
GYVENTI
LIETUVYBE!
Jau ne nuo Šiandie kalbame 

ir rūpinamės lietuvybės iSlaiky- 
mu. Net toji pati Lietuvių Ben
druomenė ir sukurta kaip tik 
Siam pagrindiniui uždaviniui 
vykdyti. Tačiau metams slenkant 
toji lietuvybė — būkime atvi
ri sau prisipažinti — po truputį 
silpsta: vyresnieji arba pavargs
ta, arba vienas po kito išmirš
ta, gi jaunųjų tik gana ribotas 
procentas stoja į lietuviškos veik
los aktyvą. Šitaip skaičiuojant 
vargu ar trečioj kartoj išliks dar 
neišblėsusios UetuviSkos ugnies 
vietoj to anksčiau mesto šūkio 
— kad devynios kartos lietuviš
kai kalbėtų. Šitas lietuvybės nuo
smukio pavojus jau aktualus da
bar ir jis su metais kitais dar 
labiau aštrės. Mūsų pastangos 
labai dažnai pasirodo bevaisės 
ir dažnai net patys stebimės — 
kodėl.

Ogi paprasčiausias reikalas — 
būtina ta lietuvybe patiems gy
venti ir ją gyvą perduoti atei
nančiai kartai. Mūsų jau apne
šiotos iškilmingos frazės švenčių 
ir minėjimų progomis nėra tai, 
ką mes turėtume priimti kaip 
lietuvybę. Eilė lietuvių tos lie
tuvybės ieško retuose minėjimuo
se arba šventėse ,gi grįžę namo 
viską užmiršta ir atsideda rū
pesčiams, kurie nieko bendro su 
lietuvybe neturi. Dar kiti lietuvy
bę suveda į savaitgalius. Betgi 
gyvoji lietuvybė ir yra toji, ku
ria mes gyvename ir be kurios 
negalėtume gyventi. Gyvoji lietu
vybė, kaip sako poetas Henri
kas Nagys (žiūr. Nepriklausoma 
Lietuva š.m.. nr. 12) ‘‘yra mū
sų dailė, muzika, literatūra, dai
na. Gyvą lietuvybę atstovauja 
mūsų spauda ir mūsų knygos. 
Kūrybingą lietuvybę skelbia ir 
gyvena visi, kurie savo atsieki- 
mus bet kokioj srity ir savo pas
tangas visose gyvenimo situaci
jose moka ir nori suderinti su sa
vo lietuviškais siekiais ir užda
viniais. Muziejinė, archainė, žo
dinė, disciplinarinė lietuvybė 
vargiai ar nuteiks jaunuosius sek
ti mūsų pėdomis. Gyva ir kūry
binga lietuvybė, atvira visiems 
šių laikų klausimams, nebijanti 
naujų idėjų iššūkio ,aktyviai ko
vojanti už kitų pavergtų ir par 
vergiamų asmenų ar tautų teisę 
laisvai gyventi, be baimės, be pa
taikavimo, bet taip pat ir be 
kompromisų, kur reikia drįstan
ti pasakyti jauniesiems, kur yra 
riba, skirianti lietuvybę nuo pri
sitaikymo arba tingios rezignaci
jos, — tokia lietuvybė yra ver
ta mūsų pastangų ir mūsų kovos 
ir mūsų laisvalaikio valandų ir 
mūs viso gyvenimo, nes mes 
dar tikime savo lietuviška šei
ma ir lietuviškais namais, kurie 
šiandie iŠ mūsų atimti”.

Tas pats poetas H. Nagys mū
sų šį gyvenimą palygina su rie
biaisiais metais, kada imama 
snausti, juokiamasi iš idealizmo 
ir galutinai įsikuriama antrojoje 
tėvynėje. Gyvoji lietuvybė yra 
kurianti lietuvybė, todėl, kaip 
kad taikliai perspėja prof. Ere
tas — mūsų rūpestis ir pastan
gos turi būti nukreiptos kūrybai: 
kurti, bet ne skubėti įsikurti. Ly
giai svarbu ir įsikurti, bet daž
niausia įsikuriama kūrybos sąs
kaitom

Pirmiausia patogaus įsikūrimo 
ieško tikrieji emigrantai, kurie ir 
emigravo ar emigruoja kad ge
riau įsikurtų arba sočiau ir pa
togiau gyventų. Mes gi po dvi
dešimt metų pradedame užmirš
ti, kad nesame emigrantai, o bė- 
gome nuo priespaudos, kad lais
vi gyventume ir kad ir už kitų, 
pavergtųjų laisvę kovotume.

Dažnai stebimės žydų ištver
me, kad jie nedingo per šimtme
čius svetimųjų bangose. O jie iš
silaikė, kad neskubėjo patogiai 
prisitaikyti, ir ne vien švenčių 
metu gyveno žydiškai, o kiek
vieną dieną. Gyvenant lietuviš
kai pilnumoje neteks abejoti nei 
mūsų pastangomis išsilaikyti, ly
giai ir neteks abejoti pavergto 
krašto išlaisvinimu. Patys gyven
dami lietuvybe neturėsim sukti 
galvos, kaip tą lietuvybę perduo
ti vaikams — ji pati pereis iš 
kartos į kartą ne prievarta, bet 
natūraliai. O čia ir bus mūsų 
uždavinys atliktas.

(v.k.)
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LIETUVOS LAUKUOSE .. .

AUKSO REIKALU
Londono Daily Telegraph gegu

žės 8 d. pranešė, kad Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos egzilų vadai 
įteikė min. pirmininkui Wilsonui 
protestus dėl Britanijos palinki
mo panaudoti Baltijos aukso de
pozitus Anglijos Banke atsiskai
tymams su Rusija.

Trumpai paaiškinęs, koks čia 
susitarimas manoma vykdyti, lai
kraštis pranešė, kad baltiečiai eg- 
zilai paskleidė atitinkamą pareiš
kimą ir tarp parlamento narių. 
Tame pareiškime esą pasiūlyta, 
kad, jeigu Britų vyriausybė neiš
vengiamai turėtų tą auksą panau
doti, tai turėtų pareikšti, jog tai 
yra tik paskola iš Baltijos valsty
bių, kuri toms valstybėms bus ati
tinkamai kredituota, kai jos at
gaus valstybinį suverenumą.

— ★ —

Baltiečių Juristų Sąjunga New 
Yorke gegužės 9 d. išsiuntė Di
džiosios Britanijos min. pirminin
kui H. Wilsonui protesto pareiš
kimą dėl jo vyriausybėje kilusio 
sumanymo konfiskuoti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos auksą bei ki
tus jų aktyvus, laikomus Anglijos 
Banke. Protesto nuorašus išsiuntė 
ir kitiems vyriausybės nariams,
partijų vadams ir Žemųjų Rūmų 
pirmininkui.

Kitą pareiškimą tuo reikalu ta 
pati sąjunga išsiuntė Jungtinių 
Valstybių Valst. sekretoriui Dean 
Rusk ir kaikuriems senatoriams.

(Elta)

KITI MUS UŽSTOJA
Balandžio 5 d. Costa Ricos de

legatė, kalbėdama Jungtinių Tau
tų Komitete Agresoriaus Sąvokai 
Nustatyti, nurodė, kad Sovietų 
Sąjunga, nepaisydama nei tarp
tautinių, nei su Baltijos valstybė
mis sudarytų nepuolimo sutarčių, 
susitarė su Hitleriu ir okupavo 
Baltijos valstybes 1940 metais. Po 
to ji tą patį pakartojo 1944 me
tais. Tai buvo agresijos aktai, juo 
labiau, kad Sovietų Sąjunga in
korporavo tas valstybes į savo 
valstybės rėmus.

Sovietų Sąjungos delegatas Eu
genijus N. Narimovski atsiliepė 
kitą dieną, sakydamas, jog p. Ba
rish esanti perjauna, kad galėtų 
apie tuos įvykius ką žinoti...

Balandžio 19 d. Costa Ricos de
legatė kalbėjo apie Sovietų Są-

KITI APIE MUS
jungos neokolonializmą, pašiep
dama rusą, kad istoriją matuoja 
Žmogaus amžiumi. Ji plačiai išdės
tė, ką Stalinas su Hitleriu susita
rė 1939 metais, kaip sudarė sąly
gas Hitleriui pradėti karą, kaip 
paskui didelėmis kariuomenės jė
gomis okupavo Lietuvą, Latviją 
ir Estiją.

Pareikšdamas padėką, Vliko 
pirmininkas gegužės 16 d. laiškė 
p. E. Barish rašė:

Jūsų nedviprasmiškai teisingas 
Sovietų Sąjungos eksploatacijos 
Lietuvoje supratimas sukėlė Lie
tuvos egzilų ir pavergtos tautos 
atstovų pasigėrėjimą. Costa Ricos 
užimta pozicija yra moralinis pa
drąsinimas visiems lietuviams, iš
pažįstantiems apsisprendimo ir as
mens laisvės principus.”

NEWS DIGEST — INTER
NATIONAL Nr. 2 (15). Tai vėl 
naujas šio kaskart populiarėjan
čio politiniai antikomunistinio žur
nalo numeris, kuriame skelbiamos 
visos aktualijos, liečiančios komu
nizmą ir komunistų subversyvinius 
darbus.

šiame numery iš straipsnių pa
žymėtini: “Pažvelkime į faktus”

Įvykiai pasaulyje
Atsakydama į Kinijos grasini

mus Amerika pareiškė, kad įsi
kišus Kinijai į tiesioginę akciją 
Vietname smogs Kinijos teritori
ją visa jėga ir visomis priemonė
mis. Paskutiniu metu Kinija prie
kaištauja Amerikai, kad šios ka
riniai lėktuvai, bombarduodami 
šiaurės Vietnamą pažeidžia Kini
jos teritoriją.

— ★ —
Egiptas užminavo Akabos įlan

ką tuo užblokuodamas pagrindinį 
Izraėlio uostą į Raudonąją Jūrą. 
Kiti kraštai tam protestuoja pri
pažindami Akabos įlanką tarptau
tiniu vandens ruožu.

— ★ —
Nuo liepos pirmos Australijos paš
to valdyba numato įvesti šalia a- 
dresų ir numerius, kad būtų pa
greitintas siuntų paskirstymas. 
Tam tikslui išleista specali kny
gelė gyventojų supažindinimui 
su nauja sistema.

NERAMU 
ARTIMUOSE RYTUOSE

Vis darosi aiškiau, o ypač šiuo 
metu, kada Amerika įsivėlusi į 
Vienamo karą, jog Egipto valdo
vo Nasserio seniai sapnuota sva
jonė “paskandinti žydus Vidurže
mio jūroje” gali realizuotis.

Nuo 1948 m. įkurtos Izraelio 
valstybės to krašto žydai neturė
jo ramios dienos. Tad nestebėtina, 
kad maža žydų valstybė, neturinti 
nė trijų milijonų gyventojų turi 
išlaikyti ketvirčio milijono karių 
nuolatinę armiją.

Geografinė Izraėlio padėtis nė
ra palanki žydams: iš trijų pusių 
supa paraku grasiną arabų kraš
tai, ir tik vakaruose plačiu ruo
žu užima patogų Viduržemio jū
ros pakraštį.

Izraėlis rūpi ne tiek arabams, 
kiek Sovietų Sąjungai: tai pastan
gos išstumti žydus iš artimųjų ry
tų. Izraėlis kaip tik ir sudaro pa
grindinę kliūtį sovietams pasiekti 
Viduržemio jūrą ir gretimai esan
čius turtingus naftos šaltinius.

Sovietų interesai artimuose ry
tuose paiškėjo tuoj po karo, kada 
sovietų Sąjunga apgalvotai rėmė

(Anne Neill), “Maskvos - Peipin- 
go santykiai” (Chiang Cri Li), 
“Pranešimai iš pogrindžio’’ ir eilė 
kitų. Kiekvieno turėtų būti parei
ga šį žurnalą įpiršti australui 
skaitytojui.

— * —

Gegužės 9 d. Kaune įvyko tarp
tautinis pramoginių šokių kon
kursas. Dalyvavo 24 poros, kurių 
tarpe buvo šokėjų iš Rytinės Vo
kietijos, Lenkijos, Čekoslovakijos, 
Jugoslavijos ir Vengrijos. Pirmą
ją vietą laimėjo vokiečių pora iš 
Leipcigo. Jiems teko ir didžioji 
dovana — “Gintarinė pora”. Kau
niečiai Česlovas ir Jūratė Norvai
šos klasikinių pramoginių šokių 
varžybose laimėjo antrą vietą, o 
Lotynų Amerikos šokių — trečią. 
Kita kauniečių pora, Vidas ir Da
liai Kamaičiai, laimėjo šeštąsias 
vietas.

— ★ —

Gegužės 7 d. smarki liūtis pra- 
ardė geležinkelio pylimą tarp Ro
kiškio ir Obelių ir iš Karaliau
čiaus į Maskvą einančio prekinio 
traukinio garvežys su astuoniais 
vagonais nuėjo nuo bėgių. Trau
kinių eismas tame ruože buvo su
stabdytas pusantros paros. (E.)

Indijos vienoje provincijoje vis 
tebesiaučia raupsų liga, nuo ku
rios tėra vienintėlis patikimas 
vaistas — skiepai. Vietos žmonės 
skiepytis nesileidžia ir be paliovos 
aukoja ožkas vienai savo deivei, 
kad ji pagelbėtų. Liga plečiasi, 
bet jų maldos ir aukos negelbsti.

Vystosi naujas karo pavojaus 
židinys artimuose rytuose, kur 
vyksta konfliktas tarp Izraėlio ir 
Sirijos. Padėti Sirijai ir sutriuš
kinti Izraėlį organizuojamas visas 
arabų pasaulis. įtampa artimuose 
rytuose didelė, bet vargu ar čia 
susidarys karo židinys.

— * —
Daugely pasaulio vietų katalikų 

kunigai bruzda reikalaudami, kad 
Bažnyčia panaikintų celibatą 
(leistų kunigams vesti). Net Vati
kanas tuo reikalu susirūpinęs ir 
specialiai studijuoja šį klausimą.

VYTAUTAS BERNOTAS

POLITIKOS VINGIUOSE
besireiškiančius arabų pervers
mus, o vėliau visomis išgalėmis pa
gelbėjo ir paglemžė naujai susi
tvėrusias sistemas į savąją pusę. 
Dabartiniai santykiai tarp Kairo 
ir Maskvos glaudūs, ir jei kiltų 
arabų — žydų karas, vėl kryž
miniai susitiktų Maskva ir Wa- 
shingtonas. Aišku, Maskva saugo
tų savo įdėtą materialinę paramą 
arabams, nes iš to tuo tarpu ma
žai ką pelnė, o gi Amerika, vei
kianti stiprios žydų įtakos, būtų 
verčiama įsikišti ginklais.

Jeigu Amerika stotų žydų pa
galbon, toks žygis būtų pateisi
namas Amerikos, Anglijos ir Pran 
cūzijos deklaracijos pasirašytos 
1950 m. Kaip tik tada šios trys 
valstybės garantavo arabams ir žy 
dam, jog karo veiksmais prasi
žengusi valstybė bus atitinkamai 
baudžiama.

Egipto Nasseris tą deklaraciją 
laiko bereikšme ypač šiuo metu, 
kada amerikonų - prancūzų santy
kiai pašliję kada anglai kovoja su 
arabais Arabijos pietuose ,su ko
munistais Hong Konge o Amerikai 
daugiausiai rūpi Vietnamas.

Nasseris Maskvos įvairiais bū
dais skatinamas išstumti Izraėlio 
“imperialistų lizdą” į Viduržemio 
jūrą. Deja, ir arabai šiuo metu 
nėra patys vieningi. Jeigu Mas
kvai pavyktų perkalbėti Siriją ir 
Egiptą, 95 milijonai arabų pakel
tų ginklą prieš neskaitlingą žydų 
valstybę.

JUOKDARIŲ KOMPANIJA

Švedijoje 10 dienų užsitęsusi by
la prieš karo nusikaltėlius Viet
name priėjo sprendimo: vyriausias 
šio teismo organas “tarptautinis 
karo nusikaltėlių tribunolas”, iš
klausęs visų komunistinių pusių 
teigimus ,priėjo bendros išvados 
kad visais kaltinamaisiais aktais 
yra atsakingos Jungtinės Ameri
kos Valstybės, Australija, N. Ze
landija ir t.t.

Vyriausias teismo prokuroras, 
tardytojas ir teisėjas yra gerai ži
nomas bet stipriai paraudęs anglų 
filosofas Betrand Russel, talkinin
kaujamas prancūzų komunisto fi
losofo J. P. Sartre ir trylikos kitų 
raudonųjų rašytojų bei veikėjų.

šis penkiolikos komunistų bū
relis apkaltino Amerikos vyriau
sybę už nežmoniškus šiaurės Viet
namo gyventojų bombardavimus, 
įskaitant ligonines, prieglaudos na 
mus, mokyklas ir net 37 kartus 
bombarduotą raupsuotųjų koloni
ją

Paliudijimų metu du Amerikos 
žurnalistai buvo paprašyti apleis
ti “teismo’ ’salę patyrus jų nuomo-

Ypač šis sąjūdis kunigų tarpe ne
pasitenkinant esama regula pasi
reiškia Amerikoje — šiaurėje ir 
pietuose.

★
Sovietų rašytojų Sąjunga savo 

neseniai įvykusiame suvažiavime 
Maskvoje reabilitavo prieš keletą 
metų mirusį rašytoją B. Paster
naką, kuris prieš dešimt metų bu
vo išmestas iš rašytojų draugijos 
ir pasmerktas, kam parašęs an- 
tisovietinę knygą “Dr. Živago” ir 
ją išleidęs užsienyje. Dabar Pas
ternakas pripažįstamas kaip vie
nas iš didžiausių sovietų poetų. 
Minėtoji knyga “Dr. Živago” vis 
dar Sov. Sąjungoje uždrausta.

★
Pereitą savaitę anglų filosofui 

Bernard Russel suėjo 95 metai. 
Neseniai Norvegijoje įvyko jo su
rengtas teismas karo nusikaltė
liams Vietname, kur vyriausiu kai

nę kad komunistai kalbą už ko
munistus ir tuo pačiu surengę 
tarptautinį juokdarių cirką.

BRITAI VĖL Į BENDRĄ RINKĄ
Lygai prieš dešimt metų, kada 

Europos Bendroji Rinka buvo tve
riama ir kada britams buvo siū
lomos puikiausios sąlygos prisi
jungti, jie kategoriškai pasiūlymus 
atmetė. Praėjus eilei metų anglai 
turėjo apsčiai laiko pergalvoti ir 
įsitikinti, ką Europa per tą laiką 
nuveikė.

Tarpusavio prekyba tarp esamų 
rinkos narių pakilo 50%, pramonė 
70%, aukso rezervai padvigubėjo, 
bedarbystė dingo. Tarptautiniai 
muito mokesčiai nuo sekančių me
tų bus panaikiniti. Smulkiųjų pre
kių ir maisto produktų kainos, 
nesvarbu kur perkamos, visur bus 
vienodos.

Pirmasis britų bandymas atitai
syti klaidą įvyko 1963 metais. Tuo 
laiku britai galvojo, kad europie
čiai jų lauks iškėstomis rankomis. 
Anglams reiktų paduoti prašymą, 
o priėmimas būtų tik antroji for
malumo dalis. Tuo reikalu Angli
joje kilo eilė debatų: stoti į rin
ką ir pasidaryti europiečiais ar
toliau vargti su commonvelsu. 
Karštus anglų ginčus išsprendė 
de Gaulle veto. De Gaulle įžvelgė 
anglų besotiškus norus — laikant' 
vilką sotų ir commonvelso avelę 
nepaliestą. Nelauktas prancūzų 
veto anglams brangiai atsiėjo 
Anglų svaras krito ir visai būtų 
prigėręs, jei ne Wilsono drastiš
ki ekonominiai suvaržymai. Silpną 
Anglijos ekonominę padėtį galima 
spręsti iš jų norų konfiskuojant 
pabaltiečių deponuotą turtą ir da
lijantis jį su Sov. Sąjunga. At
seit .skęstant ir už šiaudo tenka 
griebtis.

Iš spaudos galima patirti, jog 
Anglija neužilgo darys dar vieną 
bandomąjį žygį į bendrąją rinką. 
Šį syk, atrodo, anglams gali pa
vykti, nes jie derinasi paklusti be
sąlyginiai bendros rinkos reikala
vimams. Ar tai jiems pasiseks vėl 
priklausys nuo prez. de Gaulle.

Abejonės nėra, kad ištikimiau
sia commonvelso avelė yra Aus
tralija. Kaipo tokiai, svarbu žino
ti, kokioje padėty ji atsidurtų nus
tojus Anglijos. Australų spauda 
sielvartaujasi, ką reiktų daryti su 
sviestu ir mėsa, kurių jau dabar 
per daug gaminama? Kas pirks 
kviečius, vaisius ir australišką vil
ną, nustojus geriausios melžėjos?

Vietinė spauda teigia, kad nus
tojus Anglijos reikštų praradimą 
tradicinės rinkos. Jeigu tik tradi
cinė, tai tokių klijentų yra aps
čiai Azijoje.

tininku buvo Amerikos prezidentas 
L. B. Johnson. Teismą sudarė vie
ni komunistai.

★

PRIEŠ BRITUS
Hong Konge pereitą savaitę įvy

ko didžiulės komunistų sukursty
tos demonstracijos prieš britus ir 
jų politiką Hong Konge. Demon
strantai turėjo susirėmimų su po
licija. Yra gausiai sužeistų. Tai 
esanti viena iš didžiausių demon
stracijų Hong Konge.

★

Vietname šiaurės vietnamiečiai 
bandė užimti vietovę Con Tien 
apsupdami ištisą amerikiečių ten 
stovinčią karių diviziją. Mat ši 
vetovė yra šiaurės Vietnamo dik
tatoriaus Ho Ču Min gimtoji vie
ta, ir komunistai norėjo užėmę ją 
padovanoti savo vado gimtadienio 
proga (pereitą penktadienį Ho 
Min sulaukė 77 metų). Amerikie
čiai ataką atlaikė ir turimomis 
jėgomis puolimą atmušė.

1
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KUR BENDRAVIMO BAZE!

JONAS SOLIŪNAS

PASALINTAS TEISĖJAS KIZAS
Šiomis dienomis Čikagoje “pagarsėjo” lietuvių kilmės teisė

jas Louis W. Kizas. Jis laikinai pašalintas iš savo pareigų kaip vie
nas iš teisėjų Čikagos apylinkės teisme (Circuit Court). Sis teisė
jos pašalinimas buvo staigmena visiems Čikagos gyventojams, nes 
tai nepaprastai retas įvykis Amerikos gyvenime.

Teisėjas Kizas laikinai iš savo pareigų pašalintas todėl, kad jis 
be užstato paleido suimtus du vyrus, apkaltintus vagyste. Pašali
nus teisėją buvo pradėta tikrinti visa jo praeitis. Pasirodo, kad jis 
buvo paleidęs jau ne vieną suimtąjį be. užstato. Jis paprastai tik nu
važiuodavo į policijos stotį, kur pasirašydavo suimtojo paleidimo 
raštą. Dabar tik dar nežinoma, ar Kizas už tokius paleidinėjimus 
ką nors gaudavo, ar ne. Jis pats spaudos atstovams prisipažino ,jog 
jis ne vieną kartą “patarnaudavo” suimtiesiems juos paleisdamas be 
užstato.

Vyriausias Čikagos apylinkės teisėjas John S. Boyle, kuris lai
kinai pašalino Kizą iš jo pareigų, įsakė visą Kizo teisėjavimo pra
eitį ištirti ir tik tada bus paskelbtas sprendimas. Tiesa, Kizui buvo 
pasiūlyta atsistatydinti, bet jis atsisakė. Kizas gaudavo 26.500 do
lerių metinės algos. Jeigu surinktoji medžiaga bus dar daugiau in
kriminuojanti teisėją Kizą, tai tada Illinois valstijos vyriausias teis
mas spręs Kizo likimą.

Šis netikėtas Kizo įvykis ir vėl atkreipė daugelio gyventojų 
dėmesį į Šio krašto teisminę sistemą. Kaip žinome, daugumas teisė
jų šiame krašte, yra pačių gyventojų renkami. Per rinkimus kandi
datuoja įvairių gabumų ir įsitikinimų žmonės. Pasitaiko užtat ir 
visokiausių pasekmių. Išrenkami žmonės, kurie yra populiarūs, bet 
netinkami ir nekvalifikuoti renkamoms pareigoms.

Dažniausiai kandidatuoja dviejų — respublikonų ir demokra
tų partijų atstovai. Juos parenka pati partija. Taigi, kandidatas yra 
vienos kurios partijos patikėtinis. Kizas yra respublikonas. Ir jis 
teisėjo pareigosna pateko rinkiminiu keliu. Ar jis išrinktosioms pa
reigoms yra tinkamas asmuo, jau dabar daug kas abejoja. Iš kitos 
pusės vyriausias Čikagos apylinkės teisėjas Boyle yra demokratas. 
Ar visas šitas skandalas nėra taip pat ir politinis žaidimas tenka taip 
pat labai suabejoti. Gali būti, kad Boyle surado gerą progą papur
vinti priešingos partijos teisėją. Vis dėl to Kizo byla nei jam, 
nei respublikonams nieko gero nežada, ir demokratai dabar tuo tik
tai džiaugias. Atrodo, kad teisėjo Kizo politinė karjera bus palaido
ta. Dėl šio įvykio daug nukentės ir respublikonų partijos orumas. 
Kaip bus toliau, pamatysime.

Kai kas nors paliečia šio krašto teisminę sistemą, atsiranda dar 
daugiau nepatenkintų balsų dėl visos teismų struktūros. Pavyz
džiui, daug kas nėra patenkinti taip vadinama jury komisijų buvi
mu. Įvairiems sprendimams daryti teisman atsikliuvęs pilietis gali 
reikalauti, kad jo bylą svarstytų jury komisija, kuri yra sudaroma iš 
paprastų piliečių. Tokios jury komisijos darbais, o ypatingai jos 
sprendimais neretai yra nepatenkinti ne tik teisininkai, bet ir eiliniai 
krašto piliečiai. Mat, svarbiausias pasipiktinimo šaltinis tai yra 
sprendimo būdas. Kai Jury komisija svarsto bylą, tai ji sprendime 
turi būti vieningos nuomonės, jog teisiamasis yra kaltas. Jei vienas 
jury komisjos narys yra priešingos nuomonės, tai teisiamasis ran
damas nekaltu. Va, čia ir yra visa problema. Juk tikra, kad teisia
mąjį gali išteisinti vienas asmuo! Visiškai nesvarbu net ir tai, jog 
•nry komisijos dauguma yra už kaltinamojo pasmerkimą.

Jury komisjos teismų sistema susiduria ir su kitokiais sunku
mais. Pavyzdžiui, jury komisijos sprendimui daug įtakos gali turėti 
spauda, papročiai bei tradicijos. Sakykime, šio krašto pietinėse 
valstijose dar ir dabar tebėra retas įvykis kad negras būtų išrenka
mas į jury komisiją. Tokiu būdu pasidaro tiesioginė diskriminacija 
teisme negrų atžvilgiu. Dėl šitos diskriminacijos negrai nepapras
tai kovoja, nes daugeliu atvejų pietinėse valstijose teisiamasis yra 
vargšas bemokslis negras, kurio likimą sprendžia baltųjų jury ko
misija.

Žodžiu, teisėjas Kizas nenoriai ir netyčia ir vėl atkreipė pilie
čių dėmesį į šio krašto teisminę santvarką. Kaip Kizo istorija baig
sis, parodys netolima ateitis.

TOKIOS TOKELĖS

Vliko pirmininko raitas. Dr. J.K. Valiūnas neseniai įteikė 
protesto raštą Didžiosios Britanijos vyriausybei — premjerui Wil
sonui dėl Britanijos noro vesti su Sov. Rusija derybas dėl Lietu
vos piliečių turto likimo (Raštas paskelbtas jau praėjusiame M.P. 
Nr. Red.).

Čikagos apylinkėje išrinktieji. Į Lietuvių Bendruomenės Ta
rybą iš Čikagos apylinkės išrinkta: Dr. P. Kisielius, Dr. K. Bobelis, 
J. Jasaitis, Dalia Tallat-Kelpšaitė, Dr. I. Kriaučeliūnas, Dr. A. Raz
ma, Dr. S. Biežis, B. Nainys, Dr. K. Ambrozaitis, Dr. A. Anysas, 
kun. J. Borevičius, T. Blinstrubas, V. Kasniūnas, kun. V. Zakaraus
kas, J. Jurkūnas, kun. K. Trimakas, J. Jurkūnas, L. Prapuolenis, 
kun. P. Patlaba, V. Vijeikis, A. Rūgytė, V. Galvydis, M. Šimkus, 
ir J. Ignatonis.

Vyskupas pas lietuvius. Čikagos arkivyskupas J. Cody buvo 
įšaukęs visus tremtinius lietuvius kunigus pasitarimui. To pasita
rimo metu kunigams buvo prižadėtos lygios teisės Čikagos arkidio- 
cezijoje ir aptarti kiti lietuviams kunigams rūpimi klausimai.

Jau kuris laikas lietuvių išei
vių tarpe kalbama, rašoma, disku
tuojama bendravimo su savąja tė
vyne klausimai. Iki šiol tačiau, 
kiek iš visų šiuo reikalu pokalbių 
bei diskusijų galima susivokti, ne
surasta pagrindinės bazės, kuria 
vadovaujantis galima būtų šį ben
dravimą pradėti, nuoširdžiai tęsti 
ir sėkmingai jį plėsti. Lietuvio su 
lietuviu, kur jis bebūtų - tėvynėje 
ar svetur, bendravimas išplaukia 
iš natūralios bendros kilmės, kul
tūros ir savosios tautos suformuo
to istorinio prado. Tokiems fakto- 
rams saistant, atrodo, neturėtų 
būti jokių diskusijų dėl bendravi
mo reikalingumo ar jo būtinumo. 
Gyvenantieji užsieniuose lietuviai 
kadaise, Lietuvos Nepriklausomy
bės laikais, neatmetė Draugijos 
Užsienio Lietuviams Remti veiklos 
ir jos gražiai pradėto bei iki antro 
pasaulnio karo tęsto su jais sėk
mingo bendravimo darbo. Tada bu
vo bendravimo bazė — Nepriklau
soma Lietuva. Išorinių politinių 
jėgų bei įtakų nesužalota sava 
valstybė, iš kurios spinduliavo 
sveika tautinės kultūros auganti 
dvasia. Iš Lietuvos tada dvelkė ty
ras tėvynės meilės balsas, šaukian 
tis pasaulyje pasklidusius tautie
čius išlaikyti savo tėvų kalbą, pa
pročius; mintimis ir darbais remti 
savąją nepriklausomą tėvynę. Ta
da bendravimas vyko natūralioje iš 
niekur svetimų įtakų netrukdan
čioje dvasioje.

Dabar reikalai visai kitokie. Lie
tuvos valstybė svetimų okupuota. 
Laisvam tautiniam reiškimuisi ga- 
limylbės suvaržytos arba visai už
gniaužtos. Laisvas rašytinis bei 
žodinis kontaktavimas ne tik su 
užsienyje gyvenančiais, bet ir su 
tėvynėje esančiais slapto sekimo 
bei cenzūros kontroliuojamas. Pa
tiriama, kad tarp artimų šeimos 
narių esama atvirumo baimės. Tė
vai nežino kame jų vaikai, turin
tieji atsakingesnes pareigas, dir
ba. Iš spaudos patyrėme, kad žu
vusio astronauto Kamerovo žmo
na nežinojusi, jog jos vyras sate
litu išmestas į erdvę. Tokiai padė
čiai esant ne tik bendruomeniškai 
platus bet net ir asmeniškas ben
dravimas negali būti pilnas, ne
varžomai atviras. Daugelis išeivių 
gauname iš tėvynės laiškų. Tuose 
laiškuose tačiau neatspindi atviru
mas. Juose vengiama Lietuvoje 
esamą tikrąją padėtį aprašyti, nes 
toks laiškas nepraeis pro cenzūrą, 
o jo autorius už tai gaus reikalin
gą “atpildą”. Gyvenantieji užsie
niuose, tais pat sumetimais, atvi
rai apie savo gyvenimą bei nuotai
kas nieko nerašo, nes nuoširdus 
atvirumas bus palaikytas propa
ganda, už ką gali būti pakenkta 
laiško adresatui. Tad ryšys su tė
vynėje likusiais ribojasi tik tuo,

kad mes ir jie tebežinome esą 
sveiki ir gyvi.

Kaip žinome, Tarybų Lietuvoje 
yra Kultūriniams Ryšiams su Už
sienio Lietuviais Palaikyti Komi
tetas ,tarsi nukopijuotas DULR 
pakaitalas. Savo darbų plane šis 
komitetas numato: siųsti užsienio 
lietuviams laikraščius, knygas, jo 
pagamintus kino filmus, plokšte
les, meno kūrinius ir kita.

Iki šiol, beveik išimtinai, buvo 
siuntinėjamas niekeno neužsakytas 
“Tėvynės Balsas”, kuris pačioje 
Tarybų Lietuvoje nebuvo platina
mas. Jo turinys buvo skirtas ko
munistinėms pagyroms ir užsieny
je gyvenančių lietuvių tarpusa- 
viam kiršinimui. Dabar vietoje 
“Tėvynės Balso’’ pradėtas leisti jo 
pakaitalas “Gimtasis Kraštas”. 
Šiuo nauju pavadinimu užsienyje 
gyvenantys lietuviai įtaigojami pa
miršti net Tėvynės vardą o susi
gyventi su nauju pavadinimu, ku
ris jų tėvynę pakeičia gimtuoju 
kraštu esančiu “plačioje tėvynėje”. 
Iš užsienyje gyvenančių lietuvių 
šis Komitetas jokių kultūrinių 
mainų nelaukia. Esą tik gera, kad 
pažangieji išeiviai pareiškę norą 
atsiusti Komitetui piniginės pa
ramos statant paminklą fašizmo 
aukoms IX forte. Tai esą būtų pui
kus pavyzdys, kokie įvairūs gali 
būti patriotinio bendravimo su už
sienyje gyvenančiais lietuviais bū
dai. (Iš Tarybų Lietuvos komunis
tinė propaganda, o i ją pinigai — 
užsienio valiuta)

Vertas ypatingo dėmesio iš ten 
gaunamų knygų turinys. Vilniuje 
1957 m. išleista sutrumpinta “Lie
tuvos TSR Istorija” savo turiniu 
apimanti nuo seniausių laikų iki 
1957 metų laikotarpį. Jau pačiame 
šios knygos pavadinime atspindi 
propagandinė užmačia. Ar gi jau 
nuo seniausių laikų Lietuva yra 
tarybų socialistinė respublika ? 
Tarsi kitos valstybinės santvarkos

Lietuvoje ir nebūta. Pratarmėje 
skaitytojui ši knyga taip pristato
ma: “Sudarydamas šį veikalą, kaip 
ir kitus istorinius veikalus, insti
tuto kolektyvas vadovavosi mark
sizmo - leninizmo mokslu.... Bū
dami priešingi praeities veikėjų 
įdealizmui, priešingi kunigaikščių 
kultui, iškeldami liaudį, kaip pa
grindinį istorijos kūrėją, pabrėž
dami liaudies masių kovą su iš
naudotojų klasėmis...” ir t.t. Paim
kime kitą, taip pat, mokslinį vei
kalą, kurio užvardinimas visai be 
priekaišto: “Lietuvos Meno Istori
jos Bruožai”, išleistą 1960 m. Vil
niuje. Knygos pratarmėje autorius 
pasisako: “Knygos rankraštis bu
vo svarstytas meno istorikų bei 
kritikų... Pastabų bei pageidavi
mų pareikšta labai daug”. Supran
tama, kad tokių pastabų bei pagei
davimų pasėkoje per visą veika
lą kaip raudona gija tęsiasi ko
munistinė propaganda. Ypač tas 
atspindi VII ir VIII knygos sky
riuje. Va tie perlai: “Buržuazinės 
diktatūros esmė — Buržuazinės 
Lietuvos veikėjai, kilę daugiausia 
iš kaimo buržuazijos, stengėsi pa
sidaryti fabrikantais, dvarininkais 
ir pralobti. Fabrikantai, dvarinin
kai ir buožės savo klasės gerovę 
laikė tautos klestėjimo pagrindu” 
ir t.t. Suminėtina dar viena bro
šiūrėlė: “Kaunas jo praeitis, da
bartis ir ateitis”. Pirmoji šios bro
šiūrėlės dalis skirta iškelti komu
nistinio pogrindžio veiklai Lietu
vos Nepriklausomybės metu, žo
džiais ir vaizdais pabrėžiant ko
munistinį herojiškumą. Antroje 
dalyje įdėta keletas desėtkų žymes
nių Kauno pastatų bei paminklų 
iliustracijų. Pažymėtina, kad visi 
knygoje patalpinti pastatai staty
ti nepriklausomybės metais, išsky
rus Kauno geležinkelio stotį, Dro
bės fabriką ir A. Panemunės tiltą, 
kurie karo metu buvo sugriauti, 
dabar naujai atstatyti. Būdinga

NAUJIENOS
Tris dienas užtrukę debatai bri

tų parlamente įstojimo į Europos 
Bendrąją Rinką klausimu baigė
si balsavimu: iš 550 parlamenta
rų 488 pritarė, 62 pasipriešino. 
Toks darbiečių laimėjimas parla
mente nebuvo girdėtas per pasta
ruosius 25-rius metus. Britams be
lieka tik maža kliūtelė — kaip pa
kliūti į tą Bendrąją Europos 
Rinką!

— Ir —
Australų spauda praneša, kad 

neseniai vienas lietuvis, karo me
tu įtartas dirbęs vokiečių naudai 
ir po karo pasitraukęs į Rusijos 
tolimuosius rytus, grįžus namo bu
vo suimtas ir nubaustas mirtim.

Pasmerktasis Vladas Karpavičius 
sušaudytas Alytuje.

— ★ —

HONG KONGE NERAMU
Kiniečių komunistų sukeltos de

monstracijos ir streikai privedė 
prie to, kad mieste įvesta karinė 
padėtis ir uždrausta bet kokie di
desni susibūrimai. Pereitą savaitę 
policija turėjo panaudoti net aša
rines dujas, kad demonstrantus iš
sklaidytų ir mieste atstatytų tvar
ką.

KINIJA GRASINA KARU
Komunistinė Kinija, pareiškė, 

kad nieko nelaukdama įstosianti 
į karą, jeigu matys, kad šiaurės 
Vietnamas pasiduoda. Esą Kini-

PAVYZDYS KITIEMS
Nors jau Lietuvos nepriklauso

mybės minėjimai seniai praėjo, 
vis tik verta čia prisiminti, kaip 
kitur lietuvių akademinis jauni
mas parodo savo tautini subrendi
mą ir įspūdingai pademonstruoja 
savo nusistatymą.

Štai Čikagoje Illinois universi
teto lietuviai studentai šiais me
tais surengė Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo minėjimą mi
nėto universiteto patalpose — sa
lėje, kur gali tilpti apie 1000 
žmonių. Tą dieną lietuviai stu
dentai, patys pasipuošę tautinėm 
vėliavėlėm, iškabino salėje tauti

nę vėliavą, salės vadovybė įsakė 
tą vėliavą nuimti, bet mūsų stu
dentai pasipriešino įrodydami, 
kad nesą jokių nuostatų, drau
džiančių vėliavą iškabinti. Vėlia
va ir buvo iškabinta ir vyko visą 
priešpietę kabojo, kol buvo pra
vestos numatytos minėjimo iškil
mės. Minėjimą stebėjo apie tūks
tantis kitų tautybių studentų. Mi
nėjimas atkreipė ir čikaginės 
spaudos dėmesį, kuris buvo apra
šytas ir nuotraukomis iliustruotas. 
Šis lietuvių studentų žygis ir pas
tangos susilaukė kitataučių tarpe 
plačių ir palankių komentarų.

SPAUDOS CENTRAS SYDNEJUJE
39 Church St. Lidcombe, Telef. 649 8879

platina liet, rašytojų anglų kalboje knygas, taip pat didelis pasi
rinkimas lietuviškų plokštelių ir tautinių medžio drožinių.
LITUANUS. Leidž. akad. jaun. Metinė pren. 3 dol. atsk. nr. 1 dol. 
ELEVEN LITHUANIAN ARTISTS IN AUSTRALIA $5.00 
M. GIMBUTAS: The Balts 5.30
K. JURGĖLA: History of the Lithuanian Nation 9.00
L. VALIUKAS: Lithuania Land of Heroes 4.30
J. BIELSKIS: The Battle of Grunwald 2.70
J. KONČIUS: Vytautas The Great Duke of Lithuania 3.60
V. KUDIRKA: Memoirs of a Lithuanian Bridge 1.80
V. BIELAJUS: The Evening Song 2.70
S. ZOBARSKAS: Lithuanian Folk Tales 4.05
V. KRĖVĖ: The Temptation 2.70
A. ŠAPOKA: Vilnius in the Life of Lithuania 2.00
I ŠEINIUS: Rejuvenation of Siegfried Immerselbe 4.50
A. BARONAS: Footbridges and Abysses 4.50
V. RAMONAS: Crosses 4.00
S. ZOBARSKAS: The Maker of Gods 2.70
J. GLIAUDA: Hause upon the Sand 3.60
V. TAMULAITIS: Nimblefoot the ANT 3.60
A. LANDSBERGIS: The Green Linden 5.40
S. ZOBARSKAS: Selected Lithuanian Short Stories 4.50
A. VAIČIULAITIS: Noon at a Country Inn 3.60
B. ARMONIENĖ: Leave your tears in Moscow 3.60
S. ZOBARSKAS: Lithuanian Quartet 4.50
M. VAITKUS: The Deluge 3.60
K. V. TAURAS: Guerilla Warfare on the Amber Coast 2.70
V. KRĖVĖ: The Herdsman and the Linden Tree 3.60
C. DECKER: Modern Stories From Many Lands 4.50
F. COLOANE: The Stowaway 2.70
S. ZOBARSKAS: The Mountain Doves 3.15
I. ŠEINIUS: The Ordeal of Assad Pasha 1.80
J. DAUDŽVARDIS: Popular Lithuanian Recipes 1.80
V. BIELAJUS: The Dance of Lietuva 4.50
S. ZOBARSKAS: Bobby Wishingmore 1.80
NEWS DIGEST INTERNATIONAL 0.30

Knygas ir plokšteles galima įsigyti kiekvieną sekmadienį Spaudos 
Centre, Lietuvių Klubo patalpose, 39 Church St. Lidcombe.

jos nusistatymas neleisti šiaurės 
Vietnamui kapituliuoti ir neleisti 
amerikiečiams įsiveržti į šaurės 
Vietnamą.

Pereitą savaitę amerikiečių bom 
bonešiai sugriovė elektros jėgai
nes prie Hanoi ir sužalojo vanden
tiekį.

— ★ —
Amerikietė rašytoja Pearl Buck 

paskyrė vieną milijoną dolerių pa
galbai vaikų, gimusių iš amerikie
čių tėvų ir Azijos moterų. Rašy
tojai jau 75 m. ir ji laimėjusi No
belio literatūros premiją.

— ★ —
Čilės pakrantėse pastebėtas ne

nustatyto krašto povandeninis lai-
vas, kuris reikalaujamas nenorė
jo išsiduoti ir buvo dviejų naikin
tuvų puolamas. Nežinia, ar pabė
go, ar paskandintas.

— ★ —
Artimuose rytuose įtampa auga. 

Arabų kariuomenė koncentruoja
ma prie Izraelio pasienio. Egiptas 
užblokavo Izraelio uostus. Bri-

tačiau, kad ir 1931 m. baigtą sta
tyti pastatą — Kauno centrinio 
pašto rūmus tarybininkai prisis
kiria sau. Patalpinę nuotraukas 
senų pašto namų, seniai jau nu
griautų, ir naujų pašto rūmų rašo 
tokį prierašą: “Kauno centrinis 
paštas seniau ir... dabar”.

Kas nežino kaip nepriklausomy
bės laikotarpyje mūsų miestai at
rodė, vartydami tokias brošiūrėles 
pilnai patikės, kad tie gražieji ne
priklausomybės metu pastatytieji 
pastatai yra Lietuvos tarybininkų 
ir jų “didžiojo brolio” darbo bei 
pagalbos išdava.

Ar tokių įžūliai grubiu melu ir 
komunistine propaganda persunk
ta lietuvių literatūra maitinami 
užsienyje gyveną lietuviai gali ras
ti su pavergtąja tėvyne bendrą kai 
bą? Galima kalbėtis lietuviui su 
lietuviu, nors jo pažiūros gali būti 
labai skirtingos. Tačiau kada už 
bendravimą jis diriguoja, bendra
vimui bazės nėra. Tai būtų ben
dravimas su pavergėju. Dėl kultū
rinio bendravimo su pavergėju ir 
to pasėkoje galimų mums nenau
dingų politinių pasekmių, doku
mentais paremtas minčių komplek
sas išdėstytas Amerikoje leidžia
mo kultūros žurnalo “Aidų” 1966 
m. Nr 8 ir 9.

Viržis

PAREMKIME !
Kaip žinome, jau penktuosius 

metus lietuviai leidžia antikomu
nistinį žurnalą News Digest-Inter
national anglų kalba. Leidėjai kar
tais padejuoja, kad lietuvių ben
druomenė silpnokai paremia žur
nalo egzistenciją. Taigi šį kartą 
yra puiki proga ir mums aktyviai 
prisidėti savo įnašu prie minėtojo 
žurnalo leidimo, ypač kad tas mū
sų veiksmas suteiks mums ir ma
lonaus dvasinio pasitenkinimo.

Kaip iš pereitoj Mūsų Pastogės 
laidoje įdėtojo skelbimo žinome, 
News Digest-International žurna
lo leidėjai š.m. birželio 3 d. ren
gia tarptautinio pobūdžio koncer
tą - balių Ukrainiečių salėje (71 
Joseph St.) Lidcombėje. Koncerte 
dalyvaus rinktinės Europos pa
vergtųjų tautų meninės pajėgos, 
jų tarpe — latvių ir estų solistai, 
Sydnėjaus lietuvių vyrų Darnos 
choras ir ypatingai aukšto meni
nio lygio ukrainiečių tautinių šo
kių rinktinė.

Baliuje mūsų tautiečiai susitiks 
visą eilę kitų tautų žmonių, aukš
tų australų paregūnų, daug jauni
mo. Esmingiausia, kad šio koncer
to dalyviai atliks ir savo morali
nę pareigą, paremdami tuos, ku
rie su ne mažais sunkumais iki 
šiol įstengia leisti žurnalą, gar
sindami vietos gyventojų tarpe 
mūsų pavergtos tautos skriaudas.

Leidėjai nuoširdžiai kviečia vi-
eus, kuriems rūpi laisvinimo rei
kalai, koncerte - baliuje skaitlin
gai dalyvauti. Ypatingai prašo 
mūsų jaunimą atvykti ir pagy
venti politinių nuotaikų akimirko
ms ir susipažinti su kitų pavergtų
jų jaunimu.

Salė bus išpuošta politinio po
būdžio šaržais ir visų pavergtųjų 
tautų emblemomis. Gros Sydnėju
je išgarsėjusi rumunių moterų 
muzikos kapela.

Bilietus ir stalus galima užsisa
kyti pas p. Kedį — tel: 635-9787 
(darbo metu) arba 630-2309 (va
karais), taip pat ir pas p. Vėtei- 
kį — tel: 728-1978. Koresp.

banknotus ir savaite anksčiau. 
— * —

Pereitą savaitę beveik visa 
Prancūzija buvo streikų parali- 
žuota: streikavo transporto ir 
elektros jėgainių darbininkai.

Dar šiais metais Sydnejaus Wa-
tai ir Jungt. Amerikos Valstybės ter Bordas numato floriduoti van- 
evakuoja savo piliečius iš Izraelio denį Sydney Metropolitan ribose, 
ir kaimyninių arabii kraštų. Egip- Jau seniai dantų gydytojai reikš
to prezidentas Nasser pasiryžęs lauja, kad būtų floriduojamas 
pulti Izraelį. vanduo kovai su dantų sugedimais.

— ★ — Floaridas yra toks vaistas, kurį
New Yorke išleistas potvarkis, priimant pastojamas kelias dantų 

kad visi taksistai turi turėti per- gedimui.
skyrimą nuo šoferio ir keleivių — * —
padarytą iš kulkoms atsparaus Popiežius Paulius VI pereitą sa- 
stiklo. vaitę buvo nuvykęs į Portugaliją

— ★ — ir dalyvavo Fatimos stebuklingų
Jau birželio pradžioje pasirodys Dievo Motinos pasirodymų iškil-

Australijoje penkių dolerių bank-.<mėse. Didžiulės minios žmonių 
notai. Bankai galės išduoti naujus“ sveikino popiežių.
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Direktoriaus supoetėjimas
Tegu kambaryje svečiuojasi 

visi nepažįstami, pirmą kartą 
matomi žmonės, seneliai, jau
nuoliai, damos, tarnaitės, pini
guočiai, elgetos, plėšikai, šven
tuoliai, Antanui Gustaičiui įėjus 
vidun visų veidai prašviesėtų. 
Retai kada gyvenime pasitaiko, 
jog humoristas lygiai linksmas 
kasdienybėj ir kūryboj kaip kad 
A. Gustaičio atveju. To negali
ma pasakyti, pav., apie J. Prons- 
kų — Aklasmatę, A. Gricių — 
Pivošą, T. Tilvytį — Jul. Boksą,
H. Baltrušaitį — Zebediejų, Alb. 
Valentiną, jų nuotaikos švytuok
lė svyravo tarp optimizmo ir pe
simizmo. Tokia L. Janušytė gy
venime buvo pesimistė, nuo jos 
neatsiliko ir J. Šimkus — Pakšti- 
ranka.

žmogus turi dvi kaukes: vieną 
nešioja savybėje, o kitą užsideda 
eidamas iš namų. Kūrėjas turi 
dar ir trečią, kai atsisėda prie 
stalo rašyti. A. Gustaičio naminė 
kaukė kartais tamsi, kūrybinė - 
išklota tamsiu pamušalu su švie
siu paviršium, išeiginė - visuo
met šviesi. Tiktai kraštutinis su
rūgėlis, bendraudamas su juo, 
neužsikrečia jo nepaliaujamu są
mojaus vitamingumu.

Populiarus Kauno universite
to koridoriuose, studentų šunba- 
liuose, alaus baruose, teatro se
minare, moterų širdžių konkvis- 
tadorius, humanitaras-elgeta, po
etinės prigimties bet drauge ir 
gabus matematikas, pedagogas, 
organizatorius. Prekiniais trauki
niais kasdien važinėjąs iš Mari
jampolės į Kauną klausyti peda
gogikos ir lituanistikos paskaitų, 
mat, pragyvenimui Suvalkų sosti
nėje vedė Asilų Akademiją, mo
kydamas atsilikusius gimnazistus, 
rengdamas suaugėlius brandos 
egzaminams, įsimeilindamas vi
siems gelžkeliečiams, kurie jį 
dažnai zuikiu pristatydavo ant 
malkų Kaunan. Kartą vienas 
turtingas tėvelis atidavė savo sū
nelį visiškon asilų akademijos 
pedagogų globon, nes pats jo ne
galėjo nei botagu, nei pinigais 
sutvarkyti. Akademikai tą sūnelį 
po raktu laikydavo tol, kol jis 
paruoš užduotas pamokas, ta
čiau šisai kartą padegė savo kam
barį ir, išdaužęs langą, pabėgo 
į laisvę...

Ant. Gustaitis, gal būtų (ma
no spėliojimu, p. ndr.) niekuo
met nepasireiškęs kaip humoris
tinis poetas, jeigu... ne tremtis. 
Tokių pavyzdžių turime ne vie
ną.

Universitete išklausęs pedago
ginių mokslų kursą pas prof. Va
balą-Gudaitį, išlaikęs egzaminus, 
buvo Aukštadvary paskirtas pra
džios mokyklos vedėju, iš ten 
važinėjo į Kauną laikyti baigia
mųjų pasišvęsdamas vargingai 
liaudies auklėtojo karjerai. Bet 
jo laimei, tuo metu Klaipėdoje 
buvo pastatyta radijo stotis ir gu- 
bernatūros spaudos patarėjas ra
šytojas Ignas Šeinius, paprašęs 
B. Sruogos pasiūlyt kandidatą 
pakvietė pradžios mokyklos mo
kytoją A. Gustaitį tiesiai į nau
jojo radiofono direktoriaus aukš
tybes. Nuo to laiko jis jau ne
beatsikratė direktoriaus titulo. 
Po Klaipėdos praradimo, Lietu
vos kariuomenei įžygiavus sosti
nėm A. Gustaitis skiriamas Vil
niaus radijofono direktorium, 
per pirmąją rusų okupaciją — 
Vilniaus dramos teatro direkto
rium. Tokiam aukštam pareigū
nui lyg ir nepridera rašyti nerim
tas eiles. Bet, greičiausiai, jis

bus nerašęs dėl išsiblšakymo, kū
rybinių jėgų išsidvėsimo, nes tar
nybos laikėsi labai skrupulingai, 
programa turėjo eiti dieną ir na
ktį.

Dar Klaipėdoj bedirektoriau- 
damas, per didelį užsipuolimą į- 
graudentas, parašė “Vakarų” 
dienraščiui , regis, iš viso pirmą 
humoristinę dainelę “Palangos 
Pliažas”, slapivardžiu Tili Bom. 
Iš karto pragarsėjo, nors ir slė
pė savo autorystę. Toliau Lietu
voje beveik nieko nerašė, tad ma 
žai kas tenujautė, jog po direk
toriaus kiautu brinksta naujas 
talentas.

Tremtis visus atleido iš turėtų 
tarnybų. Tuebingene prie Neka
ro upės imta organizuot lietu
vių rašytojų draugiją, kilo min
tis rengti literatūros vakarus 
tremtinių stovyklose. Susidarė su 
mažom išimtim nuolatinė ke
tveriukė - St. Santvaras, Bernar
das Brazdžionis, A. Gustaitis ir 
P. Andriušis. Kiekvienai išvykai 
reikėjo poetams vežtis po 8 nau
jus eilėraščius, o prozininkui - 
po vieną naują apysaką ir felje
toną. Čia sugautas A. Gustaitis 
norom nenorom turėjo rašyti, y

Poetas Antanas Gustaitis

ANTANAS GUSTAITIS

PORTRETAI
Bernardas Brazdžionis

Tarytum atėjęs dabar iš Emauso,
Ne. Dievas, tik liesas Jehovos žmogus.
Jis žvelgia. Dar tyli. O rabinas klauso.
Gi Rainių komrieznikas kramto nagus.
Ir staigiai jo žodis perkūnija trenkia —
Į kairę, į priekį, kur Baalo kėdė,
Kur vagys, eunuchai, tautiečiai sumenkę, 
Vadai, fariziejai ir NKVD;
Kur juodos lelijos — varguolių paguoda, 
Ir laisvės statulos ant vergo pečių, 
Kur kelia tironai kaukuolę lyg puodą 
Ir geria mūs kraują sveikaton svečių;
Kur minios lyg nendrės linguoja ir šnera, 
{ stabą pavėjui nukreipę maldas, 
O renka sau muitą panelė Venera, 
Ir juokias šėtonas, pasaulį valdąs........................
Dar žodis, dar trenksmas, dar žaibas kryžiavas, 
Dar vienas — ir vėliak grėsminga tyla.
Tik jaučiam — lyg žemė sustojo važiavus, 
Ir bėga blakstienom berželio sula . ..

pač kad jau per pirmą pasirody
mą jį labai karštai priėmė publi
ka kaip įdomų eiliuotoją ir pui
kų savo kūrybos interpretatorių. 
Nemokančiam verstis spekuliaci
ja tie vakarai taip pat atnešdavo 
šimtelį kitą markių šeimai iš
laikyti.

Be to, Niurtingene, paskui 
Shwaebish Gmuende, vėliau 
Memmirtgene Minties spaustu
vėje leistas humoro laikraštėlis 
Dievo Paukštelis kiekvienam nu
meriui užsakydavo iš A. Gustai
čio po šlagerinį eilėraštį ir už jį 
sumokėdavo honorarą. Populia
rumas, medžiaginė parama pa
skatino išsiskleisti šio reto žanro 
poetą. Jis metė slapivardžius ir 
dainavo atvirai.

Iš Vokietijos nusivežęs tenai 
prigyventus rankraščius, ir Bos
tono uoste nusipėstinęs nuo laivo 
beveik be naujų papildymų ga
lėjo išleisti savo pirmąjį Anapus 
Teisybės rinkinį, kuris visuotinai 
nupelnė jam humoristinio poeto 
laurus. Gaila, kad prasidėjus 
kultūriniams mainams, mes dar 
neatsiplukdėm A. Gustaičio Aus
tralijon praskaidrint mūsų ben
druomenės apylinkių!

ŽODŽIO
GALIA

Kiekviena kultūrinė apraiška 
tautoa gyvenime yra tarai gija gy
vajame tautos organizme. Kiek- 
vienaa kultūrininkai yra drauge 
ir tautoa kuitūroa architektas. Ir 
todėl kiekvieno įnašas, nesvarbu, 
kas jia bebūtų — ar dainius, ar ta
pytojas, mokytojas ar darbininkas 
— yra tautos kuitūroa audėjas ir 
skatintojas. Todėl per šimtmečius 
tautos gyvatoje visų indėlis pasi
daro tautos gyvenime nelygsta
mos vertės — tiek kūrėjo, kuris 
tautos kultūrinį gyvenimų kaskart 
vis naujai papildo, tiek eilinio tau
tos nario, kuris tomis vertybėmis 
tik naudojasi, bet drauge ir jas 
įvertina ir toliau perduoda, tiek 
ir kario, kuris nors ir nieko ne
kuria, bet tautų ir jos kultūrines 
vertybes saugo bei gina. ....... .......

Pažvelgus į lietuvių tautą lygiai 
atrasime visus kultūrinius ir kū
rybinius elementus, kurie neišdil
domai įausti į vientisą, margą ir 
originalų tautinės kultūros kili
mą, kuris mus įgalina rikiuotis 
tarp didžiųjų kultūringų ir pro
gresyvių tautų. Vis tik sklaidant 
mūsų kultūros istorijos puslapius 
pastebėsime kad bene lemtingiau
sią ir gal būt charakteringiausią 
mūsų tautinės kultūros bruožą su
daro kūrybinis žodis. Tasai kūry
binis žodis ypač poezijoje ir yra 
ne tik mūsų tautinio kultūrinio 
pagrindo atspara, bet drauge ir 
laidas, kad tauta dar nėra išsisė
mus, bet pačiame kūrybingume, 
pačioje jaunystėje, nesvarbu, kad 
mūsų tautos istorija siekia tūks
tantį metų, nesvarbu, kad per tą 
laiką ji išgyveno ne tik didelių iš
kilimų, bet gal dar didesnių nuos
mukių, bet vis tik ji kūrybiškai 
niekad netmuko, bet vis dar kilo 
ir tebekyla. O tai liudija mūsų 
kūrybinio žodžio menininkų gau
sumas ir jų produktyvumas.

Tautos gyvenimą galima visai 
pagrįstai palyginti su žmogaus 
asmenišku gyvenimu; ji, tauta, 
kaip ir žmogus, išgyvena vaikystę, 
kurioje pasireiškia jos primityvu
mas ir naivumas — jos kūryba 
daugiau spontaniška, negu sąmo. 
ninga; savo jaunystės epochoje 
tauta yra veržli tiek savo fiziniais 
veiksmais, kaip ekspansija, laisvės 
pastangos ir kultūrinėje kūryboje 
daina ir šokis. Pačiame tautos su
brendime ypatingai išryškėja jos

Pulgis Andriušis

Priekin stumia žmogų už pečių šešėlis, 
O žmogus šešėlį vėliak atgalios 
Ir susikvatoja tartumei pašėlęs, 
Pro nurytą gėlą tremtinio dalios.

O aide nei gaidžio ,nei gimtos pašiūrės, 
Nei griežlių skudučių deimantuos rasų. 
Ant akmens tik žiogas, lyg ežys pašiūręs, 
Ir skruzdė — ne sesė genčių Zarasų.

Tai tenai už tolių — ežerėlių rūkas, 
Už anų — jaunystė, švilpus kažkada, 
J anuos nuskrido ir ausy suūkus 
Uodo mašalėlio ilgesio gaida.

Ten žiedam kalbėjus, žodžiais žodį kūrus — 
Čia plyna padangė dega mėlynai, 
Rankoje beliko uodega kengūros, 
Ligi horizonto — tyrų pelenai.

Dykuma į šiaurę, vakarus ir rytus.
Pragarą ir rojų prieangy dangaus, — 
Ir. .. žvaigžde sužėri ašara įkritus 
į akis šešėlio iš akių žmogaus.

NAUJI LEIDINIAI
Juozas Audėnas, PASKUTINIS 

POSĖDIS. Atsiminimai. Išleido 
Romuva 1966 m. Viršelis dail. P. 
Lapės, 278 psl. Kaina $4.00. Tai 
septintasis šios leidyklos leidinys. 
Romuvos leidyklų Australijoje at
stovauja A. Krausas, 4 Grandview 
Ave., Maribyrnong, Vic.

Šios knygos autorius yra iškilus 
visuomenininkas ir valstybinin
kas, paskutinis nepriklausomos 
Lietuvos žemės ūkio ministeris ir 
liudytojas tragiškųjų Lietuvos 
momentų prieš užimant rusams. 
Nors autorius ir knygų pavadina 
paskutiniuoju posėdžiu, kas skai
tytojui suponuoja, kad čia bus 
kalbama specialiai apie paskutinį 
nepriklausomos Lietuvos ministe-

Jie nešė tautai gyvybę...

DAIL. K. ŠIMONIS KNYGNEŠYS

atskirų narių individualinė kūry
ba — žodinėje srityje pasakoji
mas ir drama, arba kitose srityse 
mokslas. Senstanti tauta daugiau 
domisi savo praeitimi, istorija — 
kelia ir prezervuoja kas atlikta, 
daugiau žvilgsnis į praeitį, o ne į 
priekį.

Mūsų paguodai ir džiaugsmui, 
lietuvių tauta lyginant su tais am
žiaus tarpsniais dar tebėra dai
nuojanti — pačiame kūrybiniame 
veržlume. Tai liudija mūsų poetų 
gausumas, mūsų dailininkų, mu
zikų iškilumas ir t. t. Menas yra 
tautos jaunatvės apraiška, moks
las — jos subrendimo.

Jeigu pažvelgsime į mūsų tur
tingą praeitį, pastebėsime, kad vis 
tik tasai kūrybinis žodis tautai su
vaidino likiminį vaidmenį. Dar iš 
senovės žinome, kaip mūsų tautos 
vaidilos su kanklėmis keliavo iš 
vietovės į vietovę žadindami tau
tos sąmonę. Vėliau įvairių pries
paudą laikais mūsų dainos buvo 
tasai gyvybinis siūlas, per kartų 
kartas palaikęs tautinę sąmonę ir 
jos individualumą. Lietuviško žo
džio kūrėjai ir poetai kaip tik ir

rių kabineto posėdį, tačiau auto
rius du trečdalius knygos skiria 
savo memuarams drauge aprašant 
ir Lietuvos atsikūrimų bei gyve
nimų joje. Trečioji knygos dalis 
kaip tik skiriama tiesiog aprašant 
santykius ir derybas su sovietais 
iki jie galutinai Lietuvą užgrobia. 
Autorius ne vien pasitenkina atsi
minimais, bet knygų papildo gau
sia dokumentine medžiaga. Pla
čiau apie pačių knygų kita proga.

Vytautas J. Bagdonavičius, 
MIC: Kultūrinės Gelmės Pasakose. 
Keturių dalių tautosakinė - teolo
ginė studija. Pirmoji knyga — 
Mokytojo varijantai. Išleido Lie
tuviškos Knygos Klubas Čikagoje 
1966 m. 262 psl. Kaina 3 dol. 

buvo tie žadintojai ir pranašai, 
kurie prispaustą tautą ne tik pri
kėlė, bet ir privedė prie kultūri
nės ir politinės nepriklausomybės.

Tad ir liūdna, kai atsiranda net 
ir mūsų tarpe vienas kitas, kuris 
ima bodėtis poetais su jiems prie
kaištais ir net pageidavimais juos 
nutildyti. Juk ne kam kitam, o 
pirmiausia kūrybinio žodžio meis
teriams turime būti dėkingi, kad 
ir šiandie tauta yra gyva ir ku
rianti, pirmiausia per kūrybingą 
žodį ji išėjo j pasaulį ir įsirikiavo 
kaip lygi tarp kitų kultūringų 
tautų. Vargas tautai, kuri stoko
ja poetų: tokia tauta neturi atei
ties.

Šį "Anapus Kasdienybės” nu
merį pašvenčiamo trijų mūsų dai
liojo žodžio kūrėjų pagerbimui, 
kurie kaip tik šiais metais at
šventė savo 60 metų sukaktį. Nors 
apie juos kalbame konkrečiai kaip 
apie asmenis ir kūrėjus, bet jie 
yra drauge ir kaip simboliai visų 
tų žinomų ir nežinomų žodžio kū
rėjų, kuriems mes per šiuos pa
reiškiame pagarbą ir dėkingumą.

Red.

Danutė Bindokienė: Baltosios Pely
tės Kelionė į Mėnulį. Vaikams skir 
tas leidinys. Viršelis ir liustr. E. 
Brazytės. Išleido Liet. Knygos 
Klubas Čikagoje 1966 m. 59 psl. 
Kaina 1 dol. 50 c.

Aidai. 1967 m. Kovo mėn. Šiame 
numery J. Eretas rašo apie prof. 
K. Paktšų, P. Andriušis apie A. 
Gustaitį, ir kiti įdomūs rašiniai. 
Apžvalgoje gražiai pristatomi du 
Australijos lietuviai dailininkai — 
A. Vaičaitis ir L. Urbonas. Visas 
numeris iliustruotas šių dviejų dai 
lininkų kūriniais. Aidus redaguoja 
Dr. J. Girnius, žurnalo metinė pre 
numerata — 7 dol. Adresas: 680 
Bushvick Ave., Brooklyn, N.Y. 
11221, U.S.A.

Kazys Bradūnas: Sonatos ir Fu
gos. Eilės M.K. Čiurlionio temo
mis. Čiurlionio kūrinių motyvais 
kompozicijos dail. Vytauto 0. Vir- 
kau. Didelio formato liuksusinis 
leidinys 64 psl. Išleido Mykolas 
Morkūnas 1967 m. Kaina 5 dol.

ROMUVOS LEIDINIAI

Jau knygų rinkoje pasirodė ką 
tik atspausdinta “Romuvos” Lei
dyklos labai įdomi Juozo AUDĖ
NO atsiminimų knyga “PASKU
TINIS POSĖDIS”, didelio forma
to, 278 puslp., kaina 3.60 austr. 
dolerių.

Australijoje gaunama: A. Krau
sas, 4 Grandview Ave., Maribyr
nong, Vic.

Čia gaunami ir kiti “ROMU
VOS” puošnūs leidiniai:

A. Brananauskas, ANYKŠČIŲ 
ŠILELIS.... 4.50 dol.

St. Laucius, Respublika.... 1.35
dol.

J. Aistis, Poezija.... 5.40 dol.
Gyvasis testamentas — Sibiro 

mergaičių maldaknygė.... 3.15 dol.
Maironis, Baladės...... 5.40 dol.
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Iš visų menininkų bene bus 
vienintelis poetas, kuris ryškiau
siai išgyvena asmeniškai ir sa
vo kūryboje išsako tautos džiau
gsmus ir sopulius. Jis ne tik ap
dainuoja momentą, bet ir suku
ria galingas vizijas atskleisdamas 
tautos kelią ir ateitį.

Kokį vaidmenį lietuvių tautos 
atgimimo aušroje suvaidino Mai
ronis kiekvienas iš mūsų gerai 
žino ir supranta. Lygiai ir tau
tos sutemose atsiranda poetų, ku
rie gaivina viltis ir neleidžia tau
tai kapituliuoti. Ir jeigu mūsų 
tautos kely Maironis teisingai 
pripažįstamas atgimimo prana
šu, tai Brazdžionis šiandie yra 
tuo šaukliu, kuris skatina tautą 
kovai už savo gyvatą ir savas tei
ses.

Vasario 2 d. poetui Bernardui
Brazdžioniui suėjo 60 metų. Kas 
prisimintų šią jo kuklią sukak
tį, jeigu jis būtų tik paprastas 
šeimos duonpelnys, galvojąs tik 
apie save ir savo patogų gyveni
mą. Tačiau poetas nėra vien tik 
sau žmogus. Jis dirba ir kuria 
tautai ir per savo kūrybą jis ir 
tampa visos tautos nuosavybė.

Nors B. Brazdžionis gimė ir 
augo dar pavergtos tautos me
tais, bet jis kaip poetas pilnumo
je išsiskleidė nepriklausomybės 
metais, pačiame laisvę atgavu
sios tautos kūrybiniame įsibėgė
jime. Jau su pirmaisiais savo po
ezijos rinkiniais jis žymiai išsis
kiria tiek savo forma, tiek ir te
matika nuo kitų jo meto ir kar
tos poetų. Savo drąsa ir kūrybine 
galia jis bene pirmas sulaužo 
Maironio mūsų poezijai uždėtus 
antspaudus ir varžtus ir pasiro
do naujas ir nepriklausomas. Jau 
pačioje pradžioje jo pasirinkti ir 
dažnai taikomi mums bibliniai 
motyvai buvo tarsi preliudai, kad 
jam pačiam ateity teks būti tuo 
tautos pranašu ir šaukliu, kaip 
kad jo pamėgtieji bibliniai pra
našai buvo kadaise žydams.

Nepriklausomybės mietais jp 
poezija buvo kupina visuotine 
prasme motyvų, keliančių patį 
žmogų kaip tokį. Bet niaukian
tis nepriklausomos Lietuvos ho
rizontams Brazdžionis visu savi
mi atsigręžia į tautą ir čia, saky
tume, atranda savo tikrąjį pašau
kimą. Būdamas dar namie jis

TAUTOS ŠAUKLIO KELY

Poetas Bernardas Brazdžionis

kalba tautai, guodžia ją. Jo pri
spaudėjų draudžiami posmai tie
siog rinkiniais sklido kopijomis 
iš rankų į rankas. Gi būdamas 
benamis išeivijoje jis vėl kalba 
pranašo balsu burdamas “lietu
vį prie, lietuvio”. Net ir šiandie 
okupuotoje Lietuvoje, kur jo var 
das viešai skelbti yra užgintas, 
bet jis tarsi koks mitas galioja 
visam dabarties lietuvių jauni
mui.

Lygiai jis ir čia yra vadovau
jančiame vaidmeny: visame pa
sauly beveik nėra jokios tautinės 
šventės ar kokio minėjimo, kur 
nebūtų deklamuojama Brazdžio
nio posmai, nes beveik nėra nė 
vieno kiek giliau su tauta susi
jusio įvykio, kurio Brazdžionis 
nebūtų palietęs ir jo neįpynęs į 
savo eiles. Jis yra vienas iš tų 
retų poetų, kuris save, ir savo 
kūrybą tiesiog surišo su pačios 
tautos likimu. Kitiems patrioti
niai motyvai yra kaip sekluma, 
kur jie užplaukę sudūžta. Braz
džioniui priešingai — jis čia kaip 
tik atrado savo svorį ir gylį. Čia 
jis atrado savo kūrybos versmes 
ir sau jėgų išsakyti ir save pa
tį ir tautos likimą.

Būdamas visoje savo kūryboje 
nepaprastai dinamiškas, jis ir 
atsistojęs tautos šauklio kely ne
sustingo, oficialume. Jis lygiai iš
sprendė daugelio poetų bandytą 

bet retam pavykusią įspėti mį
slę — patriotinius motyvus įves
ti į kūrybą ir juos padaryti inty
miais išgyvenimais tiek pačiam 
poetui, tiek ir jį skaitančiam.

Jo kūrybinę galią liudija ir jo 
produktyvumas. Išleistais savo 
rinkiniais palyginamai jis yra 
vienas pačių produktyviausių. 
Neskaitant didžiosios poezijos 
Brazdžionis vien tik vaikams Vy
tės Nemunėlio vardu išleido apie 
20 rinkinių. Pats paskutinis jo 
eilių rinkinys “Vidudienio sodai” 
išleistas 1961 m. Jame jaučiasi 
poeto lyg ir atopūtis po ilgos ko
vos. Čia jis daugiau ramus ir 
giedrai lyriškas, bet tai dar nėra 
liudijimas, kad poetas jau išsi
sėmęs ir kad po šešerių metų 
tylos daugiau ir nieko nepasa
kys. Vokiečių poetas Rilke inten
syviai rašęs dešimt metų ištylė
jo, kol išleido paskutinį savo rin
kinį savos kūrybos vainiką. Ti
kime, kad ir Bernardas Brazdžio
nis dar visko neišsakė.

Šiuo metu poetas gyvena Ka
lifornijoje, Los Angeles mieste 
ir šalia savo kūrybinio darbo 
sėkmingai redaguoja lietuvių tar
pe labai populiarų iliustruotą 
žurnalą “Lietuvių Dienas”. V.K.

A. ZUBRAS

REALIZAVIMOSI KLAUSIMU
Gyvajai prigimčiai būdinga, 

kad ji siekia kuo skaidriau apsi
reikšti. Todėl ir rožė pražysta 
puikiuoju žiedu, bet kartais, jei 
sąlygos blogos, pasitenkina ir vi
sai skurdžiu, net neprasisklei- 
džiančiu pumpuru.

Pas žmogų kalbame apie savęs 
realizavimąsi, o tas ir yra pasi
reiškimas ir tai kuo pilniau, atsis- 
kleidžiant visu savo žmogiškumu. 
Šis vyksmas yra mažiau ar dau
giau racionaliai įžvelgtas ir stip
riau ar silpniau valios bei ryžto 
vairuotas. To nepasiekiąs yra 
skurstantis žmogus. Tik čia skir
tumas tarp žmogaus ir augalo ar 
šiaip gyvio: kadangi žmogus savą
jį nepavykusį buvimą sąmoningai 
ar mažiau sąmoningai suvokia, 
tai iš to kyla nepaeitenkinima*. IŠ 
nepasitenkinimo — savęs ir savo
sios būsenos nepakentima*. Nepa

Bernardas Brazdtionis
TESTAMENTAS

Kai tu, išeidamas iš protėvių gimtosios žemės, 
Mirties ir prievartos aklam likimui palikai — 
Seni piliakalniai — sodybos — ir aušros takai, — 
Tešvies paklydusiam, kai bus dangus aptemęs

Ir susipainios viltys ir takai.
Ką tu, išeidamas iš tėviškės pakluonių, 
Išsinešei, kai žemę rykštė palietė skaudi — 
Senolių kraują —- vardą — laisvės žiburį širdy, — 
Kaip amžiną paminklą visą šia kelionę,

Kaip didį turtą nešk širdy.
Ir jų, vergijoje įmintos, pėdos šventos
Ir tavo dienos, skirtos kovai ir vargams — 
Likimas tavo tėviškei kai naują dieną lems, — 
Liks kaip nenykstantis granito testamentas

Dienų dienoms — vaikų vaikams.

AMŽIŲ UGNIS
Amžių aukuro ugny tą ugnį 
Uždegei, poete, pirmas tu 
Ir, per amžių perbėgęs bedugnę. 
Perdavei kitam, kad prie kitų
Tau lankyt krantų nepažadėtų. 
Su šventąja amžių ugnimi 
Vėlei bėgtų tūkstančiai poetų, 
Kad ji degtų amžiais nerami
Rankose Safo ir Dantės ir Šekspyro, 
Poe, Tagorės, Rilkės, Li-tai-pe, 
Kad dievų vardu skambėtų lyra
Ir tada, kai karo kils pašvaistės, 
Kai ją neš Maironis, Putinas ir Aistis, 
Ir po šimtmečių, kai jie ilsės kape.

kęsdamas savęs, žmogus ima ne
pakęsti kitų, iškilesniems bei stip
resniems UŽ save pavydėti. Toks 
žmogus nepažįsta džiaugsmo ir 
laimės, o kurioj bendruomenėj 
tokių individų gausu, tai ir tokia 
bendruomenė yra skurdi, be juo
ko ir humoro, be didesnių užsimo
jimų ir ištęsėjimų. Ten pilna ne
santaikos, barnių ir šmeištų.

Žmogaus pasireiškimas galimas 

PADĖKA
Pasitraukus iš šio M.P-gės kultūrinio priedo 

“Anapus kasdienybės’* redaktoriau* pareigų p. Al
bertui Zubrui, bandome “Anapus kasdienybės” ir 
toliau išlaikyti.

Buvusiam redaktoriui p. A. Zubrui už jo nuo
širdų kūrybinį darbą redaguojant “Anapus kasdie
nybės” puslapius, reiškiame gilią padėką tikėdami, 
kad jis jeigu dėl aplinkybių ir negalė* sugrįžti prie 
turėtų pareigų, tai tikrai paliks ir ateity nuoširdus 
bendradarbis ir talkininkas.

M.P. Red.

ūkinėje — administracinėje, 
šiaip profesinėje ar grynai kultū
rinėje plotmėje, šių dienų ūkinis 
— administracinis gyvenimas sa
va modernia struktūra (tiek ka
pitalistiniuose kraštuose, tuo la
biau komunistiniuose) mažai be- 
teikia sąlygų plačiai masei indivi
dų pilnumoje pasijausti kūrybin
gais žmonėmis, nes jie yra pavirtę 
vienu mažyčiu nereikšmingu grū- 

dėlių didžiulėje mašinoje. Tuo 
stipriau tą išgyvena imigrantai, 
kurie toj didžiojoj, juos adopt*, 
vusio krašto mašinoje net tuo ne
reikšmingu grūdeliu negali būti 
— jie, mat, niekaip pilnumoje 
nepritampa prie aplinkos, nore ir 
kaip besistengtų. Naujajam atei
viui neįmanoma pasiekti tos būse
nos, kad laukų eukaliptas ir Syd
nėjaus tiltas bei Melbourno ka
tedra būtų jojo dalis.

Rūpesti* lieka vaikai. Gal su
sivokdami padėtyje, o gal tik pu
siau sąmoningai gyvastingieji bei 
išmintingesnieji visais būdais 
stengiasi mokslinti vaikus. Juk 
natūralu su vaikais patiems iden
tifikuoti*, vaikuose savąjį aš pra
tęsti. Nesitenkinama, žinoma, 
pradiniu bei viduriniu mokslu, bet 
kopiama į profesinį bei augštąjį, 
nes tik šis didžiojo sumasinimo ir 
konkurencijos amžiuje atidaro 
kiek galint platesnius kelius į pil
nesnį savęs realizavimąsi, į inte
lekto bei šiaip gabumų panaudoji
mą, pagaliau šiaip bent į platesnį 
mintijimą.

šiuo reiškiniu lietuvių bendruo
menė gali tik džiaugtis, o šias tė
vų pastangas, kur tik galima, mo
rališkai remti. Vitai* būdai* *k»- 
tintina* bei remtina* ir mokslo 
augštybių tiekiąs pat* jaunimas. 
Džiugu, kad šiemet gražiai padi
dėjo mūsų studentijos gretos 
Australijos universitetuose ir ki
tose profesinio mokslinimo insti
tucijose. Iš lietuviško taško svar
bu, kad Aust. Liet. Stud. S-ga p* 
sidarytų tikra* organiška* tam. 
būri*, su kuriuo kiekvienas lietu
vis studentas bei studentė identi
fikuotųsi, kuriam visa širdimi 
jaustų priklausąs, kurio subuvi
mai būtų ne tik pareiga, bet šei
mos būtinybė.

Pasinešimas į mokslą labai ryš
kus ir okupuotoje Lietuvoje. Mat 
ten, ypač dėl iki galui suvalsty
binto ūkio ir dėl tautiškumui ne
palankaus okupanto, savęs reali- 
zavimuisi taip pat labai ribotos 
galimybės. Augštojo mokslo sie
kiąs procentas Lietuvoje labai im
ponuojantis. Tą liudija gaunami 
laiškai, tą pasakoja atvykusieji. 
Jei pilnai tikėti Mažajai Lietuviš
kajai Enciklopedijai (Vilnius, 
1966 m.), tai 1964 — 65 mokslo 
metais augštosiose mokslo institu
cijose studijavę 21663 studentai, 
gi įskaitant ir korespondenciniu 
keliu studijavusius — 42.841. Tai 
sudaro 1.4 proc. Palyginus su 
Australija tai imponuojantis skai
čius. Australijos universitetuose

(Pabaiga psl. 5.)

TIK PER HAAO LAVOVA
Baigiasi kaimo mokyklą, mokiausi apskrities 

mieste, bet atostogoms parvažiuodavau namo, čia 
mane traukė ne tik namai, bet ir Širvinta su pla
čiomis pievomis ir žaliais karklynais.

Mirus tėvui tėviškė jau nebetraukė. Motina iš
sikėlė gyventi kitur, o ūkį paliko valdyti broliui. 
Pradėjusi studijuoti .visai pamiršau Igliškėlių kai
mą prie Širvintos.

Po penkerių metų pertraukos, aš ir vėl važia
vau j tėviškę, į brolio vestuves. Valsčiaus mieste
lyje, prie Autobuso laukė senasis Lukošius su vien- 
kinke bričkele.

Lukošius nuo neatmenamų laikų pas mus gy
veno ir arklius prižiūrėjo. Mes vaikai jį labai my
lėjom ir manėm, kad jis yra šimto metų! Ilgais va
karais jis pasakas mums sekdavo ir senas dainas 
dainuodavo. Ypač mane jaudino jo pasakojimai apie 
pakaruoklius, skenduolius ir dvasias. Po tokių pa
sakojimų iš baimės miegoti negalėjau. Nedrį
sau akių atmerkti. O labiausiai bijojau, kad šalta 
skenduolio ranka ims ir nutrauks antklodę. Būda
ma gimnaziste nudaviau, kad nebijau pakaruoklių 
nei skenduolių, nors Lukošiaus pasakojimai ir tada 
sukeldavo manyje baimės šiurpą.

Su džiaugsmu pasveikinau Lukošių, kuris kaip 
gerai užkonservuota mumija vvis atrodė to paties 
amžiaus, ir, įsisupusi į storą vilnonę skarą .pato
giai atsisėdau šalia jo.

Buvo kovo pradžia ir gana šalta.
“Tur būt Širvinta labai patvinus?” — Susi

rūpinau galvodama apie ilgą kelią į Igliškėlių kai
mą.

“Patvinus, ir dar kaip. Stašių pievos apsemtos. 
Kaip jūra — ” Senu balsu patvirtino Lukošius.

"Tai turėsime aplink važiuoti? Per didįjį til
tą?” Paklausiau.

"Ne, Vabalėli,” — jis mane taip praminė kai 
žeme pradėjau šliaužiuoti. "Važiuosim tiesiai”.

“Tai kaip?” Su baime klausiau. “Per Baltraus 
brastą tai jau tikrai nepravažiuosim!”

"Tai jau tikrai ne!”
“Tai kaip bus?” Dar neramiau sujudėjau ma

tydama, kad Lukošius pasuko iš vieškelio į keliuką, 
kuris vedė per Širvintą tiesiai į Igliškėlius.

Ava Saudargienė

“Tai tu, Vabalėli, nieko nežinai? Niekas tau 
nepasakojo?” Nušvito Lukošius ir pasitaisė sėdy
nėje.

Ir aš patogiau atsisėdau. Mintys nuskrido į šiltą 
virtuvę, kur ilgais žiemos vakarais, susėdę ant šil
tos krosnies, klausydavomės Lukošiaus pasakų.

“Brasta buvo Baltraus pievose. Bet jau jos nė
ra — ” Lukošius patraukė vadžias, atsikrankštė. 
“Atsimeni Baltrų ir Tamošių?” Ir pats atsakė: 
“Kur gi neatsiminsi. Visi juodu atsimena. Taigi — 
juodu buvo neišskiriami draugai. Jauni kartu žir
gus jodinėjo, kartu pas mergas ėjo”.

Arkliui smagia risčia bėgant, Lukošius ėmė pa
sakoti prislopintu balsu, kaip pasakas apie paka
ruoklius ir skenduolius.

“Prasidėjo viskas nuo susipykimo — ” Nuti
lo ir susimąstė.

“Už ką juodu susipyko? Paklausiau manydama 
kad pametė pasakojimo siūlą.

“Čia ir yra kvailiausia, kad juodu net nebu
vo susipykę kaip reikiant. Bet tos moterys — Bal
traus žmona buvo nerūpestinga, apsileidus, pritin- 
gus. Tai namuose viešpatavo betvarkė ir nedatek- 
liai. O Tamošienė greita, švari, tvarkinga. Nei la
šelis pieno nenuvarvėjo ,nei trupinėlis duonos nenu
trupėjo. Beveik šonais rėmėsi jų namai, o kiemus 
skyrė tik žema baslių tvora. Tai kur buvus, kur 
nebuvus, Baltrienė vis pas Tamošiūnienę bėgo.

“Ir vėl duonos?” Piktai paklausė Tamošiūnie
nė, tą dieną būdama blogame upe. “Duonos ir duo
nos! Pereitą savaitę pasiskolinai ir dar negrąži
nai !”

"Ar tu išprotėjai, ar ką? Negrąžinau?”
“Žinoma kad ne! Tu prie svetimo kaip va

gilka!”
“Vagilka! Tai tu mane vagilka vadini? Ką aš 

tavo pavogiau, tu skrudžiau?!”
"Aš skrodžius? Dar drįsti mane skrudžium va

dinti skolindama mano druską, ir cukrų, ir duo
ną!”

“Laikyk savo prakartusią pelų duoną, laikyk! 
Nei šuo jos neėstų! Už tat nei samdiniai pas jus 
nepabūna!”

Tamošienei net kvapą užėmė nuo tokio įžeidi

mo!
Tarp durų pasirodė Tamošius ir sušuko pilnu 

balsu:
"Mazgote! Lauk iš čia!”
Visą bylą girdėjęs Baltrus išėjo iš tvarto ir 

rūsčiai tarė:
"Tu mano žmonos nevadink mazgote-----------”
“O kas ji? Jei ne mazgotė, tai liežuvininkė!” 
“Liežuvininkė! A-ha! Tiesa įdūrė į akis!” 
“Tiesa? To tai jau perdaug! Ne tavo reikalas 

kuo aš samdinius maitinu! O jei mano duona nege
ra, tai kodėl tavo mazgotė ateina jos skolintis kas 
antrą dieną? Ir neatiduoda! Judu abu tik prie sve
timo”.

“Ta tu mane vagimi skaitai! Ką aš tavo pa
vogiau ? Ką ?

"Baltruk,” patempė išsigandusi žmona. “Eime.

ĮDOMŪS FAKTAI paruošė V eras

Tomas Aiva Edisonas laikomas 
vienu iš didžiausių išradėjų istori
joje. Per savo 60 įtempto darbo 
metų jis užpatentavo 1.100 išra
dimų, kurie pastūmėjo visą kultū
rinį gyvenimą dideliu šuoliu pir
myn ir pasuko visą gyvenimą 
nauja kryptimi. Per savo gyve
nimą jis dirbo dienomis ir nakti
mis stumiamas vienos idėjos — 
palengvinti ir pagerinti žmogaus 
gyvenimo sąlygas.

Gimęs 1847 m. vasario 11 d. jis 
buvo jauniausias šeimoje iš septy
nių vaikų. Nors jo tėvas ir buvo 
pasiturintis, bet jis oficialiai mo
kykloje teišbuvo tik tris mėnesius. 
Jo motina atsiėmė jį iš mokyklos, 
nes mokytojas jį be paliovos iš
juokdavo klasėje dėl Tomo nuola
tinių klausimų. Visą mokyklinį 
auklėjimą motina jam suteikė na
muose pati būdama mokytoja.

Tegul jie paspringsta savo supelijusia duona!” 
“Aš vagis! Kad tu surūgtum!”
“Matai, jis mano samdiniais rūpinasi!” Kaip 

du pasišiaušę gaidžiai išsiskyrė buvę bičiuliai.
Juk nepirmą kartą kaimynės susiėdė ir vėl su

sitaikė. Bet šį kartą, tur būt pats Liuciperis buvo 
išėjęs tinklo nerti ir sielų medžioti.

Baltrus primušė tinginę žmoną, o Tamošius pri
siekė savo galva, kad nedovanosiąs tokio įžeidimo 
ir uždraudė žmonai bei vaikams su Baltrais kalbė
tis.

Ilgai nereikėjo laukti, o neapykanta dar labiau 
įsiliepsnojo.

Sekančią dieną, Tamošius pasikinkęs arklius, 
važiavo į valsčių. Kai tik pasuko į Baltraus bras
tą, pats Baltrus pastojo jam kelią su basliu ranko-

(Nukelta į psl. 5.)

Pagal ano meto oficialią tvarką 
Edisonas pradėjo dirbti būdamas 
12 m. Darbą pradėjo traukiny 
kaip laikraščių pardavėjas. Netru
kus jis ten pat traukiny įsitaisė 
savo mažą laboratoriją, kur pra
vesdavo savo įvairius bandymu* 
Taip pat įsitaisė ir mažą spaustu
vėlę patiekdamas skaitytojams 
paskutines žinias.

(Bu* daugiau)
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REALIZAVIMOSI...
(Atkelta iš psl. 4.)

1964 m. studijavo 76.188 asmens 
(Pocket Compendium of Austra
lian Statistics, 1966.).

Gyvenamam laikui būdingas 
pakrypima* j praktiškuosius mok
slu*, ypač technikos. Tai gerai, 
jei jaunuolis rodo tokių pomėgių 
bei palinkimų. Tik blogai, kai to 
kelio renkamasi, manant jį bū
siant pelningesnį ar saugesnį. 
Pamirštama ir tai, kad technikos 
profesijų darbuose šiandien žmo
gus yra labai vienas kito priklau
somas, vienas kitam pakliautas. 
Todėl ir čia lengva atsidurti ma
žojo grūdelio būsenoje (bent tarp 
išsimokslinimu lygių), jei nėsama 
didelių gabumų, jei esama tik ei
linio inžinieriaus ar chemiko. Pa
galiau didelio laipsnio specializa
cija neatidaro žmogui platesnio 
horizonto, ko jis, paprastai ilgisi. 
Būti geru žinovu tačiau neišven
giamai tenka eiti specializacijos 
keliu.

Visi simptomai rodo, kad augš- 
tos civilizacijos kraštai vis dau
giau darbo paveda robotams, t.y. 
suka į automatizaciją, o tuo tech
ninį bei ūkinį gyvenimą dar la
biau nuasmenina. Taip einant, 
žmogus daugiau dėmesio skirs 
humanistinėms problemoms, žmo 
nių santykiams, politikai, kartu 
spekuliatyviam bei abstrakčiam 
galvojimui ir grožiui. Reikia to
dėl aiškiai įsisamoninti, kad ly
giai reikšminga yra bendrieji 
gamtos mokslai, sociologija, psi
chologija, filosofija, kalbotyra ir 
literatūra. Juk vienas pats žinoji
mas atidaro platesnį akiratį, įga
lina pasijausti pilnesniu žmogumi, 
net sau žmogum. O tai juk ir yra

VEDA JOAKIMAS VEJAS

pakeliui į savęs realizavimąsi ir 
laimingesnę dvasinę būseną.

Šia proga neminėjom meninin
ko bei literato kelio. Jaučiam, kad 
čia lemia daugiau talentas negu

mokslinimasis. Kas šį tačiau ta
lentą turį, tai nusikalsta (pirmoj 
eilėj sau), nelavindamas jo ir per 
jį savąjį buvimą neapreikšda- 
mas.

Tik per mano...
(Atkelta iš psl. 4.)

je.
“Tik per mano lavoną pravažiuosi”. Suspaus

tom lūpom prakošė Baltrus.
Tamošius apsuko ratus, supliekė Baltrui bota

gu per kojas, šūktelėjo arkliams ir kaip padūkęs 
nudūmė vieškeliu, vingiuodamas dvyliką kilometrų į 
miestelį, kurio stogai raudonavo, rodos čia pat, už 
Širvintos!

Sekmadienį parvažiuodamas iš bažnyčios Tamo
šius parsivežė meistrus ir nei mėnuo nepraėjo, kai 
Tamošinėje per Širvintą išaugo medinis tiltas.

Žmonės ir toliau naudojosi Baltraus brasta, gi 
pavasarį upei patvinus .Tamošius leido kai kam va
žiuoti savo tiltu, o kiti kaip ir seniau .važiavo ap
link ,per didįjį tiltą. Vasarai atėjus, Tamošus, prie 
keliuko per savo pievą į Baltraus brastą, prikalė 
lentą su užrašu “Pravažiavimo nėra — Privati 
nuosavybė”. O kai keli ūkininkai bandė važiuoti ig
noruodami užrašą, Tamošius pastojo jiems kelią.

Kaimas pasidalino į dvi stovyklas. Vieni palai
kė Baltrų, kiti Tamošių ir smerkė abu, ,nes visiems 
buvo negerai — ir brastininkams ir tiltininkams.

Išmintingi kaimo gyventojai bandė sutaikinti su
sipykusius kaimynus, norėjo išpirkti kelią per jų 
laukus ir pastatyti augštesnį, stipresnį tiltą per 
Širvintą. Tam pritarė ir Valsčius. Bet užsispyrę 
kaimynai atsisakė nuo žemės pardavimo. Jų žmo
nos norėjo draugauti, pasiilgo pokalbių per kie
mo tvorą, bet bijojo savo rūsčių vyrų. Labiausiai 
kentėjo jų vaikai, kurie kaip ir anksčiau draugavo, 
bet slapta.

Taip bėgo dienos, savaitės ir metai. Pavasario 
ižas vėl griovė Širvintos krantus, daužė Tamošiaus 
tiltą, o ūkininkai, sunkiai atsidusdami vingiavo dvy
liką kilometrų į valsčių, kuris kitoj pusėj upės, ro-

namus, paskutinė maisto atsarga nueis niekais! O 
kuo maitinsis šeimyna iki naujo derliaus?

Baltrus pažvelgė į Tamošiaus tiltą. Vandens ly
gis dar nepasiekė viršaus, dar galima būtų prava
žiuoti. Prisiglaudusio prie tilto Tamošiaus jis ne
matė. Karštligiškai šoko ant maišų ir patempęs va
deles šūktelėjo arkliams. Baltrus pasiryžo išgelbė
ti skęstantį vežimą bet kokia kaina.

Kai Baltraus arkliai išnėrė iš už kalniuko ir 
vos keli metrai liko iki tilto, Tamošius stvėrė il
gą baslį atsistojo tilto vidury.

Baltrus pristabdė arklius ir šūktelėjo.
“Pasitrauk!”
Tamošius dar stipriau suspaudė baslį.
“Leisk pravažiuoti, tu rupuže!”
“Važiuok savo keliu, vagišiau!” šūktelėjo Ta

mošius.
Nei vienas nei kitas nestebėjo kylančio van

dens, nematė baisios masės ižo, artėjančio prie til
to. Lyg vandens srovei eidamas j talką, praplyšo 
dangus ir ėmė pilti lietaus ežerus į perpildytą upę. 
Baltrus pajuto lietaus čiurkšles už apykaklės, sėdy
nė peršlapo, o vanduo kiaurai veržėsi j miltų mai
šus. Į pastogę
kuris tamsoje milžinu išaugo ir pastojo kelią.

Lietus padidino ir Tamošiaus pyktį. Dar plačiau 
išsižergęs, tartum įaugo į savo tiltą ir ne nemanė 
pasitraukti.

“Pasitarnak, velne!!” Riktelėjo Baltrus baisiu 
balsu. “Paskutinį kartą sakau, pasitrauk! Nori ar 
ne, aš pervažiuosiu per šį prakeiktą tiltą!”

“Tik per mano lavoną!” Išsiveržė šauksmas 
iš Tamošiaus krutinės.

“Tebūnie per tavo lavoną!” Įsiutęs Baltrus 
supliekė arklius.

Siaubo apimti arkliai, metėsi priekin, o sutikę 
iškeltą baslį, piestu stojo. Baltrus, lietaus, pyk
čio ir neapykantos
siaurą tiltą, kuris vedė į namus, pliekė arklius ir 
šaukė.

IŠ M. MAŽVYDO GIESMĖS
Buwa wienas wijras teisus/ Prastibieije sawa 

labai baisus/ Kurio buwa wardas Jobas/ Po wissa 
schi swieta apeskielbtas.

Tassai ing Diewa tikieija/ Piktibiu wengdams/ 
Diewa mileiia/ Wed antato ghis ne pateroija/ Bet 
meile nug Diewa aptureija.

Turieija sun us septinis/ Priegtam labai gras- 
sias tris dukteris/ Kurius Diewas didei est milei- 
jes sweikata palaimi est ghims dawes.

Scheimina beskaicziaus buwa/ Schita ijem 
wernai tarnawa/ Wis ijem Diewas dawe use tykis- 
ta/ Joba tarna sawa neussmirscha.

Po Saules usstekieghima/ Nebuwa te ant Joba 
gijeresma/ Kursai teisibeije wiss gijwentu/ Diewa 
miljetu ir ijem tijkietu.

Ir stoijose cziesa wiena Kurio tare Diews is- 
schwides welna/ Ischkur eisi bjaurusis Satane^? 
Ischwadzioijau swieta mijlas Pone.

Jei po wissa swieta eisei/ Joba tarna mana ar 
regieijei? Kursai est ant žemes labai prastas/ Ing 
mane tik ischgi wissos duschias.

Atsakie taridams Diewui/ Wed tu pats pagalba 
dusi Jobui/Tu essi Joba wernasis sargas/ Abgijn- 
tos ir stipriausesis mūras.

Bet tawa ranka nu ischtiesk/ alba mane Diewe 
ant ijo perleisk/ Ischwisi kaip tawe tur schlowin- 
ti kaip tur mylėti ir tau tykieti.

Tare welnui Ponas Diewas/ Wis dumi cziarte 
ing tawa rankas Bet ant paties tau nedūmi ma- 
czes/ Nei ant kuna nei arpencz and dusches.

Potam kaip Diewas perleida/ Arstoijes Weins 
nug wieschpaties weida/ Nueija Joba gandinti. 
Nes Diews isch meiles taip leides esti.

Isch gailuma potam Cziarta/ Buwa Jobui 
kialtuwa atymta/ Jautei / awis/ Assilai/ Welblu- 
dai/ Ir pamuschtij piemens bei tarnai.

Po massos potam ghadines/ Taip sakie tarnas 
ataejes/ Eya Jobe hukis est abgruwes/ Dukteris 
sūnūs wies est pamusches.

Tai Jobs ischgirdis prawirka/ Rubus draskie 
patis sawa ranka/ Galwa apskutes pūle ant sse- 
mes/ Garbindamas Diewa taip esti tares.

Diewe gijmes esmi nūgas/ Sugryschiu asch 
tawesp atpencz nūgas/ Tu isch meiles wiss essi man 
dawes/ Ir atpentcz nug manes ataemes.

Pons dawe/ Pons ataeme/ Kaipo noreija taipo 
padare/ Tawa schwentamui wardui būk schlowie/ 
Ant amssiu amssia garbinsim tawe.

Nasrais Jobs nesugriescyia/ Bet wisais chodeis 
kurius kalbeya/ Schwenta warda Diewa garbinoi- 
ja/ Paikai prisch Diewa pikt nebijloija.

Antra cziesa ssunus Diewa/ Diewop tiewop 
ataeije buwa/ welnas su ijeis prieg Diewa stowiei-

buvo tik viena kliūtis — Tamošius, ja/ ikkolei Diewas taip prakalbeija.

Welne sakik kur waikscioijei/ Joba tarna mana 
ar regieijei? kurs stijpra tur wiera ir baisibe/ stij- 
prei laika sawa nekaltibe.

Weins tare ant ssemes buwau/ Swieta apeijau 
ir Joba regijejau/ Oda ussu oda ssmogus dūtu/ 
Jeib sawa sweikata apturietu.

Bet ranka sawa palitek/ Nasrump kunop tawa 
Joba pridek/ Netur tawes mileti garbintij/ Bet 
regijmai tur tawe Pon kijeikty.

Tare welnui potam Dewas/ Tatai tawo ranko 
esti Jobas/ Bet ant duschias maczes neturieki/

Welnas nug Diewa atstoija/ Jobob su dziauks-
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mu weikei nueija/ Potam isch piktibes dijdzos 
cziarta/ Buwa bijauri liga Jobui dūta.

Leida Weins ant ijo daug wocziu/ Nug galwas 
wirschiaus ik padu koiju/ Pulius wocziu skieda nu- 
trindawa/ Anta mieschla biauraus sededawa.

Mote wotis regijedama/ Kalbeija drasei Joba 
kijeikdama/ Kam garbini ta piktaghi Diewa/ Dūs 
piktesnes lijgas kunui tawa.

Tare Jobas motesp rustei/ Kaip motrischkie 
schelena kalbeijei/ Kam bijaurus nasrus tawa ne
ramdai/ Tenekalb bliussnierstwas tawa nasrai.

Jei gier nug Diewa turieijom/ Ir isch ijo meiles 
gierai giwenom/ Kam vargus didžius neturiu ne- 
schty/ Kam wotis ligas neturiu kijesti.

Tais ssodeis Jobs negrieschija/ Ir piktai prisch 
Diewa nekalbeija/ Betaig Diewa stipprei garbinoi- 
ja/ Kantrumą didi lijgo turieija.

Gijentis tatai kaip ischgijrda/ Ataeye wotis ijo 
ischwida/ Norieya saldzei ijo palinksminti/ Ir kan
trumą Joba patwirtinti.

Kaipo akis pakileya Joba passinti ghije nega- 
leya/ Betaig passiny pradieya schaukti/ Ir auksch- 
tu balsu raudingai werkti.

Skaudeghima regijedamy/ Draskie rubus did- 
zei raudodamy/ Pelenais barstė ant sawa galwas/ 
Sedeya su iju ant ssemes nūgas.

Tarė potam Diewop Jobas/ Ach wieschpatie 
asch esmi daug kaltas/ Diel mana didžiu ghrieku 
piktibyu/ Ghadnas esmi muku amssinuyu.

Bet tu isch meiles didzioses/ Ir delei gijeribes 
amssinoses/ Mane wargais ligomis karoghi/ Kaipo 
tarna tawa mieginoghi.

Gailedams uss ghriekus werke/ Su wiera Jobas 
Diewopi schauke/ Asch Diewe tawe didei passei- 
dzau/ Bet sussimilima tawe praschau.

Dawei wiss man kaipo ponas/ Ataemei kaip 
wieschpatis manas/ Sunkias lijgas tu perleidęs es
si/ Ir pats Pone mane ishcggijdisi.

Diewas nes est didzei gieras/ Sussimilst ant 
ssmogaus stijpros wieras/ Tare Diews Jobe mans 
tarne wernas) Wis asch tau suwersiu kaip pons 
macznas.

Isch malones potam Diewa/ Joba kūnas pa- 
wseikintas buwa/ Jo gijentis tam didzei stebeijo- 
se/ Jog weikiei Jobas sweiku stoijose.

Joba gijentis sweikinoija/ Awijs ir auksa ijem 
dowanoya/ Ponas tam wissam paschlowinoya/ wis
sa lobij Joba dauksinoya.

Suwerte ssunus septinis/ Atadawe Jobui trijs 
grassias dukteris/ Grassesnes buwa ussu pirmoses/ 
Grassesniu nebuwa ant schios ssemes.

Suwerte welbliudus/ ijauczius/ Awijs taip ir 
wissokius bandiksszius/ Wijs tatai Jobui padauk- 
sinoija/ Dweiju tiekų attadowanoija.

Sweikas Jobas potam buwa/ schimta metu 
ant swieta gijwena/ Prieg tham kieturijas dechim- 
tis metu/ Gijwendams buwa didei bagotu.

Diews tiewischkie praplatina/ Ssunus wissus 
ijoye passodina/ ir dukterimus tiewischkie daws/ 
Wijrus ijoms ant tiewischkies prieme.

Gawa Jobs isch Diewa meiles/ Šaunu ssunus 
ik kietwirtos eiles/ Patam ijau kaipo pasena di
dzei/ Ussmijga su tiewais labai saldzey.

užlietom akim, nieko nematė tik Sweika dusche Joba palaikiki.

Vienintelis išlikęs "Giesmių Krikščioniškų” 
egzempliorius buvo rastas Karaliaučiaus valstybi
niam archyve. Knygos viršeliai buvo raudono šilko 
su jame atspaustais sidabriniai ornamentais.

Giesmė čionai yra patiekiama prisilaikant go
tiškų raidžių originalo.

dos, tyčiojosi ir šaukė vargstančius Igliškėlie- 
čius.

Dingo kaimo draugiškumas, linksmi vakaro
jimai ūkininkų seklyčiose. Atsirado įtarimai, susis
kirstymas, jaunimas viešai nedraugavo, bendrų ge- 
gužynių neruošė. Ūkininkai nepasitikėjo vieni ki
tais, įsižeisdavo dėl menkniekų. Gyvenmas buvo jau 
ne tas linksmuose Igliškėliuose.

Atėjo trečias pavasaris. Širvinta ,patvinus kaip 
niekada, rovė medžius, nešė šakas, žoles, lentga
lius ir purvą. Vanduo, nesutilpęs į jos vagą .išsi
liejo į pievas, ledai visa jėga daužė žemą tiltą ant 
kurio stovėjo Tamošius. Išdžiūvęs, pajuodęs, nuo gy
venimo naštos sukumpęs, jis buvo panašus į tilto 
baslį. Rodos, naštai kiek padidėjus ,ims ir palus.

Kylančios bangos nepatraukė Tamošiaus dėme
sio. Jis žiūrėjo į brastą. Ten Baltrus bandė savo ve
žimą pergabenti į namų pusę. Arkliai, stiprios sro
vės išsigandę traukėsi atbuli. Baltrus nuo vežimo 
nušokęs veltui juos ragino, pliekė botagu. Ratai 
pakrauti miltais, kruopomis ir gruce .klimpo į pur
vą. Lietus kiaurai ėjo per milinį apdangalą ir drė
kino maišus, grasindamas sugadinti visą malimą. 
Tik pastogė galėtų išgelbėti paskutines pavasario 
atsargas! O namai buvo čia pat, lengvai akimis 
pasiekiami, bet patvinusios upės atskirti.

Banga už bangos liejosi į krantus. Baltrus 
žvelgė į tamsų dangų. Juodi debesys neteikė vil
ties. Dvylika kilometrų vieškeliu! Iki jis pasieks

Tamošius nesitraukdamas užsimojo basliu. Su
žvengė užgautas arklys, šoko į šoną, antrasis Bal
traus pliekiamas, metėsi priekin. Baslys šokinėjo 
įsiutusio Tamošiaus rankose. Arkliai piestu stojo 
ir staiga šoko į tilto vidurį tempdami vežimą su 
miltais per Tamošiaus sutremptą, sulaužytą kūną. 
Tiltas, neatlaikęs ižo ir vandens srovės spaudimo, 
staiga sukrito. Vanduo sulaužė stulpus, sudaužė į 
šipulius atramas ir lentgalius. Juodame sūkury 
pranyko arkliai, vežimas su miltais ir Baltrus.

Abu lavonai buvo išmesti ant kranto tolimam 
kaime, lyg nepageidaujamos, permirkusios šakos.

Nepraėjo nei metai, kai jaunieji Tamošiaus sū
nūs ir Baltraus žentas atrėžė per savo laukus kelią, 
kaimynas jį išpylė ir pastatė tiltą, kuris atlaiko 
pavasario ižą ir rudens potvynius. Tuo tiltu važi
nėja ne tik Igliškėliai, bet ir kiti tolimi kaimai”.

Nutilo Lukošius. Arklių bėgimas ritmiškai lie
josi su vėjo švilpimu. Pasukus už pažįstamo kalniu
ko, pamačiau Širvintą. Vieną akimirką mėnulis pa
sislėpė už debesų, rūkas aptraukė akis, ir aš pama
čiau patvinusią upę ir žemą medinį tiltą ant kurio 
grūmės du milžinai.

Nepasukdama galvos, pažvelgiau į Lukošių, ku
ris susikūprinęs, beamžis, žibančiom akim, klausėsi 
nuo Širvtintos kylančio šauksmo:

KULT. NAUJIENOS
DAIL . A. RŪKŠTELEI 60 M.

Australijos, ypač Adelaidės lie
tuviams gerai pažįstamas dail. 
Antanas Rūkštelė (1955 m. iš 
Adelaidės emigravęs į Ameriką) 
pereitų metų pabaigoje sulaukė 60 
metų. Jis yra ne vien tik kaip ryš
kus, turįs savo veidą dailininkas 
tapytojas, bet ir meno istorikas, 
etnografas, daug rašęs meno ir 
kultūriniais klausimais tiek nepri
klausomoje Lietuvoje, tiek ir išei
vijoje. Šalia kūrybinio darbo jis 
aktyviai reiškėsi ir tebesireiškia 
vsuomeninėje veikloje. Būdamas 
Adelaidėje jis buvo ALB Adelai
dės apylinkės steigėjas ir pirmasis 
jos pirmininkas. Šalia to jis Ade
laidėje buvo įsteigęs ir Lietuvių 
Kultūros Fondo Adelaidės skyrių, 
kuris tebeveikia ir iki dabar. Kaip 
dailininkas jis Australijoje buvo

lines dailės parodas (3 Adelaidė
je ir 1 Melbourne). Šiuo metu ku
ria ir aktyviai kultūriniame gyve
nime reiškiasi Amerikoje.

— * —

V. Daunoras, Vilniaus operos 
solistas, bosas, balandžio 27 d. 
La Scala operos teatre, Milane 
atliko Rigoletto operoj Monterone

vadmenį. V. Daunoras Milane to
bulinosi operinio dainavimo mene 
nuo praėjusių metų pabaigos. Da
lyvavo trijuose sovietinių muzikų 
koncertuose ir italų rengtame kon
certe — pirmojo operos klasiko 
kompozitoriaus C. Monteverdi 
400-tųjų gimimo metinių minėji
me.

V. Daunoro viešėjimo laikas Mi
lane jau bagiasi,ir jis netrukus 
grįžta į Vilnių.

(E)

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.
“Tik per mano lavoną!” surengęs keturias Savo individus- r rrrrrrrrrrrt-rrrt-r-<~,-----------
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MŪSŲ PASTOGĖ 1967 m. gegužės 29 d.

Albertas Seikis

P. ANDRIUŠIS SAVO KŪRYBOJE
čiai žinomas, išgarsėjęs dar nepri
klausomybės laikais, išpopuliarė
jęs pokario, lagerinio gyvenimo 
metais, kaip “humoristinio patie
kalo virėjas tautiečių skilviams“ 
ir dabar čia Australijoje dažnai

PAVASARINIAI IR VASARINIAI
SIUNTINIAI 1967 METAMS

Kiekvienas rašytojas turi origi
nalų, nepakartojamą, tik jam vie
nam būdingą požiūrį į gyvenimą, 
į tikrovę, savą, jeigu galima taip 
pasakyti, žanrinę formą, poetinę 
intonaciją, savitą braižą — tai, 
kas įprasta vadinti rašytojo meni
ne individualybe. Nesistengdami 
plačiau nagrinėti Pulgio Andriu
šio kūrybos, bandysime, kad ir 
trumpai ir apgraibom, paieškoti 
ten šio mūsų rašytojo, šiais metais 
švenčiančio našių šešiasdešimties 
metų sukaktį, meninę individualy
bę atidengiančių bruožų.

Ilgą kūrėjo kelią nuėjo Pulgis 
Andriušis nuo savo kelionių že
maituku po Europos kraštus pir
mųjų reportažų iki “Purienų po 
vandeniu’’ Australijoje, nuo pir
mųjų feljetonų iki Lietuvių Rašy
tojų D-jos premijomis apdovano
tų: “Sudiev kvietkeli” ir “Rojaus 
vartai”. Dažnai šypsojosi jis iš 
dabarties mūsų gyvenimo apraiš
kų, o kartais paskęsdavo lyriškuo
se atsiminimuose apie Aukštaiti
jos gamtos grožį ir mažus kaimo 
buities įvykius. Jei tremtis ir emi
gracija, neturėjimas gimtosios že
mės po kojom, kai kuriems mūsų 
rašytojams sumenkino kūrybą ar 
visai užčiaupė burną ir nulaužė 
plunksną, tai Pulgiui Andriušiui, 
iš šešiolikos tūkstančių mylių at
stumo ir keliolikos metų laiko per
spektyvos, Gaidžių kaimo, Gilio 
ežero papievių gyvenimas ir jų 
gamtos kurijozai, Balioko ir Nar- 
bos išdaigos sušvito tūkstančiais 
naujų varsų, kurios, perleistos per 
jo kūrybinę prizmę, davė mums 
visa eilę literatūrinių deimančiu
kų. Vargu ar gimtosios žemės 
čiulptukas būtų padėjęs jam pa
siekti tų kūrybinių aukštumų, kur 
jo dabar esama. Praradimo skaus
mas ir atsistojimas už gimtojo 
Gaidžių kaimo rūbežiaus stebėtojo 
vaidmenyje tik sustiprino Pulgio 
ir taip jau gana akylaus kūrybinį 
pastabumą. Iš tolo, lyg per padi
dinamąjį stiklą, jis stebi, regis
truoja ir rūpestingai aprašo ir 
smilgų siūbavimą ir ilgakojų va
balėlių nuotykius ir kluonienoje 
per metus įvykstančius pasikeiti
mus. Panašiai jis elgiasi ir su 
savo personažais. Nei jie daug 
kenčia, nei jie filosofuoja, ir auto
rius giliai nesiskverbia į jų sielą, 
tik objektyviai aprašinėja jų 
veiksmus, kalbą, išvaizdą. Net ir 
retkarčiais pasitaikančios drama
tinės įtampos ir ašaros nesugadina 
šviesios kaimo idilės. Andriušio 
vaizduojami žmonės atrodo tokie 
maži, kaip kažkur rėpliojančios 
skruzdėlytės, rūpestingai atliekan
čios kasdieninio gyvenimo uždavi
nius. Neseniai mirusio rašytojo 
dr. Juliaus Kaupo žodžiais:”........
juos matai, kaip aktorius scenoje, 
iš aukščiausio balkono ar kaip 
žmones už ežero: gali matyti jų 
judesius, nugirsti jų juoką ar šū
kavimus ir pajunti jų bendrą rolę 
tame svaiginančiame peisaže”. Gal 
tik “Rojaus vartų” vaikų psicho
logiją autorius giliau įsijaučia ir 
intymiau aprašinėja. Net gi Pul
gio Andriušio knygų pavadinimai 
dvelkia simboliniu atsiribojimu 
nuo vaizduojamo gyvenimo: “Anoj 
pusėj ežero?” “Sudiev, kvietkeli”, 
“Rojaus vartai”, “Purienos po 
vandeniu”. P. Andriušis čia, prie 
Torenso, aprašomi įvykiai, gamta, 
žmonės fiziniai ir dvasiniai ne čia, 
kažkur kitur, toli, už ežero, už 
vartų, po vandeniu. Neišvengia 
andriušiškai štampuotų pavadini
mų ir jo humoristiųiai netolimos 
praeities ir dabarties temomis kū
riniai: “Daina iš kito galo“,
“šaukštai po pietų”, “Iš vienos 
kišenės į kitą” ir kt. Yra mūsų 
literatūroje ir kitas rašytojas, 
mėgstąs savo knygoms duoti štam
puotų pavadinimų — tai Nelė Ma- 
zalaitė: “Miestas, kurio nėra”, 
“Miestelis, kuris buvo mano”, 
“Saulės takas”, “Piūties metas”.

Daug kas yra linkę manyti, kad 
literatūriniame kūrinyje tikras 
menas prasideda ten, kai sociali
nės, psichologinės ir filosofinės 
problemos pavirsta į formos, sti
liaus ir kalbos problemas. Savo 
kūriniams parinktoje literatūrinė
je formoje — apsakymuose, kar
tais jis vadina juos lyrinėm apy
sakom, — aprašymas yra Andriu
šio stiprybė. Mokėjimas valdyti

žodį, taikliai ir vietoj jį panaudo
jant — taip, kad iš karto aišku, ką 
autorius norėjo pasakyti, ar tai 
būtų žmogaus charakterio atsklei
dimas, ar kokio įvykio perdavimas, 
ar jo taip mėgiamo miniatiūrinio 
gamtos peisažo piešimas. Skaity
tojas tuoj pajunta, kad autorius 
pažįsta ir myli savo vaizduojamą 
pasaulį ir jo kūrybinis tikrovės 
pergyvenimas yra nemeluotas, įti
kinantis ir šiltai nuteikiantis. Sa
vo autentiškuose gamtos grožio 
aprašymuose Pulgis Andriušis yra 
pasiekęs tikrai didelio meistrišku
mo ir juos reikia laikyti vienais iš 
geriausių lietuvių literatūroje.

Kita Pulgio Andriušio braižo 
stiprybė — jo neišsemiamas žody
no aruodas. Tiesiog stebėtinas 
yra jo tokio didelio girdėtų, rečiau 
girdėtų ir visai negirdėtų žodžių 
kiekio panaudojimas. Turtingas 
žodynas mus dar labiau akina 
šiais laikais, kai emigracijoje mū
sų visų, tiek rašytojų (paskaity
kite tik Gliaudos romanus), tiek 
skaitytojų kalba darosi vis pras
tesnė ir mažiau žodinga. Peržvel
gus Andriušio sakinius atrodo, 
kad jo vaizdinė jėga daugumoje 
glūdi tinkamame spalvingų veiks
mažodžių parinkime. Mokėdamas 
tinkamai parinkti ir savo vietoje 
panaudoti poetišką žodį, jį valdyti 
ir jį taupyti, Andriušis sukūrė sa
vitą, gyvą, sultingą su subtiliais 
lyriniais nuansais stilių, kuris ste
bina ir patraukia skaitytoją. Net
gi labai reiklus ir išprusęs skaity
tojas ras užtektinai vietų pasigar
džiavimui.

Yra Andriušio kūryboje ir silp
nų vietų. Viena jų — veikalų 
fragmentiškumas Knygos, atrodo, 
sulipdytos iš palaidai surištų ga
balėlių, vieni labiau žėrintys, kiti 
gan blankūs, taip, kad pastaruo
sius išmetus, nenukentėtų veikalo 
meninis krūvis. Panašus kompozi
cinis veikalų sukirpimas, tos pa
čios kaimo buities temos rutulio- 
jimas greit pabosta ir pasigenda
ma lakesnės autoriaus vaizduotės 
polėkio. Stoka intrygos, statišku
mas netraukia dinamiką mėgstan
čio skaitytojo. Pripratus prie šių 
dienų modernios literatūros žmo
gaus sielos gelmių atskleidimo, 
Andriušio literatūriniai herojai, 
nesprendžią jokių problemų ir ne
turį vidinių konfliktų, kai kam 
gali atrodyti lėkšti ir menkučiai.

Dar viena Andriušio “nuodėmė”, 
pykdanti mūsų kalbininkus, tai jo 
gausiam žodyne apstus tarmiškų 
žodžių ir barbarizmų naudojimas. 
Ir tikrai, net ne per toliausiai nuo 
Gaidžių kaimo rytų Aukštaitijoje 
gimusiam ir augusiam, bet jau su
brendus bendrinės kalbos įtakoje,

Pulgis Andriušis

tos visos Andriušio kraštutinės 
tarmybės, tie visi jo “černagūzai” 
yra nei aiškūs nei suprantami. Tai 
ką gi kalbėti apie iš kitų Lietuvos 
vietų kilusius skaitytojus. Kažkas 
Amerikoje gal rimtai pasiūlė prie 
kiekvienos Andriušio knygos pri
dėti paaiškinimų žodynėlį. Jis tik
rai praverstų. Praverstų vyres
niesiems, bet labiausiai praverstų 
mūsų išeivijos jaunimui. Be jo, 
net gi gerai mokančiam lietuvių 
kalbą jaunimui, skaityti Andriušio 
kūrinius yra gana sunku, o tiems, 
kurių, — jo paties feljetono žo
džiais, — ”... taip gražiai išlaikyta 
lietuvybė, kurion įsimaišęs kas 
trečias, ketvirtas angliškas žo
dis...”, yra visai neįkandama.

Bet visus tuos minėtus trūku
mus su kaupu atperka autoriaus 
poetiškumas, gamtos grožio vaiz
dų nepamėgdžiotas aprašymas ir 
puikus stilius.

Jau anksčiau esame minėję, kad 
Andriušio herojams, paskendu- 
siems kasdieninių rūpesčių ir prie
tarų jūroje, yra svetimos didžmo- 
giškos problemos. Ir iš pirmo 
žvilgsnio atrodo, kad autorius nie
ko daugiau nenori pasakyti skai
tytojui, o tik pasakoti kaimo gy
venimo įvykius ir piešti pastorali
nius paveiksliukus.

Tik vėliau, giliau įsiskaičius, 
lyg ir pajaučiama poetiniam rūbe 
įvilkta, optiniuose vaizduose pasis
lėpusi mintis ir prasmė. Tikėjimas 
saulėtu, gražiu gyvenimu, dvasinė 
giedri mintis ir dvasios ramybės, 
amžinosios visatos rimties prasmė.

Kitas Pulgio Andriušio meninės 
individualybės bruožas — jo hu- 
moristika (čia turima galvoj tiek 
satyra, tiek geraširdiškas juokas). 
Kaip humoristas jis seniai ir pla-

duoda mums progos pasijuokti vi
su balsu iš mūsų pačių asmeninių 
ir visuomeninių silpnybių. Auto
rius kelių satyrų rinkinių, dauge
lio feljetonų, išbarstytų periodi
nėje spaudoje, pusiau humoristi
nio romano “Tipelis” — stovinčio 
kažkur viduryje tarp jo feljetonų 
ir lyrinių apsakymų, — yra pats 
produktyviausias iš vakaruose 
proza rašančių humoristų ir, tur 
būt, pats geriausias. Tiek emigra
cijoje, tiek dabartinėje Lietuvoje, 
kur jau priaugo nemažas būrys 
šiame literatūros bare dirbančių, 
sunku rasti, kas prilygtų geres
niems Pulgio Andriušio satyri
niams — humoristiniams kūri
niams. Bet reikia paminėti, kad 
čia Andriušis daug labiau kaitalio
jasi: nuo labai gerų satyrinių še- 
devriukų, iki gana banalių, nepa
kankamai meniškai apdailintų, 
feljetonų. Nemaža feljetonų pa
rašoma visokiom progom, konkre
tiems įvykiams pavaizduoti. Visa 
nelaimė, kad šie tikroviniai, kai 
kas juos vadina faktiniai, feljeto
nai, nors ir patraukliai parašyti 
ir juokingi, įvykiui išdilus iš at
minties arba jo visai nežinant, 
tampa nei juokingi nei įdomūs. 
Didesnės išlikimo galimybės yra 
taip vadinamiems literatūriniams 
feljetonams, kur jau kuriami ko
miški charakteriai ir įvykiai per
keliami į visuotinesnę plotmę. Pul
gis Andriušis visuomet stengiasi 
su didesniu ar mažesniu pasiseki
mu, savo feljetonus suliteratūrin
ti, kartais pereidamas į satyrą ar 
humoristinį apsakymą. Jo feljeto
nų stiprybė yra ta, kad jų pagrin
dą sudaro juokingas žmonių cha
rakterių susidūrimas, juoką suke
liąs žodis ir sakinys, o ne komiška 
situacija, paremta atsitiktinumu 
ar nesusipratimu. Santūriai nau
dojamos šaržo, ironijos, groteskos 
priemonės ir humoristinis stilius: 
gerai valdoma frazė, daug taiklių 
detalių, palyginimų, komizmą su
keliančios metaforos — prajuokina 
skaitytojus ir parodo autoriaus 
meninį individualumą.

Nebėra Lietuvoje tokio kaimo 
gyvenimo, kokį vaizduoja Andriu
šis savo knygose. Ir Raistelis — 
Ant — Takų tur būt nusausintas 
ir Žiulių kluonieną išvažinėjo 
traktorių vikšrai, ir Baliokas su 
Narba turi kitokių rūpesčių, bet 
pievose pavasarį vistiek žydi pu
rienos o dirvonėliose vyksta pana
šūs gamtos prajovai. Andriušio 
talentas tik jam vienam būdingu 
braižu atskleidė mums tą gamtos 
grožį ir praturtino lietuvių litera
tūrą, ko niekas nebegali iš mūsų 
atimti. O jo feljetonų sąmojingas 
žodis skaidrino ne taip jau lengvas 
mūsų emigracijos klajonių dienas.

DAR LIET. KNYGOS KLAUSIMU
Požiūris į lietuvišką knygą ne 

vien tik pas mus neglostantis 
(žiūr. V. Šliogerio straipsnį Mūsų 
Pastogės Nr. 17), bet atsiranda ją

KO VERTA LIE
Kiek anksčiau kalbėjome apie 

knygą kaip apie šviesuolio, ar
ba inteligento, požymį. Kyla klau
simas, kaip yra mūsų visuomenė
je. Kokių žmonių mes daugiau tu
rime — knygas skaitančių švie
suolių ar knygų neskaitančių tam
suolių? Mūsų leidžiamų knygų ti
ražai ir ypač jų išpardavimo kie
kis vargiai rodo mūsų visuomenės 
šviesumą. Bet čia kai kas pasakys, 
kad lietuviai skaito ne vien lietu
viškas knygas, kad mažas lietuviš
kos knygos pareikalavimas rodąs 
jų menkumą, neįdomumą, kad 
mums trūksta ne lietuviškų knygų 
skaitytojų, o gerų lietuviškų kny
gų rašytojų ir tt.

Į tai atsakant, reikia truputį 
šnektelti apie lietuvišką kny
gą. Prieš keletą metų jaunas 
studentas Margis Matulionis 
Los Angeles lietuvių meninin
kų (ar kaip jie ten vadinasi) klu
be padarė priekaištų lietuvių 
literatūrai, padejuodamas, kad lie
tuviai neturi Homero, Šekspyro, 
Goethės masto rašytojų ir dėl to 
lietuviška knyga neįdomi ir nes
kaitoma.

nuvertinančių nuomonių ir kitur. 
Čia paduodame vieną taiklų atkir
tį iš dienraščio Draugo balandžio 
15 d. literatūrinio priedo. Red.

T. KNYGA ?
Pirmiausia į tai tenka atsakyti, 
kad mes turime ne menkesnę li
teratūrą, negu graikų epas, negu 
vokiečių ar suomių epas. Tik epo 
vietoj mes turime lyrikos. Tai mū
sų gražiosios liaudies dainos, pra
dėjusios žavėti Vakarų rašytojus 
nuo pat 18-ojo amžiaus. O tų 
dainų mes turime daug, ir tai už 
milijonus nenuperkamas turtas. 
Jos ir šiandien tebežavi pasaulį. 
Mūsų liaudies dainos nė kiek ne 
menkiau išreiškia mūsų tautos dva 
šią, negu graikų epas graikiškąją. 
O ir mūsų epas, kuriam atstovau
ja Kristijonas Donelaitis, susilau
kė gražaus įvertinimo visame pa
sauly, kai tik jis buvo pateiktas 
gerais vertimais.

Bet iš Margio Matulionio prie
kaištų atrodė, kad jis pasigenda 
mūsų literatūroje gilios minties vei 
kalų — tokių kaip Dantės ir Šeks
pyro, Goethės ir Dostojevskio. Čia 
galėtume ir sutikti, kad mes dar 
tokių minties galiūnų savo litera
tūroje neturėjome, bet tai dar ne
sudaro pagrindo save nuvertinti. 
Tokios įžymybės kaip Šekspyras ir 
Goethė pasirodo gal vienas per

tūkstantmetį kurioje nors tautoje, 
bet tai nereiškia, kad visa kita 
literatūra šalia jų yra nevertinga 
ir neįdomi. Todėl ir mūsų litera
tūra, kad ir nebūdama šekspyrinio 
lygio, turi daug ko įdomaus, ko 
nerandame kitų tautų literatūroj.

Čia dar verta pažymėti, kad kul
tūriškai esame dar labai jauna tau 
ta, kad sąmoningai savo tautinę 
kultūrą kurti pradėjome tik 19 am
žiaus pabaigoje ir kad dėl to netu
rime stipraus pagrindo sau prie
kaištauti, kad neturime to, ko ki
ti susilaukė tik per daugelį šimt
mečių. Mūsų tauta kultūriniu 
atžvilgiu dar jaunuolė. Bet ji 
auga, bręsta, darosi kaskart kū
rybingesnė ir su laiku pasireikš 
ne menkesniais kūrybos vaisiais, 
negu jos masto kitos tautos.

Tačiau svarbiausias dalykas šia 
me rašiny dar nepasakytas. Bū
tent, nepaisant kokia lietuviška li
teratūra bebūtų, lietuviams ją skai 
tyti reikia dėl to, kad ji sava. 
Parafrazuojant “Aušros” motto 
(žmonės nežiną savo istorijos yra 
kaip vaikai), galima sakyti, kad 
žmonės, nepažįstą savo tautos kul
tūros, jos literatūros, neskaitą jos 
literatūros, neskaitą jos žmonių 
rašomų knygų, yra tamsuoliai. Kai 
kultūringų tautų mokslininkai 
stengiasi atskleisti net ir seniau
sių, primityviausiu tautų bei žmo
nių palikimą, tai kaip gali būti

Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siutinių 1967 metų 
pavasariui ir vasarai, siūlome du, kurie yra labai praktiški už 
žemą kainą ir j juos yra įtraukta viskas, kas labiausiai reika
linga Jūsų artimiesiems.

Žinoma, taip pat, kiekvienas siuntėjas gali sudaryti do
vanų siuntinį savo nuožiūra pasinaudodamas mūsų kaino
raščiu.

MOTERIŠKAS (1967).
Nailoninis itališkas su diržu lietpaltis, 3 jardai vilnonės 

angliškos kostiumui medžiagos, 4 jardai puikios suknelei me- 
džagos, 1 komplektas nailoninių apatinių rūbų, 2 p. geriau
sios rūšies nailoninių kojinių , 1 gėlėta šilkinė skarelė, 1 nai
loninė skarelė, 12 adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 trum
pom rankovėm megstukas.

KAINUOJA £25.0.0. (ANGLŲ VALIUTA) 
VYRIŠKAS (1967).

Itališkas nailoninis su diržu lietpaltis 31 jardo angliškos 
vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai marškiniai, 1 
terilino kaklaraištis, 1 komplektas apatinių rūbų, 2 p. nailo- M 
ninių arba vilnonių kojinių, 12 įvairaus dydžio adatų, 2 di- i 
dėlės špūlės stipriu siūlų, 3 jardai vilnonės paltui medžiagos. $

£25.0.0 (ANGLŲ VALIUTA).
JUNGTINIS MOTERIŠKAS (1967) IR VYRIŠKAS (1967) į 

SIUNTINYS £45.0.0.
Tebesiunčiame ir visus kitus anksčiau mūsų skelbtus 

siutinius dar vis už tą pačią kainą.
Automobilius, motociklus, dviračius, siuvamas mašinas, 

svaiginamus gėrimus, maistą (sov. gamybos) pristatome iš ko
operatyvų Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje..

Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

Baltic Stores Ltd
(Z. JURAS)

tas

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. 
ENGLAND. Telef. SHO 8734.

Senaiusia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garantuo- 
pristatymas.

ATSTOVAI:
H. PETRAUSKAS, 25 Prior Rd., Noble Pk., Melbourne, Vic. 
ST. RECIUGA, 58 Wehl Str., Mount Gambier, S A.
K. STANKŪNAS, 5 Markwell Str., Bowen Hills, Q.

Galime pervesti ir pinigus, už ką gavėjas turi teisę pasi
rinkti kas Jam reikalinga iš epecialių krautuvių.auū jam ivnvaniiga ia vuvvianų Mauiuvių.
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LIT. INSTITUTAS STUDENTAMS
STUDENTĖS IR STUDENTAI,

Institutas, turėdamas galvoj vi
siems gerai žinomą faktą, jog 1968 
metais sukanka 50 metų nuo ne
priklausomos Lietuvos valstybės 
atstatymo, yra numatęs tą sukak
tį jam atitinkamu būdu atžymėti. 
Vienas iš tokių pagrindinių atžy- 
mėjimo veiksmų galėtų būti Jums, 
kolegės ir Kolegos, Instituto bai
gimo diplomų įteikimas. Tai būtų 
reikšmingas ženklas, kuris aiškiai 
rodytų, jog išeivijoje augančioj! 
bei bręstančioji karta nėra tik lai
ke praskambančių patriotinių įvy
kių kūrėja, o ryžtingai ir be publi
kos plojimų dirbanti ir tokį dar
bą, be kurio neįmanoma jokia gi
lesnė tautinės kultūros kūryba nei 
dabar, nei ateity. Ryšium su tuo 
Jūs esate prašomi:

1. Kam įmanoma (o įmanomybė 
atsiranda tik tada, kai dirbama 
tuo pačiu turimuoju laiku), pra
šytume, kad ligi 1968 m. gegužės 
15-tos galėtute užbaigti visus savo 
kursinius darbus. Baigiamųjų, ar
ba diplominių, darbų reikalu spe- 
cialinio kurso studentai prašomi 
tuojau kreiptis į Instituto vadovy
bę.

2. Besiruošiantieji baigti Insti
tutą, o taip pat ir vėliau įstoju
sieji skatinkite savo draugus bei 
pažįstamus, kad ir jie, minint aną 
reikšmingą lietuvių tautos valsty
binę sukaktį, įstotų į Pedagoginį 
Lituanistikos Institutą, o tuo pa
čiu, sakytume, ir į sukilimą prieš 
lietuviškąjį analfabetizmą, kuris 
juk diena iš dienos slenka vis grei
tėjančia sparta. Jūs gerai žinote,

jog tas analfabetizmas sparčiai 
didina skaičių beraščių inteligen
tų, kurie lietuviškojoje bendruo
menėje veikiai nebegalės dalyvau
ti nei kaip tautinės kultūros kūrė
jai, nei kaip jos ėmėjai. Nors, kaip 
patirtis rodo, jie liks geri Lietu
vos draugai, bet akli ir nebyliai. 
Tai gyvasis tautos nuostolis. 0 ku
riomis priemonėmis tas nuostolis, 
sakykite, beįmalnomas sumažinti, 
jei ne lietuviškuoju švietimu?

Tad ir laukiame iš Jūsų ryž
tingos ištvermės.

Jūsų
Instituto Vadovybė

neįdomus kultūringam žmogui sa
vo tautos kultūrinis įnašas? Čia 
tegalima priminti kiekvienam kul
tūringam žmogui suprantamą 4-ą 
Dekalogo įsakymą (gerbk savo tė
vą ir motiną), kurio platesnė pras
mė yra tokia: gerbk savo tėvų pro
tėvių palikimą. O tai reiškia — 
pirmiausia jį pažink.

L.D.

LITUANUS.
(Lithuanian Quarterly) Winter 
1966. Lietuvių meno ir mokslo 
žurnalas anglų kalba. Šiame nu
mery studija apie rašytojo A. Škė
mos kūrybą ir jo kūrinių keli ver
timai, lietuvių liaudies dainų mo
tyvai vokiečių literatūroje (E. 
Wiechert), sovietinės imperijos pli 
timas ir kt. Naujų knygų apžval
ga. Lituanus metams kainuoja 3 
dol. atskiro numerio kaina 1 dol. 
Adresas: P.O. Box 9318, Chicago, 
Ill. 60690, U.S.A.

★

Keturi Vasario 16 gimnazijos 
mokiniai pradėjo laikyti abitūros 
egzaminus Balandžio pradžioje. 
Egzaminai buvo žodžiu. Atsako
mieji egzaminai ir jų rezultatai 
numatoma birželio pradžioje.

TRUMPIAUSIA 
RECENZIJA

Neseniai Vienoje (Austrijoj), 
dienraštyje Express’ pasirodė 
trumpiausia pasaulyje filmos re
cenzija.

Laikraštininkas, recenzuodamas 
Vienoje rodomą amerikiečių filmą, 
pavadintą: “Trylika dr. Desmon- 
to aukų”, pridėjo: “Aš buvau ke
turiolikta”.
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VARPO
Prieš “Varpą” suklupo dideliu 

greičiu žaidžianti ir dažnai staig
menų patiekianti “Kodak” koman
da. Ji neparodė savo įprasto stai
gumo ir veržlumo, ir “Varpas” be 
didelių pastangų rungtynes laimė
jo 48-40. Nors persvaros taškų 
skaičius neperdidelis, tačiau “Var
pas" visą laiką užtikrintai vedė. 
Didelio kombinacinio žaidimo nei 
viena grupė neparodė, ir daugiau
sia taškų iš abiejų pusių buvo po 
staigių prasiveržimų ar pakarto
jimų. Taškai: Mačiulaitis 4 (ypa
tingai nesisekė — mėtyti iš po 
krepšio), Prokopavičius 12, žiedas 
3, Skimbirauskas 14, Andriejūnas 
16.

"VARPAS” — ALBURY
Prieš kiek laiko Melb. “Varpo” 

vyrų ir vyr. mergaičių krepšinio 
komandos viešėjo Albury. Susita
rus su Albury krepšinio S-ga su
žaistos dvejos rungtynės su Albu- 
rio vyrų ir Alburio merginų rink
tinėmis.

Mergaitės pralošė prieš Alburio 
rinktinę 53-44. Žaidimas buvo di
delio greičio ir mūsų merginoms 
neįprastai šiurkštus. Alburiškės 
dominavo savo ūgiu ir didesniu pa
tyrimu. Varpiečių tolimi metimai 
nebuvo tikslūs, o ir jų neperdau- 
giausiai, kai tuo laiku alburiškių, 
ypatingai dešiniojo sparno, ilgi me 
timai buvo labai pavojingi. Žaidi
mas buvo įdomus ir įtemptas iki 
paskutinės sekundės.

Slidžių sportas plačiai paplitęs 
po visą pasaulį, ši žiemos pramo
ga suteikia daug džiaugsmo, nuo
tykių ir naudos. Garsusis norvegų 
tyrinėtojas Fridtjof Nansen jau 
1890 metais apie šį sportą raęė: 
— “Nieks taip nesustiprina mus
kulų, nepadaro kūno elastingo ir 
patvaraus, nepagyvina galvojimo 
ir vikrumo, nieks taip nestiprina 
valios, neatnaujina minties, kaip 
slidinėjimas”. Tai yra kažkas, kas 
išvysto ne tik kūną bet ir dvasią. 
Tai turi daug gilesnės reikšmės 
žmonėms, kaip kad daugelis gal
voja”.

Jau prieš tris tūkstančius metų 
prieš Kristaus gimimą buvo nau
dojama kas tai panašaus į dabar
tinius eskimų sniego batus. Tie 
prietaisai buvo taikomi grynai su
sisiekimui, vaikščiojimui sniegu. 
Tokie batai mažai turėjo pana
šumo į šių dienų slides.

Slidžių išsivystimas labai suriš
tas su Skandinavijos kraštais. 
Prieš šešis šimtmečius naudotos 
slidės jau buvo panašios į šių die
nų modemiškas slides.

Ankstyviausia žinoma slidė šve
dų iškasta iš dumblyno, ir vadina
si Hoeting slidė, šitos retos iška
senos senumas laikomas 3000 — 
2000 metų prieš Kristaus gimimą. 
Seniausias paveikslas, vaizduojąs 
slidinėjimą, yra Tjoetta, šiauri
nėje Norvegijoje. Ten pavaizduoti 
du žmonės ant labai primityvių 
slidžių medžioję briedžius.

Oslo miesto garsiame slidžių 
muziejuje yra apie 500 porų retų 
slidžių. Tai įvairios skirtingų dy
džių ir svorių slidės.' Kai kurios iš 
jų turi net 12 pėdų ilgio ir sveria 
po 20 svarų kiekviena. Kitos gi 
yra net tris kartus platesnės kaip 
kad šių dienų slidės. Čia galima 
pamatyti poras nevienodo ilgumo 
slidžių. Jas kitados naudodavo 
šiaurės medžiotojai lapiai.

Tobulėti slidės pradėjo apie 15- 
-tą šimtmetį. Visgi jų naudingu
mas išgarsintas dar 12-me šimt
metyje. Apgultos Slotsberg pi
lies, kuri yra Toensberg vietovėje, 
valdovas pasiuntė pasiuntinį ant 
slidžių, šaukdamasis pagalbos.

Slidžių naudojimo kariškiems 
tikslams pradžia skaitoma nuo 
1200 metų. Tada karalius Sverre 
Ilsen mūšyje prie Oslo panaudojo 
slidininkus žvalgus. Buvo įsitikin
ta, kad tai greičiausia, geriausia 
priemonė susisiekti per sniegu pa

KLUBE
Vyrai irgi turėjo nusileisti Al

burio rinktinei 52-46. Vyrų žai
dimas pasižymėjo ypatingu grei
čiu, staigiomis pasuolėmis, ir ne
įprastu Melbourne žaidėjų rėkavi
mu. Palyginus žaidimo klasę — abi 
grupės apylygės, tačiau, kaip ir 
mergaitėms, taip ir vyrams, il
gų metimų trūkumas atnešė pra
laimėjimą. Prasiveržti pro labai 
kietai žaidžiančius alburiškius 
“Varpui” nelabai sekėsi.

Gaila, kad teisėjai leido žaisti 
per kietą žaidimą, ir dažnai žaidi- 
kų susidūrimai ir pargriuvimai 
teisėjų buvo žiūrimi pro pirštus.

Po rungtynių, Alburio ir apy
linkės lietuviai visų komandų žai- 
dikus ir vadovus pakvietė į skautų 
salę, kur ypatingai skaniai ir tur
tingai paruošta vakarienė suvedė 
buvusius aikštės “priešus” prie 
vieno stalo.

Visą Albury buvimo laikotarpį 
varpiečius globojo Alburio ir apy
linkės lietuviai. Žinant mažą ten 
gyvenančių lietuvių skaičių, tenka 
stebėtis ir džiaugtis jų pastango
mis ir nuoširdumu. Ypatinga pa
dėka priklauso tos viešnagės or
ganizatoriams: Alburio Apyl.
V-bai — p. Valienei, p. Leitonui 
ir p. Duobai, ir p. Valiui, kur tiek 
daug nuoširdaus darbo įdėjo viską 
organizuojant. Varpiečiams ši iš
kyla paliks atmintyje, kaip lietu
viško nuoširdumo pavyzdys.

(ab)

i 2) a © s i
dengtus laukus.

šešeriais metais vėliau šio kara
liaus sūnus Hakon buvo išgelbėtas 
iš priešų jam lojalių dviejų slidi
ninkų. šie slidininkai karaliaus 
sūnų nešė didelius nuotolius, va
žiuodami slidėmis per kalnus, kol 
pasiekė saugią vietą, šis jų žygis 
minimas iki šių dienų. Kiekvie
nais metais rengiamas maratonas, 
pavadintas “Beržinių kojų — sli
džių lenktynėmis. Varžybos 35 
mylių (56 klm.) kalnuotomis vie
tovėmis.

Kariškos slidės buvo gamina
mos iš beržo, padengtos dažniau
sia briedžių oda. Šitoks padengi
mas lengvindavo lipimą į kalną ir 
neleido sniegui prilipti prie sli
džių.

Skandinavijoje slidės buvo pra
gyvenimo laidininkės, kiekvienam 
būtinybė. Jas naudojo medžioklei 
jos buvo vienintelė susisiekimo 
priemonė užsnigtais laukais. Kiek
vieno gydytojo pareiga buvo tu
rėti slides. Ankstyvais laikais 
naudodavo vieną lazdą kaipo 
stabdį nusileidžiant į pakalnę. 
Septynioliktame šimtmetyje jau 
buvo praktikuojama greitai lei
džiantis nuo kalno padaryti staigų 
posūkį ir sustoti. Betgi, kompli
kuoti judesiai, staigūs nusileidi
mai, apvaldyti daug vėliau, kada 
slidinėjimas tapo sportu.

1689 metais Norvegijos kariuo
menė — turėjo slidininkų dali
nius, kurie vilkėjo baltą aprangą. 
Tokia apranga antrame pasauli
niame kare buvo naudota suomių, 
rusų ir vokiečių slidininkų.

Tik 18-to šimtmečio pradžioje 
slidinėjimas pradėjo įgauti varžy- 
binj — sportinį pobūvį. Iki to 
laiko kad ir būdavo varžybos tai 
tik kariško pobūdžio. Pirmosios 
varžybos, atrodo, įvyko 1767 me
tais Norvegijoje.

Kaip jau minėta, slides naudojo 
susisiekimui ir medžioklei kaimie
čiai. Vienoje kronikoje aprašomi 
kaimiečiai, vartoję 5 pėdų slides. 
“Nėra jiems joks kalnas perstatas 
ar perdaug medžiais apaugęs. Jie 
čiuožia žemyn vingiuodami ir su- 
kinėdamiesi kaip gyvatės. Bet jei
gu laukas lygus, jie čiuožia tiesiai 
pasispirdami lazdomis stipriai ir 
standžiai, tartum jie neturėtų ga
lūnių ir sąnarių savame kūne”.

Slidinėjimas, kokį mes žinome 
šiandien, prasidėjo išradus tobu
lus slidžių pririšimus 1880 metais,

VARPAS GASTROLIUOJA
Galvojo, kaktas trynė, “Varpo” 

Valdyba, kad reiktų kur nors jau
nimą pavežt, naujų veidų parodyt, 
gamta pasigrožėt. Bet kur? Kad 
būtų ne perarti, ir ne pertoli. Ogi 
Alburis! Tik už poros šimtų mylių. 
Ir sako sekretoriui: “Tu ir pažįs
tamų ten daugiau turi, ir prie 
valdiško telefono prieini — susi- 
rišk su Alburio Apyl. V-ba, gal 
priims svetelius. Ir krepšinį su- 
žaisim su vietiniais.” Susirišo su 
V-ba, o ši visą tą tarimosi reika
lą ir pavedė p. Valiui. Jie abu 
su sekretorium skambinosi, rašėsi 
ir vėl skambinosi, ir vieną dieną 
nutarė — važiuojam. Važiuojam 
tai važiuojam, bet kad tų mašinų 
maža, nuvežt vyrų ir mergaičių 
komandoms. Bet atsirado rėmėjų.

Išdūmėme visi kartu, bet nudū
mė tai jau ne. Kai kurie spustelė
jo, tai dar dulkėmis Melbourne ne- 
nusisėdus jau dairėsi. Alburio pa
kraščiuose, o kieno “žirgelis” silp
nesnis, tai vis sustodami, gėlo van
dens ir oro paprašydami pamažu 
atpūtė. Bet suvažiavo visi — ir 
mašinos ir keleiviai sveiki. Sugū
žėjo visi pas p. Valius^ dulkes nu
siplovė.

Ir atėjo laikas su Alburio rink
tinėmis jėgas išbandyti. Pirmiau
siai išsirikiavo mergaičių koman
dos: mūsų vadinamos “senės” (ku
rių vos viena šiaip taip pasiekė 
18 m.) ir Alburio merginų rinkti
nė (dalis tai jaunų mamų, nes ir 
vaikus atsivedė pasižiūrėt) O il- 
gumėlis tų alburiškių — kaip pu
santro žydo. Varpietės tarpu sa
vęs šneka: “Tas dvi pažįstu — at
važiuoja į Melboumą su kažkokia 
rinktine žaisti... ta seniau Mel
bourne žaidžiusi”. Metė į išsirikia
vusias Alburio Krepšinio S-gos

B. NEMEIKA

kuriuos pritaikė slidžių tėvas” 
Sondre Norheim.

1868 metais slidinėjimas pradė
tas praktikuoti Šveicarijoje, vė
liau Austrijoje ir Italijoje, čia 
pastebėta, kad Alpių sniegas daug 
greičiau nudėvi slides kaip kad 
šiaurinių kraštų sniegas. Pradėta 
naudoti slidžių apkaustymai. Iš 
pirmųjų Alpių slidinėto jų buvo 
vienuoliai iš St. Bernard. Jie pir
mieji pradėjo naudoti slidėse įpjo
vas kad palengvinus lipimą į sta
čius kalnus.

Pirmosios varžybos daugumoje 
buvo šuoliai su slidėmis ir krosai. 
Lapių tarpe labai populiarūs buvo 
tolimi žygiai. Vienas iš jų 140 my
lių (225 klm.) sunkiomis slidėmis 
buvo atliekamas per 24 valandas. 
Laikui bėgant slidės trumpėjo ir 
lengvėjo. Keitėsi ir lazdų išvaiz
da. Pirmiausia vartota viena laz
da, kartais atstojusi ginklą prieš 
vilkus. Vėliau pradėta vartoti dvi 
trumpos lazdos. Dar vėliau, dvi il
gesnės vietoje ratukų, turinčios 
du sukryžiuotus pagaliukus. Bam
buko lazdos su raiščiais atsirado 
tik 1900. Tuo pačiu laiku slidžių 
sportas plačiai paplito, pradėjo 
kurtis gausūs slidininkų klubai.

Garsus buvo 1888 metais Nan- 
seno žygis per Grenlandiją iš pas
kos traukiant rogutes. Austrijoje 
labai pagarsėjo Mattias Zdarsky. 
Jisai priėjo išvados, kad Skandi
navijoje naudojama slidinėjimo 
technika nelabai tinka Alpėms. 
Jisai sukūrė Liliefeld metodiką

KOVO
DAINAVOS IR SPORTO “ 

SALĖS STATYBOS REIKALU
1. Dainavos klubas karta su 

sporto klubu “Kovu” yra susitarę 
pastatyti ant Dainavos klubo tu
rimo žemės sklypo Bankstowne 
sporto salę, tinkamą naudotis įvai
riems reikalams.

2. Prie šio darbo prašomos pri
sidėti visos lietuviškos organizaci
jos, ypač jaunimo, o taip pat ir 
kiekvienas lietuvi sasmeniškai, nes 
tos patalpos bus skiriamos jauni
mui ir bus vadinamos “JAUNIMO 
CENTRU”.

3. Salės statyba ir lėšų telkimo 
reikalus tvarko ir rūpinasi, spe
cialiai išrinktos Dainavos klubo 
visuotinio narių susirinkmo, finan
sinė ir techninė komisijos. Reka- 

atstovas žodį, metė “Varpo” pir
mininkas žodį, paspaudė vienas ki
tam rankas ir sako — na, mergi
nos, į kovą!

Ir prasidėjo. Mūsų mergaičiu
kės tik pust ir jau 7 taškus turi. 
Alburio treneris galvą į sieną dau
žo, kažkokį šokį vietoje šoka ir 
vis rėkia “griebkit, griebkit”, ir 
vis atsigręžęs į mūsiškes šypsosi. 
Ir teisėjai šypsosi, vis taip malo
niai, nuolaidžiai. Ir su ta pačia 
šypsena kokią baudą dėl visako 
mūsiškėms užkrauna. Alburis ima 
minutę. Vėl iššoksta visos, laksto, 
gauda, meta, per rankas mūsiš
kėms kapoja, ir vis su šypsena. 
Ir teisėjai taip meiliai galva palin
guoja, atseit, gaila, kad per ran
kas gavai, kam meti į šeimininkų 
krepšį. Alburis išlygina. Ima mi
nutę ir vėl siautėjimas po aikštę, 
keičia žaidėjus, kaikada mūsiškes 
prie stulpo priploja (ir vis su šy
psena). Po kiek laiko alburiškės

SPORTAS
Vasario krepšinio sezoną Vyties 

klubas užbaigė su mažesniais re
zultatais kaip buvo tikėtasi. Vy
rai, lošdami A grupėje išsikovojo 
trečią vietą, ko ir buvo tikėtasi. 
Per baigmines rungtynes gražiai 
sukovojo, nors ir buvo priversti 
pasiduoti stipresniam priešininkui. 
Bendras komandinis susiklausy
mas ir kai kurių žaidėjų treni
ruočių lankymas buvo nepastovus. 
Būdami daugiau drausmingesni 
galėjo sezoną užbaigti geresniu re
zultatu.

Vyresnių mergaičių komanda ne 
pralošiusi nei vienų rungtynių 
priešbaigminėse nugalėjo rimčiau
sią priešą penkiolikos taškų skir
tumu. Gal perdaug pasitikėdamos 
suklupo prieš tas pačias priešinin
kes ir tuo atsistodamos antroje 
vietoje.

Jaunosios mergaitės perdaug 
jaudindamosios pateko į finalus,
priešfinalyje pralošia turėtą tre
čią vietą ir patenka į ketvirtą.

Daugiausia nepavyko jauniams 
žemiau 18 m. Priešbaigminėse 
rungtynėse netikėtai pralošia prieš 
YMCA. Sekančiose rungtynėse du 
žaidėjai mokyklos išsiunčiami į 
kadetų stovyklą ir rungtynėse ne
galėjo dalyvauti. Likusieji neat
laiko jiems perstiprių priešininkų 
ir turėjo pasitenkinti trečia vie
ta.

Žemiau 16 m. komanda užėmė 
trečią vietą irgi trūkstant vieno 
žaidėjo, nors pusfinalyje gražiai 
sukovojo tepralaimėdami tik trim 
taškais.

Nepasant visų nepasisekimų fi
naluose vis tik visos komandos į- 

nusileidimams nuo kalnų. Iš šios 
metodikos vėliau išsivystė moder
nus slidinėjimas. Nuo 1910 metų 
slidinėjimui įtaką pradėjo duoti 
ne skandinavų kraštai, bet jau Al
pių gyventojai ir netgi anglai.

Labai didelį įnašą slidžių spor
tui davė austras Hannes Schrei- 
der ir anglas Arnold Lunn. 
Schneider turėjo labai didelę pa
tirtį kovodamas kaip Austrijos ka
rys su italais Alpių kalnuose. Vė
liau jisai atidarė garsią Arlberg 
slidinėjimo mokyklą. Per šią mo
kyklą 1920 — 30 metų laikotar
pyje perėjo visi tų laikų garsūs 
slidininkai.

Lunn jau 1912 metais propoga- 
vo varžybas nusileidžiant nuo kal
nų. Jisai tapo tos rūšies varžybų 

SUTARTIS
KOVO” KLUBŲ SPORTO 

SUSITARIMAS
lui esant, Dainavos klubo valdyba 
veikiančias komisijas papildo nau
jai nariais.

4. Paskolos, įstojimo įnašai, au
kos ir kitos pajamos, skirtos spor
to salės statybai remti, tvarkomos 
tais pačiais Dainavos klubo statu
to nuostatais ir teise tačiau apys
kaita vedama atskira. Kiekvienas 
tautietis ar organizacija, finansi
niai parėmęs salės statybą, turi tei 
sę tapti Dainavos klubo, nariu ir 
sporto klubo Kovo rėmėju. Jeigu 
sporto salė dėl kokių nors priežas
čių nebūtų statoma, surinkti pini
gai grąžinami davėjams.
5. Už surinktas sporto salės staty
bai lėšas ir jų naudojimą atsakin-

veda, mūsiškės išlygina (nors nu
daužytos rankos skauda), alburiš
kės įtelžia porą ilgų “bananų”, vie 
na prasiveržus, keletą mūsiškių 
paguldžius, iš po krepšio įsodino 
ir... švilpukas. Paspaudė rankas 
vienos kitoms, tris kartus “va
lio” sušuko ir susėdo vyrų kauty
nių laukti.

Išsirikiavo vyrai. Čia vaizdas 
lyg ir kitoks: mūsų 7 vyrų tarpe 
buvo ir tikrų vyrų — kai kurie 
barzdas net iki pažasčių prilaiko. 
O Alburio rikiuotėn vos ne trylika 
sustojo: ir iš Alburio, iš Wodongos 
ir pusė Benialos kariuomenės sto
vyklos. Vieni su uniformom, kiti 
be uniformų — visokių ten buvo. 
Vėl Alburio valdžia tarė žodį, vėl 
“Varpo” valdžia tarė žodį ir vėl 
su šypsena rankas pakratė. Švil
pukas. Metė sviedinį teisėjas į vi
durinį ir prasidėjo! Alburiškių 
rinktinė laksto, visa gerkle visi 5 
šaukia, rankas į viršų kilnoja.

GEELONGE
gavo geros patirties, ypatingai 
jaunieji — mergaitės ir berniukai.

Vasaros sezone daugiausia krep
šių sumetė žaidėjų žemiau 18 m. 
A. čerekavičius ir žemiau 16 m. 
K. Obeliūnas nusipelnė po gražią 
taurę.

Žiemos sezonas prasidės gegužės 
29 d. Rungtynės vyks tomis pa
čiomis dienomis kaip ir vasaros se
zone.

Nepavyko įjungti komandos že
miau 14 metų, nes neatsirado už
tenkamai komandų pravest tur
nyrui. Šiuo metu visi registruoti 
žemiau 14 metų buvo prijungti 
prie žemiau 16 metų komandos. 
Vėliau šią komandą galimas da
lykas pasiseks įjungti YMCA var-
žybas, kurios vyksta šeštadieniais.

Tinklinis, vadovaujamas S. Lu
koševičiaus .pradėjo sezono rung
tynes su labai gerais rezultatais 
lengvai dviem setais nugalint YM 
CA (15:6, 15:9). Vietinis austra
lų laikraštis apie jų pirmąjį lai
mėjimą labai gražiai atsiliepė kar
tu įspėdamas kitas komandas ,kad 
šiais metais Vytis bus kitoms ko
mandoms rimtas priešininkas.

Visiems krepšininkams ir tinkli- 
ninkams linkime daugiau laimės 
sportiškai sukovoti žiemos sezone.

Melbourno Varpas vytiečių kvie
timą draugiškoms rungtynėms ne
priėmė. Numatytas birželio 3 d. 
susitikimas neįvyks.

Visi Vyties sportininkai ir rė
mėjai geelongiškiai rimtai ruošia
si baliui, o valdyba suka galvas, 
kad tik geriau ir gražiau svečius 
priimtų.

E.B.O.

pionierius ir sukūrė garsųjį slalo
mą. Slalome nusileidžiama nuo 
kalno pravažiuojant tarp susmai
gstytų vėliavėlių (vartų). Slalo
mas reikalauja netik greičio, bet 
ir puikios kūno ir slidžių kon
trolės, drąsos ir vikrumo. Lunn 
įrodė Schneider slalomo reikšmę 
slidinėjime. To pasėkoje jiedu į- 
steigė garsiąsias Arlberg — Kan
dahar “mėlynojo kaspino” varžy
bas. Tos varžybos pirmą sykį įvy
ko 1928 metais. Savo svarba jos 
skaitomos pirmos po Olimpinių 
žaidimų.

Nežiūrint kiek toli šiame spor
te yra pažengęs eilinis mėgėjas, 
slidinėjimas visiems atneša nau
dos ir pasitenkinimo.

ga Dainavos klubo Valdyba. Visos 
finansinės ir statybinės komisijų 
vykdomos piniginės operacijos ap
robuojamos Dainavos klubo Val
dybos.

6. Salės eksplotacija ir adminis
tracija rūpinasi sporto klubas Ko
vas, susitaręs su Dainavos Klubo 
Valdyba, atsižvelgiant visų pirma 
į lietuviškus tautinius interesus.

7. Šis susitarimas, iškilus reika
lui, gali būti papildytas, priimant 
naujas jaunimo organizacijas, ar
ba pakeistas kitais punktais, abie
jų klubų bendru sutarimu.

Šį susitarimą priima ir tvirtina 
savo parašais Dainavos Klubo Val
dyba su patikėtiniais ir sporto klu
bo Kovo Valdyba.

Dainavos Klubo Valdyba
Sporto Klubo KOVO Valdyba 

1967 metais balandžio mėn. !5 d. 

Galvoju, kas čia dedasi: ar barz
dų išsigando, ar kokią karo giesmę 
gieda, ar prakeikimą ant mūsų 
galvų šaukia. O laksto po salę kaip 
drignių apsivalgę. Neatsilieka ir 
mūsiškiai. Mėto vieni, mėto kiti, 
bet kad tų Alburiškių ilgi meti
mai kaip pamuilinti lenda. Norė
jau patikrinti, ar lankelio iš va
karo taukais nepatepė, kad geriau 
sviedinys smuktų. O mūsiškiai vis 
po krepšeliu, vis vadinamą “tikrą” 
taikosi užkrauti. O anie gina tą 
krepšį. Ypač tie iš armijos (na, 
kariams taip ir dera). Kai kada 
mūsiškį ant galvos pastato, tai ku
riam laikui pailsėti ant menčių pa
guldo, tai akį nykščiu, dėl visako, 
patikrina. Bet vis su šypsena, vis 
kažkokią “sorę” mini. Teisėjai ir
gi šypsosi taip maloniai, nuolai
džiai, ir vis, kaip svečiams, kokią 
atliekamą baudą užkrauna. Net 
akys paskaudo žaidėjus besekant, 
ir vieną kartą žiūriu — net trys 
dešimti numeriai aikštėje Alburio 
uniformoj. Publika gvoltu šiaukia, 
sako suka, nežinia kuriam dešim
tam dabar baudą rašyt, jei teisė
jas per klaidą ją duos; valdžią už 
atlapų griebia, nukryžiuoti žada. 
Klausiu vieno, klausiu kito, kaip 
su tais dešimtais. Na, mat, sako: 
“tiek prisikvietėm j rinktinę su 
“varpu” palošti, kad uniformų pri
trūko. Susirinkom visas iš atsar
gų. Gaila, kad 3 dešimti. Bet vis 
geriau negu du nuogi aikštėje. O 
juk mes čia tik taip sau, draugiš
kai”. Paaiškinau publikai, ta pa- 
niurzgėjo, padilbom į valdžią vieną 
kitą žvilgsnį metė ir vėl vyrus į 
kovą ragina. Besiaiškinant dėl tų 
numerių ir nemačiau kaip alburiš
kių rinktinė savo naudai užkrovė. 
Tik pro akies kampą pastebėjau, 
kad toks vienas, juodas, plaukuo
tas, vis iš tolo, iš kampo mūsų 
krepšį ‘.šventina”. O mūs treneris 
- kapitonas, būk tai ant suolo sė
di, vilko balsu užstaugia, kažko
kia lenta sau per galvą užvažiuo
ja. Galvoju, kam tos lentos rei
kia, ir krumpliais užtraukus gal
vą skaudės. Bet pasirodo, kad 
prieš porą savaičių Melbourne žai
džiant, kažkas per rungtynes ant 
jo pirštų “rock and roll” pašoko, 
ir taip porą delno kauliukų su
treškėjo. Daktaras tokią lentelę 
pridėjo (ne tokia jau didelė, kaip 
vieškelio rodyklė), ir žaisti už
draudė. O tas sėdėdamas kaip už 
galvos griebiasi, tai ta lentuke vis 
per galvą... Baigėsi rungtynės. Mū
siškiai pralaimėję šypsosi, alburiš- 
kai laimėję šypsosi, viens kitam 
per petį ploja, dešines paspaudžia.

Napastebėjau, kaip rungtynių 
metu dalis Alburio lietuvių val
džios suėjo: p. Valienė su p. Lei- 
tonu net sušilę mūsų vyrus ragino. 
O publikos marios — vos ne visi 
Alburio ir apylinkės lietuviai — 
apie 15 (Kažin, ar daugiau iš vi
so ten yra).

Nusiplovus kovų prakaitą, p. Va 
lienė mergaites, p. Leitonas vy- 
rys savo globon paėmę į skautų sa 
lę paviešėti pakvietė. Nudūmėm į 
tą saliukę, o ten radom trečią 
Apyl. V-bos narį — p. Duobą, tik 
iš darbo atputusį. Kai sėdom prie 
stalo, žiūriu — Jergutėliau bran
giausias, ir Alburio krepšinio va
dovai čia, ir teisėjai, ir visos mer
ginos bei vyrai, kurie žaidė. Ir tas 
plaukotas, kur taip mūsų vyrų 
krepšį iš šono “švetino” irgi atė
jęs (apsivilkęs tai neatrodo toks 
plaukotas) Virš 70 svetelių sugū
žėjo. O vietinės šeimininkės tik 
po salę zujo, vaišintis prašė, nau
jus patiekalus nešė. Ir suruošė 8 
Alburio, Wodongos ir apylinkės 
šeimynėlės tokias vaišes, kad ir 
aukščiausias valdžias nesarmata 
būtų priimti. Ir šaltos, ir šiltos viš 
tienos, ir mišrainių, ir pyragu ir 
dešrų visokių — raitytų ir tiesių, 
ir visokių patrovų, kur vardo ne
žinau bet labai skanu buvo. Prie 
skanių vaišių visi buvę “priešai” 
draugais tapo, amžiną draugystę 
žada, salės vidurin išėję šokį su
meta. Ir taip iki vidurnakčių. Pa
sibaigus šeimininkai svečius nak
vynėn išsivežiojo .patalėliais ap
klojo, o kitą dieną Albury ir jo 
apylinkes aprodė. Ir grįžo varpie- 
čiai abejas rungtynes pralaimėję, 
bet laimingi, nes pamatė, kad ir 
už šimtų mylių gyvenantis lietu
vis yra kaip staiga atrastas din
gęs brolis, suprato, kad ir labai 
maža grupelė, visiems kartu suta
rus, padaro daug daugiau, negu 
didelis būrys nesutardamas.

(buvęs)
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
NEWCASTLE GEELONG

Sekančios pamaldos Newcastelio 
ir apylinkės lietuviams bus laiko
mos birželio 4 d. 11 vai., šv. Lau
ryno bažnyčioje, Broadmedove.

Išpažinčių bus klausoma nuo 
10.80 vai. prieš Mišias.

BRISBANE - NEWCASTELE - 
NEW ZEALAND

Maldos Apaštalavimas
Jo Šventenybė popiežius Paulius 

VI birželio mėnesiui MA nariams 
skyrė sekančias intencijas: 
bendrąją — Kad Dievo 
malonei padedant, krikščioniškas 
jaunimas susižavėtų Bažnyčios vi
dujiniu patrauklumu.
misijų — Už vienuolynų ir 
ordinų gerbūvį bei klestėjmą Af
rikoje.

Aukščiau paminėtomis intenci
jomis gali pasinaudoti Brisbane- 
Newcastle ir Gyvojo Rožančiaus 
nariai.

Kun. S. Gaidelis S.J.

MOE, VIC.
VEDYBINĖ SUKAKTIS 
Prieš keletą savaičių, p.p. F. 

ir M. Sodaičiai su vaikučiais ir 
šių eilučių autorius, Moe., p.p. 
Vlado ir Veronikos Koženiauskų 
namuose ,jų vedybinės sukakties 
dvidešimtmečio proga pakėlė lin
ksmybių kupinas taures už jų lai
mingą šeimyninį gyvenimą ir už 
tolimesnį klestėjimą.

Ta proga, verta pabrėžti, kad 
Vladas Koženiauskas - Kaunietis, 
jo žmona - radviliškietė, vedę Vo
kietijoj DP metais ir Australi
joj susilaukę šaunios dukrelės, Ve
ronikos, kuri pažymėtinai mokosi 
ir net domisis muzika. Pats Vla
das, anksčiau domėjęsis sportu ir 
vairavęs gigantą, Yallourno an- 
gliarausį, galų gale metėsi į bal
tarankių profesiją - tapo formanu. 
Kai kas gali pagalvoti, kad jis ta
po ir darbininkų pabaisa. O, ne! 
Jis yra labai draugiškas ir pas
laugus formanas, einąs savo pa
reigas Morwellio kasyklose. Abu 
solenizantai yra veiklūs vietos lie
tuviškame ir religiniame gyveni
me. Viešpatie, laimink juos! — 

(kor.)

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Dr. J. Maželienė. dirbanti Queen 

Elizabeth ligoninėje, (Adelaidėje) 
pripažinta medicinoje, kaip čia 
baigusi (as graduate) ir nuo šio 
mėn. 8 dienos toje pat ligoninėje 
paskirta kraujo transfuzijų sky
riaus vedėja su daktarės titulu.

Dr. Maželienė čia dirba jau ke
letą metų ir savo profesijos geru 
žinojimu, pralaužė australiškus 
ledus. Pietų Australijoje.

*
Adelaidės liet. Muziejus gavo 

vertingą eksponatą — 1940 m. 
Lietuvos telefono abonentų knygą. 
Laisvame pasaulyje tai labai re
ta knyga, jeigu iš viso dar tokia 
yra.

Ilgai ilgai rinkęsis pagaliau 
sydnėjiškis Kęstas Ankus galuti
nai apsisprendė vesti. Kas ta iš
sirinktoji, neteko patirti, tik žinia, 
kad iš Newcastele. Vestuvės ne
trukus! *

Aną savaitę skaitėme, kad p.p. 
Žaliai buvo nukakę į Brisbanę pa
sišildyti, bet grįžę skundėsi ,kad 
tenai dar šalčiau, nei Bankstowne.

•
Adelaidiškis kylantis jaunas dai 

lininkas Vytautas Šerelis gegužės 
pradžioje buvo suruošęs savo in
dividualinę dailės parodą Mel-
baurne. Paroda uždaryta gegužės 
25 d. Kaip pranešama, šia proga 
susidomėjimas buvo gana didelis. 
Vienu metu iš jo parodos darbų 
buvo parodyta ir televizijoje.

Iš tikrųjų Melb. studentų ba
lius ateinantį penktadienį neišven
giamai turės būti pats sėkmingiau 
sias jau sprendžiant vien iš re
klamos. *

Praėjusią savaitę į Ameriką lai
vu išvyko Sydnėjaus sp. klubo Ko
vo krepšininkė Dana Paulauskaitė, 
su kuria koviečiai gana graudžiai 
atsisveikino, linkėdami daug sėk
mės naujoje vietoje.*

Aną sekmadienį Manly Dievo 
Kūno procesijoje dalyvavo apie 
5000 žmonių, jų tarpe ir lietuvių 
grupelė.

Demonstracijų metu Sydnėjuje 
prieš britų kėsinimąsi i Pabaltie
čių auksą pats didžiausias protes
to plakatas su įrašu “Šalin rankas 
nuo pabaltiečių santaupų” buvo 
paruoštas dviejų australų ir išti
kimai jų pačių laikomas visą pus
valandį prie britų konsulato du
rų. *

Įteikiant britų konsulatui pro
testo raštą du britų pareigūnai 
atidžiai klausėsi delegacijos pareiš 
kimo. Bet kada buvo pagrasinta 
atsiimti iš škotų - britų banko ir 
draudimo įstaigų pinigus, vyres
nysis tuoj pat užsirašė. Matyt, jis 
gal buvo škotas.

APYLINKĖS SUSIRINKIMAS
Gegužės 21 d. įvyko Geelongo 

apylinkės metinis visuotinis susi
rinkimas, kuriam pirmininkavo p. 
K. Starinskas ir sekretoriavo p.
F. Jerenkevičius.
Po išsamaus buv. apylinkės pir
mininko Dr. S. Skapinsko prane
šimo, kur buvo paliestos gerosios 
ir neigiamosios Geelongo visuome
ninio gyvenimo pusės bei iškelta 
daug naujų idėjų, po organizaci
jų pranešimų sekė naujos valdy
bos rinkimai. Išrinktoji nauja val
dyba pareigomis pasiskirstė: pir
mininkas Dr. S. Skapinskas, vice
pirmininkas č. Valodka, sekreto
rius A. Karpavičius, kasininkas S. 
Slavickas ir narys kultūriniams 
reikalams M. Kymantas.

Susirinkimas buvo gana gausus 
palyginamai su kitų metų susirin
kimais. Susirinkimo pirmininkas 
jaunuosos kartos atstovas susirin
kimą pravedė gana gražiai ir gy
vai.

Nauja valdyba buvo išrinkta be 
jokių sunkumų, kas parodo Gee
longo lietuvių bendruomenės visuo
meninį subrendimą.

Samanis

MELBOURNE
PAMALDOS LIET. NAMUOSE

Gegužės 21 d. Melbourno Liet. 
Namų koplytėlė buvo perpildyta 
lietuvių evangelikų, nes čia pirmą 
kartą pamaldas laikė jaunas lie
tuvis kunigas J. Šimboras čia bai
gęs teologijos mokslus ir paskirtas 
į Swan Hill parapiją. Jis regulia
riai žada teikti religinius patar
navimus. Mlb. lietuviams evange
likams.

Su dideliu susikaupimu šias pa
maldas pergyveno ypač vyresnieji 
evangelikai ,kai po ilgų beveik be 
vilties metų jie vėl sulaukė dienos, 
kada jų galvas palaimino ir per
žegnojo kunigas lietuviškai.

Po pamaldų visi susirinko į ma
žąją salę, kur laikinoji parapijos 
taryba buvo paruošiusi visiems 
šiltus pietus. Po to sekė naujos 
tarybos rinkimai.

Laikinoji taryba savo darbą at
liko visus evangelikus suorganiza-

Ku-ka
*

Brisbanėje sunkiai serga p. Kli- 
mienė ir yra dukros ir sūnaus 
priežiūroje. Ligą sunkina dar ir 
senatvė ,nes ligonė jau virš 80 me
tu. «

Pasaulio Lietuvis. Nr. 27. (kovo 
mėn.). Šiame numery aprašomos 
metų pabaigoje įvykusios Sydnė
juje Meno Dienos, žinios iš ben
druomenės veiklos ir kt.

Žinomas veikėjas Geelonge Juo
zas Gailius, jjuvykęs aplankyti sa
vo draugų ir sulošti tūkstančio, 
po kiek laiko išėjęs lauke rado 
savo “premjerą’’ aplaužytais ra
gais. Sako, premjero ašaros net 
grindimis tekėjo. Ašaras greit nu
šluostė, bet “ragus” betiesinant už
truks kelias savaites.*

Brisbanėje lankėsi Pėdsekio re-Pakviestas Pietų Australijos par- 
daktorius p. B. Žalys su ponia, su- lamento narys R.R. Millhouse, Lib 
sipažino su vietos skautų veikla, MP.
tarėsi su skautais ir jų vadovybe. Meninėje dalyje dalyvaus lietu- 
Skaučių vadovė p. R. Platkauskie- vių, latvių ir estų pavieniai meni
nė sutiko bendradarbiauti Pėdse-ninkai ir chorai. Lietuvius atsto- 
kyje suteikdama žinių iš vietos vąus solstė G. Vasiliauskienė ir 
skautų veiklos. Lituania choras.

* Trėmimų minėjimą rengia Ade-
mėne- laidės Baltų Taryba. Anksčiau tie v.-^— __---- >- .j

dėlių pasisekimu. Tikimasi to pa
ties ir šiemet.

Per pastaruosius devynis mene- laidės Baltų Taryba. Anksčiau tie 
dnc Anstraliia nardavė vilmi minėjimai būdavo pravedami su di sius Australija pardavė vilnų uz dp|jn „atsekimu. Tikimasi tn n». 
610 milijonų dolerių.

VISUR
i

AMERIKOS ŽUVUSIEJI
Skelbiama, kad Vietnamo kare 

Amerika prarado 10.000 savo ka
rių. Tai didelis skaičius, bet Ame
rika yra sudėjusi kitur daug dau
giau aukų. Štai Amerikos ciyili- 
niame kare panaikinant vergiją 
(1861-65 m.) žuvo apie 500.000 
amerikiečių, pirmajame pasauli
niame kare (1914-1918 m.) 116. 
708, antrajame pasauliniame kare 
(1939-1945 m.) 407.316 amerikie
čių karių ir Korėjos kare žuvo 
54.246 Amerikos kariai.

— ★ —
New Yorko miesto kas met ren

giamame dailininkų profesionalų 
festivalyje, iš 400 dalyvavusių, 
dailininkas Povilas Puzinas laimė
jo pirmąją premiją už paveikslą 
“Charles Residence”. Premiją 
įteikė New Yorko miesto galva 
John V. Lindsay.

Premijuotasis paveikslas išsta
tytas Hartford Huntington Mu
seum of Modern Art, Columbus 
Cirkle, New York City.

(Elta)
- * - IL

vusi i parapiją. Ją sudarė p.p. J. 
šeštokas, A. Baltrukonienė ir M.
Malakūnienė.

Atidarydamas susirinkimą p. 
šeštokas padėkojo visiems, kurie 
prisidėjo prie parapijos įkūrimo, 
Liet. Namų Valdybai už leidimą 
naudotis koplyčia, p. Kemfertienei 
už vargonėlių paskolinimą, p. Juo
zapavičiui už padarytą kryžių ,p. 
Malakūnui už altoriaus stalą o p. 
Bučelienei už nuolatinį aprūpini
mą gėlėmis ir žvakėmis.

Nauja Parapijos Taryba išrink
ta iš jaunesnių narių. Ją sudaro 
p.p. B. Vosilaitis, V. šeštokas, A. 
Baltrukonienė, O. šrederis, A. Ra
manauskienė, M. Lumpreikšas, V. 
Prokopavičius, Vosilaitė ir Joman
tienė. Kadangi parapija apima ir 
toliau už Melbourno gyvenančius 
lietuvius evangelikus, tai nutar
ta pasivadinti Viktorijos evangeli
kų liuteronų Parapija.

Sekė sveikinimai. Sveikino kun
J. Šimboras perdavęs JAV liete- 
vangelikų sveikinimus, p. J. Nor
mantas tarė žodį blaivininkų ir 
Kult. Fondo vardu. ALB vardu 
nuoširdų žodį tarė p. A. Rama
nauskas. Buvo atsilankęs ir apy
linkės kasininkas p. A. Bikulčius 
ir mus giesmynais aprūpinęs p. 
A. Krausas.

Po susirinkimo buvo bendrai nu- 
sifotagrafuota ir padėkojus šeimi
ninkėms už vaišes išsiskirstyta iki 
kitų pamaldų liepos mėnesį.

(.M)

PERTH
Gegužės 10 d. atvyko pas Pertho 

latvius - liuteronus jų arkivys
kupas Arnoldas Lusis iš Toronto. 
Perth’o latvių bendruomenė savo 
arkivyskupą aerodrome pasitiko 
skaitlingai ir su gėlėmis. Čia arki
vyskupas Lusis susitiko su kaiku- 
riais pažįstamais iš tų laikų, kada 
jis studijavo Latvijos universite
te.

P. Lusis prieš dvejus metus, vi
same pasauly išsisklaidžiusių lat
vių liuteronų buvo išrinktas arki
vyskupu. Arkivyskupas Lusis pa
reiškė The Western Australian 
laikraščio reporteriui, kad 80% 
latvių, daba gyvenančių 15-je kraš 
tų yra liuteronys ir kad eklezija 
už geležinės uždangos vis dar esan
ti gyva, nors ir negali turėti nei 
sekmadienių mokyklų (classes) nei 
seminarų jaunuoliams. Tik laiko
mos pamaldos.

Minėtas laikraštis antrame pus
lapy įsidėjo didoką arkivyskupo 
nuotrauką, jį sutinkant aerodrome 
ir įteikiant jam jaunų latvaičių 
gėlių puokštę.

A. Vembutas

ADELAIDE
RUOŠIASI BIRŽELIO

TRĖMIMŲ MINĖJIMUI
Adelaidės lietuviai jau iš anks

to ruošiasi tinkamai paminėti bir
žele trėmimų 26-sias metines. Mi
nėjimas ruošiamas birželio 25 d.,
nes anksčiau nebuvo galima gauti 
miesto rotušės salės. Minėji
mo programoje

11 vai. pamaldos šv. Kazimie
ro koplyčioje,

3 vai. vainiko padėjimas ant ka
rių paminklo pagerbiant žuvusius 
už Lietuvos laisvę, ir

4 vai. viešas minėjimas Adelai
dės miesto rotušėje (Town Hall).

Minėjime pagrindiniu kalbėtoju

VISAIP
Olandijoje prieš bytnykus ne

seniai ėmėsi akcijos jūrininkai. 
Amsterdame bytnykai ne tik kad 
pasirodė kaip nesocialus elemen
tas, bet net pradėjo reikštis kaip 
agresyvus — užpuldavo moteris, 
net restoranus, nes nieko neveik
dami jie vis tik norėjo valgyti ir 
linksmintis, Ape 200 jūrinnkų už
puolė bytnykų susitelkimo punk
tus, juos sugavę nukirpo, išprau
sė ir dar gerokai įkirto.

*
Kitų metų vidury popiežius Pau 

liūs VI numato dalyvauti pasau
liniame eucharistiniame kongrese 
Bogotoje (Kolumbijoje) ir po to 
aplankyti kitus Pietų Amerikos 
kraštus.

— ★ —
Paskutinėmis žiniomis Ševčan 

provincijoje Kinijoje vyksta kru
vinos tarpusavio kovos. Prileidžia
ma, kad tik per vieną savaitę yra 
apie 10.000 aukų iš abiejų pusių.

★
Prancūzijos prz. C. de Gaulle 

ateinantį mėnesį ketina vizituoti 
Lenkiją.

SYDNEY
KULTŪRINGA POPIETĖ

Gegužės 21 d. Sydnėjaus Liet. 
Mot. Soc. Globos Draugijos Val
dyba Bankstowno Liet. Namuose 
Sydnėjaus liet, visuomenei suren
gė gražią kultūrinę popietę, kurios 
metu draugijos narė dantų gydy
toja p. G.E. Kazokienė papasakojo 
savo įspūdžius iš kelionės po Is
paniją. Savo pranešimą prele
gentė pailiustravo nuotraukomis 
ir paveikslais, o taip pat klausy
tojai buvo supažindinti ir su is
panų muzika, kuri buvo grojama 
iš plokštelių. Klausytojai tikrai 
susidomėję klausėsi įdomaus ir 
vaizdingai pertiekto pranešimo, tik 
gaila, kad tų klausytojų buvo ne 
taip gausiai. Palyginamai Sydnė
juje tokių kultūrinių popiečių ar 
vakarų pastarasiais metais suruo- 
šiama gana retai. O jų tikrai la
bai daug kas pasigenda. Ta proga 
tenka didi padėka Moterų Draugi
jai, kuri ryžosi šią spragą užpil
dyti .Po pranešimo visi dalyviai 
buvo pavaišinti kavute ir pyra
gaičiais.

IRGI JUOKDARYBA

Okupuotoje Lietuvoje Leokadija 
Diržinskaitė paskirta Lietuvos už
sienių reikalų ministru. Tai tik
rai juokingos pareigos atsimenant, 
kad Lietuvą okupavus ir ją įjun
gus į Sov. Sąjungą tokios ministe
rijos visai nereikia, nes okupuota 
Lietuva negali turėti jokių sava
rankiškų santykių su užsieniu.”

Sovietai skelbiasi atradę naujus 
vaistus atjauninti žmogaus orga
nizmą. Paskutiniu metu rumunų 
ekspertai tokius preparatus su so
vietų mokslininkų pagalba demon
stravo tikindami nuostabiais re
zultatais. Tai jau ne pirmas kar
tas su tokiais sovietų pasiskelbi- 
mais, bet rezultatų iki šiolei taip 
ir nėra.

Amerikoje pagaminti nauji 
dirbtinos širdies modeliai, kurie 
pagal pi-avestus bandymus atlieka 
be priekaištų tikros širdies darbą. 
Tikimasi, kad bus surastas tinka
mas pakaitalas normaliai žmogaus 
širdžiai.

— ★ —

Indonezijos vyriausybės organai 
sunaikino šimtus amerikoniškų fil
mų, kurios “nuodijusios jaunosios 
generacijos dvasią”. Spėjama, už
draustosios filmos esančios krimi
nalinio, kowboju ar seksualinio po
būdžio.

NAUJA KLUBO VALDYBA
Nariai išrinkti į sporto klubo 

valdybą pasiskirstė pareigomis se
kančiai:
V. Augustinavičius — p-kas
A. Laukatis — vice p-kas
Z. Motiejūnienė — sekretorė
P. Kviecinskas — kasininkas
K. Krapauskas — narys.
Klubo adresas: lig Sixth Avenue, 
Berala, NJS.W.

A. VOLDEMARUI
ATMINTI MEDALIS

Lietuvos Atgimimo Sąjūdis 
(Adelaidės Skyrius) išleido prof. 
A. Voldemaro atminimui medalį, 
kurio projektą paruošė dail. St. 
Neliubšys. Medalio nukaldinta ri
botas skaičius ir su laiku tebus tai 
numizmatinė retenybė (daugumas 
medalių išsiunčiama į Ameriką). 
Norintieji medalį įsigyti užsaky
mus siunčia:
Mr. Jul. Aleksandravičius, 78 Bo
wer St., Woodville, S.A.

Medalio kaina (su dėžute) 7 do
leriai.

MIRĖ V. KUČINSKAS
Gegužės 6 d. Canberroje mirė 

apie 100 metų sulaukęs Vincas 
Kučinskas, kilęs nuo Vilkaviškio, 
palikdamas žmoną, keturias duk
teris ir sūnų; vaikai jau visi su
augę. Laidotuvėse dalyvavo gau
siai canberiškių lietuvių, net ke
lios šeimos ir iš Sydney. Laidojimo 
apeigas atliko kun. P. Martuzas.

JUOKAIS
PIRŠTUKO VIETA

žmona, kuri priklausė įvairioms 
šalpos organizacijoms, moterų 
draugijoms ir rateliams, grįžo vė
lai namo ir rado savo vyrą tai
santį kojines.

Stebėdama vyro sugebėjimą ji 
sako jam:— Ne ant to piršto lai
kai pirštuką.

— Žinau. Jis turėtų būti ant ta
vo piršto, — atsakė niūriai vyras. 
Gaila, kad neužėjai

— Vakar norėjau užeiti pas ta
ve.

— Kaip gaila, kad neužėjai. Va
kar aš nebuvau namie.

KOKS SKIRTUMAS?
Mokinys: Koks skirtumas tarp 

tarp neurotiko, psichinio ligonio ir 
psichiatro?

Mokytojas: Neurotikas savo
vaizduotėje stato pilis, psichinis 
ligonis jose gyvena, o psichiatras 
iš jų surenka nuomą...

LENGVAI ATSPĖJA
— Aš ir be jo pasakymo žinau, 

kada mano vyras pralošia korto
mis ir kada išlošia.

— O kaip atspėji?
— Labai paprastai. Kai sugrįž

ta pralošęs, tai pakabina kelnes 
ant kablio, o kai išlošia — pasiki- 
ša po pagalve.

musu Pastoge
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REMONTAS 
LIETUVIŲ NAMUOSE

Pranešame visuomenės žiniai, 
kad Melbourno Lietuvių Namuo
se prasidėjo remonto darbai. Dar 
bai vykdomi savom jėgom, todėl 
kviečiame visus prie to prisidėti.

Be to, primename visuotino na
rių susirinkimo nutarimą, kad 
“Kiekvienas narys turi prisidėti 
savo darbu bent vieną darbo die
ną metuose, o jeigu nenori — ga
li išsipirkti, sumokėdamas $16.

Darbai vyksta šeštadieniais nuo 
8 vai. ryto. Melb. Lietuvių Soc. 
Globos Moterų D-ja dirbantie
siems duos pietus, todėl yra rei
kalinga iš anksto žinoti dirbančių
jų skaičius. Tuo reikalu, bent porą 
dienų anksčiau pranešti p. B. Vin
griu!, tel: 37 4737 arba p. V. Po- 
peliučkai, tel: 37 7460.

Dažymo įrankius pageidautina, 
kad kiekvienas atsineštų savo.

M.L. Klubo Tarybą

PRANEŠIMAS
Lietuvių Spaudos Centre (39 

Church St., Lidcombe) gauta dide
lė siunta naujų įvairių knygų ir 
plokštelių.

Spaudos Centras veikia kiekvie
ną sekmadienį Liet. Klubo patal
pose aukščiau minėtu adresu Tel. 
649 8879.

PADĖKA
Sydney Lietuvių Caritas, nuo

širdžiai dėkoja visiems taravu
siems jo metinio baliaus paruoši
me.

Pirmiausia, išpildžiusiems meni- 
nę programą: “Neužmirštuolių” 
kvartetui ir jo vadovui J. Maks
vyčiui. Jaunosiom šokėjom: R 
Černiauskaitei, D. Dulinkskaitei 
ir R. Juozaitytei bei jų tėveliams.

Baliaus šeimininkei M. Statkie
nei ir L. Aleknienei, O. Baravykie- 
nei, G. Jenčienei ir p. Čelkienei — 
prisidėjusioms darbu ir gėrybėmis.

Visiems aukojusiems bufetui, 
loterijai ar suteikusiems nuošir
dų patarnavimą ponioms ir po
nams: V. Ališauskienė, E. Baltri- 
mienė, A. Bastienė, A. Baužė, K. 
Belkus, D. Bižienė, J. Černiaus
kas, Z. čilvinienė, P. Dailidė, K. 
Iz. Daniškevičiai, L. Deikienė, I. 
Dudaitienė, p. Dulinskienė, S. J. 
Grybai, p. Jantauskas, G. Kazo
kienė, J. Kedienė, E. Kiverienė, V. 
B. Kondreckai, E. V. Karpiai, A. 
Kapočienė, M. Kopeikienė, J. V. 
Leveriai, p. Marašinskienė, p.p. 
Medeliai, M. Migevičienė, M. Pa- 
liškienė, p. Penkaitienė, O. Palai- 
tienė, C. Protienė, V. M. ir Vida 
Pužai, M. Petronis, V. Simniškie, 
V. Simanavičienė, M. Slavėnienė, 
A. Statkus, P. Sakalauskas, A. 
Stasa. A. Skirkienė, G. šapronie- 
nė, J. šarkauskienė. V. Sliteris, 
P. Tallat-Kelpšienė, p. Vaičiurgie- 
nė, E. Vanagienė, L. Veteikienė, 
p. Vinevičienė, A. Zubrickienė. A. 
Zigaitienė, N. Žygienė, J.O. Žu
kauskai, S. Zablockienė, L. Bara
vykui ir L. Laukaitytei, o taip 
pat ir Bankstown, Lidrombe na- 
nų valdyboms.

Bent šią nuoširdžia padėka te
bus atlyginta visiems Caritas rė
mėjams ir talkininkams už sėk
mingą šių metų parengimą, kurio 
pelnas, telkiamas būsimai parapi
jos karitatyvinei institucijai.

Kun. P. Butkus, 
Sydn. Liet. Oaritas Pirm.
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