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PASAULIO 
SĄŽINĖ?

Dažnai mes užtinkame mūsų 
spaudoje, sakau mūsų, nes beveik 
jokioje kitoje spaudoje to nėra, 
mūsų atsišaukimuose, memoran
dumuose ir panašaus pobūdžio 
politiniuose pamfletuose kreipi
nius į pasaulio sąžinę, kur skun
džiamasi mūsų tautos vargais, 
okupantų persekiojimais ir 1.1. 
Jau daugiau kaip dvidešimt metų 
mes kartojame to paties turinio 
(kasmet gal kiek kitokia forma) 
maldas beformiui dievui, kurį 
mes įvardijame pasaulio sąžine. 
Ligi šiandie rezultatų jokių ir var
gu ar galima jų tikėtis. Ir tai vien 
tik dėl to, kad čia pat iškyla vi
sai realus ir nuogas klausimas — 
ar iš viso yra tokia pasaulio są
žinė? Analoginiu keliu sampro
taujant, ji turėtų būti, nes gi šia 
prasme pasaulį sudaro žmogiškie
ji individai, kuriuose pas vienus 
daugiau, pas kitus mažiau, bet 
sąžinė kaip tokia laikytina viena 
iš esminių žmogaus kaip asmens 
ir jo kultūros ar tikėjimo pasi
reiškimo žymių. Galima kalbėti 
apie religinę sąžinę, apie profesi
nę sąžinę, net apie tautinę sąži
nę, būtent, ten, kur pagrinde de
damas moralinis momentas. 
Šiandie pasaulį pirmoj eilėj suda
ro ir lemtingus posūkius daro ne 
asmuo kaip individas, bet visų 
pirma valstybė, kuri vadovaujasi 
ne morale ir su ja susijusia sąži
ne, bet visų pirma išskaičiavimu 
— interesu. Kiekviena valstybė 
kokia ji bebūtų santykyje su ki
tomis — nesvarbu, ar saugumo, 
ar ekonominiais, ar pagaliau kul
tūriniais sumetimais — visados 
pirmoj eilėj klausia: ką aš laimiu 
susidėdama su kuo kitu ar net 
rizikuodama. Todėl dažniausia ir 
valstybės vyrai, stovį valstybių 
priekyje, leidžiasi diktuojami val
stybės interesų, o ne savo asme
ninių moralinių įsitikinimų. Pa
galiau visuose reikaluose pasku
tinį ir lemiamą žodį turi ne mora
lė, bet galia. Kieno pusėje galia, 
to pusėje ir moralė. Tas tinka ne 
vien tik valstybių bei tautų san
tykiavime, bet net ir atskirų indi
vidų, ir tik pas labai augštos kul
tūros ir moralės asmenybes ga
lia pasiduoda sąžinės ir moralės 
normoms.

Silpnieji šios galios neturi, ir 
todėl jie remiasi skundu ir grin
džia savo teises ir reikalavimus 
apeliacija į galingųjų sąžinę bei 
moralę. O kaip iš praktikos ži
nome, galią turįs žmogus ar ko
lektyvas, šiuo atveju valstybė, 
skundams ir moralinei apeliaci
jai visados palieka kurčias. Silp
nosios tautos, ypač pavergtosios, 
jų tarpe ir lietuvių tauta, šian
die kovoja tik šiuo paskutiniuoju 
silpnųjų ginklu. Bet kas girdi jų 
šausmą? Pigiausias kelias paguo
da. Tos paguodos dažnai nešykš
ti ir galiūnai ne dėl to, kad pasi
gailėtų silpnesniojo, bet greičiau 
kad grubiai atstūmęs neprarastų 
ateityje naudingo bendradarbio. 
Mes patys už tos paguodos trupi
nius, kurie nubyra nuo galingų
jų stalo, mokame labai brangiai, 
tačiau šios paguodos nuobiros to
li gražu neišplaukia iš galingojo 
sąžinės. Juk jeigu galingųjų krū
tinėje galiotų kaip imperatyvinis 
balsas, tai seniai visos mūsų bylos 
būtų isšpręstos, ir mes sėdėtume 
kaip lygus su lygiu už konferen
cijų stalo.

Vienintelis kelias pabudinti 
taip vadinamai pasaulio sąžinei

J. Mikševičius Moteris

Įvykiai pasaul yj e
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 

ATSTOVAI VAŠINGTONE
Norėdama išsiaiškinti dėl JAV 

politikos gairių, Pavergtųjų Tau
tų Seimo vadovybė, kurią sudaro 
visų Seime dalyvaujančių delega
cijų atstovai (Lietuvai atstovauja 
V. Sidzikauskas), kovo 12 — 15 

yra parodymas kokio nors dėme
sio verto objekto, kas sužadintų 
kitų interesus ir pavydą. Jeigu 
Lietuvos žemė virstų naftos lau
kais arba turtingom kasyklom, 
arba bent turėtų kokią nors stra
teginę reikšmę, tada, aišku, dau
gelio sąžinė pasidarytų nepapras
tai jautri, ir mažiausias mūsų nu
siskundimas susilauktų didelio 
atgarsio tiek pasaulio spaudoje, 
tiek ir konferencijų posėdžiuose. 
Juk, sakysim tas nesibaigiantis 
tampymasis dėl Berlyno tai neiš
plaukia iš pasaulio sąžinės apsau
goti tuos tris milijonus berlynie
čių, kai tuo tarpu ne tiek milijo
nų lengva ranka paaukota ir nie
kas dėl to nesikankina. Ogi Ber
lyno išlaikymas tokiame katile 
išskyrus nuostolius nieko kito ne
duoda. Tačiau su Berlyno klau
simu susijęs didžiųjų prestižo rei
kalas, kas kitais atvejais reiškia 
netgi daug daugiau, nei praktiš
kas interesas. Berlynas seniai bū
tų paaukotas ant taikos ir taikin
go sugyvenimo aukuro, jeigu ru
sai siekdami savo tikslo neapžeis- 
tų vakariečių prestižo.

Remiantis šiuo pavyzdžiu ar 
nereikėtų mūsų politikams pagal
voti kiek ir iš šitos, labai jautrios 
pusės. Vietoje raudų ir skundų 
ar nebūtų praktiškiau ir sėkmin
giau pajieškoti galingųjų tarpe 
jautrių vietų, kas kaip tik užgau
tų jų prestižą. Kito kelio tuo tar
pu nėra: sąžinė pavergtųjų kan
čioms ir šauksmui kurčia, prak
tiškojo nei strateginio intereso 
mūsų kraštas tuo tarpu neturi. O 
nuleisti rankų kol gyvi esame, ne
turime teisės. V. Kikilis

d.d. lankėsi JAV Valstybės Depar
tamente, pas senatorius ir kongres- 
manus ir įteikė Seimo memorandu
mą. Pageidauta, kad Vakarai nusi
ginklavimo ar Berlyno klausimų 
sprendimo neatjungtų nuo europi
nių problemų visumos ir jokiu ges
tu nepripažintų Sovietų Sąjungos 
užgrobimų. Be to, kad JT pilna-
tyje būtų iškeltas ir sovietinio ko
lonializmo likvidavimas. Valstybės 
Pasekretorius p. e. A. Johnson pa
tikino Seimo atstovus, kad paverg
tosios Europos klausimas tebėra 
gyvas ir tinkamu laiku bus iškel
tas. Jis taip pat pritarė Seimo me
morandumo minčiai dėl sovietinio 
kolonializmo kėlimo Jungtinėse 
Tautose. (E.)

» * *
Rusijos užsienių reikalų minis- 

teris Gromyko balandžio 16 d. at
vyko į Bielgradą Jugoslavijoje 
oficialiu vizitu. Gromyko atvyki
mas sukelia eilę spėjimų. Jugosla
vai tikisi, kad bus prieita prie 
santykių sunormavimo.

* * *
Amerika savo atominius bandy

mus atmosferoje numato pradėti 
gegužės pradžioje. Tuo tarpu Že
nevoje vykstą pasitarimai 17-kos 
valstybių atstovų atominių ginklų 
kontrolės klausimu ligi šiolei te
bėra bevaisiai.

• * •
BALTŲ KOMITETAS 

STOKHOLME
Stokholme įvyko Švedijos Bal

tų komiteto metinis posėdis, kuria
me dalyvavo eilė žymių švedų vi
suomenininkų, jų tarpe prof. Hugo 
Osvald, Ture Nerman, konservato
rių partijos vicepirm. Leif Cassel, 
istorikas dr. Ragnar Liljeblad, li
teratūros kritikas dr. Alf Aberg 
ir kt. Posėdyje buvo išklausyti 
1961 m. veiklos pranešimai ir ap
svarstytas šių metų veiklos planas. 
Tarp kitko numatoma komiteto 
leidinių serijoje išleisti brošiūras 
tokiais klausimais, kaip Baltijos 
jūros srities politinė ir karinė pa
dėtis, Suomijos klausimas ir Pa-

GYVYBĖ ERDVĖSE?
AR SKRIDO GAGARINAS?

Remdamiesi meteoritais, kurie 
pasiekia žemę iš erdvių, moksli
ninkai baigia galutinai įsitikinti, 
kad gyvybė egzistuojanti ne vien 
tik žemėje. Esą, atrasta primity
vių organizmų liekanų ant meteo
ritų, kurie nukrinta ant žemės. 
Tyrinėjant atrasta organizmo lie
kanų, kurie laikytini egzistavusios 
gyvybės formomis. Giliau anali
zuojant atrasta, kad tose liekano
se yra amino rūgščių ir anglia
vandenių, kas sudaro materialinį 
gyvybės pagrindą žemiškuose or
ganizmuose. Kadangi tos rūšies 
meteoritų, kaip spėjama yra dau
giausia orbitoje tarp Marso ir Ju
piterio, tai mokslininkai daro išva
dų, kad tuo keliu kada nors skrie- 
jusios dar dvi planetos ii- susidū
rusios. Vienoje o gal abiejose pla
netose egzistavusi gyvybė, šią te
oriją patvirtina faktas, kad po me
teoritų apdegusia pluta rasta mi
neralų pėdsakų, kurie liudija, jog 
minimi meteoritai turėję priklau
syti didesniam dangaus kūnui, ku
riame gausu buvo vandens. Turi
mų rankoje meteoritų amžius sie
kia apie 1500 iki 4500 milijonų

baltijo kraštų sovietinė kolonijinė 
priespauda. Baltų komitetui vado
vauja įtakingas švedų visuome
nininkas, buv. Tartu univ. profe
sorius, Birger Nerman. Lietuviams 
jau eilė metų atstovauja J. Lingis 
ir J. Pajaujis. (E.)

PULGIUI ANDRIUŠIUI 55 METAI
Kovo 18 dieną Pulgis Andriušis 

sulaukė 55-rių metų amžiaus. Nors 
ir pavėluotai vis tik. norisi gerb. 
sukaktuvininką nuoširdžiai pasvei
kinti jungiant drauge ir gražiau
sius linkėjimus. Ta pačia proga 
knieti tarti ir keletą žodžių šito 
asmens adresu, kuris jau ne nuo 
šiandie yra tapęs mūsų visų sa
vastim.

Kaip jaučiasi P. Andriušis šian
dien, stodamas j 56-sius metus? 
Šitai geriausiai atsakytų adelai- 
diškiai, kurie su Pulgiu matosi 
kiekvieną dieną. Tačiau ir jie, at
rodo, nepastebėjo jame jokių per
mainų, nes tikriausiai jie būtų tuo 
susidomėję ir gal ta proga gal kiek 
daugiau pasivaišinę, nors apie tai 
ligi šiol neteko girdėti. Iš tiesų, P. 
Andriušiui metai nepalieka jokių

LIETUVIS PADĖJO ASTRONAUTUI

Iš “Waterbury American” va
sario 21- d. sužinome, kad ir Įeit. 
Eddie Jasaitis taip pat talkino ne
seniai aplink žemę 3 kartus ap- 
skridusiam astronautui Glenn.

Mokslininkai buvo apskaičiavę, 
kur Glenn turi nusleisti, bet nie
kas negalėjo būti tikras, kad ne
atsitiks kokių nors netikėtumų. 
Galėjo jam būti reikalo, sakysim, 
kad ir Afrikos dykumose nusi
leisti.

Buvo pasiruošta ir tam. Lt. E. 
Jasaitis buvo vienas tų, kuris 
žvalgė 1,000 mylių plotą Afrikos 

metų. Palyginimui spėjama, kad 
žemėje gyvybė atsiradusi maždaug 
prieš 600 ar 1000 milijonų metų. 
Galimas daiktas ir žemė buvusi 
apvaisinta sudužusių planetų nuo
birom su gyvybės daigais. Jeigu 
šios mokslininkų teorijos teisin
gos, tai kitur gyvybė klestėjusi 
tūkstančiais milijonų metų anks
čiau, negu žemėje.

ABEJOJAMA SOVIETŲ
ASTRONAUTAIS

ne kartą pasaulio spaudoje 
iškelta rimtų abejonių, ar 
sovietų Gagarinas ir Tito-

Jau 
buvo 
tikrai 
vas skrido raketa aplink žemę. Yra
rimtų prielaidų, kad sovietinės ra-

FORMOZA NEKANTRAUJA
Daugiau kaip dešimtį metų For- 

mozos 2 milijonai kiniečių nacio
nalistų su savo vadu Chiang Kai- 
shek gyvena viltimi sugrįžti į 
gimtąjį kraštą ir ten atstatyti se
nąją tvarką. Stebėdami ūkinius 
sunkumus kom. Kinijoje* ir taip 
pat ideologinę įtampą tarp raud. 
Kinijos ir Rusijos, Formozos na
cionalistai mano, kad kaip tik da
bar yra pats palankiausias laikas 
pradėti Kinijos išlaisvinimo žygį. 
Pradėtas išlaisvinimo žygis, kaip 
mano pats Chiang Kai-Shek, iš
šauktų pačioje Kinijoje milijonus 
sukilėlių, kurie tik laukia momen
to atsikratyti komunistiniu jungu. 
Nacionalistų žvalgybos praneši
mais dabar raudonoji Kinija sto
vinti ant pat briaunos ir užtektų 

pėdsakų: jie nubyra kaip vandens 
lašai nuo žąsies nugaros. Kasmet 
kalendoriai keičiasi, o Andriušis 
vis toks pats. Šiuo metu tikriausiai 
jis užgulęs ant kokios nors nau
jos knygos, nes kalbinamas neat
sako, šaukiamas neatsiliepia. Toks 

Jis buvo, kada rašė "Sudiev, kviet- 
keli”, "Rojaus vartus” ir kitas 
savo knygas. Veltui laukia jo at
siliepiant seni jo draugai ar bi
čiuliai: laiškai krinta neatplėšti į 
stalčius ir jie guli tol, kol Andriu
šis neužbaigs kurio nors veikalo 
skyrelio arba net visos knygos. 
Girdėjom, Londone Nidos Knygų 
Klubas leidžia jo feljetonų rinki
nį "Daina iš kito galo”. Tačiau po 
to, kai išleido “Anoj pusėj ežero” 
patys feljetonai jam pasidarė lais
valaikio užsiėmimu.

dykumoje, ir, jei astronautui bū
tų tekę ten nusileisti, jis būtų 
gavęs pagalbos.

Tame pačiame laikrašty pažy
mima, kad Įeit. Jasaitis, lankyda
mas Waterbury aukštesniąją mo
kyklą, buvo pasižymėjęs futboli
ninkas ir labai gerai mokėsi, to
dėl jis buvo išrinktas į moksle 
pažangiausių visos Amerikos fut
bolininkų komandą.

Leit. E. Jasaitis 1958 m. baigė 
West Point karo akademiją. Jo 
tėvas yra žinomas chemikas dr. 
Viktoras Jasaitis. (Klu) 

ketos su lavonais kažkur plaukio
ja erdvėse. Abejonių kelia labai 
sandara paslaptis, gaubianti abie
jų sovietinių astronautų skridimą 
ir jų patyrimus. Plkn. Glenn ste
bėjęsis matytais saulėtekiais ir 
stebuklingu elementų žaismu, ką 
turėjo pastebėti ir sovietiniai ast
ronautai, bet jie džiaugiasi matę 
tik žaliuojančius kolchozų pasė
lius. Dar vienas reiškinys, kas ke
lia abejonių sovietiniais erdvių 
pasisekimais, tai po sėkmingos 
plkn. Glenn kelionės paties Chruš
čiovo staigus noras glaudžiau ben
dradarbiauti su Amerikos erdvių 
tyrinėtojais ir pasidalinti turimo
mis žiniomis.

tik mažo pastūmėjimo, kad esamas 
režimas subyrėtų.

Nuo galimų veiksmų Formozos 
nacionalistus prilaiko tik Ameri
ka, nors Washingtone kas kart vis 
daugiau atsiranda palankių nuo
monių, palaikančių nacionalistų 
užsimojimus. Pripažįstama, kad 
sunki Raud. Kinijos ekonominė 
būklė žymiai susilpnino Mao Tse 
— Tung režimą, vis tik Amerikos 
valstybės departamentas labai 
skeptiškai žiūri į galimą sukilimą 
ir visai netiki, kad Kremlius pa
liktų visai pasyvus, jeigu matytų 
griūvančią raud. Kiniją. Nežiūrint 
to, klausimas paremti nacionalis
tus jų akcijoje nėra visai atmes
tas.

Šio* sukakties proga norėtųsi 
pažvelgti į P. Andriušį visų pirma 
kaip į žmogų, į asmenį, paliekant 
kalbėti apie jį kaip rašytoją kitai 
progai. Jieškant P. Andriušio vaiz
do prisiminimuose prieš akis sto
jasi sakytumei blogai maitintas, 
išdžiūvęs, širmais plaukais, tiesiog 
trapus charakteris, ga] būt, dau
giau tinkąs scenai, o ne gyveni
mui. Veidas laiko tėkmėje visai 
nesikeičiantis, tik gal plaukai pra
einančių metų kaskart vis labiau 
retinami ir baltinami. Tačiau ši
tas Andriušio trapumas tėra tik 
tariamas. Praktikoje jis yra at-

Nukelta į 2 psl.)

MASKVOJE PROTESTAVO 
KOMPOZITORIAI

Maskvoje kovo 31d. pasibaigęs 
vad. visasąjunginis kompozitorių 
suvažiavimas kai kuriais požiūriais 
buvo būdingas pasisakymais ir 
prieš partijos nurodymus ar lini
ją. Nors partija vakarų muziką 
laiko buržuazine, dekadentine, vis 
dėlto sovietiniai kompozitoriai rei
kalavo tą muziką tyrinėti, tikėda
miesi joje rasti paskatinimo savo 
kūrybai. Partijos ideologas Suslo
vas savo kalboje reikalavo kovoti 
su reakcijos, buržuazinės ideologi
jos reiškiniais muzikoje ir ginti 
socialistinio realizmo pagrindus. 
Daugiau laisvės, Vakarų įtakų ne- 
sibaidymo suvažiavime reikalavo 
Azerbeidžiano kompozitorius Kara- 
jevas ir baltgudžių muzikų vado
vas J. Tikockis. (E.)
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PIONIERIŲ KELIAIS

Ko reikia mūsų bendruomenei 
po 15 metu?

1962 m. balandžio 25 d.

SYDNEY LIETUVIAMS SVARBU!
DIDELĖS NUOLAIDOS

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS

Šių metų gale sueina, berods, 
penkiolika metų kai pirmieji lie
tuviai, pabėgę nuo raudonojo te
roro, išlipo j Australijos kran
tus. Žygis buvo partizaninis — 
ryžtingas. Niekas IRO stovyklo
se nieko teigiamo apie šį kraštą 
pasakyti negalėjo, tad pirmųjų 
emigrantų niekas ir neragino.

Atrodo, mes j šj žygį išėjome 
drąsiai: transporto didesnę dalį 
sudarė lietuviai, o mažumą — 
latviai ir estai. Pirmas mūsų pra
laimėjimas prieš savo brolius įvy
ko jau Bonegillos stovykloje, 
kur pirmaujančių vietų mes ne- 
užėmėme, tik dėl savo rezervuo
tumo.

Tada, 1948-tų metų vasarą, iš
lipome visi vienodai ginkluoti: la
gaminu ir titulais “labourer” ar 
“domestic”. Nors po šiais titulais 
ir slėpėsi inžinieriai, darbininkai, 
valdininkai ir dvasiškiai. Vieny
bė buvo nesuardoma. Tikslas 
bendras — pirmyn! Atrodo, jog 
bendras likimas rišo visus į 
tamprų dinamišką vienetą — 
lietuvių Bendruomenę.

PULGIUI ANDRIUŠIUI...
(Atkelta iš psl. 1)

sparu* kaip kempinė — spaudžia
ma* ir lenkiama* ji* gniūžta, bet 
nepa*iduoda, o atleistas jis vėl 
atsitiesia ir šypsosi, tarsi niekur 
nieko. Tiesa, jis šypteli neretai ir 
iš mūsų, bet dažniausiai pats iš 
savęs, ir kaip tik šiame jo šypsny 
telpame mes visi, ne*, kaip minė
ta, jis šiandie yra mūsų savastis, 
mūsų pasididžiavimas ir mūsų są
žinė. Gyvendamas tarp mūsų jis 
yra mūsų pačių dalis, arba — gal 
tai būtų net teisingiau — mes esam 
jo orbitoje, nes jo didelė ir plati 
asmenybė savotiškai mus susemia 
savyje. Jo nieks nevaržo ir jis 
pats nieko nesivaržo: nei išsilavi
nimas, nei padėtis, nei drabužis. 
P. Andriušis lygiai vienodai bičiu
liaujasi tiek su diplomatais, tiek 
su berniokais prie alaus stiklo. 
Kalba jis kiekvienam tiesiai, ne
žiūrėdamas nei į uniformų, nei 
kategorijų. Jis mėgsta žmones, ir 
jam patinka padalyvauti kiekvie
na proga — kitas įtartų, kad jis 
yra nepamainomas veikėjas. Tie
sa, jis veikia, gal dar daugiau vei
kia, nei mūsų patentuoti veikėja,, 
veikia savo žodžiu, savo asmenybe, 
vien savo pasirodymu, tačiau ofi
cialių pareigų vengia, gal dėl to, 
kad reikia dirbti. O darbas, jo pa
ties žodžiais sakant, žmonių veis
lei žalingas, nors pats, gyvenda
mas Sydnėjuje kiekvieną dieną 
keldavosi trečią valandą ryto, kad 
niekeno netrukdomas galėtų ke
letą valandų kietai padirbėti. 
Greičiausiai jis šito laikosi ir Ade
laidėje, nes kaipgi būtų atsiradę vi
si jo veikalai ir nesuskaitomi strai
psniai bei paskaitos. Oficialiai jis 
savo tokią visuomenišką veiklą 
(visur dalyvauti!) pateisina popu
liariu patriotizmo vardu, nors bu
vojimas tarp žmonių jam kaip ra
šytojui ir žurnalistui yra esminis 
— čia jis atranda .savo kūrybai 
ir vaizduotei pačias vešliausias ga
nyklas.

P. Andriušis iki kaulų smegenų 
demokratas liaudies sūnų tarpe. 
Tačiau yra gyvenime dienų, vadi
namų šventadieniais. Tokias die
nas Pulgis ypatingai respektuoja, 
įvyksta kur nors kokia iškilmė, o 
ypač kur jam pačiam prisieina ofi
cialiai asmeniškai pasirodyti — ar 
savos kūrybos paskaityti, ar su 
paskaita. Tada P. Andriušis neat
pažįstamas: visados juoda eilute, 
sulaidytas, suglostytas, lyg tasai 
iš “Sudiev, kvietkeli” amerikonas, 
pasirodęs Viščių kaime. Čia jis 
prabyla jau ne tuo pulgiškai ramiu 
balsu, bet kažkaip iš augštybių, 
temperamentingai. Betgi šitoks 
persimainyma* vyksta tik tol, kol 
ji* tebėra ant paaugštinimo, kol 
jį skiria nuo liaudies rampa arba

RAŠO

A n skis Re isgys

Šiandien, po penkiolikos metų, 
skaitant A. Kovalskio “Ko rei
kia mūsų Bendruomenei? (M.P. 
š.m. 14 Nr.) nenorom tenka per
kratyti praeitį ir paklausti, kodėl 
Bendruomenė perėjo iš dinami
nės į statinę padėtį.

Valstybės, o taip pat ir pavie
nio žmogaus progresas priklauso 
dalinai nuo esamos padėties, bet 
dar daugiau nuo ateities 
galimybių. Nors dabartis 
ir yra tvirtas pagrindas kūrybai, 
kūrybos ir progreso nebus, jei 
nėra ateičiai numatytų galimybių. 
Ateities galimybės yra varomoji 
jėga dabarties darbams. Ten kur 
progresas pasibaigia, praktiškai 
prasideda regresas.

Pirmieji metai, tiek pavienio 
žmogaus, tiek Bendruomenės gy
venime, buvo kupini galimybių. 
Pavienis žmogus savo darbu geri
no materialinę padėtį, o Bendruo

žalias .staliukas. Bet vos tik jis 
nusileis nuo podiumo, žiūrėk — 
jis vėl toji pati žuvelė savuose 
vandenyse. Čia neišvengiamai rei
kia pabrėžti, kad panašios permai
nos atsispindi ir P. Andriušio kū
ryboje: jeigu jis su savo feljeto
nais ir juokdaryba atstovauja mū
sų kasdieniškai buičiai, tai su sa
vo lyrinėm poemom, su epu jis 
yra tikrai šventiškas. Nevienodai 
žmonės jo tokias permainas pri
ima: yra tokių, kurie jį su pagarba 
priima, kiti jam priekaištauja, ta
čiau nėra tokių, kurie juo piktin
tųsi arba įsižeistų. Greičiausia jį 
išsaugo visokiuose skysčiuose mir
kytas ir impregnuotas Andriušio 
vardas. O šis vardas yra tiesiog 
magiškas. Jis yra lyg kokia neį
vardijama užtvara, sauganti tą 
žmogų nuo kasdienybės dulkių: 
kažkaip nelimpa prie jo nei pur
vas, nei piktas žodis. Šitas žmo
gus ir kasdienybėje nekasdieniš
kas, nesusidėvintis, nenusibostan- 
tis. Gal čia ir slypi jo populiaru
mo paslaptis.

P. Andriušis mėgsta nepapras
tai daug skaityti. Neskaitant se
nųjų žodžio meisterių jis ypač se
ka viso pasaulio literatūrinį gyve
nimą šiandie. Tų knygų šiandie 
tiek daug ir taip sunku atrinkti, 
o ji* kiekvienu atveju skiria, kur 
pelai, ir kur grūdai. Ir keista — 
Andriušis knygų neperka, nors 
pas jį visados ant stalo naujausias 
veikalas, apie kurį kitas dar girdė
ti negirdėjęs. Vos atvykęs į Aus
traliją Andriušis pirmiausiai išsi
aiškino, kaip čia yra su bibliote
komis ir kas jose yra. Ir kai kiti 
skundėsi, kad Australija kultūriš
kai baisiai atsilikę* kraštas (pa
galvokite: neturi operos!), tai Pul
gis trynė rankas iš džiaugsmo, kad 
čia už dyka prieinami ir gaunami 
didžiausi pasaulio turtai — tik eik 
ir semkis, o jei dar pritingi, tai

menė pradėjo savo kūrybinę sta
diją. Vienas kitą papildė: pavie
nis žmogus, patekęs tarp sveti
mų ir svetimame krašte, ilgėjosi 
susitikti tautietį, kad praleistų 
keletą valandų savųjų tarpe. Ben
druomenės vadovybė savo paren
gimais patenkino individą, o in
dividas nepašykštėjo Bendruome
nei piniginės aukos. Laikui slen
kant, mes apsipratome su svetima 
aplinka ir Bendruomenė mums 
jau ne taip reikalinga. Todėl su
mažėjo piniginės aukos, kurios iki 
šiol ir sudaro vienintėlį Bendruo
menės pajamų šaltinį.

Taigi šiandien individas be 
Bendruomenės gali apseiti, o 
Bendruomenė be individo — pa
minklas. Norėdami vėl sudaryti 
buvusį tamprų ryšį tarp Bendruo
menės ir individo, mes turime 
surasti būdą, kad vienas antram 
vėl būtume reikalingi — turėtu
me iš vienas kito naudos. Nauda 
gali būti matuojama netik pini
gu, bet visokeriopu fiziniu ar 
dvasiniu pasitenkinimu. Norint 
išvystyti tokią veiklą, Bendruo-

tau net ir į namus pristato. Kiti 
skaito tik dėl paties skaitymo, kaip 
tasai Gogolio Petruška, gi Andriu
šis laikosi Daukšos principo — 
skaityti ir permanyti.

Sukaktuvių proga būtų galima 
gal ir daugiau prirašyti gražių žo
džių jo garbei tačiau ypač norėtų
si pabrėžti jo vieną ypatybę, kurią 
moralistai pavadintų pačia kil
niausia — tai Andriušio nepapras
tai gilų respektą žmogui. Šio prin
cipo jis laikosi ne vien tik gyve
nime, bet ir kūryboje: nė vieno 
savo personažo be reikalo ne
skriaudžia, bet jį globoja, augina 
ir brandina kaip saulė augalėli. 
Tai irgi neįkainuojama Andriušio 
atestacija, kaip kūrėjo, ko negali
ma neįskaityti į jo asmens sąskai
tą.

Baigdamas šias pastabas aš drau
ge turiu atsiprašyti gerb. sukaktu
vininko, kad šiame rašiny pasinau
dojau mintimis iš kalbos, pasaky
tos jo penkiasdešimties metų su
kaktuvių proga prieš penkerius 
metus. Tačiau esu giliausiai įsiti
kinęs, kad visa tai, kas tiko And- 
riušiui prieš penkerius metus, tin
ka ir gal dar labiau pasitvirtina

Breskim
“Mūsų Pastogės” Nr. 14 iškel

tos trys aktualios mintys: V.K. 
vedamajamame straipsnyje “Pa
galba Mokytojams” kelia atlygini
mą Savaitgalio Mokyklų mokyto
jams. A. Kovalskis straipsny “Ko 
reikia mūsų bendruomenei? siūlo 
pasukti ekonominiu keliu ir regis
truoti Bendruomenę Australijos 
organuose.

Ekonomijos klausimas. Į jį ga
lima įtraukti ir p. V.K. mintis 
“Pagalba Mokytojams”. Reikalin
gumas pertvarkyti mūsų bendruo
meninį gyvenimą jau turėjo būti 
seniau suprastas. Nuolatinis vi
suomenininkų “ubagavimas” įvai
riems reikalams ne tik įgrisęs mū
sų visai bendruomenei, bet ir pa
tiems visuomenininkams.

Šios aplinkybės iki dabar gal ir 
buvo reikalingos, bet gal kitaip ir 
nebuvo įmanoma dabartinė veikla, 
bet reikia jieškoti kitų kelių, kad 
ne tik nereikėtų prašyti, bet būtų 
galima ir duoti, kaip p. A. Kovals
kis rašo.

Nevisai sutinku su p. A. Kovals
kio nuomone, kad Krašto Valdyba 
mestųsi į “biznį”: “šios komisijos 
darbas būtų steigti prekybos įmo
nes, kooperacines bendroves arba 
kitokius ekonominius vienetus...” 
Steigimas panašių vienetų galėtų 
tik vėliau išsivystyti. Tačiau vie
nas galimumas lengvai išvystomas 
dabartinėm sąlygom. Tai mūsų 
Lietuvių Namai. Jie dabar stovi 
nepilnai išnaudojami. Juose veikia 
mokyklos, susirinkimai, susirenka
ma paposėdžiauti, surengiama va
karuškos ir t.t. Iki šiol patys na
mai iš savęs neišsilaiko, nes dar ne
išmokėtos skolos. Rezultate grįž
tame į bendruomenę tolimesniam

menei reikalinga išteklių, o sva
ras bene vienas iš patogiausių 
ir efektingiausių. Bendruomenė 
ruošdama įvairius parengimus, 
stengiasi individą patenkinti, kad 
tas atsiteistų pinigo mastu. Pas
kutiniu metu šis finansavimo bū
das pasirodė gan neefektingas. 
Kultūriniai parengimai mums da
bar reikalingi jau daug augštesnio 
lygio ir platesnio masto, negu 
prieš dešimtį metų. Kad tokius 
parengimus padarius įmanomais, 
reikia išspręsti finansų tiekimo 
klausimą.

Šiandien dauguma iš mūsų sto
vi jau ant tvirto materialinio pa
grindo. Ne vienas iš mūsų žval
gosi aplink, ieškodamas tolimes
nių galimybių investuoti sutau
pytus grašius ir gauti aukštes
nius procentus negu juos laikant 
banke.

Iš kitos pusės kiekvienas iš 
mūsų žvalgomės kur ką pigiau 
pirkti. Be abejo, neisime už my
lios pirkti svaro sviesto dėl tre- 
jetos penų nuolaidos. Bet visada 
važiuosime ir už 30 mylių, jei 
baldus ar skalbiamą mašiną gau
sime 20 svarų pigiau.

Suorganizavus finansus, bus 
patenkintas ir investuojantis, ir 
pirkėjas, ir Bendruomenė — tai 
eilinio biznio procedūra. Šiandien 
reikia ištirti biznio steigimo są
lygas, formą, finansinį pajėgumą, 
paklausą ir t.t.

Ar tai būtų didelis ir drąsus 
užsimojimas? Ar galima jį net 
palyginti su pirmuoju mūsų žings
niu, kada daugiau keturių šimtų 
sielų ryžosi plaukti į nežinią prieš 
penkiolika metų? Kur dingo mū
sų iniciatyva, naujakurio — pio
nieriaus dvasia? Ar nėra ateities 
galimybių? Pagaliau, ar čia yra 
net rizikos? •

Šiandien mūsų jaunimas yra 
apsiginklavęs paskutiniom šio 
krašto mokslo žiniomis ir tech
nika. Savo aukštas kvalifikacijas 
yra įrodęs šio krašto universitetų 
diplomais. Ne vienas iš jų šian
dien tvarko įvairių kompanijų 
ir bankų finansus. O kur visas 
mūsų prekybininkų avangardas, 
kurie praktiškai šį darbą jau eilę 
metų šiame krašte dirba!

Atrodo, mes šiandien turime 
visus rezervus, puikias ateities 
galimybes, kad galėtume pakelti 
Bendruomenės standartą. Reikia 
tik noro!

šiandie, ne* tokie žmonės, kaip 
P. Andriušis, nėra prabėgančio lai
ko formuojami: jie laiko tėkmėje 
stovi nepajudinami, kaip obelis
kai — dar ryškesni ir dar švie
sesni. V. Kazokas

A. BUČINSKAS

su laiku
“ubagavimui”, kad išlaikytume na
mus.

Namų dalį, įsidėmėtina, tik DA
LĮ panaudojus klubui, jį pilnai re
gistruojant pagal vietinius įstaty
mus, gautųsi gražios pajamos. Prie 
klubo prijungus mūsų organizaci
jas, jos pilnai išsilaikytų iš gau
namų pajamų ir pinigo liktų ki
tiems reikalams. Prie šio klausimo 
reikėtų ilgiau pasėdėti ir išdisku
tavus jieškoti visų mūsų organi
zacijų vieningumo bendrame dar
be.

KLUBINIU KELIU. Daugumas 
mūsų įsitikinę, kad Lietuvių Na
mai — tai kultūrinis centras, o ne 
‘karčiama’. Tačiau tie patys “idea
listai” atvyksta (o dažniausiai pri
sideda rengiant) į įvairius baliu
kus tuos pačiuose Namuose, išme
ta po gerą “čerką” ii- patenkinti 
grįžta namo. Kodėl tuo metu ne
protestuojama prieš “karčiamą” 
tapusius Namus? Faktas lieka fak
tu, kad dabartiniuose visuose mū
sų Lietuvių Namuose laikas nuo 
laiko atsidaro “kareiamos” durys. 
Žiauriausia, kad tuose parengi
muose perkame gėralus dar ir 
“juodos rinkos” kaina. Tas yra 
grynai neišvengtina iš rengėjų 
pusės, nes jie patys turi uždirbti, 
o patys perka gėrimus barų kaino
mis, todėl ir turi pakelti kainą no
rint pelno.

Registruotas klubas tuo tarpu 
gėralus gauna urmo kaina. Pelnas 
yra nemažas, nes iš bačkų alus 
atneša iki 60% pelno. Kodėl to 
mums neišnaudoti? Kodėl nepa
skirti dalies Lietuvių Namų “kar- 
čiamėlei”, kuri ne tik patrauks 
pačius lietuvius, jei bus gerai pri
žiūrima, bet ir pelno duos.

Pokerių mašinos. Jei dabar dalis

Perkant grynais ar išsiinokėji- 
niui lietuvių bendruomenės na
riams duodamos nuolaidos nuo 
10 iki 40 procentų.

Susitarimai atlikti su plačiai 
žinoma firma, turinčia savo krau
tuves Sydney mieste ir priemies
čiuose, kuriose bendruomenės 
nariai su specialiais bilietėliais 
galės pirktis su žymia nuolaida. 
Visos prekės yra augščiausios ko
kybės ir naujausio modelio. To
mis pačiomis sąlygomis prekes 
galima gauti ir išsimokėjimui. 
Čia galima gauti visus namų apy
vokai reikalingus dalykus. Iš jų 
paminėtini: televizijos, šaldytu
vai, skalbimo mašinos, radijai ir 
radiogramos, elektriniai prietai
sai, žoliapjūvės, baldai, foto ka
Urmo kainos už geriausios kokybės prekes tiems, kurie naudojasi šia 
schema, įskaitant specialiom kainom šiuos dalykus:

Žinomiausi pasaulyje šaldytuvai (sealed units) — 69 gns.
Automatinės skalbimo mašinos — 119 gns.
23” televizijų aparatai — 119 gns.
Deluxe stereogramos — 77 gns.
4 taktų žoliapjūvės — 46 gns.
Atverčiamos sofos ir du foteliai 67 gnB.
Rašomosios mašinėlės (portatyvinės) 37 gns.
AI Axminster 100% vilna, pirmos rūšies pamušalai, susiuvami 
ir paklojami 52/6 jardas.
Chromo virtuvės baldai (stalas ir 4 kėdės) 21 gns.
Pusiau automatinės siuvamosios mašinos 39 gns.
Automatiškos siuvamosios 75 gns.

Patarnavimas bendruomenės nariams CASH or
TERMS

DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS

GAUNAMI PIRMAEILĖS KOKYBĖS GAMINIAI:

Televizijos, šaldytuvai, skal
bimo mašinos, radijai, radio
gramos, žoliapjūvės, elektri
niai reikmenys, dujinės ir 
elektr. krosnys, raš. mašinė
lės, laiveliai, foto aparatai,

SYDNEY WIDEv t ava. VISŲ NAMŲ APYVOKOS 

INDUSTRIES^ REIKMENŲ SPECIALISTAI

Krautuvės: City: 393 Pitt St. 
(Tarp Liverpool ir Goulburn 
gatvių)
Kingsford: 
radę.

Tel.; BM2791
273 Anzac Pa-

Tel. 663-0571

lietuvių, o tokių yra, palieka po 
kelis svarus arklių, šunų rungty
nėse, kortų žaidynėse ir kitur, jie 
tuos pinigus (ar dalį) paliks Lie
tuvių Namų pokerio mašinoje, ar 
nebus geresnės naudos? Kas ne
norės — neloš! O jei norinčių yra, 
kam juos siųsti pas kitus? Kiek 
prisimenu, J.E. vysk. Brizgys, lan
kydamas “Dainavos” namus, davė 
pavyzdį, kur “karčiama” išlaikė 
bažnyčią, ir mums siūlė to ne
vengti.

Iš tokio klubo būtų galima ir 
mokytojams, dirbantiems Savait
galio Mokyklose, apmokėti ir dir
bantiems valdybos nariams posė
džių “arbatpinigiams” gal liktų. 
Vėliau, susidarius pajamų liku
čiams, jie investuotini nurodytu 
p. A. Kovalskio keliu.

ALB REGISTRACIJA AUS
TRALŲ ORGANUOSE. Daugumas

Rinkimai procentais
Sovietų centrinei rinkiminei ko

misijai suvedus kovo 18 d. rinkimų 
į Aukšč. Tarybą duomenis, visoje 
Sovietų Sąjungoje rinkimuose da
lyvavo 99,95% visų turėjusių tei
sę balsuoti. Kaip sovietuose įpras
ta tokių “rinkimų” metu, kai ku
riose respublikose dalyvavusių rin
kėjų skaičius buvo pasiekęs 
99,99%, kitur tas nuošimtis buvo 
nukritęs ligi 99,92 ir dar žemiau. 
Pagal pranešimą, mažiausiai daly
vavo rinkimuose E'stijoje — 
99,38%. Antroje eilėje (mažiau
siu dalyvavusių rinkimuose skai
čiumi) Latvija — 99,83%, trečią 
ir ketvirtąją vietą dalinosi Lietu
va su Moldavija — abiejose tas 
nuošimtis siekė 99,92.

Dalyvavusių rinkimuose nuo
šimtis dar ryškesnis, įsižiūrėjus į 
rinkimų į Sąjungos ir Tautybių 
Tarybas (abiejų sovietinio “parla

meros, filmos, kilimai ir kitokie 
grindų užtiesalai, užuolaidos, pre- 
fabrikuoti garažai, skalbinių 
džiautu vai, siuvimo mašinos, -plie
ninės kriauklės (sinkai), dviračiai, 
rašomosios mašinėlės, laiveliai, 
vyriška apranga, laikrodžiai, žie
dai, kelionės reikmenys, vaikų 
vežimėliai ir daugybė kitų.

Visi šie dalykai yra normalia 
tvarka gamybos įmonių garan
tuoti. Nemokamas pristatymas į 
namus Metropolitain ribose. { to
limesnes vietas pristatoma susi
tarus.

Smulkesnių informacijų šia 
pirkimo schema besinaudoją as
menys gali gauti iš savo bendruo
menės vadovybės.

filmos, baldai, grindų užtie
salai, medžiagos, patalynė, 
vyr. ir mot. laikrodžiai, dvi
račiai, vyr. kostiumai, kelio
nės reikmenys, prefabrikuoti 
garažai, užuolaidos ir t.t. -

Parramatta: 333 Church St.
(priešais David Jones)

Tel. YL0401

Crows Nest: 112 Willoughby
Rd. Tel. JF 5971

svetimtaučių bendruomenių yra 
užsiregistravę, ir iš to nenukentė
jo nė viena tautybė, o priešingai 
— susilaukė gero. Mūsų ALB vie
netai ne tik būtų pripažinti ofi
cialiai mus atstovaują Australijo
je, bet galimybės būtų kitokiomis 
privilegijomis naudotis ko iki šiol 
oficialiai negalime. Tų privilegijų 
jieškant, būtų galima surasti daug. 
Estų bendruomenė buvo pajėgi 
australų pinigais įsigyti sau poil
sio namus seneliams, kodėl mes 
negalim? Bandymas išlaikyti lie
tuvybę uždaroje, skurdžioje ben
druomenėje daug sunkesnis, negu 
būti susipratusiu lietuviu Austra
lijos bendruomenėje.

Daugelis mūsų jau priėmę ir 
australų pilietybę, jaunoji karta 
suaugusi su Australijos krašto dva
sia ir galvosena. Neignoruokime 
faktų, bet jieškokime būdų jiems 
išspręsti.

mento” — A. Tarybos rūmų) duo
menis. Rinkimuose į Sąjungos Ta
rybą pirmoje vietoje atsidūrė 
Gruzija — joje paduotų balsų skai
čius procentais paskelbtas 99,91 
ir antroje vietoje — Lietuva su 
99,90%. Estija ir vėl atsidūrė pas
kutinėje vietoje su 99,17%.

Rinkimuose į Tautybių Tarybą 
taip pat panašus vaizdas: Gruzija 
ir Lietuva pirmosios (99,93 ir 
99,90%) ir Estija vėl su mažiau
siu dalyvavusių rinkimuose skai
čiumi — 99,36.

NUTEISTI
Pernai dalyvavę sukilime prieš 

Kubos diktatorių F. Castro nese
niai nuteisti 1179 belaisviai po 30 
metų kalėjimo arba kol bus atly
ginti 27 milijonų svarų nuostoliai. 
Visiems nuteistiesiems atimta -vi
sos Kubos pilietinės teisės.
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A. ZUBRAS ir aiškiai pabrėžia asmeninį emo
cinį momentą:

ANKSTYVIEJI MŪSŲ POEZIJOS KELIAI — Ne pranašas, aš ne kovot, 
Aš ne žmonių mokinti, — 
Aš Dievo įkvėptas giedot, 
Su lyra giesmes pinti.

50 METŲ KŪRYBINIO DARBO

“Paimsim arklą, knygą, lyrą ir 
eisim Lietuvos keliu” — sako 
Maironis savo “Jaunimo giesmėj”. 
Tie žodžiai gal geriausiai apibūdi
na maironinės epochos dainius, 
bet jie tinka su maža išimtim ir vi
siems lietuviams poetams nuo se
niausių iki nepriklausomybės lai
kų. Su plunksna stota kovos avan- 
gardan dėl socialinių neteisybių 
ir skriaudų, dėl tautinių proble
mų. Poetas bei eilininkas ėjo ir 
kario, ir mokytojo, ir publicisto 
laikraštininko pareigas, šiaip jau 
augšto meninio lygmens, bet aiš
kiai didaktinės, pamokomosios yra 
Donelaičio “Metų” realis
tinės idilės. Mužiko sopulius širdies 
pasauliui priminti yra eiliavęs 
Poška. Aušrininkai su Vis
te 1 i a u s k u raudą liejo “dėl 
tėviškės sunykimo, garbės ir didy
bės”. Karan vedė su daina Armi
nas: "Tegul giria šlamščia, ūžia, 
o mes trauksim į karužę”. Su "Var
pu” ir kitomis alegorijomis tautą 
kėlė Kudirka, gi Jak
štas Ditvą maldhvo Lietuvą 
ginti ir prašė "vargšei užsnūdu
siai, vėlai atbudusiai laimę gamin
ti". Ir Baranauskas 
graudeno “Pasikalbėjime giesmi
ninko su Lietuva”, bet su "Anykš
čiu šileliu” jau aiškiai atsiskyrė 
nuo pamokslininko ir laiko aktuali
joms tarnaujančio publicisto.

šio laikotarpio eiliuotąją lietu
vių kūrybą tenka laikyti tarnau
jančią idėjai, tikslui. Klaidinga 
būtų tvirtinti, kad tos rūšies poezi
ja ir menas apskritai visada turi 
būti menkavertis, apsinešantis dul 
kėmis, kaip ir visa kasdienybė, vir
stanti praeitimi. Leonardo da Vin
ci, Rafaelio ir Michelangelo menas 
tarnavo religinei idėjai, bet buvo 
tikras menas ir jo didybė nesuma
žėjo iki šiai dienai. Ir Dantės "Die
viškąją komediją” galima laikyti 
religinės ir poetinės idėjos ikvėpta 
poema, bet kas drįstų ją laikyti 
praeities seniena. Pranciškus Asy
žietis, keliaudamas slėniais ir kal
nais, užmindamas žolelę ir sutik

damas paukštį bei slieką, dainavo 
Dievo garbei, bet buvo tikras poe
tas. Svarbu tik, kad ta idėja meni
ninką yra pagavusi iki pačių sielos 
gelmių, kad tai daroma neįsakytai, 
bet pačiam taip jaučiant ir laisvai 
apsisprendus. Donelaitis pastorius 
būrams — baudžiauninkams pamo
kyti eiliavo, bet darė tai meniškai, 
nes ir buvo tikras menininkas. Kai 
savo žodžiu apdainavo gamtą, tai 
sudvasino ją iki tokio gyvumo, kad 
ir šiandien, kas pažįsta jo "Pava
sario linksmybes”, sutikęs gandrą, 
mato jame rūpestingąjį ano laiko 
lietuvį valstietį. įrodyti lietuvių 
kalbą tinkant poezijai parašė Ba
ranauskas “Anykščių šilelį”, bet 
parašė taip, kaip retas pasaulinio 
garso poetų yra sugebėjęs įsiklau
syti į miško kalbą ar nakties tylą. 
Gi ten, kur piešia grybus ir uo
gienojus prilygsta italų klasikų 
garsenybių teptukui.

Jei šiandien bodimės kaikurių 
ankstyvojo laikotarpio lietuvių ra
šeivų eiliavimu, tai dėl to, kad jie 
nebuvo tikri poetai, o kitų lietuvių 
kalbos mokėjimas buvo labai men
kas. Nereikia ir tai pamiršti, kad 
poetinio žodžio kaip meno įrankio 
supratimas yra kitęs su laiku. Taip 
žiūrint kaikam ir Goetė atrodys 
pasenęs, kai jį lygins su Rilke, 
Lorka ai’ Eliotu.

Ankstyvąjį mūsų poezijos laiko
tarpį yra apvainikavęs Mai
ronis. Bet ir jo dydis ir aure
olė tesuprantama tik nusikėlus į 
mūsų atgimimo prieaušrį, į anks
tyvąjį rytą. Ten Maironis savuoju 
šešėliu pritemdo visa, kas tik šalia 
jo eiliuota. Jis yra didžiausias to
ninio pėdinio ritmo mokytojas, lie
tuviškųjų poetinių tradicijų kūrė
jas. Jis yra mūsų klasikas, ir su 
juo prasideda lietuvių poezijos auk
so amžius. Visai tat nenuostabu, 
kad jo amžininkas Jakštas laikė 
maironiškąjį kelią poezijoje vie
nintelį, o kas jo nukrypsta — klai
džiojimu šunkeliais. Jakštas turėjo 
savo meno koncepciją, nors nebū
tinai savišką — originalią. Tai ab

soliutinė, nekintama meno sąvoka, 
besireiškianti gėriu, grožiu ir mei
le, o to šaltinis pats Dievas. Išmin
tis, Jakštas ją įžvelgia prote, yra 
augščiausia sielos apraiška, kurios 
kontrolei turi paklusti žmogaus ve
getatyvinis ir emocinis pasireiški
mas. Pozijoje todėl jis pirmoj ei
lėj jieško idėjos, tarnaujančios am
žinajam Gėriui ir Grožiui, o pako
poje tėvynei bei tautai. Tokiai po
ezijai, pagal Jakštą, tetinka tik 
klasinė forma.

Ir Maironis daugelyje vietų pasi
sako šia prasme:

— Einu sau Viešpaties taku, 
Bjauriuosi melagyste;
Į širdį giesmėmis šneku, 
Joj žadinu dievybę.

Kitoj tačiau vietoj susigriebia 
pompastiškai pasisakęs Maironis

Todėl ir jo eilėraščiai, tik ne šis 
programinis, yra tikri meno dei
mančiukai. Ir kaip tik tie, kur jis 
tik asmeniškas: ai- tai ant Keturių 
Kantonų ežero poezijos formon 
įvilktas susidūmojimas, ar nuo Bi
rutės kalno įsiklausyta ir jo paties 
dvasiai atliepianti Baltijos tyli šne
ka. Su grynai patriotine tema 
Maironis stiprus ten, kur jis lyriš
kas, grįžtantis į save. “Nepriklau
somybę atgavus” vienas jo silp
niausių eilėraščių — šalta, eiliuota 
publicistika. Silpna jo ir religinė 
poezija. Nemanom Maironį buvus 
blogą lietuvį ar kataliką, bet tose 
temose tejaučiam protą ir konven
ciją, o ne menininko kalbą. Šiaip 
jau Maironio poezija yra rami, 
nors ir lyriška, rūpestingai parink
tas žodis ir įjungtas į klasinės for
mos poetinę eilutę ir posmą. Tai 
aristokratiška poezija.

(nukelta į psl. 4)

PUTINAS

Vai eičiau as, eičiau
•

Vai eičiau aš, eičiau į tolimą kraštą
Su vėjais dalios po pasaulį ieškotų, —
Gal ten, kur, numetusi priespaudos naštą, 

Širdis nevaliotų.

Gal tuomet sunykus dvasia atsigautų, 
Gal kas sužavėtų, gal ką pamylėtų, — 
Ir, audroms nurimus, iš saulėto skliauto 

Daina suskambėtų.

O čia tiktai skųstis dvasia sumenkėjus
Ir žygių dienas vien sapnuoti tegali.
O žudančio sielvarto dienai atėjus, 

Vien smerkt savo dalią.

Vai eičiau aš, eičiau į naktį žvaigždėtą, 
Į kryžkelius laukiamos laimės ieškoti: 
Gal ten pasitiktų dalia pažadėta

Sapnų išsvajotų.
1911.

Neseniai Lietuvoje buvo atšvęs
ta poeto Vinco Mykolaičio — Pu
tino penkiasdešimt metų jo kūry
binio darbo sukaktis. Poeto kūrybi
nio darba pradžia skaitoma pasi
rodžius jo pirmajam kūriniui spau
doje. Iš tikrųjų šioji sukaktis tu
rėjo būti atžymėta pereitais metais, 
nes jo pirmasis eilėraštis, kurį čia 
šia proga spausdiname, jo raštų 
rinkiny datuotas 1911 m.

šiandie V. Mykolaitis Putinas 
yra 69 m. amžiaus, pasitraukęs iš 
aktyvios tarnybos ir gyvena kaip 
pensininkas, visą laiką skirdamas 
savo kūrybai. Tiesa, remiantis 
paskutiniais pranešimais, jo svei
kata nėra labai stipri: pereitą žie
mą sunkiai sirgęs gripu, ir dėl 
įvairių negalavimų su kūrybiniu 
darbu sparčiai nėra pasistūmėjęs. 
Romano “Sukilėliai”, kurio pirmoji 
dalis prieš keletą metų buvo išles- 
ta ir susilaukė didelio susidomėji
mo bei populiarumo, užbaigti vis 
niekaip negali. Kas kart vis iš nau
jo poetas vis grįžta prie poezijos. 
Atrodo, poeto kūrybinė nuotaika 
šiuo metu palankesnė poezijai, ne
gu prozai. Kitais metais, savo 70 
metų sukakties proga poetas nu
mato išleisti naują savo eilėraščių 
rinkinį.

Su savo veikalu “Altorių šešė
ly” V. Mykolaitis Putinas kaskart 
vis plačiau garsėja. Jau išėjo šios 
knygos rusų kalba dvi laidos did
žiuliais tiražais, latvių kalba irgi 
dvi laidos, čekų kalboje pirmoji 
laida buvusi tiesiog išgrobstyta. 
Dedama pastangų, kad šis lietu
vių literatūroje epochinis veikalas 
būtų išleistas ir anglų kalba. Pats 
V. Mykolaitis — Putinas nors ir 
džiaugiasi savo knygos tokiu dide
liu pasisekimu, vis tik neatrodo, 
kad būtų pirmoj eilėj suinteresuo
tas savo veikalų vertimais. Esą, 
jis rašąs ne anglams, ne vokie
čiams, bet tik saviems žmonėms. 
Tiesa, šalia paminėtųjų vertimų 
dar buvo išleistos dvi didelės laidos 
taip pat lenkų kalba.

Artėjant vasarai, poetas numato 
ją praleisti Kačerginėje, netoli 
Kauno.

Ta pačia proga norėtųsi poetui 
palinkėti, kad jis ne tik užbaig
tų savo pradėtus ir užplanuotus 
veikalus, bet kad išleistų jų kiek 
galima daugiau. Tai yra lobis, ku
rio nei “vagys pavagia, nei kan
dys suėda, nei rūdys sunaikina”. 
Tai paminklas, anot, Horacijaus, 
stipresnis už varį, prašokąs pira
mides. L. D.

II-SIS KULTŪROS 
KONGRESAS

Lietuvių kultūros kongresas ruo
šiamas Čikagoje lapkričio 24 — 26 
dienomis. Jau dabar yra sudarytas 
kultūros kongresui rengti komite
tas, kurio pirmininku yra žinomas 
kultūrininkas ir rašytojas Povilas 
Gaučys. štai kai kurie jo pasisa
kymai būsimo kongreso temomis.

šio kongreso tikslas būtų dau
giau manifestacinis, kuriame bū
tų apžvelgiami mūsų kultūriniai 
laimėjimai ir taip pat patiekiami 
planai ateičiai. Kongreso metu nu
matomos dvi pagrindinės paskai
tos, o atskirose sekcijose jų numa
toma vienuolika, kur daugiau pa
sisakys atskirų sričių specialistai. 
Be paskaitų numatoma ruošti lie
tuviškos simfonijos muzikos kon
certą, dailės parodą, architektų 
darbų parodą, literatūros vakarą, 
spaudos ir knygų parodą.

Panašus kultūros kongresas įvy
ko prieš penketą metų taip pat Či
kagoje, kuris turėjo daug įtakos 
ir išjudino Amerikos lietuvių kul
tūrinį gyvenimą. Nusižiūrėjus į 
Amerikos lietuvių pastangas ar ne
reikėtų ir mums čia, Australijoje, 
panašiais reikalais susirūpinti. 
Tiesa, mes jau tiek toli pažengėm, 
kad jau turime Lietuvių Meno 
Dienas. Bet būtų gražu, jeigu tas 
meno dienas praplėstume ir vieną 
kartą surengtume kažką panašaus 
į Kultūros kongresą. Tam jėgų 
galima sakyti, nestokojame.

JONAS AISTIS

'ū1 ® Btfi & g
Pažinkime savo didžiuosius vyrus. Kan. JuozasTumas — Vaižgantas yra viena iš šviesiausių asme

nybių mūsų atgimimo ir nepriklausomybės pradžioslaikotarpyje. Čia spausdiname mūsų poeto Jono Ais
čio atsiminimus, susietus su kan. J. Tumu, kur skaitytojas galės Tumą pamatyti iš arčiau, šie atsimini
mai paimti iš J. Aisčio knygos “Apie laiką ir žmones” prieš keletą metų išleistos Amerikoje.

Man rodosi, kad mes tolydžio smulkėjame visi: 
dideli ir maži. Gal dėl to mums tie žmonės, kaip tai 
pasakėčios lapei tretį kartą sutiktas liūtas, nustojo 
viso savo majestoto, kad jie ne dramblėkaulio pily
se, o ten pat, kur ir mes, gyvena.

Naujalis mane mokė gamos do. Kasdien jį ma
tydavau mokykloje. Jis taip rimtai, svariai, bet drau
ge ir tėviškai pirmaklasius pipirus tvarkė, jog at
rodė, kad do gama kaip tik ir yra ta pumpurė, į ku
rią žemė, kaip girnų akmuo, remiasi, ir tik dėl to ji 
taip sukasi dar tvarkingai, kad yra gama do. Nie
kad nemačiau jo nei rūstaus, nei supykusio, jis tik 
nuosaikiai nusišypsodavo, jei kuris ne tą do ožiu 
subliaudavo. Ir jei kuris bėgdamas, kaip išdegęs akis, 
apsibrisdavo to milžino koją, tai jis ne tik nebar
davo, bet dar paglostydavo blogai kirptus plaukus ir, 
paėmęs už pažastų, pakeldavo į šalį ir paleisdavo 
bėgti ta pačia kryptimi, bet pagarba tam žmogui pa
kirsdavo žiopliui kojas, ir jau jis eidavo žingsniu. 
Nė vieno jis per visus metus nenubaudė, o visi jo 
bijojo, kaip ugnies.

Mane dailyraščio mokė mūsų pedagogų patriar
chas, Tomas Žilinskas. Jis tada jau buvo gerai aš
tuntą dešimtį metų paėmęs, bet buvo tiesus, švarus 
ir elegantiškas senukas. Ėmiau kartą netyčia ir su
tepiau riebalotu piršto galu sąsiuvinio kampuką. Tik 
tik buvo žymu, kaip silpnai atlikta piršto nuospauda, 
tik odos rėželiai matėsi. Pastebėjo ir taip than iš
trinko galvą, kad ilgai jį paminėjau. Visą pamoką, 
mane pasistatęs, sakė pamokslą, ir pasijutau taip 
prasikaltęs, lyg būčiau tėvą motiną nužudęs...

Atsimenu Saliamoną Banaitį, spaustuvininką. 
Didelio vardo ir majestoto lietuvį. Vienintelį taip di
delės pagarbos vertą tos profesijos žmogų. Ir šian
dien atrodo, kad jam galėjo prilygti tik vilniškis 
Martynas Kukta, kurio nei gyvo, nei paveiksle nesu 
matęs.

Kunigą Tumą pirmą kartą pamačiau Kauno ro
tušės balkone per masinį mitingą. Pirmas kalbėjo 
gudas Zajaę. Gudiškai, kaij> hebraiškai, nesupratau 

nieko. įstrigo tik jo dažnai kartojama pavardė Last- 
ouski. Gal tai ir lietė kaip tik tą Lastouskj, už ku
rio buvo ištekėjusi antroji Lazdynų Pelėda. Zajac jį, 
atrodė, tarkuote tarkavo. Visa aikštė plojo, šaukė 
bravo, valio, šalin ir panašiai. Tada mūsų žmonės 
gebėjo jaudintis, bėgioti ir džiaugsmą bei tulžį lieti 
visa gerkle. Balkone žingsniavo, jaudinosi, šaukė ir 
plojo žilas žilutėlis ir visai vidutinio ūgio kunigas. 
Kai gudas pabaigė, jis pradėjo. Garsiakalbių tada 
dar nebuvo, ir kalbėtojai turėdavo kaip gaidžiai, at
silošdami, persisverdami ir iš visų kaulų besinarin- 
dami rėkti. Tai buvo mosto ir tikros tribūnos laikai. 
Ii šiandien matau Tumą, didįjį ir ugningąjį Tumą 
rotušės balkone. Kai jis prabilo, visa aikštė mirtinai 
nutilo, bet jautėsi, ji visa kybojo ant plonytės ir iki 
galo įtemptos gijelės, kad ji galėjo sugriauti kiek
vienu momentu. Po kelių sakinių, visai aikštės kam
pe, prie pat miesto ligoninės vastinės, pasigirdo sil
pni ir tolimi pirmieji paskiri “valio!” Tie šauksmai 
daugėjo ir kilo, blaškėsi ir nešėsi, kaip uraganas ar 
ugnis, siūbuodami nuo vieno aikštės krašto iki kito; 
tai visa aikštė pavirsdavo į kurtinantį griaustinio 
ar didelių vandenų ūžimą, tai akimirksniui priges
davo, kad vėl visu smarkumu dardėdama neštųsi 
galvotrūkčiais, kaip Elijaus ratai debesyse.

Jis taip kalbėjo visą valandą. Minia tai tylėjo, 
kaip perkūno nutrenkta, tai šaukdama ir grūmodama 
maurojo, jog atrodė, kad vien nuo to balso nuvirs 
į aikštę supusių namų sienos. Tumas, bekalbėdamas 
ir bemojuodamas rankomis, nejučiomis paėmė gudo 
pirštinę ir pradėjo ją gniaužyti ir ja mostaguoti. Ir 
staiga, plačiai užsimojęs, sviedė ją į minią. Buvo 
įspūdis, kad jis tai padarė mašinališkai ir visai ne
tyčia, nes dar pirštinei nenukritus žemėn, jis sumišo 
ir, atsigrįžęs į gudą, patraukė pečiais, bet tasai taip 
ranka numojo, lyg būtų pasakęs: miestus praradom, 
tai ką čia dabar ta pirštinė... Ir iš tos nebylios sce
nos balkone kilo aikštėje toks furoras, kokio ta aik
štė greičiausiai niekad nebuvo mačiusi ir niekad 
nematys. Aikštė kriokė ir ūžė, kaip Niagara: protar

piais prasiverždavo klykiantis moters balsas, kaip 
audroje vėtros spiegimas. Minia kaukė ne dėl pirš
tinės, bet tą mostą lydėjusių žodžių. Ir mane apėmė 
baisus šiurpulys: man netilpo galvoje, kad mūsų 
žemė galėjo pagimdyti tokį žmogų, bet aš nežinojau, 
kas jis yra, dėl to, kiek miniai aprimus, paklausiau 
šalia stovėjusio žmogaus: ‘.‘Kas tas žmogus? Kas tas 
kunigas?” Jis su panieka į mane pažvelgė ir tarė: 
“Gėda, vaike, Tumo nepažįsti, ir dar mokinys esi!” 
Ir man tikrai buvo gėda.tą valandą jausti visą mano 
menkystę. Ir vėl aikštė kriokė, vėl lakstė į viršų 
mėtomos kepurės, vėl suaugę žmonės, sulipę į me
džius, mojavo laisvomis rankomis.

Pasibaigus kalboms, minia ėjo per miestą, sus
todama prie misijų: vienoms šaukė ir grūmojo, ki
toms riksmu reiškė pagarbą ir padėką. Ėjau visur, 
kur minia ėjo, ir šaukiau su ja, norėdamas iš savęs 
iššaukti visą visos tautos rūstybę ir džiaugsmą, visą 
jos sielvartą ir skundą. Ir man visą laiką stovėjo 
akyse viena diena milžinu išaugęs Tumas, kuris man 
tada atrodę didesnis ir pranašesnis už visus mūsų 
karžygius, už visus mūsų didžiuosius kunigaikščius, 
nes atrodė, jei jie būtų andai turėję jo išmintį ir 
žodį, tai šiandien mes nebūtume ten, kur esame.

Man tada galvoj netilpo, ir svajot nesvajojau, 
ir net norėt nenorėjau jo arčiau pažinti. Ir jei ta
da man būtų kas sakęs, kad aš tą žmogų arčiau 
pažinsiu, jį namuose lankysiu ir kad jis su mani
mi kalbės, kaip lygus su lygiu, tai aš būčiau neti
kėjęs, kaip nepasiekiamu sapnu, kaip niekad neįsi
kūnijančia svajone. Man buvo gera jį pamatyt gat
vėje, konkėje, teatre, einantį su maišytos taksų 
veislės šuniuku, ar žygiuojantį basą Aleksoto tiltu.

Kai jis įsikūrė Vytauto bažnyčioje, po pamal
dų mokinių bažnyčioje eidavau paklausyti Tumo 
pamokslų. Jis ir bažnyčioje skubėdavo: pats mišias 
laikė ir pats pamokslą sakė. Paskubomis nusiimda
vo arnotą ir, kamšydamasis albą, skubėjo sakyklon.

Daugiau jis buvo keistas, bet jis buvo natū
ralus, didelis ir skaisčios sielos žmogus. Nenuora
ma. Visus pažino, ir visi jį pažino. Jis susistabdy- 
davo konkę ir vėliau autobusus ne sustojimo vieto
se, bet visi žinojo, kad jis tikrai skuba, tai net to
kius dalykus priimdavo kaip malonę ir palankumą.

Arčiau jį pažinojau tik studentaudamas ir klau
sydamas jo paskaitų. Jis mylėjo studentus, kaip sa
vo tikrus vaikus, ir mylėjo motiniškai, organizuo
damas valgyklas, kur duonos ir kopūstų galėjai val
gyti veltui iki sprogstant. Mėgo ir jį studentai. Jo 
auditorijos buvo juokingai pilnos: sausai apsėsti 
suolai, katedros papėdė, net kampe stovėjusios ko
pėčios buvo nusėstos studentų iki palubės, takuose 
stati stovėjo ir kita tiek prie pravirų durų korido
riuj. Bet Tumui buvo dar ne gana: jis, išėjęs iš pro- 

fesoriumo, smarkiai plodamas šaukė studentus. — 
Taip sušilę, suniurę studentai jo klausydavo porą 
valandų be pertraukos.

Jis leisdavo sau viską, net Aleksoto Linksmo
sios gatvės kieme pasisukti su vaikais “gigantais" 
(stulpas su kriju ir virvėmis), net tarti žodį teatre, 
net nuimti nuobodų poetą nuo estrados (taip jis kar
tą Valstybės teatre, beklausydamas Stasio Aglic- 
kio poemos apie pirmuosius mūsų tėvus rojuje, su
šuko: “Gana! nuimk šitą!”).

Jis mėgo jaunus rašytojus ir juose dažnai įžiū
rėdavo “deimančiukų”. Novatorių kėlimu jis buvo 
legendarus: jauni eidavo pas jį kaulyti recenzijų, 
ir jis jų, kaip ir rekomendacijų tarnyboms, niekad 
neatsakydavo.

Atsimenu kartą teatro fojė jis užkalbino mane 
su Miškiniu. Miškinis taip ir paklaus: “Na, kas da
bar naujo politikoje, kunige kanauninke, kaip jūs 
viską žinot?” Tas ir pradėjo aiškinti: “Tokia čia 
dabar ir politika... Visas miestas kartoja: Volde
maras, Kurmytė... Tokį pasaulinio masto vyrą ėmė 
ir pasibruko po sijonu... O! skambutis... Na, tai ki
tą kartą.”

Su žodeliu jis nesivaržydavo. Kartą jis dalino 
studentams darbus, šaukė studentus ir kiekvienam 
iš eilės davinėjo temas kurių jis buvo per šimtą su
sirašęs. Vienas nenorėjo priimti temos apie Marga- 
lį ir prašė geresnės. Tumas: “Imk, ir nesiginčyk!” 
O tasai: "Kanauninke, na ką aš apie Margai;?..” 
Tumas supyko ir tarė: "Atkišk ausį — ką aš tau 
pasakysiu.” Ir apygarsiai tarė: “Geras vyras ir iš 
b..dalų gerą virvę nuveja... Imk, ir dink man iš 
akių.” Bet tai girdėjusieji nei šyptelėjo, nei krypte
lėjo.

Jis dažnai imdavo skaityti kursą apie tuos 
žmones, kuriuos pats pažino, ir čia jis duodavo to
kių gyvų smulkmenų, kurių niekur rašte nerasi. 
Pasakodavo gyvai ir įdomiai.

Turėjau laimės būti su juo Lietuvių Rašytojų 
Draugijos valdyboje. Mano pareigos buvo labai 
lengvos: buvau globėjas, o turto — draugija kaip 
tik neturėjo, tai ir nebuvo kas globoti. Valdybos 
sąstatas buvo toks: Tumas, Putinas, Keliuotis, Gru
šas ir aš. Posėdžiai būdavo kiekvieną trečiadienį 
Tumo bute, jo darbo kambary, šuniuko jis jau netu
rėjo. šalia durų buvo pritvirtintas “paauksuotų” 
vielų narvelis ii- jame dvi mimozos žiedo spalvos 
kanarėlės, kuros kartais nei iš šio, nei iš to pradė
davo suokti stipriais ir tyrais balsais. Jos savo 
giesme nutraukdavo kiekvieną posėdį: Tumas susi
kaupdavo ir klausydavo, lyg jo kanarėlės pirmą 
kartą būtų pragydusios. Ir pasakysiu, kad jų balsai
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KULTŪRINĖS NAUJIENOS
suomenės moralę, ydas” (išv. L. 
Janušytė), Kathr. Mansfield “Puo
delis arbatos”.

ANKSTYVIEJI...

DR. A. ŠAPOKOS knyga “Vil
nius in the life of Lithuania” jau 
paruošta ir neužilgo galės būti ati
duota viešumai. Knygos viršeli nu
piešė dail. T. Valius. Yra vilčių, 
kad ir didysis dr. A. Šapokos vei
kalas “Senasis Vilnius” susilauks 
leidėjo.

PROF. J. ERETAS, gyv. Švei
carijoj, šį pavasari išeis pensijon 
ir nebedėstys Bazelio gimnazijoj. 
Galimas dalykas, jis kuriam laikui 
persikels j JAV. šiuo metu renka 
medžiagų a.a. prof. K. Pakšto mo
nografijai.

TEL. VALIUS laimėjo Toronto 
šv. Jono liet, kapinių vartų kon
kursų ir gavo 400 dol. premijų. 
Vertintojų" komisijų sudarė: kun. 
P. Ažubalis, skulpt. E. Docienė, 
archit. V. Kvedaras ir A. Rinkti
nas.
DR. IN2. A. KULPAVIčIUS pa
rašė plačių ir originalių analitinę 
studijų apie Lietuvos barokų; na
grinėja jo esmę, apraiškas, nau
dodamasis matematiniu ir grafiniu 
metodu.

DAIL. J. RAKIS kuria vitražus 
Toronto šv. Jono Kr. dievnamiui, 
kuris buvo dekoruotas irgi pagal 
jo nurodymus.

J. KVIETYTĖ, ipodernioji iš
raiškos šokio puoselėtoja, vado
vauja šokėjų grupei, kuri sėkmin
gai pasirodo Toronto lietuvių ir 
nelietuvių visuomenei.

J. LINGIS, gyvenus Švedijoje, 
be kitų darbų, dėsto lietuvių kal
bų Stockholm© ir Upsalos un-tų 
studentams filologams. Stockhol- 
nic jis yra surinkęs labai vertingų 
lietuviškų leidinių bibliotekų, ku
ria kartais pasinaudoja ir kitų 
kraštų žmonės.

GUERILLA WARFARE ON 
THE AMBER COAST, knygų ang
lų k. apie Lietuvos partizanų ko
vas išleidžia “Voyages Press” lei
dykla. Medžiaga knygai daugiau
sia paimta iš J. Lukšos-Dauman
to 1951 m. atneštų dokumentų ir 
pasakojimų. Kaina 3 dol. Užsisa
kyti galima Voyages Press, 35 
West 75th Street, New York City 
23 N.Y. U.S.A.

LANDSBERGIS ESTIŠKAI. Es
tų literatūros žurnalas “Mana” 
1961 m. 2-3 nr. išspausdino A. 
Landsbergio novelės “Graikijos 
vėjas” estiškų vertimų. Žurnalo 
“Mana” redaktoriai domisi pabal- 
tiečių kultūriniu bendradarbiavi
mu ir prieš porų metų buvo pas
kelbę Pabaltijo rašytojų anketų 
tuo klausimu.

KUN. V. MINCEVIČIUS Romo
je išvertė italų kalbon arkiv. Jur
gio Matulaičio dienorašti; dabar 
verčia jo laiškus, ši medžiaga ar
kivyskupo kanonizacijos bylai.

LIET. RAŠYT. DR-JOS literatū
ros šventė ir premijų įteikimas 
įvyko Atvelykyje, balandžio 29 d.,

Apreiškimo par. salėje, Niujorke. 
Dr. J. Dičpinigaitis Liet. Raš. dr- 
jos premijų fondui atsiuntė stam
biausių aukų 100 dol. Premijų fon
dui pinigai dar renkami.

E. GAPUTYTĖ SU A. TRO1N 
Londone, Anglijoj, The Ravinsky 
Gallery, buvo atidariusi meno dar
bų parodų. Skulptorė E. Gaputytė 
gimusi Šiauliuose. Ji gyveno ir 
studijavo menų neviename krašte.

★
Lietuvoje verstinių knygų — 

užsienio autorių tarpe pasirodė 
bulgarų rašytojo D. Talev “Gele
žinis žibintas” (išvertė J. Vaišno
ras), lenko L. Kručkovskio “Kor- 
dijanas ir chamas” (išv. P. Juode
lis), suomio. M. Larnio "Gražioji 
kiaulininke”, apie “buržuazinės vi

lk-
Į Maskvoje kovo 26 d, prasidė

jusį Sovietų Sųjungos kompozito
rių suvažiavimų iš Lietuvos išvyko 
17 delegatų ir svečių, jų tarpe: 
kompozitoriai E. Balsys, J. Juze
liūnas, St. Vainiūnas, J. Karosas, 
V. Klova, A. Račiūnas, A. Bražins
kas, V. Baumilas, A, Belazaras, 
T. Makačinas, muzikologai J. 
Gaudrimas, A. Venckus ir. kt.

★

Vilniuje kovo mėn. viešėjo iš 
čili, P. Amerikos, atvykę daini
ninkai. Svečius sveikinant univer
sitete jiems buvo padovanota lie
tuviška juosta ir studentiška ke
puraitė. čiliečiai susipažino ii' su 
lietuvių dainomis, liaudies instru
mentais.

(Atkelta iš psl. 3)

ATSIŲSTA
RINKTINĖ. Mūsų vakarietiškoje 
spaudoje pasirodžiusių būdingesnių 
straipsnių arba jų santraukų rin
kinys. Leidžia Nidos Knygų Klu
bas. Išeina kas trys mėnesiai. Nr. 
8, 1961 m. Rinktinės kaina N.K.K. 
nariams 2/6 atskiras numeris, do
lerio kraštuose 50 centų. Su užsa
kymais kreiptis tiesiai į Nidos 
Knygų Klubų 1-2 Ladbroke Gar
dens, London, W.ll.

Irena Joerg, LAIMĖS IEŠKO
TOJAI. Novelės. Autorės antrasis 
novelių rinkinys. 262 psl. Išleido 
Nidos Knygų Klubas 1962 m. Kai-

PAMINĖTI
džio mėn. 1961 m. Leidžia Vytautas 
Saulius, redaguoja Aleksandras 
Ružancovas. Adresas: Lithuanian 
Bibliografical Service, 1132 N. 
Walnut St., Danville, Illinois, U.S. 
A. Prenumerata metams 1 dol. 
50 et.
I LAISVĘ. Trimėnesinis politikos 
žurnalas. Redaguoja Stasys Dau
nys. Nr. 27 (64) 1961 m. gruodis. 
Kaina metams Australijoje 3 sva
rai. Adresas: 2801 W. 38 St., Chi
cago 32, Illinois, U.S.A.

Šiame numeryje rašo: Kazys 
Škirpa — Gairės į Tautos sukili-

na 7/6 (angliškais).
KNYGŲ LENTYNA. Lietuvių 
Bibliografinės Tarnybos Biulete
nis. Nr. 5 (125) lapkričio — gruo-

mų, Jonas Grinius — rezistenci
ja lietuvių literatūroje, Vytautas 
Vaitiekūnas — kaip Maskva api
plėšė Lietuvų ii' kt.

BAIGIASI FAHRENHEIT'O ERA
Nuo šių metų pradžios Anglijos 

Meteorologijos Biuras pradėjo 
naudoti Celsijaus (Centigrade) 
termometrų oro temperatūrai ma
tuoti. Tuo būdu Europoje pasibai
gė daugiau kaip 240 metų trukęs 
Fahrenheito termometro viešas 
naudojimas.

Nors termometras jau buvo ži
nomas Galilėjo laikais (16-17 
amž.), pirmieji tikslūs termomet-

TUMAS
(Atkelta iš psl. 3)

kažkaip baisiai skaudžiai skambėdavo toje atsisky
rėliškoje tyloje. Ir net, kai jos tylėdavo, jis dažnai 
pažvelgdavo į jas, snapeliais bekrapštančias plunks
nas. Kartų bediskutuojant jis tarė: “Palaukim, pa
laukim — mano įnamis prašo žodžio...” Ir vos jis 
tai pasakė, ta ir pradėjo savo nostalgijos giesmę.

Valdybos narių koridoriuj visada laukdavo 
šnypščiąs ir asketiškas, bet gausus: rietinė duonos, 
supjaustytas visas baltas sūris, sviestas, cukrus ir 
imbrikėlis su arbata. Valgė jis daug ir kitus ragin
davo jo pavyzdžiu pasekti. Tai buvo ritualinis įva
das į posėdį.

Posėdžiavo jis pusiau arba visai išsitiesęs tam-

nepatinka tie neryžtingi avinėliai, kurie pradeda 
žagreles statyti kaip tik tada, kai ragai apie ausis 
tris kartus apsivynioja. Būtų buvę daug geriau, jei 
jis būtų jį padaręs staigų, impulsyvų žmogų, kuris 
gali padaryti beprotiškiausių žygių, bet kad jį tenai 
stumtų gaivalas, o ne šalti ir blaivūs svarstymai 
bei atsargūs ir apgalvoti apskaičiavimai.

Tumas atidžiai ir kantriai mano pastabų klau
sėsi ir pačiais lūpų krašteliais šypsojosi. Galop įsi
terpė: “Na, gal ir taip, bet kalbėkime, kaip nori
me, o vis dėlto tai pirmoji taip didelė ir vertinga 
lietuviška knyga. Ir čia tau, panie, problema! Gi
liai įžvelkta ir visu rimtumu spręsta. Su išvadomis 
galime ir nesutikti, bet negalime nuginčyti apysa
kos meniškosios vertės. Tikrai pirma europinio mas
to knyga... Ir iš viso Putinas platus ir šakotas vy
ras. Džiaugiuos jį bent įpiršęs humanitariniam fa
kultetui. Jam, panie, reikia platesnių vandenų... Ir 
jis išplauks.”

rai pasirodė tik 18 amž. pradžioje, 
ir tai Gabrielio Fahrenheito (gi
męs 1686 m. Danzige) dėka.

Fahrenheitas tobulino savo ter
mometrų net keletu metų ir pa
galiau 1717 m. galutinai nustatė jo 
skalę. Ji buvo 96° ilgio, padalyta į 
tris dalis pagal tris “pastovius taš
kus”. 0° buvo pasiektas su ledo, 
vandens ir jūros druskos mišiniu; 
32° buvo vandens užšalimo tem
peratūra; o viršutinis galas (96°) 
buvo normali žmogaus kūno tem
peratūra. Dabartinė Fahrenheito 
skalė truputį skiriasi nuo pirmo
sios, kadangi šiais laikais kūno 
temperatūra laikoma 98° F. Fah
renheito “pastovūs taškai” 0° ir 
96° dabar nepriimtini, kadangi nei 
žmogaus nei ledo, vandens bei 
druskos mišinio temperatūra nė
ra pastovi. Dabar visi .termomet
rai laipsniuoti pagal vandens už
šalimo (ledo taškas: 32°F,0°C) ir 
vandens virimo (garų taškas: 
212°F, 100°C) temperatūras.

Carlo Renaldini (1694 metais) 
pirmas sugalvojo ledo ir garų taš
kus šilumos matavimo skalei. Jis 
norėjo tarpa padalyti į 12 dalių, 
bet 1742 m. Anders Celcius (iš 
Uppsalos, Švedijoje) pasiūlė tų 
tarpų padalyti į 100°. Celcius pa
skyrė 0° virimo, o 100° šalimo 
temperatūroms. Tačiau greit pa
aiškėjo, kad tai nepatogu, ir ska
lė buvo apversta į dabartinę pa
dėtį.

Atitiko toji poezija ir to meto 
socialinei ir kultūrinei krašto nuo
taikai. Nesant Lietuvoje reikšmin
gesnės pramonės ir uostamiesčių, 
priklausant vakarų Europos atsili
kusiai Rusijos imperijai, mūsuose, 
palyginus, ilgokai tebesilaikė pu
siau feodalinė santvarka. Krašte 
reikšmingiausi veiksniai buvo dva
ras ir klebonija, o aplinkui žemės 
prisigūžę valstiečių kaimai ii- vien
kiemiai. , Kai Maironis rašė dar 
praeito šimtmečio pabaigoj “Jau
nųjų Lietuvą”, tai daug kas jau 
buvo bekintų, tačiau pagrindinė 
krašto socialinė ir ūkinė struktūra 
tebesilaikė ir neatrodė greitai pa- 
kisianti. Ir paprastas valstietis, ir 
daugelis iš kaimo kilusių šviesuolių 
bei dvasiškių visdėlto su ilgesiu ir 
pasigerėjimu žiūrėjo į sotesnį ir 
gražesnį dvariškų gyvenimų. Todėl 
ir Maironio socialinis idealas buvo 
tik laipsniškas dvarininkų atlietu- 
vėjimas ir suartėjimas su beatkus- 
tančiu kaimu, šitai nuotaikai ir 
tinka šventiška poezija. Jį sekė ir 
Putinas, nors savo talentu 
pirmąjį praaugęs, o vėliau žymiai 
daugiau už Maironį nukrypęs į in
dividualizmų ir modernizmų. Šioje 
vietoje minėtinas ir senesniosios 
poetų kartos atstovas K i r š a. 
Naujaisiais laikais Maironis sulau
kė Brazdžionio plun
ksnoje jo poetinių tradicijų tęsėjo. 
Paskutiniojo poezijoj tačiau daug 
patoso ir psalmiško griausmingu
mo, kai suskamba religiniai moty
vai ar metaforos iš Senojo Testa
mento, o giliau filosofiški, kai pa
liečiami žmogaus klajūno keliai že
mėje. Bet ir jo religinei idėjai 
skirti eilėraščiai nepasiekia giles
nio meniškumo, nes vyrauja tik 
skambus žodis. Tas pats yra atsi
tikę ir su Kiršos vėlyvąja religine 
tematika. Ir čia neprašokta kasdie
ninės maldos žodžių. Iš viso mūsų 
religinėje eiliuotoje kūryboje gal 
tik du eilėraščiai laikytini tikrais 
meno kūriniais — tai Putino “Rū
pintojėlis” ir Kiršos “Pavakariais 
Dievulis eina”. Tik ir čia dūmos 
vakaro tyloj, bet nereliginis išgy
venimas. Meniškesni yra A i s - 
č i o religiški krikščioniški eilė
raščiai.

Atsirandant daugiau lietuviškos 
šviesuomenės, pradėta pajusti, kad 
kiekvienas turįs dirbti savo darbų 
ir savo vietoj. Ypač tas ryškėjo ne
priklausomais, atsikūrusios Lietu
vos laikais. Poetas ėmė atsisakyti 
būti publicistas, pamokslininkas 
bei karys, nes lakštingala tegie-

danti tik sau. O jei ir kitiems jos 
malonu pasiklausyti, tai jau kitas 
reikalas. Tada ir giesmei ne tiek 
svarbūs žodžiai svarbu, bet gaida ir 
jos sukeliamas įspūdis, žymiai pa
sukama individualizmo kryptim. 
Iš to buvo tik nauda, nes susilau
kėm žymiai gilesnės meninės kultū
ros kūrėjų poetų — lyrikų.

M. K. ČUIRLIONIO DRAUGIJA?
Balandžio 7d. G. ir V. Kazokų 

namuose įvyko pasitarimas, kur 
buvo svarstoma, kaip labiau išpo
puliarinti mūsų tapytojų ir muzi
ką M. K. 'Čiurlionį. Kaip žinome, 
Čiurlionis yra genialus lietuvių ta
pytojas, miręs 1911 m., su nieko 
nei prieš jį, nei po jo nesulygina
mas nei tamatika, nei priemonė
mis. Tai yra unikumas visoje me
no istorijoje. Ir jeigu jis plačiau 
pasaulyje nežinomas, tai tik dėl 
to, kad tam neturėta palankių sąly
gų. Susirinkime rūpintasi steigti 
Čiurlionio Draugijų, kurios užda
vinys būtų rūpintis Čiurlionio po- 
puliarizacija Australijoje, šio su
manymo iniciatorius yra estas dai
lininkas E. Aavik, kuris Čiurlionio 
darbus yra matęs Kaune ir jais 
tiek susižavėjęs, kad jis nenuilsta
mai dirba keldamas Čiurlionį tiek 
straipsniais pasaulio spaudoje, 
tiek privačiais pasikalbėjimais su 
įtakingais žmonėmis meno sluogs- 
niuose. Pasitarime dalyvavo be mi
nėtojo dail. Aavik dar estų rašyto
jas Peter Lindsaar su žmona, dail. 
J. Bistrickas, dail. A. Vaičaitis. 
Buvo kviesta dar visa eilė kitų 
žmonių, bet daugelis dėl įvairių 
priežasčių tų vakarų nepasirodė. 
Sudarytas laikinus komitetas, ku
ris paruoštų numatytos steigti 
draugijos konstitucijų dalinai su
projektuotų jos veiklos gaires. Į 
komitetų įeina E. Aavik, J. Bis
trickas ir V. Kazokas.

RUSIJA IGNORAVO

Italijoje advokatas Dr. Niuo 
Musio-Sale iškėlė bylų Rusijai kai
po “civilizuotos bendruomenės na
rys” ir kaipo pirmininkas “Pilie
čių Teisių Sąjungos”, kaltindamas 
Rusiją už praėjusiais metais ato
minių bombų sprogdinimų, tuo su
keliant radio aktyvumo pavojų.

Rusijai neatsiuntus savo atstovo 
į teismą, teismas bylų numarino.
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siai raudonos spalvos- sofelėje. šventai ir skrupu
lingai gerbė svetimų nuomonę, nors savųjų iki pas
kutiniųjų gebėdavo ginti. Tuo man teko pačiam ne
kartų įsitikinti.

Atsimenu tokį nuotykį: švietimo ministerija 
prašė sudaryti verstinų į lietuvių kalbų knygų su
rašą. Buvo manyta pasiskirstyti tautomis arba epo
chomis. Pasiūliau, ar nebūtų geriau pasidailnus 
žanrais. Putinas buvo priešingas. Jam pritarė ir 
Keliuotis. Tai aš ir numojau ranka. Bet Tumas ta
rė: "Palaukit, vyrai, taip negalima — yra priešin
ga nuomonė, tai reikia pabalsuoti.” Balsavome. Bal
savau už Putinų, tai Tumas man ir sako: “Reikia 
savo nuomonę ginti iki galo.” Atsakiau: “Kanaunin
ke, profesorius mane įtikino, ir savo nuomonę pa
keičiau.” Jis tada nušvito ir tarė: Nebent taip... 
Visi mes čia lygūs ir visi mes turime lygų balsų. 
Tai kas, kad jis tavo profesorius, o tu tik jo stu
dentas.” Valdyboje buvau benjaminas — jauniau
sias metais ir tik vienų knygelę tebuvau paskelbęs, 
tai mane Tumo žodžiai tada labai jaudino.

Kartų visų valandų buvau pasiankstinęs į po
sėdį. Buvau užmiršęs, kad posėdis valandų buvo nu
keltas vėliau. Vos įėjus Tumas man tai priminė,

Nežinau, kokį įspūdį padarė jam mano pasta
bos, bet po to jis mane dar kelis kartus po posėdžio 
pasiliko paplepėti. Prie Putino daugiau negrįžome. 
Jis manęs klausinėjo smulkmenų apie mano kartos 
žmones. Jaunuosius jis sekė ir jais džiaugėsi. Jam 
atrodė, kad mes dideliais šuoliais žengiame į priekį 
ir kilome. Ir kilome vien laisvės, vien lietuviškos 
mokyklos dėka. Ir čia tada buvau skeptikas, kaip 
ir visi lietuviai, kuriems tik kitur augšta ir vertin
ga, bet būdamas užsieny pastebėjau, kad mūsų mo
kyklos nė kiek nebuvo prastesnės už vakarietiškas, 
o bendra kultūra jas net pralenkusios buvo. Jis 
man priminė apžvalginius ir sarginius žmones. Ten 
buvo daug tikrų talentų, tik, anot jo, jiems stigo 
savos mokyklos, savos kultūros. Ir kartų, tiesda
mas iškėstais pirštais rankų į mane, tarė: “O, bū
tų čia dabar toksai šnapštys, tai reikėtų prieš jį 
ir pačiam pasitempti! Talentų jis turėjo...”

Būdavo miela ir smagu su juo pasikalbėti. O 
kaip jis norėjo ir troško, kad ta mūsų Lietuvėlė 
kiltų ir augtų. Sakydavo, kad ir jis pats būtų bū
tų buvęs kitoks, jei sąlygos būtų buvusios kitokios. 
Pasigesdavo akademijos, kuri galėtų sudaryti są
lygas dirbti ir vienam dalykui pasišvęsti. Primi-

Ledo ir garų taškų pasirinkimas 
pastoviais taškais buvo labai svar
bus termometro patobulinimas, 
nes tie taškai tikrai pastovūs. Mo
dernioje laboratorijoje juos abu 
galima nustatyti iki 1-1000° tikslu
mo. Tarpas tarp 0°C ir 100°C, ku
ris yra Tarptautinės Praktiškos 
Temperatūros Skalės bazė, ir kiti 
pastovūs taškai įgalina jų pratęsti 
žemyn iki — 182.97°C (deguonio 
virimo temperatūra) ir aukštyn be 
galo. Celsijaus skalė yra nustaty
ta pagal tarptautini susitarimų, ir 
jos tiksliai laikomasi visuose kraš
tuose. Jinai naudojama visiems 
moksliniams darbams, ir net lig
šiolinė Fahrenheito skalė yra laips
niuota Celsijaus skalės pagrindu.

Nors visi mokslininkai naudoja 
Celsijaus laipsnius, Anglijos ir 
JAV inžinieriai ir gydytojai vis 
matuoja šilumą pagal Fahrenhei- 
tų. D. Britanijos Meteorologijos 
Biuro perėjimas prie Celsijaus oro 
prognozės biuleteniuose yra tik 
pirmasis žingsnis, kad Fahrenhei
tas būtų galutinai užmirštas.

av.č. (E.L.)
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bet drauge pastebėjo, kad jis seniai tokios progos 
laukė, nes iš visų valdybos narių jis mane buvo 
mažiausiai pažinęs ir norėjęs kaip tik vienu du pa
sikalbėti. Kalbėjome apie šį bei tų, ir nukrypome į 
dienos literatūrines naujienas. Tada kaip tik visi 
skaitė ir diskutavo Putino “Altorių šešėly”. Jis 
klausė, kų aš galvoju. Man tada didžiai nepatiko 
vyriausias veikėjas Vasaris, kuris, mano galva, bu
vo šaltas ir neryžtingas, kaip Hamletas: eit ar neit, 
daryt ar nedaryt, o eina ir daro. Ir net pasakiau, 
kad tai ne meilė, bet komercija. Man, sakiau, visai

niau, kad akademijos daugiau senimu rūpinasi. Jis 
manęs paklausė: “Kodėl taip žiūri į senimų? Jau
nimas ir šiaip daugiau pajėgia. Ar aš dabar galiu 
sąlygomis skųstis? Turiu docento pensijų! Jaunas 
viso to neturėjau, o daugiau neveikiau.”

Po tokių pasikalbėjimų sakydavau Miškiniui, 
kad Tumas turtingas, kaip Rytų valdovas. Stebėda
vomės jo pažiūra į,tautą. Jis jos neskelbė niekur, jų 
praktikavo: tauta buvo jo ir jis tautos — jis jai vis
ką davė ir visko iš josios reikalavo.

(Pabaiga sek. nr.)

HYPNOTISTAS
L. FARRUGIA

3 Leichhardt Ave., Glebe Point, 
Sydney.

Pagelbės nugalėti nervingų įtam
pų, rūpesčius, girtuoklystę, nutu
kimų ir t.t.
Priėmimo valandos 10-1 ir 2-6 p.p.
Vizitų užsakant skambinti 68-2073
WWWWWWW.WVWA
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HEALTH FOOD STORES
646 George St., Sydney, Australia 

(Kampas Liverpool St.)
TEL.: 21-4254 arba BA-4254 

(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY) ■
JEIGU JOS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai 

gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per § 
visiems gerai žinomų ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S g 
HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 12 metų turi O 
kontaktų su Vnespolsiltorg’u. Nesiduokite klaidnami kitų skel- § 
bimų. S

12 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu- m 
tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ siuntinys g 
gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje. *•

Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar 
nei vieno siuntinio nepražudė per visų 12 metų, nes Jūsų siun
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo,ir mes 
pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų 
giminės.

Jūsų siuntinys pasiekia gavėjų paprastu paštu per 2 mėne
sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per 
12 dienų. I

STORES.

STORES,

STORES, I

REGISTRUOTI SKYRIAI:
SYDNEY:

CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD 
143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082.
PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD 
293 Church St. Tel.: YL 9728.
BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH FOOD 
6 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
657 Hunter St. Tel.: B 3596.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEA LTH FOOD STORES,
93 Northumberland St., Wickham, tel.: 61-5180.

PORT KEMBLA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
107 Wentworth St. Tel.: J 1372.
MELBOURNE, VIC: MURRAY'S HEALTH FOOD STORES,
94 Elizabeth St. Tel.: 63-8498.

PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
.229 Newcastle St. Tel.: BA 7842.
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1962 m. balandžio 25 d. MŪSŲ PASTOGĖ

/PORTALE Vilkai rodo dantis
Canberra GERAS PATARIMAS

Redaguoja; Antanas Laukaitis
38 Cheltenham Rd., Croydon, N.S.W. Tel.: UJ 4898DARBAS VERDA KLUBUOSE

Melburne

(V.W.A.B.

Melbourne “Varpas” pilnai įsi
jungė į žiemos krepšinio pirme
nybes, įregistruodamas 4 krepši
nio komandas: vyrų “A”, v. jau
nių (“Bussines House”) ir mer
gaičių “B” ir
Assn.) klasėse. Vasaros pirmeny
bėse vyrų “A” klasėj “Varpui” 
teko 4-ta, mergaičių “B” klasėj 
3-čia vieta. Reikia skaityti, kad 
žinant didėjantį krepšinio popu
liarumą australų jaunuomenės 
tarpe ir vietinių komandų pajėgu
mą, “varpiečiai” pasirodė neblo
gai, tačiau truputį daugiau pašli
favus komandų taktinį žaidimą, 
užtikrintai laimėtų geresnes vie
tas.

Kalbant apie taktinį žaidimą, 
vienas iš “varpiečių” švenčia savo 
laimėjimą: V. Mockus sukuria lie
tuvišką šeimą per Velykas. V. 
Mockui — ilgalaikiam Sp. Kl. na
riui, aktyviam sportininkui ir pir
mosios krepšinio komandos žaidė
jui, Sp. Klubas linki kuo geriau
sios sėkmės vedybiniam gyveni
me.

3-čią vietą, šios rungtynės buvo 
pralaimėtos dėl taktinės žaidimo 
klaidos. Pirmam puslaiky laimė
jus, antram puslaiky pradėjus be- 
atodairiai veržtis į priekį, nebe- 
spėjus laiku grįžti į gynimą, pa
liktoji priešo “fuksė” išnaudojo 
progas ir persvėrė laimėjimą.

Taškai: A. Lazutkaitė — 8, G. 
Kalvaitytė — 8, A. Kalvaitytė — 
3, D. Urbonaitė — 6.

š. m. krepšinio žiemos sezonui 
Canberros Lietuvių Sporto Klubas 
“Vilkas” iį&tatė dvi komandas. 
“Vilkas” I-ją sudaro: L. Venslova 
— kap. K. Miniotas, T. Žilinskas, 
Č. Žilinskas, Gocentas ir B. Jara
šius.

“Vilkas” — II sudėtis sekanti: 
Gocentas II, R. Miniotas, R. Ke- 
raitis, V. Labutis, R. Sipavičius 
ir V. švedas.

Vliko pirmoji žaisdama A res. 
klasėje dar nėra turėjusi nei vie
no pralaimėjimo.

Vilkas — Rebels II — 44-32 
Vilkas — Sabres — 52-8 
Vilkas — Nationals — 24-22 
Vilkas — Colts II — 33-12

Vilko II komanda žaisdama 
klasėje pralaimėjo tik pirmąsias 
rungtynes.

C

“VARPAS” (Merg. “B”) — 
"RELIABLE” 20-24 (12-11) 
Pirmosios žiemos sezono rung

tynės, su viena iš stipriausių šios 
grupės komandų. Visam žaidime 
“varpietės” vyravo savo greičiu, 
tikslesnėmis pasuotėmis ir gražio
mis žaidimo kombinacijomis. Ta
čiau pirmam puslaiky susižeidus 
vienai žaidėjai, kitam puslaiky — 
kitai, nebeturint pakaitų teko vie
nai žaisti ir su sužeista koja, kas 
davė priešui daug pirmenybių. Ir 
šias taip gražiai žaistas rungtynes 
teko mūsiškėm pralaimėti.

Taškai: G. Kalvaitytė — 8, A. 
Kalvaitytė — 4, D. Urbonaitė

Vilkas
Vilkas
Vilkas
Vilkas
Vilkas

II — Tricolours — 21-51
II — Colts III — 23-17
II — Forestry — 23-18
II — YMCA III —22-20
II — Rebels IV — 34-17

Sekmadienį, gegužės mėn. 13 d. 
Lyneham salėje 9 v.v. Vilkas II
— RAAF.

Antradieni, gegužės mėn. 15 d. 
Lyneham salėje 10 v.v. Vilkas I
— Sabres II.

Sekmadienį, gegužės mėn. 20 d. 
Lyneham salėje 9 v.v. Vilkas II
— Tricolours II.

Penktadienį, gegužės mėn. 25 d. 
YMCA salėje 6 v.v. Vilkas I — 
Nationals L

Sekmadieni, gegužės mėn. 27 
Lyneham salėje 8 v.v. Vilkas
— Colts III.

Penktadienį, birželio mėn. 8 
YMCA salėje 6 v.v. Vilkas I 
Colts II.

Sekmadieni, birželio mėn. 10 
Lyneham salėje 9 . v.v. Vilkas
— Forestry.

Penktadieni birželio mėn. 15 
YMCA salėje 6 v.v. Vilkas I 
Midgets L

Sekmadienį, birželio mėn. 17 
Lyneham salėje 10 v.v. Vilkas
— YMCA III.

Antradieni, birželio mėn. 19 
Lyneham salėje 10 v.v. Vilkas
— Giants II.

Sekmadieni, birželio mėn. 24 d. 
Lyneham salėje 7 v.v. Vilkas II — 
Rebels IV.

Antradieni, birželio mėn. 26 d. 
Lyneham salėje 8 v.v. Vilkas I — 
Tricolours I.

Tuomi ir baigsis normalus var
žybų ratas, o semi finalai Vilko II 
komandai reik tikėtis įvyks sekma
dienį, Lyneham Gimn. salėje, bir
želio mėn. 1 d. 6 vai. v. ir Vilko 
I komandai taip pat reik tikėtis, 
kad bus penktadienį, birželio mėn. 
6 d. YMCA salėje 7 arba 8 v. va
kare.

Teko patirti kad K. Kemežys ap
sigyveno Canberroje ir gilina savo 
mokslo žinias National Universite
te. K. Kemežys yra geras krepši
ninkas ir mūsiškiai Vilkai žada 
įtraukti j savo komandą.

<1.
II

d

d.
II

d

d.
II

d.
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Norėdamas padėti savo šeimai arba giminėms Lietuvoj, geriau
siai tai gali padaryti pasiųsdamas dovanų siuntinį per

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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

Tel. SHO 8734.

Pasiunčiame: medžiagas, rūbus, avalynę, maistą, 
mašinas, akordeonus ir visa kita.

Draugiškas patarimas ir smulkios informacijos 
kiekvienam pareikalavus.

Užtikrinanti, kad Jūsų norimųjų prekių pas mus 
žemiausių kainą.

Pasiunčiame ir Jūsų pačių visiškai arba tik dalinai paruoštus 
siuntinius.

siuvamąsias

suteikiama

gausite už

“VARPAS” (vyrų "A”) —
“RELIABLE” 28-37 (9-19)

Paskutinėse vasaros pirmenybių 
rungtynėse, “Varpui” teko 4-ta 
vieta. Šios rungtynės nepasižymė
jo nei sparta, nei susižaidimu. Po 
nesėkmingo pirmo puslaikio, ant
ram puslaiky buvo išlyginta, vie
nu laiku persverta pora taškų, 
bet nelaimėta. Priešo komanda tu 
rėjo 3 aukštus žaidėjus, kurie sa
vo aukščio pirmumą gerai išnau
dojo.

Taškai: V. Soha — 9, S. Urbo
nas — 6, R. Vaišutis — 2, A. Vai
dutis — 5, V. Mockus — 2, J. 
Kuncaitis — 4.

LIKUSIŲ ŽAIDYNIŲ ŽIEMOS 
SEZONO TURNYRE LENTELĖ
Penktadienį, balandžio mėn. 13 

d. YMCA salėje 6 v.v. Vilkas I — 
Midgets I.

Sekmadienį, balandžio mėn. 15 
d. Lyneham salėje 10 v.v. Vilkas 
II — Sabres III.

•Antradienį, balandžio mėn. 17 
d. Lyneham salėje 10 v.v. Vilkas 
I — Gints II.
Sekmadienį, balandžio mėn. 29 d. 
Lyneham salėje 7 v.v. Vilkas II 
— Midgets III.

Antradienį, gegužės mėn.
Lyneham salėje 8 v.v. Vilkas 
Tricolours I.

Antradieni, gegužės mėn. 
Lyneham salėje’8 v.v. Vilkas 
Rebels II.

d.

d.
I —
1

8 d.
I —

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

Vytis mitinguoja
Adelaide

“VARPAS” (Merg. — "B”)
— E.E.M.A. 25-26 (13-8)

Irgi paskutinės vasaros pirme
nybių rungtynės, kuriose iškovojo

“VARPAS" (Merg. “F”) — 
"ARGUS" 10-52 (0-18)

Pirmasis krikštas “Varpo” jau
nųjų krepšininkių. Po labai trum
po treniravimosi laiko išėjusios į 
rungtynių aikštę, susitikusios prie
šą žaidžiantį nebe pirmą sezoną, 
gavo geros pylos. Pirmam puslaiky 
žaidė visiškai pasimetusios, antram 
— pradėjo daugiau orientuotis, 
mažiau nervuotis ir mikliau žais
ti.

Nesvarbu kad pralaimėjo, nes 
pirmas pralaimėjimas ateina kada 
nors ir geriausiai komandai, bet 
svarbu, kad nenupuolė dvasioj ir 
suprato, kad norint laimėti — rei
kia daug dirbti.

Taškai: A. Bladzevičiūtė — 6, 
Padgurskytė — 2, šiukšnytė — 2.

į VIENINTELE TIKRA s
J VODKA
J 53 ;

ORIGINALIOSE BONKOSE, KURI VADINASI

STOLICNAJA
J L

ę YRA VISADA GAUNAMA PAS :<
J L

M. PETRONĮ, į

e 152 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. Tel. UJ 5727. s

Balandžio 29 d. 2.30 min. Fo
restville Krepšinio Stadione Ade
laidės Lietuvių sporto Klubas “Vy
tis” šaukia visų krepšininkų-kių 
susirinkimą, kuris surištas su atei
nančiu žiemos sezonu. Jaunus 
krepšininkus atstovauti., kviečiami 
tėveliai. Visus tautiečius, susido
mėjus šia sporto šaka, irgi kvie
čiame dalyvauti, nes bus renkama 
krepšinio sekcijos vadovybė, ku
rios ligi šiol nebuvo ir krepšinio 
reikalus tvarkė klubo valdyba. 
Sekcijos sudarymas palengvintų 
klubo valdybai naštą.

Taip pat labai svarbu visiems 
žaidėjams ir žaidėjoms: bus užpil
domi registracijos blankai ir, pa
gal Vyties Klubo Valdybos nutari
mą, be rimtos priežasties neužpil- 
dę blankų nustatytu laiku — 1962 
m. 4.29 d registracijos mokestį tu
rės užsimokėti asmeniškai patys. 
Praktika parodė, kad klubas išlei
džia nemažai pinigų registraci
joms, o žaidėjai, pasižadą žaisti 
greitai pamiršta ir pradeda žaisti 
jau sezonui prasidėjus. Visi tokie 
žaidėjai išskyrus jaunučius ir jau-1

nius, prašomi neužimti vietos tre
niruočių metu rimtai sportuojan
tiems krepšininkams, kad nebūtų 
priekaištų. Dabar pats laikas ap
sigalvoti. Ateinantis žiemos krepši
nio turnyras prasidės: Vytis Metro 
"A” 1.5.1962; Moterys abi koman
dos 2.5.1962; District 3.5.1962. 
Jauniai ir jaunučiai 4.5.1962. Vi
sos vyrų komandos turės naujas . 
uniformas. Klubo valdyba suvieno
dino uniformų spalvas, parinkda
ma klubo spalvas geltona ir žalia 
visoms komandoms.

A.L.S.K. “Vyti.” 
Valdyba 

★
Adelaidės Lietuvių Sporto Klu

bo “Vytis” gražuolės balius įvyks 
gegužės 12 d. Lietuvių Namų pa
talpose. Kadangi, vietos neper- 
daugiausia, bilietus — pakvieti
mus, prašome įsigyti iš anksto ir 
apsirūpinti staliukais, nes pirme
nybė pirmiesiems.

Veiks turtingas bufetas, o šo
kiams gros visiems pamėgta Son
gailos kapela.

Edas

IŠ ŠACHMATININKŲ VEIKLOS
Pirmose šiais metais tarpklubi

nėse rungtynėse, balandžio 4 d. 
Vyties šachmatininkai pralaimėjo 
abiejose klasėse. A klasėje prieš 
Adelaidę rezultatas lį : 3i. A. 
Markevičius pelnė tašką oponen
tui neatvykus, o V. Opulskio par
tija, po ilgos kovos, baigėsi lygio
mis. A klasės komanda šiais me
tais kiek silpnesnė. R. Arlauskas 
užimtas korespondenciniais šach
matais pasaulio pirmenybėse, o P. 
Savenis yra išvykęs į Woomerą. 
Bronius Šlamanas užpereitą ant
radienį buvo sunkiai sužeistas 
darbovietėje (Uoste) ir dabar guli 
Queen Elizabeth ligoninėj (sky
rius 5A, kambarys 3), kurios jis, 
atrodo, ilgą laiką negalės apleisti.

B klasėje Elizabeth nusinešė vi
su 5 taškus.

Sekantis šachmatininkų susitiki
mas įvyks balandžio 18 dieną. A 
klasėje susitiksime su Caissa I 
Centriniame Pašte 7 vai. 30 m.v., 
o B klasėje su Universiteto ko
manda ir lošimas prasidės 7.15 stu
dentų valgykloj (refectory).

Ignas Žalys š. metų Montrealio 
atvirose pirmenybėse, įveikęs ke
lis pirmenybių pirmūnus: Mat- 
thai, Witt, Rubiną, Furstnerį li
kt. buvo iškopęs į pačią viršūnę. 
Po 10 ratų Žalys pirmavo su 8į 
tš., Witt ir Schlosser po 8, Matthai 
7į ir kt. mažiau. Žaliui bereikėjo 
lygiųjų, kad laimėtų šias p-bes, 
tačiau paskutiniam (11-tam) rate 
suklupo prieš Schlosserį ir užbai
gos lentelė laimėtojus rikiuoja ši
taip: Witt ir Schlosser po 9 tš., 
Ignas Žalys ir Matthai po 8į tš. 
Seka grupė su 7i tš., joje Baikovi- 
čius, Furstner, Rubin ir kt.

Rytų apygardos lietuvių šach
matų komandinės pirmenybės 
įvyko kovo 17 d. Brooklyne. Ren
gia vietos Atletų klubas. Čia su
sitiks “amžini” apygardos varžo
vai: Brooklyno Atletų klubo ir So. 
Bostono Lietuvių Pil. dr-jos šach
matininkai. Būtų įvykdytos ir B 
kl. p-bės, jei įsijungtų Hartfordo, 
Worcester™ ar Waterburio ko
mandos.

Bostono tarpklubinėse, So. Bos
tono L.P. D-jos šachmatų klubas 
išvengė paskutinės vietos, kai už
baigoje įveikė Cambridge II ir su 
Cambridge I (Bostono meisteriai) 
sužaidė lygiomis. Iš 1961-62 sezo
no tarpklubinių, lietuvių koman
dos kreditan įrašyti dukart lygio
mis sužaistos rungtynės su Bos-

tono meisteriais: pirmam ir ant
ram ratuose, o K. Merkis abukart 
įveikė naująjį Massachusetts meis
terį G. Proll.

Amerikietis Bobby Fischer pir
mauja tarpzoninėse p-bėse, Stock- 
holme, ir panašu, kad baigs pir
muoju. Po 18 ratų: Fischer 13i, 
Geller 121, Filip ir Petrosian po 
111, Gligorič, Korčnoj po 11, Ben
ko (JAV) 101 ir kt. mažiau. Be
liko 5 ratai. Be pralaimėjimo eina

tik Fischeris ir Petrosianas. Fi- 
scheris laimėjo 10 ir 7 lygiomis, 
Petrosian laimėjo 6 ir 11 lygiųjų.

Lietuvos šachmatininkų dešim
tukas toks: Mikėnas, Vistaneckis 
(abu Vilniaus), č.ukajevas, Maslo
vas (abu Kauno), Baršauskas 
(Telšiai), Lapienis (Vilnius), Čes
nauskas (Plungė), Ostrauskas 
(Kaunas), Barstaitis (Klaipėda) 
ir Uogelė (Šiauliai). .

K. Merkis

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

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokojimui. Mes kalbame vokiškai.

t EUROPIETIS SPECIALISTAS
1 OPTIKAS
t Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
f akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
4 šeštad. 9-13 vai.
4 8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., 
I Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall) 
f Tel. 62-2231

KALBA R. FIŠERIS

Profesionalų futbolas perka ir par
duoda... kojas. Per pasaulinę spau
dą eina sąrašai futbolininkų, už 
kuriuos vieną ar kitą sumą sumo
kėjo profesionalų klubai.

Kurio futbolininko kojos bran
giausiai kainavo?

Pirmas šiame sąraše yra geriau
sias praėjusių metų Europos fut
bolininkas ispanas Luisas Suare- 
zas. Už jį Milano “Internacionale” 
klubas sumokėjo “FC Barselona” 
bosams 340.000 dolerių!

Argentinietis Andželilo kainavo 
“Romai”, nupirkusiai jį iš “Inter
nacionale”, 300.000 dolerių. Brazi
lų klubas “Paimeiras” atpirko 
Džulinjo iš “Florentinos” (Italija) 
už 270.000 dolerių. Italų “Turinas” 
įsigijo škotą Denisą Lou iš “Man- 
čester Siti” už 240.000 dolerių. 
Lenkiškosios kilmės prancūzas Ko
pa kainavo Madrido “Realo” ir

“Stad Reimso” sandėryje 195.000 
dolerių. "Čeisio” (Anglija) futbo
lininkas Gryvsas “Milanui” kaina
vo 192.000 dolerių. Po jo pagal 
brangumą seka italas Būrelis — 
190.000 dolerių (iš “Vicence” į 
“Juventus” — Italijoj), argenti
nietis Di Stefano — 184.000 (Mad
rido “Realas” iš “River Plate”, — 
beje, gana seniai), švedas Selmo- 
sonas, — 180.000 (iš italų “Lacio” 
— “Romai”) ir

Kaip matome, 
pirkliai čia yra 
1 lygoj žaidžia
po 7 brazilus ir švedus, po 5 uru
gvajiečius ir danus, 4 jugoslavai, 
po 3 anglus, po 2 portugalus ir is
panus, po vieną škotą, olandą, švei
carą, vokieti, turką ir vengrą.

t.t.
aktyviausi kojų 
italų klubai. Jų 
14 argentiniečių,

Bledo didmeistrių turnyro metu 
JAV šachmatų čempionas aštuo- 
niolikametis R. Fišeris atsakė į 
spaudos atstovų klausimus.

Jo atsakymus išspausdino dau
gelio šalių sportiniai ir šachmatų 
laikraščiai.

“Bobis” gimė 1943 m. kovo 9 
d. Brukline (Niujorke). Jis papa
sakojo korespondentams, kad žais
ti šachmatais išmoko 1949 metais 
iš savo sesers, o 1951 m. jau pra
dėjo lankyti klubą. R. Fišeris bū
damas dvylikos metų jau buvo pa
jėgus. Kaip žinoma, jis yra ketu
ris kartus buvęs JAV čempionu.

Kai kurie R. Fišerio atsakymai 
skamba keistai.

Pavyzdžiui, R. Fišeris pareiškė.
— Laisvalaikiu mėgstu skaityti, 

klausytis radijo ii- gerų plokštelių. 
Mokykloje nebesimokau, nes to
liau mokytis — reiškia be reikalo 
eikvoti laiką (!?). Noriu tapti pa
saulio čempionu, ir šiuo požiūriu 
man mokykla niekuo duoti negali.

Tarp kitko, R. Fišeris pabrėžė, 
kad šachmatuose labiausiai verti
na kovą.

Į klausimą, ką laiko geriausiu 
visų laikų šachmatininku, R. Fi-

šeris atsakė:
— Kapablanką.
— O kas geriausias dabarties 

šachmatininkas?
— Sunku nurodyti. Geriausieji 

— Botvinikas ir Talis. Man patin
ka taip pat Spaskis, bet pajėgiau
siu laikau Petrosianą. Jo silpnoji 
pusė — taikingumas. Jis dažnai 
sutinka sužaisti lygiomis su var
žovais, kuriuos gali lengvai nu
galėti. Atrodo, jis nepakankamai 
pasitiki savo jėgomis.

— O Jums pačiam netrūksta šio 
pasitikėjimo?

— Anaiptol. Aš labai noriu tap
ti pasaulio čempionu. Turiu pui
kias galimybes: iš iki šiol buvusių 
čempionais šachmatininkų nė vie
nas nebuvo tiek daug pasiekęs bū
damas mano metų. Galimas daik
tas, kad pasaulio čempionu tapsiu 
jau 1963 metais.

Kaip matome, pasitikėjimo sa
vimi tikrai netrūksta R. Fišeriui!

— Kaip Jums patinka egzistuo
janti kovos dėl pasaulio čempiono 
vardo tvarka?

— FIDE’s atrankinių varžybų 
partijų kokybė žema, nes pajė
giausieji tarp savęs žaidžia lygio-

mis, siekdami nugalėti silpnesnius. 
Kasmet darosi prastesni ir prizai, 
nes FIDE vadovai puikiai žino, 
kad mes sutiksime žaisti bet ku
riomis sąlygomis. Tačiau veikian
tis reglamentas yra palyginti ge
riausias.

Apie kitus šachmatininkus R. 
Fišeris pareiškė:

— Rusai turi didelį pranašumą 
— juos remia Federacija. Kitų 
šalių šachmatininkai turi kovoti 
su gyvenimo sunkumais. Tai ne
lengva.

RUSAI KRITIKUTJA
AUSTRALUS

Tris savaites praleidęs Rusijoje 
neseniai grįžo vienas sydnėjiškis 
studentas stebėjosi, kaip tenai 
skleidžiama propaganda apie aus
tralų žiaurų elgesį su “aboridže- 
nais”. Keisčiausia jam buvo, kai 
vienas kolchozo vedėjas aiškino 
užsieniečiams studentams: “Mū
sų ūkiai, turi padidinti produkci
ją, kad pakeltų Rusijos militarinį 
pajėgumą ir tuo užtikrintų pergalę 
už taiką pasaulyje”.

Mirų* a.a. L. VACBERGIENEI,

liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame p. L. Vacbergą
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6 MŪSŲ PASTOGĖ!
(

1962 1U. bolandžio 25 d.

MŪSŲ PASTOGĖ
BANKSTOWN 

VAIKŲ MARGUČIŲ POPIETĖ
Balandžio 29 d. (sekmadieni) 

11 vai. iki 2 vai. 30 min. p.p. A.L. 
B. Bankstown Apylinkės Valdyba, 
Social. Globos Moterų Draugija ir 
abiejų savaitgalio pradžios mokyk
lų vedėjai nutarė suruošti “Dai
navos” salėje, Bankstown Lietu
vių Namuose, East Terrace, sa
vaitgalio mokyklų mokiniams VAI
KŲ MARGUČIŲ POPIETĘ su 
prizais, įdomia ir įvairia progra
ma.

Kiekvienas vaikas atsineša savo 
nudažytų margutį konkursui Pri
zų laimi tas, kurio margutis bus 
nudažytas gražiausiai. Po to Ve
lykų bobutė apdovanos kiekvieną 
savaitgalio mokyklos mokinį savo 
margučiais, toliau seks vaikų leng- 
tynės — bėgimai su margučiais, 
šokiai vaikams ir t.t. ir t.t. žodžiu, 
bus stengiamasi vaikus sundomin- 
ti minima popiete, kad jis išsineštų 
gražiausių įspūdžių.

Iš tikrųjų, visų mūsų gyveninio 
dienos bėga it vanduo, nešdamos 
kartu visus gražius lietuvių papro
čius su savim. Mūsų pačių pareiga 
yra tuos papročius perduoti jauna
jai kartai. Tie paaugliai vienu ar 
kitu būdu turi paveldėti tai, kas 
šiandien mums brangu, kilnu ir 
miela.

Viską jie suvoks tik tada, kai 
bus suburti vienon krūvon, vieno
je pastogėje, su savaisiais ir lie
tuvių kalba kalbėdami, nežiūrint 
ar jie gyventų Sydney, Cabramat- 
ta ar Bankstown, Wollongong ar 
kitur.

Šita vaikų margučių popietė tu
rėtų būti ruošiama kiekvienais me
tais. Tegul šie metai būna pirmas 
žingsnis į šios rūšies vaikų paren
gimus. Tačiau vėliau jie turėtų 
tapti tradiciniais.

I minimų pobūvį tėvai ateina 
su visais savo vaikais, čia bus 

galima gauti vaikams Coca-Cola ir 
ledų krautuvės kaina. Gi suaugu
siems — šalto alučio.

įėjimas visiems laisvas. Visi į 
Vaikų Margučių Popietę!

M. Zakaras
A.L.B. Bankstown Apylinkės 

Pirmininkas

1962 m. balandžio mėn. 28 d. 6 vai. p.p.

(šeštadienį prieš Atvelykį) 
TRADICINIS

MARGUČIŲ POBŪVIS !
MELBOURNO LIETUVIŲ NAMUOSE. J

• šokių muzika.
• Turtingas bufetas. X
• Pramogos. ;♦*
• Kiti patarnavimai. J

X
Visi Melbourne ir apylinkių tautiečiai bei jų svečiai į pobū- J 

vj maloniai kviečiami.
M.L.K. Taryba X

Pranešimai
RINKIMAI BANKSTOWNE

Pranešame, kad balandžio mėn. 
29 d. 3 vai. p.p. Bankstown “Dai
navos” Lietuvių Namuose, East 
Terrace, įvyks A.L.B. Bankstown 
Apylinkės Valdybos metinis — vi
suotinis susirinkimas šia dieno
tvarke:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Apylinkės valdybos ataskaiti

nis pranešimas.

4. Revizijos komisijos praneši
mas.

5. Diskusijos dėl pranešimų.
6. Kasos apyskaitos tvirtinimas.
7. Senai valdybai atsistačius, 

naujos valdybos rinkimas.
8. Revizijos komisijos rinkimas.
9. Garbės teismo rinkimas.
10. Klausimai ir sumanymai.
11. Susirinkimo uždarymas.
Sis visuotinis susirinkimas Ban

kstown lietuviams yra labai svar
bus ir kiekvienas privalo atlikti 
savo būtiną lietuvišką pareigą. Mes 
bankstowniškiai turime eilę ne
baigtų visuomeninių, kultūrinių ir 
fizinių darbų. “Dainavos” namai 
laukia protiniai ir fiziniai ryž
tingų darbuotojų, energingų or
ganizatorių, kurie galėtų padaryti 
juos moderniškais ir pritraukian
čiais. Taip pat įvairūs kultūros 
darbai turi būti suaktyvinti ir iš
judinti.

Kviečiamu laiku reikalaujamam 
skaičiui nesusirinkus, po pusva
landžio susirinkimas įvyksta, ne
žiūrint dalyvių skaičiaus.

Skubėkite visi į Bankstown vi
suotiną susirinkimą!

Bankstown Apylinkės Valdyba I

sambūris “Šviesa”
PRANEŠA

Primename, kad sekantis Sam
būrio “šviesa" Sydnėjaus skyriaus 
parengimas įvyksta ateinantį šeš
tadienį, š.m'. balandžio 28 d., Lie
tuvių Namuose, Redferne. Kalbės 
Dr. V. Doniela. Paskaitos tema: 
“Lietuviškasis mentalitetas”. Tarp 
kitų dalykų bus paliesti šie klau
simai:

(i) kokios istorinės sąlygos ap
sprendė lietuviškąjį mentalitetą?

(ii) lietuvis: individualistas ar 
ko lekty vistas?

(iii) proto ir jausmų santykis 
lietuvio kūryboje;

(iv) neišsakytos prielaidos lie
tuvio politinėje veikloje.

Visus narius ir visuomenę kvie
čiame gausiai dalyvauti šiame įdo
miame parengime.

Pradžia 7.30 vai. vak.
Valdyba

PRANEŠIMAS

Melbourne ir apylinkių lietuviai 
bei jų svečiai šį šeštadienį (28.4. 
62) renkasi į Margučių Pobūvį 
Lietuvių Namuose (žiūr. skelbi
mų).

PAMALDOS

Atvelykio tekmadienį (balandžio 
29 d.) pamaldos St. Mary’s lietu
viams 9 vai. ir Sydney lietuviams 
12 vai. Camperdown’e.

“VASARIO 16“ GIMNAZIJOS
EVANGELIKŲ MOKINIŲ EKSKURSIJA

Iš kompozitorių suvažiavimo 
Maskvoje grįžęs J. Juzeliūnas pa
žymėjo, kad vienas svarbiausių 
klausimų, tai masių estetinis auk
lėjimas. Esą, pagal Chruščiovą, 
komunizmo negalima sukurti be 
muzikos...

Balandžio 4 d. į gastrolių kelio
nę už Lietuvos ribų pirmų kartą 
išvyko Sondeckio vadovaujamas 
filharmonijos kamerinis orkestras. 
Orkestro solistais bus prof. B. Dva
rionas, operos solistė Žukaitė, pia
nistas Digrys. Orkestras pasiro
dys Maskvoje, Leningrade, Gorky
je, Ivanove, Murmanske ir kitur.

★

Gegužės mėn. Maskvoje kviečia
mas dailininkų suvažiavimas. Ry
šium su juo Maskvoje įvyko pasi
tarimas kritikos ir dailėtyros klau
simais, iš Lietuvos dalyvaus meno 
kritikas J. Umbrasas.

Lietuvos Mokslų akademijos 
centrinė biblioteka gavo retos li
tuanistinės medžiagos iš Prancū
zijos nacionalinės bibliotekos. Tai 
Italijoje išleistos knygos apie Lie
tuvą mikrofilmas. Iš vak. Vokieti
jos Vilniuje gauta Bretkūno į lie
tuvių k. išverstos Liuterio biblijos 
mikrofilmai. Esą, mokslinė me
džiaga Mokslų akademijai ateinan
ti iš 39 valstybių.

★

Kovo — balandžio mėnesiais
Kauno valst. dramos teatras nu
mato pastatyti tris spektaklius. Be 
A. Tolstojaus pjesės vaikams, ba
landžio pradžioje numatoma paro
dyti jau nuo seniau išgarsintą J. 
Grušo pjesę “Prof. Markas Vidi- 
nas” ir gegužės mėn. naują A. Gri
ciaus pjesę “Pirmieji žingsniai”

★
Nuo balandžio 1 dienos Kauno

’; Didžiausiai pasirinkimas įvairių kontinentalinių gaminių ir ‘' 

’ * skanėstų. Importuota žuvis ir sūriai iš viso pasaulio. Kasdien ;

šviežia salami ir taip pat mėsa ir visų rūšių duona. Jūsų pato- ” 

‘ ’ gumui atdara 7 dienas savaitėje ligi 9 vai, vakaro. ‘

Olympic Delicatessen ?
« • . •

;: 380 SOUTH TERRACE, BANKSTOWN. ;:

Tei.: UY 1669. ::

GYVENIMAS LIETUVOJE
politechnikos institute veiks 7 fa
kultetai: elektrotechnikos, mecha
nikos, lengvosios pramonės, ma
šinų gamybos, statybos, santech
nikos ir cheminės technologijos. 
Iki šiol institute veikė tik 5 fa
kultetai.

Šiais metais į institutų bus pri
imta 2.810 naujų studentų. Jų tar
pe vakariniame skyriuje ir neaki
vaizdiniu būdu studijuos 1.362 bu
simieji inžinieriai.

★

P. Cvirkos memorialinio muzie
jaus darbuotojai kovo vidury su
rengė parodą, kuri supažindino 
lankytojus su leidiniais jaunimui. 
Parodytos ir Cvirkos vaikystės, 
mokyklos draugų, artimųjų nuo
traukos.

*

Skulptoriaus J. Mikėno 60-čio 
proga kovo mėn. pabaigoje Vil
niuje buvo atidaryta jo darbų pa
roda, apie 100 kūrinių. Eksponuo
tas ir naujausias J. Mikėno kūri
nys “Mūsų saulė”, skirtas kovos 
už taiką temai. J. Mikėno darbų 
paroda balandžio mėn. atidaryta 
ir Maskvoje.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Canberra

Gegužės 26 d. Skautų tėvų ir 
rėmėjų komitetas ruošia pobūvį 
Albert Hall salėje. Skautų tėvų ir 
rėmėjų komitetas prašo visus tau
tiečius jau iš anksto apsirūpinti 
bilietais sau ir savo bičiuliams. 
Šiemet žadama labai turtinga lo
terija, geresnė muzikos kapela ir 
vėl Woolworth’o kainomis gėrimai.

★
Gegužės 5 d. C.W.A. salėje Ci- 

vie’e, 7.30 vai. v. Sambūris “švie
sa” Canberros skyrius rengia te
atralinį pastatymą ir kviečia visus 
tautiečius atsilankyti, {ėjimas, ma
ža auka salei apmokėti, o ponios 
prašomos atsinešti sumuštinių ar 
kokių kitų skanėstų arbatėlei, 
įvykstančiai po vaidinimo.

Vaidins Montrealio Lietuvių 
Dramos Teatras. Balio Sruogos 
“Milžino Paunksmė” įgrota į tris 
didžiules plokšteles.

(CŽB)

Adelaide

L.V.S. Ramovė, norėdama finan
siškai paremti bendruomenės Sa
vaitgalio Mokyklą, iš savo kuklios 
kasos paskyrė jai £10. Ramovėnai 
tikisi, kad jų sąjungos pavyzdžiu 
paseks ir kitos organizacijos bei 
sambūriai. Be to, Ramovės valdy
ba paskyrė po vieną svarą pirmo
jo pusmečio ALž, ir šv. B. pre
numeratai. (ALŽ)

Remkime savą 
spaudą

ATGAL Į KALĖJIMĄ

Jugoslavijos Tito vėl į kalėjimų 
pasodino savo kovų draugų, buvu
sį karo metu partizanų vadų Mi- 
lovan Djilas. Anksčiau jis buvo 
nubaustas kalėjimu už išleistų 
knygą, kritikuojančią komunistinę 
santvarką. Paskutiniu metu Djilas 
paruošė naują knygą “Pasikalbė
jimai su Stalinu”, kurioje taip 
pat kritikuojama Tito santvarka.

mažiau studentų, kurie yra gimę 
ir gyvena Kaune, nes tokie stu
dentai ii' mokslą baigę stengiasi 
likti gyventi Kaune. (E)

LIETUVIŲ FOLKLORAS 
ESTIJOJE

Estijos Mokslų akademija turi 
rankraštinės medžiagos su lietu
vių liaudies dainų, pasakojimų jr 
papročių užrašymais, pastabomis 
apie lietuvių kalbos tarmes, fone
tikų ir leksikų. Medžiagų sudaro 3 
tomai. Pirmame tome paskelbti 
1930-32 m. S. Redlich atlikti tau
tosakos užrašymai, antrame tome 
yra apie 60 liaudies dainų, tauto
sakos vienetų, gramatikos pasta
bų, datuotų 1897-1903 m. (visų me
džiagų Tartu univ. suteikė prof, 
kun, Jakubėnas). Trečiame, di
džiausiame tome (iš viso 874 pusi.) 
paskelbta medžiaga, gauta iš buv. 
Tartu universiteto prof. P. Aru- 
mos, kuris 1928 m. ir vėliau lan
kėsi Rytų Lietuvoje, tyrinėdamas 
lietuvių kalbų. Daug Arumos su
rinktos medžiagos žuvo karo me 
tu. Visa medžiaga, esanti Tartu 
literatūriniame muziejuje, yra įdo
mi Lietuvos folkloristams ir kal
bininkams. (E)

TEATRAI LATVIJOJE

1959-1960 m. sezone Latvijoje 
veikė astuoni teatrai, operos te
atras Rygoje ir du rusų teatrai. 
Išskyrus operų ir rusų teatrus, 
veikalų buvo pastatyta: sovietų, 
komunistų autorių — 43, Vakarų 
klasikų — 31, latvių autorių — 
27, latvių klasikų veikalų — 15, 
rusų klasikų veikalų — 14. Vaka
ruose gyvenančių autorių kūriniai 
smarkiai atsijojami ir latvių sce
noje tepasirodo tik prieš tai pa
statyti sovietų teatruose ir išvers
ti į rusų kalbą. (E)

TURIZMAS LATVIJOJE

Pagal Latvijos spaudą, nuolat 
auga užsienio turistų skaičius. 
960 m. Rygą aplankė 5.000 užsie
nio turistų, 1961 m. jų skaičius 
padvigubėjo. 1961 m. vasarą buvo 
pradėtas laivais susisiekimas tarp 
Rygos ir Stokholmo. Tačiau lat
vių turizmas į užsienio kraštus 
buvo labai nežymus ir jis vis var
žomas.

SUŠAUDYTI TRYS 
SPEKULIANTAI

Lietuvos Aukšč. Teismo vasario 
10 d. nuosprendžiu buvo nuteisti 
sušaudyti F. Kamineris, M. Rabi
no vičius ir A. Reznickas. Jie buvo 
apkaltinti valiutinių operacijų pa
žeidimu ir spekuliacija vaitauta. 
Kaip praneša “Tiesa” (90 nr.), 
A. Tarybos prezidiumui atmetus 
trijų malonės prašymus, nuospren
dis buvo įvykdytas .(E.)

VENGIA DARBO KAIME

Vilniaus “Tiesa” (83 nr.) iš
spausdino straipsnį, pavadintų “Ką 
agronomai augina ant šaligatvių?" 
Keliami šiuo metu Lietuvoje opūs 
žemės ūkio specialistų paskirstymo 
klausimai ir negailima kritikos že
mės ūkio akademijai ir jų baigu
siems jauniems specialistams. Aka
demija kaltinama permenku auk
lėjamuoju darbu, nes jų baigęs 
jaunimas visiškai nenori dirbti 
kaime ir geriau pasirenka “gėlių 
augintojo, mėsininko, šilko audė
jo specialybę”, negu eina dirbti į 
kolchozą agronomu.

Keliama mintis, kad akademijos 
studentais būtų priimama kuo

Kovo 15 d. Vasario 16 Gimnazi
jos evangelikai mokiniai suruošė 
gražių ekskursijų į žymias Pietų 
Vokietijos istorines vietoves. Eks
kursijų paruošė ir jai vadovavo 
mokyt. Fr. Skėrys. Be mokyt. Fr. 
Skėrio bei evangelikų mokinių, 
ekskursijoj dalyvavo ir mokyt. 
Gailius su šeima ir du buvę Vasa
rio 16 Gimnazijos auklėtiniai bei 
Evangelikų Jaunimo Ratelio pir
mininkai:

Vilius Lenertas, — kuris studi
juoja Heidelbergo universitete ir 
išlaikęs žodinius chemijos diplo
mo egzaminus pažymiais “gerai" ir 
“labai gerai”. Jis yra diplomuotas 
chemikas ir dabar du kartus per 
savaitę dėsto vyresniems Vasario 
16 Gimnazijos klasėms matemati
kų ir fizikų, ir

Petras Cibitis, — Misijos Semi
narijos absolventas Šveicarijoj. Jis 
buvo atvykęs į gimnaziją atlaikyti 
evangelikams mokiniams pamaldų 
bei Biblijos valandėlių.

Pirmoji ekskursijos dalyvių ap
sistojimo vieta buvo Wormso mies
tas. Čia ekskursantai pirmiausiai 
aplankė katedrų. Mokyt. Skėrys 
katedroje trumpai paaiškino ka
tedros meniškąją pusę ir jos reikš
mę Reformacijos laiku, čia 1521 
metais Wormso reichstage Dr. 
Martynas Liuteris stojo drąsiai į 
kovą gindamas Švento Rašto tiesą 
ir sąžinės laisvę. Iš šio reichsta
go išsilikę visame pasaulyje žino
mi Dr. Martyno Liuterio žodžiai:

“Čia stoviu — kitaip negaliu!
Dieve padėk man! Amen!”
Aplankę katedrą ekskursijos da

lyviai apžiūrėjo miesto aikštėje 
pastatytus Reformacijos pirmtakū- 
nų ir pačių reformatorių pamink
lus. Po to visi autobusu vyko į 
Speierį.

Speierio mieste ekskursantai ap
lankė katedrų ir išklausė kelionės 
palydovo aiškinimų apie pačių ka
tedrų, statybą ir žymiausias isto- 
nes datas. Po to aplankė evange
likų taip vadinamų “Protestamjos 
Prisiminimo Bažnyčią.” Speierio 
miestas yra ypatingai bažnyčios is
torijoje pasižymėjęs. 1529 metais 
šiame mieste įvyko Reichstagas, 
kuriame buvo stengtasi užslopinti 
tuo laiku besikuriančią evangelikų 
bažnyčią Vokietijoje. Tačiau šeši 
Vokietijos kunigaikščiai ir ketu
riolikos miestų valdovai prieš tokį 
Reichstago sprendimų pareiškė 
protestų, teigiamai nulemdami 
evangelikų bažnyčios galutinį įsi
kūrimą. šiame Reichstage protes
tuojantiems didikams ir miestų 
atstovams buvo suteiktas protes
tantų vardas. Tam atžymėti pa
statyta minėtoji “Protestacijos 
Prisiminimo Bažnyčia”, ši bažny
čia yra netik žavinti savo meniš
kais išdirbiniais, bet kartu ir vie
nybės simbolis visame pasaulyje 
gyvenančių evangelikų žmonių. Ši 
bažnyčia užbaigta statyti 1904 me
tais. Jos statymui sudėtos aukos 
viso pasaulio evangelikų. Pats baž
nyčios statymas užtruko 11 metų 
ir kainavo 2,5 milijonų auksinių 

markių.
Iš Speierio autobusas vyko į 

Anweilerį, kur ekskursijos daly
viai apsistojo pietums Trifelso 
restorane. Gerai papietavę visi ap
lankė istorinę Trifelso pilį. Ne
prastai gražus oras suteikė gali
mybę nuo Trifelso kalno (500 
metrų virš jūros lygio) ir nuo 
pilies pasižavėti kalnuota ir miš
kais apaugusia Pfalzo apylinke, 
čia ji gražiausia visame Pfalzo 
krašte.

Grįžtant atgal autobusas važia
vo visame pasaulyje žinomu plen
tu, taip vadinamu Vyno gatve 
(Weinstrasse), kur važiuojant iš 
abiejų pusių matėsi dideli vynuo
gynų laukai, šiame krašte paga
mintas vynas eksportuojamas į vi
sas pasaulio šalis.

Pakeliui ekskursijos dalyviai dar 
sustojo Bad Dūrkheime ir aplankė 
esamų garsiųjų vyno statinę, ku
rioje telpa virš pusantro milijono 
(1.700.000) litrų, šioje statinėje 
dabar įrengtas restoranas.

Iš Bad Diirkheimo autobusas 
pasuko per Ludwigshafenu — 
Mannheimų atgal į gimnaziją, kur 
mokinių laukė vakarienė.

Ekskursijos dalyviai džiaugėsi 
labai gerai pavykusia ekskursija: 
taip mokiniai, svečiai ir pedago
gai. Paskutiniems dar suteikė 
džiaugsmo ir drausminga mokinių 
laikysena ekskursijos metu.

čia tenka padėkoti ir p. mokt. 
Fr. Skėriui už jo įdėtą darbą šią 
ekskursijų ruošiant.

Tačiau ypatingai dėkui ir Pasau
lio Liuteronų Sąjungos preziden
tui Vokietijai ponui Laimons Pa
vels — Stuttgarte — kunigui A. 
Kelertui — Bremene už lėšfcs 
šių vertingą ekskursiją organizuo
jant.

Petras Cibitis 
buvęs Vasario 16 Gimnazijos 

auklėtinis

LIETUVOS RAUD. KRYŽIAUS 
VYR. VALDYBA

Kovo 31d. posėdžiavusi Reutlin- 
gene, Vokietijoje, pripažino, kad 
lietuvių, reikalingų pašalpos skai
čius didelis, tačiau lėšų turima ne
daug. Posėdyje nutarta per LTB 
padalinius ir kitais būdais atrink
ti ypatingai reikalingus pašalpos 
tautiečius. Numatyta kreiptis į 
lietuvius įvairiuose kraštuose, at
vaizduojant dabartinę padėtį ir 
prašant materialinės paramos. Kai 
kuriuose kraštuose bus pasirūpinta 
LRK įgaliotiniais ir pirmoje eilėje 
Šveicarijoje (šis kraštas, pvz.. esąs 
jautriausias vaikų šalpai). At
kreiptas dėmesys, kad LRK aukų 
prisiųsta ir iš tolimos Nauj. Ze
landijos — šio krašto lietuviai pas
toviai remia įvairias lietuviškas in
stitucijas. (E.)
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