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MENO
DIENOS

Su džiaugsmu tenka konsta 
tuoti naują kryptį mūsų Austra
lijos lietuvių bendruomeniniame 
gyvenime: veidu atsisukti į kul
tūrinę pusę ir čia intensyviau sa
vo veiklų išplėtoti. Tiesa, šioji 
kryptis nėra nauja, nes mintis 
pravesti manifestacinius lietuvių 
kultūrinius pasirodymus organi
zuotai ir visu australišku mastu 
jau buvo kelta šiame laikrašty
je maždaug prieš dešimt metų. 
Vis tik bendruomenės vadovybė, 
užsiėmusi įvairiais savo organi
zaciniais darbais, ilgesnį laiką 
šios srities nelietė. Pagaliau rei
kėjo laiko, kol susidarė ir išaugo 
ir kolektyviniai meniniai viene
tai, kaip chorai.

Prieš porą metų Krašto Kul
tūros Tarybos užsimojimas su
organizuoti Sydnėjuje Lietuvių 
Meno Dienas susilaukė gyvo pri
tarimo: net iš tolimiausių vieto
vių nepabūgo atvykti savais kaš
tais tokie stambūs vienetai kaip 
chorai, neskaitant paskirų asme
nų. Šis spontaniškas visų be iš
imties pritarimas tik patvirtina, 
kad mūsų visuomenė šito jau se
niai laukė. Prieš dvejus metus 
įvykusios Sydnėjuje Lietuvių Me
no Dienos tik dar labiau paska
tino šių idėjų palaikyti ir net pa
čių programų išplėsti. Sydnėjaus 
Meno dienų programoje tebuvo 
tik Dainų Šventė, literatūros ir 
dainos vakaras, dailės ir foto pa
roda. Šiais metais Adelaidėje 
įvykstančią Meno Dienų progra
ma, kiek žnoma, yra gerokai 
praplėsta: šalia to, kas vyko Syd
nėjuje, adelaidiškių Meno Die
nų programoje įeina teatro spek
taklis, tautinių šokių festivalis, 
jaunųjų menininkų vakaras. Ša
lia adelaidiškių tautinių šokių 
festivalyje dalyvaus ir iš kitų di
desnių vietovių tautinių šokių 
grupės. Dainų Šventė padidės 
dar vienu — Geelong lietuvių 
choru. Pagaliau ir visi kiti cho
rai, iš anksto žinodami dainų 
šventę įvykstant, turėjo daugiau 
laiko ir pasiruošti programai, ir 
apsirūpinti kelionės ištekliais. O 
tai jau yra labai teigiamas ir 
skatinantis ženklas, kada iš anks
to turima konkretus tikslas ir 
jam ruošiamasi.

Manyčiau, nereikia nei aiškin
ti, kokios milžiniškos reikšmės 
mūsų bendruomeniniame gyve
nime įneša pačios Meno Dienos 
ir ypač joms pasirengimas. Čia 
kaskart vis daugiau ir daugiau 
įsijungia naujų jėgų, kurios pa
pildo senus meno vienetus ir net
gi sukuria naujus. Nėra abejinga 
tam ir visa bendruomenė. Be 
savo aktualios paramos atskiri 
bendruomenės nariai stengiasi 
patekti ir dalyvauti meno dieno
se. Kiek žinau, vien tik iš Syd
ney į Adelaidę vyks gana gau
sus lietuvių būrys, kurie tiesiog 
nesurišti su jokiomis meno die
nų ar suvažiavimų pareigomis. 
Panašiai bus ir iš kitų vietovių. 
Jau šiandie galima numanyti, 
kad Meno Dienos Adelaidėje 
praeis tikrai triumfališkai. Meno 
Dienų pasisekimas vienoje vie
toje skatinte skatina kitus, kad 
naujoje vietoje jos praeitų dar 
gražiau, įspūdingiau ir origina
liau.

Organizuodama Lietuvių Me
no Dienas Kultūros Taryba at
lieka milžinišką darbą tiek tau
tine, tiek kultūrine prasme. Čia

KUBA IR U.S.A.
Amerikos ir Kubos santykiai 

paskutiniu laiku darosi labai jaut
ri problema. Kol Kubos salos gal
va Dr. F. Castro pats vienas na
muose tvarkėsi su savo pavaldi
niais, tol amerikiečiams galvos ne
skaudėjo. Bet kada paskutiniu 
laiku Castro pradėjo glaudžiau 
draugauti su Sov. Sąjunga ir net 
pradėjo įsileisti ne vien tik sovie
tiškus ginklus, bet ir karius, tai 
reikalai pakrypo visai kiton pu
sėn. Amerikai ėmė darytis nejau
ku matant, kad sovietai čia pat

TRYS AZIJOS VYRAI VADOVAUJA 
JUNGTINĖMS TAUTOMS

Tai pirmą kartą istorijoje (tu
rint galvoje moderniąją istoriją) 
Azija bent formaliai pasauliniuo
se įvykiuose groja pirmuoju smui
ku. Šiaip dažnai vartojamas žo
dis “azijatas” buvo vartojamas 
paniekinančia prasme. Iš jų Jung
tinių Tautų generalinis sekreto
rius U Thant (Burma), šios Jung
tinių Tautų posėdžių sesijos pir
mininkas M. Zafrula Khan (Pa
kistanas) ir pasekretorius C.V/. 
Narasimham (Indija). Jie visi 
trys yra britiškos politinės mo-

Milžiniškas baobabas netoli Derby, Australijoje. Kolonialinės 
gadynės laikais jis atstojo kalėjimą: jo viduje tilpo 12 kalinių.

GYDYTOJŲ
žiniomis iš Romos, rugsėjo 7 d. 

apie 20.000 Italijos ligoninėse dir
bančių gydytojų paskelbė 48 va
landų streiką reikalaudami aukš
tesnių atlyginimų. Jie jau buvo 
streikavę 24 valandas rugsėjo 1 
d. ir graso pradėti ilgesnį streiką

vystomos ir pravedamos kultūri
nės vertybės yra šventos visiems 
lietuviams, ir todėl visi nesvy
ruodami stoja į šį darbą, nuoša
liai palikę įvairius ginčelius ir 
nesutarimus. Adelaidės lietuvių 
ligi šiol rodomas pavyzdys ga
lioja ir, visiems kitiems.

iš tolo stebint pasirengimus ir 
jau iš anksto džiaugiantis Meno 
Dienų triumfališku pasisekimu, 
čia norėtųsi palinkėti kuo geriau
sios sėkmės, tiek visiems meni
ninkams ir meniniams viene
tams, tiek ir organizatoriams.

V.K. 

pašonėje kaskart vis labiau ir la
biau įsistiprina. Jeigu tam nebus 
pastotas kelias, Kuba ilgainiui 
pasidarys gana pavojingu sovietų 
bastijonu Amerikai. Kaip elgtis 
su Kuba ir kokių priemonių imtis, 
kad sovietams būtų sukliudyta 
įsistiprinti Kuboje, klausimas net 
buvęs iškeltas Amerikos senate. 
Senatas patvirtino prezidento pa
tiektą rezoliuciją reikalui esant 
net panaudoti militarinę jėgą. Šis 
nutarimas bus perduotas kongre
sui, kuriam kongresas tikriausiai

kyklos. Be abejo, laikui bėgant ir 
juodasis kontinentas (Afrika) 
šioje institucijoje turės lemiamą 
žodį, nes po šio karo Afrikoje su
sikūrė visa eilė valstybių, kurios 
visos turi savo atstovus Jungtinė
se Tautose, šioje sesijoje naujai? 
UNO nariais priimta Jamaika, 
Trinidadas ir Tobago. Drauge 
priimta nariu ir buvusi Belgijos 
kolonija Ruanda-Urundi. Šiuo me
tu Jungtinių Tautų organizaciją 
sudaro 108 nariai.

STREIKAS
vėliau, jei jų reikalavimai ne
bus patenkinti. Prieš kiek laiko 
Kanados Saskatchevan provinci
joj streikavo 900 gydytojų prieš 
provincijos vyriausybės sveikatos 
planą, kurį įgyvendinus, daktarų 
pajamos, jų pačių skaičiavimu, 
sumažėtų apie 15 proc. Streikuo
tojai net JTO prašę intervenci
jos. Austrijos daktarai ir dantis
tai taip pat streikavo dėl panašių 
priežasčių. Visai dėl kitų priežas
čių nesenai buvo paskelbę 6 va
landų streiką Atėnų gydytojai. 
Esą Graikijos vyriausybė teikian
ti nepakankamai apsaugos prieš 
buv.' pacientus ir jų gimines. Jei 
kuris pacientas “nugydomas”, jo 
giminės graso, kolioja. Vienas 
žmogus net nužudęs gydytoją, kai 
jo gydyta nužudžiusiojo žmona 
mirusi.

Jei šio kašto piliečiai būtų toki 
karšti kaip graikai, gydytojas čia 
būtų tokia retenybė, kaip stumb
ras Lietuvos miškuose. 

tik pritars. Sovietų įsistiprinimas 
Kuboje sudaro visai rimtą pavojų 
ir visiems kitiems pietų Ameri
kos kraštams. Kaip žinoma, pietų 
Amerikos vyriausybės nėra pasto
vios ir jos remiasi daugiausia 
vieno asmehs (paprastai prezi- 
dento) sprendimais ir galia. Tu
rint čia pat stiprią paramą, ku
rios reikalui esant sovietai nepa
šykštėtų, Pietų Amerikos kraš
tuose veikiančios subversyvinės 
komunistinės pajėgos gali labai 
lengvai patekti į valdžią, ir tuo 
būdu, turint minty pietų Ameri
kos socialines sąlygas, tie kraš
tai vienas po kito gali pasidaryt 
raudoni. Kaip labai sovietams rū
pi Kuba, jau aišku iš to, kad jie 
net grasiną karu, jeigu amerikie
čiai imtųsi kokios .nors akcijos 
šita kryptimi, šalia Berlyno ir 
Formozos Kuba pasidarė naujas 
karštas punktas pasaulio politi
koje, kurio išsprendimas pareika
laus didesnės ar mažesnės rizikos. 
Lygiai toks pat karštas punktas 
yra Indijos — Kinijos pasienyje, 
kur raudonieji kiniečiai užima 
vis daugiau ir daugiau Indijos te
ritorijos, tuo tarpu kaip indai gi
nasi tik notomis. Atrodo, kad No
ru pacifistinė kantrybė greitu lai
ku išseks.

NAUJAS INFORMACINIS
Leidinys apie Lietuvą. “Lietuvių 
Dienų” leidykla išleidžia į knygų 
rinką informacinį leidinį angliš
kai apie Lietuvą — LITHUANIA 
LAND OF HEROES. Leidėjas — 
Antanas Skirius, “Lietuvių Die
nų” leidyklos savininkas. Knygą 
parašė ir suredagavo Leonardas 
Valiukas.

Knyga nemažo formato, gražiu 
aplanku. Kaina 4.75 dol.

DAINAVIMO IR 
FORTEPIJONO STUDIJA

Dainininkė solistė A. Binkevi- 
čiūtė — Gučiuvienė, buvusi Kau
no Valstybinės Konservatorijos ir 
Vilniaus Valstybinės Muzikos Mo
kyklos žinoma pedagogė, atidaro 
pas save dainavimo ir fortepijo
no studiją.

Į dainavimo klasę priimamos 
moterys ir vyrai, o į fortepijono 
klasę — vaikai nuo 8 mt. amžiaus. 
Pageidaujant, jie paruošiami įsto
jamiems egzaminams j Konserva
toriją. Paruošimas atliekamas lie
tuvių ir anglų kalbomis.

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

“MŪSŲ PASTOGĘ?”

Maironis

Palaimintas laikas, kada vieversys, 
J dangų iškilęs, viešai apgarsins 
Pavasario auštantį rytą;
Kad vėjas, svetys tolimųjų kraštų, 
Tirpdydamas sniegą, papūs iš pietų 
Ir gamta prikels užmigdytą.

Palaimintas laikas. Ne kartą rytys 
Dar rytšaliais galvas žiedams nulankstys, 
Bet saulė vis lipa į žiemius, 
Vis lipa ir šypsos nudžiugus saulutė;

' Nudžiunga ir žmonės, į darbą sukrutę; 
Pavasaris lanko pakiemius.

Gražu, kai pavasaris, griaudamas ledą, 
Pažadina gamtą skaisčiais spinduliais; 
Gražiau, kai didvyriai mylėdami veda 
Tėvynę naujais atgimimo keliais. 
Palaiminti jūs, atgimimo laikai! 
Ir jūs, išrinktieji tėvynės vaikai!

* Ž I N I 0 S *
29 PABĖGO TUNELIU

Neseniai iš Rytų Berlyno į Va
karus apačia komunistinės sienos 
prakastu tuneliu pabėgo į Vakarų 
Berlyną 29 žmonės. Tunelį, kaip 
oficialiai skelbiama, prakasė va
karinio Berlyno universiteto stu
dentai. Kaip pranešama, tunelis 
komunistų dar nėra užtiktas, tik 
šiuo metu nenaudojamas, nes liū
čių metu užlietas vandeniu.

* • •
Dingo vokiečių raketų specia

listas. Pereitą savaitę dingo Wolf
gang Pilz, vairuojamų raketų spe
cialistas. Taip pat iki šiol netu
rima žinių apie anksčiau dingusį 
Dr. Heinz Krug. Spėjama, kad 
abu esą pagrobti.

• • •
Argentinoje neseniai įvyko ka

rinis perversmas, privertęs pasi
traukti prezidentą Guido.

• * •
Amerikiečių bombonešis B 58 

sumušė augščio rekordus iškelda
mas penkių su puse tonos krūvį į 
85,360 pėdų augštį. 1959 m. tokį 
patį svorį buvo iškėlęs rusų lėk
tuvas — 50.252 pėdas.

PABRANGS TRANSPORTAS
GELEŽINKELIAIS N.S.W.

Nuo lapkričio 1 d. N.S.W. pa
keliamos kainos už transportą ge
ležinkeliais. šis pakėlimas gali 
efektyviai paliesti ir maisto kai
nas, kuris pristatomas geležinke
liais iš provincijos į didesnius 
centrus. Ryšium su tuo gali pa
brangti ir pramonės gaminiai.

* * •
Amerika jau parinko 9 naujus 

astronautus, kurie bus treniruo
jami naujiems skridimams į erd
ves. Du iš jų numatoma pasiųsti j 
mėnulį. 

• * •
Ateinančių metų Anglijos kara

lienės Australijoje lankymosi pro
ga Australijos šiaurės teritoriją 
numatoma pavadinti Elizabeth 
vardu. Ar tuo bus įkurta Aus
tralijos Commonwealth nauja val
stybė, tuo tarpu dar nežinia.

SUNKUMAI IŠVYKTI
Apsunkina keliones į užsienį. Ry

tų Vokietijos gyventojams dar la
biau apsunkintos galimybės išvykti 
į kitus rytų bloko kraštus. Rytinės 
Vokietijos piliečiams, vykstant į 
Sovietų S-gą ir Čekoslovakiją tebus 
galima aplankyti tik pirmojo laip
snio gimines. Panašūs suvaržymai 
keliaujant ir į kitus satelitinius 
kraštus. Daugiau nebus galima R. 
Vokietijos turistams lankyti šių 
kraštų: Albanijos, Austrijos, Egip
to, Indijos, Jugoslavijos, Raud. Ki
nijos, Suomijos ir Švedijos. Ligi 
1961 m. rudens turistų kelionės į 
minėtus kraštus dar buvo galimos.

Kuba, jos gyvenimas Lietuvoje 
visais būdais pristatoma kaip di
dvyriška kova už laisvę, o JAV- 
bės, kaip kraštas, siekiąs laisvę 
užgniaužti. Tokių motyvų turėjo 
Kaune, rugsėjo mėn. Čiurlionio 
vardo dailės muziejuje surengto
ji Kubos grafikos paroda. Buvo 
eksponuota 150 Kubos dailininkų 
kūrinių.

MOTERIS BUVO NOMINUOTA
I PREZIDENTUS

1872 m. gegužės 10 d. buvo no
minuota moteris į JAV perziden- 
tus pirmą kartą Amerikos isto
rijoje. Victoria Claflin Woodhull 
buvo parinkta Tautinės Moterų 
Sufražisčių sąjungos kandidate. 
Jis buvo laikraščio leidėja.

• • •
Rugpjūčio 10 d. Vilniuje, Basa

navičiaus gatvėje, buvo atidarytas 
pirmasis Lietuvoje planetariumas. 
Jo direktorium paskirtas V. Vysku- 
paitis, o atidarydamas planetariu
mą, prof. P. Slavėnas pabrėžė, kad 
naujoji mokslo žinių skleidimo įs
taiga galėsianti labiau patenkinti 
kosminės eros žmonių "astronomi
nius poreikius”.

NEVEŠI, KOL NEMOKĖSI 
RAŠYTI

Sumatros salos (Indonezijoj) gy
ventojų giminių vadai, kovodami 
su neraštingumu, paskelbė potvar
kį: "Kas nemoka skaityti ir rašyti, 
tas negali vesti. Jam taip pat drau
džiama ir kinoteatrą lankyti”.
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ATSARGIAU VAIRUOKIME

Kasdien skaitome pranešimuo
se apie susidūrimus ir net užmuš
tuosius judėjimo nelaimėse. Sako, 
Amerikoje susisiekimo nelaimėse 
žūsta kasmet daugiau žmonių, ne
gu per visų Korėjos karą. Ir lie
tuviai, čia Australijoje prasigy
venę, dažnas turi savo automo
bili. Per eilę metų yra jau nema
žai žuvusių auto katastrofose.

JUDĖJIMAS DIDŽIAISIAIS PLENTAIS
(Praktiški patarimai KELIAUTOJAMS)

Venk vienu prisėdimu pa
siekti savo kelionės tikslo. 
Periodiškai sustok atsikvėp
ti nežiūrint, ar tokio atopū- 
čio esi reikalingas, ar ne.

Laikyk protingą atstumą 
tarp priešais važiuojančios 
mašinos ir tavosios. Laikyk 
šešių mašinų tarpą važiuo
damas gražiam orui esant ir 
dvylikos mašinų tarpą blogu 
oru.

Nevažiuok “sustingusio
mis akimis“. Nuolat akis ir 
žvilgsnį pasukinėk apžvelg
damas abi kelio puses, kas 
padarys tave budresniu.

Viiadoi prigesink savo il
gąsias šviesas artėjant maši
nai iš priekio. Kiekvienu at-

Auto katastrofos šiandie be
veik neišvengiamas dalykas: žūs
ta nusižengdami judėjimo taisyk
lėms, žūsta ir nekalti. Statisti
niais daviniais remiantis daugiau 
negu pusė visų auto katastrofų 
įvyksta, kada vairuotojai nėra 
blaivūs. Tad nepaprastai svarbu 
sėdant prie vairo šalia visa ko tu
rėti dar ir blaivią galvą. Girtas

veju prigesindamas ilgąsias 
šviesas drauge pristabdyk ir 
greitį.

★
Nuolat ir nuolat užmesk 

akį į atbulinį veidrodį, ypač 
prieš keisdamas greitį ar 
kryptį. Niekados nesuk at
gal į savo kelią aplenkęs ki
tą mašiną, kol ji “nepaten
ka” į tavo atbulinį veidrodį.

★
Nesustok vidury kelio. 

Jeigu tavo automobilis su
genda ir negali pavažiuoci, 
nesėdėk jame, bet pasitrauk 
nuo kelio.

★ 
kelionės pilnai
Nekovok su

Nepradėk 
nepailsėjęs, 
miegu. Užėjęs nuovargiui ar 
snauduliui pasitrauk į paša
lį ir minutėlei prisnūsk. 

niekad neprisipažįsta esąs gilias, 
ir todėl kiekvienu atveju artimieji 
ar bičiuliai bei pažįstami turi žiū
rėti, kad įgėręs nebūtų prileidžia
mas prie vairo, nors ir kaip jis 
ginčytųsi, kad pajėgus mašina 
valdyti. Vienas kitas laimingas 
atvejąs, kad įgėręs (nesakau gir
tas) sėkmingai parvažiavo namo, 
dar nesudaro taisyklės, kad svai
galai doram vairavimui nepastoja 
kelio. Užtenka tik pažvelgti į ju
dėjimo policijos turimus davinius, 
ir paaiškės, kieno pusėje teisybė.

Kasmet automobilių skaičius 
auga, keliai darosi vis labiau ir la
biau apkrauti, kas dar labiau įpa
reigoja laikytis galiojančių judėji
mo taisyklių. Judėjimo taisyklės 
nėra tam, kad policija turėtų pre
teksto tik prisirinkti baudų. Tai
syklės yra riba, barjeras, kuris 
ne tik tave apsaugo, bet drauge 
apsaugo ir kitus. Policija baudžia 
už judėjimo prasižengimus, ne už 
raidišką įstatymo peržengimą, bet 
visų pirma bando pastoti kelią pa
vojui, į kurį ne tik pats save, bet 
ir kitus išstatai. žmogus, nesilai
kantis judėjimo taisyklių, ne tiek 
nusikalsta policijai, kiek kitiems, 

Juozas Slavėnas, žemiau dedamo apsakymėlio 
autorius su žmona poete Marija — Magdalena ir 
dukrele Rasa. Juozas Slavėnas, buvęs Lietuvoje 
teisėjas, yra aktyvus kultūrininkas ir nuolatinis 
"Mūsų Pastogės” bendradarbis. Gyvena su Seimą 
Sydnėjuje. A.L. Metraščio klišė.

kurie tais keliais naudojasi. To
kio yra vieškelių gangsteriai, o 
drauge ir tavo priešai, su kuriais 
įpareigoja kovoti ne vien policija, 
bet ir kiekvienas doras ir respek- 
tyvus vairuotojas.

Pagaliau dar vienas nepapras
tai svarbus faktas šalia blaivios 
galvos ir respektyvaus važiavimo, 
yra tavo paties judėjimo priemo
nė. Prieš sėsdamas prie vairo 
turi būti kiekvienu atveju tikras, 
kad tavo automobilis yra pilniau
sioje tvarkoje. Atsimink, kad bū
nant kelyje tavo ir tavo artimų
jų gyvybės priklauso ne vien tik 
nuo tavo blaivios galvos ar lai
kantis judėjimo taisyklių, bet ly
giai taip pat ir nuo tvarkingos 
mašinos. Automobilio funkciona
vimas kiekvienu atveju turi būti 
be priekaištų taip, kad visada pa
klustų vairuotojo valiai. Vairas, 
stabdžiai, signalinės šviesos ir 
ypač padangos privalo būti nuo
latinėje ir nuolatinėje kontrolėje.

Būdamas kelyje nesi tik pats 
vienas už save atsakingas, bet ly
giai taip pat atsakingas ir už ki
tus. Tavo rankoje yra daugelio 
žmonių sveikata ir net gyvybė.
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Teisingai vienas sąmojingas vai
ravimo mokinys atsakė savo mo
kytojui, kuris paklausė, ką tu ve
žiosi išmokęs vairuoti:

— Sprogmenis, — atsakė šis 
nemirktelėjęs. Ir visai teisingai: 
važiuodamas turi taip elgtis ir 
saugotis, lyg tavo mašina būtų 
prikrauta dinamito, kuris nelai
mės atveju sprogs užmušdamas

SOVIETINIAI ŠNIPAI
VISAME PASAULYJE YRA 250,000 SOVIETŲ ŠNIPŲ. 

JŲ PARUOŠIMAS ILGAS IR MOKYKLOS YRA SOVIETUOS 
UŽDRAUSTOSE ZONOSE.

Už 800 km. nuo Maskvos, už 
KuibišeVo, yra paslaptingiausias 
Sovietijoj miestas, nepažymėtas 
jokiame žemėlapy ir kurį gali
ma pasiekti tik su specialiais 
leidimais.

Lėktuvui aerodrome nusileidus, 
visų didžiausiam nustebimui, pasi
juntama lyg Anglijoje. Keleivių 
laukia angliškas Green Line auto
busas, o gatvėmis važinėja seni 
Londono taksi ir kryžkelėj judė
jimą tvarko milicininkas, apsiren
gęs anglų policininko uniformoje.

Galima būtų galvoti, kad tai 
sapnas, ar patekta į filmų studi
ją, kur sukamas filmas iš anglų 
gyvenimo. Bet tai nėra sapnas ir 
ne kino studija. Tai slapčiausias 
sovietų šnipų mokyklos centras, 
kur kandidatai turi išgyventi de
šimt metų, kad galėtų pradėti 
“dirbti” Anglijoje, ar kurioj kitoj 
Vakarų valstybėje.

Tai fantastiška Gačino mokyk
la, kuri rusą transformuoja į ang
lą džentelmeną, jog niekas nega
lės įtarti dėl jo tikrosios kilmės.

Patekti į šią mokyklą būna ne
lengva.

KAIP PARTIJA RENKA 
KANDIDATUS

Nuo to laiko kai veikia sovie
tų špionažas, Kremlius laikosi tai

tave ir daugelį kitų. 99% tokių 
nelauktų sprogimų priežastim yra 
patys vairuotojai. Lengva mirtis 
auto katastrofoje, bet nepakelia
ma našta tau palikus luošam arba 
po tavo mirties tavo artimiesiems. 
Jeigu viso to vairuotojas neiš
leistų iš akių, kontroliuodamas 
mašiną, auto katastrofų procen
tas labai ir labai nukristų.

syklės niekad nepriimti špionažo 
tarnybon žmonių, kurie vieną die
ną galėtų pasirodyti morališkai ar 
fiziškai silpni atlaikyti sunkias ir 
nenumatytas kliūtis išpildant už
davinį, sakoma 1960 metais Mas
kvoj išleistame Slaptosios Tarny
bos Orgbiuro vadovėlyje.

Kaip parenka rusai busimuosius 
šnipus — vyrus ar moteris, kad 
jie turėtų visas reikalaujamas ga
rantijas? šis uždavinys paveda
mas Partorgui (partijos organiza
toriams). Jie gauna įsakymą su
rinkti visas smulkmenas apie bu
simojo kandidato tėvus, draugus, 
jo įpročius, santykius. Vienu žo
džiu viską iš ko galima būtų nus
tatyti jo charakterį už partijos ri
bų. Už šias žinias partorg asme
niškai atsakomingas. Jis pristato 
žinias vietiniam sekretoriui, kuris 
patikrinęs, persiunčia kadrų ko
misijai į centrinį komitetą.

Galutinas kandidatų sąrašas, už 
kurį atsakomingas centro komite
to pirmininkas, persiunčiamas 
Slaptosios Tarnybos štabui Mas
kvoje, kuris dar kartą patikrina 
atskirai kiekvieną kandidatą per 
KBG, tai yra saugumo valdinin
kus. Ir tik po jų palankaus rapor
to kandidatas įrašomas į galutiną 
sąrašą, pastarajam visai nežinant, 
kokiai tarnybai jis bus ruošiamas.

(Bus daugiau)

J. SLAVĖNAS

ŽEME ŽEMELE-
Vėžių kaimo viduryje, prie pat vieškelio, ant 

dviejų margų sklypelio gyveno kelių amatų specialis
tas Kalvaitis. Nors tvarkingai apžiūrėti, bet gerokai 
prie žemės prisispaudę trobesiai — pirkia, tvartelis, 
kluonelis ir jo gale pašiūrė — dirbtuvėlė, rodė, kad 
čia jau senų šio kaimo gyventojų esama. Tą dar liu
dijo ir milžinas, šakas išskėtęs topolis. Ir iš tikro, 
čia gimė šių namelių gyventojas Kalvaitis, jo tėvas, 
diedukas, čia Kalvaičio kilmės žinios baigėsi, bet 
Kalvaitis mėgdavo prie progos pasigirti, kad čia 
Kalvaičių lizdas “nuo neatmenamų laikų”.

Kalvaitis buvo visai apylinkei labai reikalingas 
žmogus. Jis savo kaimo, o ir aplinkinių kaimų ūki
ninkams darė naujus ir taisė sugedusius ratus, me
dines akėčių dalis, arpus; lovas, spintas, kuparus ir 
visokių visokiausius ūkio ir virtuvės reikmenis. Rei
kalui esant Kalvaitis padirbdavo lopšį ir sukaldavo 
karstą. O kai atmintinais metais kaimas nutarė kryž
kelėj pastatyti kryžių, Kalvaitis jį taip puikiai pa
darė, išpjaustinėjo, nuostabiai grąže tvorele aptvėrė, 
kad kiekvienas praeinantis ar pravažiuojantis gė
rėdavosi. Žmonės kartais prasitardavo, kad Kalvaitis 
kiek brangininkas, bet užtad ką padarydavo — gra
žu pažiūrėti. Kai apylinkėj trūko maisterių, Kalvaitis 
statydavo tvartus, klėtis, kluonus. Tik gyvenamų 
namų neišdrįsdavo. Esą nenorįs rizikuoti.

Iš tikro Kalvaitis gal ir nebuvo toks didelis bran
gininkas. Kitokių pajamų jis neturėjo, o ir už pa
dirbtus daiktus retai kada pinigais imdavo: daugiau
sia pašaru, javais, daržovėmis, tai už daržo suarimą, 
tai už malkų ar medžių iš miško parvežimą. Juk ant 
savo sklypelio jis maža ką galėjo užsiauginti, o vis- 
tik laikėsi karvę, pora avių, keletą kiaulių ir įvai
rių paukščių. Net ir arklį kartais nusipirkdavo. Kal
vaičio nuolatinė svajonė — nors prieš senatvę įsi
gyti daugiau žemės, kad galėtų išlaikyti arklį, pora 
karvių ir pasisėti tiek javų, kad ne tik sau pakaktų, 
bet dar ir parduoti atliktų. Bet savo žemės sklypelį 

padidinti Kalvaičiui vis nesisekė. Vieną kartą bu
vo tokia graži proga — tik antroj kelio pusėj buvo 
parduodamas iš varžytynių kaimo kalvio daržas. 
Lygiai tokio pat dydžio kaip jo. Bet Kalvaitis nega
lėjo išlaikyti varžybų su stambiu ūkininku. Kalvai
tis net verkė... Kaimynai, užjausdami Kalvaitį, pei
kė aną ūkininką, kuris ir taip užtektinai žemės 
turįs. Kalvaitis ilgai negalėjo tam ūkininkui atleisti. 
“Besotis” sakydavo prisiminęs, “gobšas, niekad jam 
negana. Aš jam ratų netaisysiu...” Bet praėjo Kal
vaičiui rūstybė ir vėl tęsė savo darbą ramindamasis, 
kad esą ir jam kada nors Dievas duosiąs.

Kalvaitis, valandėlę laisvesnio laiko suradęs, 
ypač žiemos metu mėgdavo medžioti (žinoma, be lei
dimo) kurapkas, kiškius, lapes, statydavo kilpas 
paukščiams, bučius žuvinis. Tuo jis ne tik savo mais
tą paįvairindavo, bet jausdavo malonumą, na, žino
ma, iš to turėdavo ir papildomų pajamų, nes žvėre
lių kailiukus galėdavo parduoti.

Kalvaičio žmona neatsiliko nuo savo vyro, tik 
jos sugebėjimai reikšdavosi kitose srityse. Ji puikiai 
žinojo, kada vasaros metu surinktos kokios žolelės, 
šaknelės ir žiedai turi gydomosios galios, čia laikas 
betgi ne visada turi lemiamosios galios, — reikėjo 
žinoti, kaip atitinkama vaistažolė turi būti išrauta, 
nuskinta. Trūkžolės geros tik per šventą Joną rink
tos, bet miksčiai turi būti išrauti dantimis, atsigulus 
aukštieninkam ir verčiantis per galvą. Tai būdavo 
ypač sunkus darbas. Norėdama užsitikrinti vaistų 
gydomąją galią Kalvaitienė niekam nepatikėdavo 
vaistažolių rinkimo. Liepoms žydint ji nueidavo pas 
kaimynus, paprašydavo kurį nors berniuką nukirsti 
žydinčią šaką ir pati žiedus nuskabinėdavo. Ramunė- 
lius, pupalaiškius, čiobrelius, kadugių uogas... Viską 
tik pati. Jei kas pasakydavo, kad esą geriau papra
šytų vaikų, Kalvaitienė visu rimtumu atsakydavo: 
“Ar jais galima patikėti? Jie tik juokus iš to daro”.

Pas Kalvaičius ant aukšto, prie sparų kabojo 

nesuskaitoma daugybė maišelių, pundelių. Jokių pa
rašų prie jų nebuvo, bet Kalvaitienė puikiai žinojo, 
nuo ko ir kas. Vienos žolės ar šaknelės buvo tik iš
džiovintos, kitos — ir pašventintos ar tai per Ver
bas, ar per Devintines ar per Žolines. Šios pastarosios 
tiko ir prie mirštančio parūkyti ir žaibuojant. Visos 
kitos buvo tik įvairūs vaistai — nuo patrūkimo, nuo 
sąnarių gėlos, nuo širdies drebėjimo ir t.t. Jų tarpe 
betgi buvo ir ypatingų, kurias Kalvaitienė naudoda
vo merginoms į bėdą patekusioms. Jei kuri mergina, 
ypač paslapčiom, prietemoj pas Kalvaitienę pradė
davo lankytis, tai jau buvo aišku, kad ne iš gero. 
Kalvaitienė turėjo bendrysčių ir su garniu: į ku
riuos namus Kalvaitienė vežama, aišku, ten radynos. 
Tai geriausias Kalvaitienės uždarbis, nes ji nauja
gimį paprastai tol prižiūrėdavo, kol motina sustip
rėdavo. O jei kas iš svetimų tą dieną į tuos namus 
atsilankydavo, Kalvaitienė nuimdavo vyrams kepurę, 
o moterims skarelę — turėdavo išsipirkti.

Jei Kalvaitis iš savo darbo namelius aprūpindavo 
maistu ir pašaru, tai Kalvaitienė aprėdu. Ji už sa
vo patarnavimus gaudavo iš žmonių ir linų grįžtelę, 
ir vilnų saujelę, ir net stuomenį ar staltiesę, o kai 
kurios ūkininkės paprašydavo savo vyrus Kalvaitie- 
nei užuoganėlę linų pasėti, kelias lyses bulvių paso
dinti. žodžiu, nors Kalvaičiai ilgėjosi daugiau že
mės, bet iš savo darbo gyveno pasiturinčiai — so
čiai pavalgę, gražiai apsirengę ir apsiavę.

Kalvaičiai savo vaikų neturėjo. Užtat jie buvo 
pasiėmę auginti Kalvaičio netekėjusios sesers ber
niuką Jokūbėlį. Gyvas, žvalus baltaplaukis berniu
kas iš. pat mažens buvo mokomas savo dėdės amato. 
Dar mažai tesugebėdamas dėdei padėti jis jau pri
sidirbdavo laukinėm bitėm aviliukų, o sodely, ant na
mų kraigų buvo pilna inkilėlių. Palangėj, dėdienės 
gėlių daržely, stovėjo eilė išrikiuotų aviliukų: vie
name samanės, kitame piktos rudosios, trečiame — 
ramios pilkosios.. Kai tik žmonės pradėdavo šienau
ti, Jokūbėlis jau ir sukinėdavosi apie juos. Kai ras
davo bites, vyrai tuojau jas Jokūbėliui parodydavo. 
Jokūbėlis prieidavo prie bičių lizdelio pamažu, atsi
klaupdavo, bitelės, beskraidančias aplink apardytą 
lizdelį, peržegnodavo ir čia pat įsmeigdavo karklų 
šakelę ar bent šieno gniūžte ženklą padarydavo. Pa
čias bites Jokūbėlis paimdavo tik kitą vakarą, sau
lei nusileidus. Pirmą vakarą jis paženklinton vie

ton atsinešdavo aviliuką, šalia bičių lizdelio jis iš- 
smeigdavo duobutę ir aviliuką taip įstatydavo į ją, 
kad briaunos būtų lygiai su pievos paviršiumi. Tada 
atsargiai išjudindavo iš pievos lizdelį ir jį drauge 
su bitukėm perkeldavo į aviliuką. Bitukės tik su- 
dugzdavo, bet iš lizdelio nekildavo. Senąją lizdelio 
vietą išlygindavo. Aviliuką palikdavo per naktį 
Bitelės per rytojaus dieną su perkėlimu būdavo ap
sipratę ir jau tada, vėl sutemus, Jokūbėlis aviliuką 
nešdavosi namo ir statydavo šalia kitų. Jokūbėlis 
iš tų bitelių naudos neturėdavo. Kartais tik per šiau
delį vieną kitą akutę medaus iščiulpdavo. Jam tik 
gražu būdavo stebėti, kai jos skrenda į laukus ir 
grįžta po darbo į aviliukus. Jokūbėlis atsisėsdavo 
ant zovalnės ir ištisas valandas prasėdėdavo beste
bėdamas — iki dėdė ar dėdienė kur nors pasiųsdavo. 
Dėdienė kartais paimdavo iš samanių pora koriukų 
prie vaistų. Dėdei patiko Jokūbėlio bitynas ir jis 
duodavo Jokūbėliui lentgaliukų naujiems aviliukams 
daryti.

Bet kai Jokūbėlis jau tiek paūgėjo, kad pajėgė 
dirbti, ir dėdė ir dėdienė pristatydavo jį prie darbų.. 
Žmonės net kalbėdavo, kad Jokūbėlio globėjai per
daug jį sunkina, kartais net ir muša. Esą vis ne 
savas vaikas. Bet Kalvaitis tokiems atsakydavo, kad 
esą vaikas turi išaugti žmogumi. Ir tikrai, Jokūbėlis 
buvo labai rimtas berniukas — neišdykaudavo, ne- 
bliuznydavo. Dėdė visur jį vesdavosi, o netrukus 
pradėjo jį mokyti lengvesnių savo amato darbų.. Jo
kūbėlis pamažu darėsi rimtas dėdės padėjėjas, jame 
brendo amatininko sumanumai.

Jokūbėlis buvo pamėgęs ne vien savo dėdės ama
tą, bet ir dėdės palinkimus: jis mėgo su dėde žvejoti, 
paukščiams kilpas statyti, bet labiausia — medžioti. 
Drauge su dėde gaminosi iš vamzdelių šautuvus, rū
pinosi paraku, šratais. Abu vaikščiodavo po laukus, 
tupėdavo pasislėpę prie kiškių takų ir lapių olų. Vė
liau dėdei pavyko įsitaisyti dvivamzdį šautuvą du- 
beltauką, o Jokūbėliui — vienvamzdį, šautuvus už
taisydavo su viela — štempeliu, pakulų pleitukais. 
Tai buvo ilgas darbas, bet abu didžiavosi savo gink
lais, nes tuometu apylinkėj veik niekas šautuvų ne
turėjo. šratų Kalvaičiai prisikapodavo iš vielos. 
Sunkumų būdavo su paraku, bet vis tik šiaip taip 
pavykdavo susirasti.

(Bus daugiau)
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PULGIS ANDRIUŠIS

KAIP GYVENSIM BE BIRŽIŠKOS?
(ATSIMINIMŲ ŽIUPSNELIS)

Buvau dvejus metus jo mokiniu 
"Aušros” gimnazijoje, kui’ jisai 
direktoriavo ir dėstė pasaulinę 
bei lietuvių literatūrų. Dabai- pa
gal biografinius faktus, žinoma, 
koks maištingas buvo Biržiška 
jaunystėje, kiek vargo su juo tu
rėjo rusų žandarai, lenkų parei
gūnai, pagaliau, net patys social
demokratai, kurių ne visuomet, iš
tikimu ir klusniu vienminčiu bu
vo velionis. Ar gi tai tas pats M. 
Biržiška ?

Žemutis, šviesiaplaukis, su apy- 
skyste barzda, kieta, aukšta apy
kakle sėdi mokytojo katedroje, 
kartais nusiima nuo nosies balno 
pensnė, atskleisdamas giliai nugu
lėtų odoje ravelį. Ir tyliai, ra
miai šneka, šneka. Gal, ir turi 
kų užsirašęs, bet visų laikų nu
kreipęs mėlynas akis i pienbur
nių auditorijų. Kalbėsena gana 
monotoniška, be puošmenų, be 
polėkių ir nuosmukių, sakytum, 
lygumų upelio srovenimas. Išsidū- 
kus per pertraukų gimnazijos 
kieme bei koridoriuose, reikia ne
maža pastangų, kol patemki į tų 
srautų, bet po to jau sunku išsi
mušti iš biržiškinio ritmo, jis 
klausytojų pagauna savo logika, 
nenutrūkstamais sakiniais, faktų 
pynėmis, net ir kitas skambutis 
staiga nesustabdydavo to čiurle
nimo, kaip kad kitiems mokyto
jams, kurie aptiekiškai laikyda
vosi laikrodžio. Be to, pridėkime 
dar jo nuolatinę vos tesugaunamu 
šypsenų, elegantiškų rankos pa
braukimų per savo pašukinę barz
dų. Ir akyse toks įsitikinimas.

Ne, tai ne maištininko tipas! 
Nors dar tik prieš dvejus metus 
buvo lenkų ištremtas iš Vilniaus 
kaip pats pavojingiausias jiems 
žmogus!

*
Išgyvenęs tiek savo gražiausių 

metų Vilniuje, lenkų teistas, kra
tytas, kalintas, spaudoj pultas,

MANO PROFESORIUS - M. BIRŽIŠKA

Senovėje, prie mirusiojo susi
rinkdavo jo giminės, artimieji, pa
žįstami ir liūdnas dainas dainuo
dami, gūdžias aimanas aimanuo
dami, mirusįjį apgailėdavo; įvai
rius nuveiktus jo darbus ir žyg
darbius žodžiais išsakydavo. Šiais 
moderniais laikais to gražaus pa
pročio nemetėm, tik kitomis prie
monėmis, kaip biografijomis, įvai
rių dokumentų paskelbimu, atsi
minimais, mirusiojo gyvenimų iš- 
ryškinam; jo asmenį iškeliam.

Kadangi 1939-1943 metų laiko
tarpyje man, studentei savo pro
fesorių, Mykolų Biržiškų teko 
dažnai matyti, valandų valandas 
jo paskaitų klausytis — iš to lai
kotarpio, gerokam laiko tarpui 
praėjus, mano mintyse užsiliko 
kilnūs jo asmenybės bruožai, apie 
kuriuos, nors šiuo kukliu atsimi
nimų pluošteliu, norėtųsi pakal
bėti.

Atvykus 1939-tų metų, rugsėjo 
mėn. į Kauno Vytauto Didžiojo 
Universitetų lietuvių kalbos ir li
teratūros studijuoti, pirma pas
kaita, kuria teko klausyti ir buvo 
prof. M. Biržiškos..

Aštuntų valandų ryto, korido
riuj susipažinusios lituanistės — 
fuksės, įžengėm į auditorijų ir 
atsisėdusios laukėm profesoriaus 
ateinant. Seniesnieji studentai 
mus įspėjo, kad čia ne gimnazija 
— profesoriui įėjus atsistoti ne
reikia, taigi, prof. M. Biržiškai 
įėjus — likom sėdėti. Stebėdamos 
jo veidų, kuriame atsispindėjo 
orumas ir aukštas intelektas, jau
tėmės nusikaltusios mandagumui, 
atsistojimu nepagerbdamos jo.

Apžvelgęs mus visas (keturias 
ar penkias), perbraukė ranka 
plaukus (labai dažnas profeso
riaus žestas) ir tyliu balsu pradė
jo kalbėti.

Pirmiausia jis mus supažindino 
su savo stipriausiu troškimu, kad 
humanitarinių mokslų studentai 
stengtus įgyti visokeriopų išsila
vinimų. Neužtenka, esu, paruošti 
egzaminus iš privalomųjų dalykų 
ir juos išlaikyti, bet reikia domė
tis lietuvių tautos būkle; gyvai 
įsijungti visur, kur yra daromos 
pastangos kultūrai kelti; skirti 
laiko teatrui, menui, muzikai; 
skaityti nepaprastai daug knygų; 
mokytis svetimų kalbų, kad jų ži
nojimas įgalintų susipažinti su tų 
kraštų literatūra; stebėti visa, 
kas gera kitose tautos* ir steng
tis perduoti savajai tautai. 

provokuotas, M. Biržiška savo mo
kiniams (velnių priėdusiems, kas 
savaitgalį ėjusiems su pagaliais 
mušti lenkų Kauno Senamiesčio 
ir Karmelitų bažnyčiose) niekada 
nė žodeliu neišsitarė prieš lenkus, 
juo labiau — apie reikalų juos 
laikinoje sostinėje luokyti su laz
domis. Jis, tur būt, nė nežinojo, 
kad jo aušrokai taip praleidžia 
savaitgalius.

Priešingai, jo mylimiausias ark
liukas buvo senasis Vilniaus uni
versitetas bei jo garsieji auklėti
niai: A. Mickevičius, Stanevi
čius, Poška, Daukantas. Nujaus
damas tuometinio lietuvių jaunimo 
valio — patrijotines nuotaikas, 
M. Biržiška, nagrinėdamas A. 
Mickevičių, niekada nėra citavęs 
jo lenkiškai, stengdamasis pa
tiekti ištraukas lietuviškai. Bet 
kadangi tuose vertimuose nebe
likdavo daug poezijos, tad taip ir 
mokiniai nebuvo uždegti meile 
lenkiškai genialiai dainavusiam 
apie Lietuvų. Nemokėdami ir ne
sirengdami mokytis lenkiškai 
(patri jotiniais sumetimais), ne
galėjom gerai suprasti ir Biržiš
kos, kuris tiek daug laiko ir mei
lės eikvojo mums nesuprantamam 
poetui iškelti į padanges, patsai 
būdamas taip skaudžiai lenkų nu
skriaustas! Be to, dar būdamas 
Vilniui Vaduoti Sųjungos pirmi
ninku!

Reikėjo laukti penkiolika metų, 
kada 1940 m. M. Biržiška buvo 
paskirtas lietuviškojo Vilniaus 
universiteto rektorium. Teko da
lyvauti literatūros premijų įteiki
mo iškilmėse didžiojoj kolonų sa
lėje. Pasipuošęs juodu surdurtu 
ir dryžuotomis kelnėmis pirmas 
prabilo rektorius M. Biržiška is
toriniuose rūmuose, pirmų kartų 
čia praskambo lietuvių kalba. Ta
da mes, jo mokiniai, pirmų kartų 
pabuvoję Vilniuje, supratom, ko 
jis siekė savo pamokomis Aušros

(STUDENTĖS PRISIMINIMAI)

Vėliau, į paskaitos pabaigų, už
siminė apie neapykantų lenkams, 
vyresniųjų mumyse įskiepyta. Tie
sa, lenkai mus nuskriaudę Vil
niaus užgrobimu, tačiau mes ne
turį pamiršti, kad Vilnius lenkams 
lygiai toks brangus, kaip ir mums. 
Žinoma, mūsų lietuvių troškimas 
yra Vilnių bet kokiu nors būdu 
atgauti, bet ta gili neapykanta 
mumyse mūsų tautai daranti tik
tai žalų ir nieko daugiau.

Sielojos, kad Lietuvoje, tarsi 
kokia liga, paplitęs šovinizmas. 
Jis gi esųs įsitikinęs, kad perdė
tas patriotinis jausmas žudąs tik
ra tėvynės meilę. Jis nuoširdžiai 
prašus mūsų, besiruošiančių būti 
gimnazijos mokytojais, žurnalis
tais ar rašytojais, neapykantos 
lenkams priaugančioms kartoms 
neskiepyti. Baigdamas kalbėti 
profesorius prižadėjo, sekančiose 
paskaitose, įvesti mus į tų įdomų 
ir jaudinantį pasaulį — praeities 
Lietuvų: supažindinti su idėjomis 
ir nuotaikomis, kuriomis ano me
to žmonės gyveno ir t.t.

Profeisoriui išėjus, kurį laikų 
sėdėjom lyg apsvaigusios, lyg ne! 
tikėdamos tam, kų girdėjom. 
Mums, tik kų palikusioms gimna
zijos suolų, kuriame tiek eilėraš
čių, apie’ lenkų užgrobtų Vilnių 
prisidekląmuota; tiek šūkių, ne
palankių lenkams prisišūkauta, 
kad ramūs, objektyvūs profeso
riaus žodžiai nesutilpo mūsų jau
nose galvose.

Dabar, prisimenant man tų pir
mų prof. M. Biržiškos paskaitų aiš
ku, kad jis, gerai žinodamas, ko
kiomis nuotaikomis perkrauti į 
universitetą atvykom, tais savo 
žodžiais, jaunas mūsų sielas no
rėjo supurtinti, sujaudinti ir taip, 
sakyčiau paruošęs dirvų, vėliau 
logiškus išvedžiojimus, tarsi bran
džias sėklas mūsų sielose pasėti.

Ištiesų, tolimesnėse paskaitose, 
nebeliesdamas mūsų jaunoms sie
loms skaudžių dalykų, sistematin- 
gai, iš lėto, skiepijo mumyse 
praeities supratimų ir pateisini
mų daugelio dalykų, kurie pir
miau mums buvo nesuprantami. 
Gimnazijos laikais įpūstas šovi
nizmas mumyse, po ta nepaliau
jama, sodria žodžių srove kažkur 
dingo negrįžtamai. Stipriai savy 
tą pajutau, kai persikėlus į Vil
nių 1940 m. sausio mėn., vienos 
jo paskaitos metu, išgirdom ko
ridoriuj kažką baisiu bildesiu 
krentant, stiklus dūžtant... Profe

gimnazijoj.
Jis buvo intelektualinės, bet ne 

demagoginės kovos didvyris.
★

Įkliuvau bėdon su matematika. 
Septintosios klasės baigiamuosus 
egzaminus belaikydamas, gavau 
tris pataisas. Rudenį vėl laikau ir 
po to ateinu sužinoti likimo: jei 

Prof. Mykolas Biržiška,
miręs 1962 m. rugpjūčio 24 d. Los Angeles mieste, 

U.S.A.

soriui išbėgus į koridorių, išse- 
kėm ir mes (jei gerai prisimenu, 
mes buvom keturios ar penkios).

Įtūžęs studentas — vilnietis, 
pasilipdamas ant palangių ir nu
kabindamas lenkų profesorių ir 
didikų portretus, vienų po kito 
žemėn trenkė, bjauriausiai keik
damasis. Prof. M. Biržiška liepė 
jam nustoti. Mūsų siaubui, vil
nietis griebė profesorių už krū
tinės, mosavo pakeltų kumštį ir 
keikė jį esant lenku pakaliku. 
Profesoriaus veidas, išgirdus ši
tokį melagingų apkaltinimų, per
balo kaip drobė. Jis stengės iš 
vilniečio, aiškiai už jį stipresnio, 
išsivaduoti. Mes, išsigandusios, 
kad vilnietis gali profesorių su
mušti, ėmėm nesavais balsais 
šaukti: “Nedrįsk pono profeso
riaus paliesti”, “Šalin nuo pono 
rektoriaus”, “Neliesk jo, niekše”, 
“Barbare!”...

Išgąstingi mūsų šauksmai vil
nietį tarsi išbudino iš įtūžimo, 
profesorių jis paleido. Jei gerai 
prisimenu, rodos atbėgo pora lek
torių to vilniečio malšinti.

Sugrįžom į auditorijų. Profe
sorius atsinešė su savim vieną iš
byrėjusiais stiklais portretų. Jei 
tiksliai prisimenu, tai buvo grafo 
Potockio portretas, nes prisimenu 
profesorių mums aiškinant, kad 
šis didikas buvo mokslo ir meno 
mylėtojas, prikvietęs į universite
tą gerų profesorių; bendrai Vil
niaus universiteto llygį palįėlęs 
labai augštai.

Prof. M. Biržiška, po to įvykio, 
atsisėdęs į katedrų ilgai sėdėjo 
pabalusiu veidu ir be paliovos 
glostė ranka plaukus. Paskui, 
lengvai šypsenai perbėgus jo vei
dą, prabilo nepaprastai tyliu bal
su, vos galėjom girdėti.

Pajuokavo, girdi, jei ne kolegių 
šauksmai, gal jis to įtūžusio vil
niečio būtų buvęs ir sumuštas. Jis 
gerai suprantąs, kad lietuviams 
— vilniečiams tekę nuo lenkų nu
kentėti, bet portretų daužymu 
nieko nepabaidysiųs. Prisiminęs 
kažkurios sušuktų žodį “barba
ras’, pareiškė, kad tai buvę visai 
vietoj. Plačiai išaiškino žodžio 
“barbaras” kilmę, pilną jo pras
mę. šito vilniečio pasielgimas gi 
niekas kitas, kaip barbariškumas. 
Kas naikinąs meno, istorijos ar 
bet kurias kitas vertybes, tas įro
dęs vidujinės kultūros stoką. Ta 
pačia proga pasiguodė mums, kad 
rektoriaus pareigos atimančios iš 

nebūsiu išlaikęs, mes iš bendra
bučio ir turėsiu eit šunim šėko 
pjauti. Apmiręs stoviu koridoriu
je, už durų vyksta mokytojų po
sėdis.

Netrukus išeina pats direkto
rius M. Biržiška ir, prisiartinęs 
sako:

— Vaikeli (tai buvo jo mėgia- 

jo laisvalaikius ir jis nebeturįs 
laiko atsidėti moksliniam darbui, 
kurį jis taip mėgstąs. Girdi, da
bar, po šito atsitikimo, jam rei
kėsią į tai reaguoti, su kolegomis 
profesoriais konferuoti ir t.t., o 
visa tai esą ne jo būdui.

Vėliau sužinojom, kad tas vil
nietis — studentas dar porą kar
tų universitete portretus ir bius
tus daužė; negana to, jis šmeižė 
visus lietuvius, iš laisvosios Lie
tuvos atvykusius; šmeižė univer
siteto profesorius ir už visa tai 
tapo iš universiteto pašalintas be 
teisės kada nors į jį grįžti.

Profesorius M. Biržiška buvo 
geras pedagogas. Jaunas mūsų 
sielas jis stengėsi taip perugdyti, 
kad vėliau subręstumėm naudin
gais savam kraštui piliečiais. Jis 
reagavo į visokiausius reiškinius 
mūsų tautoje ir nepagailėdavo 
laiko įvairioms gyvenimo aktuali
joms analizuoti.

Tik ką atvykus į Vilnių, vienų 
paskaitą skyrė apie sovietų 
komunistinę santvarką. Atvirai 
pareiškė, kad jo nuomone, komu
nizmas gal ir esanti nebloga val- 
dymosi forma tokiam beribiam 
kraštui, kaip Rusija, bet lietu
viams — stačiai nepriimtina. Lie- 

(Pabaiga psl. 4)

KNYGŲ
Dar labai nesenai JAValstybėse 

knygų rinka, palyginus su krašto 
didumu, buvo labai maža. Tačiau 
paskutiniaisiais metais JAV apėmė 
tikras knygos karštis. Tas karštis 
ypač reiškiasi jaunojoje kartoje ir 
todėl atrodo galįs būti pastovus.

1958 m. JAV knygų leidimo 
srityje yra istoriniai. Tais metais 
bendroji knygų leidimo piniginė 
apyvarta perviršijo 1 milijardų 
dolerių. Tai jau “big business” 
ir tas net Wallstreetui padarė 
įspūdį. Visa eilė privačių asmenų 
persiorganizuoja į akcines knygų 
leidimo bendroves, kurių akcijos 
ir New Yorko biržoje kursuoja.

Turinio atžvilgiu daugiausia iš
leidžiama (pav. 1960 statistika) 
vadovėlių ir mokymosi — 337 
mil. dol.; įvairių žodynų, encik
lopedijų ir pan. — 324 mil. dol.; 
bendro pobūdžio lektūros — dai
lioji literatūra, įvairiais spec. 

mas kreipinys į mokinius), ir 
vėl pradegei...

Apžvelgė nuosmukio pagautą 
mokinėlį, pirma giežtokai, paskui 
sušvelnėjo ir net nusišypsojo;

— Mes taip nusprendėm: jei
gu pasiliksi pas mus, turėsi sė
dėti antruosius metus, bet jeigu 
išeisi j kitą gimnaziją, tai tau 
išrašysim patenkinamus pažymius 
iš matematikos. Rytoj ateik pa
siimt pažymėjimo ir atiduok jį 
suaugusių gimnazijos inspektoriui. 
O dabar bėk namo, vaikeli!

Na, ir atsilyginau jam už visa 
gera!

Saugiai įsitvirtinus suaugusių 
gimnazijos aštuntoje klasėje, dar 
vis įtūžęs ant matematikos moky
tojo (atrodo, kad tik jo kaltė), 
išleidžiau naują numerį “šepše- 
lijados" (gimnazistinis iliustruo
tas humoro laikraštėlis, žiūr. J. 
Aisčio “Apie laiką ir žmones”), 
nunešiau į Aušrą ir ten išplati
nau, vieną egzempliorių pasiųsda
mas direktoriui. Keliose karikatū
rose buvo vaizduojamas ir M. Bir
žiška. Ant rytojaus (taip pasa
kojo buvę draugai), atėjęs į pa
moką, iš portfelio išsitraukė laik
raštėlį ir tarė:

— čia jūsų buvęs draugas man 
atsiuntė lapuką, o aš, štai, ką su 
juo padarysiu!

Ir sudraskė “kūrybą” į sku
telius ir įmetė šiukšlių krepšin.

To ne gana. Kartą, suaugusių 
gimnazijoje atsakinėdamas pamo
ką, tarp kita ko įterpiau mokyto
jui (kuris taip pat dėstė ir Auš
roje, vadinasi, ant rytojaus pra
nešė ir M. Biržiškai):

— ... kaip sako a.a. M. Biržiš
ka...

— Kaip tai “aa”, juk Biržiška 
gyvas? — paklausė mokytojas.

— Dėl manęs jis jau miręs! — 
atsakiau arogantiškai.

Na, ir sekančiais metais imatri
kuliacijos iškilmės V.D. Universi
teto aktų salėje. Rektorius vi
siems naujokams spaudžia ran
kas, rikiuojamės žąsele. O rekto
riaus soste sėdi ne kas kitas, kaip 
M. Biržiška! Apmirusiom blusom, 
iššaukus pavardę, priėjau prie 
rektoriaus, iš tolo kištelėjau ran
kų, bet jisai prisitraukė mane 
visai arti ir pasakė:

— Na, ai- jau nepyksti ant ma
nęs, padarykim taiką?

Taip sugėdintas, pirmą kartą 
ėmiau gailėtis savo buvusių išsišo
kimų.

Tai buvo biržiškinės pedagogi
kos vienas pavyzdys.

★
Viena iš linksmiausių pamokų 

būdavo higiena. Nepasidalinda- 
vom kam įnešt iš laboratorijos 
žmogaus skeletų klasėn, net pirk- 
davom tų teisę už papirosus. Kar
tų atnešus griaučius, aprengėm 
paltu, apmovėm uniformine kepu
re, paspaudėm portfelį,po kaulėta 
ranka, įkišom papirosą tarp dantų 
ir laukiam mokytojo. Jis visas 
paraudo, ėmė purkšti, įsakė tuč 
tuoju nurengti skeletą, bet nie
kas nejuda iš vietos, krykštauja 
kaip žuvų rinkoje, leidžia spar
nuotas pastabas. Staiga atsiveria 
durys ir stojasi akivaizdoje di
rektorius.

— Kas tai padarėt, atitaisykit, 
— tarė perleidęs pirštais barzdą 
M. Biržiška, — aš netardysiu vi
sos klasės!1 

PRAMONE AMERIKOJE
klausimais, kelionių aprašymai — 
270 mil. dol.

Kai knygų leidimas virto, tar
si, pramonės šaka, tai čia išryškė
jo ir kai kurie reiškiniai, pana
šūs kaip apskritai Amerikos pra
monėje, būtent, koncentracija. 
Ir šiuo metu Amerikos knygų 
leidimas atsidūręs lemtingoje 
kryžkelėje — po kelerių metų te
gali likti keli koncernai, kurie 
apims visą knygų leidimą, kaip 
kad yra plieno ir automobilių ga
myboj. Finansiniu atžvilgiu tas 
tvirčiau, bet iš autorių pusės tik
ra koncentracija nėra entuziastiš
kai sutinkama: autorius atsidu
ria lyg tarnautojo ar žemesnio 
partnerio rolėj. Juo didesnė lei
dykla, juo silpnesnis tarp jos ir 
autoriaus santykis.

Drauge su gamybos koncentra
cija keičiasi ir platinimo meto
dai. Viena knygų platinimo fir

Netruko atsirasti ir kaltininkai, 
kurie net nebuvo palikti po pa
mokų.

— Bet tai — paskutinis kartas, 
žiūrėkit! — pasakė išeidamas.

★
Literatūros pamokos būdavo 

populiariausias dalykas. Homero 
ir Duonelaičio didvyriais ėmėm 
krikštyti vienas kitą, o drauges 
gimnazistes vadindavom dueinėjo- 
mis, lauromis. M. Biržiška, jau
tėm, tikrai myli antikinę litera
tūrą, plačiai charakterizuodamas 
jos nemirštamus herojus. Ypač iš
mokė gėrėtis Homeru, kurio po
etinis lietuviškas vertimas buvo 
neseniai pasirodęs. Taip pat jisai 
mėgo Virgilijų ir Horacijų, bet 
nesant lietuviškų vertimų, jam 
tekdavo vargti, pačiam versti iš
traukas, smulkiai atpasakodavo 
turinius. Slavų literatūros (išsky
rus A. Mickevičių) jisai nemėgo, 
ar bent nenorėjo mums jos piršti. 
Tad jo fortissimo ir liko lietuvių 
literatūra. Skurdžios kaimiškų 
kunigų biografijos jo pasakoji
muose virsdavo nuotykių istorijo
mis, mat, su tokia meile apie tai 
mokėjo šnekėti! Patsai būdamas 
žemaitis ir bajoras, jisai atkus
davo, apšnekėdamas “žemaičių 
šlovę”, nes tai buvo ir jo paties 
asmeniškas1 cried o.

★
Nors M. Biržiška su šeima tu

rėjo butą Aušros gimnazijos rū
muose, bet mes su juo niekur ki
tur nesusidurdavom, kaip tik pa
mokų ar egzaminų metu. Gimna
zistinėse sueigose, ar baliuose ji
sai nedalyvaudavo, kaip kiti mo
kytojai. Nors ir švelnus, manda
gus, tačiau pramogų nemėgo, nei 
gėrė, nei rūkė, nei kavinių lan
kė. Rašydamas kažkur apie A. 
Herbačiauską, jisai tulžingai pa
stebi, jog tai buvo “nusitabokinęs 
žmogus”. Tad ir mokiniai bijoda
vo būt pagauti rūkant koridoriuo
se, nors viešai nesakydavo mums 
apie tai pamokslų. Jo teigiamas 
pedagoginis bruožas buvo nedi- 
daktizuoti, nesikišti, ką kas daro 
nepamokų metu. Jeigu tiktai kas 
kų gera padaro <už gimnazijos ri
bų, jisai atkreipdavo viešai dė
mesį, kaip kad Antanui Miškiniui, 
pirmų karti; rimtame žurnale iš
sispausdinusiame pirmą eilėraštį, 
M. Biržiška per pamoką jį paska
tino dirbti sistemingai, lavintis.

Gaila, kad jo širdis nustojo 
plakti ne Vilniuje!

ŠEKSPYRO DULKES 
NORI PAJUDINTI

Trys žinomi Straffort on Avon 
gyventojai — advokatas, vienas 
Šekspyro draugijos narys, vienas 
rašytojas ir vienas žurnalo redak
torius parašė bendrą The Times 
laiškų, kuriame keliama mintis — 
siekiant išsklaidyti abejones dėl 
Šekspyro raštų autorystės, atida
ryti Šekspyro kapą. Pagal ano 
meto paprotį į kapus būdavo de
dama dokumentai. Laiško auto
rių nuomone, kapas atidarytinas 
ir patikrintina, ar nesama kokių 
rankraščių ar istorinių dokumen
tų, liečiančių Šekspyro asmenį ir 
laikus. Laiško autoriai nebijo ir 
esančio prakeikimo tiems, kurie 
“pajudins mano kaulus”. (Šekspy
ras mirė 1616 balandžio 23, taigi 
prieš 346 metus; jo autentiškų 
rankraščių nėra išlikę.).

ma — Bookshelf of Amerika, Ine., 
įrengė stotyse, įstaigų pastatuo
se, didžiosiose krautuvėse knygų 
pardavimo automatus, kur šalia 
coca cola, cigarečių ir kit. gali
ma įsigyti ir knygą.

Madoje knygos ir su minkštais 
viršeliais, atsieit pigūs leidiniai. 
Jie atsirado prieš 25 metus, kai
nuodavo paprastai 25 centus ir 
būdavo parduodama apie 10 mil. 
egzempl. per metus. Dabar jų 
parduodama apie 1 milijonas kas
dien (pav. 1960 m. — 365 milijo
nai egz.). Jų kaina padidėjo iki 
50 cent., 1 doleriu ir daugiau 
(geresnio popieriaus). Dideli skir
tumai ir jų turinyje: pradžioje jų 
turinys būdavo laikomas blogas 
— dabar išeina klasikai, moks
linė literatūra, ūkiniai, politiniai 
ir kit. veikalai, kai kurie net čia 
pirma laida. 1961 m. išleista 3750 
atskirų pavadinimų. . nu.
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GELEŽINE
%

NUMATO TEISTI 18 ASMENŲ 
U2 NUSIKALTIMUS KARO 

METU
Pagal rugsėjo 5 d. paskelbtas 

žinias per Vilniaus radiju ir “Tie
są” (209 nr.) Valstybės saugumo 
komitetas prie Lietuvos Min. Ta
rybos patraukė baudžiamojon at
sakomybėn už “Tėvynės išdavi
mą” buvusius antrojo (12) savi
saugos bataliono (pagal “Tiesą” 
— “policinio baudžiamojo batalio
no”), veikusio hitlerinės okupa
cijos metais, dalyvius: bataliono 
vadą Antaną Impulevičių, kuopų 
vadus Zenoną Kemzūrą ir Juozą 
Ūselj, būrio vadą Joną Stankaitį, 
skyrininką Juozą Knyrimą ir ki
tus, viso 10 žmonių. Kitoje byloje 
patraukti atsakomybėn buvę pir
mojo (13) savisaugos bataliono 
dalyviai: Pranas Matiukas, Jonas 
Palubinskas, Boleslovas čirvins- 
kas ir kiti, viso 8 žmonės. Matiu
kas, Palubinskas, čirvinskas ir ki
ti esą suimti. Byloje tardymas 
baigtas ir ‘bylos nusiųstos nagri
nėti į Lietuvos Augščiausiąjį teis
mą. Rugsėjo 9 d. per Vilniaus ra
diją D. Rodą plačiai dėstė karo 
meto žiaurumus ir pastebėjo, kad 
dalis kaltinamųjų būsią teisiami 
už akių. (E)

LIETUVIŠKI GAMINIAI 
LEIPCIGO MŪGĖJE

1 rugsėjo mėn. Rytų Vokietijo
je, Leipcige, vykusią mugę So
vietų Sąjungos paviljone buvo ir 
Lietuvos pramonės gaminių: Vil
niaus radijo gamyklos magnetolos 
“Neringa”, radijo ir televizijos 
aparatų detalės. Be to, su liau
dies dailės gaminiais dar pasiro
dė Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos 
dailės kombinatai. (E)

★
Šiauliuose įrengus transliatorių, 

netrukus numatoma perduoti te
levizijos programas. Jas galės žiū
rėti Šiaulių ir aplinkinių rajonų 
gyventojai. Bus perduodamos Vil
niaus ir Maskvos televizijos pro
gramos.

tuviai esą iš prigimties malonūs 
žmonės, drąsūs, mėgstą nuosavy
bę, laisvę — komunizmas juos 
varžytų; jiems būtų pergrubus. 
Jis esąs įsitikinęs, kad suėjimas į 
kontaktą su sovietais lietuvių ne- 
pakeisiąs. Vis dėlto profesorius 
būkštavo kas atsitiks su Lietuva 
šiam karui pasibaigus.

Netgi savo politinių įsitikinimų 
prof. M. Biržiška nevengė savo 
studentams išdėstyti, tačiau visa
da pabrėždavo, kad jis niekam sa
vo įsitikinimų neperšąs, tik jis, 
būdamas tokiam artimam kontak
te su studentais norįs, kad jie jį 
gerai pažinti). Jis tikįs, kad žmo
nės, kuo geriau vienas kitą pažįs
ta, tuo didesnio solidarumo pasie
kia.

Komentuodavo įvairius lietuvių 
išsišokimus prieš lenkus Vilniu
je. Aiškino mums, kad mes esam 
permaža tauta, kad sau leistumėm 
su kuo nors pyktis ir kiršintis, o 
ypač su daug galingesnėmis už 
mus tautomis. Mes daug daugiau 
pasiektumėm taikoj su visais gy
vendami, o tuo labiau su lenkais, 
nes lenkų tautoje esą stiprių sen
timentų lietuviams. Nors man 
sunku prisiminti ar aš tada šven
tai tikėjau profesoriaus žodžiams 
apie sentimentus lenkų tautoje 
lietuviams, bet vėlesniame gyve
nime įsitikinau, kad jo žodžiai 
buvo teisingi. Tiek išsilavinę, tiek 
ir paprasti lenkai ne vieną kartą, 
pusiau juokais, pusiau rimtai yra 
pareiškę, kad, girdi, lenkai su lie
tuviais galėtų sugyventi geriau, 
negu tikri broliai, tik norint to 
Jasiekti, reikėtų lietuviams ati- 

uoti Vilnių.
Prof. M. Biržiška kiekviena pro

ga mums primindavo, kad tiek 
mums, tiek lenkams Vilnius esąs 
lygiai brangus savo istorija. Vil
nių įkūrę lietuviai, tačiau jį vi
same pasaulyje išgarsinę lenkai, 
įsteigdami augščiausią mokslo

:: EUROPIETIS SPECIALISTAS
OPTIKAS Į į:

Pritaiko J&ių akimi ir parduoda vilų rūšių 1
■kiniui. Darbo valandos kaidian 9-18 vai.," 
šeštad. 9-18 vai. J -
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., I f ’ ’
Melb., C.I. (Priešai* Melburno Town Hall) V V

Tol. 62-2281

UŽDANGA PRASKLEIDUS
t

KOMUNISTAI IR DE GAULLE 
VIZITAS VOKIETIJOJE

Fed. Vokietijoj rugsėjo 4 — 9 
d.d. apsilankius Prancūzijos pre
zidentui gen. de Gaulle, susilau
kus triumfalinio priėmimo, nuo
širdžių ovacijų, tai negalėjo pa
tikti komunistams. Jų nuotaikas 
pavaizduoja per Vilniaus radiją 
rugsėjo 6 d. skaitytas komentaras, 
korespondento pranešimas iš Bo- 
nnos. Prancūzai įspėti nepasiti
kėti vokiečių draugiškumu. Esą, 
prancūzai savo klaidą pamatysią 
daug vėliau, bet tada jau būsią 
per vėlu. Komentaruose spėliota, 
kad Vokietijoje vestuose slaptuo
se pasitarimuose buvę tariamasi 
sudaryti Prancūzijos — Vokieti
jos karinę — politinę sąjungą.

(E)

SMARKĖJA ANTIAMERIKINĖ 
PROPAGANDA

Pastaruoju metu tiek per Vil
niaus radiją, tiek “Tiesoje” ir ki
toje spaudoje padaugėjo medžia
gos prieš JAV-bes, prezidentą, 
amerikinį gyvenimą, įstatymus ir 
kt. Kiekviena proga nurodoma į 
JAV tariamai imperialistinius, ag
resinius tikslus. “Sovietskaja Lit- 
va” dienrašty paskelbtas jau se
nokai JAV gyvenusio rašyt. K. 
Vairo —■ Račkausko straipsnis 
“Baimės atmosferoje” čia pa
sakojama apie darbą, buitį ir gy
venimą kapitalistiniuose kraštuo
se, ypač JAV. “Tiesoje” rugsėjo 
6 d. atspausdintas A. Laurinčiuko, 
JAV gyvenančio, straipsnis apie 
tai, kad “JAV studentų nuomone, 
nugalės komunizmas”. Straipsnis 
tą pačią dieną pakartotas ir per 
Vilniaus radiją. Rugsėjo 6 d. pas
kelbta ir apie tai, kaip JAV poli
cija Denverio mieste užsiėminėju- 
si plėšikavimu. Girdi, tokių atsi
tikimų Amerikoje esama daugybė. 
“Tiesoje” dar pagausėjo ir pikti 
J. Buivydo šaržai, nukreipti prieš 
JAV ar Fed. Vokietiją. (E)

MANO PROFESORIUS...
(Pradžia psl. 3) 

akademiją (universitetą), priga- 
bendami įvairių meno vertybių, 
pristatydami bažnyčių, tuo metu 
architektūrinių šedevrų. Jei būtų 
galima rasti kokį nors kompromi
są dėl Vilniaus, priimtiną lietu
viams ir lenkams — galima būtų 
likti draugiškuose santykiuose. '

1940 m. lietuviai Vilniuje nuėjo 
į lenkų teatrą ir spektaklio metu 
ėmė kaukti, staugti, supuvusiais 
kiaušiniais apmėtyti lenkų akto
rius, reikalauti lietuviškai kalbė
ti. Prof. M. Biržiška šį įvykį žiau
riai pergyveno. Nors ir pasidžiau
gė, kad studentų buvę tiek mažai 
(peržvelgęs mus visus užtikrino 
pats save, jis netikįs, kad nors 
vienas iš jo paskaitų besiklausan
čių studentų būtų galėjęs daly
vauti), kad jis galįs drąsiai tvir
tinti — studentai nedalyvavę, ta
čiau tą lietuvių “žygį” pasmerkė 
kaip žemą, bjaurų, nedovanotiną. 
Kas esą liūdniausia, kad tuo pa
sielgimu mes, lenkų akyse, esam 
kritę. Visai nesenai matęs tam 
teatre vieną istorinį lenkų vaidi
nimą, kuriame apie lietuvius bu
vę atsiliepta netik teigiamai, bet 
tiesiog idealizuojančiai. Jis net 
nežinąs kokiais žodžiais teisinsiąs 
lietuvius savo bičiulių lenkų aky
se, kurių Vilniuje esą daug, ta
čiau bandysiąs kaip nors tą viską 
švelninti.

Teko girdėti, kad prof. M. Bir
žiška lenkų Vilniuje buvo begali
niai gerbiamas. Kai jam kišenva
giai autobuse, kartu su visu kiše
nių iš palto išpjovė pinigus, veža
mus į švietimo Ministeriją, ne 
vien lietuviai, bet ir lenkai buvo 
susijaudinę ir ilgą laiką Vilniuje 
visi tik apie tą įvykį ir tekalbėjo.

Šiais trumpais bruožais atsklei
dus tikruosius prof. M. Biržiškos 
jausmus lietuvių tautai, noriu su
minėti vieną nereikšmingą epizo
dą, tačiau ryškiai parodantį jo, 
kaip rektoriaus ir profesoriaus,

NUMERIS SKIRTAS 
“KRUVINAM DOLERIUI” IR
BURŽ. NACIONALISTAMS
Rugpjūčio 31 d. "Kauno tiesa” 

paskyrė visą numerį demaskuoti, 
jos žodžiais, tuos, “kas už kruvi
nus dolerius plėšė ir pardavinėjo 
lietuvių tautą...” Apie turinį liu
dija kai kurių skyrių, straipsnių 
antraštės: Doleris atėmė laisvę, 
doleris skurde skandino, doleris 
kruvinas ir purvinas... Visa dien
raščio medžiaga gausiai iliustruo
ta nuotraukomis iš archyvų, do
kumentų foto kopijomis. Laikraš
tis amerikinį kapitalą pavadino 
tarptautiniu žandaru, laisvės
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pagaliau kaip gero lietuvio mokė
jimą įvertinti studentų ir jų tėvų 
pastangas mokslui atsiekti.

Mano kaimynė, gyvenant stu
denčių bendrabutyje, Augustijonų 
gatvėje, buvo nepaparstai daili 
mergaitė, humanitariniam fakul
tete studijuojanti rusų ir lenkų 
kalbas. Ji buvo labai užsidarius, 
su niekuo nebendravo, taip, kad 
aš apie ją nieko nežinojau. 
Pati pareidama vėlai iš įvairių 
paskaitų, seminarų, vakarais nie
kada jos nematydavau; kartais 
susitikdavom rytais prausykloj, 
persimesdavoin pora mandagumo 
žodelių, tai ir viskas.

Kažkas apie ją parašė rektoriui 
skundą ne tik dėl jos kokio tai 
netinkamo elgesio, bet ir dėl nai
kinimo studenčių bendrabučio 
baldų.

Kadangi aš buvau artimiausia 
jos kaimynė, rektorius Biržiška 
pakvietė mane paskirtą valandą 
prisistatyti rektoriate. Atvykus 
radau profesorių ir dar vieną as
menį. Man perskaitė tik tą skun
do dalį, kuriame ji apkaltinama 
baldų skaldymu ir deginimu. Klau
sinėjo ar aš, būdama jos arti
miausia kaimynė, kada nors gir
dėjau jos kambaryje ką tai skal
dant, ar mačius suskaldytus bal
dus. Pasakiau nuoširdžiai, kad su 
ja, be labo ryto prausykloje, 
nesu kalbėjus, bendrai niekada 
jos nematau, niekada jos nelan
kau; nemačiau nei suskaldytų 
baldų, nei tų baldų deginimo.

Prof. M. Biržiška nepaprastai 
nudžiugo ir tą džiaugsmą garsiai 
išreiškė. Nors ji esanti bjauriau 
įtariama, negu baldų skaldymu, 
bet tai, kitai skundo pusei ištirti 
jam reikią daugiau laiko. Apskųs
toji studentė irgi užsigynus, kad 
ji jokių baldų neskaldanti ir ne
deginanti. Jam ypatingai būtų 
gaila jos tėvų, kurie esą mažaže
miai ūkininkai, gyveną vienam 
mažam provincijos mieste. Gaila, 
girdi, būtų tą studentę iš univer
siteto pašalinti ir tuo užkirsti ke
lią gerai ateičiai, o ypatingai esą 
gaila jos tėvų, kurie iš savo men
kų išteklių didžiausias pastangas 
deda dukrą išmokslinti.

Profesoriui, tam kitam asme
niui, ir man raštą pasirašius, kad 
apkaltinimas baldų deginimu grei
čiausiai esąs nepagrįstas, jis mums 
dar juokaudamas pridėjo, jei ji 
kokią sulūžusią kėdę ir “likvida
vo”, tai daugiau to nebedarysian
ti. Jam esą džiugu, kad šis reikn- 

smaugiku, o Vilniaus radijas pa
stebėjo, kad šis “Kauno tiesos" 
n-ris teikiąs daug faktų agitato
riams bei partiniams darbuoto
jams. (E)

PABALTIEČIŲ IŠDAVIMAS 
ŠVEDIJOJE — 

NEMALONIAUSIAS ĮVYKIS
Rugsėjo mėn. pabaigoje iš pa

reigų numato pasitraukti Švedijos 
užsienio reikalų ministeris Oesten 
Unden. šiuo metu jis 76 m. amž. 
ir užsienio reik, m-jos vadovybėje 
išbuvo nuo 1945 m. Kaip jis pats 
pernai spaudai pareiškė, pats ne
maloniausias įvykis visoje ilgoje 
šio švedo valstybininko karjeroje 
buvo pabaltiečių karių išdavimas 
sovietams pirmaisiais pokario me
tais.
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400 amerik. cigarečių
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40 sv. rūkytų lašinių
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2 sv. deg. kavos
1 sv. Ridgway arbatos
1 sv. kakao
1 sv. Nestle šokolado
5 sv. ryžių
5 sv. kviet. miltų
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NAUJIENĖLĖS
PIRMOJI TARPTAUTINĖ MŪGĖ 

HELSINKYJE
Rugsėjo 21 d. Helsinkyje atida

ryta pirmoji tarptautinė mugė, 
kurioje dalyvauja 1.900 firmų iš 
28 kraštų. Mugėje surengta Pietų 
Afrikos respublikos brangakmenių 
paroda, kokios dar nėra buvę Suo
mijoj ir kurios vertė siekianti šim
tus milijonų suomių markių.

las buvęs išspręstas studentės, jos 
tėvų ir jo paties (rektoriaus) la
bui.

Deja, už kelių savaičių, skai
čiau universiteto skelbimų lentoj, 
kad ta studentė, už elgesį, žemi
nantį universiteto vardą, išmeta
ma iš universiteto ir iš studenčių 
bendrabučio. Tikriausiai buvo kas 
nors labai negero, bet prof. M. 
Biržiška darė visa, ka galėjo, stu
dentei ir jos tėvams padėti.

“Senosios lietuvių literatūros 
istorija” — kursas, apimąs dviejų 
metų laikotarpį, (skaitomas prof. 
M. Biržiškos), jauniems žmonėms 
kažkodėl buvo sunkus ir neįdo
mus dalykas, tačiau profesorius, 
savo ramia ir malonia asmenybe 
tą sunkumą palengvino, o paskai
tų metu, nukrypdamas į įvairias 
gyvenimo aktualijas, tą kursą pa
įvairino. Esu tikra, kad visi, bu
vę Prof. M. Biržiškos studentai 
su malonumu prisimena laikytus 
egzaminus ir seminarinių darbų 
įvertinimus. Jei kas nepatingėjo 
parašyti kruopštesnį darbą, pro
fesorius su entuziazmu siūlydavo 
praplėsti į diplominį darbą (sa
vaime aišku dideliam studento 
džiaugsmui), mielai nurodydamas 
trūkumus ir nesklandumus. Stu
dentų atžvilgiu buvo, sakyčiau tė

ŽYDAI RUSIJOJE
Nors Kruščiovas yra išsigynęs 

žydų persekiojimų, bet žydai te- 
betraktuojami taip, kaip ir visi 
kiti komunistų priespaudoje, be
veik dar žiauriau,

1959 m. spalio 4 d., tai žydiškų 
naujųjų metų pirmoji diena, žy
dai Malakovkos miestelyje (Rusi
joje), naktį nubudo pažadinti gais
rų. Jie nebuvo nustebinti pama
tę, kad. jų sinagoga ir kapinių 
sargo namai skendo liepsnose. 
Keletą vakarų prieš tai žydų ka
pinės buvo išniekintos, plakatai, 
pasirašyti “Žydamįs pasipriešini
mo komiteto”, buvo iškabinėti 
ant daugybės žydų namų durų su 
šūkiais: “Išnaikyti žydus’.”, “ša
lin žydai!” ir kt. Buvo aišku, kad 
talkininkavo valstybiniai pareigū
nai, nes plakatai buvo spausdin
ti.

Metais prieš Malakovkos mies
telio įvykius Maskvos priemiesty
je Kunstevo žydai, susirinkę pri
vačiame name pasimelsti, buvo už
pulti chuliganų ir smarkokai pri
lupti. Kijevo žydų kapinėse iš
griauti 48 paminklai ir paliktas 
perspėjimas: “Mes pradedame su 
mirusiais, o užbaigsime su gyvais”. 
1960 m. prieš žydus lapeliai buvo 
paskleisti Kijeve, Charkove bei 
apylinkėse, spausdinti valstybinė
je spaustuvėje.

Rusų laikraščiai spausdina vi
suomet trumpą, pamokomą, “tik
rą” atsitikimą moraliniais klausi
mais. Prieš Malakovkos gaisrą 
“Izvestia” atspausdino tokią “pa
saką” apie augštoje pozicijoje 
estantį sukčių, suvedžiojusį dvi 
moteris. Šis vaizduojamas charak
teris pavadintas David Abramo- 
vič Kurtcman, skaitytojams ne
paliekant abejonių tai esant žy
dų, o nusikaltimo vieta Malakov
kos miestelyje. 1960 m. tokių pa
našių rašinių prieš žydus buvo 
paskelbta 77 pagrindiniuose rusų 
didžiojo tiražo laikraščiuose.

Iki 1932 m. žydai turėjo 1400 
savo mokyklų. 1938 m. Stalinas 
pradėjo kovą prieš žydus, uždary
damas jų spaustuvę ir žydų dien
raštį, spausdinamą Maskvoje. Sa
vo elgesį jis sušvelnino 1941 m.
prasidėjus karui su Hitleriu. Žy
dų padedamas vakaruose Stalinas 
įsteigė “žydų Priešfašistinį Ko
mitetą”. Po karo, 1948 m. vėl at
sigręžta prieš žydus.

Buvo suareštuoti, slaptai nu
teisti ir likviduoti 25 žydų vadai, 
dirbę priešfašištinėj organizaci
joj, apkaltinus santykiavimu su 
kitomis žydų organizacijomis už 
SSSR ribų. Visos Spaustuvės, 
spauda, kinai ir teatrai priklausę 
žydams Maskvoje, uždaryti. Ru-

I. RUGIENIUS — NAUJAS PLB 
VOKIETIJOS Kr. VALDYBOS 

PIRMININKAS
Rugsėjo 9 d. Huettenfelde, Va

sario 16 Gimnazijoje, PLB Vokie
tijos Krašto Tarybai išrinkus nau
ją valdybą, ji pareigomis pasis
kirstė: pirmininkas — Izidorius 
Rugienius, vicepirmininkas — 
kun. Br. Liubinas, sekretorius — 

viškai malonus. Užduodamas stu
dentui klausimą, taip plačiai jį 
apibūdindavo smulkiomis detalė
mis, kad jeigu studentas buvo 
apie tai skaitęs, ar per paskaitą 
klausęs, lengvai prisimins. Profe
soriaus klausimas kartais užsitęs
davo kelias minutes, o studento 
atsakymas į jį tik kelias sekundes, 
žodžiu, studento “negaudė”, bet 
stengėsi jam padėti.

Prisimenu vieną prof. M. Bir
žiškos paskaitą, skaityti) 1943-čių 
metų pradžioje. Paskaitos metu 
jo kalba nukrypo į to meto įvy
kius. Jis tiesiai pasisakė bijąs, 
kad universitetas galįs būti užda
rytas. Prašė mus kuo skubiau lai
kyti egzaminus, stengtis kuo grei
čiau baigti. Pasauliniai įvykiai šį, 
taip gražiai tęsiamą mokslinį dar
bą, gali staigiai nutraukti. Ir iš- 
tiesų, tų metų kovo mėn. 17-tą 
dieną universitetą uždarė.

Profesorius Mykolas Biržiška 
visvien tęsė ir toliau kultūrinį, 
mokslinį ir net pogrindžio darbą. 
Esu tikra, kad kas nors kruopš
čiai surinkęs iš visur visokiausias 
žinias, dokumentus, nuotraukas ir 
t.t. — išleis knygą apie šį taurų 
mūsų tautos darbuotoją.

A. L. — G. 

sų spauda pradėjo akciją prieš 
žydus. (Stalinas tuo metu jieš- 
kojo glaudesnių santykių su ara
bais). Gyvenantieji žydai Rusijo
je buvo kaltinami išdavikais bei 
šnipais vakariečių naudai.

1947 — 1953 m. daugiau kaip 
400 žydų augštosios inteligenti
jos, kaip rašytojų, artistų, meni
ninkų bei visuomenininkų išžu
dyta. Tūkstančiai žydų tarnauto
jų atleisti iš valstybinių įstaigų. 
Pagaliau 1953 sausio 13 laikraš
čiuose paskelbta devynių žydų 
daktarų prisipažinimai, kad jie 
pagal Amerikos žydų Komiteto 
nurodymus nuodiję pacijentus 
Kremliaus ligoninėje. Prasidėjo 
žydų areštų banga. (Vėliau pa
aiškėjo, kad toji “daktarų išpa
žintis” buvusi Stalino sufabri
kuota).

1953 kovo 5 d. Stalinui mirus, 
žydai atsiduso. Areštai ir žudy
mai liovėsi, nors suimtieji nebu
vo paleidžiami, žydai, atleisti iš 
valstybinių įstaigų, iki šiol turėtų 
pozicijų neatgavo.

Chruščiovas, kaip ir Stalinas 
nusistatęs prieš žydus. Rusijoje 
priskaitoma apie 3 milijonai žy
dų, kurių 472.000 užsiregistravę 
kalbą žydiškai, tačiau komunistai 
neleidžia jokios žydų spaudos, ar 
kitų kultūrinių pasireiškimų.

1920 m. Komunistų Partijos 
Centro Komitete apie 10% buvo 
žydai; jų tarpe 4 artimiausi Le
nino bendradarbiai: Leonas Trot
sky, Gregorijus Zinoviev, Leonas 
Kamenev ir Karolis Radek. Pas
kutiniu laiku žydų įtaka labai ap- 
mažinta. Jokio žydo nebėra už
sienio tarnybose, bei karo, laivy
no ar aviacijos karininkų akade
mijose.

Taip pat žydai varžomi įstoti 
į augštąsias mokyklas. Stalino 
laikais universitetuose žydai su
darė nuo 30 iki 50%, prie Chruš
čiovo dabartiniu metu tik tarp 3 
iki 5%.

Žydų religinė praktika suvaržy
ta. Paskutinė hebrajiška Biblija 
Rusijoje atspausdinta 1917 m. Yra 
belikę iš viso tik apie 60 — 70 
sinagogų, apie 70 rabinų ir jų
amžiaus vidurkis 75 metai. Moki
niai rabinų seminarijose apriboti 
iki 20. žydai melstis renkasi pri
vačiuose namuose. Paskutiniu me
tu policija tokius susibūrimus iš
sklaidė .Saugumo tarnautojai lan
kosi sinagogose ir seka, kas daly
vauja pamaldose.

Žydai, gyveną Rusijoje, kenčia 
priespaudą. Daugiau nustemba žy
dai komunistai, atvykstą iš už
sienio ii- netikį žydų persekioji
mais, bet pamatę tikrovę, įsitiki
na, kad SSSR persekioja žydus 
daugiau, negu bet koks kitas 
kraštas pasaulyje.

Paruošė A. Bukai

Fr. Skėrys, iždininkas — A. Ma- 
riūnas ir narys — inž. J. Valiūnas.

VILNŲ PAKAITALAS
Neseniai grįžęs iš kelionės po 

Japoniją vienas australų prekybi
ninkas parsigabeno Japonų paga
mintos sintetinės merino vilnos 
imitacijos pavyzdžius. Toji vilna 
iš pažiūros atrodanti labai gera. 
Ji persiųsta vilnų sekretoriatui 
padaryti analizę.

KENGŪROS PAKELIUI 
f IŠNYKIMĄ

Spaudos pranešimais Australi
joje kas savaitę nužudoma apie 
10.000 kengūrų. Dauguma naudo
jama šunų mėsai, dalis dėl kai
lių, o nemaža dalis žudoma tik 
grynai naikinimo tikslu, nes esą 
kai kuriose vietose jos kenkia ga
nykloms ir pasėliams, sugadina 
tvoras. Jei naikinimas eis ir to
liau tokiu tempu, tai ekspertų 
nuomone jau po kelerių metų 
kengūros gali išnykti ir jų tik at
vaizdas užsiliks Australios herbe. 
Siūloma įsteigti didžiulius rezer
vatus. Pažymėtinas ir labai žiau
rus jų naikinimo būdas. Kad iš
laikyti mėsą šviežią jos tik taip 
sužeidžiamos, kad negalėtų judė
ti, laikomos suverstos tvariniuo
se po kelias dienas, iki ateina rei
kalas pribaigti ir šviežią mėsą 
pervežti į krautuves. Mažieji ken- 
gūriukai, kurių neapsimoka imti, 
medžioklių metu paliekami lau
kuose bado mirčiai.
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1000 KALĖDINIU SIUNTINIU BE UŽDARBIO
» I

Senjorai nepasiduoda
Rugsėjo 16 d. Newtowno Police 

Boys Club salėje Sydnėjaus Sp. 
Klubo “Kovo” valdyba surengė 
krepšinio rungtynes tarp 1952 me
tų Australijos lietuvių sporto pir
menybių laimėtojo ir dabartinio 
"Kovo” krepšinio komandų, ku
rios baigėsi rezultatu 32:32 
(20:20) ir po 10-ties minučių pra
tęsimo 52:52.

Sydnėjaus lietuvių krepšinio 
mėgėjai — jų į šias “Kovo” sen
jorų ir dabartinių žaidėjų rung
tynes atsilankė apie 200 — žai
dimo lygiu ir žadimo karštumu 
buvo neapvilti. Visas rungtynes 
ir per pratęsimą, kova vyko labai 
įtemptai, ir taškų rezultatas per 
visas rungtynes keitėsi tai vie
nų, tai kitų naudai. "

Rungtynes šaltai pradeda sen
jorai ir po kelių minučių žaidimo 
Kriaucevičius laimi pirmuosius 
taškus. Jauniai neatsilieka ir jud
rusis ir ypatingai gerai mėtąs S. 
Lukoševičius rezultatą lygina. 
Jauniai bando žaidimą vesti greitu 
tempu, bet tas jiems nelabai se
kasi, nes dar senjorai pajėgia jų 
greitį sulėtinti. Taškas seka taš
ką, ir žiūrovai pamažu pradeda 
įgauti žaidimo įtempimą. Pirma
sis puslaikis baigiamas lygiomis.

žaidėjai, išskyrus ir dabar dar 
žaidžiančius D. Kriaucevičių ir A. 
Vasarį, mėtė, gana blogai, kas 
yra visai nestebėtina po tiek me
tų pertraukos. Komandiniame 
žaidime ir žaidėjų dengime daug 
geriau pasirodė senjorai ir, at
rodo, kad senąją krepšinio mo
kykla turėtų pasinaudoti ir da
barties žaidėjai, kuriems dar daug 
trūksta iki gero pozicinio susižai- 
dimo ii- gero komandinio vieneto 
išvystymo. Individualūs žaidėjai 
nors ir labai geri pasirodymai 
niekad neprilygs geram visos ko
mandos susižaidimui.

Koviečiai, turėdami omenyje 
senjorų silpną kondicinį stovį, 
turėjo vesti daug greitesnį žaidi
mą, kai tuo tarpu buvęs ypatin
gai lėtas sviedinio išvedimas, leis
davo senjorams užimti savąsias 
pozicijas, kas sudarydavo daug 
keblumo koviečiams.

Koviečiai, turėdami tiek daug 
pakaitų savo tarpe, beveik visą 
laiką žaidė tie patys žaidėjai, kas, 
žinoma, ir juos nuvargino. Reikė
jo daugiau keisti žaidėjus, kas bū
tų leidę išlaikyti didesnį žaidimo 
spaudimą ir greitį.

Senjorai po tiek nežaistų metų, 
nors, tiesa, paskutines kelias sa-

DĖMESIO VISOMS
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

SPORTO KLUBŲ VALDYBOMS

1962 m. gruodžio 27 — 31 die
nomis Adelaidėje rengiamoje 
Sporto Šventėje numatytos pra
vesti sekančių sporto šakų var
žybos:

Krepšinio — vyrų ir moterų.
Tinklinio — vyrų ir moterų.
Lauko teniso — vyrų ir moterų. 
Stalo teniso — Vyrų ir-moterų. 
Šachmatų.

Kartu įvyks ir jaunių (berniu
kų ir .mergaičių iki 18 me|tų|) 
krepšinio varžybos.

Visos Sporto Klubų Valdybos 
įpareigojamos iki spalio 15 d. pra
nešti A.L.F.A.S. V-bai, kuriose 
sporto šakose numato dalyvauti 
šio rašto nuorašą pasiunčiant L. 
S.K. “Vytis” Adelaidėje V-bai ad
resu: 125 Gilles St., Adelaide', 
S.A.

Australijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Valdyba

Antrąjį puslaikį vėl pradeda 
senjorai ir vienu metu jau veda 
net 6-šiais taškais. “Kovas” smar
kiai susiima ir gražūs Daniškevi- 
čiaus, Lukoševičiaus ir Statnicko 
praėjimai santykį išlygina. Pus- 
laikiui artėjant prie pabaigos 
senjorai veda 3-jų taškų skirtumu, 
bet “Kovas” praeina, ir santykis 
lieka vieno taško skirtumu senjo
rų naudai, žiūrovai tiek įsikarš
čiuoja, jog iš šauksmų ir ploji
mų, atrodo, kad salėje yra ne 200 
bet 2000 žmonių. Likus žaisti tik 
keletai sekundžių dar senjorai ve
da vienu tašku ir štai laikas bai
giasi, bet per žiūrovų triukšmą 
žaidėjai neišgirsta teisėjų baig
mės švilpuko ir “Kovas” įmeta 
pilną metimą. Baigiasi rungtynės, 
kyla ginčai, kas laimėjo? Pagaliau 
draugiškoje atmosferoje susita
riama rezultatą išlyginti ir dar 
žaisti 10-tį minučių.

Pratęsime vėl kovojama karš
tai ir žiūrovai, nors ir su užki
musiais balsais, karštai ragina 
abi puses. Prieš pat galą senjorai 
dar veda dviem taškais, bet pas
kutinėse sekundėse Lukoševičius 
išnaudoja du baudų metimus ir 
rungtynės vėl baigiamos lygiomis 
po 52. Kadangi po rungtynių ir 
po pratęsimo nebuvo išaiškintas 
laimėtojas, tai revanšinės rung
tynės numatomos padaryti po sos
tinės svečių sportininkų vizito.

Žvelgiant į rungtynes daugiau
siai krito j akis šie abiejų koman
dų ypatingesni reiškiniai:

Dabartinė “Kovo” komanda sa
vo ypatingais gražiais metimais 
viršijo senjorus, iš kurių senieji

vaites jie treniravosi, -sužaidė ga
na gerai ir jeigu būtų dar tru
putį pataisę savo nevykusius meti
mus, tai dabartinis “Kovas” būtų 
turėjęs daug daugiau rūpesčių 
aikštėje.

Senjorams žaidynių metu ats
tovavo jų buvęs treneris V. Dau- 
daras, kuris, kaip ir anais senai
siais metais, šaltai nurodinėjo vi
sas žaidimo klaidas, jas taisė ir 
savo buvusiai komandai puikiai 
vadovavo.

Dabartiniam “Kovui” vadovavo 
jų treneris kinietis O. Lee, kuris 
kartu ir žaidė koviečių eilėse.

Rungtynėms teisėjavo V. Nar
butas ir G. Grudzinskas. Jie darė 
viską ką galėjo, kad šios taip 
įtemptos ir karštos rungtynės bū
tų kuo geriausiai pravestos.

Po rungtynių žaidėjai ii- svečiai 
turėjo draugišką pobūvį Lietuvių 
Namuose Redferne, kur jaunatviš
koje nuotaikoje buvo užmiršta 
karštosios rungtynės, pasidalinant 
buv. gražiais sportiniais prisimi
nimais.

Šias rungtynes žaidė ir taškus 
pelnė:

“Kovai" S. Lukoševičius 20, 
Daniškevičius 11, Kairaitis 8. 
Statnickas 7, Lee — 6, J. Kriau
cevičius, K. Protas, Kazokaitis, 
Lukoševičius, Liubinskis ir ir Šid
lauskas — 0.

Senjorai: D. Kriaucevičius — 
24, A. Vasaris — 14, V. Šutas — 
7, V. Koženiauskas — 5, A. Lau
kaitis 2, V. Bernotas ir A. Bačiu
lis — 0.

L.

PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ
>; I USSR PER ŠVEDIJĄ J

| NYMAN & SCHULTZ, SYDNEY |
S 184, BROOK STREET, COOGEE, NSW ?

ŠTAI IR VĖL, prisilaikydami jau šeštus metus savo tradicijos, siūlome 1000 SPECIALIŲ KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ 
BE UŽDARBIO, GAMYBINĖMIS KAINOMIS, savo klijentams lietuviams visame pasaulyje. Parodydami Kalėdų proga šven
tinį mostą ir stengdamiesi atsidėkoti už tą didžiulę nuoširdžią paramą, kurios esame susilaukę praeitais metais, atsisakome 
uždarbio ir esame parinkę savo gerbiamųjų lietuvių klijentų GERUI vėl 4 SPECIALIUS IŠSKIRTINĖS VERTĖS IR RŪ- 
ŠIES KALĖDINIUS SIUNTINIUS.

YPATINGA PROGA JUMS pasinaudoti tokiu VIENĄ KARTĄ PER METUS {VYKSTANČIU KALĖDINIU PASIŪLYMU. 
TIKTAI 1000 KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ BE UŽDARBIO, DĖLTO UŽSAKYMUS SIŲSKITE TUOJAU, KAD NEBŪTŲ NU
SIVYLIMO.
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 1. Jį sudaro:

jardų VILNONĖS MEDŽIAGOS 1 vyriškam ar moteriš
kam kostiumui, lygios ar smulkiais langučiais, tamsiai 
mėlynos, rudos ar pilkos (pasirenkama iš 6 medžiagų) 
jardai SUNKIOJO RAJONO, languoto, 2 suknelėms ar 
ar 2 moteriškiems kostiumams, juodai balto, rudai balto, 
vyšninio su baltu, žaliai balto ir mėlynai balto.
jardai DIRBTINIO ŠILKO TAFETOS, tinkamos pamu
šalams, suknelėms, bliuzėms ar apatiniams, tamsiai mė
lynos, juodos, tamsiai pilkos ar rudos.

Mūsų normali tokio siuntinio kaina £ 15.18.6 anglų svarais 
sterlingais.

KALĖDINĖ KAINA (BE 
tant visus mokesčius:

£ 13.16.6 anglų

31

8

3

UŽDARBIO) yra TIKTAI įskai-

svarais sterlingais.

2 (DVIGUBAS Nr. 1 SIUNTI-

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 3. Jį sudaro:
31 jardų VILNONĖS MEDŽIAGOS 1 vyriškam ar moteriš

kam kostiumui, lygios ar smulkiais langučiais, tamsiai 
mėlynos, rudos ar pilkos (pasirenkama iš 6 medžiagų), 
jardai VILNONĖS MEDŽIAGOS 1 moteriškam ar vy
riškam paltui, tamsiai mėlynos, juodos, žalios, mėlynos 
ar kupranugario spalvos (pasirenkama iš 5 medžiagų), 
jardai SUNKIOJO RAJANO, languoto, 2 suknelėms ar 

moteriškiems kostiumams, juodai balto, rudai balto, vyš
ninio su baltu, žaliai balto ar mėlynai balto.
jardai DIRBTINIO ŠILKO TAFETOS, tinkamos pamu
šalams, suknelėms, bliuzėms ar apatiniams, tamsiai mė
lynos, juodos, tamsiai pilkos ar rudos.

Mūsų normali tokio siuntinio kaina £ 23.16.0 anglų svarais 
sterlingais.

KALĖDINĖ KAINA (BE UŽDARBIO) yra TIKTAI įskai
tant visus mokesčius: £ 20.13.0 anglų svarais sterlingais.
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KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 4. Jį sudaro: 
6i jardų VILNONĖS MEDŽIAGOS 2 vyriškiems ar mote

riškiems kostiumams, lygios ar smulkiais langučiais, tam
siai mėlynos, rudos ar pilkos (pasirenkama iš 6 med
žiagų).
jardai VILNONĖS MEDŽIAGOS 1 moteriškam ar vy
riškam paltui, tamsiai mėlynos, juodos, žalios, mėlynos 
ar kupranugario spalvos (pasirenkama iš 5 medžiagų), 
jardų SUNKIOJO RAJONO, languoto, 4 suknelėms ar 
4 moteriškiems kostiumams, juodai balto, rudai balto, 
vyšninio su baltu, žaliai balto ar mėlynai balto.
jardų DIRBTINIO ŠILKO TAFETOS, tinkamos pamuša
lams, suknelėms, bliuzėms ar apatiniams, tamsiai mėly
nos, juodos, tamsiai pilkos ar rudos.

Mūsų normali tokio siuntinio kaina £ 31.17.0 anglų svarais 
sterlingais.

KALĖDINĖ KAINA (BE' UŽDARBIO) yra TIKTAI įskai
tant visus mokesčius: £ 27.13.0 anglų svarais sterlingais.
PAGEIDAUJAMA PIRMOJI, O KURI ANTROJI.
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KALĖDINIS SIUNTINYS Nr.
NYS). Jį sudaro:

jardų VILNONĖS MEDŽIAGOS 2 vyriškiems ar mote
riškiems kostiumams, lygios ar smulkiais langučiais, 
tamsiai mėlynos, rudos ar pilkos (pasirenkama iš 6 me
džiagų).
jardų SUNKIOJO RAJONO, languoto 4 suknelėms ar
4 moteriškiems kostiumams, juodai balto, rudai balto, 
vyšninio su baltu, žaliai balto ar mėlynai balto.
jardai DIRBTINIO ŠILKO TAFETOS, tinkamos pamu
šalams, suknelėms, bliuzėms ar apatiniams, tamsiai mė
lynos, juodos, tamsiai pilkos ar rudos.

Mūsų normali tokio siuntinio kaina yra £ 27.13.0 anglų 
svarais sterlingais.

KALĖDINĖ KAINA (BE UŽDARBIO) yra TIKTAI įskai
tant visus mokesčius:

£ 24.3.0 anglų svarais sterlingais.
UŽSAKANT PRAŠOM NURODYTI, KURI SPALVA

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ: VISOS TŲ MŪSŲ 4 KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ MEDŽIAGOS YRA EKSPORTI
NĖS ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS, o dėl to dar, kad esame turėję labai sėkmingos prekybos metus, šiais metais esame pajėgūs 
duoti SIUNTINIAMS BE UŽDARBIO GERESNĖS RŪŠIES MEDŽIAGAS NEGU BET KADA IKI ŠIOL, SPECIALIAI MUMS 
GAMINTAS, NAUJAIS IR PATRAUKLIAIS RAŠTAIS, ŽEMESNĖMIS NEGU PRAEITAIS METAIS KAINOMIS.

Medžiagų pavyzdžiai pageidaujantiems bus siunčiami ORO PAŠTU nemokamai į bet kurį pasaulio kraštą.
Mes nesigailėjome pastangų, kad MEDŽIAGOS BŪTŲ NUPIRKTOS YPAČ ŽEMOMIS KAINOMIS IR KAD JUMS 

IŠ TO BŪTŲ NAUDOS, ir mes esame tikri, kad JOKIA KITA FIRMA negali panašių aukštos vertės siuntinių pasiūlyti 
tokiomis NUOSTABIAI ŽEMOMIS KAINOMIS. V

Mūsiškius KALĖDINIUS SIUNTINIUS BE UŽDARBIO gali užsisakyti visi lietuviai, vis tiek, ar jie būtų mūsų kli- 
jentai, ar kurios nors kitos firmos. Mums malonu leisti tuo pasiūlymu pasinaudoti bet kam. UŽSAKYKITE TUOJAU, KAD 
KALĖDOMS PASIEKTŲ GAVĖJUS. Kas nori užsitikrinti sau KALĖDINI BE UŽDARBIO SIUNTINI, iš to priimame ma
žiausiai bent £ 1.0.0 UŽSTATĄ JAU DABAR ir galutinio užsakymo galėsime laukti 8 savaites.

ATSIMINKITE: UŽSAKYKITE TUOJAU IR PASIRŪPINKITE, KAD KALĖDOMS BŪTŲ GAUTA. KALĖDINIŲ 
SIUNTINIŲ BE UŽDARBIO YRA TIK 1000.
Mes garantuojame: v.

1. Kiekvienas siuntinys bus įteiktas gavėjui.
2. Jei siuntinys dingtų, mes grąžiname pinigus ar nemokamai pasiunčiame kitą siuntinį.
3. Apmokame visus mokesčius, dėl to gavėjai, sulaukę siuntinių, nieko jau nebeturi primokėti.
4. Visas medžiagas siunčiame TIKTAI pagal pavyzdžius.

SPECIALUS PRANEŠIMAS: JAU ATSPAUSDINTAS MŪSŲ NAUJAS SENSACINIS VISAS ILIUSTRUOTAS DI
DŽIULIS KATALOGAS, PIRMAS IR VIENINTELIS TOKS ILIUSTRUOTAS SIUNTINIŲ KATALOGAS 
PASAULYJE. TUOJAU REIKALAUKITE JO. JAME PLAČIAI APTARIAMOS IR ILIUSTRACIJOMIS 
PARODOMOS VISOS KO ĮVAIRIAUSIOS IR PUIKŲ PASIRINKIMĄ TEIKIANČIOS PREKĖS. ĮSITIKIN
KITE PATYS. PAPRAŠYKITE NEMOKAMO KATALOGO. SU MALONUMU BUS PASITARNAUJAMA 
NAUJIEMS KLIJENTAMS.

LITHUANIAN TRADING 
COMPANY

341, LADBROKE GROVE 
LONDON, W. 10 
GREAT BRITAIN

DARBAS RUSIJOJ IR 
NEDARBAS AMERIKOJ

Pagal šiaurės — vakarų Ameri
kos draudimo kompanijos duome
nis, Sovietų Rusijoje fabrikuose 
ii- kitokiose įmonėse dirbantieji 
gauna ne kiek daugiau, kaip pusę 
Amerikos bedarbio pašalpos. 1959 
— 1960 metais Sovietų darbininko 
uždarbio vidurkis buvo apie 4 
rubliai už valandą, pagal anuome
tinį kursą netoli 80 dolerių mėne
siui. 1960 m. Amerikoj nedarbo 
atveju darbininkas gaudavo pašal
pos 32 dol. ir 87 centus į savaitę, 
kas maždaug susidarė 141 dol. 
mėnesiui.

Dabar J.A.V. bedarbio pašalpa 
mokama kiek didesnė, savaitei iš
eina 34 dol., arba mėnesiui 145 
dol. Pati žemiausia bedarbio pa
šalpa J.A.V. išmokama šiaurės 
Karolinoje, kur vidurkis apie 21 
dol. savaitei, arba netoli 92 dol. 
mėnesiui. Bet tai yra beveik du 
kartu daugiau, kaip nekvalifikuo
to darbininko uždarbis Sovietuo
se, kuris 1960 m. gaudavo nuo 27 
iki 50 dol. mėnesiui, ir beveik tiek

pat, kiek uždirbdavo sovietų Rusi
joje ligoninėse vidutinis gydyto
jas, nes jo mėnesinis uždarbis su
darė nuo 85 iki 100 dol. mėnesiui, 
taip pat pradžios mokyklos moky
tojas arba pusiau kvalifikuotas 
darbininkas gaudavo nuo 60 iki 
90 dol. mėnesiui.

Pati didžiausia J.A.V. bedarbio 
pašalpa dabar yra Ohio. Ten vi
dutiniškai išmokama savaitei kiek 
daugiau kaip 42 dol., arba mėne

siui 182 dol. O Sovetų Rusijoje 
vyr. gydytojas ligoninėje uždirba 
nuo 95 iki 180 dol. mėnesiui, tech
nikai ir kvalifikuoti darbininkai —

LINKSMAS
JUOKTIS AR VERKTI?

“New Yorker” su dideliu nusi
stebėjimu rašė, jog amerikiečiai 
studentai augštosiose mokyklose 
labai mažai domisi, kas dedasi pa
saulyje. Esą, pvz. Clevelando un- 
te, didžiuma baigusių teisės sky
rių, nežinojo, kad Dean Rusk yra 
valstybės sekretorius, o ne fakul
teto dekanas. Taipogi daugelis

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 stotie. Tol.: LW 1220
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamo* ir išsimokėjimui. Mes kalbamo vokiškai.

nuo 80 iki 250 dol. mėnesiui, inži
nieriai — nuo 100 iki 300 dol. mė
nesiui.

J.Č

KAMPELIS
manė, kad Churchillis yra ameri
kietis, de Gaulle — britų prem
jeras, o Macmillan —- jo pavaduo
tojas.

PASISEKIMO PASLAPTIS
— Kaip tai yra, kad tamsta 

toks menkutis ir liesas gali su
valdyti cirke laukinius žvėris?

— čia ir yra visa pasisekimo 
paslaptis. Liūtai laukia, ligi aš 
nutuksiu...

★
Mama — Kelkis! Paukščiai jau 

seniai pabudo.
Vytukas — Jeigu man reikėtų 

miegoti šiaudiniame lizde, ant vi
sokių šakalių, tai ir aš anksti kel- 
čiaus...

Ar jau užsisakei 
Mūsų Pastogę?
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TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS ALBURY

Albury apylinkės valdybos pa
stangomis surengtas Tautos šven
tės minėjimas rugsėjo 8 d. Minė
jimą trumpu žodžiu pradėjo apy
linkės pirm. p. D. Vildovas pa
kviesdamas sugiedoti abu himnus. 
Po to sekė p. Dr. Leitono šventei 
pritaikintas pranešamas. Meninę 
programą išpildė mūsų jaunimas. 
V. Makarevičius padeklamavo 
Maironio eilėraštį, T. ir M. Vil- 
dovai paskambino pianinu du da
lykėlius, savaitgalio mokyklos 
mokiniai, paruošti ponios B. Va- 
lienės ir p-lės Br. Bartašiūtės, 
pašoko suktinį ir Noriu miego. 
Birutė Leitonaitė padeklamavo 
eilėrašti "Lietuvi”, keturi Urbo- 
navičiukai padainavo dainelę, su
silaukdami daug katučių. P. Kin- 
deris deklamavo eilėraštį, o jo 
brolis B. Kinderis paskambino 
porą dalykėlių gitara, šį kartą 
pasirodė ir patys mažieji: Rožy
tė Makarevičiūtė ir Algis Duoba, 
padeklamuodami po eilėraštuką.

šis minėjimas buvo sujungtas 
su dail. M.K. Čiurlionio paveikslų 
paroda. Reprodukcijas paskolino 
p. J. Adulčikas, o p. R. Urbona
vičius paruošė labai kruopščiai 
referatą apie patį Čiurlionį ir jo 
meną. Paroda visi labai domėjosi, 
o p. Urbonavičius pasistengė pa
veikslus kuo nuodugniau ir išsa
miau paaiškinti.

Po minėjimo toliau sekė pobū
vis. Vyresniesiems besišnekučiuo
jant ir besivaišinant, o jaunimui 
bešokant grojant lietuviškai plo
kštelių muzikai, taip ir praėjo 
nepastebėtai kelios jaukios valan
dos. Reikia paminėti, kad į Tautos 
Šventės minėjimą susirinko ga
na gausus — apie 60 — tautiečių 
būrys.

Buvęs

PADĖKA
A.L.B. Cabramatta, Bankstown 

ir Sydney Apylinkių Valdybos 
nuoširdžiai dėkoja ašmenims pri- 
sidėjusiems prie sėkmingo suruo- 
šmo ir pravedimo Tautos šventės 
paminėjimo "Dainavos” salėje 
rugsėjo 9 d.

Nuoširdus dėkui kun. P. Butkui 
“Dainos Choristams ir dirig. K. 
Kavaliauskui, “Bijūnėliams ir jų 
vadovu p. A. Plūkui, tautinių šo
kių šokėjams ir jų vadovams po

S
$ KVIEČIAME DALYVAUTI
| VISUS VISUS VISUS! |

MELBOURNO LIETUVIŲ NAMŲ j
| BALIUJE
6 * j
$ 1962 M. SPALIO 12 D., PENKTADIENI

I BRUNSWICK TOWN HALL
[♦; Pradžia 7.30 vai. vak. Pabaiga 1.30 vai. ryto. į
•*; Jauki ir apšildoma salė. Gros puiki kapelų. Skanūs užkandžiai. Normaliomis kainomis gėrimai.^
>t< Puiki programa.tj
Ų Kvietimus platina ir stalų užsakymu* priima:

J. červinskas tel. J J 3691 V. Žižys tel. JW 3589
K. Baltokas tel. 47 6674 J. Antanaitis

j»; L. Vacbergas tel. WM 6032 J. Valys
B. Vanagas tel. 20 4185

$ LIETUVIŲ NAMŲ BALIUOSE VISAD SMAGI LIETUVIŠKA NUOTAIKA.

g Iki pasimatymo baliuje!
$ Melbourne Liet. Klubo Taryba. !
g

IŠKILMĖS ADELAIDĖJE
Sutelktum jėgom ir rūpestingu 

pasirengimu pereitą sekmadienį, 
rugsėjo 9 dieną Adelaidėje buvo 
gražiai atšvęsta Rugsėjo Aštunto
ji ir iškilmingai paminėtas Tau
tos atgimimo dainius Maironis. 
Iškilmių rengėjas: Apylinkės val
dyba.

Iškilmės prasidėjo 10 vai. ryto 
Lietuvių Namų sodelyje, kur, 
susirinkusiems giedant Tautos 
Himną, Vilniaus Tunto skautai, 
vadovaujami Australijos Rajono 
vado Vyt. Neverausko, iškėlė Lie
tuvos vėliavą. Už valandos įvyko 
pamaldos šv. Kazimiero koply
čioje, prieš tai Katalikų Centro 
rajone irgi iškeliant Lietuvos tri
spalvę.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
TAUTOS ŠVENTĖ MELBOURNE

Melbourne lietuvių bendruome
nė Tautos šventės minėjimą turė
jo sekmadienį, rugsėjo 9 d. Minė
jimas pradėtas pamaldomis Šv. 
Jono bažnyčioje, kurias atlaikė 
kapelionas kun. P. Vaseris. Pamal
dų metu abipus altoriaus buvo iš
sirikiavusios tautinė, skautų, spor
tininkų, ateitininkų bei Katalikių 
Moterų Draugijos vėliavos. Pamal
dų iškilmingumą didino gražiai 
giedotos bažnytinio choro ir solis
tų giesmės.

Po pamaldų būriai tautiečių su
sirinko į netoliese esančią Victo- 
rijos Policijos klubo salę, kur šven
tės minėjimą rengė Melbourne 
apylinkės Valdyba. Atsistojimu 
pagerbus įneštas tautine, skautų 
ir sportininkų vėliavas, apylinkės 
valdybos pirmininkas p. B. Zabie
la savo žodyje priminė lietuvių 
tautos garbingą praeitį. Tauta per 
amžius sudėjo už savo egzisten
ciją daug gyvybių aukų, kurios 
minėjimo dalyvių pagerbtos susi- 
kaupimo minute.

Šventės proga paskaitą skaitė 
p. N. Cininas ypač pabrėždamas 
kartų kartomis išlaikytus ir mums 
perduotus tautos lobius, jos kultū
rą, kurią turime ugdyti čia ir per
duoti ateinančioms kartoms.

Meninėje dalyje p. P. Morkūnas 
skambiai padainavo dar melbour- 
niškiams negirdėtas dvi harmoni
zuotas liaudies dainas. Jam piani
nu akomponavo p-lė D. Jakubaus
kaitė. Toliau p-lė E. Vaičiulytė 
pianinu paskambino Mozarto so
natą.

Kulminacinę programos dalį su
darė Melbourne Dainos Sambūrio, 
vad. p. A. čelnos, pasirodymas. 
Choras ne dainas dainavo, bet
tautos kraują ir meilę liejo į mi
nėjimo dalyvių širdis. Dainoriams 
ir jų vadovui nesigailėta audringų 

niai M. Cox — Osinaitei ir p. šu
tui, p-lei Ramunei Zinkutei, At
žalos aktorei p. A. Grinienei, poe
tei M. Slavėnienei, p. J. Kurlin- 
kui, p. A. Makarui, p. Sakalaus
kui, Sydney Skautų Vadovybei ir 
skautams už dalyvavimą Tautos 
Šventės ceremonijose, ateitinin
kams, jų vadovams ir eilei kitų 
asmenų.

A.L.B. Cabramatta, Bankstown 
ir Sydney Apylinkių Valdybos

Pilnai perpildytoje salėje 3 vai. 
popiet prasidėjo Tautos šventės 
iškilmės ir Maironio 100 metų gi
mimo minėjimas. Įnešus vėliavas 
(Ramovės, Vyties, Skautų ir Atei
tininkų) ir Lituania chorui sugie
dojus Maldą, minėjimą pradėjo 
apylinkės valdybos pirmininkas 
inž. K. Tymukas. Jis apžvelgė 
Tautos šventės prasmę, Lietuvos 
priešų klastas ir dirstelėjo į vidi
nes priežastis, atvedusias didingą 
tautą tragiskon padėtin. Po' jo 
kalbėjęs parapijos klebonas kun. 
A. Kazlauskas Tautos šventę su
jungė su Maironio asmenybe ir 
su jo atsidavimu lietuvių tautos 
atgimimui pagreitinti.

Tautos šventei skirtoji minėji

plojimų. Valdybos pirmininkui p. 
B. Zabielai padėkojus visiems mi
nėjimo programos dalyviams, vi
siems, bet kokiu būdu prisidėju- 
siems minėjimą rengiant ir tikrai 
gausiems minėjimo dalyviams, 
šventė baigta Tautos Himnu.

Saulei leidžiantis Lietuvių Na
mų sodelyje buvo nuleistos lietu
vių tautinė ir Australijos vėlia
vos. čia pažymėtina, kad Mel
bourne Lietuvių Moterų Sociali
nės Globos D-jos narės gražiai pa
sitarnavo minėjimo dalyviams pa- 
ruošdamos užkandžių.

Minėjimo paraštėje. Prieš me
tus, kitus, nežiūrint kokių pakrai
pų asmenys bendruomenei vado
vavo, į tautinių švenčių minėjimus 
rinkosi visi, nes tautinės šventės — 
visų šventės. Dabar gi apgailėti
nas faktas, dabar yra eilė tokių, jų 
tarpe ir net anksčiau buvę bend
ruomenės vadovybėje, kurie šioje 
šventėje dalyvauti nerado reikalo. 
Tebūna jiems garbė.

Rima* Vėtra
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LINKSMA
VAKARA

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Sydney apylinkės valdyba ruošia 
šokių vakarą, kurio pelnas ski
riamas Krašto Tarybos narių ke
lionės apmokėjimui vykstant į 
suvažiavimą Adelaidėn. šokių va
karas įvyks spalio 13 d. (šešta
dienį) Lietuvių namuose, -Red
fern.

★

Artinantis Krašto Tarybos ats
tovų suvažiavimui Sydney apylin
kės valdybos pastangomis ruošia
mas vienybės klausimu diskusinis 
vakaras. įžanginę kalbą sutiko 
pasakyti L. Karvelis; diskusijų 
vakarui pirmininkauti bus kvie
čiamas inž. V. Bukevičius. Tiks
lus laikas bus praneštas vėliau.

mo dalis buvo baigta D. Viliūnai- 
tės deklamacijom.

Į dvi dalis suskirstytą Mairo
nio minėjimą parengė Jonas Ne- 
verauskas, programon įjungdamas 
"Lituania” chorą, Tautinių Šokių 
grupę, deklamuotojus D. Viliūnai- 
tę ir A. Stepaną, paskaitos skai
tytojus Vanagienę ir Jonavičių. 
Minėjimo meninį lygį aukštai iš
kėlė solisčių A. Gučiuvienės ii- G. 
Vasiliauskienės, o taip pat smui
kininko Pr. Matiuko dalyvavimas.

Minėjimo pynė, pradėta Vana
gienės ir Jonavičiaus pasikeičian
čių A. Gavelio paskaitos apie Mai
ronį skaitymu, perėjo į Maironio 
poezijos deklamavimą, kurį pui
kiai vedė D. Viliūnaitė ir A. Ste- 
panas. (Viliūnaitė, atrodo, turi 
tikrą Dievo dovaną deklamaci
joms). Po to pynėsi abiejų solis-

Pranešimai
TARYBOS ATSTOVAMS

RINKTI SUSIRINKIMAS
Spalio T d. 2 vai. p.p. Lietuvių 

namuose, Redfern šaukiamas ALB 
Sydney apylinkės visuotinis »u- 
sirinkimas sekančia dienotvarke:

1. susirinkimo atidarymas,
2. mandatų komisijos sudary

mas,
3. dienos pirmininko rinkimas,
4. atstovų į Krašto Tarybos su

važiavimą rinkimas, .
5. einamieji reikalai,
6. susirinkimo uždarymas.
Ne»u|sirinku* reikiamam ąkaiFt 

čiui nustatytu laiku po pusės va
landos šaukiamas antras susirin
kimas, kuris bus teisėtas nežiū
rint susirinkusių skaičiaus.

Sydney Apylinkės Valdyba

MAIRONIO STOVYKLA 
INGLEBURNE

Sydney ateitininkų susirinkime, 
įvykusiame rugsėjo 9 d. nutarta 
ruošti jaunimui stovyklą. Ši sto
vykla įvyksta rugsėjo 29, 30 ir 
spalio 1 dienomis. Ingleburn skau
tų žemėje ir vadinsis ’’MAIRO- 
RONIO STOVYKLA”. Jaunimas, 
norįs stovyklauti po ateitininkų 
vėliava, kviečiamas skubiai regis
truotis pas B. Šarkauską 33 Re-

K. Kavaliauskas, Sydney lietu
vių choro dirigentas, sutiko pa
pasakoti savo prisiminimus iš pra
leistų dienų Klaipėdos krašte. 
Laikas ir vieta bus paskelbta vė
liau. Pašnekesį organizuoja Syd
ney apyl. v-ba.

*
Su dideliu entuziazmu savo re

peticijas pradėjo Cabramatta mo
terų choras, vad. p. B. Kiverio, 
kur dalyvavo beveik pusė ponių 
ir panelių, gyvenančių apylinkės 
ribose. Tvirtinama, kad per vieną 
repeticiją, jau spėta išmokti be
veik pusė visos numatytos prog
ramos. Aiškiai gyvename atomi
niame amžiuje!

★
Canberiškiai be vargo gali pasi

klausyti dail. H. Šalkausko plokš
telėse. Australijos nacionalinis ar
chyvas Canberroje į plokšteles 
įrašo pasižymėjusių vyrų balsus, 
kurie bus saugojami ateičiai, jų 
tarpe ir mūsų pasižymėjusio dai
lininko Henriko Šalkausko.

★
Jau atspausdinta Minties spaus

tuvėje rašytojo Vytauto Janavi
čiaus knyga “Pakeliui į Atėnus”. 
Knygą skoningai iliustravo dail. 
Eva Kubbos. Išleidimas dail. H. 
Šalkausko. Knyga tikrai įdomi ir 
gili savo turiniu ir patraukli me
niniu išleidimu. Gaila, kad išlei
džiama toks mažas tiražas (vos 
200 egz.). Apie šią neeilinę knygą, 
tikėkimės, plačiau paskaitysime 
greitu laiku Mūsų Pastogėje.

★

Spalio 5 ir 6 dienomis Adelai
dės Lietuvių Namuose bus sta
toma penkių veiksmų komedija 
“Slidus pusmilijonis” (du spek
takliai). Stato Adelaidės Lietuvių 
Teatras.

čių dainos, smuiko akordai, vėl 
deklamacijos, vėl paskaitos dalis, 
pakartotiniai solisčių pasirody
mai, tautiniai šokiai, solisčių du
etas. Visus juos minėjimo daly
viai matė, jais gėrėjosi ir nuo
širdžiai plojo. Tačiau buvo dar 
vienas meninis vienetas — muzi
ko Šimkaus vadovaujamas LI
TUANIA choras, kurio susirinku
sieji nematė, bet kurio dainomis 
tikrai nemažiau gėrėjosi. Diri
gentas chorą patalpino artimiau
siame prie scenos kambaryje, iš 
kur visą salę užpildė malonios 
choro dainos, gražiai įjungiamos 
į visą minėjimo pynę; tos dainos 
suteikė minėjimui sodrumo ir gai
vios lietuviškos nuotaikos.

Dvigubos iškilmės buvo baigtos 
Lietuvių Namų sodelyje. Išsiri
kiavę ramovėnai ir organizacijų 
vėliavos pagerbė Trispalvės nulei
dimą nuo stiebo skambant Tautos 
Himnui. Malda už žuvusius buvo 
paskutinis gražių iškilmių aktas, 
skirtas Tautai ir Tautos atgimi
mo dainiui.

(ALŽ)

gatta str., Five Dock arba pas 
Ireną Gintalaitę 37 Susan str., Au
burn.

Registruojantis pageidaujamas ir 
stovyklos mokestis, kuris yra 
£ 2.10.0 trims dienoms. Stovyk
lautojams bus parūpintos lauko 
lovutės, tad stovyklautojai, vyk
dami į stovyklą, pasiima tik ant
klodes, pagalviukus ir valgiui at
siimti indus.

Virtuvės ir ūkio reikalams pa- 
tarėjauti sutiko visiems gerai ži
nomas šioj srityje specialistas 
skautas Algis Plūkas ir Paulis 
Kviecinskas. Ateitininkai iš anks
to dėkoja šiems bičiuliams už 
talką ir kartu džiaugiasi šių orga
nizacijų gražiu bendradarbiavimu. 
Kartu tikimės, kad šiemet atsi
lankys kuo daugiau skautų ir 
sportininkų, tuo būdu įgalintų 
pravesti sporto varžybas ir žai
dimus.

Ateitininkų nariai pageidavo, 
kad būtų kviečiami skautai laužo 
pravedimui. Dalyvaujant sporti
ninkams, kurie irgi kviečiami kuo 
skaitlingiau dalyvauti, įgalintų 
pravesti tinklinio ir kitokio spor
to varžybas, žinoma, prisitaikant 
prie vietos sąlygų.

Tarp kitko sekmadienį rugsėjo 
30 d.7 vai vak. įvyksta laužas — 
gegužinė ir barbecue. Programo
je aktualijos, Linksmieji Broliai, 
taip pat veiks ir bufetas.

Tad Sydnėjaus ir apylinkių 
jaunimas nepraleiskite progos pa-

Rugsėjo 10 d. susidūrus auto
mobiliams sunkiai nukentėjo Gee
long lietuvis E. Brenzeris. Nelai
mėje sužeista galva ir koja. E. 
Brenzeris dirba kaip žurnalistas 
vietos laikraštyje “Geelong Ad
vertiser”.

★
Adelaidėje pastatytas pamink

las a.a. kun. J. Kungiui. Paminklo 
projektą paruošė arch. A. Nava
kas.

*
Spalio 6 d. Liet. Kultūros Fon

das Melbourne Lietuvių Namuose 
(12 Francis Grove) rengia viešą 
paskaitą — Švietimo krizė. Pre
legentė p. E. žižienė. Pradžia 4 
vai. p.p.

★

Sydney lietuviai inžinieriai spa
lio 7 d. organizuotai inspektuos 
Sydney Operos statomus rūmus.

★

šeštadienį, rugsėjo 22 d. Daina
voje suruoštas skautų tėvų ir rė
mėjų Pavasario šokių vakaras su
traukė daug svečių. Ypač domina
vo jaunimas. Programoje pasiro
dė nuolat švieži ir originalūs links
mieji broliai su savo aktualiom 
dainom. Vienas iš jų net pasigėrė
jo savo klausytojais: esą, mūsų 
visuomenė daug padoresnė ir de
mokratiškesnė, negu Pupų Dėdės 
laikais. Pupų Dėdė už savo dai
nas daug kartų buvo sodinamas 
į kalėjimą, o mes iki šiol dar nė 
pamidoro negavome.

Ku-ka

LATROBE VALLEY, 
VIC.

Rugsėjo 14 d. St. Kierans sa
lėje, Moe, įvyko Tautos Šventės 
ir Maironio minėjimas. Minėjimą 
atidarė vietos lietuvių seniūnas 
p. šeštokas trumpu įvadu apie 
Tautos šventės reikšmę. Po jo p. 
Sodaitienė paskaitė gražią paskai
tą apie Maironį bei jo poeziją. Po 
paskaitos iš Melbourne atvykęs 
vyrų oktetas savo dainomis vi
sus nuvedė į tėvų žemę — Lietu
vą. Po minėjimo vaišių metu tas 
oktetas padainavo vėl keletą dai
nelių, o jų vadovas p. Bosikis 
pranešė, kad salėje dalyvauja vie
na gimnazistė — Giraitė Kunca, 

Mūsų pirmininkei poniai

VALERIJAI BALTOKIENEI,

jos Tėveliui mirus Lietuvoje, 
širdingą užuojautą reiškia
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būti gamtoje šias tris dienas. Kaip 
jau praktika rodo, gailėtis tikrai 
nebus ko. Tad iki pasimatymo 
stovykloje

A. Kramilius, 
Susirinkimo sekretoriui

KOOPERATYVO “TALKA” 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Kooperatinės Kredito 
Draugijos “Talka” Ltd. pirtnąsis 
metinis susirinkimas įvyks s.m. 
rugsėjo mėn. 29 d., šeštadienį, 
3 vai. p.p., Lietuvių Namuose, 
12 Francis Grove, Thornbury.

Kooperatyvo “Talka” narių da
lyvavimas būtinas; taip pat lau
kiami ir savieji tautiečiai sve. 
čiai.

Lietuvių Kooperatinė Kredito 
Draugija “Talka" Ltd.

PRANEŠIMAS
Cabramatta apylinkės moterų 

choras įvykusioje pirmoje repeti
cijoje — pasitarime nutarė repe
ticijas daryti sekmadieniais 6 vai. 
p.p. Dar kartą maloniai prašome 
visas ponias ir paneles dalyvauti 
repeticijose, kurios vyksta pas 
p.p. Statkus 42 A Hughe Str., 
Cabramatta.

Apylinkės Vaidyba

PRANEŠIMAS
Australijos Lietuvių Katalikų 

Kultūros Draugija spalio 6 d. ruo
šia šokių vakarą Dainavos salėje 
Bankstown. Vakaro pradžia 7 vai. 
vak. Programoje: bijūnėliai, links
mieji broliai ir baletas, kurį išpil
dys p-lė Akva Meiliūnaitė. Gros 
gera kapela, veiks bufetas ir tur
tinga loterija.

PRANEŠIMAS MELBOURNE
Melbourne Liet. Sporto Klubas 

Varpas praneša visiems, užsira
šiusiems (ir dar norintiems užsi
rašyti), kad stalo teniso varžybos 
įvyks rugsėjo 30 d. (sekmadienį) 
Albert Park stalo teniso salėje. 
Gauta 4 stalai. Pradžia 1.30 vai. 
p.p. Registracijos mokestį sumo
ka salėje sporto klubo kasininkui 
J. Ablonskiui. Bus žaidžiama 
dviejų minusų sistema. Neturin
tieji savų rakečių jas gaus salėje.

Melbourne Liet. Sp. Klubo 
Varpai Valdyba

PAMALDOS
Rugsėjo 30 d. pamaldos St. Ma

ry’s lietuviams 10 vai. St. Mary’s 
parapijos bažnyčioje. Tą pačią 
dieną Sydney lietuviams pamaldos 
12 vai. Camperdown.

PADĖKA
Rugpjūčio 4 ir 5 dienomis 

Bankstown apylinkės valdybos 
pastangomis apylinkės lietuvių 
tarpe buvo pravesta piniginė rink
liava Vasario 16-sios Gimnazijai 
ir seneliams bei ligoniams Vokie
tijoje sušelpti. Rinkliavos metu 
surinkta £ 106.4.0, kurie paskirti: 
Vasario 16-sios Gimnazijai £53.11.0 
ir seneliams bei ligoniams Vokie
tijoje £52.13.0. Pinigai pasiųsti 
per ALB Krašto Valdybą.

Apylinkės valdyba nuoširdžiai 
dėkoja visiems aukotojams, kurie 
duosniai parėmė mūsų jaunimo 
instituciją — gimnaziją ir sušelpė 
senelius, o taip pat didelė padėka 
priklauso ir patiems rinkėjams. 
Pinigus rinko: M. Zakaras su p. 
V. Jasiūniene, K. Stašionis su p. 
Keraitiene, A. Lelešius su p. Za- 
kariene, P. Laurinaitis su p. Zi- 
gaitiene, B. Stašionis su p. Rama
nauskiene, J. Jasiūnas su p. Le- 
lešiene ir A. Makaras su p-le 
Dambrauskaite.

Aukotojų sąrašo neįmanoma pa
skelbti, nes daugelio aukotojų pa
vardės sąrašuose neišskaitomos. 
Dar kartą visiems ačiū, ačiū.

Bankstown apylinkės valdyba

tą dieųą švenčianti savo 16-jį gim- 
tadien;. Ta proga jai palinkėjęs 
laimės padainavo Giraitei “Ilgiau
sių metų”. Oktetą sudaro: p.p. 
Bosikis (vadovas), Vanagas, Mor
kūnas, Lazdauskas, Vaičaitis, Ver- 
byla, Dranginis ir Tamošiūnas. To 
vakaro nuotaiką papildė p. Tamo
šiūnienė jautriai padainuodama 
šlagerinių dainelių.

Svečiai dainininkai pasiūlytų 
kelionpinigių atsisakė ir prašė pi
nigus paskirti lietuviškai spaudai: 
“Musų Pastogei” — £ 5 ir “Tėviš
kės Aidams” — £ 5.

Latrobe Valley gyvenantieji lie
tuviai ilgai nepamirš svečių daini
ninkų ir jų darniai skambėjusių 
dainų.

Matęs ir girdėjęs
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