
LIETUVIAI — EUROPOS ADOMAS
Nemaža nelietuvių moks

lininkų yra domėjęsi ir da
bar domisi lietuviais ir Lie
tuva — rašė ir rašo studijas 
apie mūsų krašto istoriją, 
mūsų kalbą, mūsų dažnai 
tragišką ar bent dramatišką 
likimą.

Mokslininkai, kaip ir na
tūralu, stengiasi būti beša-

Prof. Dr. Juozas Eretas 1980 metais
Vienas ištikimiausių ir 

labiausiai pasišventusių 
Lietuvai ir lietuvių tautai 
yra šiuo metu Šveicarijoje 
gyvenąs prof. Juozas Ere
tas, kuris pereito mėnesio 18 
d. peržengė 86-sius metus. 
Šveicarijoje baigęs mokslus 
daktaro laipsniu jis vos 23 
metų atvyko į besikuriančią 
Lietuvą, ir joje išgyveno 
iki pirmojo bolševikmečio 
pašvęsdamas visą savo 
jauną energiją, gabumus 
Lietuvai. Vedęs lietuvaitę 
jis sukūrė lietuvišką šeimą 
ir grįžęs į savo senąją tėvy
nę vis tiek šeimoje tik lietu
viškai tekalbėjo.

Prof. J. Ereto įnašas Lie
tuvai neįkainuojamas. Besi
kuriančiai jaunai valstybei 
visko trūko: ir darbo rankų, 
ir organizacijos, ypač vaka
rietiškos kultūros įnašo, kas 
padėjo Lietuvai atsipalai
duoti nuo rytietiškos - sla
viškos kultūros ir pasukti į 
vakarus. Reikia atsiminti, 
beveik visa Lietuvą atsta
tanti inteligentija, mokslus 
ėjusi Rusijoje ir Lenkijoje, 
buvo labai reikalinga vaka
rietiškos dvasios. Čia Dr. J. 
Eretas (originaliai Joseph 
Ehret) ir buvo vienas iš to
kių pionierių, padėjęs jaunai 
valstybei orientuotis į 
Vakarus. Trumpame rašiny 
neįmanoma išskaičiuoti jo 
plačios ir toli prmatančios 
veiklos, kuri kaip sodrus lie
tus gaivališkai veikė šimt
mečiais. perdžiūvusią dirvą, 
ypač jaunąją kartą. Jis dau
giausia kreipė dėmesį į jau
nimą: organizavo pavasari- 

liški, todėl ir šalti. 0 kartais 
trokštume, kad kas nors 
apie mus ir šiltai, jausmin
gai, su meile pakalbėtų. 
Taip, vertiname ir brangi
name mokslininkus, kad jie 
domisi, bet, tur būt, mums 
dramatiškesniais laikais rei
kalinga ir meilė ir užuojauta, 
idant nesijaustume tokie 

ninkus, sportą, suvažiavi
mus, įtakojo studentiją. 
Dirbdamas universitete jis 
nebuvo užsidaręs ir apsiri
bojęs vien akademiniais 
darbais, bet visados turėda
vo laiko veikti ir dirbti su 
studentija, jaunimu. Ypač 
plačiai reiškėsi spaudoje, 
publicistikoje. Dienraštis 
”XX amžius” kas savaitę 
skirdavo jam ištisą puslapį. 
Jo populiarumą paliudija tas 
faktas, kad ”XX amžiaus” 
leidėjai to numerio su prof. 
Ereto straipsniu, spausdin
davo apie penketą tūkstan
čių daugiau.

Ir grįžęs į savo senąją tė
vynę Šveicariją prof. Eretas 
nenuleido rankų ir už Lietu
vą vedė ir veda nenutrūks
tamą kovą sodriais ir 
brandžiais straipsniais, pas
kaitomis, atskirais leidiniais 
kalbėdamas visai Europai, 
daugiausia vokiečių ir pran
cūzų kalbomis.

Nuolat prisimenu prof. 
Eretą ne vien kaip profeso
rių universitete, bet ir kaip 
mielą ir artimą bičiulį, tie
sioginį mokytoją, ypač žur
nalistikoje. Išbuvęs trejetą 
metų jo asmeniniu sekreto
rium išėjau neįkainuojamą 
mokyklą, ko žalias kaimo 
bernelis niekur kitur nebūtų 
gavęs. Kaip su brangiu mo
kytoju ir bičiuliu ryšiai nėra 
nutrūkę ir iki šiandie. Šios 
brandžios sukakties proga 
savo ir skaitytojų vardu lin
kiu prof. Dr. Juozui Eretui 
dar daug šviesių ir kūrybin
gų metų!

V. Kazokas 

vieni, ir populiaresnis pa- 
kalbėjimas apie mus.

Kai apie nelietuvių šilimą 
mums pradedame galvoti, 
be abejo, prisimename švei
carą prof. Juozą Eretą. Tie
są pasakius, jis pats mums 
savo darbais nuolat prime
na. kaip į mus žiūri ir kartu 
su mumis jaučia. Tie- jo dar
bai ne mums ir skiriami: jie 
rašomi svetimomis kalbomis 
ir skiriami kitų tautų žmo
nėms, kad jie suprastų mus, 
teisingai vertintų kaip tautą 
ir susipažinę stotų už mus. 
Dar gal reikėtų pridėti, kad 
ir apie to brangaus profeso
riaus tautybę reikėtų kalbė
ti su tam tikru atsargumu. 
Šveicaras jis ar lietuvis? 
Pagal kilmę šveicaras, o 
pagal darbus, tur būt, lietu
vis, nes, pradėjęs lietuviams 
dirbti dar savo gimtajame 
krašte, paskui visą nepri
klausomybės laikotarpį iš
gyveno Lietuvoje, visą ta
lentą, sugebėjimus, išsi
mokslinimą ir energiją 
paskyrė jai, šeimą išaugino 
lietuvišką ir, net grįžęs į 
savo gimtąją Šveicariją, 
kaip ne kartą viešai buvo 
paliudyta, savo namų kalba 
laiko lietuvių kalbą.

Taigi, tai jis ir yra tas, 
kuris, tur būt, be šilumos nė 
nemoka pakalbėti apie Lie
tuvą ir lietuvių tautą. Jam 
vis rūpi mus kaip tautą iš
kelti, išaukštinti ir parodyti 
kitų mums daromas netei
sybes. Jis skaito paskaitas 
Lietuvos ir Pabaltijo temo
mis, spausdina jas periodi
koje ir išleidžia dar atskiro
mis brošiūromis, kad pasa
kojamoji tiesa kuo plačiau 
pasklistų. Tai tiesai skleisti 
naudojasi vokiečių kalba, 
bet štai dabar lietuviai pasi
rūpino išversti ir Čikagoje 
išleisti 56 puslapių brošiūra 
jo paskaitas ’’The Adam of 
the Europeans”, ’’The for
gotten Balts” ir ’’The Stock 
that does not break” (bro
šiūra pavadinta ’’Lithuania, 
The European Adam”).

Kaip autorius įvade pasi
sako, tos brošiūromis išleis
tos jo paskaitos vokiečių 
kalba buvo greit išpirktos. 
Tikėkimės, kad tokios pat 
sėkmės dabar susilauks ir 
tas leidinys anglų kalba.

0 kai kalbame apie profe
soriaus rodomąją šilimą 
mums, apie mūsų vertinimą 
ir aukštinimą, tai pirmiausia 
turime galvoje tą jo paskai
tą apie Europos Adomą. 
Kadangi prof. J. Eretas yra 
ir mokslininkas ir pasižymė
jęs publicistas, tai ta antroji 
jo ilgus metus praktikuotoji 
profesija kaip tik ir padeda 
sušildyti mokslininko dėsty
mą, supopuliarinti jį, pada
ryti patrauklesni, prieina
mesnį, suprantamesnį ir dėl 
to pasiekianti platesnius ligi 
šiol vokiškai, o dabar ir ang
liškai kalbančių tautų

Viktoras Petravičius Šauksmas

sluoksnius.
0 tas Europos Adomas 

profesoriui yra lietuviai.
Būti pakeltiems į tokias 

aukštybes, be abejo, didelė 
garbė. Ta garbė gali būti 
pelnyta, paremta faktais ir 
nepelnyta, propagandinė.

Cad tauta būtų verta iš
aukštinti ir net Europos 
Adomu vadinti, ji privalėtų 
turėti istoriją ir kultūrą. Šį 
kart profesorius sustoja 
kiek tik ties Lietuvos isto- 
rij, daugiausia ties nepri
klausomybės metais ir 
okupacijomis. Kai dėl kultu, 
ros, tai mes neturėjome 
Šekspyrų, Dančių, Goethčių, 
bet, kalbant apie pirminį 
Adomą, tokie vardai gal ir 
nereikalingi. Tas lietuviškai 
Adomas nuo amžių amžių 
yra kuo kitu garsus —- savo 
nepaprastu kalbos turtingu
mu, kuris ligi šiol buvo išlai
kytas ir kurį prof. J. Eretas 
kaip tik ir iškelia. Tokios 
turtingos kalbos, kuri vien 
motinai pavadinti turi be 
galo daug žodžių(motina, 
motinėlė, močiutė, močiutė- 
lė, motulė, motulėlė, motu

šė, motušėlė, mama, mamy
tė, mamaitė, mamaitėlė, 
mamunė, mamunėlė, ma
mužė, mamužėlė, mamutė, 
mamutėlė), tur būt, nėra ki
tos pasaulyje. Arba tos kal
bos švelnumas, idiliškumas, 
jei lietuvis keikiasi tik to
kiais žodžiais, kaip rupūžė. 
Arba jos muzikalumas, tos 
senosios formos. Užtat pro
fesorius, pateikęs savo tezes 
ir įrodymus, dar paremia vi
sa tai mokyto prancūzo Rėč
iaus šitokiu pasakymu: 
’’Jeigu tautos vertę ap- 
spręstume vien pagal jos 
kalbą, tai lietuviams turėtu
me priskirti pirmąją vietą 
tarp Europos gyventojų.”

Tačiau šitokia verta tauta 
amžiais vis niokojama. Pro
fesorius tai ir iškelia. Kurgi 
senieji prūsai? Sunaikinti. 
Kurgi pati Lietuva? Vėl nio
kojama jau keli dešimtme
čiai.

Už tą nuoširdų mūsų tau
tos iškėlimą prof. J. Eretui 
jaučiame tokį pat nuoširdų 
dėkingumą.

"Europos Lietuvis”
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Atostogos - 
prasmingas laikas

Jau matosi metų pabaiga 
ir artėja didžiosios metinės 
šventės. Šių metų kalėdinis 
laikotarpis Australijos lie
tuviams yra gana apylaisvis 
ir greičiausiai visi metines 
atostogas leisime kas savo 
šviesa, nes kitoms Kalėdoms 
vėl daugumas mūsų ruoši- 
mės dalyvauti Australijos 
Lietuvių Dienose, kurios 
numatytos Caberroje ir 
canberiškiai lietuviai jau 
dabar rūpinasi, kaip tas bū
simas Lietuvių Dienas tin
kamiau ir patraukliau bei 
originaliau pravedus.

Šių metų kalėdinis laiko
tarpis būtų atopūčio metas. 
Daugeliui niekur nereikės 
skubėti, nesijaus įtampos 
visokiems pasiruošimams, o 
laisvas atostogų laikas bus’ 
skirtas tik mūsų pačių žiniai 
ir asmeniškiems užsiėmi
mams. Be abejo, retas kas iš 
mūsų užsidarys namuose, 
nebent tik tie, kurie surišti 
su darbu ir neturės kalėdi
niu metu atostogų. Taip, 
vieni vis tiek išvyksime ra
miai paatostogauti kur 

'pajūriais bent savaitei kitai 
atitrūkdami nuo namų ir 
kasdieninių rūpesčių, kiti iš
vyks šventiškai pasisve-

JAUNŲJŲ LIETUVIŲ 
RAŠYTOJŲ NOVELĖS

IR EILĖRAŠČIO 
KONKURSAS

Novelės premijos 600 dol. 
ir 400 dol. eilėraščio — 500 
dol. konkursą seklbia JAV' 
LB Kultūros taryba. . Pre
mijų mecenatas — Lietuvių 
Fondas.

1. Konkurso dalyvių am
žius: nuo 18 iki 35 metų.

2. Konkursiniai kūriniai 
atsiunčiami iki 1983 m. 
gruodžio 31 dienos šiuo ad
resu: Jaunųjų Rašytojų 
Konkursas, 4249 Lambert 
Rd., So. Euclid, Ohio 44121.

2. Konkursiniai kūriniai 
rašomi lietuvių kalba maši
nėle arba gerai įskaitomu 
rankraščiu. Eilėraščių rei
kia atsiųsti po penkis.

3. Kūriniai pasirašomi 
slapyvardžiu, pažymint am
žių, pav., LIEPA, 32. Sla
pyvardis su adresu užrašo
mas ant užlipinto voko, ku
riame įdėta tikroji pavardė, 
adresas ir telefono numeris.

5. Vertinimo komisija 
sudaryta Clevelande: Juo
zas Stempužis (tel.: 1-216- 
382-9268), Dalia Staniškie- 
nė ir Vacys Kavaliūnas.

6. Konkursiniai rankraš
čiai nebus grąžinami. Au
toriai pasilieka nuorašus.

7. Novelės temą laisvai 
pasirenka pats autorius. Jos 
ilgis — iki 20 puslapių.

8. Premijuotieji kūriniai 
tampa JAV LB Kultūros 
Tarybos nuosavybe.

JAV LB Kultūros 
Taryba

: *1J :. ’; .r.. .
Miišll Pasineri Nn 4K 1QRQ11 

čiuoti pas senus kitur gyve
nančius bičiulius, pažįsta
mus, gimines, dar kiti tik 
šiaip sau nerūpestingai leis 
laiką bedykinėdami ar gal 
net nuobodžiaudami.

Kaip ten bebūtų, kiekvie
nu atveju atostogų metu 
tarp kitokių užsiėmimų atsi
ras laiko ir susikaupti, pa
mąstyti, net su trienu kitu 
susitikus pasvarstyti ne tik 
apie savus asmeniškus rei
kalus, bet mintimis perbėgti 
mūsų pačių nueitą kelią, 
savo vietą tautoje ir bend
ruomenėje. Būdami tautie
čiai bandykime atsakyti, 
koks mūsų pačių vaidmuo 
tautoje ir bendruomenėje, 
kiek jai esame atidavę ir 
kiek paliekame skolingi. Ar 
mūsų gyvenimas ir buvimas 
išeivijoje pasiteisina, ar yra 
ir kitokių užduočių, ko lau
kia ir iš mūsų tikisi visa 
lietuviška ateitis.

Metų eigoje vejami kas
dieninių darbų ir rūpesčių 
galneprisibaudžiame sustoti 
prie tokių ir panašių klausi
mų, nes visų bendras pasi
teisinimas - nėra laiko. Iš 
tiesų modernusis žmogus 
yra viskuo pertekęs, bet 
stokoja svarbiausio - laiko. 
Teisingai sakoma, kad pri- 
tyvusis žmogus neturėjo 
laikrodžio, bet iki valiai tu
rėjo laiko, bet mes laikro- 
džiuoti turime laikrodžius, 
bet neturime laiko. Šitas 
kalambūras pasako ir daug 
karčios tiesos. Bent atosto
gų metu pasivėlinkime sau 
bent kiek laiko ir jį produk
tyviai išnaudokime apmąs
tymams, svarstymams, pla
navimams. Juk šiaip daug 
dalykų atliekame paskubo
mis, galbūt tinkamai neap
galvojus ir neišbandžius ki
tokių galimybių. Ne vienas 
vėliau pamato, kad ne taip 
buvo elgtasi, daryta, veikta. 
Dažnai įkarščio pagauti 
įvykdoma, ko rimčiau pa
galvojus niekad nedarytu
me. Betgi tam, kaip žinia, 
nebūna laiko, ir kaip tik 
todėl nuolat darome nepa
taisomų klaidų, tampame 
irzlūs, pertekę nusivylimais. 
Galop pasiduodame apatijai, 
kuri visados yra negatyvi, 
be entuziazmo ar kūrybinio 
polėkio.

Todėl šių dienų tempo ge
namam žmogui kad ir trum
putėlė pertrauka atostogų 
ar kitokia forma jau yra di
delė palaima, atsipalaidavi
mas, gal net grįžimas į save, 
į savo žmogišką vertę, arba 
kitaip sakant savotiškas iš
sivadavimas, atitrūkimas, 
gal net susiradimas savęs. 
Vieni tai vadina poilsiu, kiti 
nieko neveikimu, bet tos 
trumpos atsipalaidavimo 
akimirkos yra neįkainuoja
mos, žinoma, jei tinkamai 
išnaudotos. Tik pažvelkite į 
iš atostogų grįžusių veidus.

1.4 O 

Jie tiesiog švytėte švyti, 
akyse nesimato to abejingo 
žvilgsnio, o trykšta veržlu
mu ir energija. Tokie ir 
grįžę į kasdienybę ją visai 
kitaip priima ir net kitaip 
vertina, iki jų nuovargis ne
pakerta, tempas nenualina, 
rūpesčiai neišemia. Bet tas 
ateina negretai. Atostogose 
atgautų jėgų ilgam užtenka. 
Ir čia atsiskleidžia tikroji 
atostogų vertė ir svarba.

Taigi, daugeliu prieš akis 
atostogos. Planuokime jas iš 
anksto ir mokėkime jomis 
pasinaudoti ir išnaudoti. 
Svarbiausia pabūkime patys 
sau atitrūkdami nuo nesi
baigiančių reikalų. Jie nepa
bėgs. Juos rasime grįžę, bet 
jie grįžus atrodys kitokie, ne 
tokie baisūs ir reiklūs, bet 
lengvai įveikiami. Pats dar
bas virsta lyg žaidimas. Ge
rai išnaudotos atostogos yra 
tarsi pergalė prieš nuovargį, 
prieš apatiją, prieš bet kokį 
pasyvumą. fvj

PLB Dienų 
užbaigiamasis posėdis

Rašo Jurgis Janušaitis

Mielas Redaktoriau,
Apie II PL D-nas daug ir 

išsamiai rašiau Mūsų Pasto
gėje. Paliečiau visus įvykius 
ir tų dienų nuotaikas. Taigi 
didieji darbai baigti. Beliko 
tik suvesti balansus - pelną 
ir nuostoli ir vyr. bei atskirų 
renginių komitetų rūpesčiai 
baigiasi.

Rugsėjo 30 d. į PLB būs
tinę, Jaunimo Centran II PL 
Dnų vyr. komitetas buvo 
sukvietęs paskutiniajam po
sėdžiui visų renginių komi
tetų pirmininkus ir narius. 
Kaip ir dera, paskutiniajame 
posėdyje visų renginių 
komitetų pirmininkai pada
rė išsamesnius pranešimus 
apie suruoštus renginius. 
Pateikė finansines apyskai
tas, tik deja ne galutinas, iš
skyrus Dainų šventės. Pir
mininkai aptarė savo 
darbus, sėkmes ir nesėk
mes, iškėlė renginiuose 
pasitaikusius trūkumus. 
Jaunimo kongreso atstovas 
nusiskundė, kad studijų die
nose ir stovykloje dalyvavo 
daug mažiau atstovų, nekad 
buvo tikėtasi. Tai ekonomi
nių .sunkumų padariniai. 
Šiaip kongresas praėjęs 
gerai, o apie pinigėli nieko 
negalėjęs pasakyti, nes 
apyskaitos nesuvestos.

Dainų šventė susilaukė 
visuomenės dėmesio. Liko 
gražaus pelno, iš kurio dalis 
bus skirta chorų kelionėm 
apmokėti. Šventėje dalyva
vo choristų ir šokėjų apie 
1500, o žiūrovų apie 8000. 
Repertuaro kritikai teigia, 
kad dainos buvę parinktos 
nepergeriausios, tačiau, ko
miteto pirmininko V. Mom- 
kaus teigimu, tai priklausė 
repertuaro komisijai. Bend
ras šventės vaizdas buvo 
didingas.

Sporto žaidynių komiteto 
rūpesčius išsakė pirmininko 
pavaduotojas Rimas Dirvo
ms. Pažymėjo, kad Žaidynių 
atidarymas buvęs blankus 
gal ir dėl to, kad II PL D-nų 
atidarymo iškilmės nebuvo 
sujungtos su sporto žaidynių 
atidarymu. Sportininkai, iš
skyrus australiečius, nepa-

ALB Krašto Valdyboje
Pastaruoju metu ALB 

Krašto Valdybos pirm. inž. 
V. Bukevičius pasiuntė du 
reikšmingus laiškus bend
ruomenės vardu prez. R. 
Reaganui ir Australijos min. 
p-kui Mr. Hawke.

Pirmame laiške pirminin
kas pareiškia apgailestavi
mą ir drauge protestą dėl 
Amerikoje OSI (Office for 
Special Investigation) 
veiklos, kuri Amerikos po
karinių ateivių tarpe ieško 
karo nusikaltėlių remdamasi 
sovietų KGB patiekiama in
kriminuojančia medžiaga. 
Gauti per sovietus faktai 
apie paliestuosius asmenis 
yra nepatikimi, galį būti 
lengvai sufabrikuoti ir tie
siog nepatikrinami. OSI pa
liestųjų tarpe yra ir eilė lie
tuvių.

Australijos min. p-kui Mr. 
Hawke laiške Kr. V-bos pir
mininkas bendruomenės 
vardu pareiškia pasipiktini
mą dėl sovietų sunaikinto 
Pietų Korėjos keleivinio 
lėktuvo, kur žuvo 269 kelei- 

rodę reikiamos drausmės. 
Salė buvo nevėsinama ir 
vargino žaidėjus. Neperge
riausiai buvo tvarkomasi su 
sportininkų užėmimu, 
pramogomis ir nakvynėmis. 
Tačiau Sporto žaidyrite’pa
vyko gerai, dalyvavo apie 
1100 sportininkų.

Kultūriniai renginiai, 
kurių buvę apstu, pavyko. 
Pirmininkė Ingrida Bublienė 
aptarė Operos I Lituani 
pastatymą, kuris kaštavęs 
110.000 dol. Būsią keletas 
tūkstančių nuostolių. Opera 
palikusi didingą įspūdį. 
Dalyvių apie 40€>0. Dėkojo 
geraširdžiams mecenatams, 
kurie sudėjo arti 60.000 dol. 
kultūriniams renginiams, 
ypač operos pastatymui. 
Visi renginiai, o jų buvę 
daug, paliko malonius įspū
džius ir praturtino II PL 
D-nas.

PLB Seimo problemas 
aptarė pirmininkas Dr. Pet
ras Kisielius. Seime, buvo 
atstovaujama 18 laisvojo 
pasaulio kraštų. Atstovų 
115. Seimo dalyvių sudėtis 
ypač gera. Seime svarstybos 
vykę be kontroversijų, atvi
rai, nuoširdžioje dvasioje. 
Nutarimų buvę daugoka, 
bet tai nemenkina Seimo 
vertės. Seimas buvęs dar
bingas, kultūringas, rūpes
tingai dirbo, ieškodamas 
būdų ir priemonių, kaip 
išeivijoje išlaikyti tautinį 
gyvastingumą, kultūrą, 
švietimą ir kaip geriau 
jungtis padedant okup. Lie
tuvai.

Išsamius pranešimus pa
darė ir kitų komisijų pirmi
ninkai. Deja, pranešimai 
buvo tik daugiau apžvalgi
niai, bet ne galutiniai. Vyr. 
Komiteto pirmininkas Dr. 
Antanas Razma su savo 
’’štabu” rūpestingai išklausė 
visų pranešimus ir paprašė, 
kad visų renginių komitetai' 
galutines apyskaitas pa
ruoštų per vieną mėnesį. Po 
to nebebus apmokamos 
jokios sąskaitos ir tie reika
lai nebebus svarstomi. Dr. 
A. Razma nuoširdžiai padė
kojo visų renginių komitetų 

viai ir lėktuvo įgula. Pirmi
ninkas prašo, kad Australi
jos vyriausybė kietai rea
guotų sovietams už tokį ne
pateisinamą veiksmą.

Iš ministerio pirmininko 
įstaigos gautas atsakymas, 
kad federaliniame parla
mente Mr. Hawke vyriau
sybės vardu pasmerkė so
vietų elgesį ir išreiškė pro
testus sovietų vyriausybei. 
Prie laiško drauge prijungta 
ir ištrauka iš Hansard su 
mininsterio pirmininko pa
reiškimu parlamente.

pirmininkams, jų nariams, 
visoms komisijoms už ne
paprastai rūpestingą darbą, 
ruošiant H PL D-nas. Jis 
gėrėjosi talkininkų
sutarimu, vieningumu ir II 
PL D-nų didingumu. Visa tai 
atliko keli šimtai įvairių ko
misijų darbininkų. A. 
Razma pažymėjo, kad jam 
buvo didelė garbė ir malo
numas dirbti tokį sudėtingą 
darbą su tokiais mielais 
žmonėmis.

Sekančią dieną, spalio 1 d. 
vakare, visi II PL D-nų dar
bininkai buvo sukviesti į 
Jaunimo Centro kavinę 
paskutiniam pažmoniui - pa
dėkos vakarienei. Čia išsa
mų padėkos pranešimą 
padarė vyr. komiteto pir
mininkas Dr. Antanas Raz
ma, suminėdamas atskirus 
renginius, jų reikšmę ir iš
reiškė kiekvienam komiteto 
pirmininkui bei komitetams 
nuoširdžią padėką. Jautrų 
žodį tarė, II PL D-nų reikš
mę vertindama, vicekonsule 
Marija Kriauchūnienė. Pa
baigoje šiltą padėkos, vi
siems bet kuo prisidėju- 
siems prie H PL D-nų su
ruošimo, žodį tarė vyriau
sias šeimininkas, H PL D-nų 
rengėjas, PLB pirmininkas 
Vytautas Kamantas.

Po to visi dalyviai pavai
šinti skania vakariene, o kas 
norėjo, dar ir pasišoko. Taip 
baigėsi didysis renginys — 
H PL D-nos.

Tiesa, prie nesėkmių rei
kėtų priskirti nesėkmingą 
įvairių suvenyrų ir gražaus 
II PL D-nų leidinio platini
mą. Ir tai sudaro nemažą 
nuostolį.

Vyr. komiteto Dr. Antano 
Razmos teigimu, šios dienos 
kaštavę apie 700.000 dol. 
Visas išlaidas apmokėjus, 
tikimasi šiokio tokio pelno. 
O pinigėlis labai reikalingas 
PLB gyvybiniams uždavi
niams vykdyti.

Ar H PL D-nos išeiviją 
paskatino ryžtingesnio 
darbo kryptin, parodys 
ateitis.

Su geriausiais linkėjimais 
Jūsų Jurgis Janušaitis

Amerikos pakraščiuose 
užtiktas sovietų povandeni
nis laivas, patekęs į sunku
mus. Žvalgybos lėktuvai 
pastebėjo, kad su juo kažkas 
netvarkoj, bet nesulaukta 
jokių pagalbos signalų.

***
Po referendumo dėl 

naujos Pietų Afrikos konsti
tucijos min. pirm. Botha 
patenkintas priimta nauja 
konstitucija, pagal kurią, 
krašte juodųjų teisės žymiai 
praplečiamos.**♦
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MAIRONIS -
kertinis akmuo lietuvių literatūroje

MAIRONIS IŠKĖLĖ LIETUVIŲ LITERATŪRĄ LIGI 
PASAULINIŲ STANDARTŲ

Maironio eilės atrodo tik
ras literatūrinis stebuklas 
(...) — beveik tuštumoje 
gimsta dalykai gyvi ne vien 
savo laikui, bet ir visiems 
laikam. ”Nuo Birutės kalbo”, 
’’Uosis ir žmogus”, ’’Užmigo 
žemė” — jie išreiškia ir for
muoja pačią lietuvių kalbos 
dvasią, taigi, atlieka tą dar
bą, kurį romėnam atliko Ho
racijus, italams — Dantė.

Prisimenant Maironio po
veikį jo bendralaikiams, 
dažnai cituojamas sakinys iš 
Šatrijos Raganos "Viktu- 
tės”: ’’Pirmą sykį išgirdau 
tokią gržią lietuvių kalbą, ir 
pasirodė ji man šimtą sykių 
S*ažesnė už lenkišką ir visas 

tas”. Šiandien pastebime, 
jog čia atkreiptas dėmesys 
kaip tik į kalbą, ne į Mairo
nio tautines idėjas, ne į jo 
etinę programą, ne į religinį 
jausmą, o į kalbą — tai, kas 
yra poezijos esmė. Kaip- tik 
šiuo atžvilgiu Maironis iškė
lė lietuvių literatūrą ligi pa
saulinių standartų. Jis nesi
jautė mažas, ir su juo lietu
viai jau negalėjo jaustis at
silikę, pasmerkti nutausti ir 
išnykti. Kaip tik todėl Mai
ronis buvo ne tik poetas, o ir 
reikšmingas istorijos veiks
nys. Jis parengė Lietuvą* 
nepriklausomybei ne 
mažiau, gal daugiau, už Ba
sanavičių ir Kudirką. Jei 
tauta pati sau užsitikrina 
pilnavertį dvasinį gyvenimą, 
ji jau yra nepriklausoma. 
Okupacijos tada virsta tik 
praeinančia istorine nelai
me. -1.

Visiškai pilnavertis mūsų 
tautos dvasinis gyvenimas 
prasideda su Maironiu, nes 
kalbos brandumas reiškia ir
ir Lietuvos, buitį. Savo 
mitologiją, istoriją, net 
geografiją didele dalimi te- 
bematom pro Maironjo priz
mę. >

Taip, kaip ir dera pirma
jam tikrai tautiniam poetui, 
Maironis buvo enciklopediš- 
kas, universalus. Donelaitis 
ir Baranauskas dar apsiri
boja savuoju kampu, savuo
ju regionu, nors tuo būdu ir 
daug pasako. Maironis su
poetina, pasisavina, paver
čia visų mūsų namais ir pali
kimu Lietuvą nuo Drukšės 
ežero iki Minijos, nuo Trakų 
pilies iki Žemygalos ’’medžių 
trijų” ir dar pasižvalgo už 
Lietuvos ribų, leidžia pajus
ti, jog Lietuva yra Europos 
dalis.

Čia kone simboliška ir tai, 
kad jis gimė geografiniam 
Lietuvos centre, ir tai, kad 
neužmiršo savo žemaitišku- 

dvasios brandumą. Ir po 
Maironio tas pilnaverčio 
dvasinio gyvenimo siūlas jau 
niekada nebenutrūko. Tiesa, 
tai ne vien jo, bet ir bendro
sios krašto plėtotės nuopel
nas, tačiau didele dalimi ir 
jo. Dėl to ne kas kitas, o 
Maironis yra centrinė mūsų 
literatūros figūra, tasai židi
nys, į kurį sueina ir kuriame 
persilaužia visi spinduliai. 
Mažvydas, Donelaitis, Ba-

NAUJOS KNYGOS
• Leonas Lėtas. TRAKAS. 

Eilėraščiai. 1981. Išleido 
Žvilgsniai. 126 psl. Kaina 
nepažymėta.

J. Mačiulis - Maironis (V. Simankevičiaus piešinys)

ranauskas yra dar vieniši ir 
dideli, bet jie dar nesukuria 
visuotinės kultūros normos, 
atskaitymo sistemos. Po jų 
pasirodymo lietuvių kultūra 
vėl ištisus dešimtmečius, 
netgi šimtmečius vos vos 
vegetuodavo, netgi
nykdavo. Po Maironio ji ne- 
benyksta ir nebeišnyksta. 
Maironis parodė, kaip 
sklandžiai, skambiai, relje
fiškai galima rašyti lietuvių 
kalba. Su juo mūsų literatū
ra, sakykim visam laikui at
gavo amą. Jis pademonstra
vo nepriekaištingą dikciją 
ten, kur kitiems dar gerokai 
gynėsi liežuvis. Jis pateikė 

etuvių poezijai pirmąjį iš
baigtą ženklų, simbolių, fra- 
zęologįęmų repertuarą. Ga

JUODOSIOS GYVATĖS TILTAS
Tęsinys

KAZYS ALMĖNAS
Ir vyrai greitai prie 

tokios padėties priprato. Iš 
pradžių nevienas bandė er
zinti ir užkabinėti Blow- 
jacką, bet jis tik atsitrauk
davo kiek ir ramiu, prie
kaištingu balsu tardavo:

— Aš tau nieko nepada
riau... — nerodydamas pyk
čio, tik tokią atsiprašančią 
baimę. Tai vyrai ir paliko jį 
ramybėje, net įspėdami 
naujus ateivius, kad čia, 
mat, yra Bolwjackas, jam 
truputį susisukę galvoj, ir 
prie jo kabinėtis nedera.

♦ * *
Taip maždaug niekuo ne

pasikeitęs ir tęsėsi laikas iki 
rugpiūčio galo, kada prasi
dėjo tos biaūriai karštos 
dienos. Bet tada beveik vis
kas pasikeitė, nes tada mes 
pasiekėme Juodosios Gyva
tės tiltą.

Po vakarienės nuėjau ap
žiūrėt tilto. Aplinka buvo 
gana neįvairi, vos bekyląs 
plokštikalnis, apaugęs krū
mokšnių ir žemų, vėjo su
suktų pušaičių. Užtai priėji
mas prie kanjono krašto 
buvo toks staigus, netikėtas 
scenos pakeitimas, kad be
veik atėmė kvapą. Eini, ma
tai, kad uolos čia baigiasi už 
krūmokšnių, bet kas po to — 
dar neaišku, ir tada iš karto 
atsiveria plyšys žemėje. 
Uolos krinta viena per kitą 
vis -žemyn, žemyn. Plyšys 
atrodo be galo, ir kai paga
liau įsisąmonini, kad tos 
dugne augančios eglaitės 
yra iš tiesų pilno ūgio eglės, 
pradeda svaigti galva, ir 
skubi nueit rfuo tilto. 

lima dar pridurti: jis pasiūlė 
mąstysenos, jausenos, elg
senos modelius, kurie ilgam 
laikui nulėmė lietuvio, taigi 
mo. .Lygiai taip pat jis įval- 
do, apgyvendina visą mūsų 
istorinį laiką. Jo poetinis 
mostas apveda pirmykščias 
erčias (?). Kaip tik Maironio 
dėka visa tai virto mūsų ko
lektyvinės pasąmonės dali
mi. Kritiko Lankučio paste
bėta, kad Maironio laiko 
modelis yra ne tik visaapi
mantis, bet ir kryptingas. 
Donelaičio laikas — statiš
kas žemdirbio laikas, kuria
me amžinai atsikartoja tie 
patys ritualai. Baranausko 
laikas — tragiškas žengimas 
iš aukso amžiaus į bevaisę 
žemę, į išgriuvusią pūstynę.

Pats tiltas yra tik geležin
keliui skirtas, joks atsargi
nis barjeras čia neskiria 
praeivio nuo bedugnės. Jei 
iš karto atvažiuotų trauki
nys, reikėtų pulti ir prisi
ploti prie tarpmedžių, nes 
pločio čia užtenka tiktai bė
giams.

Sekantį rytą nuritinom 
nuo naujai atvežto vagono 
per dvidešimt sunkių, lipniai 
juodų, plieninių statinių.

Stu susiraukęs atplėšė 
vienos statinės dangtį, pa
uostė juodai tyvuluojantį ir 
dvokiantį skystį, nusikeikė 
padoriai, dar kartą nusikei
kė ir pranešė, kad visą šitą’ 
juodą smalą reikės sutepti 
ant ano tilto, nes anas, biau- 
rybė, jau dvidešimt metų 
kaip nedažytas ir pradėjęs 
rūdyti.

Nuo tos dienos tris karš
čiu virpančias, smala per
sunktas, baimės ir įskaudu- 
sio nuovargio pilnas savaites 
dažėm Juodosios Gyvatės 
tiltą. Ištepėm tuos viršum 
bedugnės pakibusius plieni
nius griaučius iki paskutinio 
prirūdijusio šriubo juoda, 
lipnia, lyg iš pačios peklos 
nukošta smala. Šliaužėm 
įkąitusiais, odą svilinančiais 
plieniniais balkiais, prisiplo
ję prie jų, lyg prie mylimo
sios. Prisiploję stipriai ir at
sargiai, virpančiais keliais ir 
užspringę baime. Tepam tą 
smalą beveik apakinti pra
kaito ir ėdančio dažų tvaiko.

Prakeiktai juodas Juodo
sios Gyvatės tiltas.

Niekas jo kitaip nebūtų 
svajojęs vadinti.

Ir tik Maironio laikas yra 
tikrojo istorinio proceso lai
kas: su praeitimi, dabartimi 
ir ateitimi.

Maironis suteikė mūsų 
sąmonei universalią dimen
siją, viziją europinio platu
mo, ir nenuostaou, kad jis 
vos ne pirmas Lietuvoje su
vokė literatūrą kaip reikš
mingą, nepavaduojamą mi
siją. Rašytojas pagal Mairo
nį yra charizmatinė esybė, 
šauklys ir pilietis, pilnutinis 
ar harmoningas žmogus. 
Kaip mitinis mediatorius jis 
suvienija priešingybes ir iš
sprendžia prieštaravimus. 
Turbūt neatsitiktinis daly
kas, kad dažniausias "Pava
sario balsų” daiktavardis — 
širdis. Tai ne vien romantiš
kas štampas nuoroda į 
jausmų pasaulį. Širdis logiš
kai ir etimologiškai siejasi 
su centru, harmonija, pu
siausvyra. Joje susitinka, 
per ją persilaužia mikrokos
mas ir makrokosmas. Poe
tas, tapdamas pasaulio šir
dimi, ar šerdimi, paverčia 
visą savo egzistenciją mito- 
logena — ženklu busimajam 
laikui. Tokie dalykai, be 
abejo, nepakartojami. Jiems 
reikia ypatingai susidėjusių 
aplinkybių: ir istorinių, ir 
grynai biografinių.

Dažnas mūsų literatūroje 
pretemdavo ir pretenduoja 
būti antruoju Maironiu. Ta
čiau tokios pretenzijos yra 
visai beviltiškos. Geriausiu 
atveju pretendentas lieka 
savimi, blogiausiu — virsta 
perdėm netikru epigonu. 
Tiesioginis Maironio povei
kis yra labai pavojingas. Jo 
ženklai lengvai išvirsta ba
naliomis klišėmis ir štam
pais, jo emocijos - sentimen
tais, jo harmonija - lėkštu
mu. Bet panašiai atsitinka

Ir pats dažymo metodas 
buvo biaurus, pats darbo 
suskirstymas.

— Tvarkoj, vyrai! — tarė 
pačioj pradžioj Stu, — čia 
darbas nelengvas, bet ką 
mums tai reiškia! Ne? Tik 
pajudinam užpakalius dieną 
kitą, ir dalykas atliktas. Mes 
turim keturis vagonus vyrų, 
ne? Tiltas turi keturias ko
lonas. Kaip tik kiekvienam 
vagonui po vieną. Ne? Taip 
ir dažysim. Kas greičiau pa
baigs, tie galės sau spiaudyti 
ir gaudyti, kiti dažys, kol 
viskas bus nudažyta...

Prižiūrėtojais kiekvienos 
grupės automatiškai tapo 
vagono seniūnai, o pas mus, 
Čyfui išvykus, kitų neatsi
klausdamas, tą postą buvo 
perėmęs Juodis.

* * *
Ir šičia vėl reikia grįžti 

prie Blowjacko, nes jo šiaip 
niekam daug nekliūvanti 
beprotystė pasirodė turinti 
dar vieną, šį kartą fatališką 
pusę.

Blowjackas bijojo aukštu
mos. Žinoma, tokios aukštu
mos, kokioj buvo Juodosios 
Gyvatės • tiltas, bijojo kiek
vienas, bet baimė baimei 
nelygi.

Blowckas gal pats savo 
baimės, o gal veikiau pačios 
situacijos tinkamai neįverti
no, nes tą rytą jis klusniai 
prisipylė kibirą juodos der
vos ir palenkęs davė apie 
kojas besiritančiam Bambai 
pauostyti. Tas žniukštelėjo 
savo buką nosį prikišęs ir 
pasipurtė visu mažu kūnu.
’ - — Ar jūs, asilai, čia dar il- 

kiekvienam tikram klasikui, 
ir gal tai net yra vienas iš 
didybės požymių.

Andre Boržo Tulė (?), pa
klaustas, kas yra geriausias 
prancūzų poetas, atsakė: 

viktor Hogo (...)”. (Deja, 
Viktoras Hugo). Atsiminda
mi neabejotiną Maironio di
dybę, o drauge šį sunkų, pa
vojingą ir veiklų jo šešėlį, 
galėtume panašiai išsireikš
ti:

Geriausias lietuvių poetas 
yra Maironis. Deja, Mairo
nis... Laimei — Maironis!

Tomas Venclova

Vatikano radijas, 
1982.XH.17
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Parodos 
ADELAIDE

Spalio 16 d. North Terra
ce galerijoje buvo išstatęs 
savo kūrinių jaunas dail. J. 
Rudzinskas. Jo paveikslai 
atkreipė lankytojų dėmesį ir 
susilaukė palankaus įverti
nimo.

Tuo pačiu metu Unley 
gimnazijos salėje (Adelaide) 
tarp daugelio kitų savo su
rinktus spalvotus akmenė
lius buvo išstačiusios A. 
Mainelienė ir E. Matiukienė, 
jų tarpe ir gintarus. Lanky
tojų dėmesį ypač patraukė 
gintaras ir jo išdirbiniai.

Adelaidės Liet. Namuose 
savo keraminių išdirbinių 
buvo išstačius! Dr. J. Maže- 
lienė, kuri jau nuo seniau ži
noma kaip gabi ir gero sko
nio menininkė. Tuo pačiu 
savo papuošalų išdirbius 
buvo išstatęs ir V. Šulcas.

Jai trinsitės? — šaukė jau 
uodis. Naujoji jo pozicija 

mušė jam į galvą, ir jis buvo 
pasiryžęs savo galią visiems 
įrodyti.

Progą gavo greit.
Aš rišau virves prie bal

kių, kad galėčiau nusileisti 
per tilto šoną, ir pačios įvy
kio pradžios nemačiau. Iš
girdau tik Juodį subliau
nant.

— Ar tu, rupūže, dažus 
laistysi!

Blowjackas stovėjo prie 
tilto, sustingęs ir pasilenkęs 
į priekį, akys jo buvo išplės
tos ir pilnos beprasmės bai
mės, dažų kibirėlis gulėjo 
išvirtęs prie kojų, apipylęs 
ta dvokiančia derva jo su
trūkinėjusius batus.

Tas rupūžė dažus išpylė! 
— dar pats to nustebmtas 
šaukė Juodis. — Manai, tu 
čia simuliuosi, po velnių! 
Tuojau atgal ir atsinešk!

Bowjackas nė nekrūpte
lėjo. Jis atrodė, kaip 
sukumpęs nevykusiai susta
tytas manekenas.

Juodis buvo iš tokių žmo
nių, kurie į netikėtas situa
cijas temoka reaguoti pyk
čiu.

— Ar tu dar neklausysi, 
tu, rupūže! — sukriokė jis 
beveik pamėlynavęs ir šoko 
prie Blowjacko. Sugriebė 
didele letena už nutriušusio 
švarko ir beveik pakėlė jį 
visu kūnu. —Ar neklausysi?

Bus daugiau

WWWWWWwtfVWVW

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!
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Na ir Susipažinimui - Užjūrio svečiai

SYDNEY

PAMINĖTAS
ŠV. KAZIMIERAS

Jau ne nuo šiandie buvo 
kalbama, kad ateinančiais 
metais yra 500 metų sukak
tis nuo šv. Kazimiero mir
ties ir net lietuviai vyskupai 
išeivijoje būsimus metus 
lietuviams paskelbė šv. Ka
zimiero metais.

Užsimojimai šia proga šv. 
Kazimierą paminėti išeivijos 
lietuvių tarpe yra gana 
reikšmingi: nekalbant apie 
-atskirus paminėjimus vieto
vėse numatyta šią sukaktį 
pabrėžti atskirais leidiniais 
ir kt. žodžiu, lietuviai savo 
vienintelį šventąjį nusistatę 
atitinkamai paminėti ir pa
gerbti.

Australijos lietuviai irgi 
planuoja šią sukaktį pami
nėti gana plačiu mastu. Kiek 
žinoma, Australijos. Liet. 
Kat. Federacija jau seniai 
sudarė ateinančių metų 
Kazimierinių minėjimų 
Elaną ir tikėjosi per visas 

et. kolonijas kaip galint 
šventąjį plačiau paminėti ir 
pagerbti. Pasirodo, kad 
Sydnejaus liet. kat. bend
ruomenė ALKF plano nesi
laikė ir šventojo minėjimą 
surengė užbėgdama už akių 
dar šiais metais lapkričio 6 
dieną.

Tą dieną minėjimas pra
dėtas iškilmingomis pamal
domis Lidcombe bažnyčioje, 
kuriose dalyvavo gausiai 
lietuvių tikinčiųjų, organi
zacijos su vėliavomis ir Va
tikano pronuncijum arkiv. 
Barbarito iš Canberros. 
Aukštajam svečiui sutikti 
buvo suorganizuotos įėjimo 
ir išleidimo procesijos, 
bendrai padaryta prie baž
nyčios portalo nuotrauka. 
Pamaldose giedojo Dainos 
choras, vad. Br. Kiverio. Ta 
proga pamokslą pasakė Va
tikano atstovas arkiv. Bar
barito. Viskas buvo gražu, 
tik tikinčiųjų dėmesį trukdė 
ir blaškė įleisti filmuotojai. 
Daugelis pasijuto ir net nu
siskundė, kad bažnyčioje jie 
jutosi kaip kokioje kino stu
dijoje, kur filmavimo dar
buotojai nesiskaitė nei su 
šventės rimtimi, nei gausių 
tautiečių pamaldžiomis nuo
taikomis.

Po pamaldų 1 vai. visi rin
kosi i Sydnejaus Lietuvių 
Namus pramatytai šv. Kazi
miero paminėjimo garbei 
akademijai . ir bendriems 
pietums. Aukštasis Vaticano 
svečias ark. Barbarito taip 
atvyko ir susipažinimas su 
lietuvių reikšmingais parei
gūnais pravestas atskiroje 
salėje. Visi kiti tautiečiai, 
turį išsipirkę įėjimo bilietus, 
rinkosi klubo didžiojoje 
salėje jau prie paruoštų pie
tums stalų. Malonu paste
bėti, į šią iškilmę susirinko 
gerokai virš trijų šimtų tau
tiečių, kas džiugino ne tik 
savuosius, bet ir svečius.

Po minėto susipažinimo į 
bendrą salę pribuvo aukš
tieji svečiai. Sukalbėta mal
da ir prasidėjo vaišės. Po 
geros valandos visiems 
užkandus ir pasistiprinus 
prasidėjo planuotoji šv. Ka
zimierui paminėti akademi
ja, kurią kaip pranešėja 
pravedė p. Danutė Ankienė.

Visas minėjimas arba 
akademija pravesta angliš
kai. Paskaitą apie šventąjį 
skaitė p. E. Jonaitienė. Sekė
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svetur
lietuvių vietiniųir kitų poetų 
kūryba apie šv. Kazimierą. 
Iš vietinių asmeniškai skaitė 
J.A. Jūragis, ir B. Žalys. Ki
tų poeziją skaitė ar dekla
mavo p. K. šniūkštienė, D. 
Bartkevičienė ir D. Karpa- 
vičienė. Scenoje du kartus 
pasirodė p. M. Cox vado
vaujami Sūkurio šokėjai, 
ateitininkų jaunųjų grupė 
išėjo su gyvu šv. Kazimiero 
Baveikslu deklamuojant A.

arkauskui ir gėrėjomės 
moterų grupės ’’Sutartinės” 
dainomis. Minėjimas užbai
giamas Dainos choro, vad. 
B. Kiverio, keliomis daino
mis ir Lietuvos Himnu. Dar 
įtarpoje prel. P. Butkus 
specialiais šv. Kazimiero su
kakties medaliais apdova
nojo Vatikano svečią ark. 
Barbarito, ir eilę vietos 
parapijai nusipelnusių dar
buotojų. Visą minėjimą už
baigė ALB K.V. pirm. inž. 
V. Bukevičius, išreiškęs vi
siems prie minėjimo prisi- 
dėjusiems padėką. Sekė ka
vutė ir visokie pasismagu- 
riavimai.

ADELAIDE
ADELAIDĖJE inkorpo

ruota PALMD Moterų Sek
cija spalio 9 d. susirinkime 
išsirinko naują valdybą to
kios sudėties: pirmininkė R. 
Bajorūnienė, vicepirm. M. 
Petkūnienė, iždn. J. Maže- 
lienė, sekretorė N. Armi
nienė, ryšininkė tarp oficia
lių įstaigų ir organizacijų J. 
Statnickienė. Valdybos na
rės: K. Garbaliauskienė, M. 
Kapočiūnienė, E. Mikeliū- 
nienė, M. Pečiulienė ir K. 
Vilutienė.

* * ♦
Lapkričio 6 d. Adei. Liet. 

Namuose buvo surengta 
Gintaro paroda, kur buvo 
išstatyta įdomių gintaro iš
dirbinių. Daugelis jų buvo 
suneštiniai, bet buvo galima 
ir pirkti. Paroda buvo gana 
sėkminga.

* * *
Lapkričio 26 d. Adelaidės 

ramovėnai rengia Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo 
šventę. Įsidėmėkite vieti
nius iškilmių paskelbimus.

* * *

Syd. Lietuvių Namuose
KALĖDŲ EGLUTĖ

Šiais metais klubo narių 
vaikučių Kalėdų eglutė 
įvyks gruodžio 18 d. Prašo
me jau dabar registruoti 
vaikučius klubo raštinėje. 
Registracija baigiama gruo
džio 4 d.

PASKOLŲ - AUKŲ 
VAJUS

Skelbiame tolimesnes pa
vardes prisidėjusių prie va
jaus.

AUKOJO: E. Martynas $ 
1000, 0. Grudzinskienė $ 
250, L. Pukys $ 250, A.P. $ 
100.

SKOLINO: P. Armonas $ 
500, P. Burokas $ 360, Č. 

.Liutikas $ 250, L. ir G. Pet
rauskai $ 250, M. ir J. Siru
čiai $ 250, E. ir E. Šliteriai $ 
250, A. Venclovas $ 250.

Klubo Valdyba visiems 
nuoširdžiai dėkoja. Taip pat 
primena mieliems
tautiečiams metinio narių

Smuikininkai Juri Mazurkevič ir Danutė Pomerąncaitė

NEWCASTLE
GRĮŽO IŠ ATOSTOGŲ

Apie 7 mėnesius pralei
dusi Vak. Vokietijoje ir ap
lankiusi gimines sugrįžo p. 
Hilda Andriūnienė. Ten be
būnant jai teko susitikti ir 
su lietuviais.

Hilda Andriūnienė buvo ir 
yra aktyvi ^vietos lietuvių 
gyvenime, darbavosi apyl. 
valdyboje moterų sekcijoje. 
Jos duktė Lorna reiškiasi 
kaip kylanti menininkė, 
dažnai talkina Syd. liet. sp. 
klubui Kovui, o jaunesnė 
duktė Tabita jau pagarsėju
si kaip puiki plaukikė, savo 
amžiuje pasiekusi jau eilę 
rekordų ir laimėjusi įvairio
mis progomis daugybę 
aukščiausių medalių. Netru
kus p. Hilda vėl ketina vykti 
į Vokietiją aplankyti ir pri
žiūrėti savo sunkiai sergan
čios motinos.

♦♦♦

susirinkimo padarytą sava
norišką įsipareigojimą duoti 
klubui beprocentines pasko
las sumoje $ 250. Kuo grei
čiau visi nariai atliks šį įsi
pareigojimą, tuo klubui bus 
lengviau verstis ir tarnauti 
savo narių kultūriniams ir 
lietuviškiems reikalams. 
Tad tegul nelieka nei vieno 
iš mūsų, kuris nevykdys šio 
įsipareigojimo! Paskolos bei 
aukos priimamos bet kokio 
dydžio. Pinigus ar čekius 
siųsti klubo (LITHUANIAN 
CLUB LTD.) vardu arba 
kreiptis į bet kurį valdybos 
narį. Laukiame!

Sydnejaus Lietuvių Namų 
Informacija

Jau kiek laiko tyrinėjąs 
Australiją Paul Baltis (Po
vilas Baltinis) šiuo metu gy
venąs Havajuose. Jis keletą 
savaičių tyrinėjo gyvenimo 
ir klimatines sąlygas ir atei
ty ketina apsistoti Australi
joje. Lapkričio 6 d. Sydne-

Newcastle Apyl. Valdyba 
lapkričio 20 d., sekmadienį, 
rengia visiems vietiniams ir 
apylinkių lietuviams iškylą - 
pikniką Speers Point Parke 
prie ežero. Pradžia 10 vai. 
ryto. Visi kviečiami gausiai 
dalyvauti.

Taip pat jau žinoma, kad 
Apyl. Valdyba rengia Naujų 
Metų sutikimo balių liutero
nų parapijos salėje Black- 
All St., Broadmeadow.

LATVIAI KVIEČIA

Latvių vietos Dauguvos 
Vanagi rengia Latvijos ne
priklausomybės paskelbimo 
minėjimą lapkričio 19 d., 
šešt. Charlestown Commu
nity salėje. Pradžia 6.30 vai. 
vak. Programoje latvių 
choras iš Sydney. Seks 
bendras pobūvis su gera 
vakariene, kava ir pyragai
čiais. Gėrimais dalyviai 
apsirūpina patys. Šokiams 
gros kontinentalinis orkes
tras Scandilla. Įėjimas su
augusiems $ 10, mokslei
viams $ 3. Stalus užsakyti 
skambinant Marijai Mukans 
tel. 592 366.

Šioje kolonijoje toks 
bendravimas su latviais jau 
trunka dešimtmečiais: jie į 
savo parengimus kviečia 
mus, mes juos. Neapvilkime 
ir šį kartą.

A.Š.

juje susitiko su savo senu 
kolega dar iš studijų laikų V. 
Kazoku 1939 m. Kaune. 
Svečias iš Havajų (USA) 
gėrėjosi Australijos lietuvių 
veikla, gražiu susitvarkymu 
ir atrodo, tas jį paviliojo. 
Povilas Baltinis į Ameriką 
išvyko dar 1939 m.

Svečio susitikimas Syd- 
nejuje su savo senų laikų 
kolega buvo ypač malonus, 
nes jis artimesnių pažįstamų 
Australijoje nežinąs ir 
nesutikęs. Kadaise VD U-te 
studijavęs pedagogiką ir 
lingvistiką 1939 metais iš
vyko į Ameriką, karą pra
leido kaip USA karys Euro
poje. Būdamas Amerikoje 
jis plačiai reiškėsi vietinėje 
lietuvių veikloje ir ameri-

Lapkričio 2 d., antradienį, 
gal būt mūsų tautiečiams 
muzikos mylėtojams nepas
tebėjus, įvyko lietuvių kil
mės smuikininkės Danutės 
Pomerancaitės (Dana Po- 
merants) ir jos vyro (ukrai
niečių kilmės) smuikininko 
Yuri Mazurkevich koncertas 
Sydnejaus Konservatorijos 
salėje. Programoje buvo at
likta Telemann, Spohr, Pro
kofiev, Leclair, Ysaye ir 
Sarasate kūriniai. Jiems 
akomponavo David Miller. 
Koncertas buvo labai šiltai 
publikos priimtas ir bisui iš
prašyta pagroti dar du 
dalykai. Ketvirtadienio 
’’Sydney Morning Herald” 
muzikos kritikas Fred 
Blanks, kuris gana šykščiai 
ir kritiškai atsiliepė apie 
Baro ir Stankaitytės kon
certą, toje pačiojsalėje prieš 
daugelį metų, šiuos du 
smuikininkus įvertino: 
’’...Some of the finest violin 
playing to come our way this 
year arrived at the Con- 
servatorium on Tuesday 
evening... Playing together 
or singly they produce an 
inviolate tone that can yield 
great warmth, and their 
technique is first rate...”

Gaila, šiame koncerte ma
tėsi tik šešetas lietuvių. 
Tikrai buvo reta proga pasi
gėrėti aukšto lygio koncer
tu. Kiek teko girdėti, šie du 
smuikininkai sutiko koncer
tuoti Sydnejaus Lietuvių 
Klube gruodžio 4 d. ir į savo 
repertuarą įtrauks lietuvių 
kompozitorių kūrinius. Se
kime tolimesnius praneši
mus, spaudoje bei klube.

Truputį apie šiuos smui
kininkus. Abu studijavo 
Maskvos Konservatorijoje 8 
metus pas legendarinį David 
Oistrach. Baigę studijas 
dėstė Kijevo Konservatori
joje. Vėliau kiek laiko gyve
no Lietuvoje ir 1975 m. 
jiems pavyko išvykti į Va
karus ir apsigyveno Kana
doje, kur dėsto muziką 
Western Ontario universi
tete. Su koncertais yra ap
keliavę Vakarų Vokietiją, 
Šveicariją, Italiją, Jungtines 
Amerikos Valstybes ir Ka
nadą. Šiuo metu Yuri Ma
zurkevich pakviestas kaip 
svečias dėstytojas Sydne
jaus Muzikos Konservatori
joje.

ad.

kiečių lietuvių spaudoje. 
Dabar laikinai įsikūręs Ha
vajuose ir dairosi patoges
nės vietos kitur. Tikimės 
apie Povilą Baltį - Baltinį 
ateityje daugiau girdėsime.

VISUR
Pereitą savaitę Burma 

(pietų Azijoje) išvarė 12 
Siaurės Korėjos diplomatų 
su šeimomis apkaltinus, kad 
su jų žinia išsprogdintos 
bombos Rangoone, kur žuvo 
Pietų Korėjos keturi minis
terial ir pasikėsinta prieš P. 
Korėjos min. pirm-ką. Po 
akcidento suimti keturi š. 
korėjiečiai.

**♦
Bostone (JAV) suimtas 

rytų Vokietijos fizikas, ap
kaltintas šnipinėjimu. Jis 
dalyvavo Bostone moksli
ninkų konferencijoje. Jis 
bus teisiamas vietoje.
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MIŠKO BROLIAI
Jubiliejinėje ’’Aušros” 

stovykloje, Kanadoje,
tankiai matydavome praei
nant džiunglių-kaki spalvos 
stovyklinėse uniformose, 
darnioje vorelėje išsirikia
vusių skautų būrelį; jų 

. ”džypa$” patruliuodavo 
naktimis milžiniškos sto
vyklos keliais ir keleliais; 
dieną ir naktį du ar trys iš jų 
budėdavo prie pagrindinių 
stovyklos vartų - visuomet 
mandagūs, visuomet pasi
ruošę padėti informacija ar 
patarimu: retkarčiais jų 
žvalus būrelis - atitinkamom 
progom - atsistodavo, drau
ge su visa stovykla, rikiuo
tėje, ir tada pastebėdavome, 
kad nors jų unifirmos fan
tastiškai tvarkingos, bet jų 
šlipsai geltoni, nors amžius - 
skautų vyčių; vartoja ilgas, 
išrašytas lazdas, kurias 
skautus naudojant retai kas 
beprisimena...

Juos stebint paskirų as
menų reakcija būdavo skir
tinga: vieni juos laikė labai 
drausmingu, skautišku vie
netu, kiti jame įžiūrėdavo 
para-militarinę organizaci-

Kodėl tokie skirtingi atsi
liepimai? Kas tie miško 
broliai”? Ypač čia, Australi
joje, mažai iš mūsų kas apie 
juos žino, tad vieną dieną - 
Jubiliejinėje Stovykloje - 
susitaręs su vieneto vadovu, 
v.s. Juozu Šalčiūnu, išsikal
bėjau, ir štai, to pasėkoje, 
pluoštas žinių apie šį ypa
tingą vienetą -

MIŠKO BROLIŲ 
DRAUGOVĘ

Prieš 12 metų' Čikagos 
’’Lituanicos” tunte buvo apie 
500 skautų. Iš jų apie 30, 
[>raėję skauto patyrimų 
aipsnius, nei vadovavimu,

AKADEMIKAI SKAUTAI 
ŽENGIA Į 60-SIUS 

VEIKLOS METUS

Akademikai skautai šie
met atšventė savo veiklos 
59-sius metus. Įsisteigę 
1924.1016 Kauno universi
tete, kaip mišrus akademikų 
skautų-čių vienetas, vėliau 
išaugo į dvi korporacijas - 
Studenčių Skaučių Draugo
vę ir Korp! Vytis, kurie savo 
vidaus veiklą tvarkė sava
rankiškai.

Šiuometinės struktūros 
akademikų skautų-čių šaka 
buvo įkurta 1947.7.7, Vaka
rų Vokietijoje, kai išeivijoje 
atsikūrė toli vienas nuo kito 
pasklidę akademikų skautų 
vienetai ir atsirado reikalas 
turėti vieną, centrinį, orga
ną, kuris atstovautų visiems 
Sąjūdžio nariams.

Dabar Akademinis 
Skautų Sąjūdis (ASS) įeina į 
Lietuvių Skautų Sąjungą 
kaip trečia šaka (Brolija, 
Seserija, ASS). Pats ASS 
sudarytas iš Akademikių 
Skaučių Draugovės, Korp! 
Vytis ir Filisterių Skautų 
S-gos, kurie tvarkosi sava
rankiškai ASS rėmuose.

Australijoje ASS skyriai 
veikia Adelaidėje, Melbour
ne ir Sydnejuje. Šie skyriai, 
nebūdami gausūs, yra miš
rūs - į jų sudėtį įeina akade- 
mikės skautės, akademikai 
skautai ir filisteriai.

Akademikai gražiai reiš
kėsi šiemet vykusioje Jubi
liejinėje Stovykloje, Kana
doje. Apie juos rašo broliai 
B. Barkus ir B. Žalys.

-X-

nei vyčiavimu nesusidomė
jo, ir tuo pačiu, nebeįtiko į 
įprastinius skautų organiza
cijos rėmus. Tunto vadovy
bė tada nutarė steigti spe
cialų vienetą, kuris rūpintų
si tokiais skautais, paskir
dama draugovės organiza. 
toriumi -’vadovu Juozą Šal- 
čiūną. Taip prieš 12 metų - 
1971 rudenį - buvo įkurta
Miško Brolių draugovė.

Draugovės veiklos idėja 
išsivystė taip: Lietuvoje, 
skautų tarpe, buvo mėgsta
ma imituoti indėnų gyveni
mą. Atsikėlus į JAV, pasi
rodė, kad tie romantiškieji 
indėnai nėra jau tokie ro
mantiški. Bet jauni vyrai 
mėgsta sekti^ idealiais pa
vyzdžiais. Buvo pagalvota 
apie Lietuvos partizanų or
ganizuotą pasipriešinimą, 
kovojant prieš okupantą už 
Lietuvos laisvę, įterpiant jį į 
skautiškojo auklėjimo siste
mą.

Taip Miško Brolių d-vė, 
įsiskaičiusi į Daumanto kny
gą ’’Partizanai už Geležinės 
Uždangos” (tapusios drau
govės ’’biblija”), su Liet. 
Skautų Brolijos vadovybės 
pritarimu, savo veiklą per
tvarkė ant partizanų gyve
nimo pagrindų: griežta 
drausmė, susiklausymas, 
paprasčiausia, beveik be 
ženklų, uniforma. Sueigų 
metu, be kitų skautiškų už
siėmimų, garsiai skaitoma 
Daumanto knyga, iš ten se
miantis pavyzdžių d-vės ir

u.ojlū žvilgsnis į skautus akademikus
AKADEMIKŲ STOVYKLA 

’’SAULĖLEIDIS”

’’Pas mus ne skautavimo 
saulėleidis, bet akademiška 
aušra”.

fil. Dalia Petreikytė

Jubiliejinėje ’’Aušros” 
Stovykloje akademikai 
skautai susibūrė į savo at
skirą stovyklą, pavadintą 
’’Saulėleidžio” vardu. Pačio
je stovykloje akademikų ne
buvo daug - tik apie 20. Kita, 
didesnė, jų dalis dirbo su 
Jubiliejinėje Stovykloje da
lyvaujančiais skautų-čių 
vienetais, stovyklų - pasto- 
vyklių vadijose ir t.t. Sa
vaitgalio metu šis skaičius 
pakilo iki 60 ar 80, čia at
vykus Kanados ir JAV 
skautams akademikams - 
svečiams.

Jau pirmosios - liepos 31 - 
dienos vėlų vakarą, akade- 
mikų-kių būrelis susibūrė 
prie nedidelio, nuo šlapių iš 
po lietaus malkų, šnypščian
čio, gražios sesės nuolat 
kurstomo ir papučiamo, lau
želio... Čia pabendrauta, su
sipažinta ir, gitara prita
riant sesei Lyvijai Garsie- 
nei, padainuota!

Rugpiūčio 2 d. įvykusios 
sueigos metu išklausytas fil. 
Jono Dainausko pašnekesys 
apie pirmąją ’’Aušrą”, pai
liustruotas retais šio laik
raščio egzemplioriais. Suei
goje dalyvavo ir du austra- 
Hečiai skautai akademikai - 
fil. Balys Barkus ir fil. Dr. 
Rimantas Šarkis. Po fil. 
Dainausko pašnekesio pa
kelta A.S.S. gairė, o po to, 
susirinkusieji išklausė aus
traliečių brolių pasakojimų 
apie Australiją, jos lietuvius 
ir skautus-tes. 

asmeniškam gyvenimui. 
Draugovė turi susikūrusi 
savo tradicijų, kurių daugu
mas paremtas didvyriškais 
partizanų darbais. Pav.: ne
klausk vieneto narių skai
čiaus, tau to nė vienas ne
sakys (partizanai savo skai
čius slėpė), į jų - užmaskuo
tas, gerai paslėptas pasto- 
vykles, bet koks svečias 
(kad ir skautas) atsivedamas 
tik užrištomis akimis. Sto
vyklos sąrašuose, įsaky
muose, užsiėmimuose ir tar
pusavio pokalbiuose jie 
vadinas tik slapyvardžiais. 
Aš ir šiandien težinau tik jų 
vado pavardę. Kitus - Kar
do, Beržo, Uosio ir pan. var
dais.

Man teko stebėti miško 
brolius iš arti Jubiliejinėje 
Stovykloje. Ir kaip papras
tai - iš smulkmenų dažnai 
yra lengviau pastebėti vie
neto bei jo narių discipliną, 
išsiauklėjimą. Stovyklose 
mėgstama iš visko pasišai
pyti. Netrūko to ir Jubilieji
nėje... Kliuvo ir miško bro
liams! Bet jie tai pakėlė be

Rugpiūčio 6 d. ASS sto
vykloje buvo nagrinėjami 
lietuviams svarbūs politiniai 
uždaviniai ir problemos: iš 
ryto Gintė Damušytė, Lie
tuvių Informacijos Centro 
New Yorke darbuotoja, pri
statė lietuviško ’’lobby” ga
limybes, popiet - Rasa Raz- 
gaitienė, dirbanti ’’Ameri
cans for Due Process” or
ganizacijoje ir Dr. Viktoras 
Stankus, vadovaujantis Ko
mitetui Lietuvių Teisėms 
Ginti, pravedė diskusijas 
apie JAV valdžios ’’Office of 
Special Investigations” 
(OSI) prieš lietuvius užve
damas bylas dėl Antrojo 
Pasaulinio karo įvykių.

Po iškilmingo ir gerai pa
sisekusio jubiliejinio laužo 
rugp. 8 d., į ASS stovyklą 
susirinko apie 60 sesių ir 
brolių akademikų. Prie 
liepsnojančio laužo, aukštų, 
didingų klevų papėdėje, 6 
sesės ir 9 broliai davė iškil
mingą pasižadėjimą ir gavo 
ASS spalvas. Taip pat keli 
nariai pakelti į filisterius. 
Daugumas įžodį davusių bu
vo iš Čikagos, kiti - iš To
ronto. Įžodį pravedė fil. Gilė 
Liubinskaitė ir fil. Juozas 
Liubinskas. Pasveikino - fil. 
J. Dainauskas. Po įžodžio 
visi sugužėjo į ASS būstinę, 
kur dainavo, vaišinosi ir 
linksminosi (spėjama - iki 
gaidžių).'

Savaitgalio metu brolis fil. 
G. Penikas taip pat pravedė 
skautiškų filmų vakarą.

Pačioje stovykloje - di
džiuliame pastate, atitinka
momis progomis buvo išsta
tyta Akademinės Leidyklos 
ir kt. knygos, kurias buvo 
galima užsisakyti ar įsigyti.

Suruošta brolių G. Peniko 
ir Jono Tamulaičio 1959, 
1960 ir 1961 metų ASS sto

Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius 
siųsti: v.s. B. Žalys, 9 Lloyd Ave., Yagoona, N.S.W. 2199

jokios reakcijos, stoiškai, 
lyg sakydami - leiskite vai
kams išsisiausti!..

Pietų metas. Pila sodrus 
lietus. Stovyklos keliuku at
žygiuoja miško brolių vora. 
Prieš įeinant į valgyklą jie 
sustoja eilute šalia kelio ir 
garsiai sukalba maldą prieš 
valgį - nustatytą tvarką ir 
savo įsitikinimus šie jauni 
vyrai moka palaikyti, ne
svarbu ar lietus, ar giedra, 
stebi juos kas, ar ne... Miško 
brolių tarpe tegirdėsi tik 
lietuvių kalbą!

Miško Brolius taip apibū
dina ’’Lituanicos Tunto trys 
dešimtmečiai”, 1979 m. Či
kagoje išleistas leidinys: 
’’Išstudijuoti (Daumanto 
’’Partizanų” knygos) epizo
dai buvo taikomi veikloje ir 
uždaviniuose. Tokiu būdu 
miško broliui nebūna šalta, 
šilta, jam nelyja ir nepučia 
vėjas. Gamtoje būna vykdo
mi žvalgybos uždaviniai. 
Vienas brolis ar maža gru
pelė prabūna visą dieną 
miške. Įspūdingai praeina 

vyklų nuotraukų parodėlė, 
paskelbiant juokingų ’’para
šų” po jomis konkursą, ski
riant premijomis ledus ir 
lietuviškų fantazijų knygą 
’’Angelų Sniegas”. Savo 
nuotraukas iš Jaunimo 
Kongreso buvo išstačius! ir 
sesė Likanderytė.

Nors akademikų skau
tų-čių buvo nedaug, jie buvo 
pastebimi ”ir prie tanciaus, 
ir prie rožančiaus”!.. Jie 
gražiai pasirodė bendruo
siuose Jubiliejinės Stovyk
los laužuose, išeidami su 
visa eile ’’numerių”, didžia
jame parade, kur akademi
kai atėjo išsirikiavę po tris, 
t.y. dvi sesės už parankių 
paėmusios po vieną brolį 
gretoje... Žiūrint iš kalno į 
atžygiuojančius tai sudarė 
labai įspūdingą vaizdą! Ne
iškęsdavo akademikai neį- 
pynę jaunatviško jumoro ir 
visur kitur, kaip raportų, 
pranešimų metu ir t.t.

Gaila, kad dėl labai per
krautos Jubiliejinės Sto
vyklos programos, nedaug 
kas iš vadovų galėjo atsilan
kyti į jų ruoštas paskaitas, 
diskusijas, o jos tikrai buvo 
vertos atkreipti didesnį dė
mesį. Tikėkimės, kad bent 
jų santraukas matysime 
spaudoje.
, Stovyklai vadovavo: pir
mą savaitę - ps. fil. Dr. Dalia 
Petreikytė, ASS Vadijos 
pirmininko pavaduotoja, 
antrą savaitę - fil. Danutė 
Molytė.

fil. B. Barkus ir B. Žalys

Skaitykite 
Mūsų Pastogę!

kasmet gamtoje švenčiamos 
Kūčios: šventąjį vakarą val
gomi atsinešti valgiai, ant 
medžio kaba kryžius su už
rašu ”Už tėvų žemę”, pra
vedamas pokalbis, tyli 
daina”.

”1974 m. draugovės nariai 
20 kartų važiavo į Rako sto
vyklavietę (250 mylių už Či
kagos) kasti'partizanų slėp
tuvės. Slėptuvė yra 14 pėdų 
gylyje, 12 pėdų pločio, 22 
pėdų ilgio. Tai įspūdingas, 
autentiškas partizanų slėp
tuvės modelis.

Miško brolių uniforma yra 
trumpos kelnės, žalsva pa
laidinė, skautiškas šlipsas, 
virš trispalvės - žuvusio 
partizano slapyvardis, ant 
rankovės - autentiškas Su
valkijos miško brolių ženk
las. Taip pat nešiojama uni
forminė lazda, tautiniais 
ženklais ir raštais išdeginta. 
Ant kiekvieno krūtinės kabo 
žiūronai. Žiemą sniege ne
šiojami balti maskuotės ap
siaustai”.

Miško brolių veikla di
džiosiose stovyklose, kaip 
1973 Jubil. Stovykloje,
Beaumont, šių metų Jubilie
jinėje, Kanadoje, ir kitur, 
reiškėsi tvarkos palaikymu, 
sargybų ėjimu; Čikagos Ka
ziuko mugėse jie eina gaisro 
apsaugos prižiūrėtojų pa
reigas - taip jie atlieka savo 
tarnybą artimui.

Jų darbą, keliais atvejais, 
įvertino aukštoji LSS vado
vybė: Miško Brolių D-vės 
vėliavą puošia porą žymenų; 
šiemet, Jubiliejinėje, prie 
jos prisegtas dar vienas - 
Tėvynės Sūnaus - garbės 
ženklas.

Miško brolių veikla buvo 
pastebėta ne tik Amerikos 
lietuvių spaudoje. Apie juos 
pora atvejų rašė ir okupantų 
leidžiamas ’’Gimtasis Kraš
tas”, bandydamas iš jų šai
pytis... Tai tik įrodo, kad 
jaunųjų brolių kelias yra 
teisingas.

* * *
Prisižiūrėjus į miško bro

lius kyla klausimas - ar ne
reikėtų įsteigti daugiau 
panašių vienetų? Kiek žinau, 

amiško broliai tik apsidžiaug
tų atsiradus daugiau pana
šaus pobūdžio draugovių.

v.s. B. Žalys

UŽSIĖMIMAS

Šimtamečio senuko klau
sia laikraštininkas:

— Netekus visos eilės 
draugų greičiausia jaučiatės 
labai vienišas. Ką veikiate 
per dienas?

— Nieko daug. Sėdžiu ir 
galvoju.

— Na, o sekmadieniais?
— Sekmadienius pralei

džiu smagiau, — atsakė pra
šviesėjęs senukas: — tik sė
džiu ir tiek.
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NETOLIMOS PRAEITIES NUOTRUPOS
(Iš mano prisiminimi])

Aš jaučiuosi čia 
neįmaišytas. Tik man atėjus 
p. Žilinskas (ne prof.) minė
jo, kad juos naktį sunkveži
miu atvežę koki tai aviacijos 
kariai”. - Žinodamas, kad* 
Medicij’os rūmų visi raktai 
randasi p. Žilinsko (ne prof.) 
žinioje ir jis už juos atsakin
gas ir patikimas, tas žinias 
pranešiau telefonu kun. 
Mieleškai, dar pažadėdamas 
visa ištirti. O kadangi tuo 
metu kiekviena diena nešė 
vis' naujus įvykius ir rūpes
čius, tai ir tas klausimas liko 
tuojau baigtas ir pamirštas.

Taip man besikalbant su 
gyd. Kauza, staiga atsidarė 
raštinės durys ir įkišęs gal
vą lavonų prižiūrėtojas Ži
linskas (ne prof.) pranešė, 
kad jau atvyko iš Amerikos 
lietuvių b-vės laukiamas 
karstų atidarinėtojas.
Dr. Oželis apsidairė, už
spaudė rūkomą cigaretę ir 
keldamasis pasakė: ’’Ponai, 
baikite rūkyti eisime prie 
darbo!” Tada prof. Dr. 
Oželis ir gyd. Kauza priėjo 
prie dešinėje stalo pusėje 
buvusios spintos išsitraukė 
savo baltus chalatus ir jais 
apsivilko. Gumines pirštines 
užsimovė jau eidami korido
riuje. Prie apipažinimų salės 
didžiulio sienos stiklo - lan
go, prof. Dr. Oželis paprašė 
mus pasilikti, o pats su gyd. 
Kauza pro duris įėjo į vidų. 
Kiek palaukus rūmų tarnai 
atvežė ten Dariaus ir Girėno 
karstus ir pastatė ant kitoje 
pusėje stiklo buvusio mar- 
morinio stalo. Tuo pat metu 
atėjo ir karstų atidarinėto
jas nešinas metaline bonka 
deguonio ir įrankių. Pir
miausia jis atsargiai atsuki
nėjo varžtus ir iškėlė meta
linius karstus iš medinių. 
Tada pasinaudodamas maža 
deguonio liepsnele ir vis 
kišdamas tarpe metalų įran
kį panašų į kirstuką, atsar
giai nukėlė metalinių karstų 
viršutines dalis. Ir tada mes 
aiškiausiai per tą lango stik
lą pamatėme, kaip gyvus, 
tik gulinčius atviromis aki
mis, besišypsančius, kiek iš
balusiais veidais, dėvinčius 
baltais viršutiniais marški
niais, su kaklaraiščiais ir ap
sirengusius tamsiai mėly
nais, lyg ir uniforminiais 
kostiumais. Gale vieno ir 
kito kojų buvo padėtos to
kios pat spalvos, su kokar
domis, kepurės. Ant kairių 
rankų riešų matėsi pritvir
tinti plastikiniai dirželiai ir į 
vieną buvo įkišta gabaliukas 
popieriaus su žodžiu: ’’Da
rius” ir į kitą - ’’Girėnas”.

Tada prof. Dr. Oželiui pa
liepus kūnai buvo perga
benti į taip vadinamą apžiū
rinėjimų - skrodimų salę ir 
ten paguldyti ant specialiai 
pagamintų lavonams apžiū
rinėti stalų, o jų karstai nu
gabenti į sandėlius. Ir tik 
tada, visą laiką stovėję už 
stiklo, Kar. Tsm. prok. gen. 
Vimeris, aviacijos v-kas, 
prof. Dr. Žilinskas ir aš, bu
vome pakviesti į salę.

Toje salėje nesijautė jokio 
dvokimo, tik lyg į nosis tru
putį lindo aštrokas nuo la
vonų sklindantis formalino 
kvapas. Tada mūsų visų 
akyvaizdoje jie buvo išreng
ti ir jų dėvėti drabužiai, bal
tiniai, kojinės, batai ir kepu
rės, buvo šviesų pagelba pa
tikrinti, dėl galimų būti kul
kų padarytų skylių. Jokio 
įtarimo nebuvo.
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J. KRUPAVIČIUS _ . % 
(Tęsinys)

Kadangi jau buvo vėloka 
popietė, tai visi kiti išsi
skirstė, o pasilikome toliau 
krapštytis tik prof. Dr. K. 
Oželis, gyd. Kauza ir aš. Ir 
nors tas tyrimas tęsėsi virš 
trijų dienų, bet jame* jau 
nuolatos dalyvavome tik 
mes trys, o kiti tik užeidavo 
apsidairydavo, paklausdavo, 
kas naujo, kaip sekasi ir vėl 
dingdavo.

Tyrimas buvo gana sun
kus ir ypatingai prof. Dr. 
Oželis tam buvo pašventęs 
visą savo energiją ir suge
bėjimą, net nepasitikėdamas 
savo paauksuotiems aki
niams, kiekvienam odos pa
žeidimui išsiaiškinti dar 
naudojo padidinamuosius 
stiklus, darė švietimus ir 
galėjusį būti kur nors . įstri
gusį metalo gabaliuką, ar 
kulką, tikrino turimais mag
netiniais aparatais. Keletą 
kartų buvo apžiūrėti ir pa
tikrinta kiekvienas smul
kiausias kūnų pakenkimas, 
paviršiuje, odoje. Kaulų su
žalojimai buvo patikrinti 
Rentgeno nuotraukomis. 
Prisimenu, buvo pastebėta 
įvairūs pagal formą ir dydį 
kūnų sužalojimai, kaulų lū
žusių galais mažos pradur
tos žaizdos ypač krūtinių 
srity. Bet, sakau, visiškai 
nebuvo rasta žymių, kurios 
būtų galėjusios sukelti įtari
mą, kad Darius ir Girėnas 
būtų buvę pašauti.

Lietuviai Čikagoje
:v ■ ri ■ r • -t/ ■ v ■ : /-.jfn

Rašo Jurgis Janušaitis

Kviečiame į Teatro Festivalį
Mielas Redaktoriau,

Šį kartą noriu Jus ir Mūsų 
Pastogės skaitytojus pa
kviesti Čikagon, pasigėrėti 
gražia rudens gamta, o taip 
pat pabuvoti šeštajame te
atro festivalyje, kuris vyks 
Padėkos dienos savaitgalį, 
lapkričio 24-27 d.d., Jaunimo 
Centre. Taipgi ne eilinis 
kultūrinis įvykis. Teatro 
festivaliai tapo gražia kultū
rinės veiklos tradicija. Te
atro festivalius ruošia JAV 
LB Kultūros Taryba, gi 
visus organizacinius festi
valio darbus atlieka specia
liai tam tikslui sudarytas 
komitetas.

Šių metų šeštajam teatro 
festivaliui vadovauja, be
veik nuolatinis festivalių or
ganizatorius, rašytojas 
Anatolijus Kairys, gi jam 
talkina Birutė Jasaitienė, M. 
Marcinkienė, Apolinaras 
Bagdonas, Juozas Šlajus ir 
Antanas Valavičius.

Tokių festivalių, bene 
pagrindinis tikslas, yra 
duoti progos lietuvių koloni
jose veikiantiems teatrų 
vienetams aktyviau pasi
reikšti visuomenėje, susida
ro didesnė paskata tokiems 
teatrams intensyviau dirbti 
ir tuo pačiu nepamirštamas 
scenos menas, kuris anksty
vesniais laikais lietuvių vi
suomenėje ypač vaidino 
didelį vaidmenį. Vis dėlto 
tenka pastebėti, kad tokių 
teatro vienetų teturime ma
žokai, o ypač jo pasigen
dame Čikagoje, kuri laikoma 
lietuvių sostine, bet be savo 
nuolatinio teatro, nors to
kiam darbui pajėgų nesto
kojame.

Visa tų tyrimų eiga, visa 
kas tik buvo pastebėta 
karstuose, drabužiuose ir 
kūnuose rasti sužalojimai 
bei pakitimai buvo smulkiai 
aprašyti ir sudarytas aktas. 
Bendrą to akto dalį pasira
šėme mes trys: prof. Dr. K. 
Oželis, gyd. Kauza ir aš. Ta
da po mūsų parašais prof. 
Dr. Oželis dar stambiomis 
raiiėmis parašė žodį „Nuo
monė” ir po jos prirašė: 
’’Manau, kad mirtis galėjo 
įvykti kūnams staigiai atsi
mušus į kokį nors kietą 
daiktą; nuo sužalojimų krū
tinių srityse; kas galėjo 
atsitikti, - būti priežastimi: 
skridimas per audrą, suge
dus lėktuvo motorui, benzi
no trūkumas, o greičiausiai 
ir nuo lakūnų nuovargio - 
nemigos”. — Ir tą dalį pasi
rašė tik vienas prof. Dr. K. 
Oželis. Tas aktas pačio prof. 
Dr. K. Oželio tuojau ir as
meniškai buvo įteiktas 
ministeriui pirmininkui p. 
Juozui Tūbeliui.

0 dar čia norėčiau paste
bėti, kad paskutinę Dariaus 
ir Girėno lavonų apžiūrėjimo 
dieną prie manęs priėjo Kar. 
Teism. prok. gen. V. Vime
ris ir pasakė: ’’Žinote, man 
visą šitą laiką skambina vo
kiečių konsulas p. von Morat 
ir teiraujasi apie eigą ir rei
kalingą pagelbą. Žinai, tie
siog reikalinga stebėtis jo 
gerumu! Jis tiek mums pa
dėjo pergabenant lėktuvą ir

Į šeštąjį teatro festivalį 
atvyksta keturi, kitose 
kolonijose veikią teatrai: 
Cleveland© ’’Vaidilos” teat
ras atvyksta su A. Rukšėno, 
nauju, gana įdomiu veikalu 
’’Posėdis Pragare”. Veikalą 
režisuoja Petras Maželis, o 
teatro vienetui vadovauja 
Ona Jokūbaitienė. ’’Posėdis 
Pragare” - trijų veiksmų po
litinė satyra. Įdomus, intri
guojantis.

Neatsilieka ir šiltosios 
Floridos pensininkai. Jie St. 
Petersburge yra suorgani
zavę teatro vienetą ’’Žibin
tas” ir gana gražiai reiškiasi. 
Į festivalį atvyksta su Ana
tolijaus Kairio 3 veiksmų 
komedija ’’Testamentas”. 
Žibinto teatro vienetui tal
kina nepavargstanti režisie
rė Dalila Mackialienė, dau
gelį metų dirbusi su Los 
Angeles Dramos sambūriu, 
o dabr gyvenanti Floridoje 
Daytona Beach. Nežiūrint 
tolimesnio atstumo, Dalila 
Mackialienė, vyksta į St. 
Petersburgą ir nuoširdžiai 
dirba su tos vietovės Ži
bintu. ’’Testamente” atspin
di turtingo, bet bijančio su
daryti testamento, žmogaus 
buitis ir situacijos sukelia 
nemaža juoko.

Hamiltono, iš Kanados, 
Aukuras stato P. Vaičiūno 
’’Tėviškės Pastogėje”. Reži
suoja E. Kudabienė. Šiame 
veikale iškyla Pakalnių šei
mos problemos nepriklauso
mybės laikais. Veikale daug 
šiltų momentų, meilės, bet 
nestokojama pykčio, suktu
mo ir ginčų. Veikals įdomus, 
gyvenimiškas. Aukuras 
išeivijoje yra išvaręs gilią 

tų nelaimingųjų lavonus. Be 
jo pagelbos mes būtume tu
rėję daug daug vargo...”

Pažymiu, kad pradžioje 
mūsų nepriklausomybės 
metų man teko būti kiek lai
ko, jo, gen. Vimerio, asmens 
adjutantu ir buvome likę vi
sam laikui geri pažįstami.

Po apžiūrėjimo Dariaus ir 
Girėno kūnai, drabužiai, ke
purės, batai ir visa kita buvo 
perduota prof. Dr. Žilinskui 
ir pervežti į gretimai buvusį 
anotomikumą 
balzamavimui. Tas darbas 
jau tęsėsi mėnesiais ir aš ten 
juos keliolika kartų buvau 
aplankęs. Tik trumpai pa
minėsiu, kad ten iš jų kūnų 
buvo pašalinta visa, kas yra 
žmogaus kūne vandeninga, 
greitai gendama, sunkiai 
džiovinama, kaip viduriai, 
plaučiai, kepenys, kraujas ir 
visa kita; tada jie buvo sau
sinami, impregnuojami, 
vaškuojami, aprengti ir pa
dėti į tuos pačius, bet jau 
specialiai tam perdirbtus, 
karstus. Išimtos iš jų kūnų 
dalys buvo sudegintos ir jų 

pelenai specialiuose maiše
liuose padėti karstuose prie 
jų kojų.

Ir tik 1937 m. lapkričio 1 
d. jiį kūnai apleido Teismo 
Medicinos rūmus ir buvo 
patalpinti į labai meniškai 
suprojetuotą mauzoliejų, 
, iems pastatytą Kauno ka
rinėse, arti Vytauto prosp. 
<as su jų kūnais įvyko vė- 
iau, - mano kitų tautiečių 
jau dalinai aiškiai ir teisingai 
r’Mūsų Pastogėje” aprašyta 
ir aš savo pasakojimu neno
rėčiau jūsų varginti, tik no
rėčiau priminti, kad tuome- 

vagą, veikia jau 33 metus, 
yra pastatęs daug gerų vei
kalų ir dalyvavęs visuose 
teatro festivaliuose.

Tolimiausios vietovės - 
Los Angeles Dramos sam
būris atvyksta su premijuo
tu, nauju Dalilos Mackia- 
lienės veikalu - ’’Nepripa
žintas Tėvas”, 3-jų veiksmų 
drama. Veikale sprendžiama 
po II pasaulinio karo išblaš
kytos šeimos problemos. 
Veikalą premijavo L.A. 
Dramos sambūris, už jį pa
skirdamas 2000 dol. premiją 
autorei, Dairiai Mackialie- 
nei. Veikalas, kaip teigia 
sambūrio vadovybė, atitiko 
sąlygas ir geriausiai tiko 
scenos reikalavimams, bei 
teatro festivaliui. Veikalą 
režisuoja Danutė Baraus- 
kaitė-Mažeikienė, o sambū
riui vadovauja Vincas 
Dovydaitis.

Taigi šie keturi veikalai ir 
sudaro šeštojo teatro festi
valio programą. Dauguma 
veikalų visai nauji, Čikagoje 
nestatyti. Teatro festivalis 
bus baigtas specialiu Žyme
nų vakaru, lapkričio 27 d. 
vakare, Jaunimo Centre.

Paprastai tokių teatrų 
festivalių metu yra atžymi
mi geriausi teatrai, aktoriai, 
dekoracijos ir laimėtojams 
įteikiami specialūs žymenys. 
To tikis ir šių metų festivalio 
dalyviai.

Taigi Padėkos dienos sa
vaitgalis ir yra skiriamas 
scenos menui, kuri, reikia 
pasakyti, Čikagoje tikrai 
stokojame.

Man viešint Australijoje, 
Adelaidėje teko matyti jūsų 
scenos pajėgas. Buvau labai 
maloniai nustebintas jūsų 
teatro pajėgumu, geru 

tinės mūsų vyriausybės bu
vo paskirta ir kita komisija 
susidedanti iš garbingiausių 
aviacijos lakūnų karininkų, 
kaip inž. pulk. Gustaičio, 
majoro Gavelio, maj. Rei
monto ir kpt. Morkaus nu
kritimo vietą Soldau, sudu
žusį lėktuvą ištirti ir ka
tastrofos priežastį nustatyti. 
Ir jie, man skaitytame, savo 
raporte, tvirtino, kad buvo 
radę motoro defektus, 
instrumentų neregistravimą 
reikiamos aukštumos ir kita. 
Jų nuomone katastrofa ga
lėjusi įvykti dėl sunkių at
mosferinių sąlygų, prie ku
rių dar prisidėję rasti moto
ro defektai ir gal dar perdi- 
delis jų nuovargis - nemiga. 
Pašovimo žymių neradę ir 
nepastebėję.

Tvirtinti, kad viena 
komisija yra svarbesnė už 
kitą yra netikslu, nes kiek
viena komisija pavestą dar
bą turi atlikti sąžiningai ir 
teisingai.

Nukelta į 7 psl.

NELIKIME SKOLINGI

MŪSŲ PASTOGEI

’’Žvejų” pastatymų. Gaila, 
kad nesulaukiame jūsų 
krašto teatrų šiame Teatro 
festivalyje, o būtų tikrai 
malonu pasveikinti darbš- 
čiuosius Australijos lietuvių 
teatralus ir atžymėti, nea
bejoju vienu pačiu geriausių 
žymenų.

Taigi, malonus Redakto
riau, matote Čikagoje ne
nustoja alsavęs kultūrinis 
gyvenimas, o šiuo atveju te
atralų subruzdimą tektų lai
kyti vistik ne eiline pramo
ga-

Geriausios nuotaikos 
Jums, mieli australiečiai lie
tuviai, sulaukus bene gra
žaus pavasario. Iki sekančio 
karto

Nuoširdžiai Jūsų
Jurgis Janušaitis

ŽINIOS
NESUTARIMAI

FED. VYRIAUSYBĖJE

Australijos federalinėje 
vyriausybėje paskutiniuoju 
metu pasireiškė aštrių ne
sutarimų ypač uranijaus 
klausimu. Kairysis darbiečių 
partijos sparnas, kietai nu
sistatęs uždaryti uranijaus 
kasyklas ir bet kokį urani
jaus eksportą sulaikyti, gi 
dešinieji darbiečiai su min. 
pirm. B. Hawke laikosi nuo
saikesnės politikos ir nori 
uranijaus eksploataciją iš
naudoti, bent įvykdyti su
tartimis surištus įsipareigo
jimus.

Keista darbiečių politika, 
tarsi tik viena Australija tu
ri uranijaus monopolį ir tik 
nuo australų priklauso ato
minė ginkluotė ar branduo
linei energijai gaminti žalia
vų šaltiniai. Ar Australija 
gamins uranijų, ar jį laikys 
po žeme, nuo to niekas ne
pasikeis ir to uranijaus viso
kiems pareikalavimams pa
kaks ir be Australijos, tuo 
tarpu šiame krašte bus pa
didinta bedarbė, nukentės 
krašto reikalai ekonomiškai.

Vyriausybėje jau įvyko 
pasikeitimų: pasitraukė ra
dikalus kairiųjų sparno mi- 
nisteris ir vyksta rūgimas 
prieš ministerį pirmininką, 
kuris laikosi nuosaikios poli
tikos ir palankus dešinie
siems.
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ŠACHMATAI
REKORDINIS DALYVIŲ 

SKAIČIUS

Metiniame lietuvių šach
matininkų klubo viešame 
turnyre dalyvauja septy
niasdešimt žaidėjų. Tai yra 
rekordinis skaičius ne tik 
lietuvių bet ir australų tur
nyruose. Šiam turnyrui gerą 
reklamą padarė Permanent 
Building Society, finansiškai 
paremdama turnyrą ir aus
tralų spaudoje pareklamuo
dama.

Turnyre dalyvauja ir ke
letas NSW čempionų, jų 
tarpe John Purdy, teisinin
kas, Q.C.

Katastrofos vietos ir su
dužusio lėktuvo dalių apžiū
rinėjimo aktas - protokolas 
jau buvo inž. pulk. Gustaičio 
įteiktas tiesiog Kar. Tsm. 
prok. gen Vimeriui, tik apie 
galą ruępiūčio mėn., nes jau 
tada visas susirašinėjimas 
buvo vedamas per jo įstaigą. 
Apie šito apžiūrinėjimo re
zultatus gen. Vimeris irgi 
tuojau painformavo min.

Prisimenu,, kad rugsėjo 
pradžioje buvau gavęs šau
kimą atvykti į Kar. Tsm. 
ypat. svarb. bylų tardytojo 
kamerą. Ką aš ir padariau. 
Ten man gerai pažįstamas ir 
buvęs bendradarbis, pulk. 
Mieželis man prasitarė, kad 
prokuroras yra gavęs slaptą 
raštą iš A.J.V. konsulo, 
Kaune, kad Amerikoje 
sklindą gandai, jog Darius ir 
Girėnas buvę vokiečių pa
šauti ir jis yra gavęs įsaky
mą, visus dalyvavusius 
komisijose narius, prime
nant priesaiką, apklausti. 
Ką jis ir padarė. Kada vė
liau, toje pat Kar. Teismo 
prokuratūroje, man teko 
vartyti ir skaityti tą Dariaus 
ir Girėno bylą, radau, kad nė 
vienas iš abiejų komisijų 
narių, net ir balzamuotojas 
prof. Dr. Žilinskas, to pašo- 
vimo nepatvirtino, o visi 
buvo paneigę.

Gale metų (smulkių datų) 
jau nebeprisimenu! Kar. 
Tsm. ypat. svarb. bylų tar
dyt. pulk. Mieželis tą Da
riaus ir Girėno bylą - susira
šinėjimą, dar prijungęs Da
riaus dezertyravimo susira
šinėjimą, su savo nuomone 
persiuntė Kar. Tsm. proku
rorui - parėdymui. Kar. 
Tsm. prok. gen Vimeris irgi 
neįžiūrėjęs nusikaltimo žy
mių, ją persiuntė Kar. Tsm. 
pirmininkui gen. Šniukštai 
siūlydamas tolimesnį tyrimą 
sustabdyti. Kar. Tsm. pirm.

Iš lietuvių tik penki daly
vauja šiame dešimtame tur
nyre: V. Patašius, Dr. I. 
Venclovas, J. Jenčius, S. 
Rimkus ir A. Pūkas.

Žaidynių metu servuoja
ma kava, kurią parūpino rė
mėjas Building Society, taip 
pat turnyrą aprūpinusi žai
dimų blankais.

Trečiadieniais prieš žai
dynių pradžią daugumas 
šachmatininkų ir 'Lietuvių 
Klube vakarieniauja.

Šiais metais turnyro lai
mėtojams premijoms numa
toma virš tūkstančio dolerių 
suma.

Netolimos praeitas.
Atkeltą iš 6 psL

gen. "Šniukšta tada paskyrė 
neviešą teismo posėdį, ku
riame pirmininkavo jis pats, 
teismo nariais buvo pa
kviesti pulk. Engleris ir pulk 
Budrevičius, dalyvaujant 
pačiam prokur. gen. Vime- 

.riui ir sekretoriaujant kpt. 
Matulevičiui, buvo nutarta 
Dariaus ir Girėno katastro
fos ir Dariaus, kaip Lietuvos 
kariuomenės dezertyro, 
bylą nutraukti ir visus prie 
jos esančius priedus grąžin
ti, kam priklauso.

Dar čia gal vertėtų pri
minti, kad iš tos bylos matė
si, kad jų karstai, lavonus 
palydėjęs gydytojas, Luft- 
hanzos patarnavimas, kars
tų atidarymas ir uždarymas, 
bei jų perdirbimas, balza- 
tnavimo medikamentai, 
mauzoliejus ir visos kitos iš
laidos siekė virš 40.000 litų, 
nors ir buvo visų ir visur 
daromos didelės nuolaidos. 
Tą sumą padengti aukomis 
buvo stambiai prisidėję 
Kaune buvę bankai, stam
būs prekybininkai ir kiti.

Visus reikalingus byloje 
vertimus į svetimas kalbas 
darė kar. vyr. štabo svetimų 
kalbų vertėjas p. Odiejus.

Ir taip,mano mieli,baigėsi 
tas vertas mūsų istorijoje 
amžinos garbės įvykis. Ir. 
sakau, kad tik tas įvykis, 
juos padarė mūsų širdyse, 

•tokiais, kokiais jie dar ir liks 
ilgus amžius. Jų vardai buvo 
įamžinti pašto ženkluose, 
gatvių, aikščių, tiltų, mo
kyklų, medžių ir kalnelių 
pavadinimuose. Poetai juos 
apdainavo, menininkai įam
žino statulose. Kompozito
riai gedulo maršuose, dai
nose. Ir liepos 15 d. tapo 
tautinės lietuvių didybės 
šventė.

Pasibaigus Šachmatų Są
jungos komandinių varžybų 
žaidynėms keturi didieji 
Sydnejaus šachmatų klubai 
praveda tarpusavio varžy
bas dėl pirmosios vietos ir 

.pajėgiausio klubo titulo.
Šiose varžybose mūsų 

klubas atsidūrė paskutinėje 
vietoje - blogiausias rezulta
tas ketverių metų laikotar
pyje. Naujasis klubo narys 
A. Bučinskas, žaisdamas 
21-je lentoje laimėjo pirmą 
partiją. Sėkmės toliau pro
gresuoti. *♦*

Populiarus ir pajėgus 
šachmatininkas J. Karpavi
čius šiuo metu laikinai iš 
šachmatininkų klubo pasi
traukė persikrovęs kitomis 
pareigomis. Šiuo metu jis 
yra Lietuvių Klubo Valdy
bos sekretorius ir sporto 
klubo Kovo pirmininkas.

Šiandien čia baigdamas 
rašyti visa savo širdimi pa
tikrintus šitus prisiminimus, 
norėčiau jums dar irgi pri
minti, kas kitų buvo nutylė
ta, tai jų paskutinius žodžius 
pasakytus New-Jorko aero
drome juos išlydėjusiems 
draugams, o jie buvę: ’’Iki 
pasimatymo Lietuvoje”.
. Ir čia aš šiandien, po 50 
metų, bevargdamas bepasa
kojant, tik tam, kad mūsų 
ateinančios kartos ir toliau 
nebūtų klaidinamos, norė
čiau pakartoti tik tą pati! 
Įrašykime savo tremties ne-

Skaitytojai pasisako
Gerb. p. Redaktoriau,

Vakar dalyvavau Syd- 
nejuje surengtame šv. Kazi
miero minėjime ir tiek bu
vau paveiktas, kad skubu 
išlieti savo įspūdžius laiške 
Redakcijai.

Nekal
bėsiu apie bažnyčioje 
drumstą tikinčių rimtį fil
mavimais, bet labiausiai 
mano nusiteikųnus
sudrumstė minėjimas — 
akademija Sydnejaus Lietu
vių Namuose Bankstowne. 
Rašėmės, mokėjome pinigus 
ir dalyvavome tikėdamiesi 
šv. Kazimierui pagerbti iš
kilmingos akademijos (kaip 
buvo skelbiama), bet pasi
rodė, kad ta proga bažnyti
nių autoritetų tebuvo su
rengtas tik bendras (gal 
prieškalėdinis) tautiečių 
pasivaišinimas su lietuviška 
programa.

Pirmiausia tenka stebėtis, 
kodėl buvo viskas pravesta 
angliškai kai minėjime daly-

ALB Metraščio reikalais
Visa A.L. Metraščio medžiaga paruošta ir baigiama 

surinkti. Tikimės iki gruodžio mėnesio surinktą medžiagą 
perduoti spaustuvei, kuri metraštį atspaus dviejų mėne
sių laikotarpyje; t.y. neanksčiau kaip 1984 m. sausio pa
baigoje.

Visų prenumeratorių ir rėmėjų pavardės bus atspaus
dintos metraštyje jei užsakymai ir parama pasieks re
dakciją iki gruodžio 1 d. Prenumerata ir parama metraš
čiui bus priimama ir vėliau, bet pavardžių jau nebus įma
noma metraštyje atspausdinti. •

Todėl raginame visus, kurie dar nėra metraščio užsi
prenumeravę ar jo parėmę, tai padaryti iki gruodžio 1 d.

Prenumeratą ir paramą siųsti tiesiog metraščio redak
toriui:

V. Baltutis,
1 Belinda Street,
EVANDALE, S.A. 5069

Čekius ir pašto perlaidas išrašyti "Australian 
Lithuanian Chronicle” vardu.

A.L. Metraščio prenumerata
Garbės prenumerata
Rėmėjo prenumerata

Visų iš anksto užsiprenumeravusių ir parėmusių met
raščio išleidimą pavardės bus atspausdintos metraštyje, 
o rėmėjų - nuotrauka ir keletas sakinių apie jį.

Laukiame jūsų paramos!

AL Metraščio Leidimo Komisija

džiūstamomis ašaromis ir 
krauju, tuos jų žodžius į 
savo širdis, tik tuo gyvenki
me ir skiepykime, tai savo 
vaikams ir vaikų vaikams! Ir 
mes tuo, ir tik tuo, tapsime 
verti jų palikto testamento.

Taigi, mano ‘ mieli: "Iki 
pasimatymo Lietuvoje!”

Ir Dievas telydi jūsų tei
singumu ir ilgesiu mūsų tė
vynei, paremtus žingsnius.

J.Krupavičius

vavo virš 300 tautiečių ir vos 
keli kitataučiai. Juk lengvai 
Įyivo galima svečiams per
duoti minėjimo eigos san
trauką jiems suprantama 
kalba ir nenustumti savo
sios. Vargu, ar tuo buvo pa
rodyta pagarba Vatikano 
svečiui, kuriam irgi anglų 
kalba yra svetima.

Pagaliau visa minėjimo 
eiga. Skelbta šv. Kazimiero 
akademija turėjo būti pra
vesta su atitinkamu orumu 
šventajam. Pasirodė, kad 
šventojo pagerbimui pirmoj 
eilėj galiojo gerai paruošti 
pietūs su atitinkamais laše
liais, ir tik po to sekė vadi
nama akademinė dalis. Tai 
buvo smūgis mano neakade- 

. minei galvai. Vargu, ar tokiu 
. minėjimu susižavėjo daly- 
.vavę aukštieji svečiai, kurie, 
galima spėti, yra dalyvavę ir 
matę panašiomis progomis

1 visokių iškilmių.
Mūsiškių menininkų ir 

meninių vienetų pasirody
mai buvo pasigėrėtini. At-

$ 25.00
$ 50.00
$ 100.00

rodė, kad vietos lietuviai 
stengėsi parodyti, ką jie turi 
ir gali. Bet ar tai tinkamu 
laiku ir tinkamoj vietoj, jau 
kitas klausimas. ,

Argi nebuvo galima iš
skirti akademinę dalį nuo 
linksmosios dalies? Kitaip 
sakant, minėjimas - akade
mija sau, pietūs arba links
moji dalis sau. Dabar visas 
minėjimas, kaip daugelis 
dalyvių pastebėjo, buvo 
pravestas per pilvą. Aš pats 
atvykstu į minėjimus ne al
kio verčiamas, bet idėjinio,, 
dvasinio peno. Gaila, šis šv. 
Kazimiero paminėjimas nei 
savo nuotaika, nei aplinka 
neatitiko savo paskirties. 
Net specialiai užsakytas 
dail. Jono Abromo (jun.) su
kurtas šv. Kazimiero pa
veikslas salėje buvo padėtas 
ant grindų ir retas kas jį 
matė.

Gražiausia buvo ALB 
Krašto Valdybos pirmininko 
žodis. Tikėjomės tokia proga 
išgirsti ką nors svarbaus, 
įsidėmėtino, kaip derėtų 
laukti iš ALB vyriausio or
gano, bet tegirdėjome' tik 
paprasčiausią parengimo 
organizatorių vardu padėką 
visiems parengime dalyva
vusiems minėjime.

To jau buvo perdaug. 
Vaizduojuosi, jeigu Austr. 
ministeris pirmininkas, at
vykęs į kokį nors lokalinį 
kad ir vaikų darželio atida
rymo parengimą tepasiten
kintų tik pasakyti ačiū 
programos dalyviams, kas 
tiesiog priklauso organiza
toriams.

V. Žulys, Warragamba

STAR MEMORIAL CO.
ALL CLASSES OF STONEWORK, MSCMFTIONS AND RENOVATIONS 

Nhm»» — Wodu: 6496MI
Offic* and Wada: 

20-22 RAILWAY STREET 
LIDOOMBE, N.S.W., 2141

Pramoninkas tariasi su 
savo - patarėju sumažinti 
skelbimus, tuo būtų sutau
poma daug pinigų. •

— Panašiai kaip su laikro
džiu: sustabdyk laikrodį ir 
sutaupysi laiką, — atsakė 
patarėjas.

Paminklų ant kapinių bendrovė 
STAR MEMORIAL CO. siūlo lietu
viams specialia kaina paminklus ant 
jūsų artimųjų kapo. Bendrovė su
tinka ir siūlo nuo kiekvieno pamink
lo kaino*7 W % skini Mūsų Pasto
ge*.

LIETUVIAI, ĮSIDĖMĖKITE!
Užsakydami šioje bendrovėje pa

minklą savo artimiesiems neužmirš
kite priminti, kad užsakote vado
vaudamiesi jų skelbimu Mūsų Pas
iūgėję.

Paminklams pavyzdžių lietuviškais motyvais reikalauki- 
te šioje įstaigoje

**♦
— Laikraščiuose rašo, kad 

moterys ilgiau gyvena už 
vyrus. Kaip tą išaiškinti?

— Labai paprastai: dažy
tas daiktas visados ilgiau 
tveria!

■i *♦*
Mūsų Pastogė Nr. 45.1983.11.14. nsl. 7
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SKAITYTOJAMS

Atkreipiame malonių 
skaitytojų dėmesį, kad metų 
pabaiga jau čia pat ir šiais 
metais teišeis Mūsų Pasto
gės tik penki numeriai.

Primename, kad šventi
nius sveikinimus, kurie bus 
skelbiami paskutiniame š.m. 
numery (gruodžio 19 d.) jau 
laikas prisiųsti dabar. Iš pa
tyrimo žinome, kad kai kurie 
šį reikalą atideda paskutinei 
dienai ir jų sveikinimai re
dakciją pasiekia jau laikraš
čiui išėjus. Taip pat, kaip jau 
žinote, dėl kylančių kaštų 
Mūsų Pastogės leidėjas 
B-nės Spaudos S-gos Komi
tetas skelbimų kainas nuo 
liepos 1 dienos pakėlė ir to 
pasėkoje sveikinimai kai
nuos $ 10. Redakcija sveiki
nimų lauks iki gruodžio 10 
dienos.

Šių metų paskutinis M.P., 
numeris bus išleidžiamas 
gruodžio 19 data, o ateinan-

L.K.V. S-gos ’’RAMOVĖ” Sydney Skyriaus Valdyba lapkričio 19 d. (šešta
dieni), 7 vai. vakaro, Lietuvių Klube Bankstowne ruošia

Programą atliks patys ramovėnai. Išgirsite solo dainų ir ramovėnų chorą. 
Veiks turtinga fantais loterija. Kviečiame visus ramovėnus su šeimomis ir 
draugais. Buvusius karius ir visus iš arti ir toli, dalyvauti šiame linksmavaka- 
ryje. Tikrai nesigailėsite atvykę.

Bilietų kaina - $ 3.
Stalus užsisakyti per klubo valdybos narius, arba, skyriaus valdybos narius.

Sydney ’’Ramovė” Valdyba

Įsidėmėkite!
PRAŠOMA ATSILIEPTI

Čikagoje gyvenęs Stasys 
Bareiša (7207 So. Fairfield, 
Chicago, Hl. 60629, U.S.A.) 
paieško ir prašo atsiliepti 
savo senų bičiulių Stasio Či
biro ir Broniaus Širvaičio. 
Malonėkite atsiliepti.

PRANEŠIMAS

Lietuvos Kariuomenės
šventės minėjimas Adelai
dėje įvyks lapkričio 27 d., 
sekmadienį. 11 vai. 
pamaldos Šv. Kazimiero 
bažnyčioje. Tik ramovėnai 
su vėliava dalyvauja bažny
čioje ir minėjime. Kitos or
ganizacijos nekviečiamos.

S. Butkus

PRANEŠIMAS

Lapkričio 20 d. Kariuo
menės šventės minėjime visi 
šauliai-lės prašomi dalyvau
ti, Jau 11 vai. rinktis Šv. Jo
no bažnyčios šventoriuje ri
kiuotei su vėliava ir garbės 
sargyba. Visi dalyvauja uni
formuoti ir neuniformuoti.

Kuopos pirm. S. Lipčius

SYDNEY RAMOVĖNAMS 
IR VISUOMENEI

Pranešame, kad šiais 
metais Lietuvos Kariuome
nės Atkūrimo Šventės mi
nėjimas, įvyks Lietuvių 
Klube šia tvarka:

1. Minėjimo išvakarėse 
lapkričio 12 d. (šeštadienį), 
įvyksta ramovėnų šokių va
karas. Programą atlieka 
patys ramovėnai. Veiks tur
tinga fantais loterija.

2. Lapkričio 20 d. (sekma
dienį), 11.30 vai. pamaldos 
Mūsų Pastogė Nr. 45,1983,11.14. psl. 8

aų metų pirmas M.P. 
numeris bus - išleistas 1984 
m. sausio 23 d. Visi skaity
tojai per tą pertraukos lai
kotarpi numatomus 
parengimus ir skelbimus 
prašomi skelbti Mūsų Pas
togės šių metų paskutiniame 
numery.

Lygiai kviečiame ir visus 
bendradarbius prisiųsti 
šiems metams numatytus 
arba ateinančių metų pra
džioje tinkamus ir skubius 
rašinius kaip galint greičiau, 
kad redakcija jais galėtų pa
sinaudoti ir neturėtų reikalo 
teisintis, kad buvo pavėluo
ti.

Mūsų Pastogės Redakcija
1984 m. PARENGIMŲ 

SYDNEJUJE
KALENDORIAUS

REIKALU

Lapkričio 20 d., sekma 
dieni, 2 vai. Sydnejaus Liet. 
Namuose Bankstowne šau-

METINIS KONCERTAS
įvyksta Syd. Lietuvių Namų viršutinėje salėje gruodžio 3 d., šeštadienį, 7.30 
vai.

Programoje mišrus ir moterų Dainos choras. Diriguoja Bronius Kiveris ir 
Birutė Aleknaitė.

Bilietai $ 5 asmeniui. Moksleiviams $ 3.
Po koncerto šokiai Klubo auditorijoje.
Kviečiame ir laukiame!

Lidcoihbe bažnyčioje. Visi 
ramovėnai organizuotai ir su 
vėliava dalyvauja pamal
dose. Prašome prie minėji
mo prisidėti ir visas kitas 
organizacijas. Kariuomenės 
šventė - visų šventė.

3 vai. Lietuvių Klubo di
džiojoje salėje, įvyksta mi
nėjimas. Šiemet paskaitos 
nebus. Programa bus - lite
ratūrinės popietės pobūdžio, 
skaitant Kariuomenės At
kūrimo Šventės tema 
Erozą ir poeziją. Iš vietinių 

teratų su savo kūryba da
lyvauja: poetė - rašytoja 
M.M. Slavėnienė, poetas
J.A. Jūragis ir poetas Br. 
Žalys. Ramovėnų - sukaktu
vininkų pagerbimas. Dai
nuos ramovėnų choras.

Prašome visus
ramovėnus ir visuomenę, 
šiame minėjime kuo skait
lingiausiai dalyvauti.

Sydney ’’Ramovė” Valdyba

— Girdėjai? Toji ęarsi 
dainininkė staiga ištekėjo už 
muzikos kritiko, kuris jos 
koncertus spaudoje plakė be 
pasigailėjimo. To tai negaliu 
suprasti.

— Man visiškai aišku: o 
kaip gi kitaip jį nutildysi!

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE *
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (tel. 708 1414)

Lapkričio 19 d., šeštadienį
RAMOVĖNŲ BALIUS 

Įėjimas $ 3 asmeniui.

Lapkričio 27 d., sekmadienį, 2.30 vai. 
TURGUS

Daug laimikių!
Ateikite ir išbandykite savo laimę!
Maloniai ir smagiai praleisite popietę 
lietuviškoje aplinkoje!

kiamas visų Sydnejaus lie
tuvių organizacijų atstovų 
posėdis sustatyti ateinan
tiems metams lietuvių pa
rengimų kalendorių. Malo
nėkite pasiųsti i posėdį savo 
atstovus su pramatytomis 
datomis savo parengimams.

Dainos choro

ATSIPRAŠYMAS

Aprašydamas Australijos 
lietuvių sportininkių išvyką 
į Š. Ameriką ’’mūsų Pasto
gėje” Nr. 35, 7-tame pusla
pyje pareiškiau neigiamą 
pastabą moterų krepšinio 
rinktinės vadovės adresu, už 
ką jos atsiprašau.

R. Sidabras

PADĖKA

Širdingai dėkoju visiems, 
kurie lankė mane Lewisham 
ligoninėje, namuose ir laiš
kais. Ačiū už gėles ir kitas 
dovanėles ir už gausius laiš
kus. Dėkoju p.p. M. Petro- 
niui, O. Baužienei, J.O. 
Karatauskams, O. Osinienei, 
M. Kemežienei, V. Petniū- 
nienei, A. Kutkai, O. Rušie- 
nei, M. Migevičienei, A. 
Brunkienei, S. Pačėsai, M. 
Radzevičienei, A.J. Lady- 
gams, O. Jarmalavičienei,
K. Ščitnickienei, N. Curr, M. 
Vaškevičienei. Visiems čia 
suminėtiems asmenims 
tariu nuoširdžiausią padėką.

Paima Tallat-Kelpšienė

Sydnejaus Lietuvių pen
sininkams

PRANEŠAME; 
paskutiniame susirinkime 
nutartą rengti popietę Liet. 
Klube Bankstowne gruodžio 
11 d. 2.30 vai. sekmadieni.

Visi nariai ir svečiai kvie
čiami dalyvauti. Bus įdomi 
programa ir loterija. Po 
programos bendra arbatėlė. 
Įėjimas nemokamas.

Valdyba

PRANEŠIMAS

Canberroje Kariuomenės 
šventės minėjimas įvyks 
lapkričio 20 d., sekmadienį, 
šia tvarka:

Pamaldos St. Marys kop
lyčioje 11.30 vai. laikys kun. 
P. Mortuzas. Po pamaldų 1 
vai. Lietuvių Klube bus ofi
cialus minėjimas. Paskaitą 
skaitys p. V. Biveinis.

Dainos choras

PADĖKA ,

Ištikus nelaimei buvau paguldyta ligoninėn, kur labai 
rūpestingai mane lankė ir globojo Dr. V. Barkienė su 
dukromis Laima ir Rita. Mano nuoširdžiausia joms pade-' 
ka.

Ačiū p.p. V.Kabailienei, Sipavičienei, Keciorienei, Mi- 
gevičienei, Šaparienei, Savickienei, Butkams, Jankaus
kui, Bogušienei, Dr. V. Kišonui, S. Zablockienei, Jonai
tienei. Namuose lankiusiems p.p. Osinienei, Gilandienei,- 
Petronaitienei su sūnumi, V.J. Zablockiams, kun. P. But-, 
kui, B. Barkui.

Už nuoširdžius ir stiprinančius žodžius, už dovanėles ir: 
gėles ir už palankumą mane prisimenant, aplankant ir 
guodžiant visiems esu giliai giliai dėkinga.

O. Miniotienė

IMirtii bar Bbt* PrarUd.

Meninėje programoje pa
sirodys Sydnejaus teatro 
grupė Atžala ir Canberros 
tautinių šokių grupė Audė-

Po minėjimo seks tradici
niai skautų tėvų ruošti pie
tūs, nuplaunami klubo parū
pintu alučiu.

Sąryšy su minėjimu, da
lyviai taip pat turės progos 
apžiūrėti p. V. Biveinio pa
ruoštą nuotraukų parodą 
apie Lietuvos kariuomenę 
1918 - 1940 m.

Paroda bus atdara prieš ir 
po minėjimo.

Visi Canberros lietuviai 
kviečiami dalyvauti.

Ramovės vadovybė 
PRANEŠIMAS

Po 50 metų, 10% Austra
lijos lietuvių kalbės lietuviš
kai.

Ateikite pasiklausyti Vy
tauto Špokevičiaus referato 
’’Lietuvių kalba Australijo
je” ir Algirdo Šimkaus re
ferato ’’Lietuva ir lietuviai - 
istorija, realybė, svajonė ar 
įsitikinimas!'

Svarbiausia, atsineškite 
pozityvią nuotaiką, tikslu 
pasidalinti idėjomis su savo 
tautiečiais.

Vieta: 
kambary, 
Namuose, Nth. Melbourne.

Laikas: 2 15 vai., sekma
dienį, lapkričio 27 d.

Ruošia: Lietuvių Akade
minė Korporacija Romuva.

Bendruomenės
Lietuvių
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