų 
veikėjas.

Vilniaus 
jęs garsių 
Pučobutą,
Stuoką-Gucevičių ir kitus. Jį yra 
baigę A. Mickevičius, S. Daukan
tas, S. Stanevičius.

šiuo metu universitete veikia 
7 fakultetai: fizikos ir matema
tikos, chemijos, gamtos mokslų, 
medicinos, istorijos ir filologijos, 
ekonomijos ir teisės mokslo. Be to 
veikią fizinės kultūros ir sporto, 
estetinio lavinimo tarpfakulteti- 
nės katedros. Universitetas turi 
astronomijos observatoriją su 
dirbtinių žemės palydovų stebė
jimo stotimi. Universiteto biblio
teka turi per 1.700.000 tomų kny
gų.

Mokymas universitete vyksta 
trimis formomis: stacionarine 
(dienine), vakarine ir neakivaiz
dine. Stacionariniame skyriuje 
praeitais mokslo metais studijavo 
3.700 studentų. Mokslas trunka 
nuo 4 iki 6 metų. Studijos vyks
ta kursine sistema: studentai du 
kartus per metus, pasibaigus ru
dens ir pavasario semestrams, lai
ko egzaminus, o pasibaigus moks
lo metams, jei išlaikė egzaminus, 
keliami į augštesnįjį kursą.

Universitete veikia dvi studen
tų visuomeninės organizacijos: 
komjaunimo, kuriai praeitais 
mokslo metais priklausė 3.600 stu
dentų ir profsąjunginė. Pastaroji 
atstovauja studentų reikalams, 
organizuoja laisvoldikio praleidi
mą ir studentų poilsį. Veikia dar 
studentų klubai: sporto, kultūros, 
draugystės ryšių su užsienio ir 
tarprespublikine studentija palai
kyti klubas. Universitete garsus 
liaudies dainų ir tautinių šokių 
ansamblis.

cijos centrus ir patiems stoti ant 
imperijos griuvėsių ir pasidaryti 
valdančiuoju sluogsniu.
tačiau bent pietuose
siausias

Būdami 
nepergau- 

sluogsnis ir žemesnės 
kultūros už nukariautuosius, pa
tys ten suromanėjo, prarasdami 
ir savąją kalbą. Romos imperi
jos kūne įsitvirtinusi universali
nės idėjos krkščionybė organiza
ciniais bei administraciniais su
metimais rūpinosi kuo plačiau iš
tiesti lotyniškąjį apdangalą, svar
biausia kalbinį. Romos vyskupas 
laikė mat save ne tik Petro įpė
diniu, bet taip pat ir imperato
riaus 
keliu 
mos 
čiau 
stybės pradus, o taip pat ir 
cijos. šio kūrinio konsoliduojan
ti jėga sėkmingiau ar mažiau sėk
mingai buvo Romos krikščioniš
koji bažnyčia.

Ir didžioji Per»ų imperija pa
grinde buvo tautinė, nes tik ne
gausūs nukariautojai persai te
buvo tikrieji ramsčiai. Jie tvarkė 
ir gynė savo valstybinį kūrinį, 
primesdami nukariautosioms sri
tims ir savąją kalbą. Senajam 

(Nukelta į psl. 4)

ir pontifex maximo.
atsirado ir Šventosios 

imperijos idėja. Sunku 
joje įžvelgti tikruosius

Tuo 
Ro- 
ta- 

val- 
na-
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Tauta ir...
(Atklta iŠ psl. 3)

Egiptą sutinkame reiškinį, kurį 
šių dienų kalba pavadintumėm 
šovinizmu. Iš jeroglifinių įrašų 
sužinome, kad* Egipte žmonėmis 
laikyta tik egiptiečiai, o greta 
suminimi azijatai, lybiečiai ir ki
ti afrikečiai. Kai kraštas prigyve
no surutę, tai jeroglifai skun
džiasi: “Svetimieji iš kitur atėjo 
į Egiptą. Svetimtaučiai visur pa
sidarė žmonėmis (t.y. piliečiais, 
Red.).

Ir Didžiojoj Lietuvos kunigai
kštijoj, nežiūrint didelės toleran
cijos, visdėlto lietuviai buvo pa
grindinė atrama tos keliatautės 
valstybės, o jei norime, tai ir na
cijos. Ypatingai tą gerai supra
to Vytautas, visur skyręs lietu
vius ir, kiek galėjęs savo gimi- 
naičiaus didžiojo kunigaikščio 
vietininkais. Tas, žinoma, buvo 
permažai, todėl ir kūrinys nebuvo 
pakankamai stiprus.

VIENOS TAUTOS 
KELIOS VALSTYBĖS

Tokios, pavyzdžiui, buvo grai
kų Atėnų ir Spartos miestinės 
valstybėlės. Bet jau Homero lai
kais jausta visus graikus esant 
vieną tautinę bendruomenę, kai 
reikėdavo išvien eiti prieš ben- 
drą priešą (Troją) ar apsiginti 
nuo puolėjo. Atėnų smarkiausias 
ir labiausiai užkietėjęs varžovas 
buvo Sparta, bet kai persų karo 
metu 490 m. pr. K. atėniečiai 
kreipėsi pagelbos į spartiečius, 
tie tuoj atskubėjo. Suvokta, kad 
miestinių valstybėlių gyventojai 
yra tos pat kilties broliai, ir su 
jais kariauti, Platono laikyta, 
nemoraliu elgesiu. Tokių valsty
bėlių buvo daug — Atėnai, Spar
ta, Korintas, Tėbai, Samos, Mile
tas ir kitos, bet visas jas jungė 
bendra kalba ir bendri dievai, o 
taip pat doriniai ir narsumo ide
alai. Senieji graikai tat jautėsi 
viena tauta, bet buvo susiskirstę 
į daugelį valstybėlių. Europoje 
šiais laikais tebeturime ryškų 
pavyzdį vokiečius ir Vokietijos ir 
Austrijos valstybes. Jų susijun
gimas į vieną valstybę tik sveti
mųjų įtakos sutrukdomas. Hitle
ris jau tą buvo padaręs.

Afrikoje susikūrė ar tebesiku- 
ria kaikur net labai primityvių

genčių valstybės. Daugelyje vie
tų tačiau neatsižvelgta tautinio 
bei genties priklausomumo prin
cipo, o kuriama valstybė tose ri
bose, kuriose valdyta europie
čių. Nepadaryta jokių etninių pa
keitimų, neapjungiant kolonistų 
pusiau perskirtas gentis ir neiš
skiriant -priešingas bei svetimas. 
Tuo padėtas dinamitas nesusi
pratimams tarp naujai gimusių 
juodojo kontinento valstybių. Tai 
baltųjų krikštatėvių dovana atei
čiai.

MITOLOGINIS TAUTŲ
KILMĖS AIŠKINIMAS

Kiltinė ir kalbinė skirtybė jau 
mitologinio amžiaus žmogui atro
dė stebinanti. Todėl beveik visuo
se senoviniuose tikėjimuose su
tinkame tautinius dievus ir me
tafizinį genties kilmės mitą. Aus
tralijos čiabuvių Kunapipi mitas 
kalba apie Vaisingumo motiną, 
kuri sapnų periode pagimdžiusi 
žmogiškas būtybes — pirmtakus 
čiabuvių genčių. Egiptiečiai jau
tėsi apjungti dieviškos kilmės 
faraono: kiekvienas faraonas lai
kė save dievo sūnum Horu, sū
num dievo Osirio. Žydai savo tau

tos pradininku skaito Abraomą, 
kurio kilmė vesdinama nuo Ado
mo vaikų. Tautos ir tautinės kal
bos kilusios nuo Babelio bokšto 
statymo, nes nuo tada Adomo 
palikuonys ėmę šnekėti įvairio
mis kalbomis. Su Abramu tačiau 
Javė (iškreiptai Jehova vadina
mas) sudaręs sandarą, pasirink
damas žydus savo išrinktąja tau
ta.

Nomadai graikai įsibrovė į 
Balkanus ir įsikūrė ant mikėnų 
griuvėsių. Senąjį jų dievą Kroną 
pakeitė Dzeusu — Krono sūnu
mi, kuris nuo Olimpo viešpatavo 
ir buvo tėvas visų graikų. Atė
nus tačiau globojo jo duktė Atė
nė, Delfus Apolonas. Bet vis ta 
pati Dzeuso giminė.

TAUTINIS RENESANSAS
Tautinį susivokimą laikyti nau

jųjų laikų reiškiniu yra tat vi
sai neteisinga. Bus tiesa, kai sa
kysime, kad plačiuose gyventojų 
sluogsniuose tautinė sąmonė pa
budo naujaisiais laikais. Gyve
nant uždarose ir atsiskyrusiose 
bendruomenėse, tautiškumas bu
vo natūraliai išgyvenamas, visiš
kai neanalizuojant. Tik su priešu 
susitikus, jis išryškėdavo, kaip 
yra atsitikę ir su lietuviais 13 š., 
Mindaugo laikais, kai lietuviams 
ir giminingoms kiltims reikėjo at- 
sispirt prieš vokiškus ordinus ir

IS St. Motuzo drožinių parodėlės Vokietijoje

apsijungiančius ir grėsme virs
tančius slavus.

Viduramžyje susiformavo pietų 
ir vakarų Europos ant Romos 
imperijos griuvėsių naujos kalbi
nės nacijos ,bet jos išryškėjo su 
renesansu. Su juo ir su refor
macija iškilo tautinių kalbų rei
kšmė. Tautiniam susivokimui 
ypač palanku buvo miestelėnų 
sluogsnio augimas. Iš jo tai kilo 
rašto mokovai, kuris po spaudos 
išradimo pasidarė daug prieina- 
mesnis. Tik su Prancūzų revoliu
cija iškilo masių reikšmė vieša
jam gyvenime, o su juo prasidėjo 
demokratėjimo procesas ir kraš
tų visumos vis ryškesnis nacio
nalinis sąmonėjimas.

Pirmojo Pasaulinio karo metu 
labai jau vaizdžiai iškilo tauti
nės valstybės idėja. Woodrow 
Wilson 14 punktų programa 1918 
m. pagarsina ’’Teisingumo taiką” 
su tautų politinio apsisprendimo 
laisve. Ir taip po karo pagal tuos 
principus sudalinta buvo Austrų 
-Vengrų karalija, apkarpyta Vo
kietija. Caristinės Rusijos valdy
tos pakraščių tautos pasigarsino 
atkuriančios nepriklausomas val
stybes. Kilo Lenkija, gi Baltijos 
jūros rytiniame pakraštyje Suo
mija, Estija, Latvija ir Lietuva. 
Tegu daugelyje vietų iš naujo 
atsikūrusių ar iš viso pirmą kar
tą nepriklausomam gyvenimui pa
kilusių valstybių sienos nebūti
nai sutapo su etnografinėmis bei 
kalbinėmis sienomis, bet visdėl
to tai buvo didelis ir reikšmin
gas žingsnis Europoje tautų ap
sisprendimo laisvės keliu.

BAIGIAMOSIOS PASTABOS
Šiuo metu gyvename labai aiš

kų tautinės sąmonės išryškėjimo 
laikotarpį ne tik jausmiškai, bet 
ir racionaliai. Su tautinės lyties 
skirtybės sąmoningu pabudimu 
kyla ir reikalavimas savivaldos. 
Tik dėl tų priežasčių teko kolo- 
nialinėms jėgoms pasitraukti iš 
Azijos ir Afrikos žemynų, kaiku- 
riems net žiauriai priešinantis, 
pav. prancūzams Indokinijoje ir 
Alžyre.

Su tauta yra lygiai kaip su in
dividu. Vaikystę išgyvenęs jau
nuolis deda visas pastangas išsi
vaduoti iš tėvų priklausomybės, 
ypač kai ji yra žiauri, įkyri, bet 
ir tada, kai ji yra peršvelni ar 
perdaug globojanti. Asmenybei 
natūralu pačiai apsispręsti ir ap-

LAIŠKAS IS LOS ANGELES

LIETUVIAI SVETUR
žinios iš laiško stud. med. Ka

roliui Kazlauskui, buvusiam AL- 
SS centrinės valdybos pirminin
kui. Rašo inž. Julius Raulinaiti*, 
kuris studijuoti buvo pradėjęs 
Melbourne. Į Ameriką išvyko 
1954 m. Ištrauka iš J. Raulinai- 
čio laiško: “Užsukau pažiūrėti 
Kalifornijos valstybinio univer
siteto Berkeley priemiestyje. Pir
mas įspūdis tai turtingumas bei 
ištaigingumas net iki išeikvoji
mo, sienos dengtos granitu ir 
marmuru.

Studijoms pasirinkau Los An
geles mieste vieną iš didžiųjų 
privačių universitetų — Univer
sity of Southern California. Čia 
prabangos mažiau, nes biudžetas 
ribotesnis ir sunaudojamas dau
giau akademiniams reikalams. 
Specialiai šią mokyklą pasirinkau 
todėl, kad statybos inžinerijos 
kursas beveik nesiskyrė nuo Mel
bourne programos. Man užskaitė 
visus Melbourne atliktus dalykus 
ir nebuvo jokių sunkumų tęsti ir 
baigti studijas bakalauro laips
niu. Net dalis vadovėlių buvo tie 
patys, tie patys kvaili coliai su 
pėdomis. Iš techniškos pusės pri
sitaikymas buvo nesunkus. Aka
deminė aplinka ir nuotaikos sky
rėsi gerokai. Dydis beveik neap
rėpiamas. Atvažiavau iš 4.000 stu
dentų universiteto į 16.000 — 

sireikšti. Taip ir su tautomis, iš
gyvenusiomis savo vaikystę — 
genties bei kilties stadiją. Tik 
žiauriai drastinės priemonės gali 
pabudusias tautas išlaikyti ver
gystėje. Neišnykęs naujaisiais 
laikais ir tautų genocidas. Po 
II-jo Pasaulinio karo TSRS su
naikino ar išsklaidė kalmukų, 
Krimo totorių, Volgos vokiečių, 
ingušų, čečėnų ir kitas smulkes
nes etnines grupes. Lėtesniam 
tautų naikinimui tarnauja ir ko
lūkinė sistema bei apskritai pri
vačios nuosavybės panaikinimas. 
Tuo jau sugriauta suaugimo su 
pastoge pagrindas: energingesnis 
elementas bėga iš kaimų, net iš 
savo tėviškės jieškoti darbų į pra
monės centrus, tuo būdu be iš
orinio spaudimo pasklisdami po 
didžiuosius TSRS plotus. 

baisi masė. Klasėse tvarka kaip 
gimnazijoj: veda lankymo dieny
nus, tiksliai užduoda lektūros pu
slapius, uždavinėlius ir panašiai. 
Smulkmeniškiau negu Melbour
ne: labiau žiūrima į dalyko de
tales, negu į visumą; protinės 
pastangos mažesnės, kad išėjus 
bent iš aprašymo tą patį kursą ir 
gavus tą patį laipsnį. Čia baigęs 
inžinierius lengviau ir greičiau 
gali tapti gamybos talkininku, 
bet ilgalaikiu požiūriu tai nėra 
joks laimėjimas.

Vieno dalyko čia pasigedau: 
politinio studentų susidomėjimo 
ir tų gerų “Student general mee
tings” Melbourne didžiojoj audi
torijoje. Melbourne aktyvių ir 
atvirai veikiančių marksistų gru
pė, susispietusi apie Labour Club, 
sudarydavo įvairumo ir progų il
goms diskusijoms Student Union 
prie kavos. Tokių dalykų čia 
kaip ir nėra. Sakau “kaip ir nė
ra”, nes šiomis dienomis vyksta 
politinės riaušės Berkeley, dešim
čia metų vėliau. (Paskutiniu lai
ku JAV universitetuose, kaip 
matome iš spaudos, gyvai disku
tuojamas amerikiečių užsianga
žavimas Vietname. Red.)

Los Angeles mieste lietuvių 
yra keli tūkstančiai. Studijuoja 
gal apie 30 — 40 įvairiose mo
kslo institucijose, išsiblaškę, de
ja, be bendrinės studentų orga
nizacijos. Organizuoti yra tik 
skautai akademikai. Jei seniau 
tarp lietuvių vyravo technologi
ja, tai dabar padėtis jau kiek ge
resnė: labiau įvairuoja specialy
bių pasirinkimas, atsiranda pe
dagogų, psichologų, ekonomistų 
ir panašiai. Bet inžinerija, po jos 
medicina, vis dar tarp lietuvių 
pirmauja.

Reikšmingas nuošimtis siekia 
toliau bakalauro ribų. Medikai 
eina iki daktarato jau savaime 
esama tvarka. Tarp asmeniškai 
mano penkiolikos pažįstamų in
žinierių vienas turi daktaro lai
psnį, penki magistro. Tarp jų ir 
aš šiemet įsigijau. Pažįstu du is
torikus — abu ruošiasi daktara
tui. Temos mums artimos — jei 
ir ne visai lietuviškos, tai iš vidu
rio Europos.

(Pabaiga psl. 5)
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Stoviu prie Lietuvos sienos. Ji iš akmenų. Pa

našiai kaip Bavarijos Alpėse tarp Vokietijos ir 
Austrijos. Anoj pusėj, upeliūkščio pašlaitėje, ne
didukė trobelė — medinė, pakrypusi. Langas. Pro 
jį matau lovoje gulinčią motiną. Ant grindų pri- 
klupusi moteris, lyg slaugė. Nerami ji. Vis dairo
si, žvilgčioja į langą ir kažką sukinėja. Veidas 
įtartinas — kaip ir vyro, nors su skarele.

Suprantu, kad tai seklė, o gal ir moteriškai 
persirengęs milicininkas. Sako motinai: “Jis su
grįš, jį dar pamatysi”. Dabar jau seklė pastebėjo 
mane. Atsirėmusį sienos ir betykojantį įsprukti. 
Aš rengiuosi lipti per užtvarą — per sieną.

Prisimenu, kad grįžti reikia leidimo. Bet aš 
jį turiu. Pro balkono langą ištiesta ranka padėjo 
man ant stalo. Tik užuolaida sujudėjo, o veido ne
mačiau. Buvo tamsu, tik atsigulus.

Ir kur tas leidimas? Kišenėje. Tik vienas žo
dis — “M o t i n a ”. Kiek stebiuosi. Be para
šo. Bet aš žinau — tai leidimas. Atkišęs leidimą 
žengiu.

čia gi esama Kudirkos Naumiesčio! Upelis tai 
Širvinta! Tai jį mačiau degant, kai palikęs Lietu
vą, važiavau Rytprūsių plentu. Buvo tada vėlyva 
vasaros naktis. Ugnies liežuviai kilo į juodą dan
gų. Ne visai ir juoda danguje. Virš miestelio ke
lios dešimtys lėktuvų pakabintų lempų. Bet augš- 
čiau tai jau juoda. Ten tik užkimdami ir atsidus
dami urzgė lėktuvai. Tai jie nešė mirtį mieste
liui. Lempos buvo šviesai, kad brangūs sviediniai 
nekristų į rugius ar bulvienojus.

Turiu skubėti atsisveikinti mirštančios. Tik 
aišku, kad čia pat bus ir daugiau sargybinių-sek- 
lių. Aš negaliu eiti tiesiai pas motiną. Sargyba 
pultų mane suimti. Palikčiau motinai tik skaus
mą. Dairausi. Ir tikrai — kiek atokiau upelio, pa- 
krūmy, dega lauželis, prie jo milicininkas. Atsi
rėmęs jis šautuvo. Kitas, taip pat su šautuvu, 
vaikštinėja paupiu.

Perlipu sieną ir nedrąsiai žygiuoju prie lau
žo. Milicininkas ironiškai šypsosi. Tiesiu jam lei
dimą. Jis:

— Sveikas, melburniški!
— Iš kur mane pažįsti?
— Mūsų slaugė jau vakar naktį pasiuntė ra

dijo telegramą. Milicininkas išjungia siųstuvo lai
dą, kuris, matau, eina iš trobelės. Maža, raudona 
kontrolinė lemputė užgęsta. Dabar jis atsiverčia 

didžiulę knygą. Žinau, kad ten visų, užsienyje gy
venančių, lietuvių pavardės ir žinios apie juos. O 
gal ir sprendimai? Man įdomu, kas apie mane už
rašyta. Bet milicininkas tik suraukia kaktą ir už
verčia knygą. Taip ir nesužinau. Staiga komanda:

— Ramiai? Aplink!
Girdžiu, kaip milicininkas užtaiso šautuvą. 

Man aišku, kad mirtis. Lyg ir gaila mirti. Prieš 
mane Romain Rollandas. Tai jo Liucija sakė Pet
rui: “Aš gyventi noriu, labai noriu!” Rolandas sė
da ant žirgo ir lekia. Atsigręžęs tik šypsosi.

Vėl subrazga šautuvas. Ir visdėlto, Viešpatie, 
mirštu! Mintis dėl atgailos formalumo. Bet ir Die
vas! Vieniems yra progos, kaip dabar man, sąmo
ningai mirti, kitiems gi tenka staiga. Aš laukiu 
šūvio ir galvoju, kad nebus jau taip skausminga. 
Bus lyg dūris, kurį pajusiu ir išnyksiu. Tai bus 
paskutinis man'o žmogaus pojūtis.

Ir vėl šautuvo spynos garsas. Laukiu dūrio 
smegenų dalyje. Ir kam žmogaus gyventa? Bet ar 
rožė klausia, o ne žydi! Ir lakštingala neklausia, 
nors ir čiulba. O jei ir klaustų, kas atsakytų? At
sisveikinimui duoda ranką švedas Lagerkvistas. 
Tai jo Barabas mirdamas tarė į tamsą: "Tau pa
vedu savo sielą”. Mintis — virstu į dulkę, žengiu 
į Tamsą.

Tris kartus vis iš naujo buvo užtaisomas šau
tuvas, o aš vis tebėsu gyvas. Dabar suprantu, kad 
tai tik teroras. Aišku, kad niekas neleis taip leng
vai mirti.

Atžygiuoja nuo paupio antrasis milicininkas. 
Jis apykūnis, kokių trisdešimt metų. Kreipiasi j 
mane rusiškai. Ir uniformos jų rusiškos. Apykūnį 
manau esant emocianalų žmogų. Jis gal susigrau
dintų? Liepia man eiti su juo. Neatsisukęs šaud
žiusiojo, nuseku paskui. Bandau milicininką pra
šyti, kad leistų atsisvekinti motiną. Juk jis gali 
būti tikras, kad nebėgsiu. Milicininkas ima juokau
ti: kur aš pabėgsiąs. Jis leidžiąs man pasisveikin
ti ir atsisveikinti su motina. Bet čia pat suabejo
ja, ar nebus pervėlu. Aš norėčiau, kad leistų ma
ne vieną eiti į vidų. Nenoriu, kad milicininko vaiz
das su šautuvu užtemdytų mirštančiosios pasku
tinįjį atodūsį. Milicininkas lyg atspėja mano min
tį. Jis sako, kad paliksiąs lauke ir lauksiąs manęs. 
Motiną jis pažįstąs — ją dažnai yra*tardęs. Jis ir 
mano laiškus atplėšdavęs ir vėliau jai atiduoda- 
vęs.

įeinu į trobelę. Pervėlu. Motina jau iš lovos 
perkelta į karstą. Į mane žiūri slaugė ar seklys su 
skarele ir šypsosi. Iš krūtinės tikrai matau, kad 
tai persirengęs vyras. Prie lovos kažkoks apara
tas, o palubėj vielų reizginys. Žinau, kad tai ra
dijo siųstuvo įrengimai. Man dabar aišku, kad vy
ras su skarele tai technikas.

Akys vėl nukrypsta į karstą. Jis atidengtas. 
Bet keistas tas karstas. Apatinė dalis žemutė, su- 
sirietusios kūno formos ir lyg iš skardos. Bet mo
tina dar ne visai mirusi. Ji alsuoja! Aš puolu prie 
jos. “Mama, mama, aš čia, tavo sūnus! — tariu. 
Ji praveria akis ir keliasi iš karsto. Apsikabina 
mane ir bučiuoja. Tik jos galva tokia išdžiuvusi, 
lyg senai mirusio lavono kaukuolė, prie kurios oda 
prikepusi. Ir rankos tik kaulai. Jos visai šaltos. 
Bet motina praveria lūpas: “Kaip gerai, sūnau, 
kad tu grįžai! Dabar aš nemirsiu”. Jos veidas at
gauna gyvybę, spalva kinta, lūpos pravertos šyps
niui.

— Valiute, Valiute! Kur tu? Bėk į daržą braš
kių. Bet kur Valiūtė? Ji atsigręžia klausiamai j 
mane. Motinos veidas vėl apsiniaukia.

— Taip, jos čia nėra. Aš seniai jau visai vie
na. Kaip gerai, kad tu, sūneli, grįžai! Bet kuo ta
ve pavaišinti? Neturiu nei arbatos, nei cukraus,

ĮDOMŪS faktai PARUOŠĖ B. WILSON

Amerikoje jau paruoštas veži- 80 metų lakūnas W. H. Long Meksikoje ir pietinėse šiaurės 
mas važinėti mėnulio paviršiumi Amerikoje ir gal visame pasaulyje Amerikos valstijose kaktusai, va
šu lanksčiais metaliniais ratais, laikytinas seniausiu lėktuvo pilo- dinami saguaro, išauga apie 50 
Kadangi ant mėnulio viskas sveria tu. Jis pradėjo skraidyti jau 1908 pėdų aukščio, tačiau jų augimas 
šešis kartus mažiau, negu ant že- m. Keisčiausia, kad jis, jau turė- labai lėtas — per dešimt metų jie 
mės, tad ir vežimas su normaliais damas devynerių metų skraidymo paauga vos du centimetrus. Šių 
ratais, stuktelėjęs į nelygumus, patyrimą, į Amerikos karo aviaci- kaktusų amžius ligi 800 metų, 
aukštai pašoktų ir net apsiverstų, ją nebuvo priimtas dėl širdies ne

normalumų. Nežiūrint to, jis ir 
dabar sėkmingai tebeskraido.

nei duonelės. Ir pienelio nėra. Tik kelios pernykš- 
čios bulvės.

Motina pasilenkia kažko palovin. Kai ji atsi
tiesia, matau, kad tai ne motina, o Julė. Tik akys 
tai motinos, kurias paskutinį kartą mačiau prieš 
devyniolika metų. Bet ji, palingavusi galvą:

— Ir tavo Julytės nėra!
Iš kampo rūsčiai, iš padilbų žvelgia vyras su 

skarele. Prieina prie manęs, kietai suspaudžia 
ranką per riešą ir tempia pro duris. Vyras, prisi
jungia dar abu milicininkai, varo mane prie upės. 
Tik milicininkai dabar vetoj šautuvų turi pisto- 
lietus. Jie atkreipti į mane. Pievoje, paupy, lėk
tuvas. Jis nematyto tipo. Geriau įsižiūrėjus tai 
erelis su išskėstais sparnais. Raudonas visas, įkai
tęs.

/ Laužą saugojęs milicininkas atsidengia po pa
žastim neštą knygą ir skaito:

— Algis Mantas, sūnus Antano vyriausiojo 
TSRS teismo nuosprendžiu už akių nuteistas aug- 
ščiausia bausme — amžina tremtis.

Aš lyg noriu protestuoti, noriu klausti kuria 
teise. Nuo vyro nukrenta skarelė. Ant galvos en
kavedisto kepurė. Tai Serovas. Jis griebia man nž 
sprando ir bloškia į lėktuvą. Pro dantis iškvošia:

— Eik po velnių!
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ČIA VYKSTA ATLIETUVEJIMAS
(REPORTAŽAS Iš VASARIO 16 GIMNAZIJOS)

Sunku jieškoti ko nors, kai ne-čiojant po kiemą teko pastebėti, 
turi tikslaus adreso. Esu gana 
skeptiškai nusiteikęs, kai užeinu į 
vieną vokiečių alinę ir klausiu šei
mininkės, ar jinai nežino, kur yra 
“Litauische Schule” lietuvių mo
kykla. Mano nustebimui ji ne tik 
žino Vasario 16-sios gimnazijos 
adresą, — gimnaziją nuo jos dar 
už 15 km., — bet pati yra ten 
buvusi ir mačiusi lietuvių tautinių 
lokių 
kuris 
geros 
sako,

kam-

kun. 
ponia

grupės koncertą. Šoferis, 
mane veža, taip pat labai 
nuomonės apie lietuvius ir 
kad tik ši gimnazija išgar

sino šio ramaus Vokietijos 
pelio vardą.

Gimnazijos direktoriaus 
Br. Liubino nėsant namie, 
Vykintienė, kuri čia turi įstaigos 
vedėjos pareigas, man trumpai 
apibudino šios lietuvių institucijos 
padėtį ir toliau pakvietė p. Me-
dušauską, gimnazijos inspektorių, 
aprodyti gimnaziją.

Centrinis pastatas yra sena 
aristokratiška pilis ir suteikia 
gimnazijai romantišką atspalvį. 
Toliau parke stovi naujas klasių 
pastatas, iš lauko labai moder
nus. Parke dar du seni pastatai 
— ten mokinių bendrabutis. Aty- 
džiai apžiūrėjus pastatus matosi, 
kad dar daug ko trūksta, ypač 
baldų. Taip pat būtina sutvarkyti 
patį parką, kurio yra net keturi 
hektarai, ir įrengti sporto aikšte
les. Nėra ir bibliotekos, kuri šito
kioje institucijoje yra būtinai rei
kalinga.

Šiuo metu gimnazijoje mokosi 
95 mokiniai, visi iš Vokietijos. 
Kaip galima įsivaizduoti, klasės 
yra labai mažos, ir paskutinėje 
klasėje tik 5 — tai tiek šių metų 
abiturientų. Toks skaičius tai 
idealios sąlygos mokslui, nes dės
tytojui galimas pilnai individua
lus priėjimas prie mokinio. Vaikš-

Garsus prancūzų chemikas Pier
re Curie už mokslinius nuopel
nus buvo pristatytas apdovanoti 
ordinu. Mokslininkas atsakė:

— Dėkoju ministeriui už gar
bę, kuri man nereikalinga, bet 
būčiau laimingesnis vietoj gar
bės sulaukęs laboratorijos, kuri 
man tikrai reikalinga.

LIETUVIŲ MOKSLO 
AKADEMIJA

Šiuo metu prie Mokslo aka
demijos veikia 8 moksliniai in
stitutai ir 2 skyriai instituto tei
sėmis. Mokslo akademija ap
jungia 18 akademikų narių, 18 
narių korespondentų, 14 moks
lo daktarų, 226 mokslų kandi
datus, 547 mokslinius darbuo
tojus ir 70 įvairių sričių inžinie
rių. Mokslų kandidatas atitinka 
angliškai kalbančiuose kraštuo
se magistro laipsniui.

vių kalbos studijas baigęs ne- karo tautosakos skyriuje surink- rusiškomis tendencijomis ir 
priklausomais laikais — Vytau- ta dar 200.000 naujų tautosa- marksistinėmis dogmomis labai 
to Didžiojo universitete Kaune, kos kūrinių. Dabartinis liaudies jau ryški. Iki šiol instituto at- 
pas prof. Praną Skardžių. Va- dainų katalogas apimąs 250.000 * ’ ' ' T "
dovaudamas dabar institute žo
dyno skyriui, yra pakeitęs di
džiojo lietuvių kalbos žodyno 
redaktorių prof. J. Balčikonį. 
Kazys Ulvydas taip pat baigęs 
studijas prieškariniais laikais džiagos. 
Kaune — Teologijos Filosofijos 
fakultete pas prof. Antaną Salį. 

Institutas globoja 1907 m.
Labai reikšmingą darbo barą Vilniuje įkurtos Lietuvių Mo- 

varo prie Mokslo akademijos kslo draugijos (jos kūrėjas ir 
Vilniuje, Antakalnio priemies
tyje, veikiąs Lietuvių Kalbos ir 
Literatūros institutas, kuriam 
vadovauja prof. Kostas Korsa
kas. Jame yra šie skyriai su va
dovais:

žodyno — m. kand. J. Kruo
pas; dabartinės lietuvių kalbos 
skyrius — m. kand. K. Ulvy
das; lietuvių kalbos istorijos ir 
dialektologijos (tarmių) — m. 
kand. E. Grinaveckienė; seno
sios lietuvių literatūros (iki ko
munistinio laiko) — m. kand.

LITUANISTINIS 
INSTITUTAS

K. Doveika; naujosios literatū
ros (komunistinio laikotarpio) 
— m. kand. J. Lankutis; tauto
sakos skyrius — m. kand. A. 
Jonynas.

Institute dirba 64 asmenys, 
iš kurių 36 turi filologijos mo
kslų kandidato laipsnį. Čia dir
ba dar 30 pageltrinio personalo. 
Prof. K. Korsakas lietuvių lite
ratūrai pažįstamas dar iš nepri
klausomybės laikų — kaip lite
ratūros kritikas. Komunistų 
partijai priklausė nuo gimnazi
jos laikų. Jonas Kruopas lietu- 

kad bemaž visi mokniai kalba pui
kiai lietuviškai. Tikrai buvo džiu
gu. Teko vėliau patirti, kad dau
gumas mokinių, pradedančių šią 
gimnaziją, visai nemoka lietuviš
kai ir tik šios institucijos dėkai 
išmoksta.

Iš vadovybės pusės nusiskųsta 
tipiška išeivijos jaunimo proble
ma, būtent — abejingumu lietuviš
kiems reikalams. Mažai domimasi 
spauda, nes laikraščiai čia atėję 
jau yra seni.
nimui apie lietuvių kultūrą bei jos 
grožį, kai nėra muzikos plokštelių, 
knygų ir. specialių jaunimo žurna
lų.

Medžiagiškai gimnazija yra la
bai liūdnoje padėtyje. Dar yra 
daug skolos dėl minėto naujojo 
pastato, o visos aukos, kurios 
gaunamos iš Amerikos ir kitur, 

ir mokytojų algoms. Tėvai, kurie 
čia siunčia savo vaikus, dažniau
siai laba maža gali prisidėti prie 
išlaidų padengimo bei gimnazijos 
išlaikymo, nes yra nepasiturintys 
arba ligonys, net patys reikalingi 
paramos.

Dabartiniu metu jaučiamas kaž
koks ciniškas nusiteikimas Austra
lijos lietuvių (mano asmeniška 
išvada) šios lietuviškos mokslo 
įstaigos atžvilgiu. Kam, girdi, 
remti gimnaziją, kurios mūsų vai- 

Sunku kalbėti jau- kai nelankys, kuri yra kitam kon
tinente! Tai siauras akiratis ir 
lėkštas galvojimas. Reikia įsisą- gauna vokiečių gimnazijose. Ir iš žodžiais, esą apie - 5000. Nuo 1957 
moninti, kad ši gimnazija yra vie- to dar dalį paaukoja gimnazijos metų mišrių šeimų sudarymas su- 
nintelis grynai lietuviškas moky
mo centras Vakarų pašalyje. Ją 
baigę abiturientai yra gilios pat
riotinės dvasios, kuri lems jų vi
są ateities gyvenimą ir veiklos 
kryptį. Ypatingai šiame istorinia-

sunaudojamos mokinių išlaikymui me laikotarpyje mums reikia lie- daugelis yra
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iki mirties vadovas buvo dr. Jo
nas Basanavičius) lituanistinę 
biblioteką ir lietuvių rašytojų 
rankraščius. Žodyno kartoteka 
turi per 3.000.000 žodžių kor
telių, tarmių kartoteka — per 
400.000 tarmių pavyzdžių kor
telių ir įkalbėjimų, tautosakos 
archyvas — per 720.000 įvairių 
rūšių bei žanrų tautosakos kū
rinių užrašymų bei užfiksavimų. 
Mokslinė instituto biblioteka tu
ri 65.000 knygų — daugiausia 
lituanistinės srities. Didžiojo lie-
tuvių kalbos žodyno iki šiol at
spausta 6 tomai. Ruošiama tri
jų tomų lietuvių kalbos grama
tika; pirmasis tomas pasirodys 
dar šiemet. Prof. K. Korsako re
daguojamos lietuvių literatūros 
istorijos išėję trys tomai, ketvir
tasis ir paskutinis pasirodys dar 
šiemet.

Tautosakos archyvas buvo 
daug medžiagos sukaupęs ne
priklausomais laikais, vadovau
jant dr. Jonui Baliui. Jo reda
guojamas ėjo tada Tautosakos 
Archyvas. Po II-jo pasaulinio 

Lietuvos Mokslų Akademija

liaudies dainų tekstų ir 40.000 
jų meliodijų.

Lietuvių rašytojų rankraščių 
skyrius turi 28.000 vienetų 
rankraštinės literatūrinės me-

ISTORIJOS INSTITUTAS
Prie Mokslo akademijos vei

kiąs istorijos institutas turi isto
rijos, etnografijos ir archeolo
gijos skyrius. Institute dirba 71 
darbuotojai, iš jų 49 moksliniai 
bendradarbiai — 2 istorijos da
ktarai ir 18 mokslų kandidatų.

Siame institute. raudonojo 
okupanto politinė letena su pro-

Leidykloa “Muzika” Leningra
do skyrius išleido M.K. Čiurlio
nio simfoninės poemos “Jūra” 
partitūrą. Tikimasi, kad partitū
ra galės pasiekti ir užsienio kraš
tus.

★
Lenkijoje neseniai pasirodė V. 

Putino-Mykolaičio romano “Suki
lėliai” vertimas. Partinis dienraš
tis “Trybuna Ludu” pažymėjo kad 
lietuvio rašytojo veikalas esąs vie
nas geriausių verstinės literatūros 
veikalų Lenkijoje.

★
Heidelberge gyvenąs dr. Her

mann Budensieg liepos mėn. baigė 
versti į vokiečių kalbą K. Donelai
čio “Metus”. Tai ketvirtasis “Me
tų” vertimas į vokiečių k. 

tuvių tautos pionierių visose sri
tyse. Ypatingai svarbu Europoje. 
Tų gali atsiekti tinkamiausiai lie
tuvių jaunimas, išaugęs ir išsi
mokslinęs lietuviškoje institucijo
je. Daugumas, baigusių šią gim
nazija, siekia ir toliau mokslo Eu
ropos ir Amerikos universitetuo
se. Remdami šią gimnaziją, mes 
tikrai ir realiai padedame išlaiky
ti tautą — tikslas, kurio nė vienas 
lietuvis neturi pamiršti.

Jeigu būtų didesnis susidomė
jimas šia vieta, čia galima būtų 
įrengti lietuvių pasaulio kultūrinį 
centrą su archyvu, plačiu knygy
nu ir kitomis sąlygomis taip, kad 
lietuviai mokslininkai, net atvykę 
iš kitų kraštų, galėtų čia rasti 
sąlygas moksliniams tyrinėjimams 
bei moksliniam darbui. Ši vieta 
tikrai yra ideali tokiam planui.

Gimnazijos mokytojai dirba tik 
su puse algos, kiek jų kolegos 

išlaikymui. Ar mes Australijoje 
neturėtumėm parodyti nors dalj 
tokio tautinio idealizmo, kaip šie 
pasišventę mokytojai, ir daugiau 
paremti šią lietuvišką tvirtovę?

(Mat, reikia nepamiršti, kad 
vaikai mišrių ALSS pirmininkui. Red.)

spausta du tomai Lietuvos isto
rijos, trečias spausdinamas, o 
ketvirtasis pasirodysiąs 1968 
m., kuris skirtas socializmo ir 
komunizmo statybai Lietuvoje. 
Redaktoriai to darbo pasirašo 
J. Žiugžda, K. Jablonskis ir J. 
Jurginis. Ypač šlykščiai pasiro
do vyriausias- redaktorius J. 
Žiugžda, pasiruošimo pats net 
nebūdamas istorikas.

Kunigaikščių laikų Lietuvo
je, mūsų susikirtimas su augan
čia Maskva pavaizduotas nei
giamai, rusų tauta — gerasis 
lietuvių brolis ir geradaris. Nau
jausių laikų nereikšmingi Lietu
vos komunistų veiksmai reikš
mės atžvilgiu šimteriopai išpūs
ti, suteikiant jiems visuotinio 
liaudies nepasitenkinimo ir ko
vos aspektą prieš buržuaziją ir 
nepriklausomų laikų vyriausy
bę. Skaičiumi ir reikšme išpūs-

Juozas MikStas

SAVAJAI TAUTAI
Pagimdei manes ir leidai 
Eiti, kur patinka man. 
Ir davei man savo veidą 
Nepakeičiamą.

Kur bebusiu, kur nuklysiu, 
Kur lemtis dar benutrems, 
Visados tau priklausysiu, •— 
Ir,kape savam--------------

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę I
šeimų — motina vokietė. Iš da
bar esančių gimnazijoje 51 yra 
gimę tautiškai mišriose šeimose. 
Tėvas lietuvis, motina vokietė. Šei
mos daugiausia sukurtos 1947- 
57 metais. Tai vyrai prievarta 
įjungti į vokiečių kariuomenę, 
paskui belaisviai ir vėliau lietu
viškose darbo kuopose prie ame
rikiečių armijos. Jie neturėjo arti
mo kontakto su lietuviškomis po
kario stovyklomis, todėl ir miš
rios šeimos. Vokietijoj šiuo metu 
yra apie 8000 lietuvių. Lietuvių 
kilmės tai tikrai daugiau, ypač 
iš Mažosios Lietuvos. Lietuviškai 
galvojančių ir dalyvaujančių lie
tuvių bendruomenės organizaci
niam gyvenime, vietinių veikėjų 

mažėjęs — kas metai sukuria
ma apie 50 naujų šeimų, iš kurių 
apie 800 lietuvio su lietuve. Ti
kėjimo atžvilgiu gimnazijoje yra 
72 katalikai ir 23 evangelikai, 
žinios iš kun. Bernatonio laiško

ta lietuvių komunistų partizanų 
veikla Antrojo Pasaulinio karo 
metu.

Moksliškesni ir laisvesni oku
panto direktyvų bei marksizmo 
įtakos yra šio instituto etnogra
finiai ir archeologiniai darbai.

Kad Lietuvos istorijai bus 
uždėti okupanto pančiai, labai 
jau ryšku buvo pačioj pradžioj. 
1940 m., Kalėdų atostogų me
tu, Vilniuje buvo istorijos mo
kytojų konferencija. Referatus 
skaitė prof. Jonynas ir kažkoks 
rusas iš Maskvos. Jonynas ga
na sausai ir be propagandos dė
stė apie lietuvių valstiečių suki
limus caristinės Rusijos okupa
cijos laikais. Svečias iš Mask
vos tačiau su purvais maišė Ge
dimino, Algirdo ir Vytauto var
dus dėl jųjų ekspansinės poli
tikos į Rytus. Jonas Žiaurusis 
ir Petras Didysis (rusų valdo
vai) tačiau buvo pavaizduoti 
kaip pažangūs viešpačiai. Besi
klausantiems buvo aišku: tai 
jų ekspansijos į Vakarus, tai 
jie dėjo pagrindus Rusijos im
perializmui ir kitų tautų paver
gimui.

Lietuviai...
(Atkelta iš psL 4)

Kaikas vyksta žinių pagilinti į 
Europą. Tai visad humanitarai — 
literatūros, kalbotyros, muzikos, 
meno sričių žmonės. Dažiausiai 
vykstama laimėjus kokią stipen
diją — Fullbright ar Guggen
heim. Tokią Guggenheim premi
ją, suteikiančią metus pragyveni
mą Europoje, net du kartus lai
mėjo grafikas Romas Viesulas. 
Fullbright yra gavę daug lietu
vių, ypač merginų, studijavusių 
prancūzų bei ispanų kalbas ir li
teratūrą. Yra muzikų, pav. Da
rius Lapinskas, kurie pastoviai 
sugrįžta į Euoprą, dažniausiai į 
Vokietiją. Tai- dėl to, kąd ten jų 
sritis turi geresnį ir augštesnį 
visuomenės pripažinimą ir įverti
nimą.

Bendrai JAV pažiūra į augštą- 
jį išsilavinimą gerėja, -čia daug 
padėjo prezidentas Kennedy su 
įvairiais tos srities žmonių priė
mimais ir pagerbimais Baltuo
siuose rūmuose. Tačiau tas gerė
jimas dar nėra tiek pažengęs, 
kad intelektualai ar menininkai 
savaime būtų skaitomi tarp vi
suomenės elito, kaip kad yra 
daugelyje kitų kraštų. Bet tai jau 
atskira tema.

I .

Spaudoje
Dr. J. Bračas apie baltus

Fil dr. Julijs Bračs, yra pa
bėgėlis latvis, ilgus metus dėstęs 
Lietuvos istoriją Rygos lietuvių 
gimnazijoje ir puikiai kalbąs lie
tuviškai.

Iš visų dr. J. Bračo atvirų pa
sisakymų dvelkia jo didelė meilė 
ne tik savo, bet ir brolių lietuvių 
tautai ir atsiveria jo skausmo pil
na širdis. Lyg joje būtų susikau
pę visų protėvių iškęstos skriau
dos.

Dr. J. Bračs rašo: “Senoji baltų 
Prūsija ir Latvija su Estija pate
ko į nugalėtojo rankas. Viduryje 
esanti Lietuva turėjo daugiau lai
ko susiburti ir susiorganizuoti. 
Dėka Lietuvos valdovų, kariuome
nės vadų ir politikų genialumui, 
dėka sveikai socialinei būklei, ir 
per Dei gratiam Lietuva trumpu 
laiku virto didele Europos valsty
be... Pabaltijy susidarė pusiaus
vyra tarp Lietuvos ir kryžiuočių... 
Išvaduoti Baltijos pakraščius nuo
Vyslos lig Narvos lietuviams ne
pakako jėgų. Lietuvos ir Lenkijos 
susijungimas darėsi neišvengia
mas. Krikščionybės priėmimas jau 
nebebuvo pavojingas ir nebereiškė 
nepriklausomybės praradimo. Lie
tuva priėmė krikščionybę ne iš 
priešų, bet iš lenkų rankų. Jogaila 
elgėsi politiškai, vedė Jadvygą 
(prancūzų, ne lenkų kilmės) ir 
įžengė j Lenkijos sostą. Jagelonai 
viešpatavo vėliau Bohemijoj ir 
Vengrijoj; visa rytų vidurio Euro
pa pasidarė jageloniška. Kryžiuo
čių ordinui atpuolė pagrindas "va
kariečių pavedimo” priedanga pa
vergti pagonišką kraštą. Jėgų 
persvara nukrypo į Lietuvos — 
Lenkijos pusę. Kryžiuočių galybė 
buvo sukrėsta 1410 m. Tannenber- 
go kautynėse. O palaipsniui įvyko 
ir visiškas jų likvidavimas.”

“Pavergtų baltų šakai — prū
sams pagalba buvo pavėluota. 
Nors kolonizacijos srovė iš Vokie
tijos sustojo, bet visas kraštas 
buvo jau suvokietintas. Nugalėto
jai perėmė netgi vietos gyventojų 
vardą. Tačiau mes nerasime nei 
viename vokiečių mokyklų vadovė
lyje atviro ir aiškaus tos tragedi
jos apibudinimo, kuri ištiko baltų 
Senprūsius, aukštai kultūringos 
tautos tirštai apgyventą kraštą, 
nieku būdu ne vargingų barbarų 
"dykumą”. Jų tėvynė paprastu 
"šalies užėmimu” buvo paversta 
"vokišku kraštu”.

Vokiečių kolonizacija Pa
kaity buvo bažnytinės ideologijos 
ir veiklos pasėka, atitinkanti anų 
laikų įsitikinimus. Tačiau neleis
tina nutylėti įvykius, iškraipyti 
istoriją ir pateisinti darbus, ku
riuos mes šiais laikais nebegalime 
vadinti gerais... Baltų istorikų 
kryžiuočių ordino ir kryžiaus karų 
ir jų pasėkų įvertinimas griežtai 
skiriasi nuo konsevatyviųjų, juos 
pateisinančių, vokiečių istorijos 
raštų...” (Drv.)
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MARKSIZMO KRITIKA Kai įžvelgiame pas Marksą mo
kslo, tikėjimo ir politikos mo
mentus susiliejusiai, stovime 
prieš dvasinę nelaimę — Markso

KARL JASPERS 
APIE MARKSIZMĄ

Karl Jaspers yra vienas iš eg
zistencialistinės filosofijos šulų, 
ilgametis filosofijos profesorius 
Heidelbergo universitete, Vokie
tijoje. Nacion'alsonializmo laikais 
jam, kaip ir Freiburge prof. Mar
tin Heidegger, nebuvo leista 
skaityti paskaitų universitete. Po 
karo abu vėl pradėjo profeso
riauti. Jaspers tačiau 1948 m., 
dideliam vokiečių nepasitenkini
mui, paliko Heidelbergą ir išsikė
lė profesoriauti į Bazelį, Šveica
rijoje. Pagrindinis K. Jaspers 
pasiruošimas yra mediko psichi
atro. Ši įtaka aiški jo ankstyva
jam veikale “Pasaulėžiūros psi
chologija”. Svarbiausias jo vei
kalas “Tiesa“ — Die Wahrheit. 
Žmogiškosios egzistencijos pa
grindinėmis kategorijomis Jas
pers mato laisvę, istoriškumą 
(praeinamumą) ir komunikaciją 
(bendravimą). Ne be pagrindo jis 
kartais vadinamas laisvės filo
sofu.

Po II-jo Pasaulinio karo Hei
delbergo universitete skaitė cik
lą paskaitų apie išmintį ir egzis
tenciją. Iš to ciklo laikė Heidel
berge tris viešas paskaitas, ku
rios atspaustos 1950 m. bendra 
antrašte “Vernunft un Wider- 
vernunft in unserer Zeit” — Iš
mintis ir prietaras mūsų laikais, 
čia paduodame truputį ištraukų 
iš šių paskaitų.

— Marksas yA filosofas. Jis 
yra toks jau savo moksliniuose 
nagrinėjimuose, nes niekur jam 
nesvarbu dalinis pažinimas. Jis 
turi visuotiną įžvalgą, ir visi pa
skiri nagrinėjimai tetarnauja pa
tvirtinti bei paryškinti visuotiną 
istorijos vyksmo įžvalgą, šioji vi
suotina įžvalga yra tačiau mo
mentas filosofinio tikėjimo.

Marksistine filosofija K. Jas
pers charakterizuoja šiais žo
džiais, leisdamas kalbėti marksis
to lūpoms:

— Filosofija iki šiol buvo dalis 
ideologijų. Dabar tik ji pasidaro 
teisinga bei tikra pirmiausia, kad 
ji nuo pasaulio suvokimo priėjo 
prie pasaulio pakeitimo, o antra, 
kad ji niekas kitas nėra kaip tik 
pats mokslas. Su šiuo dviguba 
pasikeitimu yra atėjęs galas ik
šiolinei filosofijai. Naujoji filo
sofija nusikrato ir Filosofijos 
vardo — ji vadinasi tiesiog ma
terializmu.

K. Jaspers Markso veikaluose 
randa pozityvių momentų, kur 
kalbama apie ekonomines ir so
cialines problemas, bet yra grie
žtai kritiškas, kai susiduria su

ties įsitikinimas vadinamas mo
kslu. Niekad jis tačiau savęs ne
vadina tikėjimu, elgiasi tačiau 
kaip kiekvienas dogmatinis tikė
jimas: aklas viskam, kas prieš jį, 
agresyvus ir nepajėgus susitiki
mui — komunikacijai. Marksas 
kaip mokslininkas ir filosofiškai 
tikintis nesiduoda atskiriamas 
nuo politiko. Tikriau — politinis 
įkarštis bei valia dominuoja. Jo 
politinė veikla yra tikėjimo veik
la, pats tikėjimas yra jau politi
nis reiškinys. Marksas ir mark
sistai yra tikėjimo kovotojai...

pravestą mokslo sunaikinimą mo
kslo vardu.

J.P. SARTRE APIE 
MARKSIZMĄ

Jean Paul Sartre yra prancūzų 
rašytojas, praeitais metais gavęs 
Nobelio premiją, o taip pat pran
cūziškojo egzistencializmo filo
sofas. Jis yra Heideggerio moki
nys, kuris drauge su savo moky
toju atstovauja realistiniam, pe
simistinio atspalvio egzistencia
lizmui, kai sprendžia - žmogiškojo 
buvimo prasmę bei tikslą. Žmo-

R ašinio autorė 
Ieva Didiytė

Atostogų metu buvau pasidariu
si mėsinėtoja. Nė pilvo reikalui, 
bet mokslui. Tai darbas veterina
rijos departamente, kur gyvulė
lių kauleliai buvo net nuskutami, 
ir viskas surūšiuojama. Dietos tai
kymas gyvuliams parūpo veteri- 
noriams.

Išpradžių buvo baugu. Vos ne
apsisukau ir nepabėgau namo, 
kai pamačiau kitus kolegas krau
geriškai bemėsinėjančius prie di
delio, mėsgaliais ir kaulais ap
krauto stalo. Išlaikiau tačiau ir 
pripratau. Po savaitės pradėjau 
jaustis kaip namie, o namie va
karais kaip darbovietėj. Kai ma
ma duodavo vakarienei steiko, au
tomatiškai kaulelį apipjaustyda- 
vaū taip, kaip buvau, išmokyta 
darbe. i

Prie mėsinėjimo stalo sėdėda
vome keturiese, penkiese, šešiese 
ar daugiau. Priklausė, kiek dar
bo būdavo. Nuolatiniai buvom ke
turi. Man iš kairės sėdėdavo vie
na veterinarijos studentė. Ji ge
rai pjaustė, pilnai suprasdama 
reikalą. Bet visdėlto ji maža ką 
atlikdavo. Jos krūvelės atskirtos 
mėsos, sausgyslių, riebalų ir kau
lų būdavo visų mažiausios. Mat 
jos interesai lauke už durų, kur 
pro šalį švilpaudami vaikštinėda
vo kaikurie jos kolegų iš vete
rinarijos fakulteto. O ji, turėda
ma būtina riekalą vienam ar ki
tam jų ką nors svarbaus pasaky
ti, taip ir bėgiodavo, nes jis kas 
penkios minutės išeidavo j kitą 
kambarį, kur visokius vaistus ir 
skysčius leido į avinų pilvus. Todėl 
visai nestebėtina, kad Rogeris ne
galėjo suprasti, kodėl mano ben-

visuotinės įžvalgos marksistine 
filosofija. Jai priešpastato jis iš
mintį ir bando nuvainikuoti jo
sios tariamąjį moksliškumą:

— Marksistinis visumos moks
las nieko bendro neturi su mo
derniuoju mokslu. Marksistinė 
mokslo forma yra daugiausia for
ma pažinimo, kuri sutinkama tū
kstančiais metų didžiosiose filo
sofinėse sistemose kaip visuotinė 
įžvalga. Ji yra tapusi atmestina 
kritiškam mokslui kaip grynai 
pretenzija į mokslą. Markso vi
suotinę įžvalgą reikia dešifruoti 
kaip formą tariamo mokslo, ku
rią dar Hėgelis kūrė ir ką Mark
sas pasenusiai tokioj formoj pa
kartojo, tik su specifiniu moder
nišku turiniu.

Būdinga yra kiekvienam tikė
jimui atmetimas netikėjimo. Tu
rįs visuotinę įžvalgą Marksas, lyg . 
teologas, buvo priešininkas ag
nosticizmo ir skepticizmo. Jis at
metė pav. Kantą, kuris jam yra 
skeptikas ir kurio filosofijoje 
jam atsispindi “vokiečių buržu
azijos bejėgiškumas, susigūžimas 
ir mizerija”.

Marksistinio galvojimo svoris 
glūdi kaip tik pagrindinėj klaidoj 
atstovauti tikėjimu tariamam 
mokslui. Iš tikėjimo plaukia įsi
tikinimo fanatizmas; mokslo var
das suteikia priedangą. Savo pa-

gus stovįs prieš Nieką. Tiesa, 
ypač pas Heideggerį, Nieko są
voka lieka neaiški. Jei kas nori, 
gali jį laikyti ir didžiuoju bū
ties Sfinksu. Sartre yra kairiųjų 
pažiūrų žmogus. Save jis laiko 
marksistu, tačiau jo marksizmą 
atmeta marksistai-leninistai, o 
tikriausiai nustebtų ir Marksas 
dėl Sartro jojo interpretavimo. 
Galvojimo laisvės jis niekad ne
aukojo marksistinei dogmai.

Neseniai pasirodė Sartres vei
kalas La Critique de la raison 
dialectique. Čia jis sako:

— Buvo periodas Descartes ir 
Locke, vėliau periodas Kanto ir 
Hėgelio, o po to periodas Mark
so. Kiekviena šių trijų filosofi
jų — pakaitomis yra buvusi dir
va, iš kurios visos individualinės 
idėjos kilo ir formavo kultūrinį 
horizontą. Kiekvienu atveju vy
ravusi filosofija pasirodė neap
lenkiama, kol tęsėsi istorinis pe
riodas, kurio ji buvo išraiška.

Iš vienos pusės Sartre skelbia 
savo besąlygini pritarimą mark
sizmui, iš kitos pusės tuo tarpu 
jis iškelia individą, socialinių-po- 
litinių grupių autonomiškumą, is
torinėje raidoje atsitiktinumo rei
kšmę ir žmogiškojo proto pro
duktą. Jam žinoma marksistų 
nepritarimas jojo tokiom konce
pcijom, bet todėl jis kaltina juos 
nesugebančius Markso skaityti 
ir suprasti. Nesanti tai Markso 
kaltė. Marksizmas esanti neiš
vengiama filosofija mūsų laiko
tarpiui, bet jis esąs pasidaręs 20 
amžiuje visiškai sterilus, bekrau
jis. Problema esanti marksizmą 
atnaujinti, atgaivinti. Sartre ma
no tai esant galima pasiekti ne 
su nauja interpretacija, bet pag-
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rindžiant Markso marksizmą eg
zistencializmu vi erto j materializ
mo ar bent tokiu materializmu, 
kuris būtų suderinamas su egzis
tencializmu. Materialistinę meta
fiziką jis kategoriškai atmeta. 
Priima jis markso socialines Ir 
ekonomines idėjas, laikydamas 
jas pagrįstomis tiesomis. Sveti
mas išlieka Sartre politinei mar
ksizmo apraiškai, kokia ji pasi
rodo kovingoje komunistų parti
joje. Išlieka jis ištikimas laisvės 
principui ne tik filosofijoje, bet 
ir politinėje veikloje. Vengrų 
sukilmo metu išėjo jis su Mask
vos kritika. Sartre yra nuo 1945 
m. būdingas kabinetinis marksis
tas.

BENDRADARBIAVIMAS SU
kai dirbo. Mikroskopiniu tikslu
mu, lyg aukso dulkių jieškoda- 
mas, pašalindavo net mažų ma
žiausią baltą riebalų gabaliuką iš 
pačio mažiausio plyšelio tarp rau
menų. Kaulus atsargiai nuskusda
vo, apšvarindavo, kol prie jų be
veik nieko nebelikdavo. Peilio, 
skalpelio, žirklelių nenumesdavo į 
šalį, kai atbukdavo ar nulūždavo, 
o pagaląsdavo, išnirus suklijuoda
vo. Jo krūvelės iš pradžių būda
vo mažos, bet nors ir lėtai vis 
augdavo, kol už jų jo susikaupęs 
veidas visai pasislėpdavo.

Kitoj pusėj stalo senesnio am
žiaus vyras, buvęs master butcher, 
o dabar dirbąs skerdykloje. Kai 
ten pritrūksta darbo, ateina pas 
mus mėsinėti, švelnesnio būdo 
žmogaus nėsu sutikusi. Kad tokios 
didelės, plaukuotos ir raumenin
gos rankos su tokia meile ir atsi
dėjimu galėtų prisidėti prie šito 
smulkmeniško tyrinėjimo, nebū
čiau tikėjausi. Jis pjaustė, lyg čia 
būtų ne koks didžiulis perskers- 
tas jautis, o jo mylimiausias ka
tinėlis, nugaišęs dėl neišaiškintos 
ligos, kurios priežastį jis nori su
žinoti. Nenorėdamas kaulų per
daug žiauriai nuskusti, palikdavo 
prie jų gerą sluogsnį mėsos, o 
pripratęs mėsą vertinti pagal jos 
riebumą, palikdavo nepašalinęs ir 
gerą sluogsnį riebalų. Labai ge
ros intencijos, bet Rogeriui kaž
kodėl nepatikdavo.

Aš pati savęs nekritikuosiu, nes 
tai nebūtų man į naudą. Užtenka 
trumpai pasakyti, kad po antros 
dienos nebeturėjau nei vieno pirš
to neužklijuoto ar nesubintuoto.

Mums užbaigus mėsinėti vieną 
gyvulį, Rogeris visas dalis pas- 
verdavo ir duomenis užsirašyda
vo. Tada prasidėdavo malimas. 
Kaulus, mėsą ir visą kitą su- 
mesdavome į didelį, elektrinį troš
kintoj ą ir, pasitraukę į pakam
pius, ausis užsikišę laukdavome, 
kol baisus malimo mašinos triukš
mas sustos. Malimo dienomis Ro
geriui kažkodėl galvą skaudėdavo.

dyti, išvalyti ir vėl sustayti, min- 
kymas teko mergaitėms, tai yra 
man vienai, nes veterinarė stu
dentė tuo laiku būtinai kur nors 
išeiti turėdavo.

Maltą mėsą sumesdavau į vo
nią ir minkydavau rankomis. Nuo
vargis taip ir traukdavo atgulti 
į tą mėsos patalą. Bet staiga įvy
ko pakitimas, kuris man vėl su
grąžino pasitikėjimą gyvenimui. 
Gavau paaugštinimą. Nuo mėsinė
jimo stalo ir minkymo vonios bu
vau perkelta į šefo Rogerio pri
vačią raštinę. Į raštinę, pagalvo
kit, į šviesią saulėtą raštinę! Kas 
gi man, kad visur popieriai iš
mėtyti, kad per dulkes sunku pa
žinti daiktus lauke, kad pagaliau 
langas neatidaromas ir tvanku 
kaip kalėjime. Bent nebėsu ap
krauta mėsgaliais ir kaulais, au
syse nebeūžia malamoji mašina, 
nebebliauna kankinami avinai, no
sis nebeužuodžia ano ūkiško, sker- 
dykliško kvapo. Palyginus su gy
vulių namu ir pjaustykla, raštinė 
atrodo jau rūmas, kvepalais iš- 
šlakstytas. Te būnie garsus tas 
vokietis, kurs pasakė: “Arbeit 
macht das Leben suess” (darbas 
saldina gyvenimą). Tai tikra tei
sybė.

Naujasis mano darbas jau at- 
sakomingesnis. Rankoje laikau jau 
nebe peilį, o plunksną. Prieš akis 
turiu ne rausvą mėsą, o baltus 
lapus, ant kurių surašyti svarbūs 
eksperimentų duomenys. Tai reiš
kia — bus smegenims mankšta, 
nuo kurios jau esu kiek atpratusi. 
Teko padaryti daugybę matema
tinių apskaičiavimų, puslapių pus
lapius tų apskaičiavimų; tada vi
sus duomenis paversti tinkama 
forma užrašymui į specialius la
pus, kurie vėliau atiteks compu
ter mašinai. Mano pačios dide
liam nustebimui išmokau naudo
ti skaičiavimo mašinėlę, o vėliau 
computer}. Bet taip lengva nebu
vo. Su didele kantrybe Rogeris 
man viską paaiškino ir daug kar-

dradarbės kolegės krūvelės visai Sumaltą jautį ar aviną reikėdavo tų pakartojo — tas užtruko visą
neaugštėja. suminkyti. Tai buvo sunkiausias dieną. Tada, pasakęs sudiev, iš-

Iš dešinės buvo kinietis studen- darbas iš visų. Kadangi vyrams važiavo mėnesiui atostogų į Syd- 
tas. šis nepaprastai smulkmeniš- buvo skirta malimo mašiną išar- nėjų, kad. mane palieka savo vie-

MOKSLU
toj. Turėsiu tat laikas nuo laiko 
atsiplėšti nuo raštinės darbo ir 
pažiūrėti, kas vyksta gyvulių na
me ir kur mėsinėjama. Suminėjo 
dar, kad kai pakvaišiu nuo vi
sų tų kalkuliacijų bei skaičiavimų, 
galėsiu jam pamatuoti 200 akių 
muskulų ir 400 avies kojų kau
lelių. Parodė tam reikalui apara
tus ir išaiškino, kaip jais naudo
tis. Dar pridūrė, kad nepamirš- 
čiau kasdien pašerti katiną.

Išėjo ir paliko mane vieną, dar
bų begalybę užkrovęs ant mano 
pečių. Atsakomybė nežmoniška! 
Ar pakelsiu nesukritusi, ar res
pektuos mano autoritą? Ar atsi
minsiu, ką mane išmokini? Ar su
gebėsiu? Ar paspėsiu? Ar pa
miršusi nenumarinsiu katino ba
du?

Sėdžiu prie rašomojo stalo, nu
gara atsukta į langą, saulė taip ir 
degina, nes jokių užuolaidų, ši
lima ir dulkės neleidžia kvėpuoti 
— dūstu. Sprendžiu matematines 
problemas. Sprendžiu ir neiš- 
spredžiu, o pasiklausti nėra ko. 
Galva plyšta, o pirmyn neeina. 
Kas neeina pirmyn, tas eina at
gal — taip mama visad sako. At
sikeliu ir einu atgal į gyvulių na
mą patikrinti darbų. Pagrasinu 
kolegoms, kad Rogeris bet kada 
gali grįžti (jiems jis nesakė, ku
riam laikui išvažiuoja,) todėl tu
ri dirbti, lyg"jis būtų čia pat už 
kampo. Turbūt, turėdami galvoj 
šį gresiantį pavojų, visi kibo į 
darbą kaip pašėlę. Taip gerai 
dirbo, kad po kelių dienų ėmė “sir
ginėti”, nes oras pasidarė tikrai 
karštas. Turėjau pasiūlyti jiems 
atostogų. Su malonumu priėmė 
mano pasiūlymą. Ir savo auto
ritetą išgelbėjau, nes ką gi būtų 
pagalvojęs Rogeris, kad man bebo- 
saujant visi darbininkai išlakstė. 
Ir taip aš likau vienui viena.

Grįžtu prie skaičiavimo. Kaip 
lašas po lašo akmenį pratašo, taip 
ir aš vargais negalais pratašiau 
visas paruošiamąsias matematines 
kalkuliacijas ir galėjau eiti prie 
computerio. šis aparatas, kaip vi
si žino, gana komplikuotas. Dėl 
to ir vadinamas mechanišku pro-

tu. Neturėjau nė mažiausio supra
timo, ką darau, bet išmokau jį 
aptarnauti ir panaudoti Rogerio 
reikalams. (Dabar dirbau kamba
ryje su visokiais daktarais ir pro
fesoriais. Jaučiausi visame šita
me rate labai svarbi, o ir jie, at
rodė, mane laikė lyg sau lygią. 
Savaime aišku, kad aš neatiden
giau savo tikrosios pradžios ve
terinarijos departamente. Nesa
kiau niekam, kad pradėjau pap
rasta mėsinėtoje. Oi ne, juk man 
dabar proga vaizduoti mokslinin
kę ar bent jų asistentę. Tarškinu 
aparatą, lyg žinočiau, ką darau, 
kol nuo visų tų skaičių akys mir
guliuoja. Visas pasaulis man da
bar pavirto skaičiais. Pažvelgiu 
per langą, medis šimtas, lapai — 
dešimtukai, penketukai, trejetai. 
Net ir žmonės aplinkui vaikščio
janti skaičiai. Vienas palinkęs 
profesrius — penketukas, kitas 
su pilveliu — šešetas. Naktimis

skaičiuodavau sapnuose. Skaičiuo
davau kaulus, avių akis, inkstus, 
katino ūsus — viską, kas pasiduo
da skaičiavimui ar apskaičiavi
mui.

Nuo computerio perėjau prie 
kaulų ir muskulų išmatavimų. 
Paskutinį kaulą jau padėjusi at
gal į dėžę, katiną pašėriau ir bu
vau beeinanti pro duris namo, 
kai susidūriau akis į akį su Ro- 
geriu, sugrįžusiu iš atostogų. Nuo 
to momento mano autoritetas ir 
nusileido. Tačiau jis nusileido tik 
prieš Rogerį. Savo kasdieniniam 
gyvenime dar ir dabar tebegyve
nu augšto posto prisiminimais. 
Dirbau su mokslininkais mokslo 
darbą, nors ir iki šiai dienai ne
žinau, ką dirbau. Nuo tų atosto
gų tačiau pamilau skaičius. Kai 
skaitau Eliot poeziją, ji man virs
ta skaičiais. Skaičiai šoka, kai 
žvelgiu į abstraktinio meno pa
veikslą.

Gervazas Maukėte

EASTERN RD. HOSTEL

Kiek čia jaunystės, kiek senystės, 
Sunarpliotos lemties karčios! 
Čia ir mane dalia suvystė, 
Kur nei pačios, kur nei marčios...

Kur tik arkliukas, kur stikliukas, 
Dažnai pavergdamas mane, 
Parodo, kur meteliai sukas 
Nusivylimo grandine.

Čia viengungynas, vienuolynas, 
Čia būklas vienišų širdžių.
Vieta ši hosteliu vadinas, 
Vieta atodūsių skurdžių.

Čia darbininkai, kampininkai, 
Čia po pastoge ne sava, 
Keliais išeivių susirinko, 
Ir švaistosi buitim laisva.

Ir išsivysčius čia draugystė
Tarp vyrų mūrų ąžuolų, 
Neleidžia klysti nei paslysti, 
Sulaukus paausių žilų.

Bet čia kai kam užtenka banko 
Knygutės su gera pradžia...
Kai angelas mirties aplanko, 
Sau viską nušvilpia valdžia.

Ir turčių kūnai žemėn griūna, 
Nepasiėmę su savim 
Mylėto pinigo galiūno, 
Taupyto drebančia širdim.

Ir aš čia palikau jaunystę, 
Sunarpliotą lemties karčios. 
Čia ir mane dalia suvystė, 
Kur nei pačios, kur nei marčios...
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SPORTININKAS KELIAUJA

Sportas Adelaidėje
Krepšinio žiemos pirmenybėms 

einant prie galo Vyties pirmoji 
vyrų komanda dar kartų pralai
mėjo. Nežiūrint, kad nebuvo po
ros žaidėjų iš pagrindinio ko
mandos sąstato, žaista buvo la
bai prastai. Tiesiog neturėta jo
kių vaistų, — nepajėgta uždeng
ti poros priešo žaidėjų. Su šiuo 
pralaimėjimu tenka palaidoti vil
tis patekti j aukščiausių klasę, 
— “District.”

Komandos sąstatas turi neblo- 
gesnius davinius kaip kad ir aus
tralų žaidėjai, kartais net pra
našesnius. Visgi australai žaidžia 
geriau. Svarbiausia kliūtis mūsų 
krepšininkams progresuoti, per- 
mažai treniruočių. Dalis žaidėjų 
dėl mokslo, kiti dėl šeimos reika
lų ir kaikurie dėl paprasto tin
gėjimo negali skirti daugiau lai
ko treniruotėms.

Pralaimėta 35-58 (12-58) Tor
rens komandai. Taškus Vyčiui 
pelnė: R. Daugalis 15, J. Gum- 
bys 12, V. Levickis 5 ir L. Urmo
nas su E. Gudeliu po 2.

Antroji vyrų komanda pasiekė 
du laimėjimus. Antras laimėji
mas vos vos išlaikytas. Pirmame 
puslaikyje žaista gerai ir atsi
plėšta net 12 taškų. Antrame 
puslaiky perėjus j zonos gynimą

sporto puslapius puošia Vyties 
vardas. Neaišku, kodėl patys ša
chmatų žaidėjai ir vadovai labai 
kuklūs ir nepasidžiaugia savais 
laimėjimais lietuvių spaudoje. 
Komanda žaidžiusi “C” klasėje 
puikiose finišo — paskutinėse 
rungtynėse laimėjusi 5-0 užėmė 
pirmų vietą ir įsigijo čempijonų 
vardą. Aukštesnėse klasėse žaid
žią komandos dar turi po porų 
rungtynių. Greičiausiai pasibai
gus sezonui šachmatininkai pasi
dalins su visais savais laimėji
mais per šį sporto skyrių.

B. N.

SPORTININKŲ VESTUVĖS
— SUŽIEDUOTUVĖS

Vyties pirmosios vyrų krepši
nio komandos žaidėjas E. Pocius 
su vytiete stalo teniso žaidėja R. 
Pimpyte sukūrė šeimos židinį. 
Naujai jaunai sportininkų šeimai 
vytiečiai linki giedrios ateities.

•
Taip pat iš pirmos vyrų krep

šinio komandos R. Daugalis susi
žiedavo su stalo teniso ir tinkli
nio žaidėja A. Mikužyte. Kaip 
Aldona taip ir Rimas yra veiklūs 
Adelaidės jaunimo organizacijų

Važiuodamas į New Yorkų jau
čiau lyg kokį dvasinį pakilimų. 
Atrodė, lyg tas reikštų mano ke
lionės viršūnę, o nuo čia prasi
dės grįžimas Australijon tik iš 
kitos pusės. Taip pat ir miestas 
bus vienas iš didžiausių, mano 
kada nors matytų.

Bendrų miesto arba tikriau sa
kant Manhattan vaizdų jau bu
vau įsidėmėjęs anksčiau iš nuo
traukų ir filmų. Autobusų stoty 
dar gavau kiek informacijų ir 
tuoj patraukiau į Times Square.

Pačioje pradžioje mieste jau
čiasi beveik kaip ir Adelaidėje — 
viskas atrodė taip, kaip turi būti 
ir kaip įsivaizduota, bet patekus 
į požeminį traukinį savimi pasi-

nariai, pavyzdingai ir tautiniai 
susipratę jaunuoliai.

•
Buvusi Vyties krepšininkė Z. 

Bartminaitė po poros metų pra
leistų Naujoje ■ Gvinėjoje — Pa- 
puoje sugrįžo į Adelaidę.

•
Vyties krepšininkas Algis Rad

zevičius, bebandydamas laimę 
Qeenslando loterijoje, už du ši
lingus laimėjo automobilį.

•
Š. Amerikos liet, krepšinio 

rinktinės žaidėjas E. Šilingas bu
vusiems savo šeimininkams Ade
laidėje p.p. Rakauskams atsiuntė 
pakvietimą į jo (Šilingo) vestu
ves. B. N.

(ĮSPŪDŽIAI NEW YORKE)

tikėjimas dingo. New Yorko po
žeminiai kiek prasčiau sutvarky
ti, nei kur kitur. Yra trys atski
ros geležinkelio kompanijos, ir jų 
stotys daug kur jungiasi. Užrašai 
kur ir kaip važiuoti gana kompli
kuoti, ypač naujokui. Net patys 
miesto gyventojai, jei kartais iš
klysta iš savo praminto tako, 
taip pat jaučiasi pasimetę. Šiaip 
požeminiai traukiniai eina greit 
ir dažnai. Anksčiau juose nakti
mis būdavo nelabai saugu, .bet 
dabar beveik kiekvienam vagone 
vaikšto ginkluotas policininkas; 
jų taip pat maišosi ir stotyse. Sto
tys senos ir jose oras gana sun
kus, ypač vasarų. Susisiekimas 
New Yorke viešuoju transportu 
pigiausias Amerikoje.

Brooklyne, ypač Williamsburg 
dalyje anksčiau buvo pagrindinis, 
lietuvių centras: čia yra kelios 
lietuvių bažnyčios, krautuvės, ta
vernos. Prie pranciškonų vienuo
lyno prisiglaudus ir "Darbinin
ko” leidykla. Tėvų pranciškonų 
globoje ir aš praleidau porų die
nų, kol susiradau savų pažįsta
mų.

Brooklyn's yra vienas iš senes
nių priemiesčių ir jau baigiamas 
užimti portorikiečių ir juodukų. 
Namai seni 4-5 aukštų, gatvės be 
medžių ir labai nešvarios. Senieji 
lietuviai pamažu nyksta, jų vai
kai ir naujieji lietuviai ateiviai 
susiranda kitus patrauklesnius 
priemiesčius.

Apie gyvenimų New Yorke ir

gal greičiau Brooklyne gal bū
čiau susidaręs ir kiek vienašališ
ką nuomonę, jei ne buvęs adelai- 
diškis Leonas Karmazinas, kuris 
gyvena geresniame rajone ir ma
ne supažindino su apylinkėmis 
ir prasigyvenusiais lietuviais.

Brooklyne prisilaiko ir nese
niai Australijos pokeristus “te
rorizavęs” Leonas Butkus, prieš 
kurį, kiek patyriau, tik adelaidiš- 
kis Edas tepajėgė atsispirti. Jis 
dirba tavernoj.

New Yorke išbuvau beveik dvi 
savaites: ėjau, važiavau, dai
riausi, kiek laikas ir jėgos leido. 
Pasaulinėj parodoj mačiau ir lie
tuviškų kryžių, šalia jo daili tri
spalvė ir keli berželiai. Daugelis 
lankytojų sustoja ir net skaito 
angliškus įrašus apie Lietuvą ir 
jos dabartinę padėtį. Kitoj vietoj 
tautiniais rūbais papuoštos lėlės

KOVO 
SUSIRINKIMAS

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus Lietuvių Sporto 

Klubas “Kovas” šaukia visuotinį 
narių, narių rėmėjų, klubui pri
jaučiančiųjų ir sportuojančio jau
nimo tėvų susirinkimą, kuris į- 
vyks rugsėjo 19 d. Bankstown’e 
Dainavos salėje. Susirinkimo me
tu bus svarstoma aktualūs sporto 
klubo ateities reikalai. Narių da- 
lyvavimas būtinas. Pradžia 2 vai. 
po pietų.

S.L.S.K. "Kova.” Valdyba

vaizdavo liet, vestuves. Bendrai, 
paroda labai įdomi.

Aplink visų Manhattan salą 
laivu apvažiuoti kainuoja 2.75 
dol. Bet pamatai miestą iš visų 
pusių ir dar praplauki pro Lais
vės statulą. Rockfelerio centrą 
aprodžiusios turistų vadovės pa
vardė pasigirdo lyg ir lietuviška. 
Pasirodo, kad tai p-lė Pataliūnai- 
tė, kurios tėveliai gimę Ameri
koje. Lietuviškai ji nemokėjo, 
nes ir jos tėveliai vos lietuviškai 
besuprantą. Poilsiui verta užsuk
ti į čia pat esančių Radio City 
Music Hall, kur dienos metu pri- 
einamom kainom rodo vieną iš 
geresnių filmų ir priedo vienos 
valandos gera varietė su garsio
siomis Rockettėmis. Vakarais 
gatvės, ypač pagrindinės pilnos 
žmonių. Niekas niekur, net ir 
paprasčiausiame rajone, nebandė 
užkabinėti. Autobusu pravažia
vome ir pro miesto dalį Bowery. 
Ten daug žmonių guli tiesiog ant 
gatvės pasidėję išgertą bonką ar 
kumštį po galva. Tokius čia vadi
na “bomais”. Naktį turėtų būti 
tikrai nejauku. Tie, kurie jau 
guli, tai nepavojingi, bet yra ap
stu ir stačių... Policija jų net ne
liečia, nes nėra kur bepadėti. 
Harlem įsivaizdavau daug blo
giau, nors pravažiavau vos kele
tą gatvių. Skirtumas tik toks, 
kad visi juodi ir tirščiau gyvena
ma.

Bebūnant New Yorke gyvento
jai buvo raginami taupyti vande
nį, nes dėl ilgos sausros vandens 
atsargos baigėsi. Neveikė ir vie
šieji fontanai. Brangenybių krau
tuvė “Tiffani” šį suvaržymų apė
jo savo vitrinos fontane panau
dodama džiną.

Juozą* Donela

pradėta smarkiai smukti žemyn. 
Pirmas laimėjimas pasiektas 
prieš N.T.H. Employers rezulta
tu 68-6. (28-3). Taškai: K. Jau
nutis 21, J. Smit 16, A. Vaskas 
12, G. Kaminskas su R. Jablons
kiu po 6, V. Straukas 4 ir A. Ba
rauskas 3.

Vieno taško laimėjimas pasiek
tas prieš pajėgiausią po vytiečių 
komandą Bank of Adelaide. Re
zultatai: 46-45 (24-12). Taškai: 
J. Smit 12, V. Straukas 10, A. 
Vaskas 4 ir A. Barauskas 2.

Pirmaujanti pirmoji mergaičių 
komanda pasiekė dvi lengvas per
gales. Priešininkės tepajėgė atsi
laikyti pakol vytietės apšilo, vė
liau jau visas žaidimas priklau
sė mūsų mergaitėms. Laimėta 
prieš Torrens 40-16 (10-6). Taš
kai: N. Vyšniauskaitė 18, V. Ju
cytė 14 ir sesutės Alma su Gina 
Krivickaitės po 4.

Antrame susitikime nugalėta 
kietai priešinusi West Adelaide 
komanda 39-19 (18-6) rezultatu. Sporto malonumai kalnuose

Lietuviai Piet. Amerikoje

Taškus pelnė: V. Jucytė 16, N. 
Vyšniauskaitė 13, A. Roocke (šu
kytė) 6 ir gynėjos M. šiukšterytė 
su A. Krivickaite po 2.

Antroji mergaičių komanda 
neužsileidžia pirmai ir varžybų 
lentelėje užtikrintai pirmauja ir 
galvoja būti čempionėmis.

Abudu turėtus susitikimus ši 
komanda laimėjo. Prieš Torrens 
18-7 (11-2). Čia labai reikėjo pa
sispausti antrame puslaikyje. Ta
škai: M. Lapienytė 8, I. Beino
ravičiūtė su E. Lapienyte po 4, 
K. Baškutė su R. Marcinkevičiūte 
po 1.

Budapest komanda nesugebėjo 
iš viso ką nors panašaus į gyny
bą suorganizuoti ir pralaimėjo 
50-8 (23-2). Taškus pelnė: L. 
Kuncaitytė 12, M. Lapienytė 9, 
N. Marcinkevičiūtė 8, M. Matiu- 
kaitė 
6, I. 
tė 3

PAVYZDINGIAUSIA BENDRUOMENE
(BIČIŲ ORGANIZACIJA IR KARALYSTĖ)

su R. Marcinkevičiūte po 
Beinoravičiūtė 4, K. Bašku- 
ir E. Lapienytė 2.

ŠACHMATININKAI
Vyties šachmatininkai, vado

vaujami P. Lukošiūno, laikosi la
bai gerai ir atrodo artėja prie 
žiemos sezono galo. Šachmatinin
kų dėka beveik kas savaitę Ade
laidės dienraščio “Advertiser”

Kas iš mūsų nežino arba nėra akutėje ir atitinkamu 
matęs bičių. Beveik visi. Nebent nint vikšrelį, 
tik tie, kurie mieste gimė ir augo. 
Bitės gyvena šeimomis. Viena ar 
dvi bitės gyventi negali, šeimoje 
yra trijų rūšių bičių: motina, tra
nai ir bitės-darbininkės. Motina ir 
bitės-darbininkės yra moteriškos 
lyties. Tranai — vyriškos. Motina 
paprastai šeimoje yra tik viena, 
bet kai bitės seną motiną ren
giasi pakeisti nauja, šeimoje kele
tą savaičių gali gyventi ir dvi 
motinos — motina ir dukra. Bi
tės motinų labai myli. Jos prau
sia, šukuoja ir peni ją. Kur mo
tina, ten ir palydovių būrys. Mo
tina tai viskas. Nėra motinos — 
išnyksta ir bitės. Motina deda 
kiaušinėlius. Iš tų kiaušinėlių iš
sivysto bitės. Iš apvaisintų — bi
tės darbininkės arba motina, o iš 
neapvaisintų — tranai. Motina iš
auginama iš to paties bitėms skir
to kiaušinėlio, tik didesniojoje

maistu pe- kas liečia pasiskirstymą darbu, 
yra geriausia pasaulyje. Kiekvie- 

per dieną na bitė — darbininkė žino savo 
sveria. Iš darbų ir be jokių pamokymų ar

motina išsivysto per parodymų atlieka kuo puikiausia.
Nėra ten nei bosų, nei prižiūrėto
jų. Bičių policija — geriausia 
pasaulyje, ne tvarkyti savo gyven
tojus, bet apsaugoti miestų nuo 
visokių užpuolėjų ar pasikėsintų
jų. Bičių mieste niekuomet nėra 
nedarbo. Neturi ir pensijų plano. 
Bitės atsargiai 
dirbančių jėgas, 
reikalą.

Kai deprėsija
bitės sumažina savo miesto gyven
tojus, išnešdamos laukan mirčiai 
savo dar negimusius kūdikius. 
Neturi jos ten jokios prieglaudos 
ar ligoninės. Sergančias, pilnai

IV PIETŲ AMERIKOS 
LIETUVIŲ KONGRESAS

Argentinos Lietuvių Organiza
cijų ir Spaudos Taryba rugpjūčio 
8 d. tarėsi IV P. A. Lietuvių Kon
greso reikalu. Išklausius visų or
ganizacijų nuomones, prieita išva
dos, kad šį kongresą ruoš Argen
tinos Lietuvių Organizacijų ir 
Spaudos Taryba. Išrinktas visų 
16 organizacijų atstovų komitetas. 
Artimiausiu metu bus sudarytas 
vykdomasis komitetas, kuris pra
dės kongreso parengiamuosius 
darbus, palaikys ryšį su Pietų ir 
Š. Amerikos Lietuvių Kolonijomis 
ir viso pasaulio lietuvių spauda 
bei vietinėmis argentiniečių orga
nizacijomis, kurios talkininkaus 
spaudos bei kitomis propagandos 
priemonėmis.

(E)

LIETUVIAI ĮSTEIGĖ 
KOOPERATYVĄ 
ARGENTINOJE

Po kelių metų nepavykusių ban
dymų suorganizuoti Argentinoje 
lietuvių kooperatyvą, šiemet šių 
mintį apsiėmė vykdyti energingas 
lietuvis verslininkas Antanas Ja- 
suitis. Jis liepos mėn. 11 d. priėjo 
konkrečių rezultatų ir tuoj pat 
kooperatyvui steigti įsirašė per 
50 asmenų. Artimiausiu metu 
kooperatyvas pradės savo veiklų. 
Daugelis lietuvių jau pasižadėjo 
savo sutaupąs ir einamąsias sąs
kaitas perkelti iš bankų bei kitų 
kooperatyvų į šį lietuvių Smul
kaus Kredito kooperatyvą. Lietu-

vių tarpe yra nemažai pasiturin
čių asmenų, kurie savus atlieka
mus pinigus leis į apyvartų savų
jų tarpe, tuo būdu keldami lietu
vių ekonominį gyvenimų.

(E)

LIETUVIŲ CENTRAS 
ARGENTINOJE

Šiuo metu Lietuvių Centras yra 
viena aktyviausių organizacijų. 
Nors ji yra ir savišalpinė, bet la
bai daug kreipia dėmesio į lietu
vių tautos kultūrinius ir lietuvy
bės reikalus. Jai šiuo metu vado
vauja naujos emigracijos ateivis 
Vytautas Balčiūnas, baigęs Kauno 
Konservatorijų. Jis ir pati orga
nizacija kreipia labai daug dėme
sio į priaugantį jaunimų. Iš jau
nimo jis yra sudaręs gražų orkes
trą, išauginęs gražaus tembro dai
nininkę Z. Valatkaitę, kuri, paly
dima orkestro ir solo partijose, at
lieka lietuvių liaudies dainas. Vei
kia gražus būrys tautinių šokių 
grupės ponios O. Ožinskienės va
dovybėje. Rugpiūčio 7 dienų L. C. 
jaunimas buvo suruošęs jaukų 
Šokių vakarų, kuriame dalyvavo 
Argentinos Grožio Karalaitė Juk
naitė.

(E)

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI 
kaip įpilsi ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

ROSE
S8 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220

Rockdale stoti*.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary*, N.SvW.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir ucimokojimui. Me* kalbame vokiškai.

reguliuoja savo 
pagal sezonus ir

ar blogas laikas,

Motina gali padėti 
daugiau negu ji pati 
kiaušinėlio 
18, bitė darbininkė 21, o tranas 24
dienas. Išsiritus iš akelės motina 
6 — 8 dienų amžiaus išlekia lau
kan apsivaisinti. Ore susitinka su 
tranu ir ten apsivaisina. Dėdama 
kiaušinėlius gali pati reguliuoti: 
padėti apvaisintą ar neapvaisintą 
kiaušinėlį. Motina yra stambesnė 
ir ilgesnė už bitę — darbininkę.

Tranų bičių šeimoje yra nuo ke
leto dešimčių iki kelių šimtų. Tra
nai yra stambesni už bitę, bet 
trumpesni už motiną. Tranai bi
čių šeimoje nieko nedirba, ir net 
hevalgo patys. Juos bitės maitina. 
Rudenyje bitės nuo tranų atsipa
laiduoja. Išmeta juos laukan. Jei ‘neišsivysčiusias ar susidėvėjusiais 
tranas spiriasi ir nenori eiti, bitės 
nutraukia jam sparnus, kojas ir 
tokį išmeta laukan. Yra atsikimų, 
kad keletas tranų lieka ir žiema- 
voja. Tranas, kaip išsivystęs iš 
neapvaisinto kiaušinėlio, neturi 
tėvo, turi tik senelį, motinos tėvą.

Daugiausia šeimoje yra bičių — 
darbininkių. Jų ten gali gyventi 
nuo 20,000 iki 100,000. Tai galima 
sakyti yra jau miestas, o ne šeima. 
Įdomu, kad bitės savo tokiame di
deliame mieste neturi nei burmist
ro, nei miesto tarybos. Nėra nei 
nusikaltimų, neturi jos ten ir da
boklės. Neturi jos unijos ir nežino 
jokių streikų. Tačiau jų sistema,

sparnais bites irgi išvelka laukan. 
Jei tokia bitė bando grįžti — nelei
džia. Ir kad ji nesipainiotų nune
ša tolyn. Tas pats ir su motina. 
Ją myli ir gerbia kol ji pajėgi ir 
deda kiaušinėlius. Jei motina nu
stoja ir nebegali dėti kiaušinėlių, 
ji turi užleisti vietą kitai.

Bitės tvarko savo miestą, siuva 
korius, neša medų, duoną ir pikį, 
augina naujų prieauglį. Koks 
tvarkingas jų miestas! Turi gat
ves ir alėjas. Jos jau nuo senų 
laikų moka jį šildyti ir vėdinti. 
Nepaisant koks karštas oras lauke 
būtų bet viduje temperatūra vi
suomet vienoda. Vasarą gimusios

bitės amžius yra labai trumpas. 
Gyvena apie 35 dienas. Ji dirba, 
bet savo vaisiais jau nesinaudoja. 
Dirba generacijos labui. Rudenį 
gimusios bitės yra laimingesnės. 
Gyvena 6 — 8 mėnesius. Bičių 
šeimos dauginasi spietimu. Pava
sarį, kuomet šeimoje prisiperi 
daug jaunų bičių, bitės pradeda 
auginti naują motiną ir rengiasi 
spiesti. Likusios šeimoje bitės už
siaugina sau jauną motiną.

Bitės apsigynimui nuo priešo 
turi ginklą — gylę. Ji tą ginklą 
naudoja supykusi ir svarbiame 
reikale. Žmogui jis nėra taip la
bai pavojingas, bet mažesni gyviai 
nuo jo žūsta.

Žmonėms pasisekė bites parsi
gabenti iš miškų ir apgyvendinti 
dirbtiniuose aviliuose. Bet bičių 
perauklėti nepavyko. Jos ir dabar 
dirba taip kaip prieš kelius šim
tus tūkstančių metų, kad dirbo. 
Žmonės tik išstudijavo jų gyveni
mą, darbus ir prisitaikė prie jų.

A. Grinius

NAUJAS LAIKRAŠTIS 
AUSTRALIJOJE

Mūsų Pastogės Redakcija gavo 
susipažinimui naują lietuviškų 
laikraštėlį religinio pobūdžio — 
“Išganymo žinia”. Tai lietuvių 
evangelikų sekmininkų laikraštė
lis, leidžiamas Melbourne, redak
torius Stasys Tautvaišas. Išeina 
4-6 kartus per metus. Hektogra
fuotas. Adresas: P.O. Box 95, 
Clayton, Melbourne, Vic., Austra
lia.

JUOKAIS
KAS LENGVIAU VALDYTI?
Anglų poetas Miltonas kartų 

buvo paklaustas, kodėl karalium 
gali būti ir mažametis, bet vesti 
tegalįs tik subrendęs. J tai Mil
tonas atsakęs:

— Visai teisingai. Juk valsty
bę valdyti žymiai lengviau, negu 
moterį.

— ★ —
Karo metu vokiečiai sugriovė 

miestą, kurio griuvėsius priešvo- 
kiškai propogandai, nupiešė dail. 
P. Picasso. Netrukus pas daili
ninką prisistatė Gestapo agentas 
ir rodydamas į piešinį paklausė:

— čia jūsų darbas?
— Ne, — atsakė Picasso: — 

tai jūsų darbas!

7
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE NEWCASTLE
TAUTOS ŠVENTĖS

PAMALDOS
GEELONG

KAUKIŲ BALIUS
Taip jau atsitinka, kad įvyksta 

numatyti ir nenumatyti dalykai.
Geelongo choro metinis kaukių 

balius buvo numatytas jau prieš 
mėnesį laiko. Muzikantai užkvies
ti rugpiūčio 28 dienai, tik štai ne
tikėtos laidotuvės ir dar tą pačią 
savaitę.

Su liūdesiu palydėjome velionį 
V. Jankų į paskutinę jo poilsio 
vietą — East Geelong kapus.

Vieni miršta, kiti gimsta, taip 
ir sukasi gyvenimas ratu, tad ir 
mes apraudoję mielą mūsų geelon- 
giškį pradėjome ruoštis baliui. 
Kas pynė vainikus, salės papuoši
mui, kas dažė butelius įvairiomis 
spalvomis stalų pagražinimui, kad 
tik įdomiau ir gražiau tame kau
kių vakare. Bet apie savo kaukes 
niekas neprasižioja, niekas nenori 
būti atpažintas. Atspėk jei gud
rus — veido nesimato, figūra iš
kreipta ir vaikšto lyg kerėpla tarp 
visų. Tiesa, kaukių šiais metais 
buvo kiek mažiau. Ypač kaukėtas 
buvo jaunimas.

Štai praeina nei šis nei tas, iš 
vienos pusės lyg vyras, bet kai at
sisuka tai moteris; ten vėl kokia lete, 
tai juoda negrė sėdi — akys tik ~ 
vartosi baltais kleckais. Arba 
antai šoka neišpasakyta 
nei paukštis, nei žvėris. Na, o 
ten tai tikra morka! Ir kur čia 
visas išvardysi!

Po kaukių parado, kuris tikrai 
buvo labai linksmas leidžiant kau
kėms gerai išsišokt ir išsidūkt

įteiktos premijos. Pirmoji premija 
teko A. Medelytei, vaizdavusiai 
tuo pačiu vyrą ir moterį; antroji 
premija L. Valodkaitei — negrei 
ir trečioji V. Brazdžioniui, buvu
siam “rojaus paukščiui”. Toliau 
linksmintasi iki paryčių. Kaip ma
tot, ir šeštadienio vakarai gerokai 
užtęsiami sekmadienio ryto sąs
kaitom kas Viktorijoje draudžia
ma. Bet šiuo reikalu su valdiš
kais vyrais moka dailiai susitvar
kyti p. E. Brenezeris. Ačiū jam.

Širšė

SYDNEY

Arba 
figūra

SPAUDOS BALIUS
Mūsų Pastogės Spaudos Balius 

Sydnejuje praėjo ir šįmet ypač 
jaukiai ir nuotaikingai. Svečių 
buvo susirinkę virš 500, jų tarpe 
matėsi eilė svečių iš Melbourne, 
Wollongongo, Newcastlio ir Can
berros. Iš retesnių svečių galėjai 
sutikti ALB Krašto Tarybos pir
mininką p. J. Valį, p. Eleną žižie- 
nę, žinomą spaudos darbuotoją p. 
A. Krausą (visi iš Melbourno), 
Newcalstle apyl. pir-ką ir choro 
dirigentą p. S. Žuką su ponia Ko
lete, Wollongong apyl. pirm. p. 
Paulauską, M. Gailiūną ir visą 
eilę kitų Mūsų Pastogės bičiulių.

Pažymėtinos ir Spaudos Baliaus 
naujovės: po eilės metų susilau
kėm staigmenos — aktualijų laik
raštėlio “Spaudos Baliaus Kuku
čio”. Vietos lietuviai dailininkai 
ir šiais metais parėmė Mūsų Pas
togę savo kūriniais, kurie baliaus

metu buvo paleisti loterijom Pa
žymėtina, kad dailininko Leono 
Urbono aliejinis kūrinys vienoje 
konkursinėje parodoje buvo įver
tintas “Highly Commended” ir 
laimingasis būvo Mūsų Pastogės 
ilgametis administratorius Br. 
Stašionis. Šalia gėrimų ir bufeto 
veikė dar šampano baras, kuris _ _
daugumos svečių buvo labai palan- Lidcombe. Po iškilmingų pamaldų 
kiai sutiktas. Labai įdomus buvo 
madų paradas, kur mūsų lietuviš
ki modeliai demonstravo pagal 
mūsų premijuotų dailininkų raš
tus austas sukneles. Pačius daili
ninkus pristatė ir modelius apibū
dino p. G. Petrauskaitė, o patį mo
deliavimą organizavo p. I. Dauda- 
rienė.

Svečius vaišino savo paruoštais 
valgiais p. Statkuvienė su pagelbi- 
ninkėmis.

Visumoje Spaudos Balius taip 
labai patikęs, kad atėjus laikui 
skirstytis daugelis nusiskundė, 
kad galėtų užtrukti dar porą va
landų. Gaila, vietos įstatymai lai
ką apriboja.

Prie progos tikimasi, kad apie 
šį Spaudos Balių skaitysime ir 
daugiau atsiliepimų.

D-is

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAI 

SYDNEY
Tautos Šventės minėjimas, 

giamas Sydney apylinkės valdy
bos, įvyks rugsėjo 12 d., sekma
dienį tuoj po liet pamaldų ten pat 
prie bažnyčios esančioje salėje

ren-

įvyks šventoriuje Aušros Tunto 
skautų paradas, vėliau minėjimas 
su menine programa, o po to ben
dras pobūvis su vaišėmis.

BANKSTOWN
Bankstowno apyl. valdyba 

apyl. Kult. Taryba Tautos šventės 
minėjimą rengia rugsėjo 11 d., 
šeštadienį vakare Dainavoje (žiūr. 
skelbimą).

SERGA PLKN.
VACLOVAS ŠLIOGERIS

Sušlubavus sveikatai rugpjūčio 
29 d. paguldytas į šv. Juozapo li
goninę Aųburne visiems sydnejiš-

ir

Sąryšy su Tautos švente pa- 
kiams aktyvus visuomenininkas maldos Newcastelio ir apylinkės 
plkn. V. Šliogeris. Prieš kiek lai- lietuviams bus laikomos rugsėjo 
ko turėjęs širdies priepuolį ir po 12 d. 9.30 vai. ryto. Išpažinčių 
to pasireiškę įvairūs vidiniai ne- bus klausoma nuo 8,45 vai. aus- 

a—-• ir sveikata tralų pamaldų metu.galavimai. V. Šliogerio sveikata 
gerokai pakriko. Jo sveikatos pa
dėtis nėra aliarmuojanti, bet pa
guldytas į ligoninę tyrimams, kad 
būtų lengviau nustatytas gydy
mas. Artimieji draugai ir pažįs
tami kviečiami jį ligoninėje ap
lankyti.

MALDOS APAŠTALAVIMAS
Jo šventenybė popiežius Pau

lius VI MA nariams rugsėjo mė
nesiui skyrė sekančias intencijas: 
bendrą j ą — Kad visi ti

kintieji Šv. Raštą pagal Bažny
čios nustatytą tvarką dažnai skai
tytų ir apmąstytų.
misijų — Kad vietinė dva

siški j a ir misionieriai iš svetimų
bendradarbiautų.

Kun. S. Gaidelis SJ.

ADELAIDE
GARSINA LIETUVOS
LIETUVIŲ VARDĄ

Mums į rankas pateko Elizabeth 
Civic teatro programa. Atvertus 
programą, dešimtame puslapyje

JIE IR

ALB BANKSTOWNO APYLINKĖS VALDYBA 
drauge su

APYLINKĖS KULTŪROS TARYBA
RUGSĖJO 11 D. (ŠEŠTADIENĮ) RUOŠIA

TAUTOS ŠVENTES

MINĖJIMĄ VAKARA
Programoje: 1) oficialioji ir meninė dalis; 2) Šokiai.

Pradžia punktualiai?* vai. vak.
Gros kontinentalinis orkestras. Bufetas su šiltais ir šaltais užkandžiais.
Įėjimas: suaugusiems 10 šil., jaunimui 5 šil.

Pelnas skiriamas Jaunimo Kongreso Fondui

Kas naujo Melbourne?
TALKOS METINIS 

SUSIRINKIMAS
Rugpiūčio 29 d. St. John’s 

rapijos salėje įvyko Lietuvių 
operatinės Kredito D-jos 
kos” 
Susirinkimą atidarydamas pirmi
ninkas L. Barkus pasidžiaugė di
dėjančiu Talkos narių skaičiumi, 
primindamas tačiau, kad beveik 
kas metai mirtis narių skaičių ir 
mažina. Šių metų pradžioje mi
ręs Talkos narys Kazimieras Gra- 
chauskas buvo susirinkimo pa
gerbtas susikaupimu. Susirinki
mui pirmininkavo J. Šniras, sek
retoriavo V. Jakutis.

Iš valdybos veiklos ir finansi
nės apyskaitos pranešimų paaiš
kėjo, kad Talka baigė apyskaiti- 
nius metus turėdama 120 narių, 
įnašų £1050.-, indėlių £7887.-. Iš
davė 10 paskolų £4710.-. Liepos 
mėn. 1 d. liko vigo neapmokėtos 
22 paskolos £ 6833.- sumai. Visos 
išduotos paskolos skolininkų 
mirties atvėju pilnai apdraustos, 
kurių draudimas Talkai per me
tus kaštavo virš £30.-. Už pasko
las buvo gauta £506.- palūkanų.

Per metus Talka suteikė virš 
£20.- paramą spaudos, sporto ir 
vietos choro reikalams. Apyskai- 
tinius metus baigė su £119.- gry
no pelno, kurį susirinkimas pa
skirstė taip; 5% įnašų kapitalo 
dividendui, 10% Melboumo Lie
tuvių Namams ir likusią sumą at
sargos kapitalui. Susirinkimui

pa- 
Ko-

“Tal-
metinis narių susirinkimas.

są-
su-

už- 
or- 

laiko

patiekta apyskaita: balarisas 
£9245.- ir pelno bei nuostolių 
skaitos balansas £547.- sumai 
sirinkimo buvo patvirtinta.

Susirinkusieji ■ valdybos 
klausė ar visos vietos lietuvių 
ganizacijos savo pinigus
Talkoje? Be to, buvo užsiminta, 
kad mūsų tautiečiai savo santau
pas Talkoje laikyti ir reikiamas 
paskolas joje imti vengia todėl, 
kad taip darant būsianti atskleis
ta saviems tautiečiams paskirų 
asmenų materialinė padėtis, ko 
kiekvienas daryti vengiąs. Į tai 
Talkos valdybos buvo paaiškinta, 
kad kaip daugelio profesinės pa
skirties organizacijų bei paskirų 
profesijų asmenų darbe galioja 
tam tikra etikos taisyklė, kad as-

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ 
KNYGNEŠIAUJA!

Sydney Liet. Taut. Šokių Gru- __ . __
pės veiklai reikalinga ir lėšų. Bet kraštų darniai sugyventų ir glau- 
ji neina rinkti aukų, kaip kad ki- ’—J—J—
ti, o bando sau reikalingų lėšų už
sidirbti. Taip grupės vadovės p-lės 
J. Reisgytės iniciatyva Tautos 
Šventės minėjime Bankstowne 
rugsėjo 11 d. bus pardavinėjamos 
lietuviškos knygos, plokštelės ir 
originalūs liet, dailininkų paveiks
lai. Visa šita kultūrinė krautuvė 
(pirmoji Sydnejuje!) bus atidara 
Dainavoje jau nuo 6 vai. vakaro. 
Visi kviečiami atsilankyti į minė
jimą ir drauge įsigyti vertingų 
dalykų.

džiai

CANBERRA
ATŠAUKIAMAS VAKARAS
Atsisakius “Aušros” chorui da

lyvauti Tautos šventės proga nu
matytame minėjime — šokių va
kare rugsėjo 11 d. ir nepavykus iš
platinti pakankamai pakvietimą, 
minėjimas — šokių vakaras at
šaukiamas. Canberros ir apylin
kių lietuvius maloniai už tai at
siprašome.

Apylinkės Valdyba

randame Lituanios choro puikią 
fotografiją, o sekančiame pusla
pyje skaitome, kad rugpjūčio 28 
dieną tame teatre įvyksta Tarp
tautinis festivalis. Pirmaisiais 
festivalio programos punktais ei
na lietuvių choro, kuriam diriguo
ja Vaclovas Šimkus, keturios liau
dies dainos; pianinu akomponuoja 
N. Masiulytė. Antruoju progra
mos punktu eina lietuvių tautiniai 
šokiai, kuriems vadovauja Br. 
Lapšienė; o akordeonu šokiams 
groja R. Germanaitė.

Toliau kitų tautybių pasirody
mai.

Į akis krenta programoje patal
pinta tik lietuvių choro “Lituania” 
fotografija. Dažnam gali kilti 
klausimas: kodėl? Sunku į šį klau
simą tiksliai atsakyti, kodėl te
atro vadovybė pasirinko mūsų cho
ro fotografiją. Tačiau, atrodo, 
neapsiriksime spėliodami, kad mū
sų choro vadovybė nesnaudė ir 
laiku parūpino tinkamą choro fo- 

£ tografiją, kuri ir pateko į progra
mą.

Programa apima visos savaitės 
parengimus ir bus skaitoma tūks
tančių žmonių. Be to, kiek patyrė
me, teatro vadovybė išsiuntinėjo 
programą į užsienius žymiems te
atro darbuotojams bei meninin
kams. Tuo būdu lietuvių vardas 
plačiai minimas.meninė paslaptis yra viešai ne

skelbiama; Talkos valdyba tokios 
etikos dėsnio savo veikloje prisi
laiko, todėl toks vengimas nau
dotis Talkos patarnavimais esąs 
beprasmis. Tokio dėsnio prisilai
kydama Valdyba atsiprašė pa
klausė jus, kad ir apie vietos or
ganizacijas, kurios laiko ar ne
laiko savo pinigus Talkoje, nega
lėsianti painformuoti; ji pasi
stengsianti su organizacijų va
dovybėmis tuo reikalu susisiekti. 
Vieton iš valdybos išėjusių į val
dybą pririnkti du nariai: L. Bar
kus ir Povilas Baltutis. Naujai 
išrinktoji valdyba pareigomis 
pasiskirstė taip: L. Barkus pirm.,

Vanagas vicepirm., V. Jaku- 
sekretorius, J. Antanaitis

Baltutis valdybos nariai.

(ALŽ)

KRAŠTO TARYBOS 
PIRMININKAS SYDNEJUJE
Be eilės kitų svečių Mūsų Pas

togės Spaudos Baliaus proga į 
Sydney buvo atvykęs ir ALB 
Krašto Tarybos pirmininkas p. J. 
Valys. Pasidžiaugęs spaudos Ba
liumi pirmininkas dar porą dienų 
užtruko pasimatydamas su Kraš
to Valdybos pirmininku, nariais ir 
eile savo senų bičiulių. Apsistojęs 
buvo pas sydnejiškiams gerai pa
žįstamą Povilą Alekną Cabramat- 
toje.

POBŪVIS IR MŪSŲ 
PASTOGĖ

Aną šeštadienį, kaip tik tą patį 
vakarą, kada įvyko ir Mūsų Pas
togės Spaudos Balius, pas p. p. 
Motuzus susimetė būrelis bičiulių 
atšvęsti jų sūnaus gimtadienio. 
Besivaišinant prisiminta Spaudos 
Balius ir Mūsų Pastogė. Vienas iš 
svečių — p. J. šimboras pareiškė, 
kad mes nešokantieji nesiveržiame 
į Spaudos Balių, bet pačią Mūsų 
Pastogę sušelpti galėtume. Tuoj 
buvo pravesta rinkliava ir visi 
svečiai sudėjo Mūsų Pastogės nau
dai £10. Po vieną svarą aukojo: 
O. ir O. Motuzai, J. ir I. Šimborai, 
H. Stošius, J. Gardis, VI. Džiobas, 
Mr. X, p. Mazgelis ir p. J. Bilotie- 
nė. Kažkas iš svečių išsireiškė 
kad tai esanti nešokančių brolijos 
auka Mūsų Pastogei.

Mūsų Pastogės Redakcija “ne
šokantiems” už aukas giliai dė
koja.

CANBERIŠKIAMS 
ĮSIDĖMĖTINA 

Canberros Liet. Klubo parengi
me inž. Napoleonas Volkas nu
matytą paskaitą “Bažnyčia ir 
nutautėjimas” i skaityti atsisakė 
ir jos vietoje sutiko skaityti įdo
mesne tema paskaitą — “Mes 
ir gyvenimas”. Parengimas įvyks 
rugsėjo 28 d. (antradienį) 7.30 
vai. vak. Klubo patalpose.

BANKSTOWN
A.L. Katalikų Kultūros Draugi

ja rugsėjo 25 d. Bankstowno 
Dainavos salėje rengia šaunų po
būvį su įdomia menine programa, 
gera muzika ir turtingu bufetu.

Pelnas skiriamas “Tėviškės Ai
dams” paremti — linotipui įsigy
ti.

PADĖKA

IEVA POCIENE MELBOURNE

Sydnejaus Lietuvių Klubo na
riui p. J. Vaškevičiui, giliai su
pratusiam klubo reikalingumą ir 
jo naudai paskyrusiam vieno šim
to svarų auką, reiškiame nuošir
džią padėką.

Ta proga jaučiame malonią pa
reigą paminėti, kad p. J. Vaške
vičius yra pats pirmasis Klubo 
narys, paskyręs tokią stambią au
ką Klubo reikalams.

Sydney Liet. Klubo Valdyba

B. 
tis 
P.

ir

(JOS SKULPTŪRŲ PARODĄ APLANKIUS)

Jos darbai kupini jausmo, 
telėkto, originalumo ir nuoširdu
mo.

Bet gi kartu, kaip kad ir prof. 
Rubbo savo atidarymo kalboje 
pastebėjo, skulptorės abstraktūs 
ir tie semi-abstraktūs kūriniai 
kažkaip ir eiliniam žiūrovui sup
rantami (nors žodžiai “suprasti”, 
“suprantami”, kiek žinau, meni
ninkų žodyne neįrašyti): gal bū
tų teisingiau pasakyti apčiuopia-

Malonią ir įdomią staigmeną 
Melbournui patiekė adelaidiškė 
lietuvė skulptorė Ieva Pocienė, su- 
ruošdama savo “skulptūrų rečita
lį”, taip vadinamą “one man 
show” — pirmąją vientisinę skul
ptūros darbų parodą. Parodos ati
darymas įvyko rugpjūčio 30 d. 
jaukioje “Argus” meno galerijoje, 
pačiame Melbourne miesto centre. 
Parodą atidarė Melbourne univer
siteto prof. S.A. Rubbo, įdomiai
ir taikliai apibrėžęs savo žodyje mi, pajuntami, gal dėl to, kad be- 
skulptorės kūrinių esmę ir palin
kėjęs sėkmės ateičiai.

Skulptorė I .Pocienė šioje 
rodoje pasirodo su 31 plieno, 
ležies, vario, medžio ir gipso 
riniu.

Mane, moderniosios skulptūros 
mėgėją žiūrovą, ne ekspertą, ypa
tingai pagavo skulptorės Pocie
nės metale išpildyti semi-abstrak- 
tūs kūriniai: “Gaidys”, "Atsisvei
kinimas”, “Laukinių šokis” ir kt. 
Apskritai, paroda sužadino ypa
tingai malonų įspūdį. Skulptorė 
į žiūrovą prašneka savita kalba.

in-

Dalyvi*

NAMU REIKALAIS i
Melbourne Liet. Klubas turi pavyko ir taip įvyko pirmasis ski- 

ne tik praeitį, bet galima paša- limas, kuris tebetrunka ir iki šiai 
kyti, ir istoriją. 1950 m. to meto dienai, 
b-nės pirm. p. Mieldažys organi
zacijų atstovų susirinkime iškėlė 
mintį įsigyti bendruomeninius 
namus, o p. Krausas jau refera
vo net ir statuto gaires. Deja, 
tame susirinkime nuomonės su
skilo: vieni tuoj pat rinkti pini
gus ir kurti namus, kiti visom 
jėgom remti Kultūros Fondą, nes 
tik Fondas išlaikysiąs lietuvybę 
ir visus gražinsiąs į tėvynę. Ap
jungti šių dviejų nuomonių ne

židinį. Jų pas- 
turėjome Mel- 
namus. Turė- 
nedidelę, turė- 

virtuvę,

pa- 
ge- 
kū-

veik visos skulptūros alsuoja gy
venimu, jos “neužkamuotos”, bet 
atliktos su nuoširdžiu kūrybiniu 
užsidegimu.

Peržvelgus skulptorės Pocienės 
išstatytus darbus ir pagyvenus

jos kūrybinėmis nuotaikomis, žiū
rovas pasijunta estetiniai paso
tintas, sušildytas šiais modernios 
skulptūros meno eksponatais.

šykštūs pagyrimams Melbour-1 
no meno kritikai gražiai atsilie
pia apie skulptorės darbus iškel
dami jų gyvastingumą, sumanų 
žaidimą su erdve ir skulptūrišką 
elegenciją. Dienraštis “The Age” 
paskelbė nuotrauką ir straipsnį 
apie ją ir jos kasdieninį gyveni
mą. Man lietuviui norėtųsi iš šir
dies padėkoti skulptorei Pocie
nei už puikią parodą, už lietuvio 
vardo kėlimą tarp svetimųjų ir 
palinkėti kūrybinių vėjų ateičiai.

Paroda Melbourne užtruks iki 
spalio 10 d.

Paulius Rūtenis

KIEK AS SUŽINOJAU!

PADĖKA
Mielam vyrui ir brangiam tėvui VACLOVUI JANKUI mi

rus nuoširdžiai dėkojame Geelongo Lietuvių Kapelionui, kun. dr. 
P. Bačinskui už lankymą ligoninėje, gedulingas pamaldas ir pa
mokslus bažnyčioje bei kapuose, Geelongo Apylinkės Valdybos 
pirmininkui dr. Skapinskui už atsisveikinimo žodį kapuose, visiems 
mieliems kaimynams už gėles, vainikus ir užuojautas, pažįsta
miems iš Melbourne atvykusioms į laidotuves, visiems Geelongiš- 
kiams už dalyvavimą gedulingose pamaldose, už giesmes bažny
čioje ir palydėjimą į kapus taip skaitlingai. Ypatinga padėka Genu
tei Ivaškevičiūtei už grojimą vargonais ir jaunimui už atvykimą į 
laidotuves, nors tai reikalavo anksčiau išeiti iš mokyklos.

Žmona, sūnus Tadas, dukra Emilija 
ir tentas Bindokas

Dalis tautiečių aukojo pinigų, 
nes norėjo turėti bendruomenės 
namus — tautinį 
tangomis ir dėka 
bourne neblogus 
jom salę, nors ir
jom keletą kambarių, 
puikią verandą ir didelę aikštę. 
Juos išmokėjom ir turėjom nuo
savus mielus namus, tautiečių 
darbu išdailintus, pagražintus.

Bet ar yra kada žmogui gana? 
Atsirado įtakos, kad namai nėra 
geri, pertoli nuo centro ir iš viso 
netinkami, šią nuomonę palaikė 
ir keli rėmėjai entuziastai, kurie 
pritarė namų pardavimui su vil
timi, kad susiras 300 narių, kurie 
duos po 100 svarų kiekvienas ir 
taip įsigysime geresnius, pato
gesnius.

Namus pardavus ir paskelbus 
vajų padidinti klubo įnašus en
tuziastingai prisidėjo deja tik 
daugumoje tie, kurie ir anksčiau 
buvo prisidėję didesnėmis sumo
mis. Atsargesnieji davė tik pasi
žadėjimus. Bet pasižadėjimais 
esame vieną kartą apsirikę, tad

ir kyla klausimas, ar nepasikar
tos ir vėl tas pats?

Dabartinių entuziastų . įtakoje 
ieškome namų 25-30 tūkstančių 
svarų vertės. Nupirkus tokius na
mus reikės išmokėti 15-20 tūkst. 
skolą. Ar prisidės prie skolų mo
kėjimo tie, kuriems pataikauja
me? Ar tie namai jiems patiks?

Nespėliojant, kas bus ateityje, 
galima dabar konstatuoti, kad 
dalis pirmųjų rėmėjų pasitraukė 
iš aktyviųjų narių tarpo. Daly
vių skaičiumi susirinkimai mažė
ja.

Norėčiau patarti dabartinei 
Klubo Valdybai prieš užperkant 
didesnės apimties namus pir
miausiai atsistoti ant tvirto ma
terialinio pagrindo ir perdaug 
nepasitikėti pažadais.

Justas Kuncsitis

Dalyvavusi Spaudos Baliuje p. 
E. žižienė susižavėjusi Sydnejumi 
ir pasiryžusi pas savo brolį 
Kabailą praleisti visas savo 
kyklines taostogas.

inz. 
mo-

įvykį dėl to, kad Australijos ba
leto rinktinių reprezentantų tar
pe dalyvauja ir lietuvaitė bale
rina Ramona Rataitė ,žinomo dai
lininko V. Rato dukra.

Nemažai Spaudos Baliuje 
lyvavo ir svečių iš tolimesnių 
linkių: melbūrniškių buvo 
20, apie tiek pat iš Newcastle ir 
Wollongongo, o Canberrą atstova
vo tik vienas inž. Katauskas.

da- 
apy- 
apie

Neseniai meburniškis Rom. Vyš
niauskas, aktyvus veikėjas ir šei
mos galva, ilgametėm savo pas
tangom įsigijo inžinieriaus diplo
mą (Civ. Engineer). Ta proga 
graduantui linkime geriausios 
sėkmės.

Sužinota, kad ateinančių metų 
vasario 12-20 d.d. Čikagos M.K. 
Čiurlionio vardo galerijoje įvyks 
sydnejiškio sparčiai progresuo
jančio dailininko Leono Urbono 
tapybos paroda. Parodą organi
zuoja pati Čiurlionio galerija. 
Ryšius su dailininku palaiko per
nai su krepšininkais Australiją 
vizitavęs žurnalistas P. Petrulis.

Australijos baleto išvyka į Eu
ropą ir jo pasirodymai pasitinka
mi su dideliu entuziazmu. Ypač 
jis buvo šiltai priimtas Nicca 
mieste, Prancūzijoje. Minime šį

Tik Spaudos Baliuje patirta, 
kad pernai buvęs Melbourno apyl. 
pirm. p. J. Pelenauskas irgi bu
vo išvykęs pasidairyti į užjūrius. 
Matyt, pramatydamas savo kelio
nę šiems metams nesutiko apy
linkei pirmininkauti.

*
Gauta gražių atsiliepimų apie 

“Spaudos Baliaus Kukutį”. Dau
gelis norėtų "Kukutį” skaityti 
ir dažniau, ne vien tik baliaus 
proga. Dėl to mano Posūnis jau
čiasi didžiai užganėdintas.

Printed by Mintis Pty. Ltd., 417 Burwood Rd., Belmore, Syd
ney, tel. 75 7094, for the Publisher: Australian-Lithuanian 
Community, P.O. Box 4558 , G.P.O., Sydney. NAW.
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