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YRA KUO 
DŽIAUGTIS
Seniai planuotas ir įvairių gan

du gandelių lydimas Australijos 
Lietuvių Metraštis jau pakeliui į 
skaitytoją. Metraštis galutinai at
spausdintas pereito mėnesio vidu
ryje ir šiuo metu įrišamas. Pra
dėtas bus platinti dar šio mėne- 
so pabaigoje.

Reikia būti objektyviam ir pri
pažinti, kad tai yra didelis ir la
bai prasmingas darbas. Vien tik 
paėmus į rankas ir jį pasklai- 
džius jaučiasi to darbo svoris ir 
prasmingumas. Tai yra gyvas mū
sų australiškojo gyvenimo liudi
jimas, kuriuo tikrai galime ne tik 
džiaugtis, bet ir didžiuotis. Gal 
būt ne viskas iki pačių smulkme
nų šiame metraštyje sudėta ir 
paskelbta, ką mes darėme ir vei
kėme, vis tik čia yra pagrindiniai 
mūsų kultūrinio ir visuomeninio 
gyvenimo punktai, kurie nebus 
laiko užpustyti, bet gyvai liudys 
kiekvienam apie mūsų gyvenimą, 
veiklą ir pastangas. Miela bus jį 
paimti į rankas tam, kuris akty
viai aprašomojo laikotarpio lietu
vių veikloje dalyvavo ir reiškėsi, 
įdomu bus tiems, kurie vėliau tą 
lietuvišką darbą tęs, o ateities is
torikui bus tiesioginis ir nepamai
nomas šaltinis, kur jis ras savo 
studijoms apsčiai medžiagos. Ly
giai tas metraštis teigiamai pasi
tarnaus ir tiems, kurie domisi ir 
iš tolo seka mūsų australiškąjį 
gyvenimą.

Šio metraščio pasirodymas ne 
tik kelia džiaugsmo, bet drauge 
ir įpareigoja visus, kurie yra ak
tyvūs ir dirba lietuvišką darbą. 
Su metraščio pasirodymu patsai 
gyvenimas nesustojo, ir lietuviš
kas sąjūdis nenumirė: jis tebe
vyksta ir vyks galimas daiktas per 
kartų kartas. Jau šiandie reikėtų 
rūpintis, kad ir to lietuviškojo 
gyvenimo būtų vedama kruopšti 
ir tvarkinga registracija, iš kurios 
susidarytų sekančių metraščių to
mai. Savo žurnalus ir archyvus 
turėtų vesti ne tik bendruomenė 
su savo padaliniais, bet ir visos 
organizacijos bei sambūriai, kurie 
vienu ar kitu būdu tų lietuviškų 
gyvenimų Australijoje judina ir 
skatina. Jeigu šio metraščio išlei
dimas užtruko beveik penkerius 
metus, tai tas tik liudija, kaip 
baisiai sunku buvo surinkti palai
dus faktus ir juos įrikiuoti į šian
dien turimo metraščio puslapius. 
Tai yra didelė pamoka mums pa
tiems, kuri verčia mus šiandie tuo 
reikalu rimčiau susimąstyti. Rū
pestingai vedama veiklos kronika 
ir šiandie kaupiama medžiaga bū
simų metraščio tomų redakto
riams bus didelis palengvinimas 
ir sėkmingo darbo užtikrinimas. 
Nelaukime, kad iš atrastos sagos 
ateities tyrinėtojas spėliotų apie 
mūsų gyvenimą ,kaip kad daro 
archeologai. Mes šiandie turime 
priemonių ir galime įmintas pė
das ilgesniam laikui išlaikyti ne
užpustytas, o tuo turėtume pasi
rūpinti mes patys. Gal būt dau
geliui atrodo, kad mūsų šios die
nos reiškimasis ir pastangos ne
vertos dėmesio, nes viskas atrodo 
taip kasdieniška, vis tik ateitis 
pareikalaus tikrų liudijimų apie 
mūsų buvimų ir darbus. Metraštis 
kalbės už mus. Galimas daiktas 
ir teisinga (bent savo esme tai 
tikrai) neseniai duota p. M. Za
karo sugestija kas antri metai iš
leisti vis naują metraščio lanką, 
kuris būtų lyg šio metraščio tomo

NETEKOME TAUTOS
VETERANO
PROF. MYKOLUI BIRŽIŠKAI MIRUS

Tuo metu, kai viso pasaulio lie
tuviai rengėsi paminėti prof. My
kolo Biržiškos 80-ties metų sukak
ti rugpjūčio 24 d., o patys Los An
geles lietuviai, kur pastaruoju me
tu gyveno ir pats profesorius, ruo
šėsi iškilmingam profesoriaus pa
gerbimui šio mėnesio pabaigoje, 
staiga pasiekė žinia, kad profeso
rius Mykolas Biržiška mirė kaip 
tik savo gimimo dieną, rugpjūčio 
24 d., sulaukęs lygiai 80 metų, ši 
žinia tikrai buvo netikėta, nes nors 
profesorius ir sirguliavo, bet pas
taruoju metu jo sveikata buvo žy
miai pastaisiusi. Su prof. M. Bir
žiškos mirtimi lietuvių tauta neteko 
nuoširdaus ir didelio lietuvio, gi
laus patrioto ir didžio kultūrinin
ko, kurio darbai sudaro neįkainuo
jamą lobį mūsų tautos gyvenime.

Biržiškų vardas ypač surištas su 
lietuvių tautos istorija, knyga ir 
raštija. Ypatingai visų trijų bro
lių —Mykolo, Vaclovo ir Viktoro
— gyvenimas ir darbai susiję su 
Lietuvos augštosiomis mokyklomis
— Vilniaus ir Vytauto universi
tetais. Kai prieš keletą metų mi
ręs Vaclovas Biržiška buvo visa 
siela pasinėręs į lietuvių bibliogra
finį darbą, kai Viktoras- Biržiška 
daugiau sausas mokslininkas, ma
tematikas, tai iš jų vyriausias My
kolas buvo bene populiariausias, 
nes šalia mokslininko jis dar buvo 
nuo pat jaunų dienų ir aktyvus 
visuomenininkas.

Prof. Mykolas Biržiška gimė 
1882 m. rugpjūčio 24 d. Viekš
niuose. Nors augo žemaitiškai len
kiškoje bajorų aplinkoje, vis tik 
jau 1910 m. apsisprendė už lietu
vybę ir jai pašventė visą gyveni
mą ir jėgas. Maskvoje baigęs teisių 
fakultetą tačiau teisininko darbo 
jam beveik neteko dirbti. Jau savo 
prigimtimi linkęs į filologiją jis 
studijavo rusų ir lenkų literatūrą, 
o vėliau pasišventė lietuvių lite
ratūros ir tautosakos studijoms.

Šalia mokslinio darbo daug jėgų 
ir laiko skyrė besireikšdamas visuo
meniniame gyvenime ir spaudoje. 
1917 metais išrenkamas į Lietuvos 
Tarybą, kuri 1918 m. vasario 16 d. 
paskelbė Lietuves nepriklausomybę. 
Tą nepriklausomybės paskelbimo 
aktą šalia kitų pasirašė ir Mykolas 
Biržiška, tuo laiku būdamas vos 36 
metų.

Darbuodamasis Vilniuje jis buvo 
keletą kartų tiek bolševikų, tiek 
lenkų suimtas ir kaltintas, net vie
ną, kartą lenkų nuteistas mirti,

tęsinys (žiur. M.P. Nr. 31), vis 
tik šiuo reikalu bent formaliai 
būtų ir skirtingų nuomonių. Rei
kia tikėtis, kad jų atsiras, kai 
skaitytojas paims į rankas ir su
sipažins su šiuo metraščiu.

Kalbant apie šį metraštį tektų 
pridurti, kad, galimas daiktas ne 
visi bus juo patenkinti. Tačiau 
už jo trūkumus tektų daugiau 
kaltinti mus pačius, bet ne jo 
redaktorius, nes tai visų pirma 
metraštis savo esme yra kolekty
vinis darbas, reikalaująs visų nuo
širdaus bendradarbiavimo, o jo 
ne iš visur susilaukta, nors met
raščio redaktoriai patys, stengėsi 
susidarusias spragas užpildytį. Te
būna tad šis parspėjimas pamoka 
visiems kitiems tokio pobūdžio 
darbams. v. K. 

tik Tautų Sąjungai įsikišus jis bu
vę paleistas ir drauge su kitais 20 
lietuvių iš Vilniaus ištremtas į ne
priklausomą Lietuvą 1922 m. Lie
tuvoje jis stojo į tuo laiku Lietu
vos universitetą ordinariniu profe
soriumi. Buvo ilgametis Vytauto 
didžiojo universiteto rektorius Kau
ne ir taip pat nuo 1939 m. Vilniaus 
un-to rektorius. 1944 m. drauge su 
savo broliais pasitraukė nuo bol
ševikų į Vokietiją, o iš čia 1949 
m. išvyko į Ameriką, kur nuolat 
apsigyveno saulėtoje Kalifornijoje, 
Los Angeles mieste. Čia jis ir mi
rė.

Būtų labai didelis darbas išvar
dinti visus jo išleistus veikalus ir 
atskirus darbus. Būdamas .visa šir

DAIL. V. JONYNAS: ZAPYŠKIO BAŽNYČIA

Raudonoji Kinija areštuoja tuos, 
kurie perbėgę į Hong Kongą ir čia 
negavę prieglaudos patys grįžo ar
ba sugrąžinti anglų. Jų likimas 
nepavydėtinas. Pranešama kad ki
niečiai pašovę Amerikos žvalgybi
nį lėktuvą U-2.

★
Kubos diktatorius F. Castro ne

trukus žada krašte įvesti drabu
žių ir avalynės racionalizaciją.

Rusai skelbiasi pasigaminę to
kių tankų, kurie yra atsparūs ato
minių sproginių radijacijai. Esą, 
nė viena kapitalistinė šalis tokią 
pranašių mašinų neturinti. 

dimi pedagogas jis dar gyvenda
mas Vilniuje ir nepriklausomos 
Lietuvos pradžioje ypač rūpinosi 
Lietuvos mokyklomis ir tinkamais 
vadovėliais, kurių anuo metu be
veik nebuvo. Bene jis pirmasis bu
vo nepriklausomos Lietuvos švie
timo ministeris (1918 m.).

Paskutinius metus praleido dau
giausia rašydamas savo atsimini
mus iš gyvenimo ir darbų Vilniuje 
1915 — 1922 m. Neseniai londoniš- 
kė Nida išleido tų atsiminimų ant
rą dalį “Dėl mūsų sostinės”. Pir
moji dalis pasirodė 1960 m. Kiek 
žinoma, profesorius paliko apsčiai 
rankraščių, kurių nespėjo galutinai 
sutvarkyti arba užbaigti.'

Mirdamas prof. Biržiška ne tik

Įvykiai pasaulyje
Pracūzijoje suimti sąmokslinin

kai, prieš keletą savaičių bandę 
nužudyti prezidentą de Gaulle. Iš 
jų šeši sugauti, o dar keturi tebe- 
gaudomi.

★
Pracūzijos ir Vokietijos draugys

tė gali išsivystyti į politinį bran
duolį, kas sudarys pagrindą Jung
tinėms Europos Valstybėms. Pran
cūzijos prezidento de Gaulle vizitas 
paskutinėmis dienomis Vokietijoje 
laikomas daug žadančių reiškiniu.

★
Dideli žemės drebėjimai nusiau

bė Persiją, kur skaitoma dešimti
nis tūkstančių žmonių aukų. Že

paliko lietuvių tautai didžiulius 
kultūrinius lobius, bet drauge pa
liko ir didelę spragą, kuri dar il
gą laiką bus jaučiama. Retėja mū
sų tautos milžinų ir korifėjų gre
tos, kurie buvo Lietuvos atkūrimo 
1 ionieriai, statytojai. Jie ant savo 
pečių nešė ir didžiausią vargų ir 
sunkumų naštą. Tai buvo augš- 
čiausio laipsnio idealistai, kurie be
sąlyginiai tautai dirbo ir aukojosi. 
Vienas iš tų milžinų buvo ir pro
fesorius Mykolas Biržiška. Miru
sius savo tautos didvyrius mes mo
kame oficialiai pagerbti, bet ar 
mokame užpildyti tas spragas, ku
rias jie pasitraukdami palieka at
viras? Tai klausimas, į kurį tega
lime atsakyti mes patys. G. S.

mės drebėjimų banga buvo jaučia
ma Didžiajame vandenyne, Japo
nijoj, šiaurės Amerikoj ir net Aus
tralijoj.

★
Sovietų įsitvirtinimas Kuboje ir 

didėjanti įtampa Berlyne verčia 
amerikiečius taip pat stiprinti sa
vo karines pajėgas. Prezidentas 
Kennedy kreipėsi į Kongresą pra
šydamas padidinti amerikiečių ka
rines pajėgas. Tuo tarpu sov. Są
jungoje paskelbta 1943 m. gimusių 
vyrų registracija. Amerikos sena
tas priėmė nutarimą kariniams rei
kalams skirti vieną milijardą tris 
šimtus milijonų dolerių. Kai kurie

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS VALDYBA

1962 m. rugpjūčio 19 d. Los An
geles mieste, Kalifornijoje, įvyko 
pirmasis naujai išrinktos Valdy
bos posėdis, kuriame pasiskirsty
ta pareigomis šitaip:

Bernardas Brazdžionis — pirmi
ninkas,

Bronys Raila — vicepirmininkas,
Prof. Mykolas Biržiška — Val

dybos Garbės Narys (miręs 8.24),
Juozas Tininis — iždininkas, 
Alė Rūta — sekretorė.
Oficialus LRD Valdybos adre

sas yra: 4364 Sunset Blvd., Los 
Angeles 29, California, U.S.A.

PLB VOKIETIJOS KRAŠTO 
TARYBOS SUVAŽIAVIMAS
Liepos 8 d. Fed. Vokietijoje lie

tuvių bendruomenės narių išrink
toji PLB Vokietijos Kr. Taryba 
t.15 asmenų) rugsėjo 8 — 9 d. d. 
susirinks sesijai Vasario 16 Gim
nazijos būstinėje, Hūttenfelde. Po
sėdžiuose bus išrinkta nauja PLB 
Vokietijos Kr. Valdyba, priimta 
Valdybos ir Vasario 16 Gimnazijos 
sąmata ir padaryti nutarimai ak
tualiaisiais Vokietijos lietuvių rei
kalais. Prieš tai ten pat susirinks 
PLB apylinkių pirmininkai ir var
go mokyklų vedėjai.

AUSTRALIJOJE
Pereitą savaitę pradėjęs posė

džiauti N.S.W. parlamentas nu
mato eilę naujų įstatymų arba 
pakeitimų. Iš jų pažymėtini:

• Priimti naują Sydney sta
tomų operos rūmų'sąmatą (buvo 
statyba įkainuota 4,8 mil., o da
bar 12, 5 mil. svarų).

• Alkoholinių gėrimų įstaty
mo revidavimas (numatoma at
leisti tebegaliojančiūš varžtus).
• Alkoholinių gėrimų leidimus 

čiabuviams.
• Leidimas krautuves atida

ryti ir sekmadieniais.
• Suvaržymas kaikurių medi

kamentų.
• Leisti praktikuoti gydyto

jams, kurie savo diplomus įgiję 
svetur.

Amerikos senatoriai reikalauja jė
ga išvyti komunistus iš Kubos.

Ateinančią savaitę prasideda bri
tų Commonwealth ministerių pir
mininkų konferencija Londone. Ši 
konferencija greičiausiai ribosis 
tik vienu klausimu — anglų įsto
jimo į bendrąją Europos rinką.

★
Sydney katalikų arkivyskupas 

kardinolas Gilroy šią savaitę iš
vyksta į Romą, kur dalyvaus vi
suotiniame Bažnyčios susirinkime, 
prasidedančiame spalio 11 d. Vati
kane. Kardinolas Gilroy yra vienas 
iš dešimties kardinolų, kuriuos po
piežius yra numatęs susirinkimo 
prezidiume. Pagal popiežiaus parė
dymus Bažnyčios susirinkime bus 
oficiali lotynų kalba. Bažnyčios su
sirinkimo nutarimai turės būti pri
imti dviejų trečdalių balsų daugu
ma, tačiau tie nutarimų projektai 
turės būti pirmiau patvirtinti pa
ties popiežiaus prieš atiduodant 
balsavimui.

★
Amerikiečiai skelbia, kad penki 

ar šeši rusų bandymai paleisti ra
ketas į Venerą ar Marsą buvę ne
sėkmingi. Paskutinis rusų bandy
mas paleisti raketą į Venerą įvyko 
rugsėjo 1 d.

★
šešios amerikiečių oro bazės 

įrengtos Kanadoje, kurios vėliau 
bus perleistos Kanadai.

1
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DIDELI DARBA UŽBAIGUS
(PASIKALBĖJIMAS SU ALB KRAŠTO V-BOS PIRMININKU INŽ. B. DAUKUM METRAŠČIO IŠLEIDIMO PROGA)

DAIROSI DAUGIAU

Visiems buvo didelė staigmena, 
kaip Mūsų Pastogės spaudos ba
liaus proga per svečių rankas ėjo 
ką tiktai išleisto Australijos Lie
tuvių Metraščio pirmasis egzemp
liorius. Kaip žinome, tasai isto
rinis egzempliorius baliaus loteri
jos keliu pateko į vieno svečio 
(jei neklystu teisininkės Biveiny- 
tės) rankas ir tuo kalbos baigėsi. 
Kaip yra iš tiesų su pačiu metraš
čiu, jeigu jis jau išėjęs ir vis nie
ko nesigirdi? Išdrįsau tuo reikalu 
kreiptis į ALB Krašto Valdybos 
pirmininką. Juk jis geriausia turi 
šį reikalų žinoti. Užsukęs be 
įžangų tiesiog ir klausiu:

— Tai kaip, pone Pirmininke, 
su tuo metraščiu? Baliaus metu 
ir pats varčiau, bet kur gi jis 
yra? Ar tas matytasis tebuvo tik 
vaidinys?

— Jeigu matei ir net vartei, 
tai nėra jokių abejonių, kad met
raštis jau išleistas, — nusišypso
jo p. Daukus.

— Tai kodėl jo dar nėra rinko
je? Ar jis taip ir dūlės archyvų 
seifuose plačiajai visuomenei ne
parodytas?

— Priešingai, mano mielas, met
raštis ir buvo leidžiamas tam, kad 
jis kuo plačiau tarp žmonių pa
plistų. Jeigu jis šiandie dar ne
platinamas, tai reiškia, kad nėra 
pilnai paruoštas. Metraščio spaus
dinimo darbai jau buvo baigti pe
reito (rugpjūčio) mėn. pradžio
je. Šiuo metu visas metraštis su
krautas knygrišykloje, kuri pagal 
sutartį darbą numato užbaigti 
šio mėnesio pabaigoje. Tokiu bū
du šio mėnesio gale jau numato
mas platinti.

. LIETUVIAI LENKIJOJE
Lenkijos lietuvių neperiodinis Punsko valsčiaus viešoji biblioteka, 

leidinys “Aušra” 4 n-ry praneša,'jos vedėja — Genė Anuškevičienė.
kad pastaruoju metu pagyvėjusi 
lietuvių kultūrinė veikla Lenkijos 
sostinėje — Varšuvoje. Pasirodo, 
Vilniuje veikianti draugija kultūri
niams ryšiams su užsienio šalimis 
palaikyti (jos pirmininku, ligi mir
ties, buvo P. Rotomskis) Varšuvos 
lietuviams siuntusi daugiau laik
raščių, periodinių leidinių, 'lietu
viškų dainų plokštelių.

•
Lietuviškai skaitoma penkiose 

Seinų apskr. bibliotekose. Seinų 
apskrityje veikia 9 viešosios biblio
tekos, jų tarpe aštuonios valsčiuose, 
šių pastarųjų tarpe lietuviškos 
knygos skaitomos penkiose bibliote
kose: Klevuose, Aradninkuose, 
Punske, Smalėnuose ir Vidugiriuo
se. Didžiausią rūpestį sudarąs lietu
viškų knygų trūkumas. Ne taip se
nai jų turėta vos 2.663 ir toks skai
čius negali patenkinti ligi 1.000 lie
tuvių skaitytojų. Kai 1960 metais 
bibliotekos visiškai negalėjo įsigyti 
lietuviškų knygų, tai 1961 m. iš 
gautų katalogų buvo užsakyta apie 
1.000 knygų (jos išleistos Lietuvo
je), tačiau ir iš jų tegauta 221. 
Viena išf gieriausiai vedantų —

VOKIETIJOS ŽLUGIMAS
Balandžio 28 d. propogandcs 

ministerijos radio seklys pagavo 
britų pranešimą, kad Hejnrich 
Himmler — taisai ištikimasis 
Heinrich — apleido skęstantį val
stybės laivų. Tuo pačiu Reuterio 
agentūra parnešė, kad pasiūlyta 
pasiduoti vokiečių daliniams va
karuose.

Šioji žinia apie Himmlerį Hit
leriui buvo bene didžiausias smū
gis. Jis niekados neabejojo Him- 
mlerio ištikimybe. Vienas liudi
ninkas pasakoja, kad po šios ži
nios Hitleris elgėsi kaip išprotė
jęs. Pabaiga jau buvo arti. Rusai 
jau buvo pasiekę Potsdamerplatz 
ir sekanti rytų — balandžio 30 d. 
rengėsi pulti Reicho kanceliarijų. 
Beliko tik keletas valandų, ir tas 
vertė Hitlerį greitai apsispręsti. 
Maždaug apie pirmų valandų ry
to balandžio 29 d. įvyko Eva 
Braun ir Hitlerio vestuvių cere
monijos. Hitleris visuomet teigė,

— Ką pasakytumėt, pone Pir
mininke, apie patį metraštį ir jo 
ilgą kelią nuo sumanymo iki jo iš
leidimo?

— Teisybė, Australlijos lietu
vių metraščio kelias buvo gana il
gas ir vargingas. Mintis išleisti 
Australijos lietuvių kultūrinės ir 
visuomeninės veiklos pirmojo de
šimtmečio metraštį kilo 1957 m. 
pradžioje. Metraščio išleidimu su
tiko rūpintis ALB Krašto Valdy
ba, kuri iš savo pusės metrašti- 
nės medžiagos sukomplektavimui 
ir suredagavimui pakvietė tuo 
laiku Mūsų Pastogės redaktorių 
Jurgį Kalakauską — Kalakonį, 
kuris ir buvo šio metraščio pir
masis redaktorius. A.A. J. Kala- 
kauskas iš karto ėmėsi šio darbo 
sudarydamas gana plačią redak
cinę komisiją ir kaupdamas me
džiagą. Mirus Jurgiui Kalakoniui 
metraščio redagavimą perėmė p.

PRIEŠ KOLCHOZUS

Dar viena publikacija pastaruo
ju metu Varšuvoje sudarė tam tik
rą sensaciją. Ir čia pasisakė ne 
bet kas, o Lenkijos žemės ūkio 
mokslų instituto direktorius Jerzy 
Tepicht (lenkų ck narys). Kartu 
jis yra Ūkio tarybos pirmininko 
pavaduotojas. Jo plunksnai pri
klauso publikacija apie “Lenki
jos žemės ūkio patyrimus ir per
spektyvas”. Jis visu griežtumu 
pasisako prieš priverstini žemes 
ūkio kolektyvizavimą rusų ir jų

(Spaudos kelias iš Vakarų į Len
kiją yra apsunkintas — E.)

•
Lietuviška daina Punske. “Auš

roje” rašydama apie lietuvišką dai
ną Punsko apylinkėje, V. Pajau
jienė pastebi, kad dainai vystytis 
reikalingos sąlygos: ramus, be pa
vojų, didelių rūpesčių gyvenimas, 
laisvas laikas, bė to, bendri sie
kiai, kurie jungtų ir burtų visuo
menę. Punske ypač būtinas reikalas 
lietuviškų dainų išmokyti kaimo 
jaunimą. Po pastarojo karo Punsko 
apylinkėje dainai populiarinti daug 
padarė Valinčius. Jo sukurtas cho
ras stiprus, turi kaimo ansamblio 
pobūdį. 1961 m. pradžioje Punske, 
Liet. Kult. Namų iniciatyva, buvo 
suorganizuotas kamerinio pobūdžio 
moterų choras, vad. V. Pajaujie
nės. Choro gastrolės Seinuose, kon
certai Punske turėjo didelio pasi
sekimo.

•
Lietuvos draugų ratelis Vroclave. 

Lenkų ir lietuvių gyventojų pastan
gomis vakarinėse Lenkijos srityse. 
Vroclavo mieste (buv. Breslau) vei
kia Lietuvos Draugų Ratelis. (E) 

kad vedybos yra kliūtis Reicho ir 
partijos vadovybei. Dabar, kaip 
nebeliko kam vadovauti, jis ra
miausiai galėjo stoti į moterystės 
luomų. Tačiau šioji Hitlerio mo
terystė truko vos keletu valandų.

Po trumpų vedybinių apeigų 
įvyko pusryčiai Hitlerio privačia
me bute. Pusryčių metu kalbos 
sukosi apie geruosius senus laikus 
ir ano meto partijos draugus. Iš 
įpratimo jaunasis daugiausia kal
bėjo vis pabrėždamas savojo gy
venimo dramatiškuosius momen
tus. Dabar viskas baigta, prisipa
žino jis, baigta ir su nacionalsocia- 
lizmu. Rezignuodamas jis prisipa
žino, kad dabar geriau mirti, ne
gu gyventi, ypač po to, kai jį iš
davė seni draugai ir šalininkai. 
Vestuvių puota baigėsi despera
cija ir ašaromis. Pagaliau ir pats 
Hitleris pasišalino j savo priva
tų kambarį ir pasikvietęs sekre
torę diktavo savo paskutinę valią 

J. Vėteikis, tuo laiku būdamas ir 
Mūsų Pastogės redaktorium. Il
gainiui sudarytoji metraščio re
dakcinė komisija iširo ir paliko 
prie metraščio darbų tik patys iš
tikimieji: Julius Vėteikis, Juozas 
Almis Jūragis, kun. P. Butkus 
(suredagavęs tik metraščio religi
nį skyrių) ir dai). Vaclovas Ratas. 
Jie surinktą medžiagą apipavida
lino, sutvarkė ir suredagavo met
raštį tokį, koks jis dabar yra. Ju
liui Vėteikiui išvykus į Canberrą 
pereitų metų pabaigoje, visa met
raščio darbų našta atiteko dau
giausia p. J.A. Jūragiui, kuris sa
vo kruopštumu ir kantrybe met
raščio redagavimą ne tik kad pri
vedė prie pabaigos, bet net pa
greitino jo išleidimą, šiems vi
siems išminėtiems metraščio re
daktoriams, o ypač p. Jūragiui 
priklauso ne tik Krašto Valdybos, 
bet ir visos visuomenės, kuri tuo

LENKAI TVARKOSI SAVAIP
satelitų pavyzdžiu. Lenkijos pa
vyzdys rodąs, kad laisvas žemės 
ūkis daugiau pagamina, negu kol
chozai (Lenkijoje 87% viso žemės 
ploto yra privačiai apdirbama).

Panašia kryptimi pasisakė ki
tas žemės ūkio teoretikas, Artur 
Bodnar. Laikraštyje “Polityka” 
jis paskelbė seriją straipsnių, ku
riuose dėsto, kad bent jau sekan
čiais 20 metų nebus prasmės įves
ti Lenkijoje kolchozus. — Tiki
masi, kad ir prie dabartinės že
mės ūkio santvarkos bus galima 
sekančių metų eilėje pakelti ga
mybą, nesigriebiant pirverstinės 
kolchozinės tvarkos.

EGZILINIŲ LENKŲ PLANAI
Tuo pačiu laiku Paryžiuje lei

džiamame lenkų laikraštyje “Kul
tūra” publicistas Juliusz Miero- 
szewski paskelbė kai kuriuos sam
protavimus, kurie sukėlė susido
mėjimą ir kitų tautų politiniuose 
sluoksniuose. Anot autoriaus, 
Amerikos rytų politika jau kuris 
laikas bazuojasi ant Lenkijos, ei
nančios skirtingu nuo Maskvos ke
liu. Lenkiškasis komunizmas esąs 
vakarietiškiausia komunizmo for
ma. Bet Lenkijoje legaliai veikia 
(be komunistų) ir nekomunisti
nės partijos. Lenkų menas, kul
tūra, filosofija atstovaują gero
kai vakarietiškas tendencijas. 
Lenkų knygos yra kitokios, negu 
sovietinės. Jose laisviau pasisako
ma, Nekalbant apie žemės ūkį, 
kuris visiškai skirtingai tvarkosi, 
negu sovietinis. Išeinant iš visų 
tų samprotavimų autoriaus nuo
mone Amerika gerai daranti, kad 
remianti Lenkiją, kad ir konfu- 
nistinę. Lenkija (o taip pat ir 
Vengrija bei Čekoslovakija, nors 
ir kitokiu mastu) esanti tas ply
šys, per kurį laisvesnis oras dvel
kiąs ir į sovietinius rytus. Ir kas 
galįs žinoti, ar neprieis lai- 

ir testamentų.
šie dokumentai tik patvirtina, 

kad žmogtfs, išvaldęs Vokietijų 
dvylika metų ir apie ketverius 
metus Europą, iš patirties nieko 
nepasimokė. Net paskutiniai pra
laimėjimai neįnešė jo mąstyme 
jokios prošvaistės. I savo knygos 
Mein Kampf dar įrašė paskutinį 
skyrių, jame dėstydamas savo se
nus kliedėjimus. Iš tiesų Hitle
ris išliko pats sau ištikimas iki 
pat galo. Didžiosios pergalės pri
klauso jam, bet už pralaimėjimus 
ir galutinį žlugimą tėra kalti tik 
kiti. Nei milijonai žuvusių vokie
čių, nei nuteriotas kraštas jo vi
sai neįtikino, kad vaizduotėje 
liepsnojusi vizija apie vokiečių 
tautos pranašumą tėra tik sap
nas.

DIEVAI SUTEMOSE
Balandžio 29 dienos popietėje 

bunkerį pasiekė paskutinės žinios 

metraščiu naudosis ir džiaugsis, 
nuoširdžiausia padėka. Jiems aš 
visos lietuvių bendruomenės var
du ir dėkoju.
....— O kaip bu pačiu išleidimu? 
Juk tokia knyga nemažai ir kai
nuoja. Argi Krašto Valdyba jau 
tokia turtinga?

— Taigi, kad Krašto Valdyba 
ėmėsi leidėjo darbo neturėdama 
savų išteklių. Metraštis toks, 
koks jis dabar yra — didelio, en
ciklopedinio formato, atspaustas 
gerame popietyje su daugybe 
iliustracijų ir turėdamas 292 pus
lapius, Krašto Valdybai kainavo 
virš 2000 svarų. Iš pradžios buvo 
tikėtasi sukaupti lėšas prenume
ratos keliu, bei ilgai ‘užtlrukę.s 
metraščio išleidimas daugelį en
tuziastų apvylė. Reikėjo jieškoti 
kitų kelių išleidimo išlaidoms pa
dengti, net skolintis. Turime pri
pažinti, kad atsirado šviesių lie

kas, kad Lenkijoje ir minėtuose 
dviejuose satelituose nesusidarys 
labiau demokratiškesnės valdymo 
ir ūkio formos? Amerika turinti 
Rytų Europos komunistinėje rai
doje dalyvauti pozityviai. Taip, 
girdi, būsią geriausiai padaryta 
įtaka į komunizmą ir sovietizmą.

Autorius mini, kad visame tame 
reikale vyriausias vaidmuo tenkąs 
Lenkijai. Lenkai, girdi, turėsią ir 
ateityje Rytų Europoje vadovau
ti. Tik klausimas, ar pačios 
Rytų Europos tautos to panorės.

(E)

iš pasaulio. Mussolini, Hitlerio 
agersijos patrneris ir Italijos fa
šistinis diktatorius pačių italų bu
vo sugautas ir gėdingai pribaig
tas. Neaišku, ar Dučės liūdna pa
baiga su visomis detalėmis buvo 
atraportuota Hitleriui. Galima tik 
prileisti, kad jeigu jis tai žinojo, 
tai tik dar labiau sustiprino jo 
pasiryžimą neprisileisti, kad iš jo 
ir jo žmonos būtų daromas “spek
taklis”.

Tuoj po žinios apie Mussolini 
galą ir pats Hitleris pradėjo ruoš
tis savai pabaigai. Balandžio 30 
d. apie pusiau trečią ryto Hitle
ris išėjo iš savo privačių kamba
rių į bendrą valgomąjį, kur bu
vo susirinkę apie 20 asmenų, dau
giausia moterų. Jis iš eilės kiek
vienam paspaudė ranką kažką ne
suprantamo murmėdamas. Jo akys 
buvusios apsiblaususios ir atrodė, 
kad jis nieko priešais save nema
to, o kažkur pasitraukęs už bun
kerio sienų, visai kitame pasauly
je.

Vos jam pasišalinus, valgoma
jame viešpatavusi įtampa iki 
augščiausios ribos, staiga atsilei
do — keletas porų pasitraukė Į 

■gretimą kambarį ir pradėjo šokti. 
Netrukus taip įsilinksminta, kad 
net iš Hitlerio kambarių atėjo pa
reikalavimas kiek apsiraminti. 
Kiekvienu metu galėjo ateiti ru
sai ir visus išmušti, nors beveik 
visi dar tebegalvojo apie pabėgi
mą. šisai priminimas tylos juos 
vėl grąžino į tikrovę, pasijutę, 
kad jie vis dar tebėra magiškoj 
Hitlerio kontrolėj. Jiems buvo 
leista linksmintis ir džiaugtis, 
kaip kas išmano.

Balandžio 30 vidurdienį gauta 
žinių, kad rusai esą nuo bunke
rio vos už vieno kvartalo. Hitle
rio valanda išmušė. Hitleris su 
Eva atsisveikino su visais ir pasi
traukė į savo kambarius. Goeb
bels ir dar keletas stovėjo kori
doriuje. Neilgai trukus pasigirdo 
revolverio šūvis. Keletą sekun
džių truko tyla. Paskui visi suėjo 
į Hitlerio kambarį. Hitleris buvo 
nugriuvęs ant sofos, visas krau
juotas. Jis nusišovė paleisdamas 
kulką per burną. Šalia jo gulėjo 
Eva Braun. Ant grindų gulėjo 
du revolveriai, bet Eva jais ne
pasinaudojo — ji nusinuodijo.

Tai atsitiko 1945 m. balandžio 
30 d. 3 vai. 30 min. po pietų, pir
madienį, vos praslinkus dešimčiai 
dienų po Hitlerio 56-tojo gimta-

Pakorus Eichinaną, Izraelio 
spauda rūpinasi dėl dar nepagau
tų ir nenubaustų hitlerininkų ka
ro nusikaltėlių, kurie esą pasi
slėpę Pietų Amerikoje, Viduri
niuose Rytuose ir Afrikoje.

Izraelis mielai nuteistų hitle- 
rio pavaduotoją Martiną Bohrma- 
ną, kuris dingo po 3 Reicho ka
tastrofos, ir nepasisekė išaiškin
ti, ar jis dar gyvas ar miręs. Be 
M. Bohrmano, Izraelis norėtų nu
bausti šiuos politinius kriminalis
tus: 

tuvių, kurie suprasdami reikalo 
svarbą prisidėjo prie išleidimo 
stambiomis aukomis, kaip canbe- 
riškiai p.p. čeičys ir V. Genys 
100 svarų, spautuvė “Mintis” 100 
svarų, ALB Sydney apylinkė 20 
svarų, V. Simniškis 15 svarų. 
Šiems metraščio mecenatams tiek 
Krašto Valdybos, tiek ir visos 
lietuvių bendruomenės priklauso 
didelė padėka. Nemažiau esame 
dėkingi ir tiems kilniems lietu
viams, kurie negalėdami aukoti 
bent didesne paskola parėmė met
raščio išleidimą. Jieškodama išei
ties, Krašto Valdyba metraščio 
išleidimui skolinosi: iš VLIK’o. — 
£ 300, A. Dantos — £ 25, B. Dau
kšus — £ 50, S. Grincevičiaus — 
£ 50, S. Jarembausko — £ 25, L 
Jonaičio — £ 50, J.P. Kedžio — 
£ 50, J. Kurlinsko — £ 50, V. Pa
tašiaus — £ 50, M. Petronio — 
£ 50, P. Pilkos — £ 50, B. Sta- 
šionio — £ 50. Kaip matote teko 
pasiskolinti £ 800 svarų, ši sko
la skolintojams bus išmokama 
pilnai ar dalimis beplatinant patį 
metraštį.

— Kiek žinoma, pats metraš
tis galutinėje ■ redakcijoje išėjo 
didesnis ir pilnesnis, negu pra
džioje buvo numatyta. Kokia nu
matoma kaina?

— Metraštis išėjo net šešiais 
lankais didesnis, negu buvo skai
čiuota. Tas, be abejo, padidino ir 
išleidimo išlaidas. Atsižvelgiant į 
tai, atitinkamai pakyla ir metraš
čio kaina. Dabar metraštis bus 
pardavinėjamas kietais viršeliais 
£3, gi minkštais £2-10-0. Iš anks
čiau užsisakiusiųjų ir apsimokė
jusių už metraštį papildomai pri
mokėti nebus reikalaujama, bet 
Krašto Valdyba tikisi, kad tie pre
numeratoriai pasirodys tokie kil
nūs ir patys savo valia skirtumą 
išlygins.

— Ką daugiau galėtumėt pasa
kyti apie patį metraštį?

— Sakyčiau, metraščio pasiro
dymas yra didelės reikšmės įvy
kis ir didelis kultūrinis darbas.

dienio.
Toliau sekė germaniškos laido

tuvės. Be žodžių, vien tik girdint 
rusų sviedinių sprogimus, abiejų 
kūnai buvo išnešti į sodelį ir pa
guldyti sviedinio išraustoje duo
bėje. Apipylus benzinu ir uždegus 
visi sustojo pakeldami dešines 
rankas atsisveikinimui. Ceremo
nijos buvo trumpos sviediniai jau 
krito į tą patį sodelį, ir visi jieš- 
kojo priebėgos bunkeryje palik
dami liepsnoms užbaigti ir sunai
kinti Adolfo Hitlerio ir jo žmo
nos Evos žemiškuosius likučius.

KOŠMARO PABAIGA
Po Hitlerio mirties trečiasis 

Reichas gyvavo dar septynias die
nas. Gegužio 1 d. tuoj po dešim
tos valandos vakaro staiga Ham
burgo radio stotis nutraukė 
Brucknerio septintosios simfoni
jos transliaciją. Pasigirdo kariš
kų būgnų dundenimas ir po to 
pranešėjo žodžiai: "Mūsų Fuehre- 
ris Adolfas Hitleris kovodamas 
iki paskutinio atodūsio prieš bol
ševizmą krito karžygio mirtimi už 
Vokietiją. Balandžio 30 d. Fueh- 
reris savo įpėdiniu paskyrė admi
rolą Doenitz.”

Trečiasis Reichas užsibaigė ly
giai kaip prasidėjęs gėdinga me
lagyste. Nors ir ne taip svarbu, 
nes Hitleris numirė diena anks
čiau, negu buvo pranešta ir visai 
nekrito “kovodamas iki paskuti
nio atodūsio”. Šita falsifikacija 
dar buvo reikalinga palaikyti Hit
lerio legendai ir kad nekristų 
ginklas iš tų rankų, kurios dar

OswiencSmo (Ausschwitz) ka- 
ceto vyr. gydytoją dr. Mėngelę, 
kuris darė kriminalinius “medici
niškus” eksperimentus su kali
niais. 1959 metais žydų žvalgyba 
buvo jį suradus Argentinoje, bet 
jis suspėjo pasislėpti ir tuo iš
vengė Eichmano likimo. Slapsto
si ir Buchenwaldo kaceto vyr. 
gydytojas dr. Eisele, kaltas tokiu 
pat “eksperimentavimu”, kaip ir 
Mengele. 1958 metais jam pasise
kė pasislėpti Egipto teritorijoje 
ir Nasserio vyriausybė atsisakė 
jį išduoti Vakarų Vokietijos teis
mo organams.

Energingai ieškomas buvęs ges
tapo atstovas Vienoje Alvis Brun
ner, vadinęsis ir Georg Fischer’iu, 
kurio priežiūroje buvo Slovakijos 
ii- Solonikų (Graikijoje) žydai, 
deportuoti į gazo kameras Len
kijos teritorijoje. Yra gandų, kad 
Brunner slapstąsis Sirijoje. Sirija 
nemėgsta Izraelio valstybės ir 
neišduotų Brunnerio, jei ir labai 
būtų reikalaujama.

Iki šiol nepavyko surasti Reicho 
užsienio reikalų ministerijos žy
dų reikalams departamento vir
šininko Franz Rademacherio. 
Niurnbergo procese jis buvo kalti
namas organizavęs 1, 500 Jugosla
vijos žydų išžudymą. Jam pasise
kė pabėgti iš Vokietijos ir turi
ma žinių, kad jis irgi pasislėpęs 
Sirijoje. Stambiu karo nusikaltė
liu laikomas ir Rademacherio pa
dėjėjas Kari Klingenfuss, kurio 
įsakymu buvo sunaikinti Serbijos 
žydai. Pasisekė išaiškinti, kad 
Klingenfuss gyvena Argentinoje, 
kurios valdžios organai atsisakė 
jį išduoti Adenauerio vyriausy
bei. (Dr.)

čia ne vien sukaupta tik archy
vinė medžiaga, bet ir jame tilpę 
mūsų čia gyvenančių ar gyvenusių 
menininkų ir rašytojų kūriniai, 
kurie niekad nesensta. Pats met- 
račio meninis apipavidalinimas 
dail. V. Rato priežiūroje yra la
bai skoningas ir patrauklus. Tokį 
metraštį ne tik bus kiekvienam 
naudinga pačiam turėti, bet net 
malonu ir kitam padovanoti. Ne
galiu čia nepaminėti ir p. P. Na- 
gio bei viso “Minties” spaustuvė* 
personalo, kurie tikrai rūpestin
gai ir švariai atliko visus spaus
dinimo darbus.

Pasikalbėjus net lengviau pasi
darė: seniai lauktas ir daugelio 
įvairiai apkalbėtas metraštis jau 
pakely. Dideli darbai vystosi pa
mažu, pagalvojau atsisveikinda
mas su Krašto Valdybos Pirmi
ninku. L.D.

tebesipriešino.
Doenitz žinojo, kad vokiečių 

priešinimasis labai trumpas. Ba
landžio 29 d. dar prieš Hitleriui 
nusižudant vokiečių daliniai Ita
lijoje be sąlygų pasidavė sąjungi
ninkams. Gegužio 4 d. vokiečių 
karo vadovybė vakaruose pasidavė 
su visais daliniais šiaurinėj Vokie
tijoje, Danijoje ir Olandijoje. Se
kančią dieną padėjo ginklus ir 
maršalo A. Kesserling armijos 
pietuose prie Alpių.

Nedidelėse mokyklos patalpose 
prie Reimso, kur gen. Eisenho
wer buvo įsirengęs savo būstinę, 
Vokietija pasidavė 1945 m. gegu
žio 7 d. 2 vai. 40 min. rytą. Eu
ropoje patrankos nutilo. Keista 
bet pasiilgta ramybė pirmą kartą 
įsiviešpatavo visame kontinente. 
Nuo 1939 m. rugsėjo 1 d. per iš
tisus penkerius metus aštuonis 
mėnesius ir septynias dienas mi
lijonai žmonių žuvo nesuskaito
muose mūšiuose, bombarduoja
muose miestuose ir likvidacinėse 
stovyklose. Iš daugybės senųjų 
Europos miestų paliko tik griuvė
siai. Po dvylikos metų keturių 
mėnesių ir astuonių dienų pla
nuotasis tūkstanties metų vokie
čių Reichas surado savo galą. Ne
žiūrint, kad visas kraštas buvo su
griautas ir išdraskytas, vokiečių 
tauta nebuvo sunaikinta, kaip kad 
galvojo Hitleris. Po karo Vokieti
ja stebėtinai gaivališkai atsigavo 
tačiau naujoje formoje ir nau
joje dvasioje. Gi trečiasis Reichas 
nuėjo į istoriją.

Pabaiga
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JIE SPINDI IR UŽGESE P. SIRGEDO TRILYPĖ SUKAKTIS

Gyvendami sensacijų gadynėje 
mes dažnai apsilenkiame su tais, 
kurie savo vienatvėje kurdami 
krauna didžiulius dvasinius lobius 
visos žmonijos gerovei ir šviesai. 
Dienos sensacijos užgožia juos, ir 
dažnai jie pasitraukia beveik me
keno nepastebėti. Kai savu laiku 
mirė didysis šio amžiaus rašyto
jas Andre Gide, tai australiškoje 
spaudoje tebuvo jo mirtis pažymė
ta vos trim eilutėm. Neseniai mi-

HERMANN HESSE
Kai 1946 m. buvo atžymėtas No

belio premiją, jis tuo laiku kovo
jo su mirtimi ir negalėjo dalyvau
ti premijos įteikimo iškilmėse. Ne
žiūrint to jis dar išgyveno iki šių 
metų (mirė pereito mėnesio prad
žioje).

H. Hesse yra vienas iš tų vieni
šų ir aristokratiškų rašytojų, ku
rie nesireklamavo. Ypač Hesse bu
vo labai uždaras savyje. Apie jo 
viešąjį gyvenimą beveik nieko neži
nome, išskyrus vieną kitą reikš
mingesnę datą arbą apie jį anek
dotą.

Taip pat ir pabaltiečiams H. 
Hesse yra beveik savas: jis yra es
tiškos kilmės. Jo tėvas buvo estas 
misijonierius, didesnę savo gyveni
mo dalį praleidęs Indijoje. Iš čia 
ir paties rašytojo rytietiška filo
sofija ir dalinai net pažiūros. H. 
Hesse gimė 1877 Vokietijoje, Calw 
miestelyje, Wuerttenberge, provin
cijoj, kuri yra davusi palyginamai 
daugiausia vokiečių rašytojų ir po
etų. Iš tėvo ir jo draugų pasako
jimų susidomėjęs Indija ir bendrai 
Tolimaisiais Rytais, po kiek laiko 
ir pats tenai nuvyko, išbūdamas 
keletą metų. Viešumoje H. Hesse 
pirmiausia išėjo su poezija, kuri 
aiškiai buvo neoromantinė. Vėliau 
perėjo į prozą, per kurią jis iški
lo į pirmaeilius ne vien tik vokie
čių, bet ir pasaulinius rašytojus.

Grįžęs iš Indijos jis 1912 m. ap
sigyveno Šveicarijoje ir ilgainiui 
čia įsipilietina. Be trumpų išvykų 
į kitus kraštus jis iš Šveicarijos 
nesitraukia iki mirties.

Hermann Hesse tiek gyvenime, 
tiek ir kūryboje yra didelis idea-

rus vokiečių rašytojui Hermann 
Hesse ir beveik tuo pačiu metu 
amerikiečių rašytojui William 
Faulkner — du didžiuliai šio am
žiaus žodinės kūrybos šulai, — jų 
pasitraukimas iš viso nepastebėtas, 
kai tuo tarpu M. Monroe buvo se
rijomis aprašyta. Lietuviškai vi
suomenei norėtume bent suglaustai 
pristatyti šiuos du rašytojus, kurių 
veikalai liudys žmogaus dvasinį 
pranašumą. Red.

listas ir humanistas. Nors iš pat 
mažens augintas beveik puritoniš
koje dvasioje, jis vis tik savo pa
žiūras gerokai praplėtė rytietiška 
kultūra, kuri labai ryškiai atsis
pindi ir jo kūryboje. Ypač būdin
gas jo paskutinis veikalas “Glas- 
perlcnspiel” (stiklo perlų žaismas), 
kur žmogaus gyvenimas prilygsta 
žaismui, tarpais sušvintančiam 
perlais ir čia pat pasirodančiam 
tik stiklo šukėm. Apie jį ir jo kū
rybą didysis Romain Rolland, su 
kuriuo Hesse labai artimai drau
gavo, atsiliepia labai palankiai pa
brėždamas, kad jis vienintėlis iš 
naujųjų vokiečių rašytojų, iš
laikęs Goethes stilių ir aristo
kratišką bruožą.

HERMANN HESSE«» ’

NAKTIS
«*. *« » ’

- Dažnai atsibundu viena mintim,
į' Kad laivas plaukia geliančia naktim, į
“ Ir marių jieško, ir pakrančių šaukias, į
• ■ Kur karštas ilgesys ir mane tenai traukia, — • •
Z Kad uostuose, kurie jūreivių nepažįsta,
į ’ šiaurės pašvaistė raudonai pražįsta, į
;■ Ir kad balta, vėsi moters ranka į
> • Maloniai glosto pagalves minkštas, — -
II Kad kažkas, kas draugu yra man skirtas,
” Dabar ant marių tolimų atranda baisią mirtį, į
-- Kad mano motina, kuri manęs dar niekad nepažino, į
-■ Galbūt, miegodama vardu mane vadina. •< ► ’
” Vertė V.K. -
«- '

Hesse’s literatūrinis palikimas 
yra gana didelis ir svarbiausia gi
liai humaniškas. Pažymėtini veika
lai: ‘Narziss und Goldmund”, “Ste
ppenwolf”, “Siddhartha”, eilė 
trumpesnių apsakymų ir eilėraš
čių ir galop stambiausias “Glas- 
perlenspiel”, kurį jis rašė 11 metų. 
Jo veikalai yra labai paplitę be
veik visose Europos kalbose. Lietu
vių tarpe jis beveik nežinomas, iš
skyrus vieną kitą apsakymą dar ne- 
prikalusomoje Lietuvoje spausdin
tą N. Romuvoje ir vienas kitas ei
lėraštis, pasirėdęs išeivijoje jau po 
šio karo. H. Hesse gavo Nobelio 
premiją ir taip pat Goethes pre
miją pokarinėje Vokietijoje. Nors

WILLIAM

Dvi mirtys pastaruosiuos me
tuos amerikiečių literatūrai yra 
ypač skaudžios. Pernai iš gyvųjų 
tarpo pasitraukė Ernest Heming
way, o šiemet liepos 6 d. širdies 
ataka mir 6 William Faulkner. Abu
du jie yra eilėje tų vyrų, kurie mo
derniąją amerikiečių literatūrą iš
kėlė pasaulyje iki pirmaujančių 
aukštumų. Abudu Nobelio premijos 
laureatai.

Laikraštininkas Povilas Sirge- 
das, gyvenąs Cicero, III., neseniai 
atšventė 50 metų amžiaus, 32 me
tų spaudos veiklos ir 25 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį.

Žurnalistas, kaip kaktusas, kles
ti ir bujoja bet kokioj dirvoj paso
dintas, nes žurnalisto gajumas glū
di ne dirvožemy, o jo būde.

Vienas iš tokių Povilas Sirge- 
das, šiuo metu pelnąs duoną kaip 

gyvenime jis buvo užsidaręs ir vie
nišas, vis tik jis turėjo intymių 
draugų, kurių ne vienas jam galė
jo pavydėti, kaip Rilke, Carossa, 
Binding, Spitteler, R. Rolland. Jie 
visi turėjo savyje bendrą idėjinį 
bruožą — giliausia prasme supras
tą žmoniškumą.

FAULKNER

William Faulkner gimė 1897 m. 
rugsėjo 25 d. New Albany (Missi
ssippi). Didesnę savo gyvenimo da
lį jis praleido Oxforde (Miss.) 
Kurį laiką studijavo Mississippi 
universitete, buvo knygų pardavė
jas New Yorke ir stalius savo tė
viškėje, rašė straipsnius New Or
leano laikraščiams, kur jis susipa
žino su rašytoju Sherwood Ander
son, išspausdinusiu Faulknerio pir
muosius eilėraščius.

Tačiau greitai Faulknerio kūry
ba pakrypo pasakojimo linkme. 
Vienas po kito išėjo visa eilė ro
manų, atnešusių Faulkneriui ir li
teratūrinį garsą ir pagaliau Nobe
lio premiją 1950 metais.

Faulknerio pasakojimo technika 
laimi autoriui žymią vietą ameri
kiečių eksperimentinių romanų vir
tinėje, nors pirmuosiuose darbuose 
buvo dar žymu ir James Joyce įta
kos. Faulkneris buvo tiek pat natū
ralistas, kaip ir pietinių steitų re- 
gionalistas, su dideliu įsijautimu 
ir meile vaizduojąs gerai pažintą 
šios vietos žmogų. Retoriška ir 
dažnai pritemdytų spalvų jo proza 
kalba apie nuskendusį pasaulį su 
Hemingway brutalumu ir su Poe 
dekadentiniu šarmu. Faulknerio ro
manų temos kyla iš jo vidaus pa
saulio ir iš praeities paveldėjimo, 
tampriai surišto su pietietiškąja 

dažų technikas DeSoto Chemical 
Coating Corp, dažų formulavimo ir 
tyrinėjimo laboratorijoj, Čikagoje.

Povilas Sirgedas gimė Petrapily 
1912 m., baigia Kauno “Aušros” 
berniukų gimnaziją ir stoja j Vy
tauto Didžiojo Universitetą, kur 
1935-36 m. studijuoja teisę. Iš Lie
tuvos 1944 m. jis pasitraukiu į Vo
kietiją. Povilas su šeima išvyksta 

P. Sirgedas iu šeima
Nuotraukoje trūksta dviejų sūnų — dvynukų

dvasia. Iš kitos pusės jo kūryba 
realizuojasi lyg ir laike be laikro
džių. Visur jaučiamu kažkokia gi
lesnė dimensija, kurioje praeitis ir 
dabartis sulydoma į mitišką vienu
mą. Tačiau ir šioje vienumoje ap
stu chronologinio žvilgsnio, sąmo
nės ir pasąmonės slenksčių bei for
mos grubumų, per kuriuos liejas 
jo kampuotų sakinių srovė.

Žymesnieji jo veikalai: Soldiers 
Pay (1926), Sartoris (1929), The 
Sound and the Fury (1929), As I 
Lay Dying (1930), Light in Au
gust (132), Absalom! Absalom! 
(1936), The Wild Palms (1939), 
The Hamlet (1940), Dollar Cotton 
(1942), Intruder in the Dust 
(1948) ir kt. Išleido taipgi keletu 
novelių rinkinių ir dvi eilėračių 
knygas. Ligi pat mirties buvo gana 
produktyvus rašytojas. Tik prieš 
mirtį išleido gražiai subeletristin- 
tą jaunystės atsiminimų knygą 
“The Reivers". K. 13. 

į Australiją. Sydnėjuj 1949-62 m. 
jis Australijos lietuvių katalikų 
d-jos sekretorius. 1953-56 m. Syd- 
r.ėjaus spaudos darbuotojų Plunks
nos klubo steigėjas ir pirmininkas. 
1956 m. atvyksta į JAV ir apsigy
vena vienoj iš didesnių lietuvių 
susibūrimo vietų — Cicero, Illinois.

Povilas Sirgedas jau gimnazijos 
suole pasireiškė kaip spaudos ben

dradarbis, pradėjęs rašinėti j “Ka
rį” jaunimo karinio parengimo te
momis, galvosūkių ir šachmatų 
skyriuose. 1942 m. kartu su Z. Sa- 
liamoru paruošia ir išspausdina 
knygą “Šachmatai”, kurią išleido 
Valstybinė Leidykla.

Australijoje aktyviai bendradar
biavo vietos Lietuvių Bendruome
nės veikloje, “Mūsų Pastogėje”.

Prieš 25 metus jis susituokė su 
Veronika Baranauskaite. Per Povi- 
lines jo jubiliejus ir sidabrinė ve
dybų sukaktis buvo šauniai atšvęs
ta jo bute, žmona Veronika šiuo 
metu džaugiasi sulaukusi iš Lietu
vos savo mamytės. Sirgedai išau
gino sūnų ir dukrą ir tebesidžiau
gia prieš ketvertą metų gimusiais 
Chicagoje berniukais — dvynu
kais.

Ta proga ir mes iš Australijos 
sveikiname bičiulį Paulių linkėda
mi plunksna pavartyti ir mūsų 
spaudos dirvonus.

GISELA DOHRN

Tai buvo MASKVA
Vertė J. Pr. Palukaitis

Kartu su Steinhardtb atvykimu Maskvoje pas
klido gandai, kad Stenhardt užsienių reikalų komi
sarui Molotovui atvežęs Roosevelto laišką. Ten bu
vę siūloma Jungtinėms Valstybėms su Sovietais 
veikti kartu prieš japonų ekspansiją Tolimuosiuo
se Rytuose, o karo su Japonija atveju sovietams 
pažadama pagalba su sąlyga, kad Sovietų Sąjunga 
pasirašys karinę sutartį su Anglija ir Prancūzija. 
Be to, Rooseveltas dar prižada ūkinę pagalbą Ki
nijai kovoje su Japonija. Šiam klausimui detalizuo
ti Rooseveltas esąs pasiruošęs tuojau, vos tik So
vietų Sąjunga pasirašys paktą su Anglija ir Pran
cūzija, Maskvon pasiųsti delegaciją.

Nežiūrint tai, kad ankstyvesnių pasitarimų rezul
tatai aiškėjo kita kryptimi, Steihardtas nuo pirmo
sios atvykimo j Maskvą dienos stengėsi Sovietų Są
jungą sukurstyti karui su Vokietija. Iš visų pusių 
vokiečiai gaudavo jo išsireiškimų ir kurstančių kal
bų. Kai rugpjūčio 18 d. kariniame Tušino aerodro
me įvyko kasmetinė sovietų aviacijos diena, jis, ži
noma, neatsitiktinai susitiko su Sovietų Sąjungos 
pasiuntiniu Vašingtone žydu Umanskij, kuris įpai
niojo jį į ilgą demonstratyvinį pokalbį.

Parado pradžioje pakilo balonai, kurių apačioje, 
ant transparentų, kybojo sovietų valdžios narių 
galvos. Oran pakilę, jie atrodė lyg pakaruokliai — 
Stalinas, Molotovas, Kaganovičius, Mikojanas — 
visas vaškinių statulėlių kabinetas.

Purtydamas galvą žiūrėjo į šį neskoningą vai
dinimą raudonas ispanų pasiuntinys Pedroso. Jis 
truputį patiko savo vyriausybės draugams. Galu
tinai įtikintas, jis galutinai įšvyko iš Sovietų Są
jungos ir, prieš vykdamas į Suomiją, parašė 
aštrų straipsnį, nukreiptą prieš bolševikus. Jis vi
sada buvo tos nuomonės, kad kiekviena vyriausy
bė bolševikiniams sąmokslininkams turėtų duoti bi
lietą Maskvon, juos ten išsodinti ir palikti sovieti
nei kasdienybei. Po trumpo laiko jie grįžtų, visiškai 
išsigandę bolševizmo.

Tribūnose — įprastas vaizdas. Užsieniečiai vie
name ratelyje, bolševikai kitame. Daugybė GPU 
agentų išskirsyta tarp diplomatų ir žurnalistų. Rei
kėjo tik pasukti galvą — tuoj šalia savęs pamaty- 
davai vyruką. Ponas Steinhardt buvo vienintelis 
užsienietis, sėdėjęs sovietų draugijoje. Jis kalbėjo

si, kaip jau minėta, su Umanskiu.
Su dideliu triukšmu ir nelabai sėkmingai ap

linkui ūžė lėktuvai. Sovietų žvaigždė, kurią jie 
skrisdami turėjo sudaryti, nepavyko. Umanskij su
siraukė. Jam buvo pikta, kad užsieniečių akivaiz
doje nepavyko programa. Steinhardt guodė jį.

— Mūsų lėktuvai geriausi Europoje, — šypso
damasis tvirtino bolševikui, — that is only bad 
luck!' does n’t matter.

— Jūs užmirštate vokiečių aeroplanus, — svars
tė Umanskij,— vokiečiai turi turėti puikią aviaciją.

— I don’t believe it, — šypsojosi Steinhardt, — 
aš tuo netikiu. Visa ten popierius ir blefas.

— Na, — lėtai atsakė Umanskij, — aš manau, 
kad mano vyriausybė yra kitokios nuomonės. Vo
kiečiai galėtų bijotis, jei..

— Jeigu the tremendous power of the United 
States į svarstykles tinkamu metu mestų svarstį, 
— sušuko Amerikos pasiuntinys. — Neužmirškite, 
kad JAV yra milžiniška jėga. Iš 32 milijonų auto
mobilių, esančių visame pasaulyje, 28 milijonai yra 
vien Amerikoje!

— Taip, puiku, — atsakė Umanskij, — bet 
jiems reikia pervažiuoti per vandenyną, kaip jie pa
sieks Europą?

— Ar Vladivostokas ne puiki vieta? — klausia
mai svarstė Steinhardt.

Umanskij visu veidu nusijuokė. Steinhardt pa
tenkintas nutilo. Abu augūrai buvo vieningi.

DINER PAS CRIPPSĄ
Anglų pasiuntinybės rūmai buvo stipriai ap

šviesti. Sir Stafford Crippsas — nuo 1940 m. birže
lio mėnesio Anglijos pasiuntinys Maskvoje — ruo
šė diner. Tai darė nenoriai. Puritoniškas, šykštus, 
superintelektualas — draugijos jis nemėgo. Savo 
jauniems sekretoriams įsakė iškilmes paruošti stro
piai kad būtų užakcentuotas Anglijos tikėjimas į 
pergalę, tačiau pats pasitraukė iš draugijos ir ben
dravo tik su atskirais diplomatais, — ne iš drau
giškumo, norėdamas vien tik pasitarnauti anglų 
propagandai. Ruošdamas šį vakarą pietus, jis tu
rėjo aiškių planų. Jo veide nebuvo matyti vaišintojo 
džiaugsmingumo nei pasiuntiniui reikalingo prierai
šumo. Lordo Parmauro sūnus per tėvo protekciją 

buvo pasidaręs Londono City vienu geriausiai apmo
kamų advokatų. Milijoniniai turtai jo, Labour Party 
atstovo, vietai davė ypatingą atspalvį. Sir Stafford, 
puikių Squire of Filkins ūkių savininkas, nepasiten
kino įstodamas į Labour Party. Jis pageidavo radi
kalesnės kairiosios krypties ir įkūrė grupę, kuri tu
rėjo būti panaši į liaudies fronto sąjūdį. Jis buvo 
vienas daugybės žinomų anglų saloninių bolševikų, 
kurie bolševizmui prijaučia, rasdami jame origina
lumo arba tikėdamiesi tuo būdu padaryti karjerą.

Sir Staffordo, lordo Parmouro sūnaus, veidas 
buvo tipiško intelektualo veidas, be jokios šilumos. 
Aiškus užsispyrimas prašoko jo akylumą, beveik ne
nukonkuruojamas puritonizmas siaurino galvoseną. 
Tik retkarčiais žvilgterėdavo pro akinius garbės 
troškimo fanatizmu šviečiančios akys ir iš to troš
kimo kylanti neapykanta.

Šio vakaro diner buvo tikra sąmokslininkų su
eiga, į kurią tik priedangai buvo pakviesti keletas 
neutralių kraštų jaunų žmonių, kaip, pvz., keletas 
bulgarų ir švedų, arba net tokių diplomatų, kurie 
paprastai politika nesidomėdavo, kaip, štai, jaunas 
amerikietis Henry D. ir graži amerikietė Avis Stan
ley, kuri jau keturiolika dienų viešėjo pas vieną ame
rikiečių porą.

Nežiūrėdamas įtemptų su sir Staffordu santy
kių, atvyko Amerikos pasiuntinys Steinhardtas. Maž
daug dvidešimt minučių vėluodamas, — sir Staffor- 
das jau porą kartų nekantriai buvo ištraukęs ant 
sunkios auksinės grandinės kabantį laikrodį, — šiek 
tiek nervingai įėjo suveltais nešukuotais plaukais 
Jugoslavijos pasiuntinys Milan Gavrilovičius, trety
sis diplomatinis sąmokslininkas prieš nacionalsocia
listinį Reichą. Jo akys neramiai blykčiojo į šalis. 
Visada atrodydavo, lyg turėtų nešvarią sąžinę. Jis 
negalėjo niekad pažvelgti kam nors tiesiai į akis.

— Atleiskite, pavėlavau, —skubiai pasakė Crip- 
psui, — turėjau telefonuoti į Belgradą.

— Kaip reikalai? — per visą salę sušuko Stein
hardtas Gavrilovičiui.

Crippsas rūsčiai žvilgterėjo į Amerikos pasiun
tinį.

— Būkite, pone pasiuntiny, geras kiek sušvel
ninti savo balsą, — šaltai pasakė, — kitaip šioje sa
lėje didesnei draugijai nebebus galima susikalbėti.

Svečiai susidomėję atsisuko. Ką tai reiškia?
Crippsas skubiai nusitempė Gavrilovičių į kam

pą-
— Mielas drauge, — tarė, — mes neturime lai

ko veltui gaišti. Kokios naujienos iš Belgrado?
— Sovietų pasiūlymus sudaryti draugiškumo ir 

nepuolimo paktą bei tiekti ginklus padarė didelio 

įspūdžio mano partijos draugams, — skubiai pasa
kojo Gavrilovičius.

— Kaip bus su dabartine vyriausybe, kuri at
metė sovietų pasiūlymus ir nori sudaryti paktą su 
vokiečiais?

— Ji bus nuversta, — užtikrino Jugoslavijos pa
siuntinys ir kaire ranka skubiai perbraukė per ne
šukuotus plaukus. — Vyriausybę perims generolas 
Simovičius, ir tada sovietų — jugoslavų paktas bus 
reikšmingas.

Sir Stafford Crippsas atsiduso.
—■ Ačiū Dievui, — sušuko, — tuo būdu sovietai 

laiku įstos į karą!
Tuo metu lady Cripps, negraži ir neelegantiška 

dama, paprašė svečius prie stalo. Stalas nerodė ma
lonios rankos ir rūpestingo skoningumo atspalvio. 
Visa buvo be skonio. Blogai paruoštas valgis nekėlė 
jokio gyvumo, žemesniajame stalo gale tik du žmo
nės buvo giliai paskendę į pokalbį, žėrėdamas Hen
ry D. žiūrėjo į raudonplaukę Avis Stanley.

—- Apie ką jūs galvojate? — paklausė jis tyliai.
— Apie baletą, kuriame vakar buvome kartu, —• 

atsakė ji. — Ar maskviečiai visada kiša į sceną tiek 
daug propagandos?

— Mielai, — linktelėjo Henry, — ir dar dažnai 
su tokiu primityvumu, kad plaukai šiaušiasi.

— Primityviau, negu mūsų amerikietiškose re
vue? — šypsodamasi paklausė Avis.

— Na, atleiskite, — sušuko Henry, — valsty
binio teatro vis dėlto negalima lyginti su revue. Iš 
teatro gyvenimo galima susidaryti vaizdą apie dva
sinę tautos būseną, tačiau to negalima pasakyti apie 
revue.

— O vis dėlto man kartais atrodo, — atsakė Avis 
Stanley, — kad amerikietiškas primityvumas tiks
liausiai išreiškiamas revue.

Henry norėjo dar kažką atsakyti, bet tuo metu 
Crippsas, baigęs pokalbį, pakėlė stiklą ir ciniškai 
šypsodamasis sušuko:

— Mano ponios ir ponai, galiu užtikrinti jus, 
kad Vokietija su Sovietų Sąjunga daugiau nebepa- 
sirašinės jokių paktų, nei karinių, nei politinių, nei 
ūkinių.

— Iš kur jūs, pone Crlppsai, taip tiksliai žinote 
tai? — per stalą sušuko Steinhardtas, — kuo remiate 
savo nuomonę?

— Vėliausiai šių metų vasarą, — sušuko Crip
psas triumfuodamas, — Sovietų Sąjunga išžygiuos 
į karą mūsų pusėje.

— Aro you sure about it? — paklausė Steinhard
tas.

(Nukelta į 4 pusi.)
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X SKELBIMAS

(SANTRAUKA PASKAITOS, SKAITYTOS SYDNEY PLUNKSNOS KLUBE IR KULTŪROS FONDE MELBOURNE)

Tris šimtus su puse metų klestė
jęs realizmas 19-rne amžiuje pradė
jo skilti. Paskutinis realistinis pie
šėjas Ingres vadinamas neoklasi- 
ku, kaip įmanydamas priešinosi 
laisvėjimo akcijai. Tačiau jo ben- 
dralaikis Delacroix, pastebėjęs aka
demizmo sustingimą, įnešė į tapy
bą esminių skirtumų, kurie tapy
bą pasuko nauja linkme. Skirtumai 
buvo esminiai: Ingres reikalavo 
piešinio, Delacroix teigė, kad tapy
ba yra ne piešinio spalvinimas, bet 
spalvų turtingumas ir sugebėjimas 
tų spalvų grožį tiksliai išnaudoti. 
Delacroix mestos idėjos rado stiprų 
atgarsį vėlesnės kartos tapytojuose. 
Tapyboje svarbiausiais taškais pa
sirenkama:: spalvų tonai ir šviesos 
žaismas.

Delacroix idėjas labai greitai pa
sisavino prancūzų peisažistai: jie 
metė akademinę mokyklą ir išėjo į 
gamtą, manydami, kad gamtą rei
kia piešti gamtoje, o ne studijoje.

Naujas judėjimas atskleidė tapy
tojams peisažistams naujus hori
zontus. Corrot savo peisažuose pa
siekė švelniausios harmonijos ir 
tonų įvairumo. Manet stengėsi tik 
pirmąjį įspūdį (Impression), pas
tebėtą gamtoje, perkelti drobėje. 
Tai impresionistų tikslas. Ryškūs 
impresionizmo atstovai buvo Pis- 
saro, Sysley ir Renoir. Renoir ta
pyba tai grožio ir džiaugsmo at
skleidimas. Jis matė gamtą tik pa
vasario žydėjime ir vasaros grožy
je.

Cezanne — nepailstamas j ieško
tojas naujų išreiškimo būdų, nei
gė pastangas tų tapytojų, kurie 
rankiojo vertybes iš senųjų meiste
rių. Meno vertybės turinčios būti 
surastos pačių individų. Tapytojai 
turį būti individai ir jų pačių iš
gyvenimai turį būti pavaizduoti 
drobėje. Cezanne,o. naujai mestas 
naujoves pilnutėliai išgyveno Go
gin ir van Gogh.

Van Gogh savo ugningu tempe
ramentu sutvirtino peisažų spalvas. 
Jo gamta tai masės ekspresingų 
linijų pastiprintos kontrastinėmis 
spalvomis. Jis tapė kančią. Kiek
vienas tapytojas užmokėtų bet ko
kią kainą, kad galėtų išgauti tokį 
spalvų intensyvumą.

Taip gimė ekspresionizmas, ku
rio sąvoka yra labai plati, apimanti 
visus kraštus. Ekspresionizmo met
menys pastebimai gyvi ir ryškūs 
net šiandieniniame abstrakčiojo me
no judėjime.

Išgyvenome pirmąją dvidešimto
jo šimtmečio pusę, pilną milžiniš
kų sukrėtimų valstybiniame ir so
cialiniame gyvenime. Fone nepa
prasto technikos progreso, sociali
niuose pasikeitimuose menas pasi
darė įvairiaveidis, vadovaujasi nau
jais estetiniais dėsniais.

Po pirmojo 1914-18 metų pasauli
nio karo Europoje revoliuciniu bū
du pasikeitusios valstybinės sant
varkos visiškai nutraukė ryšius su 
senuoju pasauliu. Mūsų tauta, tu-' taip pat Lietuvoje menas yra tik

įėjusi pirmaeilių rašytojų, tapy
tojų ir mintytojų, bolševikinės jė
gos buvo sutramdyta ir paversta 
l darbo žmonių sąjungą, kurioje 
revoliuciniu keliu buvo viskas su
griauta. Rusų tautos patys geriau
si kultūros šulai išbėgiojo į vakarų 
valstybes, kurių didelė daugybė su
tirpo emigracijoje. Tačiau keli var
dai, — Kandinski, Javlevski, Ža
gai, Gabo, Sutin priklauso prie 
pirmaujančių vakarų Europos kū
rėjų.

Dainininkas šaliapinas, kuris iš
vykęs gastrolėms į vakarų Euro
pą Budapešte pareiškė nebegrįšiąs 
į vergiją. Iš kompozitorių, kuriems 
pavyko išlaikyti pusiausvyrą Sov. 
Sąjungoje buvo Kačiaturian ir 
Prokofjev. Ryškiausiu rusų tautos 
kompozitorium dabartiniame am
žiuje yra Igor Stravinski. Neap
siriksiu teigdamas, kad šalia Pi
casso tapyboje Stravinskis davė to
ną moderniajai šio amžiaus muzi
kai. Dabartinėje Sov. Sąjungoje, o

stipriausi naujojo
Paul Klee, Bau-

vienos krypties: tiek tapyba,, tiek 
skulptūra tiek literatūra įstatyta 
į socialistinio realizmo ribas.

Iki 1933 m. Vokietijos menas bu
vo impresionistinėje ekspresionis
tinėje įtykoje.

1933 m. nacionalistams paėmus 
valdžią laisvieji menininkai, mu
zikai ir tapytojai turėjo pasitrauk
ti į užsienius ir svetimuose kraš
tuose jieškoti fizinės ir dvasinės 
savisaugos.
meno vardai:
meister, Emil Nolde buvo išskuta- 
mi iš to laiko vokiečių enciklope
dijų. Nacionalistinis vokiečių me
nas įkrito į labai pigų ir menką 
realistinį gamtos kopijavimą. Vi
siškai kitokias nuotaikas 20-me 
amžiuje jaučiame Italijos meninia
me judėjime. Italų menas tampriai 
surištas su futuristiniu judėjimu. 
Futurizmas — tai idėja sugriauti 
visa, kas sena.

Po antrojo pasaulinio karo italų 
menininkai įsijungė į abstraktizmą, 
kuris yra dominuojantis visame

MES BUVOME BRISBANEJ
(SKAITYKIME REPORTAŽAS)

v

Du mieli brisbaniečiai parašė: 
— Atvykite, sako, į mūsų saulėtą 
miestą paviešėti. Gausite pastogę. 
Saugosime nuo nelaimių ir nuo 
didžiųjų nuodėmių, kaip persival
gymas ir persigėrimas.

Tad gavę atostogų pasikrovėme 
čemodanus ir išvykome link Auk
sinės Pakrantės, ant kurios stovi 
Brisbanės miestas, o jame yra di
džiausia Queensland© lietuvių ko
lonija. Dabar kai viskas jau pra
ėjo, prisimename ir žavimės bris- 
baniečių parodytu draugiškumu, 
nuoširdumu ir vaišingumu. O tau
tine prasme kalbant, mus geriau
sia nuteikė jų vieningumas. Jie 
sudaro vientisą, lietuvišką šeimą!

Būtų labai gera, jei ir kitos, ypač 
didžiosios mūsų kolonijos, galėtų 
pagaliau pasirinkti tokį pat kelią, 
atmetant skaldytojų ir suskaldy
mo teorijas iš mūsų tautinių rei
kalų.

xxxxxxxxxxxxxx:o:xxxxxxxxxxxx
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Greitai Brisbanės expresas per
važiuoja Sidėjų, praneria supan
čius aplinkui kalnus ir lekia Aus
tralijos laukais. Iš traukinio ma
tosi tie patys įprasti gamtovaiz
džiai: nykūs eukaliptų miškeliai, 
kalneliai, tolumoje retkarčiais pa
sirodo atskiros farmų sodybos, 
raguočių bandos ir maži mieste
liai.

Artėjant prie Queensland© vaiz
das kiek, pasikeičia: traukinys 
rangosi daugiau per miškus ir 
pelkes, ir tik retkarčiais pasiro
do sodybos. Kraštas dar nykesnis 
ir dar mažiau apgyvendintas. Miš
kai iki pat Brisbanės, su ta pačia 
augmenija. O matomos atskiros 
sodybos, iš pažiūros dar skurdes
nės, nedažytais gyvenamais pa-

■¥

Tai buvo MASKVA
(Atkelta iš psl. 3)

— I am absolutely sure, — atsakė Crippsas, — 
esu visiškai tuo įsitikinęs.

Svečiai pakilo į saloną kavai. Vakaras, kaip ir 
visada Crippso namuose, baigėsi anksti. Sir Staf- 
fordas prieš 11 vai. žiovaudamas išsitraukė laikrodį 
ir atvirai pragiedrėjo, kai visi atsisveikino.

Henry D. nuvežė savo mašina Avis Stanley į 
namus. Abu tylėjo.

“Tai tas pats vyras”, mąstė ji, “apie kurį kalba 
visas diplomatinis korpas, vyras, turįs visiems žino
mų santykių su GPU agente, kuri kadaise buvusi ru
sų princese".

— Ar jūs rytoj turėsite laiko man? — pasiekęs 
namus paklausė Henry.

— Aš laiko jau turiu, — iš lėto atsakė ji, — bet 
bijau, kad jūs neturėsite laiko man.

Henry pažvelgė j ją tiriamu žvilgsniu. Ką ji no
rėjo pasakyti? Ką ji žino?

Tačiau ji visiškai atvirai šypsojosi.
— But please call me up, — pasakė, — jei ry

toj tikrai turėsite laiko, paskambinkite man.

čiau, balandėle, aš bijausi, kad jūs jau nebegalėsite 
tai įvykdyti.

— Kodėl nebegalėsiu? Ką jūs norite tuo pasa
kyti?

— Užtenka jau teatro, piktai suriko GPU agen
tas, — jei jūs ir toliau tokią naivią vaidinsite, tuo
jau areštuosiu.

Nina beviltiškai patraukė pečiais.
— Nesuprantu jūsų, — sušuko verkdama, — 

tikrai, nesuprantu jūsų.
Jurikas suabejojo. O gal ji tikrai nieko nežino? 

Na, tai ir tuo atveju dabar pats laikas atverti akis.
— Kaip seniai jau nesusitinkate su amerikiečiu?

— paklausė aštriu balsu.
Nina kukčiojo dar labiau.
— Jo nemačiau jau keturiolika dienų.
— Kodėl? — piktai tyčiodamasis klausinėjo.
— Jis sakėsi turįs labai daug darbo ir labai daž- 
esąs kviečiamas į oficialius diner, o nuo jų jis

statais. Tik čia gyvenamieji na
mai išsiskiria, savo būdingu 
Queenslando statybai stiliumi: pa
statyti daugiausia ant aukštų, 
medinių stulpų. Tas pat ir pačia
me Brisbanės mieste. Sakoma va
sarą esą vėsiau gyventi. Susida
riusi po namu erdvė, paprastai 
naudojama kaip garažai ir kaip 
sandėliai, o lietaus laiku džiovi
nami skalbiniai.

Pats Brisbanės miestas, su sa
vo apie 600,000 gyventojų, di
džiuojasi tuo, kad yra trečias sa
vo didumu miestas visame Aus
tralijos Commonwealth’e, nes 
tvarkomas administraciniai tik 
vieno magistro. Naujai atvyku
siam pats miestas gana klaidus, 
nes neturi pagrindinių — magis
tralių gatvių. Visos gatvės, net 
pačiame miesto centre nieko ne
siskiria viena nuo kitos. Pačiame 
centre stovi didžiuliai miesto sa
vivaldybės rūmai su augštu bokš
tu, į kurį lankytojai pakeliami 
specialiu liftu, o iš čia gražiai iš 
visų pusių matosi visas miestas.

Toliau už miesto centro yra mu
ziejus, labai skoningai įrengtas. 
Eksponatus sudaro, daugiausia 
vietinių — aboridženų surinkti 
įvairūs namų apyvokos daiktai, 
mumijos gausūs geologijos rinki
niai. Tokių niekur kitur neteko 
matyti. Priešais muziejų stovi dal
is pirmojo pasaulinio karo lai
kų pirmasis vokiečių tankas, ge
ros kaimo grįčios didumo, pap
rastos keturkampės formos, nepa
prastai gramozdiškos išvaizdos.

Botanikos sodas, esąs miesto 
centre prie Brisbanės upės, turi 
gana turtingą įvairiausių Austra
lijos kaktusų rinkinį.

Prieš miestą pietų pusėje, pla
čiai dunkso augs tas ir gana šta- 

(Nukelta į 5 pusi.)

j Teosofu Draugija
Jus kviečia į visuomenei ruošiamas paskaitas, šios draugi

eji jos skyriai yra visuose didmiesčiuose:

* ADELAIDĖJ — 334 King William Str.,
X BRLSB4NĖJ — 355 Wickham Terrace,

MELBOURNE — 187 Collin* Str.,
£ PERTHE — 1 Museum Str.,
X SYDNĖJUJE — 25 Bligh Str.
£ Paskaitos vyksta sekmadieniais. Vitrinose pažymėtas pas- 
X kaitų laikas. Teosofai sudaro pasaulinę broliją be luominių, er- 
X liginių ii- rasinių skirtumų. Jie skleidžia žmoniškumą, studi- 
X juoja palyginamąją religiją, filosofiją, ir gamtą, tyrinėja neiš- 

tirtas jėgas, glūdinčias žmoguje ir gamtoje. Pažymėtuose cent
X ruošė parduodamos ir skolinamos labai vertingos knygos.
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NINOS ALEKSANDROVNOS GALAS
Kai Nina Aleksandrovna kitą dieną po pietų pa

rėjo į savo mažą butą Gorkio gatvėje, prieškambary 
kabojo juoda sportinė kepurė. Ji jau žinojo, kieno 
tai buvo. Skubiai įbėgo kambarėlio. Ant šviesios ku
šetės gulėjo. purvinais batais juodai apsirengęs Ju
rikas. Šiandien šis GPU agentas atėjo juoda visų 
slaptų agentų eilute apsivilkęs, nes tai veikia nervus. 
Drebėdama priėjo ji prie savo kankintojo.

— Ko jūs norėjote? — nedrąsiai paklausė.
Jurikas dar kartą patraukė cigaretės dūmą, pas

kui numetė ją degančią ant kilimo ir pašoko.
— Norėjau pasiteirauti, — prabilo, — kaip jums, 

drauge, sekasi vykdyti pasižadėjimą? Ar jūs manote, 
kad aš veltui stengiausi išrūpinti jums butą? Mes 
nesiduosime kvailiais laikomi, jau kartą sugaišome 
dėl jūsų delsimo, bet dabar...

Nina, išbalusi it kreida, nusigręžė.
— Duokite man dar truputį laiko, — sušnibždėjo, 

— aš jums raktą greitai atnešiu.
— Taip, taip, — kalbėjo Jurikas, — mane džiu

gina, kad jūs rodote nors truputį geros valios, ta-

nai 
negalįs atsisakyti. Tačiau jis skambina man kasdie
ną ir guodžia mane.

— Cha, cha, — nusijuokė, — “daug darbo” jis 
vadina tai, dėl ko aš nesijuokiu.

Nina sukluso. Jos širdis akimirksniui sustoja — 
ji pradėjo nujausti.

— Dieve, — sušuko, — kas gi yra su Henry? Ką 
jūs žinote apie jį?

Ji sugriebė Juriką už pečių ir stipriai papurtė:
— Kalbėkite gi, dėl Dievo, kalbėkite!
Jurikas niūriai ir piktai šypsojosi.
Jis vėl sudribo ant kušetės, paėmė naują cigare

tę, rūkė ir tylėjo.
Nina susmuko kėdėje, ir jos kūnas drebėjo nuo 

gailaus verksmo.
Po valandėlės Jurikas pradėjo kalbėti:
— Taigi, jau keturiolika dienų, balandėle, jūs 

nematėte savo mylimojo. Taip, keturiolika dienų — 
ilgas laikas.

Nina pakėlė galvą. Jos akys buvo pasruvusios 
ašaromis.

— Ką jūs žinote apie Henry? — paklausė.
— Ką aš Žinau? žinoma, viską žinau.
— Pasigailėkite, pagaliau, sakykite, — malda- 

moteris.
Jurikas pašoko nuo kušetės.
— Jau keturiolika dienų, — tarė jis, — kai pa

siuntinybėje svečiuojasi jauna graži amerikietė. Štai 
pono pasiuntinybės sekretoriaus darbas, štai jo diner. 
Jis tave užmiršo, balandėle, tu jam nusibodai, jam 
tavęs jau nebereikia.

(Bus daugiau)

vo

italų dabarties gyvenime.
Lietuviai menininkai neišvengė į 

Vakarų — Rytų valstybių meninių 
krypčių: jaunos idėjos sunkėsi į 
lietuvių kūrybinę aplinką. Tapyto
jai, skulptoriai, architektai, rašy
tojai, pasinaudoję valstybinėmis 
stipendijomis, ar privačiais pini
gais, keliavo j vakarų Europą gi
linti meno, muzikos, literatūros ži
nių, o sugrįžę karštai kovojo su 
konservatyvine pažiūra į meną. 
Naujos idėjos, nauji jieškojimai 
kūrybingus asmenis žavėjo. Metinės 
rudeninės dailės parodos buvo ryš
kus veidrodis dviejų skirtingų 
krypčių.

Realistai, kuriems atstovavo se
nieji akademinės krypties meninin
kai, ir Ars grupės menininkai, ku
rie buvo užsidegę impresionizmo, 
ekspresionizmo, kubizmo, liaudies 
meno interpretavimu, šių laikų me
nininkas griežtai atmetė realybės 
vaizdavimą: jis jieško naujos tik
rovės — individo tikrovės — fan
tazijos. Linija yra pats savyje gro
žis. Kūrybingas menininkas turi 
savitas linijas, savitas spalvas, sa
vitus motyvus.

šių dienų menas yra įvairus sa
ve ■ turiniu, apimąs visus praeities 
'menus. Todėl nenuostabu ar net 
natūralu,' kad tapyba ar skulptūra 
yra rebusas žmonėms, turintiems 
tik vieną realistinę mastymo per
spektyvą.

-šiandieninė tapyba yra šviesos, 
linijos, plėnių ir spalvų kalba. Ne

i nas šiandien prilygsta poezijai ir 
ė Į muzikai: vieni darbai lengviau at

pažįstami, kiti sprendžiami kaip 
algebra ar geometrija. Menininkas 
taip pat yra žmogus kaip ir vi
si kiti žmonės, tik skirtumas tas, 
kad menininkas daugiau jaučia ar 
pastebi aplinką ir turi priemonių . 
tuos savo įspūdžius išreikšti.
Kandinskis siūlė išmesti natūrą iš 

paveikslo ir žiūrėti į paveikslą 
kaip spalvų ir formų kombinuotes. 

šios mestos idėjos priartino me
nininkų galvosenas prie abstrak
taus gamtos, primityvaus žmogaus 
tapybos ir skulptūros studijos, su
augusio žmogaus grįžimas į vaiko 
psichologiją, erdvės užpildymas ge
ometrinėmis formomis. Pagaliau 
net momentalinė tapytojo nuotaika 
spontaniškai išgyventa darbo me
ti davė labai įdomus rezultatus. 
Tapyba —- tai fizinis kūrėjo veiks
mas išjungiant net sąmoningą ta 
pymo kontrolę (Jackson, Polack). 

žmogus su žmogumi turi kontak
tą per kalbą. Tačiau ne visada yra 
suprantama teisingai, čia susikry
žiuoja žmogaus išsilavinimas, sko
nis, sveikas protavimas, religinis 
ar tautinis jausmas. Todėl nenuos
tabu, kad šių dienų menas, vaiz
duojąs kompleksinių jausmų pa
saulį yra mums kartais- svetimas 
ir klaidingai įvertinamas. Nuošir
dus meno pastudijavimas ir supra
timas įjungia mus į aktyvų abs- 
trakčiojo meno pažinimą ir atsklei
džia mums sudėtingą linijos ir spal
vos grožį.

Yra šalis kur ošia pušys, 
Prie kelio svyruokliai beržai. 
Tenai kukuoja raibos gegutės, 
Laukuos čyrena vyturiai...

Tenai palikusi mamytė, 
Tėvelis, sesės, broleliai... 
Ten sutikau savo mergytę, 
Kada žydėjo dobilai...

Tenai sraunusis Nemunėlis, 
Neris, Dubysa ir Venta. 
Ten aš bėgiojau mažutėlis, 
Todėl ta žemė man šventa.

Tenai paliko ir jaunystė — 
Ji negrįš jau amžinai.
Ar mes sugrįšim į Tėvynę?
Tu vienas, Dieve, težinai...

Prie vieškelio, gimtasis sodžius, 
Mažas upelis Kurtuva.
Dar nematytas gamtos grožis — 
Tai mūs Tėvynė — Lietuva!

širdyse pinkim dainų pynę, 
Braidykim pievas sapnuose. 
Vyti drugeli tik svajonė 
Baltų ramunių laukuose...

(Viena iš populiarųjų brisbaniečių dainų, žodžiai 
ir melodija Klemenso Staknūno.)

GELEŽINE UŽDANGA PRASKLEIDUS
Lietuvoje išleista nauja A. Venc

lovos knyga — “Epochos vėjas” 
su straipsniais, liečiančiais litera
tūros klausimus komunistų parti
jos programos šviesoje, atsimini
mais apie A. Vienuolį, S. Nerį, P. 
Cvirką, J. Tumą-Vaižgantą ir kt,. 
apie šiandieninius Lietuvos rašy
tojus ir jų kūrybą ir kt. Iš viso 
416 pusi.

Iš naujų muzikos leidinų Lietu
voje išleista lietuvių — sovieti
nių kompozitorių lyrinių-stradinių 
dainų ir pjesių instrumentiniam 
kvartetui rinkinys “Prie šaltinio 
ateik” (72 psl., 3000 egz. su gai
domis), be to, V. Kuprevičiaus dai
nų vaikams rinkinys "Skambėk, 
pavasarėli” (28 psl., 5,000 egz, su 
gaidomis).

Kiek gyventojų Sovietijoje? So
vietų Sąjungos centrinės statistikos 
įstaigos duomenimis, birželio 30 d. 
Sovietijos gyventojų skaičius siekė 
221.465.000. Palyginus su pernai 
metų duomenimis tuo pačiu metu, 
SSSR gyventojų skaičius paaugo 
1,72 mil. žmonių. (E)

Vilniuje išleistame žurnalo “Per
galės” 7 n-ry paskelbta ištrauka 
iš spaudai parengtos, prieš katali
kų dvasininkiją nukreiptos V. Ru
daičio knygos “Pasakojimai apie 
kunigus”. Dar K. Doveikos str. 
nagrinėjami Kraševskio santykiai 
su Lietuva.

Rabinai ir antisemitizmas. Švediją 
pasiekė žinios iš gerai informuotų 
Maskvos sluogsnių, kad iš dvylikos 
vienintelę Sovietų Sąjungoje rabi
nų mokyklą lankiusiųjų studentų 
devyniems uždrausta toliau moky
tis. Visi devyni priklausė Gruzijos 
žydų bendruomenei. Uždraudimas 
bendrai aiškinamas ženklu, kad so
vietinio režimo sferose stiprėjąs 
antisemitizmas. Dar nurodoma, jog 
iki šiol dauguma sušaudytųjų už 
vad. “ūkio nusikaltimus” buvo taip 
pat žydai. (E)

Maskvoje rusų k. išleistas A. 
Venclovos romanas “Draugystė”, 
vertė L Kaplanas ir T. šuravinas. 
Tai antrasis knygos leidimas rusų 
k., pirmasis buvo pasirodęs 1957m.

Beveik pačiame Vilniaus miesto 
centre, prie Basanavičiaus ir Py
limo (dabar vad. Komjaunimo) 
gatvių kampo pastatytas ir rug
pjūčio 10 d. atidarytas naujas pla
netariumas. Atitinkamų prietaisų 
pagalba planetariume atvaizduoja
mas dangaus skliaustas su visomis 
paprasta akimi matomomis žvaigž
dėmis. Mygtukais “užtekinama” ir 
“nuleidžiama” saulė, parodomas 
saulės, mėnulio užtemimas, šiaurės 
pašvaistė ir kaikurie kiti astrono
miniai reiškiniai. Net ir “dirbtinis 
palydovas” perskrenda per skliau
tą (Tai turėtų būti vaizduojamas 
amerikiečių “Echo”, nes tik jis vie
nas gali būti matomas plika akim). 
Visa procedūra — “diena” ir “nak
tis” su visomis “pašvaistėmis" 
trunka apie 10 minučių. Vienu me
tu tai galima parodyti pusantro 
šimto žmonių, tiek telpa į planeta
riumo patalpą. Planetariumą ati
darė prof. Paulius Slavėnas, po 
prof. Kodačio (jau miręs) vyriau
sias lietuvis astronomas. Naujojo 
planetariumo direktorius bus V. 
Vyskupaitis.

(LNA)
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Redaguoja: Antanas Laukaiti*
38 Cheltenham Rd., Croydon, N.S.W. Tel.: UJ 4898SEZONĄ UŽBAIGUS

Adelaidėje 1962 m. žiemos sta
lo teniso sezonas užbaigtas su 
mažu nusivylimu. “Vyties” mer
gaičių pirmoji k-da, iškovojusi 
1-mą vietą IH-čioje divizijoje, fi
naluose pralaimėjo, paskutiniu 
laiku smarkiai sustiprintai, Rail
ways k-dai minimaliniu rezultatu 
5:6.

Mergaitės šį pralaimėjimą “su
virškino” vyriškai, o stalo teni
so mėgėjai gali didžiuotis šios 
k-dos atsiektais rezultatais 1962 
m. pirmenybėse.

Komandą sudarė:

Nr. 1 IRENA GUDAITYTĖ, X- 
tos liet, sporto šventės, Adelai
dėje, laimėtoja, ir finaliste XI-to- 
je, Sydnėjuje. X U-toje sp. šven
tėje Geelonge dėl tarnybos daly
vauti negalėjo. Turi puikią gyny
bą ir paskutiniu laiku gana sėk
mingai mėgina pereiti į kairės pu
sės puolimą. Per visas pirmeny
bes pralaimėjo tik tris susitiki
mus.

Nr. 2 ALDONA MIKUŽYTĖ, 
k-dos kapitonė. Ypatingai stipri 
dešinės pusės puolėja.

Nr. 3 NIJOLĖ LĖLYTĖ — aiš
kiai progresuojanti žaidėja. Mėgs
ta pulti iš abiejų pusių, tik kar
tais matosi kantrybės trūkumų.

Būdama susižeidusi B. Mikužy- 
tė šiose pirmenybėse nedalyvavo.

Antroji mergaičių k-da, pirme
nybių naujokės, bet pilnai patei
sino įdėtas viltis, žaidė 6-je div. 
ir užėmė Vl-tą vietą, šio sezono 
patirtis, be abejo, duos daug nau
dos šių jaunų mergaičių ateities 
stalo teniso kovose.

Sąstatas:-
Nr 1. RASA BACEVIČIŪTĖ — 

k-dos kapitonė ir pranaši žaidėja. 
Keturiose pasiektose pergalėse 
gerai asistavo Aldona Urnevičiūtė 
ir Kristina Pacevičiūtė.

VYRAI
I-ji k-da žaidė Major 1-je div. 

ir užėmė paskutinę vietą. Rezul
tatas rodo jog ši k-da labai apvy
lė. K-da nesusiklausiusi, bet re
gistruojama pirmenybėse vien

MURRAY’S
HEALTH FOOD STOKES 

646 George St., Sydney, Australia 
(Kampas Liverpool St.) 

TEL.: 21-4254 arba BA-4254 
(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY) |

JEIGU JOS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai H 
gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per g 
visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S S 
HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 12 metų turi g
kontaktą su Vnespolsiltorg’u. Nesiduokite klaidnami kitų skel- ft

S i bitnų- ::
12 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu- S 

tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ siuntiny* U 
gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje. ft

Mūsų firma — MURRAY'S HEALTH FOOD STORES — dar » 
nei vieno siuntinio nepražudė per visą 12 metų, nes Jūsų siun-' 
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo,ir nei 
pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų 
giminė*.

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

REGISTRUOTI SKYRIAI:
SYDNEY:

CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082.
PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
293 Church St. Tel.: YL 9728.
BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH 
5 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH
557 Hunter St. Tel.: B 3596.

NEWCASTLE: MURRAY'S HEA LTH______________ ,
93 Northumberland St., Wickham, tel.: 61-5180.

PORT KEMBLA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
107 Wentworth St. Tel.: J 1372.
MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
94 Elizabeth St. Tel.: 63-8498.
PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
229 Newcastle St. Tel.: BA 7842.
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X PORTALE Susi rems praeitis ir dabartis
1952 M. VETERANAI IR 1961 M. KOVAS

trokštant išlaikyti stalo teniso po
ziciją lietuvių sporto šventėse.

Sąstatas:
R. ADUTAVIČIUS, augštos kla

sės žaidėjas, puiki gynyba, tik 
stoka entuziazmo.

S. ZABLOVSKIS, jaunas ir 
daug žadantis žaidėjas, tik per 
retai atvykdavo į rungtynes.

S. URNEVIČIUS, veteranas, 
pasirodė po 3-jų metų pertrau
kos. Kietas riešutas bet kokios 
klasės žaidėjui, bet dėl įvairių 
priežasčių dalyvavo tik keliose 
rungtynėse,

J. ČIŽAUSKAS k-dos kapito
nas pasiekęs kuklių rezultatų ir 
besiginčydamas su teisėjais su
keldavo k-dos nepasitenkinimą.

II-ji k-da visai priešinga pir
majai. K-da gerai susiklausiusi ir 
matosi aiški pažanga, žaidė 4-toje 
div. ir užėmė V-tą vietą.

Sąstatas:
P. URBAŠIUS, gerai taškus 

renkąs “žminda” ir retkarčiais 
pereinąs į aštrų kairės pusės puo
limą.

A. GUDAITIS, puikaus stiliaus 
žaidėjas. Mėgsta gyvą žaidimą ir 
parodąs daugiau entuziazmo, ga
lėtų žaisti augštesnėje klasėje.

P. SNARSKIS k-dos kapitonas 
ir autorius didžiausios šio sezo
no sensacijos. Ypatingai iškiliai 
sužaidė prieš lentelės lyderį Wood
ville ir laimėjęs visus tris viene
tus, privedė prie vienintelio šios 
k-dos pralaimėjimo 6:5.

TII-čioji k-da pirmenybėse da
lyvavo pirmą kartą ir Minor div< 
2 turėjo pasitenkinti paskutine 
vieta.

Sąstatas:
VYGIS MAŽELIS, jaunuolis, 

parodęs daug entuziazmo ir nors 
toli gyvendamas lankė rungtynes 
ir treniruotes pavyzdingai. Vie
nintelis lietuvis žaidžiąs naujoviš
ku stilium ir matosi graži ateitis 
šioje sporto šakoje.

ANTANAS STEPAN AS, ener
gingas k-dos kapitonas, mėgsta
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Sydnėjaus koviečiai krepšinin
kai, atžymėdami prieš 10-tį metų 
pirmą kartą Sydnėjaus lietuvių 
sporto šventėje laimėtas Australi
jos lietuvių krepšinio pirmenybes, 
šių metų rugsėjo 16-tą dieną 2-trą 
vai. p.p. Newtowno Police Boys 
salėje, Erskenville Rd., Newtown, 
rengia vienas iš įdomiausių Syd
nėjaus lietuvių krepšinio rungty
nių ,tarp buv. meisterių komandos 
— 1952 m. “Kovo” veteranų ir 
dabarties “Kovo” vyrų rinktinės.

Prieš 10-tį metų, koviečiai krep
šininkai, pirmą kartą laimėję Aus
tralijos lietuvių krepšinio čempio
no vardą, šią pergalę dar karto
jo dar dvejus metus iš eilės ir pir
mą kartą Australijos lietuvių spor
tinėje istorijoje savo nuosavybėn 
gavo pirmąją Australijos lietuvių 
pereinamąją krepšinio taurę. Pana
šią pergalę vėliau yra pakartoję 
tik Adelaidės “Vyties” krepšinin
kai, kai koviečiams vėliau neteko 
laimėti lietuvių pirmenybių.

Prieš 10-tį metų koviečiai krep
šininkai, būdami stipriausi lietuvių 
tarpe, taip pat buvo gerai žinomi 
ne tik Sydnėjaus, bet ir visos 
N.S.W. valstijos australų tarpe. 
Žaisdami pačioje aukščiausioje aus
tralų lygoje, jie beveik kiekvienais 
metais pasiekdavo pirmenybių 
baigmę ir, keletą metų tik nesėk
mingų aplinkybių dėka, jų nelaimė
jo. Jie yrą laimėje pirmąsias lat
vių ruoštas “Olympia Cup” pirme
nybes, kurios dar ir dabar kiekvie
nais metais yra žaidžiamos. Eilę 

gyvą žaidimą. Ateitis priklausys 
nuo praleisto laiko prie žaliojo 
stalo.

R.J. ABLONSKIS, mažai tre
niravosi ir praleido daug rungty
nių.

PERSPEKTYVOS
Mcrgaitėsį įtraukus O. Mikalai- 

nytę, kuri šį sezoną žaidė augš- 
čiausioje (District) klasėje, aiš
kios. XIIl-sios sporto šventės, 
Adelaidėje, favoritės. Stalo teni
so mėgėjų troškimas pamatyti 
stiprią Sydnėjaus "Kovo” kom
binaciją, ponią Kinderienę ir N. 
Gylienę, kovoję prieš adelaidiš- 
kes.

Vyrams, jei Sydnėjus atvyks 
stipresniu sąstatu negu pernai 
Geelonge, vėl teks pasitenkinti 
IV-ta vieta.

R. Sidabrą*

MES BUVOME.
(atkelta iš psl. 4)

tus Cootha kalnas. Iš čia dienos 
metu, gražiai matosi visas mies
tas. Ypač gražu stebėti nakties 
metu, kuomet miestas skęsta 
šviesoje, kaip tik akys aprėpia.

Toliau už miesto pietų pusėje 
gana gražioje vietoje yra Lone 
Pine, Koala Sanctuary & Zoo 
park. Per vidurį parko rangosi 
mažas upelis.

Šiuo laiku didžiausias miesto 
pasididžiavimas, yra naujai pa
statyti moderniški New Queens
land University rūmai. Ne visos 
patalpos dar pilnai įrengtos. Nors 
dar ir nepilnai įrengtus, bet gra
žius ir turtingus eksponatų rin
kinius — muziejus turi: Geelogi- 
jos ir zoologijos fakultetai. Uni
versiteto biblioteka palyginus yra 
didelė ir moderniškai įrengta. 
Tai yra patys gražiausi ir mo- 
derniškiausi, kaip stiliumi, taip ir 
statybine medžiaga universiteto 
rūmai visoje Australijoje.

Pačiame mieste judėjimas ga
na gyvas. Jis dar daugiau padidė
ja vasaros laiku, kuomet priva
žiuoja daug turistų iš įvairių 
kraštų. Prekių kainos lyginant su 
Sidnėjumi, truputį žemesnės, o 
ypač daržovių ir mėsos kainos. 
Pramonė nedidelė. Darbų pertek
liaus niekad nėra ir jų pasirinki
mas gana ribotas.

Į pietus tęsiasi vadinama Auk
so Pakrantė. Už 60 mylių yra gar
sus Surfers’ Paradise su savo pa
plūdimiais, maudymosi baseinais 
ir liuksusiniais pastatais. Tai yra 
labai prabangiškai įrengtų vilų, 
restoranų ir viešbučių miestas, su 
nuolatine žinomų artistų progra
ma ir gerais orkestrais, čia susi
renka pasaulio turtuoliai, dau
giausia amerikiečiai, laiko ir pi
nigo praleisti. Sakoma vasaros se
zonu, čia susirenka tiek žmonių, 
kad žmonės visomis gatvėmis ju
da ištisa mase, — žmogus, prie 
žmogaus. 

laimėjimų koviečiai yra atsiekę 
Lithgow, Newcastle ir Dubbo mies
tuose.

Rungtynėse prieš dabartinį “Ko
vą”, žiūrovai galės pamatyti visas 
buvusias koviečių krepšinio “žvai
gždes”, kurių beveik visi šiuo me
tu yra pasitraukę iš aktyvaus žai
dimo. “Kovo” veteranų komandą 
sudarys: buv. komandos kapitonas 
V. Šutas, kuris eilę metų žaidė už 
Australijos, N.S.W. ir Australijos 
lietuvių rinktines. Jis, kaip anks
čiau, taip ir dabar, žais centro puo
lėjo pozicijoj. Veteranų puolimą 
sudarys dar ir dabar aktyviai žai
džią krepšininkai: D. Kriaucevi- 
čius, ir A. Vasaris, buvę ir dabar 
esą, įvairių australų ir lietuvių 
rinktinių dalyviai. Iš veteranų puo
lime dar matysime: Vyt. Bernotą, 
Alg. Bačiulį ir B. Gečiauską. Gy
nime veteranai pastatys: V. Kože- 
niauską ir A. Laukaitį, kurie anais 
metais turėjo “geležinių gynėjų” 
vardą.

šių metų koviečių komanda pas
tatys visas savo stipriausias jėgas 
ir, kiek girdisi, stengsis įrodyti, 
kad jaunieji krepšininkai, kurie 
prieš 19-tį metų dar labai mažai 
težaidė krepšinį, nepadarė gėdos
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lietuvių šeima Brisbanėje ne
didelė: apie 200 žmonių. Susirin
ko daugiausia iš tų, kurie atva
žiavus į Australiją, buvo čia at
siųsti atlikti darbo sutarties. Kai 
kurie atvažiavo vėliau, kai jų 
draugai arba giminaičiai jau čia 
gyveno. Taip ir susidarė dabarti
nė kolonija. Per šį laiką, keletas 
šeimų išvyko į J.A.V. Bet per tą 
laiką, keletas jaunų, gražių ir 
energingų šeimų (ach, ta gražioji 
jauna ponia iš Anglijos), atvyko 
iš Anglijos, vėl pasidariusią spra
gą gražiai užpildydami.

Viso kolonijos gyventojai susi
būrę į ALB Brisbanės apylinkę. 
Apylinkei šiuo laiku vadovauja, 
valdybos pirmininkas p. Pulgis 
Mališauskas. Apie jį ir sukasi vi
sas apylinkės organizacinis ir kul
tūrinis veikimas. Jo iniciatyva, 
šiemet buvo pradėtas leisti ALD 
Brisbanės A-kei biuletenis, kuris 
siuntinėjamas visiems nemokamai. 
Tai yra labai gražus savo tarpe 
dvasinio ryšio, gimtosios kalbos 
ir tradicijų palaikymas. Reikėtų 
tik rankų nenuleisti, ir taip gra
žiai pradėtą darbą tęsti toliau.

Veikia du chorai: moterų — va
dovaujamas p. Klemenso Stankū
no su 16 chorisčių, ir vyrų, — va
dovaujamas p. Budrio, su 12 cho
ristų. Anksčiau veikė mišrus cho
ras ir iš tų laikų pasilikę įdainuo
tos trys trumpo grojimo plokšte
lės. Įžanginę kalbą yra įkalbėjęs 
kun. Balčiūnas, tuo laiku gyvenęs 
Brisbanėje. Įdainuota sekančios 
dainos: — O atsimenu namelį, 
Pempei, pempei, Pasvarstyk ante- 
la, Kurteliai sulojo, Norėčiau aš 
keliauti ten toli, ir Motulė mane 
barė.

Jaunimas susibūręs į skautų 
vienetą. Jei tik norėtų, galėtų iš
vystyti labai gyvą veiklą.

Brisbanės universitetą lanko 

buv. garsiesiems koviečių žaidė
jams ir visai komandai. Iš jaunų
jų žaidėjų ypatingai suminėtini: 
centro puolėjas aukštasis ir gerai 
mėtąs A. Daniškevičius greitasis ir, 
ypatingai puikus metimus turįs, 
S. Lukoševičius, nepralaužiami gy
nėjai: D. Kairaitis, J. Kriaucevi- 
čius ir K. Protas ir jaunieji puo
lėjai: A. Liubenskis, K. Kazokaitis, 
V. Lukoševičius, Šidlauskas ir kt.

Komandoms vadovaus: vetera
nams — žinomas buv. Lietuvos lai
kų krepšininkas ir ilgametis tre
neris — V. Daudaras, kai dabarti
nei “Kovo” komandai — dabartinis 
jų treneris kinietis A. Lee.

Sydnėjaus sportininkai kviečia 
visus sydnėjiškius lietuvius atsi
lankyti į šias rungtynes, kurių me
tu galės pamatyti mūsų buvusiųjų 
ir dabartinių krepšininkų kovą, 
kuri bus tikrai įdomi, nes vetera
nai jau kuris laikas kaip intensy
viai ruošiasi šioms rungtynėms.

Prieš vyrų rungtynes bus kovie
čių merginų priešžaismis su lat- 
vaičių krepšininkėmis. Po rungty
nių sportininkai ruošia Redferno 
Lietuvių Namuose pobūvį, į kurį 
taip pat kviečiami visi sporto bičiu
liai. L.

šeši lietuviai studentai. Jų tarpe 
baigęs Alg. Ivinskis ruošiasi dok
toratui. Kartais atitrukdamas nuo 
begalės darbų, suruošia paskaitą. 
Šiaip dar reiškiasi ir meno sri
tyje, pašydamas paveikslus ir vie
tiniams scenos parengimams •— 
dekoracijas. Gražiai visuomeninėj 
kolonijos veikloje reiškiasi ir vie
tinis dail. Alf. Navickas. Nese
niai turėjo suruošęs viešą savo 
kūrinių parodą.

Anksčiau gražiai veikė ir sa
vaitgalio vaikučių mokykla, šiuo 
laiku neturint mokytojų ir patal
pų, darbas nutrauktas. O reikėtų 
rasti būdą ją atgaivinti. Mokyk
linio amžiaus vaikučių yra gra
žus būrys ir jie laukia.« • •

Š.m. rugpjūčio mėn. 25 d. Ash- 
grau vietos atsargos karių salė
je, įvyko viešas vakaras — vaidi
nimas. Pastatyta, Antano Gustai
čio, vieno veiksmo scenos vaizde
lis “Sekminių vainikas”. Režisa
vo p. Vyt. Laurynaitis. Tai ne 
eilinis įvykis vietos apylinkės gy
venime, tik su mažomis išimti
mis sutraukęs veik visą vietinę 
visuomenę kaip senimą taip ir 
jaunimą virš 150 žmonių. Deko
racijos: dail. Alf. Navicko ir p. 
Alg. Ivinskio, atrodė gana gra
žiai. Grimas: Mrs P. Craig, labai 
geras. Geriausiai, laisvai ir įtiki
nančiai savo rolėje jautėsi Roza
lija Didžbalienė (p. Janina Per- 
minienė), laimėdama visų žiūrovų

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

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

Rockdale stoti*. Tai.: LW 1220
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary*, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Praha* duodamo* ir išsimokėjimui. Me* kalbame vokiškai.
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LIETUVIAI 
AUTOMOBILISTAI

Liepos mėnesio gale Kaukaze bu* 
vo surengtos visos Sovietijos auto
mobilistų varžybos. Varžybos vyko 
sunkiose sąlygose: vingiuotuose 
kalnų keliuose ir, be to, oro tempe
ratūrai esant 45°C (113F). Lietu
vos rinktinė tačiau laimėjo pirmą 
rietą. Taigi, Lietuvos automobili
ninkai dabar visos Sovietijos auto
mobilininkų čempionai ir iš varžy
bų parsivežė pereinamąją taurę. 
Individualiose varžybose tačiau 
aukso medalio nelaimėjo nei vienas 
Lietuvos automobilistas. Paskirų 
klubų varžybose lietuvių klubai už
ėmė trečią, ketvirtą ir penktą vie
tą. Antrą vietą užėmė estų Tallino 
“Kalevo” klubas, o pirmąją — ru
sai iš Gorkio miesto. (LNA) 

geriausias simpatijas. Gerai ir įti
kinamai savo roles atliko: Marijo
na Petrulienė (p. O. Kačinskie
nė), Ievutė, (p. Irena Gudaity
tė) kaimo mokytoja, (p. Ada Kvic- 
cinskaitė) ir Petrulių bernas, (p. 
Jonas Federavičius), suvaidin
damas nerūpestingo berno rolę. 
Vargoninko rolėje, — (p. A. Mu
rauskas) jautėsi neblogai, bet nie
kuo neišsiskyrė iš viso kito susi
rinkusio jaunimo. Paprastai var
goninkas kaimo jaunimo tarpe 
yra autoritetas ir vadovaujantis 
asmuo ir į pobūvius atvyksta su 
vienu ar kitu muzikos instrumen
tu ir jam vadovaujant pravedama 
dainos, žaidimai ir šokiai. Niekaip 
negalima sutikti, kad gydytojas 
atvyksta į vaišes su akordeonu, o 
vargonininkas tuščiom.

Tegul būva man, kaip nevieti- 
niui, atleista už šias pastabas. 
Trūko tik mažo eksperimento, bū
tent: Sukeisti gydytojo ir vargo
ninko roles. Piemenukas savo ro
lę atliko gerai, tik visa galva di
desnis už berną. Reikia manyti,
kad gal ir nebuvo galima surasti 
tinkamo ūgio Jūsų tarpe,

Bet nežiūrint šių kelių pasta
bų, vaidinimas praėjo gana gra
žiai, patraukliai. Pasibaigus vaidi
nimui žiūrovai nesigailėjo artis
tams ilgų plojimų, režisorių ir ar
tistus apdovanodami gėlėmis.

O, kad taip vėl pamačius se
kantį Jūsų pastatymą!

• • •
Tas trumpas atostogų laikas, 

kaip vėjas pralėkė mielų brisba- 
niečių tarpe. Vėl sėdžiu traukinio 
vagone ir nors snausdamas, bet 
instinktyviai jaučiu, kad taikyda
mas žodžius, prie riedančių ratų 
ritmo vis kartoju: — Neužmiršiu, 
neužmiršiu... Vaizduotėje kaip gy
vus atkuriu, tik dar nesenai ma
tytus veidus, o ausyse skamba jų 
populiariausių, niekur kitur ne
girdėtų dainų, švelnūs aidai, (p. 
Kl. Stankūno žodžiai ir muzika. 
Nepaprasta energija ir gabumais 
apdovanota asmenybė. Duok Die
ve, jam nekad nepasenti!*)

• • •
Dabar paskutinis patarimas 

tiems, o ypač jaunimui, kurie po 
mūsų lankysis Brisbanėje.

Sužavėti brišbaniečių draugiš
kumu, vaišingumu ir visomis ki
tomis geromis jų būdo savybėmis, 
žiūrėkite ir nepadarykite, neati
taisomos žalos savo vietinėms ko
lonijoms, persikeldami po kiek 
laiko, pastoviai gyventi į Brisba
ną!

Ant. S u d u v i e t i i
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H(isų PASTOGĖ
LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

SYDNEY
SKLANDŽIAI PRAĖJUSI 

TAUTOS ŠVENTĖ
Pereitu sekmadienį, rugsėjo 9 

d. Sydnėjiškiai Tautos šventės 
minėjimą surengė Bankstown Dai
navos salėje. Tuoj po pamaldų, 
kurios įvyko St. Felix katalikų 
bažnyčioje iškilmingas minėjimas 
vyko Dainavoje. Minėjimų suren
gė sutartinai visos trys Sydney 
bendruomenės apylinkės. Pakilus 
scenos uždangai susirinkusieji tu
rėjo priešais save visus tris apy
linkių pirmininkus — H. Stosiu 
Sydney apylinkės, p. Migeviėių 
Cabramatta apylinkės ir M. Za
karų Bankstown apylinkės, kurie 
kiekvienas pasveikino minėjimo 
dalyvius pridėdami vienų kitų 
mintį šventės proga. Tolimesnėje 
minėjimo programoje girdėjome 
p-lę Ramunę Zinkutę, deklamuo
jančių B. Brazdžionio eilėraštį 
“Motina”. Netrukus pasirodė Bi- 
jūnėliai (mergaičių dvigubas trio, 
vadovaujamas A. Pluko, padaina
vęs keletu dainelių) ir tautinių 
šokių grupė, vadovaujama p. Osi- 
naitės — Cox ir šuto, pašokusi 
tris lietuvių tautinius šokius. L. 
Pranckevičūtės apsakymėlį aus
trališkom nuotaikom paskaitė At
žalos aktorė p. A. Grinienė. To
liau sekė p. M. Slavėnienei origi
nalūs eilėraščiai, skaityti auto
rės.

Minėjimų užbaigė Dainos cho
ras, vad. p. K. Kavaliausko. Ste
bėtinai nuotaikų pakelia gerai pa
ruošto choro traukiamos dainos, 
kas šioje šventėje ir sudarė visų 
minėjimo branduolį. Su choro 
pasirodymu minėjimas ir buvo 
užbaigtas. Minėjimo dalyviai dar 
valandėlę kitų užtruko besidalin
dami įspūdžiais prie alaus stiklo.

Reikia čia priminti, kad šis mi
nėjimas sydnėjiškiams buvo drau
ge ir istorinis: nors keleri me
tai naudojamės Dainavos sale, 
smulkiems susirinkimams, vaka
rėliams, vaidinimams bei koncer
tams, bet tai buvo pirmas mūsų 
tautinės šventės minėjimas Dai
navoje. Ir reikia pasakyti, kad jis 
praėjo smagiau ir jaukiau negu 
kur nors kitur. Sava vis sava, 
nors mes paprastai įpratę kitus 

kad ir menkesnius pervertinti, o 
savus nutylėti, čia prisimena ir 
kaip tik vietoje posmelis iš suo
mių liaudies epo “Kalevala” (ver
sta kan. A. Sabaliausko):

“Jau geriau savoj žemelėj 
Vandenėlį gert iš vyžios, 
Negu šaly svetimoj 
Midų gert iš aukso taurės”. 
Minėjime dalyvavo apie '400 

žmonių.

CABRAMATTA
VISUOTINIS APYLINKĖS 

SUSIRINKIMAS
Rugpjūčio 26 d. įvyko Cabra

matta apylinkės visuotinis susi
rinkimas p. K. Butkaus perkybos 
namuose. Susirinkimų pradėjo 
apylinkės pirmininkas p. Migevi- 
čius pakviesdamas susirinkimui 
pirmininkauti p. J. Petniūną. Sek
retoriumi pabuvo svečias p. Dau- 
daras.

į Krašto Tarybų atstovais iš
rinkti slaptu balsavimu p.p. V. 
Bitinas ir J. Petniūna*.

Ilgiausiai ir karščiausiai buvo 
sus-me diskutuojama, kaip iškil
mingiau ir tinkamiau paminėti 
apylinkės įsisteigimo dešimtmetį. 
Valdybos pirm-kas p. Migevičius 
pranešė, kad šios sukakties paini-.

ALB BANKSTOWN APYLINKĖS VALDYBA RUGSĖJO 15 D. EAST TERRaCE

DAINAVOS SALĖJE, BANKSTOWN, RENGIA

Šokių Vakare 
I t

PROGRAMOJE DALYVAUJA “BIJŪNĖLIAI”, “5 NAUJI DAR NEMATYTI” IR KT.
Pradžia: 7 vai. vakaro.

Veiks bufetas, turtinga loterija ir gros 4 asmenų nauja kapela.
(ėjimas: Suaugusiems — 10 šilingų, moksleiviams — 5 šilingai.

ALB BANKSTOWN APYLINKĖS
VALDYBA

nėjimas rengiamas lapkričio 18 d. 
Belveder salėje Cabramatta. Salė 
jau užsakyta. Į šias iškilmes nu
matoma pakviesti Darbo Partijos 
lyderį Mr. E.G. Whitlam ir N.S.W. 
Teisingumo Minister} Mr. Manix) 
jie abu cabramatiškiai). Be to or
ganizuojamas vietinis choras, ku
riam mielai sutiko vadovauti p. 
Br. Kiveris, choro repeticijoms 
patalpas savo namuose duoda p.p. 
Statkai, o p. P. Alekna specialiai 
choro reikalams nupirko savo lė
šomis pianinų. Valdyba dės visas 
pastangas, kad numatomas apy
linkės dešimtmečio paminėjimas 
būtų kuo iškilmingiau atšvęstas. 
Susirinkimo dalyviai šiems suma
nymams pilnai pritarė ir pasiža
dėjo visomis išgalėmis valdybai 
padėti. (pa)

tautos šventės 
MINĖJIMAS NEWCASTLE 
Newcastle apylinkės lietuviai 

minėjo Tautos šventę rugsėjo 1 
dienos vakare Transport halėje, 
Hamiltone. Valdybos pirmininkas 
p. P. Brūzga pasakė šventei tin
kamų kalbą ir paskaitė iš Lietuvos 
istorijos porų puslapių apie Vy
tauto sumanymų vainikuotis Lie
tuvos karaliumi ir apie Lucko 
suvažiavimų. S. Žuko vadovauja
mas choras sudainavo “Jaunimo 

giesmę”, “Kur giria žaliuoja” ir 
Lietuvos Himnų. * Labai geros 
akustikos salėje choro dainos 
skambėjo žaviai ir iškilmingai.

Linksmieji broliai — J. česnai- 
tis ir H. Zakarauskas — padaina
vo V. Nekrošiaus parašytus ir jo 
paties akordeonu palydėtus kup
letus. Buvo apdainuota automo
bilių katastrofos, ištikusios vietos 
lietuvius ir neseniai įvykę grožio 
karalienės rinkimai.

Po programos vyko šokiai, vei
kė Moterų Soc. Globos Komiteto 
bufetas su gerais užkandžiais ir 
alučiu. Pravesta loterija, kurios 
pirmas (ir vienintelis) laimikis 
teko p. B. Gasparionienei.

Minėjime dalyvavo apie 90 vie
tos lietuvių.

STEIGIAMA LIETUVIŲ 
KREDITO DRAUGIJA 

ADELAIDĖJ
Rugpjūčio 26 d. įvykusiame su

interesuotų adelaidiškių susirinki
me buvo varomi priekin ekonomi
nės organizacijos formavimo klau
simai.

Po informacinio pranešimo, ku
rį padarė susirinkimui pirminin
kavęs Br. Straukas, buvo išklau
sytas ankstyvesniame susirinki
me išrinktos komisijos praneši
mas. Jį padarė Jz. Lapšys. Ko
misija studijavo dvi galimybes: 
finansinės bendrovės ir kredito 
draugijos steigimų. Pelningesnė 
būtų finansinė bendrovė, tačiau 
jai reikalinga stambaus kapitalo 
(komisija minimumu laiko £10.000 
pradžiai). Iš kredito draugijos 
pelno, bent pradžioje, nelaukti- 
na.

Gana gyvose ir nuoširdžiose 
diskusijose buvo prieita vieningos 
nuomonės steigti Adelaidėje Lie
tuvių Kredito Draugijų, kuri tar
pusavio bendradarbiavimo ir pasi
tikėjimo principu tarnautų lietu
viams ekonominėje srityje. Drau
gija išeitų gyveniman aiškiu tiks-

Pranešimai
ATEITININKŲ STOVYKLA

Ilgojo savaitgalio metu (rugsė
jo 29 ligi spalio 1 d.) Sydney 
ateitininkai rengia savo stovyklų 
skautų žemėje Ingleburn. Norį 
stovyklauti iš anksto registruo
jasi pas B. šarkauskų 33 Regatta 
Str., Five Dock arba pas Ireną 
Gintalaitę 37 Susan Str., Auburn. 
Stovyklos mokestis £2-10-0 asme
niui.

lu — sumažinti lietuviams kaštus 
įsigyjant norimas ekonomines gė
rybes.

Nusprendęs steigti Kredito 
Draugijų, susirinkimas prašė 
anksčiau išrinktų Komisijų, pa
kvietus jos ligšiolinius kandida
tus (p.p. Adamavičių, Linkų ir 
Vasiliauskų) tos komisijos na
riais, parengti steigiamosios Kre
dito Draugijos statutų, gauti rei
kalingus teisinius specialistų pa
tarimus. Papildyta komisija pra
šyta būti organizaciniu steigia
mosios Kredito Draugijos Komi
tetu ir, viską tinkamai paruošus, 
šaukti steigiamąjį Kerdito Drau
gijos susirinkimą.

Būdinga viena smulkmena, ku
ri gali paryškinti pasiryžimą ir 
norą Kredito Draugiją suorgani
zuoti: susirinkimo dalyviai paleis
tam lape surašė, kiek jie skiria 
tokios draugijos užuomazgai. 
Bendra pasižadėta suma sudaro 
£1000. (A.L.ŽD

PADĖKA
Pirmosios N.S.W. Lietuvių Dainų Šventės rengimo mieliems tal

kininkams, aukotojams pinigais, maisto produktais, loterijai fantais 
bei kitaip prisidėjusiems prie jos skėmingo pravedimo, Sydney Lie
tuvių choras Daina nuoširdžiai dėkoja:

p.p. Gedminams, Karveliams, Keraičiams, Kultoms, Kutkai, Ga
reliui, Mickams, Mikutavičiams, Zaborskiui, Zakarams, Dambraus
kams, Reisgiams, Kedžiams, Vičiuliams, Kapočiams, Karpavičiams, 
Vaičiurgiams, Grybauskams, Šidlauskams, Belkienei, Šarkauskienei, 
Šimborienei, K. Stašioniui, M. Mauragiui, Ramanauskui, Belkui, Pet
roniu!, Sankauskui, Zigaitienei, Sydnėjaus Lietuvių Namų Tarybai, 
Gudaičio, Belkaus, Lašaičio Medžio Drožinių Bendrovei, Vičiulienei, 
Gudaičiui, Ramanauskienei, Reisgytei, Mikutavičiūtei, Kedytei, Ado- 
mėneitei, Zakaraitei, Meiliūnaitei, Kišonui, Moterų Draugijos pirmi
ninkei Osinienei, Vaičiurgienei, Olšauskienei, Mironienei, Karpavi- 
čienei, Žygienei, Makarui, rnž. R. Zakarevičiui ir kitiems pareigū
nams.

Ta pačia proga nuoširdžiai dėkojama Rožytėms, ir jų vadovui 
A. Plūkui už anksčiau suteiktą Dainos chorui £36 aukų.

Jūsų visų darbas, aukos, pastangos ir pasišventimas įgalino sėk
mingai pravesti pirmąją N.S.W. Lietuvių Dainų šventę, kuri paliks 
įrašyta Australijos Lietuvių Bendruomenės gyvenimo istorijoje.

Dainos choras dėkodamas jums visiems ryžtasi dar intensyviau 
dirbti lietuvių dainos populiarinimo darbe.

SYDNEY LIETUVIŲ CHORAS DAINA

PAMALDOS
Rugsėjo 16 d. bus laikomos pa

maldos 10 vai. 45 nūn. Bankstown 
St. Brendans bažnyčioje ir 12 vai. 
Camperdowne.

BE ADMINISTRATORIAUS
Pasitraukus iš Bankstown lie

tuvių namų Dainavos administra
toriaus pareigų p. A. Lelešiui, da
bar visais namų ir salės reikalais 
prašome kreiptis į tų namų val
dybos pirmininkų M. Nakutį 12 
Horton Str., Yagoona, tel 644 - 
1537.

* • •
Plunksnos klubo posėdis, kaip 

jau buvo skelbta, įvyksta rugsėjo 
15 d. 4 vai. p.p. V. Kazoko na
muose 13 Percy Str., Bankstown. 
Posėdžio metu kalbės dail. A. 
Šimkūnas.

• • •
Sydnėjiškiai lietuviai literatai 

kviečiami pasitarimui rugsėjo 22 
d. 6 vai. vak. p. J.A. Jūragio na
muose 35 Cornelia Str., Punch
bowl. » • •

Rugsėjo 22 d. Socialinės Glo
bos Lietuvių Moterų Draugija 
Melbourne rengia savo dešimt
mečio veiklos paminėjimų Mel
bourne Lietuvių Klubo patalpose 
12 Francis Grove, Thornbury.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Rugsėjo 2 d. ponų tižių namuose 

įvyko M.K. Čiurlionio Diskusijų 
Klubo antroji popietė, kurios me
tu baleto šokėja Regina Plokštytė 
— Vaičaitienė skaitė apie klasiki
nį baletų. Po pašnekesio buvo gy
vos diskusijos, kuriose dalyvavo 
beveik visi klubo nariai. Apskritai 
popietė praėjo labai jaukioje nuo
taikoje. Klubas turi per 20 narių.

k.
• • •

Skautų tėvų ir rėmėjų rengia
mas vakaras — pabūvis tikrai 
įvyks rugsėjo 22 d. Dainavoje. 
To vakaro programoje LINKS
MIEJI BROLIAI, bufetas, orkes
tras, aišku, ir šokiai. Gautas pel
nas bus skiriamas skautų veiklai.

Sydney lietuvių inžinierių drau
gija greitu laiku numato viešą 
paskaitų apie pastarojo meto nau
jausius išradimus ir technikos 
stebuklus. Paskaitų skaitys inž. 
Alekna.

• • *
Busimasis devintas pasaulio 

stebuklas — Sydney operos rūmai 
patraukė ir sydnejiškių lietuvių 
inžinierių dėmesį. Greitu laiku 
numato organizuotai operos rū
mus ištirti vietoje ir gal jų sta
tybą užbaigti lietuvišku stiliumi. 
Eina gandai, kad būsimoji Aus
tralijos lietuvių Dainų šventė jau 
tikrai bus surengta Sydney Ope
ros Rūmuose.

Inž. A. Šimkus iš Geelong vie
šėjo Sydney: dalyvavo studentų 
organizuotam savaitgaly (Bateau 
Bay) ir Maironio minėjime. Inž. 
A. Šimkus vadovauja statybos 
darbams Frankston, Vic.

Maironio Minėjimas Newcast- 
le’yje įvyks rugsėjo 23 d. 11 vai. 
30 min. prieš piet (tuoj po lietu
viškųjų pamaldų) Broadmeadow 
katalikų salėje. Programoje daly
vaus p. M. Rimgaudienės vado
vaujamos meno grupės, Maironio 
eilėraščių deklamacijos ir Mairo
nio dainos. Be to numatoma ir 
Dr. M. šeškaus paskaita “Mairo
nis Australijoje”. Lietuviškas pa
maldas laikys kun. S. Gaidelis 
S.J. Maironio intencija ir pasakys 
dienai pritaikintų pamokslą.

Žinomas Sydnėjuje prekybinin
kas ir pramonininkas A. Kovals
kis neseniai turėjo auto nelaimę. 
Nors Algis sunkiai ir nebuvo su
žeistas, bet iš jo mašinos, atsitren
kusios į pakelės uolas, beveik nie
ko ir neliko,

Viena Sydnėjiškė, dalyvavusi 
Tautos šventės minėjime Daina
voje ir susižavėjusi Dainos cho
ru, pasiryžo kietai taupyti, ka>! 
galėtų choro reikalams paaukoti 
bent 50 svarų. Pažindamas jų esu 
tikras, kad ji savo pasiryžimą 
įvykdys.

Sydnėjiškiai J. Gudaitis, P. Bal
kus ir E. Lašaitis minėjimo salė
je buvo surengę medžio išdirbinių 
ir drožinių paordėlę. Buvo išsta
tyti ir gintariniai karoliai. New
castle lietuviai šia parodėle gy
vai domėjosi jų nuodugniai ap
žiūrėdami ir teiravosi ekspona
tų kainų.

* s *
Yra visokių kolekcionierių: vie

ni renka pašto ženklus, kiti ciga
rečių dėžutes, butelių kamščius ar
ba pačius butelius, o adelaidiškis 
J. Pyragių^, renka visus lietuviškus 
ženklelius, kurie buvo ar tebėra 
nešiojami įsisegus atlape. Tai ga

. PRANEŠIMAS

Pranešu giminėms ir pažįstamiems, kad
DOMAS PALIULIS

po trumpos bet sunkios ligos, sulaukęs 63 metų mirė 1962 m. 
rugpjūčio 27 d. Geelong ligoninėje. Palaidotas East Geelong 
kapinėse 1962 m. rugsėjo 1 d.

Nuliūdęs draugas Vladas Savaitis

A. A.

DOMUI PALIULIUI MIRUS,

jo žmoną, dukras, gimines Lietuvoje ir kituose kraštuose 
liūdesio valandoje giliai užjaučiame.

Savaičių šeima, M. Butlerienė,
P. Savickienė ir L. Vacbergas

na reikšmingas ir kultūriniu at
žvilgiu svarbus užsimojimas. Būtų 
tikrai gražu, jeigu jis savo vertin
gą rinkinį suvažiavimo metu kaip 
nors išstatytų parodyti ir plates
nei visuomenei.

Ku-ka

PADĖKA
Australijos Lietuvių Studentų 

S-gos Sydney skyrius nuoširdžiai 
dėkoja p. Radzevičienei ir Red
fern Lietuvių Namams, padėju
sioms suruošti akademinį savait
galį Bateau Bay.

Studentų Valdyba

LIETUVIAI TELEVIZIJOJE
Valstybinei televizijos stočiai 

pakvietus, Adelaidės apylinkės 
Valdyba paruošė transliaciją, ku
ri įvyko rugpjūčio 30 d. įdomaus 
pasikalbėjimo su stoties parnešėjų 
metu, tautiniais rūbais pasipušusi 
Daina Malželyt^ pademonjštravd 
lietuviškų juostų audimų ir atsa
kė į visą eilę pranešėjo klausimų 
apie mūsų liaudies menų ir lietu
vių imigrantų problemas Austra
lijoje. Ši transliacija praėjo labai 
vykusiai ir daug prisidėjo prie 
Lietuvos vardo kėlimo šiame kraš
te.

Šiuo metu su valstybine tele
vizijos stotim tariamas dėl šių 
metų gale įvykstančių Sporto 
Šventės ir Meno Dienų ištraukų 
transliavimo. . (jj)

Rugpjūčio mėn. 27 d. Geelong 
District© ligoninėje, po vieno mė
nesio trukusios ligos išgęso mūsų 
brangaus tautiečio, visuomenininko 
bei kultūrininko, Domo Paliulio 
gyvybė. Rugsėjo 1 d. suvažiavo bei 
susirinko velionies apie 300 bičiu
lių, tautiečių į laidotuves iš Mel
bourne ir Geelong. Laidotuvėse da
lyvavo ir velionies žmonos sesuo 
K. Kaciūnienė iš Brisbanės. Gedu
lingas pamaldas atlaikė Geelongo 
lietuvių katalikų kapelionas kun. 
dr. P. Bačinskas. Prie karsto gar
bės sargybą ėjo pasikeisdami Gee
longo choro ir Melbourne Dainos 
Sambūrio nariai. Karstas skendė
jo vainikuose: ALB Geelongo apy
linkės, Geelongo ir Melbourno cho
rų, K. Šimkevičiaus, J. Pranausko, 
geelongiškių Baltrūnų, melbourniš- 
kių L. Vacbergo — Savickienės, 
Savaičių — Butlerienės ir kitų. 
Pamaldų metu bažnyčioje giedojo 
Melbourno Dainos Sambūrio cho
ras. '

Pajudėjus į kapines išsirikiavo 
per 60 automobilių. Diena pasitaikė 
labai graži ir saulėta. Visiems lai
dotuvininkams atvykus į kapines, 
esančias gražioje vietoje, ant jūros 
kranto, po jautrų ir gražų atsis
veikinimo žodį pasakė: kun. dr. P. 
Bačinskas, ALB Geelongo Apylin
kės Valdybos pirmininkas V. Bin- 
dokas, Geelongo Choro dirigentas 
M. Kymantas ir Melbourno Dainos 
Sambūrio administratorius L. Bal
trūnas. Visi kalbėjusieji iškėlė ve
lionies meilę dainai ir giesmei, su
minėjo jo atliktus darbus, parei
gingumą, nuoširdumų, jautrumą ir 
nueito gyvenimo tragiškumą. Nu
leidus karstą į duobę, galingai ir 
jautriai suskambėjo giesmė “An
gelas Dievo” iš skaitlingų krūtinių 
ir taip išlydėjome brangų a.a. Do
mą Paliulį į Anapilį. Tebūnie Tau, 
Domai lengva Australijos žemė.

Velionis D. Paliulis buvo joniš
kietis. Jis paliko Lietuvoj žmoną 
ir dvi dukras. Nuo mažens buvo 
linkęs į muziką ir dainą. Būdami 
šeimoje keturi broliai ir keturios 
seserys puoselėjo dainą, o keturi 
broliai buvo sudarę orkestrą, kuris 
apylinkės žmonių buvo Paliuliukų 
orekstru vadinamas. Daug velionis 
išgyveno Pirmojo Pasaulinio Karo 
metu nelaisvėje. Kilus Antrajam 
Pasauliniam Karui, jo gyvenimo

DOMĄ PALIULI PALYDĖJUS
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kelias gilių išgyvenimų nužymėtas. 
Prievarta vokiečių nuo šeimos at
skirtas patenka į šiauriausią Noi- 
vegijos dalį tunelio kasti. Ir čia 
savo ilgesį ir skausmą išliedavo 
dainoje. Pakopęs ant iškilesnės uo
los, užtraukdavo lietuvišką dainą, 
kurios garsai ryškiai atsiaidėdavo 
fjordų daubose ir atšlaitėse. Tuo 
būdu susirišo su nevienu tautiečiu, 
atvežtu priverstiniems darbams į 
šiaurę. Karui pasibaigus lietuviš
ka daina jis garsino Lietuvą buvu
sio Norvegijos garbės konsulo Lie
tuvai suruoštame koncerte Oslo 
mieste. Iš nelaisvės išsivaduoti jam 
ir kitiems nemaža yra padėjęs .jo 
bičiulis K. Šimkevičius per Lietu
vos bičiulius norvegus.

Atvykęs į Vokietiją velionis tuoj 
įsijungė į Čiurlionio Ansamblį ir 
uoliai jame dalyvavo iki išvykstant 
į Australiją, 'čia jis išvarė gilią 
visuomeninio bei kultūrinio darbo 
vagų. Buvo Geelongo Apylinkės 
Valdybos pirmininku, organizavo 
valdybos biuletenio leidimą. Ypač 
gili vaga jo išvaryta dainos me
ne. Jis su nepaprasta meile dainai 
sužadino visą eilę tautiečių daugiau 
dainą pamilti ir ją puoselėti. įvai
riuose minėjimuose ir šventėse dai
navo solo dainas, su M. Kymantu 
bei R. Norvydu organizavo duetą, 
trio, kvartetą bei oktetą. Be jų ne-
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apsiėjo didesni parengimai Geelon- 
ge. Jis buvo stropus ir drausmin
gas narys tuo pačiu metu dviejų 
chorų: Geelongo ir Melbourno. Jam 
nebuvo sunku atvykti iš Geelongo 
į Melbourną choro repeticijoms, 
sukarti per 100 mylių po darbo ir 
vėlai naktį grįžti namo.

Šiais metais ruošėsi išvykti pas 
savo dėde T. Kazlauską (918 
Broadway, Melrose Park, Ill.) į 
Ameriką. Melbourno Dainos Sam
būris suorganizavo jam šaunias 
išleistuves Lietuvių Namuose, į ku
rias susirinko 60 asmenų. Jose 
skambėjo retai girdėtos, senoviškos 
dainos. Ir velionis jautriai ir gra
žiai keletą padainavo ir pasakė 
graudų atsisveikinimo žodį užbaig
damas: “Brangūs bičiuliai, sakau 
jums visiems sudiev ir jau niekuo
met nebepasimatysime, sudiev!...”

Ir ištikrųjų tos išleistuvės buvo 
lyg paskutinis atsisveikinimas su 
dainos mylėtojais. Beje ir Geelon
go Choras suruošė jam išleistuves, 
bet jos jau įvyko gedulo ženkle ir 
be jo dalyvavimo. Vis jam neat- 
vykstant į jo pagerbimo pobūvį, 
buvo pasiųsti pora iš choristų, ku
rie rado velionį rimtai jau susir
gusį, staiga paralyžiaus sukausty
tą. Tokioje liūdnoje būsenoje jam 
esant buvo perduotas išleistuvių 
dalyvių sveikinimas ir linkėjimas 
galimai greičiau pasveikti. Deja 
likimas nenuvedė jo pas saviškius 
į Ameriką, bet per ligoninę į Ana
pilį...

Jau 1959 m. birželio 12 d. velio
nis buvo surašęs pas advokatą tes
tamentą, kurio vykdytoju paskyrė 
savo artimą bičiulį Vladą Savai- 
tį. Js rūpinosi laidotuvėmis, gimi
nių ir bičiulių informavimu, su
ruošė pagal lietuviškus papročius 
laidotuvių dalyviams pietus. Gau
ta telegrama ir iš Lietuvos, iš ve
lionies žmonos su padėka už pra
nešimų ir visokeriopų rūpestį lai
dojant ir palikimą tvarkant.

Ir taip ilgai lauktas laivas nebe- 
atplaukė... Jis nebepamatė nei sa
vo žmonos, nei dukrelių...

A. Krausas

Burwood Rd., Belmore, Sydney, 
ustralian-Lithuanian Community,
N.S.W. _____ ....
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