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'Didesnę musų Respublikos gy
ventojų dalį sudaro tikintieji. Jie 
galėtų žymiai aktyviau dalyvauti 
visuomeniniame ir politiniame mūsų 
šalies gyvenime, jeigu turėtų palan
kesnes sąlygas. Konstitucija, bau
džiamasis kodeksas, tarptautines 
konvencijos teorišikai garantuoja ly
gias tikinčiųjų teises su kitais pi
liečiais. Apie tai kalba ir užsieniui 
skiriamos radijos laidos, spauda, 
porevoliuciniai Lenino dekretai. Ta
čiau tikrovėje labai dažnai būna
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Lietuvoje nuolat mažėja kunigų, 
skaičius. Tai vyksta ne dėl tikinčiųjų 
kaltės, bet dėl valdžios daromu ad
ministraciniu kliūčių. Vienintelės 
Lietuvoje Kaund“ Kunigu seminarijos 
veikla nepaprastai suvaržyta. Val
džia griežtai apriboja besimokančiųjų

GRAŽŪS MUSU TAUTINIAI ŠOKIAI

skaičių, todėl daug norinčių į ją, ne
patenka. Norintys joje mokytis buna 
įvairių pareigūnų tardomi, darbovie
tėse terorizuojami. Esant tokiai pa
dėčiai, kai kurie kandidatai studi
juoja teologijų ir tampa kunigais už 
seminarijos ribų, tačiau Religijų 
reikalų tarybos prie TSRS Ministrų 
Tarybos įgaliotinis tokiems nelei
džia eiti savo pareigų (taip atsitiko su 
kun. Vytautu Markiu ir su kun. Petru 
Našlėnu.) Argi tai normalu? O J. Ri- 
maitis užsieniui skirtoje informacinė
je knygutėje “Religion in Lithuania’* 
(Gintaras, Vilnius, 1971 m.) teigia, 
jog “valdžia, nedaro kliūčių ruošti 

naujus kunigus” (21 psl.)
Tarybinė valdžia visam pasau

liui skelbia, kad “Bažnyčia laisvai 
naudojasi religinės propagandos prie
monėmis” (ten pat, 30 psl.). Tačiau 
tikrovėje taip nėra: Lietuvos tikin
tieji neturi savo spaudos, negali 
naudotis radijo ir televizijos paslau
gomis, neturi paprasčiausio religi-

ATSKRATYKITE ILIUZIJŲ.

Bogotoj (Kolumbia) leidžiamas 
“EI Si ėglio” š.m. sausio 15 d. pa
skelbė ilga straipsnį “Ką Rusai 
Šiandien Slepia”. Nupasakodamas 
Pirmąjį pasaulinį karą pralaimėjusios 
Vokietijos kelia iki Trečiojo Reicho 
ir Molotovo-Ribbentropo pakto, ap
žvelgia tuometinę politinę padėtį ir 
Antrąjį pasaulini kata, kuri Vokietija 
vėl pralaimi. Pamini Lietuvos, o taip 
pat Estijos, Latvijos, Suomijos ir 
kt. pavergtų tautų likimą ir kviečia 
laisvąjį pasaulį atsikratyti iliuzijų, 
kad sovietai suteiks laisvę savo 
pavergtoms tautoms, komunistai 
kiekviena protesto pareiskimą už
gniaužia žiauriausiomis priemonėmis. 
“Gyventi iliuzijų pasauly gražų, 
tačiau tik realybe teturi reikšmės”.

(ELTA) 

nių teisių vadovėlio. “Kiekvienas 
pilietis gali pirktis maldaknyges, Šv. 
Raštą, kitokia religine, literatūrą”, 
- toliau rašo J. Rimaitis (24 psl.). 
Gi' iš tikrųjų Šv. Rastas iš- viso ne
buvo spausdintas, taip pat nebuvo 
spausdinamos eiliniams tikintiesiems 
reikalingos religinės knygos; jau 
seniai niekur nebera kadaise labai 
mažu tiražu išleistų maldaknygių, - 
o jų mums reikia daugiau kaip'pusės

Tarybinė spauda rašo, jog pas 
mus Bažnyčios kanoniška veikla 
esanti nevaržoma. Tuo tarpu jau 
daugiau kaip 10 metų vyskupui Juli
jonui Steponavičiui ir vyskupui Vin
centui Sladkevičiui neleidžiama eiti 
savo tiesioginių pareigų. Taip pat ir 
kunigams, atlikusiems bausmę ir 
panaikinus teistumą, kartais reikia 
laukti eilę metų, kol RRT įgaliotinis 
teiksis leisti eiti kunigų pareigas.

1918 m. sausio 22 d. Lenino 
dekretas leidžia vaikus religijos 
mokyti privačiai. Kunigai bei tėvai, 
skaitydami spaudą, supranta, kad 
Lenino dekretai galioja ir dabar. To 
tarpu ne vienas kunigas ar pasau
lietis (kun. Antanas Šeškevičius, kun. 
Juozas Zdebskis, kun. Prosperas 
Bubnys, Ona Paškevičiūtė) buvo nu
teisti priverčiamiesiems darbams vien 
už kanoniškų pareigų atlikimų - už 
vaikų ruošimų Pirmajai Komunijai 
bažnyčios patalpose.

Nors pagal TSRS pasirašytą 
1961.XI.15 tarptautinę konvenciją
tėvams turi būti garantuota galimybę 
savo vaikus auklėti.- religiniai ir mora
liai pagal savo i sitikinimus, tačiau 
musų krašte valdžios organai kartais 
draudžia net ir pasyviai vaikams 
(tiek berniukams, tiek mergaitėms) 
dalyvauti pamaldose, nors tėvai to 
reikalauja ar pageidauja.

(Nukelta f 6 pusi.)

ŠOKANTIS JAUNIMAS
M. Grebliūhienė

Štai dar viena tautinių šokių 
šventė jau praeity. Tiek dirbta, ruoš
tas, jaudintasi, kol pagaliau, pasi
girdo jaunatviškai džiaugsmingi 
šukavimai “iki pasimtymo važiuo
jam, važiuojam”,..

Ir taip kas du metai. Keičias 
miestai, keičias šokėjai, kartais 
keičiasi ir vadovų veidai, tik nesi-
kečia nuotaikos, pergyvenimai, pri
siminimai. Nesikeičia nei važiuojan
čių entuziazmas busimam pasirody
mui, būsimai šventei. Atvykus - nau
jos pažintys, susitikimai, dalini
masis, įspūdžiais. Nespėjus baigt 
džiaugtis viskuom kas buvo nauja 
kelionės metu, jau girdisi susirūpinę 
vadovą balsai primenu šokėjams 
kur, kas, kada. į bendrų repeticiją, 
šventę,, jaunimas renkasi susikau
pęs. Čia jis susipažįsta tiesioginiai 
su šokio šventės svarbia reikšme, 
čia pasijunta atliekąs tautinę parei
gą, pasijunta savos bendruomenės 
narys. Už tai, stengias šia savo šven
tę padaryti tikra švente. Kiekvienos 
kolonijos grupė stengiasi pasirodyti 
pačioj savo pajėgumo aukštumoj. 
Šokėjas, pergyvendamas vidiniai 
šokio nuotaiką, tai gyvą, linksmą, 
tai susikaupusią iškilmingą perduoda 
ja tinkamai, tuo iškeldamas šokio 
groži, nuotaiką.. Jei šokėjas tos nuo
taikos neperduos, šiokis liks nublu
kęs, beveidis ir nei į žiūrovą, nei į 
patį šokantį, neprakalbęs ir pati 
šventė liks nepavykusi.

į Tautinių Šokių šventę, vyks
tančią Sydnėjuje, publikos prigužėjo 
sausakimšai. Nesimatė tuščios vie
tos, lygiai taip, kaip Čikagoje, IV-os 
T.S. šventės metu.

Vyriausiai, šios Tautinių Šokių 
šventės vadovei, p. M. Osinaitei - 
Cox davus ženklą, akordeonistams, 
šventės dalyviai - šokėjai su savo 
vadovais ir kolonijų - grupių plaka
tais pradeda žygiuoti į aikštę. Musų 
gražaus jaunimo įžygiavimas uždegė 
žiūrovą iškarto. Vos tik užgirdus mu
zikos garsus publika susijaudinusi - 
džiaugsmingai, pradėjo ploti žygiuo
jantiems į. taktą. Žiūrovai džiaugėsi 
skaitlingu jaunimo susiburimu tokiam 

gražiam tikslui, džiaugėsi šventes 
pradžia. Po oficialios dalies, sokis 
seka šokį: bendri - masiniai, paskiri 
- kolonijų.

Musų savaimingi, originalūs šo
kiai, palaiko žiūrovų tarpe ir toliau 
pakilią nuotaiką. Šokėjai pajutę 
kontaktą su žiūrovais atsiliepė smar
kesniu kojų treptelėjimu, energinges
nių galvos atmetimu, nuoširdesniu 
bendravimu su savo šokėjais. Šokėją 
nuotaika pakili - sekant šventes pro
gramą ir publika, pastebėjau ir gir
dėjau, kad žiūrovams labiau patiko 
masiniai atliekami šokiai - gražu, 
gera, smagu sekti šokius, džiaugtis, 
grožėtis jais, pačiam dvasiniai at- 
jaunejant, bet ... suruošt, pravest 
šventę, ypatingai masinius šokiu s, 
nėra lengva. Vyriausias šventės 
vadovas, jau prieš du metus pradeda 
ruoštis sekančiai šventei, Meno Die
noms. Jis turi paruošt programą, ap
rašyti šokius, daryt pakeitimus pagal 
savo skonį ar reikalą, turi susirašyt 
su vadovais, pasiųst brėžinius, nuro
dymus ir 1.1.

Nukefta r 2 psl.
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DOROVINĖ VERTĖ 
BENDRUOMENĖJE

Tokia maža bendruomenė kaip 
mūsų svetimoje aplinkoje, svetimų 
žmonių apsupta, svetimos kultūros 
veikiama, negali ilgai išsilaikyti, 
jei joje nebus ugdoma ir puoselėjama 
aukšta dorovė. Tik visa, dėmesį su
koncentravę i save, į savo dorovines 
vertybes, galime išsiskirti iŠ aplin
kos, ne kaip geto, bet kaip evangar- 
dinė kultūros celė. Ši magiškoji 
celė mus jungs ir trauks vienas prie 
kito dėl to, kad mes savo dorove, 
savo kultūra aukščiau atsistosime 
už aplinkų. Natūraliai žmogus yra 
palinkęs į kultūra, kaip augalas į 
saulę. Tačiau kultūra be dorovės 
tvirtu principų nyksta, ta matome 
iš kultūrų bei civilizacijų istorijos, 
iš jų kilimo bei smukimo periodų.

Ar mums tos doros vertybių ne
trūksta? Ar mes žinome kas tinka 
lietuviui, kas netinka daryti? Stoko
jame visi tų dorovės vertybių, net 
ir tie, kurie daug apie jas kalba ir 
kitus mokina.

Visų, pirma musų tarpe yra dar 
daug pavydo, kuris mums neleidžia 
plačiau bendrauti, ardau ir su pagar
ba atsinešti i savo tautietį, is kitos 
pusės i mūsų tarpa, veržiasi snobiz
mas, netolerancija ir kitos socialines 
ligos. Jos mus gali greitai pražudyti. 
Mes savo bendruomenėje turėjome 
daug nesusipratimų, didelių kaltinimu, 
šmeižtų Įr neapykantos, tie visi 

dalykai veda į suirimą, į pasišalini
mų nuo darbo. Kiek turime dar dar
bingų, sugebančių dirbti bendruome
nėj, o jau pasišalinusių, atitolusių. 
Kaltės nereikia ieškoti vienoje pu
sėje, kaltė yra visuotina — stokoj 
dorovinių, principų.

Ištikrųjųtik lietuvybė jungia, 
o skirsto mus antros ar dešimtos 
eilės vertybės, ir labai dažnai lietu
vis pamiršta kas yra pirmoje eilėje, 
o kas dešimtoje. Mus jungiančioji 
savybe yra viena - lietuvybė, o visas 
kitas galime turėti kiekvienas skir
tingas ir dėl jų mums pęstisnereikėtų. 
Peštynes rodo tik musų žema lygį, 
dažnai darome gėdų savo jauniesiems. 
Jei gyvename svetimame krašte, tai 
lietuvybę turime suprasti kaip kūno 
ir dvasios giminystę, neturi būti mū
sų tarpe nei pavydo, nei snobizmo, 
nei neapykantos, nei laimėjimo, nei 
pralaimėjimo, nes viskas yra vienoje 
bendruomenėje, toje pačioje šeimoje. 
Tikrasis musų priešas yra už musų 
bendruomenės ribų. Bet kad bendruo
menė būtų tvirta, sąmoninga mums 
reikia ugdyti dorovines vertybes.

am.

Dalis tautinių šokių šokėjų L.D. atidąrymo metu Sydnėjuje.

ŠOKANTIS JAUNIMAS

( Atkelta ii 1 pšl.)
Suvažiavus visiems i 

švente nevisada spėja su si šokt 
grupės masinius šokius, nespėja per
eit visko, nes repeticijos būna trum
pos, kadangi padėjėjai užsako salę 
trumpam laikui. Be to, suvažiavu
sieji. kad ir žino kokius šokius reikės 
šokti bendrai, tačiau, nevisi vienodai 
suprato šokių aprašymus (vieni parai
džiui kiti instinktyviai! Ateity būtų 
gera, jei mūsų vyresnieji (Krašto 
Valdyba ir kitos organizacijos) su
telktu lėšų pasiųst būsima, šventės 
vado va, aplankyt ^kolonijas ir ap- 
vienodinti šokius. Tada, šventės 
praeitų sklandžiai, nenuvargindamos 
nei vadovų, nei šokėjų.

Paskirų grupių - kolonijų - šo
kiams pasiruošiama pagal vadovo 
skonį. Jis žinodamas savo grupes 
pajėgumų, parenka tinkamus šokius. 
Tų grupių pasirodymas - šokių apval
dymo lygis - priklauso nuo jaunimo 
amžiaus, nuo kiek ilgai ir kaip dažnai 
grupė dirba, dalyvauja koncertuose, 
nuo šokių pasirinkimo ir pan. - Kri
tikuoti šventės metu atliktus masi
nius ir paskirus šokius aš asmeniškai 
nesiimu (tas aptariama per vadovų 
posėdžius šventei pasibaigus). Juk 
kiekviena kolonija pasirodė gerai. 
Klaidos? O kur jų nebūna! Nemanau, 
kad kur nors, kas nors galėtų savo 
grupę laikyti tobula, tai būtų per 
drąsu.*

Vyresnieji, daugiau patyrimo 
turi pasirodė su kombinuotesniais 
šokiais, jaunesnės grupės su savo 
gerai atliktais lengvesniais šokiais. 
Publika tą suprato ir visų pastangas 
gražiai įvertino. - į šventės programa 
buvo įtraukta ir naujesnių, dar nema
tytu šokių. Publika tuos šokius su
tiko ypatingai karštom ovacijom, kas 
įrodė kad mūsų žiūrovas domisi nau
jąja - pažengusia XX amžiaus dva
sioje t.š. kūryba. Žinovų pailginti, 
tinkamai praturtinti naujieji šokiai 
remiasi mūsų lietuviško šokio pa
grindais. Taigi, naujai matyti šokiai, 
kurios per šią šventę mums pristatė 
grupių šokėjai (H. Stakuvienė) ir 
vyresnieji “Klumpakojo” grupės 
šokėjai (V. Strauko), įrodė, kad, šie 
šokiai yra pavykę ir dėl jų autentiš
kumo nieko negalima prikišti. Lietu
viško šokio dvasia buvo labai gerai 
perduota. Vadinasi musų šokių vado
vai ir šokėjai teisingai pagavo šokio 
nuotaikas ir jas gražiai išryškino. 
Lauksim ir daugiau naujų šokių ar 
naujų pristatymo būdų, kas būsimą 
šventę padarys įdomesnę. Tautinių, 
šokiu šventės, festivaliai yra labai 
svarbūs mūsų jaunimui, ypatingai 
vadovams. Jų metu įgyjama naujo 
patyrimo, naujų idėjų, kuriomis se
kančiose šventėse, koncertuose pasi
dalinama ir su žiūrovais, kad ir per 
šią šventę, p. Marina Cox pristatė 
žiūrovams žaviai interpretuotą šoki 
“Lenciūgėlis”. Vadovė įrodė turinti 
choreografinių gabumų, o šokėjai tu
rėjo progos pasirodyti laisviau su 
savo sugebėjimais, kuo reikia tik 
džiaugtis. Norisi dar pakalbėti apie 
atskirų kolonijų vadovus, be kurių

Tautinių Šokių s'okėjai rikiuojasi paradui L.D. atidarymui

absoliučiai joks pasirodymas, šven
tės, neįvyktų. (Visi žinom, kad vado
vo uždavinys sunkus ir atsakingas). 
Jaunieji vadovai, kaip V. Straukas 
turįs jau kiek patyrimo gražiai, galima 
sakyti stipriai, reiškiasi savo kolo
nijoj Melbourne su naujausiais šo
kiais. R. Bielskytė dar vos ptik pra
dėjusi vadovauti Adelaidės “Žilvino” 
grupei, labai gražiai, disciplinuotai, 
pasirodė su savo šokėjais, Įrodydama 
iš karto turinti šokių vadovės gabumų. 
Adelaidiškiai yra tikri, kad iš jos 
išaugs tikrai gera, gabi ir rimta 
vadove" (dėmesio Vytai!). Gražiai 
pasirodė Hobarto (G. Statkus) grupe, 
su skubiai po egzaminų paruošta 
programa. Nedaug jų, bet tvarkingi 
ir gerai susišokę. Perthas, be kurio 
jų miestas neapseina jokiose lietu
vių - australų šventėse (ir T. V.), 
buvo visų labai šiltai sutiktas. Rei
kia tikrai šokį mylėti, kad pasi
ryžti tokį nuotolį nugalėti. Maža, 
tolima gerai pasiruošusi Pertho ko
lonija tebūna pavyzdžiu visoms kolo
nijoms, kur suaugusių parama pastatė 
šokėjų grupę labai stipriai ant kojų. 
Jų darbščiosios vadovės p. Miliaus
kienė ir p. Kateivienė.

■ P. H. Statkuvienės grupes su 
savo naujais šokiais ir “Sadute”, 
žavėjo publiką. Ją žiūrovai gerai 
pažista iš ankstyvesnių švenčių, ypa
tingai iš pereitu M.D. festivalio vy
kusios Melbourne, kur ji būdama 
vyriausia šokiu šventės vadovė, gra
žiai, tvarkingai, pravedė ta, šventę, 
į tą šventę buvo atvažiavus iš Čika
gos “Grandies” šokėjų grupės vado
vė p. Smieliauskiene (gaila kad be 
savo šokėjų). Mums besidalinant 
šventės įspūdžiais, ji stebėjosi, kad 
ią tokių mažų kolonijų (palyginus su 
Čikaga) suvažiavo taip daug šokėju. 
Užgyre* pačią šventę, šventės nuotai
ką ir kontaktą su žiūrovais, pareiške 
norą bendradarbiauti su šokių vadove. 
Šioje šventėje pasigedau Brisbanes 
šokėjų, kurie iki šiol visose šven
tėse dalyvavo. Nepasirodė nė. Can- 
berros grupė. Man atrodo, kad mažes
nės kolonijos gali pasirodyti ir su 
mažesniu šokėjų skaičiumi, arba jei 
trūksta vyrukų, paimt mergaites, tas 
nenuvertins šokio. Yra šokių, kur 
užtenka mažesnio šokėjų skaičiaus. 
Nemanau, kad kolonijose truktų vado
vu, jei ir taip, tai tą klausimą galima 
kaip nors išspręsti ir kitaip, pav. 
skolintis vadovus iš kaimyninių kolo
nijų, ar “išnaudoti” atvažiavusius 
vadovus svečiuosna. Ateity koloni
jos gali sudaryti ir vyresnio am
žiaus šokėjų grupes. (Esu tikra, kad 
jie grižtų su ąžuolo vainiko laimė
jimu!) kalbantis privačiai su vyres- 
niasiais Įsijungti į šokius, kiekvie
nas pasakė “o, būtu įdomu!”.

Tautinių šokių šventės, kaip 
matau, be džiaugsmo turi ir rūpesčių. 
Jie reikalingi vyresniųjų bendradar
biavimo. Mes vyresnieji turėtume 
remti juos moraliai ir materialiai. 
Kolonijų pareiga įsigyti reprezenta
cinius kostiumus šokėjams, kuriais 
važiuojantieji būtų aprengti. Reikia 
padėt jiems išspręsti kojinių, nagi
nių klausimą (p. A. Saudargienė iš
kėlė ši opų, klausima, T. Aiduos). Jis 
dar niekur nėra išspręstas. V. Strau
kas būdamas Adelaidėje, savo “Žil

vino” grupei buvo pats pasiuvęs na
gines, bet jos kažkur dingo nenau
dojamos. Mūsų apavą galima padaryt 
labai originaliu > Meniškai paruoštos 
naginės, gražiai išmegztos ilgokos 
kojinės, lietuviškais ornamentais 
išausti raiščiai mūsų tautini drabuži
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praturtintu. Dabargi - nei sis, nei tas. 
Tad sukruskim. Turim liaudies meno 
specialistu kurie tą klausima, - užda
vinį, tikiu, mielai padėtu išspręsti.

Tad padėkim mūsų išsiblaškiu
siam jaunimui po plačiąją. Australiją. 
Jie mieliau ir daugiau jungsis į vieną 
seimą iš kurios vėliau išauga nauji 
jaunimo vadovai ir joje įsižiebusia 
meilė lietuviškam šokiui, lietuviškam 
darbui-

Šventei pasibaigus, vadovai 
rinkosi pas p. Mariną Cox, posėdžiui, 
pasitarimui, pasidalinimui įspūdžiais. 
Aptarė kas buvo gera, aptarė klai
das, būsimą šventę ir tos Šventės 
vadovą (V. Strauką) ir 1.1. Buvo smagu 
ir. gera sekti šokių vadovu susirūpini
mą, pasiryžimą šioje darbo srityj. 
Šok is nežlugs, kol tokių rimtų, vado
vu turime.

Baigiantis posėdžiui, atsisvei
kindama su bet kokia veikla, tauti
nių šokių srityj, padėkojau visiems 
už jų nuoširdumą ir pareikštą pagarbą 
man ir mano darbui praeity. Dėkui 
p. Marinai už pakvietimą tarti, „žodį 
atidarant Sydnejaus Tautinių Šokių 
šventę, p. H. Statkuvienei už gražų 
pagerbima ir dovaną buvusios Šventės 
Melbourne metu, p. V. Straukui už 
pakvietimą, bendradarbiauti ir būti 
kūma “Žilvino” grupės vardo krikš^. 
tynose (tada jis dirbo Adelaidėj) ir 
u z gražų prisiminimą per laikrašti. 
“M. Pastogėje”.

Džiagiuos, kad Lietuvoje pra
dėjęs populiarėti mūsų tautiškas 
šokis, rado čia gerų, jiaujų, gabių, 
mylinčių šoki vadovu. Šokis klesti ir 
toliau.

Užbaigdama manau neklysiu pri
mindama, kad šias t.š. šventes pra
dėjo mano (tautinių šokių srityj) ko
legė p. Br. Lapšienė. Pradžioj prisi
glaudus prie sportininku, per M.D. 
atidarymo iškilmes. Vėliau išlėto pri
vedė prie atskiru tautinių šokių 
švenčių pasirodymu, kuriomis taip 
džiaugiamės dabar. •

***
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KAS YRA WILLY BRANDT?
Tikras naujo kanclerio vardas 

yra Kari Fram. Pavainikis gavo savo 
rtiotinos pavardę. Vėliau jis prisiėmė 
Willy Brandt vardą ir pavardę. Per 
šiuos rinkimus vokiečiuose pabudo 
vadizmo emocijos. Brandtas buvo pri
statytas kajpo vienintelis, kuris 
išveš Vokietiją į tikrą, istorini kelią. 
Reino srity buvo netgi rašyta, kad 
Brandtas panašus į ... Kristų!

Nuo pat jauniausiųjųdienų F ra m - 
Brandtas yra kairus radikalas. Visad 
jis buvo karštas įvairiu “liaudies 
frontu” entuziastas bei veikėjas. 
Atvykęs į_ Norvegiją, praleisti čia 
hitleriados sunkmetį, Framas pakeitė 
savo pavardę. Jis priėmė Norvegijos 
pilietybę, pasirinkąs Brandt’o pa
vardę. Jis vedė du kart. Abi žmonos 
buvo norvegės. Antroji ir dabartinė 
buvo komunistinės norvegų spaudos 
bendradarbė. Antros santuokos vy
resnysis sūnus Petras yra vokiškojo 
komjaunimo vadovas Vakarą Berlyne.

Ispanijos pilietinio karo metu, 
1937 metais, Brandtas buvo korespon
dentu prie Tarptautinės Komunisti
nės Brigados. Savo apžvalgose jis 
savotiškai teisino komunistinės bar
barybės aktus: dvasiškią ir vienuolių 
žudymus.

“Tai nušvarinimo viesulas eina 
per Ispaniją”, rašė Fram-Brandtas. 
“Šalis nuvaloma nuo bažnyčių ir 
vienuolynų”. Jis bendradarbiavo tada 
“Naujasis Frontas” leidinyje. Ten 
jis rašė: “Sovietų Sąjunga, —— 
visiems revoliucionieriams aišku, kad 
sovietinė valstybė privalo gintis vi
somis savo galiomis ir, jeigu reikia, 
vesti revoliucinį karą. Kapitali stinią 
šalių proletariatas įpareigojamas 
ginti sovietinę valstybę, ir karui 
esant, kovoti prieš savo buržuazines 
valstybes karinį aparatą.

Hitlerinės Vokietijos stovyklose 
įkalintiems komunistams Fram 
Brandtas rase: “Mes, Markso ir Le
nino mokiniai, žinome, kad pergalin
gai darbo klasės kovai reikalinga 
gerai organizuota revoliucinė parti
ja. Tam tikslui Vokietijoje reikia 
sukurti tikrą komunistinę : partiją, o 
visame pasaulyje tikrąjį komunistinį 
internac ionalą’ ’.

Hitlerio ’laikais, visiškai su
tapęs su Norvegijos aplinka, Brandtas 
daug rašė norvegiškai. Tačiau, jam 
pradėjus k'ilti karjeros laiptais Vo
kietijoje, jo norvegiški raštai buvo 
nuslėpti nuo vokiečių. Neverciami 
vokiečių kalbon. Netgi dingo Norve
gijos knygų rinkoje.

1945 metais, jau vokiečių kalba, 
jis paraše knyga “Antrasis pasau
linis karas”. Šita knyga turi susi
domėti ir Pabaltijo laisvės problemos 
studijozai. £>ioje knygoje Brandtas 
aiškiai pateisina visus Sovietų 
Sąjungos teritorinius grobstymus. 
Apie Lenkijos dalies aneksiją 
Brandtas rašo: “Karine Lenkijos 
diktatūra viešpatavusi salyje vede 
priešišką Sovietų Sąjungos atžvilgiu 
politiką ir netgi atstume vieningos 
kovos prieš nacinę Vokietiją suma
nymus. Todėl Sovietų Sąjunga apsi-

p. Pažemenas, p. Vilgalis ir Z. Jurys.

saugojo kitu budu”.
Čia Brandtas “užmiršo”, kad 

tuo laiku Sovietų Sąjunga jau turėjo 
nepuolimo paktą su nacine Vokietija!

Pasak New Yorke leidžiama rusų 
kalba laikraščio “Novoje Russkoje 
Slbvo” tvirtinimą, rūpestingais argu
mentais, paremtais Sovietu Sąjungos 
“savisaugos” strategiją, Brandtas 
pateisina sovietinę ataką 1939 me
tais prieš Suomiją ir 1940 metų karinę 
Pabaltijos valstybių okupaciją 1940 
metais. Militarinė agresija ir Raudo
nosios armijos bazės satelitinese 
valstybėse Brandtui atrodo strategine 
Sovietų Sąjungos “savisaugos” būti
nybė!

Šios, 1945 metais pasirodžiusios, 
knygos tvirtinimai nebuvo, vėliau^ 
nuneigti arba kaip kitaip modifikuoti. 
Tad ir dabar, Brandto “Drangnach 
Osten” politikos pagrinduose, aišku, 
tie pat tvirtinimai bus išeities punk
tais būsimose sutartyse. Sovietu Są
jungos teritorinė ekspansija Vokie
tijos kancleriui atrodė ir tebeatrodo 
komunistinės valstybės natūrali tai
kos užtikrinimo politika!

Švedų dienraštis “Aftonbladet” 
(1966 gruodžio 14) šitaip komentavo 
Brandto pakvietimą būti užsienio rei
kalų ministeriu: “Dabar vakarų vokie
čiu socialdemokratinis vadas tapo jų 
užsienio reikalų ministeriu. Tuo bu
vo sukrėsta Vakarų kontrazvalgyba. 
Slaptosios z'valgyboš archyvuose 
yra daug medžiagos, skirtos Willy 
Brandtui. Jį įtaria esant Rytą šnipu. 
Daug medžiagos apie Brandtą, kuris 
tada buvo žinomas Fram vardu, lie
čia Antrąjį Pasaulinį karą, kada švedų 
kontrazvalgyba keitėsi savo dokumen
tais su Gestapo. Bet nuostabu, svar
biausia, tai? kad ir iki šios dienos 
kontraŽvalgyba renka žinias apie 
Brandta ir krauna jas į papkes po 
bendru pavadinimu “Rytų špionažas”.

Ir iš tikro, gana ryškus daviniai 
rodo, kad netgi 1967 metais buvo itin 
aktyvus italų ir vakarinės Vokietijos 
komunistų bendradarbiavimas, kur ir 
Brandtas dalyvavo 1967 metu lapkri
čio 28 d. konspiratyviu i am e pasita
rime. 1968 metais užsienio reikalu 
ministeris Brandtas talkino Rytų 
Vokietijos komunistams be trukdymų 
pervažiuoti Vakaru Vokietijos teri
torija ir susitikti su Italijos komu

nistais. Atrodo flirtas su komunis
tinės revoliucijos idėjomis ir simpa
tijos komunistinės revoliucijos meto
dams, pastoviai isiskverbe i Fram - 
Brandto nuotaikas. 1957 metais danų 
laikraštyje “Politiken” Brandtas 
apgailestavo, kad “vokiečių tauta 
kenčia del to, kad niekad nebuvo 
pergyvenusi tikros revoliucijos”. 
Savo knygoje norvegų_ kalba “Nusi
kaltėliai ir kiti vokiečiai”, Brandtas 
tiesiog apgailestavo, kad Vakarų 
Vokietijoje nebuvo išmesti is pareigų 
90% pareigūnų ir mokytojų, kas buvo, 
jo žodžiais, padaryta Rytų Vokietijoje.

Net gi Sovietų Sąjungos kariškai 
kontroliuojamoms šalims Brandtas 
skiria prosovietiniai skambančius 
pareiškimus: “Rytų Europoje vyksta 
nauja statyba, artėjanti savo pana
šumu i tas visuomenines sąlygas, 
kurios sukurtos Sovietų Sąjungoje. 
Ateičiai svarbus visiškas atotrūkis 
nuo fašistinių arba pusfašistinių rė
žimų ir demokratizacijos proceso 
pradžia, ypatingai gi -socialinėje 
srityje”.’

Ideologinis Brandto veidas la
bai nevienodas. Jaunojo Fram-Brandto 
veikla, pareiškimai, nusiteikimai be* 
veik neskiria jo nuo eilinio komu
nistinio tono. Toks jis, netgi savo 
šeimyniniais ryšiais, buvo Skandi
navijoje, ir toks grįžo į Vokietiją. 
Būdamas Berlyno burmistru jis pa
skelbė keletą tariamai antikomunisti
nių pareiškimų, kurie, gal būt, buvo 
inspiruoti asmeniška neapykanta 
Ulbrichtui. Tapęs užsienio reikalų 
ministeriu ir kancleriu, Brandtas 
vėl grįžta prie savo senų postulatų, 
kuriais nustatoma jo klusni “apyz- 
manto” politika donkichotiškoje 
“Drangnach Osten” kelionėje.

Si santaika su Rytų Vokietija 
Amerikos spaudoje pristatoma, kaipo 
Europos taikos išgelbėjimas. Chame- 
loniškoji Nobelio taikos premija tal
kina nematyti labai kontraversiško, 
tikro Brandto veido. Kas jis? Ar Ado
mo Mickevičiaus Valenrodas, genia
liai pasirengęs sujungti suskaldytą. 
Vokietiją? Ar, pagal švedų kontražval- 
gybą, genialus “rytų šnipas”, sa
vo darbo kalibrais pralenkęs visus, 
prieš jį buvusius?

Vienaip ar kitaip — Pabaltijo 
laisvės problema neturi Brandto as
menyje nei bičiulio, nei talkininko. 
Drąsesnieji korespondentai tvirtina, 
kad “vokiečiai pavargo nuo demokra
tijos” Vokiečiai nori “vado”. Tokiu 
prisitatęs, Fram-Brandtas laimėjo 
perrinkimą. Televizija noriai talkino 
Brandto pristatymams, vaizduodama 
jį milžiniškomis miniomis apsuptą. 
Po kiekvieno Brandto pareiškimo, 
minia rėkė savo pritarimus. Scenos 
buvo nukopijuotos iš masinių hitle
riados archyvų. Lapkričio 20 d. radi
kalus jaunimas, deglais nešinas, 
atėjo sveikinti perrinktą kanclerį. 
Brandtas pasirodė balkone ir, tarytum 
imituodamas Hitlerį, sveikino minią 
aukštyn ištiesta ranka!

Jau kalamas auksinis medalis. 
Jo vienoje pusėje bus Willy Brandto 
profilis, kitoj pusėj Rytų Vokietijos 
vadovas Willy Stoph. Kas bus, kada 
Vokietija apsijungs? Ar nebus tai 
nauja, galinga komunistinė valstybė?

(“Iš Dirvos”)

Sovietai labai 
išsigando

Žinomę, kad sovietai lai
bai trukdo laisvoj'o pasaulio; 
radijo'' stočių transliacijas, 
kad tiktai jų žinios nepa* 
siektų Sovietų S-gos piliečių 
ausų, Bet dabar per sateliti
nį Stotis jail bus gųliriia į 
sovietinio piliečio nafnuš ųk 
nešti ir laisvojo ^pasaulio te
levizijos žinias bei vaizdus*

Maskva, dėl to labai išsi
gando, ir sovietų užsienio 
reikalų ministras Gromiko 
kreipėsi į Jungtinių Tautų 
generalinį sekretorių ir pa
siūlė, kad J. Tautos nutartų 
uždrausti televizijos žinias 
siųsti į kuij’ nors kraštų be 
to krašto vyriausybės sutiki
mo. Priešingu atveju, tai (tu* 
ri būti laikoma ’’kišimusi į 
vidaus reikalus“, ir tokios 
transliacijos bus trukdotnosj.

Vadinasi, Maskvos impe
rijos valdovai rūpinasi, kad 
laisvojo pasaulio tiesa šo-yię-, 
tinių piliečių nėį akių, nei 
ausų nepasiektų...

Prezidento Nixono 
paslauga žydams

Kai prez. Nixonas šį pa
vasarį važiavo į Maskvą, žy
dai prašė jį tartis su Brežne
vu, kad šis nevaržytų žydam, 
išvykti į Izraelį. Ką, prez./ 
Nixonas tuo reikalu laimė* 
jo, iki šiol nieko nežinota. 
Tik šiomis dienomis New 
Ybrko gubernatorius Ro- 
ckefelleris, lankydamasis Iz
raely, pasakė, kad Brežne
vas, Nixono prašomas, suti
kęs kasmet išleisti 35,000 
žydų.

Baltieji rūmai apie Ro- 
ckefeįlerįp pareiškimų nie
ko nekalba, bet pripažįsta,, 
kad Nixonas žydų reikalu 
su Brežnevu kalbėjo.

O apie Simo Kudirkos iš
laisvinimų nieko negirdėti.

I

Yra išrasti nauji skiepai 
prieš influenzą, kurie paga* 
minti iš gyvų virusų. Kol kas 
tie skiepai dar tik bandomi.
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POETAS LIKIMO VĖJUOSE 

Juozo Mikšio 60 metu, amžiaus 
sukakčiai

Praėjusiais metais, ėmus mūdraut! 
ankstyvo australiško rudens, vėjams, 
poetas Juozas Mikštas viename laiške 
lyg tai su grauduliu, lyg pusiau juokau* 
damas, man užsiminę': "Tik ką peržen
giau 59-tųjų metų slenkstį ir kitais me
tais šiuo metu busiu jau beviltiškai 
senas šešiasdešimtmetis senukas”. 
Nežinau, ar 60 metų jau yra beviltiška' 
senatvė. Bet tuomet pagalvojau, kad gal 
ne be priežasties poetas pajuto nerimu, 
metams pro salį bėgant, nes laikas 
skuba ir nelaukia. Kaip saulė, pasiekusi 
zenitą, ima krypti į vakarus, taip ir žmo
gaus gyvenimas...

Metai prabėgo, ir Štai švenčiame 
poeto 60 metų sukaktį. Si sukaktis yra 
verta platesnio paminėjimo, nes Juozas 
Mikštas visą savo amžių buvo lietuviš
kos spaudos darbui pasišventęs žmo
gus. Per paskutiniuosius 25 metus savo 
gabios plunksnos darbus, beveik be 
išimties, jis atidavė Australijos lietuvių 
spaudai, tuo pačiu atiduodamas jai, o per 
ją ir visai Australijos lietuvių visuomenei, 
didelę dalį savo talento, savo minčių ir 
savo širdies.

Likimas leme jam šį kraštą pasiekti 
pačiame pirmajame 439 asmenų,_ pokario 
meto imigrantų, jaunų lietuvių būrelyje, 
kad čia, kaip pirmasis lietuvių poetas, 
šiame tolimiausiame nuo Lietuvos pietų 

hemisferos kontinente įdiegtų lietuviš
kos poezijos medį. Dabar dar negalime 
pasakyti, kokio didumo reikšmę, lietuviš
kos kultūros istorijoje turės šis faktas. 
Bet poetui Juozui Mikštui Australijos 
lietuvių raštijos apžvalgoje tenka nea
bejotina pradininko garbė. Buvo 1947 m. 
lapkritis, kai pirmieji lietuviai tremtiniai 
išlipo iš laivo į šios žemes vakarini 
krantą. Australiškasis pavasaris jau 
sviro į vasarą, bet čia nebuvo europiečiui 
įprasto gamtos grožio, žalumo ir kvepė
jimo. Australija pasitiko ateivius, at
verdama prieš jų akis šiurkščios, lau
kinės ir nykios gamtos vaizdus, kietai 
pabrėžiančius šios žemės svetimumą. 
Ne vienam kilo skaudi abejonė; kaip čia 
reikės gyventi? Poetas Mikštas rinko_ 
į savo budrių siela tuos rūsčius šio 
krašto vaizdus ir, nusviesdamas juos 
Lietuvos pasiilgimo šviesa, audė iš jų 
klajūno giesmes, kurios dabar yra tų 
dienų lietuvio ateivio Australijoje 
dvasinės būkles dokumentas.

Vos tik pasirodė Australijoje pir
masis lietuviškas laikraštis "Austra
lijos Lietuvis”, Mikštas, iki tol spaus
dinęs savo eilėraščius Vokietijoje^ ėju
siuose lietuvių laikraščiuose, treciame 
jo numeryje 1948 m. spalio mėn. 11d. 
išspausdino eilėraštį

PO PIETIį KRYŽIUMI 
Matai čia medžių mirusių stuobrius, 
Tau ausi rėžia klyksmas kukabaros. 
O naktį Pietų Kryžius toks niūrus. 
Ir tau nemielos blankios ryto žaros.

Kai vienišas išeini į laukus. 
Po tavo kojom traška sausos žolės. 
Suspaudžia širdį jausmas toks nykus, 
O žvilgsniai klaidžioja beribiuos toliuos.

Tave ten šaukia mėlyni kalnai. 
Vos matomas viršūnėj sniego lopas.. 
O gal, o gal Įkopęs tu tenai, 
Pajustum vėją pučiant nuo Europos?...

Jos medžių lapai, kvapnus ir žali, 
Gėlėm nusėtos pievos aksominės, 
Tačiau ji nuo tavęs toli, toli, 
Ir tu nerimsti, ją čia prisiminęs.

1948.VIH.5.

Tai yra pats pirmasis originalus 
šiame krašte gyvenančio lietuvio poeto 
eilėraštis, išspausdintas Australijoje. 
Nuo tada Mikšto eilėraščiais puošėsi 
beveik kiekvienas to laikraščio numeris. 
Kiekvienas Australijoje ~ išleidžiamas 
naujas lietuviškas laikraštis - “Mūsų 
Pastoge”, žurnalas “Užuovėja”, “Ped- 
sekis” ir “Tėviškės Aidai” - Mikštui 
buvo besiplečiąs tautinės veiklos baras. 
Jo lietuviškoji sąžinė šaukė jį dirbti ir 
rašyti, veržtis, nuoširdžioje lyrikoje 
išlieti tėvynės nostalgiją ir išeivio var
gus: nerimą, gėlą, praeities prisiminimų 
saldumą, namo grįžimo viltis ir tėvy
nėn užvertų vartų neviltį. Tokių eilė
raščių spaudoje jis pabarstė šimtus, 
tarsi jie plūstų jam iš neišsenkančios 
versmės.. Savo patriotine, visuomenine 
ir buitine poezija Mikūtas išsakė išeivio 
lietuvio jautriausias viltis ir giliausią 
sielvartą,

Sakoma, kad poetai sukuria daug 
geros lyrikos, rašydami savo draugams 
apie save. Yra daug Mikšto eilėraščiu, 
kurie panašias i laiškus jo artimiesiems.

Mūsų Pastoge N r. 10. 1973.3.12 psl. 4.

Juozas Mikštas

Nuotaika jo eilėraščiuose kartais ban- 
guoja ir mainosi, bet visuomet jis kalba 
iš širdies, atviru, nuoširdžiu, jausmingu 
balsu. Kūryboje jis naudoja natūralų gero 
pasakotojo kalbos ritmą. Turėdamas 
pastabią akį aplinkos koloritui, Šviesos 
ir seselių judesiui, gamtos detalėms, mo
kėdamas visa tai kūrybiniai sulydyti su 
jausmo ir mąstymo kibirkštim, jis atsi
skleidžia kaip poetas, kuris visada turi 
ką pasakyti, kuris savo minties ir dva
sios bangavimais, savo buities virpėji
mais tarsi nejučia peržengia skaitytojo 
vidinio pasaulio ertmių ribas ir ten pa
žeria savuosius gyvenimo regėjimus.

Mikšto poezijos lyra yra daugias lygė. 
Ne vien tik patriotiniais tonais ji skamba. 
Kitos stygos yra tikėjimas, meilė, drau-_ 
gystė, jaunystės nerimas ir senėjimo rū
pesčiai, susimąstymas apie žmogaus 
gyvenimo trapumą ir satyrinė šypsena, 
įsižiūrėjus į žmonių budo silpnybes ir 
tuštybes. Bet patriotine styga yra pati 
centrinė. Tėvynės tema, įvairiai išsako
ma, yra pati pagrindinė Mikšto poezijos 
tema. Tėvynė jam, kaip ir Pranui Vai
čaičiui, yra ta didžioji, nepamainomoji 
ir nuostabioji šalis, kurios vardas ilge
sio liepsnomis rašomas didžiosiomis 
raidėmis. Ji - kunigaikščių tėvynė. Jos 
praeities žygiai ir likimas apdainuojami 
su heroišku patosu.

Juozas Mikštas gimė 1913 m. kovo 
mėn. 18 d. Begunavos km., Dūkšto vis., 
Zarasų apskr. Jo tėviškė kartu su Vil
niaus kraštu pateko lenkų okupacijon. 
Nuo vaiko dienų jis pajuto, ką tai reiškia 
neturėti laisvės^ Anksti pajuto besisklei
džiantį poetinį talentą. Savo plunksna 
pašventė lietuvybės tarnybai kaip pro
testą pries lietuvių teisių varžymus. 
Septyniolikos metų jaunuolis jau spaus
dino eilėraščius ir prozos kūrinėlius Vil
niaus krašto lietuviškuose laikraščiuose 
“Vilniaus Rytojuje”, "Jaunimo Drauge" 
ir “Vilniaus Aušroje”. Buvo veiklus 
lietuviško jaunimo tarpe. į Mikšto lietu
viškus darbus greitai atsikreipė lenku 
žvalgybos akys. 1934 m. buvo suimtas 
ir uždarytas Švenčionių kalėjime. Bru
talūs lenkų tardytojai su lietuviu kaliniu 
žvėriškai elgėsi. Iškentėjęs žiaurius 
mušimus ir nuo jų atsigavęs, jis nu
taikė progą^ iš kalėjimo pabėgti. Atsidūrė 
Lietuvoje. Bet ir čia jo niekas nelaukė 
ir nelepino. Kol gavo Lietuvos pilietybę, 
buvo žmogus be darbo ir be vietos. Tik 
"Trimito" redaktoriaus Jono Kalnėno 
ir Žmogaus globos draugijos parama pa
dėjo jam neįkristi į visišką skurdą. Ne
trukus išėjo į Lietuvos kariuomenę atlik
ti karinės tarnybos. Ją atsitarnavęs, pa
sirinko kario profesija ir pasiliko dirbti 
jos administracijoje liktiniu. Kariuomenė 
teikė jam galimybę jaustis tiesioginiai 
tarnaujančiu savo tėvynei. Teikė jam 
užtikrintą darbą, pastogę ir duoną. Teike 
sąlygas plėsti savo žinias ir ugdyti 
įgimtus talentus. Plunksnai rūdyti ne
leido. Bendradarbiavo karinėje spaudoje: 
“Karyje" ir “Trimite", o taip pat 
“Mūsų Vilniuje”, “Pavasaryje”, “Kun- 
taplyje” ir "Savaitėje”. Tautų grumty
nėms užėjus, jis pateko į karo audrą, 
blaškiusią jį sunkiais vargo keliais 
įvairiuose kraštuose ir pagaliau padariu
sią jį tremtiniu.

Vokietijoje gyveno Seedorfo ir Sta- 
dės tremtiniu stovyklose, kur kartu su 
L. PilypaviČium ir J. Minelga redagavo 
stovyklos komiteto leidžiamą kasdieninį 
biuleteni “Aktualiosios Informacijos”, 
bendradarbiavo P. Butėno toje pat sto
vykloje redaguojamame žurnale “Žings

niai” ir rašinėjo kitiems tremtinių laik
raščiams: “Lietuvių Žodžiui", '‘Ka
riui", “Minčiai”, "Tėviškės Garsui", 
“Žiburiams" ir “Skautų Aidui". Plauk
damas į Australiją, Indijos vandenyne, 
Gen. S. Heintzelman laive, su Romu 
Maziliausku redagavo ir išleido vienkar
tinį leidinį “Pabaltijo Vikingas" pirmųjų 
pabaltiečių kelionei į Australija, paminėti.

Australijoje Mikštas darbo sutarčiai 
atlikti pateko į rudosios anglies kasyklas 
Yallourne. įsigijo didžiulės žemkasės 
mašinos vairuotojo ir operatoriaus spe
cialybę. Sutartį baigęs, ten ir pasiliko 
visam laikui. Tik pats Mikštas tegalėtų 
pasakyti, kas vertė jį pasilikti provinci
joje ir vegetuoti vienišo angliakasio vien
gungio buityje. Juk jį, kaip plunksnos 
žmogų, kaip kultūrininką, turėjo vilioti 
didesnieji lietuvių centrai, kur leidžiama 
lietuviškoji spauda ir vystosi lietuvių 
kultūrinis gyvenimas. Tik atostogų metų 
ar pakviestas kur nors dalyvauti litera 
tūtos vakare,ištrūksta jis iš savo kasyklų 
aplinkos. Taip yra apvažinėjęs beveik 
visą Australiją. Namuose gi draugauja 
su knygomis, kurių turi žymų skaičių, ir 
su plunksna, kuria tarnauja lietuvybei 
ir įprasmina savo gyvenimą.

Didesni jo plunksnos darbai yra 
“Australijos Lietuvyje” išspausdintas 
eilerašciu, ciklas "Kontrastai apie save" 
ir autobiografinė poemėlė “Būdavo", 
kurioje gausu etnografinių Vilnijos kaimo 
gyvenimo vaizdų. Stambus eilerašciu 
rinkinys “Gyvenimu apsvaigusi širdis", 
deja, dar vis tebelaukia leidėjo. Kol kny
ga neišleista, nėra galimybių, jo kūryba 
pilnai įvertinti. Iki šiol niekas to darbo 
ir nesiėmė. Tik po vieno literatūfos va
karo Melbourne, kuriame dalyvavo ir 
Mikštas, “Tėviškės Aidų” apžvalginin
kas P.B. taip apie jo pasirodymą rašė: 
“Juozas Mikštas, provincijoje gyvenan
tis poetas, yra vienas ilgestingiausių 
musų dainių. Jo poezija kvėpuote kvė
puoja tėvynės ilgesiu, tėvynės meile. 
Gamta, vaizdai, medžiai, paukščiai, 
metų laikai jo apdainuojami lyginant 
juos su tėvynės paraleliniais vaizdais. 
Jis nuoširdus, paprastas, be ypatingos 
manieros. Jo toks paprastas nuoširdu
mas pagauna klausytoją, graudina ir 
džiugina. Jis neieško įmąntrių simbolių. 
Mikštas yra artimas daugumai. Jis savo 
poezija išreiškia daugumos jausmus. Jo 
eilėraščiai sklandus, lengvos formos. 
Publiką Mikštas sužavėjo savo jausmo 
grynumu ir sveiku, švelniu jumoru”. 
(“T.A." Nr. 3, 1971 m. sausio mėn. 
26 d.)

Savo kūrybos pluoštus Miks’tas yra 
išspausdinęs literatūros metraštyje 
"Gabija" 1954 m., "Australijos lietuvių 
metraštyje” 1962 m. ir Australijos lie
tuvių poezijos rinkinyje “Terra Austra
lis" ’1972 m.

Šalia poezijos Mikštas yra paskel
bęs daug įvairiais slapyvardžiais pasi
rašytos jumoristikos, eilėmis ir proza 
rašytos, atsiminimų, reportažų, buities 
apybraižų ir bendro visuomeninio pobū
džio straipsnių. Minėtina yra jo apybrai
ža “Gyvosios mozaikos gyvos ištrupė- 
lės - Pirmojo transporto lietuviai Yal
lourne" ( paskelbta 1959 m. “Mūsų 
Pastogės" vienuolikos numerių atkar
poje. Ta apybraiža, kiek sutrumpinta, 
buvo pakartota "Australijos lietuvių 
metraštyje" 1962 m. ir pavadinta nauju 
vardu “Yallourno mozaika”. Bendradar
biavo Mikstas ir Amerikos lietuvių 
spaudoje: "Vienybėje", “Dirvoje", 
“Karyje”, žurnaluose "Aidai" ir "Lie
tuvių Dienos". Visa tai surinkus į 
krūvą, susidarytų keli raštų tomai. Bet ar 
kas pasiriįnns surinkti? Jau dabar ne
maža medžiagos dalis yra nebeprieinama.

Norėčiau mielam poetui, švenčian
čiam garbingą, savo 60 amžiaus metų 
sukaktį, palinkėti geros sveikatos, 
ryžto ir giedros. Jis pats yra kartą 
rašęs:

•‘Ne tam gyvenimas mus šaukia 
Į platumas dienų saulėtų, 
Kad, sūrų prakaitą nubraukę, 
Vien poilsio norėtum."

Taigi, pirmyn. Poetas įsikūnija 
savo poezijoje ir niekada nesensta. Tegu 
džiugina poeto širdį visi gyvenime 
atlikti plunksnos darbai lygiai taip, kaip 
jie džiugina jo gerbėjų širdis. Tegu visos 
poezijos mūzos jam būna geros ir veda 
jį kūrybos vieškeliu į didesnes grožio 
ir gyvenimo tiesos pažinimo aukštumas.

Juozas Almi s Jūragis.

* i>*

Pailsėk! Pailsėjusi dirva vešliau 
želia. Ovid.

♦**

JUOZAS MIKSTAS 
-t -

AUSTRALIJOS GIRIOS

K ' ~5-*- . \ '

Tūkstantmetės ir plačios, 
Susiraizgiusios girios, 
AŠ lankau jus kaip svečias, 
Šion šalin atsiyręs.

Aš lankau jūsų gelmę 
Neaprėpiamuos plotuos, 
Ir matau lieknas palmes, 
Eukaliptus šakotus.

Tyloje spengia ausys,
Širdį nerimas gelia, 
Juk čia veltui žvalgausi 
Šiaurės girių medelio.

Čia keisti visi medžiai — 
Milžinai rudabarzdžiai.
Čia apsnūdę, bežadžiai 
Raudonų uolų skardžiai.

Čia jau amžių ne vieną 
Audros stuobrius išverčia, 
Ir ant medžių kamienų 
Auga vešlūs paparčiai.

O manojoj gimtinėj 
Želia alksniai, berželiai. 
Šakomis susipynę, 
Puošia jie mano šalį.

O manojoj gimtinėj — 
švelnios kalvos ir kloniai, 
Kur takus kadais myniau, 
Kaip sapne, kaip svajonėj...

Čia aš veltui tankynėj 
Kelią skintis skubėsiu, 
Nesurasiu šaltinio, 
Nei berželių pavėsio...

Tūkstantmetės ir plačios, 
Bet man svetimos girios, 
AŠ esu čia tik svečias, 
Šion šalin atsiyręs.

DAŽNAM SAPNE

Dažnam sapne nesu dar baigęs
Praėjusiojo karo.
Dažnam sapne Kalėdų snaigės,
Mane apkritę, bara,

Kodėl esu jau jas primiršęs,
Pamėgęs kaitrą sausio;
Globon šio krašto įsipiršęs, 
Kodėl jam savas jau darausi...

Dažnam sapne guvi jaunystė
Dar man vylingai moja.
O tu, širdie, čia džiūsti, vysti
Ir kartais sušlubčioji...

Dažnam sapne dar klevas šlama, 
Gimtinės mano klevas;
Prie tėvo samanoto namo
Klevelis mielas, savas.

Dažnam sapne ir tu dar guodi
Mane savaisiais žodžiais--------------
Varvekliais ledo žydi gruodis 
Manos vaikystės sodžiuj.

UPEI

Nešk vandenį, sriaunioji upe,
Į platų okeaną,
Nešk sielvartą, nešk ilgesį,
Nešk rūpestėlį mano.

Ir paskandink, sriaunioji upe,
Į dugną okeano
Ir’ sielvartą, ir ilgesį.
Ir rūpestėlį mano —---------
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KAIP DIDELI SNOBAI YRA SYDNEY LIETUVIAI

G.J. Demberagas.

Sdcialogai tvirtina, kad ■_ apsegus 
yra socialinis gyvulys. Net Genesis 
knygoj randame, kad pats Dievas, be* 
tverdamas pirmuosius žmones, pastebėjo, 
kad negera žmogui būti vienam. Taigi 
pas žmogų yra įgimtas būrimasis krūvon. 
Naturaliąusia ir pagrindinė mūsų visuo
menėj žmonių susibūrimo ląstelė yra 
Šeima. Bet, be to, žmonės yra linkę 
skirstytis į visuomeninius, politinius 
ekonominius, religinius, tautinius, rasi
nius, klasinius, profesinius ir kitokius 
junginius kol pasiekia, aukščiausią ir 
tobuliausią, junginį - valstybe.

Vienas iš didžiųjų žmogaus siekimu 
socialinėj srity yra įsigijimas statuso. 
Įsigyti visuomenėj statusą daugiausia 
lemia trys elementai: “mėlynas kraujas” 
- karališka kilmė, turtas ir išsimokslini
mas .bei užėmimas aukštos pozicijos. 
Nors nepriklausomoj Lietuvoj visi buvo 
sudemokratinti ir visi titulai panaikinti, 
bet žmonių širdyse niekas negalėjo ju 
ištrinti. Kartą Kauno miesto savivaldybės 
reikalais ieškojau p. Beržanskio ir 
radęs gavau tiek pylos, kad niekada 
neužmiršiu. Tik, kai aš hTts įprašiau ir 
išsiaiškinome, kad aš. nepriklausau prie 
tos biurokratiškos savivaldybes gaujos, 
o esu vargšas studentas, nusiramino ir 
ištraukęs savo pasą man parodė, kad 
jis nėra joks Beržanskas, o ten buvo 
pacio^ prezidento ranka įrašyta, kad jis 
yra Šviesiausias Kunigaikštis Gedimino 
sūnus ir 1.1 ir ant galo Klausutis. Ir 
vienas mano suolo kolega - visada dar 
ant savo studijų knygelės prirašyda
vo, kad jis yra grafas.

Karališkas klubas yra uždaras, 
kitiems į jį. patekti šanso nėra. Jei paim
sime labai turtingą asmenį ir aukštai 
išsilavinusį.bei užimantį aukštą poziciją, 
kuris statuso atžvilgiu nusvers? Tai, jei 
pasirinkimas bus visuomenės tarnybos 
labui - nusvers žmogus su aukštu išsila
vinimu. Net ir gyvenimo vietos pasirin
kimas statuso siekėjams yra labai svarbu. 
Turėti gerą adresą - daugelio svajonė.

O kaip stovi Sydney? Paskutinis 
Sydney priemiesčių išsamus statuso 
paskirstymas buvo sudarytas Hooker 
R.E. Pty. Ltd. 1969 metais. Aukščiau
siai grupei priklauso - kur susispietęs 
"mėlynas” kraujas, turtas ir aukštosios 
profesijos, o žemiausiai - kur seni namai, 
vargas ir industrija.

Aukščiausiai A klasei priklauso: 
1. Point Piper, 2. Vaucluse, 3. 

Bellevue Hill, 4. Darling Point, 5. Palm 
Beach, 6, Pymble, 7. Rose Bay, 8. Wah- 
roonga, 9. St. Ives, 10. Turramurra, 11. 
Beauty Point, 12. Killara, 13. Double 
Bay, 14. Elizabeth Bay, 15, Clontarf, 
16. Dover Heights, 17. Roseville, 18. 
Roseville Chase, 19. Potts Point, 20. 
Castelcrag, 21. Clifton Gardens.

Antrajai - B. klasei priklauo:
Balmoral Heights, 23. Balmoral, 

24. Gordon, 25. Warrawee, 26. Lindfield, 
East, 27. Eastle Cove, 28. Church Point, 
29. Roseville East, 30. Nielsen Park, 
31. Seaforth, 32. Lindfield, 33. Middle 
Cove, 34. Whale Beach, 35. Watsons 
Bay, 36. Parsley Bay, 37. Mosman Bay, 
38. North Turramurra, 39. South Turra
murra. 40. Bilgola, 41. Edgecliff, 42. 
Clareville Beach, 43. Hunters Hill, 
44. Bayview, 45. Mosman, 46. Cremorne 
Point, 47. Balgowlah, 48. The Spit, 
49. Manly, 50. Newport Beach, 51. 
Blakehurst, 52. Woollahra, 53. Avalon, 
54. Kirribilli, 55. Longueville, 56. Lane 
Cove, 57. Neutral Bay, 58. Newport, 
59. Wollstonecraft, 60 Queenscliff, 61; 
Waitara. 62. Beecroft, 63. Cheltenham, 
64, Northbridge, 65. Strathfield, 66. 
Collaroy Plateau, 67. North Manly, 68. 
Collaroy Beach, 69. Fairlight, 70. Mona 
Vale, 71. Greenwich, 72 Taylors Point, 
73. Manly Vale, 74. Huntelys Point, 
75. Chtaswood, 76. Castle Hill, 77. 
Cronulla, 78. Northwood, 79. Epping, 
80. Cameeray, 81. Bondi Beach, 82. 
Pennant Hills, 83. Frenches Forest, 
84. Scotland Island, 85. Spit Junction, 
86. Artarmon, 87. Thornleigh, 88 Manly 
West, 89. Woolwich, 90. Riverview, 91. 
Dobroyd Point, 92. Eastwood, 93. Curl 
Curl, 94.' Harbord, 95. Normanhurst, 
96. Bondi North, 97.. Deewhy Beach, 
OI. Deewhy, 99. Centennial Park, 100. 
Randwick, 101. Lavender Bay, 102. 
Coogee, 103. North Pen. Hills, 104. 
North Curl Curl, 105. Cremorne Junction, 
106. North Narrabeen, 107. Narrabeen, 
108. Covelly, 109. Forestville, 110. 
St. Leonards, 111 Burraneer, 112. Bronte, 
113. Brookvale, 114. Heneley, 115. Wa- 
verton, 116. Beverley Park, 117. Warrie- 

klasei

Ryde, 
Point,

wood, lib. Woolooware, 119. Denistone, 
120. Burwood, 121. Caringbah, 122. Bard-’

• well Park, 123. Hornsby, 124. Bexley 
North, 125. Narraweena, 126. Connels 
Point, 127. Willoughby, 128. Willoughby 
East, 129. Elanora, 130. North Strath
field, 131. Baulkham Hills, 132 Lillipilli, 
133. Brighton - le - Sands, 134. Sans 
Souci, 135. Maroubra, 136. Asquith, 
137. Beverley Hills, 138. Paddington.

Trečiai - C - darbo žmonių 
priklauso:

139. Kingsgrove, 140. North
141. West Ryde, 142. Taren
143. Crows Nest, 144. Bexley, 145. 
Sylvania, 146. Oateley, 147. Oateley Wes 
148. Dolls Point, 149. Ashfield, 150. 
Hurstville South, 151 Kings Cross, 158. 
Hurstville, 153. Concord, 154. Croydon, 
155. North Sydney, 156. Kensington, 
157. Carlingford, 158. Earlwood, 159. 
Rockdale, 160. Beacon Hill, 161. Mil- 
sons Point, 162. Narėm burn, 163. Gymea, 
164. 
166. 
Falls 
West, 
hurst, 
174. 
Ryde, 
179.
Croydon Park, 
Ashbury, 184. 
186 
188. Belrose, 189. Gore Hill, 190. Grays 
Point, 191. Haberfield, 192. Miranda, 
193. Girraween, 194. North mead 
DrummoyneV 196. Hurlstone ■ Park 
Scarborough Park, 198. Carlton, 
Dulwich Hill, 200. Summer Hill, 
Mobbs Hill, 202. Wiley Park, 203. ML 
Lewis, 204. Mt. Colah, 205. Banksra, 
206. Allawah, 207. Tefrey Hills, 208. 
Homebush, 209. Sutherland, 210. Rhodes, 
211. Belmore North, 212, Jannali, 213. 
Lugarno, 214, Parramatta East, 215. 
Narwee, 206. Tenyyson, 217.' Abbots
ford, 218. North Rocks, 219. Campsie, 
220. Pag'ewood, 221. YaraUa, 222Rydal- 
mere, 223. Canterbury, 224. Belmore, 
225. Como, 226. East Hills, 227. West
mead, 228. Lansville, 229. Chester Hill, 
230. Regents Park, 231. Birrong, 232. 
Condell Park, 233. Panania, 234. Chop
ping Norton, 235. Auburn, 236. Cabarita, 
237.' Greenacre, 238. Amcliffe, 239. 
Warwick Farm, . 240, Clemton Paxkt 241. 
Chiswick, 242. Punchbowl, 243. Moore- 
fields, 244. Lakeinba, 245. Fox Valley, 
246. Five Dock, 247. Cairamar, 248. 
Belfield, 249. Meriylands, 250. Sandy 
Point, 251. Bankstown252, Bradfield, 
253 Enfield, 254 Telopea, 255 Glades- 
ville, 256 Mortdale, 257 Rosehill, 258 
Seven Hills, 259 Lidcombe, 260 Canley 
Vale, 261 Model Farms, 262 Cambramatta, 
263 Wenworthville, 264 St. John’s Park, nužmoginimo 
265 Bonnyrigg, 266 The Waren, 267 
Greystanes, 268 Marrickville, 269 Stan- 
more, 270 Revesby, 271 Lansdowne, 
272 Berala, 273 Marsfield, 274 Woronora,

277 cientas prašo ko nors ir nesupranti, sesuc
280 
Ya- 
285
Ro-

Oyster Bay, 165. McMahons Point, 
Parramatta North, 167. Oxford 

, 168. Kingsford, 169. Concord, 
170. Bondi Junction. 171. Pens- 

, 172. Picnic Point, 173 Waverley, 
Sandringham, 175. Kirrawee, 176.

177. Parramatta, 178. Kogarah. 
Ramsgate, 180. Esatlakes, ]— 

182. Peakhurst, 183.
Dundas, 185. Wingala, 

Maroutra Junction, 187. Kyeemagh,

195.
197.
199.
201.

275 Pendle Hill, 276 Ermington, 
Loftus, 278 Sėfton, 279 Putney, 
TurreHa, 281 Canley Hieghts, 282 
goona, 283 Lumea, 284 Yennora, 
Bundeena, 286 Edensor Park, 287
gans Hill, 288 Holroyd, 289 Villawood, 
290 George's Hall, 291 Petersham, 292 
Silverwater, 293 May’s Hill,294 Leighton- 
field, 2(5 Moore Park, 296 Millers Point, 
297 Guildford, 298 Marayong, 299 Prospect paskirstyti darbai. Jei tu daktaras 
300 Casula, 301 Fairfield West, 302 
Moor ebank, 303 Enmore, 304 Toongabbie, 
305 Malabar, 306 Granville, 305 Under- 
cliffe, 307 Bossley Paris, 309 River
wood, 310 Mt. Pritchard, 311 Meadow
bank, 312 South Granville, 313 Lewisham, 
314 Liverpool, 315 Padstow, 316 Har
ris Park, 317 Bass Hill, 318 Rosebery, 
319 Blacktown, 320 Fairfield, 321 Smith- 
field, 322 Kurnell, 323 Yarra Bay, 324 
Darlinghurst, 325 Leichhardt, 326 Mas
cot, 327 Rozelle, 328 Camellia, 329, 
Beaconsfield, 330 Banksmeadow, 331 
Wetherill Park, 332 Chullora, 333 Clyde, 
334 Tempe, 335 Camperdown, 336 Bo- perėjo daug žinomų Sydney’jaus asmeny- 
tany, 337 Darlington, 338 Heme Bay, 

'Žemiausiai - D klasei priklauso:
339 Sydenham, 340 Bunnerong, 341 palapinėse! Mokėjome nuomos 5 šilingus, 

Chippendale, 342 Annandale, 343 Lily- du vyrai - vienoj palapinėj. Palapinės 
field, 344 Flemington, 345 Birchgrove, 346- geros, beveik geresnės, negu Gaižiūnų 
Mortlake, 347 Forest Lodge, 348 Mil- 
perra, 349 Matraville, 350 Daceyville, 
351 Rookwood, 352 Alexandria, 353 
Ultimo, 354 Pyrmont, 355 La Peruose, 
356 Newtown, 357 White Bay, 358 Glebe, 
359 Zetland, 360 The Rocks, 361 St. 
Peters, 362 Balmain, 363 Surry Hills, 
364 Redfern, 365 Waterloo, 366 Wooloo-

Sydney

mooloo, 367 Macdonald town, 368 Erskine- 
ville.

Taigi žemiausioj vietoj stovi Sydney 
įm, priemiestis - Erskineville. Visi žemiau- 
181. sios klase's priemiesčiai yra seni ir labai 

industrializuoti, iš šio sąrašo matyti, 
kad Sydney’jui yra daug daugiau žemo 
statuso priemiesčių, negu aukšto.

Tačiau nepamirškime, kad priemies
čių snobizmo lenktynės vyksta visa laiką, 
vieni priemiesčiai kyla aukštyn, kiti 
krinta žemyn ir P v. Paddington staiga 
pašoko iš labai žemos klasės i gana 
aukštą B klase, daugiausia dėl dailininkų 
uz'pludimo. The Rocks taip pat pašoks 
aukštyn, kai tik, nugriovus "slums”, 
atsistos naujos numatytos statybos mul
ti-milijoninės vertes. Point Piper dabar 
turi pirma - auksciausią vietą, nukonkura
vęs anksčiau pirmą vietą turėjusią Vauc
luse. Vaucluse prarado pirmavima dėl ten 
vykusia “Home Units” statybų.

Bendrai, visi tyrinėjimai patvirtina, 
kad North Shore statusas yra daug aukš
tesnis, negu pietinių ar vakarinių Sydney 
priemiesčių.

Negalėtume pasakyti, kad musų bro
liai lietuviai Sydney’juj yra visai laisvi 
nuo statuso siekimo silpnybės. Tiesa, 
pradėjome čia iš nieko, atvažiavome iš
vaduoti iš visų : materialinių gerybių, net 
nemokėdami susikalbėti vietos kalba. 
Tačiau, kiekvienas atsivežė į šių kraštą, 
paslėptą širdyje didingumą savo vertės, 
Taip , teko pradžioj pergyventi ir labai 
liūdnų momentų. Atsimename is anų 
dienų, kaip mūsų žmonelės, grįžusios 
iš darbo ligoninėj, puldavo ant pagalvės 
lovoje ir pasikuksčiodamos liedavo kar
čias ašaras, liedavo ta baisią širdgėlą ir 

sielvartą. Juk kiekviena 
turėjo savo statusą^ savoj visuomenėj, o 
čia pasijuto, kad yra niekas ir gavo pras
čiausią darbą ir to pačio negali žmoniškai 
atlikti, kad ir kasžin kaip norėtų. Pa-

valgymo visai savaitei. Važiuodavom 
ankstų rytą į darbą autobusu iki Strath- 
field, toliau traukiniu į miestą. Kartais, 
kai kas iš mūsiškių, dagiausiai iš 
sovietiškos tėvynės atsisakydavo mokėti 
už autobuso bilietą, motyvuodamas,_ • 
kadangi valdiškas darbas, tai valdžia 
turi ir mokėti. Pagaliau konduktorius, 
negalėdamas susišnekėti, sustodavo ir tol 
nevažiuodavo, kol mes nepriversdavome 
savo "draugą” susimokėti, kad nepa
vėlavus i darbą. Grįždavome temstant į 
palapines* Darbe australai būdavo gana 
draugiški, stengdavosi padėti ir niekad 
neužmiršdavo paklausti: "How do you 
like Australia?". Taip pat gana šiltai 
atsinešdavo ir mūsų viršininkai, kartais 
pasikviesdavo pas save į svečius. Teko 
išmokti dirbti, - kad ir nėra ką, bet vis
ti ek vaizduok, kad dirbi.

Šeštadienis ir sekmadienis lais
vas laikas. Kur nors keliaudavome, ap
lankydavome savo žmonas, kartais vyk
davome sekmadieniais per laukus į Re
gent’s Park’o bažnyčią. Būdavo ir kito
kių kurjozų. Vienat sekmadienio rytą, 
bevalydamas palapinę, atradau didelį į 
gyvatą panašų Sutvėrimą. N et šiurpas 
nukratė pagalvojus, kaip lengvai galima 
savo gyvybę prarasti šiame keistame 
krašte, kur net saulė atžagariai sukasi. 
Išsiaiškinus su australais, pasirodo, būta 
didelio australiško lizard’o. Vėliau iš
girdau, kad vienas Kauno kolega net savo 
fabrikėlį pavadino "Lizard” vardu. O 
vasarą užpuldavo galybės blusų, nega
lima buvo apsiginti, nes tik laisvomis 
dienomis su joms kovoti turėdavom laiko. 
Vieną sekmadieni, ištiesiau savo pilkas 
paklodes prieš saulę ir pradėjau jas 
mušti, suskaičiavau - 122. O ką darysi, 
būdavo, pabudęs j pasikasai, apsiverti 
ant kito šono ir vėl toliau miegi.

Tai tokie buvo pirmieji žingsniai 
Sydney’juj. Kartu mumyse augo viskuo 
žingeidumas ir žvilgsnis į ateitį, o kartu 
jutome didžiulį nužmoginimo jausmą, ypač 
kai mūsų visokį diplomai buvo visiškai 
nepripažįstami ir atmetami. Kartais pasi- 
jusdavome lyg padėtyje be išeities ir 
niūniuodavome, nuleidę galvas, tas 
žinomos arijos eilutes apie vargą juodą...

Niekad neužmiršiu, kai darbe vieną 
mano kaimyną “bosas” klausinėjo, žino
ma su vertėjo pagelba kiek jis turi šei
mos, ir kai jis pasakė, kad keturi vaikai 
su žmona Cowra’oj, tai visi tik patraukė 
pečiais ir su užuojautos nuostaba kuž
dėjo, kaip jis gilės pragyventi? Jiems 
atrodė, lyg ir šanso nėra. Bet jis, nors 
ir paprastą darbą dirbdamas, prade'damas 

. nuo garažėlio, pasistatė sau namus, 
užaugino šeima ir vaikus išleido aukš
tuosius mokslus.

Taigi, per tuos 23 metus daug kas 
pasikeitė. Visi kas tik tikrai norėjo įsi
gijo savo namus, įsipilietino, praturtėjo. 
Lietuvis parodė, kad jis yra darbštus ir 
veržlus. Tiesa, būta ir kelių nepasise
kimų, šfeimų suirimų, bet čia buvo kaltas 
mūsų pačių priešas - alkoholis. Per ta 
laika lietuviai ekonomiškai pralenkė 
savo kaimynus australus, o daugelis 
įsikūrė* geriau, negu jie turėjo Lietuvoje. 
Deja, nostalgijos gimtajai žemei, že
mei kuri pašventinta musų tėvų kapais, 
bočių piliakalniais, musų brolių ir sesu
čių prakaitu, nėra jokios pasaulio galy
bės, kuri gilėtų išrauti iš mūsų širdies. 
Mes jaučiame esą tie pumpurai, kurie 
reprezentuoja ir neša atsakomybę prieš 
milijonus kartų nuo pasaulio kūrybos 
pradžios. (Nukelta į 6 pusi.)

sako ką padaryti - pušų supranti, o kitą 
tik spėji. Daktaras prašo ką nors atnešti, 
tai begi ieškoti gerosios sesers, kad ji 
paaiškintu kat tas žodis reiškia... O varge, 
vargeli mano... Kas išpasakys tą didį 
sarmatos nerimą ir širdies skausmą...

Visi turėjo atlikti dviejų metų darbo 
prievolę ir visiems demokratiškai buvo 

tai 
gavai kur mokyklą šluoti, jei inžinierius
- tai griovių kasti, jei mokytojas - tai 
kur nors prie geležinkelio, jei pulkininkas
- tai indus plauti ir t.t. ir Lt., ir kažkokia 
juoda angliškos išminties ranka darbus 
taip paskirstė, kad tik tu būtum toliau 
nuo savo profesinio išsilavinimo, kad tik 
nekiltų nostalgija ir meilė tai profesi
jai, kuriai buvai pasiruošęs.

Žinoma, žmonos buvo atskirtos nuo 
vyrų, vyrai - nuo šeimų. Visi buvo apgy
vendinti individualiai. Sydney byvo net 
keli palapinių miesteliai. Iš jų didžiau
sias - Chullora Railway Camp. Per jį 

bių. Iš pradžių stebėjomės, kas tas Syd
ney per miestas, kad reikia gyventi 

poligone. Bet reikėjo išmokti jose gy
venti, nes jei prisilietęs prie jos užmigai 
lietingą naktį, tai pasibudai visas Šla
pias. Kartais pasitaikydavo galybės uo
dų, reikėdavo juos išrūkyti, bet dūmams 
išsisklaidžius, jie vėl lįsdavo atgal. 
Išmokome gerti australišką arbatą, iš
virdavome kiaulės galva,, ir užtekdavo
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ŠACHMATAI

Nuo sitį metų pradžios Austra
lijos šachmatininkų pajėgumo Įverti
nimas taškais bus apskaičiuojamas 
pagal Elo sistemą. Šia sistema nau
doja Pasaulio Šachmatų Federacija, 
ir yra populiari .visame pasaulyje.

Australijos lietuviai šachmati
ninkai prie šios naujos sistemos 
galės palyginti savo pajėgumą su 
kitais lietuviais gyvenančiais Ameri
koje ir Lietuvoje. Savaime aišku, 
kiekvienas paklaus kaip galima gauti 
australu įvertinimą? Pirmiausia, Įver
tinimą gauna tik tie šachmatininkai' 
kurie yra registruoti Australu Šach
matu Sąjungoje ir yra apsimokėję 
nustatyta^ mokėsti. Antrą ir svarbiau
sia sąlyga. Šachmatininkas privalo 
sužaisti nemažiau kaip šešias parti
jas oficialiame šachmatų turnyre, 
kuriu vyksta beveik su mažomis per
traukomis kiekviename Australijos 
mieste.

Dabartinio pasaulio šachmatu 
cempijono Bobby Fischer įvertinimas 
yra 2825 taškai. Australijos geriau
sias šachmatininkas vertinamas 
2375 taškus. Musu lietuvis tarptau
tinis šachmatu miesteris V. Mikėnas 
vertinamas 1410 taškų, t.y. 35 taš
kais aukščiau už Australijos pirmoje 
vietoje esanti Max Fuller.

O, dabar pažvelkime kaip atrodo 
Australijos lietuviu šachmatininkų 
i vertinimas. x

R. Arlauskas 2170, A. Kabaila 
2050, V. Liūgą 1915, A. Baltutis 
1895, J. Dambrauskas 1880, V. 
Opulskis 1870, D. Maciulaitis 1850, 
B. Slamonas 1745, V. Augustinavi-X 
cius 1725, R. Baranauskas 1720, V. 
Lazdauskas 1700, J. Jenfcius 1620, 
A. Rakštelis 1610, A. Markevičius 
1610, P. Grosas 1600, J. Kraulaidys

l KOVA DĖL ŽMOGAUS TEISIU

(Atkelta iš 1 pusi.)
Musu krasto 

mokyklose vaikai būna verčiami už
pildyti Įvairias su sąžinės laisve 
nesiderinančias anketas, viešai 
pasisakyti apie savo religinius įsi
tikinimus; jiems iškraipytai aiškinama 
Katalikų Bažnyčios veikla, prievarta- 
brukama antibažnytinė literatūra; 
jie išjuokiami ir net baudžiami uz 
bažnyčios lankymą; moralinės prie
vartos būdu jie surašomi Į antireligi
nius būrelius.

Suaugę tikintieji taip pat. daž
nai nukenčia dėl savo religinių Įsi
tikinimu; jiems neleidžiama eiti aukš^- 
tesnių pareigų. Tiems, kurie Įtariami 
esą tikinčiaisiais, grasinama at
leisti iš darbo ir net atleidžiami, pri
sidengus įvairiais kitokiais moty
vais. Pav. Vilkaviškio vidurinės 
mokyklos mokytojai Onai Brilienei, 
net.gi po LTSR aukščiausiojo teismo 
sprendimo grąžinti ją į darbą (kadan
gi ji buvo atleista tik už bažnyčios 
lankymą), neleido tame mieste dirbti 
net šlavėjos darbo. Iš viso liaudies 
teismu elgsena, sprendžiant tikinčių
jų bylas, būna stulbinanti: teismai 
(ir jiems panašios Įstaigos) dažnai 
remiasi kažkokiomis slaptomis (net 
ir tarybiniams juristams nežinomomis) 
instrukcijomis ir baudžia uz jų nesi
laikymą (pav., kun. Šeškevičiaus by
la Molėtuose, kun. Zdebskio - Kaune, 
kun. Keinos- Vare'noje). Tarybiniuose 
teismuose vaikai tardomi, verčiami 
būti liudininkais net prieš jų pačių 
ir jų tėvu norą, o .kartais verčiami 
net ir klaidingai liudyti (pav. Varė
nos liaudies teismas 1971.XII.7 kun. 
Keinos byloje).

Todėl prašome:
1. Leisti Kauno Kunigų-semina

rijai laisvai veikti ir priimti visus 
Bažnyčiai tinkamus kandidatus.

1595, V. Leipus 1580, J. Vabole- 
vičius 1575, J. Reivytis 1490, J. 
Karpavičius 1460, J. Bąikovas 1425, 
K. Cieminis 1405, P. Cerakavičienė 
1235, G. Katei va 1200.

Perskaičius bendra sąrašą daro
si griaudu, ne dėlto, kad esame toli 
atsilikę nuo pasaulinio meisterio ir 
nuo mūsų geriausio Šachmatininko 
V. Mikėno, bet dėlto, kad musu šach
matininkų gretos kas metai retėja ir 
naujų, jėgų, nesimato. Tiek daug turi
me jaunimo. Šachmatus gali žaisti 
kiekvienas, nežiūrint metų ar lyties 
skirtumo. P. Cerakavičienė turėdama 
nemažą šeimą ir gyvendama Geelonge 
beveik kas metai dalyvauja šachmatų 
turnyruose Melbourne. Tik del vienos 
partijos padarydama beveik šimtą 
myliu, kelio. Kiekvienam norinčiam 
pasigilinti šiame sporte ateis Į pa
galbą savo patarimais: Sydnėjuje: J. 
Karpavičius, Melbourne: A. Baltutis, 
Adelaidėje: J. Reivytis ir Geelonge: 
P. Cerakavičienė. Kviečiu pasinau
doti proga ir stoti Į šachmatininkų 
gretas.

Australijos lietuviai šachmati
ninkai yra pasiekė gražių laimėjimų 
australų tarpe. Per eilę metų esu 
surinkęs daug medžiagos iš šachma
tininkų veiklos. Kelių metų bėgyje 
norėčiau paruošti bendrą leidinį 
įamžinant- kiekvieno laimėjimus ir 
sukaupti žinias kiek šiame kontinen
te turėjome lietuvių šachmatininkų. 
Todėl šia proga prašau visu Austra
lijos lietuvių šachmatininkų kur jie 
begyventų ateiti į pagalbą suteikiant 
apie save žinias ir pridedant sužais- 
tu(įdomesnių;:.) partijų rezultatus. 
Žinias siųsti: V. Augustinavičius, 
10 Lorna Avenue, North Ryde. N.S.W. 
2113.

V. Augustinavičius
***

2. Praktiškai įgyvendinti TSRS 
Konstitucijos garantuotą religinės 
spaudos laisvę, t.y. leisti spausdinti 
maldaknyges, katekizmus, giesmynus, 
Sv. Raštą ir kitas religines knygas, 
kurių liaudžiai labai trūksta ir kurių 
ji reikalauja.

3. Leisti vyskupams Julijonui 
Steponavičiui ir Vincentui Sladke
vičiui eiti savo vyskupiškas parei
gas, o visiems kunigams, gyvenan
tiems musu krašte (jų tarpe ir ukrai
niečiams), laisvai ir viešai dirbti 
kunigo darbą,

4. Atšaukti nesuderinamą su 
1961 m. lapkričio 15 d. tarptautine 
konvencija ir su Tarybų Sąjungos 
Konstitucija, LTSR BK 143 straip
snio paaiškinamųjų tekstą: “Nepilna
mečių religinio mokymo organizavi
mas, pažei ūžiąs Įstatymų nustatytas- 
taisykles’’, kuriuo mūsų krašto liau
dies teismai piktžodžiauja.

5. Panaikinti visokiausias mums 
nežinomas slaptas instrukcijas,lie
čiančias religinį gyvenimą.

6. Dar karta peržiūrėti dėl tikė
jimo nuteistų asmenų bylas ir juos 
išteisinti.

Prašome jus šiame pareiškime 
išdėstytus reikalus spręsti Maskvoje, 
nes ankstyvesnieji tikinčiųjų pa
reiškimai, persiųsti iš Maskvos i 
Vilnių, nebuvo dalykiškai nagrinė
jami, o tikintiesiems atnešdavo naujų 
n emalpnumu.

Šie musu nusiskundimai yra 
paremti daugeliu skaudžių faktų, 
kurių, reikalui esant, galėtume pa
teikti ir daugiau.

1971.XII.24 Parašai:
Kun. R. Blažys, kun. B. Budrec- 

kis, kun. A. Merkys, kun. D. Valiu- 
konis, kun. C. Taraškevičius, kun. 
A. Ulickas, kun. J. Kardelis, kun. I.

Dalis vyrų krepšinio rinktinės

PASAULIS NIEKAD NEGALI PAMIRŠTI

“The New York Times’’ 1973 
m. vasario 16 d. laidoje patalpino 
tokio turinio straipsnį, užvardintą 
“The Baltic States’’:

“Laisvieji lietuviai visur, - o 
taip pat nežinomas lietuvių skaičius 
Sovietų Sąjungoje - minės šiandien 
55-ja modernios Lietuvos Respublikos 
sukaktį. Tai buvo 1918 m. vasario 
16 dieną, kai Lietuvos Taryba (para
šyta lietuvių kalba - E.) susirinko 
Vilniuje ir paskelbė esant atstatytą 
nepriklausomą valstybę, laisva nuo 
bet kųyių saitų su kitais suverenais.

“Šios sukakties minėjimas - pa
našiai kaip atitinkamomis dienomis 
Latvijos ir Estijos - šių dienų moder
niems realistams gali atrodyti gryna 
teorija ir net iliuzija. Baltijos kraštai 
jau seniai kaip yra okupuoti Raudo- 
nosio.s Armijos ir ne savo noru inkor
poruotos į Sovietų Sąjungą.

“Ko šios dienos realistai ne
žino, tačiau, tai yra, kad laisves 
ir nepriklausomybės troškimas tebede
ga visą trijų. Baltijos valstybių gy
ventojų daugumos širdyse. Vien tik 
Lietuvoje neseniai buvo stebimi tokie 
pasir ei skimai, kaip Romo Kalantos 
^susideginimas, masinės jaunų lietuvių 
demonstracijos gatvėse ir 17,000 
Lietuvos katalikų peticija, pasiųsta 
Jungtinių Tautų Generaliniam Sekre
toriui.

“Tiesa, viltys atgauti baltų tau
toms nepriklausomybę nėra labai 
šviesios. Tačiau Sovietų Sąjungos 
užpuolimas ir paglemžimas šių kadai
se laisvų respublikų yra toks netei
sės aktas, nusikaltimas, papildytas 
didelės valstybes prieš" savo mažus 
kaimynus, kurio pasaulis niekad ne
gali pamiršti.

(ELTA)

Jakutis, kun. J. Grigaitis, kun. K. 
Zemėnas, kun. A. Ciūras, kun. K. 
Garuckas, kun. V. Miškinis, kun. A. 
Petronis, kun. A. Simonaitis, kun. 
B. Laurinavičius, kun. M. Žemaitis, 
kun. J. Kukta, kun. K. Vaičionis, 
kun. J. Baltušis, kun. B. Jaura, kun.
K. Pukėnas, kun. J. Vaitonis, kun. 
A. Dzekes, kun. A. Akstinas, kun.
L. Ivančik, kun. J. Karukievič, kun. 
P. Jankus, kun. A. Lahovic", kun. 
K. Molis, kun. P. Velicko, kun. S. 
Valiukėnas, kun. V. Merkys, kun. 
P. Daunoras, kun. V. Černiauskas, 
kun. A. Tamulaitis, kun. V, Zavads
kis, kun. A. Keina, kun. A. Jasman- 
tas, kun. N. Jaura, kun. J. Budre- 
vičius, kun. S. Tunaitis, kun. M. 
Petravičius, kun. N. Pakalka, kun. 
K. Vasiliauskas, kun. J. Lauriunas, 
kun. A. Andriuškevičius.
Atsakymas prašome siųsti šiais adre
sais: „

1. Lietuvos TSR, Švenčionių 
raj., Adutiškio pašt., kun. B. Lauri
navičiui .

2. Lietuvos TSR, Vilniaus raj., 
Nemenčinės pašt., kun. K. Pukenui.

3. Lietuvos- TSR, Zarasų raj., 
Tilžės pašt., kun. R. Blažiui.

RRT įgaliotinis kunigų pastan
gas pasiekti daugiau sąžinės ir ti
kėjimo laisvės komentuoja kaip suįžū- 
1 ėjimą”.

(ELTA)

PATIKSLINIMAS
“M.P.” Nr. 9 (š.m. 3.5) buvo 

rašyta kad S. Norvilaitis liko kandi
datas Sporto Klubo “Neries” Valdy
boje, ištiktųjų p. S. Norvilaitis yra 
išrinktas į Revizijos Komisiją, kurią 
sudaro J. Belkus, V. Liūgą ir S. 
Norvilaitis. Už klaidą, atsiprašome.

Red.

***

KAIP DIDELI SNOBAI YRA 
SYDNEY LIETUVIAI

(Atkelta iš 5 pusi-)

Iš pat pradžių lietuviai atkūrė ir 
sukūrė gana daug įvairiu, organizacijų, 
kuriose parodė daug machiaveliško suge
bėjimo, tartiufinėsz politikos, įvairių 
skilimų o kartu gražaus įnašo lietuviškai 

kultūrai ir pastovumo kovoj už Tėvynės 
laisve, bet taip pat laukinio užsispyri
mo asmeniškose ambicijose, siekiant 
savo tiklso, ir nuogo snobizmo viršūnė
se. Bet, apie tai - kitą kartą.

Taigi Sydney lietuvių gyvenimas jau 
peržengė ta. sunkoką dantukų kalimosi 
bei jaunuolio periodą ir įėjo į normalias 
ir blaivias vėžės. Kai kurie lietuviai 
biznieriaiprasimuše gana aukštai. Mūsų 
gydytojai, inžinierai, dantistai, ryžtin- 
gesnieji mokytojai dirba savo profesijo
se. Tik gaila, kad jau ateina pensinis 
amžius, bet kartu džiugu, kad į jų 
tarpa, Įsilieja musų jaunieji. Kasmet 
būrys musų jaunimo baigia aukštuosius 
mokslus ir įplaukia į vietos visuomenę 
šiame didelių galimybių krašte.

Todėl, noroms ar nenorams, iškyla 
ir statuso išsidirbimas netik vietos, bet 
ir lietuvių bendruomenėj. Baigę aukštąjį 
mokslą, lyg ir sudaro atskirą klasę. Ta
čiau nieko nuostabaus, nes tai atsiekta 
jų dideliu darbu, ryžtu ir jų teveliu pasi- 
sventimu.

O bendrai, visi natūraliai buriasi į 
savo giminių bei artimųjų ratelius.

Jau yra pastebima tendencija, ypač" 
ekonomiškai pajėgesnių mūsų tautiečių, 
keltis į aukštesnes klasės priemiesčius. 
Yra palinkimas, jau vien dėl savo vaikų 
ateities, įsigyti gerą adresą. Daug kas 
gal ir pavadintų tai snobizmu, bet čia, 
greičiausiai, yra grynai natūrali emanci
pacija. Pasakytume, prigimtas savęs iš- 
bujojimo ir ištobulinimo instinktas, kuris 
yra pats pagrindinis žmonijos pažangos 
variklis.

Paskutiniais duomenimis Sydne- 
jaus metropolinėj srityje šiuo metu gy
vena apytikriai 775 lietuvių s'eimos, 
iškaitant įsitvirtinusius viengungius, bet 
išjungiant tuos, kurie yra kalėjimuose ir 
psichiatrinėse ligoninėse.

Pasiskirstymas priemiesčiu statuso 
atžvilgiu:

A klasėj - gyvena 11 šeimų,
B klasėj - gyvena 105 s'eimos, 
C klasėj - gyvena 607 Šeimos, 
D klasėj - gyvena 52 s'eimos.
Taigi procentualiai apytikriai V/z% 

musų tautiečių gyvena aukščiausia sta
tusą turinčiuose Sydney priemiesčiuose 
1314% - antros klases, bet taip pat labai 
geruose priemiesčiuose, 79% - trečios 
klases, bet ir 6% - žemiausios klasės * 
senuose industriniuose primiesciuose.

Mūsų Pastogė Nr. 10.' 1973.3.12 psl. 6.
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KA KALBA L. ZYGAS APIE 
LIETUVIU IR ČIABUVIU. AUSTRALU

KALBU PANAŠUMUS

Mes jau seniai pastebime , bet 
mažai dėmesio kreipiame į, lietuviš
kai skambančius Pietų Australijo: 
vietovardžius, kaip Tanunda, Kapun- 
da, Puraka, Vilūną, : Vilanga, Aruna, 
Aldinga ir kt. Gal tai atsitikti
niai panašumai?

Prie Murray (Ngalta), Torrens 
(Karanyįrapari) ir Onkaparingos 
Ngangkipari upių, Alexandrinos 
ežero (Paraka), prie Glenelgo (Pata- 
"vilija) ir Adelaidės parkų vietoje 
(Piltavodli) gyvenusios narinį erų, m ėjų 
ir virų gentys savo kalbose, tarp 
kitko, turėjo ir tokiu žodžių: krau
jas - kruve, bumą - zindiva, tėvas - 
tatanija, miegas - imagala, lietus - 
akulija, žemė - arila, upelis - kara- 
va, gerti - nugara, atnešti - pripali, 
vėjas - vaja, ieškoti - jakata, netoli - 
artinija, stovykla - piltaka, baltas - 
balpe ir 1.1. Gal tai irgi tik atsitikti
numai?

Bet tokių atsitiktinumų yra be
veik visose kitose australų genčių 
kalbose, kurių skaičius siekia apie 
260. Žodynuose, kur kai kurios iš 
šių kalbų yra atstovaujamos tik ke
leto s žodžių, galime prisirinkti tokiu 
įdomybių:

Margas , šlakuotas - mamgomarn- 
go; viršūnė (kuoras) - kuro, karo; lė
tai, tingiai - mantinguija; minkštas - 
minkomi nko; ginčytis 
ramus, tylus - tika; bijoti 
vaieninga; durklas - vitijo 
singas 
nugara 
kvapas 
švilpa, 
nešti -

Gi 
kalboms 
vis gali rasti tiek daug įdomybių, kad 
joms aprašyti reikėtų visos knygos. 
Taigi čia dar priedui tik nedaug to
kių įdomybių be specialaus parinki
mo, nes sunku nuspręsti kokia se
niena yra vertesnė, o ir ju mažai 
daliai Čia surašyti su įdomiais va
riantais neužtektų vietos:

Moteris - vi ringą, margan, nami
niai; vaikas - vakvako; akys - mėgai, 
ūko; nosis - oro, vanagina; liežu
vis . talnia, loia; burna - anga, mum; 
plaukai (kudlos, gaurai) - akulda, 
baura; šuo - kali, lulut, vilką; musė - 
mugun, biti; du - aduti, am bodu; taip 
- ngi, gero; žemė - turto, dzemar; 
mėnulis - dangi, menian; vanduo - 
ipe, jurun, vadin; durnai - ukurta, 
tumu, dum.

vainenti, 
durklas - vitijo; netei- 

- jokuna; kutenti - kitekitendi;
- n guro, ngurunga; blogas
- pua; bendras - taikuringa; 
švilpukas - vilpilpa; turėti,

tarati.
standartiniuose, senoms 

palyginti, žodžiuose lietu-

Iš “Adei. Liet. Žinios

***

sa

Palanga Travel
844GEORGE ST., SYDNEY. AUSTRALIA 200C

17 RAILWAY POE

FAIRFIELD, N4.W

KELIONĖMS Į EUROPĄ, AZIJA IR AMERIKA 
KREIPKITĖS į LIETUVIU KELIONIŲ. BIURĄ

TURIME IR ĮVAIRIU. ATOSTOGINIU TURU BEI EKSKURSIJŲ PO 
PACIFIC SALAS.' SKAMBINKITE TEL. 26 3526

LIETUVIllLAIDOJIMO BIURAS 
FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD

TEL. 72*5401. Veikia visas 24 valandas per para.

JAUNŲJŲ TALENTU KONCERTAS

Aleksandras Kelmietis

Jaunųjų, talentų koncertą pa
rengė jaunesnioji karta talkininkau
jant vyresniajai. Adelaides grupei 
vadovavo Rasa Kubiliutė ir Birute 
Mikužienė, -Hobarto - Aldutė Rama
nauskaitė; Melbourne - Vytautas Strau- 
kas, Perthb - B. Kateivienė ir V. 
Miliauskienė ir Sydnėjaus - G. Zigai- 
tytė. O bendrai visam koncertui vado
vavo Daiva Labutytė - Bieri.

Koncertas įvyko gruodžio 27 d. 
vakare Chatswood Town Hali. Kon
certų sale puiki, vietos daug, nema
žai ir žmonių prigužėjo pasiklausyti 
talentų koncerto. Koncertas del 
techniškų kliūčių buvo gerokai pa
vėluotas, kas sukėlė mažo nepasi
tenkinimo ir tas buvo vienintelis 
šiame puikiame jaunimo koncerte.

Koncertas prasidėjo Zitos Bel- 
kutės pasirodymu. Ji " paskambino 
pianinu “Preliudas Nr. 1” (George 
Gershwin). Kaip pianiste Zita pasi
rodė gerai, ji atliko šį kūrinėlį su gi
liu įsijautimu ir gražia artistiška 
laikysena.

Toliau sekė Hobarto pasirodymas 
Aldutė Ramanauskaitė padeklamavo 
L. Švalkaus “Mano Tautai” ir “Ne 
Pasaka” Gražūs patriotiniai eilė
raščiai Aldutės deklamacijoje skam
bėjo žavingai. Jos interpretacija, 
tarsena, kalba, išgyvenimas žodžių 
buvo be priekaištu. Talentinga dekla- 
matorė.

Pertho jaunimo grupe pasirodė 
su dideliu skaičių žmpnių scenoje. 
Vaidino “Povestuvinį Šokį”, liaudies 
motyvuose sukurtą. Toks po vestu
vinis sokis man buvo nematytas, gra
žus,, įdomus, bet man kažkodėl pri
minė latvių tautinius šokius. Taip šo
kančius esu matęs latvius, tačiau 
mes taip arti esame vieni kitų, kad 
sunku ir atskirti, kas yra mūsų, o 
kas jų. Perthiškai pasirodė gražiai, 
galima pasakyti^ klasiškai, tačiau 
jautėsi, kad tai yra vyresniųjų pa
ruošti, trūko jaunimo iniciatyvos 
ir siu laikų dvasios.

Sydnejiskiai Halina ir Algis 
Laurinaičiai išpildė duetą, pianinu 
su trempėte, “Badinage” (Eugene 
Bozza). Išpildė kūrinėlį gerai, abu 
instrumentai girdėjosi lygiai gražiai 
ir darniai paimant meliodijas ir paly
dint jas. Iš tos poreles galima daug 
laukti. ,

Gražina Zigaitytė padainavo 
V. Klovos “Ralio Karvytės Mano”. 
Gražina turi švelnų, aukštą sopraną, 
gražiai interpretuoja dainas ir savo 
laikysena ir išvaizda primena pasakų 
karalaitę.

Toliau Irena Andriukaitytė, Zita 
Belkutfe ir Gražina Zigaitytė išpildė

Rasą Kubiliūtė,

Maironio “Trakų Pilis”, muzika 
Apanavičiaus. Harmonizuota Z. Bel- 
kutės ir iscenizuota, G. Žigaitytės. 
Kūrinėlis gražiai parengtas ir įspū
dingas, malonu buvo žiūrėti ir girdėti.

Rimas Milašas deklamavo Algi
manto Mackaus “Raudiškoji”. Aidu 
atsakinėjo G. Zigaitytė. Sis eilėraš
tis Mackaus yra begalo įspūdingas 
ir R. Milašas pilnai atatiko šio 
eilėraščio reikalavimams. Jis puikiai 
deklamavo ir aidu ^puikiai skambėjo 
Gražinos balsas. Sis kūrinėlis man 
paliko gilų įspūdį.

Virginija Inkrataitė paskambino pia
ninu “Liebestraum” (Liszt). Virgi
nija yra tikras deimančiukas, ji ne 
tik šiame vakare su šiuo kūriniu pasi
rodė pilnoj aukštumoje, bet ir bendrai 
Sydnėjaus muzikiniame pasaulyje 
yra gerai žinoma ir mėgiama pianistė. 
Su ja Sydnėjaus jaunimo programa 
buvo užbaigta.

Adelaidės jaunimas suvaidino 
Pr. Pusdešrio “Pusantro Metro”. Tai 
buvo gausingiausia šio koncerto grupe, 
scenoje pasirodė virš trisdešimt vei
kėjų. Nežinia kokiais motyvais buvo 
parinktas šis veikalėlis, jame nebuvo 
progos ir geriausiems talentams pasi
reikšti, o ir pati fabula buvo publikai 
nesuprantama, ką norėjo autorius 
pasakyti. Kaip gaila, kad is tokio 
būrio jaunimo scenoje nesimatė nei 
vieno talento, o tenai tikrai buvo.

Melboumo jaunimas pasirodė su 
filmą “Jaunoji Lietuvaite”. Vaidino 
Audrius Baltrūnas, Raimundas Dagys, 
Raimundas Firinauskas, Rūta Stau- 
kienė, Gabrys Žemkalnis ir Šarūnas 
Žiedas. Režisūra Vytauto Strauko ir 
Vytauto Karazijos. Filmavimas Vytau
to Karazijos. Tekstą paraše' Alena 
Karazijienė ir įkalbėjo; deklamacija 
Vivos Aleknos.

Žiūrovai filmą vsekė atydžiai ir 
su pasitenkinimu. Si naujove mūsų 
pasirodymuose vargiai ar yra patei
sinama. Filmą pasilieka filmą, tai 
nėra gyvas vaidinimas ant scenos, 
todėl ir jo meniškumas priklauso 
nuo techniškų aplinkybių ir sugebė
jimų aparatus valdyti. Charl Chapli- 
niški trikai buvo įdomus pažiūrėti, 
bet ar čia daug meno ir ar didelio 
talento reikėjo, tai gali pasakyti tik 
tas kas filmavo. Vivos Aleknos gra
ži kalba, tinkamas sodrus jo balsas 
filmai davė rimtaz tona(. Spalvos gana 
geros, artistai ir režisūra taip pat 
geri. Tik visas dalykas ne talentu 
vakarui, man atrodo kad ji čia netiko.

Kalbant bendrai apie šį vakarą 
reikia pasakyti kad koncertas buvo 
pavykęs. Tačiau deimančiukų nedaug 
jame sublizgėjo. Gal todėl, kad ne
buvo kaip pasireikšti, neturėjo pro
gos. Nei Melboumo, nei Adelaidės 
jaunimas neturejo kur ir kaip indivi
dualiai sublizgėti, pasirodyti.

Ateityje reikėtų daugiau dėmesio 
kreipti i_ atskirų individų galimybes pa
sireikšti, nes talentas gali pasireikšti 
tik individe, o ne kolektyve, Kolekty
vas gali būti tik aplinka talentams 
pasireikšti.

Kun. S. Gaidelis, S. J.

AUSTRALIJA IR 
NAUJOJI ZELANDIJA 
Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius Pau
lius VI kovo mėnesiui MA nariams 
skyrė sekančias intencijas.
b e n d r ą j a - Dvasiškijos ir pasau
liečių vieningumas.
m i sijų- Kad Azijos tautos vis 
geriau įvertintų dvasinius turtus. 

Trumpas rytmetinis aukojimas:
' VISA AUKOJU TAU, ŠVENČIAUSIOJI 
JĖZAUS ŠIRDIE!

Brangus Broli, Sese!
Kiekvienas krikščionis privalo 

turėti atsakomybės pajautimą ir norą 
tarnauti kitiems. Tai liečia lygiai 
kunigus, vienuolius, kaip ir pasaulie
čius. Nei vienas negali išsikalbine*- 
ti - tai palieku dvasiškiams, arba: 
Bažnyčios vadovybė turi elgtis taip, 
ar taip, tarsi Bažnyčia butų visai 
kas kita, nei jis pats. Ištikimybė 
patarnavimuose yra Kristaus sekėjo 
ženklas. Ir Viešpats pats apie save 
yra pasakęs, kad Jis atėjęs tarnauti, 
ne kad Jam tarnautų. Panašiai elgia
si ir Bažnyčia - jei ji patiki kam kokį 
oficialų postą, tai iš jo reikalauja 
įvairiu paslaugų, kitiems. Tai liečia 
net ir patį popiežių, kuris save vadi
na “Dievo tarnų tarnas”.

Pasiryžimas tarnauti kitiems 
yra kartu ir meilės ženklas. Be šio 
ryžto, žodis “meilė” nieko nereiškia. 
Tai Išganytojas aiškiai _ pabrėžė 
žodžiais: “Jūs žinote, kad tie, kurie 
laikomi tautų kunigaikščiai, turi ant 
jų valdžia. Jūsų gi tarpe netaip yra, 
bet kas tik nori būti didesnis, tas 
bus jūsų tarnas”. Mk. 10.42.

Taigi, tarnaujant kitiems, dva
siškiai ir pasauliečiai turi veikti dar- 
nioj vienybėje - vienas turi išklau
syti kitą, gerbti vienas kito pažiūras 
ir prisiimti atsakomybe,, vykdant su
tartinai pareigas. Tokioje vienybėje 
bus daug pasiekta.

134 PANEVEŽIEČIIL 
KREIPIMASIS

(Iš Lietuviu Kataliku Bažnyčios 
Kronikos Nr. 1)

1971 m. .pabaigoje Panevėžio 
vyskupijos kunigai kreipėsi į TSRS 
Ministrų Tarybos pirmininką A- Kosy- 
ginat ir į Lietuvos TSR Ministru Tary
ba^. Pareiškime pažymima, kad nuo 
1961 m. Panevėžio vyskupija neturi 
savo vyskupo, kuris LTSR vyriausy- 
bes nurodymu buvo ištremtas į Žaga
re, Joniškio raj. Kunigai prašo leisti 
vyskupui Julijonui Steponavičiui eiti 
savo pareigas Panevėžio vyskupijoje, 
kadangi LTSR Konstitucija ir įstaty
mai teismo, nenuteistiems piliečiams 
nenumato panašių teisių apribojimo. 
Kartu pažymima, jog vyskupo nebu
vimas vyskupijoje yra didelis nenor
malumas, nes Bažnyčios Teise, ne
sant vyskupo, leidžia valdytojui ad
ministruoti vyskupija, tik trumpa, laika.

Tarybine’ vyriausybė į kreipimąsi 
neatsakė. RRT (Religijos Reikalų 
Tarybos, - Red.) įgaliotinis kai, ku
riuos kunigus išbarė, primindamas, 
jog panašiu pareiškimų rašymas yra 
beprasmiškas, nes į juos nebus krei
piama dėmesio.

J.E. vysk. * Steponavičių tarybine 
vyriausybė laiko nelojaliu valdžiai, 
nes jis be kompromisų ėjo vyskupijos 
Ganytojo pareigas.
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Juozo Mikšio pagerbimas.
Š.m. kovo mėn. 18 d. 6 vai. p.p. 

Melboumo Lietuvių Namuose yra 
ruošiama .rašytojo poeto Juozo 
Mikšto 60-ties metu amžiaus sukak
ties minėjimas - jo autorinėskūrybos 
vakaras.

Apie J. Mikštą ir jo poeziją 
kalbės p. M. Malakunienę. Jo kūryba 
skaitysi D. Antanaitiene, V. Juška, 
R. Milvydaitė, P. Rūtenis, M. Spo- 
kevičiene, A. Vaičaitis ir kt. Komp. 
B. Zabiela specialiai šiai progai, 
pagal ju-biliato žodžius, yra sukūręs 
dvi dainas, kurias padainuos sol. 
P. Rūtenis.

Kviečiame visus atsilankyti.
Norintieji dalyvauti po mi 

nėjimo ruošiamoje pagerbimo 
vakarienėje ($ 2), prašomi iki 
kovo 15fd. užsirašyti pas p. F. 
SodaitHel. 56 7523.

ALB Krašto Valdybos 
Lituanistinė Biblioteka

PAIEŠKOJIMAS
JUŠKEVIČIUS STASYS gyvenan

tis Lietuvoje ieško Australijoje 
savo brolio JUOZO kilusio iš Pakaro
jau s rajono.

Prašo atsiliepti A. Genys, 43 
Moore Street, Turner, A.C.T. 2601, 
Australia.

AUSTRALIJOS LIETUVIU. FONDAS
A.L.B-nės Krašto Tarybos 

1972 m. sesijoje išrinkta A.L. Fondo 
valdyba pasiskirstė pareigomis: 
Pirmininkas - p. Jonas Meiliūnas, 
15 Jacka St., W. Preston Vic. 3072, 
tel. 47 - 2216. Sekretorius - p. Vladas 
J akuti s, 
Sth., Vi c. 
Iždininkas 
Union St., 
tel. 96

Nariai: p. Antanas Mikaila, 
2 Melrose Av., E. Malvem, Vic. 
3145. tel. 211 - 4779 ir p. Albertas 
Zubras, 44 Dalmor Av., Ormond, Vic. 
3204, tel. 58 - 4025.

Šia proga pranešame), kad pri
vačia iniciatyva atidaryta “Talkoje” 
A.L. Fondo sąskaita, A.L.B-nes 
Krašto Tarybai išrinkus A.L. Fondo 
Valdybą, perėjo jos tvarkymo žinion.

Tautiečius prašome A.L. Fondui 
aukas siųsti čekiuose ir perlaidose 
pažymint: “A.L. Fondas”, šiuo adre
su: Lith. Coop. Credit Soc. “Talka”. 
Box 4051 G.P.O. Melbourne, 3001. 
kartu pridedant ir laišką 
vardu, pavarde ir adresu, 
Fondui įmokėjimai bus 
mūsų spaudoje.

Kitais A.L. 
laiškus prašome 

J. Meiliūnui, 
adresu, arba

14 Thistle St., Pascoe Vale 
3044, tel. 35 - 5802.

- p. Ignas Alekna, 4/79 
E. Brighton, Vic. 3187, 

6013.

P- 
j° 
nariams.

PADĖKA

Žmonos, motinos sesers VINCENTOS NAUSEDIENES netekus, 
mus skausmo valandoje visiems užjautusiems, velionę ligos metu 
lankiusiems ir į laidotuves gausiai atsilankiusiems prieteliams ir 
pažįstamiems tautiečiams nuoširdžiai dėkojame.

Vyras Edvardas, sesuo Ona, duktė Dana ir giminės.

NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIMAS 
HOBARTE

Nepriklausomybės šventės minė
jimas Ho barte įvyko vasario men. 
17 d. šeštadienį. Jaunimas tauti
niuose rubuose įnese' į salę^ mūsų 
trispalvę. Apylinkės pirmininkas J. 
Paškevičius taręs žodį pakvietė p.

Taškūną, skaityti paskaitą; po 
Taškūho paskaitos p. E. Olubas 
pasakė^ apie mūsų nepriklausomybės 
šventę angliškai, tai mūsų, draugams 
svetimtaučiams ir jaunesniai kartai, 
kuriemslietuviškai yra sunkiau suprasti 

Po to sekė meninė dalis, A. 
Ramanauskaitė padeklamavo eilė
rašti,. A. Kaitinytė paskambino piani
nu. Sesios mergaitės, kurias paruošė' 
B. Šikšnius, padainavo “Nerymok 
prie vartų”, “Graži tu mano Tėvyne” 
ir “Ramunėlė”.

Žibutė Simanausklenė padainavo 
“Lietuva brangi” ir “Kur bėga 
Šešupė”, akompanavo M. Kaitinytė. 
E. Taškūniene paskambino pianinu 
“Bijūnėlis žalias”. Ir ponu Tašku- 
ną visa šeima (mažųjų) padainavo 
“Sėdžiu už stalelio”.

Po to tautinių, šokių, grupe 
“Venta” grojant p. Taškūnui, pa
šoko “Suktinį”, “Noriu miego” ir 
“Rugelius”.

Apylinkes pirmininkas J. Paške
vičius padėkojo, prelegentams uz 
paskaitas, visiems meninės dalies 
išpildytojams ir visiems susirinku
siems. Sugiedojus tautos himną buvo 
iš sale's išnešta mūsų trispalve, tuo 
ir baige'si šventes minėjimas, po to 
sekė Bendri šokiai, kur prie geros 
muzikos, mėge’jai galėjo pasišokti, 
arba su draugais prie stalo ir po 
putelę nupūsti.

GEELONG 
Lietuviška gegužinė

Aną. sekmadienį G.L.S-gos Val
dyba gražiame St. Leonards pajūryje 
suruošė vietos lietuviams metinę, 
gegužinę.

Rytas gražus, vos tik saulei 
pakilus virš jūros horizonto, atva- p. 
žiuoja Sąjungos vadovybe ir pastato 
didžiulę palapinę, kurioje įrengiama 
virtuvė ir pastatomas stalo tenisui 
stalas. Prisistato ir pirmieji meške
riotojai, pečius trauko, kad truputį 
vėjuota, bet žvejams kantrybes ne
trūksta ir tuojau visi uzsijima vietas 
krantinėje išbandyti savo laimės. 
Kiek toliau nuo kranto ištempiamas 
tinklas oriniui ir paruošiama aikšte
le atletams.

Artėjant vidurdieniui žmonių 
gretos didėja, visi skuba į Geelongo 
lietuvių kermošių. Prasidėjo ir sporto 
varžybos, daugiausia susikoncentra
vę tai šachmatininkai. Šachmatų pir
menybes laimėjo Juozas Manikauskas.

Po pusdienio sugrįžo ir meške
riotojai su šypsniu veide, buk tai 
“šiandien nekimba”, bet kaip kam 
laimė nusišypsojo ir meškeriotojų 
prizą gavo Juozas Renkauskas.

Linksmiausiai laikėsi tai jauni
mas prie stalo teniso. Neatsiliko ir 
viduramžis jaunimas stiprindamas 
muskulus orinio aikštelėje. Virvės 
traukime didžiausią entuziazmą paro
de vaikai.

Atletinius bėgimus pravedė 
Romualdas Zenkevičius, I-mos vie
tos atiteko sekančiai: vaikai žemiau 
7 metų - Breneizeęis, mergaites že
miau 10 metų - R. Sutaitė, o berniuku 
- V. Mačiulis. Berniukų žemiau 12- 
kos - S.V. Šutas. Mergaitės žemiau 
18-kos - K. Adomaitytė, o berniukų 
kartu atbėgo A. Renkauskas, P. Ma
čiulis ir R. Gailius. Moterys ir mer
gaitės-I-ma vieta atiteko - A. Jan
čiauskaitei. Moterų nugalėtoja išėjo 
Marija 
Wolfas. 
vietas Sąjungos Valdyba įteikė po 
dovaną, o vaikai apdovanuoti šokola
dais ir vaisvandeniais.

Pietų, laikas, tai linksmiausias 
gegužinės momentas Sąjungos V-ba 
visus dalyvius pavaišino “Karštais 
šuniukais”, kurių išdalinta virš 130 
porcijų. Net pakeliamos ir šampano 
taurės už organizatorius ir už pavy
kusią gegužinę. Sekmadienis slenka 
vakaro link, kaip gaila kad diena 
taip greit praslinko.

Organizatoriai pasirodo ir su 
tik gaila kad ji kas kartą loterija, kurios pinna, premiją, pripų- 

‘ ‘ Čiamą matracą, laimėjo B. Starins-
kienė, o II-rą vietą rankšluostį G. 
Dombi.

Tai iki pasimatymo sekančioje 
gegužienėje 1974 metais. Buves

visi A.L. 
pranešami

reikalaisFondo 
siųsti pirmininkui 
aukščiau nurodytu 
kitiems valdybos 
A.L. Fondo V-ba.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Penktadienį, kovo 2 d.. Vysk. 

V. Brizgys lydimas kun. P. Butkaus 
iš Canberra s atskrido į Sydnėjų. 
Čia jį pasitiko būrelis tautiečių.

Susitikusiųjų tarpe matėsi K. 
Kultūros D-jos pirmininkas Antanas 
Vinevičius, kun. P. Martuzas ir Dr. 
A. Mauragis, tautiniuose rūbuose 
p. Protienė . p. Nagienė ir dvi ma
žos i 1 ietuvaitės Regina Lašaitytė ir 
Virgutė Brazelytė, kurios J.E. vysk. 
V. Blizgiui Įteikė dovanėlę koalą 
bear. A. Vinevičius pasveikino atvy
kusi vyskupą šiltais žodžiais.

Nors vysk. V. Brizgys tik keliom 
valandom buvo sustojęs Sydnejuje, 
tačiau spėjo aplankyti savo senus 
pažįstamus p.p. Slavėnus ir -p.p. 
Viųevjčius.

Čia tenka pažymėti, kad Eucha
ristinio kongreso metu Sydnejuje 
lankėsi daug žymių svečių ir pasi
svečiavimų buvo labai daug, ypač 
daug vizitu.padare vysk. A. Deksnys. 
Jis aplankė ir mūsų garbės nari- 
ponus Baužesj pas kuriuos .turėjo 
malonumą pasisvečiuoti.

Pavergtų Tautų Komitętas yra 
nutaręs išleisti knyga^ juoku, ir anek
dotų surinktų iš anapus, geležines 
sienos. Kad knyga būtų įvairi anek
dotais ir juokais prašo visų pavergtų 
tautų bendradarbiauti surenkant 
medžiaga. Medžiagą reikia , siųsti 
anglų kalba Mr. O. Radkewicz, 
Box ’38 P.O. INGLEBURN. N.S.W. 

2565.
Mes turėtume pritarti šios kny- 
išleidimui ir girdėtus anekdotus 
juokus pasiųsti minėtu adresu.

gos 
bei

V.M.

***

Rūtenis kuriam laikui
Sydnejaus į Melbourne 
pasilikti iki rugpiūcio

Paulius 
išvyko iš 
ir tenai žada 
mėn. 4 d. Be abejo tinkamomis progo
mis
tarpe, 
Šia proga 
sėkmės.

pasirodys su daina ir lietuvių 
p po to lauksime sugrįžtant.

Pauliui linkime geros

***
KAZIUKO MUGĖ

Graži, prasminga ir giliai tradi- 
činga Kaziuko muge Sydnejaus lietu
viams teikia daug malonumo, 
4 d., sekmadienį, prisirinko pilna
parapijos salė senimo ir jaunimo 
pasismaguriauti valgiais - baranko- 
mis, cepelynais, dešrelėmis su ko
pūstais, sūriais ir kt. Malonu yra 
susitikti pažįstamus, kartu išgerti 
alučio, pasižvalgyti po eksponatus, 
po plačiai išskleistus knyginėlius.

Kaziuko mugė Sydnėjuje nestoko
ja dar iki šiol nei organizatorių-, nei 
lankytojų, L’.. '
darosi liesesnė savo turiniu. . Čia 
svarbiausia to priežastis yra neturė
jimas tinkamų patalpų. Kai Banks- 
towne buvo geresnes sąlygas tenai 
per mugę būdavo ir sporto rungtynės 
ir komiškų žaidimų, muzika ir šiokia 
tokia mugiška programa. Didesnis 
buvo interesas išstatyti ir tautodai
lės ir net jaunesniųjų menininkų kūri
nių, dabar gi viso Šito nėra.

Kaziuko mugėm tinkamų < patal
pų'- bus sunku rasti ir ateityje, todėl 
reikėtų pradėti galvoti apie skautų 
žeme tnglebume. Tenai tinkama vie
ta, graži, vietos daug,reikėtų sujungti 
su gegužine ir taip prisivilioti 
žmonių. Taigi sekančių metų muges 
rengėjams gal reikėtų rimtai tą

Manikauskienė, o vyrų G. 
Visiems laimėjusiems pirmas

Kovo

***

į, laimėjo B. Starins- 
o II-rą vietą rankšluostį G.

***
Kas karta girdisi stipriau, kad 

Literatų vakaras Sydnėjuje Įvyks 
balandžio 7 d._ Ukrainiečių senojoje 
salėj e A Joseph St., Lidcombe. Sale 
jau išnomuota. Literatų būrelis tam 
jau ruošiasi. Senai Sydnejuje tokio 
vakaro neturėjome, taigi su nekan
trumu laukiame.

***
Berne veikiančio „šveicarų Rytų Institu

to“ dvisavaitinis leidinys „Zeitbild“ 1973. 
I. 10 paskelbė „Laišką iš Mordivijos“ kon- klausimą pasvarstyti, 
centracijos stovyklos į Tarptautinį Raudo- ' ***
nąjį Kryžių. Laiške rašoma apie žiaurias-
sąlygas lageryje. Laišką, datuotą 1971 m. Vytenis Šliogeris Australijos 
gruodžio mėn. pasirase net trys lietuiwau Gam bog Prie-i5ros Valdyboje yra 

1. Jonas Žilinskas, studentas; 2. Kudirka ' . . . a .; . 7
Simas, felegrafininkas; 3. Jastaauskas A. Pakeltas r inspektorius. Sveikiname 
darbininkas. Vytenį 8U Paaukštinimu.

LATROBE VALLEY
Gražiai paminėta Vasario 16-ji 

diena. Tą dieną Morwell aikštėje 
buvo iškelta Lietuvos vėliava. į 
minėjimą susirinko kone visi apylin
kės gyventojai. Seniūne p. Koženiaus- 
kienė tarė iz'angos žodį ir pakvietė 
viešnią iš Melbourne p. A. Matuke- 
vicienę skaityti paskaitą, prelegente 
gerai paruoštoje paskaitoje iškėlė 
daug naujų minčių. Po paskaitos 
poetas J. Mikštas skaitė savo kūry
bos keletą eilėraščių.

Po oficialiosios dalies buvo pa
sivaišinta kavute, kurios metu ponia 
Baltokienė pravedė rinkliavą Bra
žinskų bylai paremti. Surinkta $25.00. 
Ačiū visiems uz aukąs ir. už daly
vavimą šventėje.
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