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BŪKIME A TSARC-US
Raudonieji Agentai Gausėja

Prie Liberalų partijos NSW, eg
zistuoja Imigrantų, Patariamoji Taryba, 
susidedanti iš 79 atstovų nuo 25 tau
tybių imigrantų grupių. Tarybos tiks
las yra painformuoti Liberalų partiją 
visomis imigrantus liečiančiomis pro
blemomis.

Šiomis dienomis Liberalų partija 
NSW, išsiuntinėjo raštą spaudai, poli
tikams ir Federaliniam Imigracijos De
partamentui, liečiantį Imigrantų Patar. 
T-bos posėdyje iškeltus nusiskundi
mus dėl komunistinių kraštų sustiprin
tos veiklos infiltruojant ir skaldant 
imigrantų grupes. Siame rašte patiekia
ma ir kai kurie T-bos atstovų pasisa
kymai tuo reikalu.

Lenkų atstovas teigė, kad komu
nistinių kraštų vyriausybės daro dide

TELEGRAMA

Jungtynių Tautų Generaliniam Sekretoriui, New York, U.S.A.
Pavergtų Tautų Taryba, Australijoj, atstovaujanti tas etnines 

grupes N.S.W., kurių tautos yra pavergtos komunizmo, pareiškia 
savo griežtą protestą del išmetimo Kinijos Respublikos iš Jungtinių 
Tautų Organizacijos. Derby M.P.

President.
PASLAPTINGI ĮVYKIAI

Australijos estų savaitiniame 
iaifcraštvie “ME3E KODU’ 
ris leidžiamas Sydnėjuje Nr. 40 
yra išspausdintas sutrumpintas 
vertimas iš dideliu tiražu išeinan 
čio Malme švedų laikraščio “Kva 
liposten” rugsėjo m. 13 d.

Minėtam švedų laikraštyje pla
čiai aprašoma esto Johannes
Kiider kelionė iš Švedijos aplan
kyta savo tėvynę Estiją, kuri už
truko porą metų. J. Kiider iš Es
tijos 1943 m. .pabėgo į Švediją. 
Šiuo laiku yra 65 m. amžiaus ir 
jau 20 metų kaip priėmęs Švedi
jos pilietybę.

Gavęs iš rusų ambasados Stock 
holme vizą, 1969 m. rugsėjo 19 d. 
išvyko trumpam laikui aplanky
ti Estiją ir nuo to laiko, apie jį 
nebuvo jokių žinių. Švedų vyriau 
sybė ėmėsi žygių savo piliečio 
paieškojimui. Tuojau dėl jo ne
grįžimo, buvo užklausta Maskva. 
Rusai vis delsė ir atsakinėjo ne
aiškiai. Šių reikalavimų į Mask
vą buvo pasiųsta keli. Po pasku
tinio šiais metais griežto švedų 
vyriausybės reikalavimo, jos pi
lietis J. Kiider buvo išleistas ir 
grįžo atgal į Švediją. Sugrįžo ne
be tas žmogus. ‘Pasenęs, nusimi
nęs ir paliegęs. Užklaustas, kur 
taip ilgai išbuvo, atsakė, kad ka
lėjime ir prašė daugiau apie tai 
nieko neklausti, nes jis neatsakys.

Daugelis švedų laikraščių apie 
tai parašė ilgas istorijas, pabrėž
dami, kad daugelis estų, aplan
kiusių saivo tėvynę ir grįžę atgal, 
vengia kalbėti apie savo kelionę 
ir pasakoti įspūdžius iš paverg
tos tėvynės, švedų laikraščių ko
mentarais, jiems grįžtant atgal 
yra prigrasinta vengti ką nors 
nereikalingo pasakoti, nes prie
šingu atveju bus panaudotos griež 
tos represijos prieš likusius pa- 

lį spaudimą į imigrantų grupes su tiks
lu iššaukti juose nepasitenkinimą šio 
krašto gyvenimo būdu ir skaldyta tas 
grupes supiudant vienus prieš kitus. 
Jo teigimu toks komunistų aktyvumas 
laike trejų paskutinių metų yra padvi- 
gubėjęs.

Slovakų ir vengrų atstovai taip 
pat skundėsi, kad komunistiniai kraš
tai siunčia Australijon gerai treniruo
tus asmenis, kad jie organizuotu grio
vimo bei skaldymo darbą tarp imigran
tų grupių, arba net pastatytų sau pa
lankius asmenis tų grupių vadovavimui.

Red. pastaba: Mūsų fronte tuo tar
pu ramu, bet kaip ilgai niekas ne
žinome. Tos grėsmės akivaizdo
je turėtume būti vieningesni ir su
prasti tikrąjį pavojų iš kur jis atei
na.

vergtoje tėvynėje šeimų artimuo 
sius. Tik šitaip aiškinant, tas jų 
tylėjimas gali uu.i suprantamas, 
— pabrėžia švedų laikraščiai.

Antra dar pilnai neišaiškinta 
istorija, tiesiog misterija, yra su 
Sydnėjuje gyvenusiu estu Her
man Kiiple. Jis buvo labai ramus, 
švelnaus būdo ir vedė uždarą gy
venimą, mažai kur viešai pasiro
dydamas. Šiemet paprašė rusų 
ambasados Canberroje sau ir 
žmonai |vizos, aplankyti tėvynę. 
Prieš išvykstant, Australijos val
džios įstaigos jiem pareiškė, kad 
už jo ir žmonos saugumą Sovietų 
valdomuose kraštuose jos neat
sako ir jokių saugumui garantijų 
neduoda. Rusai davė vizą jam ir 
jo žmonai ir jie išvyko.

Nesenai grįžo atgal į Sydnėjų, 
bet, tik viena žmona. Jos pasako
jimu, 'nuvykus į Estiją, sekančią 
dieną jos vyras buvo iškviestas 
į kažkokią valdžios įstaigą, kur 
išėjęs daugiau negrįžo ir jo dau
giau nematė. Po kelių dienų jai 
buvo pranešta, kad jos vyras 
staiga mirė širdies ataka Rėvai 
mieste ir bus laidojamas Tartu 
mieste, t. y. maždaug už 200 ki
lometrų nuo mirimo vietos.

Estų laikraščio redaktorė Eli 
Valdmae, gavusi užuojautos skel
bimą iš mirusiojo draugo, pasi
tikrinti dėl mirties žinių asmeniš
kai kreipėsi į velionies žmoną. 
Redaktorės žodžiais, grįžusi naš
lė yra labai nusiminusi ir kalboj 
bei elgesy daro sergančio žmo
gaus įspūdį. Ji patvirtino tai, kad 
jos vyras mirė, kaip jai oficialiai 
buvo pranešta ir buvo palaido
tas. Bet ji pati laidotuvių nema
čiusi ir nebuvo pakviesta. Šiuo 
laiku, prašė daugiau nieko nek
lausti.

(T.Aidai)

Pilkos būdavo spalių mėnesio pa
skutinės dienos mažame Žemaitijos 
miestelyje. Po kojomis šiugždendavo 
savo vasarą atgyvenę ir mirę geltoni 
lapai, dangus prakiurdavo pritilžusių 
debesų ašaromis. Iki ašies purvo pliu- 
rėje klimbdavo ratai pražliugusiuose 
vieškeliuose, ir iš gilių kaimų, kur per 
dienas, girdėdavosi, unkštė kuliamo
sios, nelyg laidotuvių moterys gailias 
godas goduodamos, mažai kas kur be- 
reikalo plakė arklius į keliones. Ne
bent ligoniui kunigo, nebent talkinin
kams litrines arba, sakysime, išdžiū
vusiai liktarnai šviesos - žibalo, sil
kės ar druskos.

Ir štai, paskutinį kartą užvertus 
Spalių mėnesio lapą Lietuvninko ‘Juo
kų Kalendoriuje’,Lapkritinis rodė anks-

Kapų Rūpintojėliui
Amžius budėjęs prie kryžkelių, sodybų 
Pavasario žieduos ir vėjui žvarbiai pučiant 
Buvai tarp mūsų laimėj ir džiaugsmuos, 
O po darbų visų - į poilsį lydėjai.

O kai Tėvynę su skausmu palikę 
į niūrią nežinią audrose nublokšti, - 
Tu vėl likai dienų mus dalininku, 
Į šalį tolimą su mumis atkeliavęs.

Kai jau gyvenimo šešėliai pakalnėn tįsta 
Ir rūmai amžinos tylos jau praverti, 
Tu susimąstęs visad prie mūs budėsi, 
Kaip lig šiol buvęs, būsi Čia, arti.

Pusiaukelę nuėję mes suklupom, 
Tėvynės žemė liko dar toli, 
Bet Tu bylok, kas čia lankysis - 
Meilė Tėvynės buvo jų lūpose ir širdyse.

J. Vienas

Nukryžiuotasis, lietuvių liaudies skulptūros detalė
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ŽVAKUTĖS VĖLINIU NAKTYJE
tyvus ir miglotus tikro rudens vakarus. 
Pūvančių lapų kvapas, vėjo muzika 
nuogose jau medžių šakose ir, va - Vė
linės arba, kaip mūsų krašte sakyda
vo, ‘Uždusinės’.

Nejauku būdavo jau ir taip vaka
re iškišti nosį per duris, o Vėlinių 
naktį, kada, anot tėvo, kildavo iš ka
pų dūšios ir eidavo maldos ieškoda
mos aplankyti gyvenime ir gyvastyje 
būtas - gyventas vietoves, devyni jau
čiai nebūtų manęs oran ištempė! Die
ve susimilk! Dienoje per nameliūkščio 
langą, žinia nors ir tolokai miestelio 
ganyklų gale, matėsi žydų kapinaitės, 
kuriose žiemą ir vasarą (ir net rudens 
lietuose)kranksėdavo juodų varnų pul
kai. O tai naktį ir rudens ūkuose, vaiz
duotė tą nuožmią ir bauginančią vie
tovę pritraukdavo, va, tik ką...už... 
tvoros! Tuo labiau kai ilgų vakarų kal
bose vienas bus ką matęs, kitas .- gir
dėjęs ir trečią, būk tai, barzdotas ir 
paklodėn susisukęs žydas kone per 
tvorą vidun įsitraukęs...

Sukalbėdavome poterį ir kitą už 
dūšias čysčiuje’ kenčiančias, už pa
karuoklius ir paskenduolius, už ne
krikštytas mažas dūšeles^ ir laiminga 
mirtimi mirusius giminėje ir tuomi 
baigdavosi mūsų (ypatingai mano!) 
bendradarbiavimas su anuoju pasauliu 
Vėliniu proga. Žinia jeigu nepaminėti, 
kad atgulus, pilkos pelytės krepšte
lėjimas po lovą, šaltas pagaugas per 
kūną, varydavo, o tamsioje naktyje už 
lango būtinai kyšojo peršlapusi žila 
žydelio barzda...Gi tokios naujadaros 
kaip kapiniu, lankymas, tais laikais 
kada mano kelnaitės kabėjo ant dvie
jų guzikų ir miestelyje buvo tik vienas 
ausinis radijušas, buvo negirdėtas da
lykas. (Nukelta į 5 psip.)

1



Redakto
riaus žodis

LAISVĖ IR TVARKA

Laisvė ir tvarka lyg du magneti
niai poliai, kurie traukia į save,todėl 
ir žmonijos gyvenimas eina žalčio vin
giais - kartais nukrypdamas daugiau i, 
dešinę kartais i, kairę. Tiek laisvė, 
tiek ir tvarka yra būtinos, įgimtos ir 
natūralios vertybės, jos viena kitai į 
neprieštarauja, o tik viena kitą papil- ! 
do. Žmonijai tenka rasti vidurio kelią 
nes tik ten ji gali pilnai pasireikšti • 
ir pasijusti laiminga, produktinga ir į 
kūrybinga. . ;

Laisvė be tvarkos nesuprantama į 
ir neįgyvendinama, betvarkėje praran- Į 
dama laisvė ir saugumas. Tada keičia- į 
ma kryptis, betvarkėje žmonės pasi- į 
ilgsta griežto Įstatymo, tvirtos vai- ' 
džios. Ir kas atsitinka? Ta kryptimi ! 
eidami patenka į kraštutinumą, vi stiek i 
ar tas kraštutinumas bus pavadintas i 
absoliutizmas, totalitarizmas, nacio- ; 
nalizmas, komunizmas ar dar kitaip, į 
jie visi yra paneigę žmogaus laisvę, j 
Tada revoliucijomis ir kontrarevoliu- I 
cijbmis mėginama nuversti rėžimą ir j 
vėl keisti krypti. Ir taip visa istorija ! 
pilna tokių žalčio vingią.

Siu dienų pasaulis yra padalintas Į 
Į dvi dalis: į Rytų, kame viešpatauja : 
totalitarizmas, ir Į Vakarų, kame ran- ; 
dame demokratinę laisvę. Rytuose i 
žmogus ilgisi laisvės, Vakaruose - : 
- tvarkos ir moraliniu, normų, pastovu- i 
mo, nes laisvė dažnai išsigimsta į 
anarchiją. Komunizmas savo giliau
sioje esmėje yra anarchiškas, tačiau 
nei vienos dienos negali išgyventi be 
diktatūros. Ar ne paradoksas?

Rodos turėtų būti aišku, kad tik 
sintezėje šių dviejų socialinio gyve
nimo pradų - laisvės ir tvarkos - reikė
tų ieškoti žmonijai laimingo gyvenimo. 
Bet taip nėra, žmonija iš vieno kraš- ; 
tutinumrY eina *į kitą. Ta galima su
prasti: žmonija yra amžinai jauna, am
žinai ieškanti, susižavinti viena ar 
kita idėja, vienu ar kitu jos aspektu, 
o gyvenimas per trumpas, kad išminti
mi būtų galima vadovautis.

Kol žmogus spėja pasidaryti iš
mintingu, jau kiti sėdi už vairo. Todėl 
ir idealas niekados nėra galimas įgy
vendinti. Ar del to turėtume nusiminti? 
Ne! Kad ir nebūdami tiesioginiai gy
venimo vairuotojai, visgi nesame ir 
daiktai, daug kas ir nuo mūsų priklau
so. Toje kelionėje turime jausti savo 
atsakomybę, būti sąmoningais kelei
viais, ir ten kur reikia, reikia atiduoti 
savo balsą, savo protesto šauksmą, o 
kur būtina ir kraujo nebijoti išlieti už 
žmonišką gyvenimą, už laisve's ir tvar
kos įgyvendinimą. Tokia yra logika ir 
tokia kaina reikia mokėti už laisvę ir 
tvarką.

A.A. Dr. Veronika Alseikiene

Veronika Janulaityte - Alseikie
ne, prieškariniais metais plačiai ži
noma akių gydytoja Vilniuje ir Kaune, 
dvejus metus atkakliai kovojusi su li
ga, mirė Kaune š.m. rugsėjo 26 d. ir 
rugsėjo 28 d. palaidota Petrašiūnų ka
pinėse. Velionė yra buvusi ir idealis
te - visuomeninkė.

5KJUTYTCJRI 
RAŠO

LABVA8 IR TEISINGAS ŽODIS YRA MŪ8Q GARBĖS REIKALAS.

Gerb. Redaktoriau,
Jei ALB Tarybos suvažiavime 

lietuvybės labui buvo pasispausta ran
komis, tai nūdien jau matosi visoje 
mus bendruomenėje šiltai cementuo
jančio sentimento žymių. Tuo būdu vil
tingai laukiame, jog anuomet veltui 
eikvota energija sugrįžtu pozityviam 
darbui. Taip ir turi būti. Sėsime vėl 
visi prie vieno rundino stalo be ‘vienų 
ir kitų’, o vien tik kaip lietuviai bro
liai.

Bendruomenės spauda yra lietu
viškosios dvasios skiepytoja ir formuo
toja, todėl durys į ja. tegul būna vi
siems atviros, kurie tik sugeba valdy
ti plunksna.

Dabar kada į pasaulinę sceną atei
na veik' bilijoninio skaičiaus nauja 
žmonių galybė, kuri gąsdina ne tik prie

JAV LIETUVIU BENDRUOMENES
20 METU SUKAKTIS

JAV Lietuvių Bendruomenės 20m. 
sukaktis spalio 8-10 d. paminėta New 
Yorke. Spalio 8 d. iškilmingai atida
ryta dail. J.Bagdono paroda Lietuvos 
partizanų tema, spalio 9 d. įvyko sim
poziumas Bendruomenės veiklai ryš
kinti ir jaunimo vakaras, be to, spalio 
8 d. Lincoln Centre, A.Tully Hall Įvy
ko pianisto A.Smetonos fortepiono kon
certas, spalio 10 d. ‘N.Y.Times’ dien
raščio itin teigiamai Įvertintas.

Pagrindinis 20 metų sukakties 
minėjimas, su Akademija ir koncertu, 
Įvyko spalio 10d. Jį surengė JAV cen
tro ir LB New Yorko Apygardos Val
dybos.

Minėjimas buvo iškilmingas. Sce
noje pasirodė 10 vėliavų, buvo sugro
ti JAV ir Lietuvos Himnai. T.Pranciš
kus Giedgaudas, OFM, sukalbėjo in- 
vokaciją, muzikos rėmuose Įspūdingai 
pagerbti mirusieji.

Akademijai Įvadą tarė LB New 
Yorko Apygardos Valdybos pirm. Alek
sandras Vakselis, gi ją atidarė LB 
Centro Valdybos pirm. Vytautas Voler- 
tas.

V. Volertas nurodė, kad Bendruo
mene ‘daugiausia paskendusi lituanis
tinio švietimo ir tautinės kultūros rū
pesčiuose. Jai kasdien rūpi jaunimo 
išlaikymas lietuviais, dėmesys ir pa
skata savai kultūrai, pagalba tautos 
laisvės siekimams’. Bendruomenės 
ateitį lemia ne aplinka, bet tautinė pri
gimtis.

Lietuvos Gen. Konsulas New Yor
ke Anicetas Simutis, sveikindamas 
L.Bendruomenę jos sukakties proga, 
pabrėžė, jog ji savo darbais įrodė esan
ti gyva, aktyvi ir reikalinga organiza

Dr. V.Janulaitytė - Alseikiene bu
vo gimusi 1883 m. gegužės 18 d. žino
moje Janulaičių šeimoje, Malavenų k. 
netoli Šiaulių.

Jos ir brolio Augustino butas anuo
met buvo virtęs lietuviškos veiklos 
centru. Pas juos lankėsi Višinskis, 
Sirutis, Venclauskis ir kt. Ateidavo 
draudžiamoji spauda, buvo ir šapiro- 
grafas. Brolis Augustinas nakties me
tu spausdindavo raštus prieš caro val
džią, gi abi seserys, Veronika ir Juli
ja, juos platindavo.

1918 m. atkūrus nepriklausomą 
Lietuvą, kilo sumanymas Minske vei
kiančią ligoninę su visu turtu perkel
ti Į Vilnių, perduoti Raudonajam Kry
žiui ar universitetui. Dėl to 1918 m. 
pavasarį, balandžio 7 d. Minske Įvyko 
steigiamasis Lietuvių Sanitarinės Pa- 
gelbos Draugijos susirinkimas.

Draugija galėjo steigti ligonines’, 
ambulatorijas, vaistines, prieglaudas, 

šus, o ir mūsų tėvynės pavergėjus, lai
kas būtų ir mums pagalvoti. Tokio pat 
likimo lenkai ir žydai išeina su protes
tais reikalaudami atidengti žudynių pa
slaptis ir pasmerkti tautų žudikus, ne
girdėta istorijoje kriminalistą. :

O ką mes čia darome? Ar nereikė- • 
tų ieškoti būdų kaip prie to bendro pro
testo prisidėti? Bent vienybe į tai at
sakydami suduotame gerą smūgi oku
pantui. Ir mūsų vienybė tegul galioja 
ne apgydytom, bet išgydytom žaisdom.

Reiškiu pagarba 
S.Česna, Albury.

cija, apimanti visų pažiūrų geros va
lios lietuvius. Konsulas priminė lietu
vių tautos balsą, kuris praėjusiais me
tais buvo plačiai išgirstas Bražinskų, 
Kudirkos ir Simonaičių žygiais. Primi
nęs S.Kudirkos žodžius teisme, kons. 
Simutis pareiškė neturįs abejojimų, 
kad laisvojo pasaulio lietuviai dės vi
sas pastangas ne tik Kudirką išlais
vinti, bet atkreips dėmesį ir i, kitus 
okupantų kriminalinius nusikaltimus 
prieš musu, tauta. - ir tose pastangose 
JAV Liet. Bendruomenė bus viena iš 
pirmųjų.

Juozas Audėnas, einąs Vliko pir
mininko pareigas, priminė, jog Vlikas 
dar 1949 m. jo priimta Charta buvo nu
statęs gaires bei pagrindus Liet. Ben
druomenei. Audėnas ypač skatino auk
lėti jaunąją kartą kovojant dėl Lietu
vos nepriklausomybės. Pasaulio LB 
Valdybos vardu sveikino, vieningo dar
bo linkėdamas dr. Henrikas Brazaitis.

Pagrindinis kalbėtojas buvo dr.- 
Jokūbas Stukas, pabrėžęs LB reikš
me kitu organizacijų tarpe. Perskaity
ta keliolikos organizacijų sveikinimai. 
Jų tarpe žymėtini: negalėjusio daly
vauti L.Bendruomenės kūrėjo prel. J. 
Balkūno, ALT pirmininko dr. K.Bobe
lio, LB Tarybos ir kt. nuoširdūs svei
kinimai.

Minėjimas baigtas meno dalimi. 
Joje dalyvavo iš Clevelando atvykęs, 
R.Babicko vadovaujamas, vyrų okte
tas, su soliste Irena Grigaliūnaite ir 
akordeono muzikos meistras Ch.Dau
baras. Baigiamąjį žodį tarė, minėjimu 
pasigerėjęs, V.Volertas.

(Eita)
-r- *4-

leisti medicinos ir kt. raštus ir 1.1. 
Penkių asmenų išrinktai valdybai va
dovavo dr. Veronikos vyras dr. Danie
lius Alseika. Tuo metu iš Minsko Lie
tuvon pajudėjo tūkstančiai lietuvių pa
bėgėlių. Daugiausia dr. Alseikienės 
pastangomis iš vokiečių buvo gauta 
17 vagonų, visas Draugijos turtas ir 
ligoninės turtas buvo sukrautas ir iš
vežtas į Vilnių. Čia buvo išnuomoti 
namai, Vilniaus gt. 24 nr. /dabar Liu
do Giros gt./ ir suorganizuota ligoni
nė bei ambulatorija.

Pirmieji žinksniai buvo labai sun
kūs. Tebuvo vos penki gydytojai: be 
abiejų Alseikų, dar dr. VI.Kairiūkštis, 
Paškevičius ir A.Hagentornas. 1923 
metais ligoninė jau turėjo 14 gydyto
jų. Klinika - ligoninė greitai išgarsėjo 
visame krašte ir pergyveno ir rusų ir 
lenkų okupacijas.

1931 metais rupiūčio men. dr. V. 
Alseikiene su vaikais persikėlė į Kau
ną /vyras mirė 1936 m. Vilniuje/. Is

Valentinas ir Rita, Mačiulaičiai
NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA

Jeigu Melbournas nepasižymi gra
žiu oru, tai tikriausiai visas kolonijas 
neša lietuviškom vestuvėm. Štai ir pra
eita šeštadienį aukso žiedus sumainė 
skautė, tautinių šokių šokėja, pianis
tė, solo dainininkė, sportininkė ir ‘Be
vilčių’ grupės .vadovė Rita Tamošiū
naitė su skautu, ilgamečiu Melb. Liet. 
Sp. Klubo Varpas sportininku ir dabar
tinės vyrų krepšinio komandos trene
riu Valentinu Mačiulaičiu.

į lietuvių, Š v Jono, bažnyčią jau
nąją busimajam pristatė jos tėvelis, 
ALFAS pirmin. J.Tamošiūnas. Galin
gai nuskambėjus ‘Veni Creation’, nau
joviškai sutuoktuvių apeigas atliko 
kun. Dauknys, kur jis čia pat gražiu 
žodžiu pasveikinęs jaunuosius, įteir 
kė jiems knygą ‘Lietuva Tėvų Žemė’. 
Sv.Mišių metu giedojo Melbourno vyrų 
oktetas ir ‘Bevilčiai’, kurie gitarai 
pritariant išpildė dvi giesmes. Viena 
iš jų sukurta jaunosios dėdes Juozo 
Maksvyčio:

Viešpatie, globok, 
Ir padėk tremty j, 
Mes meldžiam į Tavę, 
Pažvelk į mus visus 

Svetur nuklydusius 
Vaikus Tavo šalies, 

. Išklausyki mūs maldų. 
Kita giesmė buvo parašyta pačios 

Ritos, gaila, nespėjau užsirašyti žo
džių. Be to, solo giedojo p. Rūbas.

Vaišės vyko Lietuvių Namuose, 
kur prie puošnių ir turtingų stalų susi
rinko pusantro šimto svečių, kurių pu
sę sudarė jaunimas.Kun. Daukniui pa
laiminus stalą, jaunuosius pasveikino 
vaišių pravedėjas Pranas Švambarys. 
Nuaidėjus ‘Ilgiausių Metų’ jaunuosius 
sveikino Varpo pirmininkas Romas 
Vyšniauskas, kun. Vaseris ir tėveliai. 
Daug sveikinimų raštu gauta kuo ne iš 
viso pasaulio. Visi džiaugėsi nauja 
lietuviška pora ir reiške viltį, kad jie 
ir toliau išliks lietuviškame ratelyje. 
Jaunos žmonos ir savo vardu tėveliams 
ir svečiams padėkojo Valentinas ir 
pabrolis Virginijus Mačiulaitis. Gra
žiai suorganizuota ir pravesta puota 
Lietuvių Namuose tęsėsi iki anksty
vo ryto, o rytojaus dieną dar daugumas 
buvo pakartota Birutės ir Jono Tamo
šiūnų namuose.

Ilgo ir laimingo šeimyninio gyve
nimo Ritai ir Valentinui.

V. Ališauskas

Liet. Sanit. Pagelbos Draugijos narių 
1939 m. likvidavus ligoninę, gyvas 
beliko ilgametis valdybos narys Anta
nas Krutulis /gyvena ties Vilniumi/.

Dr. V.Alseikienei pirmieji metai 
Kaune nebuvo lengvi. Ji dirbo ligonių 
kasose ir vertėsi privačia akių gydy
tojos praktika. Kauno miesto ligonių 
kasoje dirbo iki 1943 m.

1944 m. pasiryžusi pasilikti Lie
tuvoje, dr. Alseikiene vėliau neteko - 
palaidojo kelis brolius - Janulaičius 
ir apie dvejus metus kovojusi su mir
timi, sulaukusi 88 metu amžiaus, rug
sėjo 26 d. atsiskyrė su šiuo pasauliu. 
Lietuvoje liko jos sesuo - aukščiausio
jo amžiaus Janulaičių šeimoje sulau
kusi - Julija Biliūnienė - Matjošaitie- 
nė /92 metų/, gi JAV-se liko du vai
kai: sūnus Vytautas, žurnalistas, New 
Yorke ir duktė Marija-Birutė, moksli
ninkė - archeologė, gyvenanti Los An
geles, Kalifornijoje.

****
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BAIGĖSI SPAUDOS BALIAI

Ir Melbourne Balius Buvo
Buvo, buvo, kaip nebuvo! Didelis 

ir šaunus. ‘Mūsų Pastogės’ baliun su
sirinko virš 200 svečių, visi laikraš
čio rėmėjai.

Pavydi Fama (tai tokia visų gan
dų, legendų ir pasakų fėja) iš anksto 
kalbėjo, kad buktai dėl to tiek daug 
svečių prisirinko, nes buvo pasklidę 
gandai apie dingusius bilietus. Atseit, 
tikėjosi be bilieto įeiti ‘zuikiais’.

Teisybė, bilietai buvo dinge., bet 
stebuklingu būdu atsirado nauji.

Likimas savo nelemtu pirštu baks
nojo ir dėl vietų parinkimo. Bet čia li
kimas turėjo pasitraukti nieko nepe
šęs, nes susimaišius vietų planui, pa
sitaikė taip, jog 10 metų nekalbėję 
kaimynai, patekę prie tokio ‘nenorimo’ 
stalo, pradėjo kalbėti ir susitaikė. O 
gal likimas tyčia tokius pokštus krė
tė?...

Viena prietaringa moteriškaitė 
dar prieš balių dėstė, kad nieko ne
bus, nes bendrai spauda ir spaudos 
baliai atsidūrė po nelaiminga žvaigž
de. Po taip puikiai pasisekusio ba
liaus užklausta, kas su ta žvaigžde 
atsitiko, kad pranašystės neįvyko, mo
teris atsakė, jog tai dėl mėnulio pil
naties. (Ateities balių rengėjai, nebe
žiūrėkite į žvaigždes, bet sekite mė
nulį !)

Numatytoj programoj taip pat li
kimas kojų kaišiojo, bet ir čia buvo 
priverstas laikyti koją po savim. Pro
gramos nebuvo, bet spaudos-mados 
paradas buvo.

Skaitytojas, kaip pats svarbiau
sias laikraščio asmuo, atsivedė redak
toriaus žodį - ‘Vedamąjį’ viena akim 
pridengta. Visiems aišku, jog nuo ano 
išmušimo redaktoriaus akies, dabar 
jau tik vienakiams teikiama pagarba.

Sekantis laikraščio skyrius - ‘Po
litikos Vingiai’. Lietuvis susipainio
jęs vingiuose taip, kad jau sunku be- 
suprast, ar II-sis pasaulinis karas 
prasidėjo, ar III-sis pasibaigė. ‘Poli
tinių Intrigų’ dėže pasirodo, irgi tik 
tuščių ir bereikalingų kalbų pilna. - 
- Tikra velniava! - anot susipainioju
sio tautiečio. „

‘Studentų Žodis’ atsinešė kažko
kio protesto plakatą, jau parašytą su- 
australinta lietuvių kalba. Neveltui 
‘Stoodentai’ nori savo lapą leisti ang
liškai. Jie sako: suanglėsim, jeigu tik 
tokią spaudą turėsim!

Atėjo ir ‘Gabijos* vaidilutė amži
nąją ugnelę nešina. Be ugnies gyve
nimas, būtų šaltas, bet ir geroji ugnis 
degina, degina...Nudega pirštus ir mū*- 
sų ‘Gabija’ kartais...

Mūsų bendruomenės veiklos vei
drodis - ‘Mūsų Pastogė’. Po didžiųjų 
galvų susėdimo buvo nutarta ir vėliau 
patarta visas negeroves slėpti, tušuo
ti, užlakuoti, visas raukšles ir spuo
gelius. Iš didelės lakavimo inercijos 
mūsų spauda tapo net užbalzamuota. 
lyg Eigipto faraonų mumija. Bet neim
kite už blogą! Spaudos bičiuliai gėrė 
daug stiklelių už laikraščio sveikatą.

Kol buvo keliami stikleliai, ba
liaus metu išėjo naujas, linksmas lai
kraštukas - Spaudos AITVARAS - re
daguojamas nemiegančios kolegijos. 
Jį pristatė svečiams tiesiai iš spaus
tuvės žemiausias ir vikriausias tarnas 
- spaustuvės velniukas. Mūsų didysis 
veikėjas a.a. J.Bačiūnas nekartą gyrė
si spaudos darbą pradėjęs nuo spaus
tuvės velniuko pareigų. Reikia tikėtis, 
jog tuo jau bus mūsų busimosios spaus
tuvės pradžia pradėta. Velniukas jau 
yra, o kiti patys susirinks.

Spaudos platintojo pareigoms pa
kviesta p. G.Žemkalnis, Melbourne 
ALB Apylinkės Pirmininkas. Abu su 
velniuku, padedant ir kitiems ‘parado’ 
dalyviams, naująjį ‘AITVARĄ’ bema
tant išplatino. Svečiai ėmė prašyti to
kių ‘Aitvarų’ išleisti dažniau, dar šiek 
tiek daugiau ‘maces’ pridėjus.

Baliaus loterijai likimas irgi ne
buvo palankus. Menininkai neaukojo 
paveikslų, niekas neiškepė loterinio 
torto nei anties. Net ir tradicinės lo
terijos ‘bonkos’ nebuvo. Knygos, 
plokštelės, laikrodžiai. Bet kažkokia 
gera deivė viliojo svečius - išpirko 
visus bilietus. Pasigirdo net nusiskun
dimų iš nebegavusių loterijos bilietų.

Taigi matote! Prieš likimo valią, 
nebojant nelaimingos žvaigždės, be 
jokių aukštesnių ar žemesnių burtų ga
lybių pagelbos, balius pasisekė pui
kiausiai. Salė lūžo svečiais, buvo bai
mintasi dėl sienų per siūles trūkinė
jimo. Soc. Globos moterys stebėjosi, 
kad daugumas valgo dvigubą vakarie
nės porciją. Kagi, reiškia skanu!

Daugumas svečių - jaunimas. O 
kur jaunimas, ten visada labai linksma, 
todėl ir linksminomės net už policijos 
valandas vėliau.

Nesakykit, kad pavėluotai rašau! 
Melburniškiai tyli, gal dar neatsipei
kėjo. Neatsipeikėjau dar nei aš; dar te- 
bededu kompresus ant strėnų nuo per- 
sišokimo. Nebe tie jau mano metai, 
bet tokioj linksmybėj nebeišlaikiau.

PS. Parado nuotraukose trūksta 
velniuko. Velnią fotografuoti atsisakė 
spaudos fotografo aparatas. Pamatęs 
velnią ėmė ir sugedo.

Melborniškis

Melbourne Spaudos Baliaus parado vaizdai: 1. Mūsų Pastogė ir skaitytojas;
2. Vedamasis; 3- Studentų Žodis; 4. Politinės intrygos - suraišiojo lietuvi skai
tytoją.

Sydney Jaunimo Kongreso Komiteto 
BOHEMINĖ BOHEMA

Įvyko Lidcombeje, Sestadienį- 
vakare. Dekoracijos - ypatingos, dar 
Lidcombeje nematytos; visos sienos 
nudekoruotos laikraščių lapais, nuo 
lubų iki grindų; balionai, spalvuotos 
fotografijos, blykčiojančios žvakės 
ant staliukų, stereofoninė penkiasde
šimties gitarų ispaniška muzika, vy
nas, putojantis limonadas, alkoholis, 
žvakučių šešėliai ant sienų, muzika, 
loterija, laimėjimas, šeši doleriai, 
nelaimėjimas, septyni doleriai, vie

DAINOS CHORO METINIS KONCERTAS
LAPKRIČIO 13 D. 7 VAL. VAK, 15 PARK RD., AUBURN

nuolikta valanda, daug muzikos, ko- 
jos-gnndys sukasi, vienuolika trimitų, 
daug kojų, vibruoja grindys, naujas 
amžius, šokis, laisvas stilius, siū
buoja, linguoja, hermonija, gražus 
kūnas, plaukai, akys, penki šimtai 
gitarų, cementinės grindys šlama, 
kojos keičia vietą, formą, staliukas, 
žvakės šviesa, atsidustantis alsavi
mas, gaivinantis gurkšnis, žodis, keli 
žodžiai judančios burnos, kilnojantys 

stiklai, daug stiklų rankų, daug šešė
lių lanksto sienas, mirga stikluose 
prie burnų laikrodžio sekundės byra 
minutėmis, skaičiuoja muziką, šokan
čias kojas, balti dantys kanda dešrelę 
plastikine šakutė dailioje rankoje 
stumia kopūstų pro rusvas drėgnas 
lūpas, šokis, muzika, malonumas, 
laikas susiliejęs su dabar, laikrodžio 
rodyklė, namai, mašinos, motorai, 
gatvėje mažėjančios šviesos, netoli 
rytas, nauja diena artėja už horizonto.

Simas

TĖVIŠKĖS AIDU BALIUS
Seniai girdėti linksmieji broliai 

ir Algio Pluko vadovaujamas Rožyčių 
ansamblis gražiai pasirodė programo
je ir maloniai nuteikė vakaro dalyvius.

Nors žmonių buvo ne per daug, ta
čiau vakaras buvo nuotaikingas ir ma
lonus. Matėsi svečių ir iš toliau: dr. 
Kišonas su ponia iš Stroud ir p. Le
vickai iš Newcastle.

Mūsų Pastogės Balius Adelaidėje
Šių metų spalio mėnesio šešiolik

toji diena liks adelaidiškiams atminti
na data, nes šiandien Adelaidės Lie
tuvių Namuose įvyksta pirmas Mūsų 
Pastogės balius. Taigi jame nedaly
vauti būtų lyg ir nedovanotina. Nors 
reklama nebuvo didelė, niekas prisi
spyręs nekvietė ateiti ir į namus bilie
tų nevežiojo, kaip paprastai daroma, 
tačiau dalis adelaidiškių jautė parei
gą nueiti ir Mūsų Pastogę paremti.

Kol pasiekėme Lietuvių Namus, 
šeštadienio vakaro judėjime, buvo pra 
ėjusios vos 25 minutės nuo oficialios 
baliaus pradžios. Žvilgterėję pro du
ris į salę nustebom pamatę, kad jau 
beveik visi svečiai buvo susirinkę ir 
šventadieniškai nusiteikę sėdėjo už 
stalų. Jau šis faktas kalba pats už 
save su kokiu nuoširdumu adelaidiš- 
kiai remia spaudą. Peržengę salės 
slengstį buvom sutikti šio baliaus šei
mininkų - Krašto Valdybos Pirmininko 
p. V.Neverausko ir K.V. Švietimo Rei
kalams atstovės p. E.Dainienės ir ap
dovanoti Adelaidės Mūsų Pastoge. 
(Čia priklauso didele padėka MP re
daktoriui p. A.Mauragiui už dovaną). 
Atėjus prie stalo mūsų laukė kita staig
mena - ogi svečiai iš Sydnėjaus: ponia 
Mauragienė ir ponai Bauzės...

J/atogiai atsisėdus ir atsikvėpus

Sydnejiškiai Adelaidės Spaudos baliu
je - iš kairės: p. S.Mauragienė, p. O. 
Baužienė ir p. A.Baužė. Stovi p. V. 
Neverauskas, Krašto Valdybos Pirm.

****

ėmiau dairytis. Salės dekoracijos aiš
kiai bylojo, kad čia spaudos balius ir 
nuo lubų dvelkė ultramodernizmas. 
Neiškentusi pasiteiravau vieną šio va
karo šeimininką, kas taip gražiai iš
dabino salę.‘Čia jaunimo nuopelnas’, 
atsakė su pasididžiavimu vienas iš 
seimininkų, inz. Kaiibatas, Komas 
Pocius, Mindaugas Maųragis, Arvydas 

Dumčius ir dr. Gytis Šimkus čia dar
bavosi iki vidurnakčio’. Gabus mūsų 
lietuviškas jaunimas, nėra abejonės, 
sutikau linguodama galva... Gal ištik
tųjų, mūsų išeivijos lietuviškoji atei
tis ir nėra tokia miglota, kaip dažnai 
esame Įpratę ją vaizduotis, mintijau 
sau viena. Mano minčių gija nutraukė 
kaimynas kviesdamas pakelti taurę už 
Mūsų Pastogę. Taip ir siuntėm savo 
geriausius linkėjimus PASTOGEI ir 
tiems sėdintiems po Pastoge.

Spaudos Balius nebūtų balius jei 
nebūtų Spaudos Anties. Tik šį kartą 
nebuvo antis, o Gaigalas. Gaigalas, 
reikia pripažinti, geras, nepiktas, daug 
nesižnaibė, anot leidėjų, tik draugiš
kai vienam kitam bakstelėjo į šoną, 
norėdamas atkreipti į save dėmesį.

Toliau šokiai, loterija, vėl šokiai, 
pokalbiai vis garsesni ir garsesni - 
- normali baliaus rutina. Šokdama ste
bėjau baliaus dalyvius. Reikia pripa
žinti, kad publika šį vakarą rinktinė, 
o Adelaides moterys madingos, madin- 
gesnes už savo’ seseris užjūriuose.

Taip besilinksminant nepastebė
jom, kad jau ir po vidurnakčio. Dėko- 
jom svečiam sidnejiškiams’ už pager
bimą mūsų savo atsilankymu, o šeimi
ninkams spaudėm dešines tardami ‘iki 
pasimatymo sekančiais metais Mūsų 
Pastogės baliuje’. b.m.

—■ Galvą daugiausia skauda 
ne po darbo, o po poilsio...

BATUN MEMORANDUMAS

Š.m. rugsėjo 22 d. sukako 50 me
tų Tautų Sąjungai į savo narių tarpą 
priėmus Estiją, Latviją ir Lietuvą. Ta 
proga BATUN organizacija (Baltų krei
pimasis į J.Tautas) visiems J.Tautų 
ambasadoriams pasiuntė memorandu
mą. Nurodyta, kodėl Baltijos valsty
bės buvo priimtos į Tautų Sąjungą, iš
kelta tų valstybių veikla ir pažymėta, 
kad dabartinės J.Tautos perėmusios 
buvusios, 1946 m. savo veiklą sustab- 
džiusios, Tautų Sąjungos naštą.J.Tau
tos buvo priėmusios Įvairias deklara
cijas dėl laisvo tautų apsisprendimo 
ir visos trys Baltijos valstybės buvo 
sovietu, neteisėtai okupuotos. J.T.na
riai paprašyti paremti Baltijos tautas 
joms siekiant nepriklausomybės, bei 
norint pasinaudoti laisvo apsisprendi
mo teise. Joms priklauso vieta J.Tau
tose.

JAV ambasadorius J.Tautose Ge
orge Bush savo laiške BATUN pirmi
ninkui Kęstučiui Miklui nurodė, kad 
‘mes atatinkamomis progomis ir toliau 
priminsime Sovietų Sąjungai ir pasau
lio bendrijai, jog tautos Sovietų Sąjun
gos sudėtyje turi tą pačią laisvo apsi
sprendimo teisę, kaip ir vadinamos 
kolonijinės salys, ir mes prašysime 
Sovietų Sąjungą leisti toms tautoms 
pilnumoje ta teise pasinaudoti’.

(Ua: 
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Leonas Urbonas prie savo paveikslo ‘Aušra’.

Leonas Urbonas ruošia 25-ją in
dividualine. parodą Sydnėjuje.Parodos 
atidarymas Įvyks lapkričio 9 d., 6 vai. 
vakare Holdsworth Galerijoje, Woolah- 
ra (Jresey Rd. ir Holdsworth gatvių, 
sankryžoj).

Paroda veiks iki lapkričio mėn. 
pabaigos.

Parodoje bus išstatyti 37 nauji 
darbai, sukurti po grįžimo iš Ameri
kos. Leonas būdamas Amerikoje ir Ka
nadoje dvieju kelionių laike turėjo 
net 17 individualinių parodų. Jis yra

GALIMYBIŲ KELIAIS
Leonas

Čia spausdinama dail. 
Leono Urbono, 1971 spalio 
16 d., Plunksnos Klube 
skaityta paskaita,

Red.

Pasaulio galingiausia ir turtin
giausia valstybė’. Amerikiečiai mėgs
ta taip apie save išsitarti.

Argi Amerika yra galingiausia ir 
turtingiausia valstybė? Ar Amerika 
yra šio šimtmečio ‘Roma’? Pagaliau, 
kas yra galybė? Kas yra turtas? Tik
riausiai ką amerikietis turi omenyje, 
yra didžiausias pasaulio arsenalas ir 
didžiausia gamyba bei pramonė. Kom
piuterių gadynėj, visokį teigimai gali
ma statistikom paremti.

Kada niekas vietoj nestovi, kada 
viskas eina pirmyn, yra svarbu ėjimo 
greitis. Čia ir gi su mechaninių smege
nų pagalba galima nustatyti kas bus 
už dešimt ar dvidešimt metų. Kas mėgs
ta šį statistikų sportą, padėjęs atatin
kamai pastangų, gali turėti pasaulinės 
galybės vaizdat dabar, ir kokią gene
raciją vėliau.

Net ir šiandien Japonija, ir gal 
Vakarų Vokietija sugebėtų išnešti 
kitų statistikos davinių, kurių ameri
kiečiai tik pavydėti galėtų, kaip pav. 
pavienio žmogaus produktyvingumas 
išplaukiąs iš atsidavimo savo darbui 
ir sėkmingo darbo laiko išnaudojimo.

Pusantrų metų laikotarpį pralei
dus Siaurės Amerikos žemyne, man rū
pėjo susidaryti gyvesnis, ryškesnis 
vaizdas. Ne tiek kas yra šiandien Ame
rika, bet daugiau kur ar prie ko eina 
žmonija? Į ką formuojasi žmogus? Ko
kia jis sau aplinką kuria? Dar tiksliau, 
kaip jis pats save kuria? Šešių metų 
tarpe, dvi keliones tarp Australijos 
ir Amerikos, siūlo man savotiškus taš
kui iš kurių nuolat rūpi vesti palygi
namoji perspektyva Kitais žodžiais, 
Mūsų Pastogė Nr.43 1971.11.1 psl.4 

bene pats produktingiausias mums ži
nomas dailininkas lietuvis. Pirmą kar
ta. važiuodamas i Ameriką jis nusive
žė' 262 darbus, o antra, kartą - 525.

Tuo pačiu metu dailininkas reiš
kėsi tiek Amerikoje, tiek dabar Aus
tralijoje visuomenės veikloje su pa
skaitomis, straipsniais spaudoje ir 
net tautiniuose pasilinksminimuose- 
baliuose, iešminėse ir kt.

Šia proga linkime Leonui geriau
sios sėkmės.

****
HE

Urbonas

surasti tam tikra mastelį su kuriuo, 
laiko bėgyje, galėtume matuoti žmoni
jos, ypač jos sąžinės brendimo pro
gresą. Siam įžvelgimui, bent kol kas, 
kompiuteriai neduoda tiesioginės pa
galbos.

Ameriką pažinti, tenka ją imti ko
kia ji yra, ne kokia turėtų būti. Pasta
rasis atvejis yra jos administracijos 
problema. Valdžios pastangos padary
ti Ameriką pasaulio pavyzdingiausią 
valstybę, tapti jo neginčijamu tvarky
toju, paskutinių metų bėgyje, atnešė 
Amerikai daugiau gėdos negu garbės. 
Keletas jos pagrindinių principų, fak
tų ir realybės šviesoje, pasirodė nie
ku neaukštesni kaip ir kitų visuome
nių ar tautų, prieš kurias buvo kovo
ta, ar yra kovojama. Amerika buvo bai
siai pritrenkta kada jos didysis pasta
to akmuo ‘laisve sau ir kitiems’ pa
krantės ginėjų už silkių statine tapo 
parduota.

Didelė valstybė - didelės proble
mos. Valstybės didybę svarbiausiai 
pajunti, automobiliu pasileidęs pla
čiais laisvakeliais nuo Atlanto iki Ra
miojo Vandenyno. Nuo Meksikos iki Ka
nados. Šių dienų ‘Romos’ keliai geri. 
Užtenkamai kelrodžių - šie dideli ir 
aiškus; čia nevalia paklysti. Reikia 
skubėti, tekėti su srove. Viena sekun
dė delsimo, neapsisprendimo, gali at
nešti žalos mašinai, sužeidimą ar mir
tį vieno ar keleto žmonių. Pravažiuo
damas didelius miestus be sustojimų, 
be judėjimo šviesų ir kryžkelių, tiktai 
vieškelių numerių vedamas, pasijunti 
esąs, tarsi, kraujo rutuliukas, beplau
kiąs mašinų ir žmogaus energijos sro
vėj, plačiose kelių gyslose. Nuo nuo
vargio ir dūmų, akys skauda. Atsigau
ni į laukus išvažiavęs. Tolumoje 
vėl matai geltonai užrūkusį horizontą. 
Žinai, kad prie kito metropolio artėji.’

Rytinėj Amerikos pakrantėj, me

tropoliai auga į megailopolius. Niu
jorkas ir Bostonas metų bėgyje susi
jungs.Prie jų prisišlies eilė kitų mies
tų. Toks miestų plėtimasis yra viena 
iš didžiausių Amerikos baimių. Dan
goraižių viršūnės dingsta miglose ir 
pramonės bei automobilių dūmuose. Jų 
šešėliuose bręsta rasinė neapykanta 
ir nusikaltimai. Didmiesčių kontūrai 
iš tolo virsta skystais, vos Įmatomais 
akvarelės paplovimais. Įvažiavęs į 
miestą, pasineri gatvių ir skersgatvių 
labirintuose; paklysti prekių gausumu 

perkrautuos, neperžvelgiamuos preky
bos namuose, junti troškulį oro, erdvės. 
Netik fiziškai, bet dvasiškai dusti.

Su laiku pripranti, daraisi nejaut
rus, ir panika nebekutena nervų. Tam
pi to viso dalimi. Net ir savaitgaliais, 
kada pasineši į laukus ir miškus, po
ilsio, atsigavimo ieškodamas, kelio
nėj išvargsti. Nelieka energijos išky
la džiaugtis, ir galutinai išsieikvoji 
vakare namo grįždamas šviesų mirgė
jime ir automobilių juroj naviguodamasi.

Kas gi bus toliau? Ką žada ryto
jus? Ką jis duos ateinančiom kartom? 
Kol kas rytojus tiktai baido Amerikos 
gyventoją ir svečią. Amerika, vesda
ma žmoniją prekių ir maisto gamyboje, 
pati eina prie uždusimo užterštos že
mės, vandens ir oro krašte. Užvesta 
gamybos kolosalinė mašina; savo pre
kėm nusikratyti išaugino dar vieną ko
losą - reklamą. Jinai oro neteršia; ji 
protą plauna. Į amerikiečio smegenis 
teka pastovi reklamos srovė, laikraš
čių, radijo ir televizijos kanalais, 
bando išlaikyti gyventojų dėmesį su
koncentruotą meterialistiniam pasau
lyje.

Psichologai ir psichiatrai laužo 
protą, ieškodami naujų būdų ir prie
monių paveikti pilieti, atvesti jį į per
krautas parduotuves, kad jis prisipirk
tų sau to ko reikia ir nereikia. Klau
simas kyla kiek žmogus gali pakelti 
to triukšmo, greičio, rūpesčių, ryto
jaus netikrumo, aplinkos apnuodijimo 
ir užteršimo. Amerika juda, skuba 
greitėja. Ar jinai, kaip ta šv. Laury
no upė, bėga, skuba uolota, plačia va
ga, tiktai tam, kad staiga kristų į kriok
lį, ištikštų ir putomis virstų? O gal 
tame tempe, tame žibėjime, ir triukšmo 
konglamoracijoj, jinai kalasi sau iš
eities kelia? 
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Apie tai yra visokių nuomonių. 
Pesimistai sako, Amerikai ateina lai
kas subirėti, kaip tam sniego rutuliui, 
patapti savo svorio auka. Aš šiai gru
pei nepriklausau. AŠ tikiu, kad Ame- 
ka, su visom savo didžiulėm proble
mom, su savo energijom, - dažnai ^vie
na pries kitą nustatytom, turi užten
kamai genijaus, proto, žmonių su vi
zija tyliai dirbančių, ieškančių išei
ties žmonijai; naujų gyvenimo būdų.

Evoliucija nežengia nuosekliai. 
Ji plečiasi šuoliais. Didelė įtampa ve
da prie naujo žingsnio. Tauta, kaip ir 
pavienis žmogus, stipriausiai galvo
ja, kada reikia, kada atrodo nebėra 
kitos išeities. Amerikiečiui šiandien 
reikia daug galvoti. Jis priartėja prie 
sekančio evoliucijos laipto. Pierre de 
Teilhard de Chardin tą laiptą pavadi
no humanizacija. Amerikoj, gal kaip 
niekur kitur, taip ryškiai pasijunti, 
kad pavienis žmogus esi bereikšmis, 
toks bejėgis, tiktai ląstelė priklausan
ti nuo kitų. To pasėkoje, amerikietis 
darosi žymiai jautresnis žmogus, ne
gu sakysim eilinis australas. Nežiū
rint to viso tempo, tų pastangų išsilai
kyti darbe, išsimokėti visus didelius 
draudimo ir sveikatai išlaikyti mokes
čius, amerikietis turi laiko ir energi
jos apie savo artimą pagalvoti, drau
gišką žodį ištarti, nuoširdžiai į akis 
pažvelgti. (Tas žinoma, neliečiant ra
sinės neapykantos). Amerikietis už 
mašinos vairo, .yra dviem kartom to
liau pažengęs negu panašios mašinos 
vairuotojas Sydnėjaus ar Melbourne 
gatvėse.

Amerikietis didelę dalį savo gy
venimo mašinoj praleidžia. Mandagu
mas, atsargumas, įsijautimas į artimo 
situacijas, jam yra įaugęs, natūralus, 
o ne griežtų įstatymų priverstas. Siro 
kol kas nepatiri Australijos kelionė
se ir gatvėse.

Didžiulė valstybė, kaip ir pavie
nis pilietis, turi savo sveikatos pro
blemas; kartu ji turi instinktą save 
pasigydyti. Ligos, kurios Amerika kan
kina, savo laiku ateis ir kitur, jeigu 
dar neatėjo. Amerikai tenka ieškoti 
naujų būdų savo gyventojam sutalpin
ti ir nugalėti miestų išsiplėtojimo 
grėsmę. Čia yra viena iš svarbesnių 
civilizacijos slogučių. Jam pagydyti 
siūlomi fantastiški planai ir užmojos.

Netoli Phoenix, Arizonos valsty
bėj, dykumose dirba keli šimtai jaunų 
statybininkų.Jiems vadovauja Paulius 
Solari, žymaus architekto Frank Lloyd 
Wright, kadaise, gabiausias mokinys. 
Solari padėjėjai - jaunoji karta: stu
dentai ir inžinieriai atsidavę dirba. 
Jie savo vadui padeda įžangą į sap
nų pasaulį padaryti. Pauliaus Solari 
sapnas: pastatai iki mylios aukščio 
ir pločio. Juose užtenkamai erdvės iki 
pusės milijono gyventojų sutalpinti. 
Teoretiškai, Amerika tilptų į kokį še
šis šimtus tokių struktūrų. Solari -
- žmogus nepaprastos vizijos ir ener
gijos. Jo projektų paroda man teko ma
tyti meno muziejuj Kalifornijoj, Bar- 
kely mieste, netoli garsaus universi
teto. Jis rodė tenai eilę iš plastikos 
padarytų modelių, kelius dešimt pasta
tų planų ir eilę detalės brėžinių bei 
eskizų. Jo pastatai, dar pusiau vizi- 
nei formoj, galėtų rastis laukuose, 
vandenyj, ant vandens, erdvėj. Pau
liaus Solari vizija ateities žmoniją ap
gyvendinti, savo sąvoka artimai gimi- 
niuojasi su Pierre Teilhard de Char
din žmonijos brendimo humanizacijos 
periodu.

(bus daugiau)

PRECEDENTAS
Žodis, kurį dažnai sutinkame teis

muose, o ir šiaip gyvenime. Juo nusa
kome įvykį ar sprendimą, kuris vėliau 
imamas kaip pavyzdys ir galioja atei
ties veiksmus ar sprendimus daryti bei 
vertinti, kaip teisinė norma.

Kalbu apie ‘Talkos’ 10-čio minė
jimą. Jo metu už reikšmingą, naudingą 
atliktą darbą buvo įteikta ‘Talkos’ ini
ciatoriui ir ilgamečiui jos pirmininkui 
p. Liudui Barkui asmeninė dovana,dai
lininko Adomo Vingio kūrinys - paveiks 
las. Šia dovana ‘Talka’ jam suteikė 
ne tiek materialinį, kiek moralinį at
lyginimą, kurį jis tikrai nusipelnė ir 
kuris bylos jam ir kitiems, kad jo dė
tos pastangos nenuėjo veltui, kad jo 
propaguota kooperatine mintis buvo 
įgyvendinta, sukuriant ‘Talką’, reikš
mingą Melbourne lietuviams organiza
ciją. Dar toliau, ji reikšminga ir vi
siems Australijos lietuviams, kaip pa
vyzdys, siekiant savarankiško, nepri
klausomo kitu malonės, mūsų ūkinio 
gyvenimo poreikių tvarkymo ir tenki
nimo.^

Šis ‘Talkos’ pavyzdys - įteikta 
dovana, manyčiau, turėtų skatinti vi
są lietuvių bendruomenę atkreipti tin
kamą dėmesį ir pasvarstyti, ar never
tėtų kas metai teikti daugiausia (metų 
bėgyje) pasižymėjusiems, parodžiu- 
siems veržlumą, suteikusiems lietuvių 
bendruomenės gyvenime reikšmingų pa
tarnavimų ar garbingai atstovavusiems 
lietuvius ir kėlusiems jų vardą sveti
mųjų tarpe, jų darbus atžyminčių do
vanų. Toks metinis įvertinimas ir at- 
žymėjimas asmenų ar jų kolektyvų -
- organizacijų butų moralinis jiems at
lyginimas už jų reikšmingus darbus.

Metines dovanas galėtų skirti, 
švenčių ar minėjimų progomis, kiekvie
na organizacija savo nariams ar jos 
rėmėjams už jų atliktus reikšmingus 
organizacijai darbus, kiekviena apylin
kė, per apylinkių valdybas, jos ribose 
pasireiškusioms organizacijoms ar pa- 
vieniems asmenims ir visa Australijos 
Lietuvių Bendruomenė, per ALB Kraš
to Valdybą, atžymėtiniems asmenims 
ar organizacijoms, nežiūrint kurios 
apylinkės ribose jie rastųsi.

‘Talkos’ padarytas precedentas 
yra vertingas ir neužmirštinas mūsų 
gyvenime. Siūlyčiau visiems, nuo ko 
įgyvendinimas priklausytų, nepadėti 
į šalį, bet vykdyti Australijos lietuvių 
bendruomenės labui.

Ig. Alekna
****
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Melbourne* Vaiku, Darželio mokytoja 
Sigutė Petraitytė

MOKYKLŲ METINĖ ŠVENTĖ
Prieš kiek metų Geelongo Apylin

kės Pirmininko p. S.’Skapinsko iškelta 
mintis turėti Geelongo ir Melbourno 
lietuvių savaitgalio mokyklų bendra 
šventę, rado pritarimo. Tokios šven
tės jau keli metai vyko Geelonge, gi 
šiais metais Melbourne, kuri įvyko 
š.m. spalio mėn. 3 d.

Šventė pradėta iškilmingomis pa
maldomis, kurias atnašavo kun.P.Dauk
nys, ir pasakė ypač jaunimui reikšmin
gą pamokslą. Prie altoriaus paaukšti
nimo iš abiejų pusių sustojo tautinės 
vėliavos, laikomos šių mokyklų moki
nių. Pamaldose dalyvavo gausus būrys 
Geelongo tautiečių. Pamaldos baigtos 
Tautos Himnu.

Antroji šventės dalis įvyko baž
nyčios salėje, kur mokiniams pasiso
tinus, pradėta šventės programa.

Šventę atidarė Melbourno sekma
dieninės mokyklos vedėjas p. Povilas 
Baltutis. Pirmiausia pasirodė svečiai
- Geelongo mokiniai (viso 16) su de
klamacijomis, dainomis, plastiniu ir 
tautiniais šokiais, kuriuos paruošė p. 
Kymantas ir kiti mokyklos mokytojai. 
Kad ir negausus skaičiumi, tačiau en
tuziastingi mokiniai programą atliko 
gana gerai. Programoj e dalyvavo visi 
mokyklos mokiniai, o nuolatiniu pra
nešėju buvo Kęstutis Jomantukas.

Melbourno mokykla žymiai gauses
nė (lanko 87 mokiniai, todėl ir progra
mos išpildyme tas jautėsi, nors savo 
turiniu buvo panaši į geelongiškių. 
dainos, deklamacijos, šokiai, kuriuos 
paruošė įdėdami nuoširdaus darbo mo
kyklos mokytojai p.p. S.Čižauskas, H. 
Statkuvienė,E.Špokevičienė ir kt.

Ir pagaliau įvyko mokiniams įdo
miausioji dalis - kaukių paradas. Čia 
sumanumo ir darbo įdėjo tėveliai : 
mamytės, pagamindami įvairias ir ga
na įspūdingas kaukes.

Vertintojų komisija: p.p. V.Bal- 
niotienė, A.Junokaitė, M.Kymantas, 
H.Statkuvienė ir A.Žilinskas paskyrė 
6 lygias premijas kaukėms, kurios tu
rėjo tautinių motyvų, būtent: ‘Ąžuolo 
lapas' su gylėmis - Vidutis Kymantas, 
‘Karžygis* Vytimi papuoštais šarvais
- Darius Alekna, ‘Eglė Žalčių Karalie
nė’ - Birutė Jomantaitė, liepsnojanti 
‘Žvakė’ - Loreta Čižauskaitė. 
‘Prasiskleidusi žirnio ankštis’ - An
drius Kairaitis ir ‘Pavergta Lietuva’ 
Lietuvos žemėlapis perjuostas gran
dine - Kęstutis Jomantas. Premijuo
tomis kaukėmis pasipuošė buvo apdo
vanoti knygomis ir šokoladu, o visi ki
ti tik šokoladu.
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Šventę uždare Geelongo savait
galio mokyklos vedėjas kun. P. Dauk
nys pasidžiaugęs gražiu mokyklos ben
dravimu.

Tikime, kad mokyklų šventės bus 
švenčiamos ir ateityje, suteikiant pro
gos jauniesiems iš pat mažens pajus
ti lietuvaitėmis ir lietuviukais esant.

Baigiant tenka išreikšti padėką 
visiems mokytojams įdėjusiems tiek 
širdies ir darbo paruošiant šį mažąjį 
atžalyną gražios šventės įvairiems 
pasirodymams.

IGA

MUSU MAŽIESIEMS
i 

Spausdiname čia laišką, iš Ame
rikos, kurį mums atsiuntė p. Dai
nienė, ALB Švietimo reikalams 
Vadovė. Reikėtų, kad mūsų jau
nimas tuo reikalu susidomėtu, 
žinoma, čia be vyresniųjų pagal
bos neapseisime.

Red. 
Gerbiama Ponia Dainienė,

Perskaičius ‘Švietimo Gairėse’ 
apie Jūsų naujas pareigas, drįstu kreip
tis į Jus su prašymu.

Nuo šių metų pavasario, redaguo
ju ‘Vilnelės’ skyrių DARBININKE. 
‘Vilnelėje’, kaip ir ‘Tėvynės Žvaigž
dutės’ skyriuje DRAUGE, atsispindi 
lituanistinės mokyklos mokinių talen
tai. Iki šiol, ‘Vilnelėje’ su savo raši
nėliais pasirodydavo tik New Yorko 
Maironio šeštadieninė mokykla. Steng
damasi ‘Vilnelės’ akyratį praplėsti ir 
paįvairinti, norėčiau supažindinti skai
tytojus ir su tolimesnių lituanistinių 
mokyklų kūryba bei veikla.

Rugsėjo mėnesio ‘Vilnelėje’ pasi
rodys Vokietijos Vasario 16 gimnazi
jos mokiniu rašinėliai. Būtų labai įdo
mu jei ir Australijoje besimokantys 
lietuviukai parašytų ka(nors apie savo 
kraštą. Tai galėtų būti kokios nors vie
nos lituanistinės klasės bendras dar
bas arba kokio vieno talentingo lietu
viuko straipsnelis. Esu tikra, kad vi
siems būtų įdomu sužinoti apie Aus
tralijos lituanistinių mokyklų darbo są
lygas, parengimus, apie Australijos 
klimatą, augmeniją, gyvūniją ir t.t.

Straipsnelis (arba keli rašinėliai 
įvairiomis temomis) neturi būti ilgas 
- viso l-2 mašinėle spausdinti pusla
piai. ‘Vilneles’ skaitytojų (bei rašy
tojų) amžius maždaug tarp 8 ir 13 me
tų, todėl ir prisiųstoji medžiaga turė
tų būti tame lygyje. Nuotraukos taip 
pat labai laukiamos. Jos neturi būti 
spalvuotos ir turi užimti ne daugiau 
kaip dvi arba tris laikraščio skilteles. 
Straipsnelius siųsti: L. Gudelienei, 
14 Cat Rock Road, Cos Cob, Conn. 
06807 USA.

Tikiuosi, kad Australijos lietuviu
kai neatsisakys papasakoti mums apie 
savąjį gyvenimą. O gal ir jiems pa
tiems bus įdomu pasirodyti ‘Amerikos 
spaudoje’. Manau, kad tai geras būdas 
susipažinti, suartėti, pamatyti kad lie
tuviškai mokosi po visą pasaulį iš
blaškyti vaikai.

Su pagarba
Liuda Gudelienė

****

Melbourno Vaikų Darželio mokiniai 
Jonas ir Andrius Lipšiai

ŽVAKUTĖS VĖLINIU NAKTYJE 

(Atkelta is I pslJ

Po rudens purvyno ateidavo bal
ta žiema, žali pavasariai apsikaišę 
pievų purienomis ir geltonais burbu
liais, konvalijomis ir žemuogėmis nu- 
kvepėdavo vasaros...Daug jų praėjo, 
daug Lietuvninko kalendorių atlaidus 
ir jomarkus skelbė... Ir visa tai supy
nė, šiandieną tik maloniai prisimena
mas, jaunystės dienas. Per miestelį 
nusidraikstė elektros laidai, vasaros 
dulkės ir rudens purvą gatvėse aptram- 
dė akmens grindinys ir cementiniai 
šalygatviai.Pas geriau gyvenančius, 
įvairių dydžių ruporai pūtė Šabaniaus- 
ką, Jan Kiepurą ir Eddy Nelson su 
Žanette Macdonald, iš tokių gimnazi
jų sugrįždavo draugai, kepures man- 
driai ant ausų pasikabinę. ‘Visų Šven
tų’ atostogoms...

Jauno ir prašmatnaus kamendo- 
riaus sugalvota Vėlinių nakties pro
cesija į miestelio (parapijos) kapines. 
Entuziazmas, jeigu taip galima pasa
kyti, nematytas! Žydų krautuvėse ne
liko šabasinės žvakės, kitose - svies
tinio ir spalvuoto popieriaus trūko‘lik
torėliams’ sulipdyti. Vašką ir lajų tirp- 
dinome. Ir aną, taip aiškiai prisime
namą vakarą, veik kas tik gyvas mies
telyje, ilga procesija išėjome į kapi
nes.

Nei lijo, nei nelijo. Sakyt - tirš
ta migla dulkėjo. Nesidraskydamas pu
tė rytšiaurės vėjelis, vis tai vienam 
tai kitam nugnybdamas žvakės lieps
nelę. Sklaidėsi saldus vaško kvapas 
ir lig nedrąsiai vilnijo, kunigėliui ko
ne užkulnius minančių, miestelio da
vatkėlių giesmelytė. Kad, teisybę pa
sakius, nebuvo kada giedoti! Va - čia 
pėlkųtė, čia klanelis, o kai kur ir vi
sai neišbrendama bala..! O viso gero 
apie porą kilometrų sukarti.

Pirmųjų žvakių šviesoje pasiro
dė kapinių vartai, kurie tūnojo aukštų 
nuogų kaštanų šešėliuose, iš kapinių 
koplyčios bokštelio nuskambėjo plo
ni plono varpelio dūžiai ir pirmą kar
tą šių kapinių istorijoje, nakties glū
dumoje, gyvo žmogaus koja įžengė į 
mirusiųjų padangtes. Visai padrąsi
nančiai per koplyčios langus miglos 
rėžiais plaukė šviesa, o po trumpos 
valandėlės visas kapines nutvieskė

Newcastle Lietuvių Diskusijų Klube
Šių metų spalio mėn. 10 d., dr. 

M.Šeškaus namuose, įvyko D.Klubo 
susirinkimas. Ilgą ir išsamią paskai
tą skaitė p. St.Žukas, tema ‘Civilinė 
aviacija Australijoje’.

Plati įžanga vaizdžiai aptarė pir
muosius žmogaus bandymus įgyvendin
ti šimtmečiais seną svajonę - pakilti 
į erdvę, prilygstant skrajojančiam 
paukščiui. Jau nuo 18 šimt. pirmųjų 
balionų, pereita prie cepelinų ir paga
liau I860 metais pirmojo lėktuvo, ku
ris, deja, neskrido. Tačiau padarius 
pradžia, pažanga buvo sparti ir jau 
1905 m. buvo pirmą sykį perskristas 
angliškasis kanalas. Pirmas pasauli
nis karas paskatino aviacijos vysti- 
masi, panaudodamas lėktuvus žvalgy
bos tikslams. Po karo atsiradęs lėk
tuvų ‘war-surplus’ suteikė norintiems 
galimybę nebrangiai įsigyti nuosavus 
lėktuvus.

Australija įsigijo pirmus du lėk
tuvus I9l2m. ir įkūrė Melbourne pirmą 
skraidymo mokyklą, tuo duodama pra
džia Australijos civilinei aviacijai. 
Paskaita vaizdžiai nubrėžė jos vysti- 
mosi eigą nuo pat pirmųjų pavienių en
tuziastų pastangų iki įsikūrimo ir au
gimo didžiųjų ‘Quantas’, ‘TAA’ ir ‘An- 
sett’ linijų, iš kurių pirmos dvi yra 
valstybės išlaikomos, paskutinė - pri
vati.(Quantas, įsikūrusi 1920 m. yra 
originali, seniausia angliško pasaulio 
linija ir Il-a didumu visam pasaulyje). 
Įdomu yra pastebėti, kad Australijos 
aviacija turi pasaulio saugumo rekor
dą.

Be komercinio skraidymo, paskai
ta aptarė ir kitas šakas, kaip agrikul- 
tūrinę (crop dusting) aviaciją, kuri da
bar turi specialius lėktuvus, specia- 

tūkstantis mirgančių ir -plazdančių 
įvairiaspalvių liepsnelių. Nesijaučiau 
nejaukiai kai su kitais šeimynykščiais 
bedžiau žvakutę į drėgna, senelio ir 
bobutės kapo juodą žemelę. Tik šalia 
esančio kapo juodas granito kryžius, 
atrodė, piktus žvilgsnius mėtė už il
gų metų sudrumstą ramybę...

Mamulė nurinko vieną-kitą gelto
ną, vėjo užmestą lapą ir glostė - ke
deno rūtas. Sukalbėjęs nuoširdžiai pa
jaustą ‘Amžiną Atilsį’, pasijutau kaž
kaip neaprašomai lengvai, pranyko 
širdyje vis iki šiol sėdėjusi kapinių 
baimė. IŠ tikrųjų - ko čia buvo bijotis? 
Čionai besiilsinčių tarpe vieno blogo 
žmogaus nebuvo! Žvilgsnis klydo nuo 
kapo prie kapo, nuo kryžiaus prie kry
žiaus...Ve, tenais gaspadorius Bušma 
per nelaimę užmuštas arkliams pasi
baidžius, senutė Jurgelienė atsipalai
davusi veik dešimties metų ligonio 
lovos, krautuvininko Jonaičio še s’! 
vaikai uždusę difterijose...Toliau Vaš- 
kio augintinis, galvotas vyrukas, pa
kirstas džiovos; Gėsalų Varapnickie- 
nė užmigusi net ir daktarai nežinojo 
kuomi. Visokiose ‘zapalenijose’ už
merkė akis, prie gimdymo mirusios... 
mokytojai...kaimynai, mokslo draugai... 
Ko taip jau labai buvo bijotasi?! Jug 
jie ir gyvi būdami niekam skriaudos 
nepadarė!..

Kad ir mano paties bobutė! Neg’ 
ji kam bloga padarytų, jeigu imtų ir 
štai atsikeltų is kapo lygiai tokia pa
ti, kaip aš ją prisimenu gyva, o ir ka
da pašarvota miegojo? Greičiausiai 
paklaustų ar man nešalta, pasiūlytų 
gal sūrio, pienelio...Užlašinusi, pir
ma, valerijono lašų cukraus plytele 
pavaišintų! Senelio, deja, nepažinau... 
Jis čionai atlydėtas, kai aš dar po ba
las turškiausi ir net nežinojau koks 
gandras ir kuriai mamai mane padova
nos. Bet geras turėjo būti žmogus, nes 
seniausias miestelio žydelis Šapira 
vis sakydavo: - ‘Ui, aukso žmogus bu
vo ir labai teisingas!’

Palengva geso viena po kitos žva
kės, palengva skirstėsi miestelėnai 
i namus. Tik dabar rūkas atrodė tirš
tesnis; beveik su šaukštu kabinamas... 
Ir po anos Vėlinių nakties pro betko- 
kias kapines einu ramiausia širdimi 
ir be baimes.

Kintas
****

lias bazes ir modernias priemones. Ki
ta šaka, ypatingai svarbi dideliems 
Australijos plotams, yra taip vadina
ma ‘Flying Doctor Service’, įkurta 
Cloncurry (krašto vidury) pastoriaus 
J.Flynn 1927 m. ir pradėjusi su vienu 
lėktuvu, pilotu ir daktaru, dabar jau 
turi 12 bazių ir aplanko 12.000 pacien
tų per metus. Be šių svarbių šakų ap
tarnavimo, kiekvienas aerodromas nuo- 
muoja lėktuvus norintiems išmokti 
skraidyt) savo asmeniškam malonumui, 
kuo p. Žukas yra pats pasinaudojęs ir 
jau turi privataus lakūno leidimą.

Paskaitos bėgyje buvo duota ir 
daug statistinio pobūdžio žinių apie 
Australijos civilinę aviaciją šiandien. 
Paskaita buvo sutikta su dideliu susi
domėjimu, ypatingai D.Klubo vyriškojo 
elemento. Sekusiose diskusijose buvo 
išreikštas noras sudaryti progą paskrai
dyti p. St.Žuko valdomu lėktuvu.

Sekantis susirinkimas įvyks lap
kričio 14 d. dr. G.Kišono namuose.Pa
skaitą skaitis svečias p. Lapinskas. 
Tema ‘Atsijauninimas ankščiau ir da
bar’. Baigiant norėčiau paminėti Mel
bourno svečio p. Zubro atsilankymą 
mūsų D.Klube. Dr. Donielos impromtu 
sukviestam savo bute susirinkime, p. 
Zubras skaitė labai įdomią paskaitą: 
‘Mąstantis Žmogus’. Paskaita pagavo 
klausytojus savo sklandumu ir darniu 
minčių išvystimu ir rezultavo į gyvas 
diskusijas. D.Klubo nariai dėkoja p. 
Zubrui už tikrai įdomu vakarą ir tiki
si jo pakartojimo netolimoj ateity.

D.Klubo sekretorė
V.Kristensen

****

— Moderni moteris supranta 
visus. išskyrus savo vyrą.
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R.J. F1SHER-SACHMATU KARALIUS

Jau kuris laikas kaip Argentinos 
sostinėje Buenos Aires, San Martin 
teatre vyksta Įdomios ir, daug reikš
mės turinčios, šachmatų kovos. Praei
tą savaitę, sėdėdamas ant paprastos 
medinės kėdės, puikiai apšviestoje 
salėje, 42-jų metų pasaulio didmeis- 
teris, buvęs ir pasaulio čempionas 
Tigran Petrosian pavaikščiojo savo 
karalių ir jo priešininkas, 28-rių metu, 
amerikietis Robert J.Fisher, pagalvo
jęs truputį apie savo priešininko pa
skutinį ėjimą, staiga atsistojo ir per 
šachmatų lentą ištiesė ranką savo prie 
šininko pasveikinimui. Tai buvo mo
mento sustingimo tyla ir staiga virš 
2.000 argentiniečių pašoko iš savo 
kėdžių ir pradėjo šaukti ‘Tigras, tig
ras’, kai maždaug tiek pat žiūrovų, ne
galinčių tilpti salėje ir partiją sekė 
per. televizijos ekraną lauke, taip pat 
pakėlė didžiules ovacijas. Teisėjai, 
rusų palydovai, žaidėjai iš 22-jų skir
tingų valstybių ir Petrosian žmona pri
bėgo prie šio šachmatų čempiono ir 
pradėjo jį sveikinti. Tai buvo jo pir
mas laimėjimas iš turimų žaisti 12-os 
partijų dėl teisės susitikti su dabarti
niu pasaulio meisteriu Boris Spassky, 
del naujojo pasaulio čempiono vardo. 
Šiuo metu yra sužaistos 9-ios partijos 
ir jaunasis amerikietis R.Fisher veda 
6Į4 :2VL Pradėta žaisti 8-ji partija, 
amerikiečiui esant vėl geresnėje po
zicijoje, tapo atidėta keturiom dienom, 
nes armėnas taip pavargo, kad gydy
tojai patarė jam pasilsėti. Greičiau
siai ši partija oro bangomis yra anali
zuojama Rusijos šachmatų ekspertų.

Ši laimėta Petrosian partija buvo 
pirmoji po 20-ties iš eilės Fisherio 
laimėtu, partijų prieš pačius žymiau
sius pasaulio šachmatininkus, laike 
paskutiniųjų dviejų metų. Tai buvo 
šachmatų rekordas, iki šiol nebuvęs 
pasiektas per visą žinomą šachmatų 
1500 metų istoriją. R.Fisher yra vadi
namas Amerikos šachmatų karalius 
ir tikimasi, jog jis tikrai taps ir pa
saulio šio protinio sporto karalius. 
Savo pirmąsias Amerikos pirmenybes 
jis laimėjto 1962 metais, būdamas vos 
14 metu amžiaus. Jis yra labai karšto 
ūpo žmogus ir pvž. kone visus 1960- 
sius metus jis buvo pasitraukęs iš 
aktyvaus žaidimo, kas daugiau buvo 
pasireiškę dėl jo keistų kaprizų. Kai 
jis pradėjo žaisti, tai daugiau suvy- 
riškėje.s jis pametė savo keistų išsi
šokimų ir visas jo tikslas yra pasau
lio čempiono titulas. Laimėjęs šešis 
ratus prieš rusų tarptautini meisteri 
M. Taimanov, vėliau iš eilės laimėjo 
šešias partijas prieš B. Larsen, kuris

Robert J. Fisher

buvo vakaruose skaitomas lygiu Fi- 
sheriui. Dabartinėje kovoje su Petro
sian, jis savo pirmąjį laimėjimą at
siekė turėdamas nemažą slogą ir, 
atrodo, jo laimėjimų daugiau sulaikyti 
jau nebeįmanoma. Ekspertų manymu 
jam Spassky irgi nebus didelis pasi
priešinimas, nes pagal amerikietį did- 
meisterį L. Evans, B. Fisher yra pats 

didžiausias ir iškiliausias žaidėjas, 
bent kada iki šiol buvęs.

Jaunojo amerikiečio pergalės 
šachmatų pasaulyje, ypatingai Euro
poje ir Pietų Amerikoje, sukėlė tie
siog sportiška, isteriškumą, Argenti
noj, kur šachmatus žaidžia virš mili
jono žaidėjų, kas sudaro 6-ji procentą 
visų virš 15-kos metų gyventojų, šach
matininkai labai iškilmingai sutiko 
šį jaunąjį amerikieti, nors jis labai 
mažai kur viešai rodosi. Jis keliasi 
kiekvieną dieną po pietų ir studijuoja 
iš savo storų šachmatų knygų ir šach
matų magazinų anglų, rusų, serbų- 
kroatų, ispanų ir vokiečių kalbose, 
kuriuos jis visa laika nešiojasi su 
savimi. Pavakary jis pasivaikšto mies
te ir valgo visuomet pirmaeiliuose 
kiniečių' ar savo mėgiamų “stakų” 
restoranuose. Prie jo beveik visuomet 
būna jo asmeninis draugas didmeiste- 
ris L. Evans ir Amerikos šachmatų 
s-gos prezidentas E. Edmunson.

Dabartinėje savo kovoje jis susi
tiko su Petrosianu, kuris yra skaito
mas vienas iš šachmatų gynimosi ge
nijų , per ką jis 1963 metais laimėjo 
pasaulio meisierystę iš vadinamo ‘di
džiojo’ M.Botviniko. Jo žaidimo takti
ka yra gauti kaip nors, lygiąsias, ne
bent jis turi aiškiai laimėtą partiją. 
Priešžaisminėse varžybose jis taip 
iškovojo pergalę prieš vokietį R.Hueb- 
ner SYzAVz ir savo tautietį rusą V.Korch
noi lygiai tokiu pat rezultatu. Jis mėgs
ta taip išvarginti savo žaidėja kol tas 
visiškai pasimeta ir jo manymu gintis 
yra daug saugiau negu pulti. Tuo tar
pu jaunasis Fisheris turi visiškai skir
tingą puolimo taktiką paremtą kartais 
pavojinga rizika. Jis dažnai aukoja 
savo figūras atidarymuose, kas vėliau 
jam daugumoje atneša persvarą. Rei
kalui esant, jis moka ir labai gerai gin
tis, parodydamas savo geniališkumą. 
Jo atmintis yra tiesiog nepaprasta, ta
čiau viena atmintimi partijų laimėti 
negalima. Buvusio pasaulio čempiono, 
1930 metų pabaigoje, dr. olando M.Eu- 
we manymu, Fisheris moka surasti 
tuos smogiamus ėjimus pačiuose pa
vojingiausiuose momentuose, kas lei
džia jam atsiekti tuos puikius laimė
jimus. Jo žaidimas turi estetinį šach
matų grožį, turinti šachmatų žaidimo 
švarumą, kas jam neleidžia daryti be
reikalingų ėjimų, įveliančių į bereikš- 
mingas komplikacijas. Jis savo žaidi
me neturi sau lygaus, kaip kad prieš 
50-tį metų buvo kubietis J.Capablan- 
ca.

Kaip ir kiekvienam dideliam šach
matų žaidėjui, taip ir Fisheriui fizi
nis išlaikymas yra labai svarbus. Di
dieji žaidėjai treniruojasi taip kaip ir 
kiti sportininkai, nuo dažnai pasitai
kančių galvos skausmų, slogų ir nuo
vargio. Šachmatininkų mėgiamas yra 
išsireiškimas,jog prieš didmeisteri ne
galima laimėti, jeigu jis yra savo svei
kame stovyje. Šachmatininkus daugiau
sia jaudina ir nervuoja per didelės 
šviesos, žiūrovų triukšmas ir prieši
ninko manieros, o labai dažnai žaidi
mo metu ir pasirodanti žaidimo salėje 
žmona. Žymusis Casablanca labai 
dažnai pralaimėdavo, jeigu būdavo su
sipykęs su savo sugyventine mergina, 
kai Fisheris kartą pralaimėjo susijau
dinęs po sprogimo fotografo apšvieti
mo lemputės, miręs genialus A,Rubin
stein, būdamas nerūkantis, labai jau
dindavęs jeigu priešininkas čiulpda
vo nerūkstančią pipkę dantyse, kai 
Botvinikas irgi nerūkantis, negali pa
kęsti jei kas jam pučia dūmus i vei
dą. Mažiausiai dėl visko jaudinasi da
bartinis Petrosianas, nes būdamas di
delis flegmatikas ir truputį neprigir
dintis, jis visiškai neparodo niekam 
jokio nerviškumo.

Dabartinė kova abiem žaidėjam

VYTIES berniukų žem. 18 m. laimėjusi Geelongo krepšinio pirmeny
bes.

iš kairės stoviu G. Matafonov, C. Yakimov, E. Gvildys (Kap.), 
L. Kulinski, A. Renauskas, R. Medelis, K. Kymantas.

Klupo: B. Seeley, R. Gailius, E. Kardas ir R. Schrederis.
(Plakata laiko D. ir P. Šutukai.)

Nuotrauka: S. Valaitis.

yra labai reikšminga, nes bus vėliau 
kovojama dėl pasaulio čempiono var
do, kuris nuo 1948 metų su Botvininku 
prasidėjo ir randasi Sov. Sąjungoje. 
Ten yra virš 4 milijonų registruotų 
šachmatų žaidėjų ir rusai galvoja, jog 
jie šioje sporto šakoje yra nenugali
mi. Sov. Sąjungoje yra 33 didmeiste- 
riai, kai Amerikoje yra registruotų tik 
25.000 žaidėjų ir 11-ka didmeisterių, 
iš kurių tik Fisheris ir gal but vengrų 
kilimo P.Benko yra pasaulinio masto 
žaidėjai.

B.Fisher pradėjo žaisti šachma
tus būdamas šešių metų amžiaus ir vė
liau gyvendamas garsiajam Brookline, 
lankydamas mokyklą buvo blogas mo
kinys, tačiau nuo pačios jaunystės 
viskas kas reikalinga gyvenime, kaip 
knygos, draugai, kelionės ir kt. turi 
būti susiris’ę su šachmatais. Jau nuo 
14 metų, tapes Amerikos čempionu, 
jis pradėjo žaisti savotiškas, savas 
partijas, kas ji jau nuo tada pradėjo 
skirti nuo kitų pasaulio zymiųjųs’ach- 
matininkų.

R.J. Fisher ir Petrosian Argentinoje

1965 metais Buenos Aires pirme
nybėse jis pralaimėjo ir, kaip vėliau 
buvo išsiaiškinta, vien dėl merginų, į 
kurias jis įsižiūrėjo. Nuo to laiko jis 
metė visas merginas į šalį ir gyvena 
atsiskyrėlio šachmatininko gyvenimą. 
Savo ankstyvoje jaunystėje jis buvo 
labai kapryzus. Nežaisdavo iki vėly
vos popietės, nes visuomet ilgai mie
ga, nemėgsta jokio triukšmo, būdamas 
žydų tautybės nežaidžia penktadienį 
po saulės nusileidimo ir visą laiką 
ginčydavosi dėl finansų, sakydamas 
jog jo kolegos rusai yra valstybės la
bai gerai aprūpinti, kai jis turi gyveni
mą užsidirbti. Jis savo kolegų rusų 
nemėgsta, sakydamas jog jie žaidžia 
kolektyviai, kas jam 1962 metais Cu
racao mieste atėmė galimybę laimėti, 
kas pasirodė daugelių atveju teisinga 
ir 1969 metais Tarp. Šachmatų Fede
racija pakeitė visas varžybų taisyk
les, reikalaujant geriausius 8 pasau

lio varžovus tarpusavyje persirungti, 
susitinkant vėliau su pasaulio čempio
nu. Rusai taip pat Fisherio nemėgsta 
ir ji vadina ‘nekultūringu’, nors per 
paskutinius metus, kai jis baigia iš
kopti į šachmatų viršūnes ir greičiau
siai išplėš iš rusų pasaulio šachmatų 
karaliaus karūną, rusų šachmatininkų 
sluoksniuose ji pradėjo jau vadinti 
Robertu. Spaskis, dabartinis čempio
nas, ir be sustojimo rūkas žaidėjas, 
būdamas 34 metų, jau pats nepasitiki 
savo jėgom ir savo pasiruošimui pasi
kvietė buv. pasaulio čempioną Botvi- 
niką. Jis ir visi rusų šachmatų hero
jai didžiuosius pasaulio titulus skai
to labai reikšmingus, nes jie yra vals
tybės gerai apmokami, aprūpinami už
sienietiškomis mašinomis, kaip pav. 
Botvinikas turi Mercedes, Spaski - 
- Volvo ir kt.

Pats Fisheris nesenai išsireiškė, 
jog rusai darys viską, kad tik kaip 
nors jį nugalėjus, tačiau jis tikisi lai
mėti, nes jo pasakymu, visi žino, jog 
jis yra geriausias pasaulio žaidikas, 
nors ir neturįs titulo, bet šį kartą aš 
įrodysiu, jog rusų visokie teisėti ir 
neteisėti būdai negalės manęs nugalė
ti ir jų branginamas titulas pereis iš 
Rusijos į Vakarus, ko tikrai ne tik 
šachmatų žaidėjai, bet ir visas vaka
rų pasaulis siekia ir laukia su dideliu 
susidomėjimu.

Ns.W.
****

MELBOURNO SPORTAS
Varpas-Southern Districts 40:15 (17:4)

Po penkių, minučių vos 2 taškai. 
Abudu iš baudų. Keli pavykę metimai 
ir mūsiškiai veda aštuoniais taškais.

Antras kėlinys prasideda dviem 
gerais metimais, bet priešas irgi at
sako. Priedo, mūsiškiai tik penki, o 
baudų jau irgi nemažai, taip kad ten
ka mažinti tempą. Bet vėl eilė gerų 
prasiveržimų, ir mūsų taškai auga; bet 
laimėjimas vienas iš silpniausių šiam 
sezone.

Taškai: Braniska 12, Simankevi- 
čius 8, Leknius 8, Lubinas 2, Oželis 
10.

Žiūrovas

Ašaros:
—<Meilės laiško raidės visiškai 

išdilo, nes nuplovė ašaromis kro
kodilo.

Neaišku...
—Kiaulė kūno sau nevalo. Pu r 

vo kūdroj ji triumfuoja. Bet ko
dėl. kai gatvėj balos; kiaulė ma
šina važiuoja. (Šluota)
Karjeros laiptai:

-—Karjeros laiptai nuo papras
tųjų laiptų skiriasi tuo, jog no
rint pakilti pirmaisiais, pačiam 
tenka juos nušluoti liežuviu.

(šluota)
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'AUŠROS’ TUNTE

TUNTO SUEIGA. Sydnėjaus ‘Aus
tos’ tuntas jau yra beveik baigęs sa
vo reorganizacija. S.m. spalių 14 d. 
sueigoje, įvykusioje Lidcombe, tunt. 
ps. Vyt. Deikus paskyrė naujus tunto 
bei vienetų pareigūnus: tunto adjutan
tu paskirtas si. R.Milašas, tunto ūk
vedžiu - s.v.si. R.Bukevičius, D. L.K 
Gedimino Skautų D-ves draugininku -
- s.v.sl. Jonas Biretas, Legend. Kun. 
Živilės D-vės d-ke - v.s.sl. Danutė 
Šliogerytė, Jaun. Skautų ‘Žalgirio’ 
D-vės d-ku - si. Tomas Jablonskis, 
Jaun. Skaučių ‘Šešupės’ D-ves d-ke -
- si. Laima Barkutė. Į skiltininkės 
laipsni, pakelta Vyr. Skaučių Šatrijos 
Raganos Būrelio iždininkė v.s. Dalia 
Šumskienė.

Po oficialiosios dalies, suradus 
klubo patalpose mažiau saulės apšvies
tą kampą, LSB rajono vadeiva, ps. R. 
Cibas, susirinkusiems broliams, se
sėms ir svečiams parodė š.m. pradžio
je Wonga Park’e, Vic., vykusios Rajo
ninės Stovyklos ir liepos mėn. Vokie
tijoje 25 m. nuo LSS atsikūrimo trem
tyje paminėjimui suruošto sąskrydžio, 
jo paties darytas filmas, palydėtas -
- taip pat jo paties - komentarais.

SKAUČIŲ SUEIGA. Spalių 24 d. 
p.p. Jablonskių namuose, Bankstown’e 
vadovaujama d-kės v.s.sl. Danutes 
Šliogerytės,įvyko ‘Živilės’ d-vės skau
čių sueiga. Dalyvių skaičius buvo ne
gausus, bet nuotaika sueigoje buvo 
labai seseriška ir ūpas geras. Sesėms

Vyr. Šiaurys

SARGYBINIS

Nuo lauželio dar atskrenda juokas, 
Dar pašvaistė pro medžių šakas... 
Krūmuos ūkteli tyliai apuokas, 
Krūmuos šlumšteli tyliai kažkas.

Tvirčiau lazdą aš g’iebiu į ranką, 
Per stovyklą aš žingsniu lėtu...
Už stovyklos ramybę ir tvarką 

z Atsakingas šiąnakt aš esu!
Vakarinis jau laužas užgeso, 
Nuskambėjo ‘Ateina naktis!...’ 
Tylą paskelbė vario trimitas, 
Ges ir štabo tuojau žiburys.

Kyla mėnuo pro medžių viršūnes 
Sidabru apipildamas visa, 
Tartum dvasios klajoja bekūnės 
Senu medžiu šešėliai ištise.

Tyliu žingsniu per miegantį miestą 
As žengiu. Tad miegokit ramiai 
Mano broliai jauni. Nepaliesti 
Tegu būna jūs saldus sapnai.

LIETUVA IR LIETUVIAI PRIEŠ 
ŠlMTAc METU VAKARU. EUROPOJE

Anglijos darbininkų profesinių 
sąjungų iniciatyva 1863 m. balandžio 
28 d. Londone buvo sušauktas susi
rinkimas, kuris, pritardamas sukili
mui Lietuvoje, reikalavo ginkluotos 
anglų intervencijos prieš Rusiją. 
Susirinkimo nutarimą Anglijos vyriau
sybei - Lordui Palmerstonui Įteike 
susirinkime išrinkta delegacija.

1863 m. liepos 22 d. ten pat 
Įvyko susirinkimas, kuriame dalyva
vo ir iš Paryžiaus atvykę darbininkų 
atstovai. Profesinių sąjungų tarybos 
sekretorius Odgeris vėl patvirtino 
darbininkijos simpatijos sukilėliams: 
“Šio krašto darbininkai drauge su 
Prancūzijos darbininkais trokšta 
teikti sukilėliams paramą’’.

Australi ja ir Naujoji Zelandija 
MILDOS APAŠTALAVIMAS

pašnekėsi apie LSS struktūra pravedė 
v.s.B.Žalys. (Apie ką sesės tarėsi, 
ką jos toliau sueigoje darė, taip ir li
ko neišaiškinta misterija!...)

KALĖDINIAI ATVIRUKAI

LSS Australijos Rajono Vadija 
yra tik ką išleidusi didesnį kieki ka
lėdinių atvirukų lietuvių ir anglų kal
bomis. Atvirukai yra šešių rūsiu., at
spausdinti ant įvairiaspalvio popierio, 
su Australijos lietuvių poetų eilėm, 
teikia gražų estetinį vaizdą ir bus gra
žus prisiminimas giminėms, draugams 
ir bičiuliams juos pasiuntus Švenčių 
proga - Australijoje, Lietuvoje ar bent 
kur užsieniuose. Tuo pačiu tai bus 
geriausia proga paremti Australijos 
lietuvius skautus, besiruošiančius 
LSS-gos 55 m. ir Australijos lietuvių 
skautų 25 m. veiklos sukakčių pami
nėjimui.

Atvirukų kaina - po 10 centų. Už
sisakant didesnį kieki (nemažiau 50 
štukų) per LSS Australijos Rajono 
Tiekimo Skyrių (A.Bučinskas, 63 Ox
ford Ave., Condell Park, NSW, 2200) 
dar duodama 10% nuolaida.

Atvirukų piešinius darė s. A.Jakš
tas ir p. A.j.Skirka. P.A.J.Skirka ne 
tik padarė pora piešinių, bet dar skau- 
tijos labui, apmokėjo vieną kliše., už 
ką jam labai dėkinga Australijos Ra
jono Vadija.

Atvirukai, kiek teko sužinoti, 
gaunami ir per atskirų tuntų tiekimo 
skyrius (Sydney, Melbourne, Geelong, 
Adelaide, Brisbane ir Canberra) bei 
spaudos platintojus.

Inf.

Tarptautinis darbininkų mitingas 
1864 m. rugsėjo 28 d. Londone pro
testavo prieš caro valdžios žiauru
mus, malšinant Lenkijos ir Lietuvos 
1863-64 m. sukilimą.

Anglų ir prancūzų darbininkų pas
tangomis buvo Įsteigta tarptautine 
darbininkų sąjunga - (socialistų) in- 
ternaciolas, kurio pirmasis kongre
sas 1866 m. Įvyko Ženevoje. K. Mar
žas paruošė internacionalo statutą 
ir laikinosios centro tarybos instruk
cijoje išnagrinėjo anuometinę tarp
tautinę padėtį. Instrukcijos jis Rusi
ją apibudino kaip “rūsčią,^ atsiliku
sią azijatinę imperiją’’. “Si imperi
ja, rašė Marxas, galėtų būti sudraus
ta tik atstatant Lenkijos - Lietuvos 
valstybę demokratinais pagrindais”. 
Marxas rašė: “Europai tenka pasi
rinkti viena iš dviejų - arba azijati- 
nė barbarija, maskolių vadovaujama, 

arba turi būti

Rimties valandėlei

lJo Šventenybė popiežius Paulius 
VI lapkričio menesiui MA nariams sky
rė sekančias intencijas:

BENDRĄJĄ - Kad tie, kuriems pa
tikėta laikinoji ar dvasinė vadovybė,
Sv.Dvasios apsviesti, tinkamai inter
pretuotu mūsų laikų ženklus.

MISIJŲ - Kad būtų pašalintos po
litinėje ir socialinėje dirvoje nesan
taikos, trukdančios misijų darbus Afri
koje.

Trumpas rytmetinis aukojimas: 
VISĄ AUKOJU TAU, ŠVENČIAUSIOJI 
JĖŽAUS ŠIRDIE!

Lapkričio mėnuo skirtas mirusių
jų prisiminimui.

Brangus Broli, Sese!
Bažnyčia, nuo pat pirmųjų krikš

čionybės amžių yra laikiusi mirusius 
ypatingoje pagarboje. ‘Šventa ir išga
ninga yra mintis melstis už mirusius, 
kad jie būtų išlaisvinti iš kaltybių 2 
Mak. 12, 45’.Tikintieji, Bažnyčios 
raginami, visuomet yra rodę susirūpi
nimą vėlėmis, prisimindami jas savo 
maldose ir prašydami dvasiškius atna
šauti už jas šv. Mišias.

Deja, mūsų gyvenamam laikotar
pyje žmonės vis rečiau kreipiasi pas 
dvasiškius paminėtuoju reikalu. Re
čiau aplankomos ir kapines lapkričio 
mėnesyje. Tai tikrai apgailėtinas reiš
kinys. Kaip tik šie mūsų broliai ir se
sės, baigė savo žemiškąją kelionę, 
turėtų būti mūsų visų rūpesčių centre 
- turėtų džiaugtis mūsų maldų ir aukų 
pirmumais. Jos pačios sau nieko padė
ti nebegali. Jų likimas, atseit, apvali- 
mo kančių sutrumpinimas, yra vien mū
sų iniciatyvos rankose.

Artėjant vėlių dienai, bent lapkri
čio mėnesyje parodykime daugiau rū
pestingumo iškeliavusiems tautiečiams, 
dažniau prisiminkime maldose ypač 
mūsų gimines, atnašaukime Mišias, 
aukokime maldas ir gerus darbus, idant 
jie ‘dangiškųjų išgelbėjimo priemonių
apvalyti, Dievo tėviškoje meilėje il
sėtųsi’.

Kun. S. Gaidelis, S.J.
****

atstatyta Lenkijos - Lietuvos valsty
bė”.

Po 1863 m. sukilimo Paryžiuje 
susibūrė nemažai lietuvių - jų tarpe 
randame valstiečių, miestiečių, ba
jorų. Lietuvių emigrantų, buvusių 
sukilimo dalyviu, sąrašuose užtinkame 
Kazimierą Šiukštą, raseiniškį Antaną 
Medekša. Oskarą Gediminą, kunigą 
Vladą Dembskį, Juozą Gintilą, Adomą 
Budriką, Mykolą Norvaišą, Adomą 
3itę, Ferdinandą Burbą, Kazimierą 
Lukošiūną, Joną Draškevicių. Vie- 
-:niem jų pasisekė geriau įsitaisyti, 
pavyzdžiui, K. Šiukšta įsteigė dirb
tinų gėlių fabriką, sėkmingai prekyba 
pradėjo A. Medekša, aukštoku val
dininku tapo A. Budrikas, kitus prisi
eidavo paremti iš savo draugijos, 
vadinamosios “Lietuvos delegaci
jos”, kasos. Už surinktus pinigus 
lietuviai Ženevoje spausdino savo 
leidinį “Kuopą”.

Kai po pralaimėto karo su vokie
čiais 1871 m. kovo 18 d. Paryžiuje 
prasidėjo sukilimas ir paskui kelis 
mėnesius trukęs pilietinis karas, 
žinomas Paryžiaus komunos vardu 
(jos 100 metų sukaktis šįmet Prancū
zijoje buvo plačiai paminėta), suki
lėlių gretose kovėsi apie 500 buvusių 
1863 m. sukilimo dalyvių - lenkų ir 
lietuvių. Manoma, kad komunarų tarpe 
buvę apie 1.700 užsieniečių - Fried- 
richo Kuršaičio anų metų Karaliau
čiuje leidžiamas lietuviškas savait
raštis “Keleivis” rase: “Maištinin
kai nebuvo vienat prancūzai, bet iš

Kur buvo kunigaikščio Margio pilis?

Šių metų ‘Mūsų Pastogės ’ 8 nume
ryje radau patalpintą straipsnį ‘Mar
gio Pilėnai žuvo, kad mss gyventume’. 
Straipsnis yra istorine tema parašy
tas, tai Įdomiai jį perskaičiau ir no
riu kai ką plačiau paryškinti.

Panašų aprašymą ir as" skaičiau 
vienoje Dr. Basanavičiaus parašyto
je knygoje. Minima pilis ( dabar yra 
užsilikęs tik piliakalnis) randasi Pi
liakalnių kaime, Bartininkų vis., Vil
kaviškio aps. Daktaras remdamasi vie
tovių pavadinimais spėliojo, kad ten 
galėjo būti kunigaikščio Margio pilis. 
Jis pagal vietovių pavadinimts darė 
sekančias išvadas: Piliakalnių kaimas 
rišasi su ten gyvenusiu Pilėnų vardu. 
Margų dvaro pavadinimas rišasi su ku
nigaikščio Margio vardu. O Ožkaba
lių ir Sausininkų pievos, vadinamos 
Trempais, tai buvusi senovės vietovė 
Trampai. Senovėje toje Trempų lygu
moje buvo ežerai ir pelkės. Aistos 
upės varda bandė rišti su čia iš se
niausių laikų gyvenusiais aisčiais. 
Šį ir kitus apylinkės piliakalnius daž
nai lankydavo dr. J. Basanavičius, ką 
savo raštuose pažymi, kad ant pilia
kalnių sutvirtėjęs jo lietuviškumas.

Įvairiais laikais daryti tyrinėji
mai, atskleidė žinių apie šio piliakal
nio istorinę praeitį. Spėjama, kad to
je vietoje kur dabar yra piliakalnis, 
jau pirmojo tūkstantmečio pusėje bu
vo įkurta gyvenvietę. Tai būtų apie 
V -* VII amžių. Piliakalnis supiltas 
apie XII - XIV amžių, apsigynimui 
nuo kryžuočių puolimų. Pilis galėjo 
būti sudeginta XIV - XV amžiuje ir 
likosi neatstatyta.

Piliakalnis yra Aistos kairiaja
me krante, kurį iš trijų šonų supa to 
upelio daubos. Vakarinė (lauko pusė) 
sustiprinta pylimu, kuris yra sutvir
tintas akmenimis. Viršuje trikampio 
pavidalo aikštė, kuri apima apie 2000 
kv. metrų plotą. Gyvenvietė dar buvo 
apjuosta dviem pylimais, kurių žemės 
užsiliko iki mūsų laikų. Kasinėjant 
rasta įvairių senienų.

Atstačius Lietuvos nepriklauso
mybę ant šio piliakalnio bartininkie- 
čiai suruošė pirmąją gegužinę. Po 
okupacijų jau buvome pasiilgę lietu
viškų parengimų, tai jauni ir seni 
skaitlingai ėjome jų pažiūrėti.

Bet kiti istorikai spėlioja, kad 
kunigaikščio Margio pilis buvusi prie 
Nemuno, dabartinėje Punioje kuria, 
jis 1336 m. narsiai gynė nuo kryžuo
čių. Tai ir kyla klausimas, kurgi buvo 
ji ? Vytenietis

viso svieto žemių ten susibėgusieji.” 
Vienas komunos gener olų buvo vil
nietis Valerijonas Vrublevskis, vil
nietis gydytojas Konstantinas Kavec- 
kas vadovauvo komunarų batalionui, 
o ligoninėje nuo žaizdų miręs komu
nos kavalerijos vadas italas Achilas 
Bonoldi, fotografas ir muzikantas, 
ilgus metus gyveno Vilniuje.

Vyriausybės kariuomenei po at
kaklių kovų pasisekė sukilėlius nu
galėti. "Keleivis”, vienintelis tuo 
metu lietuviškas laikraštis, rašė: 
“Maištas Paryžo miesto per pirmąjį 
Sekmadieni šventę abelnai pergalė
tas. Kraujas čia tekėjo ant ulyčių, 
bažnyčiose ir šiaip visur, srovėmis. 
Visas Paryžo miestas buvo tik viena 
ugnis pastojęs, kuri dar šiandien 
pleška, ir kuri, kaip rokuojama, ket
virtąją dalį Paryžo miesto suėdusi”. 
Vyriausybės kariuomenė sušaudė 
vilnietį matininką Konstantiną Delevs- 
kį, 1S63 m. Lietuvos sukilėlių vado 
Z. Sierakausko žmonos brolį. Tuo pat 
metu krito publicistas Aleksandras 
Vernickis, emigrantų spaudoje dažnai 
aprašinėjęs 1863 metų įvykius Lie
tuvoje. Luxembourgo parke buvo su
šaudytas šiaulietis Mykolas Daugė
la . Į kalėjimus pakliuvo studentas 
Stanislovas Slezeris, vilnietis gydy
tojas Julius Rimaševičius, Juozas 
Počiobutas, o žemaitis Juozas Bže- 
zinskis išsisaugojo nuo persekioji
mų tik išbėgdamas į Austriją.

(Prancūzijos Liet. Z.)
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Sydnėjaus Sp. Klubo “KOVO” Valdyba š.m. lapkričio mėn. 6 
dieną (Šeštadienį) rengia linksma^.sportišką

I E Š M I N Ę

kuri įvyks puikiame p.p. Rimkų, sodybos kieme, 107 Station Street, 
FAIRFIELD.

Skanūs kepsniai, putojantis alutis ir smagi nuotaika atgaivins 
visus, todėl iki pasimatymo pas koviečius, nes pas juos visuomet 

SMAGU! Pradžia 6 v.v.

Jaunimo parengimas įvyks 1971 m. lapkr. mėn. 6 d., Šeštadienį, 
7.30 vai. vak. Dainavoje - Bankstown.
JAUNIMO KONGRESUI BESIRENGIANTIS JAUNIMAS KALBĖS 

APIE VISAS LIETUVIŠKAS ORGANIZACIJAS.

Vėliau šokiai, kava ir ...
Visus kviečiame paremti mūsų parengimą.

Sydney Jaunimo Kongreso Komitetas.

Pranešimai
Paminklo Šventinimas - 

Parapijos Šventė

Asmeniškai aplankius - patvirtin
tai susitarta, kad J.E. vysk. Edward 
Kelly, MSC, tikrai atvyks į mūsų, kapi
nes lapkričio 7 d., sekmadienį, 11.30 
vai. (naujuoju laiku), kurio sutikimui 
kviečiami visi, bet ypač kuo daugiau 
tautiniuose rūbuose, o skautai unifor
moj .

Įdėjus Lietuvos žeme specialion 
urnon, J.E. vysk, pašventins mūsų pa
minklą su apeigą ir bendromis maldo
mis bei chorų giesmėmis.

Su šiuo aktu jungiamas ir šių me
tų mūsų įprastas savo mirusiųjų aplan
kymas, į kurį kviečiami visi kuo skait- 
lingiau dalyvauti.

Po to bus vykstama į St. Joachim 
bažnyčia Lidcombe, kur visiems susi
rinkus, prasidės iškilmingos lietuviš
kos pamaldos, kuriose pamokslą sakys 
J.E. vyskupas, o giedos ‘Dainos’ cho
ras vad. Br. Kiverio.

Po pamaldų ir po mūsų įprastų 
draugiškų pokalbių pertraukos - bus 
šių iškilmių pietūs ukrainiečių salėje, 
į kuriuos einant reikės turėti bilietėlį.

Pietų mętu vyks ir mūsų chorų bei 
tautinių šokių programa. Čia bus iš
reikšta ir padėka vyskupui žodžiu bei 
dovanelėmis, taip pat ir visiems sve
čiams bei susirinkusiems, o ypač pa
minklo statytojams.

Kun. P. Butkus 
Šventės rengėjų vardu 

****

STUDENTU SUVAŽIAVIMAS

Australijos Lietuvių Studentų Są
jungos suvažiavimas Įvyks šiais me
tais Sydney, gruodžio 27-31 dienomis.

ALSS Sydney skyrius suvažiavi
mui ruošiasi ir kviečia visus Australi
jos lietuvius studentus dalyvauti.

Be kitų parengimų, bus ‘Harbour 
Criuse’, paskaitos, diskusijos, pie
tus - šokių vakaras ‘Ace of Clubs’ 
restorane, Silvania priemiestyje. Pil
na programa bus pranešta vėliau.

Studentai, kurie nori dalyvauti, 
negaišdami registruojasi pas savo 
vietines valdybas. Suvažiavimo mo
kestis yra 12 dolerių.

Sydney skyriaus valdybos sąsta
tas yra:
Pirmininkas - Vytenis Vasaris, 
Iždininkas - Povilas Kabaila, 
Sekretorė - Dalia Mickutė, 
Fuksų atstovė - Julija Bogužaitė, 
Filisterių atstovas - Rimas Skeivys.

Visais reikalais kreiptis pas sky
riaus pirmininką Vytenį Vasarį, Unit 6. 
5 Blenheim Street, Randwick, 2031. 
Tel. 28 2265 (darbo).

ALSS Sydney Skyriaus 
Valdyba

* * * *
Mūsų Pastoge Nr.43 1971.11.1 psl.8

PRANEŠIMAS
Sekmadienį, lapkričio men. 7 d. 

1 vai. 30 min. p.p. Pavergtu Tautų 
Komitetas kviečia visus Canberros, 
Sydney, Wollongongo ir kitų vietovių 
lietuvius rinktis prie PARLAMENTO 
RŪMU CANBERROJE viešai demons
tracijai prieš internacionalinį komu
nizmą. ir jo pasikėsinimus į laisvąjį 
pasaulį.

Demonstacijose dalyvauja aus
tralų valdžios parlamentarai, organi
zacijų atstovai ir visų pavergtų tautų 
žmonės.

Prašoma dalyvauti kaip galima 
skaitlingiau su tautiniais rūbais, vė
liavomis ir atatinkamais plakatais.

NSW Pavergtųjų Tautų Komitetas

MELBOURNE
1972 m. kalendoriaus reikalu
Visų lietuvių organizacijų Mel

bourne atstovų susirinkimas šaukia
mas nustatyti veiklos kalendoriui atei
nantiems 1972 metams. Susirinkimas 
įvyks lapkričio 18 d., ketvirtadieni, 
6.30 vai., p.p., Lietuvių Namuose, 50 
Errol Str. Nth. Melbourne.

Visos organizacijos prašomos iki 
šios datos jau būti nustačiusios savo 
ateities veiklos planą.

ALB Melb. Apyl. V-bos 
Sekretorė

****
Dėmesio Melburniškiams!

Šiais metais iešminė įvyks lapkri
čio 6 d., šeštadienį, ‘Lituanicos’ so
dyboj, Woodende. Galintieji dalyvauti 
maloniai kviečiami. Užkandžiais ir at
sigaivinimu prašome apsirūpinti.

Mašinas prašome sustatyti nuro
dytoje vietoje. Kadangi gauta nusi
skundimų iš kaimynų, jog vaikai len
da per tvorą ir eina prie gyvulių, ne
suprasdami kokios gali būti pasekmės. 
Todėl tėvai prašomi neišleisti vaikų 
iš sodybos ribų, kad vėliau nereikėtų 
gailėtis.

Iki pasimatymo Lituanicoj!
Brolijos Valdyba 

****
PRANEŠIMAS

LLS Australijos Rajono Vadija 
yra atspausdinusi 6 rūšių kalėdinius 
sveikinimus - atvirutes. Atviručių kai
na - 10 centų viena. Juos užsakant 
per Rajono Tiekimo skyrių, ne mažiau 
5 0 egz., duodama 10% nuolaida. Pla
tintojai su Rajono Tiekimo skyriumi 
susitaria atskirai - jiems duodama di
desnė nuolaida.

Užsakymus siųsti Rajono Tieki
mo Skyriaus Vedėjui, s.v.v.sl. A.Bu
činskui, 63 Oxford Str., Condell Park, 
NSW - 2200. Telef. 70-7542.

LSS Australijos Rajono 
Tiekimo Skyrius

****

MURRAY’S H.F. STORES
646 GEORGE STREET, SYDNEY —TEL: 26-1768

ft informuoja savo gausius klientus, kad persiunčia siuntinius
2 į USSR, Ukrainos SSR, Estijos SSR, Latvijos SSR, Lietuvos SSR kaip ir 
S .anksčiau nustatytomis sąlygomis.
ft Mes taip pat persiunčiame pinigus prekėms pirkti "Sovietų 
♦ Rusijoje pasirinktinai" arba "Sovietinėms prekėms". Smulkesnę inforinaci- 
»ja duodama telefonu arba asmeniškai apsilankius mūsų įstaigoje.

Murray’s H.F. skyriai: Melbourne, Victoria; Bankstown, Parramatta,
S Cabramatta, Newcastle ir Sydney, N.S.W-

* BEGIOTBUOTI 8KYBIAI:

* SYDNEY NSW-SYDrttY, N.o.W«:
ft CABRAMATTA: 143 Cabramatta Road,
* CABRAMATTA. Tel.: 728-7078.

BANKSTOWN: 5 Kitchener Parade,
| BANKSTOWN. Tel.: 709 8089
* PARRAMATTA: 293.Church Street,
* PARRAMATTA Tel.: 635-9728.
ft NEWCASTLE, N.S.W.:
* 557 Hunter Street, NEWCASTLE. Teh:
* 2-3596.
ft 93 Northumberland Street, WICK-
ft HAM, NEWCASTLE. Tel.: 61-5180.
ft
- MELBOURNE, VIC.: Mutual Arcade, 266 Flinders Street,
ft Tel.: 63-7895.
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Grįžo iš atostogų ir iš ilgos kelio
nes po Ameriką kun. Pranas Vaseris. 
Gerai pasilsėjęs ir pilnas energijos 
perėmė iš kun. Pr. Dauknio Melbourne 
parapijos vadovavimą ir ‘Tėviškės Ai
dų’ redagavimą.

ATITAISYMAS
‘Adelaidės MUSU. PASTOGES’ 

Nr. 39, 6 pusi., po straipsniu ‘ALB 
Adelaidės Moterų Sekcija’ per klaida 
nepatalpinta autores p. E.Bernaitienės 
pavardė, del ko atsiprašau.

J.Mockūnas
****

Vilniuje liepos mėn. išleista 
Jurgio Lebedžio knygą „Mikalojaus 
Daukšos bibliografija“ - 151 psl., 
2.000 egz. Suregistruoti M. Daukšos 
raštų leidimai, ištraukų persispaus- 
dinimai, jam skirti straipsniai bei 
studijos ir kt.

(ELTA)
*****

GYVULIU SKAIČIUS LIETUVOJE

Maskvoje leidžiamas statistikos 
biuletenis (“ Vestnik Statistiki”) š.m. 
6-me nr-je teikia Sov. Sąjungos gyvu
lių skaičių, buvusi š.m. sausio 1 d. 
Skaičiai pateikiami ir vadinamųjų res
publikų, tarp jų ir Lietuvos.

Minėtą diena, Lietuvoje buvo 
1,814,000 raguočių (1939 m. buvo -
l, 311,640). Iš jų 1,186,000 kolcho
zuose, o 623,000 kaip asmeninė žmo
nių nuosavybė. Melžiamų karvių buvo 
861,000 (1939 m. 814,590), is jų 
464,000 kolchozuose ir sovchozuose, 
o 403,000 kaip asmeninė žmonių nuo
savybė.

Verta dėmesio tai, kad kai 1939
m. iŠ 1,311,640 raguočių buvo 814,590 
melžiamų karvių, tai dabar iš ĮSI4000 
raguočių irgi yra tik 861,000 melžiamu 
karvių. Tenka manyti, kad kolchozuo
se dabar raguočių laikoma grynai 
mėsos gamybai.

Kiaulių buvo 2,297,000 (1939 m.
l, 377,380) iš kurių 1,516,000 priklau
sė kolchozams ir sovchozams, o 
781,000 asmenims.

Avių ir ožkų buvo 161,000 (1939
m. 1,253,600), iš kurių 7,000 buvo 
kolchozuose ir sovchuose, o 154,000 
buvo asmeninėje žmonių nuosavybėje.

Dabar laikoma žymiai daugiau 
kiaulių, kaip liudija skaičiai, visai 
baigia išnykti avys. Arkliai visai 
nebeskaičiuojami.

(ELTA)

DĖMESIO!!!

SUINTERESUOTI ARTIMŲJŲ PO 
MIRTIES PALIKTO TURTO AR PA
LIKIMO PERSIUNTIMU į LIETUVA 
KREIPKITĖS:

CONTAL C0.
266 FLINDERS STREET,
MUTUAL ARCADE
SHOP NO. 34

MELBOURNE. 3000
TEL: 63-7895 ARBA 63-8498

— Be taurelės ir po dešimtme- 
mečio susitikę greitai nebeturi a- 
pie ką kalbėti, prie jos ir po pa
ros susitikus kalba vandeniu lie
jasi.
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