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BRAZILAI
ŽYGIAI BRAZILIJOJE LIETUVOS 

REIKALU.
Brazilijos katalikiško jaunimo 

organizacija TFP (Sociedade Brasilei- 
ra de defensa da tradicao, Familia e 
Propriedade) numatė plataus masto 
programa, Lietuvos bylai iškelti Bra
zilijoje. ' Numatyta: surinkti manifes
tui bent pusę milijonų parašu Brazili
joje ir ji pasiųsti J. Tautoms (nuora
šai Vakarų vyriausybėms ir Šv. Sostui) 
Žygiai pirmoje eilėje numatyti Sao 
Paulo ir Rio de Janiero miestuose. 
Per 15 dienų TFP darbuotojai aprū
pins spauda^ pranešimais - pati orga
nizacija turi savo spaudos tarnyba 45 
Brazilijos miestuose. TFP Taut. Ta
rybos pirmininkas prof. P.C. de Oli
veira kas savaitę skelbia savo straips
nius populiariausiame S. Paulo dien
rašty “Folha de S. Paulo” (350.000 
egz. tiražas) - jis rašys apie padėti 
Lietuvoje. Bus panaudotas ir radijas

VAK. VOKIETIJOS SPAUDA APIE 
"NERAMUMUS LIETUVOJE"
Fed. Vokietijos spauda pastarųjų 

trijų mėnesių (gegužes-birželio-liepos) 
įvykiams Lietuvoje skyrė daug vietos, 
nors, palyginant, žymiai mažiau kaip 
Italijos laikraščiai. Vis dėlto, ne tik 
Vokietijos didmiesčių, bet ir mažų 
vietovių laikraščiai skaitytojus ryškiai 
informavo apie tai, kas vyko ir tebe
vyksta Lietuvoje.

***
Šveicaru spauda skelbė nemaža 

platesnių komentarų. Daugiau dėmesio 
vertas George Popoff straipsnis “Bas
ler Nachrichten” dienrašty, birž. 3 
laidoje. Antrašte - “Sukilimas Lietu
voje.” Autorius teigia, kad sukilimas 
buvęs pirmasis tokio masto sovietu 
imperijoje ir jis esąs įspėjimu visam 
pasauliui.

PASKIRTA BRAŽINSKU BYLA

Elta patyrė: Prano ir Algirdo Bra
žinskų byla Ankaros apygardos teisme 
- Turkijoje, turėjusi prasidėti š.m. 
liepos 19 d., atidėta rugpiūčio 23 die
nai.

KALANTOS AUKA PASAULIO 
SPAUDOJE.

Tur būt niekada tiek daug neraše 
pasaulio spauda apie Lietuva, kiek 
šiuo metu. Pasaulis atkreipė savo 
žvilgsnį i ši ugnies švyturį nušvietu
sį krauju pasruvusią.Lietuvos žemę.

Liepos 31d. žurnalas “Time” 
atspausdino straipsnį ir Romo Kalantos 
nuotrauką. Kitas Australijoje leidžia
mas žurnalas “News Weekly” liepos 
26d. laidoje per visą pirmąjį puslapį 
Įdėjo Baltų tautų demonstracijos Mel
bourne nuotrauką su užrašu:Torchlight 
procession condemns Soviet persecu
tion”. 9 psi. yra aprašytos demonstra
cijos ir įdėta per tris skiltis nuotrauka.

Beveik visi Australijos didieji 
laikraščiai viena ar kita proga atspaus
dino žinutes apie Lietuvoje vykstan
čius protestus ir kraujo aukas.

UZ LIETUVĄ
su 85 siųstuvais.. Brazilų žygis uz 
Lietuvą numatytas pradėti S. Paulio 
miesto ' centre (paradas, užrašai apie 
Lietuvą), be to, tikimasi demonstraci
jos ties sovietu ambasada Rio. de Ja
neiro. Manifeste būsiąs atkreiptas dė
mesys į: neteisėtą sovietų okupaciją 
Lietuvoje, brutalų religijos persekio
jimą ir busią prašoma Lietuvos klau
simą svarstyti Jungt. Tautose.

Patys brazilai žygiui vykdyti ža
da surinkti 1.500 dol., gi Vyčiu Orga
nizacija JAV-se sutiko sutelkti dar 
5.000 dol. Vyčiu, ekskurisijai birželio 
mėn. laukusius Brazilijoje,Vyčių pirm, 
prof. J.J. Stukas kalbėjosi su TFP 
žmonėmis - ekskursantai ta proga pa
aukojo 150 dol. Aukos brazilų žygiui 
paremti siunčiamos Lietuvos Vyčių 
vardu, centro valdybos pirmininko ad
resu: Dr. J. Stukas, 1467 Force Dr., 
Mountainside, NJ, 07092.

250 STRAIPSNIU,APIE 
LIETUVAs ITALIJOJE.

Koks didelis dėmesys Lietuvai 
šiuo metu skiriamas Italijoje liudija 
Eltos redakcijos Romoje (Elta-Press 
red. prel V. Mincevičius) pranešimas - 
liepos mėn. pradžioje iškarpų agentū
ra prisiuntė 250 straipsnių iškarpas 
apie Lietuvą. Jie paskelbti Italijos 
spaudoje m- tik Romoje, bet ir įvai
riose didesnėse bei mažesnėse krašto 
vietovėse.

Elta patyrė, kad apie trečiąjį su
sideginimo atvejį Lietuvoje, Kaune 
(ir ketvirtą, nepavykusį), Italijos spau
da plačiai informavo jT.m. liepos 6d. 
iš dalies ir liepos 7. Čia tik keliolika 
pavyzdžiu: “II Mesaggero” Romoje 
žiniai pateikė antraštę: “Protestas 
prieš rusus” - nusižudė dar vienas 
lietuvis”, Bolognoje leidžiamas “11 
Ręsto del Carlino” skelbe: “Trečia
sis politinis susideginimas”, gi Mi
lano “Orriere della Sera” liepos 7 
pažymėjo riebiom raidėm “Naujas pro
testas prieš rusus”.

***
REZOLIUCIJA DEL LAISVOSIOS 

EUROPOS.
RADIJO A. RŪMUOSE.

JAV Kongreso Atst. Rūmu narys 
William S. Broomfield (iš Michigan 
valst.), Komisijos Užsienio reikalams 
narys, pateikė Atst. Rūmuose Rezoliu
ciją - H. Res. 1014 - kuria Laisvosios 
Europos Radijas prašomas pradėti 
transliuoti Estijos, Latvijos ir Lietu
vos gyventojams.

Būtų naudinga, jei kiekvienos 
JAV valstijos lietuviai, drauge su lat
viais ir estais, apsilankytų pas savo 
valstijos Kongreso atstovus ir jų pa
prašytų palaikyti - paremti pasiūlytą
ją Rezoliuciją.

Atst. Broomfield birželio sukak
čių proga birž. 12d. A. Rūmuose buvo 
pateikęs savo pareiškimą apie Balti
jos valstybes. Jis priminė tų kraštų 
okupaciją ir prijungė birželio 11d. 
Detroite baltų priimtą rezoliuciją. Ta 
proga jis pridūrė esąs pasiryžęs pa
siūlyti Rezoliuciją Rūmuose dėl “kul
tūros temomis” pranešimų per Laisvo
sios Europos Radijo (Radio Free Eu
rope) siųstuvą.

SPAUDOS KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI.

BALIUS KADA? - RUGSĖJO 23D. ŠEŠTADIENĮ, 8 VAL. 

KUR? - UKRAINIEČIU SALĖJE - LIDCOMBE

UŽ PAVERGTU KRAŠTU LAISVĘ

M E S P R O T E S T U O J A M E
Vaizdas iš Baltų demon ,tracijų Melbourne įvykusių 1972.7.21. Nuotrauka N. 
Butkūno.

Rytų ir Vidurinio Europos paverg
tų kraštų atstovai Stockholme susirin
kę š.m. birželio 14 pasirašė specialų 
kreipimąsi: “Kova dėl laisvės BaPi- 
jos valstybėse”. Nurodyta į sovietų 
Įvykdytą okupaciją, paskutinius Įvy
kius Lietuvoje, katalikų ir kt. protes
tus, sovietų vykdomą genocidą, žmo
gaus teisių pažeidimus.

Kreiptasi į laisvųjų kraštų vyriau
sybes, laisvąją spaudą bei viešąją 
nuomonę: remti Baltijos kraštus jų ko
voje dėl laisvės, priversti sovietus 
gerbti JT Chartos 13-jį straipsnį, rei
kalauti paleisti kalinius rytų bei vidu
rio Europoje, siekti, kad pavergti 
kraštai patys spręstų apie savo ateitį, 
J. Tautų priežiūroje.

Kreipimąsi pasirašė atstovai: 
Estų Tautinio Fondo, Latvių Tautinio 
Fondo, Lietuvių Sąjungos, Lenkų Pa
bėgėlių Tarybos, Laisvųjų Vengrų Są
jungos, PET Delegacijos Stockholme 
ir Baltų Komiteto.

PREZIDENTO PROKLAMACIJA 
PT. SAVAITEI.

JAV Prezidentas R.M. Nixon š.m. 
liepos 15d. pasirašė Proklamaciją Pa
vergtųjų Tautu Savaitės proga. Ji‘ se
kant JAV Kongreso 1959m. priimta 
Rezoliucija, šiais metais įvyko liepos 
16 -22d „ Proklamacijoje nurodyta:

“Žmogaus teisės ir asmens vertė 
yra visuotiniai siekiami. Vis dėlto, 
daugely pasaulio kraštų dar tebevyks
ta kova dėl laisvės ir nepriklausomy
bės. Todėl, mums vertinantiems mūsų 
pačių brangųjį palikimą, dera pareikš
ti mūsų užuojautą bei supratima, tiems,

MIRĖ LEONAS PRAPUOLENIS

Leonas Prapuolenis, vienas 1941 
m. sukilimo Lietuvoje organizatorių, 
mirė Čikagoje liepos 25 d. Jis, gimęs 
1913 m., buvo ilgametis pogrindžio 
veikėjas, vedęs kovą su dviem okupan
tais, 1941 m. birželio 23 d. Prapuole
nis drauge su sudaryta laikinąja vy
riausybe per Kauno radiją paskelbė 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymą. 
Po pranešimo buvo sūgrotas Lietuvos 
himnas, p. Prapuolenis nuo 1955 m. 
gyveno Čikagoje. Atsisveikinimas su 
velioniu buvo liepos,28 d., laidotuvės 
įvyko liepos 29 d. Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse. *** 

kuriems tos vertybės paneigtos. 86-sis 
Kongresas 1959m. liepos 17d., bendrą 
Rezoliuciją priėmęs, Įgalino bei pa
vedė Prezidentui kiekvienerių metų 
trečiąją liepos savaitę paskelbti Pa
vergtųjų Tautų Savaite ir tuo būdu pa
remti tą troškimą”.

JAV Prezidentas, pažymėjęs, kad 
jis savaitę, prasidėjusią liepos 16 
paskyrė Pavergtųjų Tautų Savaite, 
kreipėsi į visus JAV gyventojus tą sa
vaitę atitinkamai paminėti ir kvietė 
juos" atnaujinti ryžtą padėti visoms 
tautoms joms siekiant laisvo apsi
sprendimo bei žmogaus laisvės.

LIEPOS MEN. KONGRESE APIE 
LIETUVĄ, PAVERGTAS TAUTAS.

Š.m. liepos mėn. JAV Kongrese - 
Senate ir Atst. Rūmuose kalbėjo ar 
pateikė pareiškimus daugiau kaip 40 
narių (7 senatoriai ir 34 A. Rūmų na
riai). Dauguma pateikė pareiškimus 
ryšium su liepos 16-22 JAV-se atžy
mėta Pavergtų Tautų Savaite, tačiau 
buvo pareiškimų ir tik Lietuvos reika
lu. Be to, visa eilė Kongreso narių 
nurodė Į paskutinių mėnesių pasiprie
šinimo okupantui protestus, įvykius 
Lietuvoje.

***
J. Tautų Gen. Sekretorius K. 

Waldheim liepos mėn.^kelias dienas 
lankėsi Maskvoje prieš išvykdamas į 
New Yorką kalbėjosi su spaudos at
stovais. “N. Y. Times” liepos 23 
paskelbta: “Waldheim atsisakė pasi
sakyti dėl neseniai jam pasiųstų so
vietų žydų ir lietuvių raštų, kuriuose 
Sovietu Sąjunga buvo kaltinama dėl 
žmogaus teisių pažeidimo”. Dienraš
tis toliau pažymėjo, kad šiais metais 
K. Waldheimui buvo pasiųstas 17.000 
Lietuvos kataliku skundas. Esą “no
ras turėti teises religijos srity pasta
ruoju metu buvo jungiamas su tauti
niais neramumais Baltijos rešpubliko- 
je”. ***

“Time”, savaitinis žurnalas 
JAV-se, liepos 31 laidoje Įdėjo straips
ni “Lietuva” (“Ugnies bandymas”). 
Milijoninio tiražo žurnalas atpasako
jo paskutinius įvykius Lietuvoje ir pri
minė protestus," taip pat ir 1940m. so
vietų .įvykdytą Lietuvos okupaciją. 
Žurnalas apie susideginimus, demons
tracijas, protestus buvo gavęs žinių 
Eltoje New Yorke. Paskelbta ir R. 
Kalantos nuotrauka, idėta italų spau
doje.
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KNYGOS METAI
Kai mes pašventėme šiuos metus 

jaunimui, pasaulis juos skyrė knygai 
pagerbti, ją įvertinti ir skaityti. Šiais 
metais ypatinga dėmesį skyriama kny
gai. Kultūringos tautos daug skaito, 
daug spausdina knygų. Pati kultūra 
gali kopti aukštyn tik knygų laiptais.

Kaip yra su mūsų lietuviška kny
ga? Lietuvoje palyginus jų nemažai 
spausdina, ypač yra daug -vaikų lite
ratūros. Ne visos jos yra propagandi
nės, yra dalis ir genį knygų, jas rei
kia mokėti atrinkti, jas reikėtų mūsų 
spaudoje recenzuoti ir patarti ką skai- į 

tyti ko ) neskaityti. Tada turėtiime di
desnį pasirinkimą knygų ir pasijaustu
me arčiau esą Lietuvos. O tai labai 
svarbu, nes atitrūkimas nuo tautos 
kultūros ir kalbos veda į neišvengia
mą nutautėjimą ir išnykimą.

Mūsų, išeivių knyga dideliai vargs
ta, nors mes patys esame ponais. 
Esame ponais daktarais, ponais inži- 
nėriais, ponais tarnautojais, biznie
riais, savininkais ir, Dievas žino, dar 
kokiais kitais ponais, bet knyga, tas 
kultūros simbolis, tautinės savygar- 
bos ženklas, išminties šaltinis, yra 
nustumta į paskutinę vietą. Retas ku
ris iš jų lietuvišką knyga^ perka ir 
skaito. Atrodo, kad mums neberūpi 
nei tautinė kultūra, nei dvasiniai lo
biai, pasitenkiname blizgučiais - ma
mona. Nesinorėtų tikėti kad jau bai
giame išvirsti į dvasios ubagus, bet 
kaip pateisinti tokį abojumat, tokį ne
rūpestingumą savo'tautos kultūriniais : 
reikalais?

Tegul mes ir neturime pasaulinio i 
garso rašytojų, bet gi mes norime jų ! 
turėti, mūsų ambicija juos išsiauginti. 
Bet kaip mes galime turėti arba išsi- ; 
auginti', kad mes kiekvieną naują pa
sirodžiusį rašytoją ignoruojame, ne- ■ 
perkame ir neskaitome jo kūrinių. Ne- 
nagrinėjame jo iškeltų temų ir minčių, ‘ 
jo nepakeliame ir nepadrąsiname, o, 
galima sakyti, vietoje sužlugdome. 
Esame knygnešių tauta ir tuo labai 
didžiuojamės, nes tokių tautų daugiau 
nėra, kurioms būtų buvę uždrausta net 
40 metų sava spauda. Tą kovą garbin
gai laimėjome, išsiauginome knygne
šių, kurie rizikuodami laisve, o nere- Į 
tai ir gyvybe, nešė knygas slaptai iš 
užsiemių. Ir kai dabar palygini kokia 
buvo knygos meilė tada ir dabar, da
rosi gėda, gėda tų mokytų ponų, kurie 
nebevertina lietuviškos knygos ir ne- 
beiemia lietuviškos kultūros. Gėda ir 
tų patriotų, kurie daug kalba ir plu
ša, o savo vaikui nenuperka lietuviš
kos knygos. Jie stato namus ant 
smėlio.

am.
***

DĖMESIO SKAITYTOJAI,
Sekantį “M.P.” Nr. 33 išleidžia 

Sydnejaus Apylinkė, šis numeris bus 
12 puslapių. Redaktorium yra pakvies
tas Vincas Kazokas.***

LIETUVIAI LAIMĖJO

Liepos mėn. pradžioje Maskvoje 
įvykus pirmajam Sovietų Rusijos pra
moginių šokių atlikėjų konkursui pir
mąsias vietas laimėjo lietuvių šokėjų 

kauniečių pora, medikai Jūratė ir 
Česlovas Norvaišos. Antrieji buvo 
vilniečiai - statybos instituto darbuo
tojai Dalia ir Vidas Kamaičiai. Atski
rose grupėse diplomantų vardus iškos 
vojo dar dvi lietuvių poros: Ramunė 
ir Jonas Baltaragiai ir Laima ir Al
gis Kaminskai. Sovietinių pramoginių 
šokių konkurse antraja premija buvo 
pažymėtas naujas lietuvių pramoginis 
šokis “Rilio” - konkursui jį pateikė 
kompozitorius G. Pauga ir pramoginių 
šokiu atlikėjas A. Gineitis. Bendrame 
konkurse dalyvavo daugiau kaip 90 
atlikėjų porų. Apie lietuvių laimė jimą 
skelbė Bostono “The Christian Scien
ce Monitor” liepos 5 d. laidoje.

(ELTA) 
Imu. ■ . ■ «. • . .., ...... .
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VLADAS JAKUTIS. 
Minint jo 65 metų sukaktį.

Daugumas mūsų išvykome iš gim
tojo krašto ne sotesnės duonos kąsnio 
ieškodami, bet nenorėdami būti komu
nistų ir rusu, okupantų teroro aukomis. 
Keliaujame po svetimus kraštus neši
ni tėvynės ilgesį ir pareigą jai dirbti.

Tokių kelionės brolių tarpe su
tinkame Australijos lietuviams, o ypač 
melbourniečiams, gerai pažįstamą Vla
dą Jakutį. Tai kukli, patraukli as^meny 
bė\ Todėl nors suglaustai pažvelkime 
į jo gyvenimo kelią.

Vladas Jakutis gimė 1907m. bir
želio 28d. tojimame Turkestane, kur jo 
tėvai, kilę iš Leckavos kaimo, Mažei
kių aps. tuo metu gyveno. Mama, liku
si viena su dviem vaikais, grįžta į tė
vynę, bet greit prasidėjęs Pirmasis pa
saulinis karas priverčia ją išvykti į 
Rusijos gilumą - Orenburgą prie Uralo. 
Išgyvenę Rusijos revoliucijos metą, 
1921 metais grįžta į Lietuvą.

Prasideda Vladui Jakučiui pasi
ruošimo metai: 1928m. baigia Aušros 
berniukų gimnaziją Kaune, 1935m. Vy
tauto Didžiojo Universiteto Teisių Fa
kulteto Ekonomijos Skyrių.

Baigus studijas atsiveria kelias 
į savarankų gyvenimą bei atsakingą 
darbą. Dirbo Pienocentro, Užsienių 
Reikalų Ministerijoje. ;

Vladas Jakutis 1935m. sukuria 
šeimą sutuoktas su universiteto laikų 
kolege Ona Mašiotaite.

Lietuva patenka rusų komunistų, 
vėliau vokiečių nacių okupacijon. Ar

DMENOjT
LIETUVIU DIENOS 

SYDNĖJUJE.
KUR BUS TAUTINIU ŠOKIU 

VAKARAS IR DAINŲ ŠVENTĖ?
Buvo tiek daug ruoštasi jaunimo 

koncertui ir susipažinimo vakarui, o 
gruodžio mėn. 28d. jis jau bus likęs 
praeityje. Tačiau, jaunimo programos 
atlikimas tuo bus dar nesibaigęs - va
kare įvyks Tautinių šokių vakaras. Jis 
vyks tame pačiame stadijone kaip ir 
L.D. atidarymas, bei krepšinio ir tink
linio varžybos, todėl vietos suradi
mui atskirų nurodymų nereikia.

Taip pat, gruodžio mėn. 28d. nuo 
10 vai. ryto (ne vakare kaip buvo vie
no korespondento rašyta) bus chorų 
repeticija Hurstville’je sekančia^ die
ną įvykstančiam koncertui.

Dainų šventė (29.12.’72) vyks 
Hurstville Civic Centre, MacMahon 
St. Hurstville. Hurstville yra vienas is 
didesnių Sydnejaus priemiesčių ir ran
dasi 10 mylių į pietus nuo Centrinio 
pašto. Civic Centre yra dvi salės, abi 
išnuomuotos mūsų naudojimui. Didžio
ji salė talpins 1200 žmonių, didelė 
scena, puiki salės akustika. Joje daž
nai vyksta iš užsienių atvykusių gru
pių koncertai. Pats pastatas naujas, 
patogioje susisiekimo vietoje. Į šį 
koncertą tikimasi atsilankys didesnis 
skaičius kitų tautybių kviestų svečių.

Hurstville lengvai pasiekiama 
traukiniu, kuris iš Centrinės stoties 
išeina iš perono Nr. 23 ir kartais Nr. 
22. Dalis traukinių yra greitieji, nesu- 
stojantieji tarpinėse priemiesčių sto
tyse. Hurstville stotis turi du pagrin
dinius išėjimus, mums reikia išeiti į 
Forest Rd., kuris pasiekiamas nuli
pus laiptais žemyn į pagrindinį krau
tuvių rajoną. Nulipus laiptais į Forest 
Rd. reikia pasukti į kairę ir eiti iki 
pirmos plačios gatvės prasidedančios 
dešinėje Forest Rd. pusėje (14 - 1 min. 
kelio), kuri ir yra MacMahon gatvė. 
Ant kampo stovi hotelis ir nuo čia jau 
matosi Civic Centre.

I Hurstville važiuoja iš daugelio 
kitų priemiesčiu, privačių firmų auto
busai, kuriuos visus čia išvardinti 
neįmanoma. Iš Bankstown’o eina au
tobusai Nr. 88 ir 244, iš Strathfield’o 
Nr. 34.

Iš Sydnejaus vakarinių priemies
čiu. (kur gyvena daugiausiai lietuvių) 
Hurstville pasiekiama King Georges 
Rd. (Ring Rd 3) arba Henry Lawson 
Drive (Ring Rd 5). Is Sydnejaus cen
tro važiuoti Princess Highway ir nuo 
Arncliffe pasukti į Forest Rd., kuriuo 
važiuojant pasieksite Hurstville.

LDRK Informacija.
***

tinantis naujai bolševikinei bangai 
prie Lietuvos .Vladas Jakutis su šeima 
pasitraukia į Vakarus. Ilgesnį laiką 
gyveno Regensburge, kur buvo akty
vus vietos Lietuvių Komiteto narys.

Netrukus Jakučiai persikelia į 
Pfullingeną, prie Reutlingeno, kur 
Vladas Jakutis, Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto kviečiamas, 
dirbo VLIKO sekretoriumi ir reikalų 
vedėjų, vėliau ir jo Vykdomosios Tary
bos. Šiose pareigose išbuvo ligi išvy
kimo Australijon 1949m.

Prasidėjusi gyva išvietintųjų emi
gracija į užjūrius, Jakučius atbloškė 
į šią šalį, kur nuolatiniam gyvenimui 
vietą pasirinko Melbourną.;

Įkėlę kojas į šią šalį, kad ir iš
skirstyti po plačią Australiją darbo 
sutarčių atlikti, tuojau vienas kitą su
siradome ir susibūrėme į Australijos 
Lietuvių bendruomenę. Įsisteigė ir Mel
bourne apylinkė, kurioje Vladas Jaku
tis įsijungė kaip aktyvus jos narys. 
Nepaslaptis, kad Melbourne apylinkė 
išgyveno bandymų laikotarpį, kai norė
ta primesti vienos pasaulėžiūros vyra
vimą. Vladas Jakutis ieškojo būdų 
bendruomenės veikimą nukreipti Lietu
vių Chartos ir bendruomenės statuto 
numatytų tikslų įgyvendinimui. Jei da
bar mūsų gyvenimas ir veikimas tvar
komas bendruomeniniu principu, be 
abejo, tai yra dėl to, kad ir Vlado Ja
kučio čia Įdėta nemaža dalis pastangų 
ir darbo.

Bendruomeninį darbą pradėjus 
pastebėta, kad jis* galėtų būti žymiai 
našesnis turint savo bendruomeninę 
pastogę. Vladą Jakutį matome pirmoje 
komisijoje, kuri pradėjo organizacinį 
darbą, saviems namams įgyti. įregis
travus Melbourne Lietuvių Klubą val
džios įstaigoje, Vladas Jakutis ski
ria savo dalį Lietuvių Namų įsigiji
mui ir aktyviai įsijungia į Klubo Tary
bos darbą. Jis ir dabar yra aktyvus 
Lietuvių Klubo narys.

Atvykusius mus sutiko gyva galy
bė įvairių organizacijų darbų. Savos 
tautinės kultūros ugdymui Australijo
je ir jos reprezentavimui vietinių bei 
kitataučių tarpe, buvo įsteigtas Lie
tuvių Kultūros Fondas. Čia matome 
Vladą Jakutį gyvu jo nariu, prisiiman
čiu valdybos nario bei pirmininko pa
reigas. Faktas, kad suorganizuota ir 
dabar tebeveikianti lietuviška biblio
teka, kad remtos savaitgalio mokyk
los, kad ruošti koncertai, kad Austra
lijos Lietuvių Dienos yra kilusios iš 
Kultūros Fondo Dienų, rodo Kultūros 
Fonde dirbusiųjų reikalo supratimą, ir 
pareigos atlikimą....

Vladą J akutį matome nuolatiniu 

Australijos Lietuvių B-nės Krašto 
Tarybos nariu ir Suvažiavimo išrenka
mu Pasaulio Lietuvių Seimo atstovu. ; 
Jis aktyviai įsijungia į Tarybos suva
žiavimų darbus, paruošdamas paskai
tas, dalyvaudamas komisijoje, prisi
dėdamas prie A.L.B. statuto paruošimo.

Melboumo latviai ir estai, kaip 
ir mes, lietuviai,, vieno likimo tautų 
atstovai, pajutome, kad sutartinis tė
vynių laisvinimo darbas bus našesnis, 
todėl įsteigėme Baltų Tautų Komite
tą. Mel'bourno apylinkės valdybos pra
šomas Vladas Jakutis daugelį metų 
atstovavo lietuvius šiame komitete. 
Čia dirbdamas sudarė artimą ir nuošir
dų kontaktą su mūsų kaimynų reprezen
tantais. Jojo paruoštais memorandu
mais Viktorijos Baltų Komitetas krei
pėsi į Australijos vyriausybę kelda
mas Baltijos valstybių išlaisvinimo 
reikalą, atkreipdamas dėmesį į Sovie
tų Sąjungos persekiojimus Pabaltės 
tautų.

J.A. Valstybėse įsikūrė Pavergtų
jų Europos Tautų Sambūris - A.C.E.N., 
Assembly of Captive European Na
tions, kur lietuvius atstovauja Lietu
vos Laisves Komitetas. Tasai Sambū
ris turėjo savo delegatūras įvairiuose 
kraštuose, taip pat ir Australijoje. 
Šio krašto ACEN Delegatūroje Lietu
vos Laisvės Komitetas lietuvių atsto
vu Melbourne paskyrė Vladą Jakutį. 
Delegatura informavo Australijos vy
riausybę bei politikus apie padėtį pa
vergtuose Europos kraštuose. Prie to 
darbo, taip pat prie asmeniškų ryšių 
mezgimo su australų politikais nemaža 
prisidėjo ir Vladas Jakutis.

Kai Melbourne kilo mintis steigti 
kooperatinę kredito draugiją ir Vla
das Jakutis buvo steigėjų eilėse, įdė
jo savo patirtį ir sugebėjimus draugi
jos pirmaisiais veikimo metais.

Sukaktuvininkas nesitenkina kas
dieniškomis gyvenimo apraiškomis:jis 
seka, kas atsiekiama nauja, ieško, 
kas praeityje buvo vertinga. Todėl ne
nuostabu, kad jo knygų lentynose yra 
naujų ir senų knygų, o ant sienų kabo 
lietuvių dailininkų kūriniai. Turi jis 
taip pat ir senosios Lietuvos žemėįe- 
pių kolekciją. Vladas Jakutis savo ži
niomis bei mintimis dalinasi su tau
tiečiais skalydamas paskaitas rašy
damas “Mūsų Pastogėje”.

Tenka dar^ z'vilgterėti į sukaktu
vininką kaip žmogų. Ji matome kaip 
paprastą ir nuoširdų lietuvį, kuklią ir 
taktišką asmenybę. Savo tyliu bendruo 
meniniu darbu jis siekia pakantumo, 
susiklausymo, vienybės. Draugų tarpe 
Vladas Jakutis visiems nuoširdus, pa- 
ęiruošęs padėti, patarti, sustiprinti. 
Šeimoje - mielas ir rūpestingas vyras 
savo žmonai Onai, mylimas tėvas ir 
uošvis Rasos ir Edžio, pagarbus se
nelis, Andriuko ir Jonuko.

S.m. liepos 1d. maloniu Onos ir 
Vlado Jakučių kvietimu rinkosi arti
mieji bičiuliai į jųjų sodybą atžymėti 
Vlado 65 metų sukaktį. Klasės drau
gas Jonas Meiliūnas susirinkusių var
du tarė žodį, pabrėždamas, kad ne me
tų eilę, kuri ateina savaime, minėti 
reikia, bet prisiminti jo darbus lietu
viškajai bendruomenei.

Ta pat proga padėkota Vlado gy
venimo palydovei ir darbų skatintojai 
poniai Onai. Gražių linkėjimų tarta ir 
dukrai Rasai, kaip tik tą. pat dieną 
švenčiančiai gimtadieni.

Vladai, linkiu Tau saulėto ryto
jaus.

Ignas Alekna.
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Saba Baltrukonis 
of Hawthorn car
ried a totch in the 
recent march, sym
bolising the death 
of four Lithuanians

who burned them
selves death as a 
protest against So
viet persecution.

Most of these who 
participated in the march

from the city square up 
Bourke Street to the steps 
of the Treasury Build
ings, originally came 
from the Baltic States.

They requested the 
Australian Government

never to recognise the il
legal Soviet occupation of 
the Baltic States and 
asked Australians to join 
with them in demanding 
the restoration of free
dom in the Baltic.

LAIMUTIS SV ALKUS

Mano Tautai
Daug vargų, daug skausmų iškentėjus, 
esi dvasioj jauna ir ryžtinga.
Tu kaip ąžuolas stovi prieš vėjus 
vis stipri, vis gaji, nemirtinga.

Nors tau veržia grandinėm krūtinę, 
nors daug metų tdu duobę vis kasa, — 
kas įstengs numarini surakinę 
tavo amžina, gyvųjų dvasių?!

Iš kapų, iš piliakalnių kyla 
ji su dūmais nuo aukuro s&no.
Laisvės šauksmas sudrebina tylų, 
laisvės tos, kuria bočiai gyveno.

Ir jaučiu tavo plakančių širdį, 
tavo gyslomis tekantį kraujų.
Ir nustebęs pasaulis vėl girdi 
tavo šauksmų gyventi iš naujo.

Jaunos kartos tau gyvastį neša, 
kaip atogrųžų amžinų žiedų.
Kai kančioj kraujo ašaros laša, 
laisvės giesmę vėl širdys užgieda.

Daug vargų, daug skausmų iškentėjus,' 
esi dvasioj jauna ir ryžtinga.
Tu kaip ąžuolas stovi prieš vėjus, 
vis gyva, atspari, nemirtinga!

Is Melbourne Baltų, Demonstracijų, 
Lietuvaitė su deglu rankoje. Atspaus
dino “The Free Press’’ rugpiūčio 
2 d. laidoje.

***

MUSU, PASTOGĖS SPAUSTUVĖS STEIGIMAS

KRAŠTO VALDYBOS 
pavedimu skelbiame prane
šimą M.P. spaustuvės rei
kalu’, kuri paruošė Admi
nistracinės Komisijos sek
retorius p. A. Reisgys.

Red.
Praeitu metų pradžioje A.L.B. 

Krašto Valdyba sudarė Sydnejuje 
“Mūsų Pastogės” Administracinę Ko
misijų. Į Komisiją buvo pakviesti ir 
pareigomis pasiskirstė sekančiai: 
A. Adomėnas - Pirmininkas, A. Kutka 
- Iždininkas ir A. Reisgys - Sekreto
rius. Komisijos pareigos yra adminis
truoti “Mūsų Pastoges” finansus, in
formuoti Krašto Valdybą ir vykdyti 
jos nurodymus. Metų bėgyje Komisijai 
buvo pavesta ištirti*’ spaustuvės turto 
įteisinimo galimybes.

Admin. Komisija, pagalbon pasi
kvietusi praktikuojančius teisininkus 
V. Vasarį ir J. Pullinen, šį reikalą iš
tyrė ir davinius perdavė Krašto Valdy
bai. ' Krašto Valdyba, apsvarčiusi vi
sas teisines galimybes ir jų praktišku
mą, nutarė spaustuvės turtą įteisinti 
Trusteeship (Patikėtinių) pagrindais. 
Patikėtiniais (trustees) sutiko būti 
Administracinės Komisijos nariai. Tei
sininkas V. Vasaris paruošė “Deed of 
Trust” - sutartį tarp Krašto Valdybos 
narių ir Admin. Komisijos narių. Abiem 
pusėms pasirašius sutartį, “Deed of 
Trust” buvo persiųsta N.S.W. Stamp 
Duties Office peržiūrėti, kur ji ir šian
dien yra. Kada sutartis bus peržiūrėta, 
ji bus registruojama sulig N.S.W. vals
tijos įstatymais.

Svarbesni sutarties punktai yra šie:
1. Spaustuvės sąskaitoje esą 

$1003.50 kartu su Varityper spausdi
nimo mašina pervedami į Patikėtinių 
(trust) fondą. Trustees (patikėtiniai) 
pasižada šį turtą ir bet kokį kitą turtą 
pervestą Krašto V-bos ar pavienių as
menų, o taip pat ir pajamas gautas iš 
šio turto, laikyti Patikėtinių Fonde 
(Trust). ;

2. ; Visas Fondo turtas priklauso 
Krašto Valdybai.

3. Patikėtiniai gali, nebent Kraš
to Valdyba priima rezoliucijas arba 
duoda specialius nurodymus, naudoti 
šį fondą sekantiems tikslams:

'(a). Pirkti “Musų Pastogei” 
spausdinimo' priemones.

(b) Steigti, įsigyti, spausdin
ti, leisti ir platinti laikraščius ar ki
tus spausdinius kaip savininkas ir 
leidėjas.

(c) Vykdyti spausdinimo dar
bus ir užsiimti skelbimais ir reklamo
mis.

(d) Pirkti ir parduoti spaus
dinimo teises (copyrights).

4. ; Joks patikėtinis, vykdąs su
tartyje nurodytus darbus, negali būti 
traukiamas atsakomybėn už nuosto
lius, nebent tai būtų padaryta iš blo
gos valios ar sąmoningai, žinant, jog 
tai yra prieš nurodytas gaires sutar
tyje. Patikėtiniai nėra ypareigojami 
traukti atsakomybėn kitą patikėtinį, 
jei tas sulaužo sutartį.

5. Krašto Valdyba bet kada gali:
(a) Atleisti bent kurį patikė

tinį, ir
(b) Jo vieton paskirti kitą 

patikėtinį ar ųatikėtinius.
6. Patikėtiniai nėra įpareigoti 

užsitikrinti, kad Krašto Valdyba ar 
bent kuris jos narys yra teisėtai iš
rinktas. Patikėtiniai gali vykdyti 
kiekviena Krašto Valdybos posėdžio 
nutarimą ir už tai jie negali būti lai
komi atsakingais.

SIEKIANT TIKSLO
Skaudus įvykiai Lietuvoje priver

tė visus lietuvius pasvarstyti kas rei
kia daryti, kaip gelbėti savo tautą nuo 
sunaikinimo.

Vieni spontaniškai išėjo į gatves 
demonstruodami, protestuodami. Tuo 
norima sukelti pasibaisėjimą sovietų 
elgesiu, bet Sovietai savo propaganda 
nustelbia visą musų taikų ir kultūrin
ga protestą.. Kiti gal būt svarsto ar 
nereikėtų suorganizuoti jėgos ir smur
to grandį, kuri išdrįstų terorizuoti 
priešą visame pasaulyje, pagrobiant 
jos diplomatus, sunaikinant konsula
tus ir t.t., kaip tai daro kitos tautos 
siekiančios laisvės. Nepritarčiau ši
tokiam planui, jis mūsų sielai per 
kietas. Norint išgarsinti Lietuvos oku
paciją ir lietuvių tautos naikinimą yra 
daug priemonių. Viešas badas prie 
parlamento rūmų, arba pasikėsinimas 
savižudybei viešose ir pavojingose 
situacijose atkreipia pasaulio dė
mėsi greičiau kaip taikiomis demons

tracijomis miesto gatvėse .
Žinome kad ne karta, Dovydas yra 

nugalėjęs Galijotą istorijoje, kodėl 
mums nesukaupti jėgas ir ne išeiti į 
kovą su Galijotu? Tegul būna visos 
geros priemonės kurios gali išsaugoti 
tautos gyvybę, net ir savižudybė, Bet 
aš čia noriu pasiūlyti didžiai kultū
ringą kovos priemonę, kuri manau galė
tų, turėti tikrai didelės reikšmės sie
kiant laisvės.

Mums reikia surasti pasaulinio 
garso rašytoją, kuris sutiktų parašyti 
mūsų laisvės kovos kančias, didvyris 
kas pastangas, karštą patriotizmą,gi
lų tikėjimą, ir norą gyventi laisviems 
ir nepriklausomiems.

Reikia būti realistam, kad gera 
knyga daug kainuos. H. Robins parda
vė savo vieną iš paskutiniųjų knygų 
dar jos nebaigęs rašyti, už vieną mili
joną dolerių. Jai mes sudėtume šiai 
knygai pusę milijono dolerių galėtume 
užangazuoti gerą rašytoją 'ir turėti 
gerą knygą, kurią skaitys milijonai 
žmonių, platins didelės knygų laidyk- 
los. Gal ir filmą pasisektų pagal ją 
susukti. Tada matys visas pasaulis 
naujų laikų Dovydo kovą su Galijotu.

Turėdamas tai galvoje, drįstu 
manyti, jog pusė milijono įgalintų mus 
jau rimtai kalbėti su geru rašytoju ir 
paieškoti kompromiso dėl knygos tei
sių. Pusė milijono yra didele suma, 
kuri gal visa sugrįžtų, jeigu knyga 
turėtų pasisekimą, o mes pusė knygos 
teisių.

Tą sumą nebūtų sunku sudaryti, 
jeigu kas imtųsi šią idėją įgyvendinti. 
Aš iš savo pusės pasiūlau $1,000 tad 
betrūksta tik 499 asmenų. Argi visame 
laisvajame pasaulyje neatsiras tiek 
lietuvių, kurie norėtų ir galėtų šią 
idėją įgyvendinti?

J. Gruodis.

A. SNIEČKUS IR ĮTAKA LIETUVOS 
JAUNIMUI.

Vilniuje liepos 3 įvykusiame par
tijos CK plenume kalba pasakė ir pir
masis sekretorius A. Sniečkus. Apie 
nacionalizmo pavojus, Vakarų įtaka, 
iš viso, apie ideologiją pagrindinai 
jau pasisakė A. Barkauskas. Tačiau 
partija tiek susirūpinusi Vakarų vei

kiamu jaunimu, kad ir Sniečkui teko šį 
bei tą išryškinti ir ypač į jaunimą, nu
sižiūrėjus.

Būdingesni Sniečkaus teiginiai 
buvo šie (plg. “Tiesa”, liepos 7 d.): 
esąs nepakankamai kontroliuojamas 
paauglių elgesys... Sniečkui, kaip ir 
Barkauskui nepatinka jo apranga (“kai 
kurie iššaukiamai apsirengę, ilgais 
plaukais., nekukliai elgiasi”). Esą, 
jaunimo dalis dykinėja, nedirba visuo
menei naudingo darbo... Sniečkus pa
kartojo ir Barkausko siūlymą: "labai 
svarbu, kad nuo buržuazinės ideologi
jos įtakos būtų apsaugotas mūsų jau
nimas, ypač besimokantis jaunimas” 
(taigi ir vėl kalta ta nelemtoji įtaka, 
Vakarų skleidžiama įvairiais būdais... 
- Red).

Po ilgesnės pertraukos Sniečkus 
šį kartą' (po įvykių...)' vėl griebėsi 
puolimujarieš vad. buržuazinę ideologi
ją, ypač gi - nacionalizmą. Kova vyk
sianti be susitaikymo...; Ir visvien 
Sniečkus liepos 3 d. pripažino, kad 
net po šimtmečio ketvirčio “žmonių 
sąmonėje yra išlikusių praeities at
gyvenų, kurios neretai persipina su 
religinėmis atgyvenomis”.

Matome, kad tas “persipinimas” 
partijai, okupantui tikrai skaudus.

(ELTA)
***

PADĖKA

Mūsų milimam tėvui ir broliui Povilui Urmonui mirus, nuošir
džiausią padėką reiškiame gerb. kun. P. Butkui, už taip gražiai 
rožančiaus pravedimą koplyčioje ir padėka visiems draugams bei 
pažįstamiems dalyvavusiems rožančiuje ir visiems kitiems pareiš- 
kusiems mums užuojautas.

Sūnūs Romualdas ir Leonas Urmonai ir seserys M. Čelkienė ir 
O. Makarovienė su šeimomis. ;
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TALENTAS! IŠ KUR JIS?

Leonas Urbonas

Susėdę penkiese diskutavom.
Kas yra Talentas? Kodėl jis yra? 

Kodėl jo nėra? Pavėluotas talentas; 
užgesęs.

Penki menininkai, visi šiek tiek 
talentingi; mėgėjai filosofai. Vienas 
- pasycologas profesijonalas.

Kaip paprastai, tokiose diskusi
jose būna, nieko tikro nesuformuluo
ta. Įdomesnius posūkius norėčiau ir 
su skaitytojais pasidalinti.

Visi sutikom, kad talentas yra 
junginys Įgimto veržlumo aplinkos su
formuoto, plius sugebėjimo ir jautrumo 
kokioj nors mokslo ar meno šakoj.

Žodžiu: energija ir krytpis. Kuo ryš
kesnė žmogui yra kryptis, kuo gauses
nė energija ja pasinešti, (tuo toliau 
nueinama. Kitų akyse taip žmogus iš
ryškėja; jįtalentingu vadina.

Sekantis klausimas kilo: Kas yra 
tas Įgimtas aplinkos suformuotas verž
lumas? Apčiuopti nepajėgėm. Vietoj 
teorijos pasitenkinam hipoteze. Tas 
veržlumas galėtų būti nežinomas ko- 
oficijentas. Jis yra visatos dėsnis, 
kuris Įgalina energiją susimesti į ato
mą ir vėl suskilti. Sujungti atomus Į 
molekules, Įgalinti gyvą ląstelę dau
gintis, keisti gyvus audinius. Žodžiu, 
tai skatintojos ir Įgalintojos visos gy
vybės eyoliucijos. Žmogaus sąmonin
gas veržlumas egzistuoti ir gyvuoti 
yra tiktai kitas pasireiškimas to pa
ties nežinomo “x”. Be šito “x” kū
ryba ir naikinimas būtų lygybė, arba, 
nebūtų evoliucijos. Filosofai jau tūks
tančius metų bando išspręsti buities 
visatoje lygtį. Iki šiol “x” vieton kol 
kas stipriausias kandidatas laikomas 
Dievas. Jo sąvoka ir definicija nuola
tos keičiama.

Neišsprendę žmogaus veržlumo 
formules bandėm gabumų paslaptis 
Įžvelgti; pasukom savo ak‘is, ausis ir 
smegenis Į antrąją talento pusę. Nor
malus žmogus skiriasi nuo kito savo 
kaimyno savo išvaizda, tačiau jis turi 
tuos pačius organus. Visko jis turi 
tiek pat skaičiumi, skiriasi tiktai for

ma. Psichologiją, ir psichiatriją, Įrodo, 
kad psichinės savybės arba dvasinė 
išraiška žmogaus yra glaudžiai kūno 
funkcijonavimu susiejus, arba vienas 
yra kito išdava; vienas ir tas pats 
reiškinys. Išeitų kad visi žmonės turė
tų tų pačių sugebėjimų tiktai nelygiom 
porcijom.

Atgal prie talento. Vienas turi 
jo daug, kitas mažai, o pas trečia jo 
visai nesimato, Kitas staiga nušvinta 
kūrybine jėga savo pusamži pasiekęs, 
kai jo kaimynas to paties amžiaus jau 
skiriasi su savo mūza. Kaip čia visa 
tai suderinti su teorija, kad kiekvie
nas, kuris turi penkis pirštus ant kiek 
vienos rankos ir kojos gali turėti pa
slėptos galios kiekvienam gabumui 
išvystyti?

Žmogus vientiesinis ir sudėtinis 
padaras. Tai vežimas traukiamas ke
liolikos arklių. Kiekvienam vežimui 
tiek pat arklių. Tie “arkliai” nevie
nodi savo dydžiu, o kas blogiausia, 
nevisada i vieną pusę sukinkyti. Būna 
ir taip, kad beveik visi traukia i skir
tingas kryptis. Kada vežimas tampo
mas i visas puses, tiktai braška, o 
niekur neina tenka šauktis žmogui 
psichiatro pagalbos, kad tuos -“ark
lius” kiek nors perkinkytus, pakintus 
išnarpliotų.

Kaip ir kūno organai pas visus 
yra vienodai naudojami, skirtingų pa
jėgumų, tas pats su dvasiniais “ark
liais” vienas kitas pasensta pailsta, 
kai kiti subręsta sustiprėja. Kai vie
noj pusėj “arkliai” suklumpa, veži
mas ima greičiau lėkti iš vietos pasi
judinęs.

Musų psichologas vadino tai 
“hormonų balansu”. Pagal jį toks 
“arklių” persekimas vyksta vyruose 
kada jie yra tarp 40-50 metų. Šitam 
laikotarpy būna, kad mūzos kartais 
sako sudie ir^ ateina pas tuos, kurių 
jos dar nebučiavo. Beveik visi vyrai 
ta savo “menopauzę” vidiniai pergy
vena. Retas tačiau tuos simptomus 
visuomenėj parodo. Laimingi didieji 
talentai arba genijai, kuriems iš pat 
mažens tie “arkliai” daugiausia vie
noj pusėj sukinkyti. Tačiau jiems ki
tų bėdų netrūksta.prieita išvadų, kad 
pamačius pusamži vyruką, kaip 'Pily -
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pą iš kanapių iššokusi, pilną talento 
ir sąmojaus besišvaistanti reikia imti 
kaip* visiškai normalų dalyką.

— Ar šitokio “monopauzinė ko
meta” ilgai šviečia?

— Nuomonių buvo kad taip. Ji 
gali netgi gerokai išsivystyti, ypač 
jei sveikata gera ir yra galimybių il
gai gyventi. Žinoma “staigus” talen
tas geriau išryški, kada pirmasis svai
gulys praeina,“pasidrapstymas” dings
ta. Ieškojom pavyzdžių savo teorijai 
remti, Tipiškas pavėluoto talento pa
vyzdys būtų dailininkas Henri Ruos- 
seau (1844-1903) Prancūzijoj, “Grand
ma” Moses Amerikoj, o Australijoj ir
gi moteris Pearle Hessing.

“Užgesusių” talentų istorijoj 
irgi netrūksta. Prisiminėm' genialų ir 
savitą pavyzdį modernaus meno istori
joj Maurice Utrillo (1883-1955). Psi-* 
chologas mus perspėjo del Utrillo 
klasifikacijos neskubėti. Jo genialios 
kūrybos dešimt metų, kada jis buvo 
jaunas, gyveno visiškam kūno ir dva
sios skurde. Vėliau pagarsėjus ir pra

turtėjus atkrito ir akstinas. Nors jis 
tape iki pat senatvės jo darbuose 
trūko tos meninės jėgos, kuri jam is
torijoj vietą užtarnavo.

Genialius gabumus meno istorija 
priskaito V. Van Gogh (1835-1890), 
Tuolouse - Lautrec (1864-1901) ir Amą. 
deo Modgliani (1884-1920). Šie trys 
modernaus meno pijonieriai, visi trys 
temparamentigi ir tragiški savo gyve
nime mirė pačiam žydėjime, keturias
dešimt metų nepasiekę.

Kas yra talentas? taip ir liko ne
aišku. Paaiškėjo tik tiek, kad pama
čius, kur nors pagyvenusį vyruką, stai
ga kūrybingą užsidegusi, ir sąmojum 
(arba jo stokomis) besišvaistantį, ten
ka atsiminti, kad dia kultūros karei
vis rikiuotėn pavėLavęs, kitus i šalį 
stumdo. ;

— Ką su juo daryti?
Nieko. Stebėti. Laukti kol jis 

vietą susirasPagal psichologą, tai 
tiktai susimaišę hormonai.

***

Elena Jonaitienė.

ALEKSANDRAS SOLŽENICINAS-
s VIENO RAŠYTOJO

Dar reikšmingesnis negu Silvers- 
tovo straipsnelis buvo “Literaturna 
Gazeta” redaktorių bendras pareiški
mas, užbaigiąs diskusijas. Redakto
riai pareiškė toleravę skirtingas pa
žiūras, nes visuomet esą naudinga pa
sikeisti nuomonėmis, tačiau vis dėl 
to jie jaučią reikalą^pritarti Barabasui 
ir Seliverstovui ir Solženicino apysa
ką pasmerkti. Jų didžiausias priekaiš
tas autoriui buvo pastarojo nenoras 
priimti partijos nustatytos linijos apy
sakoje keliamuose klausimuose. 
Straipsnis užbaigiamas šitaip: “Socia
listas ir realistas kūrėjas savo temas 
privalo nagrinėti tik iš komunistines 
pasaulėžvalgos taško”.

“Literaturna Gazeta” redaktorių 
pasisakymas atrodo turėjo būti galuti
nas. Tačiau Solženicino įtaka skaitan
čiai rusų visuomenei buvo didesnė ne
gu kitų greičiau sulikviduotų rašyto
jų. Jo gynimo ėmėsi A. Tvardovskis 
nesiskaitydamas su pavojumi savo pa
dėčiai ir asmeniui. 1963m. spalių m. 
“Novy Mir” numeryje Tvardovskis 
atspausdino tris rūpestingai parink
tus straipsnius, ginančius Solženici
no apysaką. Pirmasis straipsnis buvo 
laiškas trijų senų komunistų, iš kurių 
viena netgi buvo žinoma Lenino ben
dradarbė. Laiške paprastais, kone 
naiviais: žodžiais pareiškiama, kad Sol- 
ženicinas buvo teisus iškeldamas esa
mas negeroves, o Baraoasas savo in
terpretacija sąmoningai norėjęs su
klaidinti skaitytojus.

Antrame straipsnyje literatūros 
kritikas L. Reznikovas pakaltino Ba- 
rabasą stalinizmu ir apeliavo į skaity
tojus prašydamas palaikyti tokio di
delio talento rašytoją, kaip Solženi
cinas.

Trečias straipsnis buvo laiškas 
iš dvieju, Leningrado darbininkų, ku- 
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rie išėjo rašytoją pagirti už tai, kad
jis atidengęs stalinistinius biurokra
tus. Toksai paprastų darbininkų laiš
kas atrodė esąs tiesioginis atsakymas
tiems teoretikams kritikams, kurie 
skelbė, kad autorius atsilikęs nuo sa
vo laiko ir rasas apie tikrovėje nebe
sančius dalykus.

Visa tai įvyko 1963m. Nežiūrint 
“Literaturna Gazeta” pasmerkimo, 
Tvardoskis iš “Novy Mir” viešoje 
nuomonėje atrodė turėję paskutini žo
dį. Vieši ginčai del rašytojo ideologi
jos pagrindų teisingumo ar klaidingu
mo atrodė ženklas žodžio ir minties
liberalizacijos pradžios Sovietijoje, 
naujo, turtingesnio kūrybingumo vil
tis. Pats Solženicinas nors oficialių 
organų sukritikuotas ir pasmerktas, 
asmeniškai atrodė liksiąs nepaliestas. 
1964 ir 1965 metus jis praleido inten
syviai rašydamas savo didįjį veikalą 
“Vėžio Palata”.

Tačiau tais pačiais metais parti
jos ir valdžios atstovai pradėjo naują 
ataką prieš rašytoją.

5. Persekiojimas ir kova.
1966m. Solženicinas baigė rašyti 

“Vėžio Palatą” ir padavė ją. spaus
dinti “Novy Mir”. Tačiau dabar jau 
jis buvo perdaug žinoma ir perdaug 
kontraversinė asmenybė, kad Tvar
dovskis veikalą galėtų spausdinti sa
vo paties atsakomybe. Jis kreipėsi į 
Sovietų Rašytojų Sąjunga, prašydamas 
rašytoją, užtarti ir palaikyti. Tačiau
sąjunga jau buvo pasiekę partijos ga
liūnų nurodymai ir Tvardovskis susi
laukė tik trukdymo. “Vėžio Palatą” 
spausdinti tapo neįmanoma. Tuo tarpu 
partijos organai per savo slaptąją po
liciją pradėjo tiesioginę akciją rašyto
jo sulik vi davimui. Prasidėjo kratos ir .

1968m. jis išėjo Vakaruose, tai tas 
Įvykis valdžios organams davė preteks 
tą Solženiciną išmesti iš rašytojų są
jungos ir tuo pačiu galutinai atimti jam 
galimybę užsidirbti duoną rašymu. Ne
tekęs sąjungos nario kortelės Solže- 
nicūias Sovietu organų akyse nustojo 
būti rašytojas: joks jo raštas nebega
li būti spausdinamas, jo vardas neturi 
teisės būti spaudoje nei paminėtas.

Tuo tarpu jam ir nerašymu pasi
darė sunku užsidirbti duoną. Ne tik 
jis pats, bet ir žmona Natalija nebe
gali gauti darbo kaip mokytojai. Jo 
veikalai užsieniuose uždirba milžiniš
kas sumas, tačiau jis pats su šeima 
iki šių metų gyveno skurde, tik iš ma
žos karo invalido pensijos ir kelių 
ištikimų draugų paramos.

Kai 1970m. Solženiciniui buvo 
paskirta Nobelio premija, pasaulio 
skaitytojai jautėsi dėkingi už daug 
kam dar nežinomo didelio kūrėjo ati
dengimą. Tam jausmui pritarė S-tų 
Sąjungos liberališkesni intelektualai, 
kurie jau buvo drįsę jį. viešai užstoti 
ir pagirti jo pastangas kovoje prieš ne
tiesą ir pavergimą. O už S-tų Sąjungos 
premijos paskyrimą sveikino ne tik 
komunizmo priešai, bet ir eilė komu
nistų ir komunizmui pritariančių. Pa
vyzdžiui, Prancūzijoj įtakingas litera
tūros žurnalas “Lettres Franęaises” 
redaguojamas veterano komunisto 
Louis Aragon patalpino straipsnį svei
kinantį premijos paskyrimą. Jo auto
rius Pierre Daix šitaip išsireiškia: 
“Sakykim iš karto: Solženicino parin
kimas yra toks parinkimas, kuris iš 
viso pateisina Nobelio premijas. Ma
žai tokių pavyzdžių,kur per 7 metus 
autorius būtų sugebėjęs laimėti nea- 
bejotimą, viso pasaulio pagarbą”. Ta
me pat straipsnyje P. Daix cituoja iš
trauką iš 1968m. A. Tvardovskio laiš
ko rašyto Konstantinui Fedinui: “Kaip 
galite smerkti žmogų, kuris už kiek
vieną savo parašytą puslapį yra užmo-

jungoje. Slaptajai policijai atrodo buvo kėjęs tokią kainą, kaip nei vienas iš 
naudingiau laukti, o greičiausiai ir mūsų, kurie dabar čia sėdime ir jį tei- 
paskatinti, kad veikalas pasirodytų už- šiame... Jis pakėlė pačius didžiausius 
sienyje. Kai tai pagaliau įvyko ir žmogaus dvasios bandymus: karą, ka-

asmeniškas persekiojimas. Policija 
konfiskavo tik ką užbaigto romano 
“Pirmasis Ratas” rankraštį, kaip ir 
visus kitus, kai kuriuos net 20m. se
numo rankraščius. Spaudoje prasidėjo 
šmeižtai, teigimai, kad autorius kalė
jęs už kriminalinį nusikaltimą, kad ka- 
loboravęs su vokiečiais, buvęs išda
vikas. Uždrausta spausdinti jo bet ko
kius naujus veikalus, ir įsakyta išim
ti iš cirkulacijos visus seniau atspaus 
dintus. Uždraustas bet koks viešas jo 
veikalų skaitymas. . .

Tačiau, visa tai nepajėgė nutildy
ti rašytojo, kuris savo pašaukimą su
prato kaip kovą_ prieš minties ir inte
lekto priespauda^ ir buvo pasiryžęs uz 
tą kovą užmokėti bet kokią asmeniško 
kentėjimo ar ir gyvybės kainą. 1967m. 
S-tų Rašytojų Sąjunga laikė savo ket
virtąjį kongresą. Solženicinas nebetu
rėdamas teisės jame viešai kalbėti, 
išdalino visiems dalyviams asmeniš
kus laiškus, prašydamas ginti rašyto
jų laisvę, saugoti nuo šmeižtų ir per
sekiojimų ir aplamai siekti cenzūros 
panaikinimo. Tai pat papasakojo apie 
savo paties persekiojimus ir laišką ši
taip užbaigė: “Mano kūryba pagaliau 
užslopintą, nutildyta ir apšmeižta......
Tačiau aš pats užtikrinu, kad kas be
atsitiktų, įvykdysiu savo, kaipo rašy
tojo uždavinį. Niekas negali sulaikyti 
tiesos. Aš, gi, už jos skleidimą epu 
ir mirti pasiruošęs. Tačiau kiek pra
eities ir dabarties pavyzdžių gal pa
galiau mus išmokys nestabdyti rašyto
jo plunksnos net ir jam tebesant gy
vam”.

Žinoma kongrese apie tą laišką 
ir neužsiminta, bet jis plačiai paskli
do Sovietų Sąjungoje, slapta parduoda
mas iš rankų į rankas, kaip ir kiti jo 
raštai. “Vėžio Palata” sklido šimtuo
se mašinėle perrašytų kopijų. Auto
rius, palaikomas eilės pasižymėjusiu 
rašytojų, nenustojo veltui kovojęs dėl 
leidimo atspausdinti veikalą S-tų Są-
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MELBOURNO LIETUVIU. KLUBE 
METINIS SUSIRINKIMAS.

M.L. Klubo metinis susirinkimas 
Įvyko š.m. liepos m. 30d. Lietuvių Na
muose. Susirinkime dalyvavo 75 nariai 
ir nemažas būrys tautiečių. O ir jie 
privalėtų būti klubo nariais! Pirminin
kavo Klubo pirm. p. A. Bladzevičius, 
sekretoriavo p. N. Butkus. Patiekta 
susirinkimui dienotvarkė praėjo gana 
skalndžiai.

Vieton pasitraukusiųjų Tarybos 
narių, išrinkti: p.p. V. Karazija, A. 
Klimas, A. Pocius ir B. Vingrys. Kan
didatu liko V. Sidabrą. Antru metų ka
dencijai Taryboje yra likę: p.p. J. 
Pelenauskas, V. Klimas ir J. Šeme- 
tas (jun). Į Kontrolės K-ją išrinkti p.p. 
J. Meiliūnas, L. B arkų s ir J. Antanai
tis.

Ataskaitini pranešimą padarė 
Klubo pirmininkas p. A. Bladzevičius. 
Metai buvo, palyginus sėkmingi: at
likti namų fronto, koridoriaus dažymai 
bei kiti smulkesni remontai. Per metus 
turėta 11.946.83 dol. pajamų ir 10.138. 
37 dol. išlaidų. Pajamos iš auk u, pa
skolų, parengimų ir salių nuomos pa
reikalavo iš Tarybos darbo ir pasi
šventimo.

Licenzijos gavimo reikalai pastū
mėti gana toli ir jau laukiama licenzi
jų teismo posėdžio ir jo sprendimo. 
Dėl licenzijos nereikia būti nei per 
daug optimistams, nei pesimistams.

Iš klubo nesėkmės paminėtini 
skaityklos ir valgyklos trumpas egzis
tavimas dėl lankytojų stokos.

Smulkią piniginę ataskaitą pada
rė p. V. Ališauskas.

Patiekta ateinantiems metams sa- 
mata sumoje 9.150 dol. po trumpų dis
kusijų priimta.

Svarstant ateities veikimo reika
lus, susirinkimas pritarė, kad Klubo 
Taryba sudarytų patariamąją Komisi
ją Lietuvių Namu, eksplotacijai, re
montų, ir įrengimo reikalams. Komisi
jos amžius neribotas ir keičiantis ta
ryboms jos veikimas nesustabdomas, 

tuo bus atsiektas namų tvarkymo, tęs
tinumas.

Skolinusiems Lietuvių Klubui pi
nigus bus išduoti paskolos lakštai, 
kurie turi būti pritaikyti anksty ve s- 
niems Klubo Tarybos nutarimams ir 
susirinkime išreikštiems pageidavi
mams.

M.L. Klubas turi skolos austra
liškame bankei, kuri susirinkimo nu
tarimu, turėtų būti pervesta į Lietuviu 
Kooperatinę Kredito D-ją “Talką”. 
Formalumus pavesta atlikti naujajai 
Klubo Tarybai.

Stengtasi, kad Lietuvių Namai 
patys save išsilaikytų, bet d*ar turint 
skolų, buvo ir bus priimamos iš tau- 
teičių aukos ir paskolos. Mūsų mel- 
bourniečių yra garbės reikalas juos 
privesti prie tokio stovio, kad jais ga
lėtume su pasitenkinimu naudoti kul
tūriniams, bendruomeniniams ir asmeni
nio bendravimo reikalams.

Senajai Tarybai, ypač pasitrau
kusiems jos nariams, padėką, pareiš
kė Apylinkės Pirmininkas p. G. Žem
kalnis, o naujai sudarytajai palinkėjo 
geros sėkmės.

IGA.
***

’’TALKOJE”
Lietuvių Kooperatinė Kredito D-ja 

"Talka” finansinius metus baigė š.m. 
birželio mėn. 30d., palyginus, gana 
sėkmingai. Talkos metinis susirinki
mas, išklausyti valdybos pranešimams 
ir išrinkti naujai valdytai, kaip numa
tyta, įvyks s.m. rugsėjo mėn. 16d. 
"Talka” prašo visus savo narius, pa
keitus savo gyvenamąsias vietas, ne
delsiant pranešti naujus adresus, kad 
galėtų būti pasiųstos apyskaitos ir 
oficialus kvietimas į metinį susirinki
mą. Pranešimus siųsti šiuo adresu: 
"Talka”, Box 4051, G.P.O. Melbour
ne, Vic. 3001.

IGA.
***

Petrui Mažyliui50 Meta/
Kas nepažįsta Geelonge Petro 

Mažylio? Kas. nesinaudojo jo meis
triškais patarnavimais? Sugedo žolės 
piovimo mašinos ar šaldytuvo motoras, 
vykstama pas Mažylį. Prireikė kele- 
tos naujų elektros tašku ar naują lai
da. norima įvesti Į sandėliuką, krei
piamasi pas Mažylį. O šeimininkės jei 
sugedo skalbimo mašina, prosas ar 
koksai "mixeris”, tai net neprašo, o 
tik praneša ir Mažylis turi skubiai at
vykti sutvarkyti. Tokia jau nusistovė
jusi tvarka. Visi žino, kad Mažylis 
atvykęs sutvarkys.

P. Mažylis į Australiją ir Geelo.n- 
gą. atvyko 1953 metais ir tuojaus įsi
jungė į Bendruomenini gyvenimą. Bu
vo jis kelis metus iš eilės Sav. mok. 
mokytojas. Dirbo įvairiuose komitetuo
se. Daug kartų buvo Apyl. valdyboje, 
kurioje ir dabar eina kult, reikalams 
nario pareigas. Buvo parapijos komi
tete anksčiau ir dabar yra jo narys. 
Jis vis skuba ir visur suspėja. Pilnas 
vis dar energijos nors ir pušimtį me
tų sulaukė. Gera, kad ponia Emilija 
netik jam netrugdo, bet dar ir paska
tina bendruomeninį darbą dirbti.

P. Mažylis gimė 1922m. liepos 
mėn. 26d. Šimonių valšč. Panevėžio 
apskr. Lankė gimnaziją, vėliau ama
tų mokykla. Panevėžyje iš kurios suo
lo jaunas išėjo Tėvynės ginti. Po ka
rio metais gyvenimas panašus į dau
gelio mūsų D.P. stovyklose. Mėgino 
laimę Belgijos kasyklose, bet nera
dęs atvyko Australijon ir gražiai įsi
kūręs gyvena su žmona Emilija Gee
longe.

Liepos 22d. per parapijos balių 
sukaktuvininką sveikino kun. P. Dauk
nys ir Apyl. Vaid. pirm. Dr. S. Ska- 
pinskas. pasveikinęs įteikė valdybos 
bendradarbių vardu dovanėlę. Sveikino 
Petra, ir visi svečiai sugiedodami 
"Ilgiausių Metų” ir linkėdami dar 
daug našaus darbo Geelongo lietuvių 
bendruomenei.

A. Skėrys.

Keturi Pertho dainininkai: R. Repse- 
vičius. T. Francas, E. Repsevičius ir 
R. Cibulskis.

NEWCASTLE DISKUSIJŲ KLUBO 
PRANEŠIMAS.

Šių metų liepos 9d. D. Klubo su
sirinkimas įvyko p. Jazbučio namuose, 
paskaitą skaitė p. Nekrošius tema 
"Pasaulio moterys”.

Paskaita aptarė moters buitį įvai
riose pasaulio šalyse, pasiremiant tų 
šalių papročiais bei nerašytais įstati
niais. Moters padėtis šeimoje ir visuo
menėje jos santykiai su vyru buvo ir 
tebėra diktuojamai šių įsigalėjusių pa
pročių, pries kuriuos ir rašyti įstaty
mai yra dažnai bejėgiai, bei skirtingų 
rasių, skirtingų moralės supratimų.

Po paskaitos sekusių diskusijų 
metu buvo aptarti pačios paskaitos iš
kelti faktai ir kiti temai giminingi klau
simai. Bendrai paėmus, Klubo nariai 
suprato ir Įvertino moterų problemas 
ir • jų ypatingai nepavydėtiną padėti 
kultūriniai atsilikusiose salyse.

Sekantis susirinkimas įvyks rug
sėjo 3d. 6 vai. vakaro Dr. Kišono na
muose. Paskaitą skaitys p. Bajalio 
kviestas svečias p. Lapinskas.

V. Kristensen, 
D. Klubo Sekretorė.

***

Įėjimą, mirtiną ligą. Dabar ir vėl jis 
priverčiamas pakelti nemažiau sun
kius bandymus”.

Į Nobelio premijos pasiūlymą 
rašytojas atsakė ją priimąs su dėkin
gumu ir nustatytą dieną norįs vykti 
jos atsiimti asmeniškai. Tačiau Krem
lius negalėjo to leisti ir Solženicinas 
į Stokholmą nenuvyko. Be to, tuoj pat 
po ptemijos paskyrimo oficialioj So
vietų propagandos mašina vėl atsisu
ko prieš jį, apšaukdama ji pati ir šve
dų akademiją vakarietiškų anti-sovie- 
tiškų jėgų įrankiais. Visa eilė laik
raščių pareiškė, kad premijos pasky
rimas esanti nauja tarptautinė anti-so- 
vietinė provokacija, parodanti Vakaru 
literatūrini bankrotą. O slaptoji poli
cija dar suintensyvino savo aukos per 
sekiojimą. Reikia bijoti, kad jos pas
tangos gali nuvaryti šitą genialų kū
rėją i perankstyvą kapą, vėl kalėjimą 
ar, pagal naują sovietijos paprotį,! 
'beprotnamį’.

Tuo tarpu rašytojas atsisakė ga
limybių pabėgti į Vakarus, nes nega
lįs, nei egzistuoti nei kurti, be savo 
krašto. Šalia aukščiau minėtų veikalų, 
jis yra pabaigęs dar vieną darbusis 
stalinistinių koncentracijos stovyklų 
"Stovykla - Archipelagas” ir pirmą, 
dalį trilogijos apie pirmą pasaulinį 
karą “1914m. rugpjūtis”, kuri 1971m. 
išėjo rusų kalboje Paryžiuje, o dabar 
jau turėtu, būti pasirodžius ir vertimuo
se.

Praeitų metų rugpiūčio m. Vaka
rus pasiekė kurį laiką S-tų Sąjungoje 
cirkuliavęs nuorašas Solženicino laiš
ko rašyto slaptosios policijos virši
ninkui ir ministeriui pirm. A. Kosygi
nui nusiskundžiančio dėl slaptosios 
policijos neteisėto ir brutalaus perse
kiojimo. Jame autorius rašo: "Daug 
metų tylėdamas pakėliau jūsų tarnau
tojų sauvaliavimą. Tačiau daugiau ty
lėti nebegaliu”. Toliau jis skundžia
si, kad jo laiškai konfiskuojami, na
mai ir darželis slaptais aparatais se
kami, o jo asmuo K.G.B. tarnautojų 
viešumoje nepaliaujamai šmeižiamas.

Ir trukdymų del Nobelio premijos 
atsiėmimo rašytojas nėra nuolankiai 
priėmęs. Vakaruose žinomas jo susi
rašinėjimas su Nobelio Akademijos 
sekretorium Dr. Karl Ragner Gierow. 

Kai paaiškėjo, kad autoriui neįmano
ma važiuoti i, Stokholmą Dr. Gierow 
pasisiūlė pats atvykti į Kaskva. ir pre
miją Įteikti Švedijos ambasadoj. Ta
čiau ambasada, matyti bijodama poli
tinių komplikacijų, su tuo nesutiko. 
Tada pats Solženicinas premijos įtei
kimo iškilmei pasiūlė privatų butą 
Maskvoje. Šiemet Karl Gierow jau ruo
šėsi vykti į Maskvą, bet paskutinę mi
nutę išvažiavimo viza jam buvo sulai
kyta.

***

6. Keli Solženicino veikalų bruožai, 
Gyvenimų Kaleidoskopas.

Būtų tuščia pretenzija mėginti ke
liuose puslapiuose susumuoti milžiniš
ko masto rašytojo didžiulius veikalus. 
Tenoriu bandyti trumpai iškelti kelis 
bruožus, kurie labiausiai man liko at
mintyje.

Nuomonių suskilimas S-tų Sąjun
goje, kaip ir Vakarų susidomėjimas, 
be abejo buvo iššaukti dėl to, kad Sol- 
ženicino veikalai yra nepagražintas 
atidengimas šiandieninės sovietų sis
temos. Jie vaizduoja įvairius gyvenimo 
aspektus tos visuomenės, kuriai auto
rius pats priklauso ir žmones, kuriuos 
jis pažįno ir nuo kurių dažnai kentėjo. 
Kiekviename veikale atrandamas pats 
autorius ir jo asmeniški patyrimai, ir 
todėl jie tokie įtikiną. Turbūt dėl to 
jie ir atrodo tokie pavojingi ir nepriim
tini sovietinės diktatūros saugotojams 
ir gynėjams. Tačiau būtų didelis nesu
sipratimas ir rašytojo nuvertimas, jei 
galvotume, kad jo veikalai tėra politi
nės opozicijos dokumentacija apie ne- 
pritartinus viešoje gyvenimo pasireiš
kimus. ;

Solženicino romanai, apysakos 
prozinės poemos yra studija žmonių ne 
vien kaip politinės santvarkos narių, 
bet kaip individų, savo asmenišką li
kimą patiriančių, atsakymo į didžiuo
sius gyvenimo klausimus ieškančių, 
kenčiančių, besidžiaugiančių, mylin
čiu, neapkenčiančių, mirties bijančių, 
gyvent trokštančių. Didžiuosiuose vei
kaluose “Vėžio Palata” ir "Pirmasis 
Ratas” atskirų žmonių gyvenimai skai
tytojui atsiskleidžia kaleidoskopiniu 
margumu, viens kita paliesdami, kar
tais įtaigodami, bet retai vienas su 
kitu iš esmės susiliedami, nes net ir 

panašaus likimo akivaizdoje kiekvie
nas turi jį pats savaip išgyventi. Ko
kios didelės bendruomenės žmogus be 
būtų narys, mirti jam visuomet reikia 
vienam. Autoriaus geniali Įžvalga ati
dengia visus tuos gyvenimus ir indivi
dus iki pačių gelmių, ir tai ne anali- 
zais, aiškinimais, bet tiesioginiu jų 
žodžių, samprotavimų, viens kitam da
romo įspūdžio perdavimu, ir ypatingai 
nepalyginamu sugebėjimu, parodyti ne 
dasakant, pavaizduojant reikšmingiau- . 
sias, išskirtinas detales tarsi savai
me suprantamas, kasdieniškas, nesvar
bias. Jo veikėjai tokie gyvi, atpažįs
tami, savo nepaprastame įvairume įti
kiną, kad jie skaitytoją pagauna ir 
verčia daruge su savimi gyventi. Man 
panašu išgyvenimą tėra davę Dosto
jevskio raštai.

Štai "Vėžio Palata” - vėikalas, 
kuris liktų šedevras, net jei jo vaiz
duojama klinika būtų ne S-tų Sąjungo
je, bet kur nors kitur pasaulyje, jei 
jame ir nebūtų politinės aplinkos vaiz
davimo, nors čia tas vaizdavimas pri
duoda įvykiams ir veikėjams ryškumo, 
reljefo.

Veikalas pasakoja tai, kas varde 
nusakyta: apie tolimos provincijos 
vėžio ligų klinikos vieną, palatą. Ka
dangi kitos panašios klinikos niekur 
arti nėra, į ja sueina ligoniai iš įvai
rių užsiėmimų ir iš visų socialines 
skalės pakopų. Trūksta patalpų, trūks
ta gydomojo personalo, taigi negali bū
ti ir kalbos apie padalinimus į atski
ras ir bendras palatas: lovos stovi ko
ridoriuose, palaiptėse, ir kur tik beįma
noma. Vaizduojamoj palatoj telpa de
vynios lovos. Laikotarpis tęsiasi apie 
pusmetį. Per tą pusmetį ligoniai kei
čiasi, vieni iškeliami, kiti miršta, la
bai retas išeina daugiau ar mažiau pa
sveikęs. Visus jungia baisi, be gailes
čio kankinanti liga, ištinkanti vieno
dai beteisį tremtinį ir aukštą slapto
sios policijos pareigūną, mokinį, moks
lininką ir beraštį kaimietį, azijatą ir 
europieti, partijos narį ir jos priešinin
ką, vos gyvenimą pradėjusį jaunuolį, 
gyvenimo stiprumą pasiekusį vyrą, ir 
jau didžiąją^ gyvenimo dalį užpakaly 
savęs bepaliekantį senį. O iš jų nei 
vienas nenori mirti, vįsi kenčia skaus
mą, visi trokšta pasveikti. Baisioji 
liga jų visų iki šiol patirtus išgyveni

mus, džiaugsmus ir sielvartus lyg ir 
nukelia i perspektyvą, priverčia ben
driau vertinti, ieškoti ligšiolinės eg
zistencijos pateisinimo ar patvirtini
mo. O išorinis visų padėties sulygini
mas, socialinių pakopų panaikinimas, 
panaikina ir baimę bei vienas kito var
žymąsi. Kitose sąlygose galbūt reikė
tų eilės metų vienam kitą pažinti, čia 
gi užtenka kelių dienų. O liga apjun
gia netik ligonis, bet ir gydytojus, 
slauges, ligoninės tarnautojus. Vėžys 
valdo visų gyvenimus ir todėl savo tik
rumoje jie greičiau ir pilniau atsi
skleidžia.

7. Moralinė individo atsakomybė.
Visų Solženicino romanų ir nove

lių veikėjai, kaip ir kiekvienas gyvas 
žmogus turi už save ir savo veiksmus 
nešti moralinę atsakomybę, daryti mo
ralinius sprendimus, kurių nepalengvi
na nei Įstatymų kodai, nei nustatytos 
taisykles ar prirašytos dogmos. Nie
kas negali individui padėti pasirinkti 
tarp gero ir blogo. Niekas negali būti 
atleistas nuo moralinės atsakomybės 
už savo veiksmus. Lengva tik didžiau 
siems hipokritams ir niekšams. Saugu
mietis Rusanovas "Vėžio Palatoj” 
iškilus kalbai apie moralinį tobulumą 
turi greitą atsakymą: "Yra klausimų 
į kuriuos galutinas atsakymas senai 
surastas ir jie nebediskutuojami”. Ki
ti tų atsakymų vis turi ieškoti. Daktare 
Doncova turi apsispręsti, ar saugoti 
savo gyvenimą laikantis ministerijos 
nustatytų taisyklių, ir duodant nusta
tytą radijacijos sesijų skaičių per ap
aratą, per dieną, nors jų ir neužtenka 
jos ligonių gyvybių gelbėjimui ar pra
ilginimui, ar pamiršus ir taisykles ir 
atsargumą statyti savo gyvybe i neabe - 
jotiną pavojų, bet gelbėti kitus. Tokia 
asmenybė kaip ji temoka gelbėti kitus. 
O jos sprendimas įvyksta kaip ir be 
pastangos.be abstrakčių filosofinių 
samprotavimų, kuriems ji ir laiko ne
turi. Neturi ji laiko ir aukštesnio moks
linio laipsnio isigyjimui, kuriam yra 
padarius visus tyrimus ir surinkus me
džiagą. Tik tezės ji negali apginti, nes 
tai reikštų laikiną pasitraukimą iš kli
nikos nuo ligonių,

(Bus daugiau)
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£PO£IAW
ŠACHMATAI.

KOVAS AUSTRALU TURNYRE.
1972 metų Sydnėjaus australų, 

pagrindiniame šachmatų Grade Match 
turnyre dalyvavo viena “Kovo šach
matų komanda “A” rezervo grupėje. 
Teko sužaisti šešias varžybas iš ku
rių, mūsų šachmatininkai laimėjo dvi. 
Vienos baigtos lygiomis ir likusios 
trys pralaimėtos. Komandos sąstatas 
buvo nepastovus. Trūkstant žaidėjų 
vienose varžybose talkininkavo V." 
Liūgą, naujasis “Neries” klubo pir
mininkas. Gražus pirmininko žestas 
gali būti žingsnis į sugyvenimą ir 
bendravimo kryptin tarp šių dviejų 
sporto klubų.

Virš dešimt metų sąžiningai ir be 
pertraukos žaidęs šioje komandoje 
P. Grosas dėl savo padidėjusio biz
nio negalėjo dalyvauti turnyre. P. Gro
sas buvo labai punktualus ir labai pa
reigingas šachmatininkas.

Turnyre dalyvavo ir laimėjo taš
kus šie šachmatininkai: (Skliausteliuo
se pažymėta sužaistu,partijų skaičius).

V. Koženiauskas 3 taškai /5/ 
3. Simonas 2% taškai /5/
V. Augustinavičius 21/ taškai/5/ 
J. Dambrauskas 1 taškas /2/ 
J. Karpavičius Vz taško /4/ 
V. Liūgą 0 taško /!/

V. Augustinavičius. 
***

SPORTAS GEELONGE 
VYRŲ KREPŠINIS

Vytis, likusioji komandos dalis^ 
kovoja iš širdies. Kol sugryš Rinkti
nės dalyviai mūsų vyrukai turi laimė
ti bent dvejas rungtynes, kad išlaiky
ti vilti, patekti į finalus. Dalinai tas 
atsiekta su Vyties gražiu laimėjimu 
prieš Try Boys Trotters 72 - 37 rezul
tatu. UŽ Vytį taškus sumetė: A. ;Ren- 
kauskas 19, R.;Gvildys 13, E. Gvil
dys 12, G. Kymantas 10, A. Jakubaus
kas 10 ir V. Gerakavičius 8.

BERNIUKAI ŽEM. 18M.
Jauniai nieko neatsilikdami nuo 

vyresniųjų lengvai laimi prieš Pivot 
City 79 - 25. Taškus pelnė: A. Ren- 
kauskas 37, B. Seeley 12, E. Kardas 
24, R. Gailius 4 ir E. Ziernickillini 
2.

BERNIUKAI ZEM. 16M.
Jaunesnieji puikiai žaisdami iš

lošė prieš' Tigers 81 - 18 rezultatu. 
Taškus pelnė: E. Kardas 35, R. Gai
lius 21, P. Šutas 11, K. Bindokas 8, 
P. Žvirblis 4 ir D. Šutas 2.

BERNIUKAI ŽEM. 14M.
Tikslus^ metimai atnešė laimėji

mą pries' £ivot City 2. 62 - 16. Taš^- 
kus pelnė: D. Šutas 22, P. Urban (avi- 
cius) 16, V. Zyle 14 ir P. Šutas 10.

Australijos lietuvių krepšinio rinktinę kovoja su Kanados lietuvių rinktine 
Toronte. Kova baigėsi 111:92 pasekme kanadiečių naudai S. Dabkus
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BERNIUKAI ZEM. 12M.
Vyties čempijonų komanda, nepra- 

lošusi nei vienų rungtynių per pasku- 
tįpius dvejus sezonus žada vėl tą pati 
pakartoti. Pradžia nėra bloga, Vytis 
44 laimi prieš Try Boys 20. Taškus 
pelnė: D. Šutas 40 ir L. Valaitis 4. ;

Norėtumėm išreikšti užuojautą 
vienam šios komandos žaidėjui, ku
ris dėl daktaro patarimo negalės kuri 
laika žaisti, būtent Kęstučiui Jomantui. 
Linkim jam greitai sugrįžti.

MOTERŲ. KREPŠINIS.
Moterų pirmai komandai vis sunki 

duona. Pralošė prieš stiprią Y.M.C.A. 
komandą 16 - 87. Taškus pelnė A. 
Jančiauskaitė 6, B. Gailiūtė 4, R. 
Deckytė 4 ir O. Simaitytė 2.

Antroji moterų, komanda galėjo 
rungtynes laimėti,- bet trūko tiksles
nių mėtymų. Vytis 16 - N.N.S.Y.C. 
31. Taškus sumetė: B. Gailiūtė 8, 
D. Manikauskaitė 4, G. Dombi 2 ir A. 
Bungardaitė 2.

Tinklinio varžybos dar neprasi
dėjo.

K.S.

VYRU KREPŠINIS
Šiose rungtynėse Vyties vyrukai 

susitiko su jauna Beavers komanda. 
Pirmas puslaikis pasibaigė tik poros 
taškų priešininkų naudai, rezultatai bu
vo maži, nes abi pusės labai kietai 
dengė. Antrame puslaikyje pasirodė 
Beavers geresnis išlaikymas negu Vy
ties ir mūsiškiai pralošė 25 - 54. Už 
Vytį taškus pelnė: A. Renkauskas 11, 
R. Gvildys 6, A. Jakubauskas 4, V. 
Čerakavičius 2 ir B. Seeley 2.
BERNIUKU. KREPŠINIS ŽEM. 18 M.

VYTIS 43 - Y.M.C.A. 46.
Netikėtas pralaimėjimas, visi 

puikiai žaidė, ypatingai Edis Gvildys 
sumesdamas 17 taškų ir A. Renkaus
kas 15 tašku; sekė B. Seeley 7, R. 
Gailius 2 ir R. Medelis 2.

BERNIUKU KREPŠINIS ZEM. 16 M.
Už yirš minėtus pralaimėjimus 

atsirevanšavo berniukai žem. 16 metų 
klasėje sutriuškindami E.G.C.Y. ko
mandą 75 - 28. Už Vytį gražiai pasi
rodė Ėdis Kardas 37 taškai, Romual
das Gailius 18 tąškų, Kęstutis Bindo
kas 10 ir Vytas Šutas 6 taškus.

BERNIUKAI ŽEM. 14 M.
Čia mūsų berniukam atiteko skau

dus pralaimėjimas prieš Pivot City 
60 - 33. Už Vytį geriausiai pasirodė; 
Vytas Šjutas sumesdamas 16 taškų, se
kė S. Šutas 9, E. Urban 6 ir V. Zyle 
2.

Nijolė Bratanaviciutė - Wolf išsikovo
jusi Geelongo Apylinkės geriausios 
tinklininkės titulą. Foto V. Pranskū- 
nas.

BERNIUKU KREPŠINIS ŽEM. 12 M.
Vyties jauniausiai toliau skina 

gražius laimėjimus. Vytis lengvai 
laimi prieš Pivot City 65-11 rezulta
tu. Taškus sumetė sekančiai: Stasiu
kas Šutas 58, T. Lipšys 2, P. Mačiu
lis 2, L. Valaitis 2 ir V. Kymantas 1.

MERGAIČIŲ. KREPŠINIS PIRMOJ 
DIVIZIJOJ. ?

Nors rungtynes Y.M.C.A. ir pra
lošė 39 - 26 rezultatu Vytietės parodė 
stiprų pasipriešinimą, truko tik dau
giau metimų į krepšį. Taškus pelne: 
Rūta Deckytė 8, Aldona Mačiulyte 5, 
Lily Schrederytė 4, Birutė Gailiūtė 4, 
Aldona Jančiauskaitė 3 ir A. Bungar- 
daitė,2. *

Šia proga Vyties Valdyba ir spor
tininkės linki šios komandos nariai 
Olivijai Simaitytei greit pasveikti ir 
stoti į kovą ginti Vyties Klubo spal
vas.

MERGAIČIŲ. KREPŠINIS TREČIOJ 
DIVIZIJOJ.

Trenerė Lucija Volodkaitė gali 
pasididžioti savo komanda, kuri lai
mėjo prieš Students 37 - 17. Gerai su
žaidė Birutė Gailiūtė ir Angela Bun
gardaitė sumesdamos 14 ir 13 taškų, 
perdaug neatsiliko ir Danute Manikaus
kaitė 6 taškai, ir C. Adomaitytė 4 
taškai.

MOTERŲ TINKLINIS.
Pereitą savaitę prasidėjo Gee

longo Apylinkės Tinklinio Varžybos. 
Pirmas rungtynes teko žaisti prieš 
lenkių Syreną komandą. Laimėjimas 
mūsiškėm nebuvo sunkus. Rezultatai 
iš dviejų setų 15-12 ir 15-0.

Šia proga sveikinam Nijolę Wolf 
(Bratanaviciutė) laimėjus “best and 
fairest” titulą Geelongo Tinklinio 
Sąjungoj, užbaigus žiemos sezoną.

VYRŲ TINKLINIS
Vyrai tinklininkai, užėmė ketvirtą 

vietą, pereitam sezone pirmoj divizi
joj įsitikino, kad jie užsitarnavo sau 
atostogas. Taigi ir šiose varžybose 
Vytis nėra atstovaujama. Reikia tikė
tis, kad po poilsio visi, kaip vienas 
vėl sugryš į “kovą”.

Vyriausia pasaulio olimpiados da
lyvė bus anglė L. Johnston. Ji yra 
67 m. amžiaus ir atvyks kaip jojimo 
varžybų dalyvė. Tai bus jos trečioji 
olimpiada. Pirmą kartą ji dalyvavo 
1956 m. Melburne.

Apie 3.500 Miuncheno policinin
kų mokosi svetimų kalbų, kad olim
piados dienomis galėtų suteikti in
formacijų įvairiais klausimais. Popu
liarios yra anglų, prancūzų, italų ir 
rusų kalbos.

Pirmąją olimpiadą Atėnuose ste
bėjo 70.000 žiūrovų, šią olimpiadą 
per televiziją galės sekti beveik bi
lijonas žiūrovų.

Olimpiados atidarymo parado me
tu gros pasikeisdami du orkestrai po 
25 muzikantus, šie orkestrai ruošia
si pusantrų metų. Kiekvienai šaliai 
pritaikytos atskiros melodijos. P. 
Amerikos sportininkai žygiuos pagal 
sambos, mambos ir bosanovos me
lodijas. Afrikiečius lydės būgnų rit
mas. Kiekvienai šaliai buvo surasta 
tinkama muzika.

VERTA PAGALVOTI
Atsimename visi kaip prieš penkis 

metus Sydnėjaus lietuvių, sportine veik
la buvo pairusi, sušl'ubavosi. Tuo lai
ku dalis jaunuolių atskilo dėl kovo 
klube vykstančios netvarkos. Reikėjo 
kas nors daryti, kad tie jaunuoliai ne
nueitų į svetimus klubus.

Nebuvo paslaptis, kad dalis spor
tuojančio jaunimo nubyrėjo dėl tos pa
čios priežasties. Taigi su vyresniųjų 
pagelba ir buvo sukurtas sporto klu
bas “Neris”. Naujas klubas buvo su
tiktas su smarkia kritika, ir nepasi
tenkinimu iš senųjų sportininkų ir 
-ypatingai kovo valdybos. Galima sa
kyti, kad nuo to laiko ir tebėra nepasi
tenkinimai, nesusipratimai ir jokio no
ro bendradarbiauti. Paskutiniame p. 
V. Daudaro parašytame straipsnyje 
“M.P.” Nr. 25 randame daug priekaiš
tų padaryta 'Neriui" be rimtesnio pa
grindo. Norėtųsi atsakyti į tuos bereikš
mius priekaištus, bet nerandu reikalo. 
Po penkių sportines veiklos metų ma
tome, kad Sydnėjaus lietuvių sportin
inkai sustiprėjo, susiorganizavo ir 
šiandieną visi esame patenkinti savo 
sportininkų veikla. O tai dėka to, kad 
anuo kritišku laiku buvo susigriebta 
suorganizuoti antrą sporto klubą/'Nen. 
Kada dalykai gerai eina, rodos netu
rėtume kuo pyktis, reikštu broliškai 
sugyventi, vieni kitiems ištiesti ran
ką. Bet, deja, to nėra. Nesugyvenimas 
tarpusavy šių dviejų sporto klubų nėra 
geras dalykas,' ko turėtume vengti, 
Būdami realistai turėtume ieškoti bū
du kaip tą blogybę pašalinti. Ar nerei
kėtų abiejų klubų valdyboms ieškoti 
geresnio sugyvenimo. Gal būtų pats 
laikas p. V. Daudarai ir Kovo valdy
bai rimtai pagalvoti, bet ne metytis 
tuščiais žodžiais. ;

St. Norvilaitis.
***

Danutė Brazdžionytė, kai tėvelis 
(Australijos Liet. Rinktinės kapitonas) 
svaidė ,sviedinius Amerikoje už Aus 

tralijos liet, garbę, maža Danutė žaidė 
taip pat sviediniu.

Pagrindinis XX olimpiados pasta
tas yra lengvosios atletikos stadijo- 
nas. Jame telpa 80.000 žiūrovų. Deng
tas rusvos plastikos stogu, tačiau ga
na šviesus.

Kolkas vienintelė olimpiados kliū
tis yra arklių epidemija Meksikoje. 
Kaikurios šalys žada boikotuoti olim
piadą, jei bus įsileisti Meksikos ark
liai. V. Vokietijos raiteliai išsprendė 
šią problemą ir žada jiems pasko
linti savo žirgus.

SPORT4S LIETUVOJE
Lietuvos 43-čiose plaukimo pirme

nybėse Vilniaus atvirame 50 m. il
gio paseine gerai pasirodė seserys 
Birutė ir Dalia Užkuraitytės. Birutė 
nesunkiai laimėjo 100 m 1. st plau
kimą ir pasiekė naują Lietuvos re
kordą per 1:03,8 sek. Senasis rekor
das buvo 1:05,3 ir priklausė E. Uluo- 
zaitei. B. Užkuraitytė tikisi patekti 
į Sov. Sąjungos olimpinę rinktinę.
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LIETUVIU. JURU. SKAUTU. 
JUBILIEJINE STOVYKLA.

J.S. Vyt. Vaitkus.
Toli nuo tėvynės, išsisklaidę po 

platų pasauli, lietuviai jūrų skautai ir 
skautes suplaukė šiais metais į Ro
muvos stovyklą prie gražaus Fox eže
ro Kanadoje, paminėti 50 metų veik
los sukaktį. Stovykla įvyksta tuoj 
po Jaunimo Kongreso stovyklos ir tę
sis nuo liepos 16 d. iki 22 dienos.

Lietuvoje jūrų skautų šaką įstei
gė Dr. Julius Jurgėla 1922m. kovo 12 
dieną prie Baltijos Jūros krantų.Ne- 
trukus jūrų skautų vienetai pradėjo 
steigtis beveik visuose didesniuose 
Lietuvps miestuose. Kaune, Klaipė
doje, Šiauliuose, Panevėžyje, Biržuo
se, Ukmergėje, Alytuj, Zarasuose ir 
kitur, įsisteigę jūrų skautų laivai gy
vai reiškėsi veikloje, Įsigydami bai
dares, valtis, burlaivius, bei mokyda
miesi jūrininkystės. ;

Dažnai jūrų skautai išplaukdavo 
į tolimesnes keliones. Zarasiečiai 
baidarėmis bent du kartus nuplaukė į 
Kauną ir kartą pasiekė net Klaipėdą. 
Biržiečiai savo valtimi atplaukė an
troj on Tautinėn Stovyklon į Aukštąją 
Panemumę 1938 metais, o vėliau, be
rods, bandė pasiekti Rygą.

Klaipėdiečiai, gyvendami prie jū
ros, nepasitenkino plaukiojimu vien 
pakrantėmis, bet atliko keliolika toli
mų kelionių savo jachtomis, aplanky
dami Gotlando salą, Liepoją ir kitus 
kaimyninių valstybių uostus.

Lietuvos jūrų skautams besiver
žiant į jūrą kelias nebuvo lengvas. Te
ko pergyventi daug sunkumų, skaudžių 
valandų ir nugalėti audrų. Baltijos Jū
ra net ir aukų pareikalavo, kai 1933 
metais Klaipėdos uosto vartuose žuvo 
jachtą “Budys” su trimis jūrų skau
tais Amulevičium, Jasiukaičiu'ir Šid
lausku, o 1936 metais nuo molo Į jū
ros gelmes buvo nuplauti Garmus ir 
Nemcinavičius.

Siu brolių gyvybės auka, padėta 
ant Lietuvos jurų skautijos veiklos 
aukuro, dvasiniai dar labiau sustipri
no jūrų skautijos eiles ir amžinos pa
garbos ženklan įpareigojo kiekvieną 
jūrų skautą ir vadovą tęsti žuvusių 
brolių pradėtą darbą Lietuvoje ir gra
žią Lietuvos jūrų skautijos idėją puo
selėti atsidūrus toli nuo tėvynės.

SKAUTAS ALGIS IR KIPŠAS 
(Skautiška pasaka stovyklos fone)

Čia pas mus gyveno Algis, 
Skautas linksmas ir žvalus. 
Baisiai mėgo stovyklauti, 
Buvo darbštus ir švarus.

Nuo pirmos dienos stovyklos - 
Palapinėms tik pakilus - 
Su skiltim jaunųjų brolių 
Dirbo jis, čia, ir mokinos.

Ruošėsi jis, specialybėms. 
Gražiai rodėsi prie laužo, 
Smarkiai kirto “patyrimą”. 
Nesidėjo su padaužom!

Žodžiu, vyro tu geresnio 
Nesurasi, kiek ieškotum - 
Visi gyrė brolį Algį, 
Kad jis skautas ne bet kokis!

Bet dar pasakos ne galas - 
Nepabaigta dar jinai...
Viskas būtų gerai buvę, 
Jei ne kipšo apžavai.

Mat dauboj ten, už virtuvės,
Nuo senų, senu laikų. 
Senas kipšas sau gyvena 
Sekdams išdaigas vaikų!

Su padaužomis jam lengva. 
Ten ir darbo kaip nėra - 
Tik rašyk j jaučio skūrą 
Ir jau užbaigta byla!..

Bet rūpėjo senam kipšui 
Suviliot skautei! gerą.
Jis tam tikslui pinkles pynė. 
Kol jų vieną pasigavo!..

Sėdi Algis ant kelmelio
Kažka skaito patylom. 
Prislenka prie jo kipšelis 
Ausin šneka patylom:

Nepriklausomos Lietuvos gyva
vimo metais, broliai ir sesės jūrų skau
tai ne tik kad dalyvavo jūrinės min
ties skleidimo ir puoselėjimo darbe, 
bet ir ruošė būsimus jūrininkus savo 
programiniais užsiėmimais. Iš Kauno, 
Klaipėdos ir Zarasų jūrų skautų eilių 
jūreivybės profesiją pasirinko ir jūrų 
kapitonų laipsnius gavo visa eilė jau
nuolių, kaip antai Labanauskas, Kui
zinas, Marcinkus, Domeika, Severinas, 
Dr. M. Slapšys ir eilė kitų, kurie yra 
Lietuvos jūrų skautijos pasididžiavi
mas.

Po antrojo pasaulinio karo Lietu
vai praradus laisvę, jurų skautijos 
veikla buvo sužlugdyta. Daugelis jūrų 
skautijos narių bei vadovų buvo pri
versti palikti numylėtus Lietuvos van
denis, auksinę Baltijos pakrantę ir iš
keliauti į tolimus kraštus prieglobs
čio ieškoti.

Nors ir atsidūrę svetimoje ir ne
pažįstamoje aplinkoje toli nuo tėvy
nės, lietuviai jūrų skautai ir sesės 
skautės nepamiršo Baltijos bangose 
žuvusių brolių, neužgeso jų širdyse 
tėvynės meilė ir nenuščiuvo numylėtų 
bangų ošimas jų mintyse. Įvairiose pa
saulio šalyse atsikūrė lietuvių jūrų 
skautų vienetai ir kartu su sausumos 
skautais sudaro skaitlingą. Lietuvių 
Skautų Sąjungą išeivijoje.

Australijos žemynan pirmieji lie
tuviai jūrų skautai atvyko pirmuoju po
karinės emigracijos laivu 1947 metais,, 
tačiau stipriau organizuotis pradėjo 
1950 metias, kada Melbourne įsisteigė 
jūrų skautų laivas, kuris ir dabar sėk
mingai pasireiškia ‘‘Džiugo” tunte 
apjungdamas jūrų būdžius ir jūrų skau
tus. Mažesni jūrų skautų vienetai kurį 
laiką, gražiai veikė Sydnejuje ir Can
berra je.

Negalėdami dalyvauti jubiliejinė
je stovykloje dėl perdidelio atstumo, 
Melbourne “Nidos” laivo įgulos na
riai siunčia skautiškus sveikinimus 
suplaukusiems stovyklon broliams ir 
sesėms, linkėdami, kad lietuvių jūrų 
skautija išeivijoje ir toliau išlaikytų 
ir perduotų jaunesniesiems broliams 
ir sesėms metų metais išugdytas lie
tuviškas jūriniai skautiškas tradici
jas ir kad nenutruktu organizacinis ry
šis tarp brolių ir sėsiu plačiame pa
saulyje sėkmingai telkiant lietuvišką 
jūreivišką jaunimą naujiems pasiryži
mams ir žygiams.

Gero Vėjo!
"Mesk į šalį, Algi, knygą - 
Karšty smegenys sutins!.*. 
Paskubėk į miestelį - 
“Coca - cola” atgaivins!..’’

Jei būtų kalbėjęs draugas, 
Ar padauža koks tenai. 
Būtų jų Jisai neklausęs, 
Bet kipšiuko apžavai

Suviliojo mūsų Algį 
Ir išvyko jis slapčia 
Niekam nieko nepasakęs, 
O sugrįžo - tik nakčia...

Jo visi stovykloj ieško -
“Kur tas vaikas? Tas gerutis?...” 
Niekas nieko, mat nežino - 
Juokias kipšas už eglutės...

Galas pasakos šios liūdnas 
(Baigiam ją virtuvėj ipesjų 
Skuta bulves, puodus šveičia 
Pasakos didvyris tas...

Pasakos moralas:

Jei esi stovykloj, vaike, 
Tai daryk, daryt kaip reikia!- 
Ne kvailiot čia suvažiuojam 
Bet gyvent Dievo gamtoje.

Dirbt, mokintis jug smagu
Šūkyje jaunų draugu, 

aisk, dainuoki, juokis tu,
Bet nekrėsk juokų kvailų!

* ***
Pasaka, ši kaip ir visos -
Nuo pradžios lyg pabaigos - 
Pasakų melagiaus darbas. 
Nėra krislo čia tiesos!

Na...
Gal ne viskas melagyste!..
Anądien mačiau pati 
Iš už krūmo ragą kys'ant 
Ir kanopas arklio dvi...

Melynšlipsė.

Pertho jaunoji karta dainuoja įvairiom progom vadovaujami p. V. Repsevi- 
čienės.

MANO KELIONE I 
AUSTRALIJOS ŠIAURĘ

2 Rašo R. Venclovas.
Sekančią 

dieną tos austres buvo servuotos 
priešpiečiams. Turėjo būti ir barbecue, 
bet mūsų laivo žuvautojai nebuvo to
kie laimingi, nepagavo pakankamai 
žuvies ir barbecue neįvyko.

Prie Hook salos yra pastatyta 
moderniška povandenine observatorija. 
Ji oficialiai atidaryta 1969m. Mūsų 
laivas sustojo ir čia. Observatorija 
yra 30 pėdų žemiau jūros lygio. Ap
lankęs šią observatoriją ir dar moto
riniu laiveliu per stiklini langą ap
žiūrėjęs jūros dugne augančius kora
lus, nusivyliau, nes jie buvo neaiš
kūs ir migloti. Negalima ir palyginti 
su Green saloje matytais koralais.

Nors buvo ir vėjota, bet mūsų ka
pitonas nutarė mums parodyti dides
nius koralų plotus. Nuo Hayman sa
los L rytus gilyn į jūrą dar buvo nu
plaukta apie 30 mylių (50 mylių nuo 
kranto), išplaukus iš salų rajono į 
atvirą jūrą, mūsų laivas buvo supamas 
ir mėtomas į visas puses, tik artėjant 
prie koralų juostos supimas sumažė
jo. Nuplaukus į koralu sritį, su val
tele, turinčia stiklini langa dugne, 
pastebėta, kad ir čia koralai yra ne
ryškūs ir tamsūs. Plaukiant atgal i 
saliį.rajoną, vejas nenurimo ir beveik 
visi keleiviai apsirgo jūros liga. Ka
pitonas aiškino, kad šie metai ypatin
gai vėjoti metai. Paprastai nuo gegu
žės menesio iki spalių menesio yra 
geriausias atostogų laikas ir jūra 
būna rami, oras šiltas ir sausa, o va
saros metu daug lyja ir labai karšta.

Ketvirta kelionės diena mūsų 
laivas pasuko atgal arčiau namų. 
Penktadienio vakare sustojome prie 
Brampton salos tilto. Coa atplaukė ir 
kiti “Roylen” laivai. Po vakarienės 
siu laivų keleiviai nuėjo į Brampton 
salos restoraną, kur pasišokta ir pasi
linksminta iki vidurnakčio. Laivas 
čia stovėjo iki sekančios dienos pie
tų ir buvo proga smulkiai apžiūrėti 
salą.

Visos mūsų, lankytos apgyventos 
salos yra maždaug vienodos - tik 
vienos didesnės, kitos mažesnės. 

Tragiškai ir netikėtai netekusius

vienintelio sūnaus EVALDO, 
mielus p.p. L0ZE3IUS

visi giliai užjaučiame ir liūdime.

Melbourne Liet. Evangelikų P-ja.

Jos apaugusios medžiais, iškylusios 
daugiau ar mažiau virš jūros. Yra smė
lėti gražūs paplūdimai, visur įrengti 
plaukiojimo baseinai. Modemiški 
restoranai ir ištaigingi vasaruotojams 
butai pastatyti arčiau paplūdimio. 
Laivams sustoti prie kiekvienos ap
gyventos salos yra tiltai. Jeigu tiltas, 
yra toliau nuo centro, tada keleiviai 
iš laivu, nuvežami mažais traukinu
kais. Yra suvenyrų krautuvės, paštas, 
bankas, Kiekvieną vakarą veikia resto
ranas su muzika ir programa. Žuvi
ninkams sudaromos sąlygos pažvejoti, 
golfininkams ir tenisininkams yra 
įruoštos aikštės. Pasivaikščiojimo 
mėgėjams yra padaryti takai ir iš 
aukštumų stebėjimo punktai. Salose 
yra motoriniai laiveliai, kuriais daro
mos savo svečiams vienos dienos 
ekskursijos į kaimynines salas, obser
vatoriją ar koralų sritį. Yra paruošta 
vieta nusileisti helikopteriams. Vasa
rojimas šiose salose su visu išlaiky
mu vienam asmeniui per dieną kaštuo
ja apie $20.00.

Iš visų aplankytų salų man la
biausiai patiko Long sala “Happy 
Bay” įlankoje, o taipogi liuksusiniai 
įruošta vasarvietė Hayman saloje. 
Hayman sala, yra garsi kaipo jauna
vedžių medaus mėnesio praleidimo 
vietovė, galinti apgyvendinti per 200 
porų.

Už sumokėtą pinigą laive galėtų 
būti daugiau liuksuso, tačiau vis viena 
kelionė buvo maloni. Besigrožėjant 
tropikinėmis salomis, bekvėpuojant 
grynu jūros oru, belankant vis naujas 
salas, muziejus, kitas vietoves, pasi
junti atitrukęs nuo kasdienių rūpesčių 
ir jauti tikrą poilsį. Mūsų laivas iš
viso buvo padaręs per 5 dienas virš 
300 mylių kelią.

Šeštadienį apie 4 valandą p.p. 
grįžome į Mackay. Iš čia visi keleiviai 
draugiškai atsisveikinę, išsikirstė 
skirtingais keliais: daugumas išskri
do namo lėktuvais, kiti įvažiavo savo 
mašinomis, o aš su žmona dar likome 
Mackay, iš kur sekančią dieną trau
kiniu išvykome atgal į Sydney, kupi
ni malonių įspūdžių iš savo keliones 
po Australijos šiaurę.

Mūsų Pastoge Nr.' 32."
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ko,

veiklos apyskaitos tvirtini-

RAMOVĖNU. SUSIRINKIMAS
Rugpiučio mėų. 27 d. 1 vai. po 

pamaldų lietuvių Sv. Jono parapijos 
salėje šaukiamas Lietuvių Veteranų 
Sąjungos Ramovė, Melbourne skyriaus 
susirinkimas ir naujos valdybos rinki
mai.

Susirinkimas šaukiamas po pamal
dų parapijos salėje narių patogumui, 
kad nereikėtų atskirai važinėti. Kvie
čiame visus narius, norinčius nariais 
Įstoti ir svečius gausiai į šį Ramovės 
svarbų metinį susirinkimą atsilankyti.

Ramovės Valdyba.
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

LATROBE VALLEY.
S.m. rugsėjo mėn. 2 d. šeštadie

nį, 7 vai. vak., Morwellio Town Hall 
salėje įvyks ALB Latrobe Valley Se
niūnijos ruošiamas Tiutos Šventės 
minėjimas, kuriame prašomi tautie
čiai su savo svečiais skaitlingai daly 
vauti. Po Oficialiosios dalies, ten 
pat, bus suneštinės vaišės ir šokiai.

Seniūnė.

GEELONG
PRANEŠIMAS

Rugpiučio mėn. 26 d., 6.30 vai. 
p.p., Geelongo Lietuvių Namuose, 
128 Dauko St., Nth. Geelong, šaukia
mas nepaprastas visuotinis metinis 
G.L. Sąjungos narių ir rėmėjų susi
rinkimas su sekančia dienotvarke:

Susirinkimo atidarymas.
Prezidiumo pirmininko ir sekre- 
kvietimas.
Mandatų komisijos rinkimai. 

Pranešimai: Sąjungos pirminin-

1.
2. 

toriaus
3.
4.
kasininko, Re v. Komisijos.
5. Diskusijos dėl pranešimu ir 

metinės 
mas.

6.

PRAMOGA VISIEMS
Baltų Komitetas Sydnėjuje š.m. rugpjūčio mėn. 26 d.,šeštadienį, 

Latvių Namuose Strathfield, 7 vai. vakaro rengia
BALTU TAUTU JAUNIMO 

ŠOKIU VAKARA 
<-

Programoje: Lietuvių, Latvių, Estų tautinių šokių grupes; 
BALTU PRINCESĖS RINKIMAI.

GROS GERA KAPELA.
ĮĖJIMAS VISIEMS TIK $2.00

Visi kviečiami skaitlingai dalyvauti ir paremti Baltų jaunimą.

BUFETAS,

SYDNEJAUS APYLINKES 
SUSIRINKIMAS.

A.L.B. Sydnėjaus Apylinkes vi
suotinis narių susirinkimas įvyksta 
š.m. rugpjūčio 20d. 4 vai. p.p. Latvių 
namuose 32 Parnell St.,. Strathfield.

DARBOTVARKE:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Mandatų komisijos sudarymas. 

Apylinkės Valdybos praneši-

Apylinkės atstovų rinkimai i 
Krašto Taryba.
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba.

4. 
mas.

5.
A.L.B.

LIETUVIU NAMU. TARYBA
Liepos mėn. 30 d. per metinį -Mel

bourne Lietuvių Klubo susirinkimą 
paskelbus Tarybos rinkimų rezultatus, 
naujoji Taryba savo posėdyje pasi
skirstė pareigomis sekaničiai:

Tarybos Pirm. Pelenauskas 
Juozas.

Vice—pirm. _ Pocius Albinas
Vice—pirm. Ūkvedys Klimas Algis 
Sekretorius Karazija Vytas. 
Iždininkas Vingrys Bronius
Narys licenzijos reik* Klimas 

Vytautas.
Tarybos narys Semeta Jonas.

M.L.K. Taryba.
***

Geelongo Lietuvių Sąjungos 
įstatų papildymo bei kai kurių punktų 
pakeitimo svarstymas (nuorašai na
riams išsiuntinėti).

7. Visuotinio Sąjungos narių pa
sisakymas balsavimu už papildytus ir 
pakeistus įstatus su tikslu Savytar- 
pio Pagalbos.

8. Valdomųjų organų rinkimai:
a) pirmininko, dvejų vice

pirmininkų, sekretoriaus, kasininko ir 
dvejų kandidatų;

b) Revizijos Komisijos rin
kimai iš trijų narių ir dvejų kandidatų.

9. Klausimai ir sumanimai.
10. Susirinkimo uždarymas.
Atkreipiama visų narių ir rėmėjų 

dėmesis, nesusirinkus pilnam narių 
kvorumui, už pusės valandos Įvyksta 
numatytas susirinkimas, bet kuriam 
narių skaičiui esant ir visi padaryti 
nutarimai bus laikomi teisėtais.

Po susirinkimo, tradicinė suneš
tine kavutė ir pasišokimas prie plokš
telių muzikos bei kitos linksmybės. 
Leidimas gėrimams bus gautas.

Laukiame Jūsų ir draugų malo
naus atsilankimo pabendrauti ir galė
site sužinoti savo darbo valandas ir 
pinigų aukas Lietuvių Namams Sąjun
gos Vald. administravimo laikotarpyje, 
nes kartoteka jau užbaigta Sąjungos 
kasos knygoje.

Geelongo Lietuvių Sąjungos Vald.
***

$700.00
$419.00
$754.00
$954.50
$288.00

RUOŠIATĖS KELIAUTI?
Į EUROPA, (ten ir atgal)
Į EUROPĄ, LĖKTUVU
L LOS ANGELES ir atgal lėktuvu
Į ČIKAGĄ ir atgal lėktuvu
Į SINGAPŪRĄ ir atgal (8 dienų kelionė)

Taip pat parūpinam bilietus JAV ir Kanados traukiniams ir au
tobusams. Parūpinant " Eurai I p ass' - Europos traukiniais I-a klase 
papigintos kelionės.

Patvarkom dokumentus, parūpinam draudimų, kelionės čekius ir 
t.t. Jau 13 metu kaip padedu tautiečiams kelionės reikaluose.
A. ŽILINSKAS."

SOUTHLAND TRAVEL CENTRE.
245 CHARMAN ROAD.

CHELTENHAM, VIC. 3192 
TELEF. 550 - 1655 VAKARAIS 93 - 4258,

Lietuvis 44 metų, našlys su dviem 
vaikais: 7 mergaitė ir 8 berniukas; 
skubiai ieško apsukrios šeimininkės 
apsigyventi kartu ir rūpintis šeiiųa. 
Kreiptis: Jonas Kupris, 3 Parkside 
Place Mt. Pritchard N.S.W. 2170.

NESUBALANSUOTI ĮSPŪDŽIAI

MELBOURNO DAINOS

SAMBŪRIS 

MALONIAI KVEČIA 

VISUS DRAUGUS* 

IR PRIETELIUS 

- MELBOURNO 

IR APYLINKĖS 

LIETUVIUS į 

SAVO METINI 

BALIŲ, KURIS
ĮVYKS Š.M.

RUGPIUČIO MĖN, 

26 D., 7.30 V.V. 
LIETUVIU NAMUOSE

BILIETU KAINA $4.00 
(SU VAKARIENE IR 

SU PROGRAMA) 
BILIETUS GALIMA 
UŽSAKYTI PAS: —

A. SAVICKĄ. 311 - 5665 
A. STAUGAITI 878 - 5631.

PERTHAS
Prieš daugelį metų p. Šeštokų 

šeima išvyko visam laikui apsigyven
ti į Melbourną. Dabar suradę laisvo 
laiko atvyko į Perthą keliojn dienom 
aplankyti senų pažįstamų. Žinoma po 
tokio laiko jau ir pažįstami netaip 
atrodo, jau ir į amžinybę yra'iškelia
vusių, o kur buvo maži jau paaugę.

Ta pačia proga svečiai apsilan
kė ir į tautinių šokių repeticiją. Gerb. 
svečiai susižavėję, kad -dabar jauni
mo yra daug daugiau kaip anksčiau, 
paaukojo vienos savaitės nuomai su
mokėti už salę.

Tautinių šokių šokėjai ir globė
jai labai dėkingi už pąrėmimą mūsų 
jaunimo.

Rugpiučio 5 d. grįžo iš Amerikos 
mūsų jaunimas ir lietuvių ekskursija. 
Gražiai paviešėję ir pasidairę po Ame
riką ir Kanadą, o kai kurie ir po Euro
pą, parsivežė begales įspūdžių. Syd- 
nėjaus aerodrome juos sutiko'Sydnė- 
jaus Apylinkės pirmininkas p. A. Reis- 
gys su ponia, M.P. redaktorius A. Mau- 
ragis ir geras būrelis giminių ir pažįs
tamų. Grįžusieji žvalūs, linksmi, gal 
kiek pavargę iš keliones.

Visi statome klausimą savo prie- 
teliams: — “Kaip patiko Amerika, kaip 
pasisekė šventė ir t.t.?” Ir gauname 
margus atsakymus. Štai pirma pro mui-

Pranešame kad, š.m. rugsėjo mėn. 
d., 2 vai. p.p. Lietuvių Bendruome

nės Namuose saukiamas ALB Gee
longo Apylinkės Visuotinas susirinki
mas.

DIENOTVARKE JE:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo pirmininko rinki

mas.
3. Mandatų komisijos rinkimas.
4. Krašto Tarybos atstovų rinki

mas.
5. Susirinkimo uždarymas. - . - . . - . - ,

ALB. Geel. Apyl. Valdyba. P[a.eJ° USne Kazokaite, M.P. ben- dradarbe.
- Sveika Ugnele, na, sakyk kaip 

patiko Amerika, kaip pasisekė Jums 
kongrese, kaip šventėje?

į visus mano klausimus ši jauna 
mūsų atstovė pasakė trimis žodžiais — 
'puikiai, gerai ir geriau būti negalėjo.'

Štai išeina ir p. Tamošiūnas, Aus
tralijos krepšinio rinktinės vadovas. 
Statau tuos pačius klausimus. Jis at
sakinėja kiek rezervuočiau. "Galėjo 
būti geriau. Įspūdžių daug, buvo pliu
su, buvo ir minusų.. Leisk pailsėti ir 
subalansuoti, parašysiu M..P.”

Štai vėl jauna M.P. korespondentė 
p. Rita Mačiulaitienė, aprašinėjusi 
sporto rungtynes. Ir vėl papilu tuos 
pačius, klausimus, o ji šypsosi ir ma
tau iš jos veido kad “geriau būti ne
galėjo”.

Ir Dr. Kaunas su ponia pasirodė: 
"Sveikas daktare, sveika ponia” “Na, 
kaip Amerika?”. “Blogas kraštas,gy
venti nenorėčiau...”, “o kaip ponia?”. 
"Nepatiko ir man Amerika”.

O štai ir mano giminaitė p. L. 
Stašionienė. Mėginu ir jai statyti klau
simus, bet ji jau manęs negirdi, tegul, 
turėsiu progos vėliau ir jos pasitei
rauti.

Aš žinojau kad viena ponia šiame 
laimingųjų ratelyje buvo nelaiminga, 
tai p. Lozorienė, kuri atvykusi Į Mel- . 
bourną ras savo vienatinio ir brangaus 
sūnaus laidotuves. Norėjau ją sutikti 
ir pareikšti užuojautą, bet kažkas man 
pasakė, kad ji jau nuėjo su kitais, ir 
taip aš jos negalėjau sutikti. Tai bent 
šia .proga norėčiau p. Lozorienei iš
reikšti gilią užuojautą ne vien nuo 
savęs bet nuo visų skaitančių “Mūsų 
Pastogę”.
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*** Perthiškis.

Prieš kelias dienas p. R. Stat
kienė pagulduta į ligoninę, sunkiai 
operacijai.

Visi linkime poniai Statkienei 
greit pasveikti ir grįžti į savųjų ir 
bendruomenės tarpą.

Perthiškis.
***

KIEK SUŽINOJAU!
Liepos 30d. Sydnėjiškis Edvar

das Slonskis eismo nelaimėje sunkiai 
sužeistas, paguldytas Prince Alfred 
ligoninėje. Linkime greito pasveiki
mo. ***

Rugpiučio mėn. 9d. dantų gydyto
ja p. G. Kazokienė išskrido į Lietuvą 
vienam mėnesiui studijų reikalais.” 
Kazokienė studijuoja Sydnėjaus Uni
versitete Arts ir yra savo moksliniam 
darbui pasirinkusi temą - M.K. Čiurlio
nis. Profesoriaus patariama jšvyko į 
Lietuvą susipažinti su K. Čiurlionio 
meno galerija ir pasinauduoti tenai 
esama literatūra.

1972m. liepos 30d. sekmadienio 
vakare, Evaldas Lozerius, 21 metų, 
vienintelis ir mylimas sūnus, grįžda
mas iš sniego (vežamas kitų darugų) 
buvo vietoje užmuštas mašinai apsi
vertus ant posūkio toli nuo Melbourne.

Tėvas sužinojo tiktai tada, kai 
buvo pakviestas St. Albans policijos 
atpažinti lavoną. Motina tuo tarpu 
yra išvykusi drauge su Jaunimo Eks
kursija į Ameriką ir laukiama jos su- 
grįštant 'laidotuvėms.

Perspėjimas turėtų būti kiekvie
nam jaunuoliui - jaunuolei nevažiuoti 
perkrautoje mašinoje (6 asmenys) ir 
nepasitikėti vairuotoju, kuri mažai 
pažįsti. am.***
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