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Į BENDRUOMENĘ
MIELI AUSTRALIJOS LIETUVIAI, “MŪSŲ PASTOGĖS“ SKAITYTOJAI IR 
RĖMĖJAI,

1973 m. gruodžio men. ALB Krašto Valdybos paskelbtas “M.P.“ vajus 
sėkmingai eina pirmyn. Dar nepilnai paskelbtais daviniais turime jau beveik 
pusę reikiamos sumos, t.y. artėjame prie $6,000.00.

Šiuo raštu kreipiamės.dar kartą į Jus visus, gerbiami lietuviško žodžio 
rėmėjai, puoselėtojai ir išlaikytojai, prašydami nepalikti taip didelio ir svar- 
baus mūsų Bendruomenei darbo pusiaukelyje, o suėmus savo rezervus, sėk* 
mingai jį užbaigti.

Mes kreipiamės į visus “M.P.” prenumeratorius, kuriuos mūsų savaitraš* 
tis taip ištikimai lankė per paskutinius 25 metus. Kiekvienam prenumeratoriui 
paaukojus $10.00 * reikiama suma spausdinimo mašinai nupirkti susidarys kaip 
matai. Lig šiol daugelis duosnių tautiečių aukoja daug daugiau, negu tai, bet 
prašome kiekvieną aukoti sulig savo išgalėmis, nes nė viena auka nėra per-- 
maža.

Kreipiamės Į visus Australijos lietuvius. Jei kiekvienas lietuvis paaukos 
bent po $1.00 — vėl be jokio vargo pasieksime reikalingą sumą.

Mes kreipiamės (visus geros valios tautiečius, prašydami sulig išgalėmis 
skirti iš savo pajamų “M.P.“ spaustuvei. Prisiminkime tas dienas, kada viską 
pametę, viską palikę, visko netekę, prieš 30 metų išvykome iš Lietuvos, teiš» 
sinešdami savo kalbą, savo tautos meilę, laisvės meilę, savo papročius ir savo 
atsiminimus - dalykus, kurių niekas iŠ mūsų atimti nepajėgė ir nepajėgs. Bet 
visa tai išlaikyti, nuolatos savyje atnaujinti, ir kaip relikviją, perduoti jauna
jai kartai, mums reikia spausdinto lietuviško žodžio. Reikia lietuviško laikraš
čio, kuris mus čia, tolimam žemyne,jungtų, apimtų ir suartintų. “M.P.“ tą dar
bą daro jau 25 metai ir dar daug metų darys. Tik prašome nuoširdžiai mums 
padėti.

A. L.B. Krašto Valdyba

MINISTERIO PIRMININKO E.G. WHITL AM ATSAKYMAS
The President of the Council of the Lithuanian Community in Australia.
The Honourable Y. Bukevičius
Edward Gough Whtilam 75 Kent St«, Epping, N.S.W. 2121
Prime Minister of Australia. 28.4.1974
Parliament House, 
Canberra, A.C.T. 2600
Sir,

As the President of the Council of the Lithuanian Community in Australia 
I have forwarded to you a letter on the 8th February 1973. I have received 
acknowledgment from your private secretary but I still do not have your reply.

The Lithuanian Community in Australia is very anxiuos to have a clear 
statement from you as the Head of the Australian Government on two questions:

1. What is your Government’s policy regarding the Baltic States Lithuania, 
Latvia and Estonia — are you going to continue not to recognize the incorpo
ration of the Baltic States into the Soviet Union or should we expect a policy 
change on this matter?

2. Will your Government take any necessary action in the United Nations 
to ensure that the basic principles of the Universal Declaration of Human 
Rights freedom, justice and peace would be applied to our native country 
Lithuania and other Baltic States?

Your early reply would be most appreciated.
Yours respectfully, 
V. Bukevičius

Dear Mr. Bukevičius,
I refer to your letter of 28 April 1974 concerning the Government’s atti

tude towards Lithuania, Latvia and Estonia.
. The policy of the present Australian Government is that while not for

mally recognizing the incorporation of Lithuania, Latvia and Estonia into the 
Soviet Union, it must be cognisant of the de facto situation and deal with the 
government which has effective control of the territory in question. This was 
also the attitude taken by all of our predecessors on this matter.

On a number of occasions the Government has made its views known on 
the question of civil liberties and on fundamental human rights, its own ad
herence to them and its wish that those rights embodied in the Universal 
Declaration of Human Rights be extended everywhere.

In an address at the United Nations Association on the occasion of 
Australia’s celebration of the 25th Anniversary of the Universal Declaration, 
I said, inter alia, “....... the Declaration has come to be recognized as one
of the enlightened events in modern history” and that"....... it is a funda
mental objective of the Labor Government to ensure that Australia* s policies 
are soundly based on respect for, and on the protection and enhancement of 
civil liberties and basic-human rights”. The Soviet Government is aware of 
the Australian Government’s position in this matter, and we will continue to 
seek opportunities in the United Nations to promote respect for and observance 
of basic human rights by all members.

Yours sincerely,
E.G. Whitlam

Australijos Imigracijos ministerial pasikeičia pareigomis. Birželio 13 d. buv. 
imgr. ministeris Mr. Grassby perleidžia simbolinę Eureka vėliavą naujam minis' 
teriui Mr. Cameron.

Lietuvių kalba Australijos 
universitetuose

PRIPAŽINTA LIETUVIŲ KALBA
Po ilgai užtrukusio susiras m ėt 

jimo ir dėtų pastangų, kad lietuvių 
kalba būtų užskaityta kaip viena iš 
svetimų kalbų prie "Leaving” ir 
“Matriculation” egzaminų, Šių metų 
birželio 10 dienos raštu gautas prin
cipinis sutikimas, kad nuo 1976 
metų lietuvių kalba bus užskaitoma 
abiejuose Adelaidės Universitetuose. 
Čia yra lietuviams didelis laimėji
mas Vietoti jo j, o dabar South Austra
lijos universitetai viešai pripažįsta 
lietuvių kalbą. Dabar priklausys nuo 
mūsų pačių, kiek mes šį svarbų lietu
vybės išlaikymą įvertinsim ir remsim. 
Tėvai, kurių vaikai norės lankyti 
universitetus, privalo raginti vaikus 
vartoti lietuvių kalbą namuose, liet, 
savaitgalio mokyklose ir lit. kursuo
se.

Jaunime , didžiuokis lietuvių kal
ba, kurią pripažįsta Australijos Uni
versitetai!

A.L. B. Švietimo Taryba

PREMIJOS, PREMIJOS . . . 
LIETUVIU FONDO RUDAITYTĖS 

LITERATŪROS PREMIJA
Dr. Konstancija Rudaitytė testa

mentu užrašė dvylika tūkstančių do
lerių tremties rašytojui, kuris Lietu
vių Fondo bus rastas geriausiu jos 
mirties metais. Lietuvių Fondas šau
kėsi Lietuvių Rašytojų Draugijos pa
galbos. D-jos sudaryta komisija pri
pažino geriausiu lietuvių rašytoju 
1971 m. (Rudaitytės mirties metais) 
Joną Aistį, nutardama, kad palikimo 
pinigai skirtini visiems velionio raš
tams išleisti, kurie sudarytų 4-5 
tomus.

Nauja apraiška literatūrinėje pa
dangėje yra LR Draugijos paskelbtoji 
Anglijoje gyvenančio Petro Varka- 
los 2500 dol. premija už literatūrinį 
lietuvio veikalą, išverstą į anglų kal
bą ir išspausdintą 1974 - 76 m.c ***

STRIPRINKIME A.L. BENDRUOMENĘ, 

STIPRINKIME JOS SPAUDĄ , REM
DAMI SPAUDOS VAJU. AR JAU ŠIĄ 

SAVO PAREIGĄ ATLIKAI?

The Flinders University of South 
Australia
Bedford Park South Ausu^lia 5042 
Tel: 2771433 
The Registry

Mrs. E. Dainius, 10th June, 1974 
25 Manuel Ave.,
Blair Athol. S.A. 5084

Dear Mrs. Dainius,
The Joint Matriculation Commit

tee of the University of Adelaide and 
the Flinders University of South 
Australia recently considered the 
additional information which you pro
vided in support of you request to 
have Lithuanian introduced as a 
matriculation subject in South Austra
lia. The Committe decided to support 
your application and recommended 
to the Councils of the two Universi
ties accordingly.

I am now pleased to advise you 
that both Councils have agreed to the 
introduction of Lithuanian with the 
provision that the South Australian 
candidates follow the syllabus used 
by the Victorian Universities and 
Schools Examination Board and sit 
the examination conducted each year 
by that Board. Under these condi
tions South Australian students will 
enter for the examination through 
the Public Examination Board of 
South Australia and will sit the exa
mination in this state. Unfortunately 
the V.U.S.E.B. is not planning to 
introduce Lithuanian until 1976 and 
South Australian students will there
fore not be able to sit the exam be
fore then. Furthermore, arrangements 
for its introduction in Victoria have 
not yet been finalised, although I 

understand that almost all of -the 
essential decisions have been taken 
and your associates would be per
fectly safe in planning on the assump
tion that matriculation examinations 
will be availabale at the end of 1976. 
However, you are requested to con
tact our Assistant Registrar (Acade
mic), Mr. B.L.P. Kohler later this 
year for final confirmation of the 
decision.

Yours sincerely,
B.L.P. Kohler
H.J. Buchan 
Registrar
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PAREIGA SAU

Jei mes šiandien savo bendruo- 
meniniais reikalais turime tiek daug 
rūpesčių ir juos stengiamės vienaip 
ar kitaip patvarkyti, tai tas rodo, kad 
mūsų bendruomenė dar tebėra sveika 
ir g v -a. Jei kada tų rūpesčių ir parei
gu neteksime, tada žinokime, kad ir 
mūsų bendruomenės jau nebėra. To* 
dėl neišsigąskime nei dėl didelių 
rūpesčių, nei dėl sunkių pareigų. Iš 
tų visų rūpesčių, trūkumų ir reikalų 
susidaro gyvenimas, veikla ir kova 
už būvį, už egzistenciją. Tie patys 
mūsų rūpesčiai yra ir mūsų bendruo* 
menės ir mūsų tautos rūpesčiais, at* 
likdami savo pareigas, kaip lietu* 
viai, kaip žmonės atliekame ir bend* 
ruomenines ir tautines pareigas.

Pareigos savo tautai ar bendruo* 
menei visados buvo tos pačios: anais 
senovės laikais buvo svarbu pasista* 
tyti daugiau pilių, nepriklausomybės 
laikais buvo svarbu turėti savo ka* 
riuomenę, savo mokyklas, Šiandien, 
esant mums išeivijoje, taip pat labai- 
svarbu • mokyklos, organizacijos, 
laikraščiai, knygos ir kt. Kiekvienas 
lietuviškas laikraštis galėtų būti 
prilygintas tvirtovei, kurioje galime 
ne tik apsiginti, bet ir kovoti už. sa* 
vo tautos laisvę, ir dėl savo žmogaus 
teisių įgyvendinimo.

Kai iškyla toks reikalas kaip 
savo laikraščio sutvirtinimas, parė* 
mimas, turėtume visi šokti į talką ir 
padaryti kas reikia. Tai gyvybinės 
reikšmės klausimas, ir neturėtume 
sakyti, kad per sunku, neapsimoka, 
tegul kiti daro, o aš pažiūrėsiu.

Šiandien mūsų bendruomenei 
rūpi įsigyti tinkamas spaudos priemo* 
nes, kad galėtume dar ilgai turėti 
savo bendruomenės laikraštį. Reika* 
las yra tiek aiškus ir svarbus, kad 
rodos nė vienas sąmoningas lietuvis 
negalėtų pasiteisinti, jog jis to nesu* 
pratęs, arba buvęs suklaidintas ir to* 
dėl neprisidėjo. Visais laikais buvo 
ir tebėra pariziejų, kurie išdidžiai 
stovėdami prieš Dievo altorių save 
pateisina: "Viešpatie, ar aš esu 
nelietuvis? — moku lietuviškai kal
bėti, ateinu į lietuviškus subuvimus, 
solidarumo mokesčio nemoku, nes ten 
Valdyboje sėdi mano priešai, bend* 
ruomenės laikraščio neremiu ir ne* 
skaitau, nes jį redaguoja neaiškios 
pasaulėžiūros tipelis, iš po jo 
plunksnos, tarp eilučių, varva ne 
medus, o derva. Laikyk, mane,Vieš* 
patie, išteisintu”. Tai pariziejaus 
malda.

Tokiais ir panašiais žodžiais 
daug kas teisinasi, nes niekas nenori 
būti kaltas prieš savo sąžinę, kaip 
niekas nenori būti blogu lietuviu, 
kuriam jau vi stiek kas ir kaip apie 
jį begalvotų. Be reikaločia mėgintume 
kalbėti tiems, kurie lietuvybę laiko 
kaip sekmadienio rūbą spintoje paka* 
binę ir į metus apsivelka keletą kar* 
tų kada reikia pasirodyti, arba tiems, 
kurie lietuviško laikraščio nenori imti 
į rankas, kad neprižadintu jiems jų 
pačių sąžinės.

Norime turėti ramybę, bet kaip 
galime ją turėti, kai pareigos neatlik* 
tos.' Lietuvis be tautinės pareigos 
jausmo miršta, nes lietuvybė išeivi* 
joje yra pareiga. Kas nuo tos parei
gos bėga, tas bėga ir nuo lietuvybės. 
Tą turėtume gerai suprasti, kad mūsų 
gyvenimas yra pareiga sau, bet kartu 
ir bendruomenei, kuriai priklausome. 
Kai atmetame pareigą bendruomenei 
atmetame ir savo lietuvybę.

am

Mes ėmeme būti tokie saužmonės, ku“ 
riems joks didelis sutartinis darbas 
tapo nebeįmanomas.

Vincas Mykolaitis * Putinas .***
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kankiniu keliais
(Tąsa iš praeito nr.)

Lietuvos laisvės kovoms antro
sios sovietų okupacijos metu tebe
vykstant, bet kokia dokumentacija 
buvo sunkiai įmanoma. Kiekvieno pa
vojaus metu dokumentai buvo naikina
mi, kad patekę į priešų rankas, neiš
duotų pačių kovotojų ir jų veiklos 
planų. Tačiau daug medžiagos paliko 
kai kurių partizanų liudijimai, kaip, 
pav. J. Lukšos knygoje "Partizanai”, 
Karsteno Komiteto apklausinėjimuose, 
pačių sovietų leidiniuose, kaip pav. 
"Vanagai iš anapus”, "Dokumentai 
kaltina” (suimtų partizanų, stribų ir 
kit. parodymai), Maž. Tarybinėj Lie
tuvių Enciklopedijoj ir*kit. Šie visi 
dokumentai vieni kitus papildo ir 
duoda ryškų anų kovų vaizdą. Že
miau patiekti duomens paimti is E.N. 
Sūduvio knygos ’’’Vienų vieniu kiek 
aptrumpinus.

Sovietų kariuomenei stumiantis- į 
priekį, po kelių dienų ją sekdavo 
NKVD kariuomenės daliniai, kurie 
turėjo užimtame krašte įtvirtinti so
vietinį režimą. Vienas toks dalinys 
buvo vadovaujamas pulk. Gregorijaus 
S. Burlickio. Pulk. Burlickis 1953 m. 
perbėgo į Vakarus ir 1954 m. birželio 
28 d. davė parodymus Kersteno Komi
tetui Munchene * apie sovietų veiklą 
Lietuvoje prieš partizanus. Pagal 
pulk. Burlickio liudijimus, Lietuvos 
partizanai buvo ginkluoti lengvaisiais 
ginklais, kulkosvaidžiais, lengvai
siais ir sunkiaisiais, sovietiniais 
Maxim tipo, o taip pat vokiškais ir 
gamintais Skodos fabrikuose Čekoslo
vakijoje. Kai kurie daliniai net turėję 
lengvosios artilerijos (partizanų liu
dijimuose tas neminima). Burlickis 
liudija, kad kovai prieš partizanus 
buvo pateikta ir reguliari sovietų ka
riuomenė, net aviacija Kazlų Rūdos 
miškuose. “Tačiau su partizanais 
buvo sunku kovoti, nes, pažindami 
gerai teritoriją ir vietos_ gyventojų 
remiami, jie gerai žinojo musų planus; 
kai mes sulaipydavom savo žmones į 
sunkvežimius operacijai prieš bandi
tus, jie apie tai turėjo žinias ir pasi
traukdavo į miškus; stodavo kovoti 
tik jei būtinai reikėdavo”.

Pastangos suorganizuoti vietos 
gyventojų "liaudies gynėjus”, istre
bitelius kovai su partizanais, kaip 
anksčiau minėta, lauktų vaisių so
vietams nedavė. Ir J. Paleckio val
džia bei A. Sniečkaus vadovaujama 
partija prarado Maskvos pasitikėjimą.

Pulk. Burlickio liudijimu, 1944 
m. rugsėjo mėn. Panevėžin atvyko 
generolas Kruglovas, Berijos pava
duotojas. Naktį buvo sušauktas slap
tas pasitarimas, kuriame dalyvavo 
NKVD kariuomenės dalinių vadai bei 
politiniai vadovai. Kruglovas infor
mavo, kad sovietų politbiuras, Beri
ja ir pats Stalinas esą nepatenkinti 
padėtimi Lietuvoje ir kad dėl to čia 
turi būti pertvarkytas administraci*

"Vilniaus” tunto metinėje stovyklo
je (1974) dvasios vadas kun. A. Kaz
lauskas, MIC, ruošiasi mišioms.

nis ir partinis aparatas. Tam reikalui 
buvo paskirtas Lietuvai Michail Su
slovas, kompartijos centro komiteto 
narys, kuris davė direktyvas Lietuvo
je Valdžiai ir partijai. Suslovas ir 
buvo vyriausia valdžia. Savo ruožtu 
Kruglovas perdavė Berijos įsakymą 
sustiprinti ir pagriežtinti akciją 
prieš partizanus ir būtent:

1. Sustiprinti agentūrinį parti
zanų, jų Šeimų, galimų rėmėjų seki
mą; insifiltruoti į partizanų organiza
cijos vidų ir vadus pirmiausia išaiš
kinti.

2. Pastebėtus partizanus suimti, 
daryti jiems sprendimus be jokio teis
mo, pavartoti visokias priemones pri
sipažinimams išgauti, deportuoti 
juos, o taip pat jų Šeimas bei rėmė
jus, jų namus sudeginti, gyvulius 
bei kitą turtą perduoti vietos komu
nistų partijai.

3. Diskredituoti partizanus vie
tos gyventojų akyse.

4. įtraukti partizanus į kautynes 
su NKVD kariuomenę ir sunaikinti; 
jei kautynių išvengtų, košti miškus 
ir kaimus.

Karines operacijas vykdyti buvo 
pavesta NKVD generolui J. Bartašiū* 
nui.

Vykdant Čia minėtas direktyvas 
buvo sustiprinta ir karinė akcija, ir 
propaganda, ir infiltracija. Kaip tas 
buvo daroma?

a) KARINIAI VEIKSMAI. Jų 
gausu per visus 1945 - 46 metus. Ta
čiau partizanai laikėsi taktikos, ku
rią buvo apibūdinęs pulk. Burlickis
- nesileisti į atviras kautynes, kaip 
to buvo norėjęs Kruglovas. Stengėsi 
arba kautynių išvengti arba pasirinkti 
tokias pozicijas, kad padėtis butų ju 
naudai.

b) AMNESTIJA. Karo pabaigos 
proga Bartašiūnas paskelbė amnesti
ja tiems, kuri prisistatys ir atiduos 
ginklus. Amnestijos atsišaukimuose 
buvo raginama mesti kovą, grįžti iš 
miškų, žadama paklausiusių nebaus
ti ir netaikyti jokių represijų nei 
jų šeimoms,nei jų artimiesiems.

Nors partizanų vadovybe žinojo, 
kad bolševikai savo politiniams ir idė
jiniams priešam nežino jokio pasigai
lėjimo, dargi ginkluotiems, bet vis 
tik nusprendė partizanams nedrausti 
registruotis ir atiduoti ginklus. Ir 
Burlickis tai patvirtino, pridėdamas, 
kaip tokiais asmenimis NKVD siekė 
pasinaudoti;tiem žmonėm buvo pasa
kyta, kad jie turi NKVD vietos orga
nams atiduoti ginklus ir turi pranešti, 
kur yra pogrindžio štabai, kur ginklų 
sandėliai, kas partizanų daliniams va
dovauja ir t.t.

Kiek partizanų paklausė amnes
tijos raginimų, nieks nežino. Bet yra 
Žinių, kad paklausiusieji buvo pri
versti eiti provokuoti gyventojus — 
eiti nakčia su enkavedistais ir dėtis 
partizanais, prašyti iš gyventojų val
gyti ar ryšių su vietiniais partiza
nais. Jei gyventojai nieko neduodavo
- juos enkavedistai kankindavo tuo 
siekdami kompromituoti tikruosius 
partizanus; jei pamaitindavo ar pan.
- dieną juos jau suimdavo.

c) PROVOKACINIAI DESANTAI. 
Pagal Kruglovo direktyvas 1945 va
sario mėn. tarp Tauragės ir Raudon
dvario buvo nuleista daug parašiuti
ninkų. Tai buvo enkavedistai, vai
dinę anglus ar vokiečius, žinodami, 
kaip gyventojai laukia vienu ar antrų, 
tebegyvendami iliuzija, kad vakarie
čiai neišvengiamai ateisią. Tų pat 
metų liepos mėn. kita provokatorių
- desantininkų grupė pasirodė Kazlų 
Rūdos miškuose ir vaidino vokiečius. 
Vietos gyventojai ir net partizanu da
linio vadovybė jais pasitikėjo, suėjo 
į kontaktą ir - visi buvo išžudyti, o 
vietos gyventojų daug buvo suimta.

d) LAVONU NIEKINIMAS. Gen. 
J. Bartašiūno įsakymu 1946 vasario 
15 d., nukautus partizanus jau nepa
likdavo vietoje, kaip buvo ligi tol, 
bet paimdavo ir pamesdavo miesteliu 
aikštėse. Tikslas * gyventojus įbau
ginti, antra • stebėti, kas rodys užuo
jautos, kur bus ženklas tolimesniam 
agentūriniam sekimui. Tokių lavonų 
niekinimų, kartais su biauriais pasi
tyčiojimais, buvo Garliavoje, Šilavo* 
je, Kazlų Rūdoje ir kit.

e) KAPU NAIKINIMAS. Tuo pat 
metu bolševikai gavo instrukcijas 
naikinti supiltus partizanų kapus., 
išbarstytus tėvynės pakelėse, pamiš-

50 METU KĘSTUČIUI LYNIKUI
Tremtinio gyvenimo keliai pilni 

kliūčių, sunkumų ir visokių neprama
tomų netikėtumų, daugumoje jo ne
naudai. Tuos vargus turėjo įveikti 
ir Kęstutis. Vos baigęs Lietuvoje 
gimnaziją atsidūrė Vokietijoje. Ten 
studijavo tris metus mediciną. Dėl 
emigracijos mokslą turėjo nutraukti 
ir su jauna Šeima atvyko į Austra
liją. Pradžia buvo nelengva: bevil
tiška padėtis su apsigyvenimu, sun
kus darbas, eismo nelaimė, šeimos 
prieauglis - Čia gimė duktė, Šiuo 
metu jau gimnazijos mokytoja, bet 
nenuleisdamas rankų juos įveikė 
- priede studijuodamas vakarais per 
5 metus baigė industrinę chemiją. 
Dabar, dirbdamas savo profesijoje, 
atsiekė aukštą postą: yra vyriausiu 
chemiku - produkcijos kontrolieriumi 
banknotų - pinigų spaustuvėje Mel
bourne. įmonė didelė, darbas atsa- 
komingas.

Šia reikšminga proga atšvęsti 
aštuntą birželio į jų namus suvažia
vo artimieji ir gausus būrys bičiulių. 
Sugiedota ilgiausių metų, o Algirdas 
Jakubauskas svečių vardu palinkėjo 
sveikų ir darbingų metų.

Jų sūnus, irgi gimnazijos moky
tojas, savo ir sesers vardu jausmin
gais žodžiais išreiškė didelį dėkin
gumą tėvams.

Ponai Lynikai per daugelį metų 
pasireiškė visapusiška veikla lietu
vių Bendruomenės darbe.

V. Iv.
***

kėse, gojuose, miško tankmėse, net 
laukuose. Toki kapai gyventojų ir 
partizanų rūpesčiu nuolat buvo pri
žiūrimi ir puošiami gėlėmis. Kartais 
partizanai kapus užminuodavo ir kiek 
apsaugodavo.

f) MIŠKŲ IR KAIMŲ KOŠIMAS. 
1946 • 47 ypačiai pagausėjo masinis 
kaimų ir miškų košimas. Ištisos divi
zijos, talkinamos lėktuvų, su specia- 
liniais įrankiais žemei badyti, su šu
nimis buvo vartojamos tam reikalui. 
Partizanam tebuvo dvi išeitys: . jei 
nebuvo apsupti - persimesti į kitas 
vietas, kurios jau buvo iškoštos; jei 
tai negalima — tūnoti bunkeriuose. Jei 
bunkeriai surasti, tada jau beveik 
vienintelė išeitis — -susiprogdinti, 
kad nebūtų atpažinti. Kai kada parti
zanai mėgindavo prasimušti ir iš bun
kerio, bet tai būdavo didesnė rizika 
pakliūti gyvam. O tada neišvengiami 
kankinimai, kad išgautų žinių: iš
plaudavo liežuvius, rėžydavo odoje 
Gedimino stulpus ir pan.

g) INFILTRACIJA. Sovietų tak
tikoje prieš partizanus infiltracija 
vaidino labai didelį vaidmenį. Infil
truoti į partizanų eiles ir net į vado
vybę asmens surinkdavo visas jiems 
reikalingiausias žinias - partizanų 
slėpimosi vietas, ginklų sandėlius, 
susižinojimo Šifrus. Kaip pavyzdžiu 
tokių asmenų, kuris buvo vienas iŠ 
apsukriausių ir pavojingiausių, nau
dojęs Juozo Erelio slapyvardę, vei
kęs pačiose rezistencijos viršūnėse. 
Apie Juozą Erelį, kurio tikroji pavar
dė Juozas Albinas Markulis, parti
zanai vėliau surinko tokias žinias: jis 
buvo baigęs kunigų seminariją, bet i 
kunigus neįsišventęs; vėliau baigė- 
mediciną. Vokiečių okupacijos metu 
buvo provincijos gydytojas, ir turėjo 
artimus ryšius su pogrindžiu - veikęs 
Laisvės Armijoje. 1944 m. jis pa
kviestas į Vilniaus universitetą medi
cinos fakultete anatomijos katedrai 
vadovauti. Jis buvo populiarus tarp 
intelektualų savo socialiu, gyvu būdu, 
jis buvo mėgstamas tarp studentų, 
nes visi nujautė, kad jis patriotas, o 
dažnai jį matydavo ir bažnyčioje. 
Jis netgi davęs kelis kartus pogrin
džio studentams vaistų sužeistiems 
partizanams gydyti. Mažoji Tarybinė 
Lietuviškoji Enciklopedija apie J.A. 
Markulį kalba. kaip gerą specialistą, 
tebedirbantį ir Šiuo metu Vilniaus unL 
versiteto med. fakultete. Apie jo dar
bus partizanų išdavimuose • enciklo
pedija neužsimena.

Savo taktika, neskubėjimu J.A. 
Markulis kelerius metus turėjo pilną 
partizanų pasitikėjimą • į jo rankas 
suplaukė daug informacijų, partizanų 
šifrai, susižinojimo Žodžiai. Tik 
po ilgo sekimo partizanams pavyko 
susekti, kad J.A. Markulis dirba MGB 
Žinia ir yra Smerš (Smert špionam), 
narys, per kurį sovietai jau buvo su
planavę smogti partizanams galutinį 
smūg^ (nukelta-į 7 P si.)
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rankos, kuri mus vestų, kurios

Sumodemėjęs žaltys ir vis ta Pati 
Ieva.

žuvis ir žvėris

buvau apie Tave, - sako Jobas, 
dabar Tave pamačiau, -
Ar mes nenorime, vietoj teologi-
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RETAI BESKAITOMA KNYGA
O. Areimaitė

Plato Dialogus, Shakespeare ar 
daugiau ko iš pasaulio literatūros 
neperskaičius, lygiai ir Biblija, yra 
daugelio iš mūsų sąžinės graužimu. 
Mes žinom, kad turėjom, kad reikia 
perskaityti, bet yra šimtai priežas
čių, kodėl to nepadarom. Vieni sakom, 
kad Biblija netik nuobodžiai atrodo, 
bet ir yra dalinai nuobodi. Pranašai 
tokie ilgakalbiai ir gąsdintojai; vie
nas panašus į kitą. Daugelyje vietų 
atrodo, jog ir pats Mozė turėjo užmig
ti beklausydamas. Pavadinimas “ Šven
tasis Raštas” atrodė labai netinka
mas; ar yra kita nešventesnė knyga?

Ieškant daugiau pagrindų, ku
riais prieš biblines lekcijas pasitei
sintume, randame joje dalykų, ku
riuos net fanatiškiausias biblistas 
norėtų išmesti. Yra vietų, kur Izrae
lio Dievas vaizduojamas "rasistu”, 
kurį kitos tautos tik tiek tedomina, 
kiek jos galėtų iškelti Israėlio garbę 
ir gerbūvį. Vėl — vienoje psalmėje 
tiktai, nusižeminimas ir žiaurumas į 
vienas kitą atsimuša; prasideda žo
džiais “Prie Babylono vandens sė
dėjome ir verkėme” ir baigiasi: 
“Garbė tam, kurs tavo jaunus vaikus 
paėmęs ištaškys ant uolų”.

Atsidavimas, nusižeminimas ir 
žiaurumas, dievybė ir žmogiškumas 
ranka rankon eina Biblijos lapuose. 
Nojus, vienintelis žmogus vertas iš 
gelbėti nuo tvano, pergyvenęs aud 
ras savo Arkoje, išlipęs į krantą pri 
sigeria kaip gyvulys ir jo sūnus Ham 
pamato tėvą nuogybėje. Arba 5 Mozės 
Knygoje yra Įstatymai, galiojantieji 
tūkstančius metų prieš laiką, kad 
jaunas vedęs vyras turi būti atleis
tas nuo kariuomenės idant galėtu būti 
su savo jauna žmona ir kurti šeimą ir 
greta jų kiti, dėl kurių toks Genghis 
Chanas raudonuoti galėtų, kur — "Už
kariautas tautas Israelis turėtą galu
tinai sunaikinti ir jokio pasigailėji
mo neturėti”.

Trumpai, Biblija galima būtų pa
vadinti prieš tris tūkstančius metų 
daugelio rankų rašytų 60-ties knygų 
šiupiniu, pilnu nuobodžių, tamsių, 
barbariškų įvykių. Šiupinių kontraver- 
sijos; poezija ir propaganda, mitas, 
teisė ir įsikalbėjimai, stebuklai ir 
tamsa, istorija ir isterija.

Tačiau. . .
Tačiau Biblija yra knyga gyve

nimo. Knyga mūsų ir apie mus - žmo
nes, kurie esame tikintys ir pilni 
netikėjimo, esame nusikaltėliai ir 
nekalti, kryžiaus kariai ir apgavikai, 
pilni vilties ir nusivylusieji. Apie 
mus, žmones — prirašyta Šventoji 
Knyga.

Ji prirašyta apie Dievą. Apie 
Tą, Kuriuo mes tikime ir apie Tą, 
Kuriuo mes netikime.

Biblija — Knyga Dievo ir žmo
gaus.

Didysis protestantų teologas 
Karl Barth savo knygoje “Dievo Žo
dis ir teologija” sako; jog Bibliją 
skaityti yra lyg žiūrėtum per langą 
ir matytum, kaip visi žmonės eina 
vienu keliu dangaus linkme. Bibliją 
skaityti, tai klausytis tolimos ir savo 
paties širdies poezijos; skaityti se-

nūs, senus veido bruožus ir žiūrėti 
Į kūdikio akis.

Abraomas ir Sara juokiasi iki 
ašarų Angelui pasakius, kad jiedu 
dar pagimdys sūnų. Karalius Dovy
das, nuogas, kaip savo gimimo die
noje iš džiaugsmo šoka šventykloje. 
Povilas pakelyje j Damascus. Jėzus 
Nazarėnas iškeltas tarp dviejų latrų 

į su džiūstančių romėno spiauduliu ant 
veido. Jie visi pakeltomis aukštyn 

, akimis. Jie vis klausosi . . .
Ar gali 20-jo amžiaus žmogus, su 

visais savo kompleksais girdėti, ką 
jie girdėjo? Ar gali matyti, ką jie 
matė? Ar apsimoka ieškoti, ar apsi
moka net bandyti ieškoti? Ir jeigu, 
tai kodėl?

Gertrude Stein, gulėdama jau 
mirties patale paklausė: Kas yra at
sakymas? — Po ilgos tylos: O kas 
yra klausimas? —

Galbūt . . . galbūt ne atsakymo 
Biblijoje ieškoti reikia, bet išgirsti 
klausimus, joje seniai paklaustus.

Ką padės, jeigu ir visą pasaulį 
laimėsiu, bet prarasiu sielos ramybę.?

Ar aš privalau būti brolio prižiū
rėtoju?

Jeigu Dievas už mus, tai kas 
išdrįs prieš mus?

Ką išsinešiu iš viso gyvenimo 
triūso?

Biblijos kalnai ir Biblijos slė
niai. Karalius Dovydas verkia prieš 
tris tūkstančius metų. Mylimiausias 
sūnus Absalom eina jo žudyti. Ar 
negirdi tėvo: — Sūnau, mano sūnau 
Absalom! Kodėl ne aš mirštu už tave? 
— Trijų tūkstančių metų senumo tė
viškasis skausmas tas pats — šian
dienis, mano ir tavo skausmas.

.Jobas, dar ir šiandien tekiau
sia: Jeigu ištiktųjų Dievas yra, tai 
kodėl tiek daug blogio žemėje? Ko-

dėl kenčia geras žmogus, o piktam 
niekas neatsitinka? — Dievas nieko 
Jobui neaiškina. Jis pyksta: Ar tu 

buvai ten, iš kur sniegas ateina?... 
Ar tu gali suteikti žirgui jėgas ir jo 
kaklą užauginti vešliais karčiais? - 
Dievas neišduoda savo planų. Jis 
Jobui pats pasirodo. - AŠ tik girdė

jęs 
- o

nių aiškinimų, vietoj pamokslų pama
tyti Dievo veidą, Jį Patį? Ne žodžių, 
bet rankos, kuri mus vestų, kurios 
stipriai laikytis galėtume . . .

Biblijoje juoko nedaug. Luko 
evangelijoje vieta: - Palaiminti, kur- 
rie verkiate, - sako Jėzus, - nes jūs 
juoksitės. - Ir tas retas juokas, toks 
atsitiktinis ir stebinantis Šioje vie
toje, veikia tyrumu ir negirdėtai džiaugs-- 
mingu skambesiu.

Yra žmonių Bibliją skaitančiu, 
kaip ir kitą literatūrą, kaip istoriją. 
Yra Žmonių, kurie kas ryta atsiver
čia lapą ir randa savo dienos gyve
nimo eigai gaires. Jeigu žiūri į lan
gą, matai tik dulkes ir įbrėžimus, 
gal dar musių paliktus nėfevarumus. 
Jeigu Žiūri per langą, matai pasaulį.

Panašus yra ir Bibliją skaitan
čių skirtumas. Vieni jos neiškaito ir 
skaitydami nesupranta. Kiti ima, kaip 
Dievo Žodį atplaukiantį iŠ tolimos, 
tolimos senovės įeinantį ir užimantį 
visus mūsų širdies pagrindus.

Kartą vienas jūreivis per navi
gacijos egzaminus buvo šiaip sau 
egzaminuojančio karininko užklaustas, 
kokią knygą norėtų pasiimti, jeigu 
būtų nelaimės išmestas į negyvenamą 
salą? Bibliją, - ne ne - stabtelėjęs 
atšovė jaunas jūreivis.***

KAIP DIEVAS PASAULĮ. SUTVĖRĖ
Kapelionas klausia mokinuko: 
— Kas sutverė pasaulį?
— Dievas, — atsakė mokinukas.

1 — Gerai, Dievas sutverė, o ar 
žinai kaip jį sutverė?

Žinau, kapelione. Pirmiausia 
sutverė dangų ir šviesą ir 

pailsėjo. Toliau jis sutverė 
vandenis, 
pailsėjo. Po to jis sutverė 
Adomą ir tada abu pailsėjo.

Dievas 
5° to 
žemę, 
ir vėl 
žmogų
Pailsėjęs Dievas sutverė moterį Ievą, 
kad būtu, Adomui linksmiau,o po to jau 
niekas ramybės neturėjo ir niekas 
nebeilsėjosi.

* * *

M.K.CIURLIONIS. iš"ZIEMOS* ciklo

ŽEME NE MUSŲ
Pagal Bibliją - Dievas sutvėrė 

žemę pirmiausia sau. Būdamas šei
mininku Jis galėjo su ja daryti ką 
nori. Vėliau atidavė ją Adomui ir 
Ievai taip pat leisdamas su ja daryti, 
ką tik nori. Argi Dievas nekalbėjo, 
ar nėra parašyta: "Ir Dievas laimino 
juos ir sakė; būkite vaisingi ir dau
ginkitės, užpildykite žemę ir ją nau
dokite; valdykite žuvis vandenyse ir 
paukščius erdvėje ir kiekvieną gyvū
ną, judantį žemės paviršiuje ( Gene
sis 1,28)?” Net ir per nuodėmingą 
nupuolimą^ iš jų to leidimo Dievas 
neatėmė.

Žmogus, galėjęs per amžius vel
tui gyventi Rojuje ir naudotis viso
mis žemės gėrybėmis, staiga tampa 
nuomininku. Jam uždedamas sunkus 
mokestis, didelė nuoma. “Prakaite 
savo kaktos valgysi duoną...” 
(Genesis 3,19) Nuoma laikina, jos 
terminas nežinomas, tačiau grįžimas 
į žemę atgal neišvengdamas... "Iš 
dulkės esi - įdulkę sugrįši...”

į nemalonę patekęs, iš Rojaus 
išvarytas žmogus gali savo bausmę 
lengvinti. Jis turi teisę naudoti že
mės jėgą, žemės turtus; įkinkyti į 
darbą visą gamta ir jos elementus. 
Nuo anos spėjamos duoto įsakymo 
datos iki gamtos mokslų išnaudojimo 
technikai praėjo jau daug šimtmečių. 
Žmogus ilgai gerbė ir garbino žemę 
kaip deivę. Žemė - Motina, augalai, 
gyvūnija ir paslėpti mineralai buvo 
dieviškosios gamtos dalimi. Senosios 
žmonių religijos buvo artimai suriš
tos su gamta. Dievybė buvo visur - 
Pantheonag. Žemė ilgai, ilgai buvo

Klastingas draugas yra bjauresnis, 
kaip atviras priešas.

Kaip nėra medžio su vienu vaisiu, 
taip negali būti žmogus su vienu 
draugu.

Dėkingumas yra mažiausia dorybė, 
bet nedėkingumas yra blogiausia yda.

Lapę pagausi, gudrumu, vilką drąsa.

Gyvenk ne valgiui, bet valgyk, kad 
gyventum. , , . , .Anglu priežodžiai

Vištos svajonės neina toliau sėlenų.

Pantheonag. Žemė 
šventa.

Jeigu 
mas apie 
galvijais . x_ _______
Dievo Malonė ir palaima; šiandien, 
po industrinės revoliucijos, tai atro
do, kaip leidimas įvykdyti “Popula
tion explosion’’, įgaliojimas techni
kai ir aplinkos teršimui.

Išsiliejus industrijos revoliuci
jai žmogus išvystė techniką iki to
kios aukštumos, kuri jam leidžia pil
nai visą žemę valdyti. Žmogus jau 
baigia išnaudoti visus žemės turtus, 
visas žemės jėgas. Jis jąu seniai ne
bemoka Dievo įsakytos nuomos: 
“Prakaite savo veido...’* Ak, Žmogus 
skuba pasiekti rojų žemėje ir to jis 
vėl nori veltui. Jis ir neprakaituoda
mas nebenori dirbti. Lygsvara tarp 
žmogaus ir gamtos tapo suardyta, 
Dievas — tylus ir nevaržantis: žmo
gus nebebijo leisti siautėti savo 
gobšumui. Per industrializaciją žmo
gus grobia turtus - ir aplinkos nuosto
lius; užterštą orą, vandenis ir epide
mines ligas. Galiausiai jo laukia ba
das ir savęs sunaikinimas.

“Kur jūsų laimė, ten jūsų šir
dis”. — Vakarų Žmogaus Širdis įdėta 
materialinio gerbūvio dauginimui. 
Ir “iŠtiesų... jie ras tenai savo at
pildą’ ’.

Kūrimo 
Abraomo 
skamba,

istorijos aprašy- 
turtą vaikais ir 
kaip nepaprasta

***
Albanų priežodžiai
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NE - LABAI GERAS ATSAKYMAS
(Iš * * Samizdat”) 

1972
Spalio 26 dieną sovietų vidaus 

vice - ministeris, Boris Šumilin davė 
interviu maždaug 100 žydų kilmės 
sovietų piliečių, norinčių emigruoti į 
Izraeliu kuriems iki šiol nebuvo su
teiktos vizos. Victor Perelmen, 
"Literatumaja Gazeta” ex- korespon
dentas, stenografija užrašė pasikal
bėjimą. Esther Markish, 1952 metais 
nužudyto rašytojo Perez Markish naš
lė, telefonu perdavė Vakarams Perel- 
mano užrašus, nors nuo rugpiūcio 31 
dienos žydų aktivistams , uždraudė 
naudotis telefonu.

ŠUMILIN:-Emigracijos į Izraelį 
klausimas yra labai kruopščiai ir indi
vidualiai išnagrinėtas - mes nespren- 
džiame kolektyvinių pareiškimų. Emi
gracija yra suvaržyta tik tų piliečių, 

kurie tarnavo kariuomenėj, 
arba yra baigę aukštąjį mokslą^arba? 
kurie dirba nacionalinės svarbos dar
bą, kaip krašto gynyboj ir panašiai. 
Kokių klausimų, turite paklausti?

VORONEL (Fizikos ir matema
tikos profesorius)-Jus kalbėjot apie 
suvaržymus, bet nepasakėte, kaip jie 
pritaikomi. Niekur nėra paskelbta.

ŠUMILIN: - Ir nebus paskelbta.
VORONEL:-Bet mes nežinome, 

nė vizų departamento galva nežino, 
kokias tarnybas emigrantas gali pa
likti, ir kokias ne.

ŠUMILIN :-Priklausantieji koncer
nai apima didelę plotmę, mes jų ne
specifikuojame ir nenustatome laiko 
ribos.. Viskas priklauso nuo gaminių. 
Jeigu jie yra tautiniai svarbūs, tuo
met gali užtrukti ne vienus, du ar 
tris metus, bet daug ilgesnį laiką.

SLEPAK (Elektron. inžinierius): 
-Niekas mums nepasako, kiek laiko 
būsime užlaikyti.

ŠUMILIN:—Precizinių datų nie
kas jums neduos.

SLEPAK:—Kodėl ne?, Jei kas 
paduoda pareiškimą, visi žino kur ir 
ką, jis dirba ir ką pagamina. Jau vien 
šiuo pagrindu komisija gali nustatyti 
datą.

ŠUMILIN:—Laukimo laikas irgi 
nevienodas. Gali būti ilgiau, gali 
būti trumpiau. Tautinis interesas pir
moj vietoj, tačiau dėlto nesiginčysim. 
Mes nė vieno iš jūsų nelaikome, jūs 
suprantate. Mes tik laikinai sulaikome 
tuos, kurie surišti su nacionaline 
svarba.

PERELMAN (Žurnalistas)—Ką 
jūs turite galvoj, kaip nacionalinę 
svarbą? Ar vidaus reikalų ministerija 
turi objektyvų kriterijų Šitam išreiški
mui? Ar tekstilės fabrikas arba san
dėlis yra nacionalinės svarbos kon
cernai? Kas tai apsprendžia? Kas 
nustato svarbos liniją?

ŠUMILIN:-Mes negalime atmesti 
nacionalinės svarbos net kalbėdami 
apie tekstilę ir sandėlius. Bet mums 
šio klausimo nebėra reikalo diskutuoti. 
Aš viena, galiu pasakyti: 93 procentai 
padavusių pareiškimus galės apleisti 
Sovietų Sąjungą.

POLSKI:—Jūs puikiai žinote, kad 
Šiandien Čia susirinkę jau eilė metų, 
kaip laukia vizos. Kodėl negaunam 
ir kada gausim? Kodėl esame Čia už
laikyti?

ŠUMILIN:-Niekas Čia jūsų ne
laiko.

OVČINIKOV (Vizų dept. direk- 
torius)-Aš manau, kad vizai gauti jū
sų pareiškimai yra teisingai atmesti, 
t.y. su vidaus reikalų ministerijos 
pritarimu. Jie nusprendžia dėl jūsų 
referuojamos grupės. Jie nusprendė 
neduoti leidimo išemigruoti. Tačiau 
dėlto nenusiminkit. Jeigu dar negavo
te, tai kada nors gausite atsakymą.

Balsas iš koridoriaus: —Jokio 
atsakymo negavome.

ŠUMILIN:—Ar jūs nepatenkinti 
atsakymo turiniu.

Balsas iš kor.—Niekas neturi 
turinio.

ŠUMILIN:—Jums buvo pasakyta 
— NE —! Tai yra labai geras atsaky
mas.

VORONEL>-Kaip advokatas tams
ta žinai, kad atsakymas, bet koks 
atsakymas gali būti nepriimtas, ku
riam galima priešintis ir tai gauna 
dokumento formą. Nė vienas iš mūsų 
negavo dokumento, kuriam būtų gali
ma priešintis.
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SLEPAK:-Aš kalbėjau su Vere- 
jinu, vizų dept. galva ir jis man pa
sakė, jog mano emigracija nesurišta 
su jokiu nac. interesu. Jis neslėpė 
to ir net pavadino mane išdaviku.

VORONEL:-Jūs norite, kad mes 
pasitikėtume jūsų geromis intencijo
mis, bet mes geriau remsimės įstaty
mu.

ŠUMILIN:-Yra pagrindinis įstaty
mas apimąs šį klausimą. Mes nus
prendžiame, kiek išleisti ir kiek su
laikyti, jeigu tai surišta su nac. 
interesu.

Balsas iš koridoriaus:—Tai yra 
tironija.

LERNER (Kybemetikos prof.) 
-Žmonės, čia metais sulaikyti apima 
įvairias profesijas, nuo daktaro iki 
valytojos. Prie kokių sekretų jie 
prieina?

ŠUMILIN:—Tegul valytoja išeina 
į priekį.

MARIJA SLEPAK:-Mano sūnus 
vežikas. Kodėl jo neišleidžiat?

ŠUMILIN:-Kiek ilgai jis vežikas? 
v SLEPAK: —Trys metai.
ŠUMILIN :~Ką anksčiau dirbo?
M. SLEPAK’.-Buvo dar mokykloj.
ŠUMILIN:—Ar tarnavo kariuome

nėj?
M. SLEPAK:—Jis atleistas nuo 

kariuomenės dėl sveikatos.
ŠUMILIN: —Mes peržiūrėsim jo 

popierius.
LARISSA VOLOCH (Inžinierė) 

-Jūs kalbat apie suvaržymus; ar tėvų 
nepritarimas emigracijai jau yra 
sulaikymo pagrindu?

ŠUMILIN:-Tai labai opus klausi
mas. Kartais įvyksta šeimos tragedi
jos. Mano paties nuomonei jeigu mama 
nesutinka, tuomet geriau pasilikti.

L. VOLOCH:-Bet mes kalbame 
apie suaugusius žmones turinčius 
savo šeimas.

ŠUMILIN:-AŠ manau, kad paklus
ni duktė turėtų pasilikti, jeigu tėvai 
to nori. Deja, aš jau visą pusvalandį 
jums paskyriau ir daugiau nebegaliu. 
Yra ir kiti piliečiai, kurie nori su 
manim pasikalbėti.

SIMES (Mokslo asistentas)-Jūs 
mūsų klausėtės visą pusvalandį ir 
reiškėte, kad reikia apsaugoti nacio
nalinį interesą. Tačiau ar ne jūsų 
pareiga yra apsaugoti ir piliečių tei
sės? Aš nesuprantu jūsų. Į jus krei
pėsi grupė piliečių atsidūrusių sun
kioj padėty. Ačiū labai už pusvalan
dį, kuris taip ir liko be naudos. Su
diev.'

***

Kol neišdžiūvo šulinys, nevertinam 
vandens. ,

Anglų priežodis

ŠALTINIAI
Jeigu nori ką nors žinoti arba 

sužinoti, kas darosi mūsų mieste, 
kas ką kalba; turi kreiptis į grupę 
žmonių, vadinamu Patikimais Šalti
niais. Jie niekur oficialiai arba atvi
rai nedalyvauja, nemoka solidarumo 
ar šiaip kokių nario mokesčių, tačiau 
jie labai gerai viską žino ir niekas 
nuo jų negali pabėgti. Iš tikrųjų, tai 
niekas jau nė nebebando bėgti, iš 
Patikimų Šaltinių, t.y. per jų rankas 
eina visas mūsų gyvenimas. Jie tero
rizuoja valdybas, tvarko posėdžius, 
nes dar nė kėdėms nespėjus nuo posė
džiautųjų atvėsti Šaltiniai jau viską 
žino. Žino, kas nutarta, ką valdyba 
galvoja; žino ir ką kokia valdyba dar 
kombinuoja galvoti. Ko Šaltiniai 
nežino, tai nėra net verta žinoti. Jie 
yra mus valdanti, stipri, vienos gimi
nės dinastija, nuo kurios, kaip jau 
sakiau, nė nebandykim pabėgti.

Šaltinių kilmę nustatyti yra ga
na sunku. Galima spėlioti, jog pirmie
ji Šaltinių tėvai buvo "Viena ponia 
ir visas miestas”. Tai visai galimas 
daiktas. Ar nepradeda moterys savo 
kalbų: "... žinai, man viena ponia 
sakė... ir t.t.” - Iš antros pusės, Čia 
jau ir vyrai prisideda; ... "Visas 
miestas kalba, kad taip yra ar kitaip, 
ir panašiai” ... Greičiausia, kad taip 
ir bus; visas miestas ir viena 
ponia * Šaltinių gimdytojai.

Taip. Patikimais Šaltiniais vi
suomet galima pasitikėti. Neseniai 
atrodė, kad jų karjera gali būti baig
ta. Atsirado "taperecorder’iai”, ru
sai jau seniau vartojo slaptus mikro* 
foniukus- Per tai iš gyvenimo mados 
išėjo už lango pasiklausydami, per 
rakto skylutę žiūrėjimai ir kitokios 
primityvios, bet gana romantiškos 
priemonės. Bet, štai, lyg paukštis 
Phoenix’as iš pelenų, iškilo vėl bū
tinas Patikimų Šaltinių reikalingu
mas. Dabar jau aiškiai galima maty
ti, kad be jų gyvenimo nėra ir be jų 
niekada negalėsime apseiti. Už tą, 
taip sakyti, akių atidarymą, priva
lome būti dėkingi ne kam kitam, bet 
pačiam Amerikos prezidentui ir jo 
vandens vartų bylai. Aiškių aiškiau
siai parodė juostelių ir mikrofonų 
netobulumą.

Kas, sakykite, kas gali mums 
pasakyti, koks “expletive” buvo, 
kuris tapo "deleted”?’ Aha! Kas, 
be Šaltinių, gali žinoti? O gal ten 
buvo ne "sanavagan”, bet "gadem”, 
a? O gal dar koks mandresnis ir 
visai negirdėtas naujas "expletyvas”? 
Ot, prašau ponas, tau ir problema! 
Spėliok, jeigu nori, per dieną ir per 
naktų, nors ir dvi savaites! O Šalti
niai, arba jų Žmonos, Žino ko puikiau
siai... Kodėl turiu pasakoti, ką man 
pasakė? Pagaliau, jeigu jau "iŠdele* 
tinta” iš juostelės, tai ir spaudai ne
labai betinka. Nebeklausinėkit, nes 
vistiek nieko nebus!

Paimkime patys save, be vartų 
ir be juostelių. Manote, kad mes savo 
gyvenime neturime "expletyvu”, ku
riuos labai norėtume išdeletinti, bet 
jokio guziko su koja nepaspausi. 
Pavyzdžiui, Patikimi Šaltiniai gerai 
žino, jog yra tokie grafomanai, visi 
vienos "beautiful people” rūšies 
žmonės, kuriems kiemo “sentry 
box” įnašas į namų ūkį yra pirminiu 
dvasios penu. Tiesiog auksinis 
"food for thought”! Tarp kitko, dėl 
tų "sentry box”; sako australus per 
karą nuo japonu invazijos tos būde
lės kieme tik ir išgelbėjo. Japonų 
Patikimi Šaltiniai apžiūrėjo, jog per
daug stipri krašto apsauga - kiekvie
name kieme "sentry box” ir nutarė 
visas jėgas sustumti į Pearl Har
bour.

Mūsų meno pajėgos, ypač žodi
nio meno, niekada nebuvo milžiniš
kos galybės... Dievuliau, agi sako, 
kad jos kaip tie seniukai, kurių norai 
didesni už galėjimą... Tačiau jų no
rai buvo geri, labai geri ir dideli. 
Josioms, toms pajėgoms, iš dviejų 
nelaimingų parengimų gimė, iškilo 
naujos žvaigždės * feljetonistai. Du 
nauji, naujintelaičiai • tik blizga! 
Spaustuvės vajaus pelnas, matote 
koks?!!

Vėlgi, iš labai Patikimų Šalti
nių teko sužinoti, kad to nuostabaus 
vienkartinio laikraštėlio redaktoriai 
trys broliai. Ne, ne tie, kur du gud
rūs, o vienas kvailas, ir ne tie, kur 
du apžėlę, o trečias plikas. Ne, vi
sai ne!

Juoze Augustaitytė-Vaičiūnienė

Š. m. vasario 28 d. pavakary amžinai 
užgeso iškili mūsų tautos poetė-rašytoja, 
mokytoja, visuomenininke, lietuviškų tau 

tiniu šokiu pradininkė, gili skautybės 
puoselėtoja Juoze Augustaitytė-Vaičiūmene.

Juoze Augustaitytė-Vaičiūnienė***
t PABAIGA
★
* Po diemedžiu žaliuoju,
* Po rūtų garbiniais,
* Ramu ten bus ilsėtis...
+ Kur jaunosios sesutės
* Namo slapčioms pareis,
* Durelės margos klėties
* Be garso atsivers, — 

Pasikalbėt skubėsis
J Jos vakarais tyliais,
* Kai mėnuo sidabrinis
* Vėsias rankas išskleis.** v4c _ Lakštingalos giesmės
* Klausysis lieknas beržas,
* Ir ašaros jam kris,
* Kaip gelsvas šilo smėlis,
J Užbėręs man akis.
£ Ir ilgą, didi kelią
* Užbaigsime tenai,
* Kur vakarais sumiega
J Prie gonkų jazminai.*■K
4r Lengvutis šilo smėlis...
* Ir pasaka graudi —
* Jos klausosi sustingę
* Numirę ir gyvi...
4t Aš ten ramiai gulėsiu
£ Po diemedžiu žaliu,
* Paleidus kelio dulkes
* Išvaikščiotu keliu...
* Tai bus ramu ir gera,
* Kai vakarais tyliais
* Viduj kapų, ties kryžium,
* Mėnulis nusileis.***♦*
►V* ¥¥¥¥♦¥¥*¥¥¥¥¥¥¥¥¥♦¥¥¥¥¥¥¥♦

Ko patys Šaltiniai nežino, tai tą 
jų žmonos sužinos. Šaltinienės jau 
dabar numato, jog greitai vestuvinių 
rubu nebereikės, nes į madą ateina 
maskė ant akių, moterims perlų karo
liai. Sydney jau modelis buvo. Pagal 
infliacija greit nebeišsigalėsim ne 
tik rūbų, bet ir vestuvių; su maske ar

Patikimi Šaltiniai priklauso prie 
mūsų gyveninio, galima sakyti, kaip 
duona ir druska. Jie ilgai dar su mu
mis gyvens ir bus turtingi. Argi ne
matote? Pries 25 metus išlipom iš 
laivo visi kartu. Jie neturėjo nieko 
- jokios padoresnės žinelės, jokio 
pletko,: jokios, visiškai jokios sultin- 
giau skandalingos istorijėlės. O paim 
kit juos dabar! Jie valdo ne tik mus, 
bet greit ir visą pasaulį.

***

Vieni tėvai, matydami savo vai
kų lietuvių kalbą .pradėjus jiems eiti 
į vietinę mokyklą,vis silpnėjant, prie 
stalo pakabino pranešimą:

— Pinigų prašymai, nekaltumo 
įrodymai, pasiteisinimai ir kito skun
dimai, įvairus kitokie reikalavimai 
ar pareiškimai bus išklausomi tik 
lietuvių kalba. —.

Mama ir tėtė***
.-A ' tv
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KĄ AŠ MAČIAU AMERIKOJE
h. Mauragis

( TĘSINYS)

NEW YORKO GYVENTOJAI
Dar Lietuvoje būdamas skaičiau 

kažkokiame žurnale apie New Yorko 
gyventojus. Ten jie buvo pristatyti 
kaip skirtingi nuo visų kitų Amerikos 
miestų gyventojai. Mano atmintyje 
liko nedaug, bet keli bruožai vis tiek 
liko giliai Įstrigę, būtent: naujorkie- 
čiai greitai "vaikšto, nematyti gatvėse 
senų žmonių, mandagūs, vakarais gra
žiausioj Broadway gatvėje išeina po
ros pasivaikščiuoti 
vakariniais rūbais pasipuoš* 
vedasi šuniukus, bezdžionikes. 
džentelmenai jas lydi po ranka.

Stebėjau ir aš šio miesto gyven
tojus ir norėjau rasti skirtingų bruo
žų. Šis miestas yra tikras tautų 
mišinys., Žinoma, didžiausi gyventojų 
skaičių turi anglo-saksai, toliau seka 
žydai, kurių čia yra 2,381,000, virš 
viena milijoną yra italų, azijatų ir ki
tu, mažas lašelis jūroje ir lietuvių.

New Yorko žydai gyvendami kom
paktinėje masėje yra galingi, jų ran
kose finansai ir spauda. Amerikoje 
žydų yra 6,115,000, kai Izraelyje tik 
2,723,000; Sovietų Sąjungoje 2,644,000 
Visame pasaulyje žydų priskaitoma 
14 , 3 70,000 (duomenys paimti iš 
Amerikos žydų metraščio). Niekur 
pasaulyje taip tirštai nerasi žydų kaip 
New Yorke,čia jų tikra karalystė*. Va
žiuodamas gatvėmis gali matyti tokių 
bibliškais vardais skambančių užrašų: 
Siono Hospital, Abraham Foundation 
ir kt. Čia gali sutikti gatvėse žydus 
'archaiškai apsirengusius su ilgais 
[juodais ploščiais, jarmulka ant gal
vos, peisais apžėlusius. Būdami in
teligentiški ir mokyti, žydai turi di
delės reikšmės ne tik Amerikoje, bet 
ir visame pasaulyje. Neseniai skaitė
me spaudoje, kad Amerikos Kongre
sas patvirtino Izraeliui 2.2 bilijonus 
dolerių paramą, tai yra puse visos 
užsieniui remti skirtos sumos - 5.5 
bil.

elegantiškais 
Damos 

o

New Yorke > yra seniause_ lietu
vių kolonija, šiuo metu, tur būt, yra 
apie 20 tūkstančių lietuvių. Kultūri
nė veikla yra gyva ir šakota. Čia 
yra daugybė Įvairių organizacijų, su
sivienijimų, fondų ir kt, Čia spausdi
nami yra laikraščiai: Darbininkas, 
Tėvynė, Tėvynės Sargas, Aidai, Vie
nybė, Karys ir Laisvė. Deja, New 
Yorko lietuvius neturėjau progos ap
lankyti, su kaikuriais buvau susitikęs 
seime Washingtone, pažadėjau aplan
kyti, bet neišėjo.

New Yorkas, tur būt, yra turtin
giausias pasaulio miestas, vargiai ar 
galėtume pasakyti, kad jis butu kul
tūringiausias, kaip negalėtume pasa
kyti kad jis yra gražiausias. Nenorė
čiau jame gyventi, jis yra per daug 
toli nuo gamtos, nuo natūralaus gro
žio.. Šiame mieste yra sukaupti dide
li turtai - Čia yra per 350 Įvairių mu
ziejų ir paveikslų galerijų, per 
40.0Č0 pramonės įmonių, tai yra di
džiausias viso pasaulio pramonės 
centras. Metinė pramonės gamyba yra 
verta apie 10 bilijonų dolerių.

Nemaža yra šiame mieste ir 
teatrų, bet viena vienintelė Metropo
li tano opera, kurioje dainuoju ir mū
sų lietuvaitė Lilija Šukytė. Čia išei
na trys dideli dienraščiai: New York 
)Post, Daily News ir New York Times, 
tai didžiausias ir Įtakingiausias mū
sų planetoje dienraštis, Nusipirkau 
pasižiūrėti ir išsigandau paėmęs ji i. 
rankas, svėrė apie 5 svarus (2 kilo
gramus), neturėjau kur dėti, pavar
čiau pirmuosius puslapius ir nume
čiau Į šiukšlių dėžę. Turistui jis 
yra per didelis ir per sunkus, jo ti
ražas 1.5 mil. egzempliorių,

Į požeminę, miesto dalį nenusi
leidau, žinau, kad ten yra_skruzdėly
nas, tunelių tuneliais išraizgytas. 
Dabar gailiuosi, galėjau koki pora 
valandų tais tuneliais pasišvaistyti 
traukiniais, bet tada bijojau paklys
ti, laikas ribotas, galėjau pasivė
linti i autobusą. Be to, labiau nore-

KAIP AŠ TAPAU BENORUOMENĮN INKŲ

skaitytas 
spau stovės 
Melbourne, 
nis.

A-Seikio feljetonas iš kurio sklido pažįstami kiosko ve' 
per 

vajaus _ ______
Skaitė P. Rūte- po keturių valandų išėjau iš salės

“M.P.” dėjos bei jos vyro balsai ir skambėjo 
koncertą stiklai. Bet šiaip taip ištvėriau. Kai

Red.
Į lietuviškumo 

' apylinkėje žiūrėjau 
neišgirdau įžymaus 
Kalbėno. Jo Žodžiai, plaką nutau
tėjimą buvo tokie Įtaigus ir tokie 
čaižus, jog aš pasijutau vos ne nuo
gas ir plakamas už ligšiolinį nesi- 
domėjimą lietuvybe ir jos išlaikymu.

— Australijos aboridžinas, štai 
aš - parbėgęs iš paskaitos, į kurią 
patekau visai atsitiktinai, sušukau 
mylimai žmonai Leokadijai.

— Paukščiuk, perdaug sriubtelė 
jai, — Įtariai žvilgterėjo Į mano lyg 
ir pastiklėjusias akis Žmona. — Eik 
liuliučio —.

— Brangioji, esu tikras laukinis 
ir tėvynės išdavikas, — ir akys pasru
vo ašaromis prisiminus Kalbėno 
Žodžius.

Tą vakarą atlietuvėjimo kryptimi 
dar nespėjau nužengti nė vieno žings
nio, tačiau planą susidariau gana kon
kretų ir detalų. Lankysiu visus paren
gimus Lietuvių Namuose, skaitysiu 
legalią ir pogrindinę Australijos 
lietuvių spaudą, iš Napoleono Butkū- 
no pirksiu lietuviškaųr knygas ir 
plokšteles, bažnyčioje įidękštę vie
toje variokų mesiu sidabrines mone
tas, susimokėsiu solidarumo mokestį, 
duosiu Lietuvių namams ir parapijos 
išlaikymui, lankysiu susirinkimus ir 
jei kas pasiūlis, neatsisakysiu būti 
renkamas į bet kokią valdybą. Visa 
tai lietuvybės labui!

Ir kai sekantį kartą žmona ragi
no eiti į krikštynas, griežtai pasi
priešinau, nes tą pačią popietę turėjo 
įvykti kariuomenės šventės minėji
mas. Leokadija pyktelėjo, tačiau 
leidosi nutempama į Lietuvių Namus. 
Niekuomet neišblės iš atminties tas 
šviesus vakaras, kai po ilgos per
traukos vėl sėdėjau savu tautiečių 
tarpe ir stebėjau minėjimo programą. 
Jau po pirmo programos numerio 
velnioniškai norėjau sprukti į kioską

apraiškas mūsų 
pro pirštus, kol 
paskaitininko p.

jaučiausi laimingas, patenkintas ir 
išdidus, lyg kovoje dėl lietuvybės 
Vyčio Kryžių nusipelnęs. Žmona, pa
sirodo, neiškentėjo ir do nirmo pus
valandžio išvažiavo į krišktynas.

Toliau buvo lengva. Sekančiais 
metais buvau išrinktas į penkių orga
nizacijų valdybas. Visą laisvalaikį 
praleidau lietuviškais visuomeniš
kais reikalais. Žmona neretai apsi
bardavo, bet aš ją nuramindavau, kad 
tas darbas - lietuvybės labui. Tik 
vieną kartą, kaip parnešiau namo už 
iš “Talkos” bankelio pasiskolintus 
pinigus nupirkus tris vienos dailinin
kės paveikslus,Leokadija juos pama
čius, apdovanojo mane trimis antau
siais.

Priartėjo Leokadijos gimimo die
na. Aš įteikiau jai “Mūsų Lietuva” 
tomą.

— O kur žadėtoji medžiaga bali
nei sukniai? — virpančiomis ranko
mis priėmusi dovaną, paklausė žmona.

- Lietuviška knyga yra daug 
vertingesnė ir išliks kur kas ilgiau 
už greit iš mados išeinančias sukne
les, — atkirtau.

— Ka pakvietei vakarienei?
— Brangioji, pagėrimo ir vakarie

nės nebus. Vietoj to eisime į Lietu
vių klubo metinį susirinkimą, — pasa
kiau ir tarsi tyru Lietuvos šaltinio 
vandeniu apsimazgojau sielą.

— Mulkis — ištarė žmona ir į su
sirinkimą išvažiavau aš vienas. Ne
supratusi mano kilnių tikslų Leokadi
ja iškrėtė piktą pokštą — neparsirado 
keturias naktis. Kažkaip nepasige- 
dau, nes mano mintys buvo užimtos 
sekančio minėjimo programos sudary
mu.

— Leokadija, nusprendžiau par
duoti televizorių, nes ten nieko lietu
viško nėra, o gautus pinigus paauko
ti Lietuvių Namų salės remontui, — 
pasakiau grįžusiai iŠ gastrolių žmo
nai. ’ .

— Jau visai išprotėjai! — tepta-

jau pamatyti reprezentacinę miesto p? 
dalį, „ .JĮŪ

‘ Taigi važiuoju iš Battery's J3ark 
Hudsono upės pakrantėmis pro zuvu. 
rinka. Prasti pastatai, seni; nešva- O 
ru, senos statinės sumestos į kru- O 
vas dvokia. Toliau važiuojame pro 
Kolumbijos ir Syracuse universitę- > 
tus. Visur New Yorke trūksta erdves. ’ 
Todėl gali būti ir gražus pastatai, • 
kai jie neturi perspektyvos, kai jų 
negali pilnai apžvelgti, jie nebęsu- 
daro jokio pagaunančio įspūdžio. 
Toks didelis ir įspūdingas pastatas 
kaip Empire State Building iš dauge
lio vietų į jį žiūrint atrodo, kaip ko
jos pirštas išlindęs iš suplyšusio 
bato. O taip yra todėl, kad daugelis 
miesto pakraščių yra apleisti, aprūkę, 
pasenę ir kai pro juos žiūri į ta, iški
lusį, iš visų kampų matomą, baltą 
bokštą, jis nebesudaro jokio grožio. 
Kitas garsus pastatas United Nations, 
nors jis turi daugiau erdvės ir jį gali 
iš toliau ir arčiau pilnai apžvelgti, 
tačiau jis neturi jokios architektū
rinės vertės, tai dėžė, tarsi kokia 
milžiniška knygų lentyna. New Yorke 
yra puikių pastatų,kaip sakysime,St. 
Patrick’s katedra, arba St, John The 
Divine, bet šie puikūs meno šedevrai 
praranda proporcijas šalia dangorai
žių, jie atrodo užkišti, kaip žaisliu
kai, nebereiškmingi meno kūriniai. 
Visas miestas pilnas kontrastų.

Mano turas baigsi 5 vai.
Iki išvykimo iš autobusų stoties aš 
turiu dar 6 vai., Ka_ daryti per. tas 
6 valandas? Galėčiau nueiti i kokį 
teatrą, muziejų ar kavinę. Pagaliau 
galėjau pasiimti dar vieną Night 
Club Tour, kurio pradžia 6 vai. p,p. 
ir kaina tik 22 doleriai; programoje 
įrašyta pietūs Playboy Club ir typi
cal Playboy show. Iš Čia vykstama i 
kitat panašų klubą, kur vyksta cock
tail party ir enjoying and exciting 
floor show, bet man labiau rūpėjo 
pamatyti naktinį gatvės gyvenimą. Aš 
norėjau palyginti aną turimą naktinio 
pasivaikščiojimo vaizdausu dabartiniu 
brutaliu gatvės gyvenimu. Kiekvie
nas didmiestis turi savo skirtingą 
naktinį gyvenimą.

Vaikščiojau, kol sutemo,po įvai
rias gatves stebėdamas žmones, 
krautuves, namus. Kažkodėl negrai 
man ne tokie baisūs pasirodė, kaip 
Chicagoje ir Washingtone, čia jie 
vaikščiojo gražiai pasipuošę, įvai
riaspalviais marškiniais , ir tokiomis 
pat spalvotomis kelnėmis. Batai 

gražiai išvalyti, o plaukų garbanos, 
tiesiog nuostabiai, susuktos arba su
pintos į mažytes kaseles. Atrodo, kad 
čia reikia labiau bijoti baltų gangs
terių, kaip juodų,

Vos tik sutemo, gatvėse pasiro
dė policininkai su guminėm lazde
lėm ir dideliais pistolėtais prie šono. 
Jie vaikščiojo po du, po trys. Daug 
policininkų negrų, stiprūs vyrai. Grei
tai gatvės ištuštėjo, kažkur dingo 
žmonės. Manau sau - eisiu į Broad
way gatvę, pažiūrėsiu koks ten judė-
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jimas. Bijoti aš neturiu ko, turiu tik 
50 dolerių, jei kas paprašys atiduosiu 
nesiprieąinęs, skandalo dėl jų ne
kelsiu. Žmonės stovinėja prie stočių, 
laukia autobusų, ar traukinių, poli
cininkai čia deziūruoja ir viskas tvar
koje. Bet kai nueini nuo tų susisie
kimo mazgų į tuščias gatves ir nema
tai policininkų t kiekvieno sutikto 
žmogaus bijaisi?

Gatvės šviesios kaip diena, 
Broadway įvairios sex reklamos mirga 

įvairiomis spalvomis ir kviečia į vidų. 
Reklamuoja baltas ir juodas mergai
tes. Gatvėse juodų prostitučių daug. 
Negrai vaikšto būreliais, sėdinėja 
ant laiptų, baltų žmonių labai ma
žai, ir tie‘ man buvo įtartini. Tų gra
žių pasivaikščiojimų vakarais kokie 
buvo kadaise, kuriuos dar galite 
aptikti senuose aprašymuose jau ne
bėra Broadway. Čia dabar nauja 
Sodoma.

Perėjau kone visą Broadway gat
ve, niekas manęs neužkabino, nors 
jaučiau, kad buvau sekamas ir ste
bimas. Nedaug kuo skiriasi superci- 
vilizacija nuo džiunglių.- nemėgink 
išlįsti be pavojaus iš savo urvo.

Jei manęs kas dabar paklaustų: 
koks New Yorko gyventojų bruožas 
yra ryškiausias gatvėje, tai neabe
jodamas atsakyčiau — gražiai pasi
puošęs negras, einąs galvą aukštai 
iškėlęs dideliais pasitikėjimo žings
niais? Negrai šiandien vaikšto New 
YorkO gatvėmis kaip grafai, visi 
jiems duoda kelią. Naują ryški gy
ventojų klasė, jie važinėja gerom 
mašinom dėvi ir elgiasi aristokra
tiškai.

Grįžau į autobusų stotį, turėįau 
dar pusę valandos iki autobuso įspė
jimo, nusipirkau vakarinį laikraštį 
ir išskaičiau tokią žinutę:

— Brooklyne, N.Y., apie 2,500 
vaiku gaujos terorizuoja daugiau kaip 

200 prekybininkų, kurie atsięirk- 
dami nuo tų vagišių kas savaite išmo
ka po $1500. Policininkai jų negali 
pagauti, nes prekybininkai bijo juos 
išduoti. v

Grįžau į Waterbury pavargęs nuo 
daugybes įspūdžių. Pradėjau ilgėtis 
Australijos, tos ramybės, tos idili
jos, kuri man dabar atrodė tokia mie
la, tokia sava, Laikas eiti miegoti, 
o aš vis dar įspūdžiais gyvenu. Laba
naktis!

(bus daugiau)***

PADĖKA
Palydėjusiems A.A. Pilt BALTRUŠAITI į amžiną poilsio 

vietat dėkojame gerb. kun. P. Butkui užatlaikynm gedulingu Sv. 
Mišių ir palydėjimą į kapus, draugams ir pažįstamiems už gėlės ir 
dalyvavimą laidotuvėse.

D. Van Heer
L. Stasionienė

tarė žmona.
Televizoriaus parduoti nespėjau, 

nes vieną vakarą, vėlokai grįžus iš 
posėdžio, radau tuščius namus. Ne
buvo nei Leokadijos, nei televizo
riaus , nei baldų. Tik krūva senų lie
tuviškų laikraščių komplektų, orga
nizacijų bylos ir trys mano pirkti 
paveikslai ant sienos.

Iš pradžių buvo nyku ir tuščia, 
bet greit apsipratau ir net apsidžiau
giau, kad netrukdomas galėsiu pasi
švęsti darbui, kuriam mane pažadino 
įžymus mūsų paskaitininkas p. Kal- 
bėnas.

Tas pats p. Kalbėnas pas kurį, 
. kaip paskui sužinojau, persikėlė gy
venti mano žmona.

***

ŠIAURĖS JUROS 
SĄVARTYNAS

Šiaurės jūros dugne guli da
bar apie 800 paskendusių laivų. 
Dalis jų yra tanklaiviai, pripil
dyti naftos. Be to jūros dugne 
guli dar apie 10.000 statinių 

znuodingų medžiagų. Jei ateityje 
nenorime sulaukti šios ekono
miškai svarbios jūros galutino 
užteršimo, tai turime šiuos pa- 
vojingus nešvarumus surasti ir 
pašalinti. Al. T.
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Birželioi 8*9 dienomis Sydne- 
jaus sportininkai lankėsi Canberroje 
tradicinėms ir draugiškoms rungty 
nėms.

Nors Canberros "vilkų ” dantys 
yra gerokai atšipę, vis dėlto, Šiais 
metais savo bičiulius "koviečius” 
smarkiai apdraskė, laimėdami visose 
žaidžiamose sekcijose.

Moterų stalo tenisas 5*0. 
"Vilko” spalvas gynė: O. Pilkienė, 
ir V. Žilinskienė. Nors “Kovietės” 
V. Laukaitienė ir N. Wallis smarkiai 
kovojo, galutinio rezultato neišstengė 
pakeisti.

Vyru stalo teniso rezultatas 
6*5. Rungtynės buvo įtemptos ir 
įdomios. Kovota už' kiekvieną tašką. 
Veteranas V. Binkis žaisdamas su* 
maniai laimėjo visas tris vieneto 
partijas. Čia reikia pabrėžti, jog 
žaisdamas prieš jaunį Vincą Žilins* 
ką turėjo nusiimti švarką ir gerai 
pasitempti. V. Žilinskas per pasku
tinius metus yra padaręs milžinišką 
pažangą. Taip progresuodamas ir 
toliau, greitai turėtų būti rimtas pre
tendentas Australijos lietuviu stalo 
čempijonas karūnai.

Canberra taip pat reprezentavo 
Žilinskas ir K. Miniotas, o Sydneju 
V. Latiga ir Vytenis Vasaris.

DRAUGIŠKAI
Tur but, pasaulyje nedaug yra 

tokių kraštų, kur draugiškumas būtu 
žmonėms tiesiog verste verčiamas: 
nori - nenori, bet draugiškas turi 
būti. Ką aš kalbu - nedaug kraštų?! 
Žinau tik vieną tokį puikų dangų ant 
žemes, kur visi draugai, viskas drau
giškai, visur draugystė. Sovietu Są
junga! Ten yra specialūs draugišku
mo prižiūrėtojai vadinami "družini- 
ki”. Prieš porą dienų viename vie
tiniam laikrašty mačiau, jog “družini- 
kams” yra duodama daugiau teisių. 
Visai suprantama, nes koks gi “dru- 
žinikas” be teisių?

Gal būt, jūs klausiamai surau- 
kiat kaktą ir norėtumėte žinoti apie 
ka^ aš čia kalbu? Matote, yra šitaip.

Sovietų Sąjungoj draugystę rei
kia prižiūrėti, kad ji būtų draugiška 
visą laiką, o ne tiktai darbo valan
domis. Todėl yra sudaromi savanoriš
ki vyrų kadrai, kurie padieniui... oi, 
čia turiu pataisyti, ne padieniui, nes 
dieną draugystę prižiūri policija. 
Išeitų, jog tik kas vakarą, eilės 
tvarka, vienos apylinkės gyventojai 
turi patruliuoti gatvėse draugiškumo 
išlaikymui jų apylinkėje. Dabar 
"družinikai” galės nešiotis guminį 
"bananą”, galės areštuoti ir net 
visa^ valandą išlaikyti nusikaltėlį 
prieš atiduodami jį policijai. Priedo 
(gal būt) duos jiems uniformą, o jei 
ne — tai daug platesnį raišti ant 
rankovės. Jie galės komandiruoti net 
policijos automobilį sugavimui kokio 
nedraugiško ar šiaip kreivai žiūrin
čio Į dalykus draugo. į Kalvariją 
"družinikas” be NKVD pagelbos nu
sikaltėlio uždaryti negalės. Padėtis 
ir autoritetas bus jau kitokie, ar ne? 
Pirmiau būdavo sugauna "družinikas” 
pijoką^ ir nutempia i “blaivinimo” 
įstaigą, o ten jau policija, be "dru- 
žiniko” pagelbos "blaivina” žmogų 
nuo laikrodžio geresnio, rūbų ar šiaip 
kokių vertingesnių dalykų. Kartais 
policija būna labai gera ir parveža 
toki namo ir ten dar ką nors "pablai- 
vina”. "Družinikui” iš to jokios 
naudos. Dabar kas kita; su "bana
nu” ir valanda palaikyti galėdami 
“družinikai” irgi galės prisidėti 
prie "blaivinimo”. Tik ne visada 
išeina, kaip, žmogus kombinuoji. 
Papasakosiu, kaip buvo mano dėdei 
Motiejui.

Vieną, dieną atėjo kolektyvo 
vyresnysis pas dėdę Motiejų ir rodo 
popietį iš partijos komiteto, kuriame 
įsakoma jų kolektyve "savanoriškai” 
suorganizuoti "družiną” iš penkių 
asmenų. Būdamas jau senas dėdė to 
ne tik Kad nesigina, bet dar naudoja 
malonės prašymui nuo tų garbingu 
ir neapmokamų pareigų atleisti. Ta
čiau prie geriausių norų be dėdės 
penkis surinkti neįmanoma.

— Na, ka, Matviej, — sako vyres
nysis. — Sykį į mėnesį porą valandų 
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Vytenis buvo labai blogoje for* 
moję ir pralošė visas tris vieneto 
partijas. Pasiteisino neseniai vedęs.

"Vilko” skvošininkai Č. Žilins
kas, B. Pokokas ir A. Pilka taip pat 
nemažai prakaito' išlieti turėjo, kad 
įveiktu "Koviečius” J. Liutiką, A. 
Semeta ir J. Penkaitį. Rezultatas 
5-4.

Sekmadienį iš ryto labai gerame 
ūpe, nes tiesiai nuo baliaus stalo 
golfininkai susirinko Yass golfo kor- 
se parodyti savo gabumus. Buvo gan
du, jog koviėčiai atsikvošės už savo 
kolegų ankstesnius pralaimėjimus. 
Deja, ir vėl vilkai pasirodė nepalau
žiami. Už Canberrą žaidė A. Brūzga 
ir Miniotas, M. Kenderis, P. Maklo- 
kinas ir G. Gružauskas. Nors ir ne
lygioje kovoje "Kovą” garbingai gy
nė Šimaitis, Bagdonavičius ir Petraus* 
kas. Asilo prizas už blogiausį žaidi
mą atiteko A. Brūzgai.

Bendrai žaidynės buvo pravestos 
sklandžiai ir draugiškoje atmosferoje 
dėka Canberros "Vilko” vadovo A. 
Jankaus.

Yra tikrai džiugu, kad seni 
"Kovo” ir "Vilko” bičiuliai neatsi
žvelgiant į įvairius sunkumus, tęsia 
šį tradicini sportišką darbą.

K.T.***

pavaikštinėti po rajonat vieni juokai. 
Nenori? Kaip tai nenori? Tu neturi 
jokių pareigu, galima sakyti, ideolo
giškai visai dykas binzinėji. Kolekty
ve dirbti nori, o kai reikia draugiš
kame gyvenime dalyvauti, tu nori 
nuošaliai stovėti. Jeigu neisi į 
"družiną” tuomet padarysiu gatvės 
agitatorių. Tada tikrai sveikata 
prarasi žmones į mitingus varinėda
mas. Ar tau ne lengviau bus su draugu 
dviese ir su raiščiu tiktai ant ranko
vės, pagaudyti jūsų rajone prostitu
tes, spekuliantus ir girtuokliškus 
chuliganus? Rytoj po darbo valandų, 
tučtuojau su kitais "savanoriais” 
užsiregistruotum partijos komitete.

Kur dėsis dėdė Motiejus? Kitą 
dieną gavo raištį su užrašu "druži- 
niki” ant rankovės, gavo laiko pla
ną ir rajoną, kuriame su kitu draugu 
Serioža (jį irgi gavo partijos komite
te) kartą į mėnesį turės patruliuoti 
keturias valandas6 gaudydami gir
tuoklius ir chuliganus ir panašius 
liaudies kenkėjus. Jeigu būtų pasi
priešinimas, jiems leidžiama panau
doti visas turimas jėgas. Tur būt, 
jau minėjau, kad dėdė Motiejus jau 
gerokai pažengęs metuose, todėl 
jėgos naudojimas jam . . Na, tiek
jau to. Svarbiausia "družinikas” tu
rėjo žiūrėti, kad jo rajone nesival- 
kiotų prostitutės, nespekuliuotų juo
da prekyba liaudies parazitai ir iš
naudotojai ir kad tarpuvartėse, pa
tvoriuose ir šiaip užkampiuose nie
kas negirtuokliautų, čia ir išdygo dė
dės Motiejaus problema. Gyvenimo 
buitis piešia visada kitokius pa
veikslus, galima sakyti, jog kartais 
išeina juokingos buities karikatū
ros.

Spekuliacija^ ir prostitutes, pa
gal savo amžių ir pajamas, dėdė Mo
tiejus galėjo "take it or leave it”, 
greičiau "leave”, negu "take”. 
Tarpuvartės ir patvoriai sudarė di
desnę problema. Matote, visoj sovie
tų sąjungoj, kurią ,iš tikruįų , valdo 
pati liaudis, vakarais liaudžiai nėra 
ku dingti ir su draugu stiklą išgerti. 
Gyvenbučiai pilni vaikų ir senukų, 
spaustinai maža vietos saviems, to
dėl socialinis vyrų gyvenimas vyksta 
tuose naujuose sovietų salies 
"klubuose” — tarpuvartėse, patvo
riuose ir šiaip kokiose malkinėse ar 
palėpėse. Ne "tarnybos” metu, dėdė 
Motiejus, nors ir našlys, tačiau drau
gui pasikviesti vietos irgi neturėjo. 
Iki tapimo "družiniku” jis buvo irgi 
stipriu šių vietovių patronu.

Gal būt z iš Motiejaus dar butų 
išėjęs koks nors pusbėdis "družini
kas”, jeigu ne jo paties kaimynai 
ir pažįstami, kurie patys buvo tie 
ideologiniai chuliganai, didesni už 
tuos patvorinius, nes juos skyrė tik 
siaura laimės linija — jiems nereikė
jo " savan oriau ti” į "družinikus”.

Per visą laiką "apylinkės žmonės 
geri ir draugiški, galima sakyti, vi-

Geelongo lietuviai atšventė 25 metus Australijoje. Pirmuoju transportu atvykę: 
iš k. į d. Kazys Šimkus, Česlovas Volodka, Vytautas Klova ir Juozas Gailius, 
Liet. S-gos pirmininkas. Nuotrauka Romualdo Gailiaus

GEELONG
Jubiliejinis Balius

Turime įvairiausių balių ir pa
minėjimų, bet paminėti 25 metus nuo 
atvykimo į Australiją, į Geelongą, 
galima tik kas ketvirtis šimtmečio.

Gegužės paskutinį šeštadienį, 
Lietuvių Sąjungos Valdybos pastan
gomis, tautiečiai rinkosi į Geelongo 
Lietuvių Namus neįprastam baliui.

Vakaro nuotaika pakili, dauguma 
vakaro dalyvių dar pusamžiai, o kiti 
jau Australijoje gimę ir užaugę. Mūsų 
ponių ir jaunimo blizgą . vakariniai 
rūbai tikrai sukėlė daug orumo to 
vakaro pasisekimui. Nors dar tiktai 
8.30 vai. vakaro, bet jau padidintuose 
"Lietuvių Namuose” jaučiama 
spūstis, nes visi, kas tik atkeliavo 
į šį kontinentą prieš 25 metus, buria
si prie savo pažįstamų staliukų, lin
kėdami vieni kitiems pasimatyti šven
čiant auksinį jubiliejų.

Jaudinančios svajonės, tų min
čių pritrenktas išėjau pasidairyti, kas 
darosi lauke vakaro prieblandoje. 
Nuostabu: automobilių, kaip tėvynėje 
vežimų per didžiulius atlaidus, vie
nas už kita gražiau pasipūtęs blizga 
šviesų šešėlyje.

Kaip čia seniai atvažiavome, 
buvome vargingi karo tremtiniai iš 
D.P. stovyklų su mažais ryšuliais 
senų skudurų. Per 25 metus užau
ginome šeimas, pasistatėme gražius 
namus, prisipirkome automašinų ir 
kaip kas turi užgniaužęs banke rie
bias dolerių sutaupąs. Tą viską pa
darė lietuviškas veržlumas ir darbštu
mas, paveldėtas iš lietuviško kamieno 

Salėje ūžimas lyg bičių avilyje, 
bet muzikos garsus pertraukia Sąjun
gos Valdybos pirm. J. Gailiaus svei
kinimai ir linkėjimai. Jis apibūdino 
vakaro reikšmę ir priminė pirmąjį 
transportą į Geelongą 1949 m. gegu
žės 3 d.

Lietuvių tautinius šokius pašoko 
"Šešupės” šokėjai vadovaujami p-lės 
B. Gailiūtės ir vykusiai suvaidino 
“Gegužės vainiką”. Visų nustebimui 
S-gos pirmininkas iškvietė fundato
rius, kurie šiam vakarui alų (18 galio
nų bačką) fundija, tai buvo iš pirmo

sai "nice people”. O tą tarnybinį 
vakarą, rodos, kad juos koks vel
nias apsėda. Eina pro šalį ir tavęs 
su raiščiu ir Serioža nemato. Tas dar 
būtu nieko. Kiti, eidami pro šalį ima 
taip kvailai nušnekėti, kad rodos, imk 
plytgalį ir duok snukin. O dar, kaip 
tyčia, kada krūtinėj toks degantis 
maudimas, toks ap . . . ak, ka čia 
išsakysi, kaip žmogui ant širdies? ! 
Tada ne viename patvory nerasi nė 
vieno, ale nė vieno vienišaičio draugo 
su bonka.

Vienas vakaras buvo toks lyg 
užkeiktas, kada visas gyvenimas 
pasisuka atbulai.

Tarnybos vakarą, užsiregistruo 
jant komitete, družinos komandyrius 
dažniausiai perspėja: — Dieduški, 
šiandien pasisaugokit, nes partijos 
komitetas tikrins, ar gerai einate 
garbingas draugiškumo priežiūros 
pareigas. — Tokį vakarą sąžiningai 
vaikštai su Serioža po rajoną, šne
kučiuodamas ir perspėdamas Katjas 
ir Svetlanas, kad nestovėtų be darbo 
tarpdury. Čia noriu pažymėti, kad 
Katjos ir Svetlanos mažai bestovi- 
niuoja, dabar jos daugiausia važinė

sios lietuvių grupės atvykusieji į 
Geelongą: Kazys Šimkus, Česlovas 
Valatka, Vytas Klova ir Juozas Gai
lius, kiti iš pirmo dešimtuko atvykę 
į Geelongą jau mirę • Leonas Kače
rauskas, Kazimieras Grachauskas, 
Eugenijus Langas. Serga Ciprijonas 
Navickas, Jonas Stasiūnas .gyvenąs 
Brisbane, o Romas Teizeris dingęs 
be žinios.

Šis dešimtukas daug padėjo anais 
naujakurystės laikais • lietuviai, at
vykę į Geelongą.rasdavo nakvynę, 
patarimą ir prieglaudą, net ir šeimos 
su vaikais išgyvendavo savaitėmis, 
kol susirasdavo butą ar išnuomodavo 
karavaną. Šie pirmieji lietuviai dirbo 
sutartį Viktorijos Geležinkelių žiny
boje ir turėjo 5 valdiškus barakėlius, 
vadinome lietuvišku kaimeliu. Netoli 
šio kaimelio, tik per geležinkelio 
liniją, dabar išaugo ir Geelongo Liet. 
Namai.

Po istorinių nuotraukų, pasipy
lė pūtuojantis alutis ant baliaus sta
lų ir sudainuota "Ilgiausių Metų” ir 
valio pirmiesiems Geelongo lietu
viams už alutį ir pagalbą.

Pakvipo ir p. Pr. Vaičekausko 
paaukoti lietuviški kopūstai. Už bufe
to linksmai sukasi šeimininkės: 
A. Jančauskienė, A. Medelienėj I. 
Gailiuvienė ir H. Adomaitienė. Pasi
rodė ir jubiliejinis staliukas su tortu 
- išpuoštu trispalve ir su 25 m. įrašu. 
Bilietų plantintojos nė nepajuto kaip 
išplatino apie 500 bilietų. Melbour* 
niškis p. Juozas JerinkeviČius buvo 
tiek sužavėtas vakaro aplinka, kad 
"Šešupės” tautinių šokių grupei pa
skyrė $10.00 ir jubiliejinio torto lai
mėjimui $17.00.

Kiek prisimenu laimingą bilietą 
traukti buvo pakviesta paskutiniai 
atvykusi iš Lietuvos p. Irena Skėrytė 
• Lascombe. P. Pisarskienės keptas 
tortas atiteko p. Nijolei Wolf, o sekan
čius 5 pryzus pasidalino kiti staliuko 
laimėtojai.

Ilgai skambėjo lietuviška daina 
ir malonūs prisiminimai išgyventų 
laikų, taip Geelongo lietuviai atšven
tė 25 metų jubiliejų.

Valio . . . baliaus dalyviams!
Buvęs***

ja Moskvičiais ir "družinikams” 
problemą nebesudaro. Policija jas 
vadina "motorizuota infanterija”. 
Tokį vakarą ir patvoriams švilpte- 
lėji. Bet tą prakeiktą vakarą koman
dyrius Aleksiej matyti užmiršo pers
pėti ar nežinojo.

Buvo labai šaltas vakaras, to
dėl abu su Serioža nutarė “sušilti”. 
Sudėję "skladką” nusipirko "skais
čiosios” didelę bonkąirnulindęįnau- 
jos statybos mūrus nutarė išlaukti 
"darbo valandų” pabaigos. Valan
džiukę pagirkšnojus ir jau truputį 
apšilus ar iš velnio uodegos, anot 
Motiejus, prieš juos išdygo partijos 
komitetas. Būtų gal ne taip blogai 
buvę, jeigu jie būtu, nusiėmė rascius 
nuo rankovių. Dabar ... dabar jie 
kaltinami išdavyste ir įžeidimu so
vietu sąjungos suverenumo. Dėdė 
Motiejus švilptų ant suverenumo, bet 
išdavyste kaltinimo jis sovietu sąjun
gai dovanoti negali.

Ir vėl vienas prieš visus. Motie
jus sėdi kalėjime ir nori užvesti bylą 
prieš partijos komitetą, taip sakant, 
juos atgal į velnio uodegą suvaryti.
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KANKINIU KELIAIS
(Atkelta iš 2-psl.)

Markulio tipo veikėjų sovietai 
turėjo infiltravę visur, Infiltracija, 
klasta, apgaulė - galingiausias ko
munizmo ginklas jų žygy
per pasaulį. ***

Nežiūrint herojiškų partizanų 
kovų, padėtų ant tėvynės laisvės 
aukuro aukų, rezistencija Lietuvoje 
pamažu silpo. Negaudami iŠ Vakarų 
lauktos nei materialinės, nei morali
nės paramos, Lietuvos laisvės kovo
tojai liko vienų vieni prieš baisųjį 
milžiną, kuriam visos priemonės pa
teisinamos. Taigi mirti, bet ar yra 
prasmės, kai išsigelbėjimo viltys tik 
iliuzija? Tai naikinti tautą, kuri turi 
išlikti. Gal ainiams užtekės laisvės 
saulė. Taigi, rezistencija silpo: vis 
didėjo sovietų divizijų, prieš parti
zanus kovojančių, skaičius; perdaug 
nutekėjo kraujo nelygioje kovoje, įsi
galėjo žemės ūkio kolektyvizacija, 
pasunkėjo partizanų materialinė pa
dėtis. Aktyvioji rezistencija liovėsi, 
bet liko rezistencija Širdyse - ištver
ti, išsaugoti jaunimą. Išlaikyti jau
nimo lietuvišką sielą, kuriai grasoma 
palikti tik lietuviškoji forma, o įs
prausti svetimą, komunistinį turinį.

Tūkstančių partizanų kapai, iš
barstyti plačiuose Lietuvos plotuose, 
tremtinių numinti takai tolimuose ry
tuose; užgesusios nukankintų gyvy
bės Tėvynėj ir tremty, Šaukia pašau- t 
lį atbusti. Po Vengrijos revoliucijos 
užgniaužimo vienas vengrų kovojusių 
patriotų paklausė žymų Vakarų veikė
ją: “Ką jūs veikėte, kai mes kovo
jome?“ Tas atsakė: “Mes ramiai mie
gojom ir kad jūsų keliamas triukšmas 
mūs neišbudintų, stipriai buvome už
darų langus”. O prez. Eisenhower 
Žurnalisto paklaustas dėl JAV laiky
senos vengrų sukilimo metu, atsakė: 
“Mes laikomės nusistatymo, kad tau
ta, jei jaučiasi silpna sukilimą lai- ' 
mėti, tenesukyla“. šiuo metu nusista
tyme jau daug toliau nueita.

Tačiau “Didis griūva, mažas 
kyla“. Lietuvių tauta budi — išsilai
kyti ir gaivinti išsilaikymo tikėjimą. 
Tas tikėjimas pasireiškia kova už 
Dievą, kova už lietuvišką sielą, lie
tuvišką kultūrą. Tas tikėjimas su
švinta Romo Kalantos ir kitų lieps
nomis. Tų liepsnų Šviesa ir mums 
byloja: Negesinkite širdyse Lietuvos 
ir lietuvio meilės, laisvės ilgesio, 
Ugdykite pasiaukojimo dvasią.

J. SI.

PADĖKA
Kostui Ankui padovanojusiam Liet. Klubui 5 paveikslus, ku

riais yra papuoštas jaunimo kambarys, nuoširdžiai dėkoja Klubo 
vadovybė.

Rimties valandėlei'^®®
S.uGaidelis, S.J. H R/J

Australija ir Naujoji Zelandijai 
MALDOS APAŠTALAVIMAS VlTį

LIEPOS MĖN. 14 D. (SEKMADIENĮ) SYDNEJAUS LIETUVIŲKLUBO 
SALĖJE SYDNEJAUS LIETUVIŲ TEATRAS "ATŽALA” STATO:

A. KAIRIO 3 - JŲ. VEIKSMŲ KOMEDIJĄ,

"POPIEČIO DIAGNOZE"

SPEKTAKLIO PRADŽIA 3.30 VAL. P.P.

BILIETUS IŠ ANKSTO GALIMA ĮSIGYTI PAS P. B. STASIONI
LIETUVIŲ KLUBE IR SPEKTAKLIO DIENĄ PRIE ĮĖJIMO. “ 

BILIETU KAINA $2.50 IR $2.00 PENSININKAMS IR MOKSLEIVIAMS 
NUOLAIDA.

Klubo taisyklė, neleidžianti klubo salėn įeiti jaunuoliams nesu
kakusiems 18 metu, galioja ir ^iam parengimui.

KELIONĖMS į EUROPĄ, AZIJĄ IR AMERIKĄ 
KREIPKITĖS Į LIETUVIU KELIONIŲ. BIURĄ

Palanga, Travel
644 GEORGE ST,. SYDNEY. AUSTRALIA 2OOC

TURIME IR įVAIRIŲ ATOSTOGINIŲ TURŲ BEI EKSKURSIJŲ PO 
’ACIFIC SALAS.' SKAMBINKITE TEL. 26 3526

KIEK AŠ SUŽINOJAU!

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI liepos mėnesiui MA nariams skyrė, 
sekančias intencijas: 
bendrąją — Kad krikščioniškas 
skaistumas nustelbtų seksualinį pa
tvirkimą.
m i s i j ų — Kad pamokslininkai iš
tikimai skelbtų Kristaus meilės 
mokslą.
Trumpas rytmetinis aukojimas: VISA 
AUKOJU TAU, ŠVENČIAUSIOJI 
JĖZAUS ŠIRDIE!
Brangus Broli, Sese!-

Šiandien pornografinė literatūra 
yra apsėmusi bemaž visa, pasaulį. Šis 
potvynis įsiveržia į žmogaus privalų
jį. ir visuomeninį gyvenimą su tokiu 
ižulumu, kad paskirųjų kraštu val
džios nebeįstengia su jos plėtra ko
voti. Neperdedant galima teigti, kad 
sekso literatūra šiandien sudaro mil
žinišką. pavojų visai žmonijai.

Šiai blogybei atremti ir ją pasa
linti būtina pavartoti tikėjimo teikia
mas priemones. Vieną, iš tokių mums 
siūlo Maldos Apaštalavimas liepos 
mėnesiui skirtoje intencijoje, būtent 
- krikščioniškojo skaistumo idealo 
tinkamą įvertinimą ir skatinimą. Ki
tais žodžiais - kad užkirtus kelią 
moraliniam smukimui, atseit, kad.pa
šalinus seksualinį palaidumą, reikia 
vis dažniau iškelti ir rekomenduoti 
krikščioniškojo skaistumo dorybės 
kilnumą ir iš ios plaukiančią mora
linę jėgą. Mūsų Bažnyčia jau ne kar
ta "šiuo būdu sėkmingam nugalėdavo 
lytinį ištižimą bei moralinę dekaden- 
ciją/

Ypač verta čia prisiminti, kad 
mūsų brangusis Išganytojas krikščio
niškąjį skaistumą užgyrę savo pa
moksle nuo kalno šiais žodžiais: 
“Palaiminti nesuteptos širdies, nes 
jie matys Dievą“. Mt. 5,8.

‘Kun. S. Gaidelis, S.J.
***

***

Nauja mada.

Paskutiniu laiku Sydnejuje buvo 
apvogtos trys lietuvių šeimos, vienos 
savaitės laike. Tas rodo, kad padidėjo 
Sydnejuje vagysčių, matomai yra už
plūdusi nusikaltėlių gauja. Būkite 
atsargūs, neįsileiskite nepažįstamų 
žmonių ir vakarais išeidami palikite 
šviesas. Paprašykite savo kaimynų, 
kad prižiūrėtų, dienos metu jūsų tuš
čius namus.

***
Labai malonu girdėti, kad Sydne- 

jaus “Atžalos“ teatras, vadovauja
mas St. Skorulio, liepos 14 d., sek
madienį 3,30val. p.p. stato Anatolio 
Kairio 3-jų veiksmų komediją “Po
piečio diagnozę“ Sydnejaus Lietuvių 
Klubo patalpose. Susidomėjimas 
spektaliu yra didelis.***

Plunksnos Klubo paskaitų cikle 
praeitą sekmadienį pasirodė dail. 
Leonas Urbonas su paskaita: 
“Rugių pėdas arba 30 išeivijos metų“ 
Deja, klausytojų buvo nedaug dėl 
Įvairių kitų, parengimų ir išvykų.***

Sekmadienį, birželio 23 d., Sydne 
jaus katalikų pasaulyje daugelyje 
vietų vyko Dievo kūno procesijos.

PIGIAUSIOS KELIONES į EUROPĄ IR AMERIKĄ
Į VILNIŲ IR ATGAL . $802.20
Į VILNIŲ AR IŠ VILNIAUS $474.00
į FRANKFURTĄ IR ATGAL $769.90
Į LONDONĄ IR ATGAL ;. $772.30
APLINK PASAULI (Lėktuvu) $790.80
Į LOS ANGELES IR ATGAL (iš Sydney) • $640.10
IS MELBOURNO Į LOS ANGELES IR ATGAL $700.10
Į CHICAGĄ IR ATGAL IŠ SYDNEY $780.30
IS MELBOURNO Į CHICAGĄ IR ATGAL $839.20

ALGIS ŽILINSKAS
OORA TRAVEL SERVICE, 311 Latrobe St., Melbourne 

Telefonas 679 - 454; vak; 934 - 258 
15 metų patyrimas.

Mūsų įstaiga yra AFTA, IATA, APAC patvirtinta ir apdrausta. 
Visas patarnavimas, veltui.

Lietuviai, vadovaujami kun P. 
Butkaus, dalyvavo Five Dock apy
linkės procesijoje su savo vėliavo
mis ir ženklais, moterys ir vaikai bu
bo apsirengę tautiniais kostiumais. 
Lietuvių dalyvavo apie 100 žmonių.***

Sydnejuje mirė antrasis Lietuvių 
Sodybos gyventojas Pius Baltrušai
tis, palaidojo birželio mėn. 25 d. 
Rookwoode lietuvių kapinėse. Velio
nis buvo viengungis. Laidotuvių apei
gas atliko kun. Butkus Lidcombes 
bažnyčioje. ***

Šiais metais Joninės visur buvo 
šauniai švenčiamos, ypač Melbour
ne, kur moterys kiekvienais metais 
surengia tradicines Joninių apeigas; 
bet ir Sydnejuje Lietuvių Klube Jonai 
su savo bičiuliais gražiai pasilinks
mino. ***

Vienas mums rašo, kad mes daug 
kalbame apie Jonines, bet mažai apie 
Antanines. Mūsų tarpe yra daug ir 
Antanų ir jie mėgsta savo vardines 
šauniai pašvęsti. Aną šeštadienį, 
birželio 15 d., p. Antanas Statkus 
su savo draugais Cabramattoje'gra
žiai pasilinksmino, kun. P. Butkus 
tarė žodį ir linkėjimus visų susirin
kusiųjų vardu, o visi is širdies 
giedojo ilgiausių metų. Antanas yra 
žinomas Sydnejaus lietuvių visuo
menininkas, o dar labiau įvairių darbų 
pagelbininkas. Jei kas ką. stato ar 
remontuoja , paprašyk Antano, jis 
niekam niekada neatsisakys padėti. 
Taigi ilgiausių metų Antanui.

Kalakutai dėl savo didumo ir mė
sos gerumo mėgiami medžioti ir au
ginti ūkiose.

JAV kalakuto mėsa yra tradicinis 
Padėkos dienos valgis.

Per metus JAV, ypačiai Kaliforni
joje, Texase ir Minesotoje, užaugi
nama apie 50.000.000 kalakutų.

Jaunikliai kalakutai labai lepūs.

AR YRA TOKIA ŠALIS. KURIOJE 
NĖRA KAPU?

Saulėta birželio 25 diena^ draugai 
ir pažįstami palydėjo į amžino poilsio 
vieta ir atsisveikino su PIU BALTRU
ŠAIČIU.

Pius gimė Vilniuje prieš 52 me
tus, baigęs viduriniąją mokyklą gy
veno kurį laiką Kaune. Dirbo spaustu
vėje. Frontui artėjant antrą kartą į 
Lietuvą,pasitraukė gyventi į Vokie
tiją. Gyveno Hanau, dalyvavo lietu
vių chore ir veikloje. Gyvendamas 
Australijoje vertėsi bizniu, vėliau 
dirbo Waterboard laboratorijoje. Svei
katai sušlubavus buvo atleistas iš 
darbo kaip invalidas ir apsigyveno 
Lietuvių Sodyboje kur tikėjosi'pail
sėti ir ‘sustiprėti. Deja, paskutinis 
širdies priepuolis nutraukė jo svajo

nes ir gyvybę.
Pius buvo mėgiamas ir gerbia

mas savo draugų ir bendradarbių. Dėl 
savo būdo kuklumo nemėgo viešumos 
ir mažai kur rodydavosi.

L.S.
***

Iš “M.P.” Nr. 24 - 25 $4097.45
V. Danta $20.00
J. Karitonas $10.00
A. Druskinis $20.00
Ponia V.P. $10.00
V. Laukaitis $20.00

Ypačiai jiems keksminga sušlapti VISO: $4177.45
kojas. Bet suaugę būna atsparūs.
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"ATŽALA” ATGYJA
Pastarieji keleri metai Sydne

jaus lietuvių kolonijoje kultūriniu 
^atžvilgiu laikytini liesaisiais metais. 
Beveik nebuvo jokių rimtesnių kultū
rinių parengimų, o buvo tenkinamasi 
vien baliais ir vakarėliais. Sunku 
būtų ir atsekti visas priežastis, ko
dėl sydnejiškiai lietuviai taip buvo 
nuleidę rankas, kai savu laiku Sydne- 
jus su savo iniciatyva ir polėkiais 
pirmavo visoje Australijoje.

Tačiau šie metai laikytini persi
vertimo metais. Štai metų pradžioje 
dvidešimtį metų pogrindy tūnojęs į 
viešumą išėjo Sydnejaus Lietuvių 
Plunksnos Klubas, užsimojus kiek
vieną, mėnesį duoti Sydnejaus lietu
viams po vieną viešą parengimą 
paskaitų ar minėjimų forma. Kartas 
nuo karto pasirodo Inžinierių Draugi
ja, o štai už poros savaičių Sydne- 
jaus lietuvius ištiks dar viena dide
lė staigmena • į sceną grįžta kadai
se įspūdingai reiškęsis “Atžalos” 
Teatras. Paskutinis "Atžalos” pasi
rodymas buvo galima sakyti beveik 
prieš dešimtį metu, kada 1964 m. 
Lietuvių Dienose ^Melbourne buvo 
statytas J. B. Priestley veikalas 
"Inspektorius ateina” ir Sydnejaus 
lietuviams buvo pakartotinai parody
tas 1965 m. pradžioje. Nuo to laiko 
apie "Atžalą” taip ir nieko nesigir
dėjo. Bet vaj šiais metais jau kelin
tas mėnuo, kaip "Atžala” repetuoja 
naują veikalą, kurį žada parodyti jau 
liepos 14 d. Sydnejaus Lietuvių Klu
bo salėje. Bus statoma Anatolijaus 
Kairio (gyv. U.S.A.) trijų veiksmų 
komedija "Popiečio diagnozė”. 
Režisorius St. Skorulis. Vaidina dau
gumoje prityrę ir su geru stažu sce
nos darbuotojai: K. Dauguvietytė - 
Sniūkštienė, G. Zigaitytė, lankiusi 
dramos studiją Sydnejuje ir ne kartą 
jau vaidinusi australiškoje scenoje, 
senas scenos vilkas Paulius Rūte
nis, kuris beveik nuo pat atvykimo į 
Australiją pirmos dienos dainuoja ir 
vaidina australų operoje, senas sce
nos veteranas Julius Dambrauskas, 
gražiai toje pačioje atžaloje užsire
komendavęs A. Karpys ir pagaliau 
bene jauniausias scenos mėgėjas 
Labutis. Žodžiu, toks stiprus kolek
tyvas, galįs iš nieko scenoje sukurti 
nepaprastų dalykų. Vėl gi reikia at
siminti, kad režisuoja St. Skorulis, 
turįs didelį meninį skonį ir nemažiau 
reikalaująs"" iš pačių vaidintojų. O tai 
labai daug pasako/ ko žiūrovas gali 
tikėtis išvysti . scenoje.

Gal net nebūtų reikalo kalbėti 
apie patį statomąjį veikalą. Kaip 
draminių veikalų kūrėjas A. Kairys 
yra labai populiarus Amerikos lietuvių 
scenoje, o ir Australijoje jau buyo 
statyti keli jo veikalėliai. "Popiečio 
diagnozėje” autorius užkliudo aktua
liąsias išeivių lietuvių problemas 
kurios lygiai taip pat jautrios ir 
mums čia Australijoje.

Paties spektaklio pastatymu rū
pinasi ir jį globoja Sydnejaus Lietu
vių Klubas"^ Žodžiu, “Atžala” po il
gesnės pertraukos vėl grįžta į sce
ną. Tikėkimės, kad sydnejiškiai lie
tuviai įvertins šį nekasdienišką įvy
kį ir gausiai į premjerą atsilankys, o 
pati "Atžala” tikrai savo žiūrovų 
neapvils. "Popiečio diagnozė” prem
jera liepos 14 d. 3,30val. p.p. Sydney vykti į rengiamą vakarą. 
Lietuvių Klubo salėje. Bilietai - 
$2.50 ir $2.00 Pensininkams ir moks
leiviams puse kainos.

S.L.M.S.G.D-JOS PRANEŠIMAS

AUKOJO L. SODYBAI: K. Butkus 
$100.00, A. Šeferis, A. Jakštas, K. 
Pelurytis ir L. Pukys po $10.00, 
ponia Eidejienė - $2.00.
AUKOS LIGONIAMS: M. Reisgienė • 
$20.00, A. Kutka $5.00, A. Savickienė 
$1.00 ir L. Pūkys $10.00.

Laike rankdarbių parodos buvo 
surinkta Draugijai $34.00. Ponia Al
dona Griniuvienė paaukojo labai gra
žią staltiesę o p. J. Macijauskas du 
motinos austus rankšluoščius.

Visiems mūsų rėmėjams ir rėmė
joms Širdingai dėkojame.

Draugijos Valdyba***

BIRŽELIO IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAI 

SYDNEJUS
Birželio 16 d., sekmadienį, Tau- 

. tos Fondo Atstovybė Australijoje su
rengė Lietuvos laisvės kankinių mi
nėjimą. Gedulingas pamaldas Lid- 
combės bažnyčioje atlaikė kun. P. 
Butkus; ramovėnai, skautai ir atei
tininkai dalyvavo su savo vėliavomis, 
perrištomis gedulo kaspinais. “Dai
nos” choras, vad. Bronio Kiverio, 
giedojo - "Nuliūdę Kapai” ir kitas 
lietuviškas giesmes.

Tuoj po pamaldų parapijos sa
lėje įvyko minėjimas. Atidarymo 
žodį tarė T.F.A. pirm. kun. P. But
kus, paskaitą skaitė p-lė Jūratė 
Reisgytė, paskaita buvo gerai pa
ruošta ir įdomi. Gražiai padeklamavo 
Ona Maksvytienė, solo dainas padai
navo Loreta Savickaitė ir Vytautas 
Pužas. Savo kūrybą skaitė Marija M. 
Slavėnienė ir Almis Jūragis.

Tautos Fondui aukų surinkta 
per $200.00. ***
MELBOURNE

Birželio 16 d., sekmadienį, T.F. 
Melbourne Skyrius suruošė išvežtųjų 
minėjimą Melbourne. Pamaldas už Žu
vusius atlaikė kun. P. Vaseris šv. 
Jono bažnyčioje, organizacijos daly
vavo su vėliavomis. Pamaldų metu 
giedojo parapijos choras vadovau
jamas p. Morkūno.

15 vai. Lietuvių Namuose įvyko 
žuvusių paminėjimas. Minėjimą atida
rė T.F. skyriaus pirmininkas p. Po
cius. Dienos žodžiui tarti pakviestas 
A.L.B. Krašto Valdybos pirm. p. V. 
Neverauskas. Paskaitą skaitė p. J. 
Petraitis, paskaita buvo puiki, su
rinkta daug medžiagos ir vaizdingai 
perduota klausytojams. Su poezija 
pasirodė p. D. Antanaitienė ir poetė 
Malakūnienė. “Dainos” Sambūris, 
vad. A. Čelnos,padainavo labai nuo
taikingai ir jautriai keletą lietuviškų 
dainų.

Susirinkusių buvo pilna didelė 
salė žmonių. Baigiant susirinkimą 
sugiedotas Tautos Himnas.

***
VAKARAS AUSTRALIJOS LIETUVIU 

FONDO IŽDUI PAPILDYTI
Gegužės mėn. gale daug Sydne- 

jaus lietuvių gavo Austr. Liet. Fondo, 
Sydnejaus atstovo, pakvietimus at-

***

In f.

Labai teisingai vienas iš šio 
vakaro talkininkų išsitarė, kad, jei 
kas nors iki 'šiol nežinojo, kad toks 
fondas egzistuoja, tai iš kvietimų 
sužinojo, o kas buvo pamiršęs, tam

Melbourne "Džiugo” Tunto Skautų Tėvų Komitetas maloniai 
kviečia visus į

METINI BALIU

Lietuviu^ Namuose, liepos mėn. 6 d., šeštadienį, 7 vai. vak. Gera 
muzika ir vakarienė. Loterijoje, kur bus dvi asmeniškos ir trys 
bendros ( stalų) premijos atskirų bilietų pirkti nereikės • įėjimo 
bilietas kartu yra ir loterijos bilietas.

įėjimas $6.00. Moksleiviams ir pensininkams $3.00.
Vietas rezervuoja p. J. JUŠKA TEL. 3983629.
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16 -18 East Terrace, Bankstown, TEL: 708 -1414.

LIEPOS MĖN.
ŠEŠTADIENĮ ,6 D.
SPORTO KLUBO "KOVAS” METINIS BALIUS. PROGRAMOJE - 
VYRU OKTETAS.

SEKMADIENI ,7 D.
"LOVING FEELING” (Famous singers).
Garsūs vokalistai.

SEKMADIENĮ,LIEPOS 14 D. 3.30 VAL. P.P.
SYDNEJAUS TEĄTRAS "ATŽALA” PIRMA. KARTĄ KLUBE
STATO "POPIEČIO DIAGNOZĖ” ANATOLIJAUS KAIRIO 3-JU.
VEIKSMU KOMEDIJĄ. BILIETAI PAS KLUBO VEDĖJĄ.

SEKMADIENĮ ,14 D. - <
MARY JEAN BOYD (International Singer) 
Tarptautinė Dainininkė.

TREČIADIENIAIS -a ŠACHMATAI
ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS "IN SET” kvarteto muzika.

Dėmesio nariams ir svečiams!
Šokių vakaro metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai privalo 

dėvėti kaklaryšius.

A.L.B. Melboumo Apylinkės Valdyba maloniai kviečia visus atsr 
lankyti į "MUSU PASTOGĖS”

SPAUDOS BALIU
kuris įvyks Melbourne, 1974 m. rugpiūčio mėn. 3 d. 7 vai. vakį, 
Lietuvių Namuose. Gros puiki kapela, bus galima užsisakyti gerą 
vakarienę. Gėrimus prašome atsinešti.

ĮĖJIMO KAINA $3.00.
Bilietus galima užsisakyti iš anksto pasip. A. POCIIĮ, TEL. 385969 
ir pas p. A. BALTRUKONIENĘ, TEL. 866304.

Malonu prisiminti vasarą. Sydnejaus skautai vyčiai pu skinasi Jurgio upėje,

kvietimai priminė ne tik fondą, bet 
ir jo reikšmingą užduotį: konkrečiai 
remti Australijos lietuvių kultūrinį 
gyvenimą.

Vakaras įvyko 1974 m. birželio 
mėn. 8 d., šeštadienį, Sydnejaus Lie
tuvių Klube, kuriame jau buvo su
rengti keli tradiciniai organizacijų 
vakarai. Šis Austr. Liet. Fondo va
karas nuo eilinių klubo subatvakarių 
skyrės savo programa, kuri nors ke
lias minutes vakarui suteikė lietu
višką atspalvį. Programoj pasirodė 
A. Pluko vyrai dainininkai su ke
liom dainom, o vėliau ir deklamuoto- 
ja ponia M. Kavaliauskienė su B. 
Brazdžionio kūriniais.

Prie durų sėdėjusios ponios kvie'- 
tė atvykstančius pasirašyti aukų 
lapuose. Žmonių klube prisirinko 
daugiau nei eilinį subatvakarį. Atro
do, kad fondo kasa šiuo vakaru pasi
pildė gana apčiuopamai, nes aukų 
lapo pradžioje matės ir dešimtinės, 
o loterijos bilietais kai kurie stalai 
buvo nukloti, kad stiliukeliui pasista
tyti nebebuvo vietos. IŠ Melboumo 
atvykęs Austr. Liet. Fondo sekreto
rius p. Mikaila. Dabar lieka laukti, 
kad fondas rastų ką nors 
atatinkamai atžymėti.
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