
MOTINOS
DIENAI

Motinos Dieną dėmesys su
kaupiamas motinai: jai gėlės, jai 
meilūs žodžiai, jai pagarba ir 
meilė. Ir visai pagrįstai, nes ka
žin, ar yra kas nors daugiau ver
tas pagarbos, dėkingumo ir mei
lės, kaip motina. Ir vis tik keis
ta, kodėl įvesta specialiai Moti
nos Diena, tarsi kitomis dieno
mis toji pagarba, dėkingumas ir 
meilė motinai būtų neprivalu.

Kad Motinos Diena prigijo vi
same pasaulyje, tai greičiausia 
kiek kitokiais motyvais, ir nebū
tinai tais pačiais, kokiais vado
vavosi anoji amerikietė A. Jar
vis, 1908 m. iškovojusi Motinos 
Dienos pripažinimą Filadelfijoj.

Paprastai gyvenime specialiai 
pabrėžiama ne tai, ko yra per
daug, bet ko trūksta arba pasi
gendama. Praktiškame gyveni
me motina ir motinystė yra kas
dienybė, lygiai kaip tokia kasdie
nybė yra valgis, miegas ir t. t. 
Bet nėra tokios valgio ar miego 
dienos. Motinos pabrėžimas iš
siskiria iš tų kasdieniškų dalykų, 
kad arba motinai nepakankamas 
respektas, arba geros motinos il
gesys iššaukė Motinos Dieną. Ir 
vienas ir kitas motyvas turi tie
sos.

Ar mes pilnai parodome mo
tinai respekto? Ar pakankamai 
ją įvertiname ir jai esame dėkin
gi? Klausimas, į kurį retas kas 
atsakytų teigiamai: Šeimoje mo
tinai atitenka pačios sunkiausios 
ir atsakingiausios pareigos. Ji vi
sus globoja, visais rūpinasi, vi
siems aukojasi. Bet kasdieninia
me gyvenime tebūna retos pro
švaistės, kada šitas motinos ne 
sau gyvenimas išeina viešumon, 
artimųjų ir vaikų pabrėžiamas. 
Tam ir yra Motinos Diena, kad 
vaikai šitą jos auką, nuolatinę 
auką pastebėtų ir drauge susi
mąstytų: ar vaikai verti šitos ne
siliaujančios motinos aukos ir ar 
jie pateisina į juos dėtas motinos 
viltis.

Vėl iš kitos pusės didelis rū
pestis ir klausimas, ar pačios 
motinos atitinka savo vardą. Gal 
niekam tiek daug pareigų ir atsa
komybės neuždedama, kaip mo
tinai. Ir vis dėl to pastebėta, kad 
gerų ir pasiaukojančių motinų 
labai pasigendama. Turtingose 
šeimose vaikus augina ir auklėja 
ne tiek motina, kiek tarnaitė. 
Skurdžiose šeimose vėl motina 
neturi laiko vaikų auklėti, bet 
uždarbiauja, kad tik išmaitintų. 
Kitos pasitenkina vadintis moti
nom vien tik dėl to fakto, kad 
vaikus pagimdo, bet kai jie už
auga, nedaug rūpinasi. Taigi, ir 
šitas aspektas — priminti moti
noms jų uždavinius ir pareigas 
— prisidėjo prie to, kad į gyve
nimą įvesta Motinos Diena.

Mūsų sąlygose lietuvė motina 
gal dar daugiau apkraunama ir 
gal dar daugiau iš jos reikalau
jama. Jos rūpestis, kad vaikas 
ne tik išaugtų, bet kad išaugtų ir 
geru lietuviu, kas ypač sunku 
šiose aplinkybėse. Mūsų džiaugs
mui, mes tokių motinų ir šeimų 
dar turime gana gausiai, kur lie
tuvybė šeimos auklėjime stato
ma pirmuoju punktu. Deja, ne 
visos šeimos yra tiek sąmoningos 
ir ne visoms rūpi, ar vaikai turės 
lietuviškus pagrindus bent iš ma
žens, ar apie lietuvybę nieko ne
girdės.

Taigi, susimąstydami Motinos 
Dienos proga pagalvokime, ar 
šią dieną užtenka tik liaupsinti 
motinas vien dėt paties vardo, ar 
taip pat nereikėtų priminti ir pa
čioms motinoms, ypač lietuvėms 
motinoms, kad jų misija yra 
daug didesnė ir platesnė, negu 
vien tik šeimos aprūpinimas 
maistu ir apranga. Motinos są
voką simboliškai praplečiame 
sakydami, kad motina tėvynė, 
motina bažnyčia ir t. t., bet vis 
tik pats pagrindas yra pati rea
lioji motina, nuo kurios priklau
so ir šeima, ir kiti socialiniai jun
giniai. Mūsų pareiga rodyti mo
tinoms meilės, pagarbos ir dė
kingumo, bet lygiai ir pats gyve
nimas neatlyžtamai pačioms mo
tinoms uždeda neatšaukiamų pa
reigų. Tą turi žinoti ir pačios 
motinos.

(v. k.)
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Jonas Rimša Motina

Ateinančių metų rugsėjo pra
džioje New Yorke (JAV) šaukia
mas Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Seimas. Ryšium su tuo sei
mu rengiama ir plati kultūrinė 
programa, kas šį seimą gali iš
plėsti iki Pasaulio Lietuvių Kon
greso. Jau dabar pradėti visi pa
rengiamieji darbai. (Žiūr. psl. 2)

Į šitą seimą vyks ir Australijos 
Liet. B-nės rinktieji seimo atsto
vai, kurių yra šeši.

ALB Krašto Valdyba tikisi, kad 
ryšium su Pasaulio Lietuvių Sei
mu galėtų būti sudaroma ekskur

sinė grupė, kas palengvintų ir at
pigintų visą išvyką iki 30% ar 
daugiau. Tas palengvintų ne tik 
nuvykti mūsų bendruomenės atsto
vams j Pasaulio Lietuvių Seimą, 
bet lygiai būtų maloni proga ir 
kitiems nuvykti pasisvečiuoti arba 
pasimatyti su senais pažįstamais 
arba artimaisiais.

Šitokią Australijos lietuvių gru
pinę išvyką organizuoja ALB 
Krašto Valdyba. Išvyka planuoja
ma trim — keturiom savaitėm. Bet 
žinoma, išvykos laiką galės nus
pręsti patys išvykos dalyviai.

Algimantas Mackus
★

★ ★

Balandėliai balandžiai, į kur jūs?
Nepalikit žemelės vienos. 
Akmenėlių auselės nekurčios 
raudai našlaitėlės vienos.

Balandėliai balandžiai, į kur jūs?
Nepalikit žemelės vienos. 
Akmenėliuose skundas ir skurdas, 
sausiai ant liepos šakos.

Aš, išaugus iš kieto ir tvirto 
meilės kupino balso — iš žemės, 
aš žinau kodėl liepos pravirksta 
mano krašto kiekvieną birželį.

PERVERSMAS GRAIKIJOJE
Kariuomenės perversmas laisvo

je Europoje per pastaruosius 35 
metus nebuvo girdėtas atitikimas, 
o tuo labiau Graikijoje, kurios se
novėje gimė žodis demokratija. 
Pasikeitimų Graikijoje buvo tikė
tasi, nes politiniai neramumai 
brendo jau nuo 1964 metų.

Kaip tik tais metais valstybinius 
rinkimus laimėjus kairiųjų parti
jai, ministeriu pirminnku tapo 
centrinės partijos vadas Papan- 
driu. Tuoj po rinkimų krašte pra
sidėjo staigūs pakeitimai, kurie 
turėjo tik vieną tikslą — siaurinti 
karaliaus Konstantino galias. Vė
liau paaiškėjo ir kiti kairiųjų 
siekimai — revoliucijos būdu nu
versti monarchiją ir įvesti socia
listinę sistemą. Tam buvo ruoš
tasi ilgą laiką, bet revoliucijai ne
pavykus, maištininkų sąrašai atsi
rado.teisme kurių tarpe buvo įpai
niotas premjero Papandriu sū
nus Andrius (Andreous). Karaliui 
pareikalavus bylą išaiškinti, min. 
p-kas pats pasisiūlė vyriausiuoju 
teisėju ir sąmokslininkus, jeigu 
tokių būtų buvę, nubausti. Kara
lius Konstantinas pasipriešino, kad 
tėvas negalįs būti sūnaus teisėju, 
o tuo labiau kad sūnaus ir tėvo 
siekimai sutampa, Papandriu pa
matė, kad jo pastangos tuščios ir 
jis iš min. p-ko pareigų atsista
tydino. Pasitraukus min. pirminin
kui, kiek laiko kraštą valdė koa
licinė partija ir karaliaus parink
ti žmonės.

P.L.B. AUSTRALIJOS KRAŠTO 
VALDYBOS PIRMININKUI 
p. S. NARUŠIUI

Didžiai Gerbiamas Pone Pirmininke,
Jus, neseniai atšventusį garbingą 65 m. amžiaus 

sukaktį, sveikinu Lietuvių Skautų Sąjungos Australijos rajono 
vadovybės ir skautų - skaučių vardu, linkėdamas dar ilgus metus 
vadovauti mūsų bendruomenei ir toliau skleidžiant mūsų tarpe, 
vienybės ir tarpusavio meilės dvasią.

Prie šių minčių leiskite man prijungti ir mano pa
ties asmeniškus nuoširdžiausius linkėjimus Jūsų gyvenimo laimei 
ir ramybei.

Te Dievo palaima lydi Jūsų žingsnius.
Budėdamas

Jūsų
v.s. V. Neverauskas

VYTAUTAS BERNOTAS

POLITIKOS VINGIUOSE
Tokia valdymosi sistema grai

kai rėmėsi laikinai — ligi sekan
čių rinkimų, kurie turėjo įvykti 
šio mėnesio pabaigoj. Rinkimams 
artėjant kilo abejonė, ar buvusi 
centrinė partja su Papandriu prie
kyje dar kartą neišeis laimėto
jais? O tada dešiniųjų partijai, 
karaliui ir visai monarchijai bū
tų neišvengiamas galas.

Dešinieji turėdami didelę pas
pirtį karuomenėje, dar prieš rinki
mus pabandė užbėgti įvykiams už 
akių. Imdami karaliaus apsaugą 
pretekstu ir dengdamiesi tuo kad 
kariuomenė ir karalius eidami iš 
vien revoliucijos būdu perėmė 
krašto valdžią. Taigi, vyriausias 
kariuomenės štabas be kraujo la
šo suruošė perversmą, o kairiuo
sius sukišo kalėjiman.

Karalius, žinoma, tokio pervers
mo net nesapnavo, tik pabudęs 
atsirado dešiniųjų globoje. Iš pra
džių karalius Konstantinas prie
šinosi atmesdamas naujos vyriau
sybės reikalavimus ir griežtai 
prieštaravo tokios vyriausybės su
darymui. Kelioliką valandų kara
lius aiškinosi su maištininkais no
rėdamas įtikinti, kad nei vienų in
teresams perversmas neišeis į nau
dą, o tik bus išdavikiškas veiks
mas demokratinės Graikijos sie
kimams.

Visgi karaliui nepasisekė per
kalbėti maištininkų ir po tolimes
nių grąsinimų jam teko nusileisti.

Klausimas, kodėl taip staiga 
graikai susirūpino monarchijos li

ORGANIZUOJAMA EKSKURSIJA AMERIKON
DĖMESIO AUSTRALIJOS LIETUVIAMS

kimu?
Pirmiausia, maištininkams (t.y. 

kariuomenei) ne tiek rūpėjo mo
narchijos išlaikymas, kiek rinkimų 
pavojus iš kairiųjų pusės. Kara
liaus interesų saugojimas tai tik 
priežastis pateisinti dešiniųjų 
veiksmus.

Antra, nei kairieji, nei dešinie
ji ne tiek buvo suinteresuoti ka
raliaus galios išlaikymu, kiek jos 
susiaurinimu.

Iš vienos pusės kairieji buvo at
viri ir skelbė prieš rinkimus tai, 
ką su karalium darys — apribos 
jo galią, o greičiausiai jį paša
lins. Iš kitos pusės dešinėji savo 
veiksmus suklastojo nors jų no
rai, kaip ir kairiųjų, siekia pa
našaus tikslo.

Jeigu kitų šalių karaliai užima 
tik simboliškus postus, tai Grai
kijos karalius savo kraštą valdo. 
Graikijos karalius yra vyriausia 
krašto galva ir vadas visų kari
nių pajėgų. Nuo jo priklauso su
tarčių sudarymas, jų atšaukimas; 
karo paskelbimas ar sustabdymas. 
Karalius paskiria naujus ministe- 
rius arba netinkamus atleidžia.

Visokeriopa galia suteikta Grai
kijos monarchijai jau ne nuo šian
die puolama iš visų pusių. Nors 
baudžiamieji įstatymai neleidžia 
viešai karaliaus kritikuoti, tačiau 
plati karaliaus šeima kritikos nė
ra varžoma. Dėl to, kas nori šmeiž
ti karalių, jo sąskaiton šmeižia 
jo motiną ar visą giminę. Kara
lius Konstantinas labiausiai užsi
rūstino, kad revoliucija buvo ruo
šiama jam nežinant, o likimas jo, 
taip kaip ir kitų šių dienų kara
lių liks simboliškas.

VIETNAMAS
Amerikos karo vado Vietname 

William Westmoreland lankyma
sis Washingtone turės daug įtakos 
karo veiksmuose Vietname. Ligi 
šių metų pabaigos amerikiečių jė
gos bus padidinamos dar 50 tūks
tančių vyrų. Galutinis skaičius 
amerikiečių, kovojančių Vietname, 
sieks pusę milijono žmonių.

Gen. Westmoreland kalbėjosi su 
Amerikos prezidentu ir kitais ka
rą liečiančiais reikalais. Jis skati
no prezidentą praplėsti šiaurės 

Vietnamo bombardavimą įskaitant 
uostų, aerodromų, pramonės įren
gimų ir priešlėktuvinių lizdų.

Kai kurie Amerikos prezidento 
patarėjai teigia, kad Vietnamo ka
re reiktų imtis drastiškesnių prie
monių t.y. bombarduoti viską kas 
prisideda prie karo prailginimo. 
Reikalui esant, tokius miestus kaip 
Haiphong nušluoti nuo žemės pa
viršiaus, nes per jų uostus įvo
žiama sovietų strateginė karo me
džiaga.

Nors komunistų gynimosi struk
tūra pamažu silpnėja, tačiau iš 
jų pusės artima kapituliacija taip 
pat nėra numatoma. Maskva skel
bia, remianti š. Vietnamą visoke
riopai. Pradžioje sovietai numato 
įvežti trumpų distancijų raketas, 
vėliau tokias, kurios pasieks ame
rikonus bet kuriame pietryčių Azi
jos kampe.

Paskutiniu laiku š. Vetnamo 
bombardavimas yra tiek suinten
syvintas, kad 24 valandų tarpe 
prašoka išmestų bombų tonažą, bet 
kuriame antrojo pasaulinio karo 
fronte.

KOM. KINIJOS PRIEŠAI
Kas Kinijoje vyksta visiškai ne

aišku, nes kultūrinės revoliucijos 
metu nei vienam iš galiūnų nenu
riedėjo galva. Maskvos radijas 
skelbia, jei tuo galima tikėti, kad 
visoje Kinijoje tebevyksta aršios 
partinės kovos. Raudonieji sargai, 
trumpam buvę iškraustyti iš mies
tų, grįžta atgal tęsti neužbaigtos 
revoliucijos.

Pirmosios gegužės proga Pekino 
radijas paskelbė savo nusistatymą 
tarptautiniuose reikaluose. šia 
proga kom. Kinija dar kartą pa
sisakė, prieš kokius imperialistus 
labiausiai kovojama. Taipogi ir 
Sovietų Sąjunga įeina į imperialis-

PASAULYJE
KOVOS VIETNAME

Pereitą savaitę kovos Vietname 
labai paaštrėjo. Įvyko keletas di
desnio masto mūšių, o taip pat ir 
suaktyvinta oriniai puolimai. Ame
rikiečiai šalia tiesioginų kovų ren
giasi užminuoti šiaurės Vietnamo 
uostus, kad sukliudytų transportą. 
Po įvairių taikos siūlymų iš Ame
rikos pusės be teigiamų rezulta
tų, kaip šaltiniai patvirtina, Ame
rika ketina užimti “kietą liniją” 
Vietnamo kare, būtent suaktyvin
ti karines operacijas ir tuo prie

Todėl visi, kurie planuoja mi
nėtu laiku išvyką į Jungtines Ame
rikos Valstybes, prašomi neatidė
liojant registruotis pas ALB Kraš
to Valdybos pirmininką p. S. Na- 
rušį jo adresu: 36 Berrille Rd., 
Beverley Hill, N.S.W. Registruo
jantis pranešti, kiek laiko galėtų 
skirti išvykai (dviem, tris ar dau
giau savaičių). Sudarius grupę 
bus galima jau tartis su orinio su
sisiekimo bendrovėm dėl sąlygų ir 
lengvatų. Ypač iš anksto sudaryti 
grupę ir susitarti su bendrovėmis 
svarbu dar ir dėl to, kad ateinan
čiais metais apie tą pat laiką Me
ksikoje įvyks ir pasaulinė olim- 
pijada, tad lėktuvai bus perkrauti 
ir paskutiniu momentu vietų lėk
tuvuose , ypač grupei gali būti ir 
sunku gauti. Todėl kiekvienas, kas 
norėtų šioje grupinėje išvykoje 
dalyvauti, turėtų nedelsiant ap
sispręsti ir užsiregistruoti minėtu 
adresu. Norint gauti kelionės nuo
laidų reikia sudaryti mažiausiai 
penkiolikos asmenų grupę. Išvy
kos laikas būtų paskutinė ateinan
čių metų rugpiūčio mėnesio sa
vaitė. Konkreti išvykimo ir sugrį
žimo data bus paskelbta vėliau, kai 
bus išvykstančiųjų registracija ir 
pagal pageidavimus nustatytas iš
vykos laikas.

ALB Krašto Valdyba

DIPL. SEFAS 
PRANEŠA

Lietuvos diplomatijos šefas yra 
pasiuntęs Vokietijos federaliniam 
užsienio reikalų ministeriui W. 
Brandtui šį užuojautos laišką dėl
K. Adenauerio mirties:

“Mirus buvusiam federaliniam 
kancleriui Dr. Konradui Adenau
eriui, turiu garbės pareikšti 
Tamstai nuoširdžią užuojautą.

Tvirtai tikėdamas laisvės bei 
demokratijos dėsniais ir griežtai 
atmesdamas smurtą tarptauti
niuose santykiuose, šis įžymus Vo
kietijos atstovas stiprino visų 
Europos tautų pasitikėjimą ge
resniąja ateitimi. Tokių velionio 
įsitikinimų kilni išraiška buvo taip 
pat jo draugingas nusistatymas 
Baltijos Valstybių atžvilgiu. To
dėl aš esu tikras, kad lietuvių 
tauta atjaučia vokiečių tautos ge
dulą dėl šito didžiojo valstybės 
vyro mirties.

★

Lietuvos diplomatijos šefas 
praneša, kad mirus įgal. ministe
riui Dr. F. Meieriui, Brazilijos 
lietuviams konsularinius patarna
vimus (pasų, liudijimų reikalais) 
laikinai atliks Lietuvos pasiunti
nybė Urugvajuje. Jos adresas:

Legation de Lituania.
C. Ciudad de Paris 5836.
Montevideo. Uruguay.

tų skaičių, o kaip su tokiais “Ki
nija negali jungtis kovai prieš ti
krus komunizmo priešus”.

Po šešių mėnesių pertraukos ir 
kultūrinės revoliucijos vadas Mao 
pasirodė proletarų parade. Tūks
tančiai raudonųjų sargų sutiko 
pravažiuojantį vadą Pekino gatvė
mis.

šą paklupdyti.
— * —

Amerika ir Britanija mažina 
savo karines pajėgas Vak. Vokie
tijoje ir palaipsniui atitraukia sa
vo dalinius.

— ★ —
Sovietų premjero Kosygino žmo

na Kliaudija pereitą savaitę mirė 
vėžiu Maskvoje.

— ★ —
Amerikoje leista ir moterims, 

tarnaujančiomis karinėje žinyboje, 
pasiekti ir generolo laipsnį.
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PROŠVAISTES IŠ ANAPUS ralizmo nuotaikas Lenkijos ko
munistinėje sistemoje. To pasė
koje Lenkijoje yra susikūręs vis 
stiprėjantis tautinis komunizmas,

©Bšii&®r©
(MEDŽIĄ G A DISK D SI JOMS)

JONAS SOL1ŪNAS

APIE DVIVEIDIŠKUMĄ
Neretai mūsuose pasitaiko kalbų apie. save. Vieni kalba iš 

reikalo — kai enciklopedija paprašo žinių, bet kiti kalba iš tuš
tybės norėdami save išaukštinti mirtingųjų tarpe. Žinia, pastarieji 
kuklumo nepripažįsta. Jie sau visokius nuopelnus ir darbus pri
skiria kitų atliktus net nevengdami kitų ir veidų sutrypti. Dar kiti 
kalba viena, o daro kita. Šitie yra patys nuožmingiausi, nes jie ne 
tik savo draugus, bet ir patys save apgaudinėja. Šitie yra ligoniai. 
Dvasios ligoniai, žaizda mūsų kūne. Jei būtume protingi, juos iš
plautume lauk. Deja, dažnai mums ne tik proto pristinga, bet ir 
žvalumo. Mes tų žaizdų dažnai net ir nepastebime. Ir taip visas 
kūnas — visuomenė menkėja ir silpnėja. Tačiau sveikų piliečių 
pareiga — žaizdų saugotis ir jas išpiaustyti, kai tik liga prasideda.

Nėra abejonės, dviveidiškumo daugiausia pasitaiko politiniame 
gyvenime. Čia juo asmuo suktesnis, juo aukščiau iškyla. Nemany
kite, kad tuo norima pasakyti, jog visi didieji politikai buvo ar yra 
didžiausi sukčiai. Visai ne. Ir aukštuose politikos sostuose sėdin
čiųjų tarpe yra geravalių, nuoširdžių žmonių. Tai liudija tokie 
pavyzdžiai, kaip Linkolnas ar Kennedy. Tačiau bendrai paėmus 
suktumas ir dviveidiškumas yra beveik kasdieniškas reiškinys po
litikoje. Gal būt ir mūsų norimas suminėti pavyzdys bus netiesio
ginė to politiško suktumo auka.

Jeigu grupinis dviveidiškumas politikoje pastebimas labai 
lengvai, tai suktas politikierius yra labai sunkiai išaiškinamas ir at
pažįstamas. Vieną sukčių geroje minioje sunkiau pastebėti, 
vieną gerą žmogų sukčių minioje.

Dviveidiškumo pasitaiko ir nepolitiniame gyvenime. Bene 
nuožmiausias dviveidiškumas yra labdaroje ir religijoje. Tiesa, dėl 
dviveidiškumo religijoje mums jau pats Kristus perspėjo sakyda
mas, kad reikia saugotis netikrų dievų arba vilkų avies kailiuose. 
Sunku tų netikrų dievų išvengti. Jie labai gudrūs ir prityrę. Tik 
prisiminkime mūsų minėtąjį negrų kunigą Adam C. Powell. Koks 
jo arogantiškumas, koks išdidumas, koks nemoralumas. O vis dėl 
to, jis drįsta pamokslauti ir vadinti save Dievo tarnu. Yra ir dau
giau panašių “kunigų”. Ačiū Dievui, kad juos greit galima atpa
žinti, nes juo išduoda jų darbai.

Tačiau galbūt pats pavojingiausias dviveidiškumas yra labda
ros vardu skelbiamas prašymas padėti artimui. Čia nesilaikoma 
jokių dėsnių, nes tikslas pateisina priemones. Už tat toks dvivei
diškumas yra labai gerai užmaskuojamas ir labai sunkiai išaiški
namas. Kas dar tą kovą sunkina, tai siekiamo tikslo taurumas ir 
ideališkumas. Juk kaip gi atsisakys alkaną papenėti, ištroškusį pa
girdyti nuogą apdengti? Kieno sąžinė bus rami atsakiusi duonos 
kąsnį badaujančiam? Ir pagaliau kas galės ramiai miegoti, kai badu 
mirštąs šaukiasi pagalbos?

Elgetų tarpe pasitaiko sukčių. Ne retai policija išaiškina, jog jose šalyse atsipalaidavimas nuo 
elgeta, sugautas vaizduojantis akląjį buvo visai neaklas. Sakoma, 
kad Siaurės Amerikoje veikia tūkstančiai organizacijų, kurios lab
darybės vardu iščiulpia iš visuomenės bilijonines sumas. Nuo tokių 
sunku apsisaugoti, bet vis dėl to jų reikia saugotis ir juos demas
kuoti.

Neseniai mūsuose pasitaikė toks nuotykis. Iš Lietuvos išbėgo 
buvusi partizanų ryšininkė. Ji daug buvo nukentėjusi nuo okupantų. 
Pasiekusi laisvuosius vakarus ji kreipėsi į vieną lietuvių organiza
ciją prašydama pagalbos. Jai buvo reikalingas gydymasis. Deja, ji 
tos paramos nesulaukė. Organizacija, gerai žinoma mūsų politinia
me gyvenime ir dažnai besigarsinanti kaip rezistencinė grupė, tos 
paramos nedavė. Taip ji neištiesusi rankos tos pačios rezistencijos 
narei. Tad ar čia ne dviveidiškumas? Ar tai nėra visuomenės ap
gaudinėjimas? Skelbiamas! gerais avinėliais, o gyvenime elgiasi 
kaip vilkas.

Mūsų visuomenė yra jautri. Labai daug emigrantų padeda sa
vo varsgtantiems giminėms Lietuvoje. Tačiau ir čia yra piktnau- 
dojimo. Neretai Lietuvoje šelpiamasis geriau gyvena negu pats 
šelpėjas! Tai yra faktas. Už tat pirm nei tiesime ranką, žinokime, 
kam ją tiesiame. Pirm nei vadinsime save geradariais pagalvokime, 
ar iš tikro tokiais esame.. Baisu būtų, jei Kristus mus išvarytų iš 
savo namų kaip netikrus pirklius.

nei

Po Stalino mirties gerokai atsi- komunistiniai išauklėta inteligen- Šiandie ir pačios didžiulės ru- 
palaidavo ir pašlijo ideologinė tija per daug stipri, dinamiška sų tautos inteligentija — moks- 
bei organizacinė vienybė tarp So- jėga, ir su ja turi skaitytis komu- lininkai, menininkai, rašytojai ir 
vietų Rusijos ir jos politinėje įta- nistiniai diktatoriai ir jos jau ne- technokratai (įmonių vadovai) 
koje beegzistuojančių pietryčių ir begalima iššaudyti, kaip kad bu- daug geriau įstengia apginti sa- 
rytų Europos komunistinių val
stybių. To pasėkoje pirmiau la
bai nedrąsiai ir pamažu, šiuo me
tu kiek stipriau pradėjo iškilti 
Lenkijos, Rumunijos, Bulgarijos, 
Vengrijos ir Čekoslovakijos na
cionaliniai troškimai ir interesai 
tiek ekonominėje, tiek ir politi- dangos. (Radijo bangos diena iš 
nėję plotmėje. Žodžiu, tos valsty- dienos neša viltis ir paguodą Sov. 
bes, beieškodamos daugiau lais- Rusijos pavergtoms tautoms).
vės ir nepriklausomybės nuo Skirtingas komunistiniai vai- juose veikaluose atiduoti duoklę
Kremliaus sprendžiant savo tau- domų tautų mentalitetas ir įsto
tų gyvybinius interesus, pasuko .— j-. •_

tautinio komunizmo (arba socia
lizmo) keliu, kuriuo jau daug me
tų žygiuoja Tito Jugoslavija.

Visi keliai vedę į Maskvą, žy
miai susiaurėjo, o atsivėrė kiti, 
vedą į laisvojo pasaulio didžią
sias valstybes — Prancūziją, An
gliją ir t.t.

Šitas nacionalinio komunizmo 
atsiradimas ir išsiplėtimas Mas
kvai aiškiai nepatinka ir žalin
gas Sov. Rusijos tikslams. Bet 
gi “nebsulaikysi naujo kilimo, 
nors jį pasveikint būtų baisu”.

Žinoma, Stalino laikais tokie 
nacionalinio komunizmo vadai 
satelitiniuose komunistiniuose 
kraštuose, būtų buvę apšaukti ko
munizmo išdavikais, nuversti nuo 
“sostų” ir likviduoti. Bet šiandie 
dėl raudonosios Kinijos grėsmės 
ir dėl įvairių vidujiniai politinių 
priežasčių Kremliaus valdovai 
nebesiryžta militarinėmis jėgomis 
pašalinti Rumunijos, Lenkijos ir 
Bulgarijos ministerių pirmininkų, 
aiškiai pasukusių sava šalių eko
nominiu ir politiniu atžvilgiu Va
karų link. Tik Čekoslovakija ir 
Vengrija dar kiek palengviau 
kreipia savo ekonominius intere
sus į Vakarus, nors ir šiose abe-

vo praktikuojama Stalino laikais, vo teises ir naudojasi daug di- 
Nors geležinė uždanga tebestovi desne laisve kaip kad Stalino lai- 
bet iš Vakarų Europos ateinan
čios naujos meno, literatūros, hu
manizmo ir laisvės idėjos perli
pa tą uždangą ir uždega mili
jonus širdžių anapus geležinės už

kais. Ir pas juos stipriai pasireiš
kia tautinio komunizmo “dvasia” 
ir požymiai, o dažnai net ir aiš
kus rusiškasis imperializmas, 
nors ir pridengtas raudona skrais 
te.

Nors rusų mokslininkai dar ir 
šiandie yra priversti savo nau-

Maskvos globos sparčiai didėja.
Nacionalinio komunizmo gimi

mas anksčiau išvardintuose kraš
tuose nevyko ir šiandie nevyks
ta sklandžiai. Jis iššaukė gilių 
ideologinių konfliktų tarp seno
sios komunistų generacijos (a la 
Sniečkus) ir jaunosios generaci
jos intelektualų komunistų: filo
sofų, rašytojų, menininkų bei ki
tų modemiškųjų komunistų in
telektualų, kuriems laisvė, 
niškumas ir teisingumas 
vien tik tušti žodžiai.

Iš po antrojo pasaulinio karo

žmo- 
nėra

V. K. JONYNUI 
60 M.

TOKIOS TOKELES
Baisus viesulas Čikagoje. Neseniai Čikagą nusiaubė baisus tai

fūnas. Padaryta nepaprastų nuostolių. Žuvo apie 150 žmonių, šim
tai sužeistų, kvartalai išgriautų namų. Ir kas dar tragiškiau, tai jog 
viesulas palietė lietuvių gyvenamas kolonijas. Tarp nukentėjusių yra 
ir šimtai lietuvių. Žuvusiųjų tarpe taip pat užtinkama ir lietuvių 
vardų.

Bačiūnų pagerbtuvės. Iškilmingas banketas Bačiūnų 50-ties 
metų vedybinėms sukaktuvėms paminėti ruošiama Čikagoje ištai
gingame South Shore Country Club. Jame dalyvaus daugybė aukš
tų svečių — lietuvių ir svetimtaučių.

Nepaprastas pasisekimas. Australijos lietuvio dailininko Leo
no Urbono parodos šiaurės Amerikoje praėjo su nepaprastu pasise
kimu. Parodų metu išparduota daugybė paveikslų. Vietos lietuviai 
džiaugiasi praturtėję Urbono talentingais darbais.

New Yeorke plačiai pagarsėjęs 
dailininkas Vytautas K. Jonynas 
sulaukė neseniai 60 metų. Jis jau 
buvo plačiai žinomas savo laiku 
Lietuvoje, bet šiandie jis nemažiau 
pagarsėjęs ir plačiame pasaulyje. 
Jis yra vienas iš žymiausių lietu- 
vų grafikų, šiuo metu jis gyvena 
New Yorke, turi savo studją.

LIET. KALBA PLOKŠTELĖJE
NAUJAUSIA LIETUVIŲ 

KALBOS MOKYMO PRIEMONĖ
Pedagoginis Lituanistikos Isti- 

tutas jau išleido lietuvių kalbos 
fonetinę plokštelę, vardu “Lietu
vių kalbos garsai ir priegaidės” 
(Sounds and Intonation in Lithu
anian). Tekstų paruošė lietuvių 
kalbos lektorius Domas Velička, 
įkalbėjo PL Instituto stud. Romas 
Podolskis. Garsų ir priegaidžių ta
rimų prižiūrėjo lietuvių kalbos le
ktorius prof. dr. Petras Jonikas.

Plokštelės turinys: balsių tari
mas, dvibalsių tarimas, ilgųjų bal
sių tarimas, priebalsių kietumas 
ir minkštumas, supanašėjusių prie 
balsių tarimas, susiliejusių į vienų 
garsų priebalsių tarimas, dvibal
sių priegaidė, mišriųjų dvigarsių

Išleista Lietuvių Fondo lė- 
Kaina $5.00 (su pasiunti-

mažo kiekio plokštelė kny-

priegaidė, ilgųjų balsių priegaidė, 
trumpųjų balsių priegaidė, priegai
džių rūšys.

Plokštelė yra ilgo griežimo (33 
1/3), lOcolių. Gamino John B. Ra
lis Custom Recording, Chicago, Il
linois, 
šomis, 
mu).

Dėl
gynuose nebus pardavinėjama. No
rintieji jų įsigyti prašomi kreiptis 
Instituto adresu: PL Institutas, 
5620 S. Claremont Ave., Chicago, 
Illinois 60636, USA.

Kas norėtų, galėtų įsigyti ir to 
paties turinio magnetofoninę juos
tą, tik užsakant nurodyti, kelių 
takų — dviejų (2 track), keturių 
(4 track) — juosta gamintįna. Kai

geriau atitinkąs lenkų tautos tra
dicijas, polėkius ir mentalitetą. 
Nereikia įrodinėti, jog šitas len
kų tautinis komunizmas panašiai 
kaip Jugoslavijoje, ateityje bus 
sukamas į tą kelią, kuris ves 
lenkų tautą ir valstybę į pilnutinę 
laisvę bei nepriklausomybę tiek 
politiniu, tiek ir kultūriniu bei 
religinu atžvilgiu.

Tautinis komunizmas kaip ko
vos išraiška už valstybių ir tau
tų laisvę neabejotinai bus ateity 
akstinu demokratinės santvarkos 
grąžinimui į pietryčių ir rytų Eu
ropos komunistiniai diktatoriš
kai valdomus kraštus. Šiuo metu 
šis procesas jau vyksta Jugosla
vijoje ir Rumunijoje. Jas ruošia
si sekti ir likusios komunistinės 
valstybės.

Tautinio komunizmo vėjai jau
čiami ir žinomi ir Pabaltyje. Tik 
Pabaltijo tautos, būdamos tiesio
ginėje ir kietoje Kremliaus ran
koje, neleidžiamos tais vėjais 
kvėpuoti. Kiekviena tautinio ko
munizmo apraiška Lietuvoje ap
šaukiama “buržuaziniu naciona- 

ir likviduojama. Pagal 
norus, 
laukti, 

ar Su-

konvencionališkajai komunistinei 
frazeologijai, tačiau tuose veika
luose jau kartkartėmis blykste
li ir mokslinės tiesos bei lais
vės kibirkštys, priešingos mark
sistinei pasaulėžiūrai.

Šie ideologiniai komunistiniai 
kaip varžtai šiandien daug silpnesni

rinės tradicijos griauna komunis
tinę vienybę ir monolitiškumą. 
Kas tinka Maskvai, netinka Bu- 
kareštui nei 
vai, ir t.t.

Sovietų 
kraštai žino ir supranta. 
Maskva juos ūkiškai (ekonomiš- Lenkijoje, negu Sov. Rusijoje, 
kai) apgaudinėja ir skriaudžia. Po 1956 m. pasikeitimų Lenki- 

komunistai da- jos “dvasiniai” intelektualai išsi
kovojo iš savo komunistinės val
džios teisę nepriklausomai ir lais
vai reikšti savo nuomonę ir kri
tikuoti režimo perdėtą priespau
dą. Ir tai jie sakosi darą dėl tei
singumo, žmoniškumo, tiesos ir 
laisvės meilės. Žinoma, dėl to ir 
Lenkijoje, vyksta įtampa ir kon
fliktai tarp komunistinės valdžios 
pareigūnų ir intelektualiniai kul
tūrinių sluoksnių vadovų.

Tačiau ta įtampa ir konflik
tai neprivedė prie žiaurių lenkų 
filosofų, rašytojų, menininkų ir 
bendrai kultūrininkų persekioji
mų. Priešingai, tas dvasinis susi
kirtimas iššaukė tam tikras libe-

Sofijai, nei Varšu-

Rusijos satelitiniai

Čia ir “tyrieji
bar jau supasuoja ir atsisako vyk
dyti iš Maskvos gautų instrukci
jų, kurios naudingos Maskvai, 
bet žalingos Rumunijai, Lenki
jai ir t.t. Tautinis komunizmas 
sužydo ne tik Sov. Rusijos sa
telituose, bet jo pradai yra ryš
kūs ir net pačios Sov. Sąjungos 
paskiruose respublikose: Gruzi
joje, kur pačių komunistų varo
ma propaganda nekalbėti rusiš
kai, Armėnijoje, kurioje gimsta 
žiauriausi anekdotai apie Krem
liaus valdovus, rusų valdomose 
islamiškose, respublikose anapus 
Kaspijos jūros, ir pagaliau Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Pasaulio Liet B-nės Seimas
Trečiasis Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės Seimas šaukiamas 
1968 m. rugsėjo mėnesio pirmųjį 
(Darbo dienos) savaitgalį, New 
Yorke. Pirmasis toks seimas irgi 
buvo New Yorke, o antrasis To
ronte. PLB valdybos vykd. vice
pirmininkas St. Barzdukas paaiš
kina, kodėl PLB seimui vėl pasi
rinktas New Yorkas:

— Kadangi PLB darbai apima 
laisvojo pasaulio lietuvių švieti
mo, tautinės, kultūrinės, šalpinės 
bei ekonominės veiklos ir paverg
tos lietuvių tautos laisvės kovos 
reikalus, o PLB seimas yra vy
riausias PLB organas, tai PLB 
seimo vyksmas kiekvienu atveju 
yra didelės svarbos įvykis. Be to, 
PLB seimai siejami ir su lietuvių 
tautine — kultūrine reprezentaci
ja: tomis progomis rengiama di
delio masto meninių pasirodymų, 
kuriems reikia visuomeninės at
ramos. Todėl PLB seimai turi 
būti rengiami didžiuosiuose lietu
vių telkiniuose. Toks lietuvių tel
kinys, be abejo, yra ir Chicagoj, 
kur nevienas pageidavo ir norėjo 
matyti susirinkusį Trečiąjį PLB 
Seimų. Tačiau pasitarimuose bu
vo nurodyta ir tai, kad Chicaga
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PADĖKA
Mūsų mylimai žmonai ir motinai

A. A.
ADELEI MINIOTIENEI

mirus, nuoširdžiai dėkojame kun. P. Martuzui už atlaikytas 
dvejas šv. Mišias, už palydėjimą į kapines ir visas maldas bei 
pasakytus atsisveikinimo žodžius, kun. P. Butkui už atlaiky
tas pamaldas Lidcombe parapijos bažnyčioje ir visiems Can- 
berros lietuviams — laidotuvių dalyviams už maldas, gėles, 
vainikus, užjautusiems mus šioje skaudžioje valandoje.

Nuoširdi padėka visiems, pareiškusiems mums užuojautų 
žodžiu, raštu ir spaudoje..

jau ir taip yra didelių lietuviškų 
renginių prisotinta, o JAV rytuo
se jų trūksta. Be to, New Yorkas 
yra pasaulinės reikšmės politinis 
centras, ir tai svarbu PLB seimui, 
įvyksiančiam 1968-tais, — Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo 
sukaktuviniais metais.

Šalia tų lemiamos reikšmės su
metimų, New Yorką pasirinkti 
skatino bei lengvino dar ir ta ap
linkybė, kad LB veikėjai New 
Yorke jau yra gerai išlaikę tokio 
seimo rengimo egzaminą
metais, jie turi patyrimo bei pasi
ryžimo III PLB Seimą surengti 
dar geriau kaip Pirmąjį. Visuo
meninė atrama tam uždaviniui 
glūdi ne vien New Yorke, bet ir 
gausiuose viso rytinio JAV pak
raščio lietuvių telkiniuose, nuo 
Bostono iki Washingtono imtinai. 
Tad New Yorke jau sudarytas III 
PLB Seimo rengimo komiteto 
branduolys, kuris turėjo pirmą 
posėdį kovo 22 d. Komiteto gar
bės pirmininku išrinktas prel. J. 
Balkūnas, darbo prezidiumo pir
mininku — J. Šlepetys. Numaty
ta eilė sekcijų ir jų vadovų: infor
macijos — E. Cekienė ir P. Jur
kus, dailės — V. K. Jonynas, kon
certo _ V. Jonuškaitė — Leskai-
tienė, pamaldų — prel. J. Balkū
nas, sporto — A. Vakselis, finan
sų _ A. Reventas, banketo ir kt.

(ELTA)

lizinu
Maskvos instrukcijas ir 
Antra vertus, nereikia 
kad Sniečkus, Paleckis 
mauskas pakryptų į tautinį ko
munizmą. Jie pergiliai jau pasi
nėrę rusiškajame komunizme, ir 
iš jų negalima laukti lietuviškos 
sąžinės pabudimo. Bet gi jie yra 
seni ir artimoje ateityje jų vieton 
stos nauji žmonės. Gal tada ir 
Lietuvoje suklestės tautinis ko
munizmas, vedąs lietuvių tautą 
Į politinį ir kultūrinį laisvėjimą, 
koks dabar pergyvenamas Len
kijoje, Rumunijoje ir kitur.

Prieš porą metų Latvijoje iš
kilusios tautinio komunizmo žy
mės ir atstovai buvo Maskvos la
bai greit pastebėti ir užgniaužti. 
Maskva itin bijo tautinio komu
nizmo Pabaltijy: Sov. Sąjungos 
strateginiai svarbiose vakarinėse 
respublikose. Bet gi “nebeuž- 
tvenksi upės bėgimo, nors jis 
tekėtų ir pamažu”. Sovietų Ru
sijos pavergtoms tautoms tauti
nis komunizmas yra simbolis ar
ba pakaitalas nors ir uždrausto, 
bet amžinai gyvo, kylančio iš pa
čios tautų dvasinės esmės, tik
rojo gimtojo nacionalizmo.

“Die Geister, die ich rief, wer- 
den nicht los” (Mano iššauktos 
dvasios niekad nedings) kadaise 
rašė Goethe. Maskvos pagalba 
įgyvendintas komunizmas Kini
joje pastaruoju metu visu savo 
800 milijonų gyventojų svoriu 
atsisuko prieš Rusiją. Raudono
sios Kinijos grėsmės, kuri atei
ty dar didės, akivaizdoje Sovie
tų Rusija bus priversta sulibera- 
linti komunistinę priespaudą pa
čioje Rusijoje ir duoti daugiau 
laisvės ir savarankiškumo pas
kiroms nerusiškoms tautoms, jų 
tarpe ir lietuvių tautai, amžiais 
kovojančiai dėl valstybinės ne
priklausomybės. O lietuvių tau
ta, sukūrusi savo laisvą ir ne
priklausomą valstybę, pati nus
tatys tos valstybės vidaus sant
varkos dėsnius. Dabar nėra mums 
taip svarbu, ar ji bus liberalinė, 
socialinė ar net socialistinė de
mokratija. Svarbu tik tai, kad lie
tuvių tauta būtų laisva ir pati 
spręstų savo likimo klausimus.

M.S.

Vyras ir vaikai

na $8.00 (su persiutimu).
Kurie jau anksčiau yra pareiškę 

noro vieną kurią tų priemonių įsi
gyti, dabar prašomi tiksliai pra
nešti, kuri priemonė kam siūsti- 
na. Atsiskaityti galima ir siuntinį 
gavus.

Šios garsinės priemonės, pirmoj 
eilėj skiriamos neakivaizdiniam 
mokymui, turėtų būti naudingos 
kiekvienam, kuris rūpinasi lietu
viškojo žodžio taisyklingumu, o y- 
pač viešojo žodžio sakytojui: kal
bėtojui, vaidintojui, deklamatoriui, 
radiofono pranešėjui.

PLI

— k —

Ką tik išleistoje vokiškoje kny
goje apie meno istorijų (Geshich- 
te der Kunstgeschichte — Meno 
istorijos istorija, Econ — Verlag, 
Wien — Duesseldorf, autorius 
Udo Kultermann), prof. Jurgis 
Baltrušaitis aptarimu ir nuotrau
ka įrikiuotas į žymiausių pasaulio 
meno istorikų galerijų. (E)

SKAITYKITE

“MŪSŲ PASTOGĘ!”

City Travel Center
LIETUVIŠKAS KELIONIŲ BIURAS

318 LITTLE COLLINS STREET, MELBOURNE 

užsako bilietus laivu ar lėktuvu į visus pasaulio kraStus
★

★

Jokių papildomų mokėjimų.
Išrūpinam kelionės dokumentus, bagažo draudimą 
ir t.t.
Atstovaujam P. and O. Orient Lines, Cunard Line, 
Lloyd Triestino, Sitmar, Cogedar, Flotta Lauro ir 
kitas laivininkystės bendroves.
Nuo 1959 m. mandagus ir malonus patarnavimas. 
Raštu ar žodžiu kreipkitės pas

A L G. ŽILINSKĄ

CITY TRA VĖL CENTER,

318 Little Collins Street, Melbourne
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V. Kikilis

KALBANT APIE LIET. KNYGAS
Pereitame Mūsų Pastogės nu

mery paskelbtas p. V. Šliogerio 
straipsnis apie lietuviškas kny
gas. Straipsnis redakcijos pažy
mėtas diskusiniu. Net jeigu ir 
nebūtų tos redakcijos pastabos, 
vis tiek minėto straipsnio mintys 
iššaukia skaitytojo mintijime tam 
tikros reakcijos, kuri priversti
nai skatina tuo pačiu klausimu 
pasisakyti jei ne paplojimo, tai 
bent prieštaravimo forma. Esu 
tikras, kad tuo klausimu susi
lauksime ir daugiau pasisakymų.

Visų pirma reikia padėkoti p. 
V. Šliogeriui, kad jis yra vienas 
iš tų pionierių, kurie drįsta kel
ti aikštėn tokius klausimus, ku
riuos galėtume, pavadinti mūsų 
bendruomenėje kardinaliniais 
punktais. Net ir šio laikraščio

skiltyse vienu kitu kartu buvo 
užsiminta apie lietuvišką knygą 
kaip esminį lietuvybės išlaikymo 
kovoje bruožą, bet iš vėlesnių 
numerių taip ir neteko patirti, 
kad kas kiek daugiau tuo reikalu 
būtų susidomėjęs. Išvadoje, ma
tyt, lietuvių visuomenė šitą rei
kalą laiko tokiu natūraliu, kaip 
valgymas ar kvėpavimas gyvybei 
palaikyti, tad ir nemato reikalo 
kiek daugiau prie jo sustoti ar
ba jį pabrėžti. Vis tik p. Šlioge
ris palietė lietuviškos knygos 
klausimą ir net visai iš origina
lios pusės. Daugely jo pasisaky
mo atvejų reikia sutikti, kad jis 
yra teisus, bet vėl iš kitos pusės 
jo pastabos yra kiek šokiruojan
čios. Va, kaip tik dėl to ir norė
tųsi pasisakyti.

yra knyga kaip tokia jo egzisten
cinis būtinumas. Kitas mielai 
aukoja ištisus metus savo laiką 
ir asmeniškas išlaidas dalyvau
damas chore ar kitokioje veik
loje, bet jam knyga nieko nesa
ko ir nevilioja, nors ji būtų ir 
Nobelio laurais išpuošta. Lygiai 
tas pats buvo ir Lietuvoje Ne
priklausomybės žydėjimo laiko
tarpiu (1935-1940 m.). Nedaug 
buvo leidinių, kurie prašoko 
5000 egz. tiražą. Žinoma, anais 
laikais ir tų knygų per metus 
pasirodydavo daugiau, bet lygiai 
anuo metu skaitėmės ne su 100. 
000 galinčių skaityti, bet su tri
mis milijonais! Skirtumas tik 
toks, kad tuo metu Lietuvoje 
šviesuomenė sudarė mažumą, 
gi čia, skaitant pokarinius pabė
gėlius, santykis kaip tik priešin-

g> © g na
VEDA J O AKIM AS VĖJAS

IR MES PAVASARIOM

Klausyk, ir mes pavasariom, kai vėjas 
Padvelks pernykščiais lapais ir žole, 
Ir iš miškų sugrįžtantis kirtėjas 
Šauks apie pinigus visa gerkle, —

Tada ir mes, kurių kišenės tuščios, 
O širdys pilnos jausmo ir kalbos, — 
Tada ir mes suriksime, kad muštis 
Pavasariom į laimę nepabos.

KAS PERKA KNYGAS? gas. Bet čia ir vėl gaunasi keis
tas paradoksas: išeivijoje mūsų

Ar išeivijoje išleistoji knyga 
yra brangi? Gerb. V. Šliogeris, 
paduodamas santykį, kiek buvo 
uždirbama nepriklausomoje Lie
tuvoje prieš 7-rius metus ir kiek 
uždirbama dabar svetimame 
krašte, padaro išvadą, kad čia 
mes uždirbame nepalyginamai 
geriau, todėl ir knygos nesančios 
perbrangios. Bet gi jeigu mes 
būtume tiek tautiniai sąmoningi 
ir tiek bendruomeniškai draus
mingi, kaip kad mus teoretiškai 
įpareigoja tautinė misija išeivijo
je, tai mūsų knygų tiražas turė
tų būti ne 500 ar ne tūkstantis, 
bet 30.000. Vis dėlto mūsų ide
alistinis galvojimas prašoka re
alią padėtį. Nors mes ir skaito
me išeivijoje apie milijoną su 
viršum lietuvių, bet praktiškai 
aktyvių ir tautiniai susipratusių 
sąmoningų tautiečių turime apie 
100.000. Ir tai šitas skaičius pa
duodamas su didele perdėjimo 
rizika. Į šį skaičių įskaitomi vi
si, kurie domisi lietuviškais rei
kalais, kurie aukoja veiklai, ku
rie jei ne aktyviai, tai bent pa
syviai, vien tik pasirodydami da
lyvauja lietuviškame gyvenime 
— nevengia susirinkimų, vaka
rėlių, koncertų ir pan. Gal būt

jie visi dar skaito ir lietuviškus 
laikraščius, kurių, palyginti išei
vijoje išeina neproporcingai 
daug. Jeigu savu laiku tokia 
spaudos proporcija būtų buvusi 
taikoma nepriklausomoje Lietu
voje, tai mažiausia galėjo leisti 
kiekvienas valsčius savo laikraš
tį su keliais tūkstančiai tiražo, 
panašiai kaip kad mes turime 
čia Australijoje: dešimčiai (?) tū
kstančių galvų leidžiami du sa
vaitraščiai ir dar visa eilė perio
dinių ir neperiodinių leidinėlių 
kiekvienoje arba kas kelintoje 
kolonijoje. Tai savotiška spau
dos infliacija, kuri pateisinama 
tik išeivijos sąlygomis ir mūsų 
pačių nemokėjimu susikalbėti.

Bet kalbant apie, knygą ir au
kščiau paduotus sąmoningų tau
tiečių skaičius, vėl susiduriame 
su kita problema: ne visi, tegu ir 
patriotiškai bei sąmoningai besi- 
reiškią lietuviai tas knygas seka, 
jomis domisi ir jų ieško. Net jei
gu tos knygos ir būtų ne po ke
lis dolerius, o po kelis centus 
rinkoje., vargu, ar knygų parei
kalavimas padidėtų. Norint, kad 
knyga būtų pareikalaujama ne
žiūrint jos kainos, reikia ne tiek 
galvoti apie knygos kainą, o dau
giau apie visos lietuviškos ben-

inteligentija greičiau prisitaikė 
prie naujų sąlygų ir kai jiems 
lengviau prieinama gyvenamojo 
krašto spauda ir knygos, tai lie
tuviškoji atrodo palyginamai 
perprasta, tuo tarpu nelavintiems 
žmonėms sava spauda yra vie
nintelis užsikabinimo kabliukas. 
Pereikite, tik per privačius na
mus ir aiškiai pastebėsite: pas 
inteligentą lietuvį užtiksite len
tynas knygų, kurių tarpe tik vie
na kita lietuviška, kai tuo tarpu 
pas neišmokslintą jūs matysite 
vieną kitą knygą, nesvarbu kiek, 
bet tik lietuviškas!

O kas gi pirko daugiausia 
knygų nepriklausomoje Lietuvo
je? Ne ūkininkai ir ne darbinin
kija, o daugiausia studentai, 
mokytojai ir kunigai. Labai ma
žas procentas inteligentų, ypač 
tų, kurie turėjo pakenčiamas ir 
geras tarnybas. Žinoma, negali
ma iš to daryti išvadų, kad mes 
gyvenome tamsybėse. Tokioje 
Suomijoje ar Švedijoje kiekviena 
šeima, nesvarbu, kokio tai būtų 
socialinio rango, turi savo ma
žas namų bibliotekėles. Bet 
prie šito lygio priaugti reikia lai
ko, kad iš beraštės tautos pasi
darytų pavyzdiniai inteligentiš
ka. O mums to laiko kaip tik ir

Skambus atsakymas į mylimos mergaitės, žmo
nos, tėvų ar, gal, savo paties vidinio balso prie
kaištus, o, kartu, staigus, spontaniškas pralmks- 
mėjimas ir “debesų nebematymas”. Ir skaityto
jas šypsosi. Jam irgi, tegu, kad ir trumpai valan
dėlei, pasidaro kiek lengviau, nes kas iš mūsų ne
ieško geresnio ar blogesnio pasiteisinimo? Kas iš 
mūsų niekad neįtikino savęs, kad geriau yra ati
dėti negu pradėti? Panašūs pralinksmėjimai, 
tarp kita ko, ar nebus tik vieni iš pagrindinių va

riklių tom, taip vadinamom, vyriškom kalbom 
traktieriuose, painiose, bierhallese. Cituotos ei
lės, tad, turi turėti savyje “vyno”.

Balio Rukšos knyga išėjo 1952-rais metais. Pa
vasariom į laimę poetui ir jo draugams per tą lai
ką tikriausiai nevieną kartą pavyko prasimušti. 
Užsimojimo inercijos, bent pagal eilėraščio žo
džių skambesį, jiems tąsyk tikrai netrūko. Tik, 
gal, jie surikti tai suriko, bet muštis visai ir ne>- 
bandė. Visaip, juk, būna gyvenime.

Kažin kaip einasi po žiemos darbų sugrįžusiam 
kirtėjui? Turistiniam laive jis gal jau plaukia ap
link pasaulį?

Dauguma eilėraščio skaitytojų, tačiau, gyvena 
sau ir toliau pavasario laukimo dykumose ir tie 
du posmeliai — už juos poetui ačiū — jiems dar 
vis praskaidrina tegu, kad ir trumpą valandėlę.

Eilėraštis “Ir mes pavasariom” čionai yra cituoja
mas iš Balio Rukšos “Ugnies Pardavėjas”, Baltija, 

Toronto, 1952.

druomenės ir visuomenės kultū
rinį lygį. Juk negalima reikalau
ti, kad lygiai knygomis domėtų
si tiek inteligentas, tiek ir darbi
ninkas. Nors mes išeivijoje, re
miamės 100.000 tautiškai susi
pratusių ir sąmoningų lietuvių, 
bet ne kiekvienam gali būti ar

trūko. Net ir tokios angliškos 
knygos, kurias gali skaityti apie 
vienas trečdalis viso pasaulio 
gyventojų, jeigu ne. daugiau, re
tai kuri prašoka milijoną egzem
pliorių ir tai su persūdyta rekla
ma. O tokios poezijos knygų, net 
ir pačių žinomiausių poetų, lai-

mėjusių Nobelio ar kitokias pre
mijas, knygų tiražai skaičiuoja
mi šimtais, ne tūkstančiais eg
zempliorių. Žinoma, knygos pa
klausa, ypač pas mus priklauso 
ir nuo jos kokybės bei autoriaus. 
Sakysim, tokio Andriušio ar Ka
tiliškio knygų ir didesnis tiražas 
greit išparduodamas. Bet kitos 
dūlėja lentynose. Gal nereikėtų 
už tat kaltinti pirkėjo: nors kny
gą pirkti ir yra patriotinis, anot 
p. Šliogerio, darbas, bet vis tik 
jis turi teisę pasirinkti, kokios 
norėtų. Juk, sakysim, vienoks 
pareikalavimas bus tokio Gliau- 
dos knygų, gi visai kitoks V. 
Biržiškos! Nežiūrint to, jeigu da
bar mūsų knygų vidutiniškai 
spausdinama apie 1000 egz. tira
žo, tai dar nėra taip labai tra
giška. Tiesa, leidyklos nepadaro 
jokio pelno, lygiai ir autoriai ne
gauna honorarų, vis tik tiek kny
gų rašymas, tiek ir jų leidimas 
įsiskaitė į bendrą lietuvybės ak
ciją, kuri iš viso vykdoma pasi
šventusių idealistų. Tokiu idea
listu laikytinas taip pat ir kny
gos pirkėjas.

Ryšium su p. V Šliogerio min
timis minėtame straipsnyje dau
giau teks pasisakyti kitą kartą.

(Bus daugiau)

APIE
“DIDYSIS GINTARAS” 

LIETUVIAMS

Vilniaus filmininkai grįžo iš Ki- 
šeniovo (Moldavijos) filmų festi
valio ir vėl — jau ketvirtų kartų 
— parsivežė “Didįjį Gintarų”. 
(Tiesa, bal. 18).

“Didysis Gintaras” tai tokia lyg 
taurė, greičiau urna, ant kurios 
dangtelio įtaisytas stambus ginta
ro gabalas, o ant šono inkrustuo
tas įrašas rusą kalbai, kurs sako, 
kad tai dovana (pereinamoji) — 
“Už geriausį meninį filmų Bie- 
lorusijos, Lietuvos, Latvijos, Esti
jos eseseruose”.

Šiemet buvo jau septintos var
žybos dėl to gintaro, ir jose da
lyvavo dar vieno “esesero” filmi
ninkai, Moldavijos. Vilniškiai nu
vežė pernai laimėtų gintarų (už 
Žalakevičiaus filmų), ir vėl par
sivežė, šį kartų už M. Sluckio - 
R. Vabalo — Griciaus filmų 
“Laiptai į dangų”.

— ★ —
Iš Londono praneša: “Pianisto 

Antano Smetonos pirmas viešas 
pasirodymas Londone balandžio 18

MUS
d. praėjo su nepaprastu pasiseki
mu. Wingmore koncertinėje salėje, 
kur mūsų jaunas pianistas gro
jo, retai kada esti tiek publikos, 
kiek susirinko jo koncertam Įvai
riatautė auditorija buvo tiesiog su
žavėta rečitaliu. Įžymiausi anglų 
dienraščiai, kaip Times ir Daily 
Telegraph labai šiltais žodžiais 
atsiliepė apie lietuvį panistų ir 
aukštai įvertino jo klaviatūros 
technikų.

— Kiekvienam dalyke, kurį gro
jo Antanas Smetona vakar vaka
rų Wigmore Hall, spindėjo didin
gumas, — rašė Daily Telegraph 
meno kritikas. — Šis lietuvis pia
nistas, debiutuojųs Londone, paga
vo publikos dėmesį ne tik tuo, kad 
jis grojo puikius kūrinius, bet y- 
pač tuo lengvumu, kokiu jis tuos 
kūrinius atliko.”

— ★ —

Vilniuje išleido P. Galaunės pa
rašytų knygų “Muziejininko no
velės”. Tiražas — 8,000. V. Miliū
no komedijos “Pasivaikščiojimas 
mėnesienoje” tiražas 3,000.

(.E)

GABRIELLA MISTRAL

— Vieną popietę bevaikščiodama skurdžia 
Tamuco gatvele, pamačiau paprastą moterį, be
sėdinčią prie savo lūšnelės durą. Buvo netoli gim
dymo, o josios veidas rodė jos gilų kartėlį.

Pro ją praėjo vienas vyras ir jai tarė užgaulų 
žodį, nuo kurio ji paraudo.

Tą akimirką aš pajutau visą savo lyties soli
darumą, begalinę užuojautą moters moteriai, ir 
atsitolinau galvodama:

— Viena mūsų turi pasakyti (nes ligi šiol 
vyrai nepasakė) apie tos skausmingos ir dieviškos 
būsenos šventumą. Jeigu meno paskirtis ją apvil
ko grožio drabužiu, kodėl mes neparodome pro
fanams tos būsenos kilnumo?

Ir beveik su religine intencija parašiau šitą 
poemą.

Kai kurios tų moterų, kurios norėdamos pa
silikti skaisčios, turi užmerkti akis tikrovei, žiau
riai, tačiau fataliai, — tą poemą paniekinamai 
komentavo. Tatai mane liūdnai nuteikė dėl jų 
pačių. Netgi mane prašė ją išjungti iš knygos.

Siame egotistiniame veikale, mano pačios 
akyse sumenkėjusiame dėl to egotizmo, ši žmo
giškoji proza, galimas daiktas, bus vienintelė, 
kurioje apdainuojamas pilnutinis gyvenimas. 
Kaip aš galiu jį išjungti?

Ne! Čia ji pasilieka, pašvęsta moterims, su
gebančioms matyti, kad gyvenimo šventumas pra
sideda motinystėje, kuri dėl to yra šventa. Tegul 
jos jaučia gilų švelnumą, su kuriuo moteris, že
mėje gananti svetimus vaikus, žiūri į viso pasaulio 
vaikų motinas!

MANE PABUČIAVO
Jisai mane pabučiavo — ir jau esu kita; 

dėl tvinksėjimo, kuris dvigubas plaka mano gys
lose; kita dėl alsavimo, kurį jaučiu savo alsa
vime karštį.

Mano įsčios yra jau kilnios, kaip kad mano 
širdis. Ir netgi savo kvėpavime juntu gėlių kvaps
nį; ivsa tai per tą, kuris, kaip kad rasa ant žolės, 
ramiai ilsisi manyje.

KOKS BUS?
Koks bus? Aš ilgai žiūrėjau į rožės lapelius 

ir pasigėrėdama juos čiupinėjau; norėjau šito švel
numo jo skruosteliams. Ir žaidžiau su erškėtkrū- 
mio pynėmis, nes man patiktų tokie jo plaukai, 
tamsūs ir susiraizgę. Bet nesvarbu, jeigu bus pa- 
skrudę tom sultingom rausvo molio spalvom, ku
rias taip mėgsta puodžiai, ar jeigu jo lygūs plau
kai turės viso mano gyvenimo paprastumą.

Žiūriu į kalnų lūžius, kai jie pradeda apsi
traukti migla, ir iš miglos suradau mergaitės še
šėlį, labai švelnios mergaitės: nes taip pat ir tai 
galėtų būti.

Bet labiau už viską noriu, kad jis žiūrėtų 
tuo švelniu žvilgsniu, kuris spindi jo akyse, ir

kad turėtų jo lengvai virpantį balsą, kai su ma
nim kalba, nes tame, kuris ateina, noriu mylėti 
tą, kuris mane pabučiavo.

IŠMINTIS
Dabar žinau, kam mane nušvietė dvidešim

ties pavasarių šviesa ir kam man buvo leista 
skinti laukų gėles. Gražiausiomis dienomis save 
klausiau, kam ši kartos saulės ir svaigios žolės 
stebuklinga dovana?

Kaip melsvą vynuogių kekę, mane pervėrė 
saldumui, kuri perteiksiu. Tas, kuris yra manyje 
ir iš mano gyslų auga lašas po lašo, yra mano 
vynas.

Už jį aš meldžiaus, kad Dievo vardu jam 
perduočiau savo molį, iš kurio jisai išaugo. Ir 
kai virpančia širdim jam skaičiau posmą, mane 
nudegino lyg grožio liepsna, kad jis pasiimtų ne
užgesinamą mano kūno karštį.

ŠVELNUMAS
Dėl miegančio kūdikio, kurį savyje nešioju, 

mano žingsnis tapo atsargus. Ir kai pradėjau ne
šioti paslaptį, įtikėjo visa mano širdis.

Mano balsas švelnus, lyg būtų meilės alsi-

namas, nes bijau jį pažadinti.
Dabar akimis ieškau kitų veiduose įsčių gė

los, noriu, kad kiti matytų ir suprastų mano 
skruostų baltumą.

Su meilinga baime sklaidau žoles, kur put
pelės suka lizdus. Per laukus einu tyliai atsargiai: 
tikiu, kad medžiai ir daiktai turi miegančius kū
dikius, prie kurių palinkę budi.

SESUO
Šiandieną mačiau vieną moterį kasant vagą. 

Josios klubai buvo padidėję, kaip kad mano, iš 
meilės; ji dirbo pasilenkusi prie, žemės.

Aš paglamonėjau josios juosmenį ir ją nu- 
sivedžiau su savim. Ji gers riebų pieną iš mano 
stiklo ir džiaugsis mano namų pavėsiu, nes ji nėš
čia meilės nėštumu. Ir jeigu mano krūtys nebus 
taurios, mano kūdikis priartins savo lūpas prie 
josios apsčių.

PRAŠYMAS
Bet ne! Kaip Dievas paliks bergždžią mano 

krūties pumpurą, jeigu Jis pats palaimino mane? 
Jaučiu savo krūtinę tyliai kylant, lyg vandenį 
plačiam tvenkiny. Ir jos pakilimas meta pažado 
šešėlį ant mano įsčių.

Kas bus vargingesnė už mane slėnyje, jeigu 
mano krūtis pasiliks sausa?

Lyg kad ąsočius, kuriuos moterys stato su
rinkti nakties rasai, taip aš save statau prieš Die
vą; Jį šaukiu nauju vardu, vadinu jį Pripildytoju 
ir jį prašau gausių gyvybės sulčių. Mano kūdikis 
ateis ištroškęs ir jų ieškodamas.

JAUTRIOJI
Aš jau nebežaidžiu pievose ir bijau suptis 

su mergaitėmis. Esu lyg šaka su vaisiais.
Esu silpna, taip silpna, kad rožių kvapas šią 

popietę, kai nuėjau į sodą, apsvaigino mane, ir 
skandino mane gėloje paprasta daina, ateinanti 
su vėju, ar kraujo lašas, kurį vakaras savo pas
kutiniam atodūsy parodo dangaus skliaute. Nuo 
vieno mano vyro žvilgsnio, jeigu jis man būtų šį 
vakarą šaltas, galėčiau numirti.

AMŽINAS SKAUSMAS
Nubalsiu, jeigu jis kenčia manyje; vaikštau 

skausme nuo jo paslėpto spaudimo, ir galėčiau

mirti nuo vieno judesio to, kuris yra manyje ir 
kurio nematau. Bet kol aš jį laikau savyje, jis ma
nęs nei sulaužys, nei susisuks mano viduriuose. 
Jei vėjas siausdamas plaktų jį, pirma sudraskytų 
mano kūną, o jo riksmas išsprūstų pro mano bur
ną. Mano rauda ir mano juokas prasidės tavo 
veidelyje, mano kūdiki!

DEL JO
Dėl jo, kuris miega, kaip vandens latakėlis 

po žole, nekenkite man, nevarginkite manęs. At
leiskite man viską: mano nepasitenkinimą pa
ruoštu stalu ir kad nepakenčiu triukšmo.

Jūs man apsakysite namų skausmus, netur
tą ir rūpesčius, kai aš jį suvystysiu į vystyklus.

Kur tik mane paliestumėte, į kaktą, į krūti
nę, visur jis yra ir tuoj pravirktų, atsiliepdamas 
į užgavimą.

RAMYBE
Jau nebegaliu vaikščioti vieškeliais: gėdijuos 

savo plataus juosmens ir gilių poakių. Bet man 
atneškite ir šalia manęs padėkite gėlių pintines, 
ir ilgai skambinkite cintra: dėl jo noriu prisigerti 
grožio.

Dedu rožes ant savo įsčių, amžinus posmus 
byloju apie tą, kuris miega. Valanda po valandos 
atokaitoje renku deginančios saulės spindulius. 
Kaip vaisių, noriu įsunkti jos medų į savo vi
durius. Pinijų vėjas man pučia į veidą, šviesa ir 
vėjai nudažo ir nuplauna mano kraują. Taip jį 
nuplaudama, neturiu neapykantos, nemurmu, bet 
vien tik myliu! Nes toje tyloje, toje ramybėje 
aš audžiu kūną, stebuklingą kūną, su gyslomis 
ir veidu, žvilgsniu ir tyra širdimi.

BALTI DRABUŽĖLIAI
Aš mezgu mažytes kurpeles, karpau švelnias 

drobes: viską noriu padaryti savo rankomis.
Ateis jis iš mano gelmių, atpažins mano 

kvaptį. Minkšta avies vilna: šią vasarą tave nu
kirpo jam. Aštuonis mėnesius ji augo ant avelės, 
o sausio mėnulis nubaltino. Ji neturi dagio ada
tėlių nei erškėtrožės spyglių. Toks švelnus yra 
buvęs mano kūno guolis, kuriame jis miegojo.

Balti drabužėliai! Jis į juos žiūri mano aki
mis ir juokiasi iš laimės, atspėjęs juos esant to
kius minkštus... (Nukelta į psl. 4)
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LAIŠKAS REDAKCIJAI

TAIP
Gerb. p. Redaktoriau,

Esu vienas tų “Mūsų Pastogės” 
skaitytojų, kuris didžiai vertina 
vedamuosius. Jie dažnai griebia 
jaučiui tiesiai už ragų ir bando 
jį tinkamai papurtinti, nors kar
tais praduria ir pro šikšnelę. Iš 
tų vedamųjų mes patiriame, kokios 
yra mūsų pareigos tremtyje, kas 
mums labai ir kas ne taip labai 
svarbu, ką mes turime daryti ir 
ko nedaryti. Tuose vedamuosiuo
se, pagaliau, faktais pasiremiant, 
mums prikišamai parodoma, kad 
“mes beveik į kiekvieną reiškinį 
vis dažniau pradedame žiūrėti vien 
iš asmeninio taško...” . Ir kadangi 
toks asmeniškumas labai blogas, 
mums trumpai drūtai pastotomas 
klausimas: “Ar mūsų viešos de
klamacijos (greičiausia deklaraci
jos, V.R.) apie tautinę kultūrą, 
lietuvybės išlaikymą ir t.t. nėra 
tik tušti žodžiai...”.

Nežiūrint mano didelio respekto 
vedamiesiems, šį kartą vistiek no
riu pridurti ir savo trigrašį, išei
damas iš to paties taško, kuriuo 
vadovaujantis buvo parašytas ve
damasis “Mūsų Pastogės” š.m. 16 
numery.

Pirmiausia dėl tų asmeninių taš
kų. Nejaugi mes tik dabar prade
dame į reikalus iš asmeninio taš
ko žiūrėti? Juk mes nesame nei 
velniai, nei angelai, o paprasti mir
tingi žmonės, kuriems savi marš
kiniai visada yra arčiau kūno. 
Atrodo, kad žiūrėjimas į reikalus 
iš asmeninio taško prasidėjo jau 
tada, kai žmogus pirmą kartą pra
regėjo. Tiesa, pasaulyje buvo ir 
tebėra bandymų panaikinti asme
ninį “aš” ir įgyvendinti kolektyvi
nį “mes”, tačiau ligšiol tie ban
dymai vaisių vistiek nedavė net 
ir ten, kur jie vykdomi brutaliom 
policinėm priemonėm.

Dvasinės ir medžiaginės gero
vės žmogus siekia, pirmiausia, pats 
sau, o tik paskui savo artimie-
siems. Nesigilindami į šia egocen- 
trinę filosofiją, prisiminkime, kad 
ir dabartinius tremties kelius mes 
pasirinkome vadovaudamiesi, pir
miausia, asmeniniais sumetimais. 
Tiesa, mūsų pasitraukimas iš kraš
to buvo politinis protestas prieš 
pavergėją, bet mes pasitraukėme, 
kad mūsų pačių nepavergtų. Mū
sų pasitraukimą diktavo mūsų as
meninis noras gyventi laisvėje, iš
likti gyvais fizine ir dvasine pras
me. Mūsų asmeniniai interesai 
vertė mus pasirinkti individuali
nę laisvę vietoj kolektyvinės ver
gijos.

Vienintelis turtas, kurį išsine- 
šėme pabėgdami, buvo mūsų lie-

MOTINOS POEMA
(Atkelta iš psl. 3)

ŽEMĖS PAVEIKSLAS
Anksčiau nebuvau mačiusi tikro žemės pa

veikslo. Žemė išrodo kaip moteris su kūdikiu ant 
rankų (su savo vaikais sterblėje).

Pradedu suprasti motiniškai daiktų jausmą. 
Kalva, kuri mane žiūri, taip pat yra motina, ir 
vakarais migla žaidžia kaip vaikas ant jos pečių 
ir kelių.

Dabar prisimenu vieną slėnio daubą. Gilia 
jos vaga dainuodama bėgo srovė, kurios per krū
mokšnius dar nematyti. Aš esu kaip dauba: savo 
gelmėse jaučiu dainuojant tą mažytį upeliuką ir, 
kaip krūmokšnius, jam daviau savo kūną, ligi jis 
pakils į šviesą.

VYRUI
Dabar mylėk, mylėk mane labiau! Aš, tokia 

maža, duosiu antrininką. Aš, tokia neturtinga, 
duosiu kitas akis, kitas lūpas, kuriomis džiaug
sies pasauliu. Aš tokia trapi, kaip indas, suskil
siu iš meilės, kad šis gyvenimo vynas ištekėtų 
iš manęs.

Atleisk! Esu nepaslanki eiti, nepaslanki tau 
patarnauti, betgi tu man suteikei tą keistumą, su 
kuriuo judu tarp daiktų.

Labiau negu bet kada, būk man meilus. 
Mano kraujo nejaudink godžiai, nesmarkink ma
no alsavimo.

Dabar esu vien tik šydas, visas mano kūnas 
yra šydas, po kuriuo miega kūdikis!

MOTINA
Mano motina atėjo aplankyti manęs. Atsi

sėdo šalia manęs ir pirmą sykį mūsų gyvenime 
buvome dvi seserys, kurios kalbėjosi apie baisią 
akimirką. Jos rankoms prisilietus, man pasiro
dė, kad lapų gležnumu prasivėrė mano viduriai 
ir kad į mano krūtis kyla pieno srovė.

MAX ATRODO
tuviškumas visuose jo aspektuose. 
O kaip jis brangus, kiekvienas 
sprendžia iš savo asmeninio taško 
ir saugo jį taip, kaip jam atrodo 
tinkamiau. Dauguma tinkamiausiu 
būdu laiko susijungimą krūvon, 
sujungtą darbą, sutelktas pastan
gas, asmeninį bendravimą lietu
vio su lietuviu. Tačiau tas susi
jungimas lietuviškumui išsaugoti 
nepanaikina asmeninio požiūrio į 
priemones. Juo labiau negali pa
naikinta junginio nuomonė klausi
muose, kurie liečia atskirų reikalų 
susikryžiavimus. Ir tikrai naivu 
išvedžioti, kad atskiros nuomonės, 
pasiginčijimai, vienų ar kitų žygių 
papeikimai visą tautinę kultūrą, 
lietuvybės išlaikymą ir t.t. paver
čia tik tuščiais žodžiais.

Dėl to kažkaip nenorom perša
si mintis, kad mūsų tautinės kul
tūros rūmai turėtų būti labai silp
ni ir mūsų kovos dėl lietuviškumo 
išlaikymo labai paviršutiniškos, 
jeigu visą tai gali paversti tuš
čiais žodžiais ginčas dėl pabėgusio 
svetimtaučio sportininko, pora lo
kalinio pobūdžio informacinių la
pelių arba vienos kolonijos nesu
gebėjimas pasistatyti lietuvių na
mus.

Tikrai sunku patikėti, kad daug 
lietuviškumui davusi ir pavyzdin
gai veikianti kolonija norėjo ir 
galėjo griauti lietuvybės rūmus 
prikišdama bendruomeniniam lai
kraščiui nukrypimą nuo bešališku
mo linijos. Ta kolonija dviejų klu
bų ginčo nesprendė iš esmės ir 
nepasisavino sau teisių nutarti, 
kas kaltas ir kas nekaltas, o tik 
gelbėjo savo klubui viešai atsaky
ti į padarytus užmetimus. Tos 
kolonijos viltys, kad tuo viskas 
pasibaigs, atrodo, išsisklaidė kaip 
dūmai. Tas pats bendruomeninis 
laikraštis, ir po šio prašymo likti 
bešališku, savanoriškai apsivilko 
teisėjo togą ir autoritetingai nus- 
prendė: anas klubas kaltas, nes 
jo lokalinė ambicija reikalavo, kad 
jis (pabėgęs sportininkas, V.R.) 
arba tik tame klube žaistų, arba iš 
viso nežaistų”. Tai šališkas spren
dimas, padarytas vadovaujantis 
čia pat smerkiamais lokaliniais 
siekimais. Jeigu buvo reikalas iš
vedžiojimų pagrindimui dar kar
tą iškelti šį durną klausimą, ob
jektyvumas reikalavo pateikti abie 
jų besiginčijančių pusių argumen
tus. O pasmerkto klubo argumen
tai šitokie: sportininkas pabėgio 
slapta, išsinešdamas klubo turtą 
ir neatsilygindamas skolų; norė
damas kitur žaisti, jis pirmiausia 
turi atsiskaityti su buvusiu savo

klūbu.
Toks objektyvumas vedamojo 

straipsnio filosofiją būtų atitinka
mai sustiprinęs.

Kiekvienam valia savo nuomonę 
pasakyti ir ją ginti, tačiau nede
ra kitaip galvojančių smerkti ir 
jų nuomonę, turint priemonių, slėp 
ti nuo viešumos. Rizikinga būti ir 
neprašytu teisėju.

Tiek apie vienų asmeninius, ki
tų visuomenius siekimus. Panašios 
vertės, mano nuomone, yra ir kiti 
primetimai.

Sėdint Sydnėjuj ir turint po 
ranka bendruomeninį laikraštį, vie 
tos lietuviams nėra jokios proble
mos dėl greito susižinojimo. Visai 
kitokioj padėty yra kitokios kolo
nijos, kurios dėl didelių atstumų 
negali bendru laikraščiu pasinau
doti, kai atsiranda skubių ir ne- 
atidėliotinių reikalų. Iš kitos pu
sės, kiekviena kolonija turi ir 
grynai lokalinio pobūdžio reikalų, 
reikalaujančių specifinio panagri- 
nėjimo, populiarinimo ir t.t. Tam 
reikalui eilėje apylinkių šapirogra- 
fu spausdinami vietos informaci
niai biuleteniai. O dabar mes pati
riame, kad šitie biuleteniai griauna 
lietuvių kultūrą, silpnina lietuvybę 
ir t.t. Gal nesuklysiu manydamas, 
kad pasmerkiant biuletenius buvo 
galvojama, jog jie atima dalį skai
tytojų iš bendruomeninio laikraš
čio. Kiek žinau, Adelaidėje to nėra. 
Tiesa, tą laikraštį ir Adelaidėje 
galėtų skaityti didesnis lietuvių 
skaičius, tačiau neskaitymo prie- 
žaščių reikėtų ieškoti kur nors ki
tur, tik ne lokaliniuose biulete
niuose, kurie nenori ir negali ben
druomeninio laikraščio pakeisti. 
Tačiau jie labai daug pasitarnau-

— Viskas šuniui ant uodegos, — 
misliju važiuodamas iš bažnyčios 
namo. — Ir plunksna auksiniu 
galiuku, ką vaikai dovanų nupir
ko, ir beveik jau baigiamas oblia- 
voti stalas rašymui. O labiausia 
tai gaila anūkėlio, ba jam iki Ka
lėdų būčiau ant dviračio sutaupęs. 
Uždarė mano kromelį ir užpečėti- 
no! O maniau, kad čia galėsiu iki 
smerčio darbelį dirbti. Ech, tiek 
tik laimės! —

— Kas yra, Rapolai, kad toks 
markatnas sėdi? — klausia prie
šais sėdėdama Dzidoriuke.

Nenorėjau sakyti, bet jinai gi 
neatleis, kol visko neišgaus. O čia

Paraudusi, sumišusi, jai kalbėjau apie savo 
skausmus ir apie savo kūno baimę. Puoliau ant 
jos krūtinės, ir vėl tapau maža mergaitė, kuri 
josios glėbyje raudojo dėl gyvenimo baisumo!

MAMA, PAPASAKOK...
Mama, papasakok visa, ką žinai apie savo 

išgyventus skausmus. Papasakok, kaip gimsta ir 
kaip ateina jo kūnelis.

Duok dabar man, mama, savo meilės mo
kslą. Išmokyk mane naujų mylavimų, švelnes
nių, daug švelnesnių už vyro.

Kaip vėliau valysiu jo galvelę? Ir kaip jį 
suvystysiu, jam nepakenkdama?

Išmokyk, motin, dainuoti lopšinę, su kuria 
tu mane supai. Lopšinė geriau už kitas dainas jį 
užmigdys.

AUŠRA
Visą naktį kentėjau, visą naktį mano kūnas 

purtėsi, besistengdamas atiduoti savo dovaną. 
Mirties prakaitas ant mano smilkinių, tačiau tai 
nėra mirtis, — tai gyvenimas!

Ir dabar Tave vadinu Begaliniu švelnumu, 
Viešpatie, kad švelniai jį atskirtumei.

Tegul gimsta, ir mano skausmo riksmas te
kyla į aušrą, susipynęs su paukščių giesmėm!

ŠVENTASIS ĮSTATYMAS
Sako, gyvybė apmirė mano kūne, kad ma

no gyslos išsiliejo kaip spaustuvuose.
Giliau atsidususi, aš jaučiu krūtinę paleng- 

vėjus.
— Kas aš esu, sakau sau, kad turėčiau kū

dikį ant savo kelių?
Ir pati sau atsakau:
— Viena tų, kurios mylėjo ir kurios meilė, 

priimdama pabučiavimą, prašė amžinybės.
Su šituo kūdikiu ant rankų į mane žiūri Že

mė ir mane laimina, nes jau esu vaisinga ir pa
švęsta, kaip kad palmės ir vagos.

i f, Vertė P. Gaučys

ĮDOMŪS FAKTAI Paruošė Bill Wilson

Kintamosios elektros srovės tė
vu laikomas Nicola Telsa, gimęs 
1853 m. Balkanuose (dabartinėj 
Jugoslavijoj). Dar būdamas nęiš- 
emigravęs į Ameriką jis jau buvo 
įsitikinęs, kad daug praktiškesnė 
yra kintamoji srovė, negu nuola
tinė srovė, kuri anuo metu te
buvo ir naudojama. Vos atvykęs 
į Ameriką (apie 1885 m.) Telsa 
išsirūpino visus patentus ir prie
taisus kintamai elektros srovei. 
Elektros jėgainių savininkai Ame
rikoje atmetė visus jo projektus, 
iki jo eksperimentais nesusidomė
jo žymus išradėjas G. Westing- 

ja vietos lieuviams kovoje dėl lie
tuviškumo ir lietuviškų užsimoji
mų rėmimo.

Pagaliau, paskutinis priekaištas: 
vienos kolonijos nesusitarimas dėl 
lietuvių namų statymo. Dėl jo 
kenčia tik nesusitarianti kolonija, 
bet ne lietuviška veikla visumoje. 
Nėra abejonės, kad ta kolonija, va
dovaudamosi lokalinėm ambicijom, 
lietuvių namus pasistatys. Tikė
kim, kad iki to laiko lietuvių kul
tūra nebus sunaikinta ginčuose ko
kius statyti ir kur statyti.

VI. Radzevičius

TOKIA JAU DALIA...
gi ir jos pirštų yra pridėta.

— Taigi, — sakau, — nebera
šysiu jau daugiau aš į laikraštį 
baigta jau su viskuo. Priėjo žmo
gus po sumos šventoriuj, rimtai 
susiraukęs ir sako: — Žinai, Ra
polai, jeigu nenori gerai gauti į 
liūlį, tai užbaik savo rašymą, ar
ba tik apie meilę rašyk. Mus palik 
ramybėj. O ne, tai labai gailėsies. 
Nori, einam nuo šventoriaus, ga
liu tuoj dabar Tau akuliorius už
dėti. Nenoriu čia tik po kunigo 
langais. — Va ir užbaigta mano 
dainelė. O apie meilę, ką aš ra
šysiu? Su savo Mortela viena visą 
amžių nugyvenau. Tėvas liepė že- 
nytis, ba laukai suėjo. Apie mei
lę tik Tu, Dzidoriuke, gali rašyti, 
ba Tu daug myli. —

Žiūri Dzidoriuke akis išplėtus. 
Bėda ir jai, ba ji pati, galima sa
kyt, gatavai paseilintą paišiuką 
ridikuly nešiojas, kad ko neužmirš
tų man pasakyt. Sėdim suglumę 
abudu. Lyg būtų kas kirvelį iš ran
kų išmušęs.

— Žinai ką, Rapolai? — net pa
šoka Dziduriukė. — Yra išėjimas. 
Kad taip visi durniai mus moky
tų, ką daryt, tai gyvenimo nebū
tų. Žinai, Danutė man davė kny
gą apie tokį “Weird mob’ą” pas
kaityt, o ten ant paties pirmo la
po yra parašyta, kad nieks tegul 
nesikabina, nei gyvi nei mirę, o 
jeigu katras randa į save panašų, 
tai yra tik kon... koncidencija ka
žin kokia ar kas. Vienu žodžiu; ra
šytojas neprisiima kaltės už pana
šumą. Tu gi irgi tik apie mūsų 
veirdus žmones rašai, tai ir tą pri
rašyk. Tada niekas negalės Tau 
nė į liūlį duoti, nei kitaip kabin
tis, ba Tu perspėji visus, gyvus 
ir mirusius ir kitus. Tu melagys
čių nerašai. Tu dar neviską para
šai, ba Tu bijai. Aną sykį, net 
supykus ant Tavęs per tą sunešti
nį, kaip tas verkė; būk Tu, kaip 
Judošius, su jais už vieno stalo sė
di jų duoną valgai, o jų lizdą ter
ši. Dar norėjo tuos kitus subun- 
tavoti prieš Tave, bet jie razum- 
nesni nenorėjo prasidėt. O gal ir 
patys turėjo kam į liūlį duoti. Tik 
Tu, tai liurbis, ba aš pati mačiau, 
kaip Mortela Tau į skariukę įvy
niojus paviržį įdėjo. O kad toriel- 
kas sumaišė ir Tu ne prie savo 
atsisėdai, tai Tu nekaltas. Teisybė, 
kaip dūmai, akis graužia, tai ir 
verkia nabagas. — 

house, įžiūrėjęs neribotas elektros 
panaudojimo galimybes jaunojo 
ateivio Telsa sistemoje. Abu ben
dromis jėgomis laimėjo elektros jė
gainės kontraktą Kolumbijos pa
rodoje Čikagoje 1893 m. Nuolati
nės srovės gamintojai tvirtino, 
kad kintamoji srovė praktikoje e- 
santi pavojinga ir turinti- būti 
įstatymais uždrausta. Norėdamas 
įrodyti, kad jie klysta, Telsa pu
blikai pademonstravo leisdamas 
per savo kūną 50.000 voltų srovę 
su įjungtomis lempomis rankose 
ir burnoje. Nepaprastai puikiai 
iliuminuotas paviljonas sukėlė

LIETUVIAI VISUR
LIETUVIŲ DIENA 

PASAULINĖJE MONTREALIO 
MŪGĖJE

Kanados lietuvių sudarytas Ko
mitetas Lietuvių Dienai ruošti pa
saulinėje Monteralio mugėje pra
neša, kad toji Lietuvių Diena nu
matoma šių metų rugsėjo 2-3 d.d. 
Tuo metu numatomas Montrealy- 
je ir Kanados lietuvių suvažiavi
mas. Programoje numatomi iškil
mingi posėdžiai, koncertas, balius,

— Palauk, Dzidoriuke, — sakau. 
— Kaip Tu čia sakei galima ra
šyti? Nei gyvų, nei mirusių ne- 
rušiju... —

— Taigi. Tik tuos vierdus. 
Atsakė Dzidoriuke.

— O kas tie vierdai yra, jei 
nei gyvi, nei mirę ir apie juos ga
lima rašyti? — Klausiu su didelia 
vilčia, kad gal mano plunksna auk
sinė neužsimes kur prieskrinkoj.

— Nagi tie toki... Kaip čia Tau 
išaiškinti? Pati gerai dabar nega
liu prisiminti. Mano rokundu, tai 
tokie navatni žmonės, o gal ir 
broko kokio turi. Negalima sakyt, 
kad visi lokšai žmonės; tik taip 
brokauni — Sako Dzidoriuke. — 
O kad jie yra navatni, tai tikra 
teisybė. Nedirba jų parlamentas 
pakaušy, ne! Pinigų verkia, o ši
tokius pelnus pro pirštus pralei
džia. Ana po kažinkokio baliaus, 
Lietuvių Namuose sako, buvo pil
nos bačkos piršto storumo kirminų, 
kad net tam, kur šiukšles vežė, 
ant kalnieriaus lipo. Moterys ma
čiau, gegužinėj, nusususius slieke- 
lius tuziną po šilingą pardavinė
jo ir tučtuojau pritrūko. Nuvež
tų jie savo bačkas kur prie eže
ro; kaip karštus pyragus išpirktų. 
Šitokį biznį ant pūsto! Ar tai jie 
ne navatni? Taigi, apie tokius gali 
rašyti. Nebijok nieko, Rapolai, tik 
priešais rašymo paminėk apie gy
vus ir mirusius, tai jau nieko ne
begalės Tau uždrausti. O paminė
ti reikia, ba Sydnėjuj baliuj ma
čiau, tą patį mažėlį iš laikraščio 
viena nutvėrus buvo ir kaip ka
čiuką, gniaužė už teisybės apie ją 
parašymą laikrašty. Iš nugaros 
nepažinau, kas tokia. Nežinau nė 
ką jis parašęs buvo; nebenugir- 
dau. O cekava buvo. Žinia, jis ne
didukas; pastalėm, tarpkojais ir 
išslydo iš jos nagų. O Tu, Rapo
lai, tai kaip šieno kupeta; kur ne
duosi, vis pataikysi. —

-----  Dzidoriuke, Tu gal čia ką 

Mirus mūsų senam draugui

N. CININUI, 

jo poniai Aldonai, sūnui Algimantui ir jų artimiesiems 
reiškiame didžios užuojautos ir sykiu liūdime.

J. ir V. Adomavičiai

nuostabos ir pritarimo. Žmonės 
buvo įtikinti Telsa demonstruotais 
faktais, ir taip naujoji sistema — 
kintamoji elektros srovė pilnai įsi
galėjo nustumdama į antrą vietą 
tiesioginę arba nuolatinę srovę. 
Tiesioginė srovė gali būti nuveda
ma tik apie vieną mylią, gi kinta
moji duodasi nuvedama šimtus my
lių ir aptarnauti kaimus, mies
tus ir fabrikus tolimiausiose vie
tovėse. Elektros laidai ir geleži
niai bokštai, kuriais nuraizgytas 
kiekvienas kraštas pasaulyje, šian
die galioja kaip paminklai šios 
sistemos išradėjui Nikolui Telsa.

sporto žaidynės, lietuvių pasirody
mas tos pasaulinės mugės amfite
atre ir t.t.

Tikimasi, kad tomis Dienomis 
gausiai suvažiuos į Montrealį ne 
tik Kanados lietuviai, bet laukia
ma daug ir iš JAV. Į oficialius 
parengimus jau užkviesti ir oficia
lūs Kanados vyriausybės atsto
vai.

Lietuva, nėra, pamiršta, — tokia 
tema vedamasis pareiškimas buvo 
perduotas iš’ Dallas, Texas. “Life 
Line Freedom Talk” radijo pro
gramos. Vedamajame tarp ko ki
ta buvo pareikšta:

“Iš 61 tautos, laimėjusios laisvę 
po II Pasaulinio Karo, 23 turi gy
ventojų mažiau kaip Lietuva. Lie
tuvos dabartinis plotas yra 25,213 
kv. mylių. 14-kos naujųjų valsty
bių teritorijos mažesnės. Ir ne dy
dis buvo Lietuvos patekimo Rusi
jos meškos glėbin priežastis. Ru
sija kietai laiko tą kraštą dėl ko
munistų gobšumo ir valdžios go
dumo visur, kur tik ranka pasie
kia. Lietuva kartais vadinama pa
miršta respublika, čia, Amerikoj, 
mes jos nepamirštam. Mes sveiki
name jos dvasinę ištvermę ir sti
prybę, ir mes veiksim nesiliauda
mi už laisvę visam pasauly”.

— ★ —

Balandžio 21 d. iš Lietuvos į 
Taškentą vėl išsiųsta dar viena sta 
tybininkų grupė. Šiai rinktinei 
teks atlikti Taškente baigiamųjų 
pastatų apdailos darbus. Tuo tar
pu Lietuvoj iš visų kampų plau
kia nusiskundimai, kad trūksta 
statybininkų.

(ELTA)

netaip?... — vėl rūpinuos. — Gal 
Tu j šoną kur nubrėži? Atnešk 
man tą knygą pažiūrėt. —

— Gerai. Galėsi nusirašyti tą 
visą perspėjimą ir paskui skryniu- 
kėj su valdiškais popieriai#1 lai
kyti. — sutinka Dzidoriukė. — 
Jeigu ateis kokios sakyti, kad save, 
kaip zerkole, pamatęs, tai Tu ir sa
kyk: — niks, broleli, Tavęs nė 
gyvų, nė mirusių tarpe nėra, Tu 
tik navatnai brokaunas, o apie 
tuos valnia. Gali jei nori, dar 
“atsiprašau” pridėti, ba man ro
dos, kad ten buvo “sorry” para
šyta. Už panašumą “sorry”. Nie
ko dabar nebijok! —

Ta Dzidoriukė tai tikras velnias. 
Ji ir iš peklos išėjimą ras.

Rapolae

4
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SPORTAS GEELONGE

KOVO KLUBE SU MONTGOMERY PRIE STALO...

Vyra*

VYTIS — Y.M.C.A. 45:53
S. Lukoševičius netyčia pavėluo

ja į rungtynes. Bendrai, vytiečiai 
pasirodė labai gražiai, ypatingai 
abu Brazdžioniai. Visiems laiku su
sirinkus buvo galima šias rung
tynes laimėti. Taškus pelnė: G. 
Brazdžionis 17, V. Brazdžionis 12, 
R. Braželis ir S. Lukoševičius po
5, S. Šutas 4, P. Dambrauskas 2.

Mergaitei

VYTIS I — SABRES I 48:15 
Vyresniųjų mergaičių komanda 

vasaros sezone išėjo be pralaimė
jimų. Taškai: R. Starinskienė 21,
N. Bratanavičiūtė 8, A. Turner 6, 
M. Savickaitė 5, A. Andrikonytė 
ir V. Vaičekauskaitė po 4.

VYTIS II — TRAY BOYS 22:18 
Jaunųjų mergaičių žaidimo ly

gis kyla. Ypatingai abi Luckaitės, 
V. Manikauskaitė Ir R. Vaiče
kauskaitė gerokai pažengusios. Ve- 
ningai kovodamos lengvai laimi. 
Taškai: R. Vaičekauskaitė 9, V. 
Manikauskaitė 8 ir L. Luckutė 5.

Berniukai žemiau 18 m.

VYTIS — Y.M.C.A. 49:48
Pirmąjį puslaikį vytiečiai gra

žiai vedė turėdami 15 taškų pers
varą. Antrojo puslaikio pradžioje 
išsifolavus V. Obeliūnui priešinin
kas užblokuoja A. čerekavičių ir 
jau paskutinėse minutėse kovoja
ma tik taškas už tašką. Jei fina
luose nesuklups, jaunieji išsiko
vos čempijonatą Geelonge. Taškai: 
A. čerekavičius 18, P. Obeliūnas 
10, S. Karpuška 9, A. Jakubauskas
6, V. Obeliūnas 4, P. Jakaitis 2.

Berniukai žemiau 16 m.

VYTIS — SAINTS 58:24 
Jaunieji berniukai taip pat smar
kiai progresuoja. G. Kymantas ir

______________________________________________________ __ ________________________________ Vienbalsiai! Būna dažnai atvejų,

APIE RINKIMUS LIETUVOJE
(PASAKOJA IŠGYVENĘS LIETUVOJE LIGI 1960 M.

"Neišardoma partijos ir liaudies 
vienybė” — raudonomis raidėmis 
šaukia Zimano, Kacerbergo, Levi
ne - Vilnškė “Tiesa”.

0 gi tas “neišardomumas” — 
išreiškiamas net procentais.

Aukščiausia jis stovi Josifo Sta
lino tėviškėje — Gruzijoje — 
99,99%, Žemiausiai — Estijoje — 
99,49%. Gi kolonizuojamoje Lie
tuvoje — 99,92%. Šie procentai, 
pagal kolonialistų teigimą: “rodą, 
kaip rinkėjai dalyvavo rinkimuose 
į darbo žmonių deputatų tarybas”. 
Arba: "Balsavimo rezultatai ro
do, kad rinkėjai vieningai balsavo 
už komunistų ir nepartinių bloko 
kandidatus”. Visoje Sovietijoje, ku
rioje balsavo 142 milijonai asme
nų, tik 3394 balsai, arba kaip 
sovietai vadina “biuleteniai” buvo 
pripažinti negaliojančiais. Dar į- 
domiau gaunasi, kai skaitai skiltį: 
“Prieš kandidatus atiduotų balsų 
skaičius”, čia jau visos taip va
dinamos “respublikos”, sumestos 
į vieną katilą ir tepateikta vien 
"rinkimų rezultatai” pagal tary
bas: miesto, kaimo ir t.t. Tuo bū
du “prieš kandidatus balsavusių 
rinkėjų” procentas svyruoja tarp 
0,41% ir 0,84%.

Išgyvenau Sovietijoje 15 metų, 
teko daug kartų “rinkti — bal
suoti”, net būti rinkiminių apy
linkių komisijos nariu — iki šiai 
dienai man neaišku — kaip, ku
riuo būdu pasinaudojant galima 
“balsuoti prieš”. Galima neatvyk
ti j rinkimus, galima kabinoje la
pelį perbraukti, suplėšyti — įmes
ti panašų tuščią, galima kitą kan
didatą įrašyti — bet tai bus ge
riausiu atveju vienas iš tų 3394 
“biuletenių” — kurie bus pripa
žinti — “negaliojančiais”. Sovie
tijoje tėra išstatomas vienas kan
didatas, nėra tokio pasirinkimo 
tarp įvairių kandidatų kaip va
karuose.

R. Gvildys duoda gerų vilčių jau
niesiems gražiai pasirodyti žiemos, 
sezone. Laimėti didelio vargo ne
buvo. Visi žaidėjai stengėsi padėti 
P. Obeliūnui sumesti daugiau taš
kų ir pasiekti vasaros sezone kaip 
sumetusiam daugiausia taškų iš 
visų komandų. Obeliūnas ir laimė
jo. Taškai: P. Obeliūnas 39, S. 
Karpuška 9, A. Jakubauskas 5, 
G. Kymantas 4, R. Gvildys 2.

Su šiom rungtynėm užsibaigė 
vasaros sezonas. Visos penkios Vy
ties komandos pateko į baigmines 
rungtynes. Be vyr. berniukų ir 
mergaičių žemiau 18 m. vyrų ko
manda turi gerų vilčių išsikovoti 
baigminėse rungtynėse pirmą vie
tą. Visoms komandoms linkime ge
riausios sėkmės.

Žiemos sezonui Vyties klubas už
registravo tas pačias penkias ko
mandas ir dar prisidėjo nauja 
žemiau 14 m. berniukų komanda. 
Tokiu būdu Vyties klubas per 18 
savo veiklos metų pasiekė rekor
dinį komandų skaičių turėdami še
šias aktyvias komandas.

Nuo balandžio 30 d. prasidėjo 
aktyvios treniruotės tinklinyje. 
Šiais metais tinkliniui vadovaus ir 
treniruotes praves S. Lukoševičius 
vienos komandos sąstate. Tikimės 
gražių rezultatų.

E.B.O.

NAUJA VYTIES VALDYBA
Balandžio 30 d. Vyties klubas tu

rėjo savo metinį susirinkimą, ku
ris praėjo laba sklandžiai ir dar
bingai. Susirinkimui pirmininkavo 
Dr. S. Skapinskas ir sekretoriavo 
p. A. Brazdžionienė. Be vargo bu
vo išrinkta nauja Vyties Klubo 
valdyba: pirmininkas A. Obeliū
nas, vicepirm. L. Valodka, sekre
torius F. Jarinkevičius, iždininkas 
č. Valodka ir valdybos narys S. 
Lukoševičius. Geelongo Liet. Spor
to Klubo “Vyties” valdybos adre
sas: F. Jarinkevičius, 2 Osborne 
Ave., Nth Geelong, Vic.

Nežinau jokio dokumento, ins
trukcijos — kuris nurodytų ko
kiu būdu galima balsuoti “prieš” 
kolonialisto kandidatą. Taip pat, 
oficialiai dalyvaujant apylinkių 
rinkiminėse komisijose, nei karto 
neteko išgirsti ar skaityti, kokie 
biuleteniai laikomi negaliojančiais? 
Vakaruose jeigu nori netiesiogiai 
balsuoti prieš kurį kandidatą, ati
duodi balsą kitos partijos kandi
datui. Oficialaus “prieš” kandida
tą balsavimo neteko girdėti demo
kratinėse valstybėse. Pavyzdžiui V. 
Vokietijoje, rinkiminiame biulete
nyje yra įvairių partijų kandida
tai: pradedant valdančiąja krikš
čionių demokratų sąjunga ir bai
giant dešiniąja NPD partija arba 
kairiąja, komunistų infiltruota — 
Vokiečių taikos sąjunga (DFU). 
Prie renkamos partijos kandidato 
padedamas kryželis ir įmetamas 
biuletenis su voku į urną.

Sovietijoje tėra tik vienas kan
didatas, nieko nereikia rinktis — 
viską parinko partija. Rinkiminis 
biuletenis keliauja tiesiog į urną. 
Retkarčiais gal koks kolonialisto 
tarnas užsuka j kabiną, kad užra
šius į lapelį — biuletenį kokį pad- 
laižišką šūkį. O gal priešingai — 
koks tautos patriotas netekęs kan
trybės — iškoneveikia kolonialis- 
tą ir t.t.

Rusiškieji kolonialistai kalba 
apie “partinių ir nepartinių blo
kus”. Jeigu yra “blokai”, tai ir jų 
vadai, programos. Partinių “blo
ko” — kolonialistų vadai Lietu
voje žinomi tai: Popov, čistiakov, 
Ziman ir t.t. Bet kas yra to ta
riamo “nepartinių bloko” — va
dai, kokia jo programa?

Artėja rinkimai. Klaipėdos mie
sto, partijos komiteto organizaci
nio skyriaus vedėjas David Elbert, 
suderinęs renkamųjų sąrašus su 
MGB (saugumo) įgaliotiniu Klai
pėdai persiunčia šiuos sąrašus

KOVAS — SATELLITES 
31—28

Kovietės turėjo daug vargo lai
mint šias rungtynes, nes teisėjai 
aiškiai palaikė australes ir bandė 
mūsų merginas išfoluoti.

Po šių rungtynių mūsų mergi
nų komanda stovi antroje vieto
je “A” klasės moterų krepšinio 
turnyre.

Taškai: D. Paulauskaitė 8, S. 
Motiejūnaitė 7, L. Čelkytė 6, G. 
Meškauskaitė 4, A. Jamieson 4, L. 
Motiejūnaitė 2, E. Kosa 0.

PRANEŠIMAS
Šiuo pranešame, kad metinis 

sporto klubo narių — rėmėjų su
sirinkimas įvyksta geg. 13 d. (šeš
tadienį) 6 vai. vak. Liet. Namuose 
Lidcombė (39 Church St.). Visi 
nariai ir rėmėjai kviečiami skait
lingai dalyvauti. š

Sydnėjaus lietuvių sp. k. “Kovo"
Valdyba

“Šach mat” karalius miręs; tai 
gal vienintėlė žaidimo rūšis, kuri 
iš savo geležinių rėmų neiškrypsta, 
o savo ruožtu reikalinga įsitempi
mo ir drausmės. Kiniečiai, sako, 
šachmatais jau kur kas prieš Kris
tų žaidę ir dargi savo karinėse 
mokyklose juos buvo įvedę strate
gijos pamokoms Iš čia jie vėliau 
per Indiją ir Persiją atkeliavę 
Europon. Betgi šachmatų negalė
tume skaityti sportu, jei bent tik 
smegenų pramiklinimui, taipogi ne 
matematika — ne mokslas. Jei bū
tų taip, tai eilinis lošėjas nenu
galėtų matematikų.... Kaip ten bu- 
vus-nebuvus, vienok reikia pripa
žinti, kad ir teorija kokia ji be
būtų, pažangesniam žaidimui yra 
pravartu. Nes, kaip praktika pa
rodo, ir pusšimtį metų šachmatus 
stumdančiam žymesnio progreso be 
teorijos neduos, nežiūrint, nors tū-

VISUR
KREPŠINIS

AUSTRALIJA — ITALIJA 
56—51

Australijos moterų krepšinio 
rinktinė nugalėjo itales ir užėmė 
dešimtą vietą pasaulio moterų 
krepšinio turnyre, kuris vyko Če
koslovakijoje.

Pakeliui į namus australų mo
terų rinktinė lankysis Amerikoje 
ir kitose valstybėse.

★
Kovietė krepšininkė Eva Kosa, 

gimusi Lietuvoje, praėjusią savai
tę baigė mergautinį gyvenimą. Da
bar pagal vyrą australą vadinasi 
ponia Fuller.

Sportininkai ir klubo valdyba 
linki Evai laimingo šeimyninio gy
venimo.

*
Sporto klubo šokių vakaras pra

ėjo jaukioje nuotaikoje. Progra
moje didžiausią rolę suvaidino St. 
Juraitis.

*
V. Binkis šiuo metu daktarų 

priežiūroje taiso sveikatą todėl ir 
stalo teniso sekcija šiuo metu atos
togauja.

*

miesto vykdomajam komitetui. Iš 
šių centrų — įmonių, įstaigų, fa
brikų, mokyklų ir t.t partinių or
ganizacijų sekretoriai, ar įstaigų 
vadovai — telefonu ar asmeniniu 
pasikalbėjimu, “prašomi” iškelti 
kandidatus į rinkimines komisijas. 
Vėliau tuo pačiu keliu ir kandi
datus rinkimams. Aišku, ką iš
rinkti į komisijas ar iškelti į kan
didatus nurodo partijos komiteto 
organizacinis skyrius ir vykdoma
sis komitetas. Taip gavusi tokį nu
rodymą, Klaipėdos Mokyklos In
terne partinės organizacijos sekre
torė Dreizina, organizuoja vykdy
mą. Jinai tampa agitpunkto vedė
ja, kuris įrengiamas mokyklos 
skaitykloje.

Su direkcija parenka agitato
rius, kuriais tampa dažniausiai 
visi mokytojai, auklėtojai. Atsisa
kyti — neįmanoma, tai “visuome
ninis įpareigavimas”. Agitatoriai 
gauna sau priskirtus namus, su
daro rinkėjų sąrašus apsilankyda
mas į kiekvieną butą. Ir iki rinki
mų turi pravęsti “agitacinį — 
aiškinamąjį” darbą, kuris prakti
koje daugiau apsiriboja tuom, 
jog rinkėjams įteikiami kvietimai 
į įvairius susirinkimus, susitiki
mus su “kandidatais”, meno pro
gramas, pranešama kur ir kada 
rinkimai vyksta. Sunkiausias dar
bas lieka rinkimų dieną.

Prieina partinės organizacijos 
sekretorė prie manęs ir sako: “šian 
dien įvyks darbuotojų susirinki
mas, bus keliami kandidatai ir 
pravedami rinkimai į rinkimines 
komisijas, ar negalėtumėt palaiky
ti mokytojo Gubovo kandidatū
rą?” Žinoma, aš pilnai sutinku, 
nes šitas farsas — “rinkimai”, jau 
ne pirmą kartą pravedamas ir nie
ko šiuo keliu nepakeisi, tik jeigu 
išsisukinėsi dar — turėsi nepatai
somų nemalonumų sau. Taip to
kiame susirinkime aš ir mano ko-

VISAIP
Melburniškis V. Soha, vieninte

lis sportininkas dalyvavęs visose 
sporto Šventėse, neseniai atšventė 
savo gimtadienį, bet nė vienam ne
prasitarė — kelintą.

★

Melbourno naujoje sporto klubo 
valdyboje matome p. A. Baškaus- 
kienę. Atrodo, kad varpiečiai pa
sekė Sydnėjų.

★

Geelonge pasibaigus krepšinio 
rungtynėms su latviais vienas žiū
rovas pareiškė, kad laimėjimą rei
kia užskaityti latviams, ne geelon
giškių komandoje žaidė sydnėjiškis 
St. Lukoševičius. Toliau tęsiant 
ginčus paaiškėjo, kad žiūrovas bu
vęs iš Adelaidės.

legos “iškeliame” arba “palaiko
me” kandidatūras. Giriame savo 
bendradarbius ar Maskvoje sėdin
čius, kad jie pateisins mūsų ir 
“partijos” pasitikėjimą. Pirminin
kaujantis klausia kas už kandi
datą, salėje pakyla rankos. Pirmi
ninkaujantis klausia, kas prieš. 
Salėje tyla. Pirmininkaujantis — 

jog keliamieji kandidatai iš viso
nepažįstami, sėdi Kremliuje — bet 
tai nesudaro jokio skirtumo. Beje, 
kandidatų kėlime taip pat nėra 
jokio pasirinkimo. Nepasitaiko,
jog būtų perdaug ar per mažai.

Tokiomis apystovomis, teko 1956 
-60 m.m. laikotarpyje būti porą 
kartų išrinktu į žemiausią rinki
minę komisiją nariu — apylinkę. 
Taip rodos viena buvo 104 ar 109 
numeriu atžymėta. Tai rodo, jog 
Klaipėdos mieste apylinkės skai
čiuojamos šimtais. Į apylinkės rin
kiminę komisiją įeina: pirminin
kas, sekretorius, narys.

Kelios rinkiminės apylinkės su
jungiamos į rinkiminę apygardą, 
kuri turi savo rinkiminę komisiją.

Po eilės susirinkimų, lakstymo 
pas rinkėjus, ateina agitatoriams 
ir rinkiminių komisijų nariaims 
sunkiausioji diena — “rinkimų”. 
Rinkiminnių komisijų nariai iš 
vakaro paskirstomi po du prie 
stalų, kurie išdėstyti rusiško al
fabeto tvarka. Kiekvienam stalui 
tenka po keletą raidžių ir tomis 
raidėmis prąsideda rinkėjų sąra
šai. Be to, dar gauna spaustuvėje 
atspausdintus “biuletenius”, kurie 
būna atvirutės dydžio ir patiekta 
“kandidato” vardas, pavardė, nuo 
kokio kolektyvo jis “iškeltas”, ko
kioje rinkiminėje apylinkėje.

Ankstų rytą, prieš 6 valandą 
užimamos vietos prie stalų. Lygiai 
šeštą valandą prasideda rinkiminis 
vaidinimas. Jau yra žmogelių, ku
rie laukia eilėje, kad pirmuoju 
“atidavus savo balsą”. Spaudos fo
tografai, korespondentai dirba 
išsijuosę. “Rinkėjas” prieina prie 
stalo su sąrašais, patiekia savo pa
są, pagal jį paduodamas jam rin
kiminis “biuletenis”, o sąrašo vie
noje skiltyje atžymima žodelyčiu
— “taip”. Tai reiškia “rinkėjas”
— “balsavo”. Gavęs “biuletenį” 
žmogus dažniausiai žygiuoja kili
mu tiesiai prie urnos — įmeta 
“biuletenį”. (Voko jam nėra). La
bai retai pasitaiko, jog vienas ki
tas užsuka į uždangstytas kabi
nas — ką nors įrašo ir panašiai. 
Salėje nuolat budi civiliai asme-

(Šachmatininko atsiminimai')

lam ir būtų tekę žaisti kad ir su 
Mikėnais ar Vaitoniais. Tik, žino
ma, prieš virš keturiasdešimt me
tų dar jiedu kaip žvaigždės negar
sėjo. O kai su Vaitoniu, nepagalvo
kit, kad viens prieš kitą, bet tik 
simultane ir mūsų tarpe tokių 
prieš jį vieną buvo kokia dvide
šimts. Pamenu — nuklojom visą 
stalą lentom. Susėdom - jaunų, 
žilų, plikų ir barzdotų, tiesa, vie
no net peisuoto, su tokiais “ba- 
kinbardais” būta, tai hebrajų kal
bos mokytojas, betgi palyginti ir 
labai stipraus. Prieš tai Vaitonio 
nebuvau pažinęs. Įėjo salėn gra
žiai nuaugęs tamsus džentelmenas 
studentas, linktelėjęs galva pasis
veikino. Pradėjom. Bet ir neper
ilgai užtruko, kai veik visus “ant 
lopatkų išguldė”. Tik viena lenta 
neva lygiomis sužaidė, nes Vaito- 
niui leidus, prie jos susirinko vi
si anksčiau iškritę ir kibiciriavo 
kiekvieną ėjimą, visaip aptardami. 
Pamenu vienas žaidėjas, matyt, no
rėdamas ištirti Vaitonio pastabu
mą ar atmintį, jau po daugelio 
ėjimų, nepaėjo su sava figūra 
pirmyn, bet mažąjį ’ “pieškiuką’ 
atstatė. Praėjęs Vaitonis tik akį 
metęs, jo, pieškiuką atstatęs kur 
turi būti, nuėjo prie kito iš eilės 
ir prie kiekvieno žaidėjo visiškai 
trumpai tik stabteldamas.

•
Per šachmatus į pergalės ban

ketą. Tuojau po kapituliacijos pa
tekom į Hasendorfo barakus. Ša
lia kultūrinės veiklos neatsiliko ir 
šachmatai. Lentų nedaug turėjom. 
Vienas, gaila pamiršau pavardę, 
turėjo paties peiliu išdrožinėtus ga
na meniškus šachmatus. Stipres
niais žaidėjais buvo tūlas Kutka 
bei Caplinskas su sūnum. Ateida
vo pasižiūrėti ir stovyklos komen
dantas kapitonas Paulingas. Kai

PAKLYDĘS TRAUKINYS
Traukinio Paryžius-Nica kont

rolierius kreipiasi į patogiai įsi
taisiusią ponią:

— Jūsų bilietas į Cannes, o šis 
traukinys eina į Nicą.

— Ach, šitaip! O ar jūsų maši
nistai dažnai taip apsirinka?..

NEDIDELIS SKIRTUMAS

Tėvas sako vaikui:
— Matai, kad ir tėtis gali iš

maudyti, o tu galvoji, kad tik ma
ma.

—Taip, tėti, gali ir tu! Tik ma
mytė maudydama visada man nu
maudavo batus...

nys, kurie seka kad viskas vyktų 
pagal planą. Kas valanda renka
mos žinios ir perduodamos aukš
čiau — kiek jau “balsavo”. Di
desnioji gyventojų dalis savo “pi
lietinę pareigą” atlieka iki pietų. 
Gi likusius, tuojau apninka agita
toriai, kviesdami kiek galint an
ksčiau atvykti į “rikiminį punk
tą”. Tie išvargę agitatoriai nepa- 
leidžami namo tol, kol ne visi jų 
agituojamieji “atbalsavo”. Prieš 
vidunaktį išsiunčiami rinkiminių 
komisijų nariai su agitatoriais pas 
tuos “rinkėjus”, kurie dėl nežino
mų aplinkybių dar nebalsavo. Įvai
rūs “ligoniai”, senukai — jau die
nos metu aplankomi su rankine 
urna, savo “pilietinę pareigą” at
lieka namuose. Teko vėlų pavakarį, 
su urna eiti į priešais mokyklą — 
internatą esantį iš karo išdegusį 
pastatą, kurio skiepuose neįtiki
muose sąlygose gyveno “rinkėjai”. 
Aprašyti šiai scenai reiktų atski
ro rašinio, netekęs žado tylėjau 
ir dairiausi tik, kad iš kokio tam
saus kampo kas netrinktelėtų. Su 
žmonėmis — lietuviais, aiškinosi 
mano kolega, agitatorius Gubovas. 
Jie aiškiai pareiškė, kodėl neatei
na į “rinkimus”. Apie 1959 metus 
šiuos gyventojus su milicijos pa
galba prievarta iškeldino, o namas 
dabar atstatytas į ligoninę. Ne
prisimenu ar žmonės patys sume
tė “balsus” į dėžutę, ar mes tai 
už juos padarėme.

Prieš pat 24 valandą, partorge 
Dreizina pareina per stalus ir pa
ima nuo kiekvieno tiek “biulete
nių”, kiek dar “nebalsavusių”. Su
meta juos į rinkiminę urną. Gal 
ir teisingai elgiasi — nelieka dar
bo saugumui, o be to, ir savo kai
lį matyt gelbsti. Juk gali “balsuo

susipažinom, vėliau dažnai js kvie
sdavo pas save palošti.

Lentų nedaug turėta, na jau tų 
“lošikų” bei “mokytojų” tai ne
duok tu Dieve. Mat, neperdaug ką 
veikti, tai ir susirinks visas bū
rys, dar nespėjus nė figūrų išsta
tyti, bet pačiam ir nereikia, tą 
kiti atlieka. Jie įspėjami iš anks
to, kad netrukdytų ir, žinoma, pa
sižada, bet labai neilgam. Žiūrėk, 
jau ir figūros laksto svetimų ran
kų kilnojamos. Tai ką tada? Su- 
simerkima, šachmatus po skvernu 
ir duj į rugius. Neilgai ir čia pa- 
žaisi; žiūrėk, jau vienas ir atse
lina, o paskui kitas, trečias... “Ži
nai, ką, Stasy, spauskim už kal
niuko, sako Vladas Dumčius. Bet 
ir čia tas pat.

•
Po pergalės parado pas kapito

ną Paulingą suruoštas banketas. 
Šalia daugelio karininkų, net tri
jų karinių kapelionų, dalyvavo ir 
pats maršalas Montgomeris. Kai 
Paulingo draugas, šachmatų tik 
proga anksčiau susipažinęs, šalia 
jo vieno kapeliono sėdėdamas, bu
vau užklaustas su kuo geriu vis
ky? su selteriu ar vandeniu? Pa
dėkojęs atsakiau, kad gersiu tik 
gryną, nes vandens užtenkamai 
visur, šiedu prapliupo juokais, net 
kitų dėmesį atkreipė. Vėliau ir ki
ti kariškiai juokavo keldami tau
res pasiragindami, mat ir jiem ry
toj teks tik vandenį gerti...

St. Čė.

SVARBUS PASIŪLYMAS

Los Angeles Times balandžio 19 
d. vedamajame rašė:

“Pavel Feodorovič Šachov, so
vietinis diplomatas Jungtinėse 
Tautose, matyt, nebus girdėjęs pa
tarlės apie žmones, gyvenančius 
stikliniame name. Pirmadienį jis 
ragino Jungtinių Tautų Antikolo- 
nializmo komitetą pripažinti, kad 
Puerto Rico nėra pati save valdan
ti teritorija ir jos padėtis priklau
so svarstyti šiam komitetui. Ša- 
chovas tvirtina, kad Puerto Rico 
tebėra kolonija.

"Gal galėtumėm pasiūlyti san
dėrį? Jungtinės Valstybės galėtų 
sutikti su Jungtinių Tautų pri
žiūrimu plebiscitu Puerto Rico te
ritorijoj mainais už Maskvos su
tikimą leisti Jungtinėms Tautoms 
įvykdyti plebiscitus Estijoj, Latvi
joj, Lietuvoj ir visose kitose pa
jungtose teritorijose Sovietų Są
jungos ribose”.

(ELTA)

ti” kaip nori, o galutinis rezulta
tas Sovietijoj visuomet 99,99%.
15

Tai akiplėšiškiausias "rinkimų” 
vaidinimas! 24 valandą “rinkimai” 
pasibaigia. Apygardinės komisijos 
skaičiuoja “balsus”. Mes gi, apy
linkės rikiminės komisijos nariai, 
laukiame už durų 3-5 valandos ry
to, kad pasirašius, ką suskai
čiavo apygardinė rinkiminė komi
sija. Prisimenu juokingą atvejį. 
Reikia jau pasirašyti ant proto
kolo, o komisijos narys Radinai- 
tis — iš “Gulbės” fabriko taip nu
sigėręs ir įmigęs ant sofos, jog 
prižadinti negalima. Panaudojamas 
apiprausimas vandeniu, ši išge
rti mėgstantį žmogelį, teko tu
rėti kontrolierium, pravedant gy
ventojų surašymą 1959 metais. Tai 
gi Dreizinos, Radinaičiai — yra 
savotiški parankiniai, rinkiminiam 
blefui pravesti. Blefuodami užsie
nį, komunistiniai kolonialistai už
miršta, jog jie apakina ir sav.

Ateis diena, jog tas 99,99% par
tijos “blokas” sprogs, po savim 
pakasdamas komunistinius neoko- 
lonialistus. Lazda turi du galus! 
Pakol kas žmonės turi “balsuoti” 
— nes Sibire dar daug vietos ka
puos.

A. VUuckis

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 

“MOŠŲ PASTOGĖS” 

PRENUMERATOS ADRESU r 

BOX 4558, G.P.O., 

SYDNEY, N.S.W.

5



6 MŪSŲ PASTOGĖ 1967 m. gegužės m. 8 d.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
CANBERRA

“ĮSTEIGTAS PLIAS SKYRIUS 
CANBERROJE

Pono B. Daukaus iniciatyva, 24.
4. 1967 m. Canberroje buvo įsteig
tas Pasaulio Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos Skyrius.

Steigiamajame susirinkime be p.
B. Daukaus, kuris yra Sąjungos 
Centro valdybos atstovas Austra
lijoje, dalyvavo septyni pilnatei- 
niai nariai.

Į valdomosius organus 1967 me
tams išrinkti: N. Volkas, pirmi
ninkas ir R. šilinis, sekretorius - 
iždininkas.

Asmenys, norintieji įstoti į sky
rių tikraisiais nariais, nariais rė
mėjais arba nariais kaniddatais 
prašome kreiptis į virš paminėtus 
pareigūnus '•

Nap. Valkas

ADELAIDE
NAUJA APYL. VALDYBA
Balandžio 23 d. įvykęs pakarto

tinas Adelaidės Apylinkės metinis 
bendruomenės susirinkimas atnešė 
visai netikėtų rezultatų ir be jo
kių sunkumų buvo išrinkta netik 
nauja Apylinkės valdyba ir kiti 
valdomieji organai, bet ir pakan
kamai kandidatų atsargai.

Susirinkimą atidarydamas seno
sios valdybos pirmininkas p. Z. 
Vabolis, savo trumpame pranešime

SKAUTŲ SUKAKTUVINIAMS 
1968 METAMS ATŽYMĖTI 

ŽENKLELIAI IR DAINA
Lietuvos Nepriklausomybės ats

tatymo ir lietuvių skautybės sąjū
džio įsisteigimo 50 metų sukaktims 
atžymėti Lietuvių Skautų Sąjun
gos vadovybė nori:

a) išleisti sukaktuvinių metų 
(mažą, metalinį) ženklelį,

b) išleisti V-osios Tautinės Sto
vyklos medžiaginį ženklelį, dėvimą 
prie uniformos ir

c) pasirūpinti, kad būtų Sukak
tuvinių Metų ar V-osios Tautinės 
stovyklos daina.

LSS Tarybos Pirmija kviečia 
LSS narius ir kitus asmenis pa
siūlyti tų ženklelių projektus ir 
dainos žodžius ligi š.m. gegužės 
31 d.

Tuo reikalu rašyti LSS Tary
bos vicepirmininkui: v.s. A. Ma
tonis, 10 Edward St., Waterbury, 
Conn. 06708., U.S.

TP.

PAS MENININKUS
SERGA DAIL. V. RATAS

Žinomas sydnėjiškis dail. Vac
lovas Ratas paskutiniu metu ne
galuoja ir prisilaiko namuose. Daž
nai turi vykti į ligoninę pasiti
krinti savo sveikatos padėtį. Dal. 
V. Ratas dar yra pilname kūrybi
niame pajėgume. Linkime kuo 
greičiau pasveikti.

E. KUBBOS 
LAIMĖJO PREMIJĄ

Hunter Hill miesto organizuoja
moje kasmetinėje konkursinėje 
parodoje mūsų dailininkė Eva Ku- 
bbos laimėjo pirmą premiją už sa
vo akvarelinį kūrinį. Be jos toje 
parodoje iš lietuvių dalyvauja H. 
Šalkauskas ir p. Zakarauskaitė.

Dailininkas L. Urbonas rašo iš 
Amerikos, kad amerikiečiai lietu
viai dailininkai susižavėję Austra
lijos lietuvių leidiniu “Eleven Li- 
thuaniain Artists in Australia” ir 
net su pavydu prisipažįsta, kodėl 
jie panašaus leidinio neturi. Tai 
jau ne pirmas kartas, kad Aus
tralijos lietuviai kai kuriais at
žvilgiais pirmauja. 

referavo, kad visos pastangos su
rasti kandidatus naujai valdybai, 
nepavyko ir todėl Jis prašo susi
rinkimu padėti visas pastangas, 
kad šiame susirinkime valdyba 
būtų išrinkta, nes daugumas seno
sios valdybos narių artimiausiu 
laiku Adelaidę apleidžia.

Susirinkimas, paveiktas Pirmi
ninko prašymo ar suprasdamas 
momento rimtumą, pavardžių iš 
lentos nebraukė ir be didelių sun
kumų rinkimai gana greitai buvo 
baigti.

I Naująją Apylinkės Valdybą,

CANBERROS LIETUVIAI STUDENTAI
Maloniai kviečia visus į rengiamą

PIRMA BALIU • \
gegužės 20 d. 8 vai. vak., Lietuvių Klube, Wattle st., Lyneham.

Jūsų laukia: 
ĮDOMI PROGRAMA ir SKANI VAKARIENĖ su VYNU 

Tekainuos tik $3.00. Moksleiviams $2.00.
Stalus galima užsakyti pas: 

V. Labutį (43517), V. Martišių (813823), R. Sipavičių (42946) ir Lietuvių Klube.

gegužės 20 d. 8 vai. vak., Lietuvių

KIEK AS SUŽINOJAU!

Atvykusi iš Lietuvos ir čia iš
buvusi apie pusantrų metų pas 
sūnų p. Bakaitienė aną savaitę vėl 
išvyko atgal į Lietuvą.

*
Sydnėjuje J. Janavičiaus ir B. 

Barkaus pastangomis suorgani
zuoti lituanistiniai kursai susilau
kė didelio pritarimo tiek iš vi
suomenės, tek ir iš klausytojų pu
sės. Pokalbiai paskaitos vyksta kas 
antrą sekmadienį Lidcombe bažny
čios parapijos mokyklos patalpo
se nuo 10 vai. Sekanti paskaita nu
matoma gegužės 14 d. Bus kalba
ma apie lietuvių kalbą.

★
A. Kramiliaus ir Lėtos Meiliū- 

naitės vestuvės, sako, buvusios ne
paprastai šaunios. Gaila, kad nie
kas iki šiolei nesusiprato apie jas 
kiek daugiau parašyti. Bent šičia 
norėtųsi jaunavedžiams sušukti 
“Ilgiausių Metų’’!

Dailininkas L. Urbonas numato 
grįžti iš gastrolių Amerikoje apie 
birželio pradžią sakydamas: “už
kariavau Ameriką ir daugiau čia 
man nėra ko veikti”. Su savo pa
rodom, kalbom, pasirodymais ir 
šiniais jis labai gražiai reprezen
tavo Australijos lietuvius Ameri
kos Jungtinėse Valstybėse ir Ka
nadoje.

LIETUVIAI MENININKAI 
AUSTRALŲ LEIDINYJE

Meniškame leidinyje, pavadinta
me “The Australian Painters 1964 
-1966”, kuris buvo atspausdintas 
Adelaidėje, tilpo taip pat mūsų 
dviejų dailininkų kūriniai. Tai Eva 
Kubbos ir H. Šalkauskas. Abiejų 
įtalpinta po vieną kūrinį. Trum
pose biografijose pažymėta, kad 
abudu yra lietuviai.

(ALŽ}

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!
lOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOt 

pagal balsų daugumą buvo išrink
ti: p.p. A. Šliužas, V. Raginis, I. 
Pocienė, . Neverauskas, D. Ma- 
želytė.

Liko kaniddatais M. Urbonas ir 
K. Kaminskas.

Į Apylinkės Kontrolės Komisiją 
išrinkti: S. Dunda, G. Rakauskas, 
P. Launikaitis.

Liko kandidatais B. Marmukonis 
ir L Taunys.

J Apylinkės Garbės Teismą iš
rinkti M. Pocius, V. Petruškevi
čius, A. Šerelis, A. Maželis, J. Py
ragius ir kandidatas p. V. Biels-

Ku-ka

★
Aną šeštadinį Banktowno “Dai
navoje” buvo surengtas sporto klu
bo Kovo šaunus šokių vakaras, į 
kurį pribuvo vos keli desėtkai 
žmonių. Atsiranda aiškintojų, jog 
toks vakaro “pasisekimas” tik dėl 
to, kad jis buvęs surengtas ne 
Auburno lietuvių salėje, o Daina
voje.

★
Margarita Rotcaitė, Sydnejuje 

Aušros Tunto Tuntininko sesuo 
pereitą savaitę atvyko pasisve
čiuoti pas Sydnejuje gyvenančius 
tėvus ir brolį, čia žada paatosto
gauti apie 5 mėn. Ji pastoviai įsi
kūrusi Anglijoje.

★
Kai Anglija ir Kanada ne tik 

kad nedalyvauja Vietnamo kare, 
bet kartais net pasisako prieš tuos, 
kurie ten kovoja prieš komunisti
nę agresiją, Australijos vyriausy
bė griežtai kritikuoja ne tik Bri-
tanijos, bet ir Kanados elgesį, nes 
kovos Vietname yra kovos už lais
vą žmogų.

★
Neseniai Graikijoje įvyko per

versmas, kurio metu nuversta vy
riausybė ir krašto kontrolė yra 
kariuomenės rankose. Naujoji vy
riausybė pasirodo griežtai antiko
munistinė.

J S
J DĖMESIO! DĖMESIO! DĖMESIO! $
3 gJ SYDNĖJAUS LIETUVIŲ SKAUTŲ AUŠROS TUNTAS
i kviečia visus — senus ir jaunus atvykti ir dalyvauti tradiciniame skautų £

Kaukiu Baliuje 
f 1 *
>: *J kuris įvyks gegutės 27 d. Father O’Reilly Memorial Auditorium salėje (15 Park Rd., >*<
*• Auburn) !♦!

Vakaro metu — kontinentalinė muzika, bufetas, originali skautiška programa. Proga !*;
4 vėl išgirsti “Neužmirštuoles” susitikti su “čigonėmis”. £<

v
Pradžia 7 vai. vak. Įėjimas: $2.00 Moksleiviams $1.00 J

>5 v
‘ ‘A ušros’ ’ T tintas J

iw:c«ccccc«ccce»:ce;:e::e::o::o::co::e::ce::o::e::c^^^

kienė.
Naujoji Ap. V-ba pareigomis 

pasiskirstė: pirm. V.Raginis, Vi- 
cepirm. A. Šliužas, sekretorė D. 
Maželytė, iždininkė I .Pocienė, ir 
narys kultūros reikalams J. Ne
verauskas. (ALŽ)

MOTINOS DIENOS minėjimas 
įvyks š.m. gegužės mėn. 14 d. 3 
vai. p.p. Lieuvių Namuose.

Šiai dienai pritaikytą paskaitą 
skaitys Laureatas Pulgis Andriu
šis. Programą išpildys Savaitgalio 
Mokyklos mokiniai.

P programos bus bendros suneš
tinės vaišės.

Moterų Sekcija
(ALŽ)

PRANEŠIMAS 
EVANGELIKAMS

Metinis susirinkimas.
Primename visiems Viktorijoje 

gyvenantiems liet, evangelikams, 
kad ateinanti sekmadienį, gegu
žės 21 d. 1 vai. — tuoj po pamaldų, 
kurias laikys kun. J. šimboras, — 
ten pat Lietuvių Namuose (50 
Errol St., North Melbourne) įvyks 
ir Metinis Liet. Evangelikų susi
rinkimas, kuriame bus išrinkta 
nuolatinė Parapijos Taryba, ku
ri galėtų atstovauti visus Vikto
rijoje gyvenančius Evangelikus.

Prašome pranešti visiems ir at
sivesti ir tuos, kurie dar nėra bu
vę Liet. Namų koplyčioje.

Kadangi pamaldos ir susirinki
mas užtruks ilgiau ir pietų metu, 
— kad nereikėtų skubėti namo — 
pietūs bus paruošti visiems ten 
pat Liet. Namų valgykloje.

Laukiame visų atsilankant! 
Melb. Liet. Ev.

Parapijos Taryba

PERRINKTA SENIŪNĖ
Metiniame Sale seniūnijos narių 

susirinkime naujai kadencijai per
rinkta buv. seniūnė p. Elena Es- 
kirtienė. Seniūnės adresas: P.O. 
Box 17, Sale. Vic.

★
Patirta, kad birželio 3 d. ukrai

niečių klube, 71 Joseph St., Lid
combe, žurnalas “News Digest — 
International” rengia grandiozinį 
tarptautinį balių. Programoje na
cionalinės dainos ir šokiai, kuriuo- 
s išpildys pavergtųjų tautų ats
tovai. Balius truks iki 1 vai. ryto.

Sydnėjaus “Dainos” choro narius 
Juliją, Lėtą Meiliūnaitę 

ir
Antaną Kramilių, 

sukūrusius šeimą, sveikina ir laimingo vedybinio gyvenimo 
linki

“Dainos” choro Dirigentas 
ir choristai.

_______________________—

Pranešimai
PAMALDOS EVANGELIKAMS 

MELBOURNE
Pranešame visiems liet, evange

likams, kad gegužės 21 d. 12 vai. 
Lietuvių Namų koplyčioje, (50 
Errol St., North Melbourne), tu
rėsime iškilmingas pamaldas su šv. 
Vakariene, kurias laikys pirmą 
kartą naujai įšventintas ku
nigas J. Šimboras iš Swan Hill, 
Vic.

Tikime, kad šių pamaldų neno
rės praleisti nei vienas evangeli
kas lietuvis, todėl prašome tą ži
nią paskleisti kuo plačiau.

Ev. Parapijos Taryba

“DAINOS”
CHORO PRANEŠIMAS

Pranešame Sydnėjaus visuome
nei, kad “Dainos” choro vyrai, va
dovaujami p. K. Kavaliausko, in
tensyviai repetuoja kiekvieną 
penktadienį 7.30 vai vak. Lietuvių 
Klubo patalpose, 39 Church St., 
Lidcombe.

Malonu pastebėti, jog keletas 
naujų choristų stojo į dainuojan
čių gretas, tačiau reikalinga dar 
visus balsus papildyti, kad gavus 
reikiamą skaičių. Tad galintieji 
dainuoti maloniai kviečiami nedel
siant atvykti ir jungtis prie lietu
viškos dainos.

Choro dirigentas repeticijų me
tu praveda ir atitinkamas daina
vimo teorijos pamokas, kas labai 
naudinga ir domina choristus-

“Dainos” choro valdyba.
PASLAPTINGOJI ISPANIJA

Sydney Liet. Mot. Soc. Globos 
D-jos valdyba gegužės 21 d. (sek
madienį) Bankstowno Liet, na
muose rengia viešą paskaitą. Pre
legentė p. G. Kazokienė papasakos 
savo įspūdžius iš kelionės po Is
paniją pailiustruodama nuotrau
komis ir muzika. Pradžia 5 vai. 
p.p. Po pranešimo užkandžiai ir 
kavutė.

Visi mieli tautiečiai maloniai 
kviečiami šioje kultūrinėje popie
tėje gausiai dalyvauti.

Įėjimas aukomis. Gautas pelnas 

skiriamas Senelių Namams.
S.L.M.S.G. D-jos V-ba

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Sydnejuje Motinos Dienos mi

nėjimą rengia vietos skautai ir 
ateitininkai gegužės 14 d. 5 vai. 
p.p. Dainavos salėje Bankstown.

Sydnėjaus visuomenė, o ypač 
mielosios motinos, kviečiama gau
siai atsilankyti ir pasidžiaugti, 
kaip msų jaunimas moka pagerbti 
savo motinas. Rengėjai

BANKSTOWNO APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

1967 m. gegužės 28 d., sekmadie
nį, 3 vai. p.p. Bankstowno Lie
tuvių Namuose “Dainavoje” šau
kiamas metinis Bankstowno Apy
linkės susirinkimas šia darbotvar
ke:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Mandatų komisijos sudarymas.
4. Valdybos pranešimas.
5. Kontrolės Komisijos praneši

mas.
6. Krašto Valdybos rašto svar

stymas apylinkių sujungimo reika
lu.

Jeigu susirinkimas pasisakytų 
prieš susijungimą, tolimesnė susi
rinkimo darbotvarkė tolau būtų 
tęsiama:

7. Naujų apylinkės vykdomųjų 
organų rinkimai:

a) valdybos, b) Kontrolės Ko
misijos, c) Garbės Teismo.

8. Klausimai ir sumanymai.
9. Susirinkimo uždarymas.
Paskelbtu laiku kvorumui nesu

sirinkus po pusės valandos šau
kiamas antras susirinkimas, kuris 
bus skaitomas teisėtu neatsižvel
giant į dalyvių skaičių.

Pastaba: Einant A.L.B-nės Sta
tuto paragrafu 69 balsuoti gali 
kiekvienas apylinkės narys, turįs 
18 ar daugiau metų ir apsimokėjęs 
Australijos lietuvio mokestį. Šį mo
kestį bus galima sumokėti susirin
kimo salėje.

Maloniai kviečiame visus susi
rinkime skaitlingai dalyvauti.

Bankstowno Apylinkės Valdyba

APYLINKĖS SUSIRINKIMAS 
ALB Geelongo apylinkės narių 

visuotinis susirinkimas šaukiamas 
gegužės 21 d. (sekmadienį) 2.30 
vai. p.p. Lietuvių Namuose.

Susirinkimo darbotvarkėje: 1. 
Susirinkimo atidarymas, 2. Susi
rinkimo pirmininko rinkimas. 3. 
Mandatų komisijos sudarymas. 4. 
Valdybos pranešimas: a) pirmi
ninko, b) iždininko. 5. Kontrolės 
Komisijos pranešimas. 6. Garbės 
Teismo pranešimas. 7. Organiza
cijų pranešimai. 8. Diskusijos dėl 
pranešimų ir jų priėmimas. 9. 
Vykdomųjų organų rinkimai: a) 
Valdybos, b) kontrolės komisjos, 
c) garbės teismo. 10. Einamieji rei
kalai. 11. Susirinkimo uždarymas.

Geelongo Apylinkės Valdyba

ELEVEN LITHUANIAN ARTISTS IN 
AUSTRALIA

Kiekvienas tautietis turėtų šią reprezentacinę mūsų kūrybin
gų dailininkų knygą įsigyti ir ją rekomenduoti svetimtaučiui. Lei
dinio kaina — $5.00.

Reikalaukite pas kiekvieną knygų platintoją arba rašykite 
tiesiog leidėjui:

36 Berrille Rd., Beverly Hills, N.S.W.

KAS PIRMAS PASIEKS MENULĮ

ČIURLIONIO KLUBAS ODESOJE
Odesoj, prie tenykščio Vakarų 

ir Rytų Meno Muziejaus, yra įsi
kūręs literatūros ir meno mėgėjų 
klubas, pradžioj vadinusis Spalva 
-Muzika-Žodis, bet pastaruoju lai
ku tą vardą pakeitęs ir pasivadi
nęs Čiurlionio klubu.

Klubas propaguoja “sintetinį 
meną” — tapybos, muzikos ir fi
losofijos minties sintezę. Čiurlionio 
vardą klubui jo nariai pasirinkę 
todėl, kad Čiurlionio kūryba kaip 
tik esanti tokia sintezė.

Klubas neseniai surengė Čiurlio
nio kūrybos vakarą, kuris Odesos

menininkams ir studentams taip 
patikęs, kad esą gauta iš kelių 
vietinių aukštųjų mokyklų kvieti
mų tą programą pas juos pakarto
ti. Tą programą rengdamas, klu
bas glaudžiai bendradarbiavęs su 
J. Čiurlionyte (menotyrininke) ir 
su M.K. Čiurlionio seseria V. 
Karužiene.

Lietuvon žinių apie tą klubą per
davė klubo narys inžinierius V. Ni- 
kolajevskis, parašęs straipsnį į 
Sovietskaja Litrgn bal. 6, d. Vilniu
je rusų kalba leidžiamą komunistų 
partijos dienraštį. [ELTA)

Amerikiečių mokslininkai tikisi 
pirmauti žygyje į mėnulį prieš ru
sus. Amerikietis Dr. E. Welsh, er
dvių ir aeronautikos administraci
jos sekretorius pareiškė, kad Ame
rika erdvių tyrimuose pirmauja 
prieš Rusiją. Amerika iki šiol į 
erdves išleidusi 483 raketas ar 
erdvėlaivius, gi rusai 237; Ameri
ka turi 1994 skraidymo erdvėse 
valandas, o rusai tik 553. Jaunas 
austrų mokslininkas J. Epstein, 
dirbąs Kalifornijos universitete, 
tvirtina, kad mažiausia tuzinas ru
sų kosmonautų yra dingę erdvėse 
arba besileidžiant užsimušę. Vla
dimir Kamorov, žuvęs balandžio 24 
d. yra vienas iš jų. Erdvių spe
cialistai Amerikoje tvirtina, kad 
tikrai yra dingusių erdvėse 11 ru
sų kosmonautų.

Pereitą savaitę banditai išplėšė 
aukso Londone už du milijonus do

lerių. Policija spėja ,kad čia esą 
internacionalinių agentų darbas, 
kurie bandys pervežti tą auksą už 
geležinės uždangos.

NESTEIGTI NAUJO STEITO!
Šiauriniame N.S.W. steite ba

landžio 29 d. buvo pravestas refe
rendumas: gyventojų buvo atsi
klausiama, ar pritaria naujai pro
jektuojamam steitui, ar ne. Gyven
tojai pasisakė prieš tokio steito 
steigimą.

FINANSINĖ RODYKDĖ
— Su Petraičiu kas nors nege

ro. Jo prekyba, matyt, slenka že
myn.

— Iš ko sprendi?
— Aną vakarą nuėjau pas jį į 

namus — ir ką gi pamačiau? Ne
patikėsi. Prieita prie to, kad abi 
jo dukros skambina vienu piani
nu...

mūsų Pastoge
BENDRUOMENĖS LAIKRAŠTIS 
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