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Ui viską mokame. Ir viską 
perkame. Nieko dykai negauna
me. Tokie gyvenimo dėsniai. Ir 
viskam nustatytos aukštos ir pas
tovios kainos. Jų nenustatė joks 
mokesčių inspektorius, joks kai
nų tvarkytojas. Kainos yra kaip 
geležinės grandys, nukaltos pa
ties gyvenimo, kuriomis esame 
sukaustyti. Už duoną mokame! 
prakaitu, laisvę perkame krauju 
ir gyvybėmis. Šiaip viską, ką 
laimime asmeniškai arba bend
ruomenei, tautai, valstybei, ui 
tai mokame kietu darbu ir au
ka..

Tai yra kieti gyvenimo dės
niai, kurie nekinta nei laike, nei 
kartose, nei aplinkybėse. Tiesa, 
lėmė teikia žmogui ir gyvybiš
kai svarbių nemokamų gėrybių, 
bet čia kalbama tema jos neį
eina į žmogiškai vertingąsias gė
rybes, už kurias ir reikia mokė
ti žmogiškų pastangų kaina.

Stebėtina tik, kad mes lietu
viai šitų dėsnių vis dar nepri
pažįstame ir vis laukiame, kad 
principinius dalykus turime gau
ti be kovos ir nieko nemokėję. 
Kalbame apie lietuvybę išeivijo
je ir tikime, kad už ją nereikia 
kovoti, o ji pati turi išsilaikyti 
arba kitų būti išlaikoma. Mes vi
sai nesiginčijame, kada perkame 
vietinę spaudą ir už ką mokame 
grynais, bet apie savą spaudą 
turime visai kitokią nuomonę: 
skaitome ją nieko nemokėdami, 
o kai gauname paraginimus, kad 
vis tik ir lietuviška spauda kai
nuoja, tai net gi užsigauname, 
kodėl mums tai primenama. Rei
kiamos knygos svetima kalba no 
rėdami mes mokame jos nusta
tytą kainą neklausdami, kad jį 
galėtų būti pusiau pigesnė atsi
menant jos plitimo plotą ir tira
žus, bet kai už tokio dydžio ar 
vertės lietuvišką knygą paprašo 
platintojas minimalinės kainos, 
tai visi šaukiame, kad lietuviška 
knyga yra plėšikiškai brangi ir 
todėl jos neperkame. Beveik kiek 
vienas savo vaikus leidžiame į 
specialias mokyklas, kad išmok
tų muzikos, šokių, amatų ir t.t. 
ir visur nesiraukydami mokame, 
tačiau kai lietuviškos mokyklos 
mokytojus reikia kiek paremti 
arba bent apmokėti už jų kelio
nės faktiškąsias išlaidas, tada 
protestuojame. O iš tiesų nepa
galvojame, kad lietuviui lietuvy
bė turėtų būti neribotai branges
nė už įvairius amatus ar kitus 
priedinius dalykus. Kai reikia ko 
kiam specifiniai tautiniam reika
lui ar jo reprezentavimui lėšų ir 
paskelbiamas atitinkamas vajus, 
mes tuoj keliam triukšmą, kad 
jau mums nusibodo tasai "uba
gavimas”. Reikia tik stebėtis, ko
kių privilegijų esame nusipelnę 
arba kokioj aukštumoj patys sa
ve statome, kad lietuvybės reika
lai statomi elgetos vaidmeny, o 
mes tarsi šalia tos lietuvybės 
stovį jai net su karčiu priekaiš
tu išmetame išmaldą. Tai kas gi 
prašo tų aukų ir kas rūpinasi tą
ja lietuvybe? Ar svetimieji, ar to
kie patys lietuviai, kaip aš ir tu? 
Deja, retai kam ateina į galvą 
toks užklausimas tarsi būtų toks 
santykis, kad vieniems toji lietu
vybė rūpi, o mes tik iš pasigai
lėjimo ją remiame. Praktiškai to
ji lietuvybė yra ir turi būti vie
nodos svarbos — ir tiems, ku
rie ateina "ubagaudami”, ir 
tiems, kurie lietuvybei duoda "iš
maldą”.

Tačiau kiekvienu atveju visi 
stengiamės operuoti kitų mūsų 
brolių nuopelnais, tarsi jie būtų 
mūsų pačių. Lietuvis knygnešys 
prieš šimtą metų ne išmaldą duo
damas rizikavo savo likimu ir gy
vybe kovodamas už lietuvišką 
spaudą. Savanoris lietuvis nepri
klausomybės kovose irgi ne tru
pinį nužėrė nuo savo stalo Lie
tuvai, bet pats save paaukojo, 
lygiai kaip ir vėlesnių laikų su
kilėliai, partizanai, tiesioginiai 
veikėjai ar pogrindžio darbuoto
jai. Už kokius nuopelnus ir ko
kioj kategorijoj mes šiandie sta- 
tomės, operuodami kitų aukomis 
ir nuopelnais, bet patys tik duo
dami išmaldą? Mes laukiame, 
kol kiti padovanos mūsų tautai 
laisvę, tuo tarpu savanoriai ir 
partizanai suprato, kad niekas
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VYTAUTAS BERNOTAS

POLITIKOS VINGIUOSE
VĖL NERAMU 

ARTIMUOSE RYTUOSE

Pastovi tailja Artimuose Rytuo
se atrodo lyg miražas Sinajaus 
pusiasaly. Nors žydų — arabų ka
ras pasibaigė, visgi ten nepraėjo 
nė viena diena taikingai. Grasi
nimai karu Kairo radijo bango
mis ir susišaudymai per Sueso ka
nalą tapo normaliai, kasdieniniu 
reiškiniu.

šio mėnesio pradžioje per vieną 
susišaudymą net šimtas egiptie
čių užmušta ir keliasdešimt žy
dų sužeista. Pereitą savaitę nera
mumų banga padidėjo, kada ara
bai visai netikėtai paskandino Iz
raelio karo laivą Eliat. Su laivu 
sykiu nuskendo 28 žmonės, kiti 
19 žuvo ir apie 100 buvo sužeis
ta.

Dar nepatvirtinta, kur tas lai
vas plaukė ir kieno vandenyse. 
Visgi toks arabų pasielgimas tvir

Rašytojai Antanas Gustaitis, kuriam atiteko 
šių metų Rašytojų D-jos premija už humoristi
nių eilėraščių rinkinį “Ir atskrido juodas var
nas“. A. Gustaitis šiemet atšventė savo 60 m. 
sukaktį.

dykai neduoda ir kad pasaulis 
skaitosi su įvykusiu faktu, o ne 
su teisėtais reikalavimais. Šimt
mečiams žydai buvo pavyzdžiu, 
kaip reikia išlaikyti tautybę, ly
giai žydai ir vėl parodė pavyz
dį, kaip reikia nepriklausomybę 
ginti. Nutautėję svetur mes pasi
darome tik trąša svetimoms tau
toms; kovodami už savo tautą 
ir ją bet kokia kaina išlaikyda
mi mes pasirodome, kad esame 
pozityvus veiksnys, reikšmingas 
skaičius pasaulio sąrangoje ir jo 
matematiškuose ėjimuose. Pasi
traukdami iš nelaimėn pateku
sio krašto dar neįrodėm reikš
mingos aukos. Mes dar turim pa
teisinti savo pasitraukimą ir pa
teisinti ne murmėjimais ar duo
dama išmalda, o lygiai tokiu pat 
besąlyginiu pasiaukojimu, kaip 
aukojosi partizanai, savanoriai, 
knygnešiai. Juk niekas nieko už 
dyka neduoda. Be kovos mes ga
vome Vilnių, bet už tai sumokė
jome viso krašto pavergimu. Tai 
klasiškas pavyzdys, kad nieko už 
dyka negaunama.

Gyvenimas yra nenutrūkstama 
kova: kova už laisvę, kova už 
duoną, kova už išlikimą. Pagal
vokime, kiek mes angažuojamės 
kovai už mūsų krašto kaip tau
tiečių išlikimą?

(v.k.) 

tai rodo, kad taiką Artimuose Ry
tuose teišspręs dar vienas karas.

*
Pasauli daugiausiai nustebino 

ne paskandintas Izraelio laivas, 
bet nepaprastas sovietų gamybos 
raketų tikslumas. Trys raketos 20 
kilometrų nuotolyje surado savo 
taikinį, o mažiau tikslesnė ket
virta raketa sprogo vandenyje prie 
pat laivo.

Arabų išprovokuotas naujas ka
ro veiksmas paskubomis į Kairo 
iššaukė sovietų gynybos maršalą 
Zakarovą. Maršalo ajtsilankymas 
yra susijęs su naujais sovietų su
teiktais ginklais arabams ir to
kių ginklų vartojimu, kurie neat
rodo buvo padaryti pagal sovie
tų norus ar jų komandą.

IŠ sovietų tolimesnės materia
linės ir moralinės paramos ara
bams gana aišku, ko sovietai sie
kia A. Rytuose. Jei ne strategi

RENKAMA ŽURNALISTŲ 
S-GOS VALDYBA 

Korespondenciniu keliu šiuo 
metu renkama Lietuvių Žurnalis
tų Sąjungos Centro Valdyba. 
Naujosios valdybos būstinė nu
matoma Detroite (U.S.A.). Į Są
jungos Centro Valdybą kandida
tais sutiko stoti: Vyt. Alantas, 
Vladas Mingėla, Alfonsas Nakas, 
Vyt. Kutkus, Ant. Gintneris ir kt. 
Valdyboje numatomi penki asme
nys.

NAUJA PASAULIO LIET. 
GYDYTOJŲ S-GOS VALDYBA
Rugsėjo 2-3 d.d. įvykusiame 

Gydytojų Sąjungos suvažiavime 
Clevelande išrinkta nauja Pasau
lio Liet. Gydytojų ir Amerikos 
Lietuvių gydytojų Sąjungos Val
dyba, kurią sudaro: pirm. Dr. H. 
Brazaitis, Dr. D. Degesys, Dr. A. 
Pacevičius, Dr. J. Meškauskas, Dr. 
E. Lenkauskas, Dr. J. Valaitis, 
Dr. J. Balčiūnas, Dr. O. Gustai
nienė, Dr. V. Paprockas.

DAIL. A. RŪKŠTELĖS 
PARODA BOSTONE 

Australijos lietuviams gerai ži
nomas dabar Amerikoje gyvenąs 
dail. Antanas Rūkštelė kaip daili
ninkas sėkmingai darbuojasi 
Amerikoje, štai jo paroda Bosto
ne susilaukė didelio pasisekimo. 
Dail. A. Rūkštelė šiais metais per
žengė jau savo 60-sius metus. 

nė Izraelio padėtis, kur susikry
žiuoja Afrikos, Azijos ir Europos 
kontinentai, dėl Izraelio valdomo 
nenaudingo žemės ploto, karo pa
vojaus Artimuose Rytuose tikrai 
nebūtų.

ORGANIZUOTI
KARO PROTESTAI

Pereitą savaitę gerai organizuo
tame komunistų proteste prieš a- 
merikiečių vedamą politiką Viet
name, visame pasaulyje pasipylė 
didžiulės deminstracijos. Washing
tone, Berlyne, Paryžiuje, Sydnė
juje, Londone, Tokio ir kituose did 
miesčiuose didžiulės demonstrantų 
eisenos perpildė gatves reikalau
damos bombardavimo sustabdymo 
ir amerikonų iš ten pasitraukimo.

Didžiausios demonstracijos įvy
ko Washingtono Pentagone — vy
riausioje gynybos štabo būstinėje. 
Tenai iš dalyvavusių dešimtadalio 
milijono gyventojų, 700 demons
trantų buvo areštuoti.

Politiniame ir socialiniame Ame 
rikos gyvenime daug įtakos pa
daro spauda. Kaipo tokia, spauda 
ypač pastaruoju metu griežtai pa
sisako prieš Amerikos interven
ciją, šiaurės Vietnamo bombarda
vimą ir bendrai prieš prezidento 
Johnsono užsienio ir vidinę poli
tiką.

Amerikos spauda daugumoje 
atvejų sako, kad nuo 1961 metų 
Vietname jau turėta 100.000 aukų. 
Apie 13.000 karių užmušta, kiti 
— sužeisti. Karas Vietname kas 
metai kaštuoja 24 milijardai dole
rių. Ir vien šių metų gale karinės 
išlaidos gali pakilti ligi 28 mili
jardų.

Amerikos spauda kaip ir de
monstrantai abejoja ar neišaiškin
tas susirėmimas pietryčių Azijoje

ĮVYKIAI
Pereitą savaitę amerikiečiai 

pirmą kartą lėktuvais puolė ka
rinį aerodromą į šiaurę nuo Ha
noi, kur yra sovietinių karo lėk
tuvų bazė. Anksčiau to aerodro
mo nelietė, nes bijota, kad kar
tais nebūtų kliudytas koks nors 
sovietinis instruktorius. Iki perei
tos savaitės amerikiečiai virš 
šiaurės Vietnamo prarado 711 sa
vo lėktuvų.

GEDULO DIENA
Eilės amerikiečių organizacijų 

atstovų komitetas skelbia šių me
tų lapkričio 7-tą dieną gedulo die
na dėl apie 90-ties milijonų komu
nizmo aukų, kritusių per 50 metų 
nuo komunistų įsigalėjimo pra
džios Rusijoje.

Amerikoje lapkričio 7 daugumo
je vietų šiemet rinkimų diena. 
Komitetas nurodo, kad veiklusis 
demokratinių teisių praktikavimas 
tą dieną ne tik ne kliūtis, bet net
gi palanki aplinkybė tą pačia 
dieną paskirti ir tinkamoms gedu
lo apeigoms: pamaldoms, susirin
kimams, minėjimams, komunizmo 
siautėjimo įvertinimams, jo aukų 
pagerbimams ir pasipriešinimo 
prieš tą žmonijos nelaimę išreiš
kimams.

(ELTA) 
— ★ —

Prie Sueso vyksta artilerijos su 
sišaudymas tarp žydų ir arabų. 
Pereitą savaitę egiptiečiai paskan
dino Izraėlio karinį laivą tarptau
tiniuose vandenyse netoli port Sai- 
do. Bijoma, kad viduriniuose ry
tuose gali vėl atsinaujinti kovos 
tarp žydų ir arabų, juo labiau, 
kad su sovietų pagalba Egiptas 
vėl stipriai apsiginklavo.

— ★ —
Australijoje prie Pertho aptik

ta didžiuliai pirmos rūšies gele
žies rūdos klodai, kurie ekspertų

Juozas A Imis Jūragis

VĖLINĖS
Kapinės pražydo žvakelėm — 
Gyvieji numirusius lanko — 
Ir kryžių didžiuliai šešėliai 
Iškyla į dangų lyg rankos.

Lyg rankos beskęstančio jūroj, 
Jie šaukia, nors viltį praradę, 
Bet žemė tik tyli paniurus, 
O tolimos žvaigždės bežadės...

Liepsnoja vėlinių žvakelės — 
Čia baigiasi kelias.--------

NAUJAS 
GEN. KONSULAS

nepasibaigs trečiuoju pasauliniu 
karu.

Teisingai ar neteisingai, daugu-
mas amerikiečių tiki, kad šiaurės 
Vienam© bombardavimas ne tiek 
prisidės prie karo sutrumpinimo, 
kiek prailginimo ir priedo — blo
gos pasaulio opinijos.

Spauda kaltina, kad Amerikos 
vyriausybės visas dėmesys nu
kreiptas ne į vidinius reikalus, 
bet į mažai reikšmingą Vietna
mą.

Karas Vietname suskaldė Ame
riką vidiniai, atšaldė santykius su 
buvusiais sąjungininkais ir atito
lino bet kokį bendradarbiavimą su 
Sovietų Sąjunga.

Iš tiesų, karas Vietname su
rištas su daug platesniais ameri
kiečių tikslais negu vietnikai, 
beatnikai ar ružava Amerikos 
spauda pramato.

apskaičiavimu siekia apie pusę 
milijardo tonų rūdos.

— ★ —
Šių metų Nobelio premija už 

nuopelnus medicinoje paskirta 
trims mokslininkams: švedui prof. 
Ragnar Granit ir dviem amerikie
čiams — prof. Haldan K. Hartline 
ir prof. George Wald.

Australija numačiusi į Vietna- 
mą pasiųsti dar vieną batalioną — ★ —
su atitinkamais tankų, helikopte- Vakarų Vokietijoje laikoma apie 
rių ir lėktuvų daliniais. Į šiaurės 4 milijonai šunų, 3 mil. kačių ir 
Vietnamo bombardavimus jau įsi- apie 10 mil. įvairių paukštelių nar 
jungė ir Australijos lėktuvai. vėliuose.

KARO TARNYBA LIETUVOJE
Naujas, maršalo Grečko pareng- nis.

tas Sovietų Sąjungos karinės prie 
volės įstatymas ir Lietuvos gyve
nime rūsti naujiena. Tuo įstaty
mu kraštas paverčiamas beveik 
ištisine militarine mokykla. Skir
tumas, palyginti su ligšioline tvar 
ka, ne tiek tas, kad dabar jau
nuoliai bus šaukiami kariuome
nėn 18 metų (dvejiems ar trejiems 
metams), kiek tas, kad jau prieš 
tai, nuo 17 metų, turės išeiti pa
rengiamąjį apmokymą mokyklose 
arba darbovietėse. Jei šaukimai į 
tikrąją tarnybą ir toliau galės bū
ti atidėdami (studentams, specia- 
linių mokyklų moksleiviams), tai 
nuo parengiamojo karinio apmoky 
mo galės išsisukti tik invalidai. 
Atidėjimai nenutildys šaukimo iki 
27 metų amžiaus, taigi ir studen
tai šaukimo neišvengs, nes iki to
kio amžiaus turi baigti mokslą. 
Per ilgai užtesęs studijas studen
tas gali būti pašalintas dėl nepa
žangumo, o tuo atveju atidėjimas 
automatiškai netenka galios. Bet 
baigusiems numatoma tik vieneri 
metai tarnybos ir karininko laips-

Naujo asmens paskyrimas ir 
pripažinimas Lietuvos Generaliniu 
Konsulu New Yorke yra regimi 
veiksmai, kuriais reiškiasi JAV ir 
Lietuvos santykių tęstinumas. Tie 
veiksmai atlikti eilę precedentų 
turinčia tvarka, išplaukiančia iš 
JAV vyriausybės užimtos ir pa
laikomos pozicijos Lietuvos atž
vilgiu: a) nepripažinimo Sovietų 
Sąjungai teisių į Lietuvą, b) pri
pažinimo užsieniuose tebeveikian
čiai Lietuvos Diplomatinei Tarny
bai esamą padėtį atitinkančių 
komptecijų Lietuvos reikaluose.

Tuo pagrindu, — Lietuvos Ge
neralinio Konsulo vietai New Yor 
ke šiemet, po gen. konsulo V. Sta
šinsko mirties, likus vėl neužim
tai, — Lietuvos Diplomatijos Še
fas S. Lozoraitis rugpiūčio pra
džioje nutarė paskirti j tą vietą 
konsulą Anicetą Simutį ir pavedė 
Lietuvos atstovui Washingtone J. 
Rajeckui atitinkamai pranešti ta
tai JAV Valst. Depertamentui. 
Tai buvo padaryta tam tikra 
(rugpiūčio 11 dienos) nota, į ku
rią Valst. Departamentas atsakė 
rugsėjo 11 dienos nota, pareikš
damas, kad paskyrimą priima ir 
išduoda paliudijimą, jog nuo šiol 
Anicetas Simutis yra pripažįsta
mas, kaip Lietuvos Generalinis 
Konsulas New Yorke.

(ELTA)

Sekti, kas turi būti įtrauktas 
j privalančių atlikti parengiamą
jį apmokymą bei į šaukiamųjų 
sąrašus, yra įpareigotos ne tik 
rajonų komendantūros (kariniai 
komisariatai), milicija ir vykdo
mieji komitetai (vietinė adminis
tracija, metrikacijos biurai, bet 
ir namų valdybos, butų eksploata
vimo kontoros ir net privačių na
mų savininkai. Moterys nuo 19 iki 
40 metų amžiaus, turinčios medi- 
cinį ar kitą kokį specialų paren
gimą, irgi gali būti paimtos kari
nėn ataskaiton net ir taiko smetu, 
ir gali būti šaukiamos atlikti mo
komąsias pratybas. Mokyklose, į- 
monėse, įstaigose, organizacijose 
(t.y., prekybos, statybos ir kt. ins
titucijose) ir net kolchozuose nu
matomi steigti parengiamojo ka
rinio apmokymo kursai su etati
niais kariniais vadovais.

Naujokų (18-mečių) ėmimas da
bar bus vykdomas dukart per me
tus: gegužės-birželio ir lapkričio- 
gruodžio mėnesiais.

(ELTA)
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JONAS SOLIŪNAS

MŪSŲ PRETENZINGUMAS
Seniai norėjau šiuo klausimu pakalbėti. Tik nedrįsau, o be 

to ir nebuvo dirvos tokiam pasisakymui. Mat, mūsiškiai yra labai 
jautrūs savikritikai ir bet kam užmynus ant mazolio labai aštriai 
reaguoja. Žinoma, reakcija visados siunčiama ne diskutuojamo klau
simo adresu, bet tą klausimą iškėlusio asmens. Tokiu būdu kritika 
nukreipiama į autorių ir būna kritikuojamas ne pats dalykas, o au
torius. Taip neretai mes suvesdinėjame sąskaitas su mums nepa
tinkamais asmenimis pretenduodami jog iš tikrųjų mes verčiamės 
kritika, bet ne paprastu šmeižtuliu. Ir ne vien kritikos srity verčia
mės pretenzijomis. Visas mūsų užsieninis gyvenimas yra pilnas tų 
pretenzijų.

Manding, mes savo pretenzingumą atsivežėme. iš Lietuvos. 
Laisvais laikais mes pretendavome į galingą Europos valstybę. Mū
sų istorikai mus mokė apie tautos praeitį kartu nepamiršdami pa
minėti ir mūsų siekius į gudų žemes bei Prūsiją. Tai buvo mūsų 
istorinės pretenzijos. Nepriklausomybės laikais vaizdavome, ir sa
ve įtikinėjome savo kariškų pajėgų galybe. Kraštą nelaimei užgriu
vus atsimename, kas nutiko su mūsų kariška galybe. Garsus kal
bėjimas ir tuščios pretenzijos subliūkšta prieš tikrovę.

Netrūksta to nesveiko pretenzingumo ir dabar. Sakykime, poli
tiniame gyvenime ir veikloje mes vis dar įsivaizduojame save di
deliais valdovais esą. Vlikas vaizduoja seimą, sudarytą iš dauge
lio partijų atstovų. Tuo tarpu tikrovė rodo visai ką kitą. Dažnai 
Vlike atstovaujamos partijos vos pajėgia sudaryti centro valdybą. 
Anava pernai įvyko irgi kuriozas. Viena partija, nesurasdama savo 
tarpe tinkamo atstovo į vyriausią Vliko Valdybą, savo Įgaliotinį 
pasiskolina frontininką, šis įgaliotinis, žinoma, šypsojosi ir teisi
nosi, kad reikia tą partiją atstovauti, nes ji kitaip neįeisianti į 
Vliką.

Vliko amžinos pretenzijos į vadovavimą krašto išlaisvinimui 
yra nedaug mums naudingos dėl savo esamos struktūros ir jį su
darančių partijų atstovų rinkimo būdo. Vlikas neatstovauja tikrųjų 
užsienio lietuvių pažiūrų.

Negeriau su mūsų pretenzingumu ir kitose, gyvenimo srityse. 
Didžiausią nuodėmę šiuo atžvilgiu tai daro mūsų menininkai. Čia 
mūsų pretenzingumas į “geriausius ir garsiausius” pasaulyje yra 
tiek toli nuėjęs, jog yra atstūmęs ne vieną mūsų jaunuolį nuo lietu
viško kamieno. Toks pavyzdys. Prieš keletą metų Čikagoje, buvo 
pastatyta “Fausto” opera. Pastatymas buvo apgailėtinas. Silpnas. 
Solistai silpni ir nevykusiai pasirodė. Žinoma, po spektaklio pasi
rodė įprastiniai liaupsinimai ir solistų mėtymas į viršų už gerai 
atliktą darbą. Dievaž, tai buvo atliktas darbas, bet nieko panašaus 
į dainavimą. Operos pastatyme atsilankė daug jaunimo. Pats gir
dėjau, kaip dar spektaklio metu jaunimas juokavo apie solistus. 
Gaila, bet visų nustebimui mūsų spauda tą “Faustą” Įvertino la
bai gerai.

Tokių bereikalingų liaupsinimų vis dar pasitako. Šiandie sunku 
jau surasti lietuvių solistą, kuris nebūtų pasaulinio garso. Neleng
va taip pat įžiūrėti ir dailinininką, kuris nebūtų pripažintas viso 
pasaulio kritikų.

Tiesa, kiek kuklesni yra mūsų rašytojai ir poetai. Tačiau 
čia irgi yra nesveikų apraiškų. Bet jau iš kito kamieno, šiandien 
mūsų rašyto žodžio meistrai įvertinami pagal savo pasaulėžiūras. 
Štai Santaros — Šviesos “Metmenims” geriausi yra Nagys, Liūne 
Sutema, Katiliškis, o tuo tarpu Draugo pasekėjams — Bradūnas, 
Vaičiulaitis, Maceina ir kt. Tokios neskanios kritikos dar vis pa
sitaiko. Žinia, tokia kritika tarnauja labai mažai pačiam rašytojui, 
o dar mažiau lietuviškai publikai. Pasekmė? Mūsų jaunimas pra
randa pasitikėjimą mūsų kultūrinėmis pajėgomis, savais kūrėjais. 
Iš tikro po ano “Fausto” spektaklio daug jaunimo atsižadėjo dau
giau lietuviškon operon eiti. Gi po vienašališkos nevykusios rašy
tojo ar poeto kūrinio kritikos daug prarandame ir jaunųjų skaity
tojų.

Nesijuokite, bet tasai nesveikas pretenzingumas yra tikrai di
delė mūsų gyvenimo problema. Ji būtina nagrinėti ir turime prieš 
ją kovoti, nes kitaip žūsime ne nuo nutautimo, bet nuo tuščiažo
džiavimo sunkios naštos.

TOKIOS TOKELĖS
Naujas laureatas. Lietuvių Rašytojų Draugijos 500 dolerių 

premiją už 1966 m. laimėjo mūsų humoristikos meisteris rašyto
jas Antanas Gustaitis. Jam ir premija bus įteikta Kultūros Kongre
so metu Čikagoje.

Prakasta lėmė. Neseniai Čikagoje Lietuvos gen. konsulas Dr. 
P. Daudžvardis prakasė žemę prie jėzuitų Jaunimo Centro. Šio lie
tuviško kultūros centro patalpos bus praplatintos.

Lietuviškos pavardės proteste. Neseniai įvykusiose antiviet- 
namo karo demonstracijose, tarp daugybės kitataučių dvasiškių rė
mėjų matėsi ir lietuviškų pavardžių.

VISUR
Floridos (U.S.A.) pakraščiuose 

pradėjo siausti neišaiškintas žu
vų maras, kurio pasėkoje masės 
negyvų žuvų pasirodė pakrantėse 
ir net sveikatingumo organai su
organizavo specialius buldozerius, 
kurie kasa duobes ir masėmis tas 
negyvas žuvis laidoja. Aiškinama, 
kad kažkoks raudonas smulkus or
ganizmas pradėjo nepaprastai 
stis, kuris ne tik kad vandenį 
dažė raudonai, bet ir masėmis 
vis dusina.

vei- 
nu- 
žu-

į palikimą teisme turi įrodyti žmo
gaus sielos buvimą. Tokių pasi
šovusių buvo apie 1000, bet bylai 
vykstant daug atkrito, nes nepa
tiekė svarių argumentų. Dabar be 
palikę tik keli finalistai, jų tarpe 
ir lietuvis inž. J. Truškauskas. 
Galimas daiktas, kad lietuviui ga
li atitekti tasai palikimas arba jam 
teks dalintis su kitais varžovais.. 
Priklausys, kaip teismas įvertins 
jo argumentus.

“VAIDILA“ ADELAIDĖJE
(VAIDILOS Teatro pirmasis pa- sirodymas Adelaidėje)

Praeities gabalėlis.
Paskutinius kelerius metus Ade

laidės kolonija badavo ir gyveno 
tik prisiminimais, kad kadaise čia 
gražiai reiškėsi vaidintojų kolek
tyvai (Teatras-Studija, davusi 14 
pastatymų ir vėliau atsiradusi Te
atro Mylėtojų Grupė, pateikusi be
ne 8 premjeras). Sceniniai pasi
rodymai tais laikais iš Adelaidės 
buvo eksportuojami. Deja, Teat
ras-Studija, išdalinęs diplomus sa
vo aktoriams, faktiškai nustojo 
veikęs. Popierinis abiejų kolekty
vų susijungimas irgi nedavė jokių 
rezultatų. Dabar jau juokiamasi, 
kad kolektyvai buvo sujungti “eko
nominiais sumetimais”, norint abu 
sutalpinti į vieną grabą.
Tačiau liesieji metai, atrodo, pa

sibaigė. Daugiausia sceniniais pa
statymais besisieloją adelaidiškiai 
kultūrininkai (J. Neverauskas, J. 
Venclovavičius, Pr. Pusdešris ir 
J. Jonavičius) prieš kiek laiko ė- 
mesi iniciatyvos sutelkti krūvon 
pakrikusius vaidintojus, pajun
giant juos naujame vaidintojų 
vienete, kuris buvo pavadintas 
VAIDILOS TEATRO vardu. Vai
dilos teatro pastatymus pasiė
mė režisuoti J. Neverauskas ir 
J. Venclovavičius. Į kolektyvą bu
vo kviečiami visi, kurie kada nors 
vaidino, o taip pat ir tie, kurie 
turi palinkimų sceniniams pasi
rodymams. Šiuo metu Vaidilos Te
atras savo kolektyvo sąrašuose tu
ri apie 20 asmenų, sutinkančių 
dalyvauti viename arba kitame 
pastatyme. Būtų tikrai idealu, jei
gu į Vaidilos kolektyvą įsijung
tų dvigubai daugiau scenos mėgė
jų. Tada jis visokeriopai sustip
rėtų ir režisoriai turėtų laisves
nes rankas pasirinkti geresnius 
veikalus. Kaip teko patirti, šiuo 
metu J. Venslovavičius jau pra
dėjo repetuoti A. Kairio patrio
tinį veikalą LAISVĖS MEDIS, ku 
ris numatoma pastatyti Nepriklau 
somybes sukaktuvių proga. Reži- 
sorius Venslovavičius, ieškodamas 
vaidintojų Laisvės Medžiui turėjo 
išvaikščioti kankinančias staci
jas, kol vaidintojus susimedžiojo. 
Kolektyvan įsijungus didesniam 
scenos mylėtojų skaičiui, visi tie 
nereikalingi vargai atkristų. Vai
dilai reikalingi visi anksčiau vai
dinusieji, kaip branduolys, bet no
rėdamas būti gyvas, teatras pasi
ryžęs sudaryti palankiausias sąly
gas ir pradedantiems.

jį žodį, autorius pagerbtas tylos 
minute.

Komedijos turinys labai papras 
tas: du ūkininkai (Bubulis, vaidi
no V. Baltutis, ir Dundulis, vai
dino P. Duoba) smertelnai susi
rieja dėl bičių spiečiaus. Tos rie
tenos grasina sunaikinti du iki au
sų įsimylėjusius jaunuolius: Bu- 
bulio vienturtę dukterį Radastą 
(B. Kmitaitė) ir Dundulio vien
turtį sūnų Dobilą (K. Gurskis), 
tačiau nors dirbtinai, bet viskas 
baigiasi taikoj. Ketveriukei papil
dyti Rūkas į sceną įveda viengun
gius Girdžių (A. Gutis) ir šal
tekšnį (P. Daugėla), o taip pat 
žūt būt ištekėti norinčią našlę 
Agulę (A. Miliauskienė). Kadan
gi reikalas sukasi aplink vestuves 
(visi čia tegalvoja tik apie susi
poravimą), tai negalima apsieiti 
ir be piršlio. Tarulio (A. Mačiu
kas). Vaidmuo, neturįs mažiausio 
gabalėlio jumoro, tikrumoje per
sunktas vidine tragedija, autoriaus 
valia įpintas j Bubulio šeiminin
kės Rožės vaidmenį, kuris teko D. 
Maželytei.

Veikuliukui galima daryti daug 
užmetimų, dėl turinio banalumo, 
intrigos stokos, dėl visos eilės dirb
tinumų, dėl nesirūpinimo gyveni
miškuoju pateisinimu ir t.t. Ta
čiau tai yra akademiniai priekaiš
tai. Pilnutėlė Adelaidės Lietuvių 
Namų salė (visos sėdimos vietos 
buvo užimtos; kaikam reikėjo ir 
pastovėti) šiais priekaištais visai 
nesuko sau galvos. Pasiilgę sceni
nių pasirodymų, adelaidiškiai atė
jo pasijuokti ir visi nuoširdžiai

kvatojo. Seniai buvo girdėta tokių 
nuoširdžių ir smarkių plojimų, ku 
rie sekė vaidinimui pasibaigus. Do 
vanų ir gėlių vargu kada nors 
tiek buvo sunešta į sceną.

Visi ėjo pasižiūrėti mėgėjų vai
dinimo ir išeidami visi žinojo, kad 
vaidino mėgėjai. Tačiau visiems, 
atrodo, pilnai pakako to, ką scenos 
mėgėjai davė ir visi buvo jiems 
dėkingi. Veršiu nebliovęs jaučiu 
nebaubsi. Adelaidiškiai įsitikinę, 
kad visas Vaidilos kolektyvas, pra 
dedant režisoriais ir baigiant vai
dintojais, nuolatos stengsis patys 
save auklėti, mokintis ir tobulėti. 
Ateityje, dirbant su jneile ir stip
resniu įsigyvenimu, vaidintojams 
pavyks ne tik žodžius išmokti, bet 
ir atitinkamai paryškintus tipus 
sukurti. Pyktis tada išsiverš ne 
tik šūkavimais, bet ir širdies pla
kimu. Režisoriai irgi pamatys, kad 
scenoje galima daug laimėti, krei
piant atitinkamą dėmesį į kalbos 
skiriamuosius ženklus, punktuaciją 
pritaikintas 
ir kit

Sceninių 
mas aiškiai
nos mylėtojams, kad adelaidiškiai 
eina ir nori eiti su jais kartu, nori 
stebėti jų veržimąsi pirmyn, jų pa
žangą. Jie aiškiai supranta, kad 
šiame nedėkingam tremties kultū
riniame darbe visiems scenos my
lėtojams reikės rodyti neriboto pa
sišventimo ir atsidavimo. Adelai
diškiai tai vertina ir vertins.

Vertos dėmesio dailininko
Neliubšio dekoracijos. Būdinga, 
kad dailininkas krypsta į lengves-

kaip įveda-

rūpinosi V.

yra naujas,

pauzas, bangavimus

vaidinimų atnaujini- 
parodė Adelaidės sce-

nes spalvas.
Daug sumanumo parodė A. 

Maželis, parinkdamas veikaliuko 
turiniui tinkamas lietuviškas dai
neles, kurios tarnavo, 
mosios melodijos.

Veikalo apšvietimu 
Vosylius.

Nors teatro vardas
tačiau pirmame jo pastatyme ak
torių daugumą (septyni) sudarė 
“veteranai” — Teatro Mylėtojų 
grupės pstatymuose (Kaimynai, 
Živilė, Atžalynas, Aušros Sūnūs, 
Buhalterijos klaida, Sulaužyta prie 
saika, Vaiva ir t.t). Iš buvusių 
Teatro-Studijos aktorių šiame vai 
dinime pasirodė A. Gutis, kuris 
sėkmingai yra įsijungęs į vietos 
australų vaidintojų grupę ir ten 
aukštai vertinamas. Kiek girdėti, 
sekančiame Vaidilos pastatyme, 
(Laisvės Medis, kurį režisuos J. 
Venslovavičius, yra didesnis skai
čius buvusių Teatro-Studijos auk
lėtinių, dalis Teatro Mylėtojų 
Grupės narių ir eilė anksčiau vi
sai nevaidinusių. Naujos premje
ros adelaidiškiai nekantriai lau
kia.

Visai nauja sceniniam gyveni
me buvo Birutė Kmitaitė. Jos de
biutas laikytinas pavykusiu. Nuo
širdus darbas, nors parodyti sce
noje ne save, bet vaizduojamą as
menį, sujungtas su 
niais privalumais ir 
režisūrai galės vesti 
taitę į pasisekimus.
džiu turėtų pasekti ir kiti jaunuo
liai. Jiems yra geriausia proga 
pasisemti naujų išgyvenimų ir 
išaugti sau žmonėmis. Gali kai 
kam atrodyti keista, tačiau tie
sa, kad sceniniai pasirodymai pa
deda jaunuoliams laisviau jaustis 
gyvenime.

individuali- 
pasidavimu 

jauną Kini
jos pavyz-

S.

V. Minvydas

Lietuvoje
sio jam, jau kuris metas neviltin
gai sergančiam, suėjo 60 metų 
amžiaus.

laiko dailininkai skun- 
jiems labai stinga me- 
spalvinio stiklo. Tokio 
tiek gamina tik Berio- 

prie Gudi- 
stiklo fa- 
stiklo pa-

Pirmasis Vaidilos pastatymas
Žodis tapo kūnu spalio 14 d. J. 

Neverauskui režisuojant tą dieną 
Lietuvių Namuose buvo suvaidinta 
nesniai JAV mirusio Antano Rū
ko triveiksmė komedija BUMBU
LIS IR DUNDULIS. Prieš prem
jerą, per p. Pusdešrio įvedamą-

Lietuvoj yra keletas gerai pasi
reiškusių vitražo (spalvinio stik
lo) dailininkų. Jų darbais papuoš
tas ir rusų paviljonas Montrealy- 
je.

Jau kiek 
džiasi, kad 
džiagos — 
stiklo šiek
zovkos (Lydos rajono, 
jos priskirtoje srityje) 
brikelis. Ten spalvinio 
gamina mažai ir tik keliom spal
vom.

Dabar dailininkai susilaukė ge
ros žinios: pertvarkomas stiklo fa
brikas Vilniuje ir pritaikomas ga
minti spalviniam stiklui. Žada pa
gaminti net apie 300 tonų tokio 
stiklo per metus (daugiau, negu 
dailininkams reikia), ir spalvų 
būsią net 30.

SIELOS ĮRODYMAS UŽ 
UŽ 268.000 DOLERIŲ

Amerikoje vyksta keista byla. 
Vienas amerikietis James Kidd sa
vo. testamente užrašė 268.000 do
lerių tam, kas įrodys, kad žmogus 
turi sielą. Vykdant tą testamen
tą užvesta byla, kur kandidatai

“Vilties” Draugija Clevelande 
(USA) išleido antra laida buvu
sio Amerikos pasiuntinio Lietuvo
je Dr. Owen J.C. Norem knygą 
“Timless Lithuania” antrąja lai
dą. Veikalas turi 299 psl., gau
siai iliustruotas. Autorius su di
dele simpatija aprašo Lietuvą pa
liesdamas jos istoriją, nepriklau
somybės laikus ir sovietų bei vo
kiečių okupacijas. Taip pat pabrė
žia Lietuvos didelius laimėjimus 
kultūriniame ir ekonominiame ne
priklausomos Lietuvos gyvenime. 
Knyga yra didelis įnašas apie Lie
tuvą ir lietuvius svetima kalba, 
tinkama reprezentacijai. K nygos 
kaina 4 doleriai.

Vilniaus burmistras J. Vildžiū
nas, sugrįžęs iš pasaulinės mūgės 
Kanadoje Expo ’67, didžiai susi
žavėjęs pasakojo savo įspūdžius 
pabrėždamas:

— Tokia kelionė labai pamokan
ti. Sovietų paviljone mes gėrėjo
mės tokiais sovietiniais gaminiais, 
kokių mes net neįsivaizduojame ir 
nesame matę!

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š.m. spalio 
20 d. mirė mylima žmona ir motina

AGNĖ GERVINIENĖ
sulaukusi 61 metų amžiaus. Palaidota Rookwood kapinėse. 

Liko liūdesy
Vyras Aleksandras ir 

sūnus Edvardas su šeima

Jonas Ragauskas, buvęs kuni
gas, keliolika pastarųjų metų gar
sėjęs Lietuvoj kaip žemesniojo iš
silavinimo žmonėms pritaikintos 
prieštikybinės propagandos kūrė
jas ir skleidėjas, mirė Vilniuje, 
spalio 11 d. Pieš pusantro mėne-

American Opinion, politinių ap
žvalgų žurnalas, 1967 m. lapkri
čio mėnesiui skirtoje laidoje įdė
jo straipsnį “Pavergtieji — Pa
moka apie komunistų priemones” 
kuriame ryškinami vidujiniai 
prieštaringumai J.A.V. vyriausy
bės politikoje pavergtųjų tautų 
klausimu. Nurodo Pavergtųjų 
Tautų Savaitės paskelbimą bei jo 
santūrumą ir bandymą “tiesti til
tus” į tų pačių tautų pavergėjus 
ar pavergėjų toms tautoms pri
mestus režimus.

Straipsnyje dėstomieji sampro
tavimai remiami, tarp ko kita, ir 
priminimu ištisos eilės faktų iš 
Lietuvos bei Latvijos pavergimo 
istorijos. Rašinys pailiustruotas 
nuotraukomis iš 1941 metais Lie
tuvoj — Rainiuose, Pravieniškė
se — bolševikų įvykdytų žudynių.

Du daūkai dailininkai — Mečys 
Bulaka, grafikas, ir Viktoras Pa
lys, skulptorius, pereitą mėnesi 
(rugs. 12 ir 25) sulaukė 60 metų

amžiaus.
M. Bulaka gyvena Vilniuje. Be 

grafikos darbų, dar nemažai reiš
kiasi ir teatruose, kaip dekora
torius. Laukiama netrukus pasi
rodant jo vario raižinių rinkinio 
tema “Vilniaus panorama”. Taip 
pat esąs surinkęs medžiagos Do
nelaičio Metams “išversti” i gra
fikos kalbą.

V. Palys gyvena Kaune, dėsto 
skulptūrą ir piešimą dailės ins
tituto vakariniame skyriuje. (E)

“Dabar Lietuva socialistinė, 
Suomija — kapitalistinė”, sampro 
tavo vienas iš Tiesos (’67/239) 
redaktorių, rinkdamas žodžius pa
aiškinti dar neįparstam faktui, 
kad tuo metu Marijampolėj (vad. 
Kapsuke) lankėsi svečiai iš Suo
mijos, Kokkola miesto trys vice- 
burmistrai. Maskvai sutikus, suo
miai iš Kokkola jau prieš dvejus 
metus pasisiūlė bičiuliautis su 
Marijampole, ir dabar lankosi vie
ni pas kitus. Redaktorius nurami
no skaitytojus, kad Suomija, vis- 
dėlto, 
nas” 
(nors 
“kova 
tarpio

"taikus mūsų šalies kaimy- 
ir draugystė su suominis 
ir “kapitalistiniais”) yra 
už taiką, už pažangą, savi- 
susi pratimą”...

(E)

>>>zcccccc*>%o>rccc«ccccccc<c*:>^>::ccc*>>>>:

MUSU PASTOGĖS

SPAUDOS BALIUS
LAPKRIČIO 11 D SYDNEY TOWN HALL!

Laiko beliko tik DVI savaitės. Apsirūpinkite bilietais iš anksto sudarydami savas gru- 
prie staliukų.
Vietas skirsto V. KAZOKAS (tel. 70 8395)
PAKVIETIMUS PLATINA;

S. Narušis, 36 Berrille Rd., Beverley Hills, tel. 53 5455
E. Kolakauskas, 32 Cornwall Rd., Auburn, tel. 649 9379
V. Skrinska, 7 Lemnos St., Homebush
V. Patašius, 55 Riverview Rd., Earlwood, tel. 55 4640
V. Jaras, 10 Thomas St., Merrylands, tel. 637 4613
P. Pullinen, 3 Castle. Howard Rd., Cheltenham, tel. 86 8180
K. Kavaliauskas, 196 Gibson Ave., Padstow, tel. 77 5262
J. P. Kedys, 93 A Argyle St., Parramatta, tel. 635 9787
S. Zablockienė, Spaudos Kioskas prie bažnyčios Lidcombe
P. Alekna, Sydney Liet. Klubas, 39 Church St., Lidcombe, 

tel. 649 8879
M. Petronis, 152 Liverpool Rd., Enfield, tel. 747 5727
S. Žukas, 13 George St., Lambton, N.S.W.
A. Alyta, 13 Archibald St., Lyneham, A.C.T.
M. Gailionas, 5 Fowler St., Bulli, N.S.W.

SPAUDOS BALIUS — tai iškilmingiausias parengimas ir pats šauniausias balius vi
same Pietų Pusrutuly!

įėjimas — $ 3.00 asmeniui. Nedirbantiems studentams ir pensininkams — $ 2.00. 
Baliaus pradiia 7 vai. vak., pabaiga — 2 vai. ryto.

Rengėjas — ALB Krašto Valdyba
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1967 m. spalio 80 d. MŪSŲ PASTOGĖ

STUbENTŲ VISI STUDENTAI

DALYVAUJA

SPAUDOS BALIUJE

SYDNEY

TOWN HALL

V. MYKOLAIČIO PUTINO LAIŠKAI

1967 m. spalio 30 d.
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Daugiau kaip per 20 antrosios bolSevikinės 
okupacijos metų, visą laiką Lietuvoj gyvenusiam 
(ten ir mirusiam) Putinui iš visų pasaulio kraitų 
artimiausias, be abejo, buvo Australija. Ten gy
veno ir tebegyvena jo artimieji: sesuo, svainis, 
seserėčia. Su jais Putinas palaikė intensyvią ko
respondenciją iki pat paskutiniųjų savo gyveni
mo dienų, /j jo Australijon paradytų laiškų su
sidarytų graži ir nemaža knyga. Čionai, štai, pa
tiekiame poeto sesers, p. M. Slavėnienės, specia
liai parinktų pluoštelį.

.... “Laikraščiuose išskaitysite, kad mane iš
tiko netikėta garbė: gavau stambią premiją 
(25.000 rb.) už “Sukilėlius”. Tokią pat premiją 
gavo I. Simonaitytė už “Vilių Karalių”. Sugrį
žęs į Vilnių, šį įdomų veikalą Jums pasiųsiu. Da
bar visi laukia “Sukilėlių” II tomo. Deja, neži
nau kada jo sulauks. Jis juda taip pamažu. Per 
vasarą beveik nieko nepadariau. Druskininkuo
se rašiau poezijos, parašiau eilėraščių ciklą “Pro
metėjus’. Gal po kurio laiko pasirodys “Pergalė- 

Su amžiumi jau dėl grynai giau gyvenimo realybės atitrū- Skirtumai tačiau tarp vyrės- je”. Atostogas praleidom gana gerai, bet dar- 
biocheminių organizme kitimų kusios. Jiems didelė kliūtis buvo niųjų ir jaunųjų, tarp konserva- 
pasikeičia žmogaus gyvastingu- kalbos nemokėjimas, dažnai net tyvaus ir modemiškai progresy- 
mas, o dėl to ir tempas, nuo- išsimokslinusiems dėl tos prie- 

” * ' •■•••" •• • žasties neprieinamumas literatū
ros svetimomis kalbomis ar vie
tine krašto. Be abejo, dalis šių 
liko atviresnio akiračio ir labiau 
atdari naujai dvasiai ir aplinkai,, 
ypač tie., kurie nenustojo gilinę- 
si, neatmetė knygos, neprarado 
noro suprasti reiškinių, nors ir 
nemielų. Jiems ypač padeda jų 
gilus patyrimas, jų Lietuvos pra
eities ir sąlygų centrinėje ir ry
tinėje Europoje pažinimas. Kal
bos nėra, kad jie visi yra prieš 
maskviškės okupacijos faktą, be.t 
atviri į tautos laisvėjimą ir nau
jų kelių jieškoti. Viduriniai tai 
labiausiai sužalota mūsų grupė. 
Jų dalis dažniausiai visko neigė
jai, oportunistai, pirmieji ban
dę supanašėti su adoptavusio 
krašto visuomene, bet ir prie 
jos pilnai nepritapę, savotiškai 
ambicingi ir savųjų vyresniųjų, 
ir adoptavusio krašto visuome
nės atžvilgiu. Lietuviškoj veikloj 
jie mažai teįsijungia, vaikus auk 
lėja dažniausiai lietuvių atitrū
kusiai, nes vis kuo nors nepa
tenkinti, vis ne taip, o patys re
tai kam angažuojasi. Jie giliau 
už vyresniuosius paveikti nepas
tovios ir labai judrios karo ir 
pokario dvasios, iš viso techno
logijos amžiaus. Vertybių atžvil
giu jie labiausiai pasimetę, daž
niausiai viskam abejingi. Dalis 
jų pasiekė mokslo ir yra sėkmin
gai įsikūrę naujose sąlygose. 
Paprastai jie nekonformistai, bet 
vengia viešumos, nes nesą pras
mės.

Jaunesniosios kartos dalis yra 
aktyviai dar vyresniųjų užanga- 
žuota lietuviškam darbui. Jie at
viri ir praeičiai ir ateičiai, es
mėje modernistai, bet turį ide
alizmo, entuziazmo ir ryžto. Ly
giai pajėgūs komunikacijai su sa
viškiais vyresniaisiais ir jauniais, 
o taip pat ir su krašto savo am
žiaus generacija, taip pat ir su 
kitomis etninėmis grupėmis. Pag
rinde jie kosmopolitai, bet su 
žvilgsniu į savo tautą. Tai mū
sų bendruomenės viltis. Dalis ta
čiau jų, ypač kurie sukūrė miš
rias šeimas, yra nusigręžę tik į 
save, betkokiems visuomeni
niams reikalams abejingi ir nu
siteikę nihilistiškai, jei tai ne
reikšminga jųjų asmeninei egzis
tencijai bei karjerai.

Jauniausieji yra problemati- 
niai vaikai, apie kuriuos šian
dien sunku dar ką nors pasaky
ti. Lietuviškai didelė jų dalis kai 
ba laužytai, šiaip jau lietuviški 
beraščiai.

KARTU PROBLEMA IŠEIVIJOJE

taikos bei pasitikėjimas aplinka 
ir aplinkos reiškiniais. Tačiau 
kiekviena vyresnioji karta yra lin 
kusi reikalauti iš jaunesniųjų lyg 
įgimtų bei savaime suprantamų 
tokių chrakterio apraiškų bei to
kios įžvalgos, ką ji pati įgavo 
dėl įvairių rūšių kitimų ir, ne
mažiau reikšminga, patyrimo ke
liu. Nėra juk ir kalbos, kad dar 
veikia žmogų socialinės-kultūri- 
nės, ekonominės-politinės sąly
gos. Mūsų išeivijoj jos amžiaus 
bėgyje, — jau vien dėl krašto 
palikimo fakto, — jos ypatingai 
pakito. Pakito sąlygos ir pačiam 
kilmės krašte, todėl sunkiai su
randa su juo ir dvasinį ryšį. Pa
simetęs žmogus, — tas būdin
ga šiuo metu daliai išeivių vy
resniosios kartos, — supainioja 
reiškinius, kuriuos jis pajaučia 
visa savo esme bei emocijomis 
ir todėl neįstengia jų racionaliai 
analizuoti ir klasifikuoti.

Kalbant apie lietuvių išeivijoj 
pasiskirstymą generacijomis ir 
nuotaikų bei pažiūrų ar pasaulė
vaizdžio išsiskyrimą tarp vyres
niųjų, — jų didelę dalį su pa
grindu turim laikyti konservaty
viaisiais, — ir jaunųjų, tarp ku
rių daugiau sutinkame modernu
mo ir progresyvumo požymių. 
Tegu gimimas bei biologinis am
žius ir yra pagrindinė išorinė' 
generacijų bei kartų žymė, bet 
nemažiau reikšminga yra gene
racijų dvasią formuojančios są
lygos — tai panaši ūkinė, so
cialinė, politinė, kultūrinė aplin
ka, apskritai istorinė laiko at
mosfera. Dėl šios paskutinės prie 
žasties okupuotoje Lietuvoje au- 
gusieji, nors amžiumi ir lygūs, 
gali labiau skirtis nuo išeivijoj 
susiformavusių lietuvių, negu 
kad skiriasi išeivių vaikai nuo 
tėvų, apskritai generacijos išei
vijoj. Juk kad ir mažiau, tai vis 
dėlto išeivijos sąlygos paveikė ir 
vyresniuosius.

Pačioj išeivijoj pastebėtina šie 
pagrindiniai kartų išsiskyrimai: 
1) vyriausieji, kurie gimę, augę, 
išsimokslinę ir daugiau ar ma
žiau reiškęsi napriklausomoj, 
sėslios agrarinės Lietuvos dvasi
niame klimate., jie aštriausiai ne
gailestingai yra paliesti maskviš
kio komunizmo; 2) vidurinieji, 
kurie gimę Lietuvoje, ten augę 
ir pradėję mokytis, bet vėliau 
dėl vienų ar kitų priežasčių iš
blokšti iš krašto, toliau formavo
si ciniškose karo sąlygose, daž
nai įjungti į vokiečių karo maši
ną, kur jautėsi svetimi, kuria ne
tikėjo, vėliau UNRA-os ir IRO 
globoti lageriuose., ten mokęsi
nenormaliose sąlygose, emigra
vo ir sėkmingiau ar mažiau sėk
mingai įsikūrė adoptavusiuose 
kraštuose; 3) jaunesnieji, kurie 
gal tik gimę Lietuvoje, bet au
gę lageriuose Vokietijoj, kiek 
lankę lagerinę mokyklą, paskiau 
tėvų išvežti į naujuosius kraš
tus ir ten išsimokslinę ar šiaip 
pritapę gyvenime; 4) jauniausie
ji, gimę bei augę ir išsimokslinę 
adoptavusiame krašte.

Iki šiol visam lietuviškam reiš- 
kimuisi vadovavo vyriausieji, ku 
rių daugumos pažiūros ir nuo
taikos atsineštinės ir stipriai 
prieškarinės, įtaringos įvairaus 
plauko socializmams, apskritai 
naujovėms, dalies mažiau ar dau

A. Zubras

vaus nusiteikimo mūsuose nėra 
labai gilūs. Patys vyriausieji, at
rodo, suvokia savo silpnybes ir 
atsilikimą, todėl gana atlaidūs 
jaunųjų “išsišokimams” bei sa
vitumui, kartais net perdaug nuo 
laidūs. Vyresniesiems dar labiau 
senstant ir traukiantis iš gyveni
mo, generaciniai skirtumai suma 
žės mūsų gyvenime, nes visi — 
jauni ir vyresni bus panašesnių 
sąlygų formuoti.

Tarp jaunesniųjų vyrauja tik
rove neparemtas įsitikinimas, 
kad vien tik jaunesnis amžius 
nulemia išimties pasireiškimą bei 
žmogaus produktingumą. Tiesa, 
matematikoje, muzikoje, poezi
joje pirmauja jaunesnis amžius. 
Tuo tarpu politikoje., įstatytym- 
davystėje, ekonomikoje, religinė
je srityje, karo strategijoje, filo
sofijoje, prozos ir vaizdinio me
no kūryboje daugumas žymiųjų 
žmonių lygiai sėkmingai, jei ne
geriau, yra reiškęsi vyresniame 
amžiuje..

Jaunimas 
apibendrinti ir laikyti visus vy
resniuosius, p-”----------- f
eičiai, ypač dėl jų politinių įsiti
kinimų šaknų. Normaliose sąly
gose būna, kad vyresnieji dėl 
patyrimo gali būti kritiškesni ir 
mažiau linkę įvairias sukirptas 
idealogijas bei doktrinas negu 
jaunesnieji. Jie, mat, gali būti 
žymiai racionalesni. Daugumas 
komunizmo ir nacionalizmo karš 
tuolių rėmėjų buvo jaunesnieji. 
Jei dalis vyresniųjų yra neigia
ma prasme konservatoriai, tai 
todėl, kad jie pavargę, susenę, 
iš viso mažai begyvybingi. Pro
tinis aštrumas kad ir neatšipęs, 
tai prisnūdęs.

dažnai yra linkęs

priklausančius pra-

bingumas ne ką tepadidėjo. Vasara buvo vidu
tiniška — per maža giedros, o tuoj jau prasi
dės rudens darganos su sezoniniais negalavimais. 
Kaune, jei būtų gražus oras, pagyventume ir ru
denį. Čia man patinka. Erdvu, ramu, platus vaiz
das, čia pat ąžuolynas.

Darželyje ir mes turime daug gėlių. Jos veš
liai suaugo, sužydo. Išplanavimas maždaug toks 
pat, kokį Magdutė atmena: pievelėje apskrita 
klomba, aplink gėlių lysės, takeliai. Ties vartais 
gilumoj garažas, kurio anksčiau nebuvo ir ku
ris užima gana daug vietos ir užstoja vaizdą. Už
tat turime kur pastatyti mašiną. Ligi pereitų metų 
važinėdavau aš pats, bet dabar jau aptingau, be 
to ir nervai susilpnėjo, o judėjimas pagyvėjo, sig
nalizuoti draudžiama, tad prie vairo sėdėti malo
numas mažas, 
bėga taip greitai.
milžiniški atstumai, bet su kitais broliais atstu
mai nedideli — ir tai nesimatome. Tėviškėje po 
karo nė karto nebuvau atsilankęs. Darausi ne
paslankus. ...Gerai, kad mus atsimenate, ir pa
rašote apie savo gyvenimą, buitį. Ir dideli ats
tumai artimus žmones kartais dar labiau suarti
na. Taip ir mumis. Gyvenkite, ir tegul viskas Jums 
gerai klojasi...” 
(Kaunas, 1958.VIIL).

Dažnai minime Jus, o laikas 
Jūs — tai jau ką gi! Skiria

“Jaučiuosi kaltas, kad taip ilgai neatsilie
piau į Jūsų laišką, rašytą XII.5. Iš dalies apsi
leidimas, o iš dalies ir darbas. Grožinės litera
tūros leidykla sumanė išleisti mano raštus, apie 
8 t. Kaip ten bus su tuo leidimu, nežinau, bet 
tuo tarpu parūpo man galutinai sutvarkyti, su
redaguoti visą savo poeziją. Pasirodė, kad 1911- 
1915 m. periodikoj buvo spausdinta gana daug 
mano eilėraščių, kuriuos ir pats buvau pamir
šęs. Jų forma, išraiška gana silpna, tačiau patai
soma. Tai štai šį darbą ir dirbu, atidėjęs kol kas 
“Sukilėlius”. Kol aš gyvas, galiu pats savo po
eziją sutvarkyti. Be manęs niekas kitas to ne
padarys. Tą darbą netrukus jau baigsiu ir vėl 
sėsiu prie romano. — Labai Jums dėkoju už 
laiškus ir švenčių sveikinimus, ypač Raselei už 
taip gražiai nuspalvintus paveikslėlius. Labai į- 
domūs Juozo ilgieji laiškai. Vieną buvau davęs 
paskaityti savo pažįstamam profesoriui. Sako,

kad Juozas rašo kaip tikras ekonomistas-specia- 
listas. Bet ar ne perdaug nuvargina toki ilgi laiš
kai? Parėjus po darbo reikia ir pailsėti. Pas mus 
pasibaigė 3 dienas trukęs III rašytojų suvažia
vimas. Apie jį pasiskaitysite iš laikraščių, kuriuos 
tuoj pasiųsiu. Be to pasiųsiu Jums ir knygų: “Per
galės” 12 ir 1 nr., Liet, literatūros istorijos II 
tomą, “Kapitalo” II tomą, gal ką ir daugiau. Ma
nau, kad Jums, ypač Raselei kai paaugs, būtų 
labai reikalingas “Dabarties lietuvių kalbos žo
dynas”. Jei dar rasiu knygynuose, pasiųsiu ir tą”. 
(Vilnius, 1959.1.25.).

.... “Skaičiau laikrašty, kad Australijoj, pie
tuose., baisūs karščiai — daugiau kaip 50°, kad 
krinta gyvuliai, mirė ir žmonių. Parūpo man kaip 
Jūs ten kenčiate tokį pragarą. Dabar pas jus 
tur būt pats vidurvasaris. Pradžia žiemos, pa
baigoj lapkričio ir pradžioj gruodžio pas mus bu
vo labai šalta — iki 30° Celzijaus. Paskui at
šilo ir, ir dabar vis apie 0. Tos darganos ne la
bai sveika.

Brangi Sesute, Juozai ir Rasele, linkiu, kad 
išsipildytų Jūsų svajonė — kad atskristų greita
sis lėktuvas ir vieną gražią dieną Jūs paskambin- 
tumet Vilniuje ar Kaune prie, mūsų durų. Tai 
būtų džiaugsmo!” 
(Vilnius, 1960.1.4.).

“Rašau Jums siaučiant pavasario darga
noms, kurios mums neapsakomai įkyrėjo. Visas 
gegužis ir štai pradžia birželio šalta ir lietinga. 
Laukai patvinę vandeniu, vėluoja pavasario dar
bai, o mus kamuoja blogo oro ligos — gripai, 
slogos, sąnarių skausmai. Visą žiemą ir dabar 
štai jaučiuosi blogai, nieko negaliu dirbti. Pasi
dariau tikras pensininkas. Tiesa, atidaviau į spau
dą savo literatūrinių straipsnių tomą ir paruo
šiau eilėraščių rinkinį, tačiau štai jau kuris lai
kas neparašau nė vienos eilutės.. Vasario pabai
goj Rašytojų sąjungoj turėjau savo poezijos va
karą, kuris gerai pavyko. Išėjo iš spaudos kritiko 
Lankučio stora monografija apie mano kūrybą. 
Apie monografiją ir kūrybos vakarą spauda labai 
gerai atsiliepė. “Tiesa” savo informacinį straips
nį apie vakarą pavadino “Didelis talentas, ver
tingi kūriniai”. Be trumpų eilėraščių paskaičiau 
kelias lyrines poemėles — “Somnambulas”, “Mo
cartas”, “Žilvinis ir Eglė”. Nesistebėk, Medži, 
kad į senatvę aš tapau tokiu pagyrūnu. Tačiau 
paskutiniaisiais metais buvau pajutęs aplink sa
ve kažkokią šaltą tuštumą. Iš literatūrinio gyve
nimo buvau tarsi išbrauktas. Literatūrinė spau
da manęs neminėjo, mano kūryba nesidomėjo. 
Į gyvenimą išėjo jauna rašytojų karta su kitokiais 
idealais, kitokiais ieškojimais, kitokiu stiliumi. 
Lankučio monografija ir tas vakaras tą mano už
darumą tarsi pralaužė, o mano kūrybą suaktua
lino. Atsiųsiu Jums tą monografiją ir spaudos 
atsiliepimus. Jei dar gausiu, pasiųsiu ir šių dienų 
įžimybės, Lenino premijos laureato Eduardo Mie
želaičio poeziją.

Labai dėkui Tau už laišką ir informacijas. 
Mano charakteristika, duota to J.E. (Juozo Ere
to; jo knyga “Stasys Šalkauskis”, 43 p. — M.S.) 
man atrodo ne visai tiksli ir patikima. Neatsi
menu, kad anais laikais būčiau jį pažinęs, o juo 
labiau bendravęs. Gerai bent tai, kad manęs ne
plūsta, dar gi idealizuoja”.
(Vilnius, 1962.VI.4).

AKADEMINES PABIROS
Juodos dienos vėl čia pat — egzaminai ant kulnų lipa. Paskuti- 

proga atsigriebt su atsilikusiais darbais.
★

Sydnėjaus “vyresniųjų” tautinių šokių grupė dalyvavo Waratah 
festivaly šokdami Sydnėjaus Town Hali. Bešokant pasiutpolkę Rai
mondas su didele šypsena pradėjo mergaičių ratelyje šokt...

nė

Gandai tvirtinasi, kad suvažiavime Adelaidėje ženkliuko nebus. 
Žinom, kad ten paštas neveikia, bet jeigu jau ir ženkliuko negali su
kombinuoti....

Iš Los Angeles atvažiavusi Žibutė Stroputė apžiūrėti, ar Aus
tralija daug pasikeitus. Sako, Sydnėjus yra miestas visai neblogas.

Sydnėjaus Union teatre bus rodoma Lietuvoje statytas filmas 
“Niekas nenorėjo mirti”, antradienį, lapkričio 7 d.

STIPENDIJA STUDENTUI
PRANEŠIMAS

Australijos Lietuvių Studentų Sųjungos 
MELBOURN’O SKYRIUS

siūlo
STIPENDIJĄ — $100.

Kandidatas turi būti ALSS narys, kuris 1968 metais studijuos 
bent kuriame Viktorijos universitete (fulltime student).

Prašymai turi pasiekti Skyriaus valdybų ne vėliau sausio 20 d.
Prašymus kartu su paskutinių 2 metų mokslo rezultatais ir atsa

kingo asmens rekomendacija siųsti:
St. Grincevičiui
901 Dandenong Rd.,
E. Malvern, Vic.

D. Jokubauskaitė 
A.L.S.S.
Melb. Skyriaus Sekr.

NAUJI LEIDINIAI
Trečioji Pradalgė. Literatūros 

metraštis. Redagavo K. Barėnas. 
Išleido Nidos Knygų Klubas Lon
done. 414 psl. Kaina 3 doleriai.
Šiame metraštyje dalyvauja apie 

16 lietuvių rašytojų su savo kū
ryba, atsiminimais ir lit. straips
niais.

Metmenys. Tryliktoji knyga. Jau
nosios kartos kultūros žurnalas. 
Vyr. redaktorius Dr. V. Kavolis. 
Žurnalas knygos formato, talpinus 
ne tik naujosios liet, rašytojų kū
rybos, bet pasisako įvairiais poli
tiniais ir kultūriniais klausimais, 
šiame numery be kitų paskelb-

Liepos 1 d. Sydney Universiteto studentas Rimvydas Skeivys 
buvo pakeltas į aviacijos leitenanto laipsnį. Pakėlimo iškilmės 
vyko universiteto patalpose dalyvaujant un-to prorektoriui ir eilei 
aukštų karininkų.

Stud. R. Skeivys sėkmingai studijuoja Sydney Universitete ir 
yra A.L.S.S. Sydney skyriaus valdybos sekretorius.

ta ištisai ir melburniškio A. Zub
ro pereitais metais Krašto Tary
bos suvažiavime skaitytoji paskai
ta ‘Atramos beieškant”.

Lietuviu iieivių spaudos metraš
tis. 1966 pirmoji knyga. Paruošė 
hektografu Lietuvių Bibliografi
jos Tarnyba, išleido JAV Liet 
B-nės Kultūros Fondas 1967 m. 
Kaina 2 doleriai. Šiame leidiny su

registruota 1966 m. pasirodę lietu
vių leidiniai užsienyje su stambes
nių, skelbtų periodikoje straips
nių registru.

Heivija ir Tauta. A. Zubro pas
kaita, skaityta Tautos Šventės 
proga Melbourne šių metų rugsė
jo 10 d. "Tėviškės Aidų” at
spaudas. Leidinėlis 13 puslapių.
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SMAGU PASIDAIRYTI KITUR

Melburniškis Martynas Didžys 
birželio pradžioje išvyko į Europą. 
Skrido lėktuvu. Turėjo pakeisti 
krypti ir aplenkti Egiptą, nes 
kaip tik buvo prasidėjęs arabų- 
žydų karas.

HONG-KONGE nusipirko Mao.

Pirmas sustojimas anglų koloni
joje Hong-Konge. Kinų komunis
tų sukeltos riaušės jau vyko, bet 
nebuvo įgavę to pobūdžio, koks 
yra šiandien. Propagandinių pla
katų matėsi daug, ypač krautu
vių languose. Hong-Konge Mar
tynas prabuvo dvi dienas. Vaikš
čiojo daugiausia po uostą ir var
guomenės kvartalus. Žmonės kal
ba kinietiškai, angliškai čia beveik 
neįmanoma susikalbėti. Šiaip jau 
švariai apsirengę net ir tie, ku
rie visą gyvenimą praleidžia lai
vėse — junks. Jų daugybė. Vie
noj vietoj galėję būti keli tūks
tančiai. Atrodo, kad tų laivių gy
ventojai labai neturtingi. Nusi
pirkęs “The Thoughts of Mao”, 
bet Martyno jis neatvertęs.

Gyvenimas Hong-Konge labai 
gyvas: mašinos tik lekia, ir reikia 
vikriai suktis, kad nesuvažinėtų. 
Žmonės atrodo kaip skruzdelės — 
judrūs ir darbštūs. Varguomenės 
kvartaluose prekyba gatvėse, ten 
pilna ir žaidžiančių vaikų. Suma
nė čia ir pavalgyti. Gavo gerą 
bliūdą ryžių su mėsgaliais — už 
17 mūsiškių centų. Valgyti teko 
atsitūpus šaligatvyje ir, žinoma, 
su lazdelėmis. Vietiniai apstoję 
žiūrėjo ir juokėsi, kaip Martynui 
nesisekė. Atsirado paslaugių pa
mokyti.

Gatvėse būna pridžiauta balti
nių. Tenka pasisaugoti, kad iš 
antro ar trečio augšto tau ant 
galvos neužmestų kas suviniotų 
šiukšlių. To, turbūt, nepasitaiko 
turtingųjų kvartaluose. Pats Mar
tynas buvo sustojęs Clover vieš
butyje, Kowlon priemiestyje.

Hong-Konge mūsų akiai labai 
pigu, bet reikia mokėti pirkti. 
Derybos labai madoje. Fotoapara
tai tai ne taip jau pigūs.

.... NEMATĖ POPIEŽIAUS 
ROMOJE

Sekantis ilgesnis sustojimas bu
vo Romoje. Ten Martynas prabu
vo savaitę su viršum. Aplankė mū
sų žymesniuosius žmones, kurie 
labai maloniai priėmė ir pavaiši
no. Padėjo susirasti ir pastogę. 
Tai Albergo Delle — visai mies

to centre. Kaina parai, be valgio 
1000 lyrų. Bet tai pigu, mano Mar
tynas, nes už vieną JAV dolerį 
moka 650 lyrų. Vėliau nusikėlęs 
gyventi į Vilią Lituanią. Ten jau 
tekę brangiau mokėti, bet užtat 
gaudavęs ir valgį. Su vienuolėmis 
seselėmis galėjęs susikalbėti vo
kiškai, o su tarnaite lietuviškai.

Tuo metu buvo miręs vysk. Pra
nas Brazys. Martynui teko daly
vauti jo laidotuvėse. Sutiko ta pro
ga daug lietuvių, tarp jų ir tuos, 
su kuriais susipažino čikagoj'e 
jaunimo kongrese — Domijonaitį, 
Masiūnaitę ir Staškevičių.

Romoje aplankęs visas žymią
sias vietas. Žinoma, ir šv. Petro- 
Povilo baziliką. Popiežiaus, atro
do, nesutikęs, nes nieko apie tai 
nerašo. Tikrai būtų pasigyręs. Ro
ma tai tikras muzėjus, bet Hong- 
Kongas geriau — įdomiau. Mat 
gal ir dėl to, kad Azija taip skir
tinga nuo mūsų — ir galvojimu, 
ir gyvenimo būdu.

Bažnyčių, kunigų ir vienuolių 
Romoje tai tiek daug, kaip nie
kad gyvenime dar nematęs. Net ir 
nepagalvojęs, jei žmogus dar lais
vas, gali susigundyti į kunigų se
minariją! — rašo Martynas. Tekę 
todėl skubėti iš Romos.

ANGLIJA — MUZĖJUS

Nutūpė Londone, čia iš karto 
nepatikę. Lietuvių namuose nega
vęs kambario ir šiaip jau Angli
joje jautęsis kažkaip vienišas. Bet 
dabar jau Londonas pasidarė Mar
tyno pagrindinė bazė. Gavęs ir 
darbo leidimą — vaistininko. Mo
ką 35 svarus savaitei, bet pasto
vesnio įsipareigojimo nesiimąs. Vis 
mat noras pakelti sparnus į salos 
gilumą ir per kanalą į kontinen
tą.

Su išsinuomuota mašina yra su-

MARTYNO DIDŽIO ĮSPŪDŽIAI

spėjęs pažinti gerą dalį Britani- Londone gyveną apie milijonas 
jos. Martyno žodžiai: “Atrodo, kad spalvuotųjų. Martyno žodžiai: “At 
Anglija sustojo augti prieš šimtą rodo, kad čia žmonės, t.y. baltie- 
metų. Išskyrus keliuose didžiuo- ji ir spalvuotieji labai gerai sugy- 
siuose industriniuose miestuose, vena. Nesimato neapykantos. Nak- 
niekur nesimato naujos statybos, tį Londone gali visi ir visai sau- 
Visi miesteliai ir kaimai kaip sto- giai vaikščioti. Per televiziją ta- 
vėjo prieš kelius šimtus metų, taip čiau nuolat kalba apie visokias 
ir tebestovi tokie pat. Nameliai skriaudas negrams ir tarp jų ky- 
maži, kreivi ir kartais net šiau- lančią neapykantą. Tokiu būdu 
diniais stogais. Jei kaimas prie čia žmonėms tikrai įkalbės neapy- 
upelio ar tarp kalnų, tai labai kantą, ir tada galima tikėtis di- 
romantiškas vaizdas. Tokių pa- dėlių riaušių, nes spalvuotųjų 
veikslų esam jau matę ir Aus- daug”.
tralijoj iš Constable reprodukcijų Neseniai į Londoną buvo iš JAV 
bei originalų. Kur nekur yra iš- atvykęs karingasis Stokely Car- 
likę ir senųjų romėnų pėdsakai: michael. Jo kalbos Martynas ne- 
prie Škotijos Hadriano siena ir girdėjęs, bet buvęs nuėjęs į Peace 
Bath maudyklos. Senųjų pilių ir Foundation mitingą, organizuotą 
karališkų rūmų visur sutiksi”, paremti OLAS — Liberation of 
Taip tat pagal Martyną Anglija Latin American Organisation, 
tai didžiulis muzėjus. Jam, atro- Tarp kalbėtojų buvo ir Kubos pa
do, nežinoma, kad anglai sąmo- siuntinybės sekretorius. Apie tą 
ningai stengiasi tą istorinį kraš- mitingą rašo Martynas: “Čia bu
to charakterį išlaikyti: ir nauji vo pareikšta, kad OLAS turi su
narna! senovinės statybos kvarta- kelti revoliucijas visose Amerikos 
luose bei miesteliuose statomi se- valstybėse. Po kalbų gausiai plo- 
novinio stiliaus. Todėl ir taip ma- ta už Che Guerrą ir rinkta au- 
ža architektūrinių naujybių. Ži- kos revoliucijoms paremti. Pra- 
noma, gal tas ir blogai, nes kon- nešimuose buvo pasakyta, kad ir 
servuoja ir pačią tautos dvasią. JAV jau darosi pažangus kraš- 
Martyno įspūdis, kad Anglijai tas. Visi turį padėti negrams, nau- 
trūksta veržlumo. dojant bet kurias priemones, nu-

Marcelijus Martinaits 
AUKA

Visiems nežinomiems, žuvusiems už tiesą ir ateitį
Už tuos, kuriems džiugiąją valandą išmušė varpas aštuntą, 
Ir už tuos, kuriems mirtiną valandą išmušė varpas, 
Kurie neatsimena nieko, nemiega ir nepabunda, 
Kuriems jau diena — pavardė, o naktis — tai jau vardas, — 
Už tuos, kur dainavo liūdnai, tarsi šviestų spingsulė, 
Už rankenoj užmirštą šilumą — užmarštį be pabaigos, 
Už tuos, kur įeinantiems vandenį siūlė, 
Už didelį Dėkui, už amžiną jų Visados, —
Už tuos — be kalbos ir be balso, kaip varpinės senos be varpo — 
Jų šilumą žvėrys išlaižė iš dirvoj pėdos paliktos — 
Už tuos, kur pamiršo, palaidojo amžių pavartėj 
Ir negyviems neteisybę užrašė an kaktos, — 
Už tuos — iš nakties, iš vėsos ir molžemio kvapo, 
Už Visados ir už Niekad, už plūgais apartus metus — 
— Už juos tu ant pirmojo žalio pavasario lapo 
Pasirašyk tris kartus.

LIETUVA
Rusų rašytojas GOGOL, Nikolaj 

Vasil j e vii (1909-1952), tikroji pa
vardė - Janovskij, rašydamas apie 
Ukrainos atsiradimą, mini lietu
vių vaidmenį tų laikų istorijoje. 
(Žiur.: — Sobranije sočinenij, tom 
VI, 22-32 pusk “VzgUad na so- 
stavlenije Malorossijf’; Gosudar- 
stvennoje Izdatelstvo Chudoženst- 
vennoj Litera tūry, Moskva 1959.

Gogolis buvo istorijos profeso
rius Charkovo ir Kijevo universi
tetuose.

Tryliktas šimtemetis yra vienas 
juodžiausių Rusijos istorijoje. Ru
sija susikaldžius į šimtus mažų 
valstybėlių, turinčių bendrą kal
bą, bendrą kilmę, bendrą religiją. 
Jas skyrė ne neapykanta ir ne po
litika. Jas skyrė smulkių, kasdie
niškų kivirčų chaosas. Menkiau
sios priežastys sukelia nepaliau- 
čius karus; brolis kovoja prieš 
brolį, sūnus prieš tėvą. Žmonės 
virto žvėrimis, nes skerdė vienas 
kitą nežinia už ką.

Ir štai tada Rusiją ištiko siau
binga katastrofa. Iš vidurinės Azi 
jos pakilę baisūs mongolai siūb
telėjo į Rusiją, ugnimi ir krauju 
nužymėdami savo kelią. Du šimt
mečius totoriai laikė pajungę Ru
siją, atskyrę ją nuo Europos.

Gal tai buvo ir Rusijos išgel
bėjimas, nes paskiri rusų kuni
gaikščiai tada nebūtų apsaugoję 
jos nuo lietuvių užkariautojų. O 
gal tai buvo bausmė už tarpusa
vio rietenas. Kaip ten bebūtų, bet 
šis baisus laikas turėjo ir didžiu
les pasekmes; pietinėje Rusijoje 
susidarė sąlygos iškilti naujai sla
vų padermei — Ukrainai.

Pietinė Rusija nukentėjo nuo to
torių skaudžiausiai. Čia liko vien 
išdegusios stepės, sugriauti mies
tai, tikra dykuma. Gyventojai iš
bėgiojo į Lenkiją, Lietuvą ar šiau
rinę Rusiją.

Kai totorių siaubas pamažu ėmė 
atslūgti, į šią tuštumą labai iš 
lėto ėmė slinkti ateiviai iš Len
kijos, Lietuvos, šiaurinės Rusijos 
kartu su grįžtančais. Maišėsi sla
vų kilmės žmonės su ugro-finais ir

UKRAINOS ISTORIJOJE
kitais.

Tuo tarpu kai Rusija gulėjo 
bejėgė totorių pavergta, didysis 
pagonių valdovas Gediminas išve
dė į tuometinės istorijos sceną 
naują tautą, tautą neturtingą, gy
venančią dabartinės Baltgudijos 
giriose, dėvinčią vietoj rūbų žvė
rių kailius, garbinančią Perkūną 
ir ugnį kirvio nepaliestuose go
juose; tautą vadinamą lietuviais. 
Ir ši tauta Gedimino laikais tapo 
pati žymiausia milžiniškuose šiau
rės-rytų Europos plotuose. Tuomet 
miestai ir kunigaikštijos Rusijos 
vakarinėje dalyje buvo lyg ir at
plaišos, likę už totorų pavergimo 
ribos. Jie nesudarė kokio vieneto 
ar junginio, todėl lietuvis užka
riautojas su savo gerai sukurta 
kariuomene paėmė savo valdžion 
visą erdvę tarp Lenkijos ir toto
rių Rusijos. Po to jis patraukė 
į pietus, Volunijos kunigaikščių 
žemes. Visiškai suprantama, jį 
visur lydėjo sėkmė. Nors Lucko 
kunigaikštis Levas mėgino prie
šintis, bet nepajėgė atsilaikyti. Pa 
bėgęs į Kijevą, Levas sukėlė ku
nigaikštį Stanislovą, kurio ka
riuomenė buvo sustiprinta pasi
kviestais pagelbon totoriais. Bet 
Gediminas sumušė juos prie Irme- 
nės upės ir iškilmingai įžygiavo 
Kijevan. Čia jis paliko savo vie
tininku Alšėnų kunigaikštį Min
daugą. Taip jis paėmė savo val
džion žemes iš totorių. Atrodytų 
kad tai turėjo sukelti karą su to
toriais, bet Gediminas buvo gudrus 
politikas: jis sugebėjo išlaikyti su 
totoriais draugystę, valdydamas iš 
jų atimtas žemes ir nemokėda
mas jiems duoklės. Sis laukinis 
politikas, beraštis ir garbinąs pa-
gonišką Dievą, nei vienai jo nu
kariautų tautų nepakeitė papro
čių ar valdymosi formų; visą pa
likdamas kaip radęs. Palikdamas 
luomų privilegijas ir savo vieti
ninkams liepdamas griežtai gerbti 
žmonių teises. Jo žygiai nenužy
mėti sunaikinimų. Visiška men
kysta jo nukariautų genčių sutei
kė jam lyg ir milžino garsą. Ge
diminas mirė 1340 metais. Miręs

versti JAV valdžią. Paskutiąsiaa 
miestų riaušės JAV reikią laikyti
pavykusiomis”.

Martynas buvo nuėjęs ir į te- 
osofų susirinkimą. Šie skelbią tai
kų ir gerą sugyvenimą. Kiekvie
nas atskirai turįs tobulėti, kad 
atgimtų dar geresniu, o svarbiau
sia — žmogumi. Kitaip gali at
ginta ir kiaule. Jie studijuoja 
Budos raštus ir sanskritą.

Londone teko sutikti melbour- 
niškę Raimondą Malakūnaitę. Bu
vo atvykusi ir JAV lietuvių eks
kursantų grupė.

VOKIETIJOJE
RETA VOLKSWAGENU

čia lankėsi Martynas jau kelius 
kartus. Tik gavęs Algio Kazlaus
ko adresą Koelne, išskubėjo jo 
sutikti, šis tik buvo grįžęs iš Lie
tuvos. Algio tačiau nesutiko (jo 
nerado Koelne), bet vis dėlto pa
sikalbėjo telefonu. Plaukė Reino 
upe laivu, į Mainz, aplankė tė
vų ir savo gyventą vietą — Brau
weiler. Sustojo Bad Honnef kai
melyje, iš kur nuėjo į kalno ka
pines. Ten ilsisi didysis vokiečių 
kancleris Konrad Adenauer. Ka
pas niekuo nesiskiria. Tik daug 
vainikų ir kaspinuose įvairių pa
saulinio masto garsenybių pavar
dės. Tiesa, į kapines eidamas, kal
no miškelyje vos tik ant gyva
tės neužmynė. Ir ilga gi, biaury- 
bė. Kad kiek tai ne Australijos 
bušuose, o tirštai apgyventoje Vo
kietijoje nuo gyvatės būtų padė
jęs galvą mūsų Martynas!

Vokietijoje praplaukė Heinės 
apdainuotą Loreley kalną. Buvo 
Frankfurte, Heidelberge, Karls
ruhe, Muenchene. Heidelbergą ir 
apylinkes aprodė Kristina česnai- 
tė su savo tada dar būsimu vyru 
Brazaičiu. Jos vyras keli metai 
kaip iš Lietuvos atvažiavęs. Karls
ruhe laba gražus, naujai atsista- 
tęs miestas. Čia aplankė p. Da
gį, kuris jį tiek privalgydinęs, kaip 
mama namuose, Altanoje. Net 
grikių koše buvęs vaišintas. La
bai skanu!

Aplankė Vasario 16 d. lietuvių 
gimnaziją Huettenfelde, kur sutiko 
tuo metu dar direktorių dr. kun. 
P. Bačinską. Buvo kalbintas pasi- 

jis buvo pasodintas ant žirgo ir 
su savo medžiokliniais šunimis ir 
sakalais sudegintas ant laužo pa
gal pagonišką paprotį. Jį sekė to
kie pat tvirti charakteriai Algir
das ir Jogaila, kurie iškėlė Lietu
vą, taikydami nukariautoms tau
toms tokią pat politiką.

Ir taip pietinė Rusija, globo
jama galingų lietuvių kunigaikš
čių visiškai atsiskyrė nuo šiauri
nės. Visi ryšiai tarp jų nutrū
ko; susidarė dvi valstybės, vadi
namos tuo pat Rusijos vardu, vie
na pavergta totorių, kita — val
doma lietuvių.

Tuo metu atsirado ir Padniep- 
rio Sičė, kurios gyventojus nuola
tos su ja kariavę turkai praminė 
kazokais; šis žodis turkiškai reiš
kia plėšiką. Kazokai atsirado XIII 
šimtm. gale ir XIV šimtm. pra
džioje.

Padnieprije susimetė patys ar
šiausi pasieniais gyvenančių pa
dermių atstovai. Pabėgę nuo bau

ĮDOMŪS FAKTAI Paruošė Bill Wilson

Naminė bitė yra vienas iš nau
dingiausių žmogui vabzdžių. Per 
šimtmečius bitės buvo vertinamos 
už jų gamybos medų. Bet bitės 
didžiulė svarba yra ta, kad ji be
rinkdama medų išnešioja augalų 
žiedadulkes ir taip juos apvaisi
na. Apskaičiuojama, kad apie 80 
% augalų apvaisinime dalyvauja 
bitės.

STUDIJAS BAIGUSIEJI
Gal ir nepilnos žinios apie aukš

tąjį mokslą baigusiuosius Adelai
dėje, bet čia suminėsime vieną ki
tą, apie kuriuos teko patirti.

1. BALTRUŠAITIS, Kazimieras 
baigęs humanitarinį fakultetą B. 
A. ir Dipl. Educ. laipsniu.

2. MAZILIAUSKIENĖ - GE- 
RULAITYTĖ, Viktorija, humani
tarė B.A.

3. URNEVIČIUS, Stasys, B.A. 
gamtos - mat. f-tą B. Sc. laipsniu.

Stasys Urnevičius gimęs Lietu
voje 1921 m. Alytuje, kur baigė 
gimnaziją ir pradėjo studijuoti 
Kaune gamtos - matematikos fa
kultete ir vėliau Vilniuje. Karo 
pasėkoje atsidūęs Australijoje 
Adelaidės mieste jis tuoj aktyviai 
įsijungė į lietuvišką veiklą, ypač 
sporte. Įsisteigus Vyties klubui jis 
žaidė krepšinį ir būdamas koman
dos kapitonas išvedė vytiečius 
krepšininkus į Pietų Australijos 
meisterius. Pradėjęs vėl studijuo- 

likti mokytojauti gimnazijoje, bet 
menkai temokėdamas vokiečių kal
bą, suabejojo.

Po Vokietiją keliauti labai pi
gu, nes nakvynę, pusrytį ir va
karienę galima gauti jaunimo na
muose — Jugendheim. Parai te
kainuoja apie du dolerius. Tik 
jau 10 vakare reikia eiti į lovu
tę, o tuo metu miestuose visos 
linksmybės.

Stebisi Martynas, kad Volkswa
gen automobiliu Vokietijoj rečiau 
matai negu JAV ar Australiioj. 
Vokiečiai važinėją Taunus, Opel, 
NSU, Mercedes Benz ir kitomis 
mašinomis.

Iš Vokietijos Grįžo Martynas vėl 
į Londoną. I Vokietiją, taip bent 
rašė paskutiniam laiške, ruošėsi 
važiuoti rugpiūčio 17 d. Studijų 
Savaitei, kuri kasmet įvyksta Va
sario 16. gimnazijoj. Iš ten manė 
pavažiuoti į Rytų Vokietiją. Apie 
grįžimą į Australiją dar neužsi
mena. Kai kurie jo planai Euro- 
pojie siekia kitų metų pavasarį.

(Ma.)

džiavos, nuo Magometo atsimetę 
totoriai, nusikaltėliai, lenkai, lie
tuviai. Pagrindinis amatas — ka
ras ir plėšimas nukariautų sri
čių po to uka-uka, kol yra iš ko. 
čia žiūrovų ar kritikų nėra, visi 
aktyvūs veikėjai.
Pastabos’.
Gediminas užėmė Kijevą 1320 m. 
Kijevas grįžo Maskvai 1686 m.
Totoriai nukariavo Rusiją 1236- 
'37 m.
Kulikovo kautynės 1380 m. (jose 
dalyvavo lietuviai raiteliai, vado
vaujami Algirdaičų).
Zaporožės Sičė sunaikinta 1775 m. 
(Kotrynos II) Paskutinis sišės a- 
tamanas Kalniševskis, apgaule 
išviliotas mirė Solovkose kalėji
me.

Solistas tenoras Leonas Baltrus 
pasirašė sutartį su vokiečių te
atrų agentūra 1968-69 m. sezone 
dainuoti Dortmundo operos teatre 
Vokietijoje. Rugpiūčio 20-21 d.d. 
solistas sėkmingai koncertavo 
Amsterdame, Olandijoj akompo

Amerikos ūkininkai jau seniai 
pastebėjo, kad jeigu šalia jų pa
sėlių yra bitynų, tai jų laukų der
lius yra dvigubai ar net trigubai 
našesnis. Dabar Amerikoje įsteig
ti kilnojami bitynai, kuriuos sa
vininkai vežioja nuo farmerio prie 
farmerio, kuris už tą patarnavimą 
bičių savininkui neblogai moka. 

ti turėjo laikinai atsisveikinti su 
sportu, bet vos užbaigęs studijas 
jis vėl įsijungia į sportinę veik
lą ir išrenkamas Vyties klubo pir
mininku. šalia to jis dar drauge 
su žmona dainuoja Adelaidės Li
tuania chore. Dabar Stasys Urne
vičius dirba kaip chemikas vieno
je stiklo gamykloje Adelaidėje.

*
Viktorija Gerulaitytė - Mazi- 

liauskienė gimusi 1928 m. Kaune. 
Lankė Kėdainių gimnaziją, bet ją 
užbaigė tik Vokietijoje 1947 m. 
Atvykusi į Australiją dirbo įvai
rius darbus, kol pagaliau susida
rė sąlygos pradėti studijas 1959 
m. Adelaidės universitete. Studi
javo tik vakarais. Dabar dirba 
kaip bibliotekininkė Adelaidės uni
versiteto bibliotekoje.

STUDIJOS MAINAIS
Vokiečių akademinė mainų tar

nyba paskelbė, kad 1966 metais 
vykdant mokslininkų, studentų 
mainus su užsieniu, studijoms bu
vo išvykę 16,000 Vak. Vokieti
jos profesorių, docentų, lektorių, 
jaunų mokslininkų ir studentų. 
Tiems mainams valstybės 1966 me 
tais buvo paskirta 8.4 mil. dol. 
suma, iš jos 90% buvo skirta iš 
viešųjų vyriausybės lėšų.

Iš gavusių valstybės stipendijas, 
beveik pusę gavo studijuojantie
ji humanitarinius mokslus. Gam
tos mokslus užsienyje studijavo 
21%, inžineriją — 12%, medici
ną — 9%, muziką bei dailę — 
vos 8%. Iš 1966 m. gavusių sti
pendijas 418 vokiečių, 255, taigi 
daugiau kaip pusė, išvyko į vak. 
Europą — pirmoje vietoje keliau
ta į Prancūziją, į JAV bei Kana
dą buvo išvykę 120 akademikų. 
Jau žymiai mažiau pamėgti kiti 
kraštai. 14 stipendijas gavusių ke
liavo į P. Ameriką, 11 į Aziją, 
10 į Afriką ir 8 į arabų kraš
tus.

Vokiečių akademinė mainų tar
nyba teikia stipendijas ir užsie
niečiams. 1966 metais buvo su
teikta 1892 stipendijos. Iš stipen
dijas gavusių 20% atvyko iš Eu
ropos kraštų, 19% iš P. Amerikos, 
taip pat 19% iš arabų kraštų, po 
17 % iš Azijos bei Afrikos (iš
skyrus arabų kraštus) ir 9% iš 
šiaurės Amerikos. Skaičiai bylo
ja, kad beveik du trečdaliai sti
pendijas gavusių atvyko iš kraš
tų, kur aukštosios mokyklos tebė
ra užuomazgoje. Pagal paskirus 
fakultetus, Vak. Vokietijoje 1966 
metais studijavusių 32% užsienie
čių buvo pasirinkę humanitarinius 
mokslus (čia daug dėmesio skirta 
vokiečių kalbai), 20% buvo medi
kų, 18% — inžineriją studijavu
sių, 16% — gamtos mokslus, 8% 
— muziką bei dailiuosius menus ir 
pagaliau 5% buvo pasirinkę že
mės ūkio ir miškų studijas.

(Dr.)

nuojant garsiam olandų pianistui 
Ge Van Toorenburg.

Dail. Romas Viesulas rugsėjo 
10 - spalio 3 d.d. turėjo savo in
dividualinę parodą Cincinati Art 
muziejaus patalpose. Tai didelė 
naujiena, kad lietuvis surengė sa
vo individualinę parodą muziejaus 
patalpose.

Bitė, užtikusi gausius medaus 
šaltinius ir norėdama apie tai pra
nešti kitoms, ji sugrįžusi pradeda 
keistą šokį, iš kurio ją stebinčios 
kitos bitės supranta, kuria kryp
timi ir kaip toli naujai atrasti 
medaus laukai. Bitės kryptį nusta
to pagal saulę. Kilnojami bičių 
aviliai paprastais naktį, kada jos 
sugrįžusios.
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KOVO
PRANEŠIMAS

Visais Sydnėjaus lietuvių spor
to reikalais galima skambinti te
lefonu

81 3410.
Klubo Valdyba

NAUJO KREPŠINIO 
STADIJONO ATIDARYMAS

Spalio 21 d. Sydnėjuje įvyko 
naujo krepėinio stadijono atidary
mas. Stadijonas pastatytas Syd
nėjaus priemiestyje Alexandria.

Jame yra dvi krepšinio aikš
tės. Gali sutalpinti virš tūkstančio 
žiūrovų, šio stadijono pastatymas 
kainavo 60.000 dolerių.

AUSTRALUOS MOTERŲ 
KREPŠINIO PIRMENYBĖS

Pasibaigus oficialiam stadijono 
atidarymui prasidėjo Australijos 
moterų krepšinio pirmenybės, ku
rios pirmą kartą surengtos Syd
nėjuje. Dalyvavo visų Australijos 
ateitų komandos, įskaitant ir A. 
C.T. (Canberra). Iki šio laiko A. 
C.T. nebuvo reprezentuojama kaip 
atskiras ateitas. Pirmenybėse sve
čių teisėmis dalyvavo ir New Zea
land moterų krepšinio komanda.

Ryšium su “Latvijos es-es-ero” 
diena Vilniuje lankėsi keli svečiai 
iš Rygos. Rugsėjo 23 buvo pasi
tarimas su jais kompartijos res
publikinio centro įstaigoje. Iš vil
niškių pusės, anot pranešimo lai
kraščiuose, dalyvavo V. Charazo- 
vas, A. Barkauskas ir tt

Rugsėjo 18 Vilniaus Vingio par
ke atidaryta “jubiliejinė” žemės 
ūkio gaminių paroda. Pranešė, 
kad atidaryme dalyvavo — V. Cha 
razovas, A. Barkauskas ir tt.

Kita “jubiliejinė” — dailės pa
roda. Į jos atidarymą atvyko — 
V. Charazovas, A. Barkauskas ir 
tt

Kas tas Charazovas 1 Ogi “an
trasis sekretorius” prie Sniečkaus, 
Maskvos politinis komisaras Lie
tuvai. Būdinga, kad tris kartus 
iš eilės oficialiose viešose funkci
jose “antrasis” veikė, kaip “pirma 
sis”, — nebuvo Sniečkaus. Jokio 
pranešimo, kur jis: atostogauja, 
serga, ar kur nors Maskvoj gelbs
ti savo padėtį? Vilniuje kalba, 
kad jau prieš pastarąjį partijos 
suvažiavimą Sniečkui teko gelbėti 
savo padėtį. Esą, buvęs “antra
sis”, Popovas, jau siūlęs Sniečkų 
pastumti kur nors į šalį ir siū

KLUBE
MSIV pramato laimėjimą.

Pagal statistiką Australijos mo
terų krepšinio pirmenybės vyksta 
nuo 1955 metų. South Australia 
yra laimėjusi pirmenybes 8 kar
tus, Victoria 2 ir NSW 2.

Šiais metais NSW moterų krep
šinio komanda yra labai stipri ir, 
atrodo, neturės daug vargo lai
mėti pirmenybes.

Pradingo naujieji australai.
Peržiūrėjus visų steitų koman

das galima rasti tik dvi moterų 
krepšinio žaidėjas iš naujųjų aus
tralų: Victorijos komandoje lat- 
vaitė K. Parums ir South Aus
tralijos M. Nagy vengrė.

Per praėjusią Sporto Šventę 
Sydnėjuje matėme tiek daug pri
augančio lietuvių jaunimo ,todėl 
reikia tikėti, kad ateityje teks ma
tyti ir lietuvaičių australių rink
tinėse.

Pirmieji rezultatai
S.A. - Victoria 39-26: NSW - 

West Australia 46-30: Victoria - 
New Zealand 55-42: NSW - Queen 
sland 59:19: Western Australia - 
Tasmania 59-38 ir South Aus
tralia - A.C.T. 71-26.

V. Augustwį(wičius

Naujas komisaras Lietuvai
lęs į partijos pirmuosius iškelti 
Maniušį, daug ilgiau už Sniečkų 
auklėtą Rusijoj, tai turintį tikres
nį imunitetą prieš “vietininkišku- 
mo ir nacionalizmo bacilas” (ir 
lietuviškai sunkiau tekalbantį, ne
gu rusiškai). Bet Sniečkus šiuo 
atveju dar apsigynęs: jis dar liko 
pirmoje vietoje, o atšauktas bu
vo Popovas. Šio vietoj atsirado 
Charazovas. Maniušis pirmą vie
tą gavo, bet ne partijoj, o admi
nistracijoj, kai Paleckis tapo “pas
pirtas aukštyn” į Maskvą, o į 
Paleckio vietą pasilsėti įsodintas 
šumauskas. Bet stebėjosi Vilniu
je dar neįsitikinę, ar pavyko Snieč 
kui apginti savo padėtį pakan
kamai tvirtai.

Išbuvęs vyriausio komunisto Lie 
tuvoj pozicijoje per 30 metų (nuo 
pogrindinių laikų, nuo 1936 metų) 
— o tai yra ilgiau, negu betkoks 
kitas respublikinis “pirmasis” vi
soj imperijoj — Sniečkus daugiau 
negu reikia turėjo laiko įkyrėti 
lietuviams, net ir komunistairįs, 
savo itin uoliu taikstymusi prie be
sikaitaliojančių Maskvos politinių 
vėjų, savo skelbiama teze “arba 
su rusais, arba žūti, trečio kelio 
nėra!” Bet dar labiau už Snieč

Spalio ir lapkričio dienomis So
vietų Sąjungoje didžiulė šventė. 
Politinė sistema, smurtu ir teroru 
valdanti 200 milijonų gyventojų 
ir vergijoj laikanti eilės rytų Eu
ropos valstybių laisvę, švęs 50 me
tų gyvavimo sukaktį. Tai negirdė 
ta šventė Markso ir Lenino gar
bintojams, nepaprastas pasididžia
vimas komunistų sukurtai utopi
jai. Spalio revoliucija nėra svar
bi kaipo bolševikinis laimėjimas, 
bet grynai kaip Lenino komuniz
mo įsteigimas Rusijoje.

Taigi, prieš 50 metų Petrapily
je gimė nauja valdymosi sistema, 
nauja totalitarinė santvarka pa
grįsta Markso teorija, kuri nuš
lavė carą ir visą Romanovų di
nastiją ir pakeitė Rusijos ir pa
saulio istorijos linkmę.

Revoliucija Rusijoje neprasidėjo 
1917 metais, bet daug anksčiau 
japonų-rusų karo metu. Kaip tik 
tada, 1905 metais, rusams paty
rus skaudžių pralaimėjimų kare 
prieš japonus, žmonių protestai 
dažniau ir tvirčiau pasireikšdavo 
viešumoje. Visai netikėtai vieną 
žiemos sekmadienį ketvirtis mili
jono petrapiliečių, nešini caro Ni- 
kalojaus paveikslais ir giedodami 
“Dieve saugok carą” atsirado gat
vėje ir tvarkinga eisena artinosi 
prie Petrapilio Žiemos Rūmų. 
Žmonių minią laimino ir prieky su 
kryžium lydėjo ortodoksų kuni
gas Gapon. Tėvas Gapon nieko blo
go nejausdamas norėjo įteikti ca
rui Nikalojui kuklius demons
trantų prašymus: truputėlį aukš

kų įkyrėjo Maskvos nepasitikėji
mas net ir pačiais uoliausiais pri
sitaikėliais, nepripažinimas jiems 
jokio savarankiškumo ir privalo
mai primesta “didžiabroliška glo
ba bei priežiūra”, teikiama, tarp 
ko kita, ir “antrųjų sekretorių” 
pavidalu. Atsiunčia kokį negirdė
tą — neregėtą rusą kokį nors Afo- 
niną, Levickį, Šarkovą, Popovą ar 
Charazovą) ir — “teikis gerbt ir 
klausyt!”, tai yra, “išrinkit” jį 
savo vadu, išrinkdinėkit jį “Lie
tuvos darbo žmonių” deputatu į 
“parlamentus’’ ir, svarbiausia, 
klausykit jo nurodymų.

Apie tuos “kaip Pilypus iš ka
napių” atsirandančius Popovus- 
Chorazovus niekas nieko Lietuvoj 
nesužino, — nei kas jie, nei iš kur 
nei ką jie ligi tol yra nuveikę. Tas 
dar labiau erzina net ir Maskvai 
įtikti besistengiančius vietinius 
bolševizmo kovūnus: ir jų ambici
ją užgauna įsakyta prievolė me
luoti kitiems ir sau, kai reikia nuo
lankiai reikšti “besąlyginį pasiti
kėjimą” tokiems svetimiems neži
nomiems atėjūnams ir pripažinti 
juos savo atstovais ir vadais. Mas
kva laikosi tokios taisyklės — ne
supažindinti žmonių su jiems duo-

V. Bernotas

SPALIO REVOLIUCIJA
tesnio atlyginimo darbininkams, 
užbaigti karą su japonais ir kons
titucinės santvarkos. Miniai ne
priėjus numatytos vietos iš rūmų 
pasirodė ugnis ir ten pat 500 de
monstrantų su savo vadu iš de- 
monstrancijų nebesugrįžo.

Istorijoje šis įvykis vadinamas 
kruvinuoju sekmadieniu, o carui 
visų nelaimių pradžia. Po šio įvy
kio Rusijoje dažnėja streikai, val
dininkų ir viršininkų žudynės, 
maištas ant karo laivų ir kruvini 
susirėmimai gatvėse ir fabrikuo
se. Į gerai paruoštą dirvą iš už
sienio atskuba Leninas.

Ligi šios datos nei bolševikai, 
nei Leninas ar komunizmas nėra 
žinomi. Visgi, tik Leninas žino, 
kur ir ko jis vyksta. Lenino rizi
kingas atsilankymas siejamas dve 
jopu tikslu: jis nori atsikeršyti 
carui už jo brolio Aleksandro Uli- 
janovo pakorimą ir praktiškai mė
ginti įgyvendinti Kari Markso vei 
kaluose skelbtas idėjas.

KAS METAI TAS PAT
Kaip ir kiekvienais metais taip 

ir šiais, j Maskvą suvažiuos įvai
raus raudono plauko užsienio de
legatų, spaudos atstovų ir bendrai 
visi tie, kurie pritaria Kremliaus 
siekimams.

Ir šiemet gatvėse bus kabina
mi didžiuliai plakatai su atsišau
kimais į pasaulio darbininkus, 
pasmerkiami imperialistai ir jų 
siekimai. Žodis Taika lydės Leni
no vardą ir taip jiedu vienas prie 
kito bus kabinami parduotuvių vi
trinose, gatvėse, fabrikuose, gyve- 
namose patalpose bei mokyklose.

Maskvos Raudonąja Aikšte, taip 
kaip Stalino ar Kruščiovo laikais, 
pražygiuos nenugalimoji armija, 
prariedės sunkieji tankai ir įvai- 
riavamzdžiai pabūklai. Daugybės 
sunkvežimių bus tempiamos sun
kios karinės raketos.

damais vadais bei viršininkais. Ne
supažindinti bent tol, kol jie gyvi. 
Štai, su vienu tokiu buvusiu (1956- 
’61 m.) Lietuvos politiniu komisa
ru Borisu Šarkovu Lietuvoj gauta 
kiek arčiau susipažinti tik dabar, 
kai tasai rugsėjo 12-tą staiga mi
rė kažkur Rusijoj ar kokioj pa- 
karštinėj Rusijos kolonijoj, nors 
anais metais ne kartą teko už 
jį atidavinėti “99.96%” balsų. Tik 
dabar, iš laikraščiuose paskelbto, 
28-nių viršūnių Lietuvos bolševi
kų pasirašyto nekrologo (yra ten 
ir Sniečkaus “parašas”) paaiškė
jo, kad tas anuomet skelbtasis 
“geriausias iš geriausių Lietuvos 
darbo žmonų” Lietuvą pirmą kar
tą pamatė tik 1956 metų vasario 
mėnesį, kai vadinamoji “Lietu
vos” kompartija kažkodėl staiga 
“išsirinko” savo antruoju sekre
torium... Prieš tai, dar nuo Stali- 
no-Berijos laikų, jo darbuotasi ru
sų kompartijos centro įstaigoj. Gi
musio bei augusio būta Ukraino-

Virš susirinkusios minios galvų 
praskris naujausio tipo sovietų 
gamybos sprausminiai lėktuvai ir 
čia pat ore suformuos žodžius 
“Leninas ui taiką“.

Taip, Leninas ir Taika yra du 
tampriai susiję ir neišskiriami žo
džiai, dvi skirtingos sąvokos — 
viena reiškianti kadaise gyvą ir 
dabar komunizmo dievinamą bū
tybę, kita — neatpažįstamą šio 
žodžio prasmę.

Leninas prisakęs tokių sąmonių 
ir nesąmonių ir grindęs tokias te
orijas, prieštariaunančias viena 
kitai, jog bet kokiam argumentui 
galima cituoti Lenino skelbtą ir 
komunistų šlovinamą mokslą. Ge
riausiu pavyzdžiu galime imti ki
niečių - sovietų kivirčą, kur pa
grindine nesutarimo priežąstis ir 
yra ideologija — Lenino mokslo 
aiškinimas.

LENINO TAIKOS SĄVOKA
Sekdamas Marksą, Leninas tei

gė, jog rinkų konkurencija tarp 
kapitalistinių kraštų neišvengia- 
mai ves prie karo. Dėl to sovietų 
koegzistencija su kapitalistiniu pa 
šauliu neprileistina. Vieni ar ki
ti turi išeiti nugalėtojais. Ir pakol 
galutinė egzistencijos padėtis tarp 
abiejų pagrindinių srovių nebus 
išaiškinta, daugybė baisių susirė
mimų turės įvykti tarp buržua
zijos ir sovietų darbininkijos.

Leninas buvo įsitikinęs, kad į- 
vairūs neramumai, riaušės, (pav. 
kaip šių dienų negrų riaušės Ame
rikoje) yra pagrindas, ant kurio 
komunizmas turėtų būti statomas.
Taikingos koegzistencijos su ka
pitalistiniu pasauliu Leninas pa
geidavo tik vieną kartą, kada jis 
bandė pavėluotai išgelbėti Rusiją 
nuo pirmo pasaulinio karo.

Kaip Marksas, taip ir “taikin
gas” Leninas galvojo, kad staigi 
revoliucija būtinai reikalinga

je, bet ir tenai būta atėjūno: buvo 
Zaporožėj dirbusio ruso mokytojo 
sūnaus. Todėl buvo kurį laiką toj 
pačioj Ukrainoj praktikavęsis Mas 
kvoe patikėtinio pareigose.

Tas Šarkovo kaukės (nors ir 
permatomos) nuėmimas tik po mir 
ties, irgi padirgina opią vietą, — 
primena ir tai, kas tokie yra tie 
Popovai, Charazovai ir visa eibė 
atsiųstų direktorių, pavaduotojų ir 
kitokių prižiūrėtojų, kuriais Mas
kva neatlaidžiai aprūpina vieti
nius bolševikus, vis dar tebesis- 
tengiančius įtikinėti kitus ir save, 
kad dabar Lietuvoj esanti “mūsų 
valdžia”, “mes viską tvarkom”... 
Kvislingų vaidmenį apsiėmusieji 
atlikinėti vietiniai bolševikai ilgą 
laiką laikėsi labai nuolankiai dėl 
tų atsiunčiamųjų prižiūrėtojų. O 
aplinkui vis dažniau pasigirsta ne
pasitenkinimo kupinas klausimas: 
“kodėl ir kam jų čia reikia?”

(ELTA) 

prieš įvedant komunistinę sistemą. 
Tarp kitų minčių jis rašo: “Tie 
kurie priešinsis mums, bus sus- 
jįardyti be jokio pasigailėjimo. 
Gailesčio negali būti mūsų prie
šams, bailiams ir išdavikams”... 
Teorija "laimėti prieš kapitalizmą 
taikingu būdu,” Leninas atmetė 
kaipo hereziją.

Taika, kokią Leninas suprato 
ir kokią komunizmo ideologija skel 
bia, nėra ta pati, kokią mes su
prantame. Komunizmo akimis žiū
rint taika tai žūtbūtinė kova su 
kapitalizmu. Taikos pasaulyje tol 
nebus, kol komunizmas nelaimės. 
Ir jeigu kada komunizmui pasi
sektų laimėti, tada, užkasus vaka
rus po velėna, nebebūti; prieš ką 
kovoti.

Tokia tarpatautinio komunizmo 
teorija galiojo prieš dešimt metų. 
Šiandieną, komunizmui susikal- 
džius, neatrodo, kad karo — tai
kos klausimas būtų išspręstas vien 
kapitalistus palaidojus — tektų 
dar ir vieniems kitus laidoti.

PADĖTIS 1917 METAIS
1917 metais Rusijoje brendo pa

dėtis, kurioje kas nors turėjo į- 
vykti. Caro armija, spaudžiama 
visais frontais, patyrė milžiniš
kų nuostolių. Vien vakarų f ronte 
prieš vokiečius ir austrus trečiai
siais karo metais Rusija praran
da 6 milijonus karių, daugiausia 
užmuštais. Rusijos vyrai siunčia
mi į frontą mažai apmokyti ir be
ginkliai. Jiems patariama nuvykus 
į frontą susirasti reikiamų gink
lų ir šaudmenų iš ten žuvusių
jų-

Tais lemiamaisiais 1917 metais, 
kada negailestingos priešo kulkos 
guldė Rusijos gynėjus fronte, ne
paprasti šalčiai, ligos ir badas 
Rusijos viduje retino gyventojų 
gretas. Tais metais žiema pasi
taikė labai šalta. Nors maisto 
provincijoje netrūko, tačiau did
miesčiuose Petrapilyje ir Maskvo
je jo labai stigo. Caro apleisti 
geležinkeliai nebespėjo pristatyti 
miestams nei maisto nei kuro. U- 
žėjus šalčiams geležinkeliai visai 
sustoja, kada nuo šalčio ir esamų 
streikų susprogsta vamzdžiai ir 
virš tūkstančio garvežių nustoja 
judėję.

Politinė ir ūkinė padėtis Rusi
joje ne tik kad blogėja, bet pasi
daro beviltiška. Patrapilio įmo
nės ir ginklų fabrikai nustoja vei
kę. Žmonės reikalauja ne atlygi
nimo, bet duonos. “Duokit mums 
duonos”, moterys rėkia žygiuoda- 
mos Nevskio prospektu. Prie mar
širuojančių moterų prisideda vy
rai, ir taip jų skaičius auga ligi 
nebesuskaitomų tūkstančių.

Turtingieji nepastebi demons
trantų ir nekreipia dėmesio į jų 
reikalavimus; šaliapinas toliau 
dainuoja, o balerinos Karsavina 
su Kesinskaja toliau šoka: Britų 
ambasadorius Maskvoje siunčia 
į Londoną telegramą: “Some dis
orders occured to-day but nothing 
serious”.

(Bus daugiau)

AVA SAUDARGIENĖ

BUVO BROLIAI DEVYNI
TRIJŲ VEIKSMŲ PASAKA

PELĖDA
Ū-ū-ū-------------

PILKIS
Gal Pelėdos 
pasiklausiu ką daryti. 
Ji viską žino.

ŽIOGAS
Aš ją prikelsiu!
Ei, Pelėda, Pelėda! 
Rido, rido, rido, da! 
Ko ten ūksi ant šakos? 
Ar bijai dienos šviesios? 

VISI
Ei, Pelėda, Pelėda, 
rido, rido, rido, da! 

PELĖDA
Kas paleido tą kakarinę? 
Padoriam paukščiui 
neduoda miegoti, ū-ū-ū-------------

PILKIS
Išmintingoji, 
Auksutė verkia. 
Ji nori žinoti 
kam marškinėlius audė mama? 
Devynias juostas 
ir rankšluostėlius 
kraitinėn krovė?

PELĖDA

Palikit ramybėj.
Saulė šviečia, 
miegas ima, ū-ū-ū------------

Akis uįmerkia 
ir niūriai šaukia.

ŽIOGAS
Te sau miega!
Tu, seneli, pasakyk!

PILKIS
Pasenau — 
gerai neatsimenu jau.

AUKSUTĖ
Ką atsimeni sakyk!

PILKIS
Čiuk, čiuk, čiuku-------------
Aš tik tiek žinau
pas motutę augo broliai — 

AUKSUTĖ
Broliai —

PILKIS
Tavo broliai.
Tu buvai visai mažutė, 
kai jie žiedą nukaldino, 
vardu tavo pavadino.

AUKSUTĖ
Kur gyvena mano broliai?

Ką jie veikia?
PILKIS

Sakė man Pelėda, 
bet aš pamiršau.

PELĖDA
Ū-ū-ū--------------
Ilgos ausys — 
trumpas protas.

AUKSUTĖ
Pelėda Išmintingoji — 

PELĖDA
Gerai, jau gerai-------------
Pas motutę buvo broliai, 
viso devyni.

VISI
Devyni!

PELĖDA
Buvo šaunūs jie žvejai, 
nebijoję nei audrų, 
nei tamsių, piktų naktų -ū-ū — 
Vieną naktį, 
bežvėjojant, 
broliai tinklą vos ištraukė. 
Nepagavo jie žuvų, 
bet žėrėjo tarp žolių 
didžiulė krauklė.
Kaž kas joje aimanavo, 
silpnu balsu šaukė.
Išsigandę broliai 
krauklę gelmėn mest norėjo. 
Bet jauniausias pagailėjo, 
klausinėjo 
ir patyrė, 
kad tai tarno vandenų valdovo būta, 
kurs pamilo 
karalaitę sūrių vandenų.
Tas valdovui nepatiko. 
Kad suriko —

Tarną kr auklėj uždarykit 
ir jos raktą paskandinkit. 
Tegul guli jūrų žolėse, 
tegul dūsta, 
tegul žūsta 
tarnas gelmėse!

ŽIOGAS
Kaip žiauru —

AUKSUTĖ
Ką padarė broliai mano?

PELĖDA
Pagailėjo žvejai tarno — 
išplaukė į jūrą.
Sužvejojo raktą gintarinį, 
atrakino-------------
Iš krauklės * 
žaltys bekojis išsirangė 
ir bematant 
žuvo bangose.
Broliai dar jo klaust norėjo 
apie karalaitę sūrių vandenų, 
apie jūrų žvaigždę 
ir kelius žuvų. 
Bet šiaurys pakilo.
Bangos baisios, nematytos 
į pakrantę ritos.
Trenkė žaibas-------------
Ir valdovas vandenų 
metė keiksmą ant žvėjų: 
Užkeiktam dvare gyvens, 
Banginiui tarnaus, 
nejodins žirgų, 
nematys namų-------------

VISI
Kaip baisu —

(Bus daugiau )
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
OEELONG

. GRAŽI SUKAKTIS
Spalio 21 d. p.p. Gailių namuose 

susirinko apie trys tuzinai bičiu
lių atšvęsti p. I. Gailiuvienės gim
tadienio. Prie puikiai paruošto sta 
lo, iš kurio matėsi šeimininkės ku
linariniai gabumai, sugiedota su
kaktuvininkei "Ilgiausių metų” ir 
į jos sveikatų išgertos šampano 
taurės. Gražų sveikinimo žodį ta
rė kun. P. Dauknys ir Dr. S. 
Skapinskas, pabrėždami p.p. Gai
lių šeimos lietuviškumų ir ponios 
didelį pasiaukojimų lietuviškoje 
veikloje.

Tikrai nuostabu, kad mūsų ko
lonijoje yra daug lietuviškų šei
mų, kurių vaikų nesimato lietuviš 
koje mokykloje arba kurių ne
prisišauksi lietuviškon talkon, gi 
p. L Gailiuvienė, būdama kita
tautė išmoko gražiai lietuviškai 
ir visur pribūna, kur tik šaukia 
lietuviški reikalai, net gi pati daug 
ką organizuoja. Gal dėl to šeimi
ninkė sulaukė tiek daug gėlių ir 
dovanų.

Šeimininkų vaišingumas buvo 
toks nuoširdus kad niekas nenorė
jo skirstytis net ir saulutei pa
tekėjus...

Ta proga linkime daug šviesių 
dienų, ištvermės ir ilgiausių me
tų poniai I. Gailiuvienei! -oo-

SYDNEY
“DAINOS” VAKARAS

Spalio 21 d. Dainavoje Banks
towne įvyko jaukus “Dainos” cho
ro vakaras. Koncertinėje vakaro 
dalyje pirmiausia pasirodė “Dai
nos” vyrų choras, sudainavęs še
šias dainas, iš kurių trys visai 
naujos ir dar nebuvo girdėtos. O 
po jo “Dainos” mišrus choras su
dainavo dar penkias dainas. Visos 
dainos skambėjo labai darniai, 
gražiai išbalansuotos ir skambios. 
Ne tik pats dirigentas, bet ir visi 
klausytojai, kurių tų vakarų buvo 
gana gausiai, gėrėjosi ne tik dai
navimu, bet ir pačiu choru, ku
riame matėsi daug naujų ir jau
nų veidų.. Kai kurias dainas pia
ninu palydėjo p. B. Kiveris. Pra
nešėja p. Bartkevičienė.

Po koncerto ten pat salėje vy
ko jaukus pobūvis su muzika ir 
pasivaišinimais. Svečius vaišino 
patys choro dalyviai, paruošę šiltų 
ir šaltų užkandžių.

BRISBANE
ŠEIMOS ŠVENTĖ

Spalio 14 d. p.p. Zabukų sody
boje Brisbanėje atšvęstas vyriau
sios jų dukros Janinos 21-sis gim
tadienis.

Netrūksta p.p. Zabukai, būdami 
nuoširdūs ir draugiški, artimųjų 
ir bičiulių, lygiai ir jų trys duk
relės sųžiningai eina tėvų pėdomis: 
jos priklauso lietuviams skautams, 
K. Stankūno choreliui, tautinių 
šokių grupei ir šiaip jaunimo ir 
vyresniųjų tarpe gana populiarios. 
Tad tų dienų ir sugūžėjo į Zabu
kų kiemų vyresniųjų ir jaunųjų 
draugai bei draugės ir bičiuliai. 
Susodinus gausius svetelius prie 
stalų tėvas pasveikino dukrų į- 
teikdamas tradicinį raktų ir visi 
pakėlė šampano taures bei sugie
dojo “ilgiausių metų”. Drauge bu
vo pasveikinta ir Janinos draugė 
australe, taip pat šventusi savo 
gimtadienį.

Taip užkųsdami bei stikliukėliais 
vienas kitam besikloniodami, pro
tarpiais sudainuodami ir sulaukė
me gerų paryčių. Vaišių eigoje p. 
K- Stankūnas pranešė, kad apie 
pusę šeštos ryto Brisbanės aero
drome nusileidžia lietuvaitė iš 
Punsko ištekanti už brisbanie- 
čio p. Kuliešio. Svečiai buvo kvie
čiami vykti viešnios pasitikti.

lio kryžminėje.
C or indas Pavels

CANBERRA
INŽINIERIŲ SUVAŽIAVIMAS 

CANBERROJE
Grįžę iš Canberros Sydnėjaus 

lietuvių ir architektų Draugijos 
nariai Ižiaugiasi nuoširdžiai pa
bendravę su Canberros lietuviais 
inžinieriais, kurie neseniai įkūrė 
PLIAS Canberros Skyrių.

šeštadienį (spalio 21 d.) visi 
buvo apžiūrėti Corin užtvankos, 
kurios konstrukcijų prižiūri inž. 
R. Katauskas. Vakare Liet. Klu
bo patalpose atšvęsta Inžinierių 
S-gos (PLIAS) Canberros Sky
riaus įsteigimas. Atidaromąjį žo
dį tarė Canberros inžinierių ir ar
chitektų skyriaus pirmininkas inž.

Volkas nušviesdamas naujai įs
teigto skyriaus tikslus ir tolimes
nį Sydnėjaus - Canberros bendra
darbiavimų. Sųjungos atstovas 
Australijoje inž. B. Daukus pasi
džiaugė naujuoju skyrium ir net 
ketina vykti į Perthų ir tenai su
organizuoti Sųjungos skyrių.

Meninę dalį puikiai išpildė vy
rų kvartetas (p.p. A. Genys, V. 
Genys, Palubinskas ir Žilinskas), 
vadovaujamas p. P. Dariaus, či
gonės šokį nuotaikingai pašoko 
p. L. Žilinskienė. Bendradarbia
vimas truko iki paryčių ir niekas 
neskubėjo namo.

Sekmadienį dar kiek pasidairę 
po Canberra svečiai syonėjiškiai 
patraukė į namus, žinoma drauge 
užkvietę visus Canberros lietuvius 
po poros savaičių pasimatyti Spau 
dos Baliuje. Canberriškiai šį kvie
timų mielai priėmė, o į balių at
vykusius apsiėmė globoti ir apnak- 
vydinti Irena ir Vladas Dauda- 
rai.

APYLINKĖS SUSIRINKIMAS

Rd. Blackburn Tel.

R. Smilgevičienė

NAUJA VALDYBA
Socialinės Moterų Globos Drau

gijos Melbourne nauja valdyba:
Pirmininkė V. Kružienė 29 Mar- 

chiori 
878 1219

Sekretorė
Tel. 391 4174

Iždininkė V. Morkūnienė Tel. 
535 937

Pobūvių Rengėjos ir Ligonių 
lankytojos L Jokubauskienė Tel. 
397 6676, Reimerienė

Kandidatės: E. Nagulevičienė, 
M. Medeišienė

Kontrolės Komisija: S. Stankū- 
navičienė, V. Bladzevičienė, A. 
Matukevičienė.

Canberros Apylinkės Valdyba š. 
m. lapkričio mėn. 5 d. (sekmadie
nį) 4 vai. p.p. Lietuvių Klube, 
Lyneham šaukia visuotinį meti
nį susirinkimų šia darbotvarke:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Valdybos Pirmininko praneši
mas.
4.
5.
6.
7.

Valdybos iždininko pranešimas. 
Revizijos komisijos pranešimas. 
Diskusijos dėl pranešimų.
Naujų apylinkės vad. organų

rinkimai.
8. Klausimai ir sumanymai.
9. Susirinkimo uždarymas.

Tautiečiai kviečiami gausiai da
lyvauti.

Canberros ivpyl. V-b*i.

MELBOURNO IR APYLINKIŲ TAUTIEČIUS MALONIAI KVIEČIAME l 8 
8 I

PRANEŠIMAS

LIETUVIŠKAI SPAUDAI REMTI,
88

Po kelių vestuvinių pobūvių, po 
sydnėjiškių sportininkų atsilanky
mo ir po Janinos Zabukaitės su
kaktuvinės puotos jau nebesigirdi, 
kad kas daugiau ką beplanuotų. 
Gal ir vėl praeis ilgesnis laiko 
tarpas, kol skaitlingesnėje drau
gystėje besusibursime.

Jau prasideda kaip tik paplū
dimių sezonas, ir gaivinantis Pa- 
čižikas patrauks daugelį praleisti * 
laisvalaikį saulės, vandens ir smė-

R s
kuris įvyks š.m. lapkričio mėn. 4 d., šeštadienį, 7.30 vai. vakare LIETUVIŲ NA
MUOSE, 50 Errol St., Nth. Melbourne.

Gros visų mėgiamas orkestras, šilti ir šalti ponių paruošti užkandžiai. Gaivinantys 
ir taurieji gėrimai. Patogios kėdės prie stalų ir t.t.

Pakvietimai gaunami prie įėjimo.
Melbourno Apylinkės Valdyba

VR¥ ¥
gM

s

Poetą JUOZĄ ALMI JURAGĮ, užbaigusį savo amžiaus

metų pusšimtį, sveikinu, linkėdamas tolimesnių ilgiausių ir

kūrybingiausių melų
Juozas Mikitas

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ru-fca

Ar Melbourno Dainos Mylėtojų 
Sambūris nustojo mylėjęs dainą, 
kad nieko nebesigirdi apie jų susi
būrimus padainuoti 7

Greitu 
matoma 
neseniai 
naitė ir

laiku Cabramattoje pra- 
nauja lietuviška šeima: 
susižadėjo p. D. Petniū- 
R. Alekna iš Fairfield.

Organizacijos ir pavieniai asme
nys, norį 1968 metais pasinaudo
ti Dainavos sale, prašomi neati 
dėliojant užsisakyti pageidauja
mas datas, nes vėliau gali būti 
užimtos kitų. Kreiptis: A. Maka
ras, 172 Canterbury Rd., Banks
town, tel. 70 5041.

Dainavos Klubo Valdyba

PAMALDOS VAKARE
Lapkričio 1 d. — trečiadienį — 

Visų Šventųjų privalomos šventės, 
vakare bus Šv. Mišios lietuviams, 
St. Joachim’s bažn. Lidcombe, 
6 ■ — *

bažn.
vai. 30 min. p.p.

PRISIMINSIME MIRUSIUS
Kadangi Vėlinės — lapkričio — 
d. yra darbo diena — tai savo 

mirusiuosius prisiminsime sekma
dienį — lapkričio 5 d. Šv. Mišio
se Lidcombe — (11,30 vai.) bei 
lankydami kapines sekmadienį ga
lima laimėti ir atlaidų už miru
sių vieną sielą.

Tuojau po pamaldų bus vyksta
ma į lietuvių kapines Rookwoode 
(Section 11a) kur bus pamokslas, 
Libera, Viešpaties Angelas, bei ki
tos maldos už mirusius. Norin-

2

VAJUS MELB
Spalio 14 d. Melbourno Lietu

vių Namuose įvyko šaunus pobū
vis, į kurį atsilankė tikrai gražus 
skaičius tautiečių ir visiškai už
pildė naujai išpuoštų salę.

Balių paįvairino jaunimas. Rū
telės padainavo keletu dainų, už 
kurias susilaukė daug plojimų, o 
inž. K. Mieldažys sumaniai prave
dė viso vakaro programų.

Baliaus metu Lietuvių Namų 
Melbourne Valdybos pirm. Inž. A. 
Jokubauskas gražiais žodžiais pri
minęs reikalų atnaujinti Lietuvių 
Namus išdažant bei pristatant sa
lę, pakvietė visus tautiečius stoti 
į talkų ir ta proga paskelbė na
mų remonto lėšoms padengti Va
jų-

Tautiečiai parodė didelį reikalo 
supratimų ir tų patį vakarų į Va
jaus fondų buvo įnešta virš 800 
dolerių.

Pobūvio dalyviai p.p. Bikulčiai 
tuoj įnešė 100 dolerių. Paaiškė
jus, kad tų vakarų p. Bikulčius 
švenčia savo gimtadienį visi daly
viai nuoširdžiam lietuviškos veik
los rėmėjui sugiedojo Ilgiausių 
Metų...

Vėliau Vajaus fondų parėmė 
pulk. Pridotkas ir Melbourno Apy 
linkės Valdybos pirm. p. A. Alek
na ir daugelis kitų, kurių paver- 
des sunku čia visas išvardinti. No-

, NAMAMS
savo aukomis noriai remia šį svar
bų darbų. Reikia tikėtis, kad ir 
kiti Melbourno lietuviai parems 
naujos ir energingos Namų Val
dybos užsimojimų atnaujinti lietu
viškos veiklos centrą, kad jis bū
tų jaukus ir mums, ir mūsų jau
nimui.

Nelaukime iki kas nors iš val
dybos prisistatys su Vajaus au
kų lapu, bet visi prisidėkime be 
didelių raginimų ir ilgų atsikalbi
nėjimų bei dejavimų.

Nesame jau tokie skurdžiai, kad 
būtų verta vengti aukos. Turime 
ne vienas jau net pora namų ir 
važinėjame naujais Holdenais ir 
Falconais vis kas porų metų pa
keisdami į naujesnį modelį, todėl 
vienų kartų stokime visi į talkų 
ir pakeiskime mūsų lietuviškųjų 
namų išvaizdų, kad jie nedarytų 
gėdos mums visiems prieš kitus.

Ubagais neišeisime ir mūsų 
bankai nebankrutuos, jei keletu do 
lerių prirašysime prie Vajaus au
kų lapo. Suprantame visi, kad na
mai reikalingi ir mums ir mū
sų vaikams. Be namų, be savos 
pastogės visa lietuviška veikla nu
mirtų kaip gėlė be saulės, todėl 
atskaitomybės jausmas įpareigoja 
mus visus prisidėti prie šio Va
jaus.

Alb. P.

Dvi šaunios merginos brisba- 
nietės Valė ir Irutė Luckutės per
sikėlė gyventi į Sydnėjų. Tėvai 
jas išleido su sąlyga, kad Syd- 
nėjuj jos būtinai turinčios įsijung
ti į vietos lietuvių veiklų.

Ateinantį šeštadienį (lapkričio 
4 d. melburniečiai urmu renkasi 
į apylinkės valdybos rengiamų Po
būvį savai spaudai paremti. Ren
gėjai tikri, kad neatsiras nė vie
no lietuvio, kuris aplenktų, šį po
būvį, nes tuo išsiduotų kad savos 
spaudos nepalaiko. Yra vilčių, kad 
į šį pobūvį atsilankys aukštų B-nės 
svečių ir iš Sydnėjaus.

Spalio 14 d. Lietuvių Klubo po
būvyje Melbourne "Rūtelės” nusis 
kundė, kad į jų darželį įsiver
žė "šelmiai berneliai” ir gerokai 
apskainiojo rūteles, iš kurių bepa
liko tik dvi. Bet pakol dar rūte
lės nenuvyto, jos dairosi talkinin
kių ir ryžtasi toliau dainuoti. Čia 
pat Rūta Žiedaitė ir Romutė Es- 
kirtaitė, Rūtai gitara pritariant, 
padainavo dvi dar negirdėtas ir 
klausytojams labai patikusias dai
nas.

*

Vienam Melbourno spaudos 
kioskui ilgai buvo neaišku, kodėl 
taip pakilo pareikalavimas anks
čiau taip mažai perkamo žurnalo 
The Geographical Matfazin rug
piūčio mėn. numerio. Išaiškinta, 
kad jį išgraibstė lietuviai, nes ja
me buvo paskelbtas straipsnis apie 
Lietuvą ir Vilnų.

J Brisbanę sugrįžo jaunave- 
džai Algis ir Virginija Mališaus
kai ir čia ketina pastoviai įsikur
ti. Mes brisbaniečiai jauniesiems 
Mališauskams linkime laimės ir 
saulėtų dienų. *

Brisbanietis Vincas Kuliešius iš 
sikvietė iš Punsko lietuvaitę, su
tikusią už jo tekėti. Vestuvės nu
matomos pirma proga į Brisba
ne atvykus kunigui S. Gaideliui. 
Tai dar vienos vestuvės prieš akis. 
Šiais metais Brisbanėje vestuvių 
gerokai užderėjo.

«
Anų savaitę sydnėjiškė I. Gin- 

talaitė sugrįžo iš atostogų, ku
rias praleido saulėtame Queens
lande. Ji labai stebėjosi, kad te
nai nesimatė ilgaplaukių ir barz
dotų vyrų. Sako nesutikusi nė 
vieno lietuvio, nors matėsi daugy
bė mašinų iš Viktorijos ir NtS.W.

*

Pasitraukęs iš Vasario 16 gim
nazijos pareigų kun. Dr. P. Ba
šinskas dar kiek laiko pasisvečia
vęs Romoje ir Vokietijoje ateinan
čių metų pradžioje numato grįžti 
j Australiją.

Waratah Festivalio parodoje 
be jau minėtųjų Mūsą Pastogėje 
liet, dailininkų dalyvavo ir Ri
čardas Badauskas su keturiais sa
vo darbais. Tai gimnazijų bebai
giąs jaunuolis. Meno srityje yra 
atsiekęs keletą premijų radijo ir 
T.V. konkursuose. Jo tėveliai Syd
nėjuje turi kambarių išnuomavimo 
biznį. Ponia Badauskienė jau ke
letą metų mokytojauja savaitgalio 
mokykloje, o p. K. Badauskas dar 
dirba žinomoje Mark Foy® firmo
je užpirkimo įpakavimo ir rašti
nės reikmenų skyriaus vedėjo pa
reigose, prižiūrėdamas ir Mark 
Foys spaustuvę. Linkime sėkmės!

PADĖKA
“Dainos” choro ruoštas vakaras praėjo sėkmingai ir jaukiai, šio 

vakaro pasisekimą įgalino gausi publika savo atsilankymu ir nuošir
dumu chorui, jai todėl pirmiausiai ir reiškiame choro vardu nuošir
džią padėką.

O choro nuolatiniam talkininkui p. Broniui Kiveriui, akompona- 
vusiam pianinu eilei dainų, visų mūsų vardu širdingas ačiū.

Poniai Kavaliauskienei už paaukotą kepsnį, p. Ališauskienei už 
tortų, p Šidlauskienei, laimėjusiai loterijoje I-ją premiją ir laimikį 
paaukojusiai chorui, kas, paleistas į varžytines chorui sukėlė pelno, 
p. M. Petroniui už piniginę aukų, skautui Raimondui Kataržiui talki
nusiam bufete, Choristėms už aukotus maisto produktus ir kruopštų 
darbą aptarnaujant svečius, ir visiems mus parėmusiems savo pagelba 
ir duosnumu nuoširdžiai dėkojame. “Dainos” Choro Valdyba

tiems bus galima pašventinti ir 
naujus antkapius.

Prašoma visus patvarkyti savo 
artimųjų kapus bei papuošti žva
kutėmis.

Kun. P. Butkus

NEWCASTLE
Sekančios pamaldos Newcastelio 

ir apylinkės lietuviams bus lai
komos lapkričio mėn. 12d., šv. Lau 
ryno bažnyčioje, Broadmedove. 
Šįkart šv. Mišias atnašaus sve
čias iš Sydney — kun. P. Martu
zas 11 vai. ir išpažinčių klausys 
nuo 10 vai. prieš Mišias.

Visi newcasteliečiai maloniai 
kviečiami pasinaudoti gera proga, 
einant šv. sakramentų kuoskaitlin- 
gi ausi ai.

Kun. S. Gaidelis S.J.

IEŠMYNĖ LAPKRIČIO 11 d.!
Dėl susidėjusių aplinkybių Mel

bourno Lietuvių Brolijos skelbta 
ir organizuojama iešmynė, turė
jusi įvykti lapkričio 25 d., atke
liama į lapkričio 11 d., šeštadie
nį.

Iešmynė įvyks kaip ir pernai 
Lituanicos sodyboje Donalds Rd., 
Woodend. Numatoma vykti auto
busais, arba kas turi tai savomis 
mašinomis. Autobusu pensininkai 
važiuoja veltui, o kitiems kainuos 
į abu galus tik $2. Norintieji vyk
ti autobusu, iš anksto registruo
jasi pas p.p. Mieldažį (tel. 317 
7289), Mikailų (tel. 2114779) ar 
B. Zabielą (tel. 314 6628). Čia bus 
suteikta visa informacija. Plačiau 
apie išvyką bus parašyta sekan
čiame M.P. numery.

Brolijos Valdyba

rėtųsi tik paminėti vieną tautie
tį, kuris paaukavo 200 dolerių, bet 
panorėjo likti nežinomas.

Matome, pradžia jau padaryta. 
Tautiečiai supranta reikalą turėti 
savo namus tinkame stovyje ir

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!

PAS SKAUTUS

A. A.
AGNEI GERVIN1ENEI

mirus, gilaus liūdesio ištiktiems vyrui, sūnui, marčiai ir 
anūkams reiškiame nuoširdžią užuojautą.

P. P. V. Donielos
J. D. Karpavičiai

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems artimiesiems ir pažįstamiems, 
palydėjusiems mano žmoną a.a. Agnę Gervinienę į amžinojo 
poilsio vietą, pagerbusiems velionę gėlėmis ir pareiškusiems 
užuojautą liūdesy palikusiems.

Ypač dėkui kun. P. Butkui už tartą atsisveikinimo žodį 
kapinėse, kun. P. Martuzui už dalyvavimą laidotuvėse.

Aleksandras Gervinąs

SUEIGA SYDNĖJUJ
Lapkrčio 5 d. (kaip buvo numa

tyta anksčiau) draugovių sueigos 
neįvyks. Draugininkai nurodys 
skautams naujos sueigos datą ir 
vietą.

Iškilminga Sukaktuvinių Metų 
sueiga įvyks “Dainavoje” lapkri
čio 12 d. 3 vai. p.p.

STOVYKLAVIETĖS STATYBOS
PLANAI PATVIRTINTI

Praėjusią savaitę gauti patvir
tinti statybos planai ir darbas jau 
pradėtas. Pirmiausiai ruošiamos 
betono grindys 55’ x 15’ ploto.

Aukos plaukia toliau: A.L.B. 
Bankstowno Apylinkės Valdyba 
atsiuntė $25.00. Tai pirmasis A.L. 
B. organas (ir pirmasis organiza
cinis vienetas) parėmęs pinigais 
Sltovyklavietės pertvarkymo dar
bus.

Dar yra pažadėta Wollongongo 
Apylinkės lietuvių parama.

Visiems nuoširdus ačiū.
Galinčius prisidėti darbu malo

niai kviečiame atvykti į stovykla
vietę savaitgaliais. Smulkiau su

pas Vincą Gailių, tel. 
604 3091 arba rašyti: 24 Rawson 
Rd., Fairfield - West, 2165.

Skautų Tėvų Komitetas

PAPINGINTOS
STOVYKLINĖS LOVOS

Susitarta su viena firma, kuri 
sutiko skautams parduoti stovyk
lines lovas fabriko kaina. Lovos 
yra žemos, tvirtais mediniais rė
mais ir vadinasi “Spring rest 
stretcher”. Krautuvėse kainuoja 
$9.00, skautams parduodama po 
$6.20. Suinteresuoti kreipiasi ir 
sumoko pinigus ps. J. Zinkui, 84 
Victor Ave., Picnic Point, N.S.W., 
2213. Užsakymai priimami tik iki 
lapkričio 18 d.

A.A.S.E. SPORTO 
ŠVENTĖ NEĮVYKO

Egzilų skautų numatytoji spor
to šventė spalio 15 d. buvo at
šaukta.

Skautų Inf.
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