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TAUTOS 
ŠVENTĖS 

MINTIMIS
Kai tauta gyva, tai jokie pa

vojai nebaisūs, jokie kritikos 
balsai neveiksmingi, jokie inter
nacionalinio pobūdžio sąmokslai 
nepavojingi.

Lietuvių tauta, kiek tik istori
ja mena, gyveno ir tebegyvena 
internacionalinių nutautinimo 
pavojų kryžkelėje, tačiau įgim
toji lietuvio sąmonė moka gintis 
nuo visų pasikėsinimų į jo tau
tinę individualybę, sugeba išsau
goti savo gražiuosius papročius 
ir tradicijas.

Niekur mūsiškiai, o ir sveti
mieji istorikai neranda nė krisle
lio ydų senojoj Lietuvoj, kada 
romantiškai graži senovės lietu
viškoji religija ugdė lietuvio dva
sią, kada kruvinų kryžiuočių 
antpuoliui, naikinančiam Lietu
vą, skriaudžiančiam padorias lie
tuvaites, Lietuvos valdovai mo
kėjo priešpastatyti aštrų kardą, 
kad naujosios religijos vardu be
siveržiantiems duotų atatinkamą 
atkirtį.

Laikui bėgant didžioji Lietu
vos kunigaikštystė, kuri tęsėsi 
nuo Baltijos iki Juodųjų jūrių, 
turėjo visdėlto kaikuria prasme 
nusilenkti kruvinu kardu neša
mai neteisei ir neteisybei. Ge
riausieji Lietuvos sūnūs ir duk
ros buvo jau žuvę garbingoje 
kovoje, o agresyvios Lenkijos 
bajorai savo skaičiaus persvara 
ir klastingomis gudrybėmis pri
vertė mūsų bočius priimti naują
jį tikėjimą ir iš dalies svetimus, 
sutarptautintus papročius. Nuo 
tada, niekam iš mūsų nepaslap- 
tis, lenkiškoji dvasiškija Dievo 
vardu pradėjo lenkinti lietuvių 
tautą. Net ir kilniausiojo ir drą
siausiojo mūsų kunigaikščio Vy
tauto Didžiojo karūną lenkiškie
ji dvariškiai apgaulingai su
laikė, kad tas didysis vyras, 
jau gulėdamas mirties pata
le, nebūtų karūnuotas Lietuvos 
karaliumi, kuris galėjo aunome- 
tinės karalystės galia ir svoriu 
sukurti Lietuvai šviesesnį ir skai
dresnį gyvenimo ir veiklos kelių.

Vėliau ilgus šimtmečius sekė 
nelemtasis Lenkijos kunigų ir 
bajorų Lietuvos lenkinimas. 
Jei atsirasdavo drąsuolių, kurie 
paprašydavo Dievo žodį skelbti 
lietuvių kalba, tai lenkai ar len
kuojantieji lietuviai kunigai tokį 
narsuolį vienu ar kitu būdu 
stengdavosi sutvarkyti, aiškinda
mi, kad jis nesupranta interna
cionalinės religijos esmės, kad 
jis nežengia su laiko dvasia, kad 
lietuvybė yra nereikalingas gyve
nimo atributas.

Prieš pirmąjį pasaulinį karą 
Lietuvos dvasinė vyresnybė vis 
dar buvo lenkomanų rankose. 
Net ir lietuvių dvasiškių dalis 
pasiduodavo lenkinimo įtakai. 
Atsirado tačiau ir keletas tauti
niai nusiteikusių drąsuolių. Tatai 
mūsų kilnieji kunigai rašytojai 
— prelatas Maironis ir kanau
ninkas Tumas Vaižgantas. Vė
liau juos pasekė ir keliolika ki
tų sąmoningų lietuvių kunigų, 
kurie pirmoj vietoj išdrįso sta
tyti tautinius, o ne internacio
nalinius reikalus ir idealus. 
Šios koncepcijos lietuviai dva
sininkai ir pasauliečiai buvo tie 
pirmūnai, kurie savo drąsumu ir 
lietuviška valia įstengė atskleis
ti lietuviams šviesuoliams, o ir

VAKARAI ĮTEIKĖ SOV. RUSIJAI

ULTIMATYVU PAGEIDAVIMA t \
SOVIETAI VĖL PRADĖJO BRANDUOLINIŲ BOMBŲ 

BANDYMUS. VISAS LAISVASIS PASAULIS PIKTINASI. 
AMERIKOS IR ANGLIJOS ULTIMATYVUS PAGEIDAVI
MAS SOV. RUSIJAI. KAS VERČIA CHRUSCIOVĄ VYK
DYTI NAUJUS BRANDUOLINIŲ SPROGMENŲ BANDY
MUS?

Praeitą penktadienį sovietai 
vėl pradėjo branduolinių bombų 
sprogdinimo bandymus. Dieną 
prieš tai buvo paskelbtas sovieti
nės propogandos pranešimas, kad 
jie vėl sporgdinsią branduolines 
bombas net 100 mil. magetonų 
pajėgumo, nes, girdi, socialisti
nis pasaulis turįs apsisaugoti nuo 
kapitalistų, kurie paskutiniu me
tu, paaštrėjus Berlyno krizei, 
pradėję pasiruošimus karui.

Vakariečių klausomųjų stočių 
nustatyta, kad praeitą penktadie
nį išsprogdintoji sovietų bomba 
buvusi gana nuosaikus pajėgu
mo, atseit tokių bombų rūšies, 
kurios jau dabar abiejuose prie
šiškuose lageriuose turimos pa- 
ruoštyje.

Visas Vakarų pasaulis, o ir 
neutralieji, kurie susivažiavo į 
komunistinės J ugoslavijos sosti
nę Belgradą pasipiktino tokiu 
vienašališku Sov. Sąjungos nuo
sprendžiu ir veiksmu, ypač kad 
pranešama, jog numestoji Sibiro 
regijone bomba jau yra pastipri
nusi pasaulio radioaktyvumą ne 
tik Sov. Sąjungoj, bet ir Vakarų 
pasauly.

Dabar vykstanti neutraliųjų 
konferencija Belgrade vieningai 
nepritarė šiam sovietų žingsniui 
ir, suprantama, šiuo savo keliu 
sovietai susilaukė didelio propo- 
gandinio pralaimėjimo. Prana
šaujama, kad jei ir ateity sovie
tai tęs sprogdinimo bandymus, 
tai neteks labai daug savo simpa- 
tikų neutraliose valstybėse.

Vakariečių vadai — Amerikos

lietuviškajai visuomenei aukš
čiausiąjį tautos idealą — savis
tovų, nuo nė kieno nepriklauso
mą tautinį lietuvybės pradą, aiš
kinant, kad kraštų atstatys tik 
tautinis ir patriotinis sųmoningu- 
mas.

Tremtyje mes esame mūsų 
tautos, palyginti, neskaitlinga 
dalis. Taigi čia mums reikalin
ga nešulygo jama vienybė ir su
siklausymas, kai priglaudusių 
kraštų vyriausybės, o iš dalies ir 
dvasinės vadovybės stengiasi mus 
nutautinti ir asimiliuoti. Ir ypač 
skaudu ir nuostolinga lietuvių iš
eivijai, kad ir čia neretai yra 
skleidžiamos mintys, niekinan
čios lietuvių tautinius polėkius ir 
Bendruomenės vadovybę.

Tautos šventės dienų, kada lie
tuvių kilmės milijonai, nežiūrint 
ar jie būtų pavergti Tėvynėje ar 
nostalgijos kankinami užsieniuo
se, turėtų būti vieningi, paklus
nūs ir bendradarbiavimui ryžtin
gi su savų Bendruomenių demo
kratiniai rinktais autoritetais. 
Kas tam prieštarauja, kas kelia 
lietuviškosios vienybės skaldo- 
mųsias mintis, tas ryžtingu mos
tu reikėtų įrikiuoti į vieno ar ki
to plauko internacionalistų eiles, 
nes kas klauso ne lietuviškų, o 
svetimų autoritetų, tas nelaikyti
nas lietuviškosios kovos pionie
rium. B. As.

prez. J. Kennedy ir Didž. Bri
tanijos premjeras Macmilanas — 
nužengė toliau eilinių dejonių. 
Jie vakar pasiuntė Chruščiovui 
jungtinę telegramą, kurioje iš
reiškė ultimatyvų pageidavimą 
tučtuojau sulaikyti branduolinių 
ginklų bandymus, nurodydami 
jų pavojus visai žmonijos egzis
tencijai. Jei Nikita jų perspėjimo 
neklausys, tai, suprantama, dar 
labiau pralaimės, netekdamas mi
lijonų nesąmoningų simpatikų, 
kurie iki šiol klydo, laikydami 
komunistus taikos nešėjais.

Būdinga, kad pasaulio spaudos 
komentatoriai atspėjo Sovietijos 
tikslus, kodėl ji pradėjo šią nau
jųjų bandymų bangą. Čia aiškina
ma, kad komunistai šiuo savo 
žingsniu norėjo įbauginti Vaka
rus ir ypač neutraliąsias valsty
bes savo atominių bombų pra

našumu, kad lengviau gautų nuo
laidų Berlyno reikaluose. Kiti 
gi vėl mano, kad sovietai bran
duolinių ginklų varžybose yra to
li atsilikę nuo Vakarų pasaulio ir 
juos spiria neišvengiama būteny- 
bė tuos bandymus tęsti. Kuri 
nuomonė yra teisinga, parodys 
netolima ateitis. Tačiau viena ap
linkybė, tikrai nepalanki sovie
tams, jau dabar pradeda aiškėti. 
Esą, amerikiečių nusistatymas 
leisti skristi erdve aplink žemę 
pirma iš gumos ir plastinių me
džiagų pagamintą “plastinautą”, 
kuris ištirtų sąlygas vėliau žmo
gui skraidinti, atnaujino Vaka
ruose abejones, kad nei Gagari
nas, nei Titovas neskrido. Tas 
abejones didina rusų kosmonau
tų pasakos, kad jie matę skrisda
mi suartas dirvas, vandenynus, 
miestų žiburius.

BERLYNO IR SOVIETU 
PAVERGTŲJŲ TAUTU 

KLAUSIMAS
RAŠO

S. LOZORAITIS ŠVEICARŲ DIENRAŠTY “BADER 
NACHRICHTEN”

Prieš maždaug dešimts metų 
vienos Baltijos valstybės diplo
matas, kalbėdamas Vokietijos 
užsienio reikalų ministerijoje 
Bonnoje, išdėstė šitokias min
tis: Antrasis pasaulinis karas bu
vo Vakarų demokratijų vedamas 
ir laimėtas prieš Hitlerį tautų 
laisvės obalsiu. Sovietų Sąjun
gos dalyvavimas demokratinėje 
koalicijoje visiškai sudarkė bei 
nuvertino Vakarų laimėjimą. So
vietai įsiskverbė toli į Europą ir 
smurtu primetė savo priespaudą 
visai eilei laisvų tautų, ir jų tar
pe didelei vokiečių tautos daliai. 
Visos tos pavergtos tautos neat
sisakys nuo laisvės ir visada sieks 
ją atgauti. Deja, jokia Europos 
didžioji valstybė nepasiryžta at
virai ir aiškiai atstovauti tautų 
laisvės idėją, ypač Sov. Sąjun
gos atžvilgiu. Todėl kyla klausi
mas, ar negalėtų Vokietijos Fe
deralinė Respublika užpildyti tą 
“moralinę tuštumą” ir pasiimti 
vedamąjį vaidmenį dvasiniame 
bei politiniame sąjūdy už tautų 
laisvę. Tai atatiktų taip pat ir 
pačios Vokietijos interesams, 
nes, viena, sovietų okupuotoji 
Vokietijos zona tegali būti iš
laisvinta, kada kitos sovietų pa
vergtosios tautos atgaus laisvę. 
Antra, tokia Vokietijos politika 
turėtų didelės įtakos į jos santy
kių su Rytų bei Centro Europos 
tautomis pagerinimą ir išdildytų 
atsiminimą apie tuos įvykius, 
kurie nuo 1914 metų dažnai ap
sunkindavo tų tautų santykius 
su Vokietija.

Šitokie samprotavimai nerado 
atgarsio Vokietijos politikoje. 
Žinoma, negalima laukti, kad 
valstybė, kuri turi savo sunkių 

problemų su Sov. Sąjunga, kom
plikuotų jų sprendimą kitais 
pridedamais klausimais. Tačiau 
šiuo atsitikimu buvo iš anksto 
aišku, kad Vokietijos suvieniji
mas derybų su sovietų vyriausy
be keliu yra negalimas, nes so
vietai, siekdami užvaldyti pa
saulį, neprieinami jokiems tei
sės, teisingumo ar išminties ar
gumentams. Pastarieji įvykiai šį 
faktą patvirtina bei išryškina. 
Nė nemanydami sutikti su Vo
kietijos suvienijimu, sovietai įžū
liai laikosi savo nusistatymo iš
gauti tarptautinį Rytų Vokietijos 
kvislingų pripažinimą ir pa
smaugti 2 milionų Vakarų Ber
lyno gyventojų laisvę. Tokiai pa
dėčiai esant, negalima nepasta
tyti klausimo, kaip galėjo Vaka
rų valstybės prie to prileisti? At
sakymą į tai galima rasti kaip 
tik pas Chruščiovą, kuris, kal
bėdamas Kremliuje birželio 28 
dieną, pareiškė, kad nuo gangs
terio negalima apsiginti prašy
mais, gangsteriui įtikinti reikia 
lazdos. Niekas neginčys, kad 
Chruščiovas yra ekspertas tos 
aplinkumos reikaluose. Tvirta 
Prezidento Kennedy ir Jungtinių 
Valstybių sąjungininkų laikyse
na dabartinių Sov. Sąjungos grą- 
sinimų atžvilgiu parodo, jog Va
karai yra padarę tinkamas išva
das iš pacituotų Chruščiovo žo
džių ir aiškiai supranta, kurių 
priemonių reikia imtis Vakarų 
Berlyno gyventojų ir savo tei
sėms apginti.

Bet tai yra tik materiali, taip 
sakant, techniška dalyko pusė. 
Lygiagrečiai su Vakarų karinių 
priemonių, t.y. Chruščiovo reko
menduotos lazdos paruošimu tu-
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MIRŠTA SOVIETŲ 
ERDVĖS ŽMONĖS

Neperseniausiai paslaptingomis 
aplinkybėmis mirė jau penktas iš 
eilės Sovietų erdvės vadovas: Mi- 
chail Khruschev, Valstybinio 
Erdvės Tyrimų Instituto pirmi
ninkas. Tai penktoji “nelaimė” su 
rusų erdvės žmonėmis. Gegužės 
mėnesio pradžioje “lėktuvo ne
laimėje” žuvo trys Sovietų erdvės 
tyrimų įstaigos generolai ir vie
nas pulkininkas. Praėjus po to po

ri būti sudaryta civilizuotame pa
saulyje tinkama moralinė atmos
fera. Tam tikslui Vakarai turi 
pasiryžti atgaivinti ir atvirai, ats
tovauti tautų laisvės idėją. Tai 
yra, viešai iškelti Sov. Sąjungos 
pavergtų tautų laisvės klausimą 
ir pareikalauti jų išlaisvinimo. 
Nuo antrojo pasaulinio karo pa
baigos Vakarų valstybės suteikė 
visišką nepriklausomybę daugiau 
kaip 1 niiliardui žmonių Azijoje 
ir Afrikoje ir duoda jiems pla
čiausią ekonominę pagelbą. Ir 
eigų nežiūrint visa to, sovietai 

nesiliauna kaltinę Vakarus impe
rializmu bei kolonializmu, tai 
reaguodami prieš tokį buvusių 
kolonialinių tautų ir iš viso lais
vojo pasaulio kurstymą, Vaka
rai turi pasmerkti Sovietų Są
jungą kaip pusės Europos už
puolėją bei pavergėją. Atvirai ir 
įsakmiai pasmerkti! Ligšiol Va
karų laikysena sovietų paverg
tųjų tautų klausimu dažnai at
rodė paremta dviem sumetimais: 
esant įtempimui su Maskva to 
klausimo neliesti, kad įtempimas 
nepadidėtų, o tariamų atoslūgių 
metu tą klausimą nutylėti, kad 
“atoslūgis” nebūtų sturukdytas. 
Bet, kaip parodo įvykiai, ši tak
tika neturėjo mažiausios įtakos 
į sovietų pastoviai varomą ag
resingos ekspansijos politiką.

Be to, pagrindą pavergtųjų 
tautų klausimui iškelti suteikia 
pati sovietų vyriausybė. Kaip ži
noma, ji yra nusistačiusi sudary
ti “taikos sutartį” su savo paka
likais Rytų Vokietijoje ir vien
pusiškai panaikinti Vakarų Ber
lyno okupacijos statutą tuo pre
tekstu, kad neva būtų sulikvi- 
duotos “karo pasekmės”. Čia 

rai savaičių, Alexander Nesmeja- 
nov, Sovietų Gamtos Mokslų Aka
demijos pirmininkas — vyriau
sias erdvės tyrimų tvarkytojas 
staiga “atsisakė” iš pareigų. Apie 
jo tolimesnį likimų nežinoma. 
Vakarų stebėtojai mano, kad stai
gūs Sovietų erdvės mokslininkų 
“pražuvimai” reiškia, jog jų erd
vės tyrimų reikaluose yra kažkas 
rimtai netvarkoje. Kaip ir papras
tai, už valdžios sumanymų nepa
sisekimų atsako galvomis atitin
kami pareigūnai.

reikia pabrėžti, jog demokratinių 
valstybių kariuomenės buvimas 
Vakarų Berlyne yra viena ne
daugelio teigiamų karo pasek
mių. Kiekviena Centro ir Rytų 
Europos tauta, o jų tarpe ir lie
tuvių tauta, karui baigiantis vel
tui troško tokio sprendimo, vel
tui laukė Vakarų kariuomenės 
atėjimo, kuris užkirstų kelią so
vietų okupacijos katastrofai. 
Jeigu šiandieną Chruščiovas 
skelbia, neva norįs likviduoti ka
ro pasekmes, tai Vakarams yra 
ir pareiga ir interesas ne tik ap
ginti Vakarų Berlyną, bet taip 
pat pareikalauti, kad būtų ats
tatyta Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Rytų Vokietijos, Lenkijos, Ven
grijos, Čekoslovakijos, Bulgari
jos, Rumunijos ir Albanijos lais
vė bei nepriklausomybė, kurią 
Sov. Sąjunga yra sutartimis pri
pažinusi.

Šiaip jau, akyvaizdoje tos 
nuožmios kovos, kurią Sov. Są
junga veda prieš bet kurią civi
lizaciją, Vakarai turėtų padaryti 
visas galimas pastangas išaiškin
ti kiekvienam, kad dabartinėje 
atomo eroje, kurioje demokrati
jos turi visas priemones užtik
rinti žmonių gerbūvį, komuniz
mas yra pasenusi klystkelių te
orija, o sovietų diktatūra — bar
bariška beprotybė, kurių jokia 
tauta, neišskiriant ir rusų tautos, 
nėra priėmusi savo laisva valia. 
Bet visų pirmiausia reikia paša
linti sovietų skleidžiamą baimę, 
kad kas laiko Vakarų pusę, turi 
vėliau ar anksčiau žūti. Vakarai 
turi visas galingas priemones ko
voti su ta baime tokiu pat griež
tumu, kokiu sovietai siekia pa
saulį terorizuoti.
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LATVIJOJE REŽIMAS DAR PAGRIEŽTĖJO LIETUVOS RUSINIMAS
Londone leidžiamas Centro-Rytų 

Europos socialistų, unijos biulete
nis “Labour’s Call from behind the 
Iron Curtain” rugp. mėn. laidoje 
įsidėjo žymaus latvių politiko, vei
kėjo Bruno Kalninš apžvalginį 
straipsnį apie padėtį Latvijoje 
1961 m. Autoriaus nuomone, poli
tinė padėtis Latvijoje ir kituose 
Pabaltijo kraštuose pastaruoju 
metu esanti pablogėjusi. Slaptoji 
policija (KGB) esanti veiklesnė 
kaip postalininiais laikais.

TARDO UŽ SUSIRAŠINĖJIMĄ 
SU UŽSIENIAIS

Slaptoji policija tardanti lat
vius, juos kaltindama susirašinė
jimu su užsienio kraštais, pirmo
je eilėje su Švedija. Svetur, lais
vame pasauly gyvena apie 120.000 
latvių, ir yra atsitikimų, kad su
sirašinėjimas panaudojamas suda
rant įtariamiems bylas. Ypatingai 
griežtai sekami nepriklausomybės 
laikų veikėjai, buvę koncentracijos 
stovyklose ir iš jų paleisti 1955-56 
m. Daugiau esu persekiojami buvę 
socialdemokratų pareigūnai ir lais
vosios Latvijos parlamento nariai. 
Tuo pačiu metu per Rygos radiją 
ir spaudą latvių socialdemokratai 
ir kiti buvę veikėjai puolami, o 
gyveną užsieniuose — šmeižiami.

PRISIBIJOMA DAR
ŽIAURESNIO REŽIMO

Kalninšo žodžiais, Latvijoje esa
ma daug atsitikimų, kad viešai 
pakritikavus Latvijos bolševikinį 
režimą, gyventojai būdavo suima
mi ir nuteisiami daugelį metų ka
lėti pataisos darbo stovyklose. Nu
teistieji būna laikomi centralinia- 
me Rygos kalėjime ar išsiunčia
mi į darbo stovyklas Sibire ar Ka
zachstane. Dauguma latvių prisi
bijo, kad pagriežtėjęs režimas ga
lįs dar pasmarkėti. Pasitaiko, kad, 
pvz., šią vasarą buvo atsisakoma 
priimti latvių turistus, atvykusius 
Latvijon iš Švedijos. Vis dėlto, rei
kia daryti skirtumą tarp Stalino 
laikų, kai tūkstančiai gyventojų 
buvo staiga suimami ir šių dienų, 
kai įtariamieji tardomi, jiems gra
soma ir (spaudai nieko neprane
šant) teismai juos nuteisia. Lat
viai samprotauja, kad paaštrėjus 
rytų — vakarų konfliktui dėl Ber
lyno tai atsiliepsią visai Sovietų 
Sąjungai ir jie su nerimu žvelgia 
į artimiausią ateitį.

FAKTINAI VISUR
VADOVAUJA RUSAI

Latvijoje paaštrėję gyventojų 
persekiojimai, Kalninšo teigimu, 
turį ryšio su režimo pastangomis 
kovoti su vad. revizionizmu. At
likus valymo darbą “tautinių” ir 
“lokalinių” komunistų tarpe, pra
dėta aštresnė politika su kitais, 
“nepatenkintais” latviais. Nors 
(panašiai kaip ir Lietuvoje) mi
nisterial ir partijos sekretoriai 
daugumoje yra latviai, tačiau kiek
vienas jų turi pavaduotoją — ru
są, dažnai faktiną vadovą.

RUSINIMAS IR LATVIJOJE

Ūkinis Latvijos gyvenimas, ly
giai kaip Lietuvoje ir Estijoje, pa
jungtas Maskvai. Su griežtesne 
politika susidūrė ir latvių kultūri
nis gyvenimas. 1959 m. įvedus re
formas švietimo srity, latvių kal
ba jeu nebėra privaloma Latvijos 
mokyklose. Tėvams tenka pasirink
ti į kurią mokyklą pasiųsti veiką: 
su rusų ar su latvių mokomąja kal
ba. Dažnai tėvai, pasak Kalninšo, 
siekdami geresnės karjeros savo 
vaikams, pasirenka rusų kalbos 
mokyklas. Esą, Latvijoje jau ne
beveikiąs potvarkis, kuriuo į kraš
tą atvykę rusai pareigūnai priva
lo išmokti latvių kalbos. Taigi, pa
kilo skaičius tų rusų, kurie su vie
tos gyventojais tegali susikalbė
ti tik rusiškai. Sovietai siekia vi
siškai sužlugdyti latvių ir kitas, 
ne rusų kalbas ir tai jis viešai 
skleidžia savo leidiniuose. Pvz., 
“Woprosy jazykoznanija” (1959 
m. 5 nr.) vedamajame pastebėta, 
kad turi išnykti kalbos tautų, įei
nančių į Sovietų S-gos sudėtį. Ru
sinimas vyksta ir kitomis formo
mis, pvz., dėstant istoriją, jos vei
kaluose rusų tautą vadinant vie
ninteliu “draugu” ir “išlaisvinto
ju” ir pan.

DRAUDŽIAMOS TAUTINĖS 
ŠVENTĖS, MAŽIAU

LEIDŽIAMA KLASIKU

Ištisais šimtmečiais, net ir po
stalininiais laikais latviai švęsda
vo vasaros Joninių šventę, tačiau 
šią vasarą šioji šventė, bolševikų 
pavadinta “pagonybės liekanomis” 
jau buvo uždrausta. Dabai- jau 
mažiau leidžiama latvių rašytojų- 
klasikų veikalų. Kai kurios knygos 
susilaukė griežtos kritikos dėl ta-' 

riamai “buržuazinės-nacionalisti- 
nės” krypties.

Išvalius “tautinius” komunis
tus, dabar Latvijoje vis labiau žy
mi rusų infiltracija. Šalia karių, 
iš Maskvos vis daugiau atsiunčia
ma valdininkų, pramonės darbi
ninkų. Ryga vis traukia rusus, bet 
ji dar išlaiko vakarietišką pobū
dį.

TIE PRAKEIKTI LATVIAI...

Jei rusas atvyksta Rygon, jis 
nori joje nuolat įsikurti ir atsiga
benti savo visą šeimą. Jei ta rusų 
infiltracija rusina kraštą, tai iš 
kitos pusės ji pablogina ir santy
kius tarp šių dviejų tautybių. Lat
viai, esą, nebendrauja su rusais ir 
jų vedybos su latviais esąs retas 
dalykas. Didelėse įmonėse latviai 
ir rusai sudaro dvi priešingas sto
vyklas. Nuolat pasitaiko susikir
timų su rusais perpildytuose tram
vajuose, autobusuose ar eilėse žmo
nių ties krautuvėmis. Rusai, save 
laikydami aukštesne gyventojų 
klase, dažnai apie vietos gyvento
jus išsireiškia: tie prakeikti lat
viai...

Nuo 1960 m. retam latviui, kaip 
turistui pavyko išvykti į užsienį. 
Nors prieš porą metų Rygoje buvo 
įsteigtas komitetas kultūriniams 
ryšiam su Švedija plėsti, tačiau 
šią vasarą į Švediją nebuvo išleis
tas nė vienas latvis. Kaip ir kito
se ne rusų sovietų valdomose res
publikose, ir Latvijoje kiekvienu 
įmanomu būdu pasireiškia okupan
to noras sumažinti vakarų pasau
lio įtaką.

MINĖJO 1935 M.
VALSTIEČIŲ STREIKĄ

Vilniaus radijas rugp. 20 d. pa
minėjo 1935 m. Suvalkijoje bu
vusį valstiečių streiką. Jis buvęs 
nutartas skelbti 1935 m. rugp. 4 
d. netoli Veiverių susirinkus Aly
taus, Marijampolės, šakių ir Vil
kaviškio apskričių valstiečių ats
tovams. Buvo paskleisti atsišauki
mai. Kaip pastebi Vilniaus radi
jas, “teisėtą valstiečių kovą rėmė 
komunistų partija”. Radijas pas
kelbė Veiverių kolchozininkų pa
sakojimus apie tai, kaip 1935 m. 
žuvo du valstiečiai ir septyni buvo 
sužeisti. O dabar, girdi, “valstie
čiams nebaisūs jokie antstoliai, 
nepakeliami mokesčiai...”

KRAŠTO RUSINIMAS VYKSTA VISU 
SPARTUMU

Vilniuje leidžiamoje “Soviets- 
kaja Litva” liepos 15 d. kom. par
tijos pareigūnas Pagėgių rajone 
D. Kazancevas išaiškino, kad Lie
tuvoje šiuo metu rasi įvairiausių 
tautybių ir pavyzdžiu jis nurodė 
Pagėgių rajoną. Kazancevas pir
miausia pabrėžė, kad tautų drau
gystė ugdoma kom. partijos ir, 
girdi, “tarybinei tėvynei” visai 
nesvarbu, ar esi lietuvis ar rusas 
ar baltarusis. Visi tai tėvynei esą 
lygūs, todėl ir Lietuvos sovietinė 
respublika, anot Kazancevo, vir
tusi... įvairių nacijų respublika. 
Rusas pats būdamas, jis karo me
tais ir po jo įsitikinęs, kaip darbo 
žmogus lietuvis mylįs savo brolį 
rusą... Jis tą lietuvių tariamą mei
lę rusams išvedė dar iš tokio pa
vyzdžio — kai vokiečiams atėjus 
sovietų karininkai išbėgo į Rusiją, 
tai jų paliktus vaikus — rusus, 
gruzinus ir kt. — lietuvės valstie
tės paslėpė, išaugino, išmokslino. 
Štai, matote, kokia lietuvių tau
ta humaniška, kaip ji mylinti ru
sus...

O pats Pagėgių rajonas, Ka
zancevo nuomone, puikiausiai 
simbolizuoja tą sovietų pamėgtą 
tautų draugystės dvasią. Ja esąs 
persisunkęs visas respublikos gy
venimas, bet čia pat jis pasitaiso, 
pastebėdamas, kad toji draugystė 
pirmiausia pasireiškianti statant 
komunizmą. Kitaip tariant, pildai 
partijos reikalaujamus uždavinius, 
prievoles — jau statai komuniz
mą.

Jei Vyt. Venckaitis iš Piktupė
nų sovehozo įsipareigoji nupenė
ti 1.800 kiaulių — jis jau švytu
rys, nes... padeda įgyvendinti par
tijos politiką. Visi komunistai 
gerbia ir Antanaitienę, nes ji juk 
sena komunistė, pogrindininke... 
Pagarba atiduodama ir, aišku, ru
sams — Vilkiškių sovehozo direk
toriui rusui Bureninui ir Žemait
kiemio partinio biuro sekretoriui 
ukrainiečiui Pidkovui. Rusai ii’ 
ukrainiečiai pramokę ir lietuvių 
kalbos, na, o susirinkimuose skam
ba vienodai ir lietuvių ir rusų 
kalba. Aiškiai klesti tautų drau
gystė...

Kazancevas pabrėžia: sovieti
nių tautų šeimoje nesą antraeilių 
tautų, bet... rusų tautą vis dėlto 
tenka vadinti vyresniuoju broliu, 

nes juk ji turi revoliucinius nuo
pelnus ir ne kas kitas, kaip ji pa
rodžiusi karštą patriotizmą... Tad 
kaip suderinti vyresniojo brolio 
gerbimą su tautų lygybe, kuria 
didžiuojasi autorius?

O šiaip tie rusai Pagėgių rajo
ne (panašiai, aišku, ir kitur) pui
kūs žmonės... Jie, girdi, gerbia 
lietuvių tautos kultūrą, tradici
jas, kur tau — jie net studijuoja 
lietuvių tautos istoriją, kalbą. Is
toriją? Na, aišku, jiems tą isto
riją sudaro, kaip toliau išryškina 
Kazancevas, Lietuvos komunistų 
kova, Kapsuko, Angariečio, Po
žėlos veikla... Tie rusai jau skai
to, rusų kalbon išverstus Cvirkos, 
Guzevičiaus, Venclovos, net ir 
Žemaitės, Vienuolio veikalus.

Tačiau tai dar nepakanka tautų 
draugystei pagilinti. Kazancevas 
tvii’tina — žmonės turi būti auk
lėjami internacionalizmo dvasia. 
Čia, girdi, pasitarnauja kelionės 
į “broliškąsias respublikas” ir ten 
semiamas patyrimas apie kukurū
zų, cukrinių runkelių auginimą. 
Jei rajone organizuojami vad. 
“draugystės vakarai”, tai čia pui
kiai pasitarnauja draugų pasikvie- 
timas iš Kaliningrado (buv. Ka
raliaučiaus) srities. Kas tie drau
gai? Rusai.

“Tautų draugystę” dar labiau 
skatinant, Pagėgių rajonas pasi
rūpina jaunuoliams ir merginoms 
išduoti komjaunimo kelialapius 
vykti į ... Kazachstaną, Donbasą, 
Sibirą. Laiškai, atėję iš tų tolimų 
vietų skaitomi, aišku, tėvų, gimi
nių. Kazancevas aiškina, kad laiš
kai kupini susijaudinimo, bet kad 
jie būtų “džiugūs” jau tektų pa
abejoti.

Pagėgių centre rasite karių ka
pines ir ten ilsisi Lietuvos “išva
davimo” didvyriai: rusai ir lietu
viai, kazachai, armėnai...

Taigi, draugystė vyksta žemėje 
ir po ja... Kitais žodžiais, vyksta 
rusų kolonistų rankomis atlieka
mas Lietuvos komunistinimo, ru
sinimo darbas. E.

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 
“MŪSŲ PASTOGĖS”

PRENUMERATĄ ADRESU:
BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.

K.P. PROGRAMOS
ATGARSIAI

Partijos programos projektą pa
skelbus viso pasaulio spauda ir 
radijai paskelbė savo komentarus 
ir jų laukiama daugiau, smulkiau 
susipažinus su pačiu tekstu. Ita
lų “II Tempo”, iškeldamas pro
gramos puolimus prieš JAV ir 
kolonializmą, tariamai Vakarų 
valstybių vis dar ugdomą, klau
sia: O pati Sovietų S-ga, ar ji nė
ra labiausia kolonialinė valstybė? 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos pa
vyzdžiai akivaizdžiai rodo, kad ne 
kas kitas, kaip sovietai brutaliau
siu būdu praktikuoja kolonializ
mą. ’’New York Times”, pacita
vęs programos žodžius: “Jei im
perialistiniai agresoriai vis dėlto 
išdrįstų sukelti naują pasaulio 
karą, tai tautos nepakęs, kad jų 
sistema būtų įstumta į karą”, to
liau pabrėžia, kad partijos pro
grama toli gražu neturinti taikin
go pobūdžio. Ji pasiliekanti užpa
kalines duris ir lengvai sau susi
randa pateisinimą karui, jei tai 
Maskvai atrodo reikalinga. Į tą 
tezių prieštaravimą atkreipė dė
mesį ir Fed. Vokietijos socialde
mokratai — sovietinis ginklavi- 
masis kaip tik siekia pateisinti 
jų pačių imperializmą. Anot "N. 
Y. Herald Tribune” kalbama apie 
taikingą sugyvenimą, tačiau ar tai 
galima suderinti su Chruščiovo 
sudaryta Berlyno krize? JAV puo
lamos kaip “tarptautinis žanda
ras” tačiau kas, jei ne sovietai 
yra pagrobę Čekoslovakiją? Bri
tų “Daily Herald” pastebi, kad 
tautai žadant daugiau gėrybių 
nepasakoma, kad gyventojai ga
lėtų susilaukti rinkimų, žodžių 
laisvės ir galimumų turėti opozi
ciją. Ziuricho “Neue Zuercher 
Zeitung” spėja, kad programa 
priversianti prie kieto susidūrimo 
tarp Rytų ir Vakarų dėl Berly
no ir kitų ginčytinų klausimų.

Pavojingiausias dalykas šioje 
programoje esą tai, kad partija 
klaidingai nuvertina Vakarų pa
saulio visuomeninį, ūkinį ir dva
siniai politinį pajėgumą bei ats
parumą. Sovietai paskelbė, kaip 
turįs atrodyti išorinis pasaulis, 
tačiau jiems visai nerūpi, kaip 
jis atrodo tikrovėje. Sovietai, per
vertindami savo pajėgas, bet 
drauge dogmatiškai — klaidingai 
neįžiūrėdami pasaulio padėties, 
paaštrėjus tarptautinei padėčiai 
gali lengvai susilaukti katastrofi
nių pasėkų. E.

J. DAUMANTAS

PARTIZANAI
UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS

(Tęsinys iŠ "Mūsų Pastogės” Nr. 34)

Viršininkas pradėjo aiškinti, kad bro
lis nepasirašo, nes ne visas maistas, kuris pažymė
tas prašyme, rastas maiše. Supratau, kad maisto 
nešėjai jo dalį išvogė. Kad tai tikrai buvo įvykdy
ta vagystė, manau, buvo aišku ir pačiam viršinin
kui. Greit susiorientavau, kad nebėra ko man kel
ti skandalą, ieškant tiesos, nes šis maisto padavi
mas buvo per kyšį ir patys vagys — padavėjai 
galėjo atkreipti dėmesį, kad aš paduodu ne savo 
dieną. Buvo pavojus “įkišti” viršininką, todėl pa
ėmęs prašymą pasirašiau, kad brolio nerastų mais
to kiekių "tikrai” maiše nebuvo. Ne kitaip būtų 
ir brolis pasielgęs, jei būtų žinojęs, kad šįkart 
maistas paduodamas per kyšius. Kampe prirašiau:

1) 1,5 kg taukų nėra.
2) 1 kg dešrų nėra.
Apačioje pasirašiau.
Savaime aišku, kad viršininkui šis mano po

elgis labai patiko. Prieš nueidamas nuo langelio, 
jis nepamiršo nuoširdžiai man padėkoti už išgel
bėjimą nuo galimos jam nepatogios padėties.

Po pusantros valandos laukimo pagaliau ga
vau atgal tuščią maišą. Prašyme aptikau ir brolio 
ranka patvirtintą maisto gavimą. Jis, atrodo, suti
ko su jau įvykusiu faktu. Su tuščiu maišu išskubė
jau iš salės pas ponią L. pranešti, kad mūsų ka
mera šiandien taip pat labai laiminga.

BOLŠEVIKAI “NUBUOŽINA” KALINIŲ 
ARTIMUOSIUS

Po savaitės su Andrium pradėjom daryti žy
gių, kad sužinotume smulkmenas apie Juozo ir 
draugų bylos eigą. Andriui su kyšiu pavyko priei
ti prie žydų tautybės tardytojo J. Po keleto susiti

kimų paaiškėjo, jog, nors ir “draugas” J. to paties 
mūsų tautą naikinančio aparato narys, bet vistik 
dar turėjosąžinę, kad iši ir buvo žydiška . Iš jo 
gauta nemažai įvairių smulkmenų, dėl to nesigai- 
lėjom sukištų červoncų.

Kitaip atsitiko su manim. Vieno pažįstamo 
padedamas, priėjau prie kažkokio Valatkos, už
imančio neaiškias pareigas komplikuotame 
NKVD aparate. Patyriau jį esant didelį niekšą. 
Jau pirmajam mūsų pasimatyme paprašė penkių 
šimtų rublių, nespėjęs sumesti dar nė dešimties 
žodžių. Kai pinigus sumokėjau, jis išklausinėjo 
brolio ir draugų suėmimo datas, pavardes, vardus, 
tėvų vardus ir kt. Įsakė ateiti po savaitės, žadė
damas mane apšviesti jų bylos eiga. Kartu papra
šė kitą kartą parūpinti didesnę sumą pinigų, nes 
manąs, kad bus geriausiai išvogti brolio kvotos 
duomenis ir jau tada kaip nekaltam bus geriausia 
pasiekti laisvę. Pinigai būsią reikalingi papirkti 
asmenims, arčiausia esantiems prie bylų.

Sutarta laiku atvykęs, radau Valatką visiš
kai girtą. Manęs tai nenustebino, nes kitko aš iš 
tokių žmonių niekad nelaukiau. Alkoholis buvo 
neatskiriamas draugas geštapininkų, dar didesnis 
prietelius jis yra enkavedistų ir raudonarmiečių. 
Ir vieni ir kiti jį naudoja marinti sąžinės balsui, 
kylančiam dėl masinių žmonių žudynių.

Pasodinęs mane fotelyje, pats atsisėdęs irgi 
šalimais, pradėjo pasakoti apie brolio bylą, sumi
nėdamas “tikrąsias” suėmimo priežastis. Jo žinio
mis Julius ir brolis kaltinami ginklų laikymu. Su
ėmimo priežastis buvę trijų kaimynų skundas etc. 
Iš Valatkos pateiktų “faktų” susidariau įspūdį, 
kad jis perdėm meluoja ir brolio bylos nėra savo 

akimis nei matęs, nei ką nors apie ją girdėjęs. Bai
gęs savo “duomenis”, pareiškė viltį, kad jei taip 
gerai jam seksis, kaip ligi šiol, tai tikįs po kelių 
savaičių mano brolį “išvaduoti”, tik šiandien jam 
jau reikia vėl penkių šimtų rublių. Vos neišsiveržė 
pyktis patarti jam pasiieškoti kvailesnių, bet susi
valdžiau ir, naudodamas tokį pat metodą, kaip ir 
jis, paprašiau jį palaukti manęs porą valandų, po 
kurių pažadėjau jam atnešti pinigus.

Iš tardytojo J. gautos žinios buvo visai tiks
lios. Broliui buvo prikišama kaltė, kad jis matęs 
pas Vylių kažkokį pogrindžio atsišaukimą ir apie 
tai nepranešęs NKVD įstaigoms. Brolis aiškinosi, 
kad jis nežinojęs turinio to lapelio ir nemanęs, kad 
jis yra kontrarevoliucinis, nes negi kiekvieną sa
vo draugų popiergalį jis privaląs visada patikrin
ti. Aiškino, kad to neleidžia daryti tarpusavio 
draugiškumas ir paprastas mandagumas. Tokių 
aiškinimų tardytojui nepakako, juo labiau, kad 
Vilius išsitarė, jog brolis galėjo nujausti, kas ten 
per lapelis galėjo būti.

Po kiek laiko kreipiausi į egzistuojančią 
“Advokatų Kolegiją”, kur tikėjausi gauti besiar
tinančiam teismui advokatą. Bet čia iš pirminin
ko sužinojau, kad pagal sovietų santvarką gynė
jus galima imti tik kriminalinėms ir civilinėms by
loms.

— Politinėms byloms kaip tik neturime nė 
vieno “gabaus” advokato, — baigė atsisveikinda
mas pirmininkas. Teko padėkoti ir už tai.

Po kiek dienų susitikau ponią L., kuriai išsi
pasakojau mano visas darytas broliui pastangas 
ir sutiktas nesėkmes. Mano nepasisekimais jai jau 
buvo iš jos praktikos aiškus ir suprantamas. Pasi
rodė, kad minėtas Valatka ir iš jos jau buvo sus
pėjęs išlupti septynis šimtus rublių. Jos visos pas
tangos nieko nepadėjo jos vyrui, net nesužinojo 
nieko konkretaus apie jo bylos eigą.

Patyrėm, kad tokių asmenų kaip Valatka yra 
nemaža, kurie turi iš NKVD organų kalinamų 
šeimų nubuožinimo uždavinį, suktu būdu iš jų iš- 
viliojant visas jų santupas, priverčiant net išsipar- 
davinėti geresnius drabužius, baldus, indus ir kitas 
vertybes.

Be šių "teisiškų” nubuožinimų, tokio plauko 
NKVD agentai laimėdavo ir kalinamojo bylai 
trūkstamų kaltinimo duomenų. Tai atsitikdavo, 
kada kaltinamųjų artimieji jiems būdavo perdaug 

atviri, ar net jais tiek pasitikėdavo, kad juose įžiū
rėdavo savo užtarėjus ir draugus. Agentai savo 
apsukrumu mokėdavo įsiteikti mažiau išprusu- 
siems žmonėms, ir tu obūdu neretai buvo dar la
biau apsunkinamas kaltinamasis.

Seimų apiplėšimas ypač pagyvėdavo, kada 
kaltinamajam tardytojai negalėdavo primesti nė 
kokios sovietiniu mastu aiškinamos kaltės. Šiuo 
atveju tokie agentai atvykdavo patys pas tardomo
jo ar kalinamojo gimines, dažnai apsimesdami į 
laisvę išėjusiais kaliniais ar ir tardytojais. Jie nuro
dydavo, kur reikia kreiptis, kad kaliniui būtų ga
lima padėti. Faktiškai nurodydavo stambesnio 
NKVD agento, kyšininko adresą. Kartais išvilio
davo pinigus vietoje, pažadėdami tvarkyti reika
lą patys. Šitokie kalinių artimųjų apgaudinėjimai 
buvo ne tik kad leidžiami iš NKVD pusės, bet net 
ir jų pačių oganizuojami.

Suprantama, kad po tokio “apaštalo” pasi
rodymo kalinio artimieji visaip stengėsi, kartais 
net išparduodami paskutinius daiktus, tikėdamie
si tuo prisidėti prie kalinio išlaisvinimo. Po tokio 
nubuožinimo kalinys buvo paleidžiamas, ir tai 
kalinio artimiesiems sustiprindavo tikėjimą anų 
“apaštalų” misija. Tik pats kalinys savo artimuo
sius įtikindavo, kad jis pasiekė laisvę ne jų pade
damas, bet kaip išteisintas. Atgauti prarastus pi
nigus nebuvo jokių galimybių, nes anų agentų 
niekas dažniausiai nepažino ir nežinojo jų gyve
namų vietų.

JUOZAS Į “LAISVĘ”, DRAUGAI Į SIBIRĄ
Juozo padėtis nebuvo pcrblogiausia, jam 

grėsė apie pusantrų metų Sibiro katorgos. Visas 
kaltinimas rėmėsi tik Viliaus pripažinimu, kur jis 
tvirtino, kad Juozas galėjo žinoti jo turėto po
grindžio lapelio turinį, nors Juozas to nepripaži
no. Su Andriumi visaip stengėmės, kad jo, nors ir 
trumpam laikui, į Sibirą neištremtų, nes neretai 
Sovietų Sąjungos politinių kalinių stovyklose net 
fiziškai tvirtas vyras suspėdavo per kelias savaites 
numirti.

Vieną vakarą prisiminiau Juozui paliktą 
raudonarmiečio Vosyliaus pažymėjimą, kurį nu
tarėm dabar mėginti panaudoti. Kitą dieną išsku
bėjau į tėviškę jo atsivežti.

(Bus daugiau)
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KRONIKA

A. Zubras

POEZIJOS KŪRINIO KALBA
Kiekvienas meno kūrinys yra 

paties kūrėjo apsireiškimas. Te
gul ir sutiktumėm su T.S. Eliot 
tvirtinimu, kad “poezija nėra as
menybės pasireiškimas, bet bėgi
mas nuo asmenybės”, tai ir pats 
bėgimas yra poeto būsenos ar es
tetinio išgyvenimo pasireiškimas. 
Iš kitos vėl pusės poetas tiek te
bus suprastas skaitančios visuo
menės, kiek toji visuomenė poeto 
kūrinyje atpažins pati save. Todėl 
tik toji tauta, tas kraštas giliau
siai supras poetą, kuris jj pagim
dė, išaugino, kurio tradicijomis, 
džiaugsmais ir rūpesčiais poetas 
gyveno ar gyvena. Poetinis kūri
nys tačiau ne vien tik mintimis 
ir vaizdais byloja, bet ir savo 
skambėsiu, čia jis priartėjo, o 
ypač modernistų eilėraštis, prie 
muzikos. Poetinis tat žodynas yra 
neatidalinamas nuo poetinio kū
rinio. Paimkime tik šią, nors ir 
nemodernisto Maironio eilutę: 
“Miškas ūžia, verkia, gaudžia”. 
Pabandykime kiekvieną šios eilu
tės žodį pratęstinai ir taisyklin
gai tarti, žodyje miškas, išryškin
dami š, gauname šlamėjimo įspū
dį, o tas taip būdinga lapuočių, 
bet taip pat eglių ir pušų miškui. 
Žodyje ūžia, prailgintai tardami ū, 
pajaučiame, kad po jo sekantis ž 
tikrai sukelia tokį garsinį įspūdį, 
kurį patiriame miške, vėjui siū
buojant miško medžių šakas. Tas 
pats su žodžiu verkia, kai tarda
mi išryškiname r: medžių lapuose 
vėjo sukeltam ūžesiui susiliejant

riniai siekimai matyti Lietuvą su
siliejusią su Lenkija padarė tą, 
kad A. Mickevičiaus savo dvasia 
lietuviška kūryba buvo ir len
kams suprantama, artima ir net 
sava. Ties J. Baltrušaičio kad ir 
rusų kalba rašyta poezija rusų 
kritikai bei literatūros žinovai ne 
kartą sustoja nustebę ir joje aiš
kiai atpažįsta lietuvišką dvasią ir 
lietuvį autorių. Labiau jau neat
pažįstamas yra O. Milašius, bet ir 
tai tik paviršutiniškam stebėto
jui. Gilesnis žvilgsnis jojo poezi
joje mato autorių šiaurės sūnų, 
Nemuno pakrančių augintą. Nors 
ii- bėga Milašius nuo savosios as
menybės, bet ir bėgdamas lieka 
atpažįstamas.

Kūrinio kalbą kažkuriomis ta
čiau aplinkybėmis reikia laikyti 
reliatyviu, laiko, socialinių ir po
litinių veiksnių bei kultūrinio sti
liaus požymiu. Viduramžyje iki 
renesanso laikų įvairių tautybių 
kūrėjai yra rašę ne tik moksli
nius, bet ir dailiojo žodžio kūri
nius lotyniškai. Vokiečių gyvuli
nio epo “Reinecke Fuchs” varian
tas yra parašytas 10 š. hegzamet
ru lotyniškai.. Negi jį skirsim ro
mėnų literatūrai, kai jis atsirė
męs net vokiečių liaudies gyvulių 
pasakų? Vokiečių vienuolis iš Te
gernsee 11 š. lotynų kalba eiliuo
tai yra parašęs pirmąjį viduram
žių romaną “Ruodlieb”. Jojo turi
nį sudaro heroiniai pasakojimai, 
rūmų riterių pasaulis, bet taip 
viskas persunkta vokiškais lian-

-<----------------------------------------------

Jieva Didžytė

RYTMETINĖ 
DRAMA

Pirmieji saulės spinduliai dar 
nebuvo pasirodę virš tolimųjų 
kalnų, bet brėkšma jau leido vis
ką matyti. Neplati upė ramiai sro
veno kažkur į tolybes, nejunta
mai šlifuodama savo dugne gu
linčius apvalainukus. Tolimesny- 
sis jos krantas eukalipto med
žiais apaugęs. Už jų matėsi ap
tverti laukai. Ant priešingojo 
kranto buvo didelė žalia pieva, 
visai drėgna nuo šviežios rasos. 
Kur nekur erškėčio krūmas ir vie
nas kitas kelmas. Gale pievos 
spygliuota viela aptvertas skly
pas su senomis aukštomis puši
mis. Šiapus tvoros stovėjo vieni
ša balta palapinė. Krantus jungė 
tiltas, per kurį ėjo plentas ve
dantis pro tolumoje dūksantį 
Bombalos miestelį. Viskas tyku ir 
ramu. Net kukabūros dar nebuvo 
pradėjusios juoktis. Tai tokioje 
scenoje įvyko šita rytmetinė dra
ma.

Palapinėje miegojo išvargę ke
liautojai, sapnuodami apie kelio
nėje matytus vaizdus ii- įvykius. 
Jie negirdėjo, kaip iš ano kranto 
kilo neaiškus baubimas, tarytum 
nekantraujanti karvė arba koks

AITVARAI PERSITVARKĖ
Per paskutinį savo susirinkimą 

"Aitvarai” nutai'ė persiorgani
zuoti. Nutarta, kad vietoj vieno 
ilgesniam laikui renkamo seniūno 
ateityje seniūnai keisis kas trys 
mėnesiai pagal pajėgumą. Per 
tuok tris mėnesius kiekvienas se
niūnas redaguos Jaunimo Kvies
lį. Tikimasi, kad tuo būdu bus 
efektingiau dirbama, kad kiekvie
nas Aitvaras turės progos įsigyti 
redagavimo patyrimo, o ii' ant 
vieno nekris perdaug didelė darbo 
našta, nes gi Aitvarai turi ir eg
zaminams ruoštis.

Sekanti seniūnė iki metų galo 
bus Jieva Didžytė, Jauninto Kvies
lio skaitytojams žinoma kaip pa
stovi bendradarbė. A.Ž.

PAVYKĘS POBŪVIS
Stefa Simutytė savo tėvų na

muose Moone Ponds rugpjūčio 
19. suruošė jaukų pobūvį. Buvo 
pakviesta keliolika Melburno lie
tuvių jaunimo “įžymybių”. Pir
mam debiutui Narcizas Ramaus- 
kas su Albina, be abejo, trys bro
liai Kazlauskai. Viktoras Adoma
vičius turėjo atlydėti savo žavią
ją sesę Nijolę. Nenuostabu todėl, 
kad ir abu jaunieji Klimai atsira
do. Aldonai Augustinavičiūtei tik 
per gatvę tereikėjo pereiti, bet 
žymiai toliau buvo Dalei Grigai- 
tytei ir Sabinai Naujokaitytei. 
Iros Damnic buvimas pabrėžė, 
kad lietuvių-latvių giminystė tai 
netušti žodžiai.

Pobūvis prasidėjo vakare sep
tintą ir baigėsi padorią ryto va
landą. Nors tai nebuvo Stefos 
gimtadienis, bet tos progos daina 
buvo sudainuota. Stefa ir jos bro
lis yra abu mokiniai. Stefa šie
met laikys baigiamuosius egzami
nus. Kaip ji ir kiti mano, egza
minai pavyksią.

Pobūvio dalyvis

Nuotraukoje matome du “Jaunimo Kvieslio” bendradarbius, kurie 
pasiruošę grįžti automobiliu j Melburną po atostogų iš 

P. Kačarausko žemės Gembrooke.

TALENTAI IŠ SAVŲJŲ TARPO
Š.m. rugpjūčio 21 d. Viktorijos 

katalikų mokyklų meno parodoje 
dvi lietuvaitės laimėjo prizus už 
savo piešinius: Rasa žižytė ga
vo pirmą prizą vyriausioje grupė
je (Matriculation) už savo alie
jiniais dažais tapytą vaizdelį 
“Skersgatvis”, ir Jūratė Paragy- 
tė gavo antrą prizą penktos kla
sės (Leaving) grupėje už akva- 
rėlę “Plytinė”.

Iškilmingame parodos atidary
me laimėtojoms įteiktos dovanos: 
Rasai dėžė aliejinių dažų su vi
sais priedais, o Jūratei komplek
tas akvarelinių dažų. Parodoje 
buvo išstatyta rinktiniai darbai iš 
eilės Viktorijos mokyklų, tačiau 
mūsų lietuvaitės iš jos išsinešė 
pirmąsias dovanas. Pasirodo, mū
sų merginos ne vien nagus moka 
dažyti...

Laimėtojoms linkime sėkmės ir 
ateityje. Bičiulis

NUVYKO SYDNĖJIŠK1Ų 
PAMOKYTI

Buvęs uolus bendradarbis Karo
lis Kazlauskas retai beparašo 
Jaunimo Kviesliui. Pakrypo mat į 
vyrišką sportą, šiais ir praeitais 
metais uoliai treniravosi universi
teto bokso klube, šįmet jis išsiko
vojo vietą universiteto komando
je, kuri trimestro atostogų metu 
buvo nuvykusi į Sydnėjų pamo
kyti tenykščio universiteto kole
gas mandagumo. Kalbama, kad 
Karoliui komandon patekti daug 
kraujo netekę pralieti. Mat jis 
buvo vienintelis klubo narys sa
vo svorio klasėje.

Kaip jam sekėsi Sydnėjuje, tai 
jis pats bus pasipasakojęs, o pa
galiau buvo ir mačiusių bei nu
kentėjusių. Melburniškiams jis 
turės iki metų galui ką pasakoti. 
Žinoma, tegirdėsime tik didvyriš
kus žygius.

Špokai

TĖVIŠKES AITVARAS
Arūnas Žižyi

su kamienų ir šakų traškėjimu, 
gaunasi verksmo įspūdis, kurį 
lietuviškas žodis išreiškia su iš
ryškintai tariamu r. Kai ima siau
sti tikra audra, tai miškas gau- 

<džia: garsinis stichijos sukeltas 
įspūdis išreiškiamas žodžiu gau
džia, išryškintai tariant u. Eilutė
je greta pavartoti žodžiai ūžia, 
verkia, gaudžia: tai laipsniavi- 
mas, nes miškas ūžia ir šiaip sau 
vėjeliui pakilus, verkia vėjui stip
rėjant, o gaudžia tik audroje.

Nenuostabu tat, kad grožinius 
žodžio meno veikalus savinasi to
ji tauta, kurios kalba jis parašy
tas. Ir taip Adomą Mickevičių 
lenkai įsirašo į savo tautos litera
tūros istoriją, kiek skirtingai, bet 
panašiai elgiasi rusai su anksty
vojo laikotarpio Jurgio Baltru
šaičio poezija. Oskarą Milašių pa
saulis pažįsta per prancūzų kal
bą, nors, tiesa, visada pažymint 
jojo lietuvišką kilmę. Iš Maironio 
pavyzdžio matėme, kad poezija, 
tikrai yra didele dalimi tos kal
bos išraiška, kuria ji parašyta. 
Mickevičius savo kūryba pratur
tino lenkų kalbą, tą padarė Mi
lašius prancūzų kalbai ir Baltru
šaitis rusų. Taip jau atsitiko, kad 
būdami su lenkais perarti susigi
miniavę, patekę dar rusų okupa
cijom nesuspėjom laiku su kito
mis Europos tautomis išugdyti sa
vos tautinės literatūrinės kalbos 
ir priauginti ją giliai pažįstančios 
savos šviesuomenės. Dėl tų prie
žasčių lenkiškai rašė Adomas 
Mickevičius, rusiškai Jurgis Balt- 
ruaitis, gi prancūziškai Oskaras 
Milašius. Lietuvių kalba liko dali
nai nuskriausta dėl to. žinoma, jie 
atliko darbą tautai, nes jųjų kū
ryba paplito plačiai po pasaulį, 
buvo išversta į kitas kalbas ir gar
sino lietuvio vardą.

Viena tačiau kalba visdėlto dar 
nenusako kūrinio tautinės priklau
somybės, ir A. Mickevičiaus kū
rybos nebūtų supratę lenkai, jei 
Lenkijos gamta nebūtų taip arti
ma Lietuvai, jei lietuvių tautos 
padavimai, mūsų istorija būtų bu
vusi svetima lenkams. Unija su 
lenkais, lenkų politiniai ir kultū-

dies motyvais, kad šį romaną te
galima priskirti tik vokiečių tau
tai. Naujoji italų poezija praside
da su Petrarka, kuris taip pat ra
šė lotyniškai. Ir anglų Miltonas 
yra rašęs lotyniškai. Mozūras len
kas Sarbievius (Sarbiewski), di
delę dalį gyvenimo praleidęs Lie
tuvos kunigaikštijoj, lotyniškai pa
rašė 10 idilių, kur apdainuoja 
Lietuvos didikų gyvenimą, me
džiokles ir Lietuvos sostinę Vil
nių. Kieno literatūrai reikės pri
skirti jo kūrinius? Pats jis lenkas, 
dainuoja apie Lietuvą, bet pasi
naudoja lotynų kalba. Žinoma, jį 
turim priskirti lenkų tautos lite
ratūrai, nors rašyta lotynų kalba.

Kai Indiją valdė anglai, tai net 
ir labai tautinis rašytojas Rabin
dranath Tagore greta poezijos ben- 
galiečių kalba rašė ir angliškai. 
Niekas tačiau jo anglų kalba ra
šytos kūrybos nelaiko anglų tau
tos literatūra.

Žinoma, tauta nesidžiaugia, kai 
josios kilmės autorius dėl betku- 
rių priežasčių yra rašęs ar rašo 
svetima kalba. Ji gali pateisinti, 
nes tokios jau buvo sąlygos. Žy
dai yra rašę įvairiausiomis kalbo
mis. Izraelyje jie visi šiandien iš- 
siverčiami į hebrajų kalbą, ir iš 
jų sudaroma tūkstantmetė žydų 
tautos literatūros istorija.

Normaliose sąlygose poetas yra 
suaugęs su savo tautos kalba ir 
yra jos ryškiausias puoselėtojas. 
T.S. Eliot mato pirmąją poeto pa
reigą savo kalbai, kurią jis pa
veldi iš tėvų — ją išlaikyti ir ug
dyti. Vienoj vietoj jis taip eilėmis 
išreiškia:

— Our concern was speech, and 
speech impelled us
To purify the dialed of the tribe 
And urge the mind to [aftersight 
and foresight.
(.Elizabeth Drew, Poetry, New 
York, 1960, 20 p.)
Kalba yra gyvas kūrinys ir nie

kad nesibaigiantis augti ir klestė
ti, kol gyva tauta, kuri ja kalba. 
Poetas yra vienas pagrindinių jo
sios grąžintojų ir puošėjų.

(Nukelta į 4 psl.)

kitas gyvulys. Ne tik garsas artė
jo, bet ir būtybė, iš kurios jis ki
lo. Persirioglinusi per aplūžusią 
tvorą, ji nusileido vandens link, 
garsiai traškindama po kojomis 
sausas šakeles. Neatbaidyta van
dens šalčio, ji pamažu perbrido 
upę ir pradėjo kopti į krantą.

Tuo tarpu į palapinėje knar
kiančių sapnus įsimaišė svetimi 
garsai. Tėvui pasigirdo išalkusio 
Huto staugimas, nes jam kaip tik 
vaidenosi Sydnėjaus zologijos so
das. Motina sapnavo Canberos 
muziejų, kur staiga prasižiojo 
priešistorinis gyvis su baisiausiu 
bliovimu. Duktė nieko aiškaus ne
matė, tik manė, kad girdėjo iste
rišką dvasių kaukimą. Toje pačio
je akimirkoje atsibudo visi trys 
ir vienu šuoliu, kaip spyruoklės, 
jie pašoko. Tėvas net savo reu
matizmo nepajuto ir beveik su
laužė lovelę, kuri grėsmingai su
girgždėjo. Motina su dekterim ant 
pripučiamų čiužinių drebėjo kaip 
epušės lapai, nesuprasdamos, ar 
iš baimės, ar nuo matracų elas
tingumo. Taip jie, ištiesę kaklus, 
klausėsi kieno tas išgąstingas 
maurojimas. Neilgai truko jiem 
pilnai atsibusti ir vienu balsu su
rikti •— bulius!
Staugimas rodos jau čia pat. Bu

lius pradeda šniokšti ir vis pikčiau 
irzti. Sudreba palapinė. Matyt gy
vulys užkliuvo už virvių. Dar la
biau susierzinęs, jis ima niauro
ti, berdamas žemes ant palapinės, 
vieną po kito išraudamas kuoliu
kus. Pažiūrėjusi pro griūvančios 
palapinės plyšį, motina susitinka 
su ugningomis, išsprogusiomis bu
liaus akimis. Pabalęs jos veidas 
apsipila šaltu prakaitu. Pirma 
mintis — mesti dekį jam ant gal
vos ir bėgti. Bet kad tas dėkis 
raudonas! Tėvas planuoja, kaip 
nors pro palapinės antrą galą pra
lysti ir per spygliuotą tvorą šok
ti. O duktė kaip tik tuo momen
tu atsimina per radiją girdėtą is
panišką melodiją “Ole Torero!” ir 
mintyse matė su raudonu apsiaus
tu narsų jauną toreadorą, buliui 
mirštamą smūgį bekertantį.

Bet nei ji, nei jos tėvai ne-

Netoli nuo mano tėvo gimtinės, 
pelkėmis apsuptas, žmonių pa
mirštas ir vengiamas, glūdi L a i- 
č i ų kaimas. Nors šis kaimas bu
vo tik už kilometro, tėvas ten pa
tekdavo retai, nes reikėjo apeiti 
didokas pelkes. Pagaliau Laičiuo
se atsiradęs žmogus jausdavosi 
nepergeriausiai: vietiniai kaimie
čiai į pašalinius žiūrėdavo žvai
riai, nepalankiai, lyg į įsibrovė
lius iš kito pasaulio.

Tos nuotaikos nestebino kaimy
nų, kurie žinojo, kad Laičių kai
mas jau iš seniau mažai teturė
jo ryšių su apylinkėm: jo žmo
nės buvo neturtingi ir tik retai 
išeidavo turgun ko nors parduoti 
ar nusipirkti. Taip pat visi žino
jo, kad tame kaime už pelkių dė
davosi keisti įvykiai. J artimas 
kapines retas žmogus išdrįsdavo 
įkelti koją. Pats kaimas ne tik 
žmonių buvo vengiamas, bet, kaip 
sakydavo apylinkės ūkininkai, ir

drįsta pajudėti nei žodį pratarti, 
kad neatkreiptų buliaus dėmesio. 
O tas įvairiais garsais riaumoda
mas ir šniokšdamas, vis iš naujo 
užkliūva už virvių, kaskart dau
giau įsiųsdamas. Jau dabar iš vi
sų pusių griūva palapinė. Nebe
lieka kas daryti — tik bėgti. Tad 
didžiausioj panikoj išdumia ke
liautojai basi, su pyžamomis ir 
naktiniais marškiniais, kaip zui
kiai per pievą. Atsisukę mato, kad 
bulius įpuolęs į palapinę ir ją 
ant savęs užsivertęs, dabar plė
šosi, draskosi, kad išsipainioti iš 
tos brezento ir virvių makalynės. 
Nenustoja bėgę, kol nepatenka 
ant tilto, nuo kurio kiek saugiau 
gali stebėti visą spektaklį. Jau 
bulius baigia išsilaisvinti,. Savo 
niekšišką darbą atlikęs, jis dar nė
ra patenkintas ir žvalgosi nesu
prasdamas, kur tie sutvėrimai iš 
palapinės dingo.

Matydamas juos ant tilto išsi
rikiavusius, jis pasispiria ir kū- 
liavirsčiomis leidžiasi tilto link, 
taip kad visa žemė dunda. Bet lai
mei nepataikęs ant tilto, jis pra
šauna pro apačią.

paties Dievo buvo apleistas.
Tiktai taip nevisados buvo. Lai

čių seneliai, įkyraus klausinėtojo 
verčiami, murmėdami pro ūsus 
prisipažindavo, kad senai senai jų 
tolimoj jaunystėj, dar anam šimt
mety, ir jų kaimas buvo links
mesnis ir, kaip aimanuodamos bo
bulės pridurdavo nuo priepečiaus, 
jie patys netaip buvę susigrūdę ir 
suniurę. Kapinės tais laikais bū
davusios prižiūrėtos, ūkininkai pa
siturį, o laiks nuo laiko ir pas 
juos užsukdavę daug sviesto ma
tę pirkliai ir vagiliaujanti čigo
nai bei kitokie perėjūnai. Jei sve
timasis, tokiom kalbom susidomė
jęs klausinėjo senelio toliau, šis 
užsispyręs niūriai žiūrėdavo pro 
šalį, žvilgsnį įsmeigęs į sieną, 
lyg ten matytų kokią baidyklę. 
Bet ir tarp tų retų svetimųjų pa
sitaikydavo pernelyg smalsių ir 
įkyrių (gal ir mano tėvas toks bu
vo). Kartą jis prisispyręs klausė 
vieno senelio, kas gi jų kaime da
rosi, kodėl visi taip keistai žiūri 
į ūkininko Tamošausko kiemą? 
Tėvas net pats matęs, kaip sena 
moterėlė, eidama pro šalį, baimin
gai žegnojosi. Monai tai kokie al
kas? Senis pagaliau, piktai į 
smalsuolį pažiūrėjęs, atsikrankšė- 
jo ir, išsitraukęs iš kišenės pyp
kę, ją pamažu ėmė kimšti taba
ku. Tada, nekreipdamas dėmesio 
į nerimaujantį svetį, įsidėjo į 
pypkę žariją ir susimąstęs ėmė 
traukti dūmą. Kada jau svetys ne
bežinojo, ką bedaryti — ar to
liau klausinėti, ar sudiev sakyti 
— senis, lyg sau kalbėdamas, 
trumpais sakiniais ėmė pasakoti 
apie visų Laičių žinotą Tamošaus
ko aitvarą. Išsikalbėjęs, savo at
siminimus užbaigęs, senis susipra
to svečio nė nepavaišinęs. Tėvas 
tačiau, dar savo smalsumo nepa
tenkinęs, skuba pas kitus to niū
raus kaimo gyventojus, dar jiems 
įkyri, klausinėja, kol pagaliau aiš
kiai sužino, kas tie Tamošauskai 
ir kodėl, būtent, tik jie atsakingi 
už Laičių kaimo keistenybes ir ne
sėkmes.

Mano tėvas ir šiandien gerai 
prisimena tuos savo jaunystėje

girdėtus pasakojimus. Nebūdami 
prietaringi, mes esam linkę juos 
kitaip aiškintis, negu Laičių kai
mo žmonės. Tikrai tačiau, kas 
ten žino, kokie dalykai dėjosi Lie
tuvos senovėje, kol .dar Dievas ne
buvo išvaikęs senųjų krašto dva
sių ir laumių, kaukų, žaltvykščių, 
aitvarų, į jų vietą atveždamas 
kosmopolitišką, nespalvingą vel
nią. Kas gali užtikrinti, kad tos 
senosios dvasios visiškai išnyko? 
Gal jos tik pasitraukė į nuošales
nius užkampius, kaip Laičių kai
mas, kad ten, šventos šviesos dar 
nepasiektos, jos žmonėms, kaip 
senovėj, ir toliau keistų išdaigų 
pridarinėtų.

Taigi praeito šimtmečio vidury
je į Laičių kaimą iš toli atkelia
vo pirklys, kuris tikino galįs par
duoti nepaprastą laimę atnešančių 
vabalėlių. Tam svieto parėjūnui 
— čigonui ar vengrui — nesisekė 
pirkliauti Laičių kaime. Tik vie
nas Tamošauskas, kuriam javai 
ėmė nederėti, kad atgautų laimę, 
nupirko už skatiką iš vengro va
balėlį. Vengras (o gal tai buvo 
ir čigonas) jam patarė tą vabalė
lį paleisti kur nors savo ūkyje ir 
būtinai jį kasdien maitinti. Be to 
pirklys Tamošauskui, aplink sto
vintiems ūkininkams negirdint, 
dar kažką j ausį pakuždėjo ir, ap
sisukęs bei lazda ore pamojavęs, 
iškeliavo, iš kur atvykęs. Tose 
apylinkėse jis daugiau nebepasi
rodė.

Tamošauskas nusinešė dėžutę su 
vabalėliu j klėtį ir jį tenai palei
do. Nuo tos dienos kas rytą jis 
j klėtį nešdavo du švarius dube
nėlius maisto savo vabalėliui — 
pieno ir valgių nuo savo paties 
stalo. Greitai visas kaimas paste
bėjo, kad Tamošausko laimė pa
sikeitė. Tris metus iš eilės jo lau
kų javai buvo geriausi, paršai rie
biausi, karvės pieningiausios. To
dėl ir turguje jis daugiau par
duodavo, negu bet kas kitas. Apie 
jo laimę nugirdo ir aplinkiniai 
kaimai. Jis išpuošė savo trobą, 
pasistatė naują tvartą ir nupirko 
tokį arklį, kokio dar tame kaime

(Nukelta j 4 psl.)
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TĖVIŠKĖS
AITVARAS

Danutė Jokubauskaitė

KULTŪRINGAS VAKARAS
SUSISIEKIMO PRIEMONĖS

PARUOŠĖ JONAS MEILIŪNAS

(Atkelta iš 3psl.)

niekas nebuvo matę. Pats Tamo
šauskas pasidarė Laičių kaimo 
svarbiausias ūkininkas: jo pata
rimų visi klausė, nes matė, kad 
laimė su juo. Laičiai javus tik 
tada sėdavo, kai Tamošauskas sė
jo. Pats jis pasidarė storas ir rau
donas. O kai dar nusipirko naujų 
švarką ir aulinius odinius batus, 
buvo tiesiog malonu į jį žiūrėti, 
kai žingsniuodavo į turgų. Jo sū
nūs augo dideli ir tvirti, buvo vi
sad gerai aprengti — kitų tokių 
vaikių visam kaime nebuvo. Kai
mynai net pavydėti pradėjo. Val
gyti pas jį visados buvo daug, o 
Tamošauskas vaišingas žmogus. 
Palubėje pas jį ėmė kabėti tiek 
dešrų ir lašinių palčių, kiek gal 
tik gretimam dvarelyje galėjai 
rasti. Net senas juodas katinas 
Mulkis, kuris anksčiau liesas ir 
nususęs lakstydavo patvoriais ir 
retai teįeidavo į trobą, dabar sa
vo katinišką gyvenimą praleisda
vo miegodamas bei svajodamas 
ant pečiaus. Ką jis ten svajojo, 
kokią gilią mintį suko, niekas ne
žinojo — gal tik filosofiška kati
nų rasė tebūtų jį supratus. O gal 
tik galvojo, kad laikai pasikeitė, 
kad gyvenimas pagerėjo ir kad 
jis pats padiktėjo, storesniu kai
liu pasidengė. Kaip ir dera gyve
nimu patenkintam katinui, Murkis 
tik retai tepakeldavo savo min
čių apsunkintą galvą nuo letenų. 
Bet kai įeidavo Tamošauskas, jis 
mesdavo į jį žalių akių žvilgsnį, 
pasiraivęs lėtai nuo pečiaus nulip
davo ir, uodegą išdidžiai iškėlęs, 
nužingsniuodavo pas šeimininką 
kam du kartus nugara į koją pa
sitrinti. Tada vėl grįždavo į savo 
nuolatinę vietą ant šilto pečiaus.

Žmonės tarp savęs kalbėjo, kad 
Tamošauskas prisijaukinęs ait
varą. Jau dabar ėmė tikrai tvir
tinti, kad jis rytais į klėtį nešąs 
aitvarui valgyti. Prisiminė iš 
vengro nupirktą vabalėlį — tai 
ir buvęs aitvaras. Patyliukais ne 
vienas keikėsi, kad ir jis sau to
kio vabalėlio nenusipirkęs. Kuni
gėlis aiškino, kad klėtyje paliktą 
maistą suėdančios pelės bei žiur
kės, o gal kartais šeškas. Kunigė
liui tačiau niekas netikėjo. Kai
mynai bijojo tik, kad aitvaras iš 
jų pačių neimtų gerybes nešti Ta
mošauskui. Todėl dažnai jam 
draugiškai ranka per nugarą su
tikę paplodavo, linkėdami ir to
liau sėkmės. Buvo jau ir tokių, ku
rie naktį praeidami pro Tamo
šausko kiemą savo akimis matę, 
kaip ant stogo tyliai nusileidęs 
aitvaras, kaip Tamošauskas, kai
liniukais apsigaubęs, rankoje ap
temdytą liktarną laikydamas, kaž
ką iš aitvaro ėmęs ir dėjęsis į 
maišą.

Taip trejis metus kasryt Tamo
šauskas nešė maistą j klėtį, o jo 
turtai vis didėjo. Visi Laičiai ir 
net apylinkės kaimai, ir mano tė
vo Žeimių kaimo žmonės negalė
jo atsistebėti Tamošausko laime. 
Bet vieną rytą Tamošauskas, pa
sikinkęs vežimą ir namiškiams 
sudiev pasakęs, išvažiavo keliom 
dienom į Ukmergę kailių ir ver
šiukų odų žydams parduoti ir 
šiaip reikalų sutvarkyti. Prieš iš
vykdamas įspėjo vyriausią sūnų, 
kad nepamirštų rytais į klėtį nu
nešti švariuose dubenėliuose val
gį. Bet sūnus jau keletą metų 
šaipėsi iš tėvo ir kitų žmonių 
prietaringumo. Ne laimė, bet sun
kus darbas, jis manė, jiems tiek 
pasisekimo atnešė. Apie tai jau 
kelis sykius buvo motinai prasi
taręs, bet ši tik persižegnodavo 
ir liepdavo tylėti, kad aitvaras ne
supyktų. Taigi tuos, du rytus, kol 
tėvo nebuvo namie, sūnus pats 
suvalgė maistą ir į klėtį nunešė 
tik priterštus dubinėlius. Pamokys 
jis tą aitvarą, galvojo sūnus, pa
rodys, kas čia namuose tikrasis 
šeimininkas ir darbštusis aitvaras!’ 
Tėvui grįžus pranešė tačiau, kad 
jo įsakymus išpildęs ir patenkin
tas išėjo į laukus.

Nuo tos dienos Tamošauskų 
namuose pradėjo dėtis keisti daly
kai. Nepastebėjo žmonės, kad jo 
javai supūtų, ar kad gyvuliai su
sirgtų ir padvėstų. Ne. Nei pini
gų Tamošauskas pristigo, nei jam 
pakaušis prapliko. Kas jį ištiko, 
buvo daug keisčiau. Nebegalėjo

Koncertui į miesto salę atvykom 
pačiu laiku. Mūsų vietos buvo ant
roj eilėj balkone. Iš ten galėjome 
matyti visą publiką ir orkestrą. 
Tik spėjom atsisėsti, ir išėjo di
rigentes Georges Tripine. Visi 
jam plojo. Durys buvo uždarytos, 
kad pasivėlinę žmonės nesutruk
dytų muzikos ir neišblaškytų 
klausytojų.

Visa salė nutilo. Dirigentas pa
mojo lazdele, ir orkestras tykiai 
pradėjo Schuberto “Overtiūrą ita
lišku stilium”. Šis kūrinys yra 
vienas iš Schuberto dviejų over- 
tiūrų. Įvadas labai lėtas, bet to
liau kūrinys pereina į gyvą al
legro. Nepaprasta nuotaika už
viešpatauja salę i— žmonės tar
tum užburti atydžiai klausosi ir 
bijo pajudėti. Klausytojai gana 
įvairūs. Balkone daugumas vy
resnio amžiaus žmonės ir turtin
gai atrodo. Parteryje publika ki
tokia: lyg muzikos mokytojai ir 
kuklesni. Tuo tarpu už orkestro, 

pas jį žmogus nei kojos į trobą 
įkelti, žengia, būdavo, svečias 
per slenkstį, kai staiga iš pašalės 
pralekia plytgalis ar medžio ga
balas. Tamošauskams patiems bu
vo dar prasčiau. Nekartą, nei iš 
šio nei iš to, iš trobos kampų im
davo skristi akmenys, nuo lenty
nų netikėtai krisdavo sudėtos dė
žutės, drožiniai bei papuošalai, 
net pati Dievo mūka. Bevalgant 
pietus nukrenta ant sienos paka
binta kepurė, į sriubos bliūdą 
įkrenta šakalys, košės paviršiuje 
ima maišytis šiaudai. Būdavo, kad 
tie nemalonumai lyg ir pranyk
davo ir viskas aprimdavo. Bet po 
kiek laiko ir vėl štai batai, lyg 
paspirti, iš palovės į vidurį aslos 
atriedėdavo; kas tik atremta į 
sieną, parvirsdavo, lėkštės nuo 
stalo krisdavo ir suduždavo. Mur
kis kažkur pradingo ar padvėsė. 
Tamošauskai iš baimės išblyško ir 
jų veidai susiraukšlijo. Ir jaunų
jų sūnų veidai apsiblausė, ir din
go šypsnys. Šitaip tęsėsi tris mė
nesius. Iš miestelio buvo pakvies
tas kunigas. Bet, turbūt, ne vel
nias buvo apsėdęs Tamošausko 
namą, nes jį kunigas su švęstu 
vandeniu būtų išvaręs. Tuo tarpu 
gi, kunigui išvykus, viskas dėjosi 
kaip ir anksčiau. Kaimiečiai da
bar tikrai žinojo, kad tai įsižeidu- 
sio aitvaro išdaigos. Bet už ką to 
aitvaro taip supykta, sužinota tik 
daug vėliau, Tamošauskiukui pri
sipažinus apie savo pajuokavimą 
su maistu.

Bet ii- šios keistenybės turėjo 
kartą baigtis. Vieną rytą, praslin
kus savaitei po kunigo asilankymo 
Laičiuose, vyrams einant į lankas 
šieno pjauti, įvyko nuotykis, ku
rio jį matę žmonės niekad neuž
miršo. Laičių senieji, prieš papa
sakodami šį įvykį, įtraukdavo į 
plaučius oro ir minutėlei visiškai 
nutildavo, tuo duodami suprasti, 
kad ką toliau pasakys, bus tik
rai baisu.

Taigi vieną rytą pro Tamošaus
ko kiemą eidami darbininkai, stai
ga pamatė didelį, pasišiaušusį 
juodą katiną, lekiant kaip pasiu
tusį per trobos stogą. Kiti dar 
sakė girdėję lyg garsų keiksmą 
ar pusiau žmogišką klyksmą, ir 
tuo momentu iš po katino kojų 
pašoko liepsnos, ir tučtuojau vi
sas šiaudų stogas užsidegė. Su
tratėjo ne tik gyvenamasis na
mas, bet ir klėtis, ir tvartai — ne
liko sodyboje nė vieno pastato. 
Greitai po to senis Tamošauskas, 
nelaimės prislėgtas, pasimirė ir 
buvo palaidotas Laičių kapinėse. 
Jo sūnus vargais negalais šiaip 
taip atsistatė. Gyvenamasis na
mas ir dabar tebestovi: jo nuot
rauką galima pamatyti Lietuvoje 
išleistoje knygoje “Lietuvių Liau
dies Menas” Nr. 208.

Tačiau Tamošausko sūnus nie
kad nebeturėjo laimės — jų ūkis 
visad buvo vienas iš vargingiau
sių. Aitvaro kerštas krito ir ant 
viso kaimo. Nuo to laiko ir žmo
nės ir kaimas vis labiau prie že
mės lenkėsi, niaukėsi ir į save gū
žėsi. O keistų dalykų ten ir toliau 
atsitikdavo — jei ne pačiam kai
me, tai kapinėse. Todėl žmonės 
ir sako, kad Laičių kaimas Dievo 
apleistas. 

vadinamam “organ seats”, susėdę 
visi biedniokai ir bytnikai. Keista 
pažvelgus į klausytojų veidus, kad 
beveik visiškai nėra jaunų žmo
nių. Tiesa, bytnikai, bet per jų 
barzdas sunku amžius įskaityti.

Po įspūdingo Schuberto sekė 
taip pat vokietis Hoeller su pui
kiom variacijom “Swelling Air”. 
Jo šis kūrinys remiasi paprasta 
olandų tautine meliodija, kuri 
keičiasi tose variacijose net de
šimt kartų. Po muzikos į sceną 
išėjo augštas, gražiai nuaugęs 
vyras solistas Kim Borg. Jis pa
dainavo šešias suomiškas dainas. 
Puikus sultingas baritonas, be 
jokio mikrofono pagelbos, pasiekė 
tolimiausius salės kampus ir su
žavėjo visą salę, įskaitant ir ma
ne.

Po protarpio vėl grįžo orkest
ras ir pagrojo Čaikovskio simfo
niją Nr. 6, Op. 77, B minor, dai- 
^vadinamą “Patetine simfonija”. 
Tuo ir buvo baigtas koncertas. 
Nors ir ramiai, bet kultūringai 
praleistas vakaras padarė gilaus 
įspūdžio ir paliko malonių prisi
minimų. To tikrai nelieka po 
triukšmingų šokių, nors ii- jų ne
vengiu.

POEZIJOS KŪRINIO KALBA 
/
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NEBAIGTOJI SIMFONIJA
Oskaras V. Milašius

Mane mažai bepažinai ten, kur kcrštūnė saulė
Žmonių šešėlius tuokia, o jų siekis — niekados t
Toj žemėj, kur miegančių žmonių širdis
Keliauja vienišu tamsoj ir siaubuose — ir nežinia į kokį kraštą.

Senai tai buvo — paklausyk, gįiili ano pasaulio meile!
Labai labai toli tai buvo — paklausyk, mano žemiška sesuo, 
Gimtojoj Šiaurėj, kur iš ežerų, lyg iš vandens lelijų didelių 
Garuoja pirmapradžio laiko kvapas, nugramzdintųjų legendos sodų 

, ūkas.

Toli nuo mūs salynų su griuvėsiais, kanklėmis, vijokliais,
Toli nuo mūs kalnų laimingų, —
Atsimenu, ten buvo žiburys
Ir kirvių dūžiai migloje.

O ašai vienišas buvau namuos, kurių nepažinojai,
Vaikystės namuose, bežadžiuos ir niūriuos,
Tarp parkų užgožtų, kur rytmečiais apdujus paukštė
Gailioj A'isoj čipsėjo patylom iš meilės tiem, kurie seniai jau mirė.

Tai ten, tuos kambariuos glūdžiuos su snaudžiančiais langais, 
Gyveno mūsų giminės senolis,
O mano tėvas iš ilgų kelionių
Ten grįžo mirti.

Buvau aš vienas. Pamenu, tai buvo metų laikas,
Kai mūsų krašto vėjas atsiduoda
Vilku, žole iš raistų ir markos linais,
Nakčia griuvėsiuos švilpiniuodamas senas vaikų vagilės daineles.

Vertė A. Vaičiulaitis

PASTABA. Nebaigtosios isimfonijos čia atspausta tik pradžia — 
pirmasis skyrelis. Iš viso yra keturi skirsniai, šį filosofinį mistinį kū
rinį aiškinti būtų perdrąsu. Simboliai labai individualūs ir daugelyje 
vietų, tikriausiai, tik autoriui tesuprantami.

Simfonija yra muzikos kūrinys, paprastai susidedantis iš dviejų

greitų dalių ir vienos lėtos, įterpos tarp jų. Hayden laikomas simfoni
jos tėvu. Simfoninės poemos pradininku skaitomas Liszt. Simfonijos 
simbolį, mums atrodo, Milašius naudoja pačiam žmogiškam gyvenimui. 
Nebaigtoji simfonija — tai paties poeto nebaigtas gyvenimas. Įsivaiz
duokime poetą prieblandoje sėdintį Paryžiuje ir mintimis perbėgant vi
są savo praeities gyvenimą. Tai lyg sapnas, kai žmogus nesaistomas 
nei laiko, nei vietos. Žemiškoji sesuo, atrodo, kartais tikrai žemiškoji 
Paryžiuje sutiktoji materis, tai vėl prisimenamoji iš jaunystės dienų. 
Kartais ji [atrodo, 'lyg ii" paties poeto neatskiriamoji dvasios dalis. Pa
tiektoji ištraukoje sutinkame keletą ryškiom spalvom pabrėžtų vaizdų, 
kurie taip pakvinpa Nemuno kraštu.

Pabaigoje praskamba mirties akordai, bet mirties su prisikėlimu:
— Asai toji, kuri tau. Memfyje miegojau,
Numirėlių šaly — mirtis tava; gyvatos šaly — gyvybė tavo.
(A. Z.)

SMILGŲ ŠLAMESYS
Jurgis Baltrušaitis

Nusilenk, praeivi, žolytei prie tako,
Jei girdi, kai smilga, iš molio išdygus, 
Tavo kurčiai širdžiai tyliai, tyliai sako, 
Kad tu ir jos stiebas amžių saikui lygus.

Nes taip jau sumanė Tedas visagalis,
Kad priėmę žemės skirtį lygiai kuklią,
Judvi — dvi Jo mįslės, dvi vienodos dalys ' 
Pelenų ir žiedo jungtame stebukle.

Kas šią žinią gyvą atbudęs nugirsta,
Savo lakų mirksnį jau iš (amžių semia, —
Žemės karalystės daugiau nebeskirsto
Į žvaigždėtą dangų ir dumbliną žemę.

PASTABA: Pelenais išreiškimas medžiaginis pradas, žiedu — dva
sinis. Įskaitytina poeto pasaulėžiūra — visata yra vieninga visuma. 
Kaikas Baltrušaičio poezijoje įžvelgia panteistinį visatos suvokimą.

(A. Z.)

AKERMANO STEPĖS
Adomas Mickevičius

Aš plaukiu į erdvę sauso okeano.
Vežimas, tartum laivė, žalumynuos narsto:
Tarp ošiančių bangų, kur žiedus sriautais žarsto, 
Iriuos pro salas raudonojo bužano.

Vytenis Vasaris

NAUJIEJI
ŽMONĖS

Pavargęs skautas grįžta namo 
iš iškylos. Jau beveik dvyliktą va
landą nakties jis atvyksta į apy
tuščių, centrinę gelžkelĮo stotį, 
kur ant kieto medinio suolo atsi
sėdęs laukia savo paskutinio trau
kinio, Besižvalgydamas aplink 
pastebi tris bytnikus prie gėrimų 
automato. Atsigėrę apelsinų sun
kos, jie meta popierinius puodu
kus ant žemės. Vienas jų šoka 
ant tų tuščių puodukų ir sukelia 
didelį triukšmą. Kiti du juokiasi, 
o suaugusieji žiūri į juos su pa
šaipa.

Vos traukiniui atvažiavus, skau
tas įlipa ir atsisėda prie lango. 
Vėliau ir bytnikai atsiranda tame 
pačiame vagone netoli mūsų skau
to. Traukinys pradeda judėti. Vie
nas bytnikų yra didelis, stambus, 
šešių pėdų vaikėzas su cigaru dan
tyse ir hitleriškais juodais plau
kais, užkritusiais ant akių. Jo rū

Pradžioje žmogus neturėjo 
jokios kitos susisiekimo prie
monės be savo kojų. Tik po 
nekurio laiko jis sugalvojo ra
tą. Tas ratas buvo paprastas, 
nelygus, bet apvalus akmuo. 
Dar daug laiko praėjo, kol 
žmogus pradėjo vartoti medinį 
ratą ir vežimui traukti įkinkė 
gyvulį. Tie ratai buvo be jokių 
stipinų ir be geležinių lankų. 
Laikui bėgant žmogus vežimą 
gerino ir tobulino, kol pasida
rė tokį, kokį turime šiandien. 
Kuriems gi reikėjo labai sku
bėti, tie raiti jodavo. Dažnai 
toks raitelis linksmai pamoda
vo atsiliekančiam vežimui.

bai nevalyti. Marškiniai neaiškios 
spalvos — galėjo būti ii' balti, 
jei būtų išplauti. Suplyšę batai 
atrodo, lyg šiukšlių dėžėje rasti, 
gerokai perdideli. Kelnės proso 
nemačiusios, apie kojas kaip ba- 
rankos apsiraičiusios. Pro cigarų 
ir cigarečių dūmus jis spokso į 
naująjį heliportą ant Yarros upės 
kranto. Praslenka pro šalį nauja
sis tiltas, tik dabar baigtas sta
tyti. Traukinys sustoja prie Vik
torijos gelžkelių administracijos 
pastato, nepasiekęs stoties. Hitle
riškasis klausia kitų bytnikų:

— Kodėl Karijotas čia sustojo?
— Užtat kad Melburno Karijo

tas, — atsakė vienas.
Traukinys pamažu įslenka į 

Spencei- stotį, kuri mėnulio švie
soje atrodo sena, pilna laikinų ba
rakų, kažin kada statytų. Tarp 
stoties ir uosto vaizdas didžiau
sios netvarkos. Bytnikai džiaugia
si: “čia viskas — ir pastatai ir 
tvarka pagal mūsų skonį! Atva
žiuosim rytoj! Reikia tą pakrypu
sią sieną nuversti. Ta tvora ten 
visai nereikalinga!”

Šitoks susisiekimo būdas iš
buvo ilgą laiką, kol nauji iš
radimai pralenkė ir greitąjį 
arklį. Svarbiausias iš šitų nau
jų išradimų buvo telegrafas. 
Po to greit sekė telefonas. Dar 
po kiek laiko bevielis telegra
fas ir radijas, šiandien, maši
nos, traukiniai ir lėktuvai per 
trumpą laiką žmogui padeda 
pasiekti tolimiausias vietas. 
Naujieji sprausminiai lėktuvai 
apskrenda aplink žemės rutulį 
per vieną parą, o astronautai 
prieš keletą savaičių tą padarė 
per pusantros valandos.

Tamsa tirštėja; niekur kelio, nė kurhano.
Žvelgiu į dangų, jieškau žvaigždžių, mūs vedėjų.
Ten šviesiame ūke Aušrinė suspindėjo?
Tai blizga Dnicstras, švinta ugnys Akermano.

Palaukim! Kaip tylu... Girdėt, kaip gervės traukia.
Nė sakalo akis jų ten nįežiūrėtų.
Girdžiu, kaip žiogas smilgoj supasi iš lėto,

Kaip krūtine slidžia žaltys per žolę braukia.
Įsiklausau tyloj... Išgirst ausis galėtų
Balsus iš Lietuvos. Važiuokim, nieks nešaukia...

Vertė V. Mykolaitis — Putinas.

PAAIŠKINIMAI. A. Mickevičius, iš Vilniaus ištremtas į Rusiją, 
1825 m. vasarą keliavo iš Odesos į Krimą. Įdomu pabrėžti tai, kad Mic
kevičius savo gyvenime niekad nėra buvęs Lenkijoje: gimė Naugardu
ko apylinkėse, mokėsi Vilniuje, mokytojavo Kaune. Ištremtas į Rusi
ją, išvyko į vakarų Europą. Mirė tremtiniu Kanstantinopolyje (da 
bar Istanbul). Akermano stepės yra į pietvakarius nuo Odesos. Aker
manas — miesto pavadinimas. Sausas okeanas — stepės. Bužanas — 
dideli žolynų krūmai, kurie raudonai žydi. Kurhanas — supiltas stepė
se kapas

Keturių posmų eilėraštis, kur du primieji ketureiliai ir du pasku- 
tiji trieiliai, vadinamas sonatų. Sonata yra pirmoj eilėj muzikos kūri
nys. Su Haydenu nusistovėjo sonatos forma muzikoje: 1. greitas tem
pas, 2. lėtas tempas, 3. minuetas, šerco ar kažkas panašaus ir 4. gy
vėjantis tempas. Tuo būdu teisingai turėtų būti skaitomas ir poezijos 
sonatinis eilėraštis. (A. Z. )

Kaip visi žinome, raganos 
turi savo susisiekimo būdą — 
jos ant šluotų joja. Raganos 
niekad nesirūpino nei ratų pa
tobulinimu, nei arklių šėrimu. 
Nesuko jos galvos nei dėl viso
kių išradimų. Jos iki šiai die
nai įsitikinusios, kad paprasta 
beržinė šluota buvo ir bus tik
riausia, saugiausia ir greičiau
sia susisiekimo priemonė. Mū
sų jaunasis draugas, prisiklau
sęs pasakų apie raganas, pasi
nešė išbandyti šluotos galią.
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Nesenai Maskvoje rungtyniavo r 
JAV •— Sov. Sąjungos legv. at
letikos komandos. Vyrų grupėje 
pergalę lėmė amerikiečiai, laimė
ję 13 pirmųjų vietų (124 taškus). 
Rusai išėjo laimėtojais 9 konku
rencijose (111 taškų). Moterys 
rusės buvo žymiai pranašesnės ir 
laimėjo 68:39 (8 pirmas vietas 
iš 10).

Taškai buvo skaičiuojami tokia 
tvarka — 5 už I vietą, 3 už U, 
2 už III, ir 1 už IV vietą. Estafe
tėse I vieta gavo 5 taškus, o II 
— 3 taškus. Sudėjus vyrų ir mo
terų taškus Sov. Sąjunga buvo 
pirmoje vietoje su 179:163 taškų 
santykiu.

Nors ir neturėdami visą eilę 
“žvaigždžių”, amerikiečiai vyrų 
grupėje sudorojo Sov. Sąjungos 
atstovus. Amerikietis Ralph Bos
ton šuolyje į tolį pagerino pasau
lio rekordą (senasis priklausė 
jam pačiam), nušokdamas 27 pė
das 13/4 colio, šiose konkuren
cijose varžėsi ir lietuvis Antanas 
Vaupšas, kuris liko IV-je (pas
kutinėje) vietoje.

Vieną pasaulio rekordą pelnė 
ir rusas Valeri BrumeI, kuris nu
vainikavo žymųjį amerikietį — 
John Thomą, ligšioliniam pasaulio 
meisteriui ši,oje konkurencijoje. 
Ruso pasekmė — 7 pėdos 4 co
liai, amerikiečio — 7 pėdos 2 co
liai.

Silpnai amerikiečiai pasirodė ie
ties metime, kur pirmąsias dvi 
vietas užėmė rusai. Laimėtojo — 
V. Cilulenko pasekmė 272’ 8i”, 
amerikiečio John Fromen — tik 
229’ 113/4”. Negeresni popieriai 
buvo ir kūjo metime, kur rusai 
taip pat nugriebė abi pirmas vie
tas ir paliko amerikiečius su men
komis pasekmėmis. V. Rudenko 
kūjį numetė 217’ 73/4”, o ameri
kietis Tom Pagani — 188’ 53/4”. 
Šiose konkurencijose amerikiečiai 
kaip tik atvažiavo be savo stip
riųjų atstovų, tuo būdu lengvai 
atiduodami pergales rusams.

Amerikiečių vyrai stiprybę pa
rodė trumpųjų ir vidutinių nuo
tolių (iki 1,500 m.) bėgimo var
žybose, kur jie sukaupė daugiau
sia taškų. Beje, JAV 4 x 100 m. 
vyrų estafetėje pasiekė naują pa
saulio rekordą.

Pas moteris 2 pasaulio rekordai 
atiteko Sov. Sąjungos atstovėms, 
oi — amerikietėms. Tamara 
Press padarė rekordinį metimą 
disko metime, o Tatjana šelkano- 
va parodė rekordą šuolyje į tolį. 
Amerikietės 4 x 100 m. estafetė
je pelnė naują pasaulio rekordą.

Tačiau, bendrai imant, JAV mo
terų pasirodymas buvo silpnas ir 
jos pagadino reikalą vyrų koman
dai, kuri buvo laimėjusi 13 taškų 
skirtumu. Sudėjus vyrų bei mote
rų taškus į krūvą, laimėjo Sov. 
Sąjunga 16 taškų skirtumu.

Reikia pažymėti, kad šis ameri
kiečių pralaimėjimas prieš Sov. 
Sąjungą buvo pats didžiausias: 
1958 m. Maskvoje buvo pralaimė
ta tik 170:172, 1959 m. Philadclp- 
hijoje — 167:175. Tačiau vyrų 
grupėje šiuos abu kartus JAV 
irgi buvo išėjusios laimėtoja.

Varžybose Sov. Sąjungą atsto
vavo ir 2 lietuviai. Tai anksčiau 
minėtas — Antanas Vaupšas 
(amerikiečių spauda AP agentū
ros pranešimu “išspelino Anta 
nam Vautshan), Jis liko ketvir
tuoju šuolyje į tolį su 25’ 4į” pa
sekme. Kitas lietuvis >— Adolfas 
Varanauskas (pranešimuose pa
žymėta — Adolf Varenauskes), 
kuris taip pat liko ketvirtuoju 
(rutulio stūmimas — 58’ 4”. Už 
jį kiek geriau pasirodė kitas Sov. 
Sąjungos atstovas — estas V. 
Lipšnia, užėmęs III vietą, čia abu 
pirmieji buvo amerikiečiai. Ben

drai paėmus, Sov. Sąjungą atsto
vavo nemaža pabaltiečių, kurie 
nusvėrė Maskvai pergalę.

Šių metų varžybose jau nesi
matė lietuvaitės Birutės Zalagai- 
tytės — Kalėdienės, kuri užėmė 
pirmąsias vietas rungtynėse su 
amerikietėmis 1958 ir 1959 metais. 
Taip pat čia nebuvo ir Jono Pi- 
pynės, kuris 1958 m. JAV — Sov. 
Sąjungos susitikime išėjo antruo
ju 1,500 m. bėgime.

Sekantį >— IV-jį iš eilės Sov. 
Sąjungos — JAV lengv. atletikos 
susitikimą nutarta suruošti 1962 
m. liepos mėn. 18 — 19 d. Ame
rikoje.

Po rungtynių Maskvoje, ame
rikiečiai išvyko varžytis į V. - Vo
kietiją, o po to važiavo j Londo
ną. Paskutines rungtynes turėjo 
Varšuvoje (liepos mėn. 29 — 30 
d.d.)

D.I.

SPORTAS 
PASAULYJE

★ Percy Gerutty griežtai įrodi
nėja, kad Australijoje atletikoje 
turi būti įvesta metrinė sistema. 
Pagal jo įrodinėjimus, daugelis 
australų turimų pasaulinių rekor
dų negalioja, nes jų tikslūs nuo
toliai neatitinka metrinei' siste
mai.

★ Pasaulinio garso atletikos 
žvaigždės, kaip: Marlene Math
ews, Betty Cuthbert; Gloria Coo
ke, Norina Thrower ir kitoms, pa
sitraukus iš aktyvių sportininkių 
tarpo, Australiją Imperijos žai
dynėse (1962 m.) atstovaus jau
nos bėgikės, šios bėgikės turi ge
rus privalumus, nors jų pavardės 
spaudoje dar mažai žinomos. Ver
tos dėmesio bus •— Marilyn Black, 
Brenda Cox, Lola Rivett, Vivien
ne Shennan ir kitos.

ŠIS BEI TAS

TALINO VAIZDAI
“Dagens Nyheter” korespon- 

tas Maskvoje paskelbė platų re
portažą apie nūdienį gyvenimą 
Estijos sostinėje Taline. Pasak 
jo, Talino gatvėse vyraujanti es
tų kalba, nors praktiškai visi 
miesto gyventojai moka rusiškai, 
o daugelis net be akcento. Viso
je Estijoje esą 12% rusų, o Tali
ne jų skaičius siekiąs 20%. Ne tik 
gatvių pavadinimuose, bet ir šiaip 
oficialiose vietose vartojamos abi 
kalbos. Laikraštis prileidžia, jog 
estų kalba ateityje silpnėsianti. 
Tuo tarpu Talinas atrodo daugiau 
estiškas ar daugiau sovietiškas 
pagal tai, kaip lankytojas vertina 
savo atsitiktinius įspūdžius — 
atsargiai samprotauja DN kores
pondentas. E.

VANAGŲ SĄSKRYDIS
Dauguvos Vanagų suvažiavi

mas liepos 22 d. įvyko Fed. Vokie
tijoje, Muensterio mieste. Daugu
vos Vanagai, atkurti 1945 metais 
Belgijos karo belaisvių stovyklo
se, turi tikslų apjungti buv. lat
vių karius, rūpinasi ii- šalpos rei
kalais. Latvių apskaičiavimais į 
Sibirą išgabenta įvairiais laikotar
piais pusė milijono latvių ir juos 
D. Vanagai remia paketais. Mu- 
ensteryje susirinkę latviai mani
festavo savo valią susilaukti lais
vos Latvijos, šiuo metu Dauguvos 
Vanagai turi 8.000 narių 14 val
stybių, keliuose kontinentuose. 
Muensterio suvažiavimas pasiro
dė latvių meninkai, vaidino Bie- 
lefeldo latvių teatro grupė, buvo 
paskaita apie aktualiąsias trem
ties problemas.

Dr. Emilis Brunneris yra vie
nas žymiausių dabarties evange
likų teologų. Jis buvo dogmati
nės teologijos profesorius Švei
carijoj, JAV ir Japonijoj. Jis 
darė mokslinius pranešimus Vo
kietijoje ir kitur. Jis yra para
kęs daugelį sistematinės teologi
jos veikalų vokiečių kalba, ku
rie išversti į anglų ir kitas kal
bas. Viena jų yra parašyta Die
vo įsakymų ir pasaulinių santvar
kų reikalu. Jis yra pažįstamas 
su lietuviais, kurie pas jį studi
javo, klausė jo pranešimų ar tu
rėjo asmeniško kontakto. Jis jau 
keletą metų kaip yra pensijoje. 
Bet jis vis dar veikia rašydamas 
mokslinius veikalus ir straips
nius. Jis turėjo aiškų nacional- 
socializmo supratimą. Jis daly
vavo kovoj prieš aną ateizmą. Jis 
turėjo ir tebeturi aiškų komu
nizmo supratimą. Šiuo reikalu 
jis paskelbė savo naują straips
nį evangelių religiniame savait
rašty “Christianity Today”, Wa
shington, D.C. Čia perduodame 
ano straipsnio santrauką.

Komunizmas pirmiau siekė 
sudaryti teisingumą ir žmogiš
ką gyvenimą pasaulyje. Bet 
jis išsigimė, išvystydamas po
litinį rėžimą, kuris pavertė 
niekais idealistinio komunizmo 
idėjas. Tuo komunizmas pasi
darė bolševizmu.

Bolševizmas iškreipia žmo
gų pagal bolševikinį pavidalą. 
Jis pasidarė jo spaudos, mo
kyklos ir propagandos viešpats. 
Tokioj ugnyj perdirbtas ir iš
laikomas žmogus nebeįstengia 
galvoti kitaip, negu reikalauja 
bolševizmo ideologija ir politi
ka. Kas drįsta kitaip galvoti ir 
pasireikšti, tas žiauriai sunai
kinamas.

Bolševizmas leidžia kritiką 
tol, kol ji derinasi su komunis
tų partijos nurodymais. Kas 
mėgina kritikuoti iš esmės, tas 
užsmaugiamas. Suproletarini- 
mo ir nužmoginimo procesas 
eina lėčiau satelitinėse -valsty
bėse, kurios iš seniau pasireiš

^hllCTUUlAI— 

PASAULYJE.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., 
Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall)

Tel. 62-2231
★ Rašytoja Karolė Pažėraitė- 

Kaseliūnienė išvyko iš Sao Paulo, 
Brazilijos, ir pastoviai apsigyve
no Medelin, Kolumbijoje. Po Lie
tuvos pasiuntinybės uždarymo, 
brazilų įstaigos nepripažįsta Lie
tuvos užsienio pasų ir vizas iš
duoda ant specialių pažymėjimų. 
Rašyt. K. Pažėraitei ant išvyki
mo dokumentų brazilų įstaigos 
įrašė sovietų pilietybę. Tik griež
tai protestuojant, sovietinės pilie
tybės įrašas buvo pakeistas į “be 
pilietybės”. Kolumbija, pagal se
ną tvarką, išduoda vizas pagal 
Lietuvos užsienio pasus.

★ Kpt. Justinas Kisielius, tar
naudamas Kanados armijoje, Lo
jolos ir George Williams kolegi
jose yra karinio paruošimo vir
šininkas.

+ Prekybininkas J. Karvelis iš
leido Amerikoje 10 ilgo grojimo 
plokštelių, kuriose yra įgrota 126 
kūriniai. Plokštelėse įrašyta sol. 
P. Bičkienės, A. Dičiūtės, S. Cit- 
varo, Liepos, Kutkaus, Grigaitie
nės, šabaniausko ir dar eilės kitų 
solo choro dainų.

★ Veltėdžiai į “paskyrimo” 
vietas. Gegužės mėn. priėmus įsa
ką dėl kovos su veltėdžiais sustip
rinimo, Lietuvoje pradėta skelbti 
nubaustųjų pavardės, štai 1948 
m. už išeikvojimus atleistas vil
nietis Ch. Šakirovas gyvenęs iš 
žmonos uždarbio ir spekuliavęs. 
Nepadėjus įspėjimams, dabar ša
kirovas iškeltas iš Vilniaus į “spe
cialią vietą”, kur jis turėsiąs bū
tinai dirbti... Į tas “specialias vie
tas”, be Šakirovo, dar išgabenti 
B. Budrevičiūtė, D. Kurtinaitienė, 
E. Rubliauskas ir kt. “Tiesa” n-ry 
176 nurodo, kad keliuose Lietu
vos rajonuose numatytos specia
lios vietos, kur veltėdžiai dirbs 
durpynuose, melioravimo, staty
bos darbuose. Jie ten gausią gy
venamąjį plotą, bet pragyventi tu
rėsią iš uždirbtų pinigų. “Tiesa” 
pasisako už reikalą perauklėti ar

kė stipresne dvasia ir ryšiais 
su vakarų kultūros pasauliu.

Bolševizmas siekia bolševis- 
tinio pasaulio proletarinės re
voliucijos keliu. Jis jau nuo 
Lenino laikų turi planą pasau
liui pavergti kiek galint be ka
ro. Siekiama tai sudaryti sve
timose valstybėse per viduji
nius neramumus, per komunis
tines grupes veikiančias “lais
vės kovotojų” vardu ir per 
“liaudies išvadavimas” kaip 
Pabaltijo valstybėse, Lenkijoj, 
Tibete ir mėginta Pietų Ko
rėjoj. Vieno komunistų vado 
pareiškimu, subversyvinė veik
la turėtų įvesti bolševikų san
tvarką Azijoj 1961 m., visoj 
Europoj 1964 m. ir Amerikoj 
bei visame pasaulyje 1978 m.

Tokiu būdu įsigalėtų brutali 
prievarta augščiausiame laips
nyje. Tada įsigalėtų bolševiz
mas pilna jo prasme: bedievybė 
viešpatautų kaip pagrindas. 
Moralinis žmogaus nuvertini
mas įsigalėtų kaip bolševizmo 
rezultatas. Žmonijos paverti
mas beširdžiu robotu įsigalėtų 
kaipo klaiki bolševizmo išvada.

Manuilskis komunistų inter
nacionalo suvažiavime 1931 m. 
skelbė: “Negirdėtą teatralinę 
taikos propagandą mes išvys- 
tysime. Nepaprastais siūlymais 
ir suktomis nuolaidomis mes 
elektrifikuosime žmonių jaus
mus. Tuo būdu mes suviliosime 
kapitalistines valstybes, kurios 
savaime yra durnos ir išsigimu
sios, žygiuoti jų pačių pražū
ties keliu. Užmigdę jų budru
mą, mes jas nugalėsime mūsų 
paprastomis kumštimis”.

Dr. Brunneris baigia straips
nį mintimi, kad budrumo ma
žinimu padedame bolševizmui. 
Jis ragina krikščionis laikytis 
ir veikti su tais, kurie pažino 
šėtonišką bolševizmo pobūdį, 
perspėja saugotis tų, kurie vie
našališkai mato tik karo pavo
jų, nematydami žmonijos su- 
bolševikinimo pavojaus taria
mai taikių priemonių priedan
goje.

ba izoliuoti tą "nežymią”, bet ne
šančią nemažą materialinę ir 
ypač moralinę žalą prarazitinę vi
suomenės dalį”.

★ Kan. Prof. dr. J. B. Končiui 
70 metų, šių metų birželio 16 d. 
BALFo pirmininkui, kan. dr. J. 
B. Končiui sukako 70 m. amžiaus. 
Jam šią vasarą šalpos reikalais 
esant Europoje, liepos 30 d. Miun
cheno lietuviai surengė sukakties 
minėjimą. Jubiliatą žodžiu pasvei
kino, be kitų VLIKo Vykd. Tary
bos vardu dr. P. Karvelis, PLB 
Vokietijos Krašto Valdybos ir 
Maž. Lietuvos Tarybos vardu T. 
Simonaitis, Sielovados vardu Tė
vas A. Bernatonis, Vasario 16 
Gimnazijos vardu jos direktorius 
kun. dr. L. Gronis, BALFo Įgalio
tinis Vokietijai I. Rugienius ir kt. 
Iškelti jubiliato nuopelnai šalpos 
srity, parama Vasario 16 Gimna
zijai.

★ 75 m. prof. Ig. Končiui. Lie
pos 31 d. 75 m. sukako JAV gyve
nančiam prof. Ignui Končiui. Jo 
nuopelniai dideli Lietuvos moksle, 
ypatingai etnografijos srity. Daug 
dirbo jis skautų organizacijoje. 
1941 m. bolševikų buvo suimtas, 
išvežtas į Minską ir šaudant ka
linius prie Červenės išliko gyvas. 
Neseniai Nidos leidykla išleido jo 
“žemaičių šnekas”. Dabar jubilia
tas gyvena Bostone, U.S.A., kur 
numatyti platesnės apimties pami
nėjimai.

★ Liepos mėn. antroje pusėje 
Islandijoje viešėjo trijų sovieti
nių rašytojų delegacija su Ant. 
Venclova. Delegaciją paviešėti 
pakvietė Islandijos “pažangioji” 
leidykla “Kalba ir kultūra”. So
cialistinės islandų partijos orga
nas “Liaudies valia” liepos 22 d. 
įsidėjo A. Venclovos portretą ir 
pokalbį su juo apie lietuvių da
bartinę literatūrą ir kultūrą. De
legacija kelias dienas lankėsi ir 
Kopenhagoje.

LAFITTE
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VIENĄ IŠ PIGIAUSIŲ IR GERIAUSIŲ 

ORIGINALIŲ PRANCŪZIŠKŲ BRANDY

M. PETRONIS,
152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, N.S.W. 

Tel. UJ 5727
Kaina — 24/-

PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ 
Į USSR PER ŠVEDIJĄ

mMAN & SCHULTZ, SYDNEY
184, BROOK STREET, COOGEE, NSW

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.

Rockdale stotis. TeL: LW 1220
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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BUVUSI “R O T A”, DABAR —

STATION DELICATESSEN
92 BROMFIELD ST., CABRAMATTA

SIŪLO JUMS GERIAUSIUS SKANĖSTUS IR MAISTO 
PRODUKTUS.

Užsakymai pristatomi į namus.
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SPECIALUS PRANEŠIMAS
NAUJAS BŪDAS SIUNTINIAMS

Į LIETUVĄ SIŲSTI

Nuo 25 vasario 1961 metų, siuntiniai užsakyti per Baltic Stores 
Ltd., pasieks siuntinio gavėją laike 4 savaičių.

TAIP PAT, SIUNČIAME SIUNTINIUS I
ESTIJĄ, LATVIJĄ, LENKIJĄ, RUSIJĄ, SIBIRĄ, UKRAINĄ. 

SIUNČIAME TIK GERIAUSIOS RŪŠIES PREKES 
UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ.

Medžiagos, avalynė, vaistai, maistas, gatavi rūbai, oda ir visa 
kita, ką galima siųsti su Intourist leidimu. Kiekvieno siuntėjo 

pageidavimai patenkinami.

Įvairūs paaiškinimai ir informacijos teikiama veltui.

Mielai pasiunčiame ir pačių siuntėjų paruoštus siuntinius.
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Baltic Stores Ltd.,

I

S

(Z. JURAS).
g

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA SIUNTINIŲ BENDROVĖ 
ANGLIJOJE.

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2.
ENGLAND

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS
GARANTUOTAS y 
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MŪSŲ PASTOGĖ
BATUOTAS

KATINAS???

GEELONGAS
ŽUVO M.H. ANSKAITIS

š.m. rugpjūčio 18 d., dirbda
mas prie kanalizacijos darbų, žu
vo M.H. Anskaitis. Kilęs iš Že
maitijos, Mišučių km., Kretingos 
vai. Antrojo pasaulinio karo aud
ros buvo priverstas, kaip ir dau
gelis, apleisti savo gimtinę.

Kantriai nešdamas benamio 
tremtinio dalią ir būdamas dar 
pačiame jaunystės žydėjime, ve
lionis apsisprendė savo gyvenimą 
naujai pradėti Australijoje. Ir 
čia Henrikas su savo tėveliais, 
broliu ir sesutėmis apsistoja Gee- 
longe.

Pradžia nelengva, bet savo jau
natvišku pasiryžimu žengia pir
myn: pasistato namuką, gražiai 
lietuvišku kruopštumu apsitvar
ko. Atrodo, jau bus galima leng
viau atsikvėpti.

Tačiau ir čia apsilanko skaudi 
nelaimė — miršta mamytė. Ir vos 
septynetai mėnesių tepraslinkus, 
Henrikas ištinkamas skaudžios ne
laimės. Dirbdamas giliai, jis ne
pastebėjo slenkančios žemės, ku
ri ir užbaigė jo dienas.

Velionis palaidotas rugpjūčio 21 
d. Rytų Geelongo kapuose. Į am
žino poilsio vietą buvo palydėtas 
gražaus tautiečių būrelio ir buvu
sių jo bendradarbių. Atsisveikini
mo žodį tarė Geelongo apyl. v-bos 
pirmininkas p. Paliulis.

Lai būna Tau, Henrikai, leng
va tolimosios Australijos žemelė.

V. Zanavykas

NEWCASTELIS
ATŽYMĖTA TAUTOS ŠVENTĖ

Šiais metais Newcastelieciai pa
minėjo Tautos Šventę rugpjūčio 
26 d. vakarą gražioje Transporto 
Halėje, Hamiltone. Halės scena 
buvo išpuošta spalvingomis deko
racijomis (kalnai, girios ir upe
liai). Scenos viduryje stovjs sta
las — įsuptas tautine vėliava. 
Apylinkės pirm. P. Brūzga tarė 
ininėjimą atidarantį žodį ir pa
kvietė dr. V. Donielą skaityti Tau
tos Šventės paskaitos.

Dr. V. Doniela nesirausia žilo
je senovėje, bet skaito paskaitą 
— panegiriką Newcastelio lietu
viams. Jis čia sumini lietuvių pa
vardžių, tų lietuvių, kurie dirbo 
ar tebedirba įvairiose lietuviško
se organizacijose. Prelegentas už
gina ligšiolinę vietos lietuvių kul
tūrinę veiklą ir pageidauja, kad 
būtų atgaivinta savaitgalio moky
kla, įsteigti lituanistiniai jaunimo 
kursai ir surastas nuolatinis liet, 
spaudos plotintojas. Sukūrę šias 
institucijas, pagal paskaitininką, 
newcastliediai pasiektų beveik to
bulo tautinio susiorganizavimo. 
Dabar Newcastelio lietuviai turi 
darbščią apylinkės valdybą, stip
rų chorą, pasišventusį kapelioną, 
lietuviškas pamaldas, bažnytinį 
komitetą, Soc. Glogos moterų ko
mitetą, meno ir šokių grupes, 
ateitininkų kuopelę, knygynėlį, 
leidžia biuletenį ir rengia kultū
rinius pobūvius — paskaitas su 
diskusijomis.

Po paskaitos St. Žuko choras 
padainavo šias dainas: žuvusiems 
šauliams; Oi tu ieva, ievuže...;

Kur giria žaliuoja (prieš dai
nuojant šią dainą, D. Skuodaitė 
padeklamavo ją kaip eilėraštį); 
Tykus buvo vakarėlis ir Waltzing 
Mathilda (angliškai). Choras yra 
sustiprėjęs ne tik choristų-čių 
skaičium, bet ir dainų išpildymu. 
Juk neveltui choras taip stro
piai repetuoja ir ruošiasi antra
jam didžiuliam koncertui, kuris 
įvyks šių metų gruodžio mėn. 23 d. 
Anzac Halėje, Hamiltone.

Minėjimo programą lietuviškai 
pranešinėjo D. Skuodaitė.

Pasibaigus minėjimui, buvo šo
kiai, loterija, Soc. Globos komi
teto bufetas ir tikrai jauki, lietu
viška nuotaika.

Korespondentai

LIETUVIŲ NAMŲ 
PLĖTIMAS

Jau pora atvejų esame svarstę 
šioje vietoje Lietuvių Namų pra
plėtimo (antrojo etapo) klausimą. 
Visuomenė papildomai buvo su
pažindinta su to praplėtimo pla
nais ir jo apimtimi ir su tais pa
geidavimais, kuriuos adelaidiškiai 
Eareiškė, priimdami principinį 

ietuvių Namų praplėtimo planą.
šiuo metu pasišventusieji tal

kininkai tą antrąjį etapą pradėjo 
vykdyti konkrečiai — jau marina
mos priestato sienos. Tikrai džiu
gu konstatuoti, kad talkininkų 
suradimas didelių sunkumų nesu
daro — visada atsiranda grupė 
adelaidiškių, kurie, pamiršdami sa
vo reikalus, į talkas atvyksta. Tai 
daugiausia tylios darbo bitės, į 
darbo talkas sukrovę daug ir daug 
savo laisvalaikio valandų.

Sąjungos valdybai būtų tikrai 
malonu, kad ji ir antrąjį Lietuvių

Namų praplėtimo etapą galėtų at
likti taip sėkmingai bei sklan
džiai, kaip buvo atliktas pirmasis 
etapas, kurio rezultatais šiandien 
visi adelaidiškiai džiaugiasi. Jo 
sėkmingumas ir spartumas yra pa
čių adelaidiškių rankose, rankose 
tų taurių lietuvių, kurie be dide
lių aiškinimų puikiai supranta sa
vos lietuviškos pastogės reikalin
gumą. Jie žino, kad Lietuvių Na
mai yra ne vien tik prestižo, bet 
ir tautinio išsilaikymo klausimas.

Sąjungos Valdyba laukia, kad 
visi susipratusieji lietuviai kon
krečiai jungtųsi prie galutinio 
Lietuvių Namų užbaigimo.

LIETUVIŲ NAMŲ ŽINIOS
A.L. Sąjungos valdyba paskyrė 

J. Gylį Lietuvių Namų administra
torium. Tuo laiku, kai Lietuvių 
Namuose nėra Sąjungos valdybos 
narių, J. Gylys prižiūri visą tvar
ką Namuose ir jų rajone. J. Gylys 
taip pat priiminėja Lietuvių Na
mams aukas.

Paskutiniame savo posėdyje Są
jungos valdyba nutarė kreiptis at
skirais laiškais į provincijoje gy
venančius lietuvius, prašydama 
juos prisijungti prie metinio va
jaus Lietuvių Namų reikalams.

Atitinkamu nutarimu Sąjungos 
valdyba įvertino dail. S. Neliubšio 
nuopelnus Lietuvių Namų reika
lams ir apie tai jam pranešė atski
ru laišku.

‘■MŪSŲ PASTOGĖS” 
ADELAIDĖS NUMERIO 

REIKALU
Adelaidės organizacijų sudary

toji “Mūsų Pastogės” Adelaidės 
numerio redakcinė komisija (Pul
gis Andriušis, A. Gavelis, A. Ma
želis, J. Mockūnas, B. Nemeika 
ir V. Radzevičius) buvo susirin
kusi pirmo posėdžio, aptarė laik
raštinės medžiagos sutelkimo 
principus ir pasiskirstė darbo sri
timis.

Redakcinė komisija prašo orga
nizacijas ir pavienius adelaidiš- 
kius prisiųsti komisijai visą tą 
medžiagą, kuri, jų nuomone, kaip 
speciali informacija, talpintina 
Adelaidei paskirtame “Mūsų Pas
togės” numeryje. Pati redakcinė 
komisija parengs medžiagą apie 
apylinkės valdybos, Adelaidės Lie
tuvių Sąjungos, socialinės globos 
veiklą, apie kultūrinį gyvenimą,

tautinį jaunimo auklėjimą, spor
tinį rutulioj imąsi, skautavimą ir 
akademinius polėkius. Komisija 
palankiai žiūrės į kiekvienos or
ganizacijos specifinius pageidavi
mus ar atskirų asmenų rašinius, 
tačiau visa skelbtina medžiaga tu
ri pasiekti redakcinę komisiją (21 
Selby Street, Grassmere) iki spa-

MELBURNAS
VISUOTINAS SUSIRINKIMAS

Nesusirinkus reikiamam narių 
skaičiui, šaukiamas antras Soc. 
Globos Moterų D-jos visuotinas 
susirinkimas naujai valdybai iš
rinkti š.m. rugsėjo 9 d. 1961 m. 
6 vai. p.p. (tuoj po p. Tamošaitie
nės paskaitos) Lietuvių Namuose, 
12 Francis Grove, Thornbury. Na
rių dalyvavimas būtinas.

Soc. Globos Moterų D-ja

SYDNĖJUS
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
ALB Sydnėjaus apylinkės val

dyba Tautos šventės minėjimą 
ruošia š.m. rugsėjo 10 d. (sekma
dienį), pradedant jį 12.30 p.p. pa
maldomis St. Benedict’s (Broad
way) bažnyčioje. Tuoj po pamal
dų šios bažnyčios salėje bus iš
kilminga minėjimo dalis šia pro
grama: Minėjimo atidarymas bei 
paskaita ir trumpa meninė dalis.

Apylinkės valdyba nuoširdžiai 
prašo tautiečius juo skaitlingiau 
minėjime dalyvauti ir malonu bū
tų, kad tėvai minėjiman atsives
tų ir savo vaikučius, kurie galės 
čia juo daugiau sužinoti apie 
mūsų mylimą kraštą — Lietuvą.

Sydnėjauss Apylinkės Valdyba

TAUTOS ŠVENTĖS PAMALDOS
Rugsėjo 8 d. — Marijos ir Tau

tos Šventė, Sydnėjuje ji atkelia
ma į sekmadienį — rugsėjo 10 d.

Iškilmingos pamaldos už Tėvy
nę St. Benedict’s bažn. Broadway 
12 vai. 45 min. Pamaldose “Dai
nos” choras, ved. muz. K. Kava
liausko, giedos jau ir keletą nau
jai paruoštų giesmių.

Išpažinčių klausys svečias kun. 
St. Mika (slavų, vokiečių ir ang-

BANKSTOWN  AS
BATUOTAS KATINAS

Šiomis dienomis užsukus į 
“Dainavos” namus aiškiai mato
si, kad scena puošiama didingo
mis dekoracijomis. A. Pluko nu
rodymu su pjūklais rankose at
kakliai darbuojasi Belkus, Šat
kauskas, Šumskas, Rudys ir kiti. 
Įvairių išvaizdų rėmų pristatyta 
daugybės.

Tatai dekoracijos “Bauotam 
Katinui”, kurį stato ALB Ban
kstowno savaitgalio mokykla, pri
tyrusiai režisorei p. R. Saudar- 
gienei režisuojant. Šį veikalą ad
ministruoja ALB Bankstowno 
Kultūros Taryba.

—a b—

lų kalbomis) nuo 11 vai. 30 min. 
prieš pamaldas.

Kviečiami visi tautiečiai pamal
dose dalyvauti, o ypač kuo dau
giau priimti šv. Komuniją, auko
jant ją už Tėvynę ir pavergtus 
brolius.

Po pamaldų minėjimas St. Be
nedict’s bažn. salėje.

K.P.B.

MIRĖ
ALEKSANDRAS NIČAJUS

Š.m. rugpjūčio 31 d. staiga savo 
namuose mirė Sydnėjaus lietu
viams gerai žinomas judrus visuo
menininkas A. Ničajus, 61 metų 
amžiaus.

Praeitą šeštadienį skaitlingas 
bičiulių ir pažįstamų būrys paly
dėjo Velionį į Rockwoodo kapines.

Plačiau apie tai skaitysime se
kančioje “M.P.” laidoje.

M.P.I.

PRANEŠIMAS
“Mūsų Pastogės” administra

cijoj yra laiškas iš Lenkijos p. 
P. Jurjono vardu. Adresatas pra
šomas atsiliepti.

GRAŽIAI PRABĖGO
SPAUDOS BALIUS

Pereitą šeštadienį apie 600 lie
tuvių atšventė savo tradicinę 
šventę — linksminosi “Mūsų Pas
togės” Spaudos Baliuje, kuris lai
komas geriausiai pasisekusiu už 
visus ankstyvesniuosius.

Kitai šio laikraščio laidai “M. 
P” bendradarbis yra atsiuntęs 
platesnį baliaus aprašą — repor
tažą.

M.P.I.

PET SESIJA EUROPOJE 
SPALIO MĖN.

Pavergtųjų Europos Tautų sei
mo sesija, numatoma, susirinks 
Paryžiuje š.m. spalio 16-18 d.d. 
Kiekvienas PET atstovaujamas 
kraštas Paryžiuje turės 10 asme
nų delegaciją iš JAV ir Europos 
kraštų. Pagrindinis sesijos darbo
tvarkės punktas bus “Pavergto
sios tautos ir Europos laisvė”. 
Taip pat numatoma pasisakyti 
prieš sovietinį kolonializmą ir už 
apsisprendimo teisės išplėtimą į 
pavergtus kraštus. Darbotvarkėje 
bus aptarti dar- klausimai: paverg
tosios tautos ir Europos apsijun- 
gimas, ii- dabartinė padėtis pa
vergtuose kraštuose. Kalbėtojais, 
be atstovų, kviečiama eilė žymių 
asmenų — prancūzų, anglų, vo
kiečių, italų, skandinavų ir kt.

PLB SUVAŽIAVIMAI
VOKIETIJOJE

Rugsėjo 1-2 d.d. Huettenfelde, 
Vasario 16 Gimnazijos patalpose 
sukviesta PLB Vokietijos Kr. apy
linkių pirmininkų .ir vargo mokyk
lų vedėjų bei mokytojų suvažiavi
mas. Numatyta pasiinformuoti 
apylinkių ir vargo mokyklų orga
nizaciniais reikalais, pasidalinti 
patirtimi dirbant lietuvišką kultū
rinį, organizacinį darbą įvairiose 
Vokietijos vietose.

Rugsėjo 2-3 d.d. ten pat šaukia
mas ir PLB Vokietijos Krašto Ta
rybos suvažiavimas.

SĖKMINGA 
VAIKŲ STOVYKLA 

ir jaunimo kursai, vykę keturias 
savaites Vasario 16 Gimnazijoje, 
buvo baigti rugpjūčio 21 d. Daly
vavo per 100 jaunimo iš įvairių

Vokietijos sričių, buvo skaitomos 
paskaitos, rengtos ekskursijos. 
Stovyklos vedėjais buvo mok. A. 
Krivickas ir A. Bdhni. Kursai, sto
vykla buvo sėkmingi, svarbūs lie
tuvybės stiprinimo požiūriu; jau
nimas nenoromis skirstėsi namo 
pas tėvus. E.

ŽINIOS IŠ SKANDINAVIJOS 
KRAŠTŲ

Eltos atstovas Švedijoje pra
neša:

Sov. Sąjungos kom. partijos ck 
kvietimu Maskvon išvyko Suomi
jos komunistų vadovybė. Visi sep
tyni atstovai laikomi senos stali
ninės linijos atstovais. Helsinkio 
politinių sluoksnių spėjimais, jų 
kelionė Maskvon sietina su “rūgi
mo” reiškiniais patrijos viduje.

Paskelbta, kad rugsėjo 12 d. į 
Suomiją oficialaus devynių dienų 
vizito atvyko Sov. Sąjungos “pre
zidentas” Briežnevas.

Danijos ir Švedijos vyriausybės 
kreipėsi į JT gen. sekretorių, siū
lydamos, kad pasaulio gyventojų 
klausimas būtų įrašytas ateinan
čio JT visumos susirinkimo dar-

botvarkėn. Memorandume nuro
doma, kad gyventojų prieauglio 
raida nuo 1950 m. smarkiai praau
go JT pramatymus. Abiejų kraš
tų vyriausybių nuomone, JT turi 
suteikti technišką pagalbą tiems 
kraštams, kur gyventojų skaičiaus 
didėjimas žymiai prašoka turimus 
ūkinius išteklius.

Švedijos užs. reik. min. Osten 
Undėn, kuriam rugp. 25 d. sukako 
75 m. amžiaus, specialiame pasi
kalbėjime su “Dagens Nyheter” 
korespondentu pareiškė, kad jis 
asmeniškai buvo priešingas įvyk
dytam pabaltiečių išdavimui so
vietams. Jis nurodė, kad nutari
mas išduoti pabaltiečių karius so
vietams buvo padarytas 1945 m. 
Švedijos koalicinės vyriausybės. 
Pasak jo, panašiai elgėsi ir ame
rikiečiai su pabaltiečiais Vokieti
joje.

Toks min. Undėn pareiškimas, 
padarytas po 16 metų nuo tragiš
kų įvykių, sukėlė labai gyvą šve
dų didžiosios spaudos dėmesį. 
Konservatorių dienraštis “Svenska 
Dagbladet” pareiškimą laiko “pir
mos eilės staigmena”.

Aleksandrui Ničajui staiga mirus, 

jo žmonai N. NIČAJIENEI 

reiškiame gilią užuojautą

M. ir P. Sakalauskai

Netikėtos savo vyro Aleksandro Ničajaus mirties prislėgtą

NINĄ N1ČAJIENĘ

nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime

Miniotų šeima

Reiškiame nuoširdžią užuojautą
P. JANINAI NIČAJIENEI, 

liūdinčiai dėl mylimo vyro mirties

A.J. Jurkšaičiai, 
A.J. Dirginčiai, 
A.B. Obelavičiai

MIELI LIETUVIAI!
BE SAVOS SPAUDOS NIEKAS NEGALI GYVENTU

Jūsų vaikai, kurie baigia australų mokyklas, nebus lai
mingi, jei savo tėvų namuose neras lietuviško laikraščio, kad 
sužinotų, kaip gyvena, dirba ir kuria jo kraujo broliai visame 
pasaulyje.

Neįtikėtina, kad jau rastųsi tokių, kurių širdys ir sąžinės 
mirė lietuviškajam reikalui, nes juk maloniausia dabartinio 
mūsų gyvenimo akimirka, kai po sunkių dienos darbų ir var
ginančių išgyvenimų, gražioje vakaro šviesų prieblandoje sa
vo svetainėje išskleidžiame lietuviško laikraščio puslapius ir 
sužinome iš jų apie savo tautos brolių vargus ir džiaugsmus 
visame pasaulyje.

MIELI AUSTRALIJOS LIETUVIAI! MES 
VĖL KREIPIAMĖS Į JUS SU NUOŠIRDŽIU 
PRAŠYMU: PAREMKITE SKELBIAMĄJĮ 
AUSTRALIJOS LIET. BENDRUOMENĖS 
SAVAITRAŠČIO LĖŠOMS TELKTI VAJŲ, 
KURIS PRASIDĖJO RUGPJŪČIO 1 D. IR 
BAIGSIS Š.M. SPALIO 31 D.

“Mūsų Pastogės” leidėjas — ALB Krašto Valdyba tiki
si, kad:

1. visi pastovieji “Mūsų Pastogės” skaitytojai nedelsiant 
apsimokės savo prenumeratas ir nenuvils pasitikėjimo jais;

2. kiekvienas nuoširdusis savaitraščio skaitytojas pats sa
vo pastangomis suras dar bent vieną naują “M.P.” skaitytoją;

3. surinkęs penkias naujas prenumeratas, bus skaitomas 
garbės rėmėju ir gaus vertingą lietuvišką knygą kaip premiją;

4. visų ALB apylinkių valdybos dar vajaus laikotarpiu su
rengs po šokių vakarą — balių "Mūsų Pastogės” reikalams;

5. aktyviosios ALB apylinkių valdybos išleis po vieną spe
cialią “M.P.” laidą, kurioje bus sudėtos jų apylinkės lietuvių 
gyvenimo ir veiklos žinios, pailiustruotos nuotraukomis ir

6. visi Australijos lietuviai biznieriai nors neperiodiškai 
dės į Bendruomenės organą savo firmų skelbimus, kas, be abe
jonės, padės ir jų biznio reikalams.

Krašto Valdyba ir “Mūsų Pastogės” redakcija bei admi
nistracija tiki visų lietuviškuoju nuoširdumu ir todėl mano, 
kad šis kreipimasis bus pilnutiniai suprastas ir išklausytas.

ALB Krašto Valdyba ir
"M.P.” redakcija — administracija

ŠIŲ METŲ RUGSĖJO MĖN- 23 D.
“DAINAVOS” SALĖJE BANKSTOWNE

A.L.B. BANKSTOWNO APYLINKĖS VALDYBA

rengia

ATBUNDANČIO PAVASARIO

šokio vakara
I

2 PUIKIAUSI MOTERŲ SALIONAI 
BANKSTOWNE

FRANK'S
3 FETHERSTONE ST., (PRIEŠ POLICIJĄ). 

II AUKŠTAS, tel. 70-8023 
ir

380 SOUTH TERRACE (II AUKŠTAS), 
tel. 70-6644.

DARBĄ ATLIEKA PRITYRĘ UŽSIENIO 
KIRPĖJAI SPECIALISTAI.

Lietuviams nuolaida.

išokiams gros gera kapela, dainuos “Rožyčių” oktetas lietu
viškų dainų šiupinį, p-lė Edą Kymantaitė pašoks puikų baletą 
madų paradas pademonstruos naujausios mados moteriškų 
bužių, veiks turtingas bufetas, loterija ir bus apsčiai kitų 
renybių.

dra 
įvai-

Pradžia 7 vai. p.p.

Įėjimas vyrams — 10 šil.; moterims — 8 šil., 
moksleiviams — 5 šil.

A.L.B. Bankstowno Apylinkės Vaidyba
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