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TAUTOS
DIENAI

Gal niekad mūsų tautoje 
buvo aštriai pastatytas tautos iš
likimo klausimas, kaip kad jis 
stovi dabar. Kai apie devynio
likto Šimtmečio vidurį sąmonin
gų ir pažangių tautų mokslinin
kai vyko į Lietuvą, anuo metu 
tolimiausią caristinės Rusijos 
provinciją rinkti mirštančios tau
tos kultūrinių likučių, tai pati 
lietuvių tauta apie Šitą grėsmę 
nieko nežinojo ir gyveno nejus
dama jokio pavojaus. Tiesa, ir 
anuo metu mūsų negausios tau
tos jėgos pamažu tirpo, nes vie
ni nubyrėjo lenkybės naudai, ki
ti rusų naudai. Tačiau kol ji ra
miai snūduriavo klusniai tarnau
dama tai lenkams ponams, tai 
rusui okupantui, tol ji Šito ir ne
jautė ir nesuprato. Anuo metu 
tauta težinojo tik vieną priešą, 
būtent idėjinį. Lietuviams su ru
su nepakeliui, nes jis nebuvo ka
talikas, o provoslavas

Visai kitokia padėtis pasidarė, 
kai tauta atsibudo. Tada ji sky
rė ne tik rusą, bet ir lenką, ir lioji prasmė. Nė viena tauta to-

ne

vokietį. Sąmoningai tautai fąu kios šventės neturi, ir tai yra di- 
heužteko vien tik duonos, pašto- delis pranaSu^as, nes mes sąmo- 
gės ir ideologijos. Drauge su kul- ningai pabrėžiam ne kokį nors 
tūrine veikla sušvito ir politinė istorinį įvykį, bet iškeliam visos
sąmonė, o su tuo ir laisvės reika
lavimas. Ir šitam kely brangus 
buvo kiekvienas lietuvis, o jų, 
palyginti, tiek nedaug.

Ir ne tik kad nedaug, bet jie 
vis nuolat mažėjo arba net bu
vo mažinami. Tik paskaičiuoki
me, kiek anais laikms lietuvių 
dingo Sibiro pusnynuose, kiek 
dingo pabėgėlių į kitus kraštus, 
kiek žuvo kovose, kiek paskuti
niu metu ištremtųjų, sunaikin
tų, pabėgusių į laisvę ir toje) 
laisvėje tirpstančių? Visa tai su
dėjus gautųsi stipri ir sau pride
rančią vietą pasauly turinti tau-
ta.

Šiandie mūsų padėtis dar kri- 
tiškesnė. Tebetrunkanti rusų o- 
kupacija krašte lietuvius atskie- 
džia vis platesne kolonizacija, 
Lietuvos jaunimą pusiau prie
vartiniais būdais perkelia į Ru
sijos gilumą, gi užsienyje lietuvių 
ateitis visai nėra optimistinė. 
Štai dėl ko ir rūpestis, kaip il
giau ir efektyviau tą lietuvybę 
išlaikyti. Juk per tuos dvidešimt 
metų neišmirė tiek lietuvių, su
važiavusių į šį kraštą, o vis tik 
per tą laiką jaučiasi didelė spra
ga. Jeigu pirmaisiais keleriais 
metais į Tautos Šventės minėji
mus susirinkdavo iki tūkstančio 
ar daugiau, tai dabar džiaugia
mės, jei ateina pora šimtų. Kur 
gi kiti, kur Šeimos, prieauglis?

Gyvename keistą laikotarpį: 
pasauly kaskart vis labiau įsiga
li internacionalizmas arba kos
mopolitizmas. Laisvos ir gau
sios tautos šito nebijo ir net tą 
kosmopolitizmą skatina, tačiau 
možoms tautoms jis yra vinis į 
jų karstą.

Daug kas Šaiposi dabar iš 
Prancūzijos prezidento de Gaul
le, kai jis Prancūzijai metė šūkį 
— Prancūzijos didybė (Grandeur 
de la France!). Šūkis, kuris už
dega visą tautą ir kuris ją vieni
ja, stiprina, kelia. Argi ne tuo 
pačiu šūkiu kadaise Dr. Jonas 
Basanavičius kėlė lietuvių tautą 
iš miego?! Pristatydamas seno
vės lietuvių didingą praeitį jis 
siekė ir jo laiko lietuviuose su
kelti tautines ambicijas, kad lie
tuviai nėra gimę mužikais, bet 
jie yra palikuonys tos didvyrių 
tautos, kuri turi didelę praeitį 

it" didelę istoriją. Tai ir yra 
grandeur, toji didybė, kuri užde
ga ir skatina.

Sis motyvas lygiai galioja ir 
dabar. Nedaug yra pasaulyje 
tautų su tokia istorija, su kultū
ra, su ilga ir spalvinga praeitim. 
Mes kalbame, kad Šiandie būti 
ir išlikti lietuviu yra kiekvieno 
tautiečio pareiga. IS tikrųjų, tai 
nėra vien tik pareiga, o yra 
privilegija! Yra garbė 
būti lietuviu ir garbė tokiu reika- 
muotis. Garbė ir privilegija lie- 
tuviSkai kalbėti, lietuviu svetim
taučiui prisistatyti taip, kad net 
ir kitas pajustų tau pagarbą 
vien tik dėl to, kad tu pats tuo 
didžiuojiesi, o ne kitiems patai
kauji ir kitus pamėgdžioji — Štai 
kur yra lietuvybės raktas. Ir jei
gu mes patys tiek tautinės ambi
cijos turėsime, tai ir mokėsime 
ją perduoti savo vaikams. Juk 
lietuvybė nėra tik registracinis 
terminas, kuriuo skirstomi žmo
nės pagal kilmę, bet yra iškovo
tas per visą tautos istoriją var
das, kuriuo mes pagrįstai gali
me didžiuoti ir jo pigiai neišduo
ti.

Štai čia yra tautos Šventės gi- 

tautos primatą jos istorijoje. O 
tai yra daug kilniau ir prasmin
giau, negu Bastilijos sugriovimas, 
revoliucinis laimėjimas arba ka
raliaus vainikavimas. Nes juk 
tauta nedaloma nuo to ar kito is
torinio įvykio, bet ji visą istori
nę eigą talpina savy.

(v.k.)

Veda Vyt. Bernotas

POLITIKOS VINGIUOSE
MAO ĮPĖDINIS — WILSONO GUDRYBĖS — PAVOJUS SUKARNUI

Komunistinėje Kinijoje valymai 
dar gali ilgokai užtrukti. Vie
niems krintant kėlėsi kiti. Aukš
čiausiai pakepo krašto apsaugos 
ministeris Lin Piao. Skelbiant 
“garbingųjų” sarašą per Pekino 
radiją jis pastatytas pirmuoju po 
Mao. Tuo remiantis galima spė
ti, kad jam teks Mao Ce Tungo 
sandalai.

Lin Piao tikrai to užsipelnė. Tik 
jis išjudino Kinijoje valymus ir 
juos praktiškai vykdo. Be to, jis 
nusipelnęs ir kitose srityse. Lin 
Piao yra vienas iš pirmųjų Mao 
pasekėjų ir talkininkų kovose su 
kiniečių nacionalistais. Jis yra au
torius idėjos, kad kiekvienas ki
nietis būtų drauge ir karys, o

VYTAUTAS DIDYSIS PRIE JUODŲJŲ JŪRŲ

ĮVYKIAI
I

Trys britai ir vienas olandas 
buvo ištremti iš Sov. Sąjungos už 
tai, kad jie platino rusų kalba 
Šv. Raštą. Konfiskuota apie 400 
egz. biblijos ir automobilis.

— ★ —
Argentinoje yra apie 50 lietuvių 

gydytojų, mokslus baigusių Ar
gentinos universitetuose. Visi jie 
jau gimę Argentinoje, bet gerai

DAIL. L. VILIMO 
MIRTIS

Rugpiūčio 22 d. Clevelande (U. 
S. A.) mirė dail. Liudas Vilimas, 
sulaukęs vos 54 metų amžiaus, 
Jis buvo baigęs Meno mokyklą 
Kaune ir specializavosi dekoraty
vinio meno akademijoj) Vienoje.

Lietuvoje pirmiausia reiškėsi 
kaip teatro dekoratorius, bet vė
liau perėjo j tapybą panaudoda
mas savo kūriniuose įvairias tech
nikas. Amerikoje gyvendamas jis 
plačiai reiškėsi Amerikos lietuvių 
kultūriniame gyvenimą 1961 m. 
jis laimėjo visos Amerikos vitrinų 
dekoravimo konkurse pirmą pre
miją. Gal tas jam pagelbėjo ir pa
togiai materialiai įsitaisyti: jis 
tapo net šešių didžiulių krautuvių 
reklamavimo direktorium ( adver
tising manager)

Dail. L. Vilimo kūryba labai pla
ti ir šakota pradedant knygų 
iliustracijom per teatro dekoravi
mą ėjo iki abstraktaus meno. Su 
dail. L. Vilimo mirtim lietuviai 
neteko talentingo ir dar daug ža
dėjusio menininko.

drauge ir parašęs eilę politiniais 
klausimais knygų, kurių garsiau
sia “Tegyvuoja Žmonijos Karo 
Pergalė”, kurios pagrindinė min
tis, jog visos pasaulio neturtingo
sios tautos įveiksiančios turtin
gąsias, taip kaip vargingi kinie
čių ūkininkai įveikė turtinguosius 
miestus.

Kalbant apie turtingas ir netur
tingas tautas Kinija būtų viena 
iš vargingiausių. Jos ekonominiai 
pagrindai labai silpni, gyventojai 
laikosi pusbadžiu ir šiaip visais 
atžvilgiais atsilikęs kraštas. Kini
ja galėtų didžiuotis tik dviem atž
vilgiais — savo gyventojų skaičiu
mi ir atomine nors primityvia 
bomba, šiandie Kinijos grasinimai

Tarptautinis Raud. Kryžius pa
sisiūlė tarpininkauti Vietnamo 
konflikte ir tuo reikalu kreipėsi 
į šiaurės Vietnamo vyriausybę, 
bet matyt Raudonojo Kryžiaus 
kreipimąsi raudonieji ignoravo, 
nes nesulauktas atsakymas.

— ★ —
Neseniai įvykę dideli žemės 

drebėjimai Turkijoje pareikalavo 
kelių tūkstančių gyvybių ir milži
niškų materialinių nuostolių. Vi
sa eilė valstybių pasiskubino į pa
galbą vaistais, drabužiais ir mais
tu.

— ★ —
Pracūijos prez. de Gaulle, būda

mas Kambodijoj, matėsi su šiau
rės Vietnamo specialiu pasiuntiniu. 
Spaudai komunikate buvo paminė
ta, kad priezidentas šį pasimaty
mą laiko labai svarbiu.

— ★ —
Amerikoje negrų demonstraci

jos ir ryšium su jomis atsrandan- 
čios riaušės darosi vis aštresnės. 
Mičigano valstijoje gubernatorius 
paskelbė karo padėtį ir pareikala
vo, kad įsikištų kariuomenė mal
šinti neramumus.

UŽDAROMAS KONSULATAS

Lietuvos doplomatijos šefas 
praneša, kad mirus konsului A. 
Polišaičiui ir nesant galimybių ki
tam konsului veikti, Lietuvos kon
sulatas Sao Paulo yra likviduotas. 
Todėl visai reikalais, kurie buvo 
atliekami Sao Paulo konsulato, 
reikia kreiptis į Lietuvos pasiun
tinybę Rio de Janeiro, Rua Mexico 
98 s/708.

pasaulio labai nejaudina; lygiai 
ir po dešimties metų Kinija skurs 
nepritekliuose kaip ir dabar. Atei
tis Kinijai nedaug ką žada.

šiaip nors ir nekaip nušneka 
Mao spėjamas įpėdinis Lin Piao, 
bet vieną dienė jis gali būti 
800.000.000 tautos valdovu.

— ★ —
Pakliūti į Anglijos ministerio 

pirmininko postą ir jame išsilaiky
ti reikia ne tik laimės, gabumų, 
išminties, bet lygiai ir gudrybių 
bei apsukrumo. Neminint kitų ypa
tybių Anglijos min. p-kas Wilso- 
nas labiausiai pasireiškia savo gu
drybėmis.

Štai kad ir jo kelionės į Maskvą 
irvėliau į New Yorką. Anglų spau

M. Malakūnienė

Daina apie laisvę
AR DAR MENI?

Į mažas
ir siaubo apimtas rankas
Juk pats likimas LAISVĘ mums idėjo!
Ir liepė skristi per marias, 
Ir liepė bėgt nuo pavergėjui 
Nese žemė šaukė mums —
— SKUBĖKIT!”
Ir medžiai ošė — —
“Jei kovoti nebegalit,
Nestovėkit!
I DIRVĄ NAUJĄ
Sėklą savąją pasėkit,
Globokit, laistykit, mylėkit! \
Ir dainas naujas
Jūs APIE LAISVĘ
LAISVOJE ŠALY SUDEKIT!”

AR TU ZINAI?
Į žemę gerą
lyg grūdeliai mes tčia kritom!
Nušluostę ašaras kelias graudžias
Linksmi mes pasitikt išėjom 
NAUJO RYTO!
. . . mes statėme namus . . .
. . . mes rinkome grybus . . .
. . . mes sakėme:
“brolyčiai, kas bus, kas bus — 
bet žemaitis šitoj žemėje 
tikrai nežus!”
Daigeliui atneštam
čia saulės niekas neužstojo,
Daigelis vienas pats 
su usnimis, su piktdagiais 
ir su varnalėšom 
savom jėgom kovojo!

AR TU GIRDI?
Iš tyrlaukių 
ateina balsas, lyg rauda, 
lyg mūsų prosenių dejonė:
— “MIRŠTA MANOJI TAUTA!
— MIRŠTA NAMIE!
— MIRŠTA TOLI IŠVEŽTA!

O čia piūties ateina valanda! , 
Likimo ištiesta ranka 
štai derlių jūsų palytėjo!

KUR LAISVE?
KUR DAINA?

Ak, išsklaidyti būsite
kaip dulkės, kaip pelai,
visiems pasaulio vėjams,

NES GRŪDŲ, TIKRŲ GRŪDŲ
TIEM MAŽA ŠIČIA UŽDERĖJO!”

doje buvo skelbiama, esą, Wilso- 
nas vykstąs aptarti tarptautinės 
įtampos. Iš tikrųjų jis buvo ver
čiamas keliauti visai kitais sume
timais .Kai krašte kokia krizė, o 
pastaruoju metu jų pasitaikė ne
mažai, Wilsonas sprunka iš namų. 
Yra ir kitų būdų norint išvengti 
karštų debatų parlamente. Vienas 
iš jų kritiškuoju momentu pakeisti 
diskusijų temą. Pavyzdžiui, jei 
svarstomi nepalankūs finansiniai 
klausimai, labai naudinga nukreip 
ti dėmesį kitur, kaip į darbiečių 
ketinamą plieno įmonių suvalsty
binamą. Pastaroji tema iššaukia 
daug karštesnių ginčų, negu pir
moji.

Viena iš Wilsono geriausių gud
rybių paaiškėjo neseniai. Svars
tant kaip išlaikyti smunkančio an
glų svaro vertę jis buvo paruošęs 
įstatymo projektą ir turėjo pra
vesti parlamente balsavimą. Jam 
buvo aišku, kad bus nubalsuota 
jam teigiama prasme, bet jo siūlo
mas planas (sulaikant algų pa
kėlimą stabilizuojant kainas, su
varžant paskolas ir importus) ai
škiai matėsi nebus populiarus nei 
parlamente, nei spaudoje. Jis jau
tė, kad sekančios dienos laikraš
čiai paleis jam nepalankią kritiką. 

To vengdamas Wilsonas sugalvo
jo stagmeną: prieš patiekdamas 
parlamentui savo projektą jis pas
kelbė, kad įvyks staigių pasikei
timų ministerių kabinete. Wilso
nas sukaitaliojo savo ministerių 
portfelius, kitaip sakant sumaišė 
kortas, o pats išvyko kelioms sa
vaitėms atostogų į Siciliją.

Kitą dieną, kaip ir buvo prama
tyta, laikraščiai kaip sensaciją 
pirmoje eilėje nagrinėjo ministe
rių sąstatą ir pasikeitimus, gi už
dėti ekonominiai varžtai pasidarė 
antraeiliu dalyku.

— ★ —
“Indonezijoje tol nebus ramy

bės, kol maišysis mūsų tarpe Su
kamo”, pareiškė studentų rezis
tencijos frontas, palaikomas In
donezijos armijos.

Studentai reikalauja ne tik ga
lutinio Sukarno pasitraukimo iš 
prezidento pareigų, bet taip pat 
spaudžia, kad jis iš viso nepalik
tų krašte. Ar šis studentų spau
dimas bus sėkmingas, sunku įspė
ti, nes pats Sukamo turi daug 
savo šalininkų, kurie irgi neat
laidūs. Jei abi pusės kietai susiim
tų, galėtų būti prieita Indonezi
joje prie pilietinio karo.
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RASINIŲ RIAUŠIŲ FRONTE

Čikagoje rasinės problemos dar neišspręstos, jei jos iš viso 
kada nors bus galima išspręsti. Demonstracijos tebesitęsia, o su 
jomis ir išprovokuojami neramumai.

Tiesa, galbūt, Australijoje Čikagos problemos ir mažiau rūpi, 
tačiau apie Čikagos rasinius neramumus rašo viso pasaulio spauda. 
Už tat ir mes norime skaitytojus painformuoti apie esamą padėtį.

Padėtis nėra geriausia. Čikagos miesto vadovybė buvo su- 
šaukusi konferenciją ryšium su rasiniais neramumais. Čia daly
vavo miesto atstovai, dvasiškiai bei civilinių teisių atstovai. Kon
ferencija išsiskirstė nieko gero nepadariusi. Už tat civilinių tei
sių vadai nutarė ir toliau demonstruoti.

Kadangi Čikagos miesto policija nepajėgia sutvarkyti riaušių 
provokatorių, trukdančių taikingiems demonstrantams, tad miesto 
vadovybė paprašė kad teismas apribotų demonstrantų teises. Teis
mas miesto vadovybės prašymą išklausė ir civilinių teisių demons
tracijas taip suvaržė:

1. Demonstruoti gali tik 500 asmenų.
2. Demonstruoti gali tuo pačiu metu tik vienoje miesto da

lyje.
3. Demonstracijų vadovai turi miesto policijai pranešti apie 

būsimas demonstracijas bent 24 vai. prieš demonstracijų pradžią 
ir nurodyti, kur ir kada tos demonstracijos numatomos.

4. Negalima demonstracijų ruošti didžiojo judėjimo metu, t.y. 
kada daugumas darbininkų vyksta iš darbo namo.

Demonstracijas ruošią vadai šiam teismo įsakymui laikinai 
nusileido, be.t atrodo, kad jie artimoje ateity šį suvaržymą apeliuos 
aukštesniam teismui. Jie teigia, jog toks demonstracijų suvaržy
mas prieštarauja šio krašto konstitucijai, kuri leidžia viešas de
monstracijas.

Prieš civilinių teisių demonstracijas, aišku, nusistačiusi ir JAV 
nacių partija. Ji sekmadienį, rugpjūčio 21 d. suruošė susirinkimą 
Marquette Parke. Kalbėjo ne tik du jos vadai iš Čikagos, bet ir 
pats “fuehreris” Rockwell iš Virginijos. Žinoma, nė vienos jų kal
bos negalima padoria kalba vadinti. Tai buvo vulgarus riksnias 
prieš negrus ir žydus. Šį nacių partijos susirinkimą stebėjo apie 
1.500 smalsuolių. Kai policija atvyko Rockwell areštuoti, kad jis 
kalbėjęs be miesto leidimo, jau anas narsuolis savo kalbą buvo bai
gęs. Jis tada rinko pinigus kovai už baltos rasės išlaikymo gry
numą.

Kaip matyti, ši vasara Čikagoje nėra ir nebus rami.

MŪSŲ PASTOGĖ

Lietuvoje
LAIŠKŲ CENZŪRA moksleiviais angliškai. Mat, tie 

Ties Pabrade, prie Žeimenos u- susirašinėjimai “nieko įdomaus” 
pės, liepos pradžioj buvo beveik nepatyrę iš to susirašinėjimo ir 
iš visos Lietuvos surinkta moks- patys nieko gera neparašę. Esą, 
leivių komjaunuolių stovykla. Ta- “užsienio šalys šiuo metu netgi 
rybinio Mokytojo bendradarbė a- neslepia, kad jos siekia iškraipyti 
psidžiaugė. kad moksleiviuose la- tarybinio jaunimo pažiūras, siekia 
bai populiarus “internacionalinis padaryti viską, kad jaunimas ne- 
auklėjimas”, kuris., tarp ko kita, betektų idėjinių pagrindų”, 
reiškiasi korespondavimu su kitais Todėl komjaunuolių idėjiškumo 
kraštais. Bet uoliai “internacio- saugotoja pataria daugiau dėmesio 
nalistei” ne visai patiko, kai pa- kreipti j susirašinėjimą su “didžio- 
aiškėjo. kad vienos mokyklos mo- sios tėvynės respublikomis”, o dėl 
kiniai susirašisėja su Anglijos susirašinėjimo su kitais kraštais

SUNKU LAISVĄ ŽODĮ NUŽUDYTI

Daugelis laisvo žodžio varžytojų jau įsitikinę, kad labai sun
ku laisvą žodį suvaržyti. Šiuo metu dėl laisvo žodžio vyksta arši 
kova Jugoslavijoje. Tito, norėdamas įrodyti savo nepriklausomu
mą nuo Maskvos, suteikia vis daugiau laisvių savo pavergtojo 
krašto žmonėms.

Neseniai net pasklido gandas, kad Tito leis spausdinti anti
komunistinį prosocialistišką žurnalą. Vienas Tito draugas Mihailo 
Mihailov tuo patikėjo ir ryžosi tokį žurnalą išleisti. Už tat Mihai
lov atsidūrė cypėje.

Pasirodė, jog praktikoje Tito vis dar yra tas pats bailusis 
Tito, kurį gąsdina laisvo žodžio idėja.

Mihailov uždarytas, tačiau vargu ar žodį pajėgs užgniaužti 
Jugoslavijoje. Galima uždaryti Mihailovą, ir kitus kalėjime, tačiau 
negalima uždaryti kalėjime idėjos. Ankščiau ar vėliau idėja nu
galės visas užtvaras ir Jugoslavijoje suskambės laisvas žodis.

TOKIOS TOKELES

Lietuvis Maskvoje. Šiuo metu Maskvoje vyksta tarptautinis 
matematikų kongresas. Jame dalyvauja ir Čikagos universiteto 
profesorius Dr. Arūnas Liulevičius. Mūsų tautietis yra jaunosios 
kartos veikėjas aktyviai besireiškiąs ateitininkų organizacijoje.

Konkurencija balete. —Čikagos lietuviai nepasitenkina vilų 
pirkimu. Jie turi šimtus organizacijų ir kitokių visuomeniškų in
stitucijų. Su įdomumu štai dabar sekama kova dėl jaunųjų kan
didatų į baletą. Lig šiol Čikagoje veikė trys lietuvių baleto mokyk
los vaikams. Dabar atsirado dar viena. Šiai mokyklai vadovauja 
mūsų baletininkas J. Puodžiūnas, o jam talkininkaus V. Karosaitė. 
Įdomu, ar Čikagoje pajėgs visos tos mokyklos išsilaikyti.

Artėja ruduo. Rudens artėjimą išduoda besibaigią piknikai 
ir vasaros atostogos. Netrukus lietuviškasis visuomeninis gyveni 
mas Čikagoje užvirs aktyvumu, štai šiomis dienomis savo atosto
gas jau baigs ir Lietuvių Operos choras. Jis ieško naujų jėgų ir 
kviečia visus balsingus tautiečius prisidėti prie talkos. Sekančiais 
metais bus statoma J. Karnavičiaus opera “Gražina”.
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KOSTUI MACKUI

mirus, jo gimines ir artimuosius liūdesio valandoje nuo
širdžiai užjaučia

Melbourne Lietuvių Klubo Taryba

tai mano, kad “komjaunimo komi- *
tetui reiktų labiau susidomėti, ką Ignalinos apylinkėse kiekvieną 
ir kaip rašo mokiniai laiškuose, vasarą vasaroja 15-20 tūkstančių 
geriau kontroliuoti individualų su- atostogautojų iš Leningrado. Igną 
sirašinėjimą”. ]jna njekur nesigarsina, kaip va-

Iš užsienių gaunami laiškai aiš- sarvietė, bet leningradiečiai, sa
kiai kontroliuojami ne tik nema- ko> apie vietą sužinoję vieni 
tomų cenzorių, bet ir mokyklų bei iš kitų. RU8jjO8 “naujoji klasė” 
komjaunimo vadovų. Tą aiškiai plaukia Lietuvon vasarot, kaip 
liudijo ta pati Tarybinio Mokyto- mUsės prie medaus. Palanga per 
jo bendradarbė: vasarą praleidžia- daugiau kaip

“Būna labai nemalonu, kai mo- iqo,000. Užtat lietuviai Palangon 
kyklos ar komjaunimo komitetas patekę pasijunta, kaip kažkur 
gauna sugrąžintus mokinių laiš- svetur išvykę. Galima suprasti, 
kus su daugybe rašybos klaidų ar kaip atrodo Ignalinoj, kai užplūs- 
naiviais meilės prisipažinimais...” keliolika tūkstančių leningra-

(ELTA) diečių. (E)
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VALERU TARSIS

Palata Nr. 7
(Tęsinys)

Be abejonės, tamsioje Valentino Almazovo nak
tyje nebuvo žvaigždžių, gi tai, kad jis, kad ir neil
gam pakeitė jas penkiakampėmis Kremliaus žvai
gždėmis, o abejotinos vertės landynę laikė savo gim
tuoju namų, pripildydavo jo sielą kankinančios 
gėdos.

Bet viskas praeina.
Valentinas Almazovas niekad nepatyrė skaus

mingo pasitenkinimo, kurį patiria silpni žmonės, 
stebėdami savo kančią, savo kilniadvasiškumą. Rei
kėjo kiek galint greičiau nukratyti šias dulkes nuo 
savo kojų; jis parašė laišką Chruščiovui, viską ya- 
dandamas tikrais vardais ir prašė leisti išvykti į 
užsienį.

Atsakymo ilgai nesulaukė. Praslinko mėnuo, 
antras, ir Valentinas Almazovas jau galvojo, kad 
jo laiškas taip ir liks be atsakymo, kaip visuomet 
kad'atsitinka, kai į suakmenėjusius sovietinius biu
rokratus kreipėsi be himnų ir smilkalų, bet griežtu 
tiesos žodžiu.

Bet atsakymas vis dėlto atėjo.
Sužavėtas pablukusiu, bet vis dar puikiu rug

piūčio vakaru, Valentinas Almazovas užrašinėjo 
italų kalba tai, ką jam šnibždėjo pirmi pageltę la
pai, skrieją už lango auksinėje vakaro mėlynėje. 
Vos girdimame šių rudens skelbėjų šlamesy jauti 
kažkokį saldų liūdesį, kurio lauki su baime ir ne 
kantrumu. 'Kai nepermaldaujamas tepliorius tau 
baltina smilkinius, jau nieko nebelauki pavasarį, 
kaip būdavo jaunose dienose, nei aistros geismų, nei 
puikių meilės katastrofų. Užtat rudenį visuomet 
lauki naujų nusivylimų, žinodamas jų liūdną neiš
vengiamumą. Ir kai vis naujos ir naujos iliuzijos 
nyksta tirštame rudens ore ir šlama kaip sausi be
sisuką prie kelio lapai, jau nebe taip skaudu, kaip 
pirmųjų katastrofų dienose, — be verksmo ir dejo
nių laidoji jas savo širdies slaptuose kampučiuose, 
kuri dabar pasidarė be galo erdvi ir ištverminga; 
ir rodosi, kad nebetaip skaudžiai gelia piktos rude
ninės musės; ir apie visa tai rašai būtinai eilėmis, 
tokiomis svaigiomis, kad nuo jų sukasi galva.
.

Valentinas Almazovas rašė itališką rapsodiją 
savo mėgiamų poetų Giocomo Leopardi ir Giovanni 
Papini motyvais. Buvo kažkas pranašingo, kad jo 
lyriniai mąstymai apie “Tuščią kasdienybę” su
tapo su jo paties tragiška kasdienybe, kai netikė
tai. įsiveržė jo. kambarin du policininkai, vyresnysis 
kiemsargis,, visada tarnaujantis policijai,, ir dar kaž
kokia didžianosė boba, kuri, kaip pranešė vyresny

sis policininkas, yra “visuomenės atstovė”, ateity 
pakeisianti valdžios organus “liaudies” valstybėje.

Jie atrodė pasimetę. Vyresnysis policininkas 
pradėjo nusikaltusio balsu:

— Atsiprašome, Valentinai Ivanovičiau, kad 
mes jus trukdome, bet milicijos skyriaus viršinin
kas turi su jumis pasikalbėti ypatingai svarbiu rei
kalu ir prašo jus atvykti. Reikalas neatidėtinas.

— Kokie gali būti mano reikalai su policija? 
Juk aš nei vagis, nei chuliganas, — pasakė Alma
zovas.

— Deja, aš nieko apie tai nežinau. Viršininkąs 
man nieko nesakė. Betgi milicija — valstybinės 
valdžios organas, ir jūs privalote vykti.

Valentinas Almazovas iš karto sunrato. 
kad bus blogai. Jo žmona taip pat.

—Aš eisiu su tavim, — ji pasakė.
—- Taip, prašau, — leido policininkas.
Prie įvažiavimo laukė mašina, mėlyna , su rau

donu dryžu per vidurį. Atskirti nuo stalininių 
“juodvarnių”, žmonės šias mašinas praminė "ma
ro vežimais”.

Milicijoje jo palydovai tuojau pranyko. Prie 
durų kambario, į kurį įvedė Almazovą, stovėjo ki
tas policininkas, ne toks mandagus, — į klausimus 
neaatskinėjo.

žinoma, jokio pokalbio su milicijoj viršininku 
nebuvo. Už dešimties minučių Valentiną Almazo- 
v, išvedė į kiemą, kur jo laukė sanitarinė mašina. 
Motęris gydytoja (yra tokie policininkai - gydyto
jai - kalinių palydovai) paklausė:

— Jūs Valentinas Almazovas? Vyriausiojo 
miesto patvarkymu jūs turite būti ištirtas.

— Niekšai! — tyliai pasakė Almazovas žmo
nai. Policijos niekšai net ir gydytojus paverčia po
licininkais. Bet nesijaudink, šitokie veiksmai rodo, 
kad jie jau bijo. Apgaulės būdu įtraukė. Komunis
tiniai banditai neišvengs tautos keršto.

Ir nuėjo prie automobilio. Du augaloti sargai 
baltais apsiaustais žiūrėjo į jį bukaprotiško jaučio 
akimis.

Lijo.
Keista, tik prieš valandą dangus buvo mėlynas, 

o dabar lietaus čiurkšlės įkyriai beldėsi į automo
bilio stogą ir langus, šnirpštė sanitarai, žemai dan
gumi plaukė debesys; jie priminė Almazovui be
gemotus, matytus vaikystės metais zoologijos sode. 
Miestas atrodė nepažįstamas, svetimas, nesvetin
gas;

Almazov, atvežė į paskirstymo punktą; iš čia 

apskritą parą siuntė su lydinčiais sanitarais į jų 
nuolatines vietas ligonius, kurie buvo gydomi Mas
kvos psichiatrinėse ligoninėse. Dviejuose mažuose 
medinio barako kambarėliuose prisirinko daugybė 
vyrų ir moterų. Po žemomis, paprastų lentų lubomis 
plaukiojo pigių papirosų ir machorkos dūmai. Buvo 
purvina, prispjaudyta. Iš išvietės, kurios durys be
veik neužsidarydavo, nepakenčiamai dvokė; musių 
nutupėta lempelė be abažūro metė ant žmonių pas
laptingus šešėlius Almazovo žmona tyliai verkė, 
budinti gydytoja, — vidutinio amžiaus moteris, iš
varginta, kankinio bruožais veidu, — pro Almazo
vą kažkur į tolį žiūrėdama kalbėjo:

— Šiandien jau vėlu... Daktaras Jonuškevi- 
čius išvyko. Jis bus tik rytoj dešimtą valandą ry
to. Kas jums atsitiko? Turit atskirą butą? Čia jū
sų žmona? O, štai kas. Na, žinoma... Ne jūs pir
mas, ne jūs paskutinis... Toks jau visų maištinin
kų likimas... Gerai dar, kad tik bepročių namai. 
Mano vyrą sušaudė... Neseniai buvo atėjęs pas ma
ne rajkomo sekretorius, guodė, pasakė, kad partija 
nepamirš mano vyro... Taip jie visiems šneka... Ma
ne stebina... nejaugi jie mano, kad mes, našlės ir 
našlaičiai, šimtai tkūkstančių našlių ir našlaičių, pa
mirštum tuos partijos žygdarbius.

Almazovas klausėsi tylėdamas. Jo nestebino 
drąsūs išvargusios moters atvirumas. Pastaruoju 
laiku visur — tramvajuose, traukiniuose ir ypatin
gai begalinėse eilėse stovint, visokio amžiaus žmonės 
nebesislėpė ironiškai išreikšti savo priešingo prieš 
sovietų valdžią, prieš jos tariamą pažangą nusista
tymo; ir čia tenka pabrėžti tą moralinį ir politinį 
žmonių vieningumą, apie kurį taip dažnai ir taip 
iškilmingai plepa partijos veikėjai, spauda ir ra
dijas; žmonės be išimčių keikė sovietų vadus, ypatin
gai Chruščiovą ir ypač nuo to laiko, kai vėl išnyko 
rinkoje pirmo reikalingumo produktai. Ir kuo var- 
gingiau atrodė žmogus, tuo pikčiau jis keikė tas 
eiles, stoką viso ko reikalingo pragyventi, tyčiojo
si iš menamų sovietų ekonomikos laimėjimų, keikė 
aukštas kainas, mažą atlyginimą, vadeivų bukapro
tiškumą, jų tuščius pažadus, kurių jie niekados neį
vykdo.

— Eikite pailsėti, — pasakė moteris, — nenu
siminkite, juk jums dar daug teks pergyventi... Tik 
nesugalvokite protestuoti, — na, badavimą skelbti 
ar pareiškimus rašyti, — į tai čia niekas nekreips 
dėmesio. Net turkus ir graikus paveikė Nazymo Hik- 
meto ir Glezo badavimas, — gi pas mus iš jūsų tik 
pasityčios, ir jūs nieko nelaimėsit čia ne žmonės, 
o kaladės, budeliai...

Almazovas atsisėdo ant suoliuko. Jam rodėsi, 
kad visa tai vyksta sapne. Naujas paveikslas iš Dan
tės Pragaro.

Kiek atokiau stovėjęs nepaprastai liesas, be
veik vieni griaučiai, nuplikęs, neaiškaus amžiaus 
vyras, bebarzdis, kaip eunukas, visą laiką šypsojo
si, prikandąs plonas, tamsiai mėlynas lūpas, paskui 
mįslingai prislinko prie pat Almazovo ir kiek pa

kreipęs galvą pradėjo su įsitikinimu šnabždėti:
— Aš girdėjau —jūs rašytojas... Labai įdo

mu susipažinti. Kokiu būdu jūs sugebėjot išlikti, jei 
rizikavot rašyti teisybę?

Minutė tylos, ir tuo laiku, lyg audra, pralėkė 
Valentino Almazovo vaizduotėje visa jo rašytojo 
karjera. Keista, kaip ir visas jo gyvenimas. Jis 
bandė tapti sovietų rašytoju. Bet nieko iš to neišė
jo. Jį tiesiog apimdavo desperacija .beskaitant anų 
laikų savo rankraščius. Taip visi anie rašiniai būda
vo dirbtiniai, sugalvoti, pritempti, bejėgiai, be jo
kios abejonės, daug blogesni, negu vidutinių gra
fomanų. Dabar jam buvo aišku, kad kitaip ir ne
galėjo būti. Ne visi gali net kūną pardavinėti —■ 
verčiau miršta badu ar nusiskandina; bet pardavi
nėti sielą daug sunkiau.

Valentinas Almazovas nebeprisimena, kada jis 
nustojo literatūros dirvoje bernavęs. Bet jis puikiai 
prisimena tą sunkiai išreiškiamą pasitenkinimą, ko
kį pergyveno, kai pradėjo rašyti teisybę; nuo to 
laiko praėjo beveik ketvirtis šimtmečio. Jis žinojo, 
kad negalima rankraščio parodyti net savo drau
gams, — Stalino laikais tai būtų buvę lygu savi
žudybei. Slinko metai, ir, štai, atėjo valanda, kai 
nebebuvo daugiau ko nustoti. Reikėjo priminti pa
sauliui, kad jame yra dar ir rusų, o ne sovietų, tau
ta, yra sąžiningų rašytojų, ir šaukti kovon dėl lais
vės, demaskuoti naujuosius fašistus, žudikus, alar- 
muoti. Juk Vakaruose labai maža apie tai težino. 
Atvykusioms rodo vis tą patį Kotrynos kaimą, ir net 
tokie sąžiningi rašytojai, kaip Caldwell ir Steibeck 
linkę tikėti legendai apie sovietinę demokratiją. Ne
jaugi Steibeck nuoširdžiai sako, kad jis nepaste
bėjęs priespaudos Sovietų Sąjungoje, kad rašyto
jas čia gali rašyti tai, ką jis tik nori? Nejaugi jis 
neskaitė daugelio pranešimų spaudoje apie nelaimin
gą Boriso Pasternako ir Aleksandro Esenino li
kimą?

Taip... reikia atverti pasauliui akis. Reikia 
atvesti Steibecką ir kitus Vakarų kultūros veikėjus 
į tą prispiaudytą daržinę — tegul jis pasėdi tamė 
pragare su Valentinu Almazovu ir įsitikina pats, 
kaip sovietų rašytojas gali rašyti tai, ką jis pats 
nori. Jis tada sužinos, kad bet kokie tiesos žodžiai 
apie sovietų gyvenimą policininkų vadinami šmeiž
tu. O ar nesiskundė John Steibeck dėlto, kad iš dvy
likos jo išleistų knygų tik dviejų vertimai išleisti 
Sovietų Sąjungoje. Kodėl? Skaitytojai su malonumu 
perskaitytų vsas jo knygas. Bet... O juk Steinbeckąs 
nerašo apie sovietinį gyvenimą. Jei jis, neduok Die
ve, būtų gimęs Sovietų Sąjungoje, jis negalėtų nė 
vienos eilutės atspausti ir tikriausiai būtų buvęs 
Stalino budelių sunaikintas arba sėdėtų dabar ta
me pragare greta Valentino Almazovo. Tokie da
lykai, Mr. Steibeck. Tikiuos, neužsigausite ant ma
nęs už tai, kad pakviečiau jus į tą prispiaudytą be
protnamį, — kitos vietos sąžiningam rašytojui 
dabar Rusijoje nėra.
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INDIVIDAS
Natūralu būtų, kad lubrendę* 

žmogus, jau sąmoningai siuivo- 
kfs savo uždavinio ir reaiizavi- 
mosi galimybių, bet ir tam siek
ti kelių, — t.y. gyventi savo ir 
kitų laimei bei gerovei, — taip 
turėtų ir savo veiksmus derinti 
bei tuo požiūriu juos kontroliuo
ti. Tačiau matome jį dažnai klai
džiojant, sutinkame, kai vienu 
atveju ima viršų egotistiniai mo
tyvai bei impulsai, kitu altruisti
niai. Goete į literatūros pasaulį 
atvedė augštos kultūros Fausto 
žmogų, tačiau jo pirmoj daly vi
ii žygiai yra savęs ieškantieji ir 
egotistiniai iki paaukojant Mar
garitos gyvybę. Kai susirado pa
siaukojimo kelią, kai ėmė gyventi 
kitiems, tai buvo atstatyta etinio 
principo harmonija jojo dvasio
je, pasijautė laimingas ir galėjo 
tarti akimirkai: Stabtelėki gi, nes 
taip graži esi!”

REALIZAVIMASIS TAUTOJE

.. .Fauste iškyla žmogaus savęs 
realizavimosi kelias. Siauriausias 
savęs realizavimasis yra, kai gim
doma ir auginama vaikai, kai dėl 
jų aukojamasi, kai vaikai auko
jasi dėl gimdytojų. Platesnis re
alizavimasis gentyje, tautoje, iš 
kur žmogaus asmenybės šaknys, 
ii kur šiluma augti ir dirva bei 
sultys bujoti, pasireikšti, bet ir 
veikti formuojančiai, skatinančiai 
bei kuriančiai. Tos krypties aks
tinai ir jiems vykdyti jėgos kyla 
iš bendriausio prado — išlikti ir 
išlaikyti giminę. Pirmoj eilėj sa
vo artimiausią, gimimu artimą — 
seimą, o plačiau, dvasiškai bei 
kultūriškai giminingą junginį — 
gentį, tautą.

Asmenybė savęs realizavimuisi 
reikalinga laisvės, nes psicho-fi- 
sinė būtybė žmogus nesitenkina 
Tien pastoge ir maistu kūnui, o 
uždūsta, kai nėra sąlygų tam, ką 
vadiname dvasiniu reiškimusi. 
Laisvė yra toji pirminė sąlyga, 
kai asmenybė, neprievartaujama 
pašalinių jėgų, gali išlikti pilnoj 
harmonijoj su savim bei ištikima 
prigimtam moraliniam pradui, 
besireiškiant bendruomenėje. 
Žvilgterėkime į .Adomo Mickevi
čiaus kalinį Konradą (Vėlinės, 
III d.), kuris išgyvena gilią dva
sinę krizę dėl to, kad realizavi
masis tautoje, tuo pačiu ištikimy
bė plačiausia prasme etiniam 
principui sutrukdyta. ^Konradas 
sako:

"Aš dainius, bet daina turė» 
krūtinėj mirti.” Nes "...tėvynės 
atsiskyręs,

Nors gyvas, deja, tėvynei būsiu 
miręs.

Ir sudūlės mintis neišreikšta, 
deja,

Kaip deimantas prastam akme
ny”.

Kūrybiniam realizavimuisi, tai 
avgščiausiai moralinei žmogaus 
pareigai virsti darbais, Konradas 
pasigenda laisvės. Fiziškai žmo
gus gali būti laisvas bet kur, bet 
jis jaučia, kad dvasiškai tegali 
būti laisvas tik savo tėvynėj. To
dėl kalinys Konradas nesidžiau
gia:

“Iš kurgi ta žinia, kad greitai 
laisvas būsiu?

Žinau aš, ko verta tokia malo
nė rusų.

Nuo rankų grandines sunkias 
nuimdami,

Jie sielą surakins, toli atrem
dami”.

Negalėdamas Konradas padė
ties pakeisti ir suprasdamas savo

Ilgais žiemos vakarais užtenka 
laiko darbui ir pokalbiams. Žmo
gus tiesiog negali visą ilgą naktį 
išmiegoti. Pagal seną paprotį ke
tvirtadienio vakarą darbus baig
davo su saule ir , susėdę troboje, 
švęsdavo prieblandą. Tą vakarą 
dirbti laikė netinkant, net nevalu; 
tą vakarą užviešpataudavo šventiš
ka, pakili nuotaika. Taip būdavo 
ne tik žiemą, bet ir vasarą darby
mety, nors ir mažesniu mastu. 
Bernai, lygiai kai]) šeštadieniais 
ir sekmadieniais, eidavo kieminė
tis pas mergas. K tais vakarais to
kios išvykos bylojo apie berno 
kvailumą \ar neišauklėjimą, todėl 
ketvirtadieniais ir šeštadieniais 
kieminėjosi ženikliai, o kitais tai 
tik šiaip padaužos.

Kartais vakaroti susirinkdavo 
kaimynų namuose. Sekė pasakas, 
o kai jų pritrūkdavo pasakojo juo
kus. Kalbėti teisę turėjo vyresnie
ji, o vaikai tylėdami klausydavosi, 
mat kad nenutrūktų kalbos sriau
tas. Dažnai, tiesa, atsitikdavo, kad

IR TAUTA
bejėgiškumą, rezignuoja garsio
joj Improvizacijoj:

“Į vargstančią tėvynę aš žiūriu 
Taip kaip sūnus į motinos la

voną;
Visos tautos kančias aš iškentėt 

turiu,
Kaip kenčia motina už savo įs

čios vaisių”.
Kaip silpnesniam individui 

grumtis dėl išlikimo yra žymiai 
sunkiau, palyginus su stipres
niuoju, taip lygiai ir silpnesnėm, 
— skaičiumi ar kultūriniu bei 
ekonominiu lygmeniu, — tautom.

APJUNGIMAS IR 
IŠSISKYRIMAS

Kuo tautos labiau stiprėja, kuo 
veiksmingesnė jųjų organizacinė 
apjungtis, tuo jos ekspansinges- 
nės. Bent iki šiol taip buvo, kad 
visad jos stengėsi paglemžti, už
grobti, asimiliuoti ar į savo įtaką 
paimti silpnesniąsias tautas, ku
rios jų kaimynės, kurios skersai 
kelio prie atvirųjų vandenų, prie 
žemės turtų, prie istorinių pa
minklų. Tuo keliu ėjo Didžiojo 
Kiro II-jo (559-529 pr. Kr.) per
sų imperija, tuo pačiu keliu ma- 
kedonietis Aleksandras Didysis 
(356-323 pr. Kr.) išplėtė savo 
valdas, taip kilo Romos, Britų ir 
Rusų imperijos. Tuo keliu buVo 
išaugusi Mindaugo, Gedimino ir 
Algirdo Lietuvos platybė. Žinome 
tačiau visas tas imperijas (išsky
rus Maskvos) priklausant jau 
praeičiai.

Ir universalinio pobūdžio ideo
loginiuose bei religiniuose- sąjū
džiuose sutinkame mes iki tam

Peeter Lmdsaar

VIRUSKUNDRĖ
šio vaizdelio autorius yra estų 

rašytojas, gyvenąs Sydnėjuje ir 
neseniai atšventęs savo 60 metų 
sukaktį. Jis yra didelis lietuvių 
draugas, nuolat suteikia žinių iš 
estų gyvenimo ir Mūsų Pastogei. 
Estai yra maža tauta, vos virši
janti milijoną, tačiau labai apsi
švietę. Jau 1886 m. estų naujokų 
rusų kariuomenėj 98% mokėjo 
skaityti ir rašyti. 1919 m. buvo 
įvestas privalomas šešerių metų 
pradžios mokslas. Vidurinįjį ir 
aukštąjį mokslą lankančių nepri
klausomoje Estijoje procentas bu

tikro laipsnio integracijos proce
są, kurį neišvengiamai lydi dife
renciacija. Taip yra buvę su bu
dizmu, su krikščionybės bažnyti
ne organizacija (turim galvoje 
jos žemiškąjį reiškimąsi), gyvais 
liūdininkais esame pseudopasau- 
lėžiūrinio mito — internacionali
nio marksizmo ^disžntegracijos 
vyksmo, tiesa, stipriai atsirėmu- 
sio ekonominės bei politinės ko
munizmo bazės.

Pats individas tą patį kelią iš
gyvena. Pirminėj būsenoj jis bu
vo visiškai priklausomas giminės 
bei kilties struktūroje. Feodalinė 
sistema išugdė savarankiškas ag
rarines individualybes, kapitaliz
mas — ekonomines, bet greta 
humanizmas ir platesniu mastu 
vadavo žmogų iš priklausomybės 
kolektyvui, vedė į didesnę laisvę. 
Naujųjų laikų fašistiniai ir ko
munistiniai sąjūdžiai vėl šališkai 
atidavė primatą kolektyvui ir pa
reigai jo atžvilgiu^ kaikur indi
vidą visai pavergdami.

TIKĖJIMAS AEITIMI

Manome suvokią, kad visatos 
harmonijos principas visad išlie
ka, nežiūrint sutemų tam tikru 
periodu ar trumpesniu laiku. To
dėl individas ir kolektyve galuti
nai nepraranda savosios vertės, 
todėl tautos, kol tik dvasiškai gy
vos, išlieka ir pavergtos ir išlaiko 
savo tautinę individualybę bei 
tapatybę, todėl greta integracijos 
ir disintegracijos vyksmas, todėl 
laisvės principas įteikia nelaisvę, 
todėl etinis principas triumfuoja 
prieš pyktį ir neteisybę, todėl kad 
ir kažin kokia universalinė idėja 
susilaukia naujovės, pakitimo, tuo 
pačiu _ atgimimo bei laiko dulkių 
nusikratymo.

vo aukščiausias pasaulyje. Taip, 
pat estai pirmą vietą užėmė spau
dos tiražais.

le estų rašytojų eilė pasiekė 
pasaulinio garso ir iš jų paminė
tini: A. Hansen - Tammsaare, 
Marija Under, August Gaillit, 
Malik, Bernard Kangro ir kiti. Išei
vijoj didieji estų kultūriniai cent
rai yra Švedijoj ir Kanadoj. Pee
ter Lindsaar yra vienas iš estų 
rašytojų ryškiųjų veidų Australi
joje, jau išleidęs apie trylika vei
kalų.

tokio vakarojimo metu užeidavo 
tyla, kai žmonės, nuo kalbėjimo 
pavargę, susimąstydavo ir sugrįž
davo į save.

Svirpliui kaimynystėje ant kros
nies gyveno Viruskundrė, kurio 
balso niektas dar nebuvo girdėjęs, 
nė jo paties kas matęs. Šeimyna 
tašiau žinojo jį ten esant. Jis, tur
būt, buvo tylus, susigūžęs ir kup
rotas senis. Tegu ir apie Virus- 
kundrę nieko blogo nebuvo girdėti, 
vaikai tačiau baiminosi tamsioj 
troboj. Išlūžžusius dantis mesdavo 
jam ant krosnies viršaus sakyda
mi'. "Viruskundrė, še tau kaulo 
dantį, duok man geležinį dantį!"

Kai nugriovė senąsias tamsias 
trobas ir jų vietoj pastatė naujus, 
šviesius namus, Viruskundrė atsi
sakė ten gyventi ir kažkur dingo. 
Su savim kartu jis buvo išsivadi
nęs svirplį ir ketvirtadienio va
karojimo šventišką paprotį. Rei
kia manyti, kad be pastogės likęs 
Viruskndrė kur nors bus gavęs 
galą. Pasitaikydavo, kad. nuvers-

PAVASARIS Nuotrauka E. Karpavičiaus

Antanas Gasiūnas DAIL. V. VIZGIRDA
MERCI

Nedėk žaliai lakuotų pirštų ant krūtinės — 
Po pirštais du balandžiai ir viena širdis, 
Išgėrus taurę vyno,
Žirgų nuskobtą rūtą prisiminus,
Nedėk lakuotų pirštų ant krūtinės, —
Balandžiai du viena širdim
Gyvenimo meilužių prašosi 
MERCI!

MIŠKE

Kas užmokėų
Prekėjai?
Prekėjai — ar meilė
Už meilę tėviškei savo?
Kas nutylėtų,
Kai Eglė,
Kai Eglė tą meilę
Kalnely alsavo?
Kas nusiplautų rankas
Drebulėlei suvirpus?
Ir pasakytų, kodėl
Sūnų daug kryželiais pavirto?

raširdžiai, antri pikti ir įžūlūs. 
Jei žmogus nebodavo vanajimosi 
laiko ir po ilgos, darbo dienos atei
davo į pirtį sutemus, tas vandens 
vietoj garui amt krosnies užslie- 
davo kraują, šeimynai todėl rei
kėjo būti rūpestingai su pirties 
kūrenimu. Iki saulėleidžio visiems 
tekdavo išsivanoti švarutėliai, i- 
'dant paskutinei vakaro žarai nu- 
kaistant galėtų per kvepiančius 
dobiliukus namo žingsniuoti.

Koks stebuklingas gydytojas yra 
pirtis! Ji padeda nuo daug nega
lavimų. Tokios ligos iš viso nėra, 
kurios pirtis neišgydytų. Labai 
dažnai joje šviesą išvysdavo ir 
naujagimiai. Kad tiems neaugtų 
šeriai kaip kiaulėms, visą kūnelį 
ištepdavo kviečių miltų tešla ir 
šiltos pirties garuose išvanodavo 
minkštutėle beržo vantele. Nebe
augdavo jiems tada šeriai, ir veide
liai būdavo švarutėliai, raudoni. 
Pirtyje gydė dieglį, dėjo ragus ir

tos trobos griuvėsiuose svirplys 
šiltaisiais vasaros vakarais vėl 
užtraukdavo savo giesmę, lyg ap
raudodamas buvusius laikus. Nie
kas tačiau svirplio nekvietė į nau
jojo namo užkrosnį, ir prieblandos 
valandų vakarojimai išnyko visiem 
laikam. Erdvusis, šviesus namas 
buvo tuščias ir be dvasios.

Viruskundrė neniekino pridulkė
jusio senojo antkrosnio, bet kva
piosios pirties kampo savo gyven
viete nepasirinko. Joje gyveno ki
tos bevardės ir' beveidės būtybės. 
Apytamsėje pirtyje likti vienam 
nebuvo gerai — galėjo tai grėsti 
gyvybei. Juo senesnė pirtis, tuo 
didesnis tų slapūnų būrys. Kartais 
išsigandusios žmogaus juos ir pa
matydavo. Pirtis paprastai būda
vo sodybos beržynėlyje, ir bevar
džiai miškiniai ir pirties įnamiai 
nebuvo jau taip tolimi giminės. 
Atskirti galima buvo tik nuo jų 
saviškų įgeidžių. Vieni buvo ge

VILNIUJE
Liepos 31 d. Viliaus laikraščiai 

pranešė, kad Dailės muziejuje ati
daryta vyresniosios kartos lietu- 
viųtapytojo Viktoro Vizgirdos pa
roda. Pranešimuose nurodyta, kad 
dailininkas "šiuo metu gyvena 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse”. 
Trijose muziejaus salėse esą rodo
ma daugiau kaip 90 portretų, pei
zažų ir natiurmortų, saugojamų 
Viliaus Dailės ir Kauno M. K. 
Čiurlionio vardo muziejų fonduo
se. Parodoje taip pat esą V. Viz
girdos darbų, gautų iš privačių ko 
lekcijų.

Vilniečiams tas pranešimas bu
vo staigmena, nes tai pirmas atsi
tikimas per 20 su viršum metų, 
kad rengiama nuo okupacijos į 
užsienius pasitraukusio ir dabar 
gyvenasčio dailininko darbų paro
da. Pirmas dažnam parupęs išsi
aiškinti klausimas buvo, ar tie iš 
privačių kolekcijų darbai irgi tik 
Lietuvoj išlikę prieškariniai daili
ninko darbai, ar gal yra ir nau
jų. Antras klausimas — ar recen
zentai apie V. Vizgirdą kalbės tik 
kaip apie “vėlionį” dailininką, kū
rusį tik prieš ketvirtį šimtmečio, 
ar užsimins, kad jis tebėra ir dar 
turėtų kuo parodą papildyti? Ir 
pagaliau, ar paroda rengiama su
sižinojus su dailininku, ar “nuo- 
žiūriškai”? Tie ne meninio pobū
džio klausimai, be abejo, didins vil
niečių dėmesį parodai.

(ELTA)

nuleisdavo kraują. Jei pirtis negel
bėdavo, tai jau buvo mirštama li
ga.

Pirtis kvepia dūmais ir tada, 
kai jį nekūrenama, šis ypatingas 
kvapas padaro senučiukę trobelę 
mielą ir namišką. Kai švariom 
drapanom apsivilkę šeimos nariai 
susėda prie vakarienės stalo, iš 
jų elgsenos ir laikysenos jauti, kad 
pirty kūną nušvarinę, lyg ir dva
sioj būtų tapę skaistesni. Kokia 
galinga ir turtinga yra ši susigū
žusi medinė trobelė augštųjų ber
žų pavėsyje!

(J latvių kalbą vertė Ema Ozolina, 
sulietuvino A. Zubras).
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* Dr. Antanai Suiiedilie

Jaunimas idėjų šviesoje
Ši paskaita buvo skaityta Či

kagoje Jaunimo Kongreso už
darymo proga. Autorius yra jau
nosios kartos atstovas, gimęs 
1932 m. Rygoje, baigęs Vokie
tijoj - Hanau stovyklinę lietu
vių gimnaziją. 1948 m. emigra
vo į J.A.V. ir studijavo psicho
logiją Bostono jėzuitų kolegijo
je ir Vašingtono katalikų univer
sitete, kurį baigė 1959 m. dak
taro laipsniu. Profesoriauja ta
me pačiame universitete, šiuo 
metu asso. profesoriaus titulu 
(mūsiškai docento ar ekstraor
dinarinio profesoriaus). Yra A- 
teitininkų s-gos narys, Ateities, 
Aidų ir L. E. bendradarbis; bu
vęs Ateities redaktorius ir J.A.V. 
Lietuvių Studentų s-gos pirmi
ninkas.

Šią paskaitą spaudžiame kaip 
reikšmingą ir naujovišką jauno

ŽEMĖ EGZISTENCINE PRASME

Prieš dvidešimt dvejus metus 
besitraukiant iš Lietuvos, teko 
pravažiuoti teritorinės ribos žen
klą, žymintį sieną tarp Didžio
sios Lietuvos ir Klaipėdos kraš
to. Žinojau tuomet, kad Klaipė
dos kraštas taip pat Lietuva, bet 
pats faktas, kad štai čia kartą 
buvo Lietuvos valstybės siena, 
reiškė, kad žingsnis kiton pusėn 
buvo žingsnis didelis ir atminti
nas. Atsimenu žiūrėjęs į kelią 
dairęsis į medžius ir lankas vie
noj ir kitoj pusėj ir galvojęs, kad 
Klaipėdos kraštas iš tiesų Lietu
vos žemė, nes viena ribos pusė 
tikrai niekuo nesiskyrė nuo an
trosios. Galvojau tačiau, kad že
mė už Lietuvos tikrosios sie
nos turėjo būti neabejotinai ki
tokia.

— ★ —

Ar verta šitaip išskirti sąvo
kas santykio su žeme ir santy
kio su žmonėmis? Ar paprastas 
savęs indentifikavimasis - esu lie 
tuvis, neapima kartu ir lojalumo 
Lietuvos žmonėms ir ryšio su 
Lietuvos žeme? Be abejo, tas 
sąvokas galima būtų sugretinti 
tokioje bendrybėje. Vienok, kai 
žemė ir žmonės yra išskirti, 
kaip tai yra atsitikę mūsų išei
vių būsenoj, pati tautinė indenti- 
fikacija nebe tą patį reiškia. Su
prasti tai, ką šiandien išeivijoje 
jaunam žmogui reiškia būti lie
tuviu, tenka į jo santykį su Lie
tuvos žmonėmis žiūrėti atskirai 
ir kaip tik todėl, kad žemė ir 
žmonės yra atskiri.

Santykis su žeme ir santykis 
su žmonėmis siūlosi skiriami ir

net kitu motyvu. Šių sąvokų 
kontraste išryškėja, mums rodo
si, pagrindinė šio meto pasaulio 
įvykių ir idėjų tėkmė. Žmogaus 
santykis su žeme ir su kitais žmo 
nėmis šiandien keičiasi sparčiu 
žingsniu. Tai kas mums yra nuti
kę brutaliu istorijos mastu — 
mums nutrauktas ryšys su žeme 
evoliuciniu keliu vyksta visos 
žmonijos raidoj./r tai, ko mes 
pasikliauname savo tautinėj i- 
dentifikacijoj, — santykio su 
žmonėmis glaudumu virsta kiek
vieno žmogaus būsenos esmine 
apraiška.

Ligi šiol kone kiekvienam žmo
gui esminės įtakos jo tapatybės 
formavime yra turėjusi kaip tik 
gimtoji žemė .... tėviškės, vieto
vės prasme. Jei industrinė re

sios kartos liet, paskaitą. Joje 
mes, kaip ir kitų ryškių katali
kiškos pakraipos intelektualų 
mąstytojų mintyse, jaučiam Va
tikano eukumeninio suvažiavi
mo dvasią bei linkmę. Panašios 
tačiau mintys reiškiasi ir jauno
sios kartos liberališkajam fron
te, susispietusiam apie Metme
nis. Prie išvadinių šios paskaitos 
minčių šio priedo redakcija ma
no dar sugrįžti vėlesne proga.

Norim tik jau ir dabar paste
bėti, kad kelias, kuriuo autorius 
mano eisiant janąsias dabarties 
ir ateities kartas, morališkai pa- 
traitrius, bdr tautiniu požiūriu 
yra perkosmopalitiškas. Jei ir ti
krai jis tiktų didžiosiom tautom, 
tai mažosiom, besigrumiančiom 
dėl savo tautinės tapatybės, gali 
būti pražūtingas. Specifinio lie

tuvių tautos uždavinio bei isto
rinės misijos formulavimas, būti 
tarpininku tarp Rytų ir Vakarų, 
kultūrų, — nėra naujas, o jį skel 
bė ir mūsų senosios kartos filo
sofas Stasys Šalkauskis, kuris 
taip kalbėjo, mums atrodo, nusi
žiūrėjęs Vytauto ir jo bažnytinės 
unijos bandymo. Šalkauskio kri
tikai tada nurodinėjo, kad tas 
uždavinys labiau tinka lenkų 
tautai, nes mes esam per maži.

Norim pabrėžti, kad mūsų 
manymu šios paskaitos autorius 
į pagrindinį šių dienų lietuvių 
klausimą, — kaip išlikti bei iš
silaikyti tautai ir jos tapatybei,- 
ir jos atplašai emigracijoje, - vis 
dėlto neatsakė.

Paskaitą poskyriais suskirtė ir 
antrines antraštes įdėjo šio prie
do redakcija.

Red.

voliucija žmogų iš dalies ir palai
psniui atpalaidavo nuo tiesiogi
nio sąlyčio su žeme, nuo kasdie
ninio jai priklausymo, priklau
symas žemei vietovės prasme li
ko ligi šio šim-čio. Išskyrus re
tą laimės ieškotoją sūnų palai
dūną, žmogus gimė ir liko savo 
gimtoj vietovėje, arba toje vie
tovėje liko jo giminė, rišdama 
jį su vietove tampriu ryšiu. As
mens tapatybė taigi buvo sąly
gojama kaip tik jo sutapimu su 
žeme, su vietove. Pajutimas sa
vo individualybės, savo laisvės, 
išbandymas savo valios vyko vie
tovės aplinkoje. Savojo aš išgy
venimas žymėjosi akyliu pajau
timu, kas sava ir kas svetima: 
esu laisvas, esu individas, esu aš 
— ne kitas, nes štai čia mano 
žemė, čia mano vieta, o ten tai 
žemė svetima, ten kitas pasau
lis.

NUO ŽEMĖS
Ba abejo, ir šiandien dar daug 

kur ir daug kam toks sutapimas 
su žeme yra asmens tapatybės 
pagrindas. Linkmė tačiau yra 
aiški ir tėkmė sparti: tolyn nuo 
sąlyčio ir sąryšio su žeme ne 
vien kaip gyvasties palaikytoja, 
tęstinumo užtikrintoja, bet ir 
kaip asmens tapatybės sąlygoto
ją. Mėgstame sakyti, kad pasau
lis esąs sumažėjęs. Iš tiesų, šio 
meto vietos ir laiko matai visai 
kiti, negu jie buvo netgi prieš 
ketvirtį šimtmečio, vos prasidė
jus Antrajam Pasauliniam ka
rui. Nebe nuotykis yra šiandien 
nuvykti į tolimiausią šalį, kai at
stumai, kuriuos matavome sa
vaitėmis ir mėnesiais, šiandien 
matuojami valandomis. Ir nebe 
svetimas lieka joks pasaulio už
kampis, kai gyvu vaizdu kasdien 
galime patirti, kas jame vyksta. 
Šiedu technologiniai atsiekjmai 
— galimybė veikiai judėti pa
saulio nuotoliuose ir komunika
cijos ryšių tobulumas kiekvie
nam sąmoningam žmogui patei
kia visą pasaulį kaip jo aplin
ką, jo veikimo erdvę. Tos erd
vės pajutimas kaip savos aplin
kos, nėra vien subjektyvus išgy
venimas: tai šio meto objektyvi 
realybė, nes kas vyksta šiandien 
tolimam pasaulio kampe, ne už 
mėnesio - už metų, kaip anuo
met, o šiandien - rytoj paliečia 
ir mano būseną.

Šitaip atitolus nuo sutapimo 
su žeme, ir šitaip išplitus aplin
kai, kurioje žmogus sprendžia 
ir vykdo savo kasdieną, kyla 
klausimas: o kur tąsyk jo tapa
tybės inkaras? Ir jei šiandien 
daug kam tai gal dar skamba te
oretiškai, tai rytojaus jaunam 
žmogui jau visai konkretus yra 
klausimas: kas aš esu, kai visas 
pasaulis yra mano namai?

Ieškant rėmų, kuriuose vyks
ta šių dienų žmogaus tapatybės 
formavimas, tenka pastebėti, 
kad žmogaus atsipalaidavimas

ATITRUKUS
nuo žemės, jo asmeninė nepri
klausomybė nuo vietovės yra 
žmonijos kolektyvinis atsieki- 
mas. Ne savo veiksmu, o kitų 
žmonių dėka asmuo laisvinasi 
iš žemės jungo. Priklausomybė 
nuo žemės taigi pakeičiama pri
klausomybe nuo kitų žmonių. 
Tam tikrame laipsnyje, be abe
jo, žmogus visuomet nuo kitų 
priklausė. Dabar betgi toji pri
klausomybė yra išplitusi kur kas 
toliau negu šeima, gentis, ar tau
ta. Tie patys technologiniai at- 
siekimai, kurie sumažina pasau
lį ir išplečia žmogaus akiratį, 
žmogų verčia vis daugiau ir 
daugiau pasikliauti kitu žmogu
mi, ir tai ne vien savu, bet sve
timu. Galimybė pasaulio erdvėje 
veikiai judėti ir proga toje er
dvėje informuotis, orientuotis 
grindžias! kaip tik žmonių tar
pusavio ryšiais. Nėra vienam 
laisvės ten judėti, kur kitas nu
taria vietoj sėdėti. Ir nėra pro
gos vienam sužinoti tai, apie ką 
kitas tyli. Išsilaisvinimas nuo že
mės varžtų yra žmogui atėjęs 
kaina vis didėjančios priklau
somybės nuo vis didesnio skai
čiaus kitų žmonių. Konkrečiu 
pavyzdžiu čia peršasi pasikeitusi 
darbo reikšmė. Jei paklausi 
žmogaus, kas esi, tai veikiai 
gauni atsaką darbo terminu — 
esu darbininkas, esu kareivis, esu 
mokytojas. Būti darbininku, mo
kytoju, kareiviu čia reiškia tam 
tikrą veiksmo visumą: štai ką 
aš darau, ir štai akivaizdus to 
darbo rezultatas, ergo štai aš.

Daugelis šiandien jau nebe
gali taip paprastai attsakyti, 
nes vis dažnesnis atvejis, kada 
individo darbo reikšmė ir to 
darbo rezultatai tesuvokiami di
delio kolektyvo rėmuose. Spe
cializacijos amžiuje vieno žmo
gaus pastangų galutinė reikšmė 
nėra akivaizdi ir tesuprantama 
kontekste darbo visos eilės kitų 
žmonių. (Nukelta į psl. 5)

Šitoks dalykiškas žemės su- 
prasminimas, aišku, yra vaiko 
vaizduotės padaras. Bendresne 
prasme, tačiau savo kalboje ir 
galvojime mes visi mėgstame 
vartoti Lietuvos žemės terminą 
išreikšti sąvokai, kurioje vienu 
kartu telpa Lietuvos valstybė;, 
Lietuvos kraštas, Lietuva kaip 
tėvynė, Lietuva kaip tautinis vie
netas. Kalbame apie žemę lais
vą ir pavergtą, apie žemę krau
ju nulaistytą, apie meilę žemei 
ir žemės ilgesį. Šitaip vartojama, 
žemės sąvoka pilna simbolikos, 
turtinga brangiais vaizdais, po
ezija išpuošta.

O vienok nėra tai vien poe
zija. Žmogaus ryšyje su žeme e- 
sama ir gUos egzistencinės pras
mės. Žemė, gamtinės aplinkos 
prasme, palaiko žmogaus gyvas
tį visiškai tiesioginiu ir kasdieniš
kai aktualiu būdu. Žemė, vieto
vės prasme, yra taip pat vienas 
iš šaltinių asmens tapatybės, as
mens indentiteto, apibrėžimo sa
vojo aš. Sitais atžvilgiais žmogus 
su žeme yra integraliai suaugęs. 
Nenuostabu todėl, kad visais am
žiais teisė į savo žemę yra bu
vus ginama pačių žmonių gyvy
bėmis — tai gynimas teisės į 
žmogiškosios būsenos integra
lumą, žmogaus egzistencijos sa
vitumą. Šitaip Lietuvos žemę 
prieš lygiai ketvirtį šimtmečio 
gynė žmonės tokie jauni, kaip 
šiandien mes.

— ★ —

Galėtumėm sakyti, kad ir mūs 
čia sukvietė Lietuvos žemė. 
Simboline prasme tai, be abejo, 
būtų tikslu. Vienok negalima 
nepastebėti, kad didelė dalis čia 
esančių Lietuvos žemėje nėra iš 
viso buvę ir, turbūt, didžiuma 
nėra su ja sutapę netgi ir vaikiš
kų prisiminimų vaizdais. Kas gi 
mus iš tikrųjų čia sukvietė? At
sakymas be abejo, paprastas: 
mus sukvietė čia ne santykis su 
žeme, o santykis su žmonėmis; 
santykis vaiko ir tėvų, santykis 
draugysčių ir pažinčių, kurios 
užsimezga gretimume; santykis 
pagaliau žmonių viens kitam sve
timų, bet turinčių į vienas kitą 
pradinius raktus — bendros kal
bos, bendro likimo, bendrų min
čių.

JAUNYSTĖ

Laisva, ugninga, nežabota 
Kliūčių, jaunyste, nežinai. 
Į ateities žavingus plotus 
Pirmyn veržiesi amžinai.

Kas tau išdrįs pastoti kelią?
Kas tau negalima atras?
Tave sparnai padangėn kelia
Prieš sūkurius ir prieš audras.

Tavęs negąsdina pavojai 
Ir nesulaiko nė mirtis — 
Viską pamynusi po kojų 
Žygiuoti — tavo paskirtis.

Eini, lyg užtvankas išvertę 
Įtūžę srovės vandenų, 
Ir šluoji visa, kas neverta, 
Ir rauni viską iš šaknų...

Veržiesi laimėn, grožin, gėrin 
Visa jaunyste ir drąsa — 
Tau vis skaisčiai akyse žėri 
Vilties viliojanti šviesa.

Nešies krūtinėj meilės ugnį 
Ir josios šilimą skleidi — 
Žiedų, viršūnių ir bedugnių 
Gilius atodūsius girdi.

Tau visata krūtinėj tvinksi — 
Tu josios žiedas išdidus — 
Greičiau palūši, nei palinksi, 
Kovodama prieš pančius ir ledus.

Tai niekas, niekas tavo narso, 
Jaunyste, nai nepažabos — 
Tavo galybei, mostui, garsui 
Nėra pasaulyje ribos . . .

Tu visada eini vis priekin, 
Vis ateitin akis keli — 
Gyvenimą ir mirtį niekint 
Viena tu žemėje gali.

Laisva, ugninga, nežabota 
Kliūčių, jaunyste, nežinai — 
Į ateities žavingus plotus 
Pirmyn veržiesi amžinai . . .

•f. - -------------------------------- -------------------------------------------------

VOKIETIS APIE LIETUVIUS
MANFRED HELLSMANN, 

GRUNDZUEGE DER GESCHI- 
CHTE LITAUENS.

Darmstadt, 1966.

Tai vokiečių kalba 180 pusla
pių suglausta lietuvių tautos ir 
valstybės istorija nuo seniausių 
iki naujųjų laikų. Rašytojas į- 
žangoje pasisako, kad šį darbą 
parašęs 1958 m. ir padovanojęs 
rankraštį poniai Elizabeth Jo
seph! - jos 70 metų sukakties 
proga. Josios namuose ir josios 
įtakoje rašytojas, būdamas dar 
jaunas žmogus, išmokęs pažinti 
lietuvių tautą ir jų kraštą. Pa
vardė Josephi ne lietuviška, nie
ko ir įžangoje neminima apie 
jos tautybę, bet savaime perša
si mintis, kad tai bus lietuvė ar 
bent iš Lietuvos kilusi.

Nuo parašymo iki išleidimo, 
atspaude Darmstadt mokslinė 
knygos draugija, praėjęs geras 
laiko galas. Istorija parašyta su 
meile ir simpatija lietuvių tau
tai, remiantis ir lietuviškais šal
tiniais, tarp kitų ir Šapokos Lie 
tuvos istorija. Įžangoje autorius 
sako: “Mes vokiečiai šiai mūsų 
kaimyninei tautai, ne visada e- 
sam parodę supratimo, ypač kai 
dalis rytprūsių vadinamasis 
Klaipėdos kraštas, atiteko jos 
valdžion ir dėl to kilo įvairiau
sių įtampų”. Knyga parašyta su 
istoriko kruopštumu ir objek- 
tingai. Ją šio kultūrinio priedo 
redaktoriui prisiuntė šiuo metu 
Vokietijoj studijas begilinantis 
dr. V. Doniela.

Mūsų skaitytojams patiekiam 
knygos baigiamosios pastraipos 
vertimą.

Redakcija.

PATIES AUTORIAUS
ŽODŽIAI

— įjungimas Lietuvos 1940 me
tų vasarą į Sovietų Sąjungą, ku
ris vokiečių okupacijos 1941 - 44 

m, tik nutrauktas tebuvo, ne tik 
užbaigė politinę šio mažo krašto 
egzistenciją, bet atnešė sunkiausių 
nuostolių ir pačiai lietuvių tautai 
ir su ja kartu gyvenusiom kitom 
tautinėm grupėm. Antrojo Pasau
linio karo eigoje Lietuvos vokie
čiai 1941 m. buvo iškeldinti į Vo
kietiją, 1942 m. vėl grąžinti ir pa
galiau 1944 m. priversti pabėgti 
atgal. Lietuvos žydai laike vokie
čių okupacijos nacionalsocialistų 
buvo sunaikinti. Vilniaus krašto 
lenkai, ypač Vilniaus miesto, 1945 
m. Sovietų valdžios įsakymu buvo 
išgyvendinti į Lenkiją, lenkiškasis 
Vilniaus universitetas perkeltas į 
Toninę. Pati lietuvių tauta dėl 
1941 m. deportacijos, dėl karo 
veiksmų ir dėl deportacijų po 1945 
m. prarado didelį skaičių žmonių. 
Čia įskaitytina dar 1944 m. įvy
kęs žmonių pasitraukimas į vaka
rus. Iš viso reikėtų laikyti, kad 
koks trečdalis lietuvių teritorijos 
gyventojų per II-jį Pasaulinį karą 
tapo išžudyta, iškelta, ištremta, 
priversta pabėgti. Jų vieton at

Premija M. M. Slavėnienei
Melbourno Lietuvių Moterų Ka

talikių d-ja buvo paskelbusi kon
kursą lietuvei moteriai, rašančiai 
Australijoje. Konkursą laimėjo 
Marija Mykolaityte - Slavėnienė 
už eilėrašščių rinkinį “Klajūno 
Takais”. Vertinimo komisijoje bu
vo: T. A. kultūrinio priedo red. 
Juozas A. Jūragis, T. A. red. 
kun. Pranas Vaseris ir adelaidiš- 
kis spaudos bendradarbis Pranas 
Pusdešris.

šimto dolerių premija buvo įtei
kta Melbourne, Lietuvių Namuose, 
rugpiūčio 14 d. Apie šią iškilmę 
rašo draugijos narė H. S.: 
“Tai buvo tikra lietuviška 
šventė, bet su žvilgsniu į 
ateitį. Mums reikia patiems išlik
ti ir išlaikyti naująją kartą lie
tuviais. Tam reika kelt jaunas 

vyko nauji žmonės, pagrindinai 
rusai.

Pakitimai, kuriuos atnešė II-sis 
Pasaulinis karas Lietuvai ir lie
tuvių tautai, čia tik prabėgom pas
tebėta. Jiems išnagrinėti istori
kui pirmučiausiai trūksta patiki
mų šaltinių. Tikra yra viena, kad 
pagrindus sukrečiantieji pakiti
mai, kuriuos patyrė lietuvių tauta, 
paliks gilius pėdsakus jos politi
nėje ir istorinėje sąmonėje. Seks 
pervertimai, dings iliuzija kad ir 
ta, kad lietuviai apie savo politinį 
likimą gali suvereniškai nulemti, 
išnyks svajonės apie "Ddžiąją Lie
tuvą”, kuri kaikurių emigrantų są
monėje galėtų būti puoselėjama. 
Turės paaiškėti, ar tarp abiejų 
pasaulinių karų gyvas išdidumas 
bei pasitikėjimas didžiąja istorine 
reikšme viduramžyje tebėra pa
kankamai stiprus įveikti nusivyli
mą dėl netekimo dvidešimtmetės 
valstybinės nepriklausomybės ir 
vis tebesilaikyti tų vertybių, kurios- 
Lietuvą nuo šimtmečių rišo su Va
karų kultūros pasauliu.

kultūrines, kūrybines jėgas savų
jų tarpe. Te būna teigiama, pozi
tyvi lietuviška literatūra, — proza 
ar poezija, — mūsų gyvybės ele
ksyras!” — baigia susižavėjusi 
šios šventės dalyvė. M. Slavėnienė 
savo poezija tikrai išreiškia mūsų 
vyresniosios kartos ilgesį ir mei
lę tėvų žemei. Kelios jos eilutės, 
tilpusios Antrojoj Pradalgėj:

— Pasakyk man, graži, išdidi Be- 
rowra,

Kur aš galėčiau rasti savo tėviš
kės pastogę?

Kur galėčiau sutikti savo žemės 
ežerų mėlynąsias akis?

Kas pratars į mane švelnų žodį, 
Jei čia nėra, Nemuno bangele, ta

vęs?
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Specialus kūrinys Dainų Šventei
Kaip žinome, ketvirtoji Aus

tralijos Lietuvių Dainų Šventė, o 
drauge ir ii viso Lietuvių Dienos 
Įvyksta šių metų pabaigoje Syd- 
nejuje. Norėdamas, kad šioji ket
virtoji Dainų Šventė praeitų kiek 
iiskirtiniau ir iškilmingiau, ALB 
Krašto Kultūros Tarybos pirmi
ninkas p. K. Kavaliauskas ryžosi 
Įvesti naujų elementų. Sydney 
Town Hall, kur Vyks Dainų šven
tė, turi didžiulius vargonus ir ap
sispręsta kaikurias jungtinio cho
ro dainas palydėti vargonais. Ap
sistota prie dainos “Lietuviais 
esame mes gimę“ ir prie Tautos 
Himno. Pirmajai su vargais Ame
rikoje akompanimentas buvo su
rastas originalas, bet paaiškėjo, 
kad Tautos Himnas tokio akom
panimento iš viso neturi. Tada 
jis dar metų pradžioje kreipėsi 
Į savo mokyklos draugų kompozi
torių Jeronimų Kačinskų, gyve
nantį Amerikoje, kad tokį akom
panimentų Lietuvos Himnui su
kurtų. Ir štai neseniai p. K. Ka
valiausku užsakytąjį kūrinį ga
vo, parašytą specialiau Australijos 
Lietuvių Ketvirtajai Dainų Šven
tei ir kurį metų pabaigoje išgir
sime. Koks tas meno kūrinys? 
Pats p. Kavaliauskas teigia, kad 
“abejoju, ar nors vienas, išklau
sęs chorų giedamų Tautos Him
nų ir palydėtų vargonais, išeis 
nesukrėstas“. ALB Kruto Kultū
ros Tarybos pirmininku p. K. 
Kavaliauskas visos Tarybos ir sa
vo vardu kompozitoriui Jeroni
mui Kačinskui reiškia gilių pa
dėkų.

Keletas žodžių ir apie patį Tau
tos Himno akompanimento auto
rių komp. Jeronimų Kačiukų. 
Jis gimė 1907 m. Viduklėje, Ra
seinių apskr. Muzikini polinkį ir 
pirmąsias žinias gavo iš sayo tė
vo vargonininko. Mokėsi Klaipė
dos muzikos mokykloj, vėliau gi
linosi Kauno muzikos mokykloje 
ir studijavo Prahos kouervato- 
rijoje pas garsiu to meto profe

sorius. Baigęs dirigavimo ir kom
pozicijos studijų jis grįžo į Lie
tuvą ir nuo 1932 iki 1938 m. dės
tė Klaipėdos muzikos mokykloje 
drauge vadovaudamas eilei cho
rų. Iš čia vėliau persikėlęs į Kau
nu vadovavo simfoniniam orkes
trui, o vėliau ir Vilniaus radio
fono simf. orkestrui. Būdamas 
Amerikoje jis taip pat vadovau
ja chorams ir vargoninkauja. Ša
lia to jis gana kūrybingu: para
šė visų eilę simfoninių kūrinių, 
koncertų atskiriems iutrumen- 
tams ir, aišku, chorams dainų ir 
giesmių. Eilė jo kūrinių pateko 
ir į tarptautinį repertuarų.

Mums Australijos lietuviams 
tikrai verta pasididžiuoti, kad 
šis kompozitorių sukūrė naujų 
kūrinį kaip tik specialiai mūsų 
Dainų šventei. Džiaugiamės ir 
esame autoriui dėkingi.

BALTAI IR ASIMILIACIJA

Ronald TAFT, From Stranger to 
Citizen, Perth, published in Aus
tralia 1965, in Great Britain in 
1966.

Dr. Taft yra Pertho, Vakarų 
Australijos universiteto, psicholo
gijos docentas, filosofijos dakta
ratą gavęs Californijoj. Pagrindi
nė jo sritis - socialinė psichologi
ja. From Stranger to Citizen, 108 
p. studijoj, nagrinėja imigrantų 
asimiliacijos problemą Vakarų 
Australijoj. Tarp kitų jis susidūrė 
ir su baltais. Su latvės Veros Mi- 
culis ir lietuvės Reginos Jonikas 
pagelba apklausinėta 24 latviai ir 
20 lietuvių vyrai nuo 21 - 66 am
žiaus metų, amžiaus vidurkis 44 
metai. Australijoj pragyventa jų 
tarp8 - 10 metų. Tenka daryti iš
vadą, kad apklausinėjimas vykdy
ta maždaug prieš 7 metus. Visi 
apklausinėti baltiečiai klasifikuo
jami pabėgėliais (refugee); vidur
kis eito mokslo 12 metų; 96 proc.

Komp. Jeronimas Kačinskas

visiškai indentifikuojasi su 'savo 
tautinėm grupėm ir tik 2 proc. 
jaučiasi daugiau australai negu 
latviai ar lietuviai; 45 proc. netu
ri jokių australų draugų; visas 
šimtas procentų namuose kalba 
savo gimtąja kalba. Išvadoje apie 
baltus autorius šiaip susumuoja:

“Baltai imigrantai turi kaiku- 
riuos bruožus, kuriais jie asimilia
cijos reikalu skiriasi nuo kitų. Nors 
jie priversti pabėgti prarado turė
tą reikšmingą statusą, atrodo ta
čiau, kad jie su savo viltimis įs
tengė prisitaikyti naujose aplinky- 
'bėse. Tačiau, kadangi jie buvo pir
mieji išblokštos asmenybės atvy
kusios didesniu skaičiumi, patyrė 
iš australų žymią diskriminaciją 
(ypač nepripažįstant kvalifikaci
jų, neįsileidžiant į amatų unijas 
ir vadinant juos fašistais) ir iš
laikė savo kilmę tautinę tapaty
bę. Daugumas jų moka kiek an
gliškai, bet tos kalbos nevartoja 
namuose ir visi įsirašo laikraš

čiui savo kalba. Nejieško sociali
nių ryšių už savo etninės grupės. 
Sudaro todėl įspūdį, kad yra iš vi
sų imigrantų pasingiausi asimilia
cijos. reikalui. Daugumas jų yra 
pasiruošę likusį gyvenimą praleis
ti Australijoj ir 86 proc. jų turi 
savus namus ar juos išmoka. Sa
vo širdimis jie tebegyvena gimtuo
se kraštuose ir tebeliūdi dėl nete
kimo nepriklausomybės, užėmus 
Sovietų Sąjungai. Manoma, kad 
nacionalizmas ir politinis fakto
rius vaidina ypatingą rolę, kad 
tos grupės toks žemas asimiliavi- 
masis. Baltų kaip atskiros tautinės
valstybės tesusikūrė tik 1918 m., ir 
tautinis įkarštis nebuvo suspėjęs 
atvėsti, kai nepriklausomybė vėl 
buvo prarasta 1940 m. Drauge su 
gerai organizuotomis tautinėmis 
sąjungomis ši nacionalinė tradici
ja gali būti priežastis baltų atspa
rumui prieš asimiliaciją.”

Mums atrodo, kad dr. R. Taft 
pagrindinės priežasties baltų lai
kysenoje asimiliacijos reikalu ne
įžvelgė. 0 ji ta, kad baltai yra 
politiniai bėgliai, todėl sunkiai gre 
tinami su italais, olandais, vokie
čiais ir lenkais Arčiausiai jie ga
li būti lyginami su vengrais, bet ir 
tai ne visiškai, nes Vengrija vis 
dėlto egzistuoja kaip valstybė.

KULT. KRONIKA
JAUNŲJŲ TALENTŲ 

VAKARAS
Liepos 9 d. Melbourne, Lietuvių 

Namuose, įvyko jaunųjų talentų 
vakaras. Jį, kaip ir kituose Aus
tralijos miestuose, organizavo atei
tininkų moksleivių globėjai. Pa
grindinė tačiau organizatorė buvo 
ponia H. S., kuri paprašyta šio 
kultūrinio priedo red., mums ra
šo:

“Gausus būrys jaunimo įtikino, 
kad jie veržiasi pirmyn savo suge
bėjimais ir stengiasi užimti savo 
vietą žemėje. Tikiu, kad tai yra 
dalis to gero vėjo, kuris įpūs pri- 
gęsusi tėvynės aukurą .Jaunoji 
karta yra mūsų bendruomenės at
rama ir reikia, kad ji išaugtų tvir
ta, teigiamai lietuviška savo nusis

Vincas Kazokas

PAVASARIS

Tai jūs ilgėjotės kadais, žvalgydamiesi po pusnynus, 
Ir ne. varpelio laukėte suskambant, ne, 
Tik savo ilgesį miegodami skandinote sapne, 
Ir siautėte, užmiršę viską mirgančios gėlynuos.

Bet kai tik pirmas pumpuras kaip griausmas plyšta, 
Ir upėje vanduo pakyla drumzlinas ir neramus, — 
Tada atplėšiate duris ir valkose paklystat, 
Pamiršę motinas ir duoną jūs visą dieną nesugrįžtat, 
Ir esate laimingi, nęradę kelio į namus.

Pastebėtina tačiau, kad ir baltai 
neatsispiria asimiliacijai su jau
nąja karta. Commonwealth Bureau 
of Census and Statistics DEMO
GRAPHY 1964, Bulletin No. 82 
patiekia imigrantų vedybų statis
tinius duomenis. Per 1964 metus 
lietuvių vyrų vedė 79, moterų ište
kėjo 59; latvių -157 vyrai ir 134 
moterys. Lietuvaites vedė 20 lietu
vių vyrų - 25.3 proc., lietuvaičių 
ištekėjo už lietuvių - 33.9 proc. 
Latvių 54 vyrai vedė latvaites - 
34.4 proc., latvaitės, ištekėjusios 
už latvių sudaro 40.3 proc.

A.Z.

tatymais, siekimais bei darbais. 
Juk kiekvienas turi kokį nors ta
lentą. Bandom lietuviškumą ugdy
ti savomis dainomis, eilėraščiais, 
tautiniais šokiais, muzika. Tokie 
jaunimo pasirodymai išryškina su
gebėjimus ir ugdo savim pasitikė
jimą. Tai bus dvasinis turtas per
duoti ir tolimesnėm kartom, kad 
neišnyktų lietuvis kaip nebuvęs. 
Savo pasirodymais jaunimas įtiki
na, kad jie yra lietuvybės sargy
boje, kad darys ir toliau gyvenime 
viską, idant tautai ir vėl patekė
tų saulė”.

NAUJAS “AMERIKOS PIRTY” 
LEIDIMAS

Keturakio “Amerika Pirtyje” 
yra, galima sakyti, pirmas lietu

vių literatūros .draminės kūrybos 
- komedijos iškilus užsirekomenda- 
vimas. Parašyta ji dar praeita
me šimtmety (atspausta spaudos 
draudžiamuoju laikotarpiu 1895 
m. Tilžėje), bet yra išlaikiusi savo 
meninę vertę iki šių dienų. Šiais 
metais Vilniuje atspausta jos šeš
tasis leidimas. Pabaigoje įdėta J. 
Lankučio straipsnis — “Pirmoji 
Lietuviška Komedija”. Stipriau 
pagrindžiama teigimas, kad kome
dijos autoriai yra buvę abu bro
liai Vilkutaičiai - Antanas ir Juo
zas.

LIETUVOJE 
POEZIJA IR DRAMA

sią vasarą įvyko gamtoje, Lakš
tingalų parke prie Kauno užtvan
kos, poezijos šventė. Geriausia 
metų poezijos knyga pripažinta A. 
Baltakio “Požeminės Upės”.

Dramos sezoną užbaigiant, ge
gužės mėnesy Vilniuje įvyko dra
mos veikalų festivalis. Su geriau
siais metų pastatymais dalyvavo 
Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Klai
pėdos ir Šiaulių teatrai. Recenzi
joje I. Aleksaitė (Pergalė, Nr. 7) 
iškelia Panevėžio teatre suvaidin
tą, V. Blėdžio režisuotą J. Grušo 
pjesę “Adomo Brunzos Paslaptis”.

★
FILATELISTŲ DRAUGIJOS 

LIETUVA biuletenis 1966 m. ba
landžio mėn. Nr. 3. Tai specifinis 
filatelistų draugijos hektografuo
tas žurnalas, liečiąs draugijos rei
kalus. bet būna ir įdomių rašinių 
apie Lietuvos pašto ženklus ir su 
jais susijusius Lietuvos įvykius

VERTYBIŲ- •
Asmens tapatybės vystymasis 

šiandien kaip tik ir vyksta rė
muose įvairiaspalvio santykio su 
vis platėjančia kitų žmonių ben
druomene. Šitą santykį lyginant 
su santykiu žmogaus ir žemės, 
iškyla ryškus kontrastas. Ryšy
je su žeme laisvė yra būti sava
rankiu, sau paties pakankamu, 
nepriklausomu; ryšyje. su žmo
nėmis laisvė rinktis būdą dalyvau 
ti bendravime ir tuo pasirinktu 
būdu kaip tik priklausyti. San
tykyje su žeme tapatybė kuria
si išskyrime, kas sava ir kas sve
tima, taigi esmiškai uždarumu; 
santykyje su žmonėmis tapatybė 
vystosi įrodant reikšmę ir vertę 
kitam žmogui, taigi atvirumu. 
Šitą kontrastą turint minty, len
gva suprasti, kodėl atitolus nuo 
ryšio su žeme ir intensyvėjant 
žmonių tarpusavio santykių glau
dumui visa eilė! idėjų, išsakančių 
žmogaus būseną, yra suvokiamos 
kitaip ir kitaip jos surikiuo
tos vertybių sąrangoj. Kai kiek
vieną žmogų glaudžiai paliečia 
kito būsena, iškyla rūpestis (gal 
savanaudiškas, bet visvien rūpes
tis) to kito gerove, ir keičiasi 
socialinio teisingumo ir gerbūvio 
samprata, šiandien į gerbūvį tu
ri jau teisę ir jos niekuo neužsi
tarnavęs elgeta, nes nuo jo var
go — glaudžiame pasauly nebė
ra atsiribojimo. Kai žmogaus iš
plitę akiračiai grindžiasi komu
nikacijos laisve ir tobulumu, kei
čiasi požiūris į autoritetą — au
toritetas lieka nebe žodis iš vir
šaus, o sutartinis balsas nuomo
nių iš šono. Kai technologiniai 
atsiekimai automatizacijos ke
liu kasmet naikina užsiėmimus 
bereikšmėm smulkmenom, kei
čiasi samprata, ir darbo vertės; 
vertinamas sprendimas, atsako
mybė, bet jau daug mažiau kad 
ir sunkaus, sudėtingo veiksmo 
virtuoziškas atlikimas.

Šitam pasaulyje, — žmonių 
santykių ir tarpusavės priklauso-

Jaunimas idėjų šviesoje
(Atkelta iš psl. 4)

KITIMAS
mybės pasaulyje, — save su
vokti, savo tapatybę Apibrėžti 
yra kurkas kebliau, negu suta
pimu su žeme. Atitrūkus nuo že
mės, sunkiau surasti savo vietą 
žmonijos tėkmėje; užgesus auto
riteto šviesuliams, pačiam tenka 
statydintis gaires, kurios laiduo
tų tiesų kelią; sunkiau suvokti 
ir savo vertę, savo reikšmę, kai 
paties darbo vaisiai įsilieja į 
didelio kolektyvo rezultatus. Di
desnis todėl ir pavojus likti vie
tos neradus, kelio ncnusitiesus 
ir savo vertės, savo reikšmės, tai
gi savo tapatybės nesuvokus. Yra 
pasaulyje šiandien iš tiesų daug, 
betikslio žmonių stumdymosi ir

PROGA
Žmonijos būsenos glaudume 

vienok slypi ir žmogaus didybės 
proga. Atjungtam nuo vargingo 
darbo rutinos, nevaržomam vie
nos siauros vietovės ribotumu, 
ateities žmogui prasišviečia visai 
nauji žmogiškosios būsenos aki
račiai. Kalbama jau apie “didin
gąją bendruomenę”, kurioj maž
ne kiekvienam žmogui būtų įma
noma gyventi žmogišką gyve
nimą, o ne vien gyvastį diena 
iš dienos tęsti. Įsivaizduojama 
bendruomenė tokia, kurioje vie
no žmogaus įsiprasminimas kū
rybinga būsena nereikštų kito 
žmogaus išeikvojimo ir kurioje 
esminis žmogaus dvasingumas 
nebūtų vien atsitiktinai laimin
gos mažumos privilegija, o kiek
vieno žmogaus teisė. Šitokioje 
bendruomenėje asmens tapatybė 
suvokiama ne užsibrėžimu savo 
neliečiamybės, o savo vietos, rei
kšmės įrodymu pozityviu indė
lių į bendrą aruodą.

Kalbėdami apie šitokį žmo
nijos santykį, tokį siekimą tobu
lesnio būvio, be abejo negalime 
užmerkti akių faktui, kad dides
nė žmonijos pusė tebėra prilenk
ta prie žemės, supančiota kasdie- 

daug jaunų žmonių, regimai pa
simetusių žmonijos santykių 
komplikacijose. Maišomi žmo
gaus teisių ir laisvės samprata su 
kapryzais ir užgaidom, kaip 
Berkeley studentas vardan žo
džio laisvės kelia vėliavą su neš
vankiu šūkiu. Maišosi teisingumo 
ir taikos samprata su vergiško 
nuolankumo ramybe, kai stoja
ma už taip vadinamą “Vietna
mo taiką”. Glaudžiam žmonių 
tarpusavio ryšy iš tiesų įmanoma 
yra plūkuriuoti, neįmokant pa
reiga ir atsakomybe savo dalies 
už bendrą gerbūvį, įmanoma 
jaustis saugiau glaudumo su ki
tais pavėsy ir pasikliauti kito 
asmens auka, kito atsakomybe, 
pareigos išpildymu.

DIDYBEI
ninės netikrybės ir paprasčiausio 
rūpesčio dievybės. Vargo žmo
gui, alkanam žmogui nėra pla
čių akiračių, ir jo siekimas nėra 
save kūryba išsakyti, o save gy
vą išlaikyti. Ar tai reiškia, kad 
žmonija savo visumoje dar šimt
mečiais toli nuo kokio nors “di
dingo sambūvio”? Tačiau kai su
mažėjusiam pasaulyje viena 
žmonijos dalis — Šiaurės 
Amerika, jau ir Vakarų Eu
ropa, regis stovi ant slenks
čio vienokio ar kitokio pobū
džio “didingos bendruomenės”, 
tokios būsenos siekinys ir lūkes
tis nelieka abstraktus jokioj, kad 
ir labiausiai atsilikusioj šaly. 
Glaudžiam pasaulyje geresnio 
būvio galimybė rytdieną virsta 
kiekvieno teise šiandien. Anks
čiau teises galima buvo paveldė
ti arba užsitarnauti. Šiandien tei
sė jau reikalaujama pačiu buvi
mu. Tautos, kurios šiandien rei
kalauja nepriklausomybės, grin
džia savo reikalavimą ne garbin
ga istorija, ne pribrendimu sava
rankiškai tvarkytis, o paprastu 
savo egzistencijos teigimu. Tik
rai todėl galima įsivaizduoti, kad 
“didingoji bendruomenė” neliks 

tik vienos pasaulio dalies taiki
nys. Todėl ir problemos, kurios 
siekiant “didingos bendruomes 
nės” šiandien kyla Jungtinėse 
Valstybėse , — pirmoj vietoj 
rasės problema, — neišvengia
mai kils pasaulinėje plotmėje ir 
jos nesiduos išsprendžiamos pa
prastu teritoriniu atsiribojimu. 
Glaudžiam pasaulyje jos tegali

LIETUVIU TAUTOS VIETA

Jei štitoks suvokimas pasaulio 
tėkmės yra teisingas, — tolėji- 
mas nuo ryšio su žeme ir kaskart 
didėjanti žmonių tarpusavio pri
klausomybė, — kur tąsyk šitam 
pasaulyje mūsų, Lietuvių jauni
mo vieta ir kokia ateities pasau
lyje Lietuvos vieta?

Nenorėčiau manyti, kad suva
žiavome čia siekdami vien asme- 
ninės tapatybės. Nenorėčiau ma
nyti, kad kebliam pasaulyje sa
vo vietos ir reikšmės neradę, 
ieškome kur nors kaip nors pri
sišlieti, idant aiškiau žinotume
kas esame. Nenorėčiau taip pat 
manyti, kad suvažiavome vien 
todėl, kad kažkokiu likiminiu 
ženklu esame pažymėti būti lie
tuviais, tarytum tai yra biologi
nė neišvengiamybė, tarytum tau
tinė priklausomybė nieko ben
dro neturėtų su žmogaus dvasin
gumu, žmogaus valia ir sąmone.

Norėčiau tikėti, kad suvažia
vome kaip tik todėl, kad gyvai 
ir akyliai jaučiame savo reikš
mę, savo vietą, savo rolę geres
nio pasaulio siekime.

Šiandien būti ir jaustis lietuviu 
yra būti pasaulyje nepavargstan
čiu šviesesnės rytdienos reika
lautojų, būti žmonių santykiuo
se teisingumo šalininku, būti 
laisvės ir taikos vilties reiškėju.

Sąmoningu lieuviu šiandien 
būti yra iš tiesų tikėti, kad Die
vas nėra miręs, tikėti, kad pasau
liui yra galima.šviesesnė rytdie
na. Šio amžiaus ir ateities glau
džiame pasaulyje prasmė būti lie 
tuviu i tikrųjų tėra tada, jei ta 
tautinė būsena suvokiama kaip 
tik pasauliniuose rėmuose, ne 
siaurame atsiribojime ir užsida- 

būti išsprendžiamos tiktai rė
muose tų pačių imperatyvų, ku
riais remiasi kiekvienas glaudus 
ir taikingas sambūvis: žmogaus 
žmogui atvirumu, akylesniu pa
jautimu atsakomybės už svetimo 
gerbūvį didesniu jautrumu kito 
žmogaus teisėms, didesne tole
rancija individualiems skirtu
mams.

ryme.
Galima, žinoma, sakyti, jog 

reikšmė būti lietuviu glūdi vilty
je, kad-Lietuvos žemė vieną die
ną bus laisva, ir kad toje žemėje, 
toje vietoje lietuviai vėl galės 
laisvai egzistuoti, savitai susi
tvarkę ir nuo svetimųjų atsiribo
ję. Tai viltis nepriklausomybės,

ATEITIES SUNKUMAI IR GALIMYBES

Pozityvesnio turinio reikia ir 
vizijai laisvos Lietuvos. Visais 
laikais į mūsų kraštą reiškė pre
tenzijų ir reikalavo teisių, jei ne 
vienas, tai kitas galingesnis kai
mynas. Todėl suprantama mū
sų pastangos atsiriboti, atsiskirti, 
atremti svetimųjų kėslus į mūsų 
kraštą, paneigti kitų užsigrobtas 
į jį teises. Tai mūsų viltis ne
priklausomybę atgauti.

Yra betgi pavojus, jog ši tei
singa juridinė sąvoka, — nepri
klausomybę atgauti, — leidžia 
primiršti realybę, kad po šitiek 
metų, po visos generacijos žmo
nių, tautos laisvą būseną tenka 
sukurti, ne atgauti. Viltis nėra 
didelė, kad pasaulyje., kuris pa
siskirstęs į tokias galiūnų sto
vyklas kaip šiandien, Lietuvos 
pavergėjai bus kažkaip priversti 
grąžinti jai nepriklausomybę.

Laisvės viltis ne tokia galimy
be remiasi, o remiasi tikėjimu 
geresnio pasaulio . Kai žmoni
jos progresas reikalauja žmo
gaus žmogui atvirumo, komuni

tokios, kokia Lietuvai buvo iš
plėšta prieš ketvirtį šimtmečio.

Sumažėjusiam pasaulyje ir 
žmogaus išplitusiuose akiračiuo
se keičiasi tačiau samprata ir 
tautinės nepriklausomybės. Pre
zidentas Kennedy dar prieš pen
kerius metus yra kalbėjęs apie 
tautų savitarpio priklausomybę 
(interdependence.) kaip sąvoką, 
kurios rėmuose turi įtilpti valsty- 
binis suverenitetas. Tautos, ku
rios šiandien skelbiasi nepriklau-
somos, iš tiesų, nėra pasirengę 
nei tikisi būti savarankiškos. Bū
ti nepriklausomai šiandien nau
jai valstybei reiškia ne tiek nuo 
kitų atsiriboti, kiek laisva savo 
valia rinktis, kaip ir kam ir kur 
priklausyti. Laisvųjų tautų šei
moje kasmet belieka vis mažiau 
ir mažiau atsiribojimo, ypač tarp 
tautų, kuriose sparčiausiai žen
giama žmonių gerovės siekiant.

kacijos laisvės, rūpesčio kiekvie
no socialine gerove, nėra nere
alu tikėtis, kad komunizmo sis
tema ir režimas, kuris grindžiasi 
uždarumu, ignorancija, kuris 
kurstomas socialinių neteisybių, 
gali pagaliau sužlugti, gal ne re
voliuciniu staigumu, bet palaips
niu monolito skeveldravimu bei 
imperinės santvarkos inercijos 
praradimu, nepavykstant impe
rijos maitinti naujais užvaldy
mais.

Ar šitoks optimizmas nestato 
pavojun mūsų kovos už Lietu
vą? Ar tai nereiškia, kad mes te
turime laukt palankaus likimo, 
ar tai ne užmerkimas akių prieš 
reikalą dabar, šiandien liudyti ir 
skelbti pavergtos tėvynės vargą? 
Man rodos atvirkščiai, bent iš to 
taško, iš kurio pasaulin žvelgia 
jaunas žmogus. Jauno žmogaus 
netraukia nelygi kova už praei
ties sąskaitas, ypač kai jo tapa
tybės suvokime nėra paliktos 
žemės žaizdos.

(Pabaiga psl. 6)
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AMERIKA TURISTO AKIMIS
J ieva Didiytė

Kultūrinis gyvenimas tai labai 
plati sritis, platesnė negu Missis- 
sippė, kurių teko pervažiuoti vieš
nagės Amerikoje metu. Taip kaip 
nedrįsčiau įsėdusi į rėtį, perplauk
ti šių upę, taip nedrįstu išsamiai 
aprašinėti viso to krašto kultūri
nio; gyvenimo. Vien tik lietuvių vei
kla šioje srityje jau sudarytų pla
čių temų, o kų bekalbėti apie visų 
kraštų! Pagaliau, kas matyta tu
risto akimis, tai visai kas kita, 
negu tai, kų patirtų kultūrininkas, 
ten gyvenus. Tat nelaukite iš ma
nęs gilios išminties ar inteligen
tiškos kritikos, o tik šiaip sau pas
tabų.

Mano vienas pažįstamas Ameri
kos lietuvis kartų pareiškė, kad 
Australija yra kultūrinis kapiny
nas. Reikėtų gal tik patikslinti, kad 
dirvonas. Kų tai. reiškia, leidžiu 
jums spręsti. Bet aišku, kad jis 
norėjo duoti suprasti, kad Ameri
koj atvirkščiai. Jei taip, tai reiškia 
kad ten gimsta ir klesti kultūra. 
Turiu prisipažinti, kad skubiai ke
liaudama po šį platųjį žemynų, ne
turėjau laimės pamatyti kų nors 
gimstant - nei paukščio, nei žvė
ries, nei kultūros. Tad apie kultū
ros gimimų neturiu teisės kalbėti. 
Tačiau apie jos gyvenimų bei kles
tėjimų papasakosiu, kų patyriau.

Amerikos miestuose yra visko 
daugiau negu pas mus. Daugiau 
kino teatrų, koncertų, operų, me
no galerijų, muziejų ir panašiai. 
Yra taip pat įvairiausių švenčių 
per metus. Jos ne dirbtinai sukur
tos kaip, pavyzdžiui, Melbourne 
Moomba, o kilusios iš visokiausių 
senų tradicijų arba istorinių įvy
kių. z

Sakoma, kad Čikaga yra Ameri
kos kultūrinis centras. Gal ir tie
sa. Būdama Jaunimo Kongreso da
lyvė, pasinėriau to miesto lietuviš
koj kultūroj ir platesnio masto vie
tinei neliko laiko.

tas šlamštas vis dėlto patiko, ne
žiūrint jo meninės vertės. Prieš 
prasidedant programai, apšvies
tas vargonininkas pagrojo kelius 
dalykus populiarių meliodijų. Po 
to iš požemio pakilo didžiulė plat

kultūrinio gyvenimo gausumu, kiek 
jo prieinamumu. Ten gali bet ku
riuo laiku nueiti kur nors, tuo 
tarpu kai Australijoj reikia lauk
ti penktadienio ar šeštadienio. 
Amerikoje viskas atdara kasdien, 
dažniausiai nuo pat ryto.

MAŽIUKAS IR
Jurgis Janavičius

DVIGUBI VYRAI
nepa-
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NEGRAI MAŽOJOJ SCENOJ
Užėjau su draugais Čikagoje į 

labai brangų ir gerų naktinį lo
kalų, kur pasirodė negrai ir kiti 
mažosios scenos menininkai. Tai 
buvo tikrai labai augšto lygio pro-

grama, palikusi neišdildomų įspū
dį. Svarbiausias artistas buvo Os
kar Browne. Jis ir jo muzikantai 
ir graži' negrė dainininkė - šokė
ja buvo toks darnus vienetas, lyg 
vienas kūnas.. Programos dalykai
plaukte plaukė ir taip iki galui, forma - ant jos susėdęs visas or- 
kad vos galima buvo suprasti, kur 
viena daina pasibaigia, kita prasi
deda. Dainų žodžiai ir melodija, o 
ir visos programos ritmas taip gi
liai išreiškė viskų, ką Amerikos 
negrai pasąmonėje jaučia, kad te
ko tiesiog stebėtis. Panašų daly
kų, tiesa, buvau mačiusi Melbour
ne, kai čia lankėsi viena negrų 
trupė, bet ne to lygio.

kestras. Programoje visko po tru
putį. Ilgos eilės grakščių, ilgako
jų panų pašoko tiksliai į taktą 
can-can tipo šokius. Atbėgo baleri
nos - tiesiog minia baltų plaštakių. 
Joms pasišalinus, stebuklingai 
grakščiai solinį dalyką pašoko jau
na mergaitė. Žmonės plojo kaip 
pamišę. Po to pasirodė liekni vyrai 
atletai ir šiaip “stebukladariai”. 
Antroj programos daly filmas - 
tipinga amerikoniška komedija 
“The Glass Bottom Boat”.

šitokią programą Radic City ga
lima matyti per dieną kelis kartus.

BENDROS PASTABOS
JAV sostinė Vašingtone visais 

atžvilgiais ramesnis miestas. Ten 
būnant kas vakarų parke po atvi-

PROGRAMA LIAUDŽIAI 
NEW YORKE

New Yorke, kaip visi žinom, yra 
didelis pasirinkimas kultūrinių 
pramogų. Bet tam reikia laiko ir 
pinigų - dviejų dalykų, kurių man 
trūko. Taigi, tik prabėgom.

Vasaros metu centriniam parke 
vyksta Šekspyro šventė. Nieko ne
kainuoja vakarais atsisėsti atvira- ru dangum buvo statomos Pucci- 
me ore Delacarte teatre ir pasi
žiūrėti garsiojo anglų dramaturgo 
veikalų.

Radio City Music Hali - dalis 
garsiojo Rockfeller centro. Čia, 
manau/pasaulio didižausia teatro 
scena. Tik kas joje vyksta, nelai
kyčiau augšto lygmens kultūriniu 
dalyku. Sueina per šešius tūkstan
čius žmonių pasižiūrėti paprasto 
šlamšto. Prisipažinsiu, kad man

nio operos. Panašiai kaip Melbour
ne Myer Music Bowl, šiaip vaka
rais, atrodė, kad maža meninių 
pramogų. Bet užtat po muziejus, 
meno galerijas ir paminklinius 
pastatus gali vaikštinėti nuo ryto 
iki nakties.

Visoj Amerikoj, tiek suminėtuo
se miestuose, tiek Los Angeles ar 
San Francisco, - didelis kontras
tas Australijai. Ir, būtent, ne tiek

VAIKŲ KARNAVALAS 
HAVAJUOSE

Grįžtant iš Amerikos, Havajuo
se netikėtai tapau žiūrove ilgos 
ir spalvingos eisenos. Šaligatviuo
se pilna laukiančių, o gatve atžy
giuoja vaikų eisena. Veidukai ru
di, bruožai įvairiausių ir maišytų 
rasių - polinezų, kiniečių, japo
nų, europiečių ir kitų. Vaikai eina 
grupėmis, mušdami saviškas me- 
liodijas būgneliais, grodami švil
pynėmis ir kitais instrumentais. 
Kiekviena grupė vazduoja koką 
nors vaikų pasaką, užtat apsiren
gę spalvingais kostiumais ir įspū
dingom kaukėm. Jau visa valanda 
karštoje saulėje, o eisenos galo 
vis nesimato. Tikrai puikiai suor
ganizuotas dalykas: tūkstančiai 
vaikų surinkti į vieną vietą, kiek
vienam duota rolė, kiekvienas ki
taip aprengtas. Melbourne Moom- 
bai nė nepasirodyti prieš Hava
jus.

Viena polinezė motina man pa
aiškino, kad tai metinė vaikų šven
tė, kad tos grupės iš miesto vai
kų žaidimų centrų. Tai nėra mo
kyklos, o tokios vietos, kur tėvai 
įrašydina vaikus atostogų metui, 
kad jie būtų tinkamai užimti per 
tris atostoginius mėnesius. O tos 
vaizduojamos pasakos paimtos iš 
įvairiausių kraštų vaikų literatū
ros.

Mantas

“Pergalė” apie lietuvius svetur
Turime ant stalo šių metų Per- ir literatūrinis iliustruotas žurna- 

galės numerius 6 ir 7. Tai lite- las, redaguojamas A. Bieliausko) 
ratūros, meno ir kritikos žurna
las, oficialus Lietuvos TSR rašy
tojų sųjungos organas; šiuo metu 
vyr. redaktorius A. Baltakis.

Krenta į akį, kad šiais metais 
Pergalė sužinojo, kad ir išeivijoj 
yra lietuvių kultūrininkų, moksli
ninkų, rašytojų bei poetų. Iki šiam 
laikui Pergalė ir Švyturys (šis dvi
savaitinis politinis - visuomeninis

Šios dvi mūsų cituojamos vietos 
tai tik sueiliuota proza, bet daug 
meniškesnės vertės yra kiti Perga
lėje atspausti Šlaito eilėraščiai.

Susižinojimų apie išeivijos lie
tuvius menininkus ir mokslininkus 
laikome nauju atsiekimu Pergalės 
fronte. Iki šiol Adomo Mickevi
čiaus leidinio redaktorius nežino
jo, kad “Pono Tado” geriausių 
vertimų nepriklausomais laikais 
buvo patiekęs K. Šakenis, kad visų

(Atkelta iš psl. 5)

Jauną žmogų vanaudiškiems interesams, bet
patraukia ir jį angažuoja vizija reikalinga laisva Lietuva plates- 
geresnio ateities pasaulio, ir jau- nės tautų šeimos gerbūviui, kaip 
ną lietuvį įpareigoja šitame ge
resniame pasauly įrėminta ryto
jaus Lietuva; Ateities Lietuvą 
suvokti, įregėti jos vietą, jos 
reikšmę, jos santykį to geresnio- 
jo pasaulio tautų šeimoje jau
nam žmogui reiškia, iš tiesų, su
vokti ir savo tapatybę, savo as
mens vietą, rolę, savo identitetą 
žmonių šeimoje.

Kokia yra ta ateities Lietu
vos vizija? Tai be abejo neįma
noma nusakyti vienos plunksnos 
vienu brūkšniu. Kaip ir kiek
vieno idealo supratimas, ateities 
vizija nėra savo esmėje vaizdi, 
ir ją suvokti tegalima bendrybė
mis. Vaizdui reikia detalių, o 
ateities suvokime detalės tegali 
būt klaidingos. Drįsčiau betgi 
manyti, kad jauno žmogaus po
zityvioj, konstruktyvioj ateities 
vizijoj nėra vietos vaizdui Lietu
vos tokios, kuri kiltų ir statytųsi 
iš šių dienų pasaulio griuvėsių. 
Kaip ateities žmogus, jaunas lie
tuvis ir laisvose šalyse ir paverg
tojoj Lietuvoj, manau, nelaukia 
tokio pasaulio galiūnų susirėmi
mo, kuriame ilgiems amžiams 
dingtų šviesesnės žmogaus būse
nos viltis. Jaunam žmogui vei
kiau įregima Lietuvos vieta ir 
reikšmė kaip tik tokiam pasau
lyje, kuriame vyktų iš tiesų tai
kingas Rytų ir Vakarų pasaulių 
suartėjimas. Šiandien mes kra- 
tomės taip vadinamos taikingo 
sambūvio (koegzistencijos) min
ties, nes tai tebetarnauja komu
nizmo klastai. Geresniame pa
saulyje, kokiuo jaunas žmogus 
nori tikėti, kokiame vyktų visos 
žmonijos artėjimas į didingąją 
bendruomenę, galbūt, kaip tik 
tokia būtų reikalinga Lietuva; 
reikalinga ne vieno galiūno sa-

laidas skirtingų kultūrų žmo
nėms artimiau vienas kitą su
prasti, taigi kaip laidas tobules
niam žmonijos sambūviui.

Suprantama yra, kad šitokią 
ateities Lietuvos viziją visoje jos 
reikšmėje nėra ir nebus lengva 
priimti vyresniajai kartai, ku
rios gyvenimas sąlygotas Lietu
vos praeities, apspręstas patirties 
glaudesnio ryšio su žeme. Sun
ku gali būti priimti viziją nepri
klausomybės tokios ir laisvės to
kios, kuri gal reikštų kultūrinę, 
bet ne. politinę, ne žemės auto
nomiją, ar dar kitokio pobūdžio 
politinį santykį didesnėje tautų 
šeimoje. Sunku priimti ateities 
viziją, jei joje gal nebūtų vaiz
do vienkartinio laimėjimo, gar
bingos pergalės mūšio kovoje, 
kurią pradėjo tėvynės gynėjai 
prieš ketvirtį šimto metų ir ku- sų manymu, kad tuose eilėraščiuose 
riems nebuvo lemta išgyventi sa
vo aukos prasmės.

Vienok tos aukos prasmė bus 
kaip tik didesnė, jei ji išsipildy
mo atsieks tokioje rytojaus Lie
tuvoje, kuri bus sukurta bran
džiais rytojaus amžiaus ir ryto
jaus pasaulio pagrindais. Tokiai 
ateities Lietuvai šiandien suvok
ti ir rytoj sukurti, reikia mūsų 
jėgų, reikia mūsų žinių, reikia 
drąsos, kuri kiekviename žmo
guje grindžias! jo asmens tapa
tybės tvirtumu.

Savo reikšmę, savo vietą žmo
nijos raidoje suvokti linkime 
šiandie visiems jauniems lietu
viams ir plačiame pasaulyje, ir 
pavergtoj tėvynėj. 
Lietuvos viltis ______
ga kiekvieno tvirto žmogaus, 
kiekvieno taikos, teisingumo, 
laisvės šalininko, kiekvieno liu
dytojo šviesesnės rytdienos.

težinojo tik apie J.V.A. ir ‘kitų 
kraštų lietuvius, kurie yra susibū
rę į komunistinius ar prokomunis
tinius sambūrius, kurie aiškūs da
bartinės Lietuvos politinės padė- 
dėties rėmėjai. Žinojo A. Margerį 
ir jam panašius, išleisdavo jų vei
kalus. Išimtį, tiesa, padarė Krėvei 
- Mickevičiui, Dabužinskiūi, bet 
tai, berods, ir viskas.

Šiais metais, bent Pergalėje, yra eilę Mickevičiaus kūrinių išvertęs 
įvykęs naujas posūkis. Įvestas 
naujas skyrelis “Iš Užsienio Lie
tuvių Kultūrinio Gyvenimo”, kur 
be “pažangiųjų” sutinkame ir mir
tinguosius. Nr.6, pavyzdžiui, ap
tariama Birutės Pukelevičiūtės 
“Aukso Žąsies” filmas, cituojama 
net Cleveland “Dirva”, minima 
Rūta Kilmonytė - Li ir jos atsie- 
kimai filmų pasaulyje. Nr. 7 mini
mi broliai Jonas ir Adolfas Mekai, 
jų paskutinis filmas pagal M. Tve
no sUžetų, jų laimėjimas prizo 
tarptautiniame filmų festivalyje, 
J. Meko leidžiamas “Film Culture” 
žurnalas, jo knyga “Semeniškių 
Idilės”. Broliai Mekai yra naujie
ji išeiviai. Tame pačiame numery
je aptariamas Jurgis Jankus ir jo 
60 metų jubiliejus, jo brandžiau
sias emigracijoj parašytas ir iš
leistas veikalas “Naktis ant Mo
rų”, suminimi ir kiti jo veikalai. 
Vertinama, žinoma, saviškai - pa
gal oficialių linijų, bet gana san
tūriai, b ekoliojimų bei “ekskomu
nikos”. Įdomiausia, kad įdedama 
net naujųjų išeivių kūryba. Turi
me galvoje š.m. Nr. 6 Vlado Šlai
to eilėraščius. Jie tikrai augšto 
meninio lygio, bet ne tas, 
atrodo, lėmė, kad pasirinkta V. 
Šlaitas. Pagrindinis motyvas, mū-

praskamba pesimistinė gaida dėl 
sunkios kūrėjo buities svetimoj a- 
plinkoj, kai "žingsnyje prie Kelio 
sako:
— Nueinu rytų pusėn,
bet ten niekas manęs nepasitinka; 
nukeliauju į vakarus,
bet ten niekas manęs nepasigenda; 
nukeliauju į šiaurę arba pietus, 
bet ir ten aš esu lygiai niekam 

nereikalingas.
Politiniam reikalui Pergalei ge

riausiai, be abejo, patiko Šlaito 
“Pagal Liaudies priežodį":
— Ne be reikalo liaudies priežodis

sako:

,. Laisvosios 
yra reikalin-

Kaip pasiklosi, 
taip ir išmiegosi.
Kadangi jaunystėje blogai pasi

klojau, 
už tai dabar visą savo amželį blo

gai ir miegu 
naktį leidžiu be mięgo, 
gi dieną vaikščioju pusiau miego

damas.

buvo M. Biržiška. Moksliniuose 
veikaluose tik labai nenofom tepa
minimas buvo Pr. Skardžius ir A. 
Salys

šis naujas posūkis sietinas su iš 
viso liberališkesniu kultūriniu kli
matu okupuotoj Lietuvoj, bet ir 
visame europinio komunizmo pa
saulyje Jau praeitais metais mums 
atrodė J. Degutytė nutolusi nuo 
marksistinio realizmo dėsnių, kai 
ji straipsnyje “Apie Poezijų” 
(Pergalės Nr. 2, 1965 m.) rašė:

“Poeto pagrindinis uždavinys — 
išreikšti savo individualybę (tur
būt, nereikia aiškinti, kad didelės 
individualybės visada išreiškia ir 
savo epochų). Gamtoje nėra dviejų 
vienodų nei medžių, nei lapų, nei 
žmonių. Vadinasi, poetas, atsklei- 
džiųs savo individualybę, bus drau
ge ir originalus, nes pasakys tik 
tai, kų jaučia, galvoja, mato tik 
jis ir niekas kitas pasaulyje”.

Tai ortodoksiniam materialisti
nio realizmo dėsniui būtų tikra he- 
rezija, nes kelia, kad ir nedrųsiai, 
individualizmų kūryboje. Kad ir 
toks sakinys: “Kaip ir kiekvieno

Mažiukas pakėlė galvą iš Vyrai tylėjo. Jie buvo 
vandens ir atrodė kaip per at- tenkinti, kad Mažiukas kreipia- 
lydį. Vanduo nusivigiavo skruo
stais, antakiai blizgėjo, po smak
ru judėjo vienas didelis lašas.

— Dabar aš O.K.,
Mažiukas ir, lyg kątik pabudęs, 
perbraukė rankom per veidą. 
Judesys jam išėjo staigus ir kie
tas; kaip per stalą perbraukė jis. 
Mažiukas buvo girtas, jis gaivi- kurio retus gyvplaukius galima 
nosi. Visi, kas tik žiūrėjo į jį, būtų nubraukti su karštu blynu, 
matė, kad jis girtas. Visi girdė- sako jiems, vyrams, kad, girdi, 
jo kaip jis sakė “dabar aš O.K.” esąs visiškai O. K., kada jie visi 
ir niekas nepritarė jam. Visi pa- aiškiai mato, jog tas “O. K.” 
galvojo: “Dar jaunas, o jau apsiseilinęs visas, purvinas iki 
toks”. Turintys vaikų stebėjo kelių — velnias žino kur jis 
Mažiuką liūdnai ir susirūpinę, braidžiojo — ir tuoj puls ir tada 
“Jaunimas, jaunimas — mūsų 
augantis jaunimas...”

Mažiukas pats stovėjo susi
kaupęs, akim tarsi įsikibęs į 
kažką kitiem nematomą.

— Dabar aš visai O.K., —
pakartojo jis griežtai ir vėl pa
silenkė į vandenį — giliai, tik 
pats pakaušis paliko sausas. 
“Gera vandenyj”, sakė jis sau 
mintyse, bet lūpų nejudino. Ma
žiukas žinojo, jeigu jis kalbės, 
burbulai ims kilti, suprasti jo, . 
vistiek, niekas nesupras, manys jo. Mažiukas smarkiai abejojo: 
tik, kad jis, ko gero, neteko 
kvapo arba, kad jį jau tampo iš 
vidaus. , ------------  . r___

Greta prausyklų buvo visa ei- kalbėjo Mažiukas.
lė. Ant sienos ten kabėjo vei- — Mes tave tuoj padarysim 
drodukai ir ten skutosi vyra.i dvigubą, — iš toliau, gal nuo 
Atvertę smakrus, jie gabiai mui- penkto ar šešto veidrodžio atsi- 
linosi pabarzdes, o, kad skuti- liepė balsas, — padarysim iš ta- 
mosi aparatai geriau slystu ir vęs du dvigubus... prisilakė, žal- 
nedrėkstų, vyrai darė savotiš- tys, ir vėl.
kas, prie peiliuko ašmenų prisi
taikančias grimasas. Kai kurie 
lenkėsi prie veidrodžių taip ar
ti, jog darėsi neaišku ar jie sku
ta save ar savo veidrodinius at
vaizdus .

Mažiukas pakilo iš vandens, 
pakratė galvą, atsimerkė ir už
simerkė vėl. Vokai sunkiai užsi- 
spaudė ant akių ir Mažiukui 
rodėsi, kad ne jie užstoja vaiz
dą, bet spalvos — sluogsniai 
spalvų: mėlyni, tamsiai pilki ir graži kaip pasaka, — garsiai už

traukė jis lauke. Bet durų Ma
žiukas netrenkė.

Kai vyrai jau krovė savo sku
timosi įrankius į senas cigarų 
dėžutes arba tam tikrus maiše
lius, tarpduryj staiga vėl pasiro
dė Mažiukas.

— Dvigubi! Vistiek jūs dvigu-

ištarė

si į juos kaip į sau lygius. Jiem 
taip pat nepatiko, kad jis net 
du kartu pakartojo “dabar aš 
O. K.”. Ir tai ne taip sau, o 
pabrėžtinai ir iššaukiančiai, lyg 
ginčą užvesdamas. Kas girdėjo? 
Jis, tas šlapaausis purzlius, ku
riam nei skustis dar nereikia, ir,

jau greit nebeatsistos ant kojų, 
jei nesilaikys kur tvirtai įsitvė
ręs. Kas girdėjo?

— Kažin ar aš
pusbalsiu pratarė Mažiukas ir 
matė vyrus pusiau dvigubus. Iki 
juosmens jie buvo kaip reikiant, 
bet krūtines, rankas ir galvas 
jie visi turėjo dvigubas.

— O gal aš visai nesikreipiau 
į vyrus, — Mažiukas kalbėjo 
garsiau, — į dvigubus vyrus, — 
pridėjo jis dar garsiau ir mirkčio-

klausiau? —

— Nejaugi jie iš tikrųjų pa
sidarė dvigubi. Tiek vyrų ir 
kiekvieno vis po du, — palengva

— Mes tave tuoj padarysim

Vyrai palingavo galvomis ir 
jų veidrodiniai atvaizdai palin
gavo irgi.

Mažiukas sukluso. “Grąsina”, 
pagalvojo jis, “tegu sau grąsina. 
Aš išeisiu ir taip trenksiu duris, 
kad visos prausyklos ir muiluo
ti veidrodžiai subyrės į šipulius. 
Ir Mažiukas ėjo. Jis lingavo, stū
mėsi j priekį įstrižom, ramstėsi 
į sienas, bet ėjo.

— Ech jaunystė tu mano, tu

šviečiantys, raudoni.
— Velniava, — galvojo Ma

žiukas, — čia vyrai, čia debe
sys spalvoti, čia, vėl, aš... Bet 
aš, pats aš esu jau visiškai O.K. 
ir turiu laiko, marias laiko...

Jis atsisuko į besiskutančius 
vyrus: t

— Vyrai. A, vyrai? Pusė ke- bi ir baigta, — šaukė jis čežančiu 
tūrių dar juk nesusirinko? užkimusiu balsu.

meno kūrinio, taip ir lyrinio eilė
raščio grožį ir vertę lemia jo ori
ginalumas”. Visai teisingai, bet ko
kį originalumų galėjome įžvelgti 
stalininių laikų skulptūroje, tapy
boje ar net Lietuvos TSR Valsty
binio Dailės Instituto darbuose? 
(Turime prieš akis jo leidinį Vil
niuje 1960 m.).

J. Degutytė gana aiškiai pasi
sako ir už moderniųjų poezijų, ku
ri iki šiol komunistiniame pasau
lyje buvo apšaukta dekadensu. 
Štai ji cituoja tame pačiame strai
psnyje V. Roselį: “Tik intonacijos 
įtampa, pagimdyta minties ir jaus 
mo įtampos, sukuria eiles, o visiš-

kai ne išorinės ypatybės — ritmas 
ir rimas”.

Naujas dalykas ir Antano Miš
kinio straipsnis "Mano atsimini
mai apie Kazį Binkį, Pergalė, Nr. 
6, 1966 m. Straipsnis labai objek- 
tingas ir nieku būdu ne propagan
dinis. K. Binkis gi ir buvo mūsų 
moderniosios poezijos pradininkas, 
o komunistinei propagandai jis ne 
tik savo kūryba, bet ir gyvenimu 
mažiausiai tinka.

ai 
U

-

Ž ____ .t
Geriausiai pavaišinsi savo draugus ir bičiulius

švenčių proga degtine

BALTIC VODKA

X

Gaminama lietuvio Adelaidėje, ir ekspertų pripažinta 

augščiausios rūšies. Gaunama visoje Australijoje. 
SPECIALIAI ŠVENČIŲ PROGA IŠLEISTA

NEPAPRASTAI AUKŠTOS KOKYBES

VYŠNINE — CHERRY VODKA
S y d n e j u j e reikalaukite pas M. PETRONJ

152 LIVERPOOL RD., ENFIELD. TEL. 74-5727

X

į.

X

I 
t
T XS
X

BALTIC MANUFACTURING CO. PTY. LTD.

Cm. Newman St. and Institute Lane Semaphore, S.A. x
❖ Emėjų būtą daug, bet kad tų 

davėjų maža.

PATARLĖS

Globoja, kaip vanagas vištas

Viena bėda ne bėda, bet kai 
dvi trys susėda, tai žmogų su
ėda.

Kada gi pekloj velnių pritrū
ko?

Linksmas kaip pavasaris, tur
tingas kaip ruduo.

Kvailas mares perbrenda, kla 
ne prigeria.

Gimines priimk tokius, kokie 
jie yra, bičiulius pasirink.

Gerą duoną turėjo, tik valgyti 
nemokėjo.

Labai jau gudrus, tik pelių ne
gaudo.

Kas to nežino, kad nedėlioj 
šventa! ___

Ant arklio jojo, arklio ieško
jo.
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SPORTAS JAUNIMO KONGRESE
Rašo Algis Šimkus

Šiandien Australijos krepSinis pasiekęs pasaulio stan
dartą, ir patekti į Australijos steito rinktinę (state team) žai
dėjui neužtenka turėti tam sportui gabumų, bet reikia paau
koti daug sunkaus darbo, tačiau nežiūrint visų tų sunkumų 
Šios SeSios lietuvaitės Šįmet Australijos pirmenybėse atsto
vavo steitus. IS kairės: G. Krivickaitė S.A., D. Statkutė Vic., 
V. Juciūtė M. Lapienytė S.A., R. Milvydaitė Vic. ir N, VyS- 
niauskaitė S.A. Foto P. Šatkaus.

Kongreso metu ir pirmoji šhvai- kraipų fanatikai, kurie pamiršta 
tė po kongreso buvo taip perpildy
ta, kad iš viso teko labai mažai 
miegoti, žinoma, būnant čia taip 
pat norisi susitikti kuo daugiau 
žmonių ir pamatyti didesnius kraš
to plotus, tad ir rašymas labai nu
kentėjo. Štai keletas įspūdžių iš 
sporto simpoziumo Kongrese.

Kalbėdamas apie sporto simpo
ziumą norėčiau atkreipti dėmesį, 
kad visi dalyviai išskyrus mane 
buvo šiaurės Amerikos, todėl ir 
diskusijos daugiau gal būt krypo 
į jų problemas. Gi problemų, kiek 
teko pastebėti, savo veikloje jie 
turi nemažai. Australijos sporto 
klubų susitvarkymas bei bendra
darbiavimas atrodo geresnis bei 
pranašesnis už šiaurės Amerikos. 
Tad iš susiorganizavimo bei ben
dros veiklos mažai ką tegalėtume 
pasimokyti iš amerikonų. Bent toks 
įspūdis gavosi iš pačių diskusijų.

Patį simpoziumą visai gerai mo- 
deravo visiems žinomas V. Adam- 
kavičius trumpai apibrėždamas 
sporto reikšmę bei naudą ir pris
tatydamas simpoziumo dalyvius.

tikrąją sportinę esmę.

SPORTININKO AUKLĖJIMAS

ŠACHMATAI

pirmoji 
vietą iš 
turnyre, 
laimėtos

liko namuose, o vienas tiesiai iš 
baliaus mėgino surasti turnyro 
vietovę, bet atvyko pavėluotai. 
Latvius nugalėjome, bet taip ir 
pritrūko pusės taško. Taurę lai
mėjo estai, surinkę 7 taškus, lie
tuviai 6i ir paskutinėje vietoje 
latviai su 4i taško.

Prieš latvius žaidė ir taškus lai
mėjo: V. Patašius 1, V. Liūgą 1, 
A. Kabaila i,,J. Dambrauskas 1, 
V. Augustinavičius 1, ir P. Gro
sas O.

TURNYRŲ REZULTATAI
Sydnėjaus tarpklubinės šachma

tų varžybos, kuriose dalyvavo dvi 
koviečių komandos, baigėsi naujų
jų australų laimėjimais. A klasės 
turnyrą laimėjo ukrainiečiai, o A 
rezervo laimėtojais taip pat nau
jieji australai, kurie žaidė už 
Blacktown Workers klubą. Kovie
čių pasiekti rezultatai galėjo būti 
kiek geresni. A klasėje 
komanda užėmė devintą 
dešimties dalyvavusių 
Bendri rezultatai: trys
ir šešios pralaimėtos varžybos.

A rezervo koviečių komandos 
rezultatai geresni. Iš dvylikos var
žybų laimėta penkios, pralaimėta 
šešios ir vienos varžybos sužaistos 
lygiomis.

LIETUVIAI -J, ESTAI 2:4
Šių metų pabaltiečių šachmatų 

turnyras buvo pravestas keletu 
mėnesių anksčiau. Lietuviai, ne
galėdami sudaryti pajėgios ko
mandos, skaudžiai pralaimėjo es
tams 4-2 santykiu. Tai buvo pir
mas pralaimėjimas estams nuo 
1965 metų. J. Maščinsko prieši
ninkui neatvykus antrą tašką lie
tuviams laimėjo P .Grosas. Kiti 
žaidėjai: V. Liūgą, A. Kabaila, V. 
Koženiauskas ir J.Jenčius savo 
partijas pralaimėjo.
LIETUVIAI — LATVIAI 4į -Iš

Norėdami laimėti šių metų pa
baltiečių taurę turėjome nugalėti 
latvius labai aukštu rezultatu. Žai
dimo diena buvo labai nepalanki. 
Išvakarėje vyko garsusis Spaudos' 
Balius. Keletas žaidėjų specialiai

ŽAIBO TURNYRAS
Estai laimėję taurę, praves šių 

metų Tallin - Riga - Vilnius šach
matų žaibo turnyrą, kuris įvyks 
rugsėjo 18 d. (sekmadienį) 2 vai. 
p.p. Estų namuose Surry Hills. JPo 
turnyro bendra pabaltiečių šach
matininkų vakarienė ir taurių į- 
teikimas. Lietuviams šachmatinin
kams į šį turnyrą atskirų pakvie
timų nebus siunčiama, bet kiekvie
nas žaidėjas, norėdamas dalyvauti, 
turi iš anksto pranešti savo pavar
dę šachmatų sekcijos vadovui dėl 
dalyvavimo vakarienėje. V.A.

Pirmoji kalbėtoja buvo Elvyra 
Vadopalienė - šikšniūtė iš JAV. 
Jos tema buvo auklėjimo aspek
tas. Ji gana išsamiai išgvildeno vi
są temą, t.y. auklėjimą individo 
sportininko. Visų jos suminėtų 
sportinių idealų įtakoje auklėtas 
sportininkas ar sportininkė tikrai 
būtų pavyzdinga būtybė dabarti
niam sportuojančiam lietuvių jau
nimui. Žinoma, praktiškai idea
las tegali būti tik siekiamas, nes 
jo pasiekti neįmanoma.

Idealaus sportininko tikslai 
trumpai apibrėžiant būtų: gerinti 
savo rezultatus pasirinktojo spor
to šakoje, savo darbu padėti to 
atsiekti kitiems savo žiniomis, bū
ti geru varžovu, nenusiminti pra
laimėjus, o geriaus siekti rezulta
tų pagerinimo atsimenant, kad da
lyvavimas yra net svarbiau už lai
mėjimą. Deja, šių laikų sportinin
kai perdažnai linkę nusivilti pra
laimėjimais, o laimėjimų pasiryžę 
siekti bet kokia kaina net kenkiant 
savo varžovui. Ypatingai paskuti
nis reiškinys pastebimas profesio
naliniame sporte. Visos šios mi
nėtos ydos įsisavinimos ten, kur 
nėra atitinkamai gerų vadovų ar
ba jei vadovai yra savotiškų pa-

SPORTO KLUBAI
A. Šapokaitė iš Kanados kalbė

jo apie sportinį aspektą vietiniuo
se klubuose ir bendrai apie lietu
vių sporto klubų reikšmę išeivijo
je.

Ji pabrėžė, kad lietuvių sporto 
klubai turėtų būti viena iš sti
priausių priemonių lietuvybei iš
laikyti jaunimo tarpe, bet žinoma, 
susiduriama su įvairiausiomis pro
blemomis. Dažnai klubai būna ne
kaip organizuoti ir nepajėgia pa
traukti jaunimo, ypatingai tikrai 
gerų sportininkų.. Klubuose trūks
ta gerų trenerių bei vadovų. Gi 
blogas treneris gali būti didelė ža
la sportininkui, tad ir nenuostabu 
jeigu kartais geri sportininkai net 
ir pasitraukia iš lietuvių eilių.

Toliau buvo paminėta svetim
taučių dalyvavimas lietuvių sporto 
klubuose. Iš sportinės pusės tai 
dar nebūtų nieko bloga, bet iš lie
tuvybės pusės jau yra kenksminga, 
nes tas verčia visus kalbėti vieti
ne kalba ir tuo artina nutautėji
mą. Tačiau visai kas kita bendra
darbiauti su svetimtaučių klubais.

Toliau buvo paliestas jaunučių 
klausimas Jie mūsų klubuose daž
nai pamirštami Daugelio išsireiš
kimas - kas ten norės su vaikais 
užsiiminėti! Šitoks, sakyčiau, kvai
las išsireiškimas yra tiesioginė 
mūsų dabartinių klubų pražūtis, 
nes tie vaikai yra mūsų ateities 
sportininkai bei vadovai. O ar jie 
bus geri sportininkai ir vadovai, ar 
jie iš viso bus lietuviškų klubų na
riai, priklauso nuo dabartinių va
dovų. Ar ne laikas susirūpinti?

pritariau mažam informadniam 
laikraštėliui anglų kalba anksčiau 
minėtiem “seniem ateiviam”, ne
mokantiems lietuviškai. O pagrin
das tam būtų toks: jei sportinis 
laikraštėlis bus leidžiamas abiem 
kalbom, tai jaunimas skaitys vie
tine kalba, o ne lietuviškai, šiuo 
klausimu išvadų nebuvo prieita, 
bet atrodytų, kad Amerikos lietu
vių atstovai pasiliko prie savo 
nuomonės, būtent, spauda reikalin
ga abiem kalbom.

gal tik vos kiek pranašessi už ge
rus “klubininkus”.

Iš kitos pusės sudarant rinkti
nę tikrai sukelia abejonių, ar tai 
yra teisinga iš žaidėjų pusės, nes 
žaidėjas, kuris yra ir geras klubo 
narys, dažnai pašvenčia laiką klu
bui, kurį jis galėjo panaudoti tre
niruotėms ir gal būt pasiekti aukš
čiau minėtos “žvaigždės” lygio, bet 
būdamas ar turėdamas truputį 
žemesnį lygį negu žvaigždė nepa
tenka į rinktinę. Gi surinkus pa
našius žaidėjus ir juos kiek patre- 
niravus gal būtų sudaryta lygiai 
kaip ir “žvaigždžių” panaši ko
manda, o komandiniai gal ir ge
resnė. Bet čia susiduriama su il
gesnio laiko klausimu, o laiko klau 
simas yra labai aktualus. Daž
niausia jo ir nėra. Trumpai sa
kant, sudarant rinktines yra dvi 
išeitys: sudaryti geriausią viene
tą atsižvelgiant į klubinį tašką - 
priimant “žvaigždes”, ir antra, su
daryti geriausią vienetą renkan
tis žaidėjus tik iš aktyvių klubo 
narių be "žvaigždžių”.

šiuo klausimu simpoziumas ne
priėjo konkrečios išvados. Man a- 
trodė, kad šiam simpoziumui lai
ko buvo per maža, nes diskutuoti
nų klausimų netrūko. Deja, reikia 
pripažinti, kad laiko stoka buvo 
pastebėta per visą kongresą, net

POPIERIUS

Nors popierius pradžioje buvo 
gaminamas iš medžio, bet gamybos 
paslaptis kažkur dingo. Per šimt
mečius popieriaus pramonė rėmės 
skudurais, kas labai apribojo po
pieriaus produkciją. Tik 1867 m. 
amerikietis Tilghman atrado, kad 
medžio skaidulos galima išskirti 
rūgštimi. Ir taip mediena pasidarė 
popieriaus pagrindinė žaliava.

se-
ne-

ORATORIJA
Susitinka du draugai.
— Ar patiko vakarykštis 

certas?
— Labai. Atliko Hendelio 

tori ją.
— O kas yra oratorija?
— Kaip čia tau pasakius... Jei

gu, pavyzdžiui, aš tau sakyčiau 
“duok man papirosą”— tai nebus

kon-

ora-
BLAIVININKO ASILAS

Kalbėdamas apie blaivybę, pas 
kaitininkas nurodo tokį pavyzdį:

— įsivaizduokite, kad kieme sto
vi dvi statinės, viena su vande
niu, kita su alum. Prieina prie oratorija. Bet jei aš tau sakyčiau 
jų ištroškęs asilas. Iš kurios jis 
gers?

— Iš pirmosios, — pasigirsta 
klausytojo balsas.

— Visiškai teisingai. O kodėl?
— Dėl to, kad jis asilas!

“duok man papirosą, o duok man, 
o duok man, duok papirosą, papi
rosą, papirosą duok, duok duok 
man, duok maaan papiiirosąąą, 
rosą, rosą” — tai ir bus orato
rija.

VADOVYBĖS REIKALU
A. Kleinaitis iš JAV buvo 

kantis kalbėtojas. Jis kaip tik 
perseniausiai baigęs kūno kultū
ros mokslus ir savo kalboje lietė 
daugiau sportinį aspektą bei spor
tinių sąlygų sudarymą lietuvių 
tarpe. Jis pats ‘būdamas sporti
ninkas pareiškė nusivylimą dabar
tine situacija šiaurės Amerikoje. 
Jis labai aiškiai pasisakė, kad šiuo 
metu vadovavimas bei treniravi
mas sportininkų yra labai atsili
kęs lietuvių tarpe. Tariami* vado
vai perdaugmažai turi žinių, o ir 
turimos žinios dažniausia yra per- 
senusios. Gi pastangos tas žinias 
atnaujinti ar papildyti yra labai 
menkos. Juk dauguma vadovų nori 
būti gerbiami kaip vadovai, bet bi
jo ar nesugeba pasirodyti pozity
viais darbais. Stengiamasi kulty- 
vuoti sporto šakas, kurios buvo 
kultyvuojamos Lietuvoje neatsi
žvelgiant į dabartines sąlygas bei 
čia jaunimo mėgiamas sporto ša
kas. Sportininkas kaip individas 
yra visai pamirštamas ir su juo 
elgiamasi kaip su daiktu. Kleinai
tis dar pabrėžė, kad permažai de
dama pastangų stengiantis įsigyti 
sporto salių bei kitų reikmenų 
ram sportininko treniravimui.

ge-

(Bus daugiau) Paruošė Vertis

Popierius gaminamas iš celulo- 
zės skaidulų, kuri sudaro augme
nijos esminę dalį. Šalia medžio po- 
popieriaus gamybai naudojama 
medvilnė ir linai, ryžiai, kana
pės ir jūros žolė (esparto grass). 
Chemikai atrado, kad eilė medžių, 
prieš keletą metų dar netikę 
pieriaus gamybai, šiandie ir 
naudojami šiai pramonei.

po-
jie

Taip šiandie medžių liekanos, 
kurios nesunaudojamos kitiems 
tikslams, nulupus jų žievę, atiduo
damos popieriaus fabrikams. Ame
rikoje medienos šaltiniai popie
riaus gamybai eina iš privačių 
rankų. Net įsteigtos taip vadina
mos “medžių farmos, kurios spe
cialiai augina medžius popieriui. 
Šioji “Tree Farm System” rūpi
nasi parinkti tinkamiausius me
džius ir juos išnaudoja iki tru
pinio.

RINKTINĖS PROBLEMA
Užkliudytas ir “žvaigždžių” 

klausimas, susilaukęs gana gyvų 
diskusijų, čia buvo bandyta išsi
aiškinti, kaip turėtų būti sudaro
mos reprezentacinės komandos. 
Kitaip sakant, kokie žaidėjai turė
tų patekti į tokias komandas (šis 
klausimas daugiau lietė š. Ame
rikos lieuvių krepšinio rinktinę, 
bet gali būti pritaikoma ir bet ko
kiai kitai rinktinei. Pagrindinė 
problema yra, kad geri žaidėjai, 
kurie per mjįtus normaliai iš viso 
neprisideda prie klubo veiklos, bet 
užtenkamai geri būti įtraukiami į
rinktinę pirmiau negu geri “klubi- gi to ir buvo tikėtasi, nes sunku 
ninkai”. Ar tai yra teisinga? Iš 
vienos pusės - taip, nes šis repre
zentacinis vienetas, atstovauja lie- 
tvius, ir jo laimėjimais gali di
džiuotis visi, todėl reikėtų siekti 
kuo geriausio ir stipriausio viene
to, nežiūrint, ar parenkami asme
nys yra geri klubų nariai, ar ne. 
šitoks rinkimo būdas be abejo su
kelia nepasitenkinimo žaidėjų tar
pe, kurie per metus kovoja už klu
bo spalvas ir yra beveik geriausi 
klubo žaidėjai, bet į rinktinę ne
patenka, nes jų vietas užima indi
vidai, kurie beveik iš viso nepri
klauso ar yra neaktyvūs klubo na
riai, bet savo žaidimo lygiu yra giau atstovų iš kitų kraštų.

ką nors gudriau sukombinuoti per 
tris dienas.

Simpoziumo pabaigoje V. Adam- 
kavičius trumpai susumavo disku
tuotas temas ir padėkojo daly
viams. Jokių išvadų nebuvo pada
ryta. Jokių sportinių veikimo gai
rių nebuvo suformuluota. Kaip 
jau minėjau, simpoziume dalyva
vo visi šiaurės Amerikos atstovai 
išskyrus mane, todėl ir didžiau
sia diskutuotų probemų dalis bu
vo jų. čia gal būt ir buvo didžiau
sias šio simpoziumo minusas, nes 
būtų buvę daug įdomiau ir nau
dingiau, jeigu būtų dalyvavę dau-

TIK PER 10 DIENU

Trumpam vasaros sezonui ir už labai papigintą karną >• 
siūlome ypatingai gerus ir praktiškus siuntinius, kurie prista- J 
tomi j Lietuvą oro paStu per 10 dienų. >$

Šie tokie praktiški ir reikalingi siuntiniai suteiks jūsų ar- >♦< 
timiesiems malonią staigmeną ir netikėtą paramą, tad nepra- 
leiskite šios retai pasitaikančios progos ir pasinaudokite šiuo H 
mūsų specialiu pasiūlymu.

MERGUŽĖLĖ (01)
Itališkas labai populiarus lietpaltis, vilnonė kostiumui 

arba vasariniam paltui medžiaga, 4 jardai gėlėtos šilkinės 
suknelei medžiagos, 1 nailono skarelė, 1 šilkinė labai graži 
gėlėta skarelė, 2 poros geriausių nailono kojinių, 1 neperma
tomo nailono bliuskutė.

KAINA £22.0.0

SPORTINĖ SPAUDA
Kiekvienas iš minėtų kalbėtojų 

atkreipė dėmesį į sportinę spaudą 
iš vienos ar kitos pusės. Kadangi 
šis klausimas buvo išsamiau dis
kutuojamas vėliau, tai tuo tarpu 
jo neliesiu.

Iš savo pusės aš patiekiau su
glaustą pranešimą apie Australi
jos lietuvių sportininkų veiklą. 
Truputį sustojau prie sportininko 
kaip charakterio. Jeigu žmogus pa
jėgia save gerai kontroliuoti bei 
susitvarkyti sporto aikštėje, jis 
dažniausiai išsivysto į pastovią 
bei patikimą asmenybę tolimesnia
me gyvenime. Taip pat sportinin
kas, galįs geriau prisitaikyti orga
nizuotam komandiniam sportui, 
jis visada mokės prisitaikyti bei 
įsijungti į gerą organizacinį gyve
nimą ir vėliau.

Atsirado klausimų ir iš skaity
tojų pusės. Ypač užkliuvo spau
dos klausimas. Buvo keliamas 
klausimas leisti sportinius laikraš
tėlius abiem kalbom (lietuvių ir 
anglų) Amerikoje. Juk Amerikoje 
esą daug senų ateivių, kurie jau 
nekalba ir neskaito lietuviškai, bet 
dar save tebelaiko lietuviais. Ame
rikos lietuvių didelis procentas 
bent pradžioje buvo nuomonės, 
kad reikia leisti sportinius laikraš 
tėlius lygiagrečiai dviem kalbom. 
Aš šiai nuomonei prieštaravau, nes 
galvoju, kad tai yra pirmas ir 
tvirtas žingsnis į nutautėjimą, bet

BERNUŽĖLIS (02)
Nailoniniai spalvoti arba balti viršutiniai marškiniai, 1 

terilino kaklaraištis, vilnonė vasariniam kostiumui medžiaga, 
arba juoda kostiumui medžiaga, 1 specialus labai stiprus ita
liškas lietpaltis, viena pora nailono kojinių su 6 mėnesių ga
rantija, 1 be rankovių su kostiumu dėvimas megztukas.

KAINA £22.0.0

Jungtinis Mergužėlės ir Bernužėlio siuntinys kainuoja 
TIK £41.0.0.

Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio pasise
kimo turėjusieji siuntiniai: V-3 — 10i 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 jardų nepermatomo 
nailono graiausių raštų 4 suknelėms už £15.0.0; ir M-13 
vertingas aukšto kaloriteto maisto siuntinys 22 Ibs už £10.0.0 
(anglų valiuta).

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

BALTIC STORES LTD
421 HACKNEY RD.. LONDON. E. 2, 

GREAT BRITAIN.
Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir 

gavėjo parašu patvirtintas pristatymas per 3-4 savaites. Vi
sos siuntos registruotos ir apdraustos.

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

Mūsų siuntinius galima užsakyti per: COSMOS Trading 
Co., 2 Schofield Str., Vic. Tel. 397-2325 ir per visus skyrius 
visose valstijose.

H. Petrauskas, 25 Prior Rd., Noble Park, Melbourne. S
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE Pranešimai
PAIEŠKOJIMAS

Anglijoje gyvenantis Antanas 
Papievis (21 Haigh St., Pelion

MELBOURNE
ATSISVEIKINOME 

SU VADOVU
Melbourne lietuviai evangelikai 

aną sekmadienį savo koplyčioje 
atsisveikino su vienu iš pirmųjų 
savo pamaldų vadovų - sakytojų - 
S. Tautvaiša. Jis pabuvęs čia Aus
tralijoje tik apie dvejus metus 
vėl grįžo atgal į Vokietiją.

S. Tautvaiša per tą trumpą lai
ką padarė daug gero: jis savom 
lėšom leido religinio turinio lai
kraštėlį lietuviškai (“Išganymo 
žinia”), jis rūpinosi evangelikų 
pamaldom, jis net parūpino lietu
viškų giesmių knygų. Antai vos 
pirmą kartą susėdus koplyčios 
suolose, p. Tautvaiša atidarė savo 
portfelį ir išdalinęs gražiai ats
paustas giesmes tuoj pirmas ir už
traukė savo stipriu balsu — “Ga
lingas Dievas Dangaus Ziono... ”

Reikia priminti, kad Melboumo 
lietuviai evangelikai daugiau kaip 
15 metų buvo išsimėtę po įvairias 
protestantų bažnyčias ir tik šių 
metų pradžioje susijungė į vieną 
vienetą - lietuvišką parapiją. Ži
noma, didžiausias tam paskatini
mas buvo toji.Liet. Namuose esan
ti koplytėlė, kurią Liet. Klubas 
paliko lietuvių religiniams tiks
lams.

Taip ir rinkomės kiekvieno mė
nesio pirmąjį sekmadienį, o vėliau 
ir p. Tautvaiša prisidėjo dar su 
sekmininkų grupe, kuriai laikė 
pamaldas kas antrą sekmadienį. 
Taigi, koplyčia nestovėjo tuščia - 
joje vis skambėjo lietuviškos gies
mės. Per paskutines pamaldas jau 
turėjome ir vargonėliuš, kuriuos 
paskolino p. Kemfertienė iš Clay
ton. Turime ir pačią jauniausią 
vargonininkę — p. Baltrukonytę.

Dievo žodžiui paskaityti turime 
dar vieną sakytoją — p. Kemfertą, 
kuris, deja, irgi netrukus išvyks
ta į Vokietiją.

Bet mes su dideliu džiaugsmu 
laukiame Kalėdų, nes prieš Kalė
das grįžta iš Amerikos pirmas čia 
mokslus baigęs lietuvis kunigas 
Jonas Šimboras Sydnėjuje gyve
nančių tėvų šimborų sūnus. Jis ga
vęs paskyrimą į Swan Hill, Vic., 
bet pažadėjo kiek galėdamas daž
niau aplankyti ir Melbourno lietu
vius ir pravesti mums pamaldas.

L.K.MOTERŲ D-JOS SUKAKTIS
Rugpiūčio 21 d. Melbourno L. K. 

Moterų Dr-ja šventė 15-kos metų 
sukaktį. Dr-jos narės organizuo
tai su savo vėliava dalyvavo pa
maldose. Po jų Lietuvių Namuose 
įvyko pats sukakties minėjimas - 
pobūvis. I jį atvyko apie 130 as
menų ir buvo susodinti prie sko
ningai padengtų stalų.

Dr-jos pirmininkė Danutė Bal
tutienė, jaunosios kartos atstovė, 
atidarė sukakties minėjimą turi
ninga kalba, nušviečiančia dr-jos 
nueitą kelią ir jos tikslus. Dr-jos 
globėjas ir dvasios vadas kun. Pr. 
Vaseris tarė ilgesnį sveikinimo žo
dį. Po jo sveikino visa eilė or
ganizacijų astovų: V. Čižauskas -
L. K. Federacijos, A. E. Liubinas- 
Melbourno Apylinkės V-bos, A. 
Krausas - Krašto Kultūros Tary
bos J. Makulis - skautų, J. Petra
šiūnas - Melbourno Klubo, K. 
Mieldažys - Parapijos chroro ir 
A. Bladzevičius - Melbourno spor
tininkų vardu. Rašytoja M. Sla
vėnienė perdavė nuoširdžius svei
kinimus iš Sydnėjaus ateitininkų, 
raštu sveikino Adelaidės katalikės 
moterys, P. Pusdešris, kun. Pet
rauskas. Išskirtinas momentas 
buvo premijos įteikimas rašytojai
M. Slavėnienei. Kun. Pr. Vaseris 
paskaitė vertinimo komisijos aktą 
ir pasveikino laureatę. Dr-jos pir
mininkė D. Baltutienė tariusi žo
dį įteikė laimėjusiai 100 dolerių. 
Laimėjusioji premiją rašytoja M. 
Slavėnienė padėkojo už šiltą gra
žų priėmimą bei jos kūrybos įver
tinimą.

Po oficialios dalies dar ilgai pa
sisvečiuota, daug dainų padainuo
ta bendrai ir solo. P. Morkūnas 
be tradicinės žirgelio dainos, pa
dainavo dvi naujas arijas, p. Pe- 
traitienė padeklamavo Fausto Kir- 
šos eilėraštį. Dainavo Raudžių An
tanas su savo draugų ir kitos po
nios, kurių sunku visas išvardinti. 
Ypač verti dėmesio laureatės M. 
Slavėnienės paskaityti eilėraščiai. 
Apskritai minėjimas praėjo malo
nioje prasmingoje nuotaikoje. Gra
žu, kad katalikės moterys sugeba 
nevien gardžius patiekalus paruoš
ti, lietuvišką apkepą (kugelį) iš
kepti, bet ir spaudą bei rašytojų 
kūrybą paremti bei skatinti. La
bai džiugu, kad jos jaunojoje kar
toje surado deimančiuką - Danutę 
Baltutienę, kurį taip sėkmingai va
dovauja draugijai ir taip skonin
gai ir sumaniai pravedė 
15-kos metų sukaktį.

GEELONG

dr-jos

(fc.)

KAUKIŲ BALIUS
Išpuoštoje salėje atsispindėjo 

visi metų laikai jaunuose veiduo
se pavasaris žaliose gyvatvorėse 
vasara, kaukėse ruduo ir virš gal
vų krentantis žiemos sniegas. 
Žmonių prigūžėjo tiek daug, kad 
pritrūko vietų. Net ir stovintieji 
nejautė nuovargio stebėdami kau
kės. Bet visus užbūrė “ruduo” įsi
sukęs į salės vidurį ir krėsdamas 
pokštus: veidas pridengtas klevo 
lapu, visas liemuo lapuotas,

Melboumo Lietuvių Socialinės Globos Moterų Draugija 
nuoširdžiai sveikina Melboumo Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugiją penkiolikos metų sukakties proga ir linki dar daug 
gyvavimo metų ir geriausios sėkmės visuose Jūsų darbuose.

Socialinės Globos Draugija džiaugiasi ir dėkinga už 
Jūsų visuomet ištiestą seserišką pagalbos ranką, už darnų 

bendradarbiavimą ir visuomet atvirą gerą širdį. Abiejų Mel
bourne Moterų Draugijų ateityje laukia dar daug bendro 
darbo; todėl linkime ir toliau to paties ištvermingumo, tos 
pačios seseriškos meilės.

Melboumo Lietuvių Socialinės Globos Draugijos Vardu
A. Matukevičienė

M.L.S.G.M. D-jos Pirmininkė

Tautos Šventės Minėjimai
GEELONG

Rugsėjo 11 d. Geelongo Liet. 
Namuose įvyks Tautos šventės 
minėjimas 10.15 vai. šv. Mišios 
šv. Jono bažnyčioje, kurias atna
šaus kun. P. Dauknys. Pamaldų 
metu giedos Geelongo Liet, choras 
vad. R. Zinkevičiaus.

3 vai. p.p., Geelongo Liet. Na
muose minėjimas:

a) paskaita.
b) meninė' dalis, kur dalyvaus 

beveik visos Gelongo meninės 
jėgos ir taip pat savaitgalio 
kykla.

Parodykime savo tautinį
brendimą skaitlingai dalyvaudami 
pamaldose ir minėjime.

Geelongo Apyl. Valdyba

pa- 
mo-

su-

greso lithuanistikos diskusijų ap
žvalga ;

Martynas Didžys — Jaunimo 
Kongreso politinių diskusijų ap
žvalga;

Balys Stankūnavičius — ben
dri įspūdžiai iš Jaunimo Kongre
so ir kelionės po Europą;

Algis Šimkus — Jaunimo Kon
greso pranešimų apibendrinimas 
ir išvados;

Nijolė Mališauskaitė, Rūta Žie- 
daitė, Rūta Kemežytė ir Snieguo
lė Dagytė — Rūtelių kvartetas 
suteiks malonią progą išgirsti 
Jaunimo Kongreso dainų, kurias 
dainuoja įvairių kraštų lietuviš
kasis jaunimas.

Po minėjimo visi tautiečiai kvie
čiami pasivaišinti kava, kur bus 
progos asmeniškai pasišnekėti rū
pimais klausimais su Jaunimo 
Kongreso dalyviais.

2. Tautos šventės proga Apy
linkės Valdyba kviečia visus tau-

tiečius atlikti savo pareigą ben
druomenei, t.y. sumokėti solida
rumo - lietuvio mokestį 1 dolerį 
metams, šį mokestį privalo mo
kėti visi dirbantieji lietuviai, su
laukę 18 metų. Tai tautinė pa
reiga.

3. Apylinkės V-ba kviečia tau
tiečius skirti aukų Krašto Valdy
bos paskelbtam vajui kultūriniams 
ir Lietuvos laisvinimo reikalams.

4. Apylinkės Valdyba praneša, 
kad rugsėjo 18 d. 5 vai. p.p. Lie
tuvių Namuose įvyks Melbourne 
Apylinkės nepaprastas visuotinis 
susirinkimas Krašto Tarybos ats
tovams rinkti, kurie atstovaus 
Melbourne lietuvius Tarybos su
važiavime, įvykstančiame šių me
tų gale Sydney.

Susirinkime bus progos pasvar
styti ir kiti bendruomeniniai rei
kalai. Todėl tautiečiai prašomi 
susirinkime skaitlingai dalyvauti.

Melboumo Apyl. Valdyba

MELBURNE
PRANEŠIMAS 

MELBOURNO LIETUVIAMS
Melbourne Apylinkės Valdyba 

praneša, —
1. Tautos šventės minėjimas 

įvyks rugsėjo 11 d. 5 vai. p.p. Lie
tuvių Namuose, 50 Errol St, Nth. 
Melbourne.
Programoje dalyvauja:

Rita Tamošiūnaitė — eilėraštis, 
Dainos Sambūris, vadovaujamas 

p. Alberto čelnos.
Jaunimo Kongreso atstovų pra

nešimai:
Kazys Zdanavičius — bendra 

Jaunimo Kongreso apžvalga;
Ieva Didžytė — Jaunimo Kon-

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-ka

labiausiai Spaudos Baliu- 
patenkinta viešnia iš Mel- 
p. R. Klimienė, kuri grįž-

Bene 
mi bus 
bourno 
dama iš atotstogų specialiai susto
jo Sydnėjuje, kad galėtų dalyvau
ti ir Spaudos Baliuje, Ne gana to, 
ji ne tik galėjo smagiai pabuvoti 
su spaudos bičiuliais, bet net 
mėjo loterijoje dail. V. Rato kū
rinį. Sveikiname!

Rajono skautų vadeiva p.

Maloniai kviečiame atsilankyti į

TAUTOS ŠVENTES

s
8
s R
S n

PARENGIMĄ

1966 M. RUGSĖJO MĖN. 10 D. — ŠEŠTADIENĮ

DAINAVOS salėje BANKSTOWNE 

Pradžia 7 vai. vak. punktualiai. 
Paskaitą skaitys dr. inž. R, Zakarevičius. 

Meninėje programoje dalyvaus p. K. Kavaliausko

lai-

J.

ffi
5

va
dovaujamas vyrų choras. Dailųjį žodį skaitys p. S. Skorulis 
ir p-lė D. Labutytė. Pianinu skambins Z. Belkutė. Akordeonu 
gros E. Surka. Gitarom skambins A. Pužas ir K. Laukaitis. 
Melodeklamaciją išpildys L. Apinytė, Z. Belkutė, J. Bogu- 
žaitė, D. Šliogerytė, G. Zigaitytė.

šokiams gros orchestras. Veiks užkandžių ir gėrimų 
bufetas.

£ Bankstowno Apylinkės Valdyba M

Zinkus gavęs porą savaičių atos
togų su šeima patraukė Brisbanės 
linkui. Čia jis numato sueiti į arti
mesnį kontaktą su vietos lietu
viais, dalyvaus Tautos Šventės mi
nėjime ir tuo pačiu parodys turi
mus filmus iš Australijos lietuvių 
skautiškojo gyvenimo.

Heidelbergo universitete (Vokie
tijoje) studijuojanti mums gerai 
pažįstama Ina Česnaitė (ji ruošia
si doktoratui) rašo, kad labai pa- 
siilgstanti Mūsų Pastogės ir džiau 
giasi jos aukštu lygiu. Drauge su 
ja ten pat yra ir jos brolis Re- 
noldas, kuris išvyko gydyti kojos, 
sužeistos dar kadaise bedirbant 
Snowy Mountains prie užtvankų 
ir tunelių.

Gražiausias šių metų parengi
mas, kaip daugelis tvirtina, tai 
aną šeštadienį įvykęs Sydnėjuje 
Mūsų Pastogės Spaudos Balius. 
Liudininkų pasakojimu nuotaika 
buvusi tokia jauki ir šilta, kaip 
niekad. *

Susirūpinęs dail. L. Urbono po
puliarumu meno slougsinuose, jo 
kūriniais susidomėjo ir vienas jo 
kaimynas mėsininkas, kuris teisi
nasi, jog apie meną nieko neišma
nąs, bet jo jaunystės draugas bu
vęs šiandie jau garsenybė dail. W. 
Dobell, ir šiandie pirštus griau- 
žiąs, kodėl anuo metu jo paveikslų 
nepirkęs.

MELB. LIET. KLUBO TARYBA 
1966-67 metams Melbourne Lie

tuvių Klubo Taryba išrinkta to
kios sudėties:

J. Petrašiūnas - pirmininkas, A. 
Kęsminas - vicepirmininkas, B. 
Vingrys - iždn., V. Popeliučka - 
ūkio reikalų vedėjas, V. Bosikis - 
parengimų vedėjas, J. Pelenaus- 
kas - sekretorius, S. Tamašaus
kas - tarybos narys.

Taryba praneša, kad surastas 
nuolatinis namų prižiūrėtojas p. 
Juozas Mašinskas. Namai atidari 
kiekvieną dieną: darbo dienomis 
tarpl8-22 vai. ir savaitgaliais tarp 
14-22 vai. Namų adresas: 44-50 
Errol St., North Melbourne, tel. 
30 15 60.

Kas norėtų namais pasinaudoti 
didesniam negu pavienio vizito 
reikalui, prašome pranešti Namų 
prižiūrėtojui bent vieną dieną į

skrybėlė lapinė; net batuose ir 
pirštinėse pilna lapų. Jis pyko 
ant vasaros, apgadinusios lapus ir 
juos vėl gražiai nuspalvino.

Visiems rūpėjo, kas slypi po ta 
“rudenio” kauke. Tik po kaukių 
parado iš po lempinės ' skrybėlės 
pasirodė Dagės Skapinskaitės gal
vutė.
Geelongo organizacijų vadovai su

priekį norimos datos.
Namų patalpas, kurios naudo- 

jamos organizaciniams reikalams, 
kaip pavz., šokiams, pobūviams ir 
.tt., organizacijai paprašius ski
ria Tarybos pirmininkas p. J. Pe
trašiūnas.

J. Pelenauskas
M L.K. Tarybos Sekretorius

PRANEŠIMAS SYDNEY LIET. 
VISUOMENEI

Rugsėjo 18 d. (sekmadienį) 
1 vai p.p. Liet Klubo patalpose 
(39 Church St, Lidcombe) p. Po
vilas Alekna padarys pranešimą 
iš kelionės po Ameriką ir iš gar
sinės juostos perduos sveikinimus 
Australijos lietuviams nuo vysku
pų, Amerikos liet organizacijų va 
dovų, diplomatinės tarnybos ats
tovų ir kitų.

Pranešimas užtruks apie valan
dą laiko. Įėjimas visiems laisvas. 
Ruošia Sydney Liet. Klubo 
dyba.

Val-

SVARBI PASKAITA 
CANBERROS KLUBE

Ketvirtadienį, rugsėjo 15
7.30 vai. pp Canberros Liet.
Austr. Klubo patalpose įvyks Lie-

________ ______ ___tuvos kariuomenės ats. kapitono 
ponioms paskelbė laimėjusius kau- Jono Janulaičio paskaita — “Mas- 
kių premijas:

I- ji D. Skaįpinskaitei (baldų 
krautuvininko p. Deckio dovana;

II- ji S. Lipšienei (garažo Cal- 
tex dovana);

III- ji A. Šimkui (liet, mėsin. p.
Grufo dovana);

IV- ji G. Valaitienei (B. P. ga
ražo savin, p. Rakuzino dovana).

Choro nuotrauką laimėjo p. Š. 
Lipšienė (įteikė Victor Foto Stu
dio savin, p. V. Pranskūnas).

Choro valdybos “paslaptingą 
dėžę” laimėjo p. R. Giedrys. To
je dėžėje buvo dar kita dėžė ir ją 
atidarius rasta 15 dol. čekis. Tuo 
visi buvo nustebinti.

Baliui grojo geri muzikantai ir 
visi galėjo šokyje kojas miklinti 
iki paaušrių.

Choro komitetas, vad. p. J. Gai
liaus, rengdami šį balių gerokai 
pasidarbavo, už tat ir rezultatai 
puikūs. Choro kasa pasipildė ir 
jau dabar tikra, kad Geelongo 
choras vyks metų pabaigoj į Syd- 
nėjų. Širšė

d.

kva - Pekinas”.
Prašome visus Canberros ir 

Queenbeyan lietuvius šią datą įsi
dėmėti ir maloniai kviečiame vi
sus dalyvauti.

Klubo Komitetas

Lane, Halifax, Yorkshire, Eng
land) paieško Australijoje gyve
nančių savo bičiulių Vinco Sidab- 
ros ir Juozo Paltanavičiaus. No
rėtų palaikyti su jais ryšį. Malo
nėkite atsiliepti nurodytu adresu.

PADĖKOS

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame p. Val
dui Adamkavičiui (U.S.A.) už 
nuoširdų Mūsų Pastogei prie
lankumą ir 10 dolerių jos para
mai.

ALB Krašto Valdyba

PADĖKA

Atsisveikindami su Australija 
norėtume padėkoti visiems kurie 
mums atsisveikindami įteikė do
vanų, linkėjimus ir linkėjimo laiš
kus, ypač Evangelikų Liut .para
pijai, Evang. Sekmininkams, Blai
vininkų drauguomenei 
tas išleistuves, p.p. 
Žitkevičiams, Butkūnui

Ta proga tariame
tiems prieteliams, su kuriais as
meniškai negalėjome atsisveikinti. 

.Te Ponas Dievas lydi Jūs Jūsų 
gyvenime!

už suruoš- 
Krausams, 
ir kitiems. 
Sudiev ir

PRANEŠIMAS DŽIUGO TUNTO 
SKAUTAMS MELBOURNE
Rugsėjo 10 d. (šeštadienį) 3 vai. 

p.p. Lietuvių Namuose - 50 Errol 
St., North Melb., šaukiama “Džiu
go” Tunto sueiga. Dalyvauja visi 
tunto nariai.

Sueigos metu bus pranešta apie 
Australijos rajoninę stovyklą ir 
bus registruojami norintieji joje 
dalyvauti.

Tunto V\adija

Tautvaišai

DĖMESYS

MŪSŲ PASTOGEI

LIŪDNOS METINĖS
Rugpiūčio 22 d. suėjo lygiai me

tai, kai išgyvųjų pasitraukė dar
bštus Geelongo bendruomenės na
rys a.a. Vaclovas Jankus.

Tą dieną buvo atlaikytos gedu
lingos pamaldos, kurias atnašavo 
kun. P. Dauknys ir pamaldų me
tu giedojo Geelongo Lit. Choras, 
vad. p. R. Zinkevičiaus. Solo “Avė 
Maria” p. S. Lipšienė. Po pamaldų 
visi patraukė į Geelongo kapus, 
kur buvo pašventintas V. Jankaus 
antkapis.

Po apeigų visi buvo pakviesti 
Liet. Namų salėn pietų, kuriuos 
parengė a.a. Jankaus dukra p. 
M. Bindokienė su savo mamyte. 
Pietų metu pasakyta po keletą 
žodžių prisimenant a.a. Vaclovą: 
kalbėjo kun. P. Dauknys, apyl. 
V-bos pirm. Dr. S. Skapinskas ir 
choro v-bos pirm. p. J. Gailius.

Taip kiekvienais metais vis 
daugėja mūsų tautiečių kapų skai
čius, o gyvųjų eilės retėja.

LAIŠKAS
REDAKCIJAI

Kaskart vis daugiau susidomi
ma Mūsų Pastoge užjūriuose. 
Prieš keletą metų ji pasklido Ame
rikoje drauge su Australiją vizi
tavusiais krepšininkais. Nemažiau 
Mūsų Pastogės populiarumui pa
sitarnavo Jaunimo Kongresas ir 
Australijos jaunimo delegacija, 
šiuo metu M.P. redakcija ir ad
ministracija susilaukia vis daugiau 
užklausimų ir net užsakymų.

Štai neseniai net iš Venecuelos 
inž. V. Venckus prašo jam M.P. 
siuntinėti. Žurnalistas ir fotogra
fas E. šulaitis taip pat prašo siųs
ti Mūsų Pastogę ir net pasisiūlė

PRISIMENU “DZŪKĄ”
Gerb. Redaktoriau,

Norėčiau keliais žodžiais prisi
minti A.A.J . Aleksandravičių, 
kaip dalyvavusį Snowy Mountains joje bendradarbiauti.

Džiaugdamasis Mūsų Pastoge 
plačiai žinomas veikėjas ir mums 
pažįstamas Valdas Adamkavičius 
net prisiuntė 10 dol. paramą.

Malonu, kad Mūsų Pastogė iš
brido iš provincinio siaurumo ir su 
ja skaitomasi.

versta į anglų kalbą ir leidžia Ma- 
nyland Books leidykla. Knyga bus 
iliustruota M. K. Čiurlionio 
bais.

dar-

Melbourno Apyl. Valdyba 
tai buvo pasiuntusi į Mūsų 
togės Spaudos Balių savo įgalio
tinį p. H. Malakūną, kad jis as
meniškai pamatytų ir valdybą grį
žęs pamokytų, kaip rengiami spau
dos baliai. Gaila, su tuo barzdotu 
vyru asmeniškai neteko susipažin
ti. t

slap- 
Pas-

Po Kaukių Baliaus Geelonge sa
lėje rasta odinis portfelis ir kelio
ninis dekutis. Choro valdyba svars 
to, ką su tais daiktais veikti: ar 
juos grąžinti savininkams (jei 
atsilieps), ar juos palaikyti iki 
kito kaukių baliaus ir leisti lo
terijom Rastus daiktus tuo tarpu 
globoja p. J. Gailius.*

Spaudos Baliuje Sydnėjuje tu
rėjo dalyvauti ir kun. P. Dauknys 
iš Geelongo. Dvasiški ją atstovavo 
tik kunigai S. Gaidelis ir P. Mar- 
tuzas.

Sydnėjiškis jaunuolis Mindau
gas Mikalauskas, kaip pranašus 
futbolo žaidėjas, pateko į N. S. W. 
futbolo rinktinę komandą ir su ja 
išvyko į N. Zelandiją dviejų savai
čių gastrolėms.

Rugpiūčio pradžioj Vilniaus vai- 
sių-daržovių parduotuvėse buvę 
gauta šešios tonos vynuogių iš 
Moldavijos. (Maždaug po svarą 
kas dvidešimtam Vilniaus gyven
tojui). Laukiama iš Bulgarijos 
net 1800 tonų. Tai būtų viduti
niškai po svarą su trečdaliu kiek
vienam Lietuvos gyventojui, nors 
sunku tikėtis, kad esamasis preky-

Rašytojo Jurgio Gliaudos romą- bos tinklas sugebėtų vynuoges pas- 
nas “Inkaro sonata”, kuriame vaiz- kirstyti už didžiųjų miestų ribų, 
duojamas M. K. Čiurlionis, iš- (E)

pačio pirmojo tunelio užbaigime.
Po paskutinio sprogdinimo, su

jungiant du tunelius į vieną, pama
čiau pro dinamito dūmus ir liue
sus akmenis besiveržiaintį pirmyn 
atkišta ranka Dzūką.

Tarp įvairių tautybių buvome 
tik du lietuviai. Dzūkas iš ADIT 
tunelio, o aš iš Surge Tank. Neti
kėtai susitikę giliame požemy ir 
būdami geroj nuotaikoj užtraukė
me “Aūgo girioj ąžuolėlis”. Jo 
linksma asmenybė palengvino ne 
vienam sunkų darbą, prie kurio 
jis pats, kaip ir kiti lietuviai, pri
dėjo daug prakaito ir kraujo. Ke
lerius metus padirbęs jis buvo sun
kiai sužeistas ir apleido Snowy 
Mountains.

Jonai, tebūna tau lengva Aus
tralijos žemelė.

Renaldas Čėsna, 
Heidelberg, Vokietija

run.

Pietų Vietnamo premjeras Ky 
pereitą savaitę pasiūlė Šiaurės 
Vietnamo vyriausybei iškeisti tu
rimus amerikiečius lakūnus belai
svius į Vietname sugautus komu
nistų belaisvius. Kaip j šį pasiūly
mą pasižiūrės komunistinė š. 
Vietnamo vyriausybė, dar nėra 
žinių.

Brangiam mūsų bičiuliui

KOSTUI MACKUI

mirus, jo broliui Antanui Mackui su šeima ir jo kitiems 
artimiesiems bei giminėms — H. Uigšienei ir E.J. Sas- 
naičiams reiškiame giliausią užuojautą.

O. ir V. Raginiai

mūsų Pastoge
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