
IN PLURIBUS 
UNITAS

Išgyvenę dvidešimt metų iš
eivijoje ir graliai pasireiSkę vi
sais kovoje ui Lietuvą ir lie
tuvybę frontais lygiai galėjome 
įsitikinti, kad daugeliu atvejų 
buvo sugaišta daug laiko besi
aiškinant neesminiais dalykais, 
nuo kurių dainai nukentėdavo 
ir esminių reikalų vystymas. 
Ypač daug įsidėmėtinų pamokų 
davė gyvenimo praktika besiaiš
kinant pirmumo, autoriteto, vie-

' • i Lietuves
, ; Naciona įnė

do
i i1 •'•g-a

MUŠK PASTOGE
Registered at the G.P.O. Sydney for transmission by post as a Newspaper.

(XIX) 1968 — LIETUVOS LAISVES KOVOS METAI — Nr. 17 (990) Balandžio 29 d.

nybės ir apjungimo problemas.
Visi neginčijamai sutariame, 

kad "vienybėje galybė”. Gaila 
kad iki šiol paprastai tą vie
nybę stengiamės suprasti, kaip 
tam tikrą vienalytiškumą viso
je bendruomenėje, tautoje, gi 
mūsų atlvilgiu — visoje išeivi
joje, kuriam kaip bevardei ma
sei turi paklusniai vadovauti vie
nas autoritetas.
pusės tokio autoriteto nuospren- Mr. Whitlam pasmerkė 

glaudų santykiavimą su 
tais. Vėliau Whitlam’ui 
tis į Calwell vietą tokį 
reiškimą teko atsiimti.

Ką Whitlam sakė prieš dvejus 
metus, tą patį pakartojo Tasma- 

nepasitikėjimo ar nijos darbiečių atstovas Mr Har-

V. BERNOTAS

Politikos vingiuose
EKSKURSIJA AMERIKON

DVIKOVA DARBIEČIŲ 
PARTIJOJ

Dar A. Calwell’iui būnant dar- 
Vėlgi iš kitos biečių partijos lyderio pareigose, 

partijos 
komunis- 
taikstan- 
savo pa-

dliai pasidaro dogmatiški prieš 
kuriuos laisva bend-nė pasisako 
gana nepalankiai. Dogmatiniai 
autoriteto nuosprendliai valsty
bėje veda prie diktatūros, gi 
laisvoje bend-nėje jie įneša tik 
nesantaikos, 
svarbiausia, neįgyvendina trokš- radine, sakydamas, kad Viktori- 
tamos vienybės. Dogmatinis jos centrinis darbiečių 
bruolas visados iššaukia laisvo
je bendruomenėje priešingų re
zultatų, konsekventiškai priau
gina visą eilę iš autoriteto taško 
žiūrint eretiškų pažiūrų bei nu
siteikimų, ko pasėkoje šie pas
tarieji dažnu atveju iškeikiami, 
pristatomi griovikais arba net 
išdavikais.

Mūsų emigracinėse sąlygose 
visokeriopa bendruomeninė ar 
organizacinė veikla, kokia ji be
būtų —- kultūrinė, visuomeninė, 
politinė pirmiausia turi būti ir 
praktiškai yra kūrybinė. 
Kūrybinė dėl to, kad joje turi 
pasireikšti visos gaivališkos jė
gos, kurios duoda pozityvių re
zultatų ir nestumia viso tauti
nio darbo į stagnaciją, į trafare
tinį banalumą, o greičiau su 
kiekviena naujove yra skatinan
tis veiksnys entuziastingai dirb
ti, aukotis, net gi kovoti. Tai 
galiojantis principas visose vei
kimo srityse, įskaitant ir politi
ką.

Deja, politikoje toks kūrybi
nis kelias kiek skaudesnis, nes 
mūsų politinių veiksnių ir ap
skritai politikų veiklos vaisiai 
nėra čia pat gaunamas rezulta
tas, bet jų veikla grindžiama 
pramatymu į ateitį. Tik ateitis 
kiekvieno politiko ėjimus patei
sina ar pasmerkia, ir kuris po
litikas įžvalgesnis, tuo jis ir įta
kingesnis ir su laiku net padaro
mas tautos ar valstybės hero
jum. Gi trumparegiai politikai 
baigia savo karjeras labai skau
džiai. Toli nesidairant tik prisi
minkime nepriklausomos Lietu
vos politinį vairavimą, kurį po 
dvidešimt nenkerių metu šiandie 
nevienas kategoriškai kritikuoja 
ir net smerkia, tarsi tai būtų 
buvę tuo metu viskas taip 
rašyta, kaip įvyko, o mūsų 
stybės žmonės tik skaityti 
mokėję.

Dabarties mūsų politikui 
nemažiau aklina ateities siena, 
kaip ir anksty vesniems, todėl už
imti kategoriškai dogmatinę li
niją kad ir Lietuvos laisvinimo 
klausimu kažin ar būtų pras
minga. Principas, kad visi turi
me kovoti už. laisvą Lietuvą, vi
si turime prisidėti prie lietuvy
bės išlaikymo svetur, nes tik bū
dami lietuviais galėsime tęsti ko
vą už Lietuvos nepriklausomy
bę, yra tvirtas ir nekvestijonuo- 
jamas. Tačiau kelių ir būdų 
šiems tikslams įgyvendinti jų ne
sulaužius, yra nesuskaitomai 
daug. Kiekvienas kelias, jeigu jis 
nesikryžiuoja su paminėtais arba nesusikerta su principais — 
principais, yra geras, svarstyti- siekti Lietuvai laisvės ir išlaiky- 
nas, netgi bandvtinas. Kas žino, t i lietuvybę svetur. Iniciatyva ir 
kuris iš jų pilnai pasiteisins, bet kūrybinė kibirkštis visados nus- 
kiekvienas iš iu vykdo anuos telbiama vienu ar kitu klausi- 
principus ir. aišku artina prie jų mu dogmatinio nusistatymo. Ir 
įgyvendinimo. Čia ir yra aukš- laisvai bei demokratinei ben- 
čiau minėtoji veiklos kūryba, druomenei būtinas autoritetas, 
kuri turi reikštis laisvai, nevar- bet jo reikalas ne dogmatizuoti 
žarnai ir nestabdomai, bet grei- bendruomenėje pasireiškiančius 
čiau skatinančiai. Gi tikroji kū- sąjūdžius, idėjas ar metodus, bet 
ryba visados yra teigiamai pozi- svarbiausia

organas 
yra komunistų įtakoje. Už tokius 
kaltinimus darbiečių centrinis or
ganas (A.L.P. executive) esąs 
kairiųjų įtakoje (Dr Cairns, Co
hen, senatorius Murphy ir kiti) 
reikalavo priekaištus atsiimti. To 
nepadarius Mr Harradine už
drausta lankyti A.L.P. posėdžius. 

Mr Harradine’o pagrįstam prie
kaištui pritarė ir 
das Mr Whitlam.

Neturint gerai 
pozicijos partijoje, 
sidarė gera proga 
aikštėn ir, jei sektųsi, pakreipti 
partijos gaires dešiniųjų pusėn.

Opozicijos lyderio politinis ma-

nevras gana paprastas, tačiau jo 
karjera|i rizikingas. Šią savaitę! 
A.L.P. suvažiavimo metu Mr 
Whitlam atsistatydins iš pareigų. 
Palaisvinus vietą turės būti ren
kamas naujas lyderis. Prieš pat 
rinkimus Mr Whitlam paduos pa
reiškimą kandidatu į laisvą vietą. 
Gi kairiųjų sparnas įstatys savo 
kandidatą Dr Cairns. Kairiųjų 
— dešiniųjų dvikovą išspręs bal
sų dauguma. Tačiau kokie bebū
tų rezultatai Whitlamo politinei 
karjerai daug ko nežada. Pirmiau
sia, jeigu Whitlam laimėtų rinki
mus didele persvara, stipriai įsi
tvirtinę kairieji centriniame orga
ne kiek galėdami trukdys jo dar
bą. Antra, rinkimus pralaimėjus 
Whitlam bus priverstas pasitrau
kti ir galbūt formuoti naują de
šiniųjų sparno darbiečių partiją.

Ryšium su Pasaulio Lietuvių savo pąžįstamus ar artimuosius. 
Bendruomenės Seimu, kuris į- Nors laiko 
vyks šių metų rugpjūčio pabai- iki išvykimo, 

už- goję — rugsėjo pradžioje New užsiregistruoti 
nu- Yorke, U.S.A. ALB Krašto

Pokornio pavardė iškilo po 
sienio reikalų min. Masaryko 
žudymo. Jo žinioje buvo tardoma, Valdyba organizuoja lietuvių ek- 
o vėliau kalinama prieškomunis- 
tinė organizacija, kuri likvidavus 
Masaryko žudiką — Maskvos 
agentą Schramm. Tokių savižudy
bių Čekoslovakijoje po Novotnio 
pašalinimo yra priskaičiuojama 
apie dvylika.

bosas 
komu- 
nebus 
drau-

opozicijos va-

solidarizuotos
Whitlamui su- 
reikalą iškelti

ĮVYKIAI ČEKOSLOVAKIJOJE
Vartant apdulkėjusias Jan Ma- 

saryko bylas ir ieškant naujų įro
dymų, liudininkų sąrašas siaurė
ja. Paskutinės savižudybės aukos 
palietė buvusį slaptosios policijos 
majorą Pokorny ir filmų artistę 
Olgą Šeinplugovą.

SAVANORIAI SYDNEJUJE

Užtrukę savaitėmis slapti posė
džiai, debatai ir jų nutarimai be 
atodairos skelbiami čekoslovakų 
spaudoje. Naujasis partijos 
Dubček sakosi išauklėsiąs 
nistų partiją tokią, kuriai 
įmanoma, bet taip pat ir
džiama, politinė opozicija. Opozi
cinės partijos nebus vien dėl to, 
nes pati komunistų partija sude- 
mokratėsianti. Opoziciniam balsui 
ir kritikai bus leidžiama reikštis 
laisvai, tik niekados prie valdžios 
aparato.

Tokiais naujos partijos pareiš
kimais Čekoslovakijos visuomenė 
buvo kiek nustebinta tikėdamasi 
pilnų demokratinių teisių. Kaip 
ten bebūtų, tačiau nauja laisvės 
prošvaistė, kad ir ribota, yra pir
mas ir atsargus žingsnis į demo
kratinį subrendimą.

Naujai skelbiama Dubčeko pro
grama atmetė seniai kalamas

skursiją į Ameriką. Šioji ekskur
sija buvo taip pramatyta ir skel
bta, kad grįžimas iš Amerikos 
vyktų per Europą ir Aziją, t.y. 
kelionė aplink pasaulį.

Kadangi paskutiniu metu iš
aiškėjo, kad šitokiai kelionei ne
susidaro pakankama grupė, kad 
lėktuvų bendrovės duotų atitin
kamų nuolaidų, tai pastaruoju 
metu tokios kelionės aplink pa
saulį atsisakyta ir bus vyksta
ma tik į Ameriką (New York) 
ir atgal tuo pačiu keliu. Pasi
sakyta už tokią kelionę todėl, 
kad daugumas nenori gaišti lai
ko kelionei grįžtant aplink pa
saulį, o linkę geriau tą laiką pra
leisti Amerikos Jungtinėse. Val
stybėse ar Kanadoje belankant

marksistines įdėjas. Pažemino 
daugybę policijos pareigūnų. Pa
naikino slaptąją policiją, dėl ku
rios krašte viešpatavo amžina bai
mė, kalėjimai ir smurtas. Naujai 
išleisti potvarkiai garantuoja pi
liečiams žodžio, susirinkimų ir 
spaudos laisvę. Ateity partija ne- 
simaišys juridiniuose reikaluose 
ir “piliečių teismas” neteis ir ne
atims nekaltam žmogui laisvės.

su- 
val- 
ne-

yra

Velykų dieną savanoriai kūrėjai 
Australijoje pasirinko jubiliejinei 
šventei ir savo iškilmingam posė
džiui, kuris įvyko balandžio 14 — 
Velykų pirmą dieną, pulkininko 
V. Šliogerio namuose Belmore. 
Taip pat šiuose namuose prieš 15 
metų įvyko ir pirmas savanorių 
organizacinis posėdis, kuriame da
lyvavo V. Šliogeris, V. Moras ir 
J. Kapočius. Jie sudarė ir pirmą
ją skyriaus valdybą. Lygiai prieš 
10 metų irgi šioje vietoje sava
noriai savo posėdyje nutarė įsigy
ti kapines Sydnėjuje, kur būtų lai
dojami tiktai lietuviai ir kaip ini
ciatorių savanorį J. Kapočių įga
liojo rūpintis to dalyko įgyvendi
nimu.

Gavus pranešimą atvykti į iškil
mingą posėdį Velykų pirmą dieną 
jausmas buvo kitoks, negu būdavo 
prieš tai. Man tuojau prisiminė, 
kai prieš 50 metų pirmieji ko
vose dalyvaujantys savanoriai ga
vome po vieną savaitę Velykų a- 
tostogų. Tai buvo pirmos atosto
gos fronto kariams, ir tai buvo 
neišpasakyta šventė ne tik mums 
patiems, bet dar daugiau mūsų 
mamytėms, kurios taip mūsų lau
kė. Tačiau labai sunku buvo skir
tis, kai po atostogų motinos vėl 
išlydėjo savo vaikus į frontą pra
šydamos Aukščiausiojo palaimos 
sėkmingoje kovoje už tėvynės lais
vę.

Dabai- tėvynė vėl nelaisvėje, 
laukia naujų savanorių, kurie 
kovotų Lietuvai laisvę.

Kaip pagal senas tradicijas 
vanoriai savo šventę pradėjo
maldomis bažnyčioje Lidcombe, o

Ji 
iš-

sa-
pa-

tymams, tik jeigu ji nepaneigta

jau beliko nedaug 
bet dar nevėlu 
šiai kelionei, ku- 

galutinai laikoma- 
visos detalės bus

rios jau bus 
si. Smulkiau 
paskelbtos kitame Mūsų Pasto
gės numery. Visais su kelione 
susijusiais reikalais kreiptis į 
ALB Krašto Valdybos p-ką p.
S. Narušį 36 Berille Rd., Be- 
verlley Hills, tel. 53 5455.

Savanorių — kūrėjų sąskrydis Sydnejuje balandlio 14 d. Pirmoj eilėj iš k.: 
A. B aule (ALB garbės narys, svečias suvažiavime), O. Šalkauskienė, kun. 
P. Butkus (svečias), S. Narušis, V. Šliogeris. Stovi iš k.: J. Kapočius, V. 
Šliogeris (svečias), B. Genys (Sydney apyl. narys, svečias), V. Juzėnas, J. 
Šlyteris, A. Zinkevičius, J. Garolis, J. Pyragius, E. Migevičius.

Nuotrauka J. Kapočiaus

PREMIJA
DR .A. KABAILAI

Amerikoje leidžiamas lietuvių 
inžinierių ir architektų žurnalas 
Technikos Žodis kas metai skiria 
premiją už geriausią metų straips
nį. Šios sąjungos (P.L.I.A.S.) 
centrinė valdyba šių metų nuta
rime paskyrė 100 dolerių premi
ją Dr. Algiui Kabailai kaipo ge
riausiam 1967 m. žurnalo autoriui. 
A. Kabailos straipsnis buvo at
spausdintas pirmame pereitų me
tų numeryje ir pavadintas “Netie
sinio tamprumo medžiagų atspa
rumas”.

Tenka pastebėti, kad Dr. A. Ka
bailos moksliniai darbai dažnai 
talpinami Australijos Inžinerijos 
Instituto periodikoje ir Statybos 
Inžinerijos fakulteto spaudoje, 
štai 1967 m. pabaigoje Algis ne 
tik duoda paskaitą statybos inži
nerijos žinovams, bet jo moksli
niai- tyrinėjimai — plonų gelž
betoninių kolonų neatsparumas- 
atspausdinamas Australijos tech
nikinėje spaudoje. Šis Algio Ka
bailos straipsnis susilaukia ypač 
daug dėmesio, nes buvusi “saugi” 
teorija daugeliu atvejų yra nesau
gi ir turės būti pakeista. Algio 
Kabailos suprastinti ir patobulin
ti skaičiavimo metodai struktūrų 
skyriuje yra seniai žinomi Aus- * 
tralijos universitetuose, o buvę 
studentai Algio metodus dažnai 
vartoja praktikoje.

Sydnėjaus lietuviams tenka di
džiuotis turint tokius akademikus 
kaip Algį Kabailą savųjų tarpe.

V.B.

ŽINIOS

Šal- 
ir j.

šlio-

mūsų jaunimą. S. Sarušis sako, 
kad jis kaip Krašto Valdybos pir
mininkas esąs aplankęs visas lie
tuvių kolonijas Australijoje ir į- 
sitikinęs, kad dauguma mūsų jau
nimo eina tikruoju lietuvišku ke
liu.

Daugumos pasisakymu mes visi

Čekoslovakijoje vis dar jaučia
mi demokratiniai vėjai. Neseniai 
Čekoslovakijos lyderis Dubček pa
reiškė protestą sovietų ambasadai 
Prahoje, kad sovietų ambasado
rius Ivan Červonenko palaikąs ry
šius su atstatytuoju Čekoslovaki
jos buv. diktatorium ir prezidentu 
Novotny.

Taip pat Dubček numato greitu 
laiku užmegsti diplomatinius san
tykius su Vakarų Vokietija. Su
prantama, rašo laikraštis "Lido- 
va Demokracie” kad Rytų Vokie
tijai tas labai nepatiks, bet lygiai 
draugai rytų Vokietijoje turi su
prasti kad mums turi rūpėti mū
sų pačių interesai. Nežiūrint to 
Čekoslovakijoje dabartiniai vadai 
pabrėžia, kad Čekoslovakija ir 
ateity bus stengiamasi išlaikyti 
komunistine ir artimoj draugystėj 
su Sovietų Sąjunga. Bet taip pat 
čekai nori turėti savo nepriklauso
mą politiką ir neprivalomai kopi
juoti viską iš Sovietų 
Ypač neskanus kąsnis 
buvo paskutiniu metu, 
nisteris turėjo spaudos
ciją su užsienio žurnalistais ir jo 
pareiškimai bei kalba buvo verčia
ma į anglų, ne į rusų, kaip buvo 
privaloma anksčiau.

Savanoriai iš savo pusės pasvei
kino VLIKą ir ALB Krašto Val
dybą.

Svarstant pasiūlymą apie ben
dravimą su pavergtu kraštu paaiš
kėjo, kad skyriaus pirmininkas V. 
Šliogeris tą bendravimą palaiko ir 
stipriai remia. Jis sako, kad to 
nori mūsų jaunimas, kuris jau turime dirbti pagal VLIKo nuro- 
subrendęs ir išsimokslinęs, o mes, 
girdi, privalome jiems padėti. 
Jis, p. Šliogeris išveda, kad Lie
tuvos komunistai esą geresni lie
tuviai patriotai už čia esančius. 
Svetys iš Adelaidės savanoris J. 
Pyragius labai nuoširdžiais žo
džiais kreipdamasis sako: “Mielas 
brolau p. Šliogerį, keliai yra du: 
mūsų ir jų. Kai atkovojom Lietu
vai laisvę, tai tada mes buvome 
prie vieno kulkosvaidžio galo, o 
jie prie kito, o kai jie pavergė 
mūsų tėvynę, tai dabar jie stovi 
prie to kulkosvaidžio galo, o mes 
prie kito, ir kol jų rankose bus 
tas kulkosvaidis, tol su jais nega 
Ii būti ir jokios kalbos. Kun. P. 
Butkus sako, kad, girdi, p. 
gėris taip kalbąs tik dėl to, 
jis, p. Šliogeris, turįs palikęs 
tuvoje savo žmoną, sūnų ir 
gelį pažįstamų, gi S. Narušis j 
tai kategoriškai atsakė, kas liečia

iš čia nuvyko į posėdį, kuriame da
lyvavo 10 savanorių: V. Šliogeris, 
S. Narušis, E. MigeviČius, J. Ga
relis, A. Zinkevičius, J. Šlyteris, 
V. Juzėnas, J. Kapočius, O. 
kauskienė (visi iš Sydnėjaus) 
Pyragius iš Adelaidės.

Skyriaus pirmninkas p. V.
gėris pradėjo susirinkimą ir pa
kvietė pirmininkauti S. Narušį, 
Krašto Valdybos pirmininką, ir 
sekretoriauti E. Migevičių.

Prieš pradėsiant svarstyti dar
botvarkę susirinkimo pir-kas Na
rušis pasiūlė atsistoti ir pagerb
ti žuvusius už Lietuvos laisvę. J. 
Kapočius pasiūlė darbotvarkę pa
pildyti nauju punktu apie bendra
vimą su pavergta Lietuva. Šis pa
siūlymas priimamas, bet atideda
mas į darbotvarkės pabaigą.

Į naują skyriaus valdybą išrink
ti slaptu balsavimu tie patys, ku
rie ir buvo: V. Šliogeris pirminin
ku, E. Migevičius iždininku ir J. 
Kapočius sekretorium.

Šiame posėdyje dalyvavę gar
bės svečiai: Sydnėjaus lietuvių ka
pelionas kun. P. Butkus, A. L. B- 
nės garbės narys A. Baužė ir apy
linkės valdybos narys p. B. Ge-

dymus ir remti Lietuvos išlaisvi
nimo darbą, bet nepalaikyti akci
jos tų, kurie dirba priešingai.

Posėdžiui pasibaigus dar kele
tas valandų buvo praleista pasi
kalbant prie šeimininko gausiai 
paruošto vaišių stalo. Didelis dė
kingumas tenka jaunajam p. Šlio
geriui Vyteniui, kuris taip rūpes
tingai svečius pavaišino.

Posėdžio dalyvis

Sąjungos. 
sovietams 
kada mi- 
konferen-

koordinuoti, 
tyvi. Tad ir peršasi išvada, kad ne kovojant prieš juos išskirti, 
niekur ir niekada nereikia griau- bet derinant juos įjungti. Tik 
ti iniciatyvos, nors ji gali pasi- tada galima tikėtis toje pačioje 
rodyti ir net kontraversiškai bendruomenėje vienybės gausy- nys savanorius pasveikino ir pa- 
dogmatiniams autoritetų nusista- bėję. ' (v.k.) reiškė daug nuoširdžių linkėjimų.

juos šlio- 
kad 
Lie- 
dau-

— * —
Vilniškė Komjaunimo Tiesa pra

sitarė (kovo 27), kad keturi šim
tai studentų iš Lietuvos šią va
sarą vėl keliaus dirbti prie sta
tybų Kazachstane. Kazachstaną 
studentai Lietuvoj vadina “mūsų 
planeta” — užuomina apie klima
tą, kuriame tenka dirbti: “karš
ta maždaug kaip Veneroj”...

(ELTA)

Europos Ekonominės Bendruo
menės (Bendrosios Rinkos) kraš
tų atstovai išskyrus Pamcūziją, 
svarstė, kad reikia ieškoti kitų 
būdų išlaikant pastovią valiutą ir 
nesiremti auksu. Kokie tie būdai, 
tai neaišku, nes reikalas svarsty
mų eigoje.
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' JONAS SOUŪNAS
MARTIN LUTHER KING’UI ŽUVUS

Aną dieną visą pasaulį sukrėtė žinia: Memphis, Tennesee val
stijoje iš pasalų buvo nušautas Nobelio premijos laureatas, Ameri
kos negrų vadas Dr. Martin Luther King. Ši skaudi žinia nustebino 
pasaulį, o šį kraštą parklupdė ant kelių. Antrą kartą. Kitados Dal
ias mieste žuvus prezidentui J. F. Kennedy ir dabar, kai žuvo Mar
tin L. King.

King žuvimo priežastis labai paprasta: jis nuvyko vadovauti sa
nitarijos darbininkų streikui į Memphis miestą ir žudikas jį nušovė 
Lorraine, motelyje. Ir šis King žuvimas būtų buvęs eilinis krimina
las, jei jis būtų buvęs paprastas pilietis. Deja, King nors visai dar 
jaunas — tik 39 metų, buvo jau pasaulinio garso asmenybė. Jis 
ypatingai pasižymėjo kovoje už lygiateisiškumo suteikimą šio kraš
to juodaodžiams Ir kas dar svarbiausia — jis buvo taikingų prie
monių prieš smurtą vartojimo šalininkas. Jis tokią kovą propaga
vo, apie taikingas priemones kalbėjo ir toje dvasioje gyveno. King 
niekados nepakėlė rankos prieš nieką ir nieko nekurstė imtis bru
talios jėgos sau iškovoti lygiateisiškumo, kurį garantuoja konstitu
cija bet kurį atima realus gyvenimas. Taip kaip kitados Gandhi 
kovojo ir žuvo, taip dabar nutiko ir su King. Atrodo, kad didžiųjų 
dvasios milžinų žemiškas kelias ir atsiskyrimo būdas panašūs.

King savo filosofiją norėjo pats įgyvendinti. Todėl jis pats visur 
aktyviai dalyvavo — organizavo streikus, susirinkimus, sakė kal
bas, rinko aukas, meldėsi ir giedojo. King nepasižymėjo savo raš
tais ar naujomis filosofinėmis teorijomis. Jis buvo akcijos žmogus. 
Pilna to žodžio prasme King buvo krikščioniškojo apaštalavimo pa
vyzdys. Už tat už savo darbą jis gyvybe apmokėjo.

King buvo negrų vadas. Jo žodžio klausė milijonai negrų ir bal
tųjų, jam pritarė daugelis ne tik šiame krašte, bet ir bendrai visame 
civilizuotame pasaulyje. King negrams buvo XX-jo amžiaus Mozė. 
Jis savo žmones vedė laisvėn iš baltųjų priespaudos ir nelygiateisiš- 
kumo namų. Negrai jam tikėjo ir juo pasitikėjo. King buvo eilinių 
žmonių, vargšų vadas ir globėjas. Nenuostabu, kad jis tokį nepap
rastą pasisekimą turėjo masėse.

King priešinosi ir nepritarė smurto veiksmams. Jis smerkė negrų 
kraštutiniuosius, kurie viską norėjo pakeisti ir laimėti revoliucijos 
keliu. King kovą vedė evoliucijos būdu. Tačiau jo evoliucija nebu
vo lėta. Jis norėjo ir kovojo už greitus įstatymų pritaikymus ar jų 
pakeitimus. Už tat nenuostabu, jog jis turėjo ne tik daug draugų, 
bet ir priešų.

King pietinių valstijų gyventojams baltiesiems buvo siaubas. 
Siaubas, nes jis griovė baltųjų atsilikusias ir juodųjų atžvilgiu ne
teisingas tradicijas. Daug priešų King turėjo ir kitose šio krašto 
vietovėse, ypatingai šiauriniuose didmiesčiuose: Čikagoje, Detroite, 
Clevelande. King nepripažino trupinių, kuriuos šiauriečiai numes
davo negrams. Jis visai teisingai šiauriečius vadino hipokratais ir 
tam tikrais atžvilgiais blogesniais už pietiečius. Tačiau King nie
kados prieš nieką nekapituliavo. Siekdamas savo idealo, paremto 
krikščioniškais principais, King buvo nepermaldaujamas.

Savo nusistatymo priemonių, naudotų tikslui siekti pastangomis 
King įsigijo jėgą, prieš kurią drebėjo ir šio krašto valdovai. Gali
ma drąsiai teigti: tai, ką ligšiol negrai atsiekė šiame krašte, dau
giausiai atsiekė King sumanumo ir jo ryžto dėka.

Pažįstamas King buvo ir lietuviams. Anais metais jis vadovavo 
taikingam žygiui per Marquette Parką Čikagoje, kur yra susibūrę 
ir daugumas lietuvių. Deja, esu pats savo akimis matęs, kaip ir 
mūsų tautiečiai prisidėjo prie to žygio niekinimo. Anuo metu King 
ir jo bendrakeleiviai buvo apmėtyti akmenimis. Vienas jų užgavo 
ir King. Po to žygio King pareiškė, kad jis net pietiniuose steituose 
nebuvo matęs tokios įsiutusios minios. Taip, mes lietuviai buvom 
labai “gražiai priėmę” King. Ir vis dėl to riet ir tada King iš kovos 
lauko nepasitraukė. Jis iš Čikagos vadovybės išsiderėjo tam tikrų 
lengvatų šio miesto negrams.

Lietuviai, patys netekę savo krašto laisvės, nelabai pritaria negrų 
laisvių siekimui. Tai atsispindi ir mūsų spaudoje. Vargu ar bet ku
ris šio krašto lietuvių laikraštis yra daugiau prisidėjęs ar palankiau 
pasisakęs negrų reikalais. Kažkaip paradoksiškai skamba, bet tie
sa. Mes laisvės neturėdami jos netrokštame nė kitiems.

Esant tokiam nusistatymui lietuvių tarpe buvo visai nenuostabu, 
jog King žuvus mūsų spauda jo mirtį tepaminėjo tik kronikos ži
niose. Nebuvo paminėta nei jo krikščioniškas apaštalavimas, nei 
jo garbingi kovos būdai. Paprastas ir žemas negrų nemėgimas ap
temdė ir mūsų spaudos akis, nors kai kurie laikraščiai yra leidžia
mi vienuolynų ir skelbiami krikščioniškais esą. Mes tokią mūsų 
spaudos neįtikėtiną laikyseną tegalime tik apgailestauti.

Kas toliau Kingui žuvus? Netrukus po jo mirties kai kuriuose 
miestuose prasidėjo gaisrai ir plėšikavimai, prieš kuriuos King taip 
kovojo. Kai kurie negrų ekstremistai šaukė dangaus keršto ir 
kvietė juodąją masę sukilimam Ačiū Dievui tik paaugliai ir krimi
nalinis elementas šito balso paklausė. Kiti dalyvavo King laidotu
vėse ir jo asmenybę pagerbė neprisidėdami prie kriminalinių nu
sikaltimų.

Tačiau negalime tvirtinti, kad ir toliau šio krašto negrai nepasuks 
smurto keliu. King buvo didelis žmogus ir pajėgus mases suvaldyti. 
Ar tai pasiseks jo pasekėjams — nežinia. Visų pirma, negrų kan
trybė gali išsibaigti, o antra, vargu ar greit negrams Dievas duos 
kitą tokį vadą. Va, šito ir nuogastauja šiandieninis šio krašto bal
taodis. Tačiau negrų elgsena taip pat priklausys ir nuo baltųjų 
veiksmų lygiateisiškumą įgyvendinant. Negrams lygių teisių sutei
kimas būtų didžiausias paminklas Kingui, kuris dėl to gyveno ir 
dėl to žuvo.

Profesūros karjera Vydūno ne- damas skambina dangų”. Taip pat 
suvilioja. 1919 m. Vydūnas grįžta skamba gyvai pasakyti jo žodžiai 
į savo numylėtą Tilžę ir pasišven- medelių sodinimo šventės metu: 
čia kūrybai ir savo tautiečių ža- Augdami spręskime gyvenimo už- 
dinimui. Norėdamas daugiau su- davinį, savo gyvenimo ir visos tau- 
augti su tauta, jis atvyksta į Tel- tos. Šį sakinį įrėžė ir Australijoj 
Sius ir čia gimnazijoje mokyto- rašytojas B. Zabiela jo gimimo su
jauna dėstydamas lietuvių lite- kakčiai atžymėti paminklinėje len- 
ratūrą, vadovaudamas chorui, toje savo Lituanicos sodyboje. So- 
ruošdamas paskaitas ir vaidini- dinti Telšiuose kaštanai jau su
muš. Čia dirba nuo 1921iki’23 me- augo į storus medžius, o jo pa
tų. Nors su Vydūno raštais jau likta kūryba lietuvių tautai ošia 
seniau buvau susipažinęs ir jie lyg galingas ąžuolas ir primena 
mane smarkiai veikė. Tik nuo 1920 tautiečiams kelią į laisvę siekiant 
metų Telšiuose tapau jo mokiniu tauriojo žmoniškumo.
ne vien gimnazijoje, bet ir jo moks 1926 ir 1927 m. Vydūnas dėsto 
lo, idėjų pasekėju, mokiniu. Nuo kultūros istoriją Valstybinėje Klai 
pirmos paskaitos jis savo žydrio- pėdos Muzikos Mokykloje. Vydū
nus, maloniomis akimis sužavėjo nas čia padarė nemaža įtakos į 
mane ir giliomis, šviesiomis minti- jaunesniąją muzikų kartą. Iš jo 
mis iš karto pavergė mane ir įsi- mokinių suminėtini šie muzikai: 
skverbė kaip burtininkas į mano Jer. Kačinskas, Vyt. Marijošius, 
dvasią. Likau visą amžių jo pa- Alf. Mikulskis, S. Sodeika, M. 
sekėju ir jo tvirtos aiškios min- Budriūnas, J. Bertulis, D. And- 
tys lyg angelas sargas vedė ap- riulis, J. Švedas, P. Armonas, K. 
saugančiai per gyvenimo klystke- Motgabis, J. Strolia ir visa eilė 
liūs ir pagundas. Vydūnas pamo- eilė kitų, kurie su vydūnišku už
kas pravesdavo labai gyvai. Ir šian įdegimu toliau dirba lietuviškos 

muzikos bare, tremty ir pavergto- 
dien prisimena jo citatos iš Done- je tėvynėje. Vydūnas yra išleidęs 
laičio: “Gervins ik debesų pakil- šiuos dainų ir giesmių rinkinius:

NAUGARDUKO LIETUVIAI
Algirdas Gustaitis

KITI APIE MUS
Šių metų Adelaidės meno festi

valyje didelį dėmęsį patraukė 
skulptūra, kur daug lėmė ir 1000 
dolerių premija. Iš 41 parodos da
lyvio premija atiteko Viktorijos 
skulptoriui Inge King už kūrinį 
"Monitor”. Šalia kitų šioje paro
doje buvo išstačius! ir vieną kūri
nį Adelaidės lietuvė skulptorė p. 
Ieva Pocienė. The Advertiser me
no kritikė E. Young p. Pocienės 
kūrinį laiko vienu iš patraukliau
sių parodoje.

Taip pat Meno festivalio metu 
buvo lankytojams atviri ir Ade

laidės Lietuvių Namai, kur įreng
tas ir Lietuvių muziejus. Jau mi
nėto dienraščio reporteris R. 
Campbell gėrisi tuo muziejum, 
bet, kaip jis sako, ypač dėmesį 
patraukia muziejuje išstatytieji 
paveikslai Australijoje jau plačiai 
pagarsėjusių lietuvių dailininkų, 
kaip H. Šalkausko, E. Kubbos, 
L. Urbono, Vyto Kapočiūno, Ie
vos Pociuvienės ir kitų. Drauge 
pasigėrėta lietuvių tautiniais dra
bužiais, medaliais, medžio bei odos 
išdirbiniais ir kitais.

Senovėje garsėjusiame Naugar- 
dukyje, kur žmonės gyveno apie 
1000 metų prieš Kristų, jau apie 
X a. lietuvių kilmės žmonės buvo 
pastatę gynimuisi pilį. Manoma, 
1251 metais Naugardukyje krikš
tą ir karūną priėmęs Lietuvos ka
ralius Mindaugas.

Daug gero ir blogo matė Nau
garduko gyventojai. Jie mušė puo
lusius totorius, kryžiuočius, rusus, 
lenkus. Kovojant krito daug lietu
vių. Bet jų tebėra išlikusių per 
visus tuos šimtmečius, dar tebe
kalbančių lietuviškai ir tyliai tebe- 
prašančių išgelbėjimo iš juos jau 
apsupusios ir naikinančios slaviš
kos masės.

Kartais parašoma apie tebegy
venančias lietuvybės salas Nau
garduko apylinkėse esančiuose 
paskiruose kaimuose, vis dar lie
tuviškai tebekalbančiuose. Kai kas 
paduoda sausų skaičių, kiek galvų 
ten kalbėjo, kiek numirė ir kiek 
dar tebekalba lietuviškai.

Man atrodo, yra svarbiau ne 
skaitlinės, bet kaip ten išsaugoti 
gyvenančiuose lietuvių kalbą, kad 
jie mums besilinksniuojant skaitli
nes visiškai neišmirtų.

Rašoma, XIX a. pabaigoje ten 
buvę apie 2000 ar 3000 lietuvių. 
Su kiekvienais metais jie mažėję. 
1957 m. Zasečių km. lietuviškai te
bekalbėję 30 žmonių. Yra ir gau
sesnių mūsiškai kalbančių vieto
vių.

Dabar Naugarduko miestas stip
riai siislavintas. Betgi jame, be 
abejo, tebėra nemaža mūsų kilmės 
žmonių tik nedrįstančių prisipa
žinti. Prieš I Pasaulinį karą oku
pantai rusai draudė lietuviams vie 
šai lietuviškai kalbėti, net varto
jo iškabas, draudžiančias lietuviš
kai kalbėti. Neklausantieji būdavo 
persekiojami, baudžiami visu žiau
rumu. Po I Pasaulinio karo kiti o- 
kupantai — lenkai — vėl brutaliau 
šiai toliau naikino naugardukie- 
čių lietuviškumą, irgi draudė vie
šai lietuviškai kalbėti. Dabar, po 
II Pasaulinio karo, vėl naugardu- 
kiečius lietuvius slopina, naikina 
kiti okupantai — gudai.

O vistiek dar yra lietuviškai 
kalbančių Zietelėje, Zasečiuose, 
Kurpešuose, Dainavoje, Pagiriuo
se ir gal kitur.

Prieš I Pasaulinį karą lietuviai 
mokslininkai, kalbininkai vyko į

nors išlikusi toji dr. Gerulio studi
ja, buvusi rankraštyje.

Po II Pasaulinio karo naugardu- 
kiečių lietuvių kalbą tyrinėjo es
tas Aruna, norvegas Stang, lietu
viai A. Valaitis, A. Vidugirys ir 
kt. Jie užrašė vertingos tautosa
kos žodžių. Kai kurie tų apylinkių 
lietuvių žodžiai yra kiek skirtin
gi nuo įprastinės lietuvių kalbos. 
Sakysime, vetoje mūsiško tenai, 
jie sako tenaka, vietoje kaimas, 
jie sako vesė, vietoje arba, jie sa
ko abo, ir t.t

Skaudu, liūdna skaitant apie to
kias mokslininkų išvykas užrašy
ti beveik mirštančiai lietuvių kal
bai tose apylinkėse.

Stenkimės Naugarduko apylin
kių lietuvius \apsamgoti nuo išnai
kinimo..

Užsieniuose gyvenantieji lietu
viai galėtų ir turėtų tuo reikalu 
daugiau rašyti į spaudą. Rašyti 
tuo reikalu asmeniniuose laiškuos 
okupuotoje Lietuvoje gyvenan
tiems lietuviams. Kalbėti per Ame
rikos Balsą, Vatikano radiją ir 
kitur, prašant dabartinėje Lietu
voje esančiuosius daugiau susirū- 
pnti naikinamų, mirštančių ziete- 
liečių ir kitų lietuviška kalba.
Tiesioginiai ir sėkmingiausia tuo 

begaliniai lietuvių tautai svarbiu 
reikalu galėtų ir turėtų susidomė
ti dabartinėje Lietuvoje gyvenan
tieji mūsų lietuviai. Neužtenka tuo 
reikalu parašyti, neužtenka pa
siųsti mokslininkų ar kalbininkų 
studentų būrelį senosioms tar
mėms užrašyti. Reikia tose apy
linkėse, kur tebegyvena lietuviš
kai kalbantieji, ar kur yra tikros 
lietuvių kilmės asmenų, okupaci
jose pamiršusių lietuvių kalbą, 
steigti lietuviukus vaikų darželius, 
lietuviškas mokyklas, bibliotekas, 
organizuoti tautinių šokių ir dai
nų ansamblius, ir pan.

šitai privalu daryti humanišku
mo tikslais, ne kokio nacionalizmo 
vardan. Daryti istorijos, mokslo 
labui. Tautų brolybės, lygybės, 
vienybės labui.

Jau esu rašęs kitoje lietuvių 
spaudoje pasibaisėtiną lenkinimo 
žalą dabartinėje okupuotoje Lie
tuvoje. Iš Lietuvos į Lenkiją iš
važiavus visoms norėjusioms iš
vykti, Lietuvoje neturėtų būti nei 
lenkiškų mokyklų, nei lenkiškų

“Lietuvos Aidos” — 76 pusi. 1904, 
“Lietuvos Varpeliai’ 33 dainos ir 
giesmės, 1909 m., “Giesmės” nepri
klausomybės laikais, 1932 m. Vydū
nas mokėjo smuiku groti, skam
binti kanklėmis ir arfa bei trimi
tuoti senovišku trimitu, kuriuo 
stebindavo Rambyno apylinkės gy
ventojus ten vasaromis apsigyve
nęs. Jis su muzika ir daina buvo 
augte suaugęs ir 40 metų vadova
vo Giedotojų Draugijos chorui, 
kol vokiečiai jį su kitomis drau
gijomis uždarė 1935 m. (1895- 
1935)

Vydūnas ne vien su daina apke
liavo Prūsų Lietuvą. Jis yra su 
paskaitomis ir kalbomis keliavęs po 
visą Lietuvos kraštą. Kartais nu
kildavo ir užsienin kalbėti apie lie
tuvių kultūrą, garbingą tautos 
praeitį. Jis tris kartus lankėsi 
Šveicarijoje ir skaitė paskaitas 
Berne, Ženevoje ir Asconoje. Tuo 
metu atvykdavo atstovauti Prū
sų Lietuvių tautybių suvažiavi
muose. Kaip paskaitininkas Vy
dūnas pradėjo lankytis Didžiojon 
Lietuvon nuo 1900 m., kada buvo 
dr. Vainekio pakviestas skabyti: 
paskaitą Palangoj. Vėliau su pa
skaitomis lankėsi Kretingoje, o 
nuo 1908 m. kasmet lankėsi Vil
niuje, kur dr. J. Basanavičiaus 
kviečiamas skaitė Lietuvių Moks
lų Draugijai paskaitas iki 1912 
m. Net 1930 m. spalio 30-31 die
nomis lankėsi mūsų okupuotoj sos
tinėj ir skatė paskatų lietuvių bend 
ruomenei. Vėlinių vakarą aplankė 
dr. J. Basanavičiaus, Čiurlionio, Vi
leišio ir kitų kapus. Vydūnas daug 
kartų lankėsi Kaune ir sakė kal
bų, kurias vėliau atspausdino sa
vo veikale “Tautos Gyvata” Sei
mo suvažiavimo metu sėdėdavo te
atre su dr. J. Basnavičium, Jab
lonskiu ir kitais, su kuriais arčiau 
susipažino. Vydūnas palaikė glau
desnius ryšius su Vaižgantu, Puti
nu, Mašiotais, Balčikoniu ir dau
geliu kitų menininkų bei rašytojų, 
artistų, dainininkų bei kultūrinin
kų.

Buvo Vydūnas dažnai kviečia
mas į įvairias Lietuvos vietoves 
kalbų sakyti, o ypač, moksleiviams. 
Jis kalbėjo Kaune, Dotnuvoje, Ma
žeikiuose, Telšiuose, Joniškyje, 
Šiauliuose, Biržuose, Panevėžyje, 
Radviliškyje, Alytuje, Marijanpo- 
lėje, Vilkaviškyje, Kėdainiuose, 
Jurbarke, Naumiestyje, Kretingo
je, Sedoje, Palangoje ir dar ki
tur.

Vydūnas savo gyvomis kalbomis

ir paskaitomis ypatingai užbarda
vo jaunimą. Tumas-Vaižgantas ir 
Vydūnas bene daugiausia bus tu. 
rėję įtakos mūsų priaugančiai 
kartai. Telšiuose savo laiku buvo 
įsisteigusi Vegetarų Dr-ja ir Sie
los Kultūros būrelis tiems, kurie 
nori vaikščioti prakilnybės taku, 
laikraštį “Šaltinis”. Tai daugiausia 
buvo moksleiviai. Vytauto Didžio
jo Universiteto Kaune studentai 
buvo įkūrę Filoteosofų Draugiją. 
Vydūnas darė įtakos ir svetimie
siems. Kai jis Tilžėje apsigyve
no 1882 m., jis buvo šiame mies- 
te pirmasis vegetaras, o paskuti
niu metu jau buvo 3000 vegetarą 
iš 65000 Tilžės gyventojų. Tilžės 
Gimnazijos vokiečio Falkenhahno 
sūnus Vikt išmoko gražiai lie
tuviškai iš Vydūno ir baigęs mo
kslus profesoriavo Karaliaučiaus, 
Hamburgo, o dabar Berlyno uni
versitetuose dėstydamas lietuvių 
kalbą ir lyginamąjį kalbamoks
lį. Sunku trumpoje paskaitoj nu
sakyti jo visus darbus Tilžėje. Jie 
per 52 metus jų daug atliko Til
žėje gyvendamas: Po Pirmojo Pa
saulinio karo įsteigia eilę draugi
jų: Spaudos, Kultūros Moterų, 
Jaunimo ir Lietuvių Susivieniji
mą. Iki 1923 m. visai neapsireiš
kė neapykanta lietuviams iš vo
kiečių pusės. Po šių metų kirši- 
nimas ir neapykanta augo, kol 
galutinai 1935 m. visas lietuvių 
draugijas Tilžės krašte uždarė ir 
užgniaužė bet kokį besireiškiantį 
lietuviškumą. Per 100,000 lietuvių 
kilmės žmonių gyveno Tilžės kraš
te, ir Vydūno asmenybė spindu
liavo į juos savo prakilnumu, lie
tuviška dvasia. Tenka prisiminti 
tas didingas Joninių šventes Ram
byno kalne, į kurias suplaukdavo 
tūkstančiai žmonių iš Prūsų Lie
tuvos, Klaipėdos Krašto ir Didžio
sios Lietuvos. Į jas atvykdavo dr. 
Vydūnas su Giedotojų Draugijos 
choru, suvažiuodavo žymūs Balti
jos pajūrio veikėjai. Ypač gra
žias kalbas pasakydavo Vydūnas 
užburdamas klausytojus, nuos
tabią nuotaiką sukurdavo savo 
40 metų vadovauto Giedotojų Drau
gijos choro dainomis.

Paskutiniais gyvenimo metais 
Vydūnui teko daug iškentėti. 19- 
32 mt mirė jo artimiausia ben
dradarbė ir bičiulė Marta Raišu- 
kytė. Ji buvo Vydūno raštų leidė
ja. 1937 m. širdies smūgio ištiktas 
mirė jo brolis dr. Jurgis Storos- 
ta Klaipėdoje. Iš jo laidotuvių grį- 

(Pabaiga psl. 3)

SYDNEY APYL. VAIDYBA KREIPIASI
MIELI SYDNĖJAUS LIETUVIAI,

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba šiais Jubiliejiniais — Laisvės 
Kovos metais pramačiusi atlikti daug darbų. Jų tarpe ir Austra
lijos Lietuvio Mokesčio Vajų.

Mes žinome, kad būdami finansiniai pajėgūs — galėsime 
daug lengviau atlikti ir padėti Lietuvos laisvinimo darbui. Tos 
finansinės paramos reikalingi visi, kaip VLIK’as, 16 Vasario, sa
vaitgalio lietuviškos mokyklos, jaunimo lituuanistiniai kursai, or
ganizacijos ir visa eilė kitų.

Lėšų sutelkimui Sydnėjaus Apylinkės Valdyba yra prama
čiusi pravesti vajų, kuris tęsis iki birželio 1 d. Laiškais ar asme
niškai bus bandoma pasiekti kiek galint daugiau Sydnėjuje gyve
nančių lietuvių.

Atlikime savo metinę pareigą ir kartu palengvinkime Val
dybos narių darbą pasiųsdami ar asmeniškai įteikdami mokestį 
ar auką Valdybos kasininkui — p. A. Vinevičiui, 8 Deakin St., 
CONCORD NSW 2137. Mokestį bei aukas galima įteikti taip 
pat ir bet kuriam Valdybos nariui.

Jūsų patogumui čia pat spausdiname atkarpą, kurią iškirpę 
ir įrašę atitinkamas sumas, kartu su pinigais galite pasiųsti Val
dybos kasininkui.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Sydnėjaus Apylinkės Valdybos Kasininkui,
8 Deakin Street, CONCORD, NSW 2137.

Aš, .................................... ................................................................ .
(Vardas ir Pavardė)

gyv- ......................................................................................................
Zietelą ir kt. apylinkes senosios tautinių ansamblių, nei spausdi- 
lituanistikos rinkti, užrašyti. Dr. namų didžiuliais tiražais lenkiš- 
Volteris, dr. Būga jos nemaža su- kų knygų. Jei išvyko visi lenkai, 
rinko. Prūsų lietuvis, pasaulinio aišku, jų neliko.
masto kalbininkas dr. Jurgis Ge- Ir štai, mes esame aškiausi liū- 
rulis buvo parašęs studiją apie dininkai šimtmečiais gyvenančių 
Zietelos, Lazūnų, Gervėčių apylin- lietuvių naiknimo Naugarduko ir 
kių lietuvių kalbą, bet, kaip pra- kt. apylinkėse, kur sovetiniai gu- 
nešė vokiečių mokslinis žurnalas dai (ar rusai?) sistematingai nai- 
Zeitschrift fuer Ostforschung kiną senuosius vėrinius gyvento-
1962 metų II sąsiuvinyje, jį nu- jus. Tokį genocidą vietiniai lietu-
kankino rusai-bolševikai belaisvių viai, manykime, gali sustabdyti, 
stovykloje. Nežinoma, ar yra kur jei padėtų reikiamų pastangų.

(dresasj
siunčiu AUST. LIET MOKESTĮ už 19........ metus $................

Dirbančiam asmeniui vienas doleris metams
AUKĄ TAUTOS FONDUI ............................................ $.................
16 VASARIO GIMNAZIJAI ........................................ $.................
LIET. ŠVIETIMO REIKALAMS SYDN................. $.................

VISO: $Priede POSTAL NOTE/POSTAL ORDER No....... ’............. ””’’J

virš minėtai sumai.

(Parašas)
(Nereikalingus žodžius išbraukti)
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Brandi Igno Aleknos sukaktis
Velykų pirmų dienų gražus bū

rys tautiečių, giminių ir bičiulių 
suskridome j visuomenininko, veik
liojo bendruomenės nario Igno A- 
leknos namų židinį. Atvykome pa
gerbti savo mielo bičiulio Igno, 
švenčiančio savo brandaus gyveni
mo, 60 metų amžiaus, sukaktį. 
Susirinkusių vardu Jonas Valys 
pasveikina sukaktuvininkų ir įtei
kia puošnų leidinį dail. VI. Vijei- 
kio “LIETUVA, MANO TĖVŲ 
ŽEMĖ” Antanas Krausas perskai
to ALB Krašto Valdybos sveiki
nimų ir suglaustai apibūdina sole- 
nizanto asmenį. Po to visi įsijun
gia ir gyvai užtraukia “Ilgiausių 
Metų’’. J sveikinimus, atsiliepia 
ir Pats sukaktuvininkas, susijau
dinęs ir rasos lašeliais papuošęs 
savo blakstienas. Padėkojęs už 
sveikinimus jis pabrėžė, kad malo
nu ir prasminga dirbti savo tau
tos gerovei, daug paskatų ir pa- 
gelbos susilaukęs iš savo gyveni
mo draugės Onos Marijos.

Ignas Alekna gimė 1908 m. ba
landžio 21 d. Plundakų km., Ku
piškio valsč., Panevėžio apskr. Ka
zimiero Aleknos šeimoje. Tėvas 
apsišvietęs kaimo poetas, pirmojo 
lietuviško vaidinimo “Amerika 
Pirtyje” Aukštaitijoje artistas. 
Be to, jis mokėjo visų “Anykš
čių Šilelį” mintinai.

Nepradėjus pradžios mokyklos 
lankyti, kilo pirmasis pasaulinis 
karas. Po jo mokėsi privačiai, vie

nus metus Kupiškio pradžios mo
kykloj, vėliau Kupiškio vidurinėje 
mokykloj, Simano Daukanto Mo
kytojų Seminarijoj Kaune ir pa
galiau Vytauto Didžiojo Universi
tete Kaune ekonomikos mokslus.

Nors ir baigė Ignas Alekna mo
kytojų seminarijų, pasirinko val
dinių įstaigų tarnautojo darbų: 
pradžioje vyresnio jo notaro įstai
goje, vėliau Taupomosiose Valsty
bės Kasose. Jose bedirbdamas per
gyveno jų perorganizavimų į 
“Zberegatelnaja Kasa”, o atėjus 
vokiečiams — jų likvidavimo eigų.

1933 m. vedė Onų Marijų Kui
zinaitę, pulk. S. Kuizino dukterį.

S. Kuizinas buvo pirmoje lietuviš
ko vaidinimo Palangoje artistas. 
Toks jau likimo suvedimas, kad 
abiejų tėvai pirmųjų lietuviškų 
vaidinimų artistai!

Aleknai užaugino du sūnus: Vis- 
valdį-inžinierių, Vytautų-architek- 
tų.

Iš jaunystės dienų dalyvavo or
ganizacijoje: Kupiškio vidurinėje 
mokykloj — L.G.S.F. skyriuje 
“Vyčiai”, mokytojų seminarijoje 
— L.G.S.F. skyriuje “Vaidevutis” 
ir Vilniui Vaduoti S-gos skyriuje; 
Universitete — “Neo-Lituania” 
korporacijoje. Taip pat priklausė 
Šiaulių S-gai, Vilniui Vaduoti S- 
gai, Jaunajai Lietuvai, Šiaulių S- 
gos centriniam chorui ir “Para
mos” kooperatyvui.

Artinantis antrų kartų rusams 
į Lietuvų, 1944 m. pasitraukė su 
šeima į Vokietijų, kur gyveno Tut- 
lingene, vėliau, ieškodamas vai
kams lietuvių gimnazijos, persi
kelia į Ravensburgų.

1949 m.gegužės 31 d. pasiekia 
Australiją ir Bonegilos stovyklų. 
Iš čia buvo pasiųstas į Melbornų 
darbo prievolei atlikti, kur ir pa
siliko gyventi. x

Atvykęs į Melbournų susižinojo, 
kad William St., Fitzroy, bažny
čioje sekmadieniais laikomos lietu
viams pamaldos. Iš St. Kildos pės
čias patraukė ieškoti tos bažny
čios ir lietuvių. Ir kada su nuo
tykiais bažnyčių rado, lietuviai 
jau beveik visi buvo išsiskirstę. 
Laimei dar surado tuolaikinį pir-

VEDA JOAKIMAS VĖJAS

J. MEKO “PAVIENIAI ŽODŽIAI”
Ir 
aš, 
gyvenimo 
nuėjęs 
pusę 
kelio,

( i
tamsių 
girių 
įėjau 

___*__
Tamsi giria — klasiška. Bet Jonui Mekui į pa

galbų neateina Beatričė. Jis klaidžioja vienas pats. 
Neturi jis nei brazdžioniško tikėjimo, nei niliūniš- 
kų draugų, kaip Langinės ar Vėjas nei bradūniškų 
tėviškės žemės mitų ir nei tokių ramsčių, kaip lo
jalumas pasaulėžiūrai ar partijai, kokias naudo
jasi kuriantys sovietiškoj Lietuvoj. Vienišas jis 
yra ir savo paprastu, tiesioginiu kalbėjimu, be 
išdailinimų, be ilgų, kaip traukiniai palyginimų, 
dviprasmybių.

Siauručiais žodžių lieptais jis perveda skaityto
jų per nesibaigiančius nevilties ežerus, per savo 
gyvenimų. Išėjimo iš klaidžios girios jis neran
da. Tik — 

retkar
čiais 
šviesos 
la
šai 
užtyška, 
kaip 
kibikš- 
tys 
akimir

kai
apšviesda- 
mi
visų 
akiratį —

Meko knygoje, tačiau, o ypač IlI-čioj dalyj, 
“Vienos kelionės nuotrupose”, pasitaiko posmų, ku
riuose poeto vienatvė susikondensuoja į grynų, ne- 
vien tik pavieniais žodžiais, bet ir atskiromis rai
dėmis, kaip rasos lašais spinduliuojančių poezijų. 
Pavz.,

Ramu 
ant 
kalvos.

Taip 
nepaprastai 
gera.

Iš
dobilo
galvos 
bitė 
medų 
geria.

Tai yra stiprios, didelio grožio eilės, nušvie- 
čančios ir praskaidrinančios šiaip jau egziliniai be
viltiškų knygos turinį.

___#____

Jonas Mekas, "Pavieniai žodUat*.
Algimanto Mackaus Vardo Knygų Leidimo 
Fondas
Chicago, 1967

VYDŪNO GYVENIMAS.
(Atkelta iš psl. 2)

žęs, rado savo žmonų mirties pa
tale, kuri susirgo išgųsdinta nacių 
išsišokimų prieš dr. Vydūnų (Vy
dūno buto langų daužymo ir įvai
rių jam grųsinimų. (Pagaliau ir jį 
patį vokiečių policija suėmė ir į- 
kišo į kalėjimų 1938 m. kovo 11 
d. Apie savo išgyvenimus ir mųs- 
tymus kalėjime yra parašęs vei
kalų "Kalėjimas-Laisvėjimas’’ Po 
poros mėnesių jį iš kalėjimo palei
džia ir kaip dideliam nusikaltėliui

mui. Vėl keliones su paskaitomis 
tęsė toliau: Blombergas, Hanau, Pi- 
nebergas, Augustdorfas, Bielefeld’ 
as ir kit. Aktyviai dalyvavo ir Dėt 
moldo kultūriniame gyvenime. 
Lankė Liaudies Universiteto pa
skaitas ir pats skaitė, nepraleis
davo nei vieno bažnytinio kon
certo, lietuvių švenčių ir skautiš
kų laužų ir stovyklų. Iki pat sa
vo mirties buvo judrus ir akty
vus. Pats sau maistų pasigamin-

mininkų K. Mieldažį.
Nuo to laiko vėl Ignas Alekna 

įsijungia į lietuviško gyvenimo ke
lių Australijos Lietuvių Dr-joje, 
kuri persiorganizavo į ALB Mel
bourne Apylinkę, pradžioje kaip 
Kontrolės Komisijos narys, vėliau 
valdybos narys (5 m.), Melbourne 
Klubo narys (5 metai taryboje), 
LKF narys, Karių-veteranų S-gos 
“Ramovė” narys, L. Kredito Dr- 
jos "Talka” narys. Jis dalyvavo 
Adelaidėje, Melbourne ir Sydnėju- 
je Krašto Tarybos suvažiavimuo-

se bei talkino organizuoti Meno 
Dienas Melbourne.

1967 m. Ignas Alekna buvo Mel
bourne Apylinkės pirmininku. To
se pareigose dirbdamas pašventė 
daug laiko ir parodė savo didelę 
meilę bendruomenei ir kenčiančiai 
Tėvynei. Linkime sukaktuvininkui 
dar nepailsti ir aktingai dalyvau
ti mūsų bendruomenės darbuose 
ir žygiuose. Ilgiausių Metų!

A. Krausas

Mielą Kolegą
IGNĄ ALEKNĄ,

gyv. Melbourne, Viktorijoje, jo garbingos 60 metų amžiaus 
sukakties proga, nuoširdžiai sveikina ir linki visokeriopos 
sėkmės.

Pietų Australijos vienminčių ir korporantų vardu

V. Linkus

ilgų laikų teko būti policijos prie
žiūroje, kol byla pagaliau nutrau
kiama. Nuo kalėjimo dienų iki iš
bėginio į Vakarus, per šešerius me 
tus Vydūnas gyveno vienuolio gy
venimų. Jis dienų dienas praleis
davo vienas prie rašomojo stalo. 
Visi nuo jo šalinosi ir buvo už
drausta su juo bendrauti. Porų 
kartų savaitėje susitikdavo žmogų 
nuėjęs j krautuvę apsipirkti mais
to produktų. Užsidaręs vienatvė
je per dienų dienas rašydavo kur
davo. Protarpiais atsisėsdavo prie 
vienintėlės draugės-arfos, kurios 
stygos prabildavo skundo ir skaus 
mo akordais. Savo bute, lyg šven
tykloje, sėmėsi įkvėpimo naujiems 
kūriniams. Jo butas buvo papuoš
tas 60 paveikslų. Jų tarpe 20 ori
ginalių tapybos paveikslų, keturi 
Fidaus, 4 Šimonio, 1 Lapinskaitės, 
1 Žmuidzianvičiaus, paties Vydūno 
ir kitų.

Tenka priminti, kad Vydūno at
vaizdai, sukurti menininkų kabėjo 
Kauno Karo Muziejuje — Varno 
ir Zikaro, Kalraliaučiaus meno 
Muziejuje — Meno Akademijos 
prof, ir dail. Max Wendricho jo 
asmeniškame bute. Vydūnas žino
mas buvo ir tarpt. Rašyt. Draugijo 
je. Jis nuo 1925 m. priklausė Pen 
Clubui Londone ir buvo garbės 
nariu. 1928 m. Lietuvos Universi
tetas Kaune Vydūnui už jo įvai
rius veikalus ir nuopelnus lietuvių 
tautai suteikė garbės daktaro (ho
noris causae) laipsnį.

Vydūno tremtinio kelias buvo 
ypač sunkus. Jis pateko pasi bolše
vikus. Bėgant į Vakarus skendo 
jūroje, žiauriai bolševikų ir len
kų apiplėštas o paskutiniųjų šau 
tuvo buožėmis muštas iki sųmonės 
netekimo. Pereinamose stovyklo
se ant cementinių grindų, patal
pose be durų ir langų leido nera
mias naktis, kol pagaliau vos gy
vų transporto traukinys atgabe
no iki Luebecko, į Vakarus. Čia 
pirmasis iš lietuvių jį suradau ir 
pradėjau rūpintis jo atsigavimu. 
Lietuviai skautai suorganizavo jo 
globų, kol jis pakankamai buvo 
pajėgus vykti į Detmoldų į kurį 
atvyko mano kviečiamas ir rašy
tojo F. Kiršos atlydėtas. Vos iš 
ligos patalo atsikėlęs ir tremty 
sakė kalbas Luebecko skautams, 
Detmoldo bendruomenei ir moks
leiviams, ateitininkų suvažiavi-

davo ir apsitriūsdavo.
Vydūno mirtį pagreitino eismo 

nelaimė. Jį einantį gatve tarp Ka
lėdų ir Naujųjų Metų (1953 m.) 
pertrankė smarkiai važiavęs mo- 
tociklistas ir labai vienų kelių su
žeidė. 1953 m. sausio mėn. 2 d. 
Vydūnas išvyko į Bad Pyrmon- 
tą, į dr. Buchingerio sanatorijų 
gydytis. Kiek pasigydęs grįžo Det- 
moldan ir ruošėsi atšvęsti savo 
85 metų sukaktį. Ypač laikraščių 
redaktoriai bei kiti artimieji iš už 
jūrio prašė ta proga iš jo straips
nių. Jis paskutinėmis dienomis 
daug rašė ir kūrė. Žiemos metu 
persišaldė ir susirgo gripu, paga
liau prisidėjo plaučių uždegimas, 
kas silpnam kūnui buvo per daug 
ir jis nebeišlaikė. Buvo jis labai 
pareigingas iki paskutinio aki
mirksnio. Prieš pat mirtį jis kė
lėsi užbaigti vienų straipsnį, bet 
krito ant grindų, susižeidė nosį 
ir įkeltas lovon netrukus atsisky
rė su šiuo pasauliu. Vydūnas mi
rė vasario 20 d. 17,40 vai. savo 
kambary, Moltke Str.: 36, Detmol- 
de, Vakarų Vokietijoje.

Vydūnas savo dvasia buvo milži
nas, bet labai menko kūno sudėji
mo. Vos l,64m. Paprastai sver
davo apie 50 kg. Vokiečių kalė
jime nukrito iki 42,250 kg. O trum 
pai prieš mirtį sanatorijoje su bal
tiniais besiekė vos 36,3 kg. Jau
nuolis būdamas jis nešiojo labai 
ilgus iki pečių plaukus. Senatvė
je juos gerokai apkirpdavo. Jie 
garbanoti. Iš jo veido spindėjo 
šviesios, malonios, labai gilaus

žvilgio akys. Ypač kalbant josj nu
šviesdavo nepaprasta' šviesa.

Tu nemirei — Tu gyvas mūsų 
širdyse. Tavo kūnas tik iširo, bet 
davsia bus gyva mūsų Tautoje. 
Tu savo kalbomis, kaip burtinin
kas, kaip Tautos Žynys žavėjai 
mus, vos tik prisikėlusius Tautos 
vaikus Amžinosios Ugnies tarny
bai. Tu savo vaidybos menu su
žadinai vaikščioti žvaigždžių Ta
kais, o nuostabiai skambiomis dai
nomis bei giesmėmis atvėrei vi
dinio pasaulio paslaptis ir gro
žį. Regiu Tavo malonias ir ne
paprastai spindinčias akis, kurių 
šviesa įsiskverbė į pačias mano 
sielos gelmes. Tau kalbant po ų- 
žuolu Žemaičių giraitėje. Girdžiu 
gyvai dar šiandien Tavo nuosta
bius žodžius apie žmogaus gyveni
mo prasmę ir uždavinį, apie tau
tos ir žmonijos kelių, apie Didįjį 
Slėpinį nuo Džiugo kalno, iš Dirks- 
telių miško, Masčio ežero pakran
tėse!

Tavo skelbtos idėjos yra gyvos 
mumyse ir mūsų Tautoje. Jos bus 
amžinai gyvos ir vis skaidresnėmis 
spalvomis sužėrės tekančio naujo
jo amžiaus šviesoje. Tu tvirtai tikė
jai į mūsų Tautos prisikėlimų, į vi
sos žmonijos naujųjį šviesesnį am
žių. Mes, Tavo sužadinti tam didin
gam žygiui, Tau atsiskyrus su mu
mis, pasižadame neišleisti iš akių 
to skaidriojo žvaigždžių tako ir 
visas jėgas sukaupę tvirtai žengda
mi, eiti naujuoju amžiaus keliu į 
laisvą mūsų Tėvynę, į laimingesnį 
Žmonijos rytojų!

LIETUVIAI LENKIJOJE

Pagal lenkiškų spaudą lietuviai 
Lenkijoje sudaro aštuonias kom
paktines bendruomenes Seinų ir 
Suvalkų apskrityse. Jų bendras 
skaičius siekiąs apie 12.000 (lietu
vių žiniomis ten esą apie 22.000). 
Pačiame Seinų mieste esanti pra
džios mokykla ir liciejus, kur mo
kslas dėstomas lietuviškai. Po ka
ro lietuvių santykiai su lenkais 
pagėrėjo, išnykę vaidai ir netgi 
esą palankūs lenkams, nes nori 
pasilikti kad ir Liaudies Lenkijo
je, negu būti ištremtiems į sovie
tų okupuotų tėvynę.

Skaudžiausia, kad Lenkijos lie
tuviai negali laisvai susisiekti su 
savo artimaisiais Lietuvoje. Pa
gal lenkų spaudą, sovietų valdžia 
pareiškusi Seinų lietuviams, kad 
“jeigu jie norį bendrauti su savo 
artimaisiais Lietuvoje, jie turį 
persikelti į Sovietų Sąjungą 
(Žycie literackie, 1967.V.8).

Rugpiūčio mėnesį Melbourne į- 
vyksta filosofų konferencija, ku
rioje dalyvaus ir D r. Vytautas 
Doniela, vyresnysis Newcastle uni
versitete dėstytojas.

MUZIEJUS, FESTIVALIS IR...

(Lietuvių Muziejus Adelaidėje do
mina ir svetimtaučius)

Lietuvių Muziejaus-Archyvo i- 
niciatorius Jonas Vanagas jau 
anksčiau buvo įsakmiai nurodęs, 
kad tarp muziejaus tikslų stovi 
ir Lietuvos vardo populiarinimas 
svetimtaučių tarpe. Dar laukda
mas “australiškų atlaidų” (taip 
J.K. Vanagas vadina Adelaidės me 
no festivalį), jis pradėjo sukti gal
vą, kaip būtų galima tų proga 
išnaudoti lietuviškam reikalui. 
Šiuo atveju jam į pagelbą atėjo 
valdybos kultūros reikalų atsto
vė skulptorė Ieva Pocienė. Turė
dama plačių pažinčių australų 
menininkų sluogsniuose, Ieva Po
cienė padarė tai, kad festivalio 
organizatoriai įtraukė Lietuvių 
Muziejų į lankytinų vietų sąra
šus, propagandos brošiūras. Per 
australiškų spaudų vietiniai ir sve
čiai taip pat sužinojo muziejaus 
adresų, jo lankymo laikų ir t.t.

Tiems naujiems vėjams papū
tus, muziejaus vadovas (nelaukė 
rankų sudėjęs. Norėdamas suda
ryti didesnį įspūdį svečiams, jis 
prisiskolino meno kūrinių, rank
darbių ir gintaro papuošalų. Mu
ziejus tokiu būdu buvo bent lai
kinai praturtintas papildomom 
Ievos Pocienės skulptūrom, iš p. 
Iz. Lapšio buvo gautas dailininko 
V. Kapočiūno paveikslas, iš dai
lininkės Firinauekienės mergaitės 
portertas ir t.t Turtingus ginta
ro papuošalus ir gražius rank
darbius suskolino ponios Arminie
nė, Budrienė, Jucienė, M. Vana
gienė ir E. Važelis.

Šiandien p. Vanagas didžiuoja
si adelaidiškiais, kurie dar kar
tų parodė pasigėrėtiną solidaru
mą. Prisidėdamas prie muziejaus 
vedėjo malonaus konstatavimo, ne
galiu praeiti pro juodas dėmeles. 
Kaip žinoma, visi žymiausi Aus
tralijoj gyvenų lietuviai dailinin
kai yra paaukoję šiam muziejui 
savo vertingų kūrinių, kurie iš
didžiai puošia gražias muziejaus 
patalpas. Dega, vietos dailininkai

MAŽUTĖ PAMOKA

(išskyrus V. Šerelį) nepasekė žy
miai toliau mene pažengusių savo 
kolegų pavyzdžiu ir muziejaus sa
vo kūriniais nepraturtino. Abu 
Senesnieji norėjo, kad jų kūrinius 
muziejus pirktų mokėdamas gry
nais pinigais, o jaunasis Kapočiū- 
nas pykstųs, kad vietos lietuviai 
jo tinkamai neįvertinę. Muziejaus 
vedėjas, manding, visai be reikalo 
liūdi. Ne toks jau baisus nuosto
lis muziejui, jei jame trūksta Žy- 
go ar Neliubšio. Ne muziejui bū
tų pasididžiavimas, jei jų kūri
niai kabotų greta Šalkausko, Ie
vos Kubos, Urbono, V. Rato ir 
kitų.

Jaunam ir visų lietuvių Adelai
dėje tikrai mėgiamam dailininkui 
V. Kapočiūnui vertėtų savo nusi
statymų perkratyti; išaugęs ir 
bręstus tarp lietuvių jaunasis dai
lininkas galėtų pagalvoti, kad be 
teisės būti lietuviu dar yra ir pa
reigos lietuviškumui, pareigos pa
vergtai ir niekinamai lietuvių tau
tai, iš kurios pasisėmė ne tik gy
vybę, bet ir visus tuos gabumus, 
kuriais šiandien didžiuojasi. Ma
nau, ad ir pats Kapočiūnas skaitė 
Robert Campbell pastabas apie 
jo kūrinį. O jeigu to kūrinio p. 
Lapšys nebūtų paskolinęs, ar 
Campbell apie Kapočiūnų būtų 
užsiminęs?

Be Meno Galerijos direktoriaus 
Campbell, apie muziejų spaudoje 
gražiai atsiliepė ir meno kritikė 
Elizabeth Young.

Muziejaus lankymo valandomis 
be Vanago, budėdavo savanorės 
talkininkės Reisonienė, Pocienė, 
Garbaliauskienė. Nebuvo vesta 
svečių registracijos, tačiau paties 
Vanago apskaičiavimu, Festivalio 
dienomis muziejų aplankė per tris 
šimtus svetimtaučių. Didelę svečių 
dalį sudarė žmonės, atvykę iš ki
tų valstijų, net valstybių. Svečių 
knygoje yra ir kiinietiškas įra
šas.

— Gaila, — sako p. Vanagas, 
— kad nevisi svečiai pasirašė sve
čių knygoje, tačiau esu tikras,

kad visi išeidami išsinešė dalelę 
Lietuvos. Lankytojai buvo įvairių 
luomų ir įvairių skonių. Kiekvie
nas ko nors kito ieškojo ir dau
gumų surado ko norėjo. Vieni di
desnį dėmesį kreipė į lietuvių liau
dies kūrybą, kiti koncentravosi 
tapyboj, bet dauguma viską apei
davo pradžioje, o paskui pakarto
tinai sugrįždavo prie savo mė
giamų dalykų, kaip meno1 kūri
nių, rankdarbių, pašto ženklų ar J. 
Pyragiaus medalių rinkinio. Jau
nesnieji meno mėgėjai žavėjosi V. 
šerelio ir V. Kapočiūno paveiks
lais, o poniutės negalėjo nutrauk
ti akių nuo gintaro išdirbinių.
Muziejaus vedėjas įsitikinęs, kad 

jis visus eksponatus galėjo leng
vai parduoti, nes kiekvienam da
lykui atsirasdavo pirkėjų.

P. Vanagas galvoja, kad reikė
tų turėti daugiau iliustruotų leidi
nių apie Lietuvų ir propagandos 
reikalams suvenyrinio pobūdžio 
knygučių su nuotraukomis ir pa
aiškinimais apie Lietuvų, jos pra 
eitį, geografinę ir politinę padėtį. 
Kaikurie svečiai ieškojo leidinių, 
kuriuose būtų pavaizduoti lietuviš
ki audiniai ir liaudies meno moty
vai. Ne visus galėjo patenkinti 
rodomos fotografijos su juostų 
raštais.

Muziejaus vedėjui krito į akis 
faktas, kad beveik visi jie čia 
buvo atsilankę pirmų kartų, reiš
kė savo susižavėjimų ir žadėjo ne 
tik patys kitų kartų atsilankyti, 
bet ir savo draugus atsivesti. Kai
kurie žavėjosi faktu, jog būdami 
nedidelė emigrantų saujelė, suge
bame taip gražiai reprezentuotis.

Gal iš kuklumo, muziejaus vedė
jas visai nutylėjo, kad muziejų 
reikėtų viskuo taip praturtinti, 
jog jis galėtų verstis be skolinių. 
Paaukojimai šiam muziejui yra 
svarbesni, negu mes galime ar no
rime suprasti. Gintaras, rankdar
biai, lietuvių liaudies kūriniai ga
lėtų geriausiai mus reprezentuo
ti tik muziejuje, bet ne būdami 
privačiuose namuose.

V. Radzevičius
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MIŠRIOS ŠEIMOS IR BENDRUOMENĖ DAINOS SAMBŪRIS
Mišrios šeimos dažniausiai iš

krenta iš lietuviškos bendruome
nės. Mes, išeiviai, esame moraliai 
jpareigoti išlikti aktyviais lietu
viais ir tokiais pat išauginti savo 
vaikus. Gal nė viena tauta nedavė 
tiek daug savo kraujo kitoms tau
toms, kiek lietuviai. Ir rusai, ir 
lenkai ir vokiečiai turi nemaža 
lietuviškos kilmės asmenybių, ku
rie istorijoje paliko gilių pėdsa
kų, keldami ne lietuvių, bet kitų 
tautų garbę. Su džiaugsmu sutin
kame naujienų, kada sukuriama 
lietuviška šeima ir su nusiminimu 
išgyvename žinių, kada lietuvaitė 
išteka už svetimtaučio arba jau
nuolis veda nelietuvaitę. Deja, 
mišrių šeimų sudarymas yra ne
išvengiamas reiškinys. Ieškodami 
būdų bei kelių, kaip sumažinti 
mišrių šeimų skaičių turėtume 
stengtis ir tokių šeimų neišleisti 
iš savo bendruomenės.

Dar mums gyvenant Vokietijos 
stovyklose, prieš pradedant masi
nei emigracijai, buvo svarstoma 
kaip įsikurti kompaktine mase, 
kad ilgiau išlaikius lietuvybę. 
VLIK’as išleido statutų lietuvių 
bendruomenėms įsteigti, o mes 
patys buvome pasiryžę nepalūžti 
lietuvybėje. Tokiomis patrijotinė- 
mis nuotaikomis daugumas iš mū
sų tebegyvename ir šiandien. Tu
rime įsteigtas savo bendruomenes 
su nuosavais namais, yra savi ku
nigai, veikia savaitgalio mokyklos, 
yra įvairios draugijos ir jaunimo 
organizacijos. Būdami gerais nau
jo krašto piliečiais mes turime 
ųepamiršti savo tėvynės ir siekti 
jos išlaisvinimo iš rusiškojo ko- 
rpunizmo vergijos. Kiekvieno lie
tuvio netekimas yra skriauda tau
tai, o per mišrias šeimas lietuvio 
praradimo pavojus yra didelis. To 
dėl už mišrių šeimų kūrimų smer
kiame ir jaunimų ir tėvus. Nesi
varžoma net viešų priekaištų ir 
neigiamų komentarų.

Jaunuoliai, sukūrę mišrias šei
mas, žinodami bendruomenės nu
sistatymų ir nuotaikas, patys pa
sišalino nuo lietuvių. Tėvai irgi 
jaučiasi lyg nusikaltę prieš bend
ruomenę. Esu liudininkas, kaip tė

vas geras lietuvis patriotas apsi
verkė savo draugų tarpe, praneš
damas apie savo vaiko nusista
tymų kurti mišrių šeimų. Tikra 
gyvenimo ironija, kada mūsų vei
kėjų vaikai dideliu procentu ir su
daro tas mišrias šeimas. Dėl mū
sų neigiamo nusistatymo ir prie
kaištų kartais ir tėvai pasišalina 
iš lietuvių tarpo.
Vedybos yra reikšmingas ir svar

bus gyvenimo įvykis. Pasirenkant 
partnerį ne pakanka šalto proto, 
bet čia pasireiškia prisirišimas ir 
meilės jausmai. Dabar nebegalio
ja senoviški papročiai, kada vai
kai būdavo apvesdinami pagal tė
vų susitarimų. Vyresnės kartos 
žmonės, išgyvenę moterystėje il
gesnį laikų į vedybinį gyvenimų 
žiūri be didelių sentimentų ir la
bai lengvai sprendžia mūsų jauni
mo vedybinę problemų. Su pik
tu priekaištu klausiama, kodėl tas 
ar anas jaunuolis negalėtų vesti 
šios ar tos mergaitės. Jeigu bū
tų vyresniųjų valia, tai jie greit 
suporuotų mūsų jaunimų ir miš
rių šeimų problemos visai nelik
tų. Bet gaila, kad vyresnieji pa
miršo, kokiu būdu jie patys pasi
rinko gyvenimo partnerį savo jau
nystėje.

Reikia sudaryti sųlygas, kad 
mūsų jaunimas ne prievarta, bet 
gera valia kurtų lietuviškas šei
mas. Pagrindinis dalykas, tai daž
nas buvimas lietuviškoje aplinku
moje. Turime daug įvairių orga
nizacijų, kurias jaunimas gali pa
sirinkti pagal savo palinkimų. Da
lyvaujant organizacijoje neveng
ti išvykų į kitas kolonijas, lan
kytis visuose lietuviškuose paren
gimuose ir bendrai palaikyti arti
mus tarpusavio ryšius. Čia yra 
proga susipažinti, susidraugauti 
ir susidaro daugiau gailmybių su
kurti šeimų. Nesenai VLIK’o pir
mininkas dr. Valiūnas, daryda
mas Sydnėjuje pranešimų, pareiš
kė, kad jis laikus Jaunimo Kong
resų pavykusiu nes iš to kongre
so dalyvių susidarė net 22 lietuviš
kos poros. Yra labai svarbu, kad 
organizacijų vadovybė sugebėtų 
prieiti prie jaunimo, bet pagrin

dinį vaidmenį jaunimo lietuvišku
mo darbe turi tėvai. Be jų para
mos ir nuoširdaus pritarimo orga
nizacijų darbas nebus vaisingas. 
Apskritai lietuvybės darbas turi 
būti pradėtas iš pat mažens, kal
bant namuose su vaikais lietuviš
kai, toliau eina savaitgalio mo
kyklos, įsijungimas į organizaci
jas ir visų lietuviškų parengimų 
lankymas. Apleidus vienų iš tų 
priemonių padaroma neatitaisoma 
žala, kurios kaltininkai yra pa
tys tėvai. Be to, patyrę apie jau
nimo draugavimų stenkimės juos 
suartinti, o neišardyti savo apkal
bėjimais, ypač kas liečia mergai
tes. Taip elgdamiesi mes paskati
name savo jaunimų draugauti su 
svetimtaučiais, nes tada nėra nei 
kalbų, nei šmeižtų.

Turėjome Lietuvoje mišrių šei
mų, juo labiau neišvengsime jų 
čia. Caro laikais lietuviai inteli
gentai, išvykę darbams į Rusijų, 
dažniausiai apsivesdavo su rusė
mis, pasiteisindami dėl tokio savo 
elgesio tuo, kad Lietuvoje esu ma
žai buvę inteligentiškų mergaičių. 
Nepriklausomybės laikais, kada 
turėjome ir išsilavinusių ir gra
žių lietuvaičių, visvien buvo miš
rių šeimų. Ypač jaunuoliai, išvy
kę studijoms į užsienį dažnai atsi
veždavo žmonas svetimtautes, bet 
tas nekliudė šiems vyrams užimti 
aukštus postus ir būti visuomenės 
darbuotojais. Turėjome ir tokių

LIETUVIA
Pernai metų pabaigoje Kultūros 

Kongreso metu Čikagoje buvo pa
statyta kompozitoriaus D. Lapins
ko operos “Karalius Mindaugas’’ 
ir “Maras“, kas sudarė apie 
6.000 dolerių nuostolių.

_ * —
Dail. Alfonsas Krivickas, Vasa

rio 16 gimnazijos mokytojas Vo
kietijoje, šalia pedagoginio darbo 
dar daug dėmesio skiria ir savo 
kūrybai. Vokietijoje jis jau yra 
surengęs šešias savo dailės paro
das ir sekančioji numatoma ge
gužės mėn. Ludwigshafen mieste.

atsitikimų, kad lietuvaičių vyrai 
svetimtaučiai buvo pasidarę žy
mūs veikėjai.

Turime ir išeivijoje mišrių šei
mų, kurios nepasitraukia nuo lie
tuvių, bet dirba mūsų tarpe, į- 
traukdamos net savo gyvenimo 
partenrius svetimtaučius. Tokių 
pasireiškimų matome sporto orga
nizacijoje, šokių ansamblyje, cho
re ir bendruomenės vadovybėje. 
Yra nemaža atsitikimų, kada bu
vę mūsų bendruomenės veikėjai, 
sukūrę ir lietuviškų šeimų, dings
ta iš bendruomenės horizonto, o 
priešingai — mišri šeima aktyviai 
reiškiasi lietuviškoje veikloje. Tie
sa, šių pastarųjų yra nedaug ir 
jos sudaro retas išimtis, bet tu
rėtume stengtis, kad tokių išim
čių būtų daugiau, o tas priklau
sys nuo mūsų laikysenos jų atž
vilgiu.

Tad nestumkime nuo savęs miš
rių šeimų, bet būkime tolerantiš
ki jų atžvilgiu, nes ir jos gali daug 
pasitarnauti mūsų tautiniams rei
kalams.

Bene pirmų kartų Australijos 
lietuvių bendruomenės oficiozas 
savo vedamajame (Mūsų Pastogės 
Nr. 7 — 1968 m. vasario 19 d) 
sprendžia mišrių šeimų problemų 
naujoje šviesoje, atsižvelgiant į re
alius gyvenimo faktus ir šis ve
damasis užbaigiamas šiaip: “Jei
gu kitaip negalima susilaikyti nuo 
mišrių šeimų, tai bent joms įvy
kus stenkimės jas sau draugiškai 
nuteikti, o ne per jas susidaryti 
sau daugiau priešų”

R.V.

I VISUR
Dalyvauja su savo kūriniais ir ko 
lektyvinėse parodose kaip Vakarų 
Vokietijos dailininkų sujungęs na
rys.

— ★ —
Toronte (Kanadoj) veikianti lie 

tuvių kredito draugija “Parama” 
gyvuoja jau penkiolika metų ir 
jos balansas šiais metais buvo 
3.019.642 doleriai. Padaryta gry
no pelno 50.467 doleriai, iš kurio 
paskirta 2.000 dolerių lietuvybės 
reikalams: Toronto liet, šeštadie
ninei mokyklai — $800, Vasario 
16 gimnazijai — $ 500, Lietuvos

Kaip kiekvienoje skaitlingiau 
lietuvių apgyvendintoje vietovėje, 
taip ir Melbourne balsingieji tau
tiečiai susispietę į vienetus ir at
liekamu laiku mokosi gražiųjų lie
tuviškų dainų. Jau metų metus 
džiaugiamės tokių vienetų pasi
rodymais. Vienas iš tokių viene
tų yra Melbourne lietuvių dainos 
Sambūris, kuris bene pirmasis 
Australijoje pradėjo ne tik ruošti 
koncertus, bet ir lankyti kitas 
vietoves, ieškoti ryšių su kitur gy
venančiais tautiečiais ir parodyti 
kitiems kas yra išmokta. Tūkstan
čiai klausytojų nuoširdžiai įver
tindavo šio Sambūrio sugebėjimus 
pagauti klausytojų jausmus ir 
juos nuteikti pagal dainos turinį.

Kaip pievoje atsiranda piktžo
lių, taip ii- klausytojų tarpe atsi
randa “išminčių”, kurie nežinia 
dėl ko pasidaro dideliais “kriti
kais” ir nekreipdami dėmesio į 
dainos grožį ir puikų jos išpildy
mų pradeda savo išvedžiojimais 
“nuodyti” tiek klausytojus, tiek 
ir dainininkus. Per eilę metų pri
siklausius tokių kalbų pavargsta 
vienas kitas dainininkas ir pra
randa turėtų norų pasišvęsti pa
siruošimams. Pradedama politi
kuoti ir net išgirstama pareiški
mų, kad “jeigu Jeronimas bus 
chore, tai aš nebelankysiu’’, arba 
“jeigu manęs neatveš mašina į re
peticijas, tai nebelankysiu” ir 
pan.

Grįžus iš paskutiniosios Dainų 
Šventas, kur teko prisiklausyti 
visokių priekaištų, daug kas nete
ko ūpo ir energijos tolimesniam 
darbui. Teko nenumatytam laikui 
nutraukti darbų. Atsirado įvairiau 
šių kalbų. Spaudoje buvo rašoma, 
kad Sambūris užmigo ant laurų. 
Kai kurie sakė, kad dirigentas 
palikęs choristus. Kiti priešingai 
— choristai palikę dirigentų ir t.t.

Manau, kad pakankamai buvo 

penkiasdešimtmečio jungtiniam 
Finansų Komitetui — $300, Kana
dos Lietuvių Fondui — $100, 
skautams — $ 200, seselėms bei 
vaikų darželiui — $50, studen- 
tams$50. 

kalbėta, laukta ir pakankamai ilsė
tųsi. Atėjo laikas, kada reikia vėl 
konkrečiai imtis priemonių, kad 
Melbourne Dainos Sambūris vėl 
suskambėtų. Kad taip įvyktų, siū
lau užbaigti visokiausias kalbas, 
užmiršti visokius nesklandumus, 
nebestatyti jokių sųlygų, bet dėl 
bendro mūsų visų reikalo ruoštis 
Sambūrio repeticijai, kuri įvyks 
birželio 7 d. Melbourne Lietuvių 
Namuose, 6 vai. vakaro. Kiekvie
nas balsingas Melbuorno lietuvis, 
norintis kad vėl skambėtų darni 
lietuviška daina, turėtų atvykti 
į šių repeticijų, visai neatsižvel
giant, ar jis anksčiau priklausė 
šiam Sambūriui ar ne.

Pabuskim iš miego, Melbourne 
lietuviai, ir supraskim, kad mūsų 
Dainos Sambūris nėra kokia poli
tinė organizacija, bet tik dainos 
mylėtojų sambūris ir mūsų vienin 
telis noras ir tikslas yra išmokti 
darniai ir harmoningai dainuoti. 
Pakankamai ilgai dainavo pasiš
ventėliai, o dabar neturėtų niekas 
teisės sakyti, kad aš pasiklausy
siu, o kiti tegu dainuoja. Juk šis 
Sambūris yra mūsų pačių mel-- 
bourniškių Sambūris, ir todėl visi, 
kas tik turi klausų ir balsų turi
me jį remti savo dalyvavimu. Ne
benoriu daugiau girdėti pareiški
mų, kur sakoma, kad šie metai yra 
Jubiliejiniais Metai ir Mes neturį 
teisės nedalyvauti tautiniuose pa
rengimuose. Turiu pareikšti, kad 
kiekvienas Melbourne tautietis ga
li įsijungti i Dainos Sambūrį ir tik 
nuo to priklausys, ar mes daly
vausime tautiniuose parengimuose 
ar ne.

Taigi kartoju, kad birželio 7 d., 
6 vai. vakaro Lietuvių Namuose 
pamtysime, kiek visi norime, kad 
turėtumėm galingų, gražiai skam- • 
bantį ir mūsų pačių Melbourne Lie 
tuvių Dainos Sambūrį. Nesusirin
kus reikiamam skaičiui balsų Jūs 
patys, mieli melbourniškiai, iš
spręsite Sambūrio tolimesnį liki
mų. Todėl nesivaržykite ir, nore 
ir neprašyti asmeniškai, ateikite 
ir įsijunkite į dainininkų gretas;

L.B.
Administratorius

. PETRAS BABICKAS

PAKLYDUSI KULKA
Iš (“Trečiosios irradalgės”')

Mūsų kuopoj buvo toksai vyras Norkus Jonas, 
bet kažkodėl kareiviai jį vis šaukdavo Anupru. Ta
sai Anupras per anų karų buvo netekęs kairės ran
kos, kurių jam nukirto kaizerio gusaras. Tai nekliu
dė jam būti tikru meisteriu, o atkeltas j mūsų kuopų 
buvo paskirtas virėju.

Pareigos, kaip matome, atsakingos, ypač fron
te. Mokėjo Anupras ne tik valdiškų normų, nuosta
biu būdu padidinęs, perteikti kuopai bet ir iš šalies 
šis tas per jį mums į katilų nukrisdavo: vasarų 
— kibiras kitas pieno, rudenį nupenėta žųsis ar 
ėriukas, o žiemų, tiesų kalbant, atsitiko tai tik kar
tų, — visas bekono kilmės meitėlis.

Niekas jau mūsų kuopoj nebesistebėdavo kad 
Anupras “karališkus” pietus parengia, tik dažnai 
klausdavo jį kokiais burtais jis visa tai gauna; nes 
gi privežimas maisto prie pirmųjų kautynių linijų, 
ypač partizanams siaučiant, nebūdavo lengvas... 
Anupras klausiamas tik šypsodavos į savo juodus, 
trumpai pakirptus ūsus, ir jo skaisčiose akyse su
žėrėdavo klastingi žiburiai: “Egi, vaikeliai aitva
ras man padeda, aitvaras...“

“Vaikeliai” jam buvo visi, net kapitonų, mūsų 
kuopos vadų, jis taip vadindavo. Žinoma, ir vadas 
ir kareviai — niekas už tai nepykdavo, jei bent 
tik tie, kurie jo nepažinojo, Vienas toks, kavų pus
ryčiams gavęs, pamėgino įsižeisti: “Koks aš tau 
vaikelis, šimts gyvačių, kad pats vaikų turiu, tu. 
seneli”, — atkirto virėjui vakar atvykęs ilganosis 
kareivis, buvęs kažkurio miestelio batsiuvys. Bet 
pikto žodžio iš Anupro nesulaukė. O kai pietų 
metu draugai grįžo į apkasų, parnešę mums davinį, 
tai mes sužiurom j batsiuvį: jo katiliuke gintarine 
šviesa žėrėjo pusė vščiuko... “Anupras siunčia 
tavųjį duotų iškepti vištos vaikų”, — paaiškino ei
linis visai suglumusiam ilganosiu!, kuris tačiau la
bai greit Anupro dovanų sudorojo.

Po pietų jis lampinėjo prie virtuvės, tarytum 
priluptas vaikas, ir kai sutiko Anuprų, einantį van
dens, pravebleno: "Tu, dėde nepyk už mano durnas 
kalbas... Pirmų tokį žmogų, kaip tamsta, savo 
gyvenime matau..

— Netamstuok manęs, vaikeli, — ramiai atsi
liepė Anupras, — tikiu, kad nematei, nes aš esu 
labai netikęs.., Taigi, mat, nenoriu nors prieš mir
tį anei su vienu pyktis...

Ir virėjas, tėviškai paglostęs rankos strampu 
batsiuvio petį, nudūlino prie šulinio, liūdnai šyp
sodamasis. Čia ilganosis, žinoma, čiupt semti van

dens ir vis žiūri Į Anuprų'kaip pakerėtas.
Tiesa, nepasakiau, kad Anupras buvo vyras 

gražus, sveikas, raumeningas. Jo tamsių plaukų 
kuokštėje dar nebuvo nė vieno sidabrinio siūlo. O 
juk baigė vyras jau penktų dešimtmetį... Šeimos 
jis neturėjo. Kartų puse lūpų man buvo prasitaręs, 
kad jo žmonelė, kurių labai mylėjęs, mirusi džiova. 
Iš širdgėlos jis daugiau vestuvėmis jau nebesido
mėjęs, nors moterys juo grožėjos ir šiuo metu, vi
sai nepaisydamos, kad jis vienrankis.

Taigi, dar tų patį vakarų ateina pas mane 
batsiuvys ir sako: “Turiu, šimts gyvčių, tokių pus- 
bonkę... Norėčiau pavaišinti Anuprų. Žmogus jis, 
šimts... geras...”

Reikia pasakyti, kad Anupras, nors daugeliu 
dorybių buvo vainikuotas, bet, ot, nemokėjo rašyti. 
Paskaityti maldaknygę ar laikraštį — pusė bėdos, 
o rašyti, tai jau ne. Tai aš jam, nors tik mėnesį 
kuopoj tebegyvenau, padėdavau virtuvės užrašus 
tvarkyti. Kartų vos neįkliuvau ir vos vos — kitų 
neįkliudžiau. Mat, mūsų dalinį lankė majoras iš 
Kauno ar iš kitur. Paskum vyrai man paaiškino, 
kad tai mūsų bataliono vadas buvęs... Atvažiavo 
jis pas mus pervargęs, suprakaitavęs, supykęs... 
Jo šoferis man paskum paaiškino, kad miškely juos 
raudonieji partizanai smarkiai apšaudė, net fordu- 
ko lange skylutė liko... Neduodu galvos, ar taip 
buvo, ar ne, svarbu, kad svečiui, matyt, kažkas pas 
mus nepatiko. Ar mūsų vyrai pasirodė lepšiai, mat 
gulėjo pusnuogiai pievelėj pilvus išvertę ir kaitino
si saulutėj, ar šiaip kas. Tik raukėsi majoras ir 
tiek. Atburzgė jis nelauktai. Mūsų kuopos vadas 
tuo metu buvo išjojęs fronto lankyti. Priėmė sve
čių leitenantas Stabaitis. Pusamžis vyras, rimtas, 
nemėgstųs apie viršininkus šokinėti, pataikauti. 
Pats savo ausimis girdėjau, kaip į majoro pasta
bų: “Kaip gali voliotis vyrai pliki, kai bolševikai 
čia pat panosėj?”, Stabaitis aiškino: “čia mūsų 
bare tokia mada. Kareiviai žino, kad kiekvienų nak
tį apsirengusiems ir ligi dantų ginkluotiems teks 
būti”. Gal ir tie statūs žodžiai nepatiko, tik kai ma
joras įėjo į neseniai pabūdavotų virtuvę, jis surau
kė nosį ir sumurmėjo: “Čia tvanku”. Tiesa, virtu
vės barakas buvo, aišku, ne rūmai: kiek skylėtas, 
ir pušimis sienos gerokai kvepėjo. Gal gi pušų ir 
kiaulienos kvapas nelabai derinas, nežinau, bet tai 
pusė bėdos. Reikėjo gi Anuprui į tuos svečio žodžius 
atsiliepti: “Bet užtai čia sotu”. Majoras skersomis 
dėbtelėjo į virėjų, bet nieko nepasakė. Staiga šmukš

telėjo pelytė ir kaip tyčia pro majoro kojas. “Čia 
pelių yra, — susiraukė svečias. — Išnaikinti jas”.
— įsako piktai. O Stabaitis Anuprui ramių ramiau
siai:

— Tuč tuojau gauk katinų. . .
— To maža, — aiškiai pyksta svečias.
— Gauk du katinu, — įsako Stabaitis.
čia aš netyčia prunkštelėjau, labai jau graudu 

ir juokinga buvo.
— Dvi paras daboklės šitam...
— Eilinis Kariauba, tamsta majore, —atsilie

piau aš nei gyvas, nei miręs.
Leitenantas Stabaitis pažvelgė į mane perveria

mai, nors ir lįsk gyvas į žemę.
Ot, aš ir atsisėdau... Majoras po pietų išva

žiavo. Išvyko jis patenkintas, Anupro gerai pavai
šintas, bet bausmės man nedovanojo, nors leitenan- ' 
tas ir buvo prašęs, “Tegu, sako, bus pamoka ki
tiems”. Napadėjo nė grįžusio kuopos vado aiški
nimai, kad, girdi, nors vyrai ir laisviau prie vir
šininkų elgias, bet pliekia priešų kaip liūtai.

Kaip buvę, kaip nebuvę o mane uždarė į san
dėliukų, nes dabuoklės iš viso pas mus nebuvo,
— kur turėjau daug laiko pagalvoti apie mažytę 
pelytę ir didelį svečių... Galvojau ir apie kuopos 
vadų, kuris mūsų niekuomet nebausdavo, o visi 
jo bijojo, kap ugnies. Bijojo ir mylėjo, kaip tėvų. 
Galvojau apie Neniškį, jaunutį kareivėlį, tokį su
lysusį, plokščiakrūtinį, kregžduotų, o kuris vis dėlto 
mokėjo dvylika kalbų net gruziniškai su mūsų be
laisviais kartų susikalbėjo... Galvojau apie Rimgai-* 
lų, gražeivų, dėl kurio žvilgsnio alpo visos pafron
tės gudaitės, o jis, žinoma, kiek galėdamas jas gai
vindavo. Gaivino tol, kol vienų gražių dienelę, tei
singiau naktelę, prie tamsaus svirnelio mažytis 
švino gabalėlis dideliai jį pažeidė. Ėjo gandas, kad 
tai buvę pasalai kitos mergelės...

Po to Rimgaila didžiai pasikeitė, pasidarė ra
mus, kaip avinėlis... Daug per tų laikų aš pergal
vojau. Bet daugiausia suko man galvų Anupro žo
džiai, kai mane aplankė paskutinį kartų: “Vaikeli,
— virėjo balsas buvo ypač graudus, — visi iš 
Dievo rankos esame, visi pas Jį grįšime... Nieko 
nenuskriausk, nedaryk kitam blogo, o tik gera. Vėl 
gi, nepyk ir nesiusk, kaip aš kad kartų padariau...”

— Ir tu mokėjai pykti!.. Nepanašu.
— O, vaikeli... Aš - vos savo draugo nenuga

labijau... Per plaukų — nenušoviau... Vėl gi buvo 
už kų... Žmonelę mano pasglemžti norėjo. Lindo, 
kaip katinas prie lašinių... Žiną, nebusivaldžiau, kai 
kraujas tik užvirė... Mat, labai jaunas ir ūmus bu
vau.

Ilgai patylėjęs ir atsidusęs, Anupras pakilo nuo 
suolo ir pažvelgė tiesiai man į veidų: “Atsiminsi 
mano pasakų, kai aš nuo kulkos mirsiu”.

— Tai kų! Manai, kad jis tau keršys?

— Jis? O, ne! Susitaikiau, gydžiau, daktarui 
mokėjau, kaip su broliu sugyvenome... Bet gi yra 
kam mūsų nuodėmėmis rūpintis, oi, yra...

Aš tik nusijuokiau išklausęs Anupro pamoks
lų. Niekad jis taip anksčiau nekalbėdavo... Tačiau 
vėliau gailėjaus, oi, gailėjaus...

Tų patį vakarų, kada buvo sutarta gerti batsiu
vio pusbonkę, mane turėjo išleisti iš daboklės. Kve
pėjo šimtametė liepa sode, paauksinta besileidžian
čios saulės spindulių. Buvo tylu, nelyginant prieš 
audrų. Jei ne draugų kariški drabužiai galėjai ma
nyti esųs tėviškėje, o ne fronte, išniokotoje žemė
je, kuri kadaise, tiesa, buvo valdoma mūsų kuni
gaikščių... Po pušies medžiu mūsų vaišėms pareng
tame stale Neniškis kažkų rašė. Aš vėl pagalvo
jau: “Tas jaunuolis rašo, rašo, o kų rašo, niekas 
nežino. Visai sudžius vaikas prie popierių”. Dairaus 
pro langelį nekantraudamas. Matau, prieina batsiu
vys ir pastato litrų ant stalo. Štai ir Anupras bo
gina kažkų uždengęs laikraščiu. Jis pažvelgia į ma
no “kalėjimų” ir linksmai šaukia: “Eikš čia, vai
keli!” “Dar penkios minutės!” — atsiliepiu, nors 
matau, kad iš raštinės viršila jau išėjo su raktu ma
nęs išleisti. Neniškis susirinkęs glėbį savo popie
riaus lapų, keliasi iš užu stalo, batsiuvys mėgina 
atkimšti butelį, o virėjas, paprašęs Neniškio lapų 
popieriaus, sėdasi į jo vietų ir, iškilmingai tarda
mas žodžius, ima rašyt: “Pakvietimas šviesiau
siam ponui Kariaubai į draugiškų puotų...” Grei
čiau! — šaukia man jis, juokingai mojuodamas nu
kirstos rankos strampu, ir staiga nuslysta nuo sta
lo.

“Nezgrabaila, argi bus pasigėręs? — pagalvoju 
ir girdžiu: pokšteli šūvis. Neniškis ir batsiuvys šo
ka už pušies, krenta ant žemės. Viršila ištraukia 
pistoletų ir šauna: kartą, kitų, trečių... Ir vėl tylu, 
net spengia ausyse. Vyrai, kas kų sugriebę, išbėga iš 
palapinių... “Nagi, kas gi čia dabar dedasi”, — 
nebesusigaudau, o širdyje taip neramu, neramu...

Neatsimenu, kaip išlaužiau duris ir pribėgau 
prie Anupro. Jis jau miręs. Matau batsiuvį prie 
jo kojų, dar tebelaikantį degtinės butelį, kurį staiga 
jis trenkia žemėn ir kumščiu ima šluostyti akis...

Viršila; kietai suspaudęs lūpas valandėlę žiū
ri į Anuprų, atsidūsta ir , pažvelgęs į rytus, tary
tum mums taria: “Paklydo bandito kulka”.

Neniškio rankose virpa popieriai: “Juk šita 
kulka buvo skirta man, skirta man...” šnabžda jis, 
ir taip jo veidas išbalęs, kad net lūpos mėlynos.

Negaliu atitraukti akių nuo stingstančio Anupro 
veido. Kraujo srovelė vos sunkiasi iš jo smilkinio... 
Tų kraujų jau godžiai siurbia musės.

“Argi ta kulka paklydo?” Ne! Anupras geriau 
žinojo, kam toji kulka buvo skirta”.

Kai mieląjį Anuprų palaidojom, turėjau “sė
dėti” dar tris paras... už pabėgimų iš daboklės.
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SPORTO REIKALAI AMERIKOJE

ŠACHMATAI
Praeitus metus Adelaidės Vytis 

užbaigė su 3 čempionatais S.A. 
šachmatų steito pirmenybėse: A 
kl., vadovaujama didmeisterio R. 
Arlausko, laimėjo žaibines koman
dų pirmenybes, A. res,, vadovau
jama B. Šlamono ir S. Reivyčio, 
laimėjo “pennant” pirmenybes ir 
B. kl., vadovaujama J. Bardaus- 
ko, laimėjo steito čempiono var
dų.

Sporto Šventėje Adelaidės Vy
tis taip pat laimėjo Australijos 
lietuvių komandines pirmenybes 
(žaidė R. Arlauskas, Vyt. Opuls- 
kis, B. Šlamonas ir S. Reivytis). 
Lukošiūnas, Savenis, Baranaus
kas ir Šervytis laike švenčių dirbo 
ir negalėjo pavaduot B. šlamono, 
kuris naktimis dirbo o dieną lošė, 
kas atsiliepė į jo žaidimo pasek
mes.

Adelaidės Vytis taip pat laimė
jo žaibines pavienes ir komandines 
pirmenybes. Pavieniu čempionu ta 
po R. Arlauskas niekam nepralai
mėjęs, o komandinių žaidynių nu
galėtojais R. Arlauskas ir P. Lu
košiūnas. Nugalėjo Melbourną ir 
Geelong kiekvieną po 4:0 (žaista 
kiekvienas su kiekvienu) Sydnė- 
jus nedalyvavo, o už Geelong lo
šė adei. R. Baranauskas, vienas 
iš geriausių Adelaidės žaibinin- 
kų.

šventės metu vadovaujant R. 
Baranauskui ir V. Lazauskui Lie
tuvių Namuose buvo pravestos 
junjorų pirmenybės, kurias malo
niai globojo Moterų Sekcijos Gar
bės Pirmininkė EI. Reisonienė vai
šindama saldumynais ir vaisvan
deniais ir maj. J. Pyragius tėviš
kai prižiūrėjo jaunuolius. Globė
jams ir vadovams nuoširdžiausia 
padėka, o speciali padėka R. Ba
ranauskui už premijas.

ADELAIDĖJE
Nugalėtojais tapo: Žemiau 15 

metų R. Bielskytė; žemiau 14 m. 
Leonas Lazauskas; žemiau 13 m. 
Antanas Čibiras ir žemiau 12 m. 
Povilas Čibiras. Pirmieji 3 gavo 
auksines šachmatų statulėles, o P.- 
Čibiras šachmatų vadovėli, kaip 
pasidaryti būsimu čempionu. Vi
sos dovanos buvo A. Baranausko 
asmeninės.

Švenčių metu latvių Šachmatų 
Sąjunga Australijoj pakvietė A- 
delaidės Vyt. šachmatininkus gar
bės svečiais j jų šachmatų žaibi
nes pirmenybes, į kurias buvo su
važiavę geriausi žaidėjai iš visos 
Australijos. R. Arlauskas sulošė 
grandmeistriškai ir užėmė pirmą 
vietą. V. Liūgą 3 v. ir J. Šlidžiū- 
nas 7 v. (abu sydnėjiškiai). Lie
tuvių stiprumu visi latviai buvo 
nustebinti.

šiais metais įregistruotos 4 ko
mandos steito pirmenybėms. A kl. 
vadovaujama Graindmeisterio R;' 
Arlausko, eina be pralaimėjimo. 
Stipriausią savo varžovą Adelaidę 
nugalėjo 3b:li, Universitetą 5:0 
ir pirmenybėse užima pirmą vietą. 
A. Res. I vdovaujama P. Luko
šiūno nugalėjo Brighton A- 
Res. II vad. B. šlamono ir S. Rei
vyčio pirmas rungtynes lošdama 
be B. Šlamono pralaimėjo prieš 
Victorią, 2:3, o antras rungtynes 
lošdama pilnos sudėties (B. Šlamo
nas ,R. Baranauskas, M. Šervytis, 
S. Reivytis ir J. Vabolis) nugalėjo 
Universitetą 5:0. B. kl. vadovau
jama J. Bardausko, kuris lošia ir 
A. Res. II, kai šlamonas negali 
lošti. A. Res. II jis laimėjo pil
ną tašką. B. kl. nugalėjo Victoria 
3:0.

Festival of Arts Adelaidėje pra 
ėjo lietuviškame ženkle. Festivalio 
šachmatų programos vadovu bu-

Nė vienas lietuvių jaunimo 
sąjūdis ar organizacijos nebuvo 
apjungusios tiek daug jaunimo 
Šiaurės Amerikoje, kaip lietu
viškasis sporto judėjimas. Jam 
priklausė ne tik įvairių pažiūrų 
ar išsilavinimo, bet ir įvairaus 
amžiaus jaunimas. Kiekvienas 
sportinės šeimos narys buvo ly
giateisis organizacijos pilietis.

Savo aktyvia veikla sporti
nis judėjimas atkreipė mūsų vi
suomenės dėmesį ir susilaukė 
gan daug paramos. Ir taip mū
sų sportinė veikla klestėjo ir 
vystėsi, kol į jos vidų nepate

ko raugės. Kelių neatsakingų 
sportininkų dėka, paremta dar 
įvairiais kenksmingais koordi
natoriais mūsų sportinis judėji
mas buvo pastumtas chaosan. 
Tai nutiko dėl suruoštos krep
šinio išvykos Lietuvon pernai 
metų vasarą. Po tos išvykos 
sportinis šio krašto lietuvių są
jūdis jau nebeturėjo ramybės. 
Jis buvo draskomas savitarpi
nės nesantaikos ir žeminamas

Jonas šoliūnas

lietuvių visuomenėje. Žinia, pa
dėtis nebūtų visiškai sublogus, 
jei pati sporto šeima būtų susi
griebusi atitinkamu laiku ir rei
kiamoje vietoje ir būtų padėtį 
gelbėjusi. Deja, buvusioji Są
jungos vadovybė, nesiimdama 
jokių priemonių drausmei atsta
tyti, įstūmė visą sąjūdį akligat- 
vin. Kulminacinis nesusipratimų 
ir chaoso taškas buvo pasiektas 
pernai metų sporto klubų atsto
vų suvažiavime Toronte, kada 
centro valdyba kategoriškai at
sisakė suvažiavimo darbotvar- 
kėn įtraukti kelių klubų skun
dus prieš kenksmingą išvykos 
Lietuvon organizavimą. Reika
lo nesutvarkius sportinis judėji
mas visiškai pasimetė, kaip kū
mo bitės.

Visa laimė, kad sveikasis ir 
drausmingas sporto sąjungos 
elementas pagaliau nutarė rea
guoti. Reikalas pribrendo, ir kai 
keli klubai iš sąjungos išstojo, 
buvo sušauktas sveikai galvo
jančių sporto darbuotojų susi-

§ TIK PER ANGLIJA. |
’♦* Pigiau, greičiau, geriau galima pasiųsti dovanų shmtinė- 
J liūs savo artimiesiems Lietuvoje.
J Artėjant vasarai, dabar, jau pats laikas pagalvoti, kokį 

dovanų siuntinėlį reikia sudaryti ir pasiųsti savo giminėms.
VX Žemiau siūlome du specialiai paruoštus, praktiškus ir 
J labai naudingus siuntinius.
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VASARINIS 1968. 1.
Gėlėto nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėm, 

3} jardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškam kostiumui, 
3i jardo vilnonės medžiagos moteriškam kostiumui, 1 tere- 
lyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 p. vy
riškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių kojinių.

JA 55.00.
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VASARINIS 1968. 2.
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžia

ga, 3£ jardo angliška vilnonė kostiuminė medžiaga, šilkinė 
arba nepermatomo nailono medžiaga dviem suknelėm, 1 šil
kinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 1 svaras šo
koladinių saldainių, 1 vyriškas nailoninis arba moteriškas 
lietpaltis.

JA 55.00

BS
fi

Taip pat į bet kurį siuntinį galima pridėti žemiau išvar
dintus dalykus kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje: 
vilnonė labai gera skarelė $A 3.00, nailoninis lietpaltis, 
$A 7.50, vyriški arba moteriški megstukai $A 8.50, nailoni
niai marškiniai $A 5.50, vyriškos arba moteriškos nailoninės 
kojinės $A 1.75.

»5

B Baltic Stores Ltd
8
1
8

(Z. JURAS)

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

S
S

Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats siun
tėjas pasirenka iš kainoraščio, arba užsako, kas jam patinka. 
Taip pat, persiunčiame ir Jūsų supirktus siuntinius.

Mūsų sąskaitos duoda teisę į Income tax sumažinimą, 
jei siuntiniai siunčiami šeimai.

M

B

a

ATSTOVAI AUSTRALIJOJE:
H. PETRAUSKAS, 25 Prior Rd., Noble Pk., Melbourne, Vic. 

Tel. 5463416.
ST. RECIUGA, 58 Wehl Str., Mount Gambier, S-A.
K. STANKŪNAS, 5 Markwell Str., Bowen Hills, Q.

V

vo P. Lukošiūnas. Kovo 8 d. Grand 
meisteris R. Arlauskas Šachmatų 
Centre davė simultaną prieš 19 
žaidėjų. Dalyvavo ir iš A kl. žai
dėjų ir stipriausios junjorų pa
jėgos. Vsas partijas grandmeiste- 
ris laimėjo, tik 3 sulošdamas ly
giom su Australijos junrojų čem
pionu ir jo abiem kaimynais. Visi 
sulošę lygiom lošia A kl. ir koman
diniai stovi antrieji po Vyties.

Kovo 15 d. buvo komandų žai
bines Festivalio tradicinės pirme
nybės. A kl. vadovaujama R. Ar
lausko antrą kartą iš eilės laimė
jo čempionato titulą. R. Arlausko 
pavardė buvo paminėta Chess Bul
letin, kaip geriausio žaidėjo pir
moj lentoj. A Res I kom. laimėjo 
savo klasės čempnionatą vadovau
jama P. Lukošiūno. Nors lošė 4

(P. Lukošiūnas, V. Opulskis, B. 
Šlamonas ir S- Reivytis, penktas 
lošė iš B kl.) komanda pustaškiu 
tik atsiliko nuo praeitų metų A 
kl. meisterio Norwood. Dėka Good 
Neighbour Council miesto centre- 
Victoria Sq. Festivalio metu plevė
savo lietuviška trispalvė.

Kovo 2 d. Lietuvių Namuose 
šachmatininkų metiniam susirin
kime vienbalsiai išrinktas Vyties 
šachmatų vadovu (sekc.) P. Lu
košiūnas, kuris įgaliotas susirin
kimo vadovauti visiems šach. vie
netams Pietų Australijoj. Jo ad
resas: Box 1665M, G.P.O., Ade
laide, S.A., 5001. Namų tel.53 19- 
84.

Junjorų skaičius vis didėja. Ne
užilgo numatomas jiems turnyras.

V.

rinkimas. Šitame susirinkime 
buvo įsteigta nauja sporto or
ganizacija, pasivadinusi Ameri
kos Lietuvių Sporto Federaci
jos vardu. Nėra abejonės, kad 
naujoji organizacija buvo iš
šaukta kaip protestas prieš 
sporto sąjungos nusižengimą 
mūsų bendruomenės įsitikini
mams bei sportinei drausmei.

Laikas ir sąlygos yra jau su
ėdę dalį mūsų sportinio sąjū
džio. Gretos praretėjusios. Už 
tat visiems buvo aišku, kad dvi 
sporto organizacijos išsilaikyti 
negalės. Lietuviškų vadovauja
mų veiksnių spaudžiami mūsų 
sporto vadovai ir darbuotojai 
neseniai sušaukė bendrą abiejų 
sąjungų centro valdybų pasita
rimą. Sis pasitarimas buvo sėk
mingas. Sutarus dėl sportinio 
sąjūdžio drausmės atstatymo, 
numačius tolimesnės veiklos gai 
res ir pasmerkus krepšinio iš
vyką Lietuvon, abi sąjungos nu
tarė susijungti ir tuo būdu bu
vo atstatyta sportinė vienybė.

Tokia yra trumpa sportinės 
veiklos istorija. Apie, paskuti
niąsias sąjūdžio nesekmes ne
būtume rašę, jei tos įvairios ne
sėkmės ir intrygos nieko neby
lotų. O jos kai ką pasako ne tik 
apie mūsų sportinį judėjimą, bet 
ir bendrai akie mūsų emigraci
nes ligas bei nuotaikas.

Pirmiausia, kai kurių pa
šaliečių kišimasis į sporto są
jungos veiklą parodė, kad mūsų 
veiklos kenkėjai gali išnaudoti 
lietuviškas organizacijas savo 
tamsioms užmačioms atsiekti.

Antra, sukelta nesantaika vie
noje grupėje labai sparčiai už
krečia visą visuomenę įvairiau
siomis nuotaikomis ir tą visuo
menę suskaldo.

Trečia, nėra abejonės, kad 
mūsų tarpe yra asmenų, kuriems 
nesantaikos kėlimas mūsuose

yra jų tiesioginis uždavinys.
Ketvirta, nesantaikos skleidė

jų globėjai ir rėmėjai nebūtinai 
yra šitame krašte.

Penkta, santykiavime su kra
štu lietuvių visuomenė vieningos 
nuomonės neturi. Tai parodė 
net kaikurių mūsų patriotinių 
organizacijų nesusigaudymas ši
tame reikale.

Ko mes galime pasimokyti iš 
nesėkmingo sportinio sąjūdžio 
pergyvenimų? Daugiausia tai, 
kad mes turime nepaprastai bu
dėti ir saugotis, idant nebūtu
me išprovokuoti susiskaldymui. 
Visiems aišku, kad mūsų gyve
nimo priešų didžiausias troški
mas ir noras yra matyti mus 
susiskaldžiusius, silpnus ir ne
vieningus. Tapus pavieniais 
šiaudais su mumis galės susi
tvarkyti ir nykštukiški priešai.

Buvusi nesantaika sportinin
kuose taip pat mums byloja, jog 
atsiradus žaizdai ją tuč tuojaus 
reikalinga operuoti pašalinant iŠ 
savo kūno suterštą žaizdą. Prie
šingu atveju mes numirsime nuo 
nesantaikos ir susikaldymo ba
cilų.

Mes iš šio krašto sportinio 
sąjūdžio galime pasimokyti ir 
šio to teigiamo. Nesvarbu, ką 
mes besakytume ar kaip be
peiktum, mes vis tiek turime pri
pažinti, kad sporto sąjūdis es
mėje yra sveikas ir gaivalingas 
augalas mūsų veikloje. Juk iš 
jo tarpo atsirado drąsuolių, ku
rie nepaaukojo savo principų 
vienybės vardan. Ir tik todėl, 
galbūt, šiandie galime džiaugtis 
ne vien tik sąjūdžio atstatyta 
vienybe, bet taip pat ir tvirtu 
noru ir toliau likti ištikimais na
riais tautinių interesų sargybo
je. Šio krašto sporto sąjūdis at
meta bet kokias pašaliečių už
mačias jį pajungti politinėms 
ir mums kenksmingoms machi
nacijoms.

Linkėkime, kad ir toliau mū
sų sportinis judėjimas žengtų 
tikruoju lietuvišku keliu.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

PASIŪLYMAS
Mūsų bendruomenės laikraščiui 

dažnai yra daromi priekaištai. Tie 
priekaištai būna gana įvairūs. 
Dažniausias ir svariausias yra se
kantis:

Laikraštis yra žemo lygio ir in
formaciniai ir kultūrinai, jis yra 
dominuojamas štyvo, tradicinio 
mentaliteto ir dėl to neįdomus akai 
tytojui, išsiilgusio šviežesnio, šian
dieniško žodžio.

Atsakymas į tų priekaištų yra, 
su mažom variacijom, toks:

Kų įstengiam padaryti, tų ir tu
rime.

Ir priekaištas ir atsakymas tu
ri vienodai stiprius pagrindus. Re
zultate: “deadlock” — užsklęstos 
durys į problemos gvildenimų ir 
vienokį ar kitokį išsprendimų.

Neužsimodami tų problemų čia 
pat vietoj išspręsti, bet ir nenusi- 
gręždami nuo jos, štai, darome se
kantį pasiūlymų:

Laikraštis talpina honoraru ap
mokamus straipsnius, referatus, 
komentarus, pasisakymus, apžval
gas memuarus ir panašiai.

Laikraščio redakcija ir atatin-
karnos bendruomenės institucijos 
koordinuoja, kiek įmanoma pa
lengvina, propoguoja ir skatina 
tų straipsnių, referatų ir apžval
gų rašymą.
Pasiūlymo pagrindimas

Moto: “You cannot have some
thing for nothing”.

I. Vienintėlis iki šiol galiavęs 
‘atlyginimas” bendradarbiams bu
vo pats faktas, kad rašančiojo žo
dis yra skelbiamas. Bet šitoks 
atlyginimas turi vertės tik tuomet, 
kai pats laikraštis yra laikomas 
aukštoj pagarboj. Kai pagarba pa
čiam laikraščiui nėra aukšta, ši
tokio atlyginimo nebegalima laiky 
ti bona fide atlyginimu.

II. Laikraščio siela ir širdis yra 
ne jo intencijos, bet jo turinys. 
Patriotizmas ir tradicinė laikyse
na nebūtinai yra vieninteliai rams 
čiai tos laikraščio sielos ir šir
dies sustiprinimui.

III. Laikraštį išlaikanti bend
ruomenė šiandien jau nėra skur
džiai egzistuojančių tremtinių ar 
emigrantų grupelė.

IV. Daug žinių apie mūsų tau
tos neperseniausių, mums labi svar

bių praeitį šiandien dar yra gy
vos vyresniųjų bendruomenės na
rių atminty j. Laikas bėga. Ne
užilgo jos bus jau niekam ir nie
kad nebeprieinamos.

V. Honoraru apmokami straips
niai būtų realus iššaukimas gal
voti, planuoti ir dėti pastangas 
tą užsimojimą finansiniai garan
tuoti. Tiktai pavojaus arba būti
nybės iššauktas žmogus mobilizuo
ja visą savo sugebėjimą ir inteli
genciją kliūtis nugalėti. >.

VI. Būdamas apybraižinio po
būdžio šis pasiūlymo tekstas nena
grinėja iš jo išaugančių implika
cijų ir detalių.

Jurgis Janavičius

NAUJAS SPORTO
Balandžio 21 d. Dainavos na

muose Bankstowne įvyko gausus 
susirinkimas, kurio metu įsteig
tas nauja lietuvių sporto klubas 
“Neris”. Susirinkimą pravedė p. 
Dr. Mauragis, o sekretoriavo p. 
Jankus. Plačią informacijų apie 
sportinį gyvenimą bei aplinkybes, 
kodėl toks naujas sporto klubo 
steigiamas, patiekė iniciatorių var 
du p. Intas. Vėliau vyko gana 
išsamios diskusijos, kiurių metu 
išryškėjo, kodėl dalis sportininkų 
atsisako priklausyti egzistuojan
čiam klubui Kovui, kurio valdy-

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

ĮDOMŪS FAKTAI

KAS LENGVIAU?

Garsusis anglų poetas Miltonas 
kartą buvęs paklaustas:

— Ar nežinote, kodėl karalius 
gali karūnuotis būdamas keturio
likos metų, o vesti sulaukęs aš
tuoniolikos?

— Tai visiškai suprantama, — 
atsakęs poetas. — Juk šalį valdyti 
žymiau lengviau, negu moterį.

KLUBAS NERIS"
bos nariai taip pat dalyvavo ši
tame susirinkime ir atsakinėjo 
arba suteikė platesnių paaiškini
mų.

Po diskusijų ir trumpos per
traukėlės susirinkimas buvo toliau 
tęsiamas ir renkama nauja klubo 
valdyba. Slaptu balsavimu j vab 
dybą įeina: p.p Intas, Belkus jnr., 
Laurinaitis snjr., Gaižauskas ir 
Andriejūnas snjr. Kandidatais pa
liko A. Reisgys ir Mickus jnr.

Pastebėtina, kad prieš formaliai 
įsteigiant šį klubų jau kaip viene
tas užsiregistravus ir žaidė sėk- 
mingai.su australų komandom Ne
ries krepšinio komanda. Nekalbant 
apie gausius rėmėjus, kurių su
sirinkime buvo apie 50, Neries 
klube aktyviais sportininkais yra 
viena krepšinio vyrų komanda (8 
žaidėjai) ir jau turima apie 15 
berniukų, kurie praktikuojasi 
krepšinio mene ir greit numato
ma sudaryti jaunių vienetų.

-b-

BILL WILSON

Aukščiausias pasauly tebežaliuo
jąs medis yra Kalifornijoje (USA) 
pakraščio raudonmedis Sekvoja, 
kuris siekia 376.8 pėdas (112 met
rų). o jo liemuo apjuosus yra 44 
pėdų (13.4 metro). Dešimties my
liu plote auga medžių, savo aukš
čiu stovinčių antroje ir trečioje 
vietoje. Tikslus amžius sunku nu
statyti, bet spėjama, kad turi ne
mažiau tūkstantį metų. Net ir da
bar priėjimas prie raudonmedžių 
jaunuolyno yra labai sunkus.

Kalifornijos Baltuosiuose kal
nuose yra pušis, kuri laikoma pu
santro tūkstančio metų senesnė už 
Egipto piramides! Ji audrų ap
draskyta, vėjo ir vandens sugrauž
ta, bet vis tik dar žaliuojanti. Bū
dama 4.600 metų senumo toji pu
šis laikoma pačiu seniausiu gyvu 
padaru žemėje. Netoliese yra jos 
atžalų, kurių amželis irgi siekia 
3000 metų, šie augalai yra Inyo 
miškuose maždaug 10.000 pėdų 
aukšty.

Milžiniški raudonmedžiai užtin
kami tik šiaurės vakariniame Ka
lifornijos pagrašty. Dar kiek yra 
Oregon valstijoje. Krašto gilumoje 
vakariniuose Uolinių kalnų šlai
tuose taip pat yra milžinų medžių 
tik kitos rūšies. Tai irgi sekvojos, 
tik ne tokios aukštos, kaip rau
donmedis ir ne tokios senos, kaip 
minėta kalnų pušis, bet daug sto
resniu liemeniu. Seniausia sekvo
ja skaitoma apie 3.500 metų.

5

mingai.su


6 MOSŲPABTOG* 1968 m. balandžio 29 d.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
MELBOURNE

PAREMKIME JAUNIMĄ
Užgeso laužai M t. Martos kalne. 

Nutilo gražiai skambėjusios lietu
viškos dainos pajūrio piušyne. 
Džiugo tunto skautų stovyklos jau 
nimas pailsėjęs, užmezgęs naujas 
pažintis ir įgijęs daugiau skau
tiško patyrimo vėl grįžo į mokyk
las tęsti mokslo.

Kas stebėjo šią lietuvių jauni
mo stovyklą, tas nesutiks su nuo
mone, kad mūsų jaunimas lietuvy
bei nyksta arba stokoja vadovų, 
nes ją parengė, rūpinosi ir vado
vavo jau išeivijoje išaugusi kar
ta. Mums teko stebėtis, jų entu
ziazmu, pavyzdinga drausme ir su
siklausymu. Jie įrodė, kad savo 
tarpe turi gerų energingų vado
vų. Mums lieka tik džiaugtis ir 
jiems padėti, nes jaunimo bendra
vime glūdi ateities lietuvybės iš
laikymas.

Džiugo tunto stovykla, kurioje 
buvo virš 160 asmenų, turėjo ke
letą desėtkų dolerių nuostolio. Kai 
kurios palapinės grįžo skylėtos ir 
sekančiam stovyklavimui turės 
būti sutaisytos. Yra pasenusių, 
kurias reikia pakeisti naujomis. 
Reikia lėšų, kurias Skautų Tėvų 
Komitetas telkia ir prašo visų lie
tuvių paramos. Tam reikalui ar
timu laiku (bus skelbimai spau
doje) ruošiamas pobūvis — balius 
su skautų programa ir loterija. 
Šios loterijos laimėjimams fan
tai jau dabar skautų renkami.

Fantus priima ir Skautų Tėvų 
K-to nariai: p. J. Petrašiūnienė 
15 Jacqueline Rd., Mt. Waverley, 
p. V. Stasiliūnas 17 Reserve Rd., 
Ringwood, p. R. Dagys 70 View 
St., St. Albans. Jiem? galima į- 
teikti ir sekmadieniais prie lietu
vių bažnyčios. Visiems padedant 
loterija bus turtinga ir įdomu

Jau nemažai lietuvių, mėgstan
čių poilsį praleisti gamtoje savo 
sugebėjimų ar sunkaus darbo pa
sėkoje įsigijo patogius vasarna
mius ar karavanus. Turėtas pa
lapines pusdykiai parduoda arba 
pakiša po namu trūnyti. Ar ne
vertėtų jų padovanoti arba priei
nama kaina perleisti mūsų skau
tams?

Mūsų parama jaunimui bus di
delė kibirkštis jų lietuviškam en
tuziazmui. Tad kas kuo galime 
padėkime Džiugo tunto skautams.

Melbourno Skautų Tėvų 
Komitetas

SYDNEY
CARITO BALIUS 

SYDNĖJUJE
Kaip kiekvienais metais taipKaip kiekvienais metais taip ir 

šiais Caritas balius praėjo su di
deliu pasisekimu. Metams bėgant 
tik retai pasitaiko tokia proga 
pralankstyti nuo darbo užkietėju
sius sąnarius, susitikti su pažįs
tamais, išgirsti ir pamatyti jau
nuosius menininkus, bei kitus ta
lentingus dainos mėgėjus.
Visus organizacinius darbus kaip

ir vakaro programą gerai prave
dė Sydnėjaus kapelionas kun. P. 
Butkus. Pirmąją programos dalį 
išpildė jaunieji menininkai. Dvi 
daineles solo padainavo Birutė 
Aleknaitė, pianinu akomponuojant 
Virginijai Inkrataitei. Baletą iš
pildė Danutė Dulinskaitė, ypač 
grakščiai pašokdama “švedų rap
sodijos” šokį.

Antroje programos daly scenoje 
matome sydnėjiškiams ir canberiš- 
kiams nepamirštamas “Neužmirš
tuoles”, vadovaujant p. Juozui 
Maksvyčiui.
Turėčiau pripažinti, kad visi me
nininkai ir jų pasirnkti dalykai 
buvo išpildyti be priekaištų. Vis
gi tektų keliais sakiniais sustoti 
prie paskutino programos akto, 
kada scenoje išsirikiavo 13 vy
rų ir jų vadovė-muzikė p. Maria 
Umbraziūnienė. Jei neklysiu, šis 
vienetas Sydnėjaus parengimuo
se pasirodo antrą kartą, bet vy
rai dainuoja! Yra ko ir pasi
klausyti.

Ponia Umbražiūnienė, nebūda
ma lietuviškos kilmės, supranta, 
ką reiškia lietuviui daina. Savo 
žvilgsniu, rankos mostu ar veido 
išraiška moka perduoti vyrams 
savo jausmus, o ją sekančios a- 
kys sugeba pasiekti dainos išpil
dymo tobulumą.

Klausytojams neleidus 
netui pajudėti iš scenos 
“Jau atėjo rudenėlis” ir 
trimitai”, teko išgirsti 
dainą “Karas”.

vad. J. Juškos, kur be kitų sugie
dota ir paties dirigento harmoni
zuota giesmė "Surrexit Dominus”. 
Reikia pastebėti, kad vadovaujant 
p. J. Juškai, kuris perėmė chorą 
prieš porą metų, choras pasidarė 
ir veiklesnis, jo muzikinis pasiruo
šimas žymiai pakilo. Tą pačią 
dieną Liet. Namuose įvyko mar
gučių parodėlė, ridenimas bei mu
šimas.

Žmonių dalyvavo gausiai, ypač 
jaunimas ir vaikai, ši graži idėja 
turėtų būti palaikoma ir ateity, 
tik turėtų būti daugiau kreipiama 
dėmesio į margučių meninę pusę, 
gal net paskirti ir kuklias dova
nėles meniškiausių margučių sa
vininkams.

Pasibaigus programai Liet. Na
muose kiti grįžo j namus ir toliau 
tęsė “margučių ridenimus” tikė
damiesi, kad iš margučių išsiris 
viščiukai, bet užsibaigė atvirkš
čiai — ridentojai išvirto viščiu-
kais...

Margutis

ARTfeJA
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PROMETĖJAS MELBOURNE!
Kviečiame atsilankyti į

DAINA DAINAVOJE!

Gegužės 4 d., šeštadienį, Dainavoje (East Terrace., 
Bankstown) įvyksta Dainos choro ruošiamas

VAKARAS
Programoje: “Dainos” moterų choras.

Chorisčių duetas. 
“Dainos” mišrus choras. 
“Linksmieji broliai”.

Vakaro metu bus traukiama loterija su vertingais fan
tais, kurios bilietai buvo platinami anksčiau.

Pačių “Dainos” chorisčių paruoštas bufetas. Gėrimai 
barų kainomis. Šokiams puiki muzika.

Pradžia 7 vai. vak.
įėjimas — $1.50 asmeniui. Pensininkams ir mokslei

viams — 75 centai.
Kviečiami visi iš arti ir toli!

"Dainos" choro Valdyba

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-fca

Daugelis niukastliečių šventė 
Velykas Sydnėjuje. Didžiausias 
jų susibūrimas įvyko pas p.p. J. 
V. Burokus. Krikšto tėvai Colette 
ir Stasys Žukas pakrikštijo jauną- 
Žį Buroką Mykolo Jono vardais, 
iaip ir pridera dainininkų sūnui, 

nešamas prie autoriaus mažasis 
Burokiukas garsiai užgiedojo, bet 
matyt dan permažai lankė repe
ticijas, tad išėjo iš tono. Chor
vedžio išbartas Mykolas nutilo ir 
leido pasireikšti prityriusiems 
dainininkams. Krikšto sakramen
tą suteikė kun. P. Butkus. Grį
žę iš bažnyčios ir Mykoliukui mie
gant sveteliai dainavo laika nuo 
laiko patepdami gerklių stygas 
gardžiais valgiais ir gėrimais. Pa
bodus dainuoti baliauninkai mušė 
vienas kito margučius, kalbėjo kal
bas ir gyrė Jadvygą ir Vytautą 
Burokus už gerai atliktą darbą. 
Naktelei įpusėjus svečiai rideno 
margučius. Toks azartinis žaidi
mas nuvargino ir ištroškino žai
dėjus. Vėl sėdę prie stalo skandino 
troškulį ir dainavo dainą be ga
lo. Dabar mažasis Mykoliukas il
gai nesirgs, nes namuose išnaikin
tos visos bacilos.

Melb. lietuvių studentų arti
miausi darbai: išleisti anglų kalba 
A. Zubro parašytą knygą “People 
of the Amberland”. Šiuo reikalu 
ypač rūpinasi dabartinis Melbour
ne apylinkės pirmininkas ir bu
vęs studentų skyriaus pirmininkas 
inž. S. Grincevičius. Lygiai stu
dentai ruošiasi ir baliui, kurį jie 
numato surengti už poros mėne
sių.

Jau ne nuo šiandie pastebėta 
glaudi draugystė tarp Geelongo 
choro ir Melbourno Dainos Sam
būrio. Abu chorai, vadovaujami 
p. J. Juškos labai gražiai pasiro
dė Vydūno minėjime Melbourne 
ir ketina drauge išeiti ir pabal- 
tiečių koncerte. Dainos Sambūrio 
dirigentas p. A. Čelna dar tebe- 
atostogauja ir darbą pradėti su 
Sambūriu ketina birželio pradžio
je.

šiam, vie- 
išpildžius 
“Gaudžia 
ir trečią

■B-

GEELONG
VELYKŲ SAVAITGALIS

šį neįprastą savaitgalį Geelon- 
go lietuviai pradėjo susikaupimu 
Didžiojo Penktadienio vakare šv. 
Jono bažnyčioje rekolekcijose, ku
rias pravedė kun. P .Vaseris. Jis 
savo pamoksluose nušvietė šv. Ve
lykų prasmę ir ragino tikinčiuo
sius arčiau susigyventi su Kris
taus gyvenimu bei jo mokslu. Gai
la, kad šios rekolekcijos nebuvo 
tinkamai išreklamuotos, nes kai- 
kuriuos tautiečius mūsų savait
raščiai pasiekė tik po Velykų.

Didysis šeštadienis atiteko 
sporto klubui Vyčiui, kuris tą die
ną surengė rungtynes tarp Syd
ney Kovo, Melbourne Varpo ir 
Geelonio Vyties. Rezutate vyrų 
komandose Kovas nugalėjo Vytį 
7 taškais, Varpas Kovą 6 taškais, 
ir Geelongo Vytis Varpą 4 taš
kais. Moterų komandose Vytis nu
galėjo Varpą 7 taškais. Po rung
tynių sportininkai susirinko p. L. 
Bungardos sodelyje iešmynei, kuri 
užtruko iki 10 vai. vak.

Velykų sekmadienį pamaldos šv. 
Jono bažnyčioje, kurias laikė ir 
pamokslą pasakė kun. P. Dauk
nys. Giedojo Geelongo choras,

DĖMESIO!
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Str., Nth Melbourne.
Aischilo, Beethoveno,

gegužės 5 d., sekmadienį, 5 vai. Lietuvių Namuose 50 Errol
Programa: Prometėjas literatūroje ir gyvenime. Ta tema 

Goethes, A. Mickevičiaus, Belševicos, Putino kūrinių skaito p.p.
A. Karazijienė,
P. Rūtenis,
E. Šeikienė,

Įėjimas — auka lituanistiniam švietimui remti.
Krašto Kultūros Tarybos Lituanistinė Sekcija >♦<

iš

P. Vaičaitis 
A. Zubras.

8:

ATVELYKIS MELBOURNE

Buvęs Lietuvių Dienų Sydnėju
je butų ministeris p. E. Slons- 
kis Velykas praleido Newcastle 
pas senus savo pažįstamus p.p. E. 
S. Daugėlas.

*
Didžiųjų švenčių proga Geelon

go Apylinkės Valdyba vis išlei
džia laikraštėlį “Geelongo Lietu
vių Biuletenį”. Toks biuletenis pa
sirodė ir Velykų proga, apimąs 
visą 
koks

apylinkės gyvenimą, 
mažas metraštėlis.

tarsi

Melbourne tarp kitų pereitų 
metų pabaigoje išlaikė architektū
ros baigiamuosius egzaminus ir 
Algis Klimas, kuris šiais metais 
įeina j Liet Stud. S-gos Melbour
ne Skyriaus valdybą, kaip jos pir
mininkas.

kas galėjo tikėti, kad 
lietuviškos vestuvės

Ir 
nors 
tų N. Gvinėjoje. O tokios vestu
vės įvyko ar greit įvyks, nes ten 
ženijasi Alis Dryža. Tėvai M. ir 
E. Dryžos iš Bankstowno jau iš
vyko į vestuves ir susipažinti su 
dar viena marčia. Tai jau tre
čias Dryžu sūnus deda galvą dėl 
vainikėlio...

kada 
jvyk-

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju “Jaunosios Lietuvos” ir “Neo-Lithuania” 
Korp! filisteriams, Melbourno Lietuvių Sporto Klubui “Varpui” 
ir draugams, pareiškusiems man užuojautos spaudoje ar asme
niškai mano Tėveliui mirus Lietuvoje.

A. Bladzevičius

užsidarė į atskirą kambarį ir pra
dėjo įvertinti surinktus margu
čius Norėjau ir aš patekti į. tą 
tus margučius. Bet prie durų pa- 
ztztytzz zzz^;-:.zžz j. vidų
neįsileido. Suspėjau nugirsti tik, 
kad margutis turįs būti numar
gintas tautiniais ir liaudies moty
vais.

Po ilgokos pertraukos komisija, 
pranešė, kad pirmas prizas už tau
tiniais motyvais padarytą margu
tį paskirtas p. V. Mockui. Antra 
vieta tenka p. B. Žiedui ir trečia 
p. E. Kalnėnienei. Orkestras grie
žia iškilmingą maršą i rpremijuo- 
ti margučiai apnešami aplink sa
lę, kad visi susirinkusieji galėtų 
juos matyti. Ką aš galėjau laimėti 
jei savo margutį iškračiaii ant 
Errol St? Jau vėliau teko sužino
ti, kad per protekcijas ir. už gerą 
kainą buvo galima nusipirkti. ga
na gražų margutį ir pas Melbour
no Socialinės Globos Moterų Ko
miteto nares, kurios čia laikė bu
fetą, bet jau buvo po laiko. Gre- ■ 
ta manęs prie to paties stalo sėdė
jęs p. B. Žiedas atsineša laimėtą 
už savo margutį prizą — bonką 
šampano ir su pasididžiavimu sta
to ją ant stalo. Pavydėjau aš jam 
tos laimėtos bonkos. Bet su p. 
Žiedu jau kitas reikalas. Jis gerai 
žino, į kurią ranką reikia teptuką 
paimti ir kaip kiaušinį numar
ginti. Na pagalvojau sau vienas 
tuo metu,

— Na tai ko gi mes čia sėdime 
namuose vieni du prie tos 'Boo
zes” bonkos? Šiandieną gi Atve
lykis, ir Melbourno Lietuvių na
muose margučių balius. Už gra
žiausius margučius ten net premi
ją duos. Tik mes sukombinuokime 
pora margučių ir vykime ten. — dos skutimui. Prisiminiau, kad ne

seniai viena viešnia pamiršusi pa
liko raudoną lūpų paišelį. Susi
randu jį ir pradedu marginti kiau
šinį. Turiu prisipažinti, kad apie 
meną, apie dailę nieko nenusima
nau. Bet vis tik man pavyko ant 
balto kiaušinio tuo lūpų paišeliu 
nupaišyti pora kvadratų ir pora 
apvalių dėmių. Veik tokį pat kiau
šinį numarginau ir savo kaimy
nui. Tik toks skirtumas, kad ant 
jo kiaušinio buvo du kvadratai ir 
vienas ratukas. Nebuvo laiko dau
giau marginimui. — Abstraktus 
menas, pradėjo iš manęs šaipytis 
mano kaimynas. — Nesijuok iš 
anksto — sakau aš jam. Už tokį 
meną kaip tik šiuo laiku visoki 
dailininkai prizus gauna. Suvy
niojame atsargiai tuos margučius 
į skepetaites, kišame į kišenę ir 
pasigavę taxi vykstame į lietuvių 
namus. Bet, o nelaimė. Lipant iš 
mašinos užkliudau duris, ir ma
no kišenėje buvęs margutis susi- 
trynė. Jaučiu, kad prie kūno jau 
kažkokia drėgmė. Išlipęs iš taxsi 
išverčiau kišenę ir iškratau tą su- 
sitrynusį margutį tiesiog ant Er
rol St. prie pat lietuvių namų du
rų. Prie durų buvęs kontrolierius 
pareigūnas užsisvajojęs užmiršta 
paklausti ar turiu margutį? Na, 
tokiu būdu be margučio pavyksta 
ir įsibrauti į lietuvių namus. Sa
lė pilna tautiečių ir visi su mar
gučiais. Kaž kokia poniutė jau 
vaikščioja su didžiausia lėkšte 
apie stalus ir renka margučius. 
Pririnko ji tų margučiij pilną 
lėkštę. Visi gražūs, tiesiog akys 
raibsta. Turbūt, visi ten buvę lie
tuviai yra dailininkai, jei taip 
puikiai numargina margučius?

Atrinkti gražiausią margutį ir 
juos premijuoti buvo išrinkta ko
misija iš p.p. Bieliauskienės, Šni- 
ros ir Aleknos. Ta juri komisija

Taip maždaug kalbėjo kaimynas, 
atėjęs pas mane kovo 20 d. vaka
re. Bet be margučio į tą vietą mes 
nepakliūsime, taip paskelbta, — 
paaiškino toliau kaimynas.

Viengungiai visuomet nori pri
siplakti kur nors prie kitų žmo
nių, tad kaip čia dabar praleisi 
progą, kada tai vyksta kokia nors 
pramoga savuose namuose?
Savus namus viengungiai visuo
met remia vienokiu ar kitokiu bū
du. Reikia remti namus ir šį sykį. 
Bet kur dabar taip greitu laiku

DĖMESIO!

Gegužės 4 d., šeštadienį, 7 vai. vak. Mellboumo Pa
rapijos Choras ruošią

R O B A K S A
Kviečiame visus, visus, ypatingai jaunimą!

ir
Programoje šokiai, žaidimai. Katinai aprūpins karštais 

šaltais užkandžiais ir gėrimais. Gros geras orkestras.

Choro Valdyba

MUZEJAUS RETENYBE
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Nepriklausomos Lietuvos monetos pardavimui, 5 litai J. Ba
sanavičius, 10 litų Vytautas Didysis, 10 litų prez. A. Smetona ir 
kitos. Kainoraštis pareikalavus. P. Zablockis, P.O. Box 4642 
Sin. C, Vancouver 10, B.C. Canada.

Patirta, kad okupuotoje Lietu
voje Maironio daina “Lietuva 
brangi” yra tokia populiari, kad 
virtusi neoficialiu tautos himnu. 
Net ją dainuodami lietuviai visa
da atsistoja. Tikrasis Tautos 
Himnas okupantų vis dar uždraus
tas.

— ★ —
Čikagoje sėkmingai veikia Bal- 

zeko Lietuvių Kultūros Muziejus 
(Balzekas Museum of Lithuanian 
Culture), kur nuolat išstatyti į 
vairūs lietuvių tautiniai ekspona
tai ir kuriame vyksta įvairios pa
rodos, įskaitant ir meno parodas. 
Lygiai tame Balzeko muziejuje 
ir šių metų pradžioje buvo sėk
mingai surengta mūsų dailininko 
Vaclovo Rato individualinė dailės

PAJIEŠKOJIMAS

Lietuvoje, giminė, Juozas Bane
vičius, gyvenęs Tveruose, ieško 
Vaclovo Songailos (sūnus Rozali
jos). Jj patį, arba žinančius apie 
jį, prašau atsiliepti adresu: M. 
Rimkus, 6643 South Maplewood 
Ave., Chicago, Ill., 60629, U.S.A.

rą. Visi eksponatai rūpestingai 
katalogizuojami ir saugomi. Mu
ziejaus adresas: 4012 Archer Avė., 
Chicago, UI. 60632, U.S.A.

— ★ —
Naują lietuvių centrą Čikagoje 

organizuoja inž. J. Jurkūno vado-
paroda. vaujama Lietuvių Tautinių Namų

Šiuo metu šiame muziejuje yra Valdyba, kuri numato pastatyti 
pastoviai išstatyta Lietuvos pašto lietuvių centrą — namus už maž- 
ženklų kolecija, kurią parūpino daug 200,000 dolerių vertės. Ne
žinomas filatelistas L. Kairys. Šis mų nariais gali būti asmenys ar 
muziejus priima įvairius ekspona- organizacijos, šiam tikslui įmokė
tus, kurie liudija lietuvišką kultu- jusios po 100 dolerių.

gauti tą margutį? Laimė, turėjau ^^t“ visus sūrini?
namuose keletą klausimų. Kišu tus Rpt Drie durų pa-
pora kiaušinių į puodą ir pavin- statytas~sargybinis manęs į 
nęs kiek jau traukiu lauk. BeU neisileidn. Susnėiau nuvirsti 
kuo dabar numarginti? Namuose 
jokių dažų, jokio teptuko. Vienin- 
tėlis teptukas namuose tik barz-

tuo metu, jei aš dar sulauksiu 
ateinančio Atvelykio, tai darysiu 
viską, kad gaučiau prizą už savo 
margutį. Turime mes čia jau už
tektinai savo dailininkų, kurie 
gauna net po 1000 dolerių premi
jas už savo paveikslus. Tad ir aš 
kreipsiuos į juos ir prašysiu, kad 
jie padarytų gražų margutį su ■ 
tautiškais motyvais. Nesvarbu 
kiek tas kainuos. Bet margutis 
turės būti su liaudies menu.

Mano kaimynas kuriam aš sku
botai padariau margutį, irgi per 
šį Atvelykį nelaimėjo nieko. Juri 
komisija nerado tame margutyje 
jokio liaudies meno, jokių tauti
nių motyvų. Ar gi ta juri komisi
ja nieko nėra girdėjusi apie taip 
vadinamą abstraktų meną?

P. Viengungis

MUSU PASTOGE
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