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JIE IR MES
Kasmet pasigraudename atė

jus birželiui prisimindami anas 
siaubo dienas, kada buvo tre
nkami mūsų pačių broliai, arti
nieji, giminės, pažįstami į ne
žinomas kančias, pažeminimą, 
mirtį. Bet Šitas pasigraudenimas 
arba susikaupimas neprilygsta 
mirusiųjų prisiminimui Vėlinių 
dieną. Prisimindami mirusius 
mes juos apgailime nejausdami 
tačiau dėl jų išsiskyrimo savy 
nei kaltės, nei atsakingumo, nei 
jiems dėkingumo, kad jie žemė
je, o mes ant žemės.

Visai kas kita su tremtiniais, 
tais tikraisiais tremtiniais, kurie 
buvo prievarta brutaliai išplėšti 
iš namų, atskirti nuo artimųjų ir 
atiduoti juodžiausiai vergijai. Jų 
akys krypo anuomet į mus su 
pagalbos viltimi, jų žvilgsniai ir 
Šiandie iš tolybių ir iš anapus per
sekioja mus sudrumsdami mūsų 
rambėjančias sąžines ir primin
dami, kad mes esame čia vien 
dėl to, kad jie pirmiau atsidūrė 
tenai. Jų tremtis yra mūsų lais
vi, jų kančia yra mūsų išpirki
mas. Jeigu ne jų pavyzdys, kiek 
mūsų būtų pasirinkę bėglio da
lu#

Jiems viską atėmė ir vežė 
tremtin surakintus. Mes viską 
pametime ir patys bėgome į lai
svę. Juos plėšte atplėšė nuo 
namų ir gimtosios žemės, mus 
baimė vijo, kad netektų dalin
tis su jais tuo pačiu likimu. Iš
vežtam jie maldavo — gelbėki
te! Iš tremties per tūkstančius 
mylių jie mums šaukte šaukė — 
gelbėkitės!

Jų pagalbos šauksmas buvo 
tuščias, bet jų perspėjimas pa
sirodė brandus.

Ir taip mes esame čia. Prieš 
dvidešimt penkerius metus įvy
kusi skaudi drama tebetrunka 
iki dabar. Tik jie vis dar tebe- 
miršta tikrovės scenoje, o mes 
palikome žiūrovais.

Gyvenimas suveda, gyvenimas 
ir išskiria. Tačiau nors mes gy
venimo esame išskirti, bet neat
skirti. Mes esame su jais tiek 
surišti, kad ir norėdami negalė
tume atsipalaiduoti. Ir ne vien 
tik dėl to, kad jungia mus gi
minystės ir tautybės ryšys, jungia 
mus dar ir tai, kad mes esame 
žmonės. Jungia mus ir tai, kad 
mes ir jie esame benamiai, sie
ja mus dar tas, kad jie benamiai 
priespaudoje, i mes benamiai lai
svėje. Kraštutinybės liečiasi, ir 
priešingumai vienas kitą išryški
na, ekstremos viena kitą įparei
goja!

Kokia didelė jų kančia, toks 
ir didelis turi būti mūsų įsiparei
gojimas. Mes laisvi, todėl įsipa- 
pareigoję, bet drauge ir jų pa
čių įpareigojami. Įpareigojami 
kovoti prie neteisybę, nes jie ne
teisybės nuskriausti; kalbėti už 
juos, nes jiems užčiauptos bur
nos; ginti laisvę, kurios jie ir pa
vergtos tautos neteko, nes juk 
ir jie žmonės.

Jie yra mūsų sąžinė ir mūsų 
veidrodis. Mūsų laisvė skamba 
jų vergijos pančiais; mūsų sotis 
pasūdytas jų alkiu; mūsų poilsis 
paklotas jų nuovargiu.

Ar mes galime ilsėtis? Jiems 
už poilsį buvo atimama duona, 
mes ilsėdamiesi prarasime Icds- 
v?.

Kas skundžiasi nuovargiu? Jų 
akivaizdoje mes neturime teisės 
pavargti, kol žemėje yra prie
spauda, kol yra pavergtųjų,' kol 
tavo ir mano brolis yra tremia
mas, prievartaujamas, žudomas.

VLIKAS KVIEČIA

BUDĖTI, MINĖTI, RYŽTIS
ST1PRINKIM PASIPRIEŠINIMĄ PRIEŠ SMURTO VIEŠPATAVIMĄ LIETUVOJ

BIRŽELIS yra virtęs Lietuvos 
valstybės ir lietuvių tautos di
džiausios tragedijos ir laisvės ko
vų ryžto simboliu.

1940 metų birželį Sovietų Są
junga okupavo Lietuvą. 1941 
m. birželį buvo sukilusi visa tau
ta prieš okupantą. Šiemet sueina 
25 metai nuo visuotinio sukili
mo prie sovietinę vergiją.

Prieš žiaurią bolševikų okupa
ciją ir terorą sukilusi lietuvių 
tauta pasiekė pergalės ir 1941 m. 
birželio 23 d. atstatė Lietuvos 
valstybinę nepriklausomybę, ku
rią sutrypė kitas okupantas — 
Vokietija.

MINĖ
ADELAIDE

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS 
ADELAIDĖJE

Adelaidės Baltų Taryba birže
lio trėmimų minėjimų rengia bir
želio 19 d. šia tvarka: •

11 vai. Pamaldos Liet. šv. Ka
zimiero koplyčioje St. Peters;

15 vai. vainiko padėjimas prie 
Karių paminklo North Terrace;

16 vai. viešas minėjimas Ade
laidės Town Hall.

Viešame minėjime, pagrindiniu 
kalbėtoju iš australų bus Ade
laidės universiteto teisių lektorius 
Dr. A. C. Castles. Asmeniniai pa
kvietimai pasiųsti visiems Pietų 
Australijos parlamentarams, kon- 
suliariniam korpusui, spaudos, ra
dijo ir T.V. atstovams ir dauge
lio aktyvių organizacijų vadovy
bėms. Prie įėjimo bus dalinami 
specialūs informaciniai lapeliai.

Meninėje dalyje dalyvaus lietu- 
vių, estų ir latvių chorai ir so
listai: G. Vasiliauskienė ir latviai
smuikininkai M. ir G .Larsens.

Visi Adelaidės lietuviai kviečia
mi minėjime kuo skaitlingiau da
lyvauti.

CANBERRA
SVARBU CAMBERROS 

LIETUVIAMS
Pranešame Camberros ir jos apy

linkių lietuviams, kad birželio trė
mimų sukaktis šiemet bus minima 
sekmadienį, birželio 19 d. Pamal-
dos 11.30 vai. St. Patricks bažny
čioje, kurias laikys kun. P. Mar- 
tuzas. Pamaldų metu giedos “Auš
ros” choras, vadovaujamas P. Da
riaus.

Oficialioji dalis — minėjimas 
3.30 vai. p.p. Lietuvių Namuose, 
Wattle S. t.,

CANBERROS APYLINKĖS 
VALDYBA

MELBOURNE
MELBOURNO LIETUVIAMS
Pranešame, kad tragiškųjų bir

želio įvykių minėjimas Melbourne 
įvyks šia tvarka:

1. Bendra trijų Pabaltės tautų 
birželio įvykių minėjimų Melbour
ne, kaip eilę metų, rengia Baltų 
Komitetas. Minėjimas įvyks bir
želio 14 d. 7.30 vai. vakare Latvių 
Namuose, 3 Dickens St., Elwood, 
(netoli St. Kilda Town Hall).

Į šį minėjimų pakviesta eilė Vik
torijos ir federalinių parlamen
tarų, senatorių, žymių visuomeni
ninkų, australų laikraščių, radio 
ir televizijos korespondentų.

Meninėje minėjimo dalyje daly
vauja Estų moterų choras. Lietu
vių vyrų choras, vadovaujamas p.
G. Morkūno, ir Latvių solistė.

Pačiomis pirmomis 1940 me
tų okupacijos dienomis sovietai 
įkalino- tūkstančius Lietuvos gy
ventojų, o 1941 metų birželio 
14-15 dienomis pradėjo vykdyti 
masinį lietuvių tautos naikinimą 
— tik per dvi naktis suėmė ir iš
gabeno 34,260 žmonių.

1944 metais antrą kartą Lie<- 
tuvą užėmę, sovietai per keletą 
metų išnaikino vietoje ar ištrė
mė apie 400,000 Lietuvos gy
ventojų. Bet ir šiuokart jie Lietu
voje sutiko nepaprastai kietą mū
sų tautos pasipriešinimą, nes di
delės ir žiaurios partizanų kovos 
su okupantu truko net ligi 1952

J I M A I
Minėjimas ruošiamas bendras 

visų trijų Pabaltės tautų, nes ir 
patys skaudieji įvykiai lygiai pa
lietė visas tris tautas kartu.

2. Atskirų skaudžių jų įvykių mi
nėjimų lietuviai turėsime birželio 
19 d. dalyvaudami Šv. Jono bažny
čioje. E. Melbourne. Gerb. Kun. 
P. Vaserio maloniu sutikimu, kvie
čiamos visos lietuviškos organiza
cijos šv. Mišiose dalyvauti su sa
vo vėliavomis.

Melbourne Apylinkės Valdyba 
primena tautiečiams pareigų tiek 
bendrame Baltų tautų minėjime, 
tiek Šv. Mišiose kuo skaitlingiau 
dalyvauti.

Melbourne Apylinkės Valdyba .

SYDNEY
TRĖMIMŲ MINĖJIMAI

Jungtinis Baltų Komitetas Syd- 
nejuje birželio 19 d., sekmadienį, 
3.30 vai. p. p. Latvių Namuose 32
Parnell St, Strathfield rengia iš
kilmingų

Birželio trėmimą minėjimą____________________________
Paskaitų skaitys N.S.W. Parla

mento atstovas E. D. Darby (M.L. 
A.). Programoje dalyvaus visų 
trijų tautybių geriausios meninės 
jėgos. Iš lietuvių pusės programo
je dalyvaus jauna pianistė p. V. 
Inkrataitė ir muz. K. Kavaliausko 
vedamas “Dainos” choras.

Pirmų kartų šiame minėjime 
dalyvaus organizuotai lietuvių,

KONGRESO PROGRAMOJE
P. L. J. Kongreso akademinėje 

programoje yra sutikę dalyvauti 
šie asmenys:

Dr. A. Avižienis, Dalia Briedy- 
tė, Dr. A. Budreckis, V. Černius, 
M. Drunga, R. Gražulis, V. V. Gri
galiūnas, A. Gureckas, A. Idzelis, 
J. Kasparavičius, A .Kleinaitis, 
š. Lazdinis, S. Lozoraitis, jr., Dr. 
B. V. Mačuika, R. Mieželis, Dr.
H. Nagys, Dr. T. Remeikis, A. Ru
kšėnas, Dr. L. Sabaliūnas, R. Sa- 
kadolskis, Dr. A. šapokaitė, A. 
Saulaitis, S. J., Dr. J. Šmulkštys, 
Dr. A. Sužiedėlis, K. Trimakas, 
S. J., Dr. V. Trumpa, Dr. V. Var
dys, G. Vadopalienė, K. P. Žygas.

Iš Australijos kalbės R. Cibas,
I. Didžytė, D. Labutytė ir A. Ste- 
panas.

*
Kongreso antrųjų dienų — lie-

metų.
Sovietų kariniams daliniams 

vadovavęs rusas pulkininkas G. 
S. Burlickis, vėliau pabėgęs į Va
karus, pasakė: “Lietuva vaitojo 
ir kraujavo , bet nepasidavė”.

Partizanai amžiams liko mums 
nauju simboliu, rodančiu, kaip 
atkakliai ir ištikimai turime ko
voti dėl Lietuvos laisvės.

Stalino beatodairiškai vykdytą 
lietuvių tautos naikinimo politi
ką ir šiandien tebetęsia jo poli
tiniai palikuonys, tik kiek savaip 
keisdami metodus.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, kreipdamas lier 
tuvių dėmesį į birželio tragiškuo-
sius įvykius —

— masinius lietuvių ištrėmi
mus,

— į didįjį lietuvių tautos lais
vės ryžtą ir žygius,

— į 1941 metų visuotinį su
kilimą,

— į 1944-52 metų visos tau
tos palaikomas partizanų kovas 
prieš sovietinę priespaudą,

kviečia pavergtąjį lietu
vį atiduoti pagarbą nuo okupan
to rankos kritusioms aukoms ir 
susikaupti tautos laisvės ryžtui, 
ir laisvąjį lietuvį įtempti visas 
savo jėgas laisvės kovat, kad vei
kiau būtų atstatyta Lietuvos ne
priklausomybė.

Kviečia laisvųjų lietu
vių organizacijas rengti birželio 
tragedijų ir didvyriškų kovų prieš 
okupaciją minėjimus, kurių metu 
turėtų būti išryškinti tikrieji So
vietų Rusijos kėslai, siekią sunai
kinti jos vergijon paglemžtas 
tautas ir nurodyti sovietinio im
perializmo pavojai, gresiantieji 
visam laisvajam pasauliui.

Vyriausias Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas

latvių bei estų skautės ir skautai. 
Taip pat kviečiami dalyvauti pa
sipuošę tautiniais rūbais ir jaunie
ji ateitininkai.

Minėjimas numatomas pravesti 
kaip galint iškilmingiau, nes lau
kiame didelio skaičiaus svečių — 
australų.

V. Bukevičius ir V. Narbutas 
Lietuvių atstovai Baltų Komitete

Kongreso
pos 1 d., bus statoma lietuviška 
opera “Lokys”, kurios kompozito
rius yra Darius Lapinskas, o teks
tas Vitalijos Bogutaitės - Keblie- 
nės. Operoje dalyvaus solistai: Sta
sys Baras, Lidija Šukytė, Algirdas 
Brazis, Aldona Stempužienė ir 
Algimantas Grigas. Taip pat da
lyvaus Čiurlionio ansamblis, su 
įvairiausiais liaudies instrumen
tais ir Čikagos simfoninis orkes
tras.

*
Dainų šventėje, kuria bus užbai

giama Kongreso programa, jau įsi
registravo 24 chorai su 1086 dai
nininkais. Jaunimas dalyvaus or
ganizuotai, įsijungiant su savo gy
venamojo krašto vėliava.

¥
Jaunimo Metų ir Jaunimo Kon

greso proga skautai akademikai 
išleido pirmųjų skautiškų dainų 
plokštelę — “Laužų aidai”. Dai
nos išpildymas žinomų New Yorko, 
Cleveland© ir Čikagos oktetų.

★

Kongreso programoje numatyti 
trys sporto pristatymai:

JIS VADOVAUJA DELEGACIJAI
R. CIBAS DELEGACIJOS VADOVAS IR ALB JKCK P-KAS....

R. Cibas, jr.

Romas Cibas — Australijos jau
nimo atstovų, vykstančių į Jauni
mo Kongresų, grupės vadovas, gi
mė 1941 .m. sausio 19 d. Kaune. 
Prieš septyniolikų metų su tėvais 
Marija ir Romualdu Cibulskiais 
atvyko į Australijų. Sydnejuje bai
gė Marist Brothers gimnazijų, kur 
Romas besimokydamas buvo iš
rinktas gimnazijos prefektu ir 
gimnazijų atstovavo futbole, ora
torium ir debatuose. Jis režisavo 
ir vaidino gimnazijos statomus vei
kalus. Taip pat mokėsi muzikos ir

CENTRINIO KOMITETO 
KASOS PADĖTIS

Sumokėta Qantas Empire Air
ways Ltd. $23 153.70. Šia suma 
apmokėta lėktuvu kelionė (Sydsey 
-Los Angeles-Sydney) 36 asmenims 
po $630 už kiekvienų ir vienam 
asmeniui lėktuvu kelionė į vienų 
pusę (Sydney - Los Angeles) 
$437.70. /

Iš važiuojančių Jaunimo Kon- 
gresan ir atgal 36 asmenų ALB 
Jaunimo Komitetai siunčia:

Sydney 5 asmenys (2 pilnai 
apmokami, 3 pusiau apmokami);

Canberra 1 asmuo (pilnai ap
mokamas) ;

Newcastle 1 asmuo (pusiau 
apmokamas);

Melbourne 5 asmenys (pusiau 
apmokami);

Adelaide 4 asmenys (pilnai 
apmokami).

Papildomos aukos:
E. M. Migevičiai $10,
p.p. Antanaičiai $10,
ALB Sydney Apyl. V-ba $18.

reikalais
1. “Sporto Sekcija” — simpo

ziumas liepos 1 d.
2. futbolo rungtynės tarp Čika

gos “Lithuania” ir New Yorko 
“Atletas” jaunių komandų liepos 
2 d.

3. Sporto paroda, kurioje bus 
parodytos. įvairios taurės, nuotrau
kos ir tt.

★
žurnalas “Aidai” po Jaunimo 

Kongreso išleis specialų numerį, 
skirtų Jaunimo Kongresui, kur bus 
apibūdinti jo atsiekimai, progra
mos ir darbai.

¥
PLJK LEIDINYS

Leidiniui medžiaga jau baigiama 
rinkti. Leidinio turinys: pilnai ir 
detališkai išdėstytos Jaunimo Va
dovų-studijų savaitės, pasaulio lie
tuvių jaunimo stovyklos, PU Kon
greso programos. PLJK Garbės 
Komiteto pristatymas, įvairių 
kraštų jaunimo veiklos pristaty
mas, jaunimo organizacijų prista
tymas, PLJK Komiteto pristaty
mas, mintys apie Jaunimo Metus ir 
Kongresų, įvairūs žemėlapiai. 

dalyvavo City of Sydney piano pa
sirodymuose. Studijavo Sydney 
universiteto humanitarinių mokslų 
fakultete ir priklausė o universi
teto Dramos Draugijai (Dramatic 
Society - SUDS) dalyvaudamas 
universiteto teatro pastatymuose, 
šiuo metu Romas studijuoja Syd
ney Marketing Institute ir vado
vauja importo-eksporto prekybos 
firmai.

Jau būdamas gimnazijoje Ro
mas įsijungė į lieuvių veiklų skau
tų organizacijoje ir jaunių teatre. 
Jis jau eilė metų yra vienas iš veik-, 
liausiu jaunuolių Sydney lietuvių 
bendruomenėje, reiškiasi lietuvių 
spaudoje, laimėjo ALB Krašto Val
dybos paskelbto jauniesiems žur
nalistams konkurso pirmų premijų, 
buvo “Studentų žodžio” redakto
rius. 1961 m. apdovanotas “Skau
tų Aido” premija kaip geriausias 
korespondentas. Romas yra buvęs 
Australijos Lietuvių Studentų Su
jungęs centrinės valdybos narys, 
1961-62 m. atstovavo lietuvių skau
tų sųjungų septintame pasaulinia
me skautų vyčių sųskrydyje. šiuo 
metu jis yra Australijos Jaunimo 
Centrinio Komiteto pirmininkas, 
Australijos Rajono Skautų Vyčių 
skyriaus vedėjas, Sydnejaus skau
tų “Aušros” Tunto adjutantas ir 
Sydnejaus tautinių šokių grupės 
narys.

VYKSTA Į JAV
Prie vykstančiųjų grupės dar 

prisidėjo R. Reisgys į P. L. J. Kon
gresų ir J. Grebliauskas į JAV 
Taigi, iš viso bus 37 keliautojai. 
Išvykstama birželio 18 d. 5 vai. 
p.p. iš Sydnejaus aerodromo.

LAIŠKAI KONGRESO 
DALYVIAMS

Norint pasiekti laiškais Kon
greso dalyvius, kurie nebus apsis
toję pas gimines ar pažįstamus, 
geriausiai rašyti Jaunimo Centro 
Čikagoje adresu:
Lithuanian Youth Centre,

5620 S. Claremont Ave., Chica
go, Ill, 60636, U.S.A.

- PETICIJA
Iš Australijos jau pasiųsta 3.000 

parašų. Iki šiol gauta:
Sydney 1656
Melbourne 900
Perth 200
Geelong 200
Hobart 160
Lauceston 40
Wollongong 140
Newcastle 120
Albury 100
Canberra 100
Brisbane 90
Sale ' 20
Surfers’ Paradise 20.
Iki šiol dar visai negauta para

šų iš Adelaidės, bet tikimasi iš 
adelaidiškių nemažai.

ALB J K Centrinis Komitetas

Kanados parlamentas pasisakė 
už mirties bausmę sunkiems nusi
kaltėliams. Šis klausimas buvo il
gokai svarstomas, bet balsavime 
nedidele persvara Kanadoje mir
ties bausmė palikta.

Prancūzai nežiūrint daugelio 
protestų jau viskų parengę savo 
atominių bombų išbandymui Paci- 
fike. Kada jie bus pradėti, dar 
neaišku, bet šiam reikalui užaliar- 
muoti prancūzų jūrų ir oro laivy
nų daliniai. Tuo atveju, jei Pran
cūzija neatšauks savo nusistaty
mo, kai kurie kraštai pasiryžę nu
traukti su Prancūzija diplomati
nius santykius.
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s MŪSŲ PASTOGĖ 1966m. birželio 13 d.

Jonas Šoliūnas

SĖDĖK NAMIE, REISGYTE!
Pasiruošimas pasauliniam Jaunimo Kongresui vyksta pilnu 

tempu. Ieškoma butų svečių apgyvendinimui, raginami paskaiti
ninkai gerai ir trumpai paruošti savo paskaitas, renkamos kara
laitės ir visi nekantriausiai laukia dienos didvyrės (?) Reisgytės. 
(P.S. Klaustuką prie didvyrės padėjau aš, nes nežinau, ar Reisgy- 
tę — moterišką galima didvyre vadinti. Gal turi būti didmoterė? 
Kaip jums atrodo, kalbininkai ir rašto žinovai?).

Kaip ten bebūtų, Reisgytė čia Amerikoje turės daug “sunkių 
valandų”. Mat, kiekvienas jos laukia, kiekvienas ją norės pamaty
ti, paklausti, paliesti. Vargas tau, Reisgyte, jei neturi geležinės iš
tvermės ilgoms sveikinimo kalboms ir lietuviškam vaišingumui... 
Taigi, Reisgytė turi gerai pasiruošti amerikonų puolimui, arba... 
turi likti kengūrų žemėje.

MISS LITHUANIA
Šįkart net su vyresniųjų pritarimu ir palaiminimu renkamos 

kandidatės į “Miss Lithuania” karalaitę. Tiesą, dar ne. visi miestai 
išrinko. Bet skuba visi. Australijos lietuviai — jaunimo atstovai 
taip pat turėtų atsiveži kandidatę. Bent vieną. Beje, renkamoms 
kandidatėms maudymosi kostiumuose pasirodyti rinkėjų komisi
jai nereikia. Mat, lietuviai kūnui daug reikšmės nepriduoda. Argi?

Karalaitės — būsimos — pasirodo balinėse sukniose. Paskum 
pakalba lietuviškai apie, tėvynę ir angliškai apie “Country this of 
thee” ir laukia teisėjų sprendimo. Tokias kandidates jau išrinko 
Detroitas, Clevelandas, New Yorkas, Čikaga.

Gerai, kad renkama karalaitė, bet dar geriau būtų buvę, jei į 
Jaunimo Kongresą būtų išrinkti “dvasios galiūnai”.

Mano biedna nuomone, reikėjo kongresan atvežti jaunuosius 
talentus iš meno, mokslo ir sporto sričių. Ar nebūtų buvę gražu, 
jei būtų kongrese pasirodę geriausi jaunimo atstovai muzikoje, dai
lėje, moksle ir sporte? Va, kokių mums talentų pasirodymo reikėjo 
kongrese! Gi gražių lietuviškų karalaičių mes ir taip prisižiūrime. 
Kiekviena lietuvaitė yra mums karalaitė.

Pasirodo, kad argumentuojama, jog per “Miss Lithuania” mes 
atkreipsime svetimtaučių dėmesį. Nei velnio! Dėmesį atkreips iš
skirtinas talentas, be.t ne gražus kūnas. Be to, visokių karalaičių 
rinkimas, kokiais motyvais tai būtų bedaroma, tik nupigina, bet ne
iškelia žmogaus. Mes, atrodo, važiuojame su mase. Kas masei pa
tinka — turi patikti ir mums. Nebūtinai.

AUDRA ŠAUKŠTE
Savotišką audrą šaukšte sukėlė neseniai įvykęs Čikagos lietu

vių bendruomenės apygardos valdžios rinkimas.
Mat, vienas inžinierius, narsus vyras veikloje, bet dar narses

nis savireklamoje, jokiu būdu negalėjo susigyventi su mintimi, jog 
jo vadovavimas taip pat ne visiems yra tinkamas. Už tat visokiais 
būdais jis savo soste laikėsi ir vėl taikstėsi valdžios kėdėn. Deja, 
rinkimuose jo kandidatūra nepraėjo ir taip anas veikėjas prarado 
vadovo kėdę. Dabar įdomu bus stebėti, ar jis ir toliau padės kitiems 
vadovams, ar “nusiims” iš bendruomeninės veiklos. Ja toks pasi
traukimas iš veiklos tik išryškintų turėtą pažiūrą — veikiu ir dirbu 
tik tol, kol manęs visi klauso. Jei negalima vadovauti, neapsimoka 
ir dirbti.

SKERDYKLA GREITKELIUOSE
Ne paslaptis, kad Nemunas teka pro Kauną — taip kitados 

pasakė vienas mūsų garsus paskaitininkas. Pridursiu — ne paslap
tis, kad kiekvieno ilgesnio savaitgalio metu kai kokia nors šventė 
pritampa prie savaitgalio) čia, Šiaurės Amerikoje jankiai rūpestin
gai suskaičiuoja važiavusius ir sprandą nusisukusius vairuotojus. 
Amerikoje, daugumą gyventojų imponuoja daikto dydis arba aukš
tos skaitlinės.

Ką tik pasibaigusio vadinamo “Memorial Weekend” žuvusių 
keleivių greitkeliuose skaitlinė tikrai imponuojanti”. Trijų dienų 
laikotarpyje JAV-se žuvo 503 asmenys eismo nelaimėse, 123 pri
gėrė ir 6 nukrito iš padangių. Taigi, ir vėl amerikiečiai “sumušė” vi
sus rekordus.

Šie rekordai yra gąsdinantys, bet ne jokia naujiena šitame 
krašte. Geri keliai, milijoniniai skaičiai mašinų ir beprotiškas va
žiavimas — tai svarbiausios nelaimių priežastys. Tiesa, šįmet JAV- 
bėse buvo pagaliau atkreiptas dėmesys į dar vieną apleistą dalyką, 
kuris taip pat prikiša nagus prie nelaimių padidėjimo. Toks neži
nomas vyrukas, teisininkas Nader parašė knygą apie auto
mobilių žiedimą nepaisant jų saugumo. Na, ir užvirė košė! Kilo 
didžiausias nepasitenkinimas žmonėse, o automobilių pardavėjai nu
samdė net šnipus, kurie turėjo diskredituoti Nader asmenį. Nepasi
sekė. Dar didesnė bala. Auto pramonė nusigando. Ir buvo ko nusi
gąsti. Apskaičiuojama, kad Nader atskleidimas apie automobilių 
nesaugumą jau kainavo auto pramonei milijonus dolerių. Krito ma
šinų pirkimas. O tas vyrukas, vis tebepliekia iš peties. Ir gerai. Da
bar pagaliau ir auto pirkliai daugiau kreips dėmesįo į automobilių 
saugumą, ne vien į jų grožį. Kaip šitas visas reikalas baigsis, paro
dys ateitis. Tuo tarpu čia greitkeliuose dar vis tebesilieja kraujas ir 
ne paslaptis, kad sekančio ilgo savaitgalio metu ir vėl naujas žuvu
siųjų rekordas bus pasiektas. Skuba XX-jo amžiaus žmonės. Skuba.' 
Bet kur?

DUJFRONTAI VIETNAME
Nežiūrint ilgo ir varginančio 

partizaninio karo Vietname prasi
dėjo ir antras partizaninis maiš
tas — budistų prieš dabartinę Pie
tų Vietname vyriausybę ir pačius 
krašto gynėjus amerikiečius. Vie
nur kitur vyriausybė turėjo pa
naudoti reguliarios kariuomnės 
dalinius, kad maištininkus nura
mintų, bet liūdniausia, kad šitoks 
pačiame Pietų Vietname kruvinas 
riejimasis kaip tik stiprina komu
nistų pozicijas.

Reikia įsivaizduoti ir amerikie
čių padėtį ir nuotaikas, kai jie at
vykę ginti krašto ir gyventojų nuo 
komunistų patys tų pačių gyven
tojų nekenčiami ir įžeidinėjami. 
Vien tik amerikiečių politinis įsi
pareigojimas ir prestižas neleidžia 

apleisti užimtos pozicijos. Karas 
Vietname Amerikai kainuoja apie 
70 milijonų dolerių dienai. Nebūtų 
didelis dalykas, jeigu tas truktų 
dienas ar savaites, bet tas trunka 
jau metais ir nesimato pabaigos. 
Šitokia padėtis net ir tokią pačią 
Ameriką ūkiškai alina, kuo be 
abejo džiaugiasi komunistinis blo
kas.

Esant tokiai padėčiai visai ne
nuostabu, kad Amerikos prez. 
Johnosn susilaukia vis aštresnės 
kritikos. Ypatingai, kad vedamas 
pilnu tempu nepaskelbtas karas ir 
net nežinoma, kokio stiprumo tasai 
priešas. Gali tas karas trukti me
tus, gali ir 50 metų.

Yra nuomonių, kad amerikiečiai 
stipriai klysta norėdami bombomis

Lietuva Australijos Parlamente
Pasibaigus tarptautinei parla

mentarų konferencijai Canberroje 
ir ryšium su lietuvių demonstraci
jom, kuriomis atskleistas buvo pa
ties Paleckio tikrasis veidas ir juo 
susidomėta pačių australų politi
kų, reikalas iškilo ir Australijos 
federaliniame parlamente balan 
džio 20 d. posėdyje, kur šį dalyką 
taip referavo parlamento narys 
Mr. Wentworth:

“Parlamentas atsimena, kad pe
reitą savaitę Canberroje turėjo sa
vo posėdžius pasaulio tarpparla- 
mentarinės unijos atstovai. Žino
ma, nebūtų normalu kritikuoti iš 
kitų karštų atvykusių į konferenci
ją atstovų. Bet tam yra ribos, ir 
manau, kad tiktų šį tą pasakyti 
apie vieną iš delegatų — sovietų 
delegacijos vadovą p. J. Paleckį. 
Pasitikrinęs randu, kad jis yra 
tasai pats J. Paleckis, kuris sovie
tų buvo paskirtas marionetinės 
vyriausybės galva Lietuvoje 1940 
m. Anomis dienomis jis buvo so
vietinės Lietuvos respublikos pre
zidentas.

Labai svarbu priminti, kad tuo 
metu Hitleris ir Stalinas buvo są
jungininkai ir draugai. Tai buvo 
kaip tik metas, kada jie pilnai su
tarė. Kas buvo anuo metu pada
ryta Lietuvoje, buvo padaryta ru
sų pritariant nacinei Vokietijai. 
Ir šisai žmogus Paleckis buvo pas
tatytas sovietų marionetinės vy
riausybės galva. Tai buvo neišpro
vokuota agresija prieš Lietuvą, ir 
tą agresiją sekė nežmoniškiausias 
barbarizmas. Tai aprašyta knygo
je “ Lietuvos kova už laisvę” 
(Lithuania’s Fight for Freedom), 
parašyta E. J. Harrison’o kuris 
buvo vicekonsulas Lietuvoje. Leis
kite man kiek pacituoti iš tos kny
gos, kad gerbiami nariai susipažin-
tų su praeitimi to žmogaus, kuris 
vadovavo sovietų delegacijai čia 
Canberroje, nes jis organizavo 
tuos įvykius, kuriuos noriu parla
mentui pavaizduoti. Knyga kalba 
apie 65-000 Lietuvos piliečių ištrė
mimą. čia sakoma:

Masinės deportacijos buvo rū
pestingai suplanuotos. Jos tuo bu
vo ypatingai nežmoniškos, kad 
deportuojamos šeimos pagal spe
cialias instrukcijas buvo išardy
tos, tėvai ir motinos su vaikais

Mirė vysk.
Telšių vyskupas Petras Maželis, 

ilgai ir sunkiai sirgęs,mirė gegu
žės 21 dieną. Trečią dieną po mir
ties tą pranešė net vilniškė kom
partijos Tiesa, šalia kelių biogra
finių duomenų, pabrėžė, kad vėlio
ms buvęs Sov. Sąjungos - Italijos 
draugingumo draugijos viceprezi
dentas ar dalyvavęs taikos šalinin
kų konferencijose. Šie dalyvavimai 
Lietuvoj dabar privaloma duoklė 
už leidimą šiaip taip eiti vadovau
jamas bažnytines pareigas. Ir ki
ti vyskupijų valdytojai, jų tarpe 
ir velionis vyskupas K. Paltarokas, 
skelbiami dalyvavę tokiose konfe-
rencijose ir pasirašinėję atitinka
mus atsišaukimus. (ELTA)

DAR VIENA AUKA
Gegužės 25 dieną, Miunchene, 

Vokietijoj, savo bute, rastas nu
žudytas Nikalojus Nakašidze, An- 
tibolševikinio Tautų Bloko orga
nizacijos generalinis sekretorius. 
N. Nakašidze tas pareigas ėjo po 
ukrainiečių veikėjo Banderos mir
ties, kuris buvo nužydytas agento 
1959 metų spalio 19 d. Nakašidze 
buvo gruzinų tautybės, 67 m. am
žiaus. (ELTA) 

priversti šiaurės Vietnamą kapi
tuliuoti ir atitraukti nuo komunis
tinės Kinijos. Galimas daiktas, 
kad šis kelias tik dar labiau šiau
rės vietnamiečius stumia į Kini
jos glėbį. Iki šiolei siūlyti planai 
Vietnamo konfliktui baigti arba 
vienai, arba kitai pusei pasirodė 
nepriimtini. Ir taip reikalas tęsia
si be rezultatų if perspektyvų. 

M. KYMANTUI,

netekusiam brangaus tėvelio, mirusio Lietuvoje, reiškia
me gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Geelongo Dr. V. Kudirkos 
Savaitgalio Mokyklos Tėvų Komitetas

buvo pašiųsta skirtingom kryp
tim, vieniems neleidžiant žinoti, 
kur ištremti kiti. Dešimtys tūks- 
taip buvo išrauta iš Lietuvos. 
Yra įrodyta ir patikrinta, kad 
artimiausioje ateity buvo supla
nuota iš Lietuvos ištremti sep
tyni šimtai tūkstančių asmenų. 
Tokio masto nelaimės lietuvių 
auta nebuvo patyrusi nuo trylik
to keturiolikto amžiaus, kada 
teutonų riteriai Lietuvą teriojo 
ugnimi ir kalaviju.

Pagal apskaičiavimus ir su
rinktus Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus davinius pirmosios sovietų 
okupacijos metais Lietuva pra
rado 65.000 žmonių. Didžiausias 
siaubas įvyko 1941 metų naktį iš 
birželio 14 į 15 d., būtent, suim
ta 30.455 asmenys vykdant žmo
nių medžioklę plačiausia skale. 
Šis faktas pagrįstas policijos ir 
geležinkelių dokumentais, įskai
tant ir “krovinių sąrašus” 
(freight lists), su nurodymais 
vagonų numerių, talpos-ir kryp
ties.
Knygoje paskelbtas ir sovietų 

įsakymo originalas, pavaizduojąs 
kokios šeimos turi būti suimtos iš 
namų. Įsakyme pabrėžta, kad šei
moms neturi būti prasitarta apie 
išskyrimus, bet jos turėjo būti 
pristatytos geležinkelių stotyse, 
kur vyko šeimų draskymas pagal 
instrukcijas.

Dabar aš. atkreipiu dėmesį į Mr. 
J. A. Swettenham knygą, pavadin

Kaip jau plačiai viso pasaulio 
spaudoje yra nuskambėję, Jūratė 
Reisgytė, 16 m. lietuvaitė, gyv. 
Australijoje, balandžio 19 d. Syd- 
nėjaus aerodrome išgavo Justo 
Paleckio parašą po peticija, kuri 
bus įteikta UNO reikalaujant Lie
tuvos bolševikinę okupaciją pa
naikinti ir atstatyti nepriklauso
mą, demokratinę Lietuvos valstybę. 
Šis įvykis žaibo greičiu nuskambė
jo Maskvoje, Vašingtone ir visuo
se pasaulio politiniuose centruose.

P. Maželis
Juozas Audėnas, Vliko genera

linis sekretorius, gegužės 27 dieną 
dalyvavo New Yorke įvykusiame 
Ukrainos neprikausomybės paskel
bimo 48 metų sukakties minėjime 
ir Vliko vardu parieškė sveikinimą 
iškilmių dalyviams. (E.)

★

New Yorke nuo balandžio 24 d. 
pradėjo veikti nauja lietuvių radi
jo valandėlė “Laisvės žiburys”, ku
rią įsteigė ir vadovauja vadinami 
žygininkai, pernai suorganizavę 
lietuvių žygį į Jungtines Tautas.

KELTINOS MINTYS J. KONGRESE
Gegužės 29 d. p. A. Zubro bute 

įvyko įdomus pasikalbėjimas tarp 
Melbourno jaunimo atstovų į P. L. 
J. Kongresą ir vyresnės kartos jau-, 
nimo rėmėjų p.p. A. Zubro ir buv. 
apylinkės pirmininko J. Pelenaus- 
ko.

Štai keletas iškilusių minčių, 
kurias tikimasi iškelti Kongreso 
metu

1. Atžymėti ir iškelti Pabaltijo 
tautų 50 metų nuo nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktį, kuri sueis 
1968 m., reikia suorganizuoti vi
sų pabaltiečių bendrą arba jauni
mo kongresą panašaus pobūdžio, 
kaip ir Pasaulio Liet. Jaunimo 
Kongresas. Tuo rūpintis būtų lai
kas jau dabar.

2. Išryškinti ir pabrėžti, kad da
bartinis jaunimas nepripažįsta ra
sinių neapykantų, kuriomis lietu- 

tą “Pabaltijo valstybių tragedija” 
(The Tragedy of the Baltic States) 
Mr. Swettenham buvo amerikiečių 
atstovas Kontrolės Komisijos Išvie- 
tintųjų asmenų Skyriaus Vokieti
joje. Jis turėjo progos patirti iš 
pirmųjų rankų, kas vyko Europo
je. Šioje knygoje jis teigia —

...bolševikai žudė kalinius vie
toje arba juos likvidavo artimuo
se miškuose. Baisiausia, kad jie 
iš karto kalinių nežudė, bet pir
miau juos žiauriaisiais būdais 
kankino. Jie lupo diržus iš kali
nių nugarų, plėšė jų liežuvius, 

badė akis, piaustė jų ausis ir no
sis.. ir nupjautas dalis vėl kišo 

į savo aukų burnas.
Tai tokie dalykai vyko, kada šis 

žmogus Paleckis buvo Lietuvos So
vietinės Socialistinės Respublikos 
prezidentu .Kiek žinau, jis ir da
bar tebėra prezidentas. Jis turė
jo būti geras bolševikas, kad išsi
laikė katastrofiškų perversmų me
tu Kremliuje ir per visus valymus.

Nežinau, ar parlamentas galvo
ja, kad tokius dalykus verta pri
minti, ar mes turime rūpintis to
kiais senais, tolimais ir nelaimin
gais įvykiais. Nežinau, ar parla
mentas pageidauja priminti, kad 
trys Pabaltijo valstybės, iš’ kurių 
viena yra Lietuva, dar tebėra po 
sovietine okupacija — okupacija, 
esanti tikriausia teisėtumo gėda. 
Kai girdime sovietų plepalus apie 
tautų išlaisvinimą, ar tai būtų 
Vietname, ar Vengrijoj, įdomu, ar 
parlamentas nori priminti, kad so

Kas uz Paleckio
RAŠO STEPAS VYKINTAS

Laisvieji lietuviai su didžiausiu 
dėkingumu vertina J. Reisgytės su
manumą ir drąsą.

Suprantama, kad Justui Palec
kiui. kuris dabar vaidina Lietuvos 
"prezidentą” ir žymų Sovietų Ru
sijos “ptfrlamentarą” yra didelė 
gėda prieš Maskvos bosus, kad jį, 
tokį “gudrų” politiką, apstatė 16 
m. mergaitė. Jis dabar dreba, kad 
dėl to gali netekti Maskvos gerai 
apmokamo posto. Kur matęs, kad 
sovietinės respublikos iškamšinis 
prezidentas eitų į politinę dvikovą 
su jauna mergaite ir polemizuotų 
su jo išplūstais “niekšais dipu
kais”.

Man, žinoma, ir nedidelė garbė 
polemizuoti su tokiu “žurnalistu” 
ir tokiu politiku”, kaip Justas Pa
leckis. Tačiau negaliu tylėti, nes 
okupuotos Lietuvos tautiečiams ir 
tremties lietuviams atrodys, kad J. 
Paleckis tiesą rašo, nes niekas į 
jo melą nereaguoja.

Save mėgstantis reklamuoti ir 
girti “parlamentaras” J. Paleckis, 
norėdamas savo žioplumą pateisin
ti prieš savo bosus, “Tiesoje” pas
kelbė ilgiausią straipsnį, kurį 
sutrumpintai persispausdino kul
tūrinių ryšių su užsienio lietuviais 
laikraštėlis. Pusė šio Paleckio 
straipsnio yra ditirambai sau pa

vių tauta neteisėtai yra buvusi 
apskųsta ir apie kurias dar ir šian
die tenka išgirsti spaudoje.

3. Pasiūlyti, kad Kongreso metu 
kiekvienas dalyvaujantis kraštas 
paruoštų savo parodėlę, kurioje že
mėlapiais, statistikos daviniais ir 
panašiai apibūdintų tame krašte 
gyvenančių lietuvių padėtį. Šitos 
parodėlės daugiau ir reikšmingiau 
patiektų žinių, negu vien gyvas 
žodis.

4. Kad svarbu vengti bet kokio 
fanatizmo. Būkime plačios pasau
lėžiūros žmonės, nesmerkime vis
ko, kas nesutinka pilnai su mūsų 
pačių ideologija, o ieškokime ge
rų dalykų priešingoje pusėje ir 
juos atitinkamai įvertinkime. Bū
kime žmonės pilna to žodžio pras
me ir neužmirškime, kad visur pa
saulyje yra žmonių, panašių kaip 
ir mes, su panašiais pagrindiniais 
norais ir jausmais.

Šeimininkui A. Zubrui už jaukų 
išleistuvių vakarėlį ir vertingų dis
kusijų pravedimą ir p. J. Pelenaus- 
kui už moralinę bei gausią pinigi
nę paramą jaunieji atstovai nuo
širdžiai dėkoja. Taip dėkoja ir už 
gerus linkėjimus sėkmingai kelio
nei bei prasmingam dalyvavimui 
Jaunimo Kongrese. j.d. 

vietinė Rusija okupavo tas tris Pa
baltijo valstybes, nuniokojo jas, 
ištrėmė jų gyventojus ir nuskyrė 
juos pasibaisėtinom žiaurybėm.

Mr. Curtin: Skamba kaip Gunner 
O’Neill atvejąs.

Mr. Wentworth: Gerbiamasis 
parlamento narys gali šaipytis. Ne
žinau, ar taip yra dėlto, kad jis 
visados limpa prie rusų. O gal 
parlamentas nenori šių dalykų 
priminti. Gal jis netiki, kad šios 
neteisybės yra svarbios. Gal netiki, 
kad tos trys pavergtos tautos turi 
kokią nors teisę į savo laisvę. Gal 
būt geriau tektų užmiršti, kad to 
aparato tituliarinė galva — žmo
gus, kurio autoritetu ir štampu 
prieš daug laiko buvo įvykdytos 
tokios žiaurybės, jis vis dar tebė
ra valdžioje ir pereitą savaitę bu
vo Cambrroje vadovaudamas so
vietų delegacijai.

Mr. Duthie (Wilmot): Noriu tik 
pridurti prie gerb. nario (Mr. 
Wentworth) kalbos, kad skirtumas 
tarp mūsų sistemos ir komunisti
nės sistemos buvo tobulai išreikš
tas to paties džentelmeno, apie ku
rį gerbiamas narys referavo. Ta
sai džentelmenas, matydamas, pasi
baisėtinas — šį terminą panaudo
ju juokais — demonstracijas pe
reitą savaitę prie parlamento rū
mų, pareiškė: “To neįvyktų Mas
kvoje”. Tai viskas, kas pasakytina 
apie tas dvi sistemas. Savo pareiš
kimu jis pats atsakė:

Mr. Fox: Dėl to, kad tenai nė
ra opozicijos.

Mr. Duthie: Teisingai. Siste
mos oponentai yra arba kapuose, 
arba Sibire. Tai sakau apie komu
nistinę sistemą be jokių ceremoni
jų- 

čiam. Jų skaičiuje kruggloduro- 
viškai skamba, kad J. Paleckį pri
ėmė Japonijos, Jungtinių Amerikos 
Valstijų, Vakarų Vokietijos ir kt 
pasiuntinybės. Tuo galėtų pasigir
ti ir sovietinių “parlamentarų” 
šoferiai, nes ir juos priėmė į par
kavimo vietas tos pasiuntinybėe.

Nesuprasdamas politinės svar
bos, J. Paleckis sąmoningai šmei
žia Australijos lietuvių jaunimą, 
kad jis angliškai šūkavo demons
tracijų metu, nes, girdi, “tik da
lis to jaunimo besupranta lietuviš
kai”. Jie angliškai piketavo ne dėl 
to, kad jie nebemoka lietuviškai, o 
dėl to, kad jų piketąvimą supras
tų ir australai. Australijos lietu
vių jaunimas siekė suteikti šiam 
politiniam žygiui tarptautinės rei
kšmės. Ir tai pasiekė.

Pyktis, pagrieža ir isteriką tiek 
toli Paleckį nuvedė, kad jis išva
dino daugumą Australijos lietu
vių “kruvinais žudikais”, “užkie
tėjusiais priešais ir niekšais”, 
“nacberniais” etc. Anot jo, “jie uo
liai tarnauja juodžiausiai reakci
jai, imperialistams, vykdantiems 
kruviną agresiją Vietname”.

Savo isteriškoms tezėms sustip
rinti jis mini keletą Australijos lie
tuvių pavardžių, kurie yra jo vadi
nami “žmogžudžiais” ir karo nusi-
kalteliais. Kas gi jie tokie yra? 
Tai nežymūs buvę provincijos poli
cijos valdininkai ar tarnautojai. 
Ką jie nužudė? Neparašyta. Taip 
galėjo Paleckis apkaltinti visą bu
vusią Lietuvos policiją.

Bet tegul J. Paleckis šaltai pa
galvoja ir atsako prieš savo ir lie
tuvių tautos sąžinę į šiuos klausi
mus:

1. Kiek dėl J. Paleckio išdavimo 
buvo bolševikų išžudyta lietuvių 
1940m-1941m. laikotarpyje Lietu
vos ir Rusijos kalėjimuose, darbo 
stovyklose, Pravienišikėse, Červe
nėje, Rainiuose, Panevėžyje, Ro
kiškyje, Zarasuose, Petrošiūnuose, 
Ukmergėje ir ktJ?

2. Kodėl J. Paleckis, kaip sovie
tinės Lietuvos “prezidentas” leido 
rusams 1941 m. ištremti iš Lietu
vos pražūčiai ir mirčiai 34.260 lie
tuvių, jų tarpe apie 6.000 nepilna
mečių nuo 1 iki 18 m.?

3. Kodėl Paleckis nevadina žmog
žudžiais tų, kurie išžudė per abi 
bolševikines okupacijas apie 
400,000 Lietuvos gyv. jų tar
pe ir jo buvusių politinių draugų?

5. Ar J.Paleckis yra toks nai
vus ir nežino, kas slepiasi už jo 
nugaros? Juk už jo nugaros stovi 
Maskvos sukurtoji Raudonoji Ar
mija, NKVD, senasis rusų pansla- 
vizmas, šiandien išvirtęs į bolše
vikinį kolonializmą ir imperializ
mą.
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Vėl niokota ir žudyta tauta, 
vėl tremta į Sibirą, o vėliau “sa
vanoriais” vežta jaunimas į Ka
zachstaną plėšimą plėšti. Daug 
vandens Nemunu nutekėjo į Bal
tiją, daug sūrių ašarų. Mirė ar 
buvo nužudytas žmonių ėdikas, 
tironas Stalinas. Lyg ir kiti vėjai 
ėmė pūsti. Pakaltintas tapo plie
ninis despotas pačios Kremliaus 
klikos, net paminklo nebesiryžta 
jam pastatyti. Neaiškiu keliu 
duota suprasti ir Pabaltijo tau
toms, kad turėjo progos jos nusi
vilti. Nemalonėn pateko Moloto
vas, kuris su Ribbentropu Pabal
tųjų dalinosi ir sutartis pasiraši
nėjo. Pakaltinti tapo Dekanoso- 
vas su Pozniakovu — tiesioginiai 
bei figūriniai Pabaltijo žudytojai. 
Ordenų neteko ir Ivan Serovas.

SUKILIMAS KAUNE
1941 M.BIRŽELIO 22 D.

Mantas

BIRŽELI, PRISIMENANTP
(IStrauka iš "Pirmųjų Metų")

Birželio viduryje 1940 m. Paleckiui, tariamajam LTSR 
Lietuvą ikupavo iš Rytų atriedė- “galvai”. Tik jie viešai tylėjo, o jų 
jusi raudonoji armija; po metų širdžių, žinoma, niekas neturėjo 
birželio 13-14 dienomis ir nak
timis Stalino tarnas enkavedistas 
Ivan Serovas ir jo padėjėjai pa
ruošė ir pravedė visam Pabaltijy 
masinius žmonių areštus ir de
portacijas. Ir tai tokiu mastu, 
vien tik Lietuvoje apie 40.000, 
koks naujųjų laikų istorijai, bent 
Vakaruose, nebuvo žinoma. Ne
silaikyta net išorinės teisinės 
priedangos — be formalaus areš
to įsakymo; deportacijos be pa- 
kaltinimo, nekalbant jau apie 
teisinimąsi bei gynimąsi.

Tomis gražiosiomis mūsų tė
viškėje pavasario dienomis nie
kas nebepakeldavo akių į skais
čiąją saulę ar sodybose sužydu
sias kvapiąsias gėles. Visur ne
viltis .visus apėmęs juodas siau
bas. Vieni dabar gaudomi ir grū
dami į gyvulinius vagonus (kiek
vienoj stoty bei stotelėj specia
lios vagonų virtinės), likusieji gi 
laukia, kada jų eilė. Niekas ne
sijaučia saugus, nes areštuojami 
iš įvairiausių sluogsnių, net iš pa
prastų darbininkų, kuriais nau
jasis rėžimas bei okupantas ofi
cialiai rėmėsi. Net partiečiai lie
tuviai komunistai buvo pritrenk
ti. Teko sutikti vieną augštą ko
munistą — valdžios pareigūną. 
Paklaustas, ką jis mano apie bar
barų žygius, atsakė: “Ne barba
rų, bet Džengiskano mokinių”. 
Kalbėjo tada Lietuvoje., kad stai
gmena tai buvusi ir Sniečkui (jo

progos patikrinti.
Tarnybiškai užkliuvus tomis 

dienomis į kitą miestą, buvau pa
prašytas nueiti prie traukinio ir 
pakalbėti dėl vienos areštuotos 
gimnazistės. Sargyboje rusas, 
bene kapitono laipsnio. Atsakė, 
kad jis čia nieko negalįs. Stotyje, 
antrajam augšte, esąs deportaci- 
nės akcijos vykdomasis komite
tas. Užlipau ir įėjau į kambarį. 
Pasieniu sustoję keliolika vyrų. 
Visi paniurę, visi šiurpą kelian
čių, piktų akių. Pasveikinti ir 
draugais pavadinti, nieko neat
sakė. Aiškiai jautėsi, kad šis ma
no įsiveržimas jiems buvo ir 
staigmena, ir labai nemalonu. 
Nežinojau, ką toliau besakyti, 
kuria kalba (lietuvių ar rusų) be
kalbėti. Ryžausi lietuviškai: 
“Yra įvykusi klaida. E I 
klasės mokinė Julė N. gyveno 
pas dėdę ats. kap. K. ir ji pate
ko į depirtuojamųjų skaičių kaip 
jo šeimos narys. Jos gi motina 
yra našlė ir duoną pelnosi skalb
dama pas pasiturinčius. 
Kaip Švietimo Komisariato ats
tovas šios gimnazijos baigiamuo
siuose lietuvių kalbos egzami
nuose prašau reikalą peržiūrėti”. 
(Toks jau paprotys TSRS švieti
mo sistemoje, kad iš vienos gim
nazijos mokytojas siunčiamas 
atstovu į kitos gimnazijos egza
minus).

Vienas iš vyrų bloga bei dar- 
sesuo su vyru buvo išvežta), ir kyta lietuvių kalba prabilo: “Ta-

rybų Sąjunga klaidų neyra. Yra 
tik klaida, kad tu ne areštas”. 
Į tai: “Tai vyresnių už jus rei
kalas. Aš tamstoms pranešiau, 
bet mokėsiu kreiptis ir augš- 
čiau”.

Išėjau ir nė nesidairydamas 
moviau. Šį kartą net į kitą sto
tį, palikęs Dievo valiai visus eg
zaminus ir Švietimo Komisaria
tą. Tiesa, tą mergaitę vis dėlto, 
vėliau patyriau, paleido.

Nenuostabu todėl, kad tai tų 
pačių metų birželio 23 d. vokie- 
čiai puolė TSRS, lietuvių tauta 
sualsavo viltimi, nors iš tikrųjų 
neviltyje. Greitai tapo nusivilta 
“vaduotojais” iš Vakarų. Imta 
puoselėti viltys, kad dabar jau 
ateisią amerikonai ir padiktuosią 
teisingumą ir Maskvai, ir Ber
lynui. Po trejų metų vėl riedėjo 
atgal į Pabaltijį raudonoji armija, 
o su ja grįžo ir politiniai parel- 

Devintos gūnai. Daugelis, išgąsdinti pir
mosios okupacijos ir birželio. įvy
kių, pasirinko benamio kelią į 
Vakarus.

Tik iš viso to menka paguoda. 
Menka, kol lietuvių ir kitoms 
Pabaltijo tautoms neleidžiama 
pačioms apsispręsti dėl politinio 
ir ekonominio kelio, kol mark
sistinei “dogmai” prievartauja-; 
ma tų tautų kultūrinė raida, kol 
pačioj TSRS neįgyvendinama 
kad ir stalininė konstitucija ir 
teise paremta santvarka.

Tik visdėlto ir šiomis menko
mis pakitusiomis smulkmenomis 
turim džiaugtis. Kiek tenka gir
dėti, deportacijos, bent masiškai, 
sustabdytos, kiek laisviau ir du
rys į kraštą pradarytos. Vyres
nioji karta vis dar tebenori kiek
viena proga kartoti stalininių lai
kų žiaurybes. Ir su pagrindu, tik 
kas iš to — tuo tautos neišva
duojame ir jos egzistencijos ne
palengviname. Ar mūsų išeivijai 
yra Įritąs kelias, to aš nežinau. 
Pats asmeniškai neviltyje imu 
puoselėti viltį: gal galima tikėtis 
pakitimų TSRS viduje, gal iš 
ten ir per ją galima susilaukti 
naujos tarptautiškai sugyvenan
čios bendruomenės Europoje ar 
jos rytinėje dalyje. Dangus ga
lingas, bet žemiškiems vargams 
dažnai kurčias. Pačiam žmogui 
liepia gelbėtis. Vakarams prara
dau visokį tikėjimą.

Vincas Kazokas

MEDŽIAI AUDROJE

Klausykite: tai medžiai džiūgauja audroje 
Su vėtromis laukinio šokio svaiguliu girti, 
Virš jų galvų išsitiesia žaibai, lyg confetti, 
Ir lapuose lietaus lašai aistringai groja-------

Klausykite: tai medžiai džiūgauja audroje.

SUKILIMO PRADŽIA: 
KAUNE

“Didvyriškos veiklos valanda 
atėjo sekmadieni, 1941 birželio 22 
dienos rytui auštant. Ryšininkų 
pranešimai ir mūsų spėjimai pasi
tvirtino. Aktyvistų daliniai, kurie 
dėl artėjančios lemiamos valandos 
buvo įspėti, dideliu ryžtingumu ir 
pasitikėjimu pradėjo vykdyti nu
matytus uždavinius. LAF štabo j- 
galiotinis Leonas Prapuolenis su 
štabo dalimi įsikūrė senelių prie
glaudoje. Kita štabo dalis susitel
kė Chemijos Institute. Nors Che
mijos Institute budėjo ir komjau
nuolių dalinys, bet studentija rū
siuose suslėpusi dvi milicijos nuo
vadas, kurios su ginklais perėjo 
pas aktyvistus. Su jais ryšius pa
laikė okupacijos meto studentai 
aktyvistai. Aktyvistų ginkluotosios 
jėgos padidėjo. Studentų medikų 
grupė, turėjusi savo žinioje grei
tosios pagalbos mašinas, veikė la
bai tiksliai. Jie greitosios pagal
bos mašinomis suvežė radijo spe
cialistus, atsargines dalis, ir bol
ševikų sugadintas radiofonas per 
naktį iš sekmadienio į pirmadienį 
buvo sutaisytas. Ši sukilėlių grupė 
per visų sukilimo laikų sudarė sau
giausius ryšininkus, o vėliau teikė 
greitųjų pagalbų sužeistiesiems.

“Naktį iš sekmadienio į pirma
dienį iš Chemijos Instituto buvo iš
leista ryžtinga ginkluota aktyvis
tų grupė; kuriai skirtas uždavi
nys sunaikinti sovietų armijos ry
šio stotį. Uždavinį įvykdę, jie dar 
išsprogdino kariškų telefono cen
trai? Vilijampolėje. Toji grupė 
užėmė centrinio pašto rūmus ir 
telefono-telegrafo centrinę. Sovie
tų karo komendanto klaidinimui 
paskambinta telefonu, kad vokiečių 
desantininkai jau Kaune. Aktyvis
tų patikėtiniai išjungė ir sustabdė 
telefono ir telegrafo stočių veiki
mų. Tas turėjo prisidėti prie pani
kos sukėlimo. Vidurnaktyje jau 
pastebėtas intensyvus sovietinių 
pariegūnų bėgimas iš Kauno. Tas 
reiškinys didino ir stiprino mūsų 
viltis.

"Toji naktis buvo klaiki: Kauno 
gatvės buvo pilnos sovietų kariuo
menės, lygiai kaip ir apsiginklavu
sių sukilėlių. Su štabu senelių prie
glaudoje kurį laikų ryšį palaikė
me telefonu, o jį išjungus asmeni
niu ryšiu pats nuvykdamas. Pirma
dienio rytų gautas pranešimas LA

F štabe, kad radiofonas sutvarky
tas Lietuvos, nepriklausomybės 
skelbimui. Kauno LAF štabo narys 
su būriu sukilėlių jau buvo įsitvir
tinę radijo stotyje. Nors aktyvis
tai sukilėliai dar neturėjo ginkluo
tos kontrolės visame Kaune, bet 
nutarta nedelsti su Lietuvos ne
priklausomybės skelbimu. Pirma
dienį, birželio 23, apie 9 vai. ry
tų Lietuvių Aktyvistų Fronto šta
bo nariai iš senelių prieglaudos nu
vyko į Kauno radiofonų, kuris bu
vo aktyvistų būrio saugomas.

“9 vai. 28 min. Lietuvių Akty
vistų Fronto Vyriausiojo štabo var 
du LAF įgaliotinis Leonas Pra
puolenis paskelbė Nepriklausomos 
Lietuvos atstatymų ir Laikinosios 
Lietuvos Vyriausybės sudėtį. Su
giedotas Lietuvos himnas. Sukili
mas užvirė visame krašte.

“Nepriklausomybę per radijų 
paskelbus, ginkluoti Kauno akty
vistų daliniai puolė ginklų sandė
lius. Ginklų sandėlius užėmus, grei
tosios pagalbos mašinomis ginklai 
išvežioti į svarbiuosius punktus. 
Tuo pačiu metu sukilo sovietų 
priespaudoje ir kontrolėje buvę 
lietuvių kariuomenės daliniai. Kau
ne aktyvistų daliniai pradėjo pul
ti Panemunės, Geležinkelio ir Ale
ksoto tiltus, kad juos apsaugotų 
nuo išsprogdinimo. Bet pasiekė ki
tų nenumatytų tikslų — iššaukė 
skubotų susprogdinimų. Bet tas 
tiltų išsprogdinimas gal išgelbėjo 
Kaunu nuo sunaikinimo, nes iš Su
valkijos bėganti kariuomenė buvo 
priversta aplenkti Kaunu. Petro 
Vileišio vardo tiltas per Nėrį į 
Vilijampolę didvyriška Vyties Kry
žiaus Kavalieriaus mirtimi liko 
išgelbėtas. Ligi pasiaukojimo pa
sišventęs drųsuolis užbėgo ant til
to, nukirpo elektros laidus, bet žu
vo nuo sovietų kulkosvaidžių ug
nies pareigų atlikęs. Kautynės vir
te virė visų pirmadienį ir antra
dienį...

“Tris dienas Kaunas buvo pil
noje aktyvistų kontrolėje. Vokiečių 
kariuomenės daliniai pasirodė tik 
ketvirtadienį. Jie neatnešė laisvės, 
dėl kurios kovota, bet iš jų rankų 
jos gauti nesitikėta.

"Taip buvo įvykdytas pirmasis 
Laisvės Kovų veiksmas, kurio 
siausme daug Lietuvos sūnų ir duk
terų krito ir amžinam poilsiui a- 
tsigulė į gimtųjų žemę”

(AJJamušis, J Laisvę, Nr.

BENEDIKTAS ZABIELA

APSAKYMAS

Pro apšalusį trobos langą veržėsi silpnutė pavakario šviesa. 
Nors lauke dar buvo gerokai šviesu, bet troboje vos galėjai ką ma
tyti. Patupienė sėdėdama ant suolo palei langą verpė. Mindama 
ratelį jį ritmiškai linkčiojo, prikišdama savo veidą arčiau prie pirš
tų, pešančų vilnas iš kuodelio.

Ji verpė paskutinį kuodelį. Širdyje džiaugėsi šią žiemą tiek 
daug padariusi ir galėsianti vyrui ir sūnui ką nors naujo numegzti 
ar išaudus pasiūti. Apie save ji net nepagalvodavo; jos mntys dau
giausia sukosi apie sūnų Levuką. Jis jau nebebuvo Levukas, bet 
20 metų vyras. Visi kaimynai jį vadindavo Leonu arba Levu, bet 
motinai jis visvien buvo Levukas.

Patupis dar nbuvo grįžęs ir Levukas, be tėvo nežinodamas 
ką veikti, sėdėjo gale stalo ir rūkė susukęs storą suktinę naminio 
tabako. Dūmai plaukiojo lyg debesys, lysdami į verpiančios Patu- 
pienės akis, kutendami jai nosį. Bet ji nieko nesakė, tik akimirkai 
nutraukusi akis nuo verpimo, pažvelgdavo į jį džiaugdamasi jo gra
žiu nuaugimu. Ak, pagalvodavo ji, tai tikras mano ir vyro mišinys. 
Plaukai, akys kaip mano; nosios, rankos, galva kaip tėvo. Kaimy
nės jai tokio sūnaus pavydėdavo. Žinojo ji, kokį pasisekimą turi 
Levukas tarp kaimo merginų. Nors niekam to nerodė, bet savyje 
labai juo didžiavosi. Ir kai troboje visai sutemo, ir kuodelis liko tik 
ožio barzdos didumo, Patupienė atsiminė, kad kibirai tušti ir nėra 
vandens.

— Levuk! — šūktelėjo ji ir pati, savo balso išsigandusi, krūp
telėjo.
— Ką, mama? — atsiliepė baritonu, lyg iš miego pažadintas Le
vukas.

— Vaikeli, parnešk vandens, mat aš noriu baigti verpti kuo-

Nusitvėręs kibirus, Leonas dingo tarpduryje ir vakaro prie
blandos gaubiamas, artinosi prie šulinio. Pasukęs keleliu pro žil
vičius ir eidamas patvoriu, iš tolo pamatė mergaitę, žiūrinčią į šu
linį. Rankoje ji laikė svirtes kartį. Naščiai stovėjo atremti į šulinio 
rentinį.

— Ei, ar prisigirdyt nori?! — šūktelėjo jis dar gerai nepažin

damas, kas jo tokia.
— Kibirą nuleidau — išgirdo mergaitę, atsakant.
— Palauk, aš žinau kaip jį ištraukti.
Paskubinęs žingsnius, jis greit pažino Emiliutę. Ji buvo storai 

apsirengusi, galvą apsigaubusi vilnone skara. Priešakinis dantis 
buvo ilgas kreivas ir kyšojo, pakeldamas viršutinę lūpą. Ant kai
riojo skruosto karpa, nuo šalčio paraudonavusi, taip pat nepuošė 
jos. Nežinia, kaip ilgai ji tampėsi su svirtimi, nes buvo uždususi ir 
kalbėjo pertraukdama:

— Ve, taip, vos tiktai norėjau pasemti vandens ir žiūriu, kad 
kibiras skęsta. Dar šūktelėjau, bandžiau pagauti ir ve, ir nebėr!

— Nesijaudink, — nuramino Leonas ir, paėmęs svirties kar
tį, pradėjo maišyti su ja šulinio dugną. Girdėjosi duslus kibiro su- 
barškėjmas giliai vandenyje, šulinio dugne. Dar ir dar pora užkabi- 
nimų, ir svirtis kilo aukštyn, keldama pilną, per viršų bėgantį van
dens kibirą.

— O Viešpatie, koks tu geras! — iš džiaugsmo sušuko Emi- 
liutė.

— Geras, sakai, geras. Bet ką su tais gerais daryti, kada jų 
tiek daug. Ir duodamas kibirą vandens į jos rankas, staigiai pabu
čiavo jai tiesiog į lūpas.

— Be šito neapsieisi, — pridėjo ir lenkėsi pakelti parkritusius 
Emiliutės naščius.

Vos spėjo prštų galais juos paliesti, kai staiga buvo apipiltas 
vandeniu, kurio sriautas jam numetė kepurę, brovėsi už kaklo, bė- 
go po marškiniais per nugarą, per pilvą, tiesiai į batus.

— Kirmėlė tu! — šaukė jis jau bebėgančiai Emiliutei. — Argi 
taip atsilyginti reikia už gerą darbą?!

— Aš tau ne Tauptų Nastė, akiplėša tu!
— Tu su manim juokų nekrėsi, kaip su Anele!
— Ir už kasų netampysi kaip Marijai!
— Perdaug visoms ant sprandų jodinėji. Vaikštai kaip gai

dys pasipūtęs. Ir ką tu ant manęs sakei, tu ožy! Tu manai, kad tik 
tu vienas gudrus esi?

Priedo dar parodžiusi liežuvį, Emiliutė dingo už savo sodybos 
medžių ir tvorų. Prie šulinio gulėjo du tušti apvirtę kibirai ir išsi- 
skerioję naščiai. Leonas sėmėsi vandens ir, šlapių marškinių liečia
mas raivėsi.

Nukratęs kepurę, nesidėjo ant galvos, bet sulenkęs įbruko į 
kišenę ir, pasiėmęs kibirus, žingsniavo namo.

— * —
— O tu, pasauli margas! — šaukė Patupienė. — Ko dar ne

buvo! Ir tu man pilk šaltu vandeniu tiesiai ant galvos ir dargi Še

rną! Ar tai juokai, ar taip mes darydavom jauni? Nagi, būdavo pa
darom kokį pokštą, bet viskam būdavo ribos ir saikas. Dabar juk 
gali vaikas plaučių uždegimą gauti!

Patupis tylėjo, buvo pavargęs. Be to žinojo, kad ir Leonas ne
buvo šventasis. Kas atsitiko, jis nesistengė sužinoti šįvakar.

— Aš ją iškoliosiu! — nenustojo šaukusi Patupienė. — Aš 
eisiu ir rytą ir vakarą prie šulinio vandens, kad tik ją susitikčiau. 
O tada, vakeli, tu savo atsiimsi! Vieno kibiro vandens tau bus 
permaža. Ir tu man nesišaipysi su tuo kreivu dančiu. O karpą ant 
žando gali turėti, nes ji tau tinka, kaip kiaulei balnas.

Leonas nuėjo anksti gulti, per visą vakarą nepasakęs nei žo
džio. Per vakarienę gėdinosi pažiūrėti tėvui į akis. Jautėsi nuskriau
stas ir pats kaltas. Bet kaltas jautėsi daugiau. Tai nebuvo pirmas 
kartas. Šokant ją palikdavo ir neatsisveikinęs ir nepadėkojęs nu
eidavo. Bažnyčioje patraukdavo už alkūnės. Gavėnios metu per 
žaidimus į plaukus įleido “žvirblį”. Kaime vaidinimo metu, kada 
Emiliutė turėjo vaidinti daržininkę, Leonas salėj sėdėdamas šaukė, 
kad ji nemokanti ravėti. Ir daug daug jis prisiminė dar iš mažų 
dienų. O ką ji jam padarė? Nieko.

Kodėl jis visa tai darydavo, jis pats nežinojo. Darydavo jis ir 
kitoms pokštus, bet ne taip dažnai ir ne taip skaudžiai. Vartėsi lo
voje, be.t užmigti negalėjo, — akyse stovėjo Emiliutės paveikslas. 
Tas kreivas dantis, toji karpa. Bet juk nebuvo taip blogai. Juk dan
tį galima išrauti, o karpą nugydyti. Ir apsiraminęs giliai užmigo.

Su pavasariu kaimas atgimė iš naujo. Bet Patupienė pasiliko 
ta pati. Ji dar vis troško Emiliutei keršto. Ėjo kas dieną vandens 
ir grįždama nepatingėdavo atsisukti ir pasižiūrėti, ar tik jai nuei
nant, Emiliutė neateina prie šulinio. Bet kur tau, nei kvapo.

Leonas irgi pasidarė ramesnis. Motinos ausų nepasiekdavo 
moterėlių pletkai. Leonas buvo čia, Leonas buvo ten. Leonas pada
rė tą, Leonas pasakė tą. šeštadienių, sekmadienių vakarais jis ap
sirengdavo kaip ir anksčiau, išeidavo kaip ir seniau, tik kartais grįž
davo vėliau.

Jo batai nebebūdavo taip purvini, kaip anksčiau, bet kur jis 
ėjo ir ką darė, nesakydavo kaip ir seniau. O žmonės nieko nekal
bėjo, nes nieko nežinojo.

Rudeniop, kada derlius jau buvo į kluonus suvežtas, kada dar- 
bymetė baigėsi, visi laukė tų ilgų naktų,- kad galėtų sėdėdami prie 
besikūrenančios krosnies pasakoti vasaros nuotykius. Dar vienas 
didelis darbas buvo visiems prieš akis — kūlimas. Žmonės taupė 
geresnį maistą talkininkams. Lankėsi vieni pas kitus ir tarėsi, kas 
pas ką pirmiausia eis talkininkaut. Tad ir Patupienė suartėjo su kai- I
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JUOZAS GIRNIUS

ANTIKOMUNIZMO PRASMĖS KLAUSIMU
Visi esame antikomumstai, Lietuvos Amerikoje pasimaišy- 

kurie rinkomės verčiau palikti mo.
savo tėvynę, negu vėl patekti Iš esmės dėl antikomunizmo 
Sovietų Sąjungos komunistinėn galioja tas pats principas, kaip 
vergijon. Būdami lietuviai pat- ir dėl visų “anti”, prieš ką nors 
riotai ir trokšdami Lietuvai lais- nusistatymų: jie yra ne pirminiai, 
vės, negalime nebūti antikomu- o tik antriniai nusistatymai. Už 
nistai. Laisvojo pasaulio lietu- ką visada yra svarbiau, negu 
viuose antikomunizmas nekelia prieš ką, nes pirma apsprendžia 
klausimo. Nekyla klausimo dėl ir antra. Esame prieš komunizmą 
antikomunizmo, bet kyla klau- kaip krikščionys dėl to, kad esam 
simas dėl jo prasmės. Šį klausimą už Dievą, į kurį tikėjimą komuni- 
ypač išryškino neseniai mūsų štai stengiasi teroru išrauti. Esa- 
spaudoje ir visuomenėje praūžu- me prieš komunizmą kaip lietu
si “perkūnija” ryšium su ginčais viai dėl to, kad jis kėsinasi į visų
dėl Vilniaus universiteto rekto
riaus J. Kubiliaus pasimatymų 
su ištisa eile laisvojo pasaulio 
lietuvių, kai jis lankėsi JAV. 
Nors tie pasikalbėjimai buvo pri
vatiniai (tiesa, ne tik pavieniui, 
bet pora kartų ir grupėmis), dėl 
jų nemažai buvome savo tarpe 
“susižaibavę” — net ligi senų 
lietuvių patriotų, dirbančių Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
valdyboje, įtarimo prokomunisti
nėmis tendencijomis. Taigi pasi
rodė, kad nevisi vienodai sup
rantame antikomunizmo prasmę.

Neliečiu šioje vietoje “kultū
rinių ryšių”, “bendradarbiavi
mo” klausimo, dėl kurio tiesiog 
ginčas vyko. Šiuo klausimų, au
toritetingai pasisakė visų veiks
nių Clevelande suvažiavimas, šį 
kartą pasisakoma tik dėl šio gin
čo pagrinde slypėjusio klausimo, 
kokią prasmę reikia teikti savo 
antikomunizmui.

Per ginčus buvo labai karštai 
savo tarpe “susižaibuota”. Pra
ėjus audrai, matome, kad jai bu
vo mažiau pagrindo, negu pačiu 
jos metu atrodė, nes pagrindi
niuose dalykuose nebuvo išsisky
rimo. Niekas tuose ginčuose ne
siėmė pritarti sovietinio komuniz
mo okupacijai Lietuvoje ir iiier 
kas nemanė išsižadėti nepriklau
somybės Lietuvai siekimo. Ta
čiau erzelio ir kartėlio susidarė 
tiek, kad verta ateičiai pasimo
kyti, ramiai persvarstant, ar pa
kankamai esame įsisąmoninę sa
vo antikomunistinį nusistatymą, 
jog taip lengvai leidomės susi- 
kiršinti dėl vieno žmogaus iš 

tautų laisvę, skelbdamas “tautų 
draugystę”, o faktiškai vykdyda
mas rusiškąjį imperializmą. Esa
me prieš komunizmą žmogaus ir 
laisvės vardan, nes komunizmas 
reiškia žmogaus pavergimą ir 
laisvės užgniaužimą. Be abejo, 
žinome, dėl ko esame prieš ko
munizmą. Tačiau vis tiek faktiš
kai yra pavojus suabsoliutinti sa
vo antikomunizmą, lyg pirmasis 
rūpestis būtų kova prieš komu
nizmą, o ne kova už Dievą, Lie
tuvą ir aplamai žmogiškąją lais
vę.

Šis “prieš” ir “už” skyrimas 
nėra tik žodžių reikalas, jis at
spindi fanatizmo ir idealizmo 
skirtybę. Kai idealizmą gaivina 
to ar kito idealo meilė, tai fa
natizmas dega to ar kito priešo 
neapykanta. Kur “prieš” užgo
žia (tegu ir kaip nejučiomis ir 
neprisipažįstamai) “už”, ten neiš
vengiamai idealizmą ima drumsti 
fanatizmas, o fanatizmas visada 
žaloja žmogų, nes iškreipia blai
vų žvilgsnį ir skelbia sąžinės 
jautrumą. Todėl svarbu budėti, 
kad fanatizmu nevirstų ne mū
sų visų antikomunizmas. Reikia 
tai pasakyti, nors ir rizikuojant 
dėl to būti apšauktam “išsiža
dant” kovos prieš komunizmą. 
Toks nepagrįstas įtarimas kaip 
tik ir liudytų, kad ligi fanatiz
mo neturi eiti nė antikomuniz
mas.

MONOPOLINIS
ANTIKOMUNIZMAS
Fanatiškas antikomunizmas 

monopoliškai jaučiasi esąs pats 
gryniausias ir tikriausias antiko
munizmas. Tačiau šia monopoli
ne pretenzija tenka stipriai sua
bejoti. Svarbiausia, tenka stip
riai suabejoti, ar toks fanatiškai 
“gryniausias ir tikriausias” anti
komunizmas iš tiesų sėkmingai 
kovoja prieš komunizmą.

Kai tik vien komunizmas tu
rimas prieš akis, tai visur pra
deda vaidentis jo šmėkla. O tai 
ir drumsčia blaivų žvilgsnį: šo
kama iekoti priešų ir ten, kur 
jų nėra, o nematoma tų žaizdų, 
kurios rengia komunizmui dirvą. 
Pakanka komunistams paremti 
savais motyvais (nuoširdžiai ar 
suktai) kurį nors reikalą, kad 
tuojau pat jis būtų priskirtas ko
munistams. Besibaiminant ko
munizmo, nejučiomis atsiduria
ma socialinėn reakcijon. O tokio 
socialine reakcija besiremiančio 
antikomunizmo iš tiesų nėra ko 
komunistams baimintis, nes jis 
greičiau tiesia komunizmui ke
lią negu užtvenkia. Be abejo, 
nei aplamai socializmas bei 

Mantas

JAUNYSTEI
Kai žvelgi nuo kalnų augštųjų 
Į slėnį dažytą margai, 
Tu regi tuos kelius gyvųjų, 
Gyvenimo tėkmę vaizdžiai.

Skrieja ratai pirmyn 
Su jaunyste pačia, 
Kyla kraujas slapčia, 
Dūksta vėjas laukuos: 
Lenktyniauja jisai 
Ir be. prasmės visai 
Su jaunyste pačia.
širdis daužos sparčiau 
Ir motoras karščiau: 
Tai jaunystė pati 
Kaip patrakus leki '
Į augštybes plačias, 
Į sritis paslapčias.
Tarpe žemės, dangaus 
Nėr dar kelio aiškaus — 
Tarp gėlynų kvapių 
Ir šiurkščiųjų dagių.

Ir be kelio gerai, 
Jei tik rieda lengvai. 
Tai jaunystė pati, 
Net ir klysti drąsi. 
Nespėji tarp jų, — 
Eiki sau po velnių. 
Prie gluosnio trobelė pašlijus, — 
Tai tėvo atstumto gūžta. 
Jau laikas ilsėtis tiek ėjus, 
Užteks tau ramstytis lazda.

Skrieja rieda pirmyn, 
Kas tik gyvas platyn: 
Fabrikai ir laukai 
Upių vingių tėkmėm, 
Marių jūrių plotmėm 
Ir padangių erdvėm.

Aprimo audros metų žaliųjų, 
Palūžo sparnas taip giliai; 
Dairaisi svečias tarp savųjų 
Ir juoko skambiojo gailiai.

marksizmas, nei sovietinis komu
nizmas neįsižiebė iš nieko. Ta
čiau sunku tikėtis entuziazmo 
socialinei pažangai, kur jos ima
masi tik kaip paskutinės ir dėl 
to vis atidėliojamos priemonės 
užtvenkti kelią komunizmui. So
cialinė pažanga iš tikro gali daug 
patarnauti kovoj prieš komuniz
mą. Tačiau tikras socialinis jaut
rumas visų pirma remiasi ne ko
munizmo baime, o žmogaus mei
le. Todėl, turint tai visa galvoj, 
netenka antikomunizmo vardan 
nepaisyti, su kuo susidedamą, ar 
nuvertinti visa, kas tiesiog ne
tarnauja kovai prieš komunizmą. 
Priešingai, ne iš antikomunizmo 
viskas semia savo vertę, o pa
čiam antikomunizmui teikia ver
tę kova už pozityvus idealus — 
už asmens ir tautų laisvę, už so
cialinę pažangą, už aplamai ge
resnį pasaulį.

DIALOGAS •

Svarbiausia, ir ten, kur tenka 
tiesiog kovoti prieš komunizm;

ar kurią kitą priešingą nusista
tymą, daugiau sėkmės yra paža
dėta kantriam ir žmogų gerbian
čiam atvirumui, negu beatodai- 
riniam “kovingumui”, užkertan-
čiam kelią į žmones. Net ir ko
munizmas galutinai bus nugalė
tas idėjiškai, kai komunistinių 
idėjų pragaištis bus permatyta 
ne tik iš šalies, bet ir pačiose jo 
užlietose, šalyse. Todėl kiek ga
lint reikia veikti ir tuos, kurie 
vienaip ar antraip yra patekę į 
komunistų įtaką, šia prasme ir 
reikia skirti peršamą “koegzis
tenciją” tų, kurie linkę komuniz
mui nuolaidžiauti savo tyla, nuo 
besiimamo “dialogo” tų, kurie 
nori komunistus paveikti. Ir ko
munistus galima daugiau paveik
ti ne nuo jų bėgant, o su jais 
kalbantis. Nėra ko baimintis ir 
su komunistais kalbėtis, tik rei
kia patiems nepasimesti, būtent 
žinoti, dėl ko kalbamasi, kad bū
tų tikrai kalbamasi, ne nutylint 
pagrindinius klausimus, o atvirai 
juos keliant. Kaip anksčiau kita 
proga buvo pasakyta, reikia dia
logo, būtinai reikia, bet reikia 
tikro dialogo, ne. pataikaujančio, 
o nesibaiminančio. Užuot rūpi
nęsi ar piktinęsi Katalikų Baž
nyčios tam tikromis pastangomis 

į nutiesti dialogą ligi komunistų, 

turime greičiau persvarstyti, ar 
mes savo antikomunizmo nesus- 
tingdome ligi fanatizmo, visur 
aistringo, bet niekur vaisingo.

Tiek aplamai dėl antikomu
nizmo. Daug jautriau klausimas 
kyla nebe principinėje, o mūsų 
lietuviškoje plotmėje. Skaudus 
mūsų antikomunizmas, nes be
veik kiekvieno atveju jis remiasi 
ne tik Lietuvos pavergimu, bet ir 
asmeniškai artimų žmonių žuvi
mu per sovietinio teroro metus, 
ištrėmimu į Sibirą, sunkia dalia 
pačiame krašte. Galima suprasti, 
kad mūsų antikomunizmas yra 
ne tik principinis nusistatymas, 
bet ir emocinis nusiteikimas. Vis 
dėlto ir mūsų antikomunizmas 
neturi eiti ligi fanatizmo, ir bū
tent kaip tik dėl to, kad fana- 
tinė neapykanta iškreiptų jo 
prasmę. Konkrečiai turiu galvoj 
visus tuos atvejus, kuriais anti
komunizmo neapykanta (sąmo
ningai ar nejučiomis) faktiškai 
perkeliama patiems lietuviams, 
patekusiems komunistų valdžion.

KOMUNIZMAS
IR LIETUVIS

Visiems, kurie esame lietuviai 
patriotai ir trokštame Lietuvai 
laisvės, nėra kalbos apie bro- 
liavimąsi su okupantais ar jiems 
ištikimai parsidavusiais kolabo
rantais. Tačiau dėl to netenka lyg 
raupsuotais laikyti visų kitų lie
tuvių, nors ir einančių vienokias 
ar kitokias pareigas. Vienaip ar 
antraip visi krašte likusieji per 
dvidešimtį metų turėjo ilgainiui 
prisitaikyti prie režimo. O jau
noji karta neišvengiamai auga 
komunistinėse organizacijose. 
Būtų didžiai nelemta, jei mūsų 
antikomunizmas ir krašte liku
siųjų vienokio ar kitąkio pobū
džio susitaikymas su komunizmu 
nebeleistų vieniems antrų gerbti 
ir, kiek galima, palaikyti ryšį. 
Okupanto spauda kursto fanati- 
nę neapykantą visiems laisvojo 
pasaulio lietuviams. Bet žinome, 
kadz pavergtieji lietuviai tokio 
fanatizmo nerodo. Iš savo pusės 
privalu ir jiems parodyti daugiau 
supratimo. Nerodydamas dides
nio dėmesio tam, ką pavergto
joj tėvynėj pasiekia patys lietu
viai, išdidus žiūrėjimas į jų kul
tūrinius laimėjimus ir stengima-
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mo moterimis. Reikėjo ir jai su viena kita pasitarti, net ir į kitą 
kaimo galą nueiti. Na, ir išgirsti kokių nors kalbų. Ir vieną vakarą, 
grįžusi iš kaimo ir radusi vyrą troboje, isteriškai sukliko:

— Tėvai, tėvai! šulinį kask! Tu juk moki svirtį padaryti. Au
dėnas padės iškasti, parduosime ką nors ir bus rentiniui pinigų.

Aš iš vieno šulinio su ja nesemsiu.
— Šulinį? Ką, šulinį? Ar iš proto išėjai, motin? — žiūrėjo nu

stebęs Patupis.
— Taip, taip, aš viską žinau, tėvai, viską.
— Kaip čia dabar. Jeigu viską žinai, tai kuo tas šulinys kal

tas? — ramino Patupis.
— Tu man nekalbėk. Jeigu reikės, aš parduosiu net savo atsi

vežtinį kraitį, bet šulinys turi būt!
Patupis kimšosi pypkę paskubomis, degė paskubomis, o rūkė 

dar greičiau. — Ir koks velnias dabar įsimaišė? — galvojo jis.
Leonas stovėjo prieš langą, žiūrėjo į vėjo nešiojamus lapus, 

siūbuojančias pageltusias smilgas ir klausėsi motinos pamokymų:
— Vaikeli tu mano, — kalbėjo ji. — Argi ji tau, argi tu jai? 

Vos pora metų ji jaunesnė ir kokia pora bus iš jūsų, kada pasensite. 
Abu seni, nei vienas antram negalėsite padėti. Ir be to, ką gi ji tu
ri, nieko. Ar tai tokia turi būti jūsų gyvenimo pradžia, kad nežino
site už ko griebtis?

Leonas girdėjo tik žodžių maišatį, bet nieko neėmė į galvą. 
Pirštais žaidė su diržo sagtimi arba stukseno į palangę. Arba pasi
ėmęs tabokinę, atidarinėjo ir uždarinėjo beprasmiškai.

Patupienė tai matė ir norėdama išjudinti sūnų pradėjo kalbėti 
greičiau ir garsiau. Išvardinusi visokiais vardais Emiliutės giminę, 
pradėjo girti savo ir kiek daug kraičio ji atsinešusi.

— Ar girdi tu, ką aš sakau?! — sušuko nebetverdama.
— Girdžiu, na tai kas! — ramiai atsakė’ Leonas.
— Tai kodėl tu nieko nesakai?
— Kad manęs nieko neklausi, mama, o tik man sakai.
— Aš tau kalbu jau visą valandą, o tu tik pro langą žiūri, Ir 

tik pasakyk, kodėl tu toks pasidarei?
— Koks aš buvau, toks ir tebesu. Na, ir koks turėčiau būt?
— Pas Emiliutę neik, neik ir viskas, kol nevėlu. O vėliau dar 

į bėdą gali įkliūti. po fOs dienos, kai Leonas tėvams papasakojo savo ateities du deimantai naktį. Jos veidas nuo šalčio ir susijaudinimo buvo pa-
Bet ką gi ji tau bloga padarė? planus, namuose pasidarė nebemiela. Nebekvietė motina pusryčių

— Ak, šitkaip tu kalbi! O kad tave vandeniu apipylė, tai jau ar pietų prie stalo. Nori eik, nori neik. Nepaduodavo daugiau nei 
užmiršai? Galėjai susirgti, galėjai plaučių uždegimą gauti! Kas būtų Svarių baltinių. Reikia, eik ir pasiimk. Tėvas pasiliko toks pats, 
. n xt x_n nors susirūpinęs buvo ir jis. Bet, Leonas buvo patenkintas nors tuo,

ką tėvas pasakė:
— Sūnau, tu su ja gyvensi. Aš tau žmonos nerinksiu.

tave prižiūrėjęs? Naginė ta?
— O kodėl tu, mama, ją nagine vadini*?
— O kas ji man?

— Na, o jeigu ir bus mano žmona?
— Ką tu kalbi! Tarnaitė tavo žmona? O Viešpatie, ką aš už

girdau! Dabar tai jau viską suprantu.
— Dar ne viską, mama — ir apsisukęs žengė durų link.
— Palauk, Levuk, palauk, dar aš turiu tau ką pasakyti! Bet 

tuos žodžius Leonas girdėjo jau būdamas priemenėje.
Patupis tašė naują svirtį. Skiedrų visur aplink. Pirmasis snie

gas, nors žemė ir nesušalusi. Didesnės gulėjo įsispaudusios sniege, 
mažesnes ir lengvesnes vėjas nešiojo po visą kiemą.

“Daryk ką nori, — galvojo jis — “o jos neperkalbėsi”. Paži
nojo jis gerai ir seniai Emiliutės tėvus. Geri buvo žmonės. Augo 
jie. kartu, vedėsi, išaugino šeimas. Na, kad jiems Dievas davė dau
giau vaikų, tai tik jųjų laimė, nors žemės jie turėjo po lygiai.

Jau buvo bededąs kirvį į šalį ir rengėsi kimšti pypkę, kai pa
matė iš už namo kampo žmonos nosį. “Ir tu, nenuorama, taip vis 
užsispyrus, kad nenuleidi akių nuo manęs. Vis seki, ar aš tikrai 
ruošiu medžiagą šuliniui” — galvojo jis.

Patupienė neiškentė ir iškišo visą galvą. Patupis nudavė nema
tąs ir nusisuko degdamas pypkę.

— Ar baigsi šiandien? — paklausė artindamos prie vyro.
—Ar man sakai? — nudavė nesupratęs.
— Kam gi aš sakysiu, jeigu ne tau.
— Jeigu netrukdysi, tai baigsiu. O galų gale, argi tai skubu. 

Juk ateina žiema, visvien nespėsiu iškasti.
— Ko baratės lyg jaunavedžiai! — šūktelėjo pro šalį praeinąs 

Audėnas.
— Kur čia nesibarsi —, skundėsi Patupienė, pypkė po 

pypkės senis rūko ir per dieną nei svirties nenutašė.
— Ko čia skubėti! Argi jaunamartė negali naudotis senu šuli

niu, — atsakė besišypsodamas Audėnas.
— Ką, jaunamartė, kokia jaunamartė, iš kur čia jaunamartė?!

— Patupienė ėmė pykti ir jau norėjo mesti Audėnui pagriebusi pir
mą pasitaikiusią skiedrą. Ji pradėjo rausti ir drebančiom lūpom ieš
kojo žodžių, ką daugiau atsakyti Audėnui. Bet šis, matydamas 
kad reikalas eina ne juokais, apsisukęs pradėjo tolintis.

— Tu nemanyk, kad jis ją ves! — šaukė Patupienė į Audėną.
— Ji gali būti jam tarnaitė, bet ne žmona. Jis pažįsta daug geres
nių. Jis gali gauti su kraičiu ir nuo didesnės žemės!

— Ir iš kur tu žinai, kad jis nori ją vesti? Cha, cha, cha, — 
nusijuokė jau geroką galą nuėjęs Audėnas.

— Bus jums visiems cha, cha, cha, — atrėžė Patupienė ir 
rankomis mosuodama nuėjo į trobą.

Leono akys įdubo, nosis pailgėjo, kakta pradėjo raukšlėtis. 
Pirmiems užsakams praėjus, motina pasidarė visai nekalbi. Tėvas 
iškraustė viską, kas nereikalinga iš seklyčios, kur jaunavedžiai tu
rės apsigyventi. Bet motina, kur ir kada tik turėjo progos, vis pra
burbėdavo:

— Tai čia tik laikinai. Turėsime kokią kitą išeitį'rasti. Žino
jo Leonas, kad dvi katės viename maiše netelpa, be.t kitos išeities 
nebuvo. Emiliutės šeima buvo didesnė, o namas toks pat. Kaimo 
jaunimas į žmonių kalbas visai nekreipė dėmesio. Žinojo, kad bus 
Leono ir Emiliutės vestuvės, ir jiems to pilnai užteko. Ėjo į mišką, 
laužė smulkutes eglių šakas, iš jų pynė vartams papuošti vainikus. 
Mergaitės su senesnių moterų pagalba mokėsi dainų apdainuoti jau
najai. Pakviestieji pabroliai ir pamergės ruošėsi vestuvių apeigoms.

Deja, Patupiu namuose įtampa nebuvo atslūgusi. Patupienė 
viską darė atbula lanka. Patupis pradėjo nerimauti dėl žmonos lai
kysenos ir kasdieną jąją klausinėdamas tikrino, ar tas ir tas jau pa
daryta.

— Ar neužteks laiko — atšaudavo ji. — Argi tai čia tavo dar
bas! — piktai atsakydavo ir nusisukdavo, kad išvengtų vyro įky
rumo.

Lemiamoji diena atėjo. Atėjo nelauktai ir greitai. Dangus buvo 
aptrauktas žemais debesėliais. Vėjo nebuvo. Snaigės krito žemyn 
lyg baltos peteliškės, papuošdamos spygliuotų medžių šakas. Patu
piu kiemo vartai pasipuošė gražiu žaliu vainiku su dirbtinėmis ro
žėmis.

Patupienė, paruošusi duoną su druska, nervingai dėliojo tai 
ant stalo kampo, tai ant lango krašto. Paėmusi nešiojosi su savimi, 
lyg nežinodama kur dėti. Patupis rūkė jau kelintą pypkę ir šnekė
josi su artimaisiais.

— Atvažiuoja! — sušuko vaikai ir zovada išbėgo už vartų.
— O Viešpatie! — suaimanavo Patupienė ir nešina lėkšte 

ėjo lauk. Paskui ją sekė vyras ir kiti svečiai.
Pasigirdo skambalų garsai ir kaipmat iš už kampo pasirodė 

pirmosios rogės. Jaunieji sėdėjo ant aukštos pasostės ir buvo gerai 
matomi tarp sėdinčių — pirmosios poros pajaunių, svočios ir ve
žėjo.

Patupienė, pamačiusi jaunuosius, pradėjo svaigti ir viena ran
ka įsitvėrė į vyrą, kad susijaudinusi neparvirstų, antra ranka laikė 
lėkštę su duona ir druska. Jos ranka virpėjo.

Jaunieji jau stovėjo tarpvartyje. Patupienė, peržvelgusi akimis 
sūnų, žiūrėjo į Emiliutę. Ji buvo ne ta, kurią matė beveik prieš me
tus. Ji buvo graži. Papurtusios lūpos dengė jos kreivą dantį. Gra
žios mėlynos akys, suvilgytos plonyčių ašarų sluogsnelių, žėrėjo lyg 

raudęs kaip ir ant veido esanti karpa. Ji atrodė pasakiškai žavi juo
do palto ir balto tuliaus fone. Ji žiūrėjo Patupienei į akis, lyg sa
kydama: “Štai aš čia, nors tu manęs ir nenori!” Patupienė nebe
išlaikė. Apkabinusi Emiliutę į glėbį, išbučiavo ir visa gerkle su
šuko:

— Tėvai, ar girdi, tėvai, šulinio nebekask!

!

4



1866 m. birželio 18 d. MŪSŲ PASTOGĖ

VYTAUTAS MAČERNIS - VIZIJŲ POETAS
RAŠO ALBERTAS SEIKIS

VYTAUTAS MAČERNIS

Prieš dvidešimt metų mirtis iš- to meto jaunimą, išaugusį ritmo ir 
plėšė iš mūsų tarpo jauną — jam rimo, bernelio ir mergelės, čiobre- 
tad buvo tik 24 metai amžiaus — lių ir vosilkinių atsidūsėjimų poe- 
poetą Vyt. Mačernį. Poetą, kuris zijos prieglobstyje, V. Mačernio 
gyvas būdamas neišleido nei vieno eilės domino savo formos skirtin- 
uavo eilių rinkinio. Dar niekas iš gurnu, savo vaizdų naujumu, savo 
mūsų literatūros kritikų — istori- tematika, savo minties gilumu, sa
kų nesiėmė uždavinio išnagrinėti vo intelektu. Daugumai atrodė, 
Mačernio įtakos mūsų jaunosios kad jis kalbėjo mums mūsų kartos 
kartos poetams (šiandien jau su- kalba taip, kaip mes jau seniai 
laukusiems žilo plauko), taip vadi- laukėm ir troškom išgirsti. Vieni 
namiems “žemininkams”: K. Bra- iš mūsų tą naują ir lig tol negir- 
dūnui, H. Nagiui, A. Nykai-Niliū- dėtą Mačernio žodį, jo vaizdines 
nui, J. Kėkštui priemones ir stilistines naujoves

gyrė, jaudinosi, pergyveno; kitus, 
POETĄ SUTIKUS ypač vyresniuosius, tas jo novato- 

Mačiau ir girdėjau savo poeziją riškumas erzino, jie kritikavo, pei- 
skaitant- Mačernį tik vieną kartą, kė. Poetas Henrikas Nagys savo 
Tai buvo Vilniuj vokiečių okupaci- atsiminimuose kalba apie vieną 
jos metais kažkokiam antraeiliam mūsų antspauduotų literatų, nieki- 
literatūros vakare, kur be jo paties nusį ne kartą visas Mačernio eiles, 
savo poeziją skaitė visa eilė dau- kol jis buvo gyvas, o šiandien ke- 
giau ar mažiau žinomų jaunųjų liantį padangėn seniai mirusio (ir 
poetų. Neprisimenu, kokias eiles nebepavojingo!) kūrybą, nepa- 
jis skaitė, bet įspūdis buvo milži- mirštant paminėti, kad kiti jo kar- 
niškas. Kai kas sako, jog Mačer- tos draugai (sic.) neverti jo šeše
ilis savo eilėraščius pirmoje eilėje lio. Iš vyresniųjų pirmasis, aukš- 
rašė deklamavimui. Pakerėti jo tai įvertinęs Mačernio poeziją, bu- 
poezijos to vakaro klausytojai, vo Mykolaitis — Putinas, 
daugumoje studentai, sukėlė jam Taip mes skirtingai sutikom ta- 
ilgai trunkančias ovacijas. Mus, da novatorišką Mačernio žodį.

'■■■■. ■■ ■ ■ — ■ ■ ■■■.. ■ ■ ■ - ■ ......

ANTIKOMUNIZMO...
Atkelta iš psl. 4

sis antikomunizmo vardan juos priversti visą laiką šaukti prieš 
nuvertinti — visa tai nieku bū
du nepadeda jiems ginti savo 
dvasinę laisvę nuo komunizmo, 
o greičiau tik stumia juos nuo 
mūsų.

priešus, nors seniai jų nebeturėtų 
būti pagal sovietinių rinkimų 
duomenis. Galime būti tikri, kad 
ir Lietuvos išorinis sukomunisti- 
nimas anaiptol nereiškia jos vi- 

Tai sakydamas, konkrečiai tu- dinio sukomunistėjimo, nors, be 
riu galvoje tą praktiką, pagal abejo, per laiką komunizmas tu
kimą daugiau laikome savo pa- ri būti padaręs gana gilios įta- 
reiga piktintis rastais komuniz- 
mo štampais Lietuvoj pasiro
dančiuose literatūros ar mokslo 
veikaluose, negu objektyviai į- 
vertinti, ko tie veikalai iš tikro 
meniškai ar moksliškai verti, ne
paisant tų štampų, kurių komu
nistinėj okupacijoj neįmanoma 
išvengti. Taip traktuodami lietu
vių mokslininkų, rašytojų ir ki
tų menininkų kūrybą, netiesiog 
juos pačius paverčiame, kaip 
anksčiau išsireiškiau, lyg kokiais 
raupsuotaisiais ar nusikaltėliais 
dėl to, už ką kaltas komunistinis 
režimas ir sovietinė okupacija. 
Ką pasakėme dėl mokslininkų ar 
rašytojų, galioja ir dėl kitų, ei
nančių ar kitokias pareigas. Nors 
tai pareigos ir komunistiniame 
režime, netenka jų laikyti kaž
kokiu nusikaltimu kolaboravimu 
su okupantais. Okupacinė padė
tis užsitęsė taip ilgai, kad vienaip 
ar antraip niekas negali pragy
venti be tam tikro režimui nusi
lenkimo.

ATVIRAS ŽVILGSNIS KUL
TŪRINIAMS LAIMĖJIMAMS

Tėvynėje pasilikusieji yra ne 
raupsuotieji, o nelaimingieji. Vy
resnieji yra nelaimingi, kad tu
rėjo bent išoriškai susitaikyti su 
komunizmu. Jaunesnieji yra ne
laimingi, kad nuo mažens turė
jo dusti komunizme. Galime, jų 
dalią užjausti, o ne juos pačius 
teisti. Nebuvo mūsų nuopelnas 
palikti tėvynę, dar labiau nebuvo 
jų kaltė likti tėvynėje. Iš toli 
mes neturime nei teisės teisti 
krašte likusiuosius, nei duomenų
spręsti, kur tikras okupantui par
sidavimas ir kur tik neišvengia
mas savisauginis prisitaikymas. 
Sovietinėje sistemoje nieko nega
lima spręsti net iš kalbų. Tik 
laisvėje kalba tarnauja paties 
žmogaus minčiai išreikšti. O so
vietiniame režime viešosios kal
bos tėra oficialių tezių rutina. 
Kartais garsiausiai šaukia tas, 
kuriam daugiausia reikia save 
dengti. Kadangi sovietiniame 
režime nėra teisės būti opozici
joje, išoriškai visi turi būti pri
sitaikę. Bet kaip tik dėl to šia
me režime mažai ką reiškia ir 
kalbos, ir pareigos, ir net pats 
komunistinėse organizacijose da
lyvavimas. Koks kieno komuniz
mas, galutinai lieka kiekvieno as
meninė paslaptis. Dažnai, gal 
būt, tokiose sąlygose pats žmo
gus savęs tikrai nežino ir net ne
nori žinoti. Todėl sovietai yra 

kos.
Tokia padėtis reikalauja ne 

šalintis nuo krašte likusiųjų, o 
juos suprasti ir atjausti. Turi
me sudaryti jiems atramą, o ne 
įspūdį, kad pasidarėme sustaba
rėję žmonės, su kuriais nebega
lima susikalbėti.

Rodos, tai aiškus dalykas. Ta
čiau nevienam norisi tik piktin
tis viskuo, kas ateina iš Lietu
vos, visiškai pamirštant, kad tai 
virsta piktinimosi nebe komuniz
mu, o tuo, kad ir komunistinėje 
vergijoje mūsų žmonės kiek ga
lėdami tęsia lietuviškosios kultū
ros gyvybę. Rodos, nekilo pro
testo, kam radijo valandėlėse pa
grojama plokštelių ir iš Lietuvos.

Laukuose degė saulė. Buvo vasara. Ir augo didelė, švelni žolė miškų 
pavėsiuose,

Nepiktino, pvz., ir Čiurlionio re- Nuo upių pūtė šiltas vėjas atgalios.
produkcijų aplankas. Bet įsidėta Balti keliai, tartum svajonės vienišos, pre. lygumas beribėn tiesėsi, 
tebegyvo Lietuvoj likusio daili- Kai aš ėjau per žemę žydinčią, apsvaigęs saulės spinduliuos, 
ninko reprodukcija jau kai ką
papiktina. Visi laikraščiai pertei- Praeidamas mačiau artojų dideles šeimas, padrikusias laukų pla

tybėse:
Regėjau jų nenykstančių darbų dienas ir neramias jų poilsio 

naktis. —
Pribrendę buvo jau laukai, ir viršum jų, tartum rami dvasia, 
Pleveno didelės pjūties rimtis.

kia Eltos komunikatines infor
macijas apie naujai Lietuvoj pa
sirodžiusias knygas, mokslinin
kų, rašytojų ir kitų menininkų 
sukaktis ar mirtis. Tačiau atski
ro recenzinio vertinimo Lietuvoj 
išleistų literatūros ar mokslo vei
kalų beveik nėra mūsų spaudoj 
(susidomina, kai daugiau yra pa
grindo kuo nors pasipiktinti, ne
gu pasidžiaugti). Kas pabando 
plačiau pasidomėti Lietuvos ra
šytojais, lengvai susilaukia prie
kaišto, ar nesiima “bendradar
biavimo”. O įsidėti eilėraštį ar 
paminėti mirusį ar gyvą Lietu
voj likusį rašytoją kai kam tie
siog atrodo jau nebesilaikymu 
“linijos”.

Linija reiškia principinį nusis
tatymą. Tačiau principingumo 
nereikia suprasti atžarumu. Tai 
galioja ir antikomunistinei lini
jai. Nėra kalbos lietuviams susi
taikyti su sovietine okupacija ir 
jos primestu komunistiniu reži-
mu. Tai galime viešai reikšti ir 
tai visi reiškiame. Bet negali
me to paties laukti iš krašte pa
silikusiųjų, kuriems vienoks ar 
kitoks susitaikymas su padėtimi 
yra egzistencinio išsilaikymo bū
tinybė. Tačiau dėl to nieku bū
du netenka atžariai laikytis jų 
atžvilgiu, nes tokia “linija” ne 
padėtume jiems kiek galint savo 
viduje spirtis prieš komunizmą, 
o patys netiesiog juos stumtame 
visiškai komunizmui kapituliuoti, 
šia prasme ir galioja įspėjimas: 
nė antikomunizmo nepertempki
me ligi “linijos”, kuri nebeleistų 
blaiviai vertinti tėvynėje likusių

Man čia norisi pakartoti mintį, 
mesta senuko William Frater, pre
sident of the Victorian Artists So
ciety, kalbant apie tapybą: “.... a 
great art is always disturbing. 
Viewers are suspicious since the 
work is out of their experiepce. 
Yet great pleasure awaits the per
son who attempts to understend”. 
Tikrai Mačernio meninis žodis bu
vo “disturbing”.

BIOGRAFIJA
Vytautas Mačernis gimė 1920 m. 

Žemaičių Kalvarijos valsčiuj, Tel
šių apskrityje., ūkininkų šeimoj. 
1939 metais baigęs Telšių gimnazi
ją, įstojo į Kauno Vytauto Didžio
jo Universiteto Teologijos —• Filo
sofijos fakultetą anglų kalbos ir 
literatūros studijuoti. 1941 m. per
sikėlęs į Vilniaus unuversiteto Hu
manitarinių mokslų fakultetą, stu
dijavo filosofiją pas profesorių V. 
Sezemaną. 1943 m. vokiečiams už
darius universitetą,' Mačernis grį
žo į tėviškę. 1944 m. rugsėjo mėn. 
frontui priartėjus prie Žemaičių 
Kalvarijos, Mačernis toliau nuo 
fronto kelionei ruošimosi įkaršty
je, žuvo artilerijos sviedinio ske
veldros ar priklydusios kulkos pa
taikytas. Kūnas paskubomis pa
laidotas gimtojo sodžiaus kalne
lyje.

PALIKIMAS
Koks gi V. Mačernio literatūri- 

nis palikimas? Eilėraščius rašyti 
jis pradėjo jau penktoje klasėje. Ka gi kelia. 
Skelbė juos “Ateities spinduliuo
se”, “Ateityje”. Ta jo poezija 
niekuo nesiskiria nuo visų kitų 
pradedančiųjų moksleivių poetų 
kūrybos. Tik universitete jis su 
savo “Vizijų” ciklo pirmosioms re
dakcijoms išėjo kaip brandus po
etas. Eilėraščiai buvo išsklaidyti 
to meto perijodinėje spaudoje ar 
rankraščiuose. Tik po mirties 
draugų ir gerbėjų rūpesčiu išleista 
pirmučiausia “Vizijos” 1947 m. 
Romoje. Paskui 1951 m. gerokas 
pluoštas eilėraščių ir dalis vizijų 
išspausdinta “žemės” antologijoje.

Vytautas Mačernis

PENKTOJI VIZIJA
(Pirmoji Dalis)

Paskui regėjau sunkų triūsą. Iš reto plakė šiurkščios darbininkų 
širdys,

Bronziniai jų veidai ir šaltos akys spinduliavo laisvės ir jėgos grožiu. 
Jų rankos buvo kietos, grubios, pajuodavę ir suskirdę — 
Jų sielos — aiškios, šviesios, lyg mažų vaikų.

Galvojau apie juos, parimęs pakelės žolėj, akis į mėlynas erdves 
įsmeigęs,

Galvojau apie jų gyvenimą ir būsimas kartas,
Kurios atėję žemėn augs, subręs ir, kai jau bus diena šviesioji pa

sibaigus,
Mirtin nulenks be baimės galvas išdidžias.

Aš supratau tada žydėjimo ir subrendimo prasmę gilią,
Ir buvo sieloj taip ramu, kai ūžė vėjas kalvose,
Kai žemė, upių vandenys ir tamsūs mėlyni miškai giedojo tyliai: 
Gyvenk per mus, kad mes galėtum amžinai gyventi per tave.

jų. Tik meilei nėra ribų, o ne
apykantą reikia riboti. Niekada 
nebus per daug lietuviško idea
lizmo, bet antikomunizmą gali
ma ir perdėti, kai jo vardan žie
biamas nepasitikėjimas savo tar
pe ir, svarbiausia, užsidaroma 
nuo pačios tautos. Okupanto už
skleistos geležinės uždankos ne
dvigubinkime savo pačių gele
žine linija. Tai nieko daugiau, 
kaip įspėjimas skirti pavergėjus 
nuo pavergtųjų ir savo jausmų 
okupantui neperkelti mūsų pačių 
broliams.

JUOZAS GIRNIUS
(Aidai)

Tik 1961 m. Į Laisvę Fondas Lie
tuviškai Kultūrai Ugdyti labai 
gražiai išleido autentišką, kruopš
čiai surankiotą “Poeziją”, kur tel
pa vizijos, sonetai ir dauguma ei
lėraščių. Toks ir yra Mačernio li
teratūrinis palikimas, nepasižymįs 
nei tomų, nei puslapių gausumu.

VIZIJOS

“Vizijas” sudaro septynios vi
zijos su įžanga ir pabaiga. Ma
černio vizijų forma visiškai skir
tinga nuo taip gražiai skambėju
sios ano meto mūsų poezijos. No
rėdamas gražinti žodžiams pras
minį svorį, jis mažai dėmesio krei
pė į skambesį, todėl jo poezijos kal
ba sunki, daugiau intelektualinė 
negu formalinė. Tačiau laisvai te
kančios vizijų eilutės, nevaržomos 
nei griežtais ritmais ir rimais, nei 
strofomis, nepaprastai gerai deri
nasi prie minties ir vaizdingu  o j a- 
mo siužeto, kūrinio nuotaikos. Tas 
nuostabus išsakymo tyrumas, ne
pakartojama poetinė meliodija 
atperka poetinės technikos netobu
lumus. Pasirinkdamas ryškiai es
tetiškai, kultūriškai ideologiškai 
angažuotos poezijos kelią, jis čia 
grįžo į visuotinio jo žmogiškojo il
gesio tradiciją. Tuo jis idėjiniai 
giminingas Putino ir F. Kiršos po
ezijai. Nykos-Niliūno žodžiais “jo 
žodis ne tik skamba, reiškia, bet 
kartu ir sprendžia, atsakydamas į 
paties žodžio sąvokinio turinio ke-
liamą klausimą.” 

sprendžia, atsako 
Mačernio vizijų eilės? Kokia gi 
yra jų problematika? Beskaitant 
“Vizijas” gaunasi įspūdis, kad po
etas ramiai eilėmis tapo peisažą 
po peisažo kartais perpindamas 
juos vaikystės atsiminimais, nutei
kia skaitytoją laukimo rimtimi ir 
tik paskui keliom ar keliolika eilu
čių atskleidžia tiesą ar mūsų bui
ties prasmę. Ir kur pradžioje at
rodė nereikšmingi peisažai ir prisi
minimai, dabar visumoje įgauna 
gilios prasmės. Išsamią “Vizijų” ir 
iš viso Mačernio poezijos minties 
probleminę analizę yra paskelbęs

SUSIKALBĖJO RAŠYTOJAI

Šveicarų rašytojas Gotfridas 
Keleris, prašomas jauno rašytojo, 
sutiko pareikšti savo nuomonę apie 
jo kūrybą.

Atėjęs pas Kelerį, jaunas rašy
tojas nepaprastai karštai ir iš
raiškingai jam skaitė savo eilė
raščius.

— Man teko klausytis dauge
lio rašytojų, — sakė Keleris. — 
Ir visi jie skaitė blogiau, negu ra
šė.

— O aš? — viltingai paklausė 
jaunuolis.

— Jūs? O Jūs — atvirkščiai.

Kai eina jis minioj, išvargęs ir nuleidęs galvą, 
Bent kiek palinkęs priekin, nedrąsiu žingsniu, 
Ir kai iš veido jo negyvo ir bespalvio 
Dvi akys žvelgia tolin žvilgsniu beprąsmiu, —

Praeivių veiduose matytis lengvas pašaipos šešėlis
Ir pranašumo jausmo pagimdyta šypsena.
Užgaulūs žodžiai lydi jį... kol, lyg fantomas pasikėlęs, 
Jis vėl išnyksta gatvių tamsoje.

Bet būna dienos, kai galingų rampų spinduliuose
Jis atsiranda vėlei prieš tą pačią minią,
Ir, rodos, perkeistas nežemiškos šviesos, 
Jau nebe savo skausmą, nebe savo laimę mini.

Paženklintas nutilusių žmonių susikaupimo,
Virš jų iškeltas begalinio skausmo įtampos, 
Jis kalba. Ir jo žodis, suvaldytas ir aprimęs, 
Plasnoja laisvas virš minios.

Sujungdamas visus į vieną šeimą
Kaskart stiprėjančia gaida,
Tas žodis juos padegdamas ateina 
Ir puldamas tartum audra.

dr. J. Girnius poezijos antologijos 
“Žemės” įvade. Tik man atrodo, 
kad jis, pats būdamas filosofas, į- 
žiūrėjo filosofines problemas ir jų 
sprendimus kartais ten, kur Ma
černis jų nekėlė. Bet kai kuriais 
jo aiškinimais toliau ir pasinaudo
sim. Girniaus nuomone, kiekviena 
vizija nebe asmeniškai intymus 
pasaulis, nebe savo nuotaikų pro
jekcija į aplinkinę tikrovę, nebe 
užsidarymas asmeniniuose sielvar
tuose ir sopuliuose, bet išėjimas 
iš savęs į objektyvinę tikrovę. Nors 
poetas kalba savo paties asmeni
niais išgyvenimais, bet gale tarsi 
nebejauti paties autoriaus: jis kal
ba pačią objektyvią tiesą, ne tavo 
ar mano ar jo, bet mūsų visų ben
drai. O ta vizijų tiesa yra prasmė. 
Yra prasmė kovoti, dirbti, ateitį 
kurti. Ir prasmė Mačernio vizijų 
žmogui sušvinta tik tada, kai jam, 
po nusivylimo ir kančios, beieškant 
laimės ir jos nesuradus ,nes ji ne
pasiekiama, iškyla kūdikystės pra
eitis ir gimtuose tėvų namuose sly
pėjusi ramybės prasmė. Toks idė
jinės problemos iškėlimas į bendrą 
plotmę ir sudaro Mačernio “Vizi
jų” novotoriškumo pagrindą, prisi
menant, kad iki to laiko mūsų po
ezija buvo iki kraštutinumo intymi.

SONETAI

Po “Vizijų” V. Mačernis rašė 
“Metų Sonetų “ciklą, kuris taip ir 
liko neužbaigtas. Paliko 77 sonetus, 
o planavo po 24 kiekvienam metų 
laikui. Ne tik pats ciklas, bet ir 
paskiri sonetai liko neužbaigti, 
tinkamai nesusiskirstyti.. Draugų 
pasakojimų dar daug Mačernis sva
jojo perredaguoti, pakeisti. Po 
laisvo eiliavimo “Vizijose” jis pa
sirinko klasikinę soneto formą, bet 
be 14 eilučių apimties, jis dažnai 
nesilaiko kitų sonetui būdingų rei
kalavimų. Formos atžvilgiu sone
tai silpnesni už vizijas, bet jų idė
jinis krūvis yra žymiai didesnis, 
įvairesnis ir abstraktesnis. “Vizi
jose” poetas plačiai is sėkmingai 
naudoja gamtos vaizdus, sonetuose 
jie sumažinti iki minimumo. Bū
dingas sonetų bruožas yra poeto 
meilė žmogui. Kenčiančiam, klajo
jančiam, klausiančiam, atsakymo 
nesurandančiam, pasiilgusiam mei
lės, tiesos ir pažinimo, pasikelian
čiam ir vėl į pesimizmą krintan
čiam žmogui. Žmogui, išalkusiam 
laimės, amžinai jos trikštančiam ir 
nesurandančiam, bet nėra laimės, 
nes ji nepasiekiama — nieks jos 
nerado, nors visi ieškojo. Mačer
nio sonetų žmogaus siela nepasoti
nama. Galima ją maitinti geriau
siais žemės vaisiais — mokslu ir 
menu, galima jai leisti ištvirkti ir 
atgailoti, bet negalima jos niekuo 
pasotinti. Kaip galima ją pasotin
ti, jei sau ji geidžia pačios amži
nybės? Geidžia laimės, amžinybės, 
bet viso to ieškojimo likimas — 
mirtis. “Vizijose” skambėjo vilties 
gaidos — yra prasmė gyventi, so
netuose tik liūdna neviltis — nėra 
laimės. Nesuradus laimės šioje 
ašarų pakalnėje, poetas savo žmo
gų dažnai nukelia į fantazijų, sva
jonių šalį rasti giedresnių valan
dų. Gerai įsiskaičius į suskirstytus 
į grupes sonetus, jaučiasi žmo

gaus kančių ir ieškojimo pulsavi
mo kreivė santykyje su metų lai
kais. Pavasariui jis tespėjo para
šyti du sonetus. Jie abu jau skam
ba daug šviesiau, su viltimi. To
dėl labai norėtųsi, kad jeigu jis 
būtų užbaigęs pavasario ciklą, tai 
“Metų sonetai” nebūtų buvę vien 
gyvenimo beprasmybės išpažini
mas.

FILOSOFINIS ŽVILGSNIS.

Filosofinio įprasminimo lyrika 
mūsų literatūroje jau daugiau 
kaip pusę šimtmečio yra puoselė
jęs V. Mykolaitis - Putinas. Bet 
V. Mačernis atėjo su dar gilesne 
žmogaus koncepcija ir dramatišku 
buities problemų svarstymu. No
risi pridėti, kad dabartinėje Lie
tuvoje, kur Mačernio vardas ne
minimas, taip išgarbinta ir premi
jom apdovanota Ed. Mieželaičio 
prieš keletą metų išleista eilių kny
ga “žmogus” savo dėmesio centre 
turi irgi filosofuojantį žmogų. Ge
rokai išlaisvindamas eilėdarą, Mie
želaitis atviriau už kitus ryžosi 
prabilt ir "amžinomis temomis”, 
paliesti nekintamus žmogaus pri
gimties bruožus ir suintelektualinti 
savo lyriką. Su Mieželaičio “Žmo
gumi” filosofinės minties ir univer
salinio momento poezija yra tikrai 
įsipilietinus šalia gražaus skambė
si© ar politiniais —visuomeniniais 
motyvais užsiangažavusių eilių. 
Keista, kad tik dabar tas galvojan
tis, neramus žmogus ir jo bendra- 
žmogiškos problemos rado vietos 
tarybinėje poezijoje.

Kalbant apie poetus, madinga 
prisiminti įtakas, padėjusias susi
formuoti jų kūrybiniam veidui. 
Draugų liudijimu Mačernis žavė
josi daugumoj anglosaksų poetais
— kaip Allan Poe, Keats ir kitais. 
Egzistencialinė filosofija, atrodo, 
formavo jo pasaulėžiūrą.

Kaip pradžioje minėjau, Ma
černio literatūrinis kraitis dar te
belaukia tinkamo įvertinimo. Tik 
Dr. Girnius ir Nyka - Nyliūnas 
yra davę platesnį jo kūrybos na
grinėjimą. Viena aišku, kad jis pei* 
jo mirties dvidešimtmetį ne tik ne
prarado, bet dar sutvirtino savo 
pozicijas, žiūrint iš literatūriškai
— istorinio taško, Mačernio vieta 
lietuvių poezijoje įdomi tuo, kad 
jis yra gabus pirmatakas tos tre
čiosios lietuvių poetų kartos, kuri 
aiškiai pasuko kita formos ir min
ties kryptimi, negu prieš tai rašiu
si Aisčio - Brazdžionio - Neries kar
ta. Ta filosofinė — idėjine linkme 
eidami, jo amžininkai Bradūnas, 
Nagys, Nyka - Nyliūnas, Kėkštas 
ir kiti toli pažengė estetinio tobu
lumo srityje. Mums rodos, kad 
jeigu ne Mačernio kūrybinio talen
to jėga, daugelis tos kartos poetų 
po keleto klaidžiojimų, būtų grįžę 
prie tradiciškai intymios “čiobre
lių” poezijos posmų.

— Mamyte, pasižiūrėk — tas 
ponas neturi nė vieno plauko ant 
galvos.

— Nekalbėk taip garsiai, dar jis 
gali išgirsti.

— Tai ką, ar jis dar to pats ne- 
®nd?
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PUSVALANDIS SU DAIL VACLOVU RATU M. Malakūnieni

Iš Australijoje ir už jos ribų 
pagarsėjusių lietuvių dailininkų 
grafikas Vaclovas Ratas savo am
žiumi bus bene vyriausias (g. 
1910 m.), tačiau savo kaip daili
ninko aktyvumu ir kūrybingumu 
daugeliu atvejų prašoka net jau
nesnius savo kolegas.

Neseniai teko patirti, kad labai 
sėkmingai praėjo dail. V. Rato 
individualinė dailės paroda Cle- 
velande, U.S.A. Gallery Interna
tional, kur vyko dail. V. Rato pa
roda, yra viena iš žinomųjų ir au
toritetingų galerijų Amerikoje, ir 
jai vadovauja ir grečiausia yra 
pats jos savininkas Vytautas Ged
gaudas.

Šioje parodoje kuri vyko minė
toje galerijoje nuo balandžio 17 
d. iki gegužės pradžios, dail. V. 
Ratas buvo išstatęs virš 50 įvai
rių technikų grafikos darbų. Kaip 
iš amerikiečių ir Amerikos lietu
vių spaudos patirta, ši paroda bu
vo labai gausiai lankoma ir dau
gybė paveikslų išpirkta. Pats dai
lininkas jau yra gavęs visą eilę 
užsakymų, kad kaikurie paveiks
lai būtų v pakartotinai atspausti ir 
užsakytojams prisiųsti. Išsames
nių kritikų apie pačią parodą dar 
negauta, nes jos, priešingai Aus- 
stralijos spaudai, dienraštinėje 
Amerikos spaudoje nerašomos, o 
koncentruojamos meno ir kultū
ros žurnaluose. Malonu tik paste
bėti, kad šia dail. V. Rato paroda 
Amerikoje susidomėjimas buvo di
delis ir gausiai jo darbai išpirkti.

Toji pati Gallery International 
buvo numačiusi tą pačią parodą 
išstatyti ir Kanadoje, bet vargu 
ar tai bus įmanoma galerijai įvyk
dyti negavus iš paties dailininko 
papildomų darbų, nes kaip minė
ta, daugumas ten išstatytųjų iš
parduota.

Kaip jau minėta, dailininkas 
nėra jaunuolis, bet savo dvasia ir 
veržlumu yra jaunesnis už eilę 
jaunesniųjų. Kaip turįs savo vei
dą dailininkas pradėjo reikštis pa
rodose jau nuo 1934 metų. Pir
moji paroda buvo surengta Čeko
slovakijoj. Vėliau jam teko daly
vauti parodose Prancūzijoj, Ame
rikoj, Vokietijoj, Belgijoj, Olan
dijoj. Pažymėtina, kad Prancūzi
joj už savo raižinių ciklą “Jūratė 
ir Kastytis” apdovanotas garbės 
diplomu, nekalbant apie jo aktyvų 
reiškimąsi Australijoj, kurioje jis 
gyvena nuo 1949 metų.

Sekęs dail. V. Rato kūrybinį vy
stymąsi nuo 1934 metų iki dabar 
kiekvienas galės pastebėti ir tam 
tikrų permainų. Paklaustas, kas 
jį labiausiai šia kryptimi paveikė, 
dal. Ratas kukliai atsakė:

— Pats gyvenimas. Dailininkas 
negali- nei pasenti, nei atsilikti 
nuo gyvenamojo laiko dvasios, ar
ba jis, sustingęs buvusiojo laiko 
formose, nebus dailininkas. Šios 
dienos meno pradai jau buvo ma
nyje gyvi dar nuo tada, kai tik 
pradėjau reikštis kaip dailinin
kas. Tik senesniais laikais kaip ir 
kiekvienas, taip ir aš jaučiausi

suvaržytas tiek mokyklos, tiek ir 
technikos priemonių, kurių anuo 
metu kaikurių net ir nežinota ar
ba net ir nepriimta. Šiandien vi
sos technikos priemonės yra pa
teisinamos, jeigu tik galima jomis 
kuo tobuliau ir vaizdingiau at
skleisti save, savo kūrybinę pusę.

— Bet gi ar nejautėte savy kon
flikto atsisakant objektyvių ele
mentų ir įvedant pastaruoju metu 
abstrakčiuosius?

— Šito konflikto niekad netu
rėjau ir netikiu, kad jis kada nors 
manyje galėjo kilti. Atsimenant 
seniau ir Lietuvoje vyravusias 
realistines pakraipas mene jau 
anais laikais aš savo dvasia ir pa
kraipa priklausiau individualis
tams, kurie daugiau klausė savo 
vidinio balso, negu mokyklos į- 
diegtų normų. Tačiau savo kūry
binėje skalėje kaip ir anksčiau, 
taip ir dabar išlikau vientisas — 
individualistas simbolistas. O sim
boliu gali būti: ir daiktas, 
neįvardintas brūkšnys ar dėmė.

— O ką numatote ar ruošiate 
netolimoje ateityje?

— Planų turiu daugybę, bet kol 
jie nėra realizuoti, tol apie juos

— Kiek tenka išgirsti, Austra
lijoje jau pradeda viešiau reikš
tis ir visa eilė jaunų menininkų 
lietuvių. Ar yra vilčių, kad jauno
ji karta iškils į menininkų avan
gardą, kaip kad sėkmingai pasi
reiškė pirmosios ateivių kartos 
mūsų dailininkai?

— Jaunų dailininkų turime ir 
jų ikišioliniai pasirodymai liudi
ja, kad iš jų galima labai daug 
tikėtis. Tam jie turi pakankamai 
davinių, tik, žinoma, jeigu pasi- 
švęs menui ir atsidėję dirbs. Ša
lia kūrybinio akstino menininkui 
svarbiausi du ramsčiai — darbas 
ir ištvermė. O svarbiausia pasi
tikėjimas savimi. Menininką daž
nai nužudo nusivylimas savo dar
bu, ir tai, kad pasirodo kitų nesu
prastas. Lietuviams gal tas pavo
jus mažesnis, nes jie yra ištver
mingi ir užsispyrę. Dėl to su švie
sia viltimi ir žiūriu į ateinančią 
naują lietuvių menininkų kartą.

Tenka pasidžiaugti, kad dail. V. 
Ratas nevengia ir visuomeninio 
darbo: jis priklauso ALB Krašto 
Kultūros Tarybai, beveik nuo pat 
įsisteigimo yra Plunksnos Klubo 
narys ir paprašytas niekad Heatsi-

MIRUSIAM POETUI
Kazimierą Kuncą prisimenant

Atėjusi naktis į pilką Tavo gūžtą, 
Užmerkė tau pavargusias akis. 
Ir tu sakei: — 
“Žiūrėkite, —
Štai, aš kaip klevas tėvo sode lūžtu!
Žiūrėkite, —
Tai aš į tėviškę jau sugrįžtu!” 
Ir išėjai. Pavargusi siela 
Paliko menką kūną — 
Jį užkasėm mes čia giliai ... 
Dainas, kurias dainuot žadėjai, 

Žodžius, kuriuos į posmus
Tu sudėt nespėjai, — 
Dainuos kiti 
Kitais laikais...

Tu išėjai 
Keliais, kuriais tėvų tėvai 
Per amžius mūsų ėjo. 
Keliais, kuriais ir mes 
Dar vieną kartą žengsim. 
Ir visa, kas svajota, 
Kas kentėta, kas mylėta, — 
Mes ta pačia žeme, 
Kaip ir tave, 
Pridengsimi
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ŽIEMA PRAEINA—
A T EINA !

Mieli tautiečiai, dabar pats laikas aprūpinti Jūsų gimi
naičius Lietuvoje vasarine apranga. Idant Jums nereikėtų 
sukti galvos kombinuojant, kas siųstina, mes čia sudarėme 
kelis specialius siuntinius, kuriuose yra visa tai, kas vertinga, 
reikalinga, naudinga, gražu ir vienkart džiugu gauti.

LAUMĖS JUOSTA (T)
Susegamas vilnonis mot. arba vyr. nertinis; Vyr. arba 

mot. nailoninės kojinės; Viln. angliška medžiaga vyr. arba 
mot. kostiumui — 3i jardo; Itališkas nepermatomas gražių 
raštu nailonas suknelei — 4 jardai; Vyr. arba mot. batukai; 
Itališkas vyr. arba mot. nailoninis lietpaltis; Vyr. arba mot. 
lietsargis; Perlų karoliai arba šilk, kaklaraištis; vyr. arba mot. 
baltinių pora; ir vasarinė bliuskutė arba vyr. marškiniai.

Kaina su pasiuntimu ir muitu tik £30.0.0 (sv. sterl.)

>♦< KASTYTIS (II) S
¥ $ Viln. angliškam vyr. košt, medžiaga Boston arba her- x 

>* ringbone 31 j; Vyr. nailoniniai išeiginiai marškiniai; Vyr. >; 
!♦< pusbačiai; Vyr. i tai. nailoninis lietpaltis; Vyr. prie kostiumo J 
>♦< pritaikintas kaklaraištis; Vyr. nesusidėvinčios kojinės; 6 gra- £ 
!*< »*« 
8 
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JŪRATĖ (III)
žios nosinės; ir Biro amžinas pieštukas.
Kaina su pasiuntimu ir muitu tik £23.10.0 (anglų valiuta)
Mot. kostiumui arba vasariniam paltui 3 j. vilnonės 

angį, medž.; itališko nepermatomo puikaus nailono suknelei 
— 4 j.; Vilnonis nertinukas be rankovių; balti arba lakuoti 
batukai; švelnaus nailono kelnaitės ir apatinukas su pagraži
nimais; 2 poros nailono kojiniu; itališkas mot. nailoninis liet
paltis: dailus rankinukas ir šilkinė skarelė.

Kaina su pasiuntimu ir muitu tik £23.10.0 (anglų valiuta) 
Jungtinis Kastyčio ir Jūratės siuntinys kainuoja tik 

£44.0.0 nes susitaupo £3.0.0 pasiuntimo išlaidų.
Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio pasise

kimo turėjusieji siuntiniai: V-3 — 101 jardo angį. viln. medž. 
trims kostiumams už £16.15.0: P-3 — 9 j. trims paltams viln. 
angį, medžiagos už £20.0.0; N-4 — 16 jardu nepermatomo 
nailono graiausių raštų 4 suknelėms už £15.0.0; ir M-13 
vertingas aukšto kaloriteto maisto siuntinys 22 Ibs už £10.0.0 
(anglu valiuta).

Prie visų išvardintų siuntinių galima pridėti pageidau 
jamų dovanų iš mūsų katalogu arba Jūsų pačių supirktų pre
kių. Jūsų pačių siuntinius išekspedijuojame. iš Londono tik 
už £4.0.0, plius faktinos sovietinio muito išlaidos. Tokius 
siuntinius galite mums siųsti žemau nurodytu adresu pažymė
dami mūsų tranzitinio sandėlio ženklą prie adreso: B.O. 
11690/64.

I BALTIC STORES LTD R i R

I
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421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. 
GREAT BRITAIN.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas 
gavėjo parašu patvirtintas pristatymas per 3-4 savaites. Vi-
sos siuntos registruotos ir apdraustos. J

Atstovai: K. Stanldlnas, 5 Markwell St., Bowen Hills, >;
Brisbane, Qnslnd.; ir St. Rečiūga, 58 Wehl Str., Nth., Mount
Gambier, S.A. J

Mūsų siuntinius galima užsakyti per: COSMOS Trading 
Co., 2 Schofield Str., Vic. Tel. 397-2325 ir per visus skyrius 
visose valstijose. į
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nenoriu ir kalbėti, nes neįvyk
džius atrodytų tik tuščias pasigy
rimas. Kas bus padaryta, išgirsi
te.

sako talkininkauti, bet — visuo
meniškai kultūrinis darbas, nors 
jis ir labai svarbus, menininkui 
visados yra kliūtis, nes jį išblaš

ko, atitraukia nuo savo tiesiogi
nio pašaukimo, kur jis savo kūry
ba gali pasirodyti nepalyginamai 
reikšmingesnis. L.L.

Dail. V. Ratas darbe

APIE MADAS
- -

Kovo 13 d. Brooklyne (U.S.A.) 
buvo suruošta madų paroda, į kur 
atsilankė virš 500 žmonių. Ta pro
ga ponia Bronė Jameikienė tarė 
žodį apie madas ir jų vietą kultū
riniame gyvenime, štai keletas iš
traukų iš jos kalbos:

“Žodį mada ne visi vienodai su
pranta. Kai vieniems mada yra 
tiktai tuštybės ženklas, kitiems 
tas rūbų, formų bei spalvų vysty
masis amžių bėgyje yra vienos ar 
kitos epochos veidrodis, nes jame 
atsispindi to laikotarpio dvasia ir 
skonio pasaulėžiūra.

“Madoje kaip ir architektūroje 
tikrosios formos nemiršta. Jos tik 
būna primirštamos, vėl atsimena
mos, truputuką pakeičiamos ir pri
taikomos naujo laikotarpio reika
lavimams. Mūsų amžiuje žinoma 
tas formų kaitaliojimas daromas 
dažniau ir greičiau, nes civilizaci
jos pažanga ir tų rūbų gaminimo 
technika padarė tą rūbą kiekvie
nam prieinamesnį. Mūsų elegantiš
kosios renesanso sesės negalėjo sa
vo parėdų kas sezoną keisti jau 
vieų dėl tų rūbų medžiagos kompli
kuoto ir nepaprasto jų brangumo. 
Už tat rūbas tada buvo ilgai dėvi
mas ir net perleidžiamas iš kartos 
į kartą. Mūsų dienų mados, ne-

Tautos Fondo A-bės apyskaita
A. L. B. KRAŠTO KONTROLĖS KOMISIJOS AKTAS 

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖS— ATSKAITOMYBE 1964-1965
1965 metais lapkričio mėn. 29 vybės Australijoje pirmininkui Dr. 

dieną, 82 Victor Ave., Picnic Point, A. Mauragiui ir iždininkui p. K. 
Tautos Fondo Aatstovybės Pirmi- Stašioniui, patikrino Tautos Fondo 
ninko namuose, A.L.B. Krašto Atstovybės Australijoje pajamas 
Kontrolės Komisija, susidedanti iš ir išlaidas nuo 1964 metų spalio 
pirmininko V. Bukevičiaus ir na- mėn. 9 dienos iki 1965 metų lapkri- 
rių V. Simniškio ir V.V. Šliogerio, čio mėn. 29 dienos ir rado: 
dalyvaujant Tautos Fondo Atsto-

PAJAMOS:
Viso turėta pajamų nuo 9.10.1964 iki 29.11.1965:

1. Grynų pajamų banke, 9.10.1964 ........................... £ 143. 6. 1
2. C.S.B. banko palūkanos 31.5.1964 iki 1.6.1965 £ 2.13.10
3. Prisiųsta iš Adelaidės ................ .................. ..... £ 46. 5. 0
4. Prisiųsta iš Melbourne ............................... £ 100.15. 0
5. Surinkta Sydnejuje £ 123. 0. 6

VISO: £ 416. 0. 5

IŠLAIDOS: . .
Tam pačiam laikotarpyje pinigai išleisti sekančiai:

1. Persiųsta Tautos Fondo Centro Valdybai .............. £ 280. 0. 0
2. Įvairios raštinės ir persiuntimo išlaidos ..................... £ 1.18. 2

DAIL. L. URBONO PARODA

VISO IŠLEISTA: £ 281.18. 2

Grynų pinigų kasoje yra 29.11.1965 metais .............. £ 184. 2. 3

BALANSAS: £ 416. 0. 5

Dail. L. Urbonas
Pabudimas

žiūrint kaip jos mums modemiš
kos atrodo, neatsirado pripuola
mai. Jos yra tik Egipto, graikų 
renesanso rūbų formų tąsa. Mada 
taipgi nėra vien tik civilizacijos, 
bet ir kultūros liudininkas. Muzle-

Kasos stoviui pateisinti T. F. 
Atstovybės iždininkas p. K. Stašio- 
nis, patiekė Commonwealth Sav
ings Bank, Revesby Branch taupo
mąją knygutę N0.SIO8, kurioje 
š. m. lapkričio mėn. 29 dieną ba
lansas buvo šimtas trisdešimt ke
turi svarai du šilingai ir trys pe
nai (£134.2.3.). (Du šimtai šešias
dešimts aštuoni doleriai ir 2 2cen- 
tai — Dol. 268.22.) ir ši suma su
tinka su kasos knyga.

IŠVADOS:
1. Kasos knyga, pajamų ir išlai

dų dokumentai kruopščiai ir tvar
kingai vedami Tautos Fondo Ats
tovybės iždininko p. K. Stašionio.

2. 1961 metais atsikūrusi Tau
tos Fondo Atstovybė perėmė iš Au
stralijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos Tautos Fondo

ženklų bei pasų sumoje: £1,189.18.0
Iki 1964 metų spalio mėn. 9 die

nos, visoje Australijoje buvo išpla
tinta Tautos Fondo ženklų bei pa
sų sumoje £40.1.0.

Tautos Fondo Atstovybės Aus
tralijoje Valdyba susitarus su ALB 
Krašto Kontrolės Komisija nutarė, 
kad komplikuotos atsiskaitomybės 
suprastinimui nuo 1965 metų lap
kričio 29 dienos Tautos Fondo žen
klai ir Lietuvio pasai kaip atskaito
mybės priemonė už aukas nebega
lioja. Nuo 29.11.1965 metų Tautos 
Fondo ženklai bus duodami auko
tojams kurie jų prašo grynai kaip 
dovana, be atsakomybės vertės.

Šio akto yra sudaryti keturi eg
zemplioriai: vienas - Tautos Fon
do Centro Valdybai J .A. V., antras 
- Tautos Fondo Atstovybei Aus-

Primename, kad dail. L—. Ur
bono individualioji dailės paroda 
atidaroma birželio 15 d. Macquarie 
galerijoje -(King ir Kent gatvių 
kampas Sydnejuje) 5 vai. p.p. 
Paroda užtruks iki birželio 27 d.

Lietuviai kviečiami kuo gausiau 
atidaryme dalyvauti.

tralijoje, trečias - A. L. B. Krašto 
Valdybai Australijoje, ir ketvir
tas - laikyti Krašto Kontrolės Ko
misijos bylose.

Viena šio akto kopija paskelbti 
“Mūsų Pastogėje”.
A.L.B. Krašto Kontrolės Komisija. 

V. Bukevičius
Pirmininkas

Nariai;
V. Simniškis
V. V. Šliogeris
1965 metai, gruodžio mėn., 11 d.

juose kabantieji senųjų laikų tapy
ti portretai byloja, kad dailinin
kui impulsą yra davusi ne tik vie
na kita idėja, koks istorinis įvykis 
ar įdomi aplinka, bet taipgi ir rū
bas: jo forma spalva, linija, orna
mentas bei ritmiškas jo klosčių iš
dėstymas. O graikų ir gotikos lai
kų menininkui tas turėjo netgi ir 
pagrindinės reikšmės.

"Kiekviena nauja mada būdavo 
ir tebėra sutinkama su kritika, ta
čiau visados ji yra ilgesniam ar 
trumpesniam laikui priimama. 
Apie 1800-sius metus Vatikanas 
pabarė moteris, kad jos pradėju
sios siūdintis nebe visai padorias 
sukneles, nes jau tiek sutrumpinu
sios, kad ir kojos kauliuką, ne tik 
batuką galėjai pamatyti, o tačiau 
nežiūrint to perspėjimo tie mūsų 
sijonukai palaipsniui trumpėjo, 
trumpėjo ir iki. kelių sutrumpėjo, 
ir to nelaikome nepadorumo ženk
lu. Ir kažin šiandieną, ar ir konser
vatyviausia mūsų sesė benorėtų 
puoštis praeito ar užpraeito šimt
mečio ar net dešimtmečio parėdais, 
kurie nebeatitinka mūsų dienų rei
kalavimams nei laiko dvasiai.

“Moters išorė yra tik maža da
lelė pilnutinio grožio, kurį matome 
jos veide, o tačiau drabužiai, ku
riais ji vilki, kaip ir jos pastogė, ' 
yra jos sielos veidrodis. Elegan
cija nėra tuštybė, bet tvarkingumo 
ženklas. Konservatyvių pažiūrų 
žmonės madingo apdaro sekėjoms 
primeta ištaigingumą, liuksusą, 
išlaidumą ir vyro sunkiai uždirbtų 
pinigų švaistymą. Bet mūsų ponių 
tikslas šiandien ir yra parodyti, 
kaip galima dailiai ir elegantiš
kai apsirengti be didelių išlaidų.”

(Drv.)
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KOVO VEIKLOJ
KOVO VYRAI BAIGMĖJE
Baigiantis “Western Suburbs” 

A klasės rudens pirmenybėms ko- 
viečiai užtikrintai išsikovojo sau 
vietą pirmajame ketvertuke ir se
kantį savo susitikimą jau žais pu- 
niaubaigminėse rungtynėse. Yra 
daug vilčių, kad vyrai taps šio 
turnyro laimėtojais.

VYRAI — CHALLENGERS 
55:24 (29:19)

Žiemos pirmenybėms koviečiai 
nori pereiti į aukščiausią Sydne
jaus “City if Sydney” lygą, į ku
rią pakliūti yra gana sunku, nes 
čia žaidžia pačios geriausios ko
mandos. Siekdami patekti į šią 
lygą koviečiai turėjo kontrolines 
rungtynes Newtowno salėje su 
australų Challengers komanda. 
Rungtynės buvo gana lengvos, nes 
mūsų vyrai per visas rungtynes 
labai puikiai žaidė ir taikliai mė
tė, dėl ko australai negalėjo net 
stipriau pasipriešinti. Taškai: An- 
driejūn'as 20, Atkinson 13, Daniš- 
kevičius 8, Lukoševičius 6, D. 
Kraucevičius 4, J. Kraucevičius 
ir Liutikas po 2.

tą lentelėje pateko į pusiaubaig- 
mę, kur pirmosios rungtynės įvyks 
birželio 8 d. Daug galimybių, kad 
šias pirmenybes koviečiai užbaigs 
vietos laimėjimu.

Paskutinėse rungtynėse prieš 
škotus mūsų vyrai pirmąjį pus
laikį žaidė labai blogai negalėda
mi sustabdyti smarkiai besiver
žiančio priešo ir jų sėkmingų me
timų. Visą pirmąjį puslaikį ško
tai vedė savo naudai ir jį baigė tri
jų taškų persvara.

Antrajame puslaikyje koviečiai 
atsigauna i rjau po 5 žaidimo' mi
nučių pirmauja, trimis taškais. 
Vėliau rezultatas didėja ir rungty
nės baigiamos pelnytu laimėjimu. 
Reikia pastebėti, kad žaidimo metu 
dar vis pasitaiko labai blogų svie
dinio perdavimų, kas daugeliu 
atvejų palengvina priešininkui. 
Kovo taškai: Andriejūnas 21, Lu
koševičius 16, Atkinson ir D. Krau- 
cevičius po 8, Liutikas 2 ir J. 
Kraucevičius 1.

Kaip jau skaitėme, išvykstan
čiųjų i Jaunimo Kong. sąrašuose 
figūruoja ir adelaidiškio A. Re- 
meikio pavardė. Alfonsas Remei
kis — pirmas Lietuvos lauko te
niso čempionas. Titulą iškovojo 
1928 m. ir jį išlaikė trejus metus 
iš eilės. Reprezentavo Lietuvą tarp 
tautiniuose susitikimuose, 1938 m. 
Kaune, pasaulio lietuvių olimpi- 
jadoje iškovojo bronzos medalį.

Po karo Vokietijoje atstovauda
mas prancūzų klubą Geo Andre 
dalyvavo turnyruose Prancūzijoje 
ir lietuvių stovyklose. Atvykęs į 
Australiją apsigyveno Adelaidėje 
A. Remeikis yra vienas iš Vyties 
klubo steigėjų ir pirmos valdybos 
narių. Sekretoriavo A. L. F. A. S. 
valdyboje.

Nesiskyrė A Remeikis su teniso 
rakete ir štai 1962 m. tapo Ąus- 
tralijos lietuvių lauko teniso čem
pionu. Už nuopelnus sportui jam 
suteiktas Vyties klubo garbės na
rio titulas.

Tiesiog nepatikėtina, o mūsų 
sporto istorijoje tai yra tikrai gar-

binga retenybė, kad šis, netoli 60- 
ties metų sporto veteranas dar š. 
m. kovo mėn pajėgė iškovoti nuga
lėtojo vardą teniso turnyre Ade
laidėje, kuriame dalyvavo žymiai 
jaunesni australai. Vietinė spauda 
šį įvykį atitinkamai atžymėjo.

žinodamas A. Remeikio aistrą 
pamėgtam sportui, susidomėjau, 
kas jį paskatino vykti į Jaunimo

tik privataus po-

nors apie tai an- 
nepagalvodavau.

JAUNĖS — TULLOWONGS 
20:15 (9:7)

Mūsų jaunės šį kartą savo prie
šininkėmis turėjo australių abo- 
rigenių komandą, kuri nėra per
daug stipri, nors daro gražią pa
žangą. Kovietės mergaitės šias 
rungtynes sužaidė gana gerai, 
nore žaidime trūksta nuoseklumo. 
Taškai: Kazlauskaitė 13, Micku
tė, Saukaitė ir Fonda po 2 ir Ku- 
raitė 1.

MERGINOS — BARBARIANS I 
22:57 (2:27)

Prieš N. S. W. čempiones “Syd
ney Region” pirmenybėse mūsų 
merginos neturėjo jokių galimybių 
stipriau pasipriešinti, nes austra- 
lės ne tik už Kovą bet ir už visas 
kitas moterų komandas žaidžia 
visa klase geriau. Taip pat West
ern Suburbs pirmenybėse jos prieš 
tą pačią komandą pralaimėjo 
50:31 (26:11)

BERNIUKAI DIRBA
Kovo jauniai šiuo metu inten

syviai treniruojasi trenerio G. 
Saukos priežiūroje ir penktadie
niais žaidžia Burwoode žemiau 
18 metų grupėje. Šioje grupėje 
žaidžia daugumoje įvairių moky
klų rinktinės, tad ir komandos 
yra perstiprios mūsų jauniams. 
Jie buvo registruoti į šią grupę 
tik dėl to, kad jų C klasės pirme
nybės prasidės tik po mėnesio. 
Nors ir pralaimi, tačiau jauniai 
ūpo nenustoja ir per kiekvienas 
rungtynes ir treniruotes mokin- 
damiesi iš savo klaidų gražiai pro
gresuoja.

Kongresą. Jis mielai sutiko atsa
kyti į mano klausimus.

— Ar ši Jūsų išvyka į J. Kon
gresą yra vien 
būdžio?

— Privataus, 
ksčiau niekad
Esu maloniai sugundytas vėliau
siai iš mūsų naujais australais ta
pusių p.p. Bačiūnų.

— Amerikoje gyvena buvę Lie
tuvos lauko teniso čempijonai, kaip 
J. Smetona, A. Jakutis, Giedrys, 
V. Gerulaitis ir V. Ščiukauskaitė, 
kurie kaip teko girdėti, dar nėra 
išsiskyrę su teniso raketėmis. Ar 
esate numatęs atnaujinti sporti
nes pažintis su vėliau tapusiais 
Lietuvos lauko teniso čempijonais 
bei dabartiniu prieaugliu?

— Su didžiausiu malonumu, jei 
sąlygos leis, norėčiau susitikti, vie
noje vietoje, nes kiekvieną aplan
kyti neturė čiau jokios galimybės. 
O tai būtų gera proga ne tik pa
simatyti, parungtyniauti, bet jau 
ir atsisveikinti... Žinoma, būtų ma
lonu pamatyti ir priaugančią te- 
nisistų šeimą kur nors J. Kongre
so suruoštame turnyre.

Pirmieji 
su JAV 
1964 m. 
1962 m.

lauko teniso santy- 
lietuviais užmegsti 

Adelaidėje, kur Jūs 
Australijos lietuvių

Teniso veteranas
Alfonsas Remeikis

kiai 
buvo 
kaip 
meisteris jėgas išbandėte prieš tų
metų JAV lietuvių teniso čempijo
ną Vytautą Grybauską. Minėtose 
rungtynėse svečias pasirodė 
našiau. Tikriausiai norėsite 
revanšuoti?

— Aišku, norėčiau, bet
ja, neturiu jokių vilčių. Galima ti
kėtis pralaimėti švelnesniu rezulta-

pra- 
atsi-

de-

tu, nes mielas Vytautas per tą lai
ką jau porą metų “paseno”.

— Ar esate numatęs o gal turi
te gavęs atitinkamus įgaliojimus 
susirišt su Šiaurės Amerikos lie
tuvių sporto vadovybe ir pagvil
denti užjūrio lietuvių šaunios 
krepšinio rinktinės vizito pakarto
jimą?

— įgaliojimų dar neturiu, bet 
manau prieš išskrisdamas į JAV 
pasimatyti su A. L. S. K. S-gos 
valdybos pirmininku V. Binkių ir 
tą reikalą apsvarstyti, čia tik galė
čiau pridėti, kad privačiai nema
žai Adelaidės sporto entuziastų pri
mygtinai prašė daryti viską, kad 
šis neužmirštamas ir galima saky
ti istorinis lietuvių triumfas būtų 
pakartotas. Esu nuomonės, kad 
sekanti išvyka broliams Amerikoje 
nepareikalautų daug lėšų, nes jie 
užsirekomendavo Australijoje ne
paprastai gerai ir jų populiarumas 
čia užtikrina panašaus vizito fi
nansinį pasisekimą.

— Baigdamas pokalbį norėčiau 
dar paklausti, kas įgalino išlaiky
ti ne tik norą, bet ir žaidimo formą 
per 40 metų jaunystėje pamėgtą 
sportą— lauko tenisą?

— Pastovi meilė tenisui ir ži
noma, susilaikymas nuo visų tų 
"didelių” malonumų, kas sportui 
kenkia. Kas liečia formą, tai jau 
apie tai, deja, galima būtų nuty
lėti, nes tokios nėra.

Dėkodamas už informaciją 
noriu tik pridėti, kad A. Re
meikis perdaug kukliai nuvertino 
savo formą. Dažnai stebėdamas jį 
teniso aikštėje galiu tik pasakyti, 
kad nuvykęs į Ameriką A. Remei
kis stebuklų neparodytų, bet tuo 
pačiu nepadarytų gėdos Australi
jos lietuviams.

R. Sidabras

KITUOSE KLUBUOSE

KOVO VYRAI — ARNCLIFFE
SCOTS 56:41 (26:29)

Su šiuo laimėjimu koviečiai ei
lines antrojo rato pirmenybių 
rungtynes ir iškovoję antrąją vie-

KOVAS — NEWTOWN 48:35
■Savo pirmenybių rungtynėse 

merginos susitikusios savo amži
nąjį priešą Newtown komandą pa
rodė aiškų pranašumą prieš jas.. 
Visa Kovo komanda aikštėje la
bai gerai pasirodė išnaudodamos 
pilną aikštės puolimą ir gerus mė
tymus.

AMERIKIEČIAI SYDNEJUJE
Birželio 15 d. (trečiadienį) 

North Sydney Boys High School 
žais Kalifornijos “San Jose State 
Spartans” krepšinio rinktinė prieš 
Sydnejaus rinktinę. 13-kos žaidė
jų amerikiečių dydžio vidurkis yra 
6 pėdos 4 inčai. Pradžia 8.30 vai. 
vak. Po buvusių Amerikos lietu
vių rinktinės žaidynių šios rung
tynės bus pačios įdomiausios Syd- 
nejuje.

MELBOURNE

Geelongo “Vytis” pasisako
Šių metų, gegužės 1 d., Geelon

go Sporto Klubas “Vytis” turėjo 
metinį susirinkimą, kuriame, tarp 
kitko, buvo svarstomas klausimas 
ar Geelongo LSK “Vytis” klubas 
turėtų reaguoti į “Mūsų Pastogės” 
Nr.15, įdėtą p. A. Laukaičio atsa
kymą į kun. dr. P. Bačinsko pa- 
moksląSydnėjuje rekolekcijų metu. 
Kadangi kun. dr. P. Bačinsko pa
mokslo turinys Geelongo LSK “Vy
žiui” nėra žinomas, o be to p. A. 
Laukaitis jau atsakė už Austra
lijos Lietuvių Sporto Klubų vado
vus, todėl šis sportininkų susirin
kimas nutarė nereaguoti.

Perskaitęs “Tėviškės Aidų” Nr. 
16 įdėtą “Bušmedžio” straipsnį 
“Rekolekcijų mintimis”, kuriame 
jis kaltino klubų vadovus nesuge
bėjimu prižiūrėti sportininkų šven
čių metu ,Geelongo LSK “Vytis” 
Valdyba nutarė pasisakyti:

Sportuojantis jaunimas suva
žiuoja į savo šventę ne tik parung
tyniauti, pabandyti savo jėgų 
sporto aikštėje, bet ir praleisti 
laiką saviškių tarpe: pabendrauti, 
pasikalbėti, pasilinksminti. Todėl 
Geelongo LSK “Vyties” Valdyba 
rado reikalinga gruodžio 29 d. su
ruošti susipažinimo vakarą — pa
sišokimą, kuris praėjo labai kultū
ringai, linksmoje ir jaukioje nuo
taikoje, be jokių išsišokimų.

žinokite, kad jaunuoliai atvyks
ta į sportininkų, studentų ar kitų 
jaunimo organizacijų suvažiavi
mus, ieškadami progos suruošti ir 
privačių pasilinksminimų. Įvyku
sios Geelonge sporto šventės metu 
Geelongo LSK “Vytis valdyba krei
pėsi į kitų sporto klubų valdybų 
atstovus prašydama neleisti jau
nesnio amžiaus jaunuolių į pana
šius pobūvius. Geelongo LSK “Vy
tis” Valdybos nariai iš savo pusės, 
nujausdami, kur privatūs pobūviai 
galėtų būti, nuvažiuodavo (ne vė
liau 11.00 vai. vakaro), prašant 
sportuojantį jaunimą palikti pa
našų pobūvį. Jeigu, vienas ar ki- Komandų kapitonais šiais 
tas sportininkas ar sportininkė vie- tais yra :A. kl. — didmeisteris 
toj to, kad grįžtų namo, nuvyk- R. Arlauskas, A Res. I. — P. Lu-

davo kitur, už tai nėra ko kal
tinti klubo vadovų o pačių jaunuo
lio ar jaunuolės išsiauklėjimą.

Valdybos nariai, tikrindami pri
vačius pobūvius, nematė nei,girtų, 
nei jokių moralinių išsišokimų. Įdo
mu, ar “Bušomedis” pats dalyva
vo sporto šventėje ir ar jis matė 
nors vieną girtą sportininką aikš
tėje ar už aikštės ribų... ar jis 
matė tuos neigiamus moralinius iš
krypimus, kurie pažeidžia bet ko
kias padorumo ribas — kaip jis 
rašo savo straipsnyje. Naujųjų 
Metų sutikimo baliuje, aišku, ne

apsėjo be “bučkių”. Ar tai yra iš
krypimas? Jeigu “Bušomedžiui” 
ar vienam ar kitam Geelongo ben
druomenės nariui tas nepatiko — 
lai prisimena savo jaunystę...

Geelongo LSK “Vyties” Valdy
ba stengėsi ne tik sklandžiai ir 
tvarkingai pravesti sporto šventę, 
bet dėjo visas pastangas, kad jiems 
patikėti jaunuoliai ir jaunuolės 
būtų pavyzdingai prižiūriami. Pa
galiau, sporto klubo valdyba ne
gali būti atsakinga ir už tuos jau
nuolius - les, kurių tėvai dalyvavo 
Naujųjų Metų sutikime.

Šachmatai
Res. II — B. šia- 
negalint žaisti, kap. 
dep. kap. R. Bara-

košiūnas, A 
monas, jam 
S. Reivytis, 
nauskas, A. Res. III kom. kap. M. 
Pocius. B kl. kap. J. Kleinauskas 
dėl nesveikatos dabar pasitraukė, 
naujas dar neišrinktas C kl. kap 
Vytautas Butvilą 14 m. amžiaus. 
Dėl tolimo atstumo negalint visą 
laiką atvykti jo pavaduoti yra

MELBOURNO JAUNIMAS 
TURĖS SAVO KAMBARĮ.

Prieš kurį laiką Sp. Kl. VAR
PAS prašė Lietuvių Namų Tary
bos, kad paskirtų lietuvių namuo
se sportininkams atskirą kambarį. 
Taryba, apsvarsčius reikalą, pri
ėjo išvados, kad atskirų kambarių 
kiekvienai jaunimo organizacijai 
neužteks ir pasiūlė bendrą kamba
rį visam Melbourno organizuotam 
jaunimui. Tuo kambariu galės 
naudotis visos Melb. jaunimo orga
nizacijos, kurios savo lėšomis ir 
darbu padės tą kambarį įruošti. 
Lietuvių Namų Taryba pavedė 
Sp. Kl. VARPO Valdybai sukvies
ti visų jaunimo organizacijų ats
tovus tikslu įsteigti Jaun. kamba
rio tvarkymo ir naudojimo komite
tą. Prie šio kambario įruošimo ir 
juo naudotis, be sportininkų, jau 
pareiškė norą skautai ir studentai. 
Netenka abejoti, kad ir moksl. atei
tininkai ir Melb. taut, šokiųgru- 
pės irgi prisidės. Tai bus tikras 
jaunimo židinys lietuviškose na
muose. (va)

VARPAS — F. T. C. 54-25
Čia mūsiškiai turėjo progos 

pasipraktikuoti prieš silpną prie
šą. Taškus pelnė: A. Ališauskas 
15, R. Firinauskas 11, V. Brazdžio
nis 10, A. Skimbirauskas 9, 
Soha 6 ir J. Varkulevičius 3.

kuri susižeidė mokykloje. Mergai
tės pradžioje buvo kiek pasimetu - 
sios, tačiau po kelių minučių iš
vystė visai gražų žaidimą. Prieši
ninkės, dėka ūgio, kietai kovoda
mos pagaliau nusvėrė rungtynes 
savo naudai.

Taškus pelnė: Uscinaitė ir Mus- 
cinskaitė po 8, I. Smilgevičiūtė 2, 
L. Smilgevičiūtė ir Pikelytė 0.

*
Daugelis teiraujasi kada įvyks 

visų laukiamas Sp. Kl. Varpo me
tinis balius. Valdyba šiam baliui 
jau ruošias ir jis įvyks liepos 
15 d. Bruswick Town Hall, nes 
Lietuvių Namai, kaip skaitėte ir 
spaudoje, didesniesiems baliams 
dar nepritaikinti.

V.AliSauskas

dažnai laim isviedin-, bet mūsiškių 
tvirta galybė neprileidžia prie len
tos. Per šį puslaikį priešas teįme- 
ta 6 taškus, iš kurių du iš baudos, 
tuo tarpu vytiečiai, kad ir labai 
nesėkmingais metimais vistik už
baigia žaidimą su visai užtikrin
ta pergale.

Taškus pelnė: A. čerakavičius 
ir P. Obeliūnas po 8, V. Obeliūnas 
7, S. Karpuška 6.

VYTIS I — TRAY BOYS 40-13
Vytietės nors daug taškų pelnė 

ir turėdamos silpnoką priešą neįs
tengė išvystyti geresnio susižaidi- 
mo. Geriausiai pasirodė E. Budry
tė, kuri ir pelnė net 26 taškus, 
A. Andrikonytė M .Savickaitė ir 
Xauris po 4 ir D. Skapinskaitė 2.

v.

GEELONG
VYTIES JAUNIEJI LAIMI.
VYTIS — SAINTS 29-18

Jaunoji Geelongo Vytis ir toliau 
skina pergales.

Šį kartą turėjo stipriausią prie
šą šiame turnyre. Nors pradžioje, 
priešas pelno pirmuosius du taš
kus, A. čerakavičius atsako tuo 
pačiu ir per visą žaidimo laiką Vy- 
tiečiai veda. Puslaikį baigia 17-12

Antrame puslaikyje žaidynės 
abejose pusėse sustiprėja, priešas

VYTIS II — PIVOT BLUES 3-10
Jaunuosioms mergaitėms šį kar

tą teko pralaimėti neužginčijamai 
stipresniam ir ūgiu pranešesniam 
priešui, be to šį kartą ir jaunių 
žaidimas nebuvo tinkamai išvys
tytas. Tiek pirmajai tiek antrajai 
mergaičių komandai jaučiamas 
trūkumas trenerio p. K. Starinsko, 
kuris dar nėra grįžęs iš po vestu
vinės kelionės.

Taškus pelnė: L. Valodkaitė 2, 
V. Manikauskaitė 1.

Judo&ius

Adelaidės Vyties šachmatininkai 
Pietų Australijos pirmenybėse iš
sikovojo visų klasių komandinius 
čempionatus ir laimėjo pirmieji 
steito žaibinio lošimo čempionatus 
A ir A Reservo klasėse, o taip pat 
Festival of Arts turnyrą, kuris 
buvo transliuojamas per radiją, 
rodomas per televiziją ir garsina
mas per spaudą. Visur Vyties var
das buvo minimas pirmoje vietoje.. pakviestas kapitonu gana stiprus 
Šių metų steito pirmenybėse užre
gistruota net 6 lietuvių komandos. 
Lietuviškų klubų komandų atžvil
giu tai yra pasaulinis rekordas. 
Daugiausia komandų po Vyties 
turėjo Boston, Mass. U.S.A, daly
vaudamas pirmenybėse su 5 ko
mandom.

Ta proga nuoširdžiai dėkoju vi
siems, padėjusiems mums įkopti 
į viršūnes ir taip pat ypatinga 
padėka komandų kapitonams ir 
žaidėjams su atkaklumu ir ryžtu 
kovojusiems už Vyties vardo gar
sinimą.

P. LUKOŠIŪNAS 
ADELAIDĖS VYTIES 

ŠACHMATŲ SEKCIJOS 
VADOVAS

me-

žaidėjas Povilas Kanas, bet dėl 
kuklumo nenorįs lošti aukštesnėse 
klasėse. Iš jaunų žaidėjų dar pa
žymėtinas R. Stravinskas, kuris 
kartais nugali ir B kl. žaidėjus.

A kl. nugalėjo Universitetą 5:0, 
Adelaide II 3i:li ir prieš Caissa 
pralaimėta 31:li, kai priešininko 
nukrito laikrodžio rodyklė ir skai
tėsi pralaimėjęs, tai jis pareiškė 
protestą, kad laikrodis netikslus. 
Kai žaidynių direktorius pertaisė 
laiką, tai išėjo, kad laimėtą par
tiją ant lentos teko pralaimėti dėl 
laiko.

A Res. II kom. laimėjo prieš 
Elizabeth 3:2, o M. Pociaus vado
vaujama komanda supliekė Port 
Adelaide 4:1, vienas taškas ati
duotas be žaidimo dėl ligos nega
lint žaisti stipriausiam komandos 
žaidėjui R. Umeriui. B. kl. nugalė
jo lenkus 3:2, turėjo laimėti 5:0, 
nes visos partijos buvo lenkams

VYR. MERGAITĖS 
VARPAS — SOUTH PORT 27-22 

Praeitas rungtynes pralaimėjus, - 
nes D. Statkutė ir R. Milvydaitė 
žaidė Adelaidėje už Viktorijos rin
ktinę, varpietės pilnam sąstate ne
sunkiai įveikė priešininkes. Taš
kai: D. Statkutė 13, A. šilvaitė 
R. Kliukaitė 4, J. Bladzevičiūtė 
R. Milvydaitė po 2.

6, 
ir

JAUN. MERGAITĖS
VARPAS — NATIONAL 18-23 

Varpas turėjo kovoti be savo pa
grindinės žaidėjos N. Stanaitytės,

beviltiškoj padėty.
C kl. su Port Adelaide sulošė 

2:2, viena atidėta. Prieš Universi
tetą pirmos 2 lentos laimėjo 2:0, o 
trys taškai atiduoti veltui.

Įvedus naują žaidėjų įvertini
mo (rating) tvarką, ukrainiečiai, 
(A Res. čempionai), Mitcham ir 
kit. šachmatų klubai likvidavosi, 
kadangi komandų sudarymas su
sidaro per daug komplikuotas dėl 
žaidėjo neteisingai nustatyo verti
nimo. Nepatenkintieji turi paduo
ti skundą per savo klubą kad ati
taisytų, bet nedezertiruoti iš klu
bų, kadangi žala daroma tik sa
viems. V.

AUSTRAL. JAUNIU PIRMENYBES
G. Krivickaitei geriau pasireikš

ti trukdė kojos triauma. Nespėjus 
jai gerai apšilti, ją jau keisdavo 
ar tai dėl kojos skausmo ar ki
tais sumetimais.

N. Vyšniauskaitė, nors’ gavo ne
daug pažaisti, bet pasirodė neblo
gai. Geriausiai iš lietuvaičių užsi
rekomendavo varpietė Rasa Mil
vydaitė. Jinai buvo pagrindiniame 
penketuke ir išžąisdavo beveik 
pilnas rungtynes. Rasa puikiai ap
valdžiusi driblingą, turi greitį, ge
rai perdavinėja kamuolius ir ko
vinga. Jai reikėtų dar tobulinti to
limus metimus. Šiomis dienomis 
mažesnio ūgio žaidėjoms sunku 
pelnyti taškų po krepšiu.

Antra varpietė Dalė Statkutė 
gavo mažokai pažaisti, kad galima 
būtų apie jos žaidimą susidaryti 
nuomonę. Tai gana aukštoka at
letiškai nuaugusi krepšininkė, tu
rinti visus davinius tobulėti.

Mergaičių iki 18-kos metų pir
mosios krepšinio čempijonato var
žybos įvyko gegužės 16-21 d. Ade
laidėje. Dalyvavo penkios valsti
jos; N.S.W., Vic, Tasmania, Que- 
enslandas ir P. Australija. Visos 
varžybos vyko Forestville krepši
nio stadijone. čempijonių vardą 
laimėjo N.S.W., finaluose nugalė
jusios S.A. 46-39 (18-16). N.S.W. 
nepatyrė nė vieno pralaimėjimo. 
Dėl ketvirtos — trečios vietos var
žėsi Qld. — Vic. Kietai kovojusi 
Q-land rinktinė nugalėjo Vic 42-40 
(18-22). Penktoje vietoje be lai
mėjimo paliko Tasmanija. N.S.W. 
čempijonių titulą pelnė dėka ūgio 
ir geresnių metimų. Kitos koman
dos buvo labai apylygės.

Kaip žinom, už P. Australiją ir 
Vic. žaidė šešios lietuvaitės. Dau
geliui įdomu sužinoti, kaip jos pa
sirodė. Už P. Australiją žaidžiu- 
sių keturių žaidėjų tik dvi gavo 
pažaisti. Kitos dvi, atrodo, buvo 
treneriui podukros ir šildė suolą. 
Ne tik daugelis lietuvių, bet ir ganizuotos ir ateityje prisidės prie 
australų stebėjosi tokiu trenerio krepšinio populiarinimo ir žaidi- 
elgesiu, ypatingai matydami aikš- mo lygio pakėlimo mergaičių tar- 
tėje už jas silpnesnes žaidėjas, pe. B.N.

Pirmenybės buvo gana gerai pr-
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įėjimas 1 doleris.

J. Reisgytė dėkoja
Zelandijos

K U - K A

PTY. LTD
197 FLEMINGTON ROAD

PAPILDOMAI J. REISGYTEI
AUKOJO:

J. Rūkas iš Melbourne
I. ir V. Daudarai . .

Per J. Meiliūnų iš Melbourne $3,

$10,
$6,

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
MELBOURNE

GRĮŽO APYL. PIRMININKAS
Melbourno Apylinkės pirminin

kas p. A. E. Liubinas, einųs atsa
kingas pašto tarnyboje pareigas, 
buvo komandiruotas į garsiųjų 
Nauru salų telefono patvarkymo 
reikalais. Kartu su kelione laivu 
saloje išbuvo 6 savaites. Koman
diruote patenkintas, nes ten be at
likto darbo dar turėjo progos “pa
atostogauti”.

Tenka priminti, kad p. A. E. 
Liubinas prieš porų metų taip pat 
buvo komandiruotas į Vietnamu 
vadovauti automatinės telefonų 
centrinės įrengimui. Tai rodo, kad 
p. Liubinas yra aukštų kvalifika
cijų pašto tarnyboje specialistas. 
Tenka palinkėti geros sėkmės ko
piant į aukštesnes tarnyboje parei
gas.

Grįžus Valdybos pirmininkui ti
kimasi suaktyvės ir apylinkės lie
tuviškasis gyvenimas.

Būtų gera, kad p. Liubinas ras
tų progos gyvu žodžiu pasidalinti 
su melboumiškiais lietuviais iš sa
vo turimų įspūdžių Vietname, kur 
dabar vyksta karas ir Nauru salo
je. Tai dvi reikšmingos pasaulyje 
vietos, dėl*kurių tiek daug šneka
ma, rašoma ir net kraujas lieja
mas už laisvų žmogų prieš komu
nistinį terorų.

SERGA
MARIJA ŠIDLAUSKIENĖ

Jau du mėnesiai kaip sunkiai 
serga Marija Šidlauskienė ir grei
tu laiku daktarai numatę pada
ryti dvi sunkias operacijas.

Prieš šešis mėnesius Marija Šid
lauskienė su vyru Eduardu ir tri
mis mažais vaikučiais persikėlė iš 
Perth į Melbournų ir vos atvykę 
visa šeima aktyviai įsijungė į lie
tuviškų gyvenimų. Gaila, sunki li
ga pakirto Marijos sveikatų. Ti
kimės, kad numatytos operacijos 
pavyks ir Marijai grųžins sveika
tų ir vėl galės sėkmingai darbuo
tis su savaisiais ir saviesiems.

GEELONG
“SVETIMOS PLUNKSNOS” 

GEELONGE
Melbourno “Aušros” Teatras 

pasirodė Geelongo Liet. Namuose 
su Adomėno komedija “Svetimos 
Plunksnos”. Šių komedijų režisa
vo p. V. Kružienė ir jai talkinin
kavo P. Rūtenis.

“Svetimuose Plunksnuose” p. 
Rūtenis prisidėjo ir savo puikia 
vaidyba žurnalisto rolėje. Advoka
tų gana laisvai ir natūraliai su
vaidino p. Miliauskas. Neatsiliko 
ir N. Mališauskaitė, suvaidinusi 
burmistro seserį. Puikiai savo ro- 

- Įėję tiko ir A. Butkutė vaidindama 
Rimas Vėtra burmistro dukterį. Tarnaitę vaidi-

MŪSŲ PASTOGĖ

no M. Miliauskienė ir advokato 
sūnų M. Didžys, o dailininkų A. 
Šimkus. Dekoracijos ir grimas p. 
G. Firinauskienės.

Komedija yra lengvo stiliaus ir 
kiekvienam suprantama. Joje ne
trūko jumoro, smagiai nuteikusio 
senus ir jaunus, o mažieji teiravo
si tėvelių, ar ir daugiau bus rodo
ma tokių spektaklių.

Sveikintinas “Aušros” teatrale 
su jo režisore ir vaidintojais. Gee- 
longiškiai tikrai jį labai įvertino 
užpildydami salę pilnutėliai.

I Geelongų “Aušros” teatrų pa
sikvietė Vinco Kudirkos vardo 
savaitgalio mokyklos Tėvų Komi
tetas ir surinktasis pelnas prie 
įėjimo pasiliko komiteto kasoje.

Po vaidinimo prasidėjo antroji 
vakaro dalis — šokiai, kurie už
truko iki paaušrių. šokiai paįvai
rinti p. Rūtenio solo darnomis. 
Svečiai ir vietiniai gana šauniai 
pasilinksmino. Laukiam ir daugiau 
tokių spektaklių.

SYDNEY
Širšė

PLUNKSNOS KLUBE
Gegužės 28 d. p.p. Karvelių na

muose Bankstowne jvyko jaukus 
Plunksnos Klubo posėdis. Klubo 
pirm-kas p. A. Laukaitis painfor
mavo narius apie Klubo leidinio 
eigų, ir jo pranešimų papildė nu-

MELBOURNO LIETUVIŲ MOTERŲ SOCIALINES GLOBOS DRAUGIJA

kviečia visus Melbourne ir apylinkių lietuvius į

Kaukia Baliu — Jonines
I I

įvykstantį birželio 25 d., šeštadienį, Lietuvių Namuose, 50 Errol St., Nth. Melbourne.

Gros sentimentali muzika. Įvairūs užkandžiai ir gėrimai. Įdomi programa.

Pradžia 7 v.v. Pabaiga 12 v.v. (oficialiai)

v M

Nuoširdžiai dėkoju visiems savo 
aukomis parėmusiems, mano kelio
nę įPasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresų.

ALB Krašto Valdyba man per
davė: š.m. gegužės 6 d. — $108.00. 
gegužės 24 d. — $481.00.

Viso Krašto Valdyba man per
davė $589.00. Privačiai iki šios die
nos man buvo prisiųsta $63.00.

Amerikos lietuviai, per p. Bačiū
nų, man irgi prisiuntė kelionpini
gius.

Susidarius dvigubiems kelionpi
nigiams, aš vienus paskyriau ma
no brolio Rimanto kelionei į Kon
gresų.

Tokiu būdu jūsų, mano mieli rė
mėjai, dėka, Australijos jaunimo 
dalyvių skaičius Kongrese dar vie
nu padidėjo.

Mano padėka priklauso ir ALB 
Krašto Valdybai, paskelbusiai va
jų mano kelionei remti.
Dar kartų visiems nuoširdus ačiū.

Jūratė Beisg-ytė

Gauta iš Auckland© N. 
lietuvių:

Č. E. Liutikai
A. Kontvainis
Žemaitis
M. Cibulskis
J. H. Pečiulaičiai
E. Mak.
E. Petroškienė
M. Palubinskas
V. Reinhardtas
V. Grigaliūnas
Varkalis

Privačiai aukojo: Ponai
— $4.00., Ponas Petravičius (Tas
mania) — $5. 00.

£5.0
£2.0
£2.0
£2.0
£2.0

£2.10
£1.00
£0.10
£1.00
£1.00
£1.00

Dailydės

Anų dienų pas redaktorių užėjo 
vienas amerikonas lietuvis ir pra
šė paskelbti šiame “popietyje”. ši
tokį sakinį — “I bought a lemon”, 
kas lietuviškai reikštų — nusipir
kau senų laužų mašinų. Išsikalbė
jus pasirodo, kad jis yra Ameri
koje (Clevelande) gimęs lietuvis 
Petras švetkauskas (dabar vadi
nasi Svets) ir prieš 16 mėnesių 
persikėlęs gyventi į Australijų.

,!V‘ ’ 
sofens. j 

lietuvių neturi ir redaktoriaus ad-

HANSA TRADING CO

matyto leidinio redaktorius p. J. 
A. Jūragis. Redaktoriaus žinioje 
jau yra didelis pluoštas medžia
gos ir paruošiamieji darbai jau 
bus tuoj pradėti.

Toliau sekė p. A. Grinienės pra
nešimas psichologine tema — “Pa
žink pats save”. Prelegentė savo 
referate perbėgo psichologijos kaip 
mokslo išsivystymų. Diskusijose 
tuo klausimu įsitraukė gyvai visi 
posėdy dalyvavę klubo nariai, dau
giau ar mažiau autorę papildyda
mi ir paklausdami. Savo pastabo
mis ir papildymais kai kurie klu
bo nariai iškėlė naujų problemos 
aspektų, kurie būtų verti net ats
kiro panagrinėjimo.

Pasibaigus ilgokai užtrukusiam 
posėdžiui p.p, Karveliai susirin
kusiuosius pavaišino ir taip besi- 
vaišinant dar 
sijos įvairiais 
lauš vakaro, 
riai džiaugėsi 
leistu vakaru, 
ninkais.

truko gyvos disku- 
klausimais iki vė- 
Skirstydamiesi na- 
ir turiningai pra- 
ir maloniais šeimi-

FILMŲ VAKARAS LIDCOMBE
Birželio 4 d. Liet. Klubo patal

pose skautų tėvų Komitetas buvo 
suruošęs jaukų filmų vakarų, kur 
buvo parodytos kelios lietuviškos 
filmos: iš amerikiečių lietuvių 
krepšininkų vizito prieš porų metų, 
iš Aušros Tunto skautų stovyk
los (spalvota garsinė filmą .pa
ruošta A. Bačiulio) ir iš demons
tracijų prieš J. Paleckį Sydney 
aerodrome. Tenka pasidžiaugti, 
kad vakaras praėjo labai jaukiai, 
buvo susirinkę apie 100 žmonių, 
kurie po filmų demonstracijų dar 
kiek padalyvavo besivaišindami 
vyresniųjų skaučių paruoštais už
kandžiais.

Šis vakaras buvo-specialiai su
rengtas, kad sukauptų lėšų skautei 
Ramunei Zinkutei jos kelionės iš
laidoms į Jaunimo Kongresų. Dėl 
mokslo universitete Ramunė nega
lėjo prisiderinti prie išvažiuojan
čių grupės ir turės grįžti kiek an
ksčiau, kas išskirtinai pakelia jos 
kelionės išlaidas. Jaun. Kongreso 
Centrinis Komitetas nesutiko susi
dariusių ekstra išlaidų iš savo ka
sos primokėti, tad skautų tėvų Ko
mitetas, norėdamas parodyti Ra
munei savo dėkingumų už jos ne
nuilstamų darbų su skautais, su
rengė šį vakarų, kurio pelnas žy
miai palengvino Ramunės padėtį.

PRANEŠIMAS
Visi Melb. Liet. Klubo nariai 

prašomi neatidėliojant patikrinti 
savo adresų ir nario mokes
čio padėtį pas budintį M. L. K. 
Tarybos narį sekmadieniais prie 
šv. Jono bažnyčios prieš ir po pa
maldų, šeštadieniais ir sekmadie
niais nuo 4 vai. po pietų Lietuvių 
Namuose, arba tiesiog skambinti p. 
B. Vingriui tel. 81 4737 nuo 6 vai. 
p.p. kiekvienų dienų.

Be to visi tie, kurie prieš eilę 
metų įsigijo bent vienų penkių 
svarų akcijų Lietuvių Namams 
pirkti ir lig šiol nepalaiko ryšių su 
Liet. Klubo Taryba Melbourne, 
prašomi irgi atsiliepti informaci
jos tikslu ankščiau nurodyta tvar
ka. Melb. Liet. Klubo Taryba

BANKSTOWN APYL. 
VALDYBA

1966m. birželio 18 d.

Šimaitis,

A. L. B. Bankstown’o apylinkės 
Valdyba savo posėdy birželio 4 d. 
pasiskirstė pareigomis:

Pirmininkas — Eidėjus, Eduar 
das;

Vicepirmininkas
Antanas;

Narys kultūros reikalams — 
Reisgys, Jurgis;

Kasininkas — Lelešius, Albinas;
Sekretorius — Ramanauskas, 

Jonas.
Valdybos adresas: E. Eidėjus, 53 
Northam Ave., Bankstown NSW 
Tel. Nr. 708365

Apylinkės Valdyba

TALKA PATARNAUJA KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI 
NUO 14 IKI 16 VAL. LIETUVIŲ NAMUOSE, 
50 ERROL ST., NORTH MELBOURNE, TEL. 301560.

NAUJI PERTHO APYLINKĖS 
VALDOMIEJI ORGANAI

Balandžio 24 d. visuotiniame 
apylinkės susirinkime išrinkta to
kio sustato Pertho Apylinkės Val
dyba: pirm. G. Vyšniauskienė, 
vicepirm. J. Jasas, iždn. P .Grine
vičius, narys kult, reikalams V. 
Kazokas, sekr. M. Lingienė.

Kontrolės Komisijų sudaro: 
pirm. A. Statkus, sekr. A. Meš
kauskas ir narys Liutikas.

NEWCASTLE
Sekančios pamaldos Newcaste- 

ir apylinkės lietuviams bus laiko
mos birželio mėn. 19 d., 9.30 vai., 
šv. Lauryno bažnyčioje, Brodme- 
dove.

Išpažinčių bus klausoma nuo 
8.45 vai., prieš Mišias.

Po pamaldų parapijos svetainėje 
vyks Newcastelio Vyt. Mačernio 
ateitininkų kuopos susirinkimas į 
kurį maloniai kviečiamas visas 
Newcastelio jaunimas.

Kun. S. Gaidelis S.J.

S

*

galėtų prisiminti lietuviai, gyvenę 
Hanau DP stovykloje, kur jis 
kaip Amerikos kareivis dažnai ten 
užeidavo. Nors gimęs Amrikoje ir 
su lietuviais neturėjęs artimesnių 
ryšių, bet kalba visai gerai lietu
viškai. Gyvendamas Amerikoje 
skaitė Dirvų, nes ir jo gimtieji na
mai yra toje pačioje gatvėje, kur 
ir Dirva turi būstinę.

O su tuo “laužu” tai taip buvo: 
vos atvykęs į Australijų nusipirko 
naujų amrikoniškų Rumbler maši
nų, kurių jau reikėjo kelis kartus 
taisyti ir dabar ji yra daugiau ga
raže remontuojama, negu ant kelio.

Patirta, kad Jaunimo Kongreso 
metu mums žinomas sportininkas 
Vyt. Grybauskas žada suorganizuo
ti lauko teniso žaidynes. Tarp va
žiuojančių iš Australijos to spor
to atstovai adelaidiškis veteranas 
A. Remeikis ir melbourniškis A. 
Šimkus.

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

ATSISAUKIMAS
ATIDUOK ARBA PASKOLINK LAIŠKUS Iš SIBIRO

Prisimindami juodžiausių lietu
vių tautos dienų — 1941 m. birže
lio 14, kada lietuviai buvo atplėšti 
nuo savo gimtosios žemės, enkave
distų sugrūsti vagonuose, vežiami 
į nepakeliamų Sibiro kančių, mes, 
bankstowniškiai, ryžtamės padėti, 
kad visoje nuogybėje pasauliui bū
tų atskleistos lietuvių tremtinių 
kančios Sibire.

Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
atsirado lietuvis, kuris pasižadėjo 
savo lėšom išleisti net kelias doku
mentais pagrįstas knygas apie lie
tuvių tremtinių kančias Sibire.

Kad tokias knygas būtų įmano
ma parengti, Pasaulio Lietuvių 

~ Archyvas Čikagoje' pradėjo rink
ti tam reikalui dokumentinę me
džiagų iš Sibiro lietuvių “gyve
nimo”. Archyve tam reikalui ati
darytas specialus skyrius, kuris 
pavadintas “Sibiro lietuviai”.

Australijoje gyvenantieji lietu
viai taip pat gavę iš Sibiro ne vie
nų laiškų, faktais ir fotografijom 
paremtų. Tokie laiškai ir fotogra
fijos yra svarbi dokumentinė me
džiaga. Nors neabejojama ,kad tie 
krauju ir ašarom rašyti yra bran
gūs ir jums, bet reikia žiūrėti, kad

NESUSIPRATIMAS
Visi džiaugiamės* kad mūsų ben- 

Sydnejuje dirba kaip sunkvežimio druoinenė pajėgia net kelis atsto- 
šoferis. Australijoje pažįstamų Sydnejaus į Jaunimo Kon- 
resų gavęs prieš išvažiuodamas nusiųsti, ypač kad pirmas 
Lietuvos konsulate New Yorke. Jį atstovas yra Ramunė Zinkutė. Ne- 

• abejoju, kad daugumas atstovų 
siuntimo rėmėjų, kaip ir šį laiškų 
rašančioji, jautė jog pirmoji ats
tovė yra tokia tinkama, kad tų va- 

; jų reikia neabejotinai remti.
Deja, čia įvyko nesusipratimas, 

nes iš atstovų siuntimo vajaus Ra- 
\ munei Zinkutei neapmokama pil- 
; nos kelionės išlaidos, motyvuojant 

tuo, kad jai, kaip turinčiai valsty- 
binę stipendijų, leidžiama nuo 
studijų pasitraukti tik 4-riom sa
vaitėm, gi kiti atstovai grįžta po 
6-šių savaičių, gaudami kaip grupė 
kelionės išlaidų nuolaidų, Tad Ra
munė Zinkutė nuolaidos negauna, 
gi iš vajaus pinigų skiriama jai tik 
tiek lyg ji tų nuolaidų gautų.

NORTH MELBOURNE, N. 1. Tel. 70 3347

TURI SAVO ATSTOVUS VISOJE AUSTRALIJOJE

Norj tikslaus ir patikimo patarnavimo užsakant įvairias 
siuntas arba persiunčiant jūsų pačių paruoštus siuntinius 
kreipkitės tik į mus.

Amerikoje Lemonte plečiamos 
atominės laboratorijos, ir statybos 
darbams vadovauti pakviestas lie
tuvis inž. A. Tamošaitis.

MŪSŲ FIRMA TURI PILNUS

V/O VNESHPOSYLTORG ĮGALIOJIMUS

Tarp Rytų ir Vakarų Vokieti
jos “niekieno žemėje” pateko kai
menė galvijų, kuri išsprogdino apie 
20 minų. Su dideliais pavojais 
likusius gyvus gyvulius pavyko pa
salinti.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
STUDENTŲ ŽINIAI

Pranešama, kad dabartinė Au- 
str. Liet. Stud. Sųjungos Centro 
Valdybos sekretorė Judita Kolo- 
kauskaitė birželio 18 d. išvyksta 
į Jaunimo Kongersų Čikagoje ir 
jų šiose pareigose pavaduos col. 
Zita Šidlauskaitė ligi liepos pa
baigos. Visais studentų sujungę 
liečiančiais reikalais po birželio 
18 d. kreiptis: Z. Šidlauskaitė, 5 
Devinshire St. Croydon, N. S. W. 
Tel. 741431.

jie neiliktų tik jums vieniems ži
nomi;

Bankstowno Apyl. Valdyba pasi
ryžo tą medžiagų surinkti iš Aus
tralijoje gyvenančių lietuvių ir jų 
persiųsti Pasaulio Lietuvių Archy
vui. Prieš išsiučiant šių medžiagų 
iš Australijos numatoma jų paro
dyti visuomenei. Todėl laiškų ar 
fotografijų iš Sibiro turintieji pra
šomi apie tai pranešti arba tie
siai juos siųsti šiuo adresu: Ban
kstowno Apylinkės Valdybai, 35 
Northam Ave., Bankstown, N. S. 
W. Taip pat prašoma pranešti, ar 
tie laiškai ir fotografijos dovano
jamos Pasaulio Lietuvių Archyvui 
ar tik skolinama.

Prisidėkim savo turima medžia
ga užrašyti visas Sibiro lietuvių 
kančias.

Tik mes žinom, kad Sibire ir da
bar tebėr daug kenčiančių lietuvių 
Kiti mano, kad ten dabar jau ki
ti laikai ir kad apie tai nebeverta 
kalbėti.

DEMONSTRACIJOS PRIE 
SOVIETŲ AMBASADOS 

CANBERROJE
Ryšy su 25-rių metų sukaktim

nuo masinių vežimų ir genocido 
pradžios Lietuvoje, š. m. birželio 
18 d., šeštadienį, įvyks demonstra
cija prie sovietų ambasados Can- 
berroje.

Iš Sydney ir kitų vietovių bus 
vykstama mašinomis. Neturintieji 
mašinų bus nuvežti. Visi kviečia
mi dalyvauti.

Dėl informacijų prašoma skam
binti: 635 9787, po 6.30 vai. vak. 
630 2309.
Įsidėmėkite: demonstracija įvyks 
ne birželio 14 d„ kaip buvo skelb
ta, bet birželio 18 d.

J.P.K.

SKELBIMAI
Už žemą kainą prekes bei pa- 
kietus paimu, pervežu, pristatau 

namus.
Kreipkitės tel. Nr. 63 7203

i

ALB Bankstowno 
Apylinkės Valdyba

PARDUODAMA 
FARMA

Parduodama 5 ir ketvirčio 
akrų farma Bensley Rd., Ingle- 
bume (lietuvių skautų žemės 
kaimynystėje)

Suinteresuotieji kreipiasi • tele
fonu Nr. 602 7171 po 5 vai. vak.

PADĖKA

Mirus mano mielai mamytei

JUZEFAI JARMALAVICIENEI
JReikia pastebėti, kad universite

te trimestas (“term”) trunka tarp 
9 ir 10 savaičių, tad joks rimtai 
studijomis užsiėmęs jaunuolis - ė 
negali 2/3 trimestro (t.y. 6 savai
tes) nuo studijų pasitraukti. Gi 
rimti studentai ir yra tinkamiausi 
atstovai šiam kongresui. Beto, be
sidžiaugdami studentinio amžiaus 
jaunimu, mes gerokai esame už
miršę priaugančius mokyklinio ir 
gimnazijos amžiaus vaikus, o ypač 
tuos žmones, kurie kaitriai su 
tais vaikais dirbdami bando juos 
išmokyti lietuvių kalbos ir įdieg
ti bent mažų žiburėlį meilės tam 
kraštui. Kiek man yra žinoma, Ra
munė Zinkutė yra viena iš nedau
gelio čia gimnazijų baigusių mer
ginų, kuri jau eilę metų moko 
Bankstowno Savaitgalio Mokyk
loje ir labai aktyviai dirba su skau
tais. Vasaros atostogų metu, kai 
daugumas mūsų jaunuomenės iš
kylauja ir linksminasi, Ramunė 
skautų stovykloje prižiūri mūsų 
vaikus.

Kaip tik dėl to mums, to priau
gančio jaunimo tėvams, tenka įvy
kusį nesusipratimų atitaisyti pri
sidedant prie papildomo Skautų 
Tėvų i rRėmėjų vajaus. Šia pro
ga noriu dar padėkoti Ramunei ir 
p.p .Zinkams už jų nenuilstamas 
pastangas dirbant su vaikais.

Vidla Kaba/ilienė.

nuoširdžią padėką reiškiu kun. P. Butkui už atliktas laido
jimo apeigas ir gražų pamokslą, p. A. Bauže.i už gražų ap
rašymą spaudoje ir visiems, gausiai dalyvavusiems laidotu
vėse ir mane bei mano šeimą užjautusiems.

J. Jarmalavičius

Mūsų Pastogė
BENDRUOMENES LAIKRAŠTIS 

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
“OUR HAVEN” 

LEIDĖJAS: A.L.B. KRAŠTO VALDYBA

Redaktorius: Vincas Kazokas
13 Percy Street, Bankstown, N.S.W. Tel.: 70-8395 

Administracijos tel. 649 9062
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra.

Prenumerata-, metams £4.0.0, ($8.00), pusei metų — £2.0.0 
($4.00), trims mėnesiams £1.0.0 ($2.00). N. Zelandijoje ir Angli
joje kaina ta pati. Kituose kraštuose metams £5.0.0 ($10.00). 
Atskiro numerio kaina 2 šil. (20 centų).

Prenumerata adreauojama:
MŪSŲ PASTOGĖ, Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

Skelbimai:
1 colis per 1 skiltį 12/- ($1.20), bendruomeniniai 10/- ($1.00) 

Už skelbimų turinį neatsakoma.

Printed by Mintis Pty. Ltd., 417 Burwood Rd., Belmore Syd
ney, tel. 759 7094, for the Publisher: Australian-Lithuanian 
Community, P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

8


	1966-06-13-MUSU-PASTOGE_0001
	1966-06-13-MUSU-PASTOGE_0002
	1966-06-13-MUSU-PASTOGE_0003
	1966-06-13-MUSU-PASTOGE_0004
	1966-06-13-MUSU-PASTOGE_0005
	1966-06-13-MUSU-PASTOGE_0006
	1966-06-13-MUSU-PASTOGE_0007
	1966-06-13-MUSU-PASTOGE_0008

