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PARODYKIME IR MES 
INICIATYVOS

Kai prieš keletu metų buvo 
pradėtas leisti angliškai Lituanus 
Žurnalas (skirtas daugiau svetim
taučiams), vieni žiūrėjo į šį rei
kalą su entuziazmu ir optimiz
mu, kiti gi skeptiškai numojo 
ranka įsitikinę, kad tai esą iš vi
so beprasmis jėgų ir lėšų eikvo
jimas. Tačiau Amerikos studen
tai ir akademikai, nors ir susi
dūrę su didelėm kliūtim, nekrito 
į paniką, bet savo užsimojimą 
vykdė. Ir štai šiandie paaiškėjo, 
kas buvo pradžioje teisus. Žur
nalas Lituanus nors ir su dide
liais sunkumais, bet nesustoda
mas ėjo ir savo misiją atlieka ir 
atliko: Lituanus šiandie pasidarė 
vienintelis langas lietuviams į 
pasaulį, per kurį supažindinama 
svetimtaučiai su lietuvių tauta, 
jo kultūra, jos vargais ir laimė
jimais. Šiandie šis žurnalas už
tinkamas beveik kiekvienoj rim
tesnėj bibliotekoj, išsikovojo 
vietą daugelio pasaulio reikš
mingų kultūrininkų ir net politi
kų knygų lentynose. Ir tai atsiti
ko tik pastangomis saujelės pa
sišventėlių, kuriems daugiau rū
pi lietuviški reikalai ir jų tinka
mas pristatymas kitur, negu as
meninės užmačios.

Ir nors per tą laiką paaiškė
jo, kad pats žurnalas pateisina 
save ir atlieka tikrai prasmingą 
misiją, vis tik jo materialiniai 
reikalai nepasitaisė: jis laikosi 
tik sąmoningų lietuvių gera va
lia ir aukomis. Ir iš tiesų, nedaug 
kas mūsiškių jį skaito ir prenu
meruoja — didesnė jo tiražo da
lis siuntinėjama veltui. Tad vi
sai nenuostabu, kad jo materia
linė padėtis negali labai lengvai 
išsispręsti neturint tam pastovių 
pajamų. Pagaliau ir visa eilė 
mūsų lietuviškųjų institucijų, 
perdaug nesigilindamas į šio 
Žurnalo praktišką vertę ir pras
mę, palieka tai rūpintis to žur
nalo iniciatoriams ir specialiai 
studentams, lyg tai būtų vien tik 
jų ambicijų pateisinimas. Tuo 
tarpu jis turėtų nemažiau rūpė
ti visiems kartu ir kiekvienam 
atskirai, nes juk tai bendras mū
sų visų reikalas. Žurnalas vyk
do mūsų tautos atžvilgiu nė kiek 
nemažesnę misijų, kaip kad visa 
eilė mūsų politinių organų, tik 
skirtingais metodais ir priemo
nėmis.

Daugeliu atvejų Australijos 
lietuviškoji visuomenė yra labai 
jautri įvairiems fondams ir mie
lai remia net tokius projektus, 
kurie nieko tiesioginio neturi su 
lietuvių tauta, bet reikia, kad 
kas imtųsi iniciatyvos ir patį 
reikalą tinkamai pristatytų. Ir 
nors minėjau, kad šičia yra ben
dras visų reikalas vis tik inicia
tyva pirmoj eilėj yra akademikų 
— studentų rankose. Patsai žur
nalas yra akademinio lygio, tad 
labiausiai ir dera juo rūpintis 
kaip tik akademikams. Nereikia 
laukti, kad šiuos reikalus tvar
kytų fabriko darbininkas ar šalt
kalvis. Australijos Lietuvių Stu
dentų Sąjunga po visos eilės su
važiavimų vis dar, atrodo, ne su
siranda sau tikslo. Čia ir būtų 
jos tiesioginis uždavinys kaupti 
šiam žurnalui lėšas. Pravedąs 
atitinkamą akciją tikrai susida
rytų nemaža lėšų, kas įgalintų 
pačią studentų sąjungą išleisti 
ne tik vieną, bet ir kelis to žur-

Dail. V. Petravičius Žmonos portretas

PASAULIO ĮVYKIAI
Birželio 28 d. Monte Carlo vieš

buty, Monaco, savo kambary par
krito buvęs Anglijos min. p-kas 
Sir Winston Churchill, dabar 87 
m., ir susilaužė klubo kaulą. Po 
operacijos ligoninėje jis buvo iš
siųstas į Angliją.

* * *
Australija pei- paskutinius 11 

mėnesių eksportavo vilnų į už
sienį už 308.602.000 svarų. Dau
giausia vilnų nupirko Japonija 
(už 104 mil. svarų), po jos seka 
Anglija, Italija ir kiti kraštai. 
Rusijai parduota už 11 mil.

♦ » »

Indonezija nuleidžia kaskart 
vis daugiau ir daugiau parašuti- 

nalo numerius. Proporcingai pa
lyginus N. Zelandijos sudėtas 
šiam žurnalui aukas, galima drą
siai teigti, kad ši lietuvių sauje
lė šiam reikalui yra daugiausiai 
davusi. Ir tai vieno žmogaus (G. 
Procutos) pastangomis ir inicia
tyva. Kodėl nepasekti zelandie- 
čių pavyzdžiu ir neprisidėti prie 
šio kilnaus ir didelio mūsų tau
tai darbo. Kaip jau minėta, mū
sų žmonės tikrai duosnūs — tą 
liudija visa eilė konkrečių pa
vyzdžių. Trūksta tik iniciatorių. 
Bet ir čia jau matosi viltingų 
prošvaisčių. Štai Sydney Šviesos 
sambūrio ir studentų suruošto 
boheminio vakaro visas pelnas 
pramatytas Lituanus žurnalui. 
Pradžia tikrai sveikintina. Rei
kia tikėtis, kad tuo pavyzdžiu 
paseks ir kitų vietovių studen
tai. Be abejo, lėšoms kaupti yra 
daug kelių. Būkime tikri, kad 
mūsų akademinis jaunimas mo
kės juos šiam tikslui išnaudoti.

V.K, 

ninku N. Gvinėjos džiunglėse. 
Olandai nespėja jų sunaikinti, o 
nuleistieji nesileidžia į atviras ko
vas.

» » »

Australija ir N. Zelandija grei
tu laiku planuoja reformuoti vie
šąjį judėjimą: numatoma judėji
mą pervesti dešinę kelio puse ir 
suvienodinti visose valstijose ju
dėjimo taisykles.

* * *
Pabėgęs iš Amerikos sovietų 

šnipas Dr. R. Soblen (Lietuvos 
žydas) sulaikytas Izraelyje ir bus 
grąžintas į Ameriką.

♦ ♦ *

Amerika griežtai perspėjo rau
donuosius kiniečius, kad nebandy
tų atakuoti nacionalistų kiniečių 
(Fonnozos ir jos salų). Amerikie
čiai nusistatę prieš bet kokią in
vaziją (Formozos kiniečiai taip 
pat pasiryžę atakuoti raud. Kini
ją) ir kiekvienu atveju tokiai ak
cijai priešinsis.

» » »

Iš Kubos oficialiai pranešama, 
kad sugauti ir pasmerkti du ame
rikiečių šnipai. Egzekucija įvyk
dyta.

♦ ♦ ♦

Kuboje po trejų su puse metų 
Castro valdymo pirmą kartą įvy
ko viešos gyventojų demonstraci
jos. Cardenas mieste netoli Ha
vanos gyventojai demonstravo 
gatvėse šaukdami: mes alkani! 
Šalin komunizmas! Demonstraci
jas greitai išsklaidė Castro kari
niai daliniai, ginkluoti rusiškais 
tankais.

» » *

Skelbiama, kad padidėjęs įtempi
mas tarp-Chruščiovo ir Čekoslova

kijos komunistų vado stalinisto. 
Dėl to buvo atidėtas čekoslovakų 
komunistų partijos suvažiavimas.

Sovietai yra nusiuntę į Čekoslo
vakiją Iljičevą, kuris susitikinėja 
su buvusio ministerio pirm, pava
duotojo ir vidaus reikalų min. Ba
rako draugais ir rėmėjais (Bara
kas slaptai buvo nuteistas 15 m.).

LENKAI BIJO ALKANO BROLIO
Lenkija ne be nerimo žvelgia į 

pasunkėjusią žemės ūkio padėtį 
ir trūkumus gyventojus aprūpi1 
nant kai kuriuose rytų bloko kraš
tuose, ypatingai Rytų Vokietijoje, 
Čekoslovakijoje ir pačioje Sovie
tų Sąjungoje. Lenkai prisibijo, 
kad iš Lenkijos gali būti pareika
lauta paramos.

Kai keleiviai, atvykę į Vakarus 
iš rytinio Berlyno ar Prahos pra
neša apie tų kraštų sunkumus gy
ventojus aprūpinant mėsa, ■ bulvė
mis ar doržovėmis, tai Lenkijoje, 
su jos nesukolektyvintu ūkiu, pa
dėtis žymiai geresnė. Čia niekas 
nepastebės gyventojų eilių ties 
mėsinėmis ar daržovių krautuvė
mis. Privatūs lenkų ūkininkai su 
valstybės prekybos įstaiga pasira
šė sutartis, apsiimdami pristaty
ti per 632.000 kiaulių — 100.000 
daugiau negu praėjusiais metais. 
Per šių metų 5 mėnesius Lenki
jos ūkis parūpino bulvių vienu 
milionu tonų daugiau kaip visais 
praėjusiais metais (Jų didelė da
lis eksportuota į kitus rytinio blo
ko kraštus). Tačiau Lenkijos 
ūkiui kelia nerimą ilgai trukę 
lietūs — tai turės atsiliepti žemės 
ūkiui. (E)

“ GERIAUSI IS GERIAUSU”
%

šių metų kovo mėn. įvykusiuose 
rinkimuose į Sov. Sąjungos par
lamentą išrinkta 791 atstovas į 
vad. Sąjungos Tarybą ir 652 ats.
— į Tautybių Tarybą, viso 1443 
atstovai. Naujame parlamente 
gausiausiai atstovaujama komu
nistų partija, kurios įvairūs pa
reigūnai užima 244 vietas. Toliau: 
valstybinio aparato pareigūnai 
220, armijos 59, ūkinę sritį: .18 
įmonių direktorių, 118 kolchozų 
pirmininkų ir sovchozų direkto
rių. Sovietiškoji inteligentija ats
tovaujama 192 atstovų, kurių tar
pe 60 mokslininkų, 47 rašytojai 
ii’ menininkai, 14 inžinierių, 47 
mokytojai ir gydytojai, 26-agro
nomai. Mokslininkų tarpe yra: 
mokslų akademijos pirmininkas 
Keldiš, Maskvos universiteto rek
torius Piotrovič ir Kruščiovo re- 
habilituotas prof. Lyssenko. Ra
šytojų tarpe — Šolochov, Ilija 
Ehrenburg, Korneičiuk, Tichonov, 
Fedin, komp. šostokovič ir kit. 
Darbininkų ir kolektyvinių vals
tiečių — stachanoviečių ir pan.
— 220, pramonės darbininkų — 
pirmūnų, meisterių) 310. Prof, są

3,7 MIL. PABĖGĖLIŲ
Birželio 17 d. Fed. Vokietijoje 

ir kitur prisiminus 1958 m. birže
lio 17 d. berlyniečių sukilimą, 
paskelbta duomenys apie vokie
čius, pasirinkusius Vakarus, ne
panorėjusius likti komunistinio 
režimo, Ulbrichto valdomoje Ry
tų Vokietijoje. Nuo 1945 m. iš 
viso iš Rytų Vokietijos į Fed. 
Vokietiją pasitraukė, persikėlė 
3,7 milionai vokiečių. Būdinga, 
kad iš “komunistinio rojaus” pa
sitraukė ne tik įvairių profesijų 
gyventojai, bet ir milionai darbi
ninkų, amatininkų.

Pabėgėlių skaičius pagal pro
fesijas atrodo taip: nuo 1954 m. 
į Vakarus pasitraukė 3.371 gydy
tojas, 1.329 dantų gydytojai, 291

LIETUVOS — LENKIJOS 
“KULTŪRMAINIAVIMAS”

Maskvai neprieštaraujant ar net 
ir laiminant, tarp Vilniaus ir Var
šuvos vyksta sustiprintas “kul- 
tūrmainiavimas”, platesnės apim
ties, negu su kitomis Lenkijos 
kaimynystėje esančiomis “Tarybi
nėmis tautomis”. Šiuo metu Var
šuvos radijas buvo surengęs “lie
tuvių kultūros dekadą;”'. Buvo 
perduota net 22 programos Lietu
vos temomis. Programų turinys, 
žinoma, grynai “tarybiškas”: apie 
“didžiąsias permainas”, kurios 
įvykusios bei vykstančios Lietu
voje, “globojamoje didžiųjų bro
lių”.

Programos pagamintos Vilniu
je, įrašytos į juosteles ir Varšu
voje tik mechaniškai perduoda
mos. Buvo Paleckio kalba “apie 
laimėjimus”, paskaita apie litera
tūrų, ypač apie Mieželaitį, apie 
draugingus lietuvių — lenkų kon
taktus, apie lietuviškus filmus, 
apie liaudies meną, muziką ir t.t.

Panaši “lenkų kultūros deka
da” (t.y., dešimts dienų) numa
toma perduoti ir per Vilniaus ra
diją šių metų rugsėjo mėnesį.

(LNA) 

jungų — 12, komsomolcų 7. Tei
singumo aparatą atstovauja 2 — 
vyr. prokuroras Rudenko ir aukšč. 
teismo pirm. Gorkin. Dar pažymė
tini keli kitų profesijų žmonės, 
jų tarpe Izviestijų ir Pravdos vyr. 
redaktoriai, abu kosmonautai 
(Gagarin, Titov).

Vienokia ar kitokia sovietiško 
parlamento sudėtis, žinant jo 
funkcijas įstatymų leidimo srity
je, nėra reikšminga. Tačiau už
sienio spaudoje atkreiptas dėme
sys į taip vad. “sovietiškąją opo
ziciją”. Mums gal suprantamesnis 
terminas būtų — neformalus bal
savimas. Nors kaip ir praėjusiuo
se rinkimuose kiekvienas atstovas 
išrinktas virš 99% balsų daugu
ma, tačiau visoje Sov. Sąjungoje 
neformalus balsavimas buvęs ne
įprastas. Pav. 1954 m. balsavę 
“prieš” 247.897 (Sąj. Taryba), 
187.357 (T. Tar.); 1958 m. balsa
vę “prieš” 580.641 (Sąj. Taryba), 
363.736 (T. Tar.); 1962 m. bal
savę “prieš” 746.563 (Sąj. Tary
ba), 464.115 (T. Tar.)

-na*.

veterinorius, 132 teisėjai, proku
rorai, 679 advokatai, 752 aukšt. 
mokyklų mokytojai, 17.082 inži
nieriai ir technikai, 16.742 moky
tojai ir 960 vaistininkų. Kai 1961 
m. atsirado “kinų siena” Berly
ne, pasitraukusių skaičius žymiai 
sumažėjo. Tačiau per tris pirmuo
sius 1962 m. mėnesius pasitrauku
sių į Vakarus suregistruota 5.649. 
Rytų Vokietijoje veikiančioje 
valst. saugumo įstaigoje (slaptoji 
policija) iš viso dirba apie 14.000 
karininkų, puskarininkių ir tar
nautojų. Priskaičiuojama apie 
150.000 visokio plauko šnipų. Ligi 
1960 m. iš Vak. Berlyno ar Fed. 
Vokietijos komunistai į rytus pa
sigrobė apie 220 žmonių. (E)

SENIAUSIA MOTERIS —
IŠ GELGAUDIŠKIO

Fed. Vokietijoje, Wanne-Eickel 
vietovėje gyvenanti Ella Rentei’- 
ienė gegužės mėn. paminėjo 110 
m. amžiaus sukaktį. Ji laikoma se
niausia Vokietijos gyventoja ir 
viena seniausių visoje Europoje. 
Rentel’ienė yra gimusi 1852 m. 
Lietuvoje, Gelgaudiškyje. Dar ir 
dabar ji tvirta fiziniu ir dvasiniu 
požiūriais, gyvai domisi visu ap
linkos gyvenimu. (E)

ARGENTINA

Lietuviai gydytojai Berisse. Ar
gentinoje, Berisso mieste (vad. 
“lietuvių sostinėje”) jau įsikūrė 
keli lietuviai gydytojai. Pirmuti
nis įsikūręs — Dr. Grucė, baigęs 
universitetą La Platoje. Tą patį 
universitetą baigė ir kitas Berisso 
gydytojas — Dr. P. Leipus. Abu 
jauni gydytojai yra sukūrę lietu
viškas šeimas. Dr. Zubauskaitė 
turi dantų kabinetą. La Platos 
universitetą yra baigusios dvi lie
tuvaitės — V. Bukauskaitė, jau 
profesoriaujanti tame pačiame 
universitete ir chemijos mokslų 
d-rė Rakūnaitė.

1



2 MŪSŲ PASTOGĖ

■"' MII

1962 m. liepos 4 d.

EUROPOS AMERIKIEČIU VEIKLA
RYTŲ IR CENTRO EUROPOS KILMĖS AMERIKIEČIŲ KONFERENCIJA

Europos Pavergtų Tautų A«em- 
blėja 1957 metai* gruodžio mė
nesį pakvietė Rytų ir Centro Eu
ropos kilmės amerikiečius orga
nizuotis ir pagelbėti asemblėjui 
išlaisvinimo akcijoje. 1958 metai* 
vasary Albanijos. Bulgarijos, Če
koslovakijos, Estijos, Latvijos, 
Lenkijos, Lietuvos, Rumunijos, 
Ukrainijo* ir Vengrijos kilmės 
arherikiečiai atstovai susibūrė į 
konferencijų, priėmė veiklos sta
tutų ir išsirinko valdybų. Nuo pat 
pirmų dienų man tenka Konfe
rencijai pirmininkauti. Visų laikų 
lietuviu* atstovauja Marytė Kižy- 
tė, Vlada* Barčiauskas, Albertas 
Ošlapas, Stasys Gudas ir aš. Kiek
viena tautybė parenka konfercn- 
cjai penkis atstovus, kuriuos no
minuoja tautiškos organizacijos. 
Tokiu būdu tautybė* atstovauja- 
mos ne vieno* organizacijos, (ro
vė* ar partijos, bet vilo* bendruo
menė*. Amerikos Lietuvių Tary
ba mus įgalioja atstovauti lietu
viams.

Pavergtųjų Tautų kilmės ame
rikiečiai seka tarptautinę politikų 
ir gyvai reaguoja j visokį netei- 
sėtų pasikėsinimų paneigti, siau
rinti teisę į nepriklausomų gyve
nimų. Jiems rūpi išlaisvinti savo 
tautiečius iš komunistiško, geriau 
.sakant, iš rusiško kolonializmo. 
Akyliai seka Jungtinių Tautų se
sija*, atstovų pasisakymus ir jų 
organų nutarimus. Momentaliai 
reaguoja į komunistų bloko gud
riu* ir suktu* sumanymu* bei siū
lymu*. Tuoj kontraatakuoja Jung
tinių Valstybių reprezentantus kai 
kyla kurio* nors pavergtos tautos 
gyvybini* reikalas.

Jungtinių Valstybių prezidentas 
ir užsienio reikalų departamen
tas dažnai informuojami paverg
tų tautų klausimai*.

Konferencija svarbiuoju užda
viniu laiko vienas kito geresnisNEUŽTVENKSI UPĖS BĖGIMO

JAUNIAUSIOJI ARABŲ TAUTŲ SESUO IŠEINA I 
’ ŽMONES

Liepos mėn. 1 dieną alžyriečių 
tauta visuotino referendumo ke
liu pareikš savo valių: ar ji nori 
bflti visiškai nepriklausoma, ar 
nepriklausoma, bet sąjungoje su 
Prancūzija, ar, pagaliau, įsijun
gianti į Prancūzijos respublikų. 
Spėjama, kad alžyriečiai pasisa
kys už antrąjį punktą — nepri
klausomybę, bet sąjungoje su 
Prancūzija.

Iki liepos pirmosios alžyriečiai 
ėjo ilgą ir šiurkštų kelią. Vien 
tik per paskutiniuosius šešerius 
su puse aktyvaus sukilimo metų 
žuvo virš 200.000 jaunų vyrų ir 
moterų. Bet tai tik oficialiai skai
čiuojama. Tikrasis aukų skai
čius, manoma, daug didesnis. O 
kiek šeimų, netekusių savo arti
mųjų, kiek sunaikinta turto. Su
kilimo eigos metu alžyriečiai, re
miantis prancūzų šaltiniais, buvo 
vadinami teroristais, buvo plačiai 
rašoma apie jų žiaurumus. Bet 
kokie žiaurumai buvo prancūzų 
daromi prieš alžyriečius, tada re
tai kas prasiskverbdavo. O kad 
tų žiaurumų būta daug, liudija 
faktas, kad pasitarimuose su suki
lėlių vadais prancūzų buvo rei
kalauta įtraukti į susitarimą 
punktą, kad viešai nebūtų tie 
žiaurumai skelbiami.

Devynioliktojo šimtmečio pir
moje pusėje prancūzai turėjo 
daug nesusipratimų su alžyriečių 
piratine veikla. Pagaliau alžyrie
čių valdžios pareigūno įžeidimas 
prancūzų konsulo davė prancū
zams pagrindą pradėti karinį žy
gį. Tačiau tas žygis sutiko aršų 
alžyriečų pasipriešinimą ir tik po 
17 metų prancūzai kraštą okupa
vo. Kraštas įjungtas į Prancūzi
ją Napoleono III-jo 1865.

Visas Alžyras, esąs Siaurinėje 
Afrikoje, užima apie 847,500 kv. 
mylių. Didelę šio krašto dalį su
daro dykumos, kalnai, tik šiauri
niame Viduržemio Jūros ruože 
derlingesni plotai. Gyventojų apie 
9 mil. arabų, berberų, kabilų kil

pažinimas, suartėjimas ir simpa
tingas bendradarbiavimas. Pabal- 
tiečius dabar geriau vertina ir 
.supranta baikaniočiai ar centro 
europiečiai. Mes lankome vienas 
kitų pobūvius, minėjimus, paskai
tas bei suvažiavimus. Savo spau
doje dažnai aiškiname vieni kitų 
teises į laisvų ir nepriklausomų 
gyvenimų, krašto išlaisvinimų iš 
komunistų vergijos. Dabar geriau 
suprantame kaip klastingai komu
nistai užėmė tuos kraštus. Ir ma
tome, kaip vienodu būdu visur ko
munistai apgaulingai perėmė val
džių, panaikino laisves ir pavergė 
tautas. Taip albaniečiaf, bulga
rai, čekoslovakai, eptai, latviai, 
lenkai, lietuviai, rumunai, ukrai
niečiai ir vengrai amerikiečiai su
sijungė bendrai kovai prieš ko
munistus ne tik Amerikoje, netik 
savųjų tarpe, bet ir bendrai prieš

mės, musulmonų tikybos žmonių, 
dabar jau daugumoje kalbančių 
arabiškai, ir apie 1 mil. europie
čių, daugiausia prancūzų.

Ankstyvoji prancūzų politika 
Alžyre buvo nepalanki vietiniams 
gyventojams ir jau nuo seno 
įdiegė priešingumą. Didžiausia 
vietiniams gyventojams prancū
zų padaryta skriauda, tai vad. 
perkeldinimo politika. Derlingiau
si žemės plotai pajūryje buvo 
tiesiog konfiskuojami, vietiniai 
gyventojai iš jų iškeliami ir čia 
kurdinami prancūzų kolonistai. 
Visas pajūris virto vad. kolonų 
sritimi. Čia auginami kviečiai, 
miežiai, avižos, kukurūzai, taba
kas, medvilnė, įvairūs vaisiai, ku
rie gabenami į Prancūziją. Augi
nama daug gyvulių. Krašte yra 
geležies, švino, vario ir kit. mine
ralų, kurie išnaudojami prancūziš
kų bendrovių. Sacharos tyrai įga
vo vertės suradus naftos šaltinius 
ir natūralinių dujų rezervuarus. 
Visos tinkamos žemės ūkiui apie 
5 mil. akrų, taigi apie trečdalis, 
priklauso prancūzų kolonistams. 
Žemės ūkio įrankių tobulinimas 
ir nedidelėj pramonėj įvedimas 
mechanizacijos ir automatizacijos 
išstūmė daugelį alžyriečių iš dar
bo. Beveik penktadalis visos dar
bo jėgos — nuolatiniai bedarbiai, 
o antra tiek tedirba sezoninį dar
bą. Alžyriečių gyvenimo sąlygos, 
palyginus su europiečių, yra labai 
skurdžios. Europiečiai, vad. kolo
nai, ne tik ūkiškai yra pajėgūs, bet 
pagal prancūzų ankstyvesnę po
litiką, jie turėjo ruošti krašto ad
ministravimui žmones ir įvairius 
specialistus. Alžyriečių dalia — 
tik arba darbininko, arba nereikš
mingo pareigūno. Socialinis aprū
pinimas labai menkas, nes norė
dami išlaikyti pigią darbo jėgą 
kolonai buvo priešingi jo gerini
mui.

Tuojau po antrojo pasaulinio 
karo Alžyre įvesta kai kurių re
formų: vietiniams reikalams par

komunistinį pasaulinį sųjūdį. 
Spaudoje, per radijų, televizijų ir 
sueigose aiškiname komunistų 
klastų, melų ir suktų diplomatijų.

Amerikiečių visuomenė ir vy- 
riausybė rodo daug pritarimo mū
sų veiklai ir su mumis kooperuo
ja. Pavergtų Tautų Savaitė įgau
na vis daugiau reikšmės ir svaros 
Amerikos gyvenime. Ir šįmet ti
kimės, kad Pavergtų Tautų Sa
vaitė Jungtinių Valstybių pilie
čiams ryškiau primins tų didžių 
skriaudų mūsų pavergtų tautybių 
kraštams ir Rusų kolonializmų 
nušvies aiškiau.

Rytų ir Centro Europos kilmės 
Amerikiečių konferencija kovoja 
prieš kolonializmų visuose pasau
lio kraštuose imtinai ir Rusų im
perijos ir jos satelitų. Penkeri me
tai kai veikia mūsų konferencija. 
Parašėme daug memorandumų,
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lamentas, suteikta gyventojams 
prancūzijos pilietybė, atidarytos 
durys ir alžyriečiams į aukštesnes 
tarnybas. Alžyriečių nacionalistai 
parlamentą boikotavo kaltindami 
prancūzės, kad jie kontroliavę 
rinkimus. Tada nacionalistų judė
jimas buvo paskelbtas krašto iš
davimu ir uždraustas. Nacionalis
tai pasitraukė į pogrindį. 1955 m. 
įvesta eilė naujų reformų: Pran
cūzijos įnašas į Alžyro biudžetą, 
bedarbiams pašalpos ,atlyginimų 
minimumas, šiokia tokia žemės re
forma. Nacionalistų judėjimo tas 
nepatenkino ir prasidėjo atvira 
kova už galutiną nepriklausomy
bę, privedusi prie liepos 1 dienos 
referendumo.

Prancūzai, yra Alžyre esą kolo
nistai, turi savo argumentus: esą 
jų įnašas krašto ūkiniame gyve
nime esąs toks didelis, kad be jo 
alžyriečiai turėtų daug sunkesnes 
sąlygas. Prancūzai nusausinę pel
kes, tyruose įrengė artezinius šu
linius ir tuo didelius žemės plo
tus atkovojo žemės ūkiui. Pramo
nė, naftos ir natūralinių dujų su
radimas, nors šie turtai tik pra
dėti naudoti, bet be prancūzų va
dovavimo ir kapitalo nebūtų bu
vę įmanomi. Prancūzai atlikę di
delį darbą krašto švietimo, svei
katos srityse.

Ypač Alžyre gyveną kolonistai 
negali įsivaizduoti, kad Alžyras 
galįs būti neprancūziškas. Jie per
ėjo į atvirą kovą su prancūzų vy
riausybe ir vyriausybė, vykdyda
ma savo susitarimą su Alžyro na
cionalistais, yra priversta stoti su 
kolonistais į kovą, šiandien už 
Alžyrą jau kovoja prancūzai su 
prancūzais.

Taigi, alžyriečių laisvės ilgesys 
virsta tikrove. Laisvė daug kai
navo praeity, bet ir tkrove virtusi 
reikalaus riemaža pasiaukojjmoį 
darbo ir visokių sunkumų. Visų 
pirma krašto laukia dideli ekono
miniai sunkumai. Tūkstančiai eu
ropiečių technikų jau paliko arba 
rengiasi palikti kraštą, beveik vi
siškas trūkumas apmokytų darbi
ninkų, beveik pusė gyventojų be
raščiai arba tik šiek tiek prasi
trynę, didelė dauguma skurdeivos 
žemdirbiai vos išsimaitiną iš ma
žyčių, atsilikusiais metodais val- 

laiškų bei telegramų Jungtinių 
Valstybių vyriausybei, kongres- 
manams, sqnatoriams, Jungtinių 
Tautų atstovams, jų diplomatams 
ir atstovybėm*.

Galiu užtikrinti, kad visi žino 
Amerikos lietuvių ryžtingumą iš
laisvinti pavergtą Lietuvą. Mūsų 
Konferencija ir toliau veik* ben
drai *u visomis antikomunistinė
mis tautybėmis, organizacijomis 
bei organais. Konferencija glau
džiai veikia su VLIKu ir ALTu. 
Kitų tautybių atstovai rodo visiš
ką pasitikėjimą lietuviams išrink
dami kasmet mane pirmininku.

Jonas Balkūnas

domų ūkelių ir dargi dažniausia 
užkampių rajonuose. Virš 200.000 
jaunosios kartos žmonių yra žu
vę nepriklausomybės kovose. Bet 
laisvė daro stebuklus. Ir alžyrie
čiai, mokėję už ją kovoti ir sudė
ję tokias aukas, nugalės ir laukia
mus sunkumus. Jauniausioji ara
bų tautų šeimos sesuo jau išėjo į 
žmones.

■DM.

Patarnavimas bendruomenė* nariams CASH or
TERMS

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

Tel.: BM2791

273 Anzac Pa-
Tel. 663-0571

N. Z. LIETUVIAI RODO
PAVYZDI

Aucklande, Naujoje Zelandijo
je, lietuvių studentai ir jaunimas 
pradėjo rinkti pinigus "Lituanus” 
žurnalo leidimui padėti. Tai jau 
antras kartas kaip yra kreipiama
si į dvejetą šimtų šiame krašte 
gyvenančių lietuvių ištiesti pagel- 
bos ranką “Lituanu*” žurnalui. 
Prieš ketverius metus šiam reika
lui buvo surinkta arti trisdešim
tys svarų. Mūsų žmonės buvo 
duosnūs, ir tik vienas atsisakė 
aukoti, sakydamas — “studentai 
leidžia, tai tegul ir patys pinigus 
uždirba“. Kažkaip anas žmogus 
nesuprato, kad šis reikalas 
svarbus ne tik studentams, ne tik 
Amerikoje gyvenantiems bet vi
siems lietuviams, nežiūrint kiek 
jų bebūtų ir kur jie begyventų. 
Lietuviai Zelandijoje suprato, kad 
Lituanus žurnalas yra tapęs peri- 
jodiškas lietuvių kultūros veidro
dis, rodantis pasauliui, kad mes 
esame kūrybiškai gyvi, kad mes 
turime teisę ir norą ir jėgą gy
venti ir kurti, kad mes esame ver
ti laisvės! Jie suprato kad liuksu
sinis žurnalo išleidimas reprezen
tacijai pareikalauja daug išlaidų. 
Bet mes negalime leisti jam žūti, 
nes per Lituanu* mes kalbame į 
kultūringą pasaulį lieituvišįkomis 
vertybėmis, ji* yra mūsų gyvybės 
laidas.

Šį kartą pirmą dieną surinkta 
dešimt svarų, per pora savaičių 
tikimasi rinkliavą užbaigti, tuo
met bus paskelbtas aukojusių są
rašas, o pinigai persiųsti “Litua
nus’' žurnalui Amerikoje. Žmonės 
vėl aukoja duosniai ne tik vyres
nieji, bet ir jaunimas — studen
tai.

Norėtųsi kad gausesnės lietuvių 
kolonijos kituose kraštuose pasek
tų šį pavyzdį ir be didelių pra
šymų ir raginimų .paremtų “Litu
anus’’ žurnalo pastangas skleisti 
lietuvių kultūros vaisius ir mūsų 
krašto pavergimą galvojančių 
žmonių tarpe. Paremkime “Litua
nus” šiandieną tuo priartinsime 
Lietuvos laisvės rytą!

DAR KARTĄ “ATVEŽĖ SAULĘ” 
IŠ MASKVOS

Birželio 8 dieną į Vilnių iš Mas
kvos atvyko grupė rusų rašytojų 
dalyvauti Lenininės premijos E. 
Mieželaičiui įteikimo iškilmėSie.

Sutinkančiųjų tarpe buvo ir A. 
Venclova, šis puolė svečiams į 
glėbį ir ėmė saldliežuvauti: “Jūs, 
— sako, — atvežėt mums saulę!” 

Lietuvių kalba leidžiamieji* laik
raščiai Vilniuje šio posakio “ne
pastebėjo”. Bet rusiška “Soviets- 
kaja Litva” tą Venclovos entu
ziazmo išsiliejimą iškėlė į sutiki
mo aprašymo antraštę: visą apra
šymą pavadino “Jūs atvežėt mums 
saulę”.

Posakis tuojau tapo pusbalsių 
komentarų tema Vilniaus kavinė
se: ar tai nėra blogas ženklas 
Mieželaičiui? Mat, prieš beveik 22 
metus Paleckis išgarsino tą posa
kį apie “saulės atvežimą”. Tada 
buvo atvežtas Lietuvos “priėmi
mas” į bolševikijos katilą ir buvo 
atvežta Stalino konstitucija. Bet 
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filmos, baldai, grindų užtie
salai, medžiagas, patalynė, 
vyr. ir mot. laikrodžiai, dvi
račiai, vyr. kostiumai, kelio
nės reikmenys, prefabrikuoti 
garažai, užuolaidos ir t.t.
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Parramatta: 333 Church St. 
(priešais David Jones)

Tel. YL0401

Crow* Nest: 112 Willoughby
Rd. Tel. JF 5971

BIRŽELIO TRĖMIMAI — 
SOVIETŲ RUSIJOS* 

BLOGYBĖS SIMBOLIS
Aucklande, Naujoje Zelandijo

je pabaltiečiai birželio trėmimą 
minėjimus yra padarę Sovietų 
Rusijos blogybės simbolio diena, 
per kurią yra prisimenama Komu
nizmo diktatūros aukos ir žmo
gaus teisių išniekinimas.

Šių metų minėjimas įvyko sek
madienį, birželio 17-tą. Y.M.C.A. 
salė buvo pilna žmonių, didelė 
dalis dalyvavusių buvo zelandie- 
čiai, nes šiais metais be asmeniš
kų pakvietimų N.Z. Baitų Klubas 
įdėjo minėjimo skelbimus į abu
du Aucklando dienraščius, kvies
damas miesto gyventojus atsilan
kyti.

Po trumpo atidarymo ir sovie
tų smurto aukų pagerbimo susi
telkimo minute, N.Z. Anti-komu- 
nistinės Lygos jaunas pirminin
kas M.L. Peers pasakė jautrią ir 
ugningą kalbą. “Visas Pasaulis 
turėtų verkti šią dieną, bet jūsų 
didvyriai yra mažai žinomi... mes 
jus išdavėme Yaltoje ir kitose 
konferencijose, bet vietoj neapy
kantos jūs mums tariate tik per
spėjimo žodžius. Mūsų pareiga 
yra parodyti Pasauliui jūsų kraš
tų kančias po komunizmo jungu, 
mūsų pareiga yra ilaisvinti žmo
nes iš raudonosios priespaudos. 
Toliau kalbėtojas kaltino vieti
nius gyventojus, o ypač vietinę 
spaudą dėl jų pasyvumo kovoje 
prieš komunizmą, baigdamas jis 
liepė įsidėmėti ir gyventi pagal 
Varšuvos sukilimo šūkį — Laisvei 
jokia kaina nėra per didelė!

Meninėje dalyje buvo dainuoja
mos estiškos ir latviškos dainos, 
taipgi rodyta kelios apžvalginės 
filmos iš Vengrijos sukilimo.

Naujosios Zelandijos Ministeris 
Pirmininkas Keith Holyoake savo 
užuojautą pabaltiečiams atsiuntė 
per vyriausybės parlamentarą R. 
Muldoon, kuris užtikrino kad šio 
krašto vyriausybė pilnai supran
ta komunizmo pavojų todėl vos 
prieš pora savaičių Zelandiją pa
siuntė nors ir mažą karinį viene
tą Pietryčių Azijos gynybai.

Asmeniškai dalyvavęs Kinijos 
respublikos Ministeris Zelandijai 
Dr. Yu-Tang Lew pareiškęs užuo
jautą nurodė savo krašto proble
mas. Užuojauta dar buvo išreikš
ta Miesto Valdybos nario Savory 
ir ukrainiečių atstovo Krekovieč. 
Minėjimas baigtas Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos himnais.

G.P.

dabar tie, kurie anuomet džiūga
vo tuo “saulės atvežimu”, labai 
nenori to savo džiūgavimo net 
ir prisiminti, matydami, kas at
sitiko su Stalinu, ir matydami, 
kad net tos konstitucijos “saulė” 
nusileido (ji jau nebevadi- 
nama stalinine konstitucija, ir ji 
jau numatyta pakeisti). Tad klau
simas, ar dabartinis Venclovos 
išsitarimas nėra panašiai prana
šingas ženklas ir Mieželaičio pre
mijai? (LNA)

PASIŲSKITE TIK KABLELIUS
Vokiečių rašytojui Teodorui 

Fontane jaunas poėtas atsiuntė 
keletą eilėraščių. Prie jų dar bu
vo pridėtas arogantiškas priera
šas: “Kadangi skyrybos ženklams 
aš neskirius dėmesio, prašau tuos 
visus kablelius sudėlioti”.

Netrukus Fontane autoriui grą
žino eiles su tokia pastaba: Se
kantį kartą prašom prisiųsti tik 
kablelius, o eilėraščius aš parašy
siu pats”.
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KALBĖKIME LIETUVIŠKAI
Rodos, iš viso mūsų tarpe ne

būtų vietos tokiam klausimui: 
kam kalbėti apie tokį dalyką, 
kurį mes visi mokame, kasdien 
juo naudojamės ir laikome jį ne
atskiriama žmogaus asmens dali
mi. Tačiau iš tikrųjų ‘taip nėra. 
Imant lietuviškąjį gyvenimą iš
eivijoje toji pati lietuvių kalba 
kasdien darosi mums patiems 
vis problcmatiškcsnė. Mes sten
giamės savo vaikus pramokyti 
lietuviškai, sakau pramokyti, nes 
išmokyti tikrai jų negalime patys 
kalbėdami kažkokiuo lituano-in- 
ternacionaliniu žargonu. Mes 
griebiamės svetimų knygų palikę 
nuošaliai savąsias iš anksto įsiti
kinę, kad mūsų autorių knygos 
niekam tikusios. Mes skaitome 
savus laikraščius nežiūrėdami, 
kaip jie prirašyti. Pagaliau mes 
ir namie su vaikais jieškome 
kontakto naudodamiesi svetima 
kalba, kuri vaikams yra pirmi
nė, negu kad stengtumės juos 
pataisyti. Šitokiu keliu einant 
veltui mūsų skundai apie greitą 
nutautėjimą ir veltui mūsų pas
tangos savos kalbos nemokan
čius vaikus įjungti į lietuvišką 
bendruomenę.

Visai galėjome nesidomėti sa
va kalba būdami namie, tačiau 
šičia, išeivijoje, kalba yra vie
nintelis ir esminis pagrindas lie
tuviškumui palaikyti. Iš tiesų 
kalba yra pats esmingiausias 
veiksnys tautinės kultūros kūry
boje ir gyvenime. Negalime pa
neigti ir kitų sričių, kurios taip 
pat gali turėti vitalinės reikšmės 
tautos gyvenime, sakysim, tau
tos praeitis, papročiai menas ar 
religija, vis dėlto kalba yra ir 
paliks ne vien tik kaip esminė 
žmogaus asmens dalis, bet ir 
kaip tautos kultūrinio gyvenimo 
variklis. Tautos gyvenime kalba 
yra tiek reikšminga ir svarbi, 
kaip kad gyvam organizmui 
kraujas: kaip organizme širdis, 
inkstai, smegenys ir kiti organai, 
taip pat yra vitalinės svarbos, 
bet tiktai kraujas juos įgalina 
veikti, taip ir kalba panašias kaip 
kraujas funkcijas atlieka tautos

RAŠO V. KIKILIS

kultūriniame gyvenime. Kad iš
eivių kultūrinis gyvenimas ilgai
niui pradeda blėsti ir jie patys 
darosi visam kam, kas sava ir 
už ką jie kitu atveju būtų galvas 
guldę, pamažu darosi anemiški, 
abuojus, o vėliau, keičiantis kar
toms, viskas pasirodo net ne
prasminga. O visa tai liudija, kad 
daugeliui pristinga to tautos 
kraujo — gyvos kalbos.

Su kalba tampriai siejasi ir 
tautinis sąmoningumas, kuris iš
eivijoje yra lygiai reikšmingas 
ir svarbus, kaip ir pati kalba. 
Pagaliau šitie du dalykai gal būt 
net ir neatskiriami, nes kalbą 
mokėdamas tuo pačiu turi visas 
galimybes naudotis tautos kultu 
ros lobiais ir net pats įsijungti 
į jos kūrimą. Iš kitos pusės są
moningas tautos narys visados 
įvertins kalbos svarbą ir sieks 
kaip galima geriau ir giliau tą 
pačią kalbą pažinti, išmokti, ir 
ją plėsti. Kalbos nykimas yra 
pirmas tautos anemiškumo ženk
las. Pažiūrėkime dabar, kokia 
yra mūsų kalbos padėtis savo 
tarpe čia, išeivijoje. Suaugusių 
kasdienybėje, kuriem gimtoji kal
ba buvo pirminė, nežiūrint, kiek 
jie kitų kalbų mokėtų, ji ir paliks 
pirminė. Vis dėl to mes kasdien 
išsiverčiame su vis mažiau ir ma
žiau žodžių, kalbos žodžiai ir 
gražūs išsireiškimai, kurie moks
liniais terminais vadinami litua- 
nizmais, iškrinta iš kasdieniško 
naudojimo, o jų vietoje pasigau- 
name vis daugiau ir daugiau sve
timybių. Mes kalbame beveik 
kiekviename sakinyje įterpdami 
ne tik verstinių išsireiškimų, bet 
tiesiog beveik kiekviename saki
nyje panaudodami net vieną kitą 
anglišką žodį, tarytum be viso 
to mes iš viso negalėtume išsi
reikšti. Būdami Lietuvoje mes 
taip pat kalbėjom, diskutavom, 
bet mums užteko savos kalbos 
žodžių, kad būtume suprasti ir 
pasakytume tai, ko norime. Tuo 
tarpu čia mums savos kalbos ne
užtenka ir mes griebiamės tokių 
priemonių, kurios mus tik pasta
to juokingoje padėtyje. Tai at

sitinka ne dėl to, kad mes šian
die jau nemokėtume išsiversti tik 
su savos kalbos priemonėmis, 
bet tik -tas liudija, kad iš viso 
nekreipiame dėmesio, kaip mes 
patys kalbame. Ir keista: dau
giau svetimybių ir net svetimų 
žodžių savo kalboje pasigauna 
kaip tik tie, kurie svetima kalba 
labai silpnai kalba. Be abejo, 
šitas priekaištas ne vien tik 
mums, čia Australijoje gyvenan
tiems tinka, jis tinka ir visuose 
kituose kraštuose, kur tik gyve
na lietuvių. Gyvendami Vokieti
joje mes į savo kalbą prikaišio-

Liuda Zakaraitė, birželio 23 d. Dainavoje 

išrinkta Miss Lithuania Sydnėjuje

jom daugybę vokiškų skolinių, 
būdami atsidūrę angliškame pa
saulyje nesikratome ir angliškų 
žodžių. Ir visai galima prielaida, 
kad po kiek laiko Vokietijos lie
tuvis susitikęs su .Australijos ar
ba Amerikos lietuviu vargu ar 
besusikalbėtų lietuviškai, nors 
abu ir lietuviškai kalbėtų. Pairo- 
nizavimui mažas pavyzdys. Vo
kietijos lietuvis: nuėjęs prie Val
terio nusiperka farkartę ir sėdęs 
į stadbaną pasiekia savo vonun- 
gą. Angliško pasaulio lietuvis: 
Rytoj turėsi atiduoti blankiems 
stormenui, paskui užeik į ofisų 
pasiimti tikieto. Pavyzdžiai imti 
iš gyvenimo. Tas pats, be abejo 
ir su kitų kraštų lietuviais. Ne
tektų stebėtis, kad taip kalba sve
tur gimę, bet liūdna, kad šitokie 
kalbos pavyzdžiai yra dažni kiek- 
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LIUDA ZAKARAITĖ gimusi 
Kaune. Pradžios lietuvių mokyk
lą lankė Vakarų Vokietijoje — 
Hanau DP Stovykloje. Į Austra
liją atvyko kartu su savo tėveliais 
ir dviem broliukais 1949 metais 
rugpjūčio mėn. 23 d. Aukštes
niuosius moįkslus ėjusi Sydney- 
Ashfield Betlehem Mergaičių Ko- 
ledge. Dabar dirba Valstybės Ban
ke (Commonwealth Trading 
Bank) Sydney. Kurį laiką akty-.

Naujos knygos
Dr. J. Prunskis, VYRAI KLYST

KELIUOSE. Labai lengva ir pa
trauklia žurnalistine forma auto
rius pristato visą eilę žinomų 
įvairių sričių darbuotojų, kurie 
išgyvenę vidinių krizių galop su
randa ramybės uostą Katalikų 
Bažnyčioje. Tai knyga apie kon
vertitus. Autorius yra daugeliui 
žinomas žurnalistas ir eilės kny
gų autorius, vienas iš dienraščio 
Draugo redaktorių Amerikoje. 
Knygą išleido Lietuviškos Kny
gos Klubas 1961 m. 307 psl. Kai
na 3 dol. Ją galima gauti Draugo 
administracijoje 4545 W. 63rd 
Street, Chicago 29, Illinois, USA.

Irena Joerg, LAIMĖS JIEš- 
KOTOJAI. Novelės. Tai antroji 
autorės knyga. Šioje knygoje tel
pa 7 apsakymėliai, kuriuose vaiz
duoja pabėgėlių likimą Vokietijo
je. Autorė yra nuoširdi pasako
toja, savo kūrybos pagrindan dė
dama ir akcentuodama tuos bruo
žus, kurie žmogų padaro žmogum. 
Knyga labai lengvai skaitoma, 
vietomis gerokai intriguojanti. Iš 
visų šioje knygoje pasakojimų li
teratūriškai bene bus stipriausias 
Vengriška Madona. Iš šios knygos 
vienas pasakojimas neseniai buvo 
atspausdintas ir Mūsų Pastogėje 
(Auksinės sagos). Knygą išleido 
Nidos Knygų Klubas 1962 m. 263 
psl. Knygą galima gauti Nidos 
Knygų Klube 1-2, Ladbroke Gar
dens, London, W.ll. England.

H. Tautvaišienė, TAUTŲ KA
PINYNAS SIBIRO TUNDROJE. 
Autorės išgyvenimai Sibiro trem
tyje. šioje knygoje autorė apra
šo savo išgyvenimus nuo pat Lie
tuvos iki gūdžiųjų Sibiro taigų. 
Tai šauksmas vergo, kuris ir iš
laisvintas negali atsikratyti tų 
baisumų, kokius iškentėjo komu
nistinio rojaus karalystėje, šią 
knygą turėtų perskaityti kiekvie
nas, kuris bent kiek nori susipa
žinti su komunistų propaguojamu 
gerbūviu ir tebevykdoma dvide
šimtojo amžiaus vergija. Knygą 
išleido Amerikos Lietuvių Social
demokratų Sąjungos Literatūros 
Fondas 1962 m. New York. 135 
psl. Kaina 1 dol. 25 et. Ją galima 
gauti Keleivio administracijoje 
636 Broadway, So. Boston 27, 
Mass., U.S.A, ir taip pat kiekvie
name knygų platinimo centre.

Kotrina Grigaįtytė, VEIDU 
PRIE ŽEMĖS. Novelės. Išleido 
Lietuviškos knygos Klubas 1962 
m. 205 psl. Kaina 2 dol. Aplankas 
P. Jurkaus. Knygoje surinkta 13 
novelių, iš kurių viena kita jau 
buvo matyta mūsų periodikoje. 
Tai yra pirmas autorės pasirody
mas su prozos veikalu, ir sėkmin
gas. Ligi šiol K. Grigaitytė mūsų 
literatūroje buvo žinoma tik kaip 
poetė, dar Lietuvoje išleidusi poe
zijos rinkinį Akys pro vėduoklę ir 
1950 m. Amerikoje antrąją lyri
kos knygą Paslaptis. Knygą plati
na Draugas.

DAINAVOS GRAŽUOLĖ

viai dalyvavo mergaičių skautų 
d-vėje. Už sportinę veiklą, būda
ma mokyklose, laimėjo keletą pir
mos eilės prizų ir dvi dideles 
taures. Dabar dalyvauja -‘Kovo’’ 
sporto klube kaipo krepšininkė. 
Be to, ji gabi piešti. Buvo užsi
mojusi studijuoti Comercial Art, 
bet vis dar neprisiverčia pradėti. 
Mėgsta TV, jūrą ir t.t.

Geros sėkmės Tau, Liuda, atei
ties gyvenime!

GISELA DOHRN

Tai buvo MASKVA
VERTĖ J. PR. PALUKAITIS

Dabar užsieniečiams krito į akis tai, ko jie va
karo pradžioje net nepastebėjo: kur gi buvo Litvi- 
novo žmona? Ji buvo kviesta, bet neatvyko. Vieni 
pasakojo, kad ji esanti vienoje Sverdlovsko mokyk
loje anglų kalbos mokytoja. Kiti tvirtino, kad jau 
esanti ištremta, nes ji, gimimo anglė, nepatiko 
GPU. Tačiau cinikai kalbėjo, — gal būt, jie buvo 
arčiausiai tiesos, — jog Litvinovas ją paprasčiau
siai išmetęs, kad galėtų nekliudomas santykiauti 
“augintine” Zina.

Keistosios iškilmės ėjo į galą. Pradėta skirsty
tis. Tik viena sovietų džazo kapela — dai- vienas 
buržuazinių permainų reiškinys — buvo nepavargu
si, ir jos triukšmas net drabužinėje erzino moterų 
užsieniečių ausis, kurios, lyg išsivadavusios, tary
tum eidamos iš tamsaus rūsio į dienos šviesą, ėjo 
iš keistojo namo. Lauke šoko kristalo sniegulės, 
kaip ir vakaro pradžioje, ir jos suposi į kailinius, 
skubiai lipo į laukiančius automobilius, kurie tuo 
pačiu ritmu, kaip pirma elegantiškai ir vangiai 
šliaužė Raudonąją Aikšte į namus.

Dideli Kremliaus rūmai, kuriuos bolševikai nau
dojo paradiniam parlamentui, sovietų vyriausybei, 
buvo apšviesti prožektoriais. Anapus Kremliaus mū
rų nuolat nuogais durtuvais patriuliavo GPU ka
reiviai. Pro aštrias mūro atbrailas retkarčiais pasi
rodydavo žiaurus iškreiptas sargybinio veidas. Visi 
Kremliaus išėjimai buvo budriai saugojami. Nors 
bolševikų diktatorius nemiegodavo mieste, bet visa 
būdavo saugojama, tarytum jis būtų ten. Jis turė
jo liguistą atentato baimės jausmą. Iš Kremliaus 
dažniausiai išvažiuodavo pro Borovickijos vartus. 
Ten buvo pradžia vadinamojo Stalino kelio į Kry- 
latskoje vasarvietę, už kurios buvo jo vasarnamis. 
Visas šis kelias — penki šimtai metrų — buvo ap
statytas ginkluotais GPU sargybiniais. Juo arčiau 
Stalino gyvenamosios vietos, juo stropiau būdavo 
žiūrima, kad gatvėje nestovėtų joks automobilis. Jei 
kuriam nepavojingam užsieniečiui kas nors suges
davo tuojau prisistatybavo padėti GPU kareiviai.

Apvaliais žaliais langų rūtais bolševikų valdo
vo automobilis vienas niekad nevažiuodavo. Kolono
je būdavo trys keturi visiškai panašūs limuzinai. 
Joks žmogus nežinodavo, kurioje mašinoje iš tikro 
yra diktatorius. Būdavo tvirtinama, kad jis kiek
vieną dieną keisdavo net vietą automobilyje.

Prie pat Kremliaus, baltame keturių aukštų na
me, tuomet dar buvo kominterno biuras. Raudono
se fasado iškabose galėdavai keturiomis — rusų, 
vokiečių, anglų ir prancūzų — kalbomis išskaityti 
“Centrinis ekzekutyvinis komunistų internacionalo 
komitetas”. 1937 metų gale komintemas išsikėlė Į 
milžiniškus rūmus Šperlingsbergene. Namas šalia 
Kremliaus špionažo ir agitacijos darbams buvo jau 
per mažas.

šią vėlyvą valandą gatvėse buvo jau ramu. Mi
licija buvo jau surankiojusi girtuosius, tad užsie
niečiai namus pasiekė be nuotykių. -

AGENTĖ
Jei čia pasakojama Ninos Aleksandrovos isto

rija, tegu neatrodo, kad tuo norima parodyti įdo
mų asmenišką gyvenimą. Jos likime, nors ir kažin 
kaip romantiškai skambėtų, nebuvo nieko nepap
rasta. Jis domina kaip šiek tiek tipiška bolševiki
nės sistemos išdava. Su tuo susidūrė daug rusių, 
kurios iš žūstančios carų valstybės norėjo išgelbė
ti bent gyvybę. Nina Aleksandrovna man buvo sim
bolis. Jos asmenybėje susiliejo likimai tūkstančių 
bolševzmo sunaikintų moterų. Sovietai šias moteris 
naikino ne iš karto, nes jos buvo reikalingos GPU.

Ninos Aleksandrovnos istoriją kiek jos pati kar
tu nepergy.venau, papildžiau iš vieno vyriškio, ku
ris norėjo su ja sujungti savo gyvenimą. Dėl to aš 
turėjau padaryti keletą nežymių išorinių pakeitimų. 
Esu pakeitusi abiejų žmonių vardus. Tačiau pats gy
venimas yra nepakeistas ir nepagražintas.

Po pokylio pas Litvinovą Ninos Aleksandrov
nos niekas nepalydėjo. Ji nėjo net su Henry D., 
kaip, gal būt, turėjo įvykti, šokio pertraukos metu, 

kai Henry nuėjo atnešti ką nors išgerti, ji paspru
ko ir nubėgo į drabužinę. Jos rankas degino mažas 
lapelis, kurį jai po paskutinio šokio įspraudė juo
dai apsirengęs slaptosios policijos agentas: “Nežy
miai, tačiau greit parvykite namo, mes atvyksime 
po valandos”.

Sudrebėjo Ninos rankos.
Drebančiu balsu paprašė apsiausto. Dideliame 

veidrody atsispindėjo išbalęs veidas. Poakiuose juo
di šešėliai.

“Mano Dieve”, mąstė ji, “ir vėl. Nejaugi jie ne
gali palikti manęs ramybėje?” Skubiai užsidėjo ant 
galvos seną baltą skarelę ir išskubėjo gatvėn. Teki
na skubėjo per šaltį. Žiemos oras smigo į skruostus 
ir raudonino juos.

Jos butas buvo netoli. Kambaryje ji gyveno su 
viena drauge, taip pat šokėja, kuri dar buvo liku
si baliuje. Ji įėjo į mažą kambarėli. Skubiai užkū
rė virdulį ir užsikaitė truputį arbatos. Kambario 
viduryje buvo ištiesta virvelė, ant kurios tabalavo 
išplautos kojinės. Jos drabužiai, užtiesti skara, ka
bojo ant paprasto kablio. Spintų nebuvo. Anks
čiau kambario apstatymą sudarė dvi geležinės love
lės, svyruojąs stalas, keletas kėdžių, mažas prausi
mosi stalelis, du žibaliniai virduliai ir pora popie
rinių lagaminų.

Pradėjo šnypšti vanduo. Nina susmuko savo 
lovoje. Nejaugi nesibaigs šis baisus gyvenimas? 
Kodėl ji negalėtų turėti nors tokios paprastutės 
laimės, kaip tūkstančiai kitų moterų, kurios myli 
ir yra mylmos? Tūkstančiai šių išsipuošusių nerū
pestingų užsieniečių. Kodėl šis gyvenimas jai toks 
kietas ir nepermaldaujamas? Juk jos buitis — vien 
pragaras. Geriausia būtų — baigti. Jos mėlynos 
akys pamažu prisipildė ašarų. Kaip pasaka iškilo 
atsiminimuose seniai dingę laimingi laikai. Ar gi 
visa tai ji pergyveno? Ar gi ji, mažas vaikas, glo
bojama senutės auklės, krykštaudama šokinėjo tam
siai mėlynose Juodosios jūros bangose? Ar gi ji tik
rai gyveno baltojo Krymo pilyje? Ach, kaip visa 
tai dabar išryškėjo, tarytum ji vėl būtų pilyje 
žvelgtų žemyn į jūrą, kurios krante stovi Jalta.

Jos svajas pertraukė pažįstamas garsas: tris 
kartus sušvilpta internacionalo pradžia. Ji krūpte
lėjo, šoko iš lovos ir nuskubėjo prie durų. Penki 
trumpi skambtelėjimai. Taip, tai buvo skambutis, 
nes šiame šešių kambarių aukšte gyveno dvidešimt 
vienas gyventojas, ir buvo tik vienas skambutis. Ji 
atidarė. Prieš ją stovėjo Jurikas, juodai apsirengęs 
GPU agentas, kuris jai, kai ji sėdėjo su pasiuntiny
bės sekretoriumi po palme, davė ženklą ir vėliau į 
ranką įspaudė tą popietį. Su Juriku buvo žiaurios 

išvaizdos, stambus, tamsaus plataus slaviško veido 
ir mažų aštrų akių žmogus.

Nina tyliai parodė kambario link.
Abu įėjo ir atsisėdo, nenusiimdami kepurių. Ni

na nulenkė galvą, kad nepažįstamas negalėtų įžiū
rėti jos veido. Sunėrė rankas ir drebėdama laukė.

Jurikas pradėjo:
— Taigi, drauge, be įžangų. Jūs turėsite naują 

uždavinį.
Nina nepajudėjo.
Praėjo keletas sunkios tylos sekundžių.

— Nina Aleksandrovna, ar jūsų tai nedomina?
— paklausė GPU valdininkas.

Moteris patraukė pečiais.
— Na, įdomu ar ne, bet mums atrodo, kad jūs 

be jokios naudos perdaug ilgai draugaujatės su už
sieniečiais.

Juriko balsas skambėjo vulgariai. Dešiniąja 
jis monotoniškai barškino į skurdų stalą.

— Mes pastebėjome, kad tas amerikietis, su ku
riuo jūs šį vakarą šokote, smarkiai jumis domisi. 
Mes jūsų laimei nekliudysim, — ciniškai nusijuokė,
— atvirkščiai, mes norime jus paremti. Pavyzdžiui, 
prmoje eilėje rytoj jūs gausite mažą butelį. Du kam
bariai, virtuvė ii- vonia, visiškai atskirai... Viskas 
paruošta meilės idilijai. Net ikoną pakabinsime virš 
plačios lovos, cha, cha.

“Dieve”, mąstė Nina, “nuosavas butas! Kokia 
neapsakoma laimė būti visiškai vienai! Nereiktų 
kiekvieną minutę kęsti svetimą žmogų! Miegoti naktį 
vienai, nejaučiant tokio pat asmens kvėpavimo! Ir 
vonia! Jokiu ginčų su minia dėl maudymosi valan
dos! Nematyti šalia savęs 19 sudėvėtų rankšluosčių. 
Savo virtuvė! Neapsakoma! Negirdėti nuolatinio 
skambinimo kartą, du, tris, dvidešimt! Savo skam
butis!

Ji buvo visiškai sujaudinta. Net negirdėjo, ką 
toliau kalbėjo GPU agentas. Iš svajų pabudino tik 
aštrus jo klausimas:

— Ar dabar, drauge, mane supratote?
Ji pažvelgė į jį didelėmis akimis.
— Aš kartoju, — tarė jis pabrėždamas. — Jūs 

turite šį vyrą pajungti. Jo žinioje yra pasiuntiny
bės šifrų knyga, tiksliau — raktas nuo nedegamo
sios spintos, kurioje yra knyga. Jis pats šifruoja, 
ir knyga jam kiekvienu metu prieinama. Mes šifrų 
knygą turime gauti vėliausiai po ketųrių mėnesių. 
Eventualiai pakanka spintos rakto. Toliau pasirū
pins mūsų agentai, kurie dirba pasiuntinybėje.

Ninai sutemo akyse.
— Ne, — sušuko ji, — ne, aš negaliu. Argi ne- 
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KALBĖKIME...
(Atkelta 

vieno mūsų lūpose. Be abejo, 
nesinori teigti, kad taip yra tik 
pas mus. Tą patį daro ir kiti. Sa
kysim Rusijos žydas vargu ar 
žydiškai susikalbėtų su Ameri
kos žydu. Bet čia tuoj pat reikia 
prisiminti kad žydai jau tūkstan
čius metų be savo krašto, tuo 
tarpu mes esame svetur vos ke
liolika metų. Ar visa tai liudija, 
kaip kas bando teigti, ameriko
nišką lietuvybę, ar vokišką, ar 
australišką, ar iš viso lietuvybės 
kaip tokios smukimą?

Jeigu mes taip kalbame, tai 
kokiu pagrindu turime teisės 
reikalauti, kad gražiai lietuviš
kai kalbėtų mūsų vaikai? Iš kur 
gi jie tos kalbos išmoks, jeigu 
mes patys jų neišmokysime? Sa
kome gimtoji kalba. Labai ne
vykęs terminas, nes gi gimęs 
vaikas jokios kalbos nemoka ir 
tik vėliau jis išmokomas vienos 
ar kitos kalbos. Tik gyvuliai sa
vo prigimtyje turi sau specifi
nius garsus. Galim šuns visai 
neprileisti, kad jis girdėtų kitus 
šunis ir auginti karvių tvarte, 
bet jis vistiek los, bet ne veršiu 
bliaus. Kas kita su žmogum. Vo
kiečiai turi daug geresnį ir lo- 
giškesnį terminą — Mutterspra- 
che. Taigi, vaikai tiek temokės 
lietuviškai, kiek mes patys juos 
išmokysime. Tačiau jeigu mes 
patys kalbėsime žargonu, tai vai
kai tą patį žargoną dar labiau 
sužargonins ir rezultate gausim 
tai, kad iš pačios kalbos liks tik
tai kažkokia šlykšti karikatūra, 
kuri žadins kalbančiajam ne 
pasigėrėjimą, bet greičiau bjau- 
rėjimąsi tokia kalba. Pagaliau 
yra daug tokių, kurie iš viso na
mie kalba dviem kalbom. Tėvai 
vaikams sako lietuviškai arba 
jau lietuvišku žargonu, tuo tar
pu vaikai, nors ir suprasdami, 
ką kalba tėvai, bet nemokėdami 
išsireikšti, atsakinėja angliškai. 
Ko galima tikėtis iš tokių atei
tyje savo tautai, spręskite patys. 
Kodėl vaikai arba paaugliai ven
gia ir nenori eiti į lietuvišką mo
kyklą. Tiesa, pramoginiu atžvil
giu ir mokslo priemonėm mes 
niekad negalim lenktyniuoti su 

Tai buvo MASKVA
(Atkelta iš psl. 3)

galite, pagaliau, palikti manęs ramybėje?
— Kaip sau norite, Nina Aleksandrova, — at

sakė vyriškis abejingai, — tačiau mes pirma turėsi
me susidomėti, ar jūs tik nešnipinėjate svetimųjų 
raudai. O jei pasitvirtins — jums aišku, balandėle, 
ar ne?

Dusliai nuskambėjo sieninis laikrodis. Buvo ke
turios valandos, švytuoklė vienodu tonu tiksėjo šen 
ir ten, šen ir ten. Ninos akys sekė nepermaldaujamų 
švytuoklės tiksėjimų. “Senas mielas laikrodis”, mas
tė ji karčiai, “ir tu esi liekana iš baltosios pilies prie 
Juodosios jūros. Kodėl tu nesustojai prieš dvidešimtį 
metų? Kodėl laikas toks negailestingas?”

Nebesigirdėjo šiurkščios rankos barbenimo į 
stalų. Ninos mintys sukosi apie vienų mažutį, nese
niai įvykusį, susitikimą. Jų sustabdė apdriskęs ar- 
mėniukas, vienas iš daugybės bezprizornikų. Ran
kose jis nešėsi gražų mėlynai raudonų paukštį.

— Pirk paukštį, — prašė mažasis driskius, gi
liai atsidusdamas, — prašau, nupirk jį. Jis kaštuo
ja du rublius.

— Kodėl aš turiu pirkti jį? — juokais paklausė 
Nina.

— Nes jis vėl gaus laisvę, — visiškai rimtai at
sakė mažasis valkata ir maldaujančiu žvilgsniu pa
žvelgė į jų.

Ji nežinojo, kodėl dabar tai dingtelėjo jai. Jos 
mintyse vėl pasivaideno šio laukinio perėjūno tartas 
laisvės žodis.

Laisvė buvo visur, kur nebuvo sovietų.
Laisvė buvo visuose kituose kraštuose!
Jos laisvė tebuvo tik tada, Juodosios jūros ban

gose. .........................
— Tikiuosi, drauge, kad jūs jo nemylite, — vėl 

suskambėjo nepakenčiamas Juriko balsas, — tai, ži
noma, šį reikalų apsunkintų.

— Jūs užmiršote atsakyti, drauge, — pirmų kar
tų prabilo tamsusis palydovas. — Jūs turite penkias 
minutes laiko apsispręsti.

Ninos akyse pasivaideno Henrio atvaizdas. Jau
nas, šviesiaplaukis, rudai įdegęs. “Taip”, mąstė Ni
na, “tai apsunkina. Jei aš jo nemylėčiau, visa daug 
lengviau būtų. Netektų nieko galvoti, nieko dvejoti. 
Tada būtų galima laikinai užmiršti gyvenimų, ir jūs 
manęs nekankintumėte.

— Na, ar ilgai? — juodasis nekantriai trnktelė- 
jo koja žemėn. Iš kišenės išsitraukė baltų popierių

buvo jau paruoštas: “šiuo įsipareigoju...”
Ninai akyse šokinėjo raidės. Jurikas pasityčio- 

jamai šypsodamasis laikė plunksnakotį. Staiga ji 
sušuko dar kartą:

— Ne, aš negaliu. Geriau suimkite mane dar 
kartą, geriau aš vėl taip dirbsiu, būsiu niekinama, 
bet ne...

— Gerai, gerai, — tarė Jurikas, — kaip norite. 
Mes nelauksime.

Abu juodadrabužiai pakilo ir pasuko išeiti. Ty
liai, grūmojamai. Duryse Jurikas dar kartą atsisuko:

— Jei tave dar tebedomina, kaip sekas tavo šel- 
pėjams, Bucharinui ir Krestinskiui, pasiteirauk Lu- 
biankoj, 17 langely.

Nina sėdėjo it sustingusi. Kai užsitrenkė durys, 
ji pabudo iš apstulbimo. Dieve, ką aš padariau! Mil
žinišku šuoliu šoko prie durų, atplėšė jas, puolė laip
tais žemyn, vienplaukė į apsnigtą gatvę. Kurion pu
sėn juodu nuėjo? Ji pabėgėjo dešinėn, kairėn —■ jo
kio pėdsako. Ji švilptelėjo tris kartus internacionalo 
pradžią — jokio atsako. Nusivylusi pasuko į namus. 
Staiga iš kiemo šešėlio prieš ją išdygo Jurikas:

— Aš žinojau, kad jūs, drauge, būsite išmintin
ga.

Nina tyliai nusekė paskui jį laiptais į viršų. 
Tamsusis palydovas buvo jau dingęs.

Kodėl Nina Aleksandrova pasirašė? Kodėl ji 
verkdama pasižadėjo išpildyti visa, ką galės? Gal 
tikėjosi kada nors, pagaliau, iškopti iš to vargo? Gal 
tikėjo čekistais, kurie pažadėjo, kad tai būsiąs pas
kutinis uždavinys? O gal susigundė naujuoju butu? 
Arba gal pabijojo pergyventi dar kartą tai, ką prieš 
daug metų iškentė Sibire?

Norėdama išgelbėti vien savo gyvybę, pateko į 
GPU rankas. Naujasis rėžimas neatleido jai kilmės. 
Ji buvo princesė G. — tai pakako. Po nuolatinių 
grasinimų apkalint! ir sušaudyti, jei bandytų neklau
syti, ji nusilpo. O ji buvo jauna, norėjo gyventi.

Ji negarbingai palūžo su pirmuoju uždaviniu. 
Jos auka turėjo būti vienas svetimos valstybės ka
rinis attachė. Bet ji įsimylėjo jį ir verkdama išpasa
kojo uždavinį. Dar tą pačią naktį buvo areštuota, 
šiurpuliai ją krėtė, pažiūrėjus į drėgnas ir tam
sias masyvines Lubiankos kameras. Kalinės buvo 
abejotinos moterys, nuskurdusios būtybės. Jos sė
dėjo palaidais plaukais, nes iš jų buvo atimti plaukų 
segtukai ir šukos. Iš batelių buvo išverti raiščiai, 
ir drabužuose nebuvo jokios juostos, kad kartais 
kuri nebandytų nusižudyti. Jos juokėsi ir tyčiojosi, 
kai pamatė baltas Ninos rankas ir pasibaisėjimą 
nešvara. “Priprasi, dukrele”, giedojo sena girtuoklė 
kuri per girtumą buvo nužudžiusi savo kūdikį.

(Bus daugiau)

“Daug žmonių visiškai nemoka 
juoktis. Tarp kit ko čia juk nieko 
mokėti ir nereikia; tai dovana ir 
nieko neišsidirbsi, nebent jei per- 
auklėsi, išvystys! save į gera ir 
apvaldysi kvailus instinktus savo 
charakterio: tuomet ir pats tavo
jo žmogaus juokas tikrų tikriau
siai galėtų pasikeisti gerąją link
me.

Kai kuris žmogus savo juoku vi
siškai save išduoda, taip kad iš 
panagių pažinsi jį visą iš karto. 
Neginčysim, jei kai kada ir išmin
tingas juokas nuteikia prikliai.

Juokas visų pirma reikalauja 
nuoširdaus tikrumo, o kur jis 
šiandie pas mūsų žmones? Juokas 
juk neapykantos neturi, o nūdie
niai žmonės juokiasi piktai. Tik 
nuoširdus ir nepiktas juokas yra 
linksmumas, o kur šio amžiaus 
žmonių linksmumas, argi moka 
žmonės linksmintis? Pats ryškiau
sias žmogaus bruožų — tai jo 
linksmumas, kurs jį nusako visą 
“su rankom ir kojom”.

Tūlo žmogaus jūs ilgai nesu- 
virškinsit, o kai tik jis iš gelmės 
nusijuoks, iškart jį kaip ant del
no turite su visu charakteriu. Tik 
laimingiausias pasiekęs augščiau- 
sią išsivystymo laipsnį žmogus 
moka teigamai būti nuoširdžiai 
linksmas. Aš kalbu bet gi ne apie 
jo protinį išsivystymą, o apie cha
rakterį, apie ištisai pilną žmogų. 
Taigi panorėję žmogų peržvelgti 
kad sužinojus jo vidų, smelkitės 
ne į jo sielą, ne kada jis tyli, ne 
kaip jis kalba ir ne tada, kada jis 
verkia, ar net nuoširdžiausiom 
idėjom sielojasi, bet geriausia 
stebėti jį kada jis juokiasi.' Juo
kiasi žmogus gerai — geras žmo
gus. šalia to atžymėk jį su visais 
jo atšešėliais, nes būtina, kad 
žmogaus juokas nepasirodytų jo
kiu atvėju kvailu, nors linksmas, 
atviras bei nuoširdus bebūtų. Net 
iš mažiausio besijuokiančiojo ne
išmintingo bruožo jūs įvertinsit 
ir to žmogaus proto ribotumą, ne
žiūrint kad jis būtų dėjęs ir visas 
pastangas “apipilti” jus idėjomis. 
Nors juokas būtų ir nekvailas, bet 
jei savo nusijuokimo būdu, žmo
gus kažkodėl pasirodė net nelabai 
juokingu, tai žinokit, kad jam 
stinga nuosavos vertybės, o gal
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vietine mokykla, vis dėl to pati 
svarbiausia priežastis, kad vaikai 
arba nemoka lietuviškai, arba 
taip silpnai kalba, kad patys to 
gėdijasi, o mokykloje ir pamokų 
metu reikia kalbėti ir klausyti 
lietuviškai ir pertraukų metu 
mokytojai draudžia kalbėti ki
taip. Pagaliau ir pati mokyklos 
programa vaikui kelia pasibaisė
jimą: dėstyti Lietuvos istoriją, 
geografiją, literatūrą pradžios 
mokyklos vaikams yra kažkas 
siaubingo. Jie nieko iš to negau
na, bet šitie dalykai juos tiktai 
atstumia. Mano galva daug di
desnės prasmės ir didesnės nau
dos lietuvybei atneštų, jeigu 
pradžios mokyklos vaikai į lie
tuvišką savaitgalio mokyklą su
sirinktų tik pažaisti pabendrau
ti vienas su kitu mokytojo prižiū
rimi pažaistų lietuviškus žaidi
mus, išmoktų dainelių, eilėraš
čių, net vaidinimų. Lituanisti
nis švietimas turėtų prasidėti 
tada, kai vaikai jau pradeda eiti 
į gimnaziją. Gimnazistai labiau
siai reikalingi šito lituanistinio 
švietimo ir tam darbui jie būtų 
patys imliausi. Savaitgalio mo
kykla tikrąja prasme turėtų bū
ti organizuojama pirmoj eilėj 
gimnazistams, bet ne kūdikė
liams su suaugusių programa. 
Lygiai tas pats ir su jaunimu. 
Kodėl, sakysim, jaunimo trūks
ta lietuviškuose subuvimuose ir 
kodėl jo mes neprisišaukiam. 
Yra daug priežasčių, bet mano 
akimis pati reikšmingiausia tai 
ta, kad ir čia atsistoja ta pati kal
bos kliūtis. Aš nežinau, kaip 
sportininkų tarpe: ten daugiau
sia jaunimo renkasi, nes ten rei
kalavimai yra daugiau kad tik 
geriau sviedinį spardytų. Įdomu, 
kaip jie tarp savęs kalba. Sporto 
organizacija daugiausia savy su
traukus jaunimo, jeigu savo pro
gramose dar turėtų ir kitų tiks
lų, tai būtų viena iš svarbiausių 
tvirtovių lietuviškame fronte.

Labai galingas ir vitalinės 
reikšmės mūsų tautiškumo iš
laikyme faktorius yra mūsų spau
da. Kaip yra su laikraštine kal
ba? Jeigu mes kasdienybėje ne-

*’*-*•* su vidaus reikalų komisariato inicialais. Tekstas

JUOKAS IŠDUODA...

MOSV PASTOGĖ

išvengiame (bet, spėju, daugiau 
nesąmoningai) vartoti svetimy
bių, tai mūsų spauda turėtų bū
ti "tasai šaltinis, kuris mums pri
mintų tai, ką mes užmirštame ir 
iš kurio mes galėtume pasisemti 
sau reikalingų žinių bei papil
dymų. Nesakau, kad laikraščiuo
se būtų spausdinama gramatika 
bei kalbos patarėjas, bet svar
biausia, kad laikraščiai būtų lie
tuviški, prirašyti apie lietuviškus 
reikalus ir parašyti lietuviškai. 
Stebėtinu būdu mūsų laikraščiai 
lietuvybės atžvilgiu pasidarė dar 
labiau anemiški, negu pati mūsų 
kasdienybė. Tiesa, net ir Lietu
voje mūsų laikraščių kalba nebu
vo pavyzdinė. Ją mes vadinome 
laikraštine, t.y. pigia kalba, nes 
kaip laikraščių paduotos žinios 
neturi dokumentinės vertės, taip 
ir laikraščių kalba neturėjo va
dovėlinio autoriteto. Tačiau iš
eivijoje, ir ypač mūsų sąlygose, 
kada rūpinamės, kad nedidelės 
mūsų tautos nariai nenubyrėtų 
į šalis, bet greičiau jungtųsi, 
laikraščiai šitame fronte turėtų 
būti pačiame avangarde. O ypač 
kas liečia pačią kalbą. Mes kur 
nereikia esame tokie narsūs, kad 
pasiryžę sulietuvinti visą pasaulį, 
kas liečia svetimus vietovardžius 
arba asmenvardžius, tuo tarpu 
ten, kur tikrai reikia budėti ir 
kur mūsų laikraštininkų pastan
gos gali būti labai ir labai vai
singos, mes į tai nekreipiame 
dėmesio. Sakysim, kaikieno aki
mis yra nepaprastai svarbu, kad 
būtų rašoma Sidnėjus, Melbur-

MUZIKUI J. DAMBRAUSKUI
— 70 M.

Muzikui Jonui Dambrauskui 
gegužės 22 d. sukakus 70 m. amž., 
apie jo kūrybą, planus plačiau 
pasakojo Vilniaus radijas, įsidėjo 
straipsnių ir spauda. Kauno valst. 
teatre Dambrauskas yra išdirbęs 
25 m., tai buvusi jo, kaip kompo
zitoriaus brendimo mokykla. 1939 
m., Dambrauskui pačiam diriguo
jant, buvo pastatyta jo iš pagrin
dų atkurta M. Petrausko opera 
“Eglė žalčių karalienė”. Vokie
čių okupacijos metais Dambraus

Ž VILG
MIRĖ ARCHEOLOGAS 

P. TARASENKA
Gegužės 17 d. Lietuvoje - mirė 

archeologas Petras Tarasenka. 
Savo knygose Tarasenka rašė, 
kaip pažinti senovės lietuvių bui
tį ir kultūrų, remiantis piliakal
nių iškasenomis. Jo atspausdintų 
darbų minėtini: “Gimtoji seno
vė", “Priešistorinė Lietuva", 
“Lietuvos archeologijos medžia
ga” ir kt. Jis palaidotas Eigulių 
kapinėse, prie Kauno. (E) 

nas, Džylongas ir pan,, nes kaip
gi dėti į savą spaudą original i- 
ne kalba parašytą žodį, būtent, 
tikrinį žodį, kuris nei išverčia
mas, nei iškraipomas, tuo tarpu 
kai kitur galima labai gražiai iš
siversti su savo kalba ir termi
nais, mes net pasigardžiuodami 
griebiamės svetimybių. Ar tuo 
mes praturtiname savo kalbą, ar 
ją teršiame? Sakau, teršiame, 
nes kas ne savo vietoje, tai ne
puošia, bet teršia. Svarus yra 
kepsnys, paduotas pietums, bet 
niekas nenori juo teplioti savo 
geros eilutės arba švarių marš
kinių, nes drabužis juo susiterš. 
Tas pats yra ir su kalba. Sveti
mas žodis yra geras ir gražus 
toj kalboj, iš kurios jis yra paim
tas, bet be reikalo perkeltas į 

kas buvo parašęs, pagal Putinų, 
originalią operų “Valdovas”, šiaip 
kompozitorius daugiau pažįsta
mas kaip vokalinės muzikos kū
rėjas. Pokario metais muzikas 
daugiau pasireiškė chorinės kū
rybos srityje. Išleistos Dambraus
ko dainos, pagal Vilniaus radiją, 
pasižymėjo aktualia “tarybine te
matika”, paplitusios dainininkų 
tarpe. Be to, jis yra parašęs kū
rybos įvairiems muzikos instru
mentams, kaip smuikui, violenče- 
lei, obojui. (E)

1962 m. liepos 4 d.

SNIS Į TĖVYNĘ
TYRINĖS VILNIAUS 

POŽEMIUS?
Nors Vilniaus ekskursijų biu

ras yra rengęs ekskursijas, ku
rių dalyviai buvo supažindinami 
su Vilniaus Domininkonų bažny
čios ir kitais požemiais, tačiau 
dabar jų lankyti neleidžiama, nes 
jie esą nesutvarkyti. Dviejų augš- 
tų rūsiuose po bažnyčia palaidoti 
žmonės, tai 16-19 amž., epidemijų 
ir karų aukos, šie Vilniaus pože
miai buvo Vilniaus studentų ty- 

kitą kalbą jis tą kalbą teršia. Ir 
baisu, kad neilgai teks laukti, 
kol mes patys savo kalbą paver
sime šiukšlynu. Atrodo, kalbė
dami arba rašydami mes vado
vaujamės principu: nesvarbu, 
kaip pasakysi ar parašysi, kad 
tik suprastų. Šitoje vietoje aš 
įžiūriu ne vien tik mūsų pačių 
apsileidimą, bet daugiau tautinės 
ambicijos bei tautinio sąmonin
gumo stokojimą, nes kas gi bū
damas giliai sąmoningas nesi
piktintų šių dienų mūsų kalba 
bei jos skolintinėmis puošmeno
mis. Su kokiu įnirtimu ir pasi
piktinimu rovėme ir metėme ša
lin iš savo kalbos lenkiškas bei 
rusiškas priemaišas. O jų buvo 
daug. Šiandie pasklaidę ano me
to rdštus, ypač maldaknyges; mes 
tiktai stebėtis galime — ir kaip 
anuo metu žmonės jomis naudo
josi ir to nepastebėjo. Tuo tar
pu mes čia lygiai tą patį daro
me. Tik pabandykime kalbėda
mi angliškai ar kita kalba Įterp
ti lietuviškus žodžius, kaip kad 
mes savoje kalboje pasigauname 
angliškų, ir patys pamatysime, 
kokie mes apgailėtini juokdariai. 
Ir aš dar kartą noriu pabrėžti, 
kad pati kalba yra neklaidingas 
barometras, liudijąs tos tautos 
bei atskirų tautos narių tautinį 
sąmoningumą. Įvesdami į savo 
kalbą svetimybių mes ne tik kad 
neparodome savo augštesnio in
telektualinio lygio bei išsilavini
mo, o greičiau tuo liudijame sa
vo smukimą. Negi mes grįšime 
vėl į tą gadynę, kada mūsų kal
boje galiojo žyvatai šventųjų ar
ba giesmės svietiškos ir švintos.

ir išviso — jokios. Arba net pa
galiau jei šis, nors santūrus bei 
nuoširdus juokas, pasirodytų kaž
kaip lengvapėdiškas, tai žinokit, 
jog ir būdas šio žmogaus bus toks 
pat; o tai kas jums rodėsi pas jį 
kilnu ir augšta, tebuvę tik dirbti
na bei neprisipažįstančiai skolin
ta, ir galutinai toks žmogus pa
sikeis į blogą ir tik “naudingu” 
užsiimdamas, visas kilniausias 
idėjas nublokš be pasigailėjimo, 
kaip jaunystės klaidas, svajones ir 
pomėgius...”

Iš Dostojevskio “PAAUGLYS” 
Vertė iš rusų kalbos St. Čė.

Taip kalba, apie juoką, kurįo 
neskaitom reikšmingu, didysai 
žmogus; o apie jį jo duktė Ai- 
mėe: ”... išrodinėja savo sentė
vius kilus iš Lietuvos. Jų tėviškė 
buvus Minsko gubernija, kur iki 
šiol esanti vieta, Dostojevu vadi
nama. Tai glūdžiausia Lietuvos 
kertelė tarp Pinsko (Finišo) ba
lų. Dar 18 amž. Dostojevskiai (ta
da buvę katalikai) išsikėlę į Uk
rainą, tik paskui į Rusiją. Dosto- 
jevskaitė dažnai girdėjusi savo 
dėdę ir tėvą kalbant: “Mes, Dos
tojevskiai, esam lietuviai, bet ne 
lenkai. Lietuva yra visai kitas 
kraštas, nei Lenkija.” Lietuvis 
Dostojevskis asimiliavęsis su ru
sais, kaip ir daugelis lietuvių."

“Jokia tauta slavu civilizacijai 
tiek nėra davusi, kaip maža Lie
tuva. Kitos tautos dirbo sau, sa
vo garbei; Lietuva savo dvasios 
žiedus pavedė savo kaimynams. 
Lenkai, Ukraina ir Rusija to dar 
nesupranta ir nėra dėkingos. Bet 
ateis diena, kada aiškiai pažins 
kiek daug jos skolingos išskirtai 
tylinčiai Lietuvai”, sako Dosto- 
jevskaitė. (Ištrauka iš “Klacizmo 
Amžiaus Literatūros”)

St. čė.
17.IV.62.
Albury. 

rinėti 1935 m., o dabar savo laiš
ke “Tiesai” (122 nr.) du skaity
tojai — mokslo darbuotojai siū
lo organizuoti istorikų, medikų, 
inžinierių ekspadiciją moksliniai 
ištirti ne tik Domininkonų baž
nyčios, bet ir kitus Vilniaus po
žemius. Tie tyrinėjimai, esą, duo
tų naudos renkant medžiagą apie 
Vilniaus architektūrą, statybą, 
istoriją, religiją. Girdi, medžiaga 
būtų naudinga ir Vilniuje stei
giamam ateizmo muziejui (grei
čiausia, požemius tyrinėti bus 
leista tik šiuo pastaruoju sume
timu... E.).

VOKIEČIŲ PARODA VILNIUJE
Vilniuje, Vingio parko estrado

je buvo atidaryta, 16 dienų tru
kusi, Rytų Vokietijos elektrotech
nikos paroda. Tai ketvirtoji iš 
eilės vokiečių elektrotechnikos 
paroda. Joje buvo 400 eksponatų, 
daugumoje — elektriniai ir elek
troniniai matavimo prietaisai. Be 
to, buvo rodomi įvairūs galingu
mo elektros varikliai ir suvirini
mo technika. Vad. Vokietijos “De
mokratinė Respublika” pagal šių 
gaminitj eksportą pasaulyje uži
ma 8-tą vietą ir juos daugiausia 
eksportuoja į Sovietų Sąjungą. 
Vokiečiai parodoje skaitė specia
lias technikos paskaitas. Jų spe
cialistai dar buvo susitikę su 
Mokslų akademijos, Valst. Moksli
nio tyrimo darbų koordinavimo 
komiteto ir Liaudies ūkio tarybos 
darbuotojais. E.

KOMUNISTAS IRGI MOKA 
“KOMBINUOTI”

Kauno konservų fabrike (bu
vusiame “Maisto”) direktorius 
dabar J. Burnis. Komunistas. 
Anksčiau buvo konservų fabrike 
Kėdainiuose, paskui trumpą lai
ką direktoriavo muilo fabrike, 
Kaune. Tenai itin gerai draugavo 
su savo sandėlio vedėju Gursku. 
Paskirtas konservų fabriko direk
torium (ankstyvesniajam “suklu
pus kombinacijosie”), pasitraukė 
pas save ir Gurską, pasiskyrė jį 
ūkio vedėju, čia Gurskas susi
tuokė su maisto pramonės techni
kumą baigusia šio fabriko meist
re. Jaunoji Gurskienė tuojau ta
po išrinkta profsąjungos vietinio 
komiteto pirmininke ir paskirta 
fabriko kadrų skyriaus viršinin-
ke.

“Tiesa”, visa tai pasakojusi, 
stebisi:

“Štai kaip ‘sutvirtino’ savo už
nugarį direktorius. Geriausio jo 
draugo žmona — kadrų skyriaus 
viršininkė ir profsąjungos vie
tos komiteto pirmininkė. Todėl 
ir švaistomasi žmonėmis, kaip 
patinka: kas moka įtikti direkto
riui — į dešinę, kas to nesugeba 
— į kairę. Su darbo žmonėmis J. 
Burneikis elgiasi visiškai kitaip, 
negu iš tarybinio vadovo, komu
nisto reikalauja partija, tarybi
niai įstatymai. Jis atkakliai glo
boja sukčius ir grobstytojus, 
skriaudžia dorus žmones.” (LNA)

KAUNE SPAUSDINAMI 
LEIDINIAI AFRIKAI

Birželio 5 d. į tarptautinę mu
gę Poznanėje, Lenkijoje, išsiųs
tas Kauno K. Požėlos (buv. Spin
dulio) spaustuvėje atspausdintas 
lenkų kalba leidinys “Mokslas 
TS-je”. Už poros dienų į mugę 
Damaske pasiųsta tas pats leidi
nys ir brošiūra “Švietimas TS-je”, 
atspausdintas anglų kalba, šio 
pastarojo leidinio 30.000 egz. iš
siųsta į Ghanos respubliką. Afri
kiečiams toje pačioje spaustuvėje 
rengiama ir kita knyga, iliustruo
ta spalvotais paveikslais, “TS-ga 
.— Azijos ir Afrikos tautų drau- , 
gas”. E.★

Birželio mėn. pradžioje Kroku
voje, Lenkijoje buvo surengta 
Čiurlionio paveikslų ir reproduk
cijų paroda. Krokuvos spauda ta 
proga paskelbė straipsnį apie 
“Čiurlionį Krokuvoje”, lietuvio 
muziko gyvenimą ir kūrybą.

* PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ $
$ I USSR PER ŠVEDIJA J
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KOVO KREPŠININKAI

Apie krepšius ir vyrus 
Adelaidėje

KOVAS — PARATELS 54-47
Nors priešas kietai kovoja, kovie- 

čiams tenka pergalė, šiose rung
tynėse “Jumbo” Kriaucevičius pa
rodė savo sent} formą su jo tipiš
kais greitais praėjimais. Centro 
pozicijoj gerai pasirodė A. Daniš- 
kevičius, gerai išduodamas svie
dinį puolikams ir pats tiksliai mė
tydamas. Taškai: A. Daniškevi- 
čius 18, D. Kriaucevičius 14, D. 
Lee 6, A. Andrejūnas 6, K. Pro
tas 4, A. Vasaris 4, S. Lukoševi
čius 0, D. Kairaitis 0, J. Kriau
cevičius 0.

KOVAS — S.T.C. 42-47
Šios rungtynės be reikalo pra

loštos, nes priešas nebuvo labai 
stiprus. Mūsiškiai įėjo j aikštę su 
per dideliu pasitikėjimu, bet prie
šas pasirodo ne toks silpnas ir 
net vienu laiku veda 12-2. Pirmas 
puslaikis baigtas 10 taškų priešo 
persvara. Gynimas blogai žaidė, 
kai puolimas per daug stengėsi. 
Antrame puslaikyje koviečiai su
siorganizuoja ir net vienu laiku 
veda 3 taškais, bet priešas išnau
doja mūsiškių nesusiklausymą, ir 
rungtynes laimi. Šiose rungtynė
se labai gerai pasirodė D. Kai
raitis gynime, ypač gerai nuim
damas sviedinius nuo lentos.

KOVAS — CROWS 56-40
Priešas gan silpnas ir mūsiškiai 

lengvai laimi. Buvo parodytas 
gražus susižaidimas ir geros pa
suolės. Geriausiai pasirodė trene
ris D. Lee parodydamas savo seną 
meną — mėtymus iš kampų. Kovo 
taškai: D. Lee 18, D. Kriaucevi-

WWW

SPORTINĖS
Vyrų treneris D. Lee įtikino 

Kovo krepšininkus, kad kinietiš- 
kas maistas yra geras krepšininko 
konstitucijai. Jis pats laiko kavi
nę, kuri nieko bendro su tuo ne
turi. 

• * •
Sužinojom, kodėl A. Daniškevi- 

čius turi tokią gerą ištvermę aikš
tėje. Mat, įsitaisęs “modernišką” 
prancūzišką automobilį, pastebė
jo, kad neturi starterio. Tad pa
statęs ant kalno, stumia jį žemyn, 
tada vejasi žemyn, įšoka į vidų. 
Aš manau, kad turėtų būti leng
vesnių būdų “pompa” nusikratyti- 

* * *
“Jumbo” pasidaręs klubo pir

mininku, pasidarė labai oficialus. 
Visur po šlipsu, net į treniruotes. 
Mat, sako, reikia formą palaiky
ti. Žadėjo net su kaklaryšiu tre

FUTBOLO TAURĖ BRAZILIJAI
1962 m. pasaulio futbolo pir

menybes Čilėje laimėjo Brazilijos 
rinktinė, finale įveikusi puikiai 
žaidžiančius čekus 3:1 (1:1). Če
koslovakijos rinktinė prieš atvyk- 
dama į Čilę nebuvo augštai ver
tinama, bet nustebino visus pir
mose pogrupių rungtynėse sužai
dusi lygiomis (0:0) prieš favori
tus brazilus. Ketvirčio finaluose 
Čekoslovakija įveikė Vengriją 1:(), 
Jugoslavija — Vakarų Vokietiją 
1:0, Čilė — Rusija 2:1 ir Brazilija 
— Anglija 3:1. Labai aštriose pus
finalio kovose Čekoslovakija įtiki
nančiai nugalėjo Jugoslaviją 3:1 
ir Brazilija — Čilę 4:2. Paskuti
nėse rungtynėse abi komandos 
prarado po žaidėją, kurie buvo 
teisėjo pašalinti iš aikštės už ne
A\WAVA,AWA,.V.VAV>’.\‘>,A,.V.'.V.Y»VAVAYAW>

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

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

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

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

čius 12, A. Daniškevičius 10, D. 
Kairaitis 8, K. Protas 4, V. Luko
ševičius 4, J. Kriaucevičius 0.

* * *
Kovo krepšinio komandai liko 

dar žaisti vienos rungtynės žie
mos turnyre. Dabar stovi 3-čioje 
vietoje taškų lentelėje ir turi ga
rantuotai vietą pusfinaliuose.

KOVAS MOTERYS
Gerai pasirodžiusios B klasėje, 

kovietės buvo pakeltos į “A” kla
sės pirmenybes Parramatta mies
to turnyre. Čia krepšio lygis gan 
augštas ir mūsiškėms sunku at
silaikyti? Iš 5-kių rungtynių jos 
laimėjo vienas. Bet tas ne taip 
svarbu, nes žaisdamos augštesnė- 
je klasėje, gaus daugiau prakti
kos ir prityrimo sekančiai spor
to šventei.

KOVAS — AUBURN 14-30
Nors ir priešas buvo gerokai 

pranašesnis, mūsiškės puikiai pa
sirodė ir rezultatas turėjo būti 
daug švelnesnis. Kovietės labai 
gerai gynė, ypač smarkiai kovojo 
dėl sviedinio. Krašto puolikės 
pora sykių labai gražiai su drib- 
lingu praėjo, bet nepasisekė įmes
ti. Trūksta pasuočių. Nors daž
nai atimdamos sviedinį iš prie
šininkių, jį vėl prarado, kadangi 
pasuotės labai blogos ir sviedinys 
kartais net atiduodamas tiesiai į 
priešininkių rankas.

šiaip, matosi padaryta didelė 
pažanga per paskutinius 3 mėne
sius ir grįžus treneriui V. Bin
kiui, žaidimo lygis dar pakils.

UVUVUt

NUOTRUPOS
niruotis, bet treneris įtikino jį, 
kad tai būtų nepatogu.

♦ ♦ *
Kas nori pirkti M.G.? Vienas 

krepšininkas palieka savo M.G. 
gatvėje ii- meldžiasi, kad kas nors 
jį “pasiskolintų”, nes jau seniai 
“serga”. Bet be laimės, tad žada 
palikti viduryje Harbour Bridge, 
tikrai kas nors jį nutemps, o insu
rance sumokės pinigus — visi bus 
laimingi (galbūt!').

• • •
Ne vien tik Chruščiovas ir Ken

nedy turi “summito” konferenci
jas. “Vilko” pirmininkas, atvykęs 
į Sydney, turėjo augšto lygio pa
sitarimus su “Kovo” galva. At
rodo pasitarimai buvo gan svar
būs, nes užtruko iki ryto. Pasi
kalbėjimų rezultatas — sydnėjiš- 
kiai svečiavosi Canberroje.

sportinius elgesius.
Trečia vieta teko šeimininkams, 

kurie vienintelį įvartį pasiekė pir
moje pratęsimo minutėje ii- pri
vertė Jugoslaviją pasitenkinti IV 
-ta vieta.

Čilės sostinėje Santiago tauti
niame stadione įvyko nekantriai 
lauktas finalas tarp Brazilijos ir 
Čekoslovakijos rinktinių. Pirmo 
kėlinio rezultatas 1:1 išsilaikė iki 
paskutinių 25 minučių, bet po to 
puikus brazilų puolimas du kartus 
nuginklavo darniai žaidžiančią 
ček gynybą, ir pasaulio čempio
nais tapo antrą kartą iš eilės, su 
teise pasilaikyti JULES RIMET 
taurę sekantiems keturiems me
tams.

Brazilijos rinktinės pusiau kai- 

šių metų krepšinio pirmenybių 
Pietų Australijoje pirmasis var
žybų ratas eina prie galo. Vyties 
krepšininkai, dalyvaują šiose pir
menybėse, pasirodė silpnokai. Pir
moji vyrų komanda, žaidžianti 
augščiausioje klasėje, iki šiol te
pajėgė laimėti vienas rungtynes. 
Varžybų lentelėje užima antrą 
vietą, žinoma, iš apačios. Vargu 
ar galima tikėtis, kad iš šios vie
tos pavyktų išsikrapštyti, nebent, 
į paskutinę...

Šią komandą į lentelės galą 
nustūmė patys žaidėjai. Daugelis 
šios komandos žaidėjų žaidžia, at
rodo, tik iš pareigos. Nėra jokio 
entuziazmo, jokios kovos dvasios 
ir noro laimėti. Ekant tokioms 
nuotaikoms komandoje, poros va
landų savaitėje treniruotės (ne 
visada visų lankomos) nedaug pa
deda. Žaidėjai po kiekvieno pra
laimėjimo neturi drąsos prisipa
žinti jog blogai žaidė. Visuomet 
pralaimėjimo kaltė suverčiama 
treneriui arba žaidimo draugams. 
Į šią padėtį komandą įstūmė lai
ku neparuošimas tinkamų jaunų 
pamainų. Jaunieji žaidėjai anks
čiau žaidė beveik be jokių trene
rių, ir, žinoma, nepadarė pažan
gos. Atrodytų, dabar telieka drą
siai leisti žaisti pamainoms, ir vi
są dėmesį nukreipti į prieauglio 
tinkamą paruošimą.

Antroji (rezervine) vyrų ko
manda laikosi truputį geriau ir 
užimą septintą vietą lentelėje. 
Šios komandos žaidėjai turėtų bū
ti pamaina pirmajai komandai; 
gaila, žaisdami visą laiką be tre
nerio, jie yra labai silpni techniš
kai.

Vytiečių paguoda tai trečioji 
jaunių (iki 18 metų) komanda. 
Dabar lentelėje užimama penktą 

Irgi sportininkas...

rys puolėjas Pele vadinamas fut
bolo princu. Spalvuotas (negras) 
21 mt. amžiaus, kurio tikra pa
vardė — Edson do Arantes Nas- 
cimento yra turtingiausias futbo
lo žaidėjas pasaulyje ir klubas 
“Santos" atsisakė perleisti jį Ita
lijos klubui “Juventus” už 550.000 
sv. Futbolo žaidimas ir pravardė 
Pele šiam talentingam sportinin
kui pritapo dar ankstyboje jau
nystėje ir savo turtų interesams 
apsaugoti turi prievaizdą (mana
ger), kurį jis vadina “Riebusis 
Pele”. Pinigus investavęs į gyve
namųjų namų statybą, aprūpinęs 
visus giminaičius nuosavais na
mais, gyvena, kukliai, su draugais 
viešbutyje ir džiaugiasi kad jo 
taip mėgiamas sportas — pelnin
gas. Uždirba 1.000 sv. savaitėje.

Šios pirmenybės Čilėje italų 
futbolo mėgėjams paliks karčius 
prisiminimus. Pirmose pogrupių 
rungtynėse prieš Čilės rinktinę 
jau pirmame kėlinyje teisėjas, 
anglas, pašalino du italų žaidėjus 
iš aikštės už nesportiškus elge
sius, todėl nenuostabus jų pralai
mėjimas 0:2. šis pralaimėjimas 
smarkiai pribloškė italus jr į fi

vietą, ir yra vilties, kad bus pa
kopta augščiau. šią komandą ne
seniai pradėjo treniruoti A. Me- 
rūnas ir turi daug darbo betaisy
damas žaidėjų klaidas, išmoktas 
žaidžiant be trenerio. Visgi tai 
geriausiai treniruotes lankanti ko
manda, turinti ryžto kovoti lai
mėti. Linkėtina, kad A. Merūnas 
be žaidimo technikos mokymo, iš 
šios komandos padarytų pavyz
dingą visiems vytiečiams sportinį 
vienetą. Sportinės drausmės prin
cipų žaidėjus išmokinti yra daug 
sunkiau, negu paties žaidimo, čia 
treneriui į pagalbą turi ateiti ir 
Klubo bei krepšinio sekcijos Val
dybos. įskiepijus žaidėjams spor
tinės drausmės, ir žaidime tuo 
pačiu bus pasiekti geresni re
zultatai.

Kas pasakyta apie trečią (jau
nių) komandą, beveik žodis žodin 
tinka ir ketvirtai (jauniai iki 14 
metų) komandai. Lentelėje tai 
pat užimama penktą vietą. Be žai
džiančių už šią komanda žaidėjų 
dar keletas gana jaunų (8 — 10 
metų amžiaus) lanko treniruotes, 
nors dar nežaidžia, šiems beveik 
svarbiau sportinio elgesio ugdy
mas, negu pats žaidimas. Susipa
žinę su žaidimo taisyklėmis ir 
pagrindiniais judesiais — veiks
mais, jie augdami, stiprėdami fi
ziniai, trenerio nuolatinėje prie
žiūroje tobulins ir savo žaidimą. 
Dabar jiems įkaltos sportinės 
drausmės ir elgesio taisyklės pa
liks gerus vaisius.

Mergaičių pirmoji komanda, 
treniruojama R. Petkūno, užima 
trečią vietą. Prie gerų pastangų 
galėtų išsilaikyti ketveriukėje. 
Komanda padarė truputį pažan
gos. Išskyrus porą žaidėjų, to ne
galima pasakyti apie metimus ir

nalinius žaidimus nepateko ir ma
tosi kad minimas atsitikimas nei
giamai atsilieps į šių valstybių 
netik sportinius bet ir diplomati
nius santykius. Italų futbolo mė
gėjai, stebėję rungtynių per- 
transliavimą per televiziją, tlefo, 
nais, grasinančiai, užpuolė Čilės 
atstovybę Romoje.

Nežiūrint pietiečių tempera
mentingų išsišokimų 1962 m. pir
menybės pasižymėjo ypatingai 
augštu žaidimo lygiu ir Pietų 
Amerika, dar kartą įrodė pasau
liui, jog yra futbolo tvirtovė.

R. Sidabrai
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FORD TRUCKS 15 cwt. to 7 tons.

Pilnai garantuoti NAUDOTI AUTOMOBILIAI
Jūsų asmeniniams patarnavimams reprezentantas 
1VO GINA kalba pagr. europiečių kalbomis. 
Skambinkite po darbo valandų UB 8922

HASTINGS DEERING Tel.
Hume Hwy YAGOONA 700601

sportišką drausmę.
Antroji mergaičių komanda 

varžybų lentelėje yra antra iš apa
čios. Už šią poziciją nekaltintinos 
žaidėjos, žaidžia stiprioje grupėje 
ir, svarbiausia, neturi nuolatinio 
trenerio. Trūksta taipat ir pamai
nų — prieauglio. Į šią komandą 
reikia atkreipti daugiau dėmesio, 
nes antraip pirmoji mergaičių 
komanda susilauks vyrų pirmo
sios likimo... Žaidimo metu šios 
komandos žaidėjos stengiasi, bet 
visur matyti reikalingumas inten
syvaus, kruopštaus treniravimo. 
Atrodo, perdaug dėmesio skiria
ma pirmai komandai ir pamiršta
ma antroji, galbūt, kaip kuriais 
atvejais daugiau svarbos turinti 
prieauglio komanda.

Vyties Klubas subūrė gana gau
sų krepšinio žaidėjų skaičių, nors 
kai kurioms komandoms (mergai
čių) dar turėtu būti pajieškonia 
pakaitų. Dabar būtų pats laikas 

£ Didžiausias kontinentalinių gėrimų pasirinkimas. *:*
X Užsakymai pristatomi į namus. Visokiomis progomis kreipkitės X 
? i ?
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SOVIETINIAI GAMINIAI UŽSIENYJE
Tokį laikrodį, kuris sovietams 

pagaminti kainuoja apie 23 sva
rus, jie užsieniuose pardavinėja 
mažiau kaip už 7 svarus. Vadinas 
negaunamas nė trečdalis tos kai
nos, kurią iš tiesų reikėtų imti. 
Tą didelį skirtumą primoka so
vietų vyriausybė.

O kai tų sovietinių laikrodžių 
nekomunistiniuose kraštuose par
duodama dešimtys tūkstančių, 
tai nuostoliai susidaro didžiuliai. 
Jokiame sovietų biudžete nenu
matytos tos primokėj imams skir
tosios sumos. Jos yra paimamos 
iš tų milijonų svarų, dolerių ir 
frankų, kurie laikomi propagan
dos reikalams įvairiuose pasaulio 
kraštuose. Žinoma, tokiomis pi
giomis kainomis sovietai užsie
niuose pardavinėja ne vien tik 
laikrodžius, bet ir įvairiausias 
mašinas, net žibalą.

Nesigailėdami milžiniškų pri- 
mokėjimų, sovietai užsieniouse pi
giai pardavinėjamąsias savo pre
kes laiko propagandiniais gink
lais. Partijos biuletenyje štai ra
šoma, kad užsienių vartotojas iš 
tų prekių susidarąs įspūdį, jog 
sovietų pramonė yra pranašesnė 
už kapitalistinę, jog sovietiniai 
gaminiai yra žymiai pigesni ir jog 
perkant sovietinius gaminius gau
nama ne tik geresnė rūšis, bet ir 
pinigų sutaupoma. Taigi tie pri
mokė jimams skiriamieji milijonai 
yra tam,kad užsieniuose būtų gal
vojama, jog visiškai tikras yra 
Chrduščiovo pasigyrimas: “Sov. 
Sąjunga darosi pažangiau
sias pramonės kraštas pasaulyje”.

Tuo tarpu ta pramonė yra at
silikusi, neaprūpinama naujomis 
mašinomis, taigi ii- gamybos kaš
tai nepaprastai dideli. Partijos 
biuletenis štai nurodo, kad reikia 
stengtis siekti pramonės automa
tizacijos ir tuo būdu mažinti ga
mybos išlaidas, štai partijos biu

susirūpinti, ypatingai jaunių tar
pe, žaidimo ir svarbiausia sporti
nių dorybių pakėlimu, žiūrint iš 
tautiškumo išlaikymo jaunimo 
tarpe taško, atrodytu, jog svar
biausia suburti jaunimą į savus 
Klubus, o ne tiek svarbu sporti
niai laimėjimai. Visgi taip nėra. 
Nesiekiant laimėjimų, nedarant 
pažangos, ši jaunimui natūraliai 
artima organizacija pasidarys neį
domi. Kiekvienas jaunuolis-lė sa
voje prigimtyje yra veržlus, sie
kiąs ir dinamiškas, taigi tik to
kias savybes turinti organizacija 
jam ir patiks, šios mintys, galvo
ju, pilnai tiks ir kitiems mūsų 
sporti Klubams ir jų vadovybės 
turėtų visą dėmesį ir energiją 
skirti prieauglio ugdymui. Per
daug ligi šiolėj buvo tūpčiota apie 
pirmąsias komandas. Turint tin
kamai paruoštą prieauglį, ilgai
niui sustiprės ir pirmosios koman

dos. B. Nemeika.

letenio prisipažinimas: ‘Jau įro
dytas dalykas, kad gerai veikian
čios kapitalistinės įmonės gali ga
minti už trečdalį tos kainos, kuri 
už tą pačią prekę išeina sovieti
nėse įmonėse”.

O kol ta numatytoji automatiza
cija dar įvyks, patys sovietinių 
kraštų gyventojai už laikrodžius* 
foto aparatus ir kitokius pramo
nės gaminius bus priversti, kaip 
ir iki šiol, mokėti nežmoniškas 
kainas. Jie sumoka ne tik gaminio 
kainą, bet dar ir tą priedą, kuris 
vyriausybei reikalingas vykdyti 
primokėjimams už kituose kraš
tuose nepaprastai pigiai parduo
damąsias prekes. Politiškai tie 
milžiniški primokėjimai turėtų 
reikšti Chruščiovo “taikių varžy
bų su Vakarais” užsimojimą. Už
sienyje pigiai pardavinėti sekasi, 
bet Sov. Sąjungos pirkėjai skun
džiasi ir nerimauja, kad viskas 
brangu. Jiems liepiama susispaus
ti ir dirbti iš paskutiniųjų. Politi
niai agitatoriai ir partiniai pro
pagandininkai jiems dabar tik ka
la į galvą, kad geri laikai dar at
eis po 20 metų.

SUSIMAIŠĖ
Ant vieno Temzės tiltų, Lon

done, stovi vyriškis ir rūko pyp
kę, atsirėmė į baliustradą. Prisi
artina jauna mergina, kuri sujau
dintai kalba pati sau:

— Viskas užbaigta, šiandien 
ketvirtadienis ir Jonas turėjo at
vykti į pasimatymą. Laukiu visą 
vakarą, o jo nėra. Jis manęs ne
bemyli; gyvenimas nebeturi pras
mės... Nusiskandinsiu!

Mergina buvo belipanti per ba
liustradą, bet vyriškis pagriebė 
ją surikdamas:

— Nebūk kvaila, šiandien juk 
trečiadienis!'

PADĖKA GYDYTOJUI
Valgykloje jaunas vyras prisi

artino prie gydytojo ir tarė:
— Daktare, nuoširdus ačiū už 

mano reikalu suteiktą pagalbą.
— Bet, — nustebęs žiūrėjo 

daktaras, — neprisimenu jūsų sa
vo ligonių tarpe.

— Teisingai, — pastebėjo vy
riškis. — Matote, jūs gydėte ma
no dėdę,o aš esu jo turtų paveldė
tojas. Taigi, tariausi, pritinka pa
dėkoti...
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nOsk pastogė
Lietuviai Australijoje

NEWCASTLE LIETUVIŲ 
CHORO KONCERTAS

Newcastle lietuvių choro tre
čiasis koncertas (16.6.) Transpor
to halėje, Hamintone, kaip ir abu 
ankstyvesnieji, visais .atžvilgiais 
gerai nusisekė. Dalyvių priskaito- 
ma virš dviejų šimtų, o koncerte 
girdėti bei matyti meniniai pasi
rodymai buvo augšto lygio.

S. Žuko diriguojamas choras 
pirmoj koncerto daly sudainavo 
God Save the Queen (solo Z. Za
karauskienė), Per girią, giružėlę, 
Laisvės varpas, Kur giria žaliuo
ja, Stikliukėlis ir Waltzing Matil
da. Toliau p. M. Rimgaudienės 
tautinių šokių grupė mikliai ir 
gyvai pašoko “Mikutienę” ir “Ku
bilą”. šios grupės prieauglis — 
mažytės lietuvaitės nor nedrąsiai, 
bet gražiai pašoko “Bitelę”, šo
kiams grojo akordeonu V. Nekro
šius. Gražuolė balerina Zita Gas- 
parionytė havajiškos šokėjos 
“uniformoj" dailiai pašoko dviejų 
dalių (lėtai ir greitai) šokį “Rock 
a-hula”.

Koncerto antroje dalyje S. Žu
ko choras sudainavo Jaunimo 
giesmę, Pasisėjau žalią rūtą (šios 
dainos finalas skambėjo ypatingai 
gražiai ir stipriai), Nudavė duk
relę ir Pamylėjau vakar. Koncer
tas užbaigtas Lietuvos himnu. 
Karšti ir ilgi plojimai publikos, 
kurios didesnę pusę sudarė sve
timtaučiai, lydėjo kiekvieną kon
certo programos punktą.

Koncertui pasibaigus įvyko 
“Miss Lithuania of NewcNastle” 
gražiausios lietuvaitės rinkimai. 
Gražuolių konkurse dalyvavo 13 
apylinkėj gyvenančių lietuvaičių. 
Kadangi jos visos yra tikrai gra

NEUŽTENKA TIKTAI LAIKRAŠTI SKAITYTI, REIKIA IR UŽ JI 
ATSILYGINTI. AR KARTAIS NESI SKOLINGAS UŽ 

“MŪSŲ PASTOGĘ?”

SOVIETIŠKO ROJAUS SIENOS
Kai sovietų kosmonautai, ap- 

skridę žemės rutulį, pasiekę žemę, 
tai, esą, jie pareiškę, kad skr isda
mi jie tuojau galėję atpažinti so
vietų kraštą — buvę aiškiai ma
tyti sovietiški kolchozai, trakto
rių suarti laukų ketvirtainiai. 
Nors nepaminėjo, bet neabejoti
nai jie ryškiai galėjo pastebėti 
koncentracijos, priverčiamųjų 

"darbų stovyklas ir ypač tą milži
nišką “kinų sieną”, kuri apjuosia 
Sovietų Sąjungą ir jos įtakoje 
esančius satelitinius kraštus. Tiek 
sausumoje tiek iš jūrų pusės S. 
Sąjunga yra apsupta nepaprasta 
juosta, atseit sienų apsaugos juos
ta, kurioje įrengta visokeriopos 
naikinimo priemonės tiems, kurie 
tą juostą bandytų be sovietų va
lios pereiti. Oficialiai pareiškia
ma, kad tos priemonės tam “kad 
sukliudytų užsienio provokacijas, 
vakarų agentų prasiskverbimą ir 
kaip apsauga prieš netikėtus už
puolimus”. Tikrumoje — tai už
tvara saviems žmonėms, kad jie 
neištrūktų iš to naujojo rojaus. 
Vokietijoje juokaujama, kad esą 
Dievas, nubaudęs pirmuosius žmo
nes, išvaręs juos iš rojaus ir prie 
vartų pastatęs angelą su ugniniu 
kardu, kad jis neįleistų išvarytų
jų, jei jie bandytų grįžti. Sovie
tiškame rojuje esą atvirkščiai — 
statoma sargybos, kad iš rojaus 
nepabėgtų...

M. ir A. VASARIAMS,

jų mylimai motinai mirus, skausmo ir liūdesio 

valandoje giliai užjaučia
A. ir V. Skeiviai

A. A.

Mirus URŠULEI VASARIENEI

p.p. Vasarių šeimai gilią užuojautą reiškia

ir drauge liūdi

Šutai

žios, tai teisėjų komisijai tikrai 
buvo labai sunku išrinkti tris gra
žiausias. Teisėjais buvo pakviesti 
trys australai: 1. D. MacDougall 
— City Council alderman ir ge
rųjų kaimynų tarybos pirminin
kas, 2. Mark Stafford — teatro 
režisierius ir direktorius ii- 3. Mrs. 
J. Daley — mergaičių gimnazijos 
meno mokytoja. Teisėjai pirmąja 
gražuole (Miss Lithuania of New
castle) pripažino Danutę Skuo- 
daitę, antrąja — Renatą Jazbu- 
tytę h' trečiąja Daną Bajelytę. 
Visos trys išrinktosios buvo pa
ženklintos atitinkamais šilkiniais 
kaspinais ir joms įteiktos numaty
tos premijos, gi visos kitos, da
lyvavusios vakaro konkurse, buvo 
taip pat atitinkamai apdovano
tos.

Po pravesto konkurso dar vyko 
šokiai su užkandžiais ii- alučiu.

Kor.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ + + + + + + + + + + O + + »
“ SYDNEY JAUNIMO ORGANIZACIJŲ RUOŠIAMAS "

ŠIUPINYS
” įvyks Dainavos salėje liepos 7-tą dieną. Pradžia 7 vai. vak.
“ . Kvietimų kainos 10 šil. ir 8 šil. Kvietimus iš anksto galima už- «►
“ sisakyti pas p-lę J. Kolakauskaitę 32 Cornwall Rd., Auburn -►
“Programa prasidės punktualiai. 649 9379.

Rezervuotus bilietus atsiimti 15 Po šiupinio įvyks pasilinksminimas. Veiks gėrimų bufetas. -
- ■ min. prieš 7 vai. Kviečiame visus. Rengėjai ’ ■

Kaip pavyzdys tų vadinamų pa
sienio apsaugos priemonių čia pa
teikiama duomens (remiantis vo
kiečių laikraščiu “Die Welt”) apie 
pasienio apsaugos juostą, kuri 
skiria vakarinę Vokietiją nuo ry
tinės.

5 km. atstume nuo zonos sie
nos (iš rytų pusės) prasideda va
dinamoji atskiriamoji zona. Į šią 
zoną tegalima įžengti tik turint 
specialius leidimus, išduodamus 
liaudies policijos. Atskiriamosios 
zonos gyventojai turi “pine vie
tos pririšančius” pažymėjimus ir 
turi tik ribotą judėjimo laisvę. 
Asmens, kurie, partijos nuomone, 
simpatizuoja vakarams, kurie jau 
buvę bausti arba savu laiku persi
kėlę iš vakarų, iš šios zonos iš
kelti.

Einant toliau sienos link, įžen
giama į 500 m. pločio apsaugos 
juostą. Čia galima auginti tik bul
ves, runkelius ir kitus žemaūgius 
augalus. Javus sėti uždrausta, 
nes jie gali sukliudyti sargybai 
stebėti apylinkę. Ūkininkai laukus 
dirbti tegali tik atitinkamam pa
sienio apsaugos daliniui leidus. 
Po 9 vai. vakaro visoks judėji
mas ant kelių draudžiamas, visi 
viešbučiai, turi būti uždaryti. Už 
šios juostos — 130 .m. saugumo 
juosta, šioje juostoje iškirsti visi 
medžiai, krūmai ir trobesiai nu
griauti. Kai šioje juostoje dirbo

JAUKUS POBŪVIS 
BANKSTOWNE

Birželio 23 d. Dainavos salėje 
įvyko A.L.B. Apylinkės Valdybos 
šokių vakaras, kurio metu buvo 
renkama gražiausia Sydney gyve
nanti lietuvaitė. Pobūvis buvo 
jaukus ir linksmas; jame dalyva- 
vavo nemažai svečių iš viso Syd
ney miesto. Taip pat minimam 
pobūvio įvairumui papildyti buvo 
padaryta kukli, bet jauki progra
ma iš baleto, dueto, loterijos ir 
“Miss Lietuva Sydnėjuje” karū
navimo ceremonijų. Programą su
darė nauji veidai ir pasirodymai 
vien tik iš jaunų mergaičių.

Baletą pašoko p-lė Aqua Mei- 
liūnaitė. Aqua yra jauna baleto 
šokėja ir ateity bus galima ja di
džiuotis.

P-lės Edą Kymantaitė ir Dan
guolė Redikytė savo dueto daino-

KIEK AŠ SUŽINOJAU!

Birželio 17 d. Melbourne įsis
teigė blaivininkų sekcija prie apy
linkės valdybos. Šios sekcijos už
davinys propaguoti blaivybę ir 
lietuviškus parengimus aprūpinti 
vaisių ir daržovių sunkomis.

★
Birželio 21 d. iš Lietuvos atvy

ko į Sydney Julius Gintalas, 58 
m. amžiaus. Po 18-kos metų jis 
vėl susitiko žmoną ir dukrą, kurią 
jis paskutinį kartą buvo matęs 
vos ketverių metų.

miško darbininkai, tai juos pri
žiūrėjo karininkas ir keli sargy
biniai. Tikrieji sienos sutvirtini
mai prasideda su 6 m. kontrolės 
juosta, kurioje patruliuoja sargy
biniai. Jie, stipriai ginkluoti, 
vaikšto nemažiau po du (vienas 
kitą sekti) ir su specialiniais šu
nimis. Po 1961 m. rugp. mėn. 13 
d. ši juosta sustiprinta: įrengta 
10 m. mirties juosta, kurioje nėra 
jokio augalo; spygliuotų vielų 
tvoros, užtvertos ant medinių ir 
betoninių stulpų (buv. miško vie
toj — vieloms pritvirtinti naudo
jama žmogaus augščio palikti me
džių kelmai) ir 25 m. minų lau
kas. Minos naudojamos sovietiš
kos, turinčios 35 m. veikimo spin
dulį. Minų lauke išvesti išsukinė
ti takeliai, įvairūs signalizavimo 
įrengimai; paslėptas vielas palie
tus arba pradeda automatiškai 
šaudyti, arba įsijungia šviesos ar 
garsiniai signalai, šiems signa
lams pradėjus veikti, sargyba tuo
jau įtartinon vieton paleidžia ug
nį. Už šios zonos — vėl plačios 
spygliuotų vielų tvoros, už kurių
— 15 m. .tekėjimo juosta. Už šios
— 10 m. juosta, visada laikoma 
juoda, atsieit, išarta ir išakėta. 
Už visų šių juostų, prie pat sie
nos, įspėjamoji tvora. Be to, visa
me šiame plačiame rajone įrengti 
aukšti stebėjimo bokštai.

Sunku įsivaizduoti, kaip vis dėl
to tam tikras žmonių skaičius 
perbėga į vakarus. Tačiau niekas 
nežino, kek jų sugaunama, su
žeidžiama ar žūsta.

mis maloniai nuteikė klausytojus.
Loterijai dovanota vienos gerai 

žinomos visiems sydnėjiškiams 
ponios, pačios padaryta lėlė (mi
nima ponia nesutiko skelbti savo 
pavardės spaudoje). Kiti loterijos 
dalykai buvo suaukoti Bankstown 
Apylinkės Valdybos.

įdomiausią ir ilgiausią progra
mos dalį sudarė gražiausios Syd- 
nėjaus lietuvaitės linkimo cere
monijos. Konkurse dalyvavo 14
lietuvaičių, kurios du kartu pra-
ėjo pro teisėjų stalą eilės tvarka. 
Teisėjais buvo pakviesti iš svečių 
tarpo: J.A. Skirka (pirmininkas), 
H. Stošius, A. Lašaitis, V. Nar
butas ir D. Melnininkas. Teisėjai
po pirmo gražuolių pasirodymo 
buvo priversti iškviesti antrą kar
tą vėl pasirodyti penkias gražuo
les ir po trumpos pertraukos pa
skelbtas sprendimas: Pirmą vietą
— Miss Lietuva Sydnėjuje laimė
jo Nr. 14 (p-lė L. ZAKARAITĖ) 
3 balsai ir antra vieta — Nr. 3
— 2 balsai (Genutė DAMBRAUS
KAITĖ).

Bufetas buvo turtingas savo 
įvairiais gėrimais ir skaniais lietu
viškais sumuštiniais, kuriuos pa
gamino p.p. Lelešienė, šurkienė 
ir žygaitienė. Rengėjai labai dė
kingi minimiems asmenims už 
talka.

M.

PAMALDOS
Liepos 8 d. bus laikomos tik 

vienos pamaldos Sydney lietu
viams Camperdown 12 vai.

Sydney ateitininkai išleido idė
jos draugą Vytą Mironą ir jo bro
lį Petrą į Ameriką. Iš Sydney iš
plaukė laivu “Oriana” birželio 27 
d.

Birželio 24 dieną buvo suruošta 
jiems kuklios išleistuvės p.p. La- 
šaičių namuose, kuriose dalyvdvo 
kun. P. Butkus ir ateitininkai. 
Vaišių metu pasakyta gražių kal
bų, palinkėta neužsnūsti ant do
lerių, nepamiršti savo palikusių 
draugų Australijoje.

★

Birželio 30 d. staiga vedė Juo
zas T. Rotcas, Australijos Rajo
no skautų spaudos skyriaus virši
ninkas. Vestuvių apeigose iš lie
tuvių dalyvavęs A. Garelis. Pa
tirta, kad kraičio gavęs raudona 
M.G.

★

Birželio 22 d. buvo sušauktas 
metinis Dainos choro susirinki
mas, kurio metu padaryta darbų 
apžvalga ir išrinkti seniūnai. Cho
ro seniūnu išrinktas Povilas Lau
rinaitis, kandidatu paliko buvęs 
seniūnas E. Lašaitis. Atskirų bal
sų seniūnai: tenorų — V. Stasiū- 
naitis, bosų —• J. Maksvytis, so
pranų — p. Lelešienė ir altų E. 
Belkienė. Susirinkime buvo ap- 
tarta kelionės į Dainų šventę rei
kalai. šiam susirinkimui pirmi
ninkavo choro dirigentas p. K. 
Kavaliauskas ir sekr. P. Laurinai
tis.

★

Birželio 30 d. Dainavoje įvyko 
uždaros iškilmės: cabramatiškių 
iniciatyva buvo pagerbtas ir pa
vaišintas Dainos choras ir drauge 
atšvęsta kun. P. Butkaus vardi
nės: vienu šūviu du zuikiai.

★

Liepos 1 d. Dainavoje buvo su
sirinkusios soc. globos D-jos mo
terys aptarti savo reikalų. Priim
ti įstatai ir nutarta D-ją regis
truoti. Po susirinkimo buvo arba
tėlė.

| Dr. J. MACKIEWICZ
NERVŲ LIGŲ $ 

; SPECIALISTAS $ 
Pacientai priimami tik

$ iš anksto susitarus. >; 
sj 25 Ballton Str., St. Kilda, Vic. £ 
$ telef: LB 4083
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

Pranešimai
PRANEŠIMAS

Liepos 29 d. 2 vai. p.p. šaukia
mas Canberra Apylinkės visuoti
nis susirinkimas Good Neighbour 
salėje, Riverside.
Darbotvarkė:

Susirinkimo atidarymas.
Prezidiumo sudarymas.
Valdybos ir Kontr. K-jos pra

nešimai.
Diskusijos dėl pranešimų.
Naujų organų rinkimai.
Atstovų rinkimai į ALB Tarybą.
Klausimai ir sumanymai.
Nesusirinkus laiku daugumai, 

po valandos šaukiamas antras su
sirinkimas 3 vai. ten pat, kuris 
bus laikomas teisėtu neatsižvel
giant į dalyvių skaičių.

Tuoj po minėto susirinkimo 
įvyks skautų tėvų ir rėmėjų susi
rinkimas.

Canberros Apylinkės Valdyba

STUDENTŲ DĖMESIUI
Liepos 15 d. (sekmadienį) 7 vai. 

vak. įvyks tradicinis pabaltiečių 
studentų pobūvis Estų namuose 
141 Campbell St., City. Šiais me
tais pobūvį ruošia estai studentai, 
ir vakaro tema yra “An Evening 
In Bad Taste.”

Apsirengimas nevaržomas. Įė
jimas 10 šil. įskaitant vakarienę 
ir įdomią programą. Gėrimai gau
nami vietoje.

Estų studentai maloniai kviečia 
lietuvius studentus kuo gausin- 
giau dalyvauti.

DĖMESIO
Artėja tradicinis Sydney lietu

vių studentų akademinis savait
galis, kuris įvyks rugpjūčio 10 - 
12 d.d. įprastoj vietoj Bateau 
Bay, N.S.W. Kaina £3 asmeniui. 
Jau dabar galima užsirašyti pas 
kol. J. Kolakauskaitę 32 Cornwall 
Rd., Auburn, tel. 649-9379.

Visi Australijos lietuviai stu
dentai maloniai kviečiami daly
vauti šiame savaitgaly.

A.L.S.S. Sydney
Skyriaus V-ba

PADĖKA
Reiškiame didelę padėką kun. P. Butkui, Sydnėjaus atei

tininkų kuopai ir p.p. Lašaičiams, kurie suruošė mums gražias 
išleistuves mums išvykstant j Ameriką.

Vytautas ir Petras Mironai

MOKSLINĖ KONFERENCIJA RASEINIUOSE

Birželio mėn. Raseiniuose bu
vo sukviesta Lietuvos Mokslų 
akademijos lietuvių k. ir literatū
ros instituto mokslinė konferen
cija “Literatūra ir dabartis”. 
Šioje konferencijoje padaryti 
pranešimai liudija apie raseiniš
kių “pasitarimų” pobūdį. Taigi, 
J. Lankutis, V. Kubilius, J. Ka
minskas svarstė tokius klausimus: 
literatūra ir komunistinė visuo
menė, kolchozinio gyvenimo klau
simai pastarojo meto prozoje ir 
pan. Visi kalbėję konferencijoje, 
kėlė pageidavimus rašytojams.

Pereitą šeštadienį, birželio 30 
d., Sydney akademinis jaunimas 
ir Sambūris Šviesa turėjo jaukų 
ir nuotaikingą boheminį vakarą. 
Programoje buvo suvaidinta dra
ma “Vaidilutės gundymas” (au
torius V. Doniela).

Vakaro dalyviams, kurių buvo 
geras šjmtas, šis vaidinimas taip 
patikęs, kad nutarta jį pakartoti
nai suvaidinti Jaunimo šiupinyje, 
kuris įvyks liepos 7 d. Dainavoje. 
Vakaro nuotaika buvo tokia pa
kili, kad net salės sargas, kuris 
buvo pasirengęs salę užsklęsti 
punktualiai pirmą valandą, neno
romis šitą budelio darbą atliko 
pora valandų vėliau.

★
Daug kas nusiskundė, kad vi

siems sydnėjiškiams, o ypač pa
rengimų organizatoriams, taip 
reikalingas p. S. Skorulis tiesiog 
buvo nepasiekiamas. Dabar jis 
kiekvienam prieinamas už ketu
ris penus: pereitą savaitę įsivedė 
telefoną — Nr. 77-9011.

★
įsivaizduokit, kokie tie šiupinio 

rengėjai mandrapypkiai — jau 
šiandien giriasi, kad šiupinys bus 
vienkartinis ir daugiau jo nepa
kartos. Grąsinimas pavojingas — 
geriau jau nepraleisti šios vien
kartinės progos!

★
Net ir p. Gasiūnienė iš Mel

bourne susigundė boheminiu va
karu: atvykusi kelioms dienoms į 
Sydnėjų sustojo pas savo bičiu
lius J. ir J. Jonavičius. Jos vyras 
inž. A. Gasiūnas tarnybiniais rei
kalais išvykęs į Europą ir Angli
ją.

★
Bankstowne, ant geležinkelio 

tilto priešais Rumor vaistinę ati
daryta nauja sportinių rūbų mo
terims ir mergaitėms krautuvė, 
pasivadinusi “Helen of Troy.” 
Jos savininkė yra lietuvaitė p. A. 
Dohnal (Eidėjūtė). Prieš kiek lai
ko ji su savo vyru turėjo naktinį 
klubą Kings Cross’e, bet ilgainiui 
tas naktinis darbas įkyrėjo ir 
klubą likvidavę bando laimę 
Bankstowne. Tai pirmoji lietuviš
ka krautuvė Bankstowne. Linki
me geros sėkmės.

★

Joninių savaitgalis Sydnėjuj 
praėjo šeimyninių švenčių ženkle. 
Ta proga, šeštadienį (23.6.62), p. 
J. ir A. Laurinaičiai surengė sa
vo naujai pirkto namo Pananijoj 
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Pagal Vilniaus radiją, pagrindinė 
mintis buvusi tokia: literatūra tu
rinti padėti gyventi ir kurti, ko
voti ir laimėti... Mokslinė konfe
rencija buvo išvirtusi ir į ateisti
nio pobūdžio mitingą. Visa eilė 
kalbėtojų džiaugėsi Ragausko 
mintimis jo knygoje, puolė reli
giją, prikišo rašytojams, kad jie 
menkai kovoją prieš religinius 
prietarus, pasiūlė, kad teatre bū
tų pastatyta “Altorių šešėlyje”, 
tik, girdi, atitinkamai knygos 
vietas pakeitus... (E) 

pašventinimo ir krikštynų vaišes. 
Katalikiškas namų pašventinimo 
apeigas atliko kun. P. Butkus, da
lyvaujant šeimininkams ir apie 
porą desėtkų kviestinių svečių.

Linksmai praėjusiose vaišėse 
nebuvo užmiršti ir Jonai, kur be 
šeimininko p. J. Laurinaičio dar 
du Jonai buvo svečių tarpe.

★
Sydnėjaus Jaunimo Organiza

cijų rengiamu Šiupiniu susidomė
jimas jaučiamas ne tik Sydnėjaus 
visuomenės tarpe, bet ir toliau.

Ką tik pasiekusios žinios iš 
Canberros praneš®, kad gražus 
būrelis kanberiškių šiam šeštadie
niui atvyksta į Sydnėjų. Kaimy
nai iš Wollongong visuomet at
vyksta į didesnius Sydnėjaus pa
rengimus. Tikimės, jų bus ir šį 
kartą. Tad iki pasimatymo atei
nantį šeštadienį “Dainavoje”.

Ku-ka

Linksmiau...
Patogi aplinkybė

Bell, telefono išradėjas, ir Mor
se, telegrafo išradėjas, esą, turė
ję žmonas, kurios buvusios neby
lės. Patyręs apie tai vienas vy
riškis pastebėjęs štai ką:

— Tik žmonės, kurių namuo
se viešpatauja pilniausia ramybė, 
gali atlikti tokius didelius dar
bus.

Nekvailas Persas
Naujasis Persijos ambasados 

sekretorius Paryžiuje išėjo mies
to apžiūrėti ir, pamatęs pinigų 
keitimo kontoros lange išstaty
tus įvairių šalių banknotus, ne
galėdamas suprasti, ką tai reiškia, 
užėjo vidun paklausti.

— Ką jūs čia parduodate? — 
paklausė persas.

Paryžietis, manydamas, kad iš 
jo juokai krečiami, atsakė:

— Asilų galvas, tamsta!
— Matyt, geras biznis, nes aš 

visoje krautuvėje matau vienui 
vieną likusią asilo galvą, — atsa
kė persas.
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