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LIETUVOS OKUPACIJOS SUKAKTIS
Vytautas

Birželio 15 sueina 45 metai nuo 
tragiškos dienos, kai sovietų tankai, 
peržengę Lietuvos sieną iš rytų, ar' 
pajudėję iš rusų bazių Lietuvoje, 
užgniaužė mūsų tėvynės sunkiai 
iškovotą nepriklausomybę.

Nuo tos dienos prasidėjo lietuvių 
tautos Golgota.

Masinių trėmimų ir žudynių apnai
kinta, fiziniai ir dvasiniai prievar
taujama. jau keturiasdešimts penkeri 
metai tauta neša vergijos naštą.

Sovietų propaganda kartoja lais
vam pasauliui melą apie savanorišką 
Pabaltijo valstybių įsijungimą į SSSR, 
pafiioje Lietuvoje bandant ištrinti 
nepriklausomos Lietuvos atminimą.

1982 m. anglų kalba išleistoje 
Didžiojoje Sovietų Enciklopedijoje 
Pabaltijo valstybių okupacija ir prie
vartinis įjungimas į Sovietų Sąjungą 
aiškinamas sekančiai:

"1939 m. rugsėjo ir spalio mėnesiais 
SSSR sudarė savitarpines pagalbos 
sutartis su Estija, Latvija ir Lietuvą. 
Šių kraštų valdantys sluoksniai, 
simpatizavę fašistinei Vokietijai, 
bandė šias sutartis pažeisti. Tuo jie 
iššaukė Baltijos srities liaudies pasi
piktinimą. 1940 m. birželio mėn. 
buržuazinės tautinės vyriausybės 
buvo jų pačių tautiečių nuverstos. 
1940 m. liepos mėn. pravesti rinkimai į 
Latvijos Liaudies SAEIMA, į Lietuvos 
Liaudies Seimą ir į Estijos Valstybės 
Tarybą. Liepos 21 d. Baltijos srities 
liaudis atstatė Sovietinę valdžią savo 
kraštuose. Sudarytos Latvijos, Lie
tuvos ir Estijos S.S.R., kurios sava
noriškai įsijungė į S.S.S.R. 1940 m. 
rugpjūčio pradžioje." (31-mas tomas, 
psl.151)

Netiesa beveik kiekviename žo
dyje, o ypač daug kas nutylėta, kaip 
pvz. Molotovo - Ribentropo suokalbis 
prieš Pabaltijo valstybių ne
priklausomybę, ar pats okupacinis 
faktas.

Savitarpio pagalbos sutartys Pabal 
tijo kraštams primestos prievarta. Tai 
buvo ypač grubiai atlikta Estijos 
atžvilgiu. 1939 m. rugsėjo 19 rusai 
pradėjo masinę propogandą prieš 
Estiją, užblokavo jos uostus iš jūros, 
sovietų lėktuvai skraidė Estijos oro 
erdvėje, siekdami išprovokuoti inci
dentus. Galiausiai Estijai tiesiog 
pagrasinta karu. Invazija turėjo 
prasidėti rugsėjo 29 d. Visgi dieną 
ankščiau estai spėjo pasirašyti sutartį 
ir sutiko įsileisti rusų bazes.

Pasimokę iš Estijos likimo, Raudo
nosios armijos sukoncentruotų jėgų 
akivaizdoje, savitarpio pagalbos su
tartis turėjo pasirašyti ir Latvija bei 
Lietuva, ypač, kai rusai derybose 
pasigyrė, kad Molotovo - Ribentropo 
paktu jos jau perleistos rusų malonei, 
pagalbos iš užsienio negalima tikėtis.

Tipiškas sovietinis šmeižtas yra 
simpatijų fašistinei Vokietijai pri
metimas, ypaž po to, kai pirmoji 
Molotovo - Ribentropo sutarties 
versija buvo tų pačių rusų Lietuvą 
padovanojusi nacių malonei. Sim
patijų Vokietijai tikrai nebuvo nei

aSiijs

tautoje, nei valdančiuose sluoks
niuose. Jų nebuvo nei pas estus, nei 
pas latvius, kurių santykiai su 
vokiečiais dar buvo įtempti dėl žemės 
reformos, tuo labiau Lietuvoje, skau
džiai išgyvenančioje Klaipėdos krašto 
atplėšimą bei lietuvybės apraiškų 
persekiojimą Rytprūsiuose.

Apie "liaudies" pasipiktinimą su
tarties pažeidimais negalėjo būti nei 
kalbos, nes iš pabaltiečių pusės jokių 
sutarties pažeidimų nebuvo. Šių 
nepriklausomų respublikų vyriausybės 
buvo pašalintos Sovietų Sąjungos 
ultimatumų ir Raudonosios armijos 
invazijos pasėkoje. Taip vadinama 
revoliucija Pabaltyje buvo orga
nizuojama Maskvoje, per Sovietų 
Rusijos įgaliotinius satrapus (Žda- 
novą Estijoje, Višinskį Latvijoje, 
Dekanozovą Lietuvoje), kurie padik 
tavo "liaudies vyriausybių" sąstatą ir 
diktavo išleidžiamų įsakymų tekstus, 
kurių vykdymas buvo stropiai priži
ūrimas negausių vietinių komunistų, 
daug gausesnių svetimtaučių talki
ninkų kadrų bei milicijos - busimųjų 
enkavedistų, bei kraštą užplūdusios 
Raudonosios armijos.

Tarptautiniuose forumuose sovietai 
tvirtina, kad Lietuvos įjungimas 
atliktas teisėtai, pagal gyventojų 
norą neprasilenkiant nei su Lietuvos 
įstatymais, nei su galiojančiomis 
sutartimis.

Deja, birželio 15 smurto aktas 
sulaužė visą eilę sutarčių pradedant 
1920 m. liepos 12 taikos sutartimi.

Nepuolimo sutartis, M. Sleževičiaus 
vyriausybės pasirašyta 1926 m. rug
sėjo 28, buvo atnaujinta 1934 m., ir 
turėjo galioti iki 1945 m. pabaigos. 
Galiausiai ir savitarpio pagalbos 
sutartis , Lietuvos pasirašyta 1939 m. 
spalio 10 sovietams verčiant, įsakmiai 
garantavo Lietuvos teritorijos inte- 
grashimą ir sovietų nesikišimą į 
Lietuvos vidaus reikalus.

Tol, kol SSSR kariavo su Suomija, ji 
į Lietuvos vidaus reikalus ir nesikišo. 
Tačiau vos tik pasirašius taikos 
sutartį su Suomija (1940 m. kovo 12), 
komunistų partija pradėjo akciją, 
bandydama išprovokuoti incidentus 
rusų basių statyboje. Rusų kareiviai 
pradėjo būti išleidžiami iš bazių į 
miestus. Įsigėrę jie imdavo triukš
mauti ir vėluotis grįžti į bazes. 
Gegužės mėn. Lietuvos kariuomenės 
informacijos skyrius jau žinojo, kad 
sovietų 8-ta ir 11-ta armijos yra 
sutelktos Lietuvos pasienyje. Gegužės 
25 d., kaip perkūnas iš giedro dangaus, 
prasidėjo sovietų kaltinimai dėl karių 
"grobimo", nesutinkant kooperuoti 
šiuos incidentus aiškinant ir atmetant 
lietuvių tardymo komisijos surinktus 
duomenis. Sovietų Sąjungai knietėjo 
skubiai užimti Pabaltiją, kol Vokie
tijos pajėgos buvo sukoncentruotos 
vakaruose, kur gegužės 10 buvo 
prasidėjusi ofenzyva, parklupdžiusi 
Prancūziją.

nukelta i 4 psl.

II Karo pabaiga
40 met m sukaktuvės

Vokiečiams sustojus prie Maskvos ir 
dėl žiemos šalčių karo veiksmams 
Rytų fronte aprimus, 1941 metų 
gruodžio 7 pajudėjo trečiasis Berlyno
- Romos - Tokio ašies partneris 
Japonija.

Pilnai išnaudojant netikėtumo ele 
mentą, Japonijos "taikos" delegacijai 
dar tebebūnant Vašingtone, japonų 
lėktuvnešiai prisiartino prie pagrin
dinės ir didžiausios amerikiečių lai
vyno bazės Havajuose, Pearl Harbour 
uoste. Anksti rytą, ir laivynui, ir 
kranto įgulai esant visiškai nepasiruo- 
šusiems ir nieko nesitikintiems, iš 
lėktuvnešių pakilę bombonešiai ir 
torpednešiai puolė miegančius ameri
kiečius ir sudavė jie laivynui smūgį, 
nuo kurio jis ilgai neatsigavo.

Su karo pradžia Azijoje yra susieti 
du įdomūs epizodai. JAV prez. 
Roozevelt labai užpyko ant japonų, 
kad jie kaip reikiant nepaskelbė karo. 
Japonai norėjo paskelbti karą ir savo 
delegacijai Vašingtone pasiuntė ilgą 
šifruotą telegramą su paskelbimo 
turiniu. Bet kol neprityrę diplomatai 
išaiškino šifrą, karas jau buvo 
prasidėjęs. Antrasis epizodas vyko 
Pearl Harbour laivyno bazės prieki
niame žvalgybos punkte, turinčiame 
neseniai anglų išrastą radarą. Stebė
tojas puskarininkis, ekrane pamatęs 
neaiškias lėktuvų formacijas, pasi
šaukė karininką ir jam pareiškė, kad 
čia gali būti japonai. Tas gi jam liepė 
nekreipti dėmesio, nes tai greičiausia 
radaro sutrikimai. Aliarmas nebuvo 
sukeltas, sekmadienį rytą kietai 
sumigę amerikiečiai buvo užklupti dar 
lovose.

Sužaloję amerikiečių laivyną, japo
nai beveik turėjo laisvas rankas Rytų 
ir Pietų Azijos kontinente. Prieš šešis 
metus prieš Kiniją pradėtas karas 
įrodė, kad Azijos kontinente nėra 
jėgos, galinčios jiems atsispirti. So
vietų Sąjungai kovojant dėl savo 
egzistencijos prie Maskvos, angių 
laivynui bandant rasti "vaistus" prieš 
vokiečių povandeninius laivus Atlante 
ir ginkluotus prekinius "reiderius" 
Indijos ir Ramiajame vandenyne, 
menkos kolonistinės angių ir olandų 
kariuomenės nebuvo rimtu priešu 
japonų kariuomenei. Australijos ka
riuomenė, kiek jos tuo laiku tebuvo, 
kovojo su gen. Rommel Afrikos korpu, 
kuris buvo besuvarąs anglus į Sueco 
kanalą.

Nepaisant jų laimėjimų prieš di
desnį priešą, pradedant 1904-1905 
metų karu prieš Rusiją ir baigiant 
Kinijos paklupdymu, vakariečių gene
raliniai štabai apie Japonijos kariuo
menę turėjo labai žemą nuomonę. 
Karininkams teikiamoje apie japono 
kareivio kovinį pajėgumą informaci
joje buvo sakoma, kad jis fiziškai yra 
silpnas, turi blogas akis, negali kovoti 
džiunglėse ir bijo nakties. Dėl blogų 
akių - "visi japonai yra trumparegiai"
- jų aviacija nepavojinga, nes lakūnai 
neprimato.

Japonams nesulaikomai einant per 
pietryčių Aziją ir Ramiojo vandenyno 

salas, Australija pareikalavo, kad 
būtų grąžintos jos divizijos, ginančios 
angių interesus Afrikoje. Po ilgo 
delsimo, joms jau esant pakeliui į 
Australiją, I). Britanijos min. pirm. 
Churchill jų konvojų nukreipė į 
Malajus ir Singapūrą, kur jie "spėjo" 
išsilaipinti prieš šios iš jūros "nepai
mamos" tvirtovės kritimą. Singapūrą 
japonai paėmė iš sausumos, prieš tai 
dviračiais pervažiavę jų "bijomas" 
džiungles. Singapūro pakrančių arti
lerija neiššovė nė vieno šūvio - 
pabūklai buvo nukreipti į jūrą, o 
"nevykėliai" japonai "nežinodami" 
atėjo sausuma. Kovoje prityrę Aus
tralijos divizijos papuolė į japonų 
nelaisvę.

Vokiečių sausumoje vykdomą "žai 
bo karą" japonai sėkmingai vedė 
šokdami nuo salos į salą Ramiajame 
vandenyne. Anglų laivyno didžiausi 
kovos laivai "Prince of Wales" ir 
"Repulse", turėjusieji sunaikinti japo
nų laivyną ir apginti Singapūrą, buvo 
paskandinti "trumparegių" japonų 
lakūnų, japonų laivų nė nepamačius. 
Kaip ir lenkai su kavalerija, taip ir 
anglai su laivynu rengėsi kariauti 
tęsinį Pirmojo pasaulinio karo, neat
kreipiant dėmesio į to karo pabaigoje 
atsiradusias naujas ginklo rūšis: 
tankus ir aviaciją.

Rytų fronte 1942 metų pavasaris 
parodė vokiečių strategijos ir šarvuo
čių pranašumą, kada jų armijos, 
šiaurėje sustoję prie Leningrado, o 
viduryje atokiai nuo Maskvos, vykdy
damos vadovėliuose nurodytą "žaibo 
karo" taktiką, veržėsi į pietus, 
pasiekdamos Kaukazą. Dideliam Hit
lerio nepasitenkinimui (dėl nepaklau- 
symo priešingų įsakymų) tuolaikinė 
Vokietijos vėliava (juodas "haken- 
kreuz" baltame apskritime, raudo
name fone) buvo iškelta aukščiau
siame jo kalne Elbrus, Sovietų 
Sąjungos naftos šaltiniai beveik ranka 
pasiekiami.

1942 metų vasaros ofenzyva užėmė 
daugiau teritorijos, sunaikino daugiau 
sovietų karinės medžiagos ir daugiau 
sovietų kariuomenės papuolė vokie 
čiams į nelaisvę, negu 1941 metais. 
Atrodė, kad jie yra nesulaikomi.

švedų karalius Karolis krito ties 
Poltava. Napoleonas viską pralaimėjo 
prie Waterloo. Hitleris liepto galą 
priėjo Rusijos pietų stepėse, Volgos 
krante esančiame Stalingrado, prieš 
revoliuciją vad. Caricino mieste.

Stalingradą Wehrmacht pasiekė 
rudeniui tik prasidėjus - rugsėjo 
mėnesį. Dėl gero rusų įsitvirtinimo ir 
atkaklumo, pirmieji vokiečių bandy
mai miestą paimti buvo atmušti. Tai, 
atrodo, paveikė Hitlerio savimeilę ir 
jis, nepaisydamas savo generolų 
patarimų, atmetė "Žaibo karo" . 
principus ir, vietoje bandymo miestą 
apeiti, įsakė jį paimti. Rusai to ir 
laukė ir pradėjo statiškoje pozicijoje 
esančiam Wehrmacht "nuleisti krau
ją", ko anksčiau dėl greito judėjimo jie 
negalėjo padaryti.
Nukelta į 5 psl.
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Albertas Zubras
Pabaiga

V

Atskirai minėtini ekspresionistai, nors tai jau ir 
praeityje. Jie taip pat ėjo menas menui keliu.

Ekspresionizmas yra poetinė srovė, pasirodžiusi 
šio šimtmečio pradžioje Austrijoje ir Vokietijoje. 
Ekspresionizmas yra visiškas sukilimas prieš 
realizmą, impresionizmą, aišku, ir prieš klasicizmą. 
Ekspresionizmui (takos yra turėję filosofai Bergson, 
Husserl ir kiti fenomenologistai. Ekspresionizmas 
artimas ir egzistencializmui. Jo žymiausi poetai 
Georg Traki, Franz Werfel. Rainer M. Rilke. 
Ekspresionizmas grįžta į patį žmogų, aplinkos lyg 
ir nepastebint. Poezija, tai žmogaus kalba į žmogų. 
Aiški humanistinė tendencija. Lyrikoje todėl vyrauja 
refleksija, vaizdai kondensuoti ir ekspresyvūs. Tarp 
lietuvių ši srovė yra palikusi mažus įspaudus. 
Minėtinas P. Tarulis, jaučiama įtaka pas kai kuriuos 
keturvėjininkus. Atrodo, kad kai žvilgsnį kreipiam 
ne tiek į formą, kiek į gelmes, ekspresionizmui su 
savo brandžiąja ansktyvesniąja poezija yra gimi
ningas B. Brazdžionis, o taip pat ir V. Mačernis.

Prie praeities naujybių priklauso futuristai 
keturvėjininkai. Trylikai metų prabėgus nuo 
Marinetti manifesto, Lietuvoje futurizmas 1922 m. 
užsirekomenduoja su K. Binkio leidžiamais "Ketu
riais vėjais". šios poezijos kryptį apibūdina K. Binkis 
eilėraštyje "Išsirikiavo senatvė":

- Tai ne menas čiauškėti putpele 
ir gulbes ir meilę seilinti rašalu. 
Imame žodį ir koja kaip futbolą 
sviedžiame kur į dangaus pakraštį.

Jaučiame, kad tai visiškas lūžis su klasicizmo ir 
simbolizmo poezijos tradicijomis, žodynu ir eiliavimo 
forma. Mus ši srovė pasiekė per rusų poetą 
revoliucionierių Majakovskį.

Futurizmas yra nusikreipimas nuo racionalizmo 
amžiaus mąstančio, išminčiaus žmogaus idealo, kurio 
ir išorinis pasireiškimas bei žodis yra kontroliuotas, 
apvaldytas. Nesiekiama čia nė ekspresionizmui 
būdingų žmogiškosios buities filosofinių gelmių. 
Futurizmas atitiko technikos, eksperimento erai. 
Jam ateitis nesibaigianti pažanga, bet nuolat 
kintanti, nuolat visa kas sena griaunanti; pats gi 
žmogus vis skubantis, vis nerimstantis. Atsisakoma 
liaudies kūrybos atramos, nes tai seniena, tai 
praeitis. Be K. Binkio futurizmo keliais ėjo J. 
Tysliava, S. Šemerys, A. Rimydis. Lietuvoje ne 
miestas ir technika, bet kaimas ir žemės ūkis 
dominavo. Todėl ir naujas veidas lietuviškam 
futurizmui - kaimiškos temos. J. Tysliava dainuoja 
apie karvę:

POEZIJOS KELIAIS
- Jai pietums aš duočiau apelsinų, 
vakarienei vyno paragaut.
Ji nešiotų grandį sidabrinę, 
ji mokėtų šokti ir juokauti.

Simbolizmas giminingas idealistinei romantinei 
krypčiai, gi futurizmas realistinei. Tarp savęs tačiau 
giminingos, šios kryptys atsisakę klasicizmo varžtų. 
Drauge eina keliu menas menui. Mūsuose to kelio 
teoretikai buvo J. Herbačiauskas ir B. Sruoga.

Atskirai pomaironinėje eroje minėtini trečia
frontininkai, vardą gavę nuo "Trečio fronto" 
žurnalo, ėjusio 1930-31 m. Vardą sakėsi paimą nuo 
trečiosios kartos poetų, kurie ateiną po simbolistų ir 
futuristų. Taigi jie pačiu vardu atsibrėžė nuo 
idealistinio estetizmo ir nuo menas menui poezijoj 
kelio. Apie "Trečią frontą" susispietė socialistinių 
bei šiaip kairiųjų politinių pažiūrų eiliuotojai, tarp 
jų ir marksistai. Čia sutinkame K. Korsaką, A. 
Venclovą, B. Railą, K. Borutą, P. Cvirką, vėliau ir S. 
Nerį. P. Cvirka, tiesa, pagarsėjo savo apysakomis, 
bet 1928 m. išleido ir eilėraščių rinkinį "Pirmosios 
mišios".

Trečiafrontininkai meną laikė klasių kovos ir 
socialinio perversmo priemone. Menas pagal juos turi 
tarnauti gyvenimiškai, praktiškai idėjai. Jie teaukš- 
tino realizmą mene ir skelbė materialistinę 
pasaulėžiūrą. Trečiafrontininkų poezijoje stipriau
sias tuo metu buvo K. Boruta. Jo kelios programinės 
trečiafrontininkinės eilutės:

- Mūsų draugai
Fabrikuose, dirbtuvėse, laukuose...
Tai mes gyvenimą statom
Didelį, galingą, stambų.

Trečiafrontininkai jau nepriklausomoje Lietuvoje 
buvo pasukę socialistinio - marksistinio realizmo 
keliu, kuris Sovietų Sąjungoje telaikomas vieninteliu 
teisingu. Poezija turi tarnauti marksistinio materia
lizmo idealui. Ta prasme šios rūšies poezija yra 
idėjinė, propagandinė. Prie trečiafrontininkų prisi
dėjo ir Salomėja Neris. Tik dalis jos poezijos yra tos 
rūšies - marksistinės ideologijos ar skirta jos 
propagandai. Šiaip S. Neris neoklasikė, daug kur 
atsirėmusi į mūsų liaudies dainas, šia kūryba ji 
individualistė.

įjungus Lietuvą į Sovietų Sąjungą, poezijai stiprų 
apinasrį uždėjo komunistinė visasąjunginė ideologija 
ir visagalė komunistų partija. Turbūt, geriausiai 
naujųjų laikų poezijos kelią nusakė Antanas 
Venclova eilėraštyje "įkvėpimas", rašytame 
1947 m.:

- Sutvinksi kraujas, ir širdis tau ima
Žodžius dėlioti įkvėptos dainos -
Tu pąjunti pasaulio atgimimą.

Tik tas įkvėpimas ne mūsų, ne vaidilos pasąmonės 
balsas, bet partijos politinio kolektyvo reikalavimas. 
A. Venclovos žodžiai: "Ir vienas iš milijonų tų 
jauties, kur įsirėžę stumia šią planetą". Užbaigia 
politinis poetas šiuo posmu:

- Ir partija tau plačią žemę rodo,
Iškylančią iš darbo ir kovos,
Ir tu matai tarp milžiniško sodo
Pražydusią salelę Lietuvos.

Oficialiai Lietuvoje ir visoje Sovietų Sąjungoje 
propaguojama poezijai vienintelis "tikrasis kelias": 
- socialistinis - materialistinis realizmas ir 
tarnavimas komunistinės idėjos propagandai. Vis 
dėlto dažnai partijos suvažiavimuose nusiskun
džiama, kad tarp poetų esą daug neklaužadų, 
disidentų. Daugiau ar mažiau ištikimai partijos keliu 
dar ir dabar eiliuoja E. Mieželaitis, V. Mozūriūnas, 
E. Matuzevičius. Tačiau ir juose šiuo metu jaučiama 
atlyžimas nuo partinio dogmatizmo mene. Postalini- 
niais laikais daug lasivesni posmai, t.y. individualūs, 
grynai žmogiški motyvai.

VI

Lūžis su lietuviškuoju klasicizmu buvo neišven
giamas. Nauji laikai, naujos generacijos, naujos 
idėjos, todėl ir naujų kelių ieškojimas poezijai. Kaip 
gi nuobodžiai skambėtų, jei vis dar būtų eiliuojama 
pagal Donelaitį, Baranauską, Kudirką ar Maironį. 
Pomaironiniais laikais daugelis mūsų poetų, o ypač 
paskutinieji naujovininkai nebesijautė slegiami 
autoritetų sukurtų formos taisyklių ir apskritai 
meno kanonų. Jei kirtis ir liko pagrindiniu eilėdaros 
formaliniu ramsčiu, tai ir su juo kitaip operuojama. 
Sutinkamas logiškasis kirtis, besikartojąs posmo 
ribose, o kartais net kisdamas kiekvienoje eilutėje. 
Šiai literatūrinei naujovei pagrindas buvo liaudies 
dainos, kurios pasižymi ritmo laisvumu bei 
įvairavimu. Tokį reiškinį sutinkame pas ankstyvąjį B. 
Sruogą:

- O štai šalnoj nurudę
Vėl dirvonai sujūruos.
Žiedus šitiek syk pražudę,
Žels ir kapas ir lelijos.
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Tęsinys
PRANCIŠKĖLIO DIENA IR NAKTIS

Jurgis Janavičius
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Pranciškėlis atidarė bloknotą ir nubrėžė išilgai 
lapo liniją. Lapo viršuj vienoj pusėj linijos parašė 
raidę M, kitoj - raidę J. J raidės pusėj jis padėjo vieną 
daugybos kryželį. Atvertęs tolimesnį puslapį, jis 
užrašė: Seržantas McAvery, S-ko telefonas,walkie- 
talkie, gesintuvai.

Kikiliukai ir kurapkos (miniatiūrinės) jau buvo 
palesintos. Jų narvelyje girdėjosi intensyvus 
mažutėlių čirškimas ir bruzdėjimas. įsispyręs į 
lengvas japoniškas šliuraites, Pranciškėlis nusileido 
liftu į pusrūsį, užmetė akį ant savo ryškios vyšnių 
spalvos Renault R17 ir siauru šaligatvėliu šalia 
rampos išėjo gatvėn. Jau iš tolo jis mostelėjo kitoj 
pusėj gatvės cementu nulietą kiemą plaunančiam 
benzino stoties savininkui.

- Kas gero?
- Biznis eina neblogai. Šiaip nieko mandresnio. 

Paimti R17?
Duok man dėžutę tepalo.

- Savininkas nuėjo į stiklu atskirtą užtvėrimą ir iš 
ten, prieš tai švilpterėjęs, sviedė Pranciškėlio pusėn 
blizgančią skardinę. Pranciškėlis pagavo ją aukštyn 
ištiestą ranka.

- Užrašyk! - pasakė jis.
Grįžęs į pusrūsį, jis ištraukė iš įrankių dėžės 

atsuktuvą ir, tyliai keikdamasis, ilgokai bandė 
atidaryti skardinę. Atidaręs jis ją tuoj vėl uždarė, 
bet dangtelio stipriai neužspaudė. Tada jis nuėjo 
prie pusrūsy stovinčio šiukšlių kubilo ir, pažvelgęs 
vidun, iš kubilo ištraukė keletą medinių lopetėlių, 
ant kurių parduodami ledai, ir vielos gabalą. Tepalo 
blėkinę, lopetėles Ir vielą jis suvyniojo į skudurą.

DETEKTYVINE NOVELE
Gatavą ryšulį jis įdėjo į kišenę R17 duryse. Po kelių 
minučių iš savo buto jis jau skambino Sabukui.

- Atvažiuok pas mane...pasiimk gyventoją su 
savim... jokių kostiumų, kaklaraiščių, ilgų švarkų. 
Gali būti, jog priseis greitokai pajudėti...guminukus, 
taip. Bet ne ryškių spalvų. Sabukienė yra? Gerai. 
Duok ją šen.

Su Sabukienė jis kalbėjo ilgai. Baigdamas jis 
pasakė:

- Ir neužmirškite, ponia, pasakyti Dolekienei, 
kad, pakuodama savo verandoj dienoraštį, ji 
nepakeltų akių ir nepažvelgtų į verandos langus. O 
jeigu kartais ji neiškęstų ir pažiūrėtų, tai, kad jokiu 
būdu nepultų panikon, o viską toliau darytų, kaip 
mes ką tik kalbėjom.

- Aš,- girdėjosi žemas Sabukienės balsas, - tavo 
nurodymus pakartosiu jai žodis į žodį. Jokių raštelių 
su savim nesinešiu. Atmintį, kaip žinai, turiu gerą. 
Būk ramus.

Padėjęs ragelį, Pranciškėlis tuo pat užsimojimu 
suko kitą numerį.

- Good afternoon, Frank Ellis speaking. Is 
sergeant McAvery on duty?...Will be on to
morrow?...From 5 p.m. onwards. Good. Suits me 
fine... No. No messages...Shall do...Thanks.

Bloknoto antram puslapy Pranciškėlis apvedė 
"Seržantas McAvery" storu brūkšniu. Šalia jis 
prirašė: ryt, 5.05 vak.

Kai į^ buto duris pasibeldė Sabukas ir jo 
gyventojas, Pranciškėlis, prieš įdėdamas jį į švarko 
kišenę, kaip tik buvo pradėjęs sakyti keletą 
pamokančių ir su būsimais įvykiais surištų žodžių 

savo kišeniniam prožektoriui...
- Sveikas. Turi svečių? - įžengęs vidun, paklausė 

Sabukas.
- Ne. Kodėl?
- Man, rodos, lyg ir pasigirdo tavo balsas už durų. 

Pranciškėlis trūktelėjo pečiais.
Jie visi suėjo virtuvėn. Ant stalo buvo išdėtos 

stiklinės ir bonka "Johnny Walker".
- Tai dabar klausykite, - pilstydamas škotišką, 

pradėjo Pranciškėlis ir negaišdamas išdėstė vyrams 
reikalą ir šio vakaro uždavinį.

- Dolekienės namą, - kalbėjo jis baigdamas, - jie 
seka. Jie žino, kad pažįstami ją lanko ir, kad visi 
ateina ir išeina pro priekinius vartelius. Šuns pas 
Dolekienę nebėra. Tą jie irgi tikrai žino. Sutemus, 
atseit, kiek lankytojų neateitų, užpakalinis kiemas 
galėtų būti jų žmonių valdžioj. Klausymas yra tik 
kaip jiems papulti į jį. Kelias per kaimynų kiemus 
pilnas galimų netikėtumų, kuriuos visus iš anksto 
numatyti jiems būtų tik pastangų ir laiko gaišinimas. 
0 Dolekių sklypas yra siauras. Vienoj pusėj namas 
siekia tvorą; pro ten neprasilauši. Kitoj pusėj - dveji 
vartai: pirmieji, prie pat gatvės, žemi. Antrieji, tarp 
namo ir tvoros į kaimyno pusę, aukšti ir užrakinti. 
Tie aukšti vartai, pagal mane, lig šiolei stabdė juos. 
Šiandien vakare per klaidą ar išsiblaškymą 
Dolekienė paliks juos pravirus. Šitą jos neapsižiūrė
jimą jie, be abejo, pastebės. Mes trys bandysim būti 
vietoje. Laiko mums daug nebeliko. Taviškė, - 
Pranciškėlis atsigręžė į Sabuką, - jau, tur būt, baigė
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TAUTINIAI ŠOKIAI
Rašo B.

(Skaityta per radiją Adelaidėje)

Kai per minėjimus ar Lietuvių 
dienas stebime mūsų jaunimą šokant į 
nuostabaus grožio lietuvių tautinius 
šokius, dažnas savo širdy išgyvename 
ne tik estetini pasigėrėjimą, bet kartu 
ir pasididžiavimą savo tautine kul
tūra. Šiame krašte daugelį kartų 
esame matę įvairių tautų atstovus 
pasirodančius su savo tautiniais šo
kiais ir juos įvairiai vertinę. Bet 
visuomet sustojame prie savo tautinių 
šokių, kuriuos daugeliu atvejų ran
dame esminiai skirtingus nuo anų ne 
tik savo choreografija, bet ir sudėtin
gomis figūromis, dinamika, o kartais ir 
lyriškumu. Šį skirtumą pastebime ne 
mes vieni. Ne vienu atveju tai yra 
pabrėžę įvairūs svetimtaučiai, stebėję 
mūsų tautinius šoklus ir juos meniniu 
požiūriu aukštai vertinę. Tačiau ne 
dažnam ateina mintis, kaip tie 
tautiniai šokiai atsirado, atėjo į mūsų 
gyvenimą ir užėmė tokią svarbią vietą 
mūsų tautinėje kultūroje.

Liaudies šokiai, kaip ir kitos 
tautinės kultūros apraiškos, į mūsų 
gyvenimą atėjo ne staiga. Jie vystėsi 
per šimtmečius, kartu su mūsų tautos 
istorija, kol pasiekė šių dienų formas.

Šokio pradžios reikia ieškoti žiloje 
senovėje, kada primityviam žmogui 
judesys buvo pirmoji priemonė išrei
kšti savo vidinius išgyvenimus sąryšy 
su jį supančiu gamtiniu ir antgamtiniu 
pasauliu. Dažnai stebime filmus apie 
dar ir dabar egzistuojančias puslau
kines gentis, kurios įvairiomis progo
mis šoka savo gana primityvius šokius. 
Kad šokis net primityvių žmonių 
bendruomenėse turėjo svarbią reikš
mę, matome stebėdami Australijos 
aborigenus. Jie keliasdešimt tūks
tančių metų gyvendami šiame krašte 
nesukūrė jokios civilizacijos. Iki 
baltųjų atėjimo jie išliko akmens 
amžiaus kultūros žmonėmis. Bet šokis 
nuo seniausių laikų jų gyvenime 
vaidino labai svarbų vaidmenį. 
"Corroborree" ir kitus šokius jie 
tebešoka ir dabar.

Str auk as

Vystantis kultūrai ir civilizacijai, 
savo judesius žmogus išmoko reikšti 
įvairiau ir subtiliau. Primityvus šokis
amžių eigoje keitėsi ir tobulėjo, pažįstame.
įgaudamas vis patrauklesnes ir este- Seniausieji, primityvūs liaudies šo 
tiškesnes formas. kiai buvo nesudėtingi. Jie buvo šokami

Lietuvių tauta nuo neatmenamų 
laikų gyvendama gamtos prieglobsty 
ir su ja artimai santykiaudama, turėjo 
ir savus dievus. Norėdami jiems 
įsiteikti, užsitikrinti jų palankumą, 
sulaukti gero derliaus, sėkmingos 
medžioklės ar išreikšti padėką už 
pasisekimus, šoko įvairiom progom 
pritaikytus šokius. Tai buvo santykia
vimas su antgamtinėm jėgom - 
dievaičiais.

Kintant ir vystantis civilizacijai, 
šie šokiai praranda magiškąją galią ir 
prasmę. Šokis imta naudoti pasilinks
minimui ir išliejimui savo jausmų. 
Tačiau dar ilgai šokis visiškai neat
sipalaidavo nuo magiškos įtakos ir 
prietarų. Dažnas šokis įgavo savo 
prasmę bei paskirtį. Ž mogaus gyveni
mo svarbesnieji įvykiai ir įvairios 
metinės šventės būdavo atžymimos 
šokant tam tikrus šokius.

Dėl tos priežasties liaudies šokius 
galima sugrupuoti į kelias rūšis: darbo 

ir gamtos, apeiginius ir pramoginius 
šokius. Šie šokiai vadinosi liaudies 
šokiais, nes jie buvo skirtingai šokami 
atskiruose rajonuose. Jie nebuvo 
būdingi visai tautai. Tačiau juos 
subendrinus ir jų šokimą išplėtus 
visoje tautoje, šie šokiai tapo tauti
niais šokiais, kokius mes dabar 

grandine, susikibus rankomis. Grandi
nei susijungus, gavosi ratas. Šokant 
ratu, šokėjėli pritardavo daina. Šokio 
tikslas buvo gyvybės pažadinimas. 
Buvo tikima, kad šokio galia nustelbia 
blogį ir padeda gėriui pirmauti 
žmogaus egzistencijoje. Garbindami 
deivę Žemyną, žemdirbiai su visa 
šeima, susikibę rankomis į gran
dinę, šokio papročiu apeidavo kelis 
kartus savo laukus su viltimi susilaukti 
gero derliaus. Užbaigus derliaus 
nuėmimo sezoną, vėl būdavo šokama 
išreiškiant dėkingumą.

šokis su savo magiškąja galia lydėjo 
žmogų nuo jo gimimo iki mirties. 
Krikštynose, paėmę kūdikį į glėbį, 
šokdavo, kad jis užaugtų geras 
šokėjas, nes nuo to priklausė jo 
gyvenimo sėkmė. Jaunuolio subren
dimą taip pat atžymėdavo tam tikrais 
šokiais su paslaptingom apeigom. 
Šokis vaidino svarbią rolę ir vestu
vėse. Jau piršlybose piršlys pabrėž

davo, kad jaunoji yra gera šokėja, 
taigi šio to verta. Per vestuves buvo 
nustatyta kas su kuo šoka pirmąjį šokį. 
Būdavo specialus šokis svočiai ir 
piršliui. Vestuvės tęsdavosi kelias 
dienas ir būdavo daug šokama. Būdavo 
puotaujama ir šokama ir per laidotu
ves, norint užtikrinti mirusiojo palan
kumą.

Plečiantis civilizacijai ir atsiradus 
artimesniems ryšiams su kaimyninėm 
tautom, daug kas ėmė keistis ir tautos 
gyvenimo būde. Pasikeitimų atsirado 
ir šokiuose.

18 amžiuje iš Prancūzijos atėjo tuo 
metu ten buvę madingi šokiai, kaip 
menuetas, polonezas ir kiti. Tačiau jie 
buvo šokami dažniausiai tik dvaruose 
ir mūsų liaudies šokiams didesnės 
įtakos nepadarė. Tačiau kadryliai, 
atkeliavę iš Prancūzijos per Švediją, 
mūsų tautoje prigijo ir mūsų jaunimo 
buvo mielai šokami. Šio šokio ele
mentų randame mūsų tautiniuose 
šokiuose pvz., Šuste ir Jonkelyje. Kiek 
vėliau iš Europos vakarų atėjęs valsas 
mūsų liaudyje irgi neprigijo. Jis imta 
šokti daug vėliau. Bet 19 a. sukurta 
čekų polka gana greit paplito visoje 
Europoje, o taip pat ir Lietuvoje. 
Turime visą eilę tautinių Šokių, kurių 
pagrindinis žingsnis yra polkos žings
nis, pvz., Kalvelis, Rugučiai, Klumpa
kojis ir kiti.

19 a. gale liaudies šokiai Lietuvoje 
pradėjo nykti. Janimas, trokšdamas 
naujovių, pradėjo šokti to meto 
modernius šoklus, kaip Krakoviaką, 
Vengierką, Kadrylių ir kitus. Vieną 
kitą liaudies šokį bemokėjo tik 
senesnieji kaimo gyventojai. Gręsė 
visiškas liaudies šokių išbraukimas iš 
mūsų tautos gyvenimo.

Nepriklausomybės laikotarpy buvo 
pažadintas susidomėjimas mūsų etno
grafija ir tautosaka, kuriem gręsė 
panašus likimas, kaip ir liaudies 
šokiams. Tautosaką rinkti, ją klasifi
kuoti, moksliškai tirti bei publikuoti, 
prie Švietimo ministerijos buvo įsteig
tas Tautosakos archyvas. Jo organi
zatorium ir vadovu buvo paskirtas šios 
rūšies mokslu baigęs dr. J. Balys, 
dabar gyvenąs Amerikoje. Tautosakos 
rinkimas buvo vedamas visame krašte.
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šnekėtis su Dolekienė, atsisveikino ir, gal jau sėdi 
traukiny į namus. Už pusvalandžio ims sparčiai 
temti. Dėl to - į sveikatą ir judam.

- Dviem mašinom? -- paklausė Sabukas.
- Dviem. Gyventojas tevažiuoja su manim.
Lifte Pranciškėlis tą dieną gal ketvirtą kartą 

patikrino ar veikia jo kišeninis prožektorius.

- Beprotis! Mane jie gi nušaus!
- Nežinau, ponia. Pranciškėlis neminėjo jums 

gresiančio mirtino pavojaus.
- O aš sakau tau - beprotis, ir gana! Ir bendrai, ką 

jis iš viso sau įsivaizduoja: Pranciškėlis sako, 
atrakink vartus, ir aš tuoj bėgu ir atrakinu; 
Pranciškėlis sako, pradaryk užuolaidas, ir aš, kaip 
višta, bėgu ir pradarau; sako, pakuok dienoraštį - aš 
pakuoju. 0 iš kur pas jį toji galybė? Kalba, lyg, 
rodosi, visą pasaulį valdytų...Na, bet eikš čionai, 
Sabukiene. Arbata jau įpilta. Cukraus ar imi?

- Du šaukštelius, prašau.
- Na, tai dabar dar sykį iš eilės papasakok, ką man 

reikia daryti.
- Gerai, ponia. Pakartosiu jo žodžius: "Gerą 

pusvalandį prieš sutemstant jūs abi išeinate iš 
Dolekienės namų ir prie vartelių atsisveikinat. Tu, 
Sabukiene, nebeatsigręždama eini tiesiai į stotį ir 
važiuoji namo. Dolekienė uždaro vartelius, bet 
šoninius aukštus vartus ušdaryti ir užrakinti ji 
pamiršta. Jis pabrėžia žodį pamiršta. įėjus į vidų, ji 
užrakina visas duris, tai yra - priekines, į kiemą ir į 
skalbyklą. Priekinių teičiau grandine neužkabina. 
Kaip ir kiekvieną vakarą, ji patikrina ar visi langai

IR N A K TI S 

yra užsklęsti kabutėmis. Bet ji yra išsiblaškiusi...jis 
pabrėžia žodį išsiblaškiusi...verandoj ji užmiršta 
užtraukti užuolaidas. Sutemus Dolekienė uždega 
šviesą virtuvėje ir šalia jos esančioj verandoj ir 
užsiima kasdiene namų ruoša. Po kurio laiko ji 
nueina į tamsų salioną ir, stovėdama kambario 
gilumoj, žiūri į "Trent Thermostats" fabriko vartus. 
Be penkiolikos devintą šalia vartų tris kartus 
žybtelės lemputė. Dolekienė tada eina į kambarį, 
kuriame yra pono Beniaus daiktai. Ji paima 
dienoraštį, nuneša jį į verandą. Pasidėjus dienoraštį 
ant paties Doiekio kadaise padaryto staliuko, jinai jį 
supakuoja ir, judėdama greitai...jis pabrėžia žodį 
greitai...pasiima supakuotą dienoraštį, rankinuką, jei 
lyja, lietsargį ir, nieko nelaukdama, per priekines 
duris išeina į gatvę, skuba į stotį ir važiuoja pas 
Sabukus. Jai einant pro vartelius, prie "Trent" 
fabriko vartų vėl tris kartus žybtels lempelė. Tai bus 
ženklas, kad viskas vyksta pagal planą, ir, kad 
Dolekienė nuo visų pavojų yra apsaugota. Ir tai 
viskas.

Sabukienei bekalbant, Dolekienė žiūrėjo į ją 
išsprogusiom varlės akim ir pravira burna. Pusiau 
pakeltas arbatos šaukštukas buvo sustingęs jos 
rankoje.

- O kas?.. - paklausė ji. Bet pasakyti taip ir 
nepasakė nieko.

- Pranciškėlis dar prašė perduoti, kad, pakuodama 
verandoj dienoraštį, jūs geriau nepakeltumėt akių į 
užuolaidom neužtrauktą langą. Jeigu kartais 
neiškentusi pažiūrėtumėt, tai kad jokiu būdu 
nepultumėt panikon, bet viską ir toliau darytumėt, 
kaip jis nurodė. Gal, ponia, norėtumėt, kad aš 
paimčiau su savim daiktus, kurių jums reikės pas mus 

nakvynei?
- Taip. Ačiū. Tuoj atnešiu pižamą, tabletes ir 

tualetus. Aš, žinai, prieš išlydėdama tave, ta proga 
ir persirengsiu. 0 paskui, kol būsiu namuose, 
užsimesiu ant viršaus tą savo rožinį chalatą, - 
Dolekienės balsas ir ji pati staiga ir vėl pasikeitė. Jos 
žodžiai skambėjo griežtai ir energingai. Sabukienei 
ji pasirodė staiga atjaunėjusi, lyg rūpesčių metai 
niekad nebūtų jos palietę ir tarai plačiapetis 
referentas Dolekis, gyvas ir sveikas, sėdėtų čia pat 
šalia jos prie stalo.

* * *
Bos daugiau

ŽMOGAUS TEISIU
DEBATAI

Australijos min. pirm. R.J. Hawke įstaiga pranešė, 
kad Jungtinių tautų žmogaus teisių komisijoje, 
posėdžiaujančioje Ženevoje, Australijos atstovas 
kovo 8 padarė pareiškimą, kuriame išreiškiamas 
susirūpinimas žmogaus teisių pažeidimas šiuo laiku 
vykstančiais Afganistane ir Lenkijoje.

Apie padėtį Sovietų Sąjungos okupuotame 
Pabaltijy, Australijos atstovas pareiškė:

"Mes negalime neatkreipti dėmesio ir į tai, kas 
darosi kitur Rytų Europoje. Laike šių debatų 
buvo paminėti kai kurie įvykiai Sovietų Sąjungoje. 
Žmogaus teisių pažeidimai Pabaltijo valstybėse 
ypač persekiojimas individų, nedarančių nieko 
daugiau, kaip taikingai išreiškiančių savo tautinį ir 
religinį nusistatymą, Australijos viešajai nuomonei 
kelia rūpestį. Australijos vyriausybė taip pat tuo 
rūpinasi. Tokios persekiojimo priemonės, žinoma, 
yra vykdomos ne vien Pabaltijy. Kai kurios 
mažumos ir etninės grupės, siekiančios išlaikyti savo 
tautinę ir kultūrinę tapatybę taip pat yra panašiai 
persekiojamos."
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JONINIŲ PAPROČIAI
KRUPA VI C I U S

Prisimenu, mano senelis sakydavo, 
kad nesuspėdavo jam nuo ūsų sek
minių riebalai nudžiūti, o čia jau 
birželis su savo karštomis dienomis ir 
šiltomis naktimis - pradžia darby
mečio. Prieš jo pradėjimą buvo 
paprotys, kad už visa, kas bus išrauta, 
nupjauta ar iškasta, turėjo būti 
padėkota Dievui. Tam turėjome, taip 
vadinamas Kryžiaus dienas. Laike 
Kryžiaus dienų mūsų močiutės, mo 
tinos ir seselės pindavo iš lauko gėlių
ir žolynėlių vainikus ir jais papuoš
davo pakelėse ir kryžkelėse stovė
jusius kryžius. Vėliau prie jų rink
davosi pasimelsti ir jiems padėkoti už 
saugojimą laukų ir derliaus nuo visų 
žemiškų ir dangiškų nelaimių ir 
netikėtumų. Po kryžiaus dienų, dar 
prieš Jonines, mūsų močiutės, brai- 
džiodamos po rasotas pievas, skubėjo 
prisirinkti kmynų, ramunėlių, šala
vijų, čiobrelių ir kitų vaistažolių ir 
priskinti liepos žiedelių, kad šeimoje 
kam susirgus, turėtų iš ko išvirti 
stiprinančią arbatėlę. Žolynų rin
kimas, šieno ir dobilų nupjovimas ir 
suvežimas, turėjo būti atliktas dar 
prieš Jonines, nes Joninių naktį, 
laukuose bedūkdamos tos pašėlusios 
raganos, viską sugadindavusios - 
apkartindavusios.

Ir taip noromis, ar nenoromis, 
prisiartindavo birželio 24 naktis, - 
Joninių naktis. Naktis, kuri mūsų 
tautosakoje ir legendose sau panašios 
neturi. Tą naktį ir kaminuose vėjas 
keisčiau ūžia, bažnyčiose vidurnaktį 
vargonai patys groja, senuose bokš
tuose pelėdos ir ant žemės šunys 
vienodu balsu kaukia, kačių akys 
šviesiau blizga ir net papartis 
pražysta.

Okupacijos sukaktis

Atkelta iš 1 psl.

Sovietų 1940 birželio 14/15 nakties 
ultimatumas buvo grubus kišimasis į 
Lietuvos vidaus reikalus. Jis susidėjo 
iš trijų punktų:

a) Reikalavimas suimti ir atiduoti 
teismui atpirkimo ožius - buvusį vid. 
reik. min. b.gen. K. Skučą ir Saugumo 
dept. direktorių A. Povilaitį.

b) Reikalavimas pašalinti teisėtą 
krašto vyriausybę, ją pakeičiant 
sovietams palankia.

c) Reikalavimas įsileisti neribotą 
skaičių okupacinės sovietų kariuo
menės.

Deja, šiam ultimatumui nebuvo 
pasipriešinta ginklu. Ultimatumą pri
ėmus, Lietuvos įstatymai ir konsti
tucija buvo laužomi kiekviename 
žingsnyje. Prezidentas A. Smetona, 
pasitraukdamas į užsienį, savo pava
duotoju paliko min. pirm. A. Merkį. 
Merkiui nebuvo leista sudaryti naują 
vyriausybę. Visi jo pasiūlymai buvo 
sovietų atmesti. Svetima valstybė 
parinko min. pirmininką J. Paleckį ir 
kabineto kolegas. A. Merkys buvo 
sovietų priverstas patvirtinti naująjį 
kabinetą ir pats atsistatydinti.

A. Merkio prezidento pareigų 
perdavimas J. Paleckiui prasilenkė su 
Lietuvos konstitucija. A. Merkys, pats 
laikinai eidamas pareigas rinktojo 
prezidento A. Smetonos pavedimu, 
neturėjo teisės šių pareigų kam nors 
kitam perleisti. A.Merkio veiksmai, 
sovietų instiguoti, neturėjo juridinės 
galios. Tuo labiau juridinių galių 
neįgijo J. Paleckis, perėmęs prezi
dento pareigas nekonstltuciniai, ir su 
savo vyriausybe užkrautas Lietuvai 
okupacinės valdžios (Dekanozovo).

Be eilės potvarkių, griaunančių 
Lietuvos politinę ir ekonominę san
tvarką, naujoji vyriausybė išleido

Karves tą naktį raganos išmelžda- 
vusios, ant arklių bejodinėdamos, juos 
sušildindavusios, pailsindavusios. To 
išvengti, mano močiutė, bijodama 
raganų apkerėjimų, prie tvarto durų 
užkišdavo šermukšnių šakeles ir 
Joninių dieną neleisdavo išginti ban
dos, kol rasa nenukrisdavo. Senelis į tą 
reikalą kitaip žiūrėjo. Jis vakare 
paimdavo gabalą duonos, per
žegnodavo ir gerai pamirkęs rieba
luose, padalindavo šunims ir katėms.

Kada tie apsilaižę sumigdavo, jis 
nueidavo į tvartą ir arkliams bei 
galvijams pašventinta kreida per 
nugaras nubraukdavo. Prie visų durų 
paberdavo po truputį druskos, o pats, 
pora sykių persižegnojęs, krisdavo į 
lovą.

Kitaip ta naktis buvo sutinkama 
kitose vietose. Iš Kauno tą naktį nuo 
Vytauto Didžiojo bažnyčios, Nemuno 
vasaros uosto, plaukė garlaiviai su 
ekskursijomis į Rambyną, Babtus, 

rinkiminį įstatymą, kuris laužė Lie
tuvos konstitucijos raidę ir dvasią. 
Nominacijos turėjo užsidaryti liepos 
10, o tik 8 d. vyriausybė teikėsi 
paaiškinti, kas turi teisę nominuoti 
kandidatus.

Rinkiminė komisija diskreditavo 
visus potencialius sąrašus, išskyrus 
"Lietuvos Darbo Sąjungos". Ši są
junga buvo fiktyvi organizacija, 
formaliai sudaryta iš Komunistų 
partijos. Komjaunimo sąjungos, Lais
vamanių sąjungos, Nuomininkų są
jungos ir Darbo unijų centrinio biuro. 
Visi šio sąrašo kandidatai buvo 
automatiškai užtikrinti išrinkimu, ka
dangi jų skaičius buvo lygus Seimo 
atstovų skaičiui.

Visgi, dėl "legalumo", buvo pra
vesta rinkiminė komedija. Kad per 
rinkimus nebūtų incidentų, liepos 
11/12 naktį pravesti masiniai areštai. 
Pats balsavimas, įvykęs liepos 14 ir 15 
dienomis, buvo privalomas nuo 21 m. 
amžiaus (kas kirtosi su Lietuvos 
konstitucija). Pastangos rinkimus boi
kotuoti ar įmesti negaliojančias kor
teles, buvo veltui. Trūkstamus balsus 
pripildydavo balsų skaičiavimo komi 
sijos, kartais su kaupu (Mažeikių 
srityje balsavo 166 proc. rinkikų!).

Kauno radijas su pasididžiavimu 
skelbė "kvotos perviršijimus" - čia, 
Australijoje jau vien dėl šitokių 
procentų rinkimai būtų paskelbti 
negaliojančiais. Balsavo ir raudon
armiečiai, ir šiaip nepiliečiai.

Galutiniai rinkimų rezultatai per 
neapsižiūrėjimą sovietų agentūros 
Londone paskelbti vieną dieną prieš 
rinkimų pabaigą.

Kokį mandatą turėjo šis, taip 
išrinktas Liaudies seimas? Ypač kai jo 
vienintelis uždavinys buvo nutarti 
prašyti Sovietų Sąjungą įjungti Lie
tuvą į SSSR. įsijungimo klausimas ne 
tik nefigūravo rinkiminėje plat
formoje, bet jį iškėlusiems asmenims 

Kačerginę ir kitur. Kaune pasilikęs 
jaunimas par naktį šokdavo Baltosios 
gulbės, Liaudies namų ir Tilmanso 
salėse ir mažesniais būreliais links
mindavosi ąžuolyne.

Iškilos gamtoje būdavo ruošiamos 
ant ežerų ar ant upių krantų, 
kalnelių, piliakalnių, arčiau miškelių 
ar krūmų. Iškilmėms pravesti būdavo 
išrenkamas sugabesnis jaunuolis, kuris 
savo elgesiu, melais apie "raganas" ir 
dainuškomis susirinkusius links
mindavo iki ašarų.

Beveik visuose Joninių subuvimuose 
būdavo kuriami laužai ir dažnai iš 
šiaudų padarytos, senais moteriškais 

drabužiais apkarstytos raganų sta
tulos. Mūsų tėvynėje amžiais nusisto
vėjusiais papročiais šv. Jono dieną 
namuose ir iškiluose ugnis būdavo 
uždegama ir palaikoma tik su džio
vinta jonažole, kuri gausiai augdavo 
pakilesnėse vietose. Buvo tvirtai 
tikima, kad tik jos dūmai valė orą nuo 
blogų dvasių ir saugojo žmogų, 
gyvulius ir augalus. Prietaringesnieji 
dar ta pačia jonažole aprūkindavo 
namus, klėtis, daržines, klojimus, 

per rinkiminius mitingus buvo tiesiog 
grasinama areštu už kiršinančių 
gandų skleidimą.

Visgi šis nutarimas buvo seimo 
atstovų priimtas. Balsavo, rankas kėlė 

ne tik seimo nariai, bet ir salėje su jais 
sėdėję ir juos iš visų pusių apsupę 
milicininkai ir raudonarmiečiai. Nie
kas neskaičiavo balsų, 'nežiūrėjo ar 
visi 79 atstovai balsavo už - užteko 
salę pripildžiusių "svečių" rankų.

Jei sovietai tikrai norėjo inkor- 
įporuoti Lietuvą pagal Lietuvos 
įstatymus, turėjo pirma pakeisti 
konstituciją. Lietuvos konstitucija 
neleidžia atsižadėti nepri
klausomybės.

įjungimas buvo ir pasilieka smurto 
aktas. Jo nepripažįsta laisvojo pa
saulio valstybės, jų tarpe ir Austra
lija.

Lietuvių tauta savo protestą prieš 
inkorporaciją užantspaudavo 1941 m. 
birželio sukilimu, pokario partizanų 
kraujo aukomis, Romo Kalantos ir jo 
draugų gyvaisiais fakelais.

Po 45 nelaisvės metų, vergta tauta 
protestuoja ir šiandien, atiduodama 
duoklę sovietų koncentracijos stovy
kloms ir psichiatrinėms ligoninėms - 
kalėjimams.

Lietuva reikalauja laisvės.

Mus m t auti iii 14
šoki 14 raida

Atkelta iš 3 psl.

Ją rinko moksleiviai, studentai ir šiaip 
tautosakos mėgėjai. Tarp žodinės 
tautosakos buvo surinkta ir keleto 
liaudies šokių aprašymai. Šie aprašy
mai ir buvo pirminis šaltinis, davęs 
pradžią mūsų tautinių šokių renesan
sui.

Susidomėjimas tautiniais šokiais 
atsirado, galima sakyti, staiga, neti- 

tvartus ir gyvulius. Kartais ji būdavo 
užkišama palubėj, kad apsiginti nuo 
ateity grasančio nematomų jėgų 
puolimo.

Iškilos vadovui uždegus laužą, 
būdavo pradedama apie jį šokti. Šokiai 
beveik visur ir visuomet tą naktį 
būdavo pradedami ir užbaigiami senu 
mūsų tautiniu šokiu jonkeliu. Po to 
sekdavo kiti įvairūs šokiai, dainos, 
juokai ir išsigalvojimai. Apie 12 vai. 
nakties, vadovui pranešus, būdavo 
uždegama "ragana". Aplink sustojusi 
minia šaukė, sviedė ant jos ką tik kas 
pagavo, linkėdami greičiau pranykti. 
Tuo metu "raganą" laikantis, ugnies 
pagraužtas stiebas išvirsdavo. Visi 
iškilų dalyviai išvargę, užkimę ir 
alkani traukiniais, garlaiviais, 
važiuoti ir pėsti, palydėję visus 
nelabuosius ir "raganas", skubėdavo 
namo. Vienas, kitas grįžtant dar 
bandydavo ieškoti paparčio žiedo, 
kuris irgi žydėdavęs tik tą naktį.

Po Joninių sekė bažnytiniai atlai
dai, o po jų šv. Jono turgai. Apie vieną 
tokių turgų aš norėčiau čia prisiminti, 
nes jis yra neatskriamai susijęs su šv. 
Jono diena. Mūsų senam Vilniui ir jo 
apylinkėms jis daug padėjo turistiniu 
ir ekonominiu atžvilgiu. Gal būt 
paskutinis išsilaikęs Europoje 
gydomųjų žolelių turgus būdavo mūsų 
sostinėje Vilniuje. Tas turgus pra
sidėjo karaliaus Jogailos laikais, po jo 
perėjimo į krikščionybę. Jis visuomet 
įvykdavo šv. Jono dieną (birželio 24) 
prie senovinės ,šv. Jono bažnyčios 
sienos. Ten būdavo suvežama daugiau 
kaip 125 rūšių gydomųjų žolelių.

Prasidėjus Antrajam pasauliniu! 
karui šis turgus, kaip ir kitos mūsų 
tradicijos, okupantų buvo uždraustas 
ir nuo to laiko Joninių dieną šv. Jono 
bažnyčios sienos nepriglaudžia suva
žiavusių žolelių pardavėjų.

•*•■*•••• • • • •• •• • 
ketai. 1935 m. Londone buvo ruošia
mas tarptautinis liaudies šokių festi
valis. Per mūsų Užsienių reikalų 
ministeriją buvo gautas pakvietimas 
jame dalyvauti ir Lietuvai. Tai buvo 
auksinė proga Lietuvai pasirodyti 
tarptautinėj arenoj. Bet su kuo? 
Tautiniai šokiai anuo metu Lietuvoje 
galima sakyti egzistavo tik popieriuje. 
Bet geros progos nebuvo galima 
praleisti. Buvo paskelbta "mobiliza
cija" visų asmenų, ką nors nusivokan- 
čių apie liaudies šokius. Iš jau minėto 
Tautosakos archyvo buvo gauti turimi 
liaudies šokių aprašymai. Taip pat 
buvo suorganizuota ekspedicija į 
tolimus Lietuvos užkampius, kur apie 
liaudies šokius buvo kas nors girdėta. 
Pastangos buvo vaisingos. Ekspedi
cijos dalyviai parsivežė gausios me
džiagos, kuri prityrusių choreografų 
pagelba buvo apdorota ir tuo būdu 
buvo paruošti - atkurti pirmieji mūsų 
liaudies šokiai. Parinkta šokėjų grupė 
šiuos šokius gerai išmoko. Šokėjai 
įsitaisė gražius tautinius rūbus ir 
išvyko į Londoną. Koks buvo visiems 
džiaugsmas, kai mūsų šokėjai šiame 
festivalyje laimėjo antrą vietą ir grįžo 
namo, kaip herojai. Tik tuomet visi 
pamatėme, kokį kultūrinį turtą iš savo 
protėvių paveldejome, nors iki tol jo 
nemokėjome įvertinti.

Bus daugiau

A N TI S O VI E TI NI S 
RAKTAS

Afrikoje, marksistinėje Angoloje, 
jos oponentų valdomoje srityje įvyku
siame suvažiavime buvo sukurta 
sąjunga kovai su Sovietų Sąjungos 
imperializmu.

Šią sąjungą sudaro su Angolos 
marksistine valdžia kovojąs Unitą 
judėjimas, Afganistano, Laos ir Nika
ragvos laisvės kovotojai.

Suvažiavimą suorganizavo Vašing
tono grupė "Citizens for America".
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KELIONĖ Į CENTRĄ
JURGIS JANAVIČIUS

Atėjo ketvirtadienis ir mes išvažia
vom. Švintant jau buvom vakariniuose 
priemiesčiuose. Peak Frean biskvitų 
fabriko tinkuotas bokštelis stovėjo 
apsiliejęs brėkštančio ryto ružavumu; 
neužilgo ėmė retėti raudonos trafi- 
katorių šviesos. Bet pulsuojantis 
Sydney eismo ritmas jautėsi ligi 
Bathursto ir toliau, o priemiesčių 
atmosferą galutinai apleidom tik 
pravažiavę Narrominę. Vakarų hori
zontas tada atsivėrė platus ir lygiai 
nubrėžtas ir staiga aplink mus buvo 
labai daug dangaus.

Nyngan miestely Sundowner pub'e 
dideli, skrybėlėti, ilgų rankų ir kiek 
paniurę vyrai, žirėdami priešais save į 
esoteriškas tolumas kalbėjosi apie 
kritulių svarbą, nupenėtas aveles ir 
panašius dalykus... Sydney įtaka 
čionai buvo minimali.

Nakvojom Cobar'e. Ant rytojaus, 
nusukę nuo pagrindinio kelio, sustojom 
prie "Springfield Tank". Skardinis 
vėjo malūno lopetėlės sukosi sau kaip 
visuomet, pompa veikė ir ilgas lovys 
buvo pilnas vandens. Bet galvijų 
nebuvo nė kvapo; juos dabar, mat, 
veža semitreileriais. "Springfield 
Tank" tvoros gulėjo pavirtusios, sargo 
namo sienos žiovavo atsivėrusios 
kampuose, stogas gulėjo įstrižai 
nusmukęs iki žemės. Klib... klib... klib 
ir paskui vėl klib... klib... lėtai 
besisukančio malūno ratas generavo 
tirštą melancholiją. Savo užrašų 
knygutėje užsirašiau: Don't talk to 
Australians about Conelinen... Prava
žiavę šonan dar keturiasdešimt kilo
metrų, Mount Grenfell farmoje apžiū
rėjome aborigenų piešinius, nupieštus 
iš apačios ant uolų, atsikušusių kaip 
kreivos, žemų kambarių lubos. Čio
nai, tose be alinėse lygumose į rytus 
nuo Darlingo upės, kadaise gyveno 
medžiotojų gentys, kurių jau seniai

EVA KUBBOS Į KONGRESĄ
Sydney mieste gyvenanti lietuvaitė 

menininkė Eva Kubbos išvyksta ilges
niam laikui į Europą.

Liepos 7-14 ji pakviesta dalyvauti 
Dvyliktame tarptautiniame meno ir 
komunikacijos kongrese (Twelfth In
ternational Congress on Arts and 
Communications), kuris įvyks Buda
pešte.

Kongresą ruošia Tarptautinis bio
grafinis centras (International Bio
graphical Centre - 1BC) esantis 
Cambridge, Anglijoje.

Šio centro biografiniame leidinyje 
apie Evą Kubbos rašoma:

"Lietuvaitė Eva Kubbos yra viena 
iš daugiausia pasižymėjusių europie
čių menininkų, po Antrojo pasaulinio 
karo apsigyvenusių Australijoje. Ne
seniai išleistoje knygoje "Akvarelės 
dailininkai Australijoje" Jean Camp
bell apie ją (taip pat ir kitą lietuvį 
menininką Henriką Šalkauską) rašo, 
kad "... jų didelės jausminiai papras
tos kompozicijos storame popieryje 
turi monumentalinę kokybę, iki šiol 
Australijoje, šioje dailės srityje, neži
nomą".

Abstraktaus ekspresionizmo Evos 
kūriniai plačiai pripažįstami - priima
mi visoje Australijoje. Tai matosi iš 
valstybinėse meno galerijose esančių 
jos paveikslų ir iš didelio skaičiaus 
laimėtų, ypač akvarelėje, meno pre
mijų. Trustee's Prize ji laimėjo keturis 
kartus, o Pring Memorial Prize, 
skiriamą moterims menininkėms, de
vynis kartus (galimai dvi daugiausia 
vertinamos akvarelės premijos Aus
tralijoje). Šias premijas skiria New 
South Wales valstijos meno galerija. 

nebėr. Ant uolų išliko tik buvusių 
ugniaviečių suodžiai ir piešiniai: 
rankos, išskėstais pirštais, toteminiai 
ženklai ir primityvios, bet su neabejo
tina kūrybine kibirkštim nupieštos 
žmonių figūros. Mt. Grenfell farmoj 
už $ 20 į dieną galima išsinuomoti 
vieno miegamo ir virtuvės namukus su 
pagrindiniais patogumais. Lygumų 
vienatvė, jei kas jos pasiilgęs, yra 
prieinama. Kas ten atvažiuoja? Žmo
nės iš didmiesčių, gal tie, kuriems 
reikalinga terapija nuo visokių mo
derniško gyvenimo sindromų...

Broken Hill, Grand Palace Hotel
Už Wilcannijos, kitoj pusėj Darlingo 

sustojom "Little Topar" pub’e. Tele- 
com'o tarnautojas, pakeleivingas kaip 
ir mes, pasakojo apie auto nelaimę, 
kurion buvo įvelta jauna moteris, jos 
nauja japoniška mašinėlė ir kupranu
garis. Visi trys smarkiai nukentėjo.

į Broken Hill įvažiavom temstant. 
Kambarys buvo jau iš anksto užsaky
tas pas Mario, jo didingam Grand 
Palace Hotel, pačiam vidury miesto. 
Ant lubų virš laiptų į antrą ir trečią 
aukštą, Mario pats nutapė savo

Užsienyje jos paveikslų yra Merz 
rinkinyje, JAV ir valstybinėse meno 
galerijose Kuala Lumpur, Malaizijoje 
ir Lietuvoje.

Eva taip pat dalyvavo Australijos 
meno parodose Tokio, Londone, 
Vašingtone, Čikagoje ir Niujorke.

Sydnėjaus Delmar galerijos direk
torius D. Max Taylor, per penkiolika 
metų turėjęs progos stebėti ir vertinti 
savitą Evos meną, reguliariai išsta
tomų jo vadovaujamoje galerijoje, 
rašo: "Atvykus iš šaltų Šiaurės 
Europos kraštų, Evos ankstyvuosiuose 
darbuose dominavo Australijos saulė, 
tapusi beveik simboliu perėjime iš 
tamsumų , laikinai apsupusių karo 
audrų sugriautą Europą, į saulės 
aplietą, nesužalotą Australijos 
gamtovaizdį. įgaunant artimesnį ryšį 
su tipiškais australiškos gamtos ele
mentais, ankstyvieji daugiau abstrak
tūs simboliai ir įgimtas jos kūrybos 
lyricizmas pasipuošė turtingesnėm 
spalvom, išplaukiančiom iš artimesnio 
ryšio su vietine augmenija, žeme, 
uolomis ir jūra.

Šis kūrybiniai jausminis abstraktus 
pasiėmimas charakteringo australiško 
gamtovaizdžio, Australijos meno mė
gėjų buvo sutiktas su retai moterims 
menininkėms rodomu dideliu įverti
nimu".

Eva Kubbos taip pat įrodė, kad ji 
yra viena iš Australijos vadovaujančių 
grafikių. Ji buvo viena iš įkūrėjų 
grupės Sydney Printmakers. 1962 
metais ji dalyvavo Trečiame tarptau
tiniame grafikų bienalyje, įvykusiame 
Tokio.

Būdama aktyvi Australijos akvare

Botticelli "Primaveros" versiją. Ant 
sienų - Australijos vaizdai. Meninin - 
kas: aborigenas, kuris dirba, kaip sako 
Mario, kada jis čia. "Aš čia", pasakė 
jis atvažiavęs paskutinį kartą iš Port 
Augustos (360 km), "taksi šoferis 
laukia, kad tu, Mario, sumokėtume!". 
Mario sumokėjo, bet nenoriai.

Vakarienę pavalgėm milk bare 
"Kookaburra". Ir tada išėjom į Argent 
Street, pagrindinę Broken Hill gatvę, 
pažiūrėti kas darosi.

Buvo penktadienio vakaras. Gatve 
dideliu greičiu judėjo daug gražiai 
nublizgintų, nikeliuotais apkalimais 
pagražintų 10-12 metų senumo Hol- 
denų, Fordų ir kitokių australiškų ir 
amerikoniškų automobilių. Prie rau
donų eismo kontrolės šviesų tos 

mašinos sustodavo žviegiančiais stab
džiais ir aukštai į viršų pakilusiais 
užpakaliais, o šviesom pasikeitus jos 
vėl šokdavo priekin, riaumodamos 
kaip žvėrys ir skleisdamos aplink save 
aitrų, degančios gumos kvapą. Vai
ruotojai ir keleiviai buvo 16-18 metų 
berniukai ir mergaitės, trumpais 
peroksidų nubaltintais plaukais, vilkį 
tamsiais, palaido kirpimo rūbais.

Prie pašto, priešais The Grand 
Palace viešbutį, vidury šaligatvio 
būriavosi to paties amžiaus jaunimas, 

lės instituto narė, Eva savo kūrybą 
buvo išstačius! Tarptautinio meno ir 
fotografijų parodose Sydnėjuje 1983 
ir 1984 metais ir "Present Day 
Australian Drawing" Fremantle, 
Western Australia, 1984 m. Ji yra 
įtraukta į "Who's Who of Women 
Painters" ir dažnai kviečiama įver
tinti kitų menininkų darbų parodas. 
Jos nuomonės ieško ir ją labai vertina 
kiti kolegos menininkai.

Žinomi meno istorikai, kaip Ber
nard Smith knygoje " Australian 
Painting 1788-1970", James Gleeson 
trečiame tome savo knygos "History 
of Australian Art" ir Elwyn Lynn 
monografijoje "Drawing" (Australian 
Art Series) vieningai aukštai vertina 
išskirtiną ir individualų Evos įnašą į 
meno vystymąsi Australijoje.

J.M.

Pasaulinio karo.*.

Atkelta iš A. psl.

Pakartotini vokiečių bandymai pa
imti miestą pareikalavo visų jų 
kariuomenės rezervų. Ilgi atstumai, 
artėjanti žiema, neentuziastiški są
jungininkai rumunai, vengrai ir italai 
ir, dėl vokiečių elgsenos belaisvių ir 
užfrontės gyventojų atžvilgiu atsira
dę partizanai vokiečius sukaustė tiek, 
kad rytuose jie jau neatsigavo.

1942 metai, kurie iš vokiečių pusės 
karo vedime buvo patys sėkmingiausi 
(Atlante siautė jų povandeniniai 
laivai, o Šiaurės Afrikoje gen Rommel 
Afrikos korpusas), jiems pasibaigė 
nesėkmingai.

Ar karo eiga būtų buvus kitokia, jei 

daugiausiai mergaitės. Šalia jų auto
mobiliai staiga sustodavo; vieni kelei
viai išlipdavo, kiti lipdavo vidun. Ir tas 
viskas vyko greitai ir mechaniškai. Po 
maždaug pusę valandos užtrukusio 
durų trankymo ir motorų riaumojimo, 
nikeliuotos pabaisos viena po kitos 
grėsmingai suūžusios nuskrido į nak
tį...

Ant rytojaus, Jolanta nuėjo kalbėtis 
su australo menininko Pro Hart 
seserim, o aš vežiau mašiną į garažą. 
Laukdamas padariau keletą škicų 
kitoj pusėj Broken Hill stoties supiltų 
šlako kalnų. Su pastatais ir kasyklų 
struktūromis ant viršūnių jie atrodė 
kaip renesanso laikų bastionai.

Pietus pasiruošėm ir valgėm sausoj, 
raudonu smėliu užtvinusioj Stephens 
Creek vagoj netoli Silverton. Balti 
lapai ant saulės nušviestų didžiulių 
eukaliptų švitėjo sidabru. O į pava
karę nuėjom išgerti alaus į pub'ą 
"Kiaulė ir švilpukas" (Pig & Whistle) 
ant Bromide street. Rekomenduojam: 
patarnavimas geras, alus skanus, 
švaru. Bet kalbėti prieš unijas 
nukreiptom temom čionai, kaip ir 
visam likusiam mieste, nepatartina.

Broken Hill palikom su pirmais 
aušros spinduliais. Saulei pakilus gal 
per du sprindžius, mes jau buvom 
beveik idealaus plokštumo žvyriaus 
plynioj tarp Cockburn ir O'Lary. Tai 
magiška vieta. Nuo horizonto iki 
horizonto dvi pagrindinės spalvos: 
šiltas, tolybėse kiek žiburiuojantis 
rusvumas ir tyra dangaus mėlynė. Ir 
tai viskas. Jei nori įvairumo, žiūrėk į 
savo baltą (jei baltas) delną...

Tuoj už Wilmington kirtom per 
pietinę ištaką Flinders Ranges kalnų 
virtinės. Žvelgiant atgal, kalnų spal
va buvo pilka. Priešais mus švitėjo jūra 
- Spencer Gulf. Šiaurėj matėsi Port 
Augusta.

Rus d augi a u

H. Antanaitis 
Londone

VI Pasaulio lietuvių jaunimo kong
reso ruošos komiteto pirmininkas 
Henrikas Antanaitis gegužės mėnesio 
pabaigoje su žmona Dalia ir vaikais 
lankėsi Anglijoje.

Londone jiems buvo suruoštas 
priėmimas, kurio metu H. Antanaitis 
plačiai papasakojo apie kongreso 
ruošos darbus. Numatoma, kad iš D. 
Britanijos dalyvaus 6 atstovai, tiki
masi ir stebėtojų bei turistų.

Gegužės 23 kongreso reikalais H. 
Antanaitis kalbėjosi su jaunimo atsto
vais, o per Sekmines dalyvavo D. 
Britanijos Lietuvių sodybos 30 metų 
sukaktuvių minėjime ir pasakė kalbą.

Didžiosios Britanijos lietuvių są
jungos pirmininkas Jaras Alkis są
jungos vardu kongreso rengimo reika
lams Henrikui Antanaičiui įteikė 100 
svarų čekį. Kongresą piniginiai pa
rėmė ir DBLJ Sąjunga, per savo 
pirmininką Romą Juozelskį įteik
dama čekį.

Hitleris nebūtų bandęs paimti Stalin
grado, sunku pasakyti: tuo laiku 
vokiečių resursai buvo ištempti iki 
galo. Nežiūrint japonų pasisekimų 
Azijos pietryčiuose, Amerikos ir 
Anglijos pramonė ir žemės turteli tuo 
laiku buvo nukreipti Vokietijos sunai
kinimui. Sunku tikėti, kad 60 milijonų 
tauta su aprėžtais resursais galėtų 
atsispirti sujungtom Anglijos ir Ame
rikos jėgom, tuom labiau, kad savo 
elgesiu rytuose draugų ji neįsigijo.

1943 metų pradžia buvo vokiečių 
karinio dominavimo pabaiga.
Mūsų pastogė Nr. 24, 1985.6.17, psl. 5
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SVAJONĖS DAINUOJA SYDNEJUJE UŽSIENIO SPAUDOJE
Po susipažinimo su kylančiomis 

Melboumo žvaigždėmis Parapijos sa
vaitgalio mokyklos baliuje, turėjome 
malonią progą sekančią dieną, gegu
žės 25, sekmadienį išklausyti jų 
koncerto. Sydnėjuje pirmą kartą teko 
girdėti visapusiškai gerai pravestą 
koncertą, kurį išpildė jaunos Austra
lijos lietuvaitės: sopranas Virginija 
Bruožytė, mezzosopranas - altas 
Birutė Kymantienė-Šaulytė ir jų 
akomponiatorė Zita Prašmutaitė. Mu
zikinė vadovė ir administratorė Dai
nos Sambūrio dirigentė Danutė Levic
kienė. Jos griežtą profesionališką 
toną pastebėjome ir publikoje. Net 
korespondentui nebuvo leista pasi
naudoti rekorderiu. Sakė, kad geriau 
nerašyk, bet nerekorduok.

Atsidarius scenai maloniai nuste
bino darni Melboumo ir Sydnėjaus 
jaunimo kombinacija. Jaunosioms 
"Svajonėms" į talką atėjo Sydnėjaus 
jaunimo orkestrėlis. Jame groja elek
troniniais vargonais Justinas Ankus, 
būgnais Denius Stasiūnaitis ir 
elektrine gitara Ričardas Červin. Jie 
talkininkavo Zitai Prašmutaitei paly
dėdami "Svajonių" dainas.

"SVAJONIŲ” dainininkė Virginija 
Bruožytė

Pirmąją koncerto dalį "Svajonės” 
pradėjo duetu dainuodamos estradines 
dainas iš Lietuvos: Jaunimėlyj taip 
smagu - G. Paugos, Nemuno kloniai - 
B. Gorbulskio ir Papartėlis žydi - V. 
Klenickio. Virginija Bruožytė solo 
išpildė Volungėlę ir Saulėlydis tėviš
kėje - B. Gorbulskio. Kritikai nespėjo 
atidaryti burną dėl estradinių dainų, 
kai jaunosios damininkės perėjo į 
liaudies dainas: Ulijoną, Raudą, 
Metaujėlę ir Gale lauko toli. Čia 
pasigirdo viduramžių garsai. Tai 
tipiškos lietuvių dainos. Išgirdome ir 
vietinių kūrinių: Gimtinės padangėj, 
žodžiai ir muzika geelongiškio M. K. 
Klajūno ir Kalnai ten dainavo - 
harmonizuota kun. P. Butkaus.

Antrą dalį pradėjo Virginija Bruo 
žytė su Vilija - muz. F. Lehar ir_ 

Upėtakiu F. Šuberto. Duetu vėl grįžo 
prie st radinių: Oi motinėle - B. 
Gorbulskio ir Trys berželiai - M. 
Noviko. Plaukia sau laivelis, St. 
Šimkaus, iššaukė gausių plojimų, 
Nemunas atves - Z. Venckaus.

"SVAJONIŲ" dainininkė Birutė 
Kymantienė
Birutė Kymantienė padainavo Pa

ryžiaus tango - C. Barimo ir Prisimink 
- A. Raudonijo. Birutė laisvai jaučiasi 
šiose dainose ir būtų tikra palaima bet 
kokiame mūsų baliuje. Duetu užbaigė 
koncertą su Gimtinės aidais - B. 
Gorbulskio. Dainuokime po du - M. 
Noviko ir Dar anksti - B. Gorbulskio. 
Sydnėjaus publika jaunųjų dainininkių 
taip lengvai nepaleido ir joms prisiėjo 
dar kelias dainas pakartoti.

"SVAJONIŲ" koncerto Sydney 
Lietuvių namuose pranešėjas A. 
Svaldenis su Sydney lietuvių jauni
mo pirm. R. Barkute
Koncerto programą pranešinėjo 

Rita Barkutė ir Audrius Svaldenis. Tai 
buvo Jaunimo sąjungos suorganizuotas 
įdomus koncertas. Lauksime mūsų 
jaunų dainininkių vėl Sydnėjuje, o jei 
ne, tai bent jų dainų plokštelės, kuri 
turi pasirodyti apie rugpjūčio mėnesį, 

kor.

STUMDYMASIS 
K REMLI UJE

Galvojama, kad liepos 2 prasi
dedančiame Aukščiausios tarybos 
"posėdyje" Kremliuje, Gorbačiov bus 
"išrinktas" jos pirmininku - Sovietų 
Sąjungos prezidentu.

Į padėjėjo ir partijos ideologo vietą 
taikosi Jegor Ligačiov, Maskvoje 
atsiradęs tik prieš porą metų iš Sibiro.

Dabartinis min. pirm. Tichonov 
(80m), greičiausiai pakeis Vitaly 
Vorotnikov.

Gegužės mėnesį būdamas Lenin
grade, Gorbačiov partijos "apara- 
čikams" impromptu pasakė kalbą, kuri 
sumaišė partijos propagandistus: tru
ko penkias dienas kol buvo paskelbta 
jos santrauka, o pilnas tekstas 
paskelbtas tik po kelių savaičių.

Toje kalboje Gorbačiov puolė 
nelegalų prekiavimą, korupciją ir 
tuos, kurie priešinasi jo potvarkiams, 
įskaitant padidinimą privačiai apdir
bamų žemės plotelių.

NORI PAKREIPTI 
UPES

Maskvoje paskelbtas planas nu
kreipti kai kurių į šiaurę tekančių 
Sibiro upių vandenis į pietus. Pirmu 
kart šis planas buvo paskelbtas 1983 
metais, bet užprotestavus kai kuriems 
Sovietų Sąjungos ir viso pasaulio 
ekologams, jis buvo peržiūrėtas ir 
sumažintas. Pirminiame plane buvo 
numatyta visą vandenį iš Ob ir

110 metų lietuvė
Anykščių rajono, Žizdras kaimo 

gyventoja Marijona Mackonienė kovo 
mėnesį atšventė savo 110—jį gimta
dienį. Jos vyras mirė jau prieš 
penkiasdešimt metų.

MŪSŲ KIPRAS

Tokiu vardu Lietuvoje pagamintas 
TV dokumentinis filmas apie Kiprą

Lietuvos vėliava Pabaltiečių sporto šventės atidaryme. Auburn birželio. 1.

Jenisėjaus upių nukreipti į Aralo jūrą, 
kuri dėl per didelio į ją įtekančių upių 
naudojimo drėkinimui, nukrito 10 
metrų.

Ekologai galvoja, kad gėlo vandens 
sumažėjimas šiaurinėse jūrose nei
giamai atsilieptų ne tik į vietinę 
gamtą, bet paliestų visą pasaulį.

K O MU NI ST A5S
G AI EISI

Buvęs Vengrijos ministras pirm. 
Andras Hegedus, kuris 1956 pasirašė 
po raštu, kviečiančiu Sovietų Sąjangą 
pasiųsti savo kariuomenę numalšinti 
Budapešto sukilimą, pareiškė, kad jam 
dabar dėl to gėda.

Per Radio Free Europe jis pasakė, 
kad: "aš turiu dalintis atsakomybe už 
Vengrijos likimą po 1945 metų, ypač 
už vengrų tautai primestą svetimą 
režimą... Man gėda, aš klydau."

Andras Hegedus šį pareiškimą 
padarė viename iš interviu, kurie buvo 
padaryti jam neseniai lankantis Vaka
ruose. Vengrijos ministru pirmininku 
jis pasidarė 1955 ir juo buvo laike 
1956 metų sukilimo.

Toks Hegedus pareiškimas lyg tai 
pateisina Sovietų Sąjungos įsikišimą - 
jie buvo kviesti. Žinant kas įvyko po 
12 metų Čekoslovakijoje, kai sovietai 
įsikišo niekeno nekviesti, galima 
sakyti, kad jo pasirašytas kvietimas 
nieko nereiškė - sovietai vistiek būtų 
įsikišę.

Petrauską. Jį sudaro trys dalys: 
"Šerkšnu pražydę metai", apimanti jo 
gyvenimą sovietiniais laikais, "Pilna
ties upė", apie jo veiklą nepri
klausomos Lietuvos Valstybės teatre 
ir "Prie ištakų" - jo artistinio 
gyvenimo pradžia.

Filme apie Kiprą Petrauską kalba ir 
savo asmeniškus apie jį išgyvenimus 
pasakoja aktorius Rimantas Siparis.

Filmo scenarijų parašė I. Mikšytė, 
režisavo K. Musnickas, operatorius j. 
Se siekas.

mmmmmi

Poezijos keliais...

Atkelta iš 2 psl.

Susilaukėm daug įvairesnės ir subtilesnės tema
tikos, sudėtingesnio ir vaizdingesnio žodyno. Ištisai 
kuriuo nors vienu, lengvai į rėmus įspraudžiamu 
moderniuoju keliu ėjusio poeto kaip ir neturime. 
Poetas pirmoje eilėje yra sau žmogus, todėl renkasi 
ir sau kelią poetiniam pasireiškimui. Nei Putinas, nei 
Stuoga nėra tik simbolistai. Toks Binkis tik trumpai 
buvo susižavėjęs futurizmu. Gustaičiui ir Vaitkui 
yra turėjęs įtakos simbolizmas, gi Miškiniui 
futurizmas, bet tik paviršutiniškai. Šiaip jau mūsų 
poetai pomaironiniais laikais, reikia sakyti, yra ėję 
savu lietuvišku keliu, apjungdami klasicizmą, lyrinės 
liaudies kūrybos tradicijas, bet atvirai nusiklau
sydami iš Vakarų ėjubių naujovių ir iki tam tikro 
laipsnio jas pasisavindami. Toks yra F. Klrša, A. 
Aistis - Aleksandravičius, S. Anglickis, A. 
Vaičiulaitis, P. Vaičiūnas, B. Brazdžionis ir kiti.

Kiek kitos krypties mūsų ryškiausi modernistai 
Mūsų pastogė Nr. 24. 1985.6.17= nul 6

Vytautas Mačernis, Juozas Kėkštas, Kazys Bradū- 
nas, Henrikas Nagys ir Alfonsas Nyka-Niliūnas. Jie 
dažnai vadinami gelmių poetais. Tai dėl to, kad ne 
gamtos vaizdas, ne įspūdis bei nuotaika būdingi jų 
poezijai, bet susimąstymas, refleksija, o dažnai 
tiesiog filosofavimas. Vis grįžtama prie žmogiš
kosios egzistencijos, prie jos prasmės ar beprasmiš
kumo problemų. Žmogų sutinka besiblaškantį, todėl 
nuolat tampantį, vis neatbaigtą, įaugusį žemėje, 
nors jos savaip ir netekus. Visi jie išeiviai, išskyrus 
karo metu tėviškėje žuvusį Vytautą Mačernį. Jie 
individualistai. Tą gal ryškiausiai pabrėžia Kėkštas:

- Jei neturite jėgų pakelti žvilgsnio į mane 
(Praėjusį ir einantį), nutilkite, palikdami 
Mane žvaigždėms ir smirdžiams.

Tik jų individualizmas skiriasi nuo aristokratiš
kojo simbolistų individualizmo. Mūsų gelmių poetai 
žmogų sutinka vienišą ne kalnų viršūnėse ar 
pakalnių purvynuose, bet bendravime su kitais, su 
tauta ir žmonija, su istorija, su visata, tačiau 

egzistuojantį vienatvėje visose kraštutinėse situaci
jose, rimčiausiose gyvenimo kelio stotyse bei 
pastotėse b* jo pabaigoje. Gana aiški giminystė 
egzistencializmo filosofijai.

Užbaigti noriu su J. Griniaus žodžiais (Žemė, Los 
Angeles, 1951 m., 28. p.): "Tas yra tiesa: kaip 
naujųjų mūsų poetų kūryba nebėra asmeninė 
poezija, taip ji nėra nei visuomeninė".

Apgailestaudamas noriu atsiprašyti, ypač gelmių 
poetus, už asmeniškus apibendrinimus, kurie, be 
abejo, dažnai yra paviršutiniški ir .jokiu būdu 
neišryškina atskirų poetų individualios kūrybos. 
Gilesnei apžvalgai manieji apybraižos rėmai 
persiauri.

Grįžtant į mūsų poezijos kelio pradžią, galima 
matyti nueito kelio įvairumą. Sekant jį matome ir 
mūsų poetinio žodžio bei stiliaus kaitaliojimąsi ir 
tobulėjimą, minties gilėjimą.

Pačioje mūsų poetinio kelio pradžioje yra 
Donelaitis, kaip milžiniškas pradinis stulpas. 
Daugeliu atvejų jo kūryba yra seniena, tačiau, kaip 
tik dėl to ir įdomi.
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MELBOURNE 
Pensininkai veikia

Melbourne Pensininkų sąjunga savo 
birželio 4 susirinkime, be įvairių 
pensininkus liečiančių klausimų bei 
pranešimų, svarstė ir VI Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso ruošos 
komiteto prašymą paskirti tam tikslui 
finansinę auką.

Perskaičius minimo komiteto raštą 
ir padarius reikiamus komentarus, 
susirinkusieji vienbalsiai nutarė jau
nimo pastangas remti: svarstant 
būdus, kuriais tą finansinę paramą 
galima būtų sėkmingiausiai įvykdyt,- 
atsirado keli pasiūlymai.

Pirmas pasiūlymas buvo suruošti 
pensininkų vakaronę, kurios pelnas 
eitų tam tikslui. Pasiūlymas buvo 
priimtas ir pensininkai tvirtai užsi
angažavo vakaronę suruošti rugsėjo 7 
dieną.

Toliau K. Prašmutas pasiūlė per 
kiekvieną pensininkų susirinkimą pa
leisti tarp narių aukų lapų, į kurį 
norintieji kongresui aukoti įrašytų 
savo pavardes ir auką. Pinigai būtų 
laikomi tam tikslui atidarytoje sąskai
toje Talkoje. Sąskaitos pradžiai K. 
Prašmutas aukojo $ 25, o M. 
Augustinavičienė $ 20. Ačiū jiems.

Pasiūlymas, kad Pensininkų sąjunga 
duotų auką iš savo kasos, bus 
svarstomas vaidybos.

Birželio mėnuo kiekvienam lietu
viui, ypač pensininkams prisimintinas 
dėl 1941 metais Lietuvoje pergyventų 
išvežimų. Pensininkų sekantis susirin
kimas įvyks liepos mėnesį, todėl 
prisiminimui išvežtųjų poetas Juozas 
Mikštas paskaitė savo kūrybos.

Po šių darbingų nutarimų vyko 
asmeniniai pokalbiai, per kuriuos 

iškilo viena įdomi pastaba: vienas 
pilietis atkreipė dėmesį, kad jaunimas 
yra užsiangažavęs dideliam darbui ir 
tai mus senius džiugina. Dėl to negaila 
aukų, kad tas užsimojimas atneštų 
reikiamų rezultatų, tačiau kaipo 
rengėjai jie turėtų ir patys aukoti ir 
tas aukas skelbti viešai, kad paskatin
tų vyresniąją kartą kiek galima 
daugiau aukoti.

Senelis

PENSININKŲ POBŪVIS

Kadangi Melbourno Vasario 16-sios 
dienos ir Birželio trėmimų minėjimo 
metu, dalyvaujant australų valdžios 
ar kitataučių atstovams, lietuviškos 
patriotinės deklamacijos nustumiamos 
nuo scenos į neliečiamą atsargą, tai 
mūsų poetas Juozas Mikštas, ačiū jam, 
eiliniame pensininkų subuvime Lietu 
vių namuose susiprato paskaityti savo 
aktualios patriotinės kūrybos, prisi
menant mums neužmirštamą kruviną 
birželį, kuris kaip nepagydoma žaizda 
skaudino lietuvio jautrią širdį.

Pagal iš anksto numatytą pobūvio 
darbotvarkę, Jaunimo sąjungos veiklai 
paremti nutarta suruošti Lietuvių 
namuose pramoginę popietę rugsėjo 7. 
Aptarti palikimų reikalai. J. Norman
tas kalbėjo spaudos platinimo reikalu. 
Jaunimo sąjungos naudai aukų rinkimo 
pradžiai Karolis Prašmutas pensininkų 
pirmininkui Juozui Petrašiūnui įteikė 
savo vardu $ 25 ir M. Augustinavi- 
čienės $ 20 auką.

Tokie pensininkų pobūviai čia 
vyksta kiekvieno mėnesio pirmąjį 
antradienį.

Dalyvė

PRANEŠIMAS MELBOURNO 
KLUBO VALDYBOS RINKIMŲ 
REIKALU

Šiais metais savo kadencijas baigia 
Paulius Kabaila, Gediminas Statkus, 
Petras Sungaila ir Genutis Žvinakis. 
Užtai bus renkami keturi valdybos 
nariai. Klubo nariai, kurie nori siūlyti 
kandidatus, turi gauti raštišką suti
kimą iš norinčio-ios kandidatuoti. 
Formas šiam reikalui galima gauti pas 
baro vedėją. Užpildytas formas pra
šom grąžinti atgal į barą. Kandidatus 
prašom siūlyti iki liepos 20.

Metinis Melbourno Lietuvių klubo 
narių susirinkimas įvyks šeštadienį 
rugsėjo 14, 3 vai. Melbourno Lietuvių 
klube Jubiliejinėje salėje, 50 Errol 
Street, North Melbourne.

ADELAIDE
Litu anistLi rii ai kurs ai

Malonu pranešti kelis faktus apie 
lietuvių kalbos kursų veikią Pietų 
Australijoje. Turime Adelaidėje Litu
anistinius kursus, kuriuose jaunimas 
ruošiasi 1 ir 12 klasėje brandos 
atestato egzaminams. Kasmet džiau
giamės puikiais kandidatų valsty
biniais pažymiais. Turime šiais metais 
ir pradedančiųjų klasę (5 studentai), 
kurioje mokosi kalbininkas D r. Neil 
Nilsson iš Flinders universiteto. Dr. 
Nilsson yra labai susidomėjęs sansk
rito kalba, tai pamokų metu iškyla 
nemažai klausimų ir palyginimų tarp 
abiejų kalbų.

Džiugu taip pat pranešti, kad į 
Lietuvių kalbos komitetą (SSABSA 
SWG - Senior Secondary Assessment 
Board of South Australia - Syllabus 
Working Group) buvo paskirtos kelios 
jaunesniosios kartos mokytojos, bū

PASISEKĘS MARGUČIŲ BALIUS

Margučių balius, kuris įvyko balan
džio 13, praėjo sėkmingai. Premijos 
buvo duotos už geriausius margučius 
ir, vėliau, buvo pravesta sėkminga 
loterija. Valdyba labai dėkoja tiems, 
kurie aukojo fantus loterijai. Skani 
vakarienė ir pyragai su kavute 
užtikrino vakaro sėkmę.

Valdyba labai dėkinga ponioms H. 
Statkuvienei, G. Mackevičienei, N. 
Žemaitienei, M. Sodaitienei, V. Jab
lonskienei, O. Volkienei ir E. Marga- 
navičienei, kurios paaukojo savo 
darbą paruošdamos vakarienę.

Valdyba dėkoja visiems atvyku- 
siems ir kviečia visus atvykti į 
sekančių metų Margučių balių.

M.L.K. Sekretorius

tent Emilija Dryžienė, Laisvė Dauga- 
bell. Be jų komitete jau daugelį metų 
dirba Isolda I. Davis (vyriausia 
egzaminuotoja 1985 m.), Kristina 
Dundienė, Vladas Statnickas (Savait
galio mokyklos vedėjas), Elė Varnienė 
(Šv. Kazimiero mokyklos vedėja) ir 
Jonas Verbyla. Visi komiteto nariai 
mokytojauja gimnazijose ar pradžios 
mokyklose.

Trys adelaidiškiai studentai lankė 
ar lanko Vasario 16-tos gimanziją 
Vokietijoje. Ar ne pats laikas rimtai 
susirūpinti stipendijų klausimu, kad 
mūsų jaunimas turėtų progos pasi
semti kuo daugiau žinių vienintelėje 
lietuviškoje išeivijos gimnazijoje ir 
neseniai įsteigtoje Lituanistikos ka
tedroje Čikagoje.

Isolda I. Davis

} Socialinės globos moterų- draugija Melbourne ruošia

Joninių pobūvį
kuris įvyks birželio 22, šeštadienį, Lietuvių namuose, North 
Melbourne.
Pradžia: 7 vai. vak.
Bilietų kaina: 12 dol., pensininkams ir besimokančiam jaunimui 10 dol. 
Nuotaikinga muzika. Skanūs užkandžiai ir karšti cepelinai. Loterija. 
Bilietai užsakomi pas V. Morkūnienę tel. 523-5957.
Kviečiame visus iš arti ir iš toli ir laukiam.

NEWCASTLE
DISKUSIJŲ KLUBE

Birželio 2 Stasio ir Corlette Žukų 
jaukiuose namuose įvyko N.L.D. klubo 
susirinkimas kur labai įdomiai kalbėjo 
viešnia iš Sydney Rita Juzėnaitė. 
Tema: Mūsų broliai Lietuvoje ir kaip 
su jais susikalbėti. Taip pat dalyvavo 
Ritos duktė Akvilė Zavišaitė, kuri 
šiuo metu studijuoja Newcastle dailės 
institute, M.P. redaktorius ir mūsų 
buvęs narys dr. M.Šeškus.

Po paskaitos vyko įdomios diskusijos 
ir Rita atsakinėjo į klausimus. 
Sekantis susirinkimas įvyks liepos 21 
Jūratės Ivinskienės namuose. Paskaitą 
skaitys Stasys Žukas tema "Fotogra 
f avimas".

S. B.
Ši paskaita bus atspausdinta "M.P.". 
Red.

Skaitytojų laiškai
Gerb. redaktoriau,

X ■

Viename mūsų laikraščių Br. Kvik
lys iš Amerikos, konstatuodamas 
faktą, kad tarpe 28 naujai paskirtų 
kardinolų nėra nė vieno lietuvio 
džiaugiasi, kad nors LIETUVIŲ 
kilmės lenkas H.R. Gulbinowicz tą 
titulą gavo. Atseit pliusas lietu
viams... Kaip patetiška...

Mes matėme ir daugiau tokių 
lietuviškos kilmės lenkų. Jų tarpe 
Josef Pilsudski...

■j'

Vyt. Dumskis

Mielas redaktoriau,

Pasikalbėjus su kolege latve moky
toja, baigusia aukštuosius mokslus 
Australijoje ir priklausančiai seniau 
egzistavusiai studentų korporacijai 
Latvijoje, kilo mintis pasiteirauti, 
kodėl negirdime apie mūsų akademikų 
bendravimą su visuomene, ar bent 
nuotrupas iš jų veiklos. Iš šito 
skaičiaus reikėtų išskirti akademikus 
skautus ir Newcastle diskusijų būrelį. 
Valio jiems! Ar mūsų akademikų 

sąjungos nebeegzistuoja, dėl žymiai 
sumažėjusio narių skaičiaus? Gal 
atėjo laikas burtis į vieną vienetą į 
Lietuvių akademikų sąjungą? Jie 
galėtų įnešti svarų įnašą į mūsų 
bendruomenini gyvenimą. Gražią ini
ciatyvą šiuo reikalu parodė Lietuvių 
architektų ir inžinierių sąjunga Ade
laidėje. Akademikai galėtų pritraukti 
čia vietoje baigusį jaunimą į mūsų 
gretas ir stipriau užangažuoti jį 
Lietuvos išlaisvinimo pastangoms. Jie 
galėtų rūpintis stipendijų klausimu 
jaunimui vykstančiam į Vasario 16- 
tos gimnaziją ir į Lituanistikos 
katedrą Čikagoje. Taip pat suteikti 
daugiau progų visuomenei sužinoti 
apie jų darbą ir pasidalinti su ja savo 
proto ir veiklos vaisiais.

Isolda I. Požėlaitė

S P A U ID O S 
B EI K A L AI 

Gerb. redaktoriau.
Lietuviška spauda išeivijoje pratur

tina mūsų kasdienybę. Mes jos 
laukiame su naujienomis iš lietuviško 
gyvenimo išeivijoje, o taipgi godžiai 

skaitome naujienas ir iš Lietuvos ir 
dažnai pirmoje eilėje.

Laikraščių redaktorių padėtis yra 
sunki. Patyrusių bendradarbių skai
čius labai retėja. Jei bendradarbiai 
negali surasti nieko naujo kas būtų 
įdomu skaityti, redaktorius turi dai
rytis aplink, kas rašoma kituose 
laikraščiuose, ką jis galėtų panaudoti 
iš kitų laikraščių.

Šiuo laiku lietuvių spaudoje ši 
praktika, galima sakyti, yra gana 
populiari. Vieni laikraščiai skolinasi iš 
kitų, jei suranda ką vertingo bend
riems interesams. Niekas dėl to 
nepyksta, nes visi supranta padėtį.

Negražu būtų redaktoriams nesi
laikyti priimtos žurnaUstinės etikos 
tarp bendradarbių ir redaktoriaus.

Bendradarbiai pasirašo savo 
straipsnius įvairiai. Vieni pasirašo 
slapyvardžiu, kiti tik inicialais, dar 
kiti net pilna pavarde. Bet yra ir 

■ tokių, kurie nenori jokio parašo po 
savo straipsniais. Daug straipsnių 
spaudoje telpa be jokios identifi
kacijos kas jo autorius, iš kur tas 
straipsnis paimtas, kas suteikė me
džiagą skelbiamą straipsnyje.

Redaktorius, taip kaip kunigas, 
negali išduoti paslapties. Tai priklauso 
prie priimtos žurnalistinės etikos.

Net teisme redaktorius nepri
verčiamas išduoti straipsnio 
autoriaus. Be abejo, redaktorius neša 
atsakomybę už skelbiamų žinių 
tikrumą.

Jei laikraščio redaktorius nesi
laikytų žurnalizme priimtos tvarkos, 
jo žinių šaltiniai greit užsidarytų.

Mes griešni žmonės neturime jokios 
teisės kištis į redaktoriaus ir jo 
bendradarbių santykius.

Mūsų nežinojimas žurnalizme pri
imtos tvarkos tik parodo mūsų 
nesiorientavimą reikale.

Be abejo, jei skaitytojai randa 
netikslumų skelbiamuose straips 
niuose, jie turi teisę siųsti redakcijai 
savo pataisymus.

Reikia atkreipti dėmesį dar į vieną 
svarbų pasireiškimą mūsų spaudos 
skaitytojų laiškuose. Yra tokių laiš
kų, kuriuose svaidomasi neapykantos 
pagimdytais pareiškimais kitų asmenų 
atžvilgiu, o ne kurio nors reikalo 
rimtam nagrinėjimui.

Neapykanta yra mūsų blogiausias 
talkininkas bet kuriame reikale, ir 
manau, kad tokių laiškų nereikėtų 
spausdinti.

V. Saudargas
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Sydnėjaus Lietuvių namuose
REIKALINGI B A G E LBI NI N K Al 

LIETUVIU KLUBUI
Lietuvių klubui yra skubiai reika

lingi:
(I) Pagelbininkai prie baro ir kitoms 

pareigoms visomis savaitės dienomis ir 
savaitgaliais, išskyrus antradieniais, 
kada klubas yra uždarytas.

(II) Pagelbininkai taip pat yra 
reikalingi padėti klubo direktoriui 
Pranui Andriukaičiui tvarkyti klubo 
įrengimus ir aplinką.

Visi, kurie norite ir galite paaukoti

Parapijos mokyklos

Telefono laidus tego ilgai "de
ginti", kol pagaliau "Svajonės" buvo 
mūsų baliuje. Gaila, nedaug jos mums 
padainavo, taupėsi sekmadienį įvyk
siančiam jaunimo koncertui. Publikos 
irgi galėjo būti daugiau, bet ir ji du 
vakarus ar dienas iš eilės nedrįsta 
pramogauti.

Nežiūrint to, vakaras pavyko, salė 
gražiai dekoruota (ačiū Laimai Šlio
gerienei), dauguma stalų buvo už
pildyti (ačiū Jutai ir Viktorui Šlite- 
riams). Loterija davė gero pelno (ačiū 
pirkėjams ir platintojoms), o labiausiai

B ADEKA

Vi-to Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso finansų telkimo komisija 
nuoširdžiai dėkoja Sydnėjaus Para
pijos savaitgalio mokyklos baliaus 
rengėjams už $ 467 auką VI-tam 
P.LJ.K. paremti.

Centrinė Finansų Komisija

Paminėtas birželis
Praėjo jau 44 metai nuo tų baisių 

dienų, kada daugeliui mūsų pirmu kart 
visame savo siaube pasigirdo žodis 
"Veža!" Žinojome, kad dingo vienas, 
ar kitas žmogus, girdėjome, kad daug 
suareštuotų, tardomų, kalinamų. Bet 
1941 metų birželio 14-15 dienomis 
visa tauta buvo sukrėsta masinių 
areštų, sugrūdimo nekaltų žmonių į 
gyvulinius geležinkelio vagonus ir 
išvežimo į Sibirą, į nežinią, į mirtį.

Nors po karo Lietuvoje vyko daug 
didesni masiniai lietuvių išvežimai į 
Sibirą, bet 1941 metų birželis liko 
simboliu mūsų tautos kančios, liko 
mėnesiu, kuriame prisimename vis dar 
tebesitęsiančią Lietuvos tragediją.

Sydney lietuviai išvežimų minė
jimus pradėjo pamaldomis, kurias 
atlaikė prel. P. Butkus, pamokslą 
pasakė kun. P. Martūzas, maldas 
skaitė jaunimo atstovai, o giedojo 
"Dainos" choras. Skautai, ramovė- 
nai ir šauliai pamaldose dalyvavo 
organizuotai.

Minėjimas įvyko Sydney Lietuvių 
namuose. Jį suorganizavo tautos 
fondo atstovybė, kurios atstovė Nijolė 
Vaičiurgytė koordinavo visą eigą.

Aukojo vargonams

Gyvojo rožinio būrelio ir rėmėjų 
auka Lidcombe parapijos vargonams:

$ 50 - S. Zablockienė,
$ 35 - V. Stanevičienė,
Po $ 20 - Gyvojo rožinio būrelis. 

Elena Zenkevičienė, A. Meiliūnienė. 
P. Pečiulienė. T. Šumskienė, A. 
Savickienė,

$ 11 - A. Brunkienė,
Po $ 10 - J. Skuodienė, M. 

Vaškevičienė, O. Palaitienė, J. Venc
lovienė, L. Zalogienė, O. Jarmala- 
vičienė,

Po $ 5 - L. Jagučianskienė, P. 
Medelienė, 0. Lašaitienė. S. Daugi
nienė,

$ 4 - E. Šliterienė.
Mūsų pastogė Nr. 24,1985.6.17, psl. 8 

pusę dienos, ar daugiau laiko savai
tėje, Lietuvių klubo išlaikymui, būkite 
malonūs ir skambinkite tel. 708-1414 
reikalų vedėjai Mildai Bukevičienei, 
arba budinčiam direktoriui, nurody
dami kokiomis dienomis ir kuriomis 
valandomis jums būtų patogu padėti 
klubui. Vakarais galima skambinti ir 
klubo sekretoriui V. Bukevičiui tel. 
869 2466.

V. Bukevičius - sekretorius 

baliui praėjus.

fantų aukotojams: J. ir V. Šliteriams, 
L. ir V. Šliogeriams, J. Lašaitienei, 
Z.Cilvinienei, 0. Baravykienei ir J. 
Geležiūnui.

Buvo tokių, kurie negalėjo daly
vauti baliuje, bet, matydami didelias 
išlaidas atsivežant "Svajones", aukojo 
pinigais: S. ir P. Gustafson $20, 
S.Pačėsa $10, B.Siderienė $5 (ji buvo 
ir baliuje). Ačiū visiems.

Tėvų komiteto vardu 
Ed. Lašaitis

BROGRAMA APIE 
Čiurlio nį 

Penktadienį birželio 28, 8 vai. 
vakare per radijo stotį 2MBS - FM bus 
perduodama Rūtos Kavaliauskaitės 
paruošta programą apie Mikalojų K. 
Čiurlionį.

Apie Čiurlionį ir perduodamą jo 
muziką bus kalbama lietuviškai ir 
angliškai.

Tylos minute buvo prisiminti ir 
pagerbti žuvusieji už laisvę Lietuvos 
sūnūs ir dukros.

Sydney jaunimo sąjungos pirminin
kės Ritos Barkutės paskaita parodė 
jos gilų supratimą Lietuvą ištikusios 
tragedijos.

Jaunieji deklamatoriai Loreta Šar- 
kauskaitė, Lana Stasūnaitytė, Ričar
das Červin ir Antanas Šarkauskas 
buvo papildyti ir paremti Nijolės 
Vaičiurgytės ir poeto Juozo Almio 
Jūragio, kuris patiekė savo Maironį ir 
Brazdžionį sekančius eilėraščius.

Visados svarbesnėmis progomis da
lyvaująs "Dainos" choras, vado
vaujant B. Kiveriui ir B. Aleknaitei, 
padainavo tris dainas, pritaikintas šios 
dienos rimčiai ir nuotaikai.

Minėjimą baigus himnu, žmogaus 
teisių gynimo komitetas pravedė 
rašymą laiškų lietuviams sąžinės 
kaliniams, kuriame aktyviai dalyvavo 
jaunimas.

Prieš pamaldas Tautos fondo atsto
vai pravedė sėkmingą rinkliavą Lietu
vos laisvinimo veiklos finansavimui.

K or.

Viso $ 300.00.
Gegužės 12 pinigai perduoti 

mons. J. Meaney.

Gyvojo rožinio vadovė 
__________ A. Savickienė_____

RADĖKA

Visiems, kurie dalyvavo mano Tėvo 
Vyto Abarausko laidotuvėse š.m. 
birželio 6-tą dieną.

Dėkoju visiems už malonią užuo
jautą. Malonu žinoti, kad mano Tėvas 
turėjo draugų.

Duktė Dalia

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16—18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, (TEL. 708—1414) 
Šeštadienį, birželio 22, 7.30 vai.
klubas rengia tradicinį

JONINIŲ VAKARĄ
Brogramą atliks "Sūkurys". 
Gros gera kapela 
Įėjimas $ 5, pensininkams ir
st lid ent a ms $ 3.
KIEKVIENĄ BEN K T ADI E NĮ
(7.30 — 11.30)

ŠOKIAI KLUBE
( K AI N A $3) 

KIEKVIENĄ BENKTADIENĮ
(6.00 — 8.00) 

SM0RGASB0ARD
Kaina $ 5 (įskaitant šokius!) 

aoococoooooooooooooooooooooooooeooooooaaaofioaoaooPOOO*

Baigia mokslus
Violeta Braach - Maksvytytė baigė 

Sydney lietuvių parapijos savaitgalio 
mokyklą, dalyvavo tautinių šokių 
grupėje "Grandinėlė, lietuvių skautų 
ir studentų organizacijų narė.

1979 metais dalyvavo Vokietijoje ir 
Anglijoje vykusiame Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongrese.

Studijuodama New South Wales 
universiteto gamtos ir fizikos mokslų 
fakultete (University of NSW, 
Science Faculty), ji gavo Hearth 
Foundation ir C.S.I.R.O. stipendijas ir 
dirbo kaip tyrimų asistentė (Research 
assistant).

1984 metais ji baigė universitetą 
"Cum laudae"(First Class Honours), o 
1985 m. gavo pirmąją C.S.l. R. 0. 
(Commonwealth Scientific and Ind 
ustrial Research Organization) naujai 
įsteigtą stipendiją ir dabar ruošiasi 
doktoratui.

Martin Braach-Maksvytis su Vio
leta susipažino ir apsivedė Londone. 
Grįžus į Australiją, 1981 metais 
Martin pradėjo studijuoti NSW Uni
versiteto humanitarinių mokslų 
fakultete. Studijuodamas 1982 m. 
laimėjo Winifred Mitchell medalį už

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
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istorinį rašinį. Atliekamu laiku jis 
dirbo kaip vertėjas universitetui, 
Goethe institutui, Australijos filmų 
institutui ir NSW Meno galerijai. Taip 
pat šoko tautinių šokių grupėje 
"Grandinėlė"

Universitetą baigė 1984 metais su 
dviem "Cum laudae" (istorijoje ir 
vokiečių kalboje).

Gavęs valstybinę stipendiją, šiais 
metais jis tęsia studijas ruošdamasis 
doktoratui, kartu dirbdamas asistentu 
fakulteto vokiečių kalbos skyriuje.

Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Nenaudoti rankraš
čiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Norintieji nepanaudotus rankraš
čius atgauti, siųsdami turi pridėti 
sau užadresuotą voką su pašto 
ženklu. Už skelbimų turinį redak
cija neatsako.

Printed bv Rotor Ltd.
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