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JfįįįlKETĖ IR
FIKCIJA

Neseniai kaikuriuose mūsų vi
suomenės sluogsniuose iškilo nau
jas galvosūkis — kieno kompe
tencijoje vyksta šiais metais ruo
šiamos Lietuvių Meno Dienos 
Adelaidėje? Nuoširdūs ir sąmo
ningi lietuviai šito klausimo visai 
nekvestijonuoja — kiekvienas tik 
džiaugiasi, kad yra kas nors kon
kretaus ir pozityvaus šioje srityje 
daroma ir tuo pačiu reikalą su
prantąs dedasi savo išgalėmis prie 
organizuojamų parengimų ne- 
klausdamas, kas juos rengia. Bet 
pasirodo, yra tokių, kuriems 
svarbiau ne tai, kas daroma, bet 
kieno iniciatyva tai daroma. Kon 
sekventiškai išeitų, kad jeigu ne 
pagal mūsų etiketę visa tai vyksta, 
tai geriau, kad nieko nebūtų. Ši
taip galvoja tik tie, kurie savo 
siaurus grupinius interesus stato 
augščiau lietuviškųjų.

A LB Krašto Kultūros Taryba 
dėl šitos etiketės visai nekovoja, 
nors ji yra viso šito kultūrinio są
jūdžio iniciatorė ir organizatorė. 
Dešimt metų išgyvenus Australi
joje per tų laiką niekas nesiėmė 
organizuoti tokio masto parengi
mų, nors visiems keliai buvo at
viri. Ir matydama mūsų atskirų 
kultūrininkų rodomų iniciatyvą 
ir gaivališkų veiklų atskirose vie
tovėse, A LB Krašto Valdyba pra
matė, kad jų darbas būtų sėkmin
gesnis ir našesnis, jeigu jis būtų 
plačiu australišku mastu koordi
nuotas. Tam tikslui ir buvo su
daryta Kultūros Taryba, kuri pir
muoju savo uždaviniu pasistatė 
organizuoti Lietuvių Meno die
nas, ką ji ir įvykdė. Ji buvo ir te
bėra tas autoritetas, į kurio kvie
timų entuziastingai atsiliepė ne 
vien tik atskiri menininkai, me
niniai vienetai, bet ir su džiaugs
mu prisidėjo visa lietuviškoji vi
suomenė. Tų matėme prieš dve
jus metus Sydnėjuje, dar daugiau 
šito entuziazmo ir nuoširdaus 
bendradarbiavimo rodo šiais me
tais Adelaidės lietuvių visuome
nė. Šiandie telieka tik džiaugtis, 
kad Kultūros Tarybos idėja ir 
pradėtas darbas susilaukė tokio 
nuoširdaus pritarimo iš visų sluo- 
gsnių, ir mes gėrimės tos iniciaty
vos prasmingais vaisiais. Reikia 
manyti, kad šis darbas ir ateityje 
nesulaikomai vystysis, nes, gal 
būt, tai ir yra tikrasis kelias pa
teisinti mūsų lietuviškąją egzis
tenciją svetur ir drauge išlaikyti 
mūsų tautinę sąmonę savųjų tar
pe. •

Salia etiketės klausimo į mūsų 
žodyną pateko naujas žodis, tai
komas Australijos Lietuvių Ben
druomenei, būtent, fikcija. Esu, 
bendruomenė fikcija, jos valdo
mieji organai fikcija, Kultūros 
Taryba fikcija, rinkimai fikcija ir 
t.t. Šio žodžio tiesioginė prasmė 
yra prasimanymas, nesamas da
lykas. Sutikime su tuo, kad visa 
tai yra fikcija, bet gi jos darbo 
ir reiškimosi rezultatai nėra fik
tyvūs, bet tikri! Jeigu kiekvienoje 
didesnėje vietoje išaugo Lietuvių 
Namai, kitur net po dvejus, tai 
nėra fikcija, jeigu turime savo 
laikraštį, kuris jau keturiolika 
metų laikrodžio tikslumu atlieka 
savo misiją, jeigu išleidome Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenės 
Metraštį, kuriuo drąsiai galėtume 
didžiuotis ir prieš kitus, ar tai ga
li padaryti fikcija? Jeigu šiais me
tais visų lietuvių A ustralijoje akys 
nukrypo į Adelaidę, kur vyks vi-

NET NEGRAI STEBISI
PAVERGTOS TAUTOS LAUKIA PATIKINIMO IŠ VAKARŲ

Prieš PET Seimui priimant pro
testą dėl Pabaltijo kraštų suve
reninių teisių užgrobimo ir dėl 
šešių kraštų suklastoto atstovavi
mo J. Tautose, tais klausimais, be 
bulgaro dr. D. Petkoffo, kalbėjo 
Lietuvos delegacijos narys, VL1- 
Ko pirm. Dr. A. Trimakai. Jis pa
brėžė, kad nepaisant Kremliaus 
valdovų patikinimų, tie pavergtie
ji kraštai nebėra laisvi, suvereni
niai. Nepaisant gyventojų valios 
ir priešingai J. Tautų chartos dės
niams ir tarptautinei teisei, net ir 
J. Tautose pavergtieji atstovauja
mi sovietinių ar komunistinių 
legacijų. Taigi, Pabaltijo ir 
pavergtieji 
sauliniame 
vo reikalų.

Nurodęs,
gavusių tautų 
kodėl tos europinės tautos, atsi- 
dūrusios sovietų pavergime, nebe
turi laisvo apsisprendimo teisės, 
toliau dr. Trimakas pastebėjo, kad 
J. Tautų organizacija nepriešta
rauja suteikti nepriklausomybę 
net ir mažoms Afrikos ar Azijos

respublikoms. “Mes neprieštarau
jame prieš tų tautų teisę būti lais
vomis, tačiau kas mus labiausia 
sukrečia, tai su tikrove nesuderi
nami sovietiniai reikalavimai — 
jie laisvės reikalauja Afrikai ir 
Azijai, tačiau ne vergijoje atsidū
rusiai rytinei Europai”.

Savo kalboje dr. A. Trimakas 
dar pareiškė nusistebėjimą, 
sovietiniai delegatai J. 
nebuvę įspėti nekalbėti 
pavergtų tautų vardu, 
valst. sekretorius Rusk
seniai buvo pareiškęs, kad Berly
no nebūsią atsisakyta, kol sovie. 
tai nesutiksią rytų ir vakarų vo
kiečiams leisti balsuoti dėl jų at
eities, tai — klausia kalbėtojas — 
kodėl nepareikalauta tokios lais-

vės ir visai rytinei Europai? Jos 
padėtis yra lygiai tiek pat tragiš- 

kaip ir rytinėje Vokietijoje. 
Vakarai savo veiklia akcija 
pastangų sovietus sulaikyti 
naujų agresijų ir nuo paverg-

kraštai nebegali 
forume atstovauti

de- 
kiti 
pa- 
sa-

kad ir Afrikos, laisvę 
atstovai stebisi,

M.P. SKAITYTOJAMS
Kaip jau buvo skelbta, 

Mūsų Pastogės metinė pre
numerata nuo 1963 m. yra 
£4, pusmečiui £2. Atskiras 
Nr. 2/-. Prenumeratos pa
kėlimo nutarimas įsigalioja 
nuo š.m. lapkričio 1 d. Užsa
kydami Mūsų Pastogę se. 
kantiems metams siųskite 
pinigus pagal naujų tarifą. 
Iš apsimokėjusių M.P. pre
numeratą 1963 m. ligi š.m. 
lapkričio 1 d. papildomų pri- 
mokėjimų nebus reikalauja
ma.

M.P. Administracija

ALĖ RŪTA-DIRVOS LAUREATĖ

kad 
Tautose 
Maskvos 

Jei, esą, 
ne taip

ka, 
Jei 
dės 
nuo
tųjų teisių uzurpavimo, tai tokia 
politika nereiškianti atominio ka
ro pavojaus. Priešingai, tik Vaka
rų neryžtingumas ir lūkuriavimas 
gali Kremlių sugundyti pradėti 
karštąjį karą. Pagaliau ir Vakarai 
turi patikinti pavergtuosius kraš
tus, kad šie nėra pasmerkti likti 
komunistinėje vergijoje. Vakarai 
turi jau dabai- reikalauti tuose 
kraštuose atstatyti laisvo apsis
prendimo dėsnį. Priešingu atveju 
teks susidurti su Vakarų padėties 
silpnėjimu. (E.)

INDIJOS — KINIJOS KARAS?
Ilgą laiką Indijos premjeras 

Nehru, gynęsis prieš kom. Kini
jos agresiją taikiais žodžiais ir 
notomis, dabar pradėjo atviras 
kautynes norėdamas atsiimti ki
niečių užimtas Indijos teritorijas 
Himalajuose. Bijomasi, kad kilęs 
incidentas gali išsiplėsti į antrą 
karą.

Paskutiniais pranešimais indų

kiniečių kovos vyksta visu pasie
niu. iš Indijos pranešama apie 
didelius kiniečių nuostolius. Bijo
masi, kad kilęs kruvinas inciden
tas galįs duoti pradžią trečiajam 
pasauliniam karui. Dėl sunkių 
vietos sąlygų fronte kariai turės 
būti aprūpinami lėktuvų pagalba, 
kas gali privesti prie oro kauty
nių.

CHRUŠČIOVAS Į AMERIKĄ? Britų

Vaikščioja patikimos kalbos, 
kad lapkričio mėn. sovietų galva 
Nikita numatąs vykti į Ameriką 
ir dalyvauti UNO pilnaties posė
džiuose. šio vizito metu galimas 
pasimatymas ir su prezidentu 
Kennedy. Pajudėjus Chruščiovui

Amerikos link neatsiliks ir 
premjeras McMillan.

čekų
prie

bėgdamas ir

Amerikoje vienas 
matas, akredituotas 
nušovė savo žmoną, 
persekiojamas policijos atsišaudė
ir pagaliau pats nusišovė.

VISUOT. BAŽNYČIOS SUVAŽIAVIMAS
I vykstantį suvažiavimą pak

viesti keturi dvasininkai iš užge- 
ležinės uždangos kraštų. Spaudos 
pranešimais (pvz. “Frankfurter 
Allg. Zeitung”, 234 nr.) jšv. Sos
tas taktiniais sumetimais pakvietė 
tris vengrus dvasininkus ir iš Lie-

sų rūšių suvažiavimai, Meno Die
nos, Sporto Šventė ir kt., tai ne 
kas kita, o kaip šioji vadinamoji 
fikcija visa tai nukreipė į Adelai
dę. Stebėtina, kaip tie visi fikty
vūs organai turi tiek daug mora
linės galios, kad jų drausmei pasi
duoda ir tie, kurie su ta fikcija 
kovoja! Pagaliau, jeigu visa tai 
tebūtų fikcija, tai koks protingas 
žmogus išeitų kovoti žinodamas, 
kad jis kovoja su fikcija? Ir nors 
prieš jų kovojama ir autoritetų 
pareiškimais, ir per spaudą, ir as
meniškai, ir net savo narių bau
domis, kam jie dedasi su "fikci
ja”, vis tik tos vadinamos "fikci
ja” bendruomenės autoritetas te
bėra sveikas ir idėja nesugriu- 
vus. Matyt, kad toji prieš dvylika 
metų galiojusi fikcija ilgainiui 
virto realia lietuvybės tvirtove 
A ustralijoje, kurios pamatuose 
besiveisiančios žiurkės šiandie 
bejėgės ją išgriauti. Lietuvis vi
sais laikais žiūrėjo į dalykus re
aliai ir mokėjo skirti pelus nuo 
grūdų. Esame tikri, kad toji jo 
sveika nuovoka jį lydi ir šiandie.

V. Kazokas

tuvos — Kauno vyskupijos admi
nistratorių kup. Stankevičių. Jie vi
si esą žinomi iš savo simpatijų 
marksizmui ir pasisaką už bendra
darbiavimą tarp vyskupų ir komu
nistinio režimo valdžios. Vatikanas 
esą, tikisi iš minėtų keturių dvasi
ninkų patirti apie bažnyčios padėtį 
už geležinės uždangos ir, eventua
liai, siekti religinės padėties pa
gerinimo.

Iš Lenkijos į suvažiavimą atvy
ko kard. Višinskis su 16 lenkų vys
kupų. Lenkų partinė spauda, dva
sininkams į Romą išvykus, iškėlė 
reikalą Suvažiavimui “pripažinti 
Lenkijos vakarų sienos galutinį 
pobūdį”.

Rusų-ortodoksų bažnyčios vardu 
(Maskvos) stebėtojais dalyvauja 
du atstovai. (E)

Amerikiečių savaitraštis Time 
(spalio 19 d.) rašo, kad iš Lietu
vos į Bažnyčios suvažiavimą atvy
ko vysk. Petras Maželis. Iš komu
nistinių kraštų ne visi vyskupai 
galėjo atvykti: neatvyko Vengri
jos primas kard. J. Mindszenty, 
kuris jau šešti metai gavęs prie
glaudą amerikiečių ambasadoj 
Budapešte niekas neatvyko iš 
raud. Kinijos, vos trys vyskupai 
atvyko iš Čekoslovakijos 19 vys
kupų ir 21 vyskupas 
kijos.

iš 51 Lenki-

Barcelonos
242 žmonės

Ispanijoje netoli 
potvynio metu žuvę 
ir 400 dingę be žinios. Daugiau 
nei 1000 sužeistų.

diplo- 
UNO,

Spalio 19 d. amerikiečių šūvis 
į mėnulį buvo nesėkmingas. Rake
ta turėjusi pasiekti mėnulį per 
70 valandų, bet nuskridus 8 va
landų kelią išsibaigė baterija, ku
ri turėjusi gauti energijos iš sau
lės. Tai yra jau trečias nesėk
mingas amerikiečių bandymas mė
nulio kryptimi.

Italijoje pradėta aiškinti dvie
jų mokslininkų dingimo aplinky
bės. Prieš penkis mėnesius dingo 
du mokslininkai Mario Dolpicher 
ir Corinna Cualdoni, kurie išradę 
naują kurą raketoms.

Če-

MAISTO TRŪKUMAI 
ČEKOSLOVAKIJOJE

Prahos radijas pranešė, kad 
koslovakija Sovietų Sąjungoje
nupirko 5.000 vagonų bulvių. Če
kų spaudos žiniomis, ties krau
tuvėmis, kuriose pardavinėjamos 
atgabentos bulvės, matyti didelės 
žmonių eilės. Partinė čekų spau
da dėl netinkamo bulvių derliaus 
paskirstymo kaltina žemės ūkyje 
dirbančius biurokratus.

AR JAU TURI 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

METRAŠTI?

Metraštis jau paruoštas. 
Jo kaina kietais viršeliais 
£3, minkštais £2.10.0. Užsa
kymus siųskite: Lithuanian 

Community Box 4558, G.
P.O., Sydney, N.S.W.

$

i

Dirvos metiniame vakare rug-jninką, įsikūrusį JAV, ir pastan- 
sėjo 29 d. rašytojai Alei Rūtai 
(Elenai Nakaitei-Arbienei), iš Los 
Angeles, Cal. buvo įteikta pirmo
jo Dirvos romano konkurso pre
mija 1000 dolerių, skirta mecena
to Jono Čėsnos, iš Omahos, Neb., 
už romaną “Kelias į kairę”.

Ale Rūta jau buvo premijuota 
1954 m. Draugo romano konkur
se už veikalą “Trumpa diena”. Ji 
yra uoli spaudos bendradarbė, 
poetė ir rašytoja. Eilė jos para
šytų knygų apima poeziją, nove
les, eiliuotus vaidinimus vaikams, 
romanus.

Dirvos romano konkurso Jury 
komisija, kurią sudarė pirminin
kas Stasys Santvaras, sekretorius 
Antanas Gustaitis, nariai Faus
tas Kirša, Juozas Kapočius ir Vik
toras Vizgirda, susirinkusi posė
džio Bostone, 1962 Maironio m. 
rugsėjo 24 d., atskirai aptarė kiek
vieną konkursui atsiųstą veikalą, 
iš viso dešimtį.

Viešu pasisakymu ir visais bal
sais Jury komisija tarė, kad iš 
dešimties atsiųstų veikalų meni
niu požiūriu geriausias yra Ke
leivio “Kelias į kairę”, nes —

* savo tematika veikalas aprė
pia eilę mūsų šiandieninio gyve
nimo gyvųjų problemų,

★ “Kelio į kairę” kūrėjas sub
tiliai atkuria tradicinį lietuvį ūki-

gas naujųjų ateivių, atkakliai sie
kiančių laimėti medžiaginę gero
vę,

* autorius pasisako savaimingu 
ir meniškai dailiu stilium,

* mūsų grožinės literatūros 
baruose nauja ir įdomia romano 
kompozicija, veikalo veikėjai gy
vi, spalvingi, įdomūs psichologi
niu ir meniniu požiūriu.

* romano autorius, su meile 
vaizduodamas lietuvį išeivį, sukū
rė vientisą kūrinį, dvelkiantį žmo
gaus būties džiaugsmu, sielvartu 
ir tragizmu. Kelias į kairę atspin
di betarpišką rašytojo talentą ir 
kūrybinį meistriškumą.

Atidarius voką, pasirodė, kad 
Kelio į kairę autorius Keleivis 
yra rašytoja Alė Rūta.

Laikydamosi savo tarimų, Jury 
komisija Alei Rūtai ir paskyrė 
pirmojo Dirvos romano konkurso 
premiją — vieną tūkstantį dole
rių, kurios steigėjas ir mecena
tas yra J. čėsna.

Premijuotasis Alės Rūtos ro
manas “Kelias į kairę” spausdina
mas Dirvoje.

SERGA LIETUVIAI RAŠYTOJAI 
KALIFORNIJOJE

Los Angeles lietuviai neteko dvie
jų savo kolonijos kultūrininkų: ra
šytojo ir režisieriaus Gasparo Ve
ličkos ir didžio kultūrininko prof. 
Mykolo Biržiškos.

Tenai dar serga du lietuviai ra
šytojai: poetas Kleopas Jurgelio
nis (Kalėdų Kaukė), ir rašytojas 
laureatas Jurgis Gliaudą.

Prezidentas de Gaulle spaudžia 
Monaco karalystę, norėdamas ap
krauti jos gyventojus mokesčiais. 
Monaco yra vienintelis kraštas 
pasaulyje, kurio gyventojai neap- 
dėti valstybės mokesčiais. Ši ma
ža valstybėlė yra Prancūzijos pro
tektorate. Jos ribose yra garsu
sis Monte Carlo.

SOVIETŲ ŽURNALISTAI 
NUSISKUNDĖ ŠVEDAIS

Maskvos “Izviestijų” korespon
dentė Jelena černych, kuri šią 
vasarą su sovietų žurnalistų gru
pe lankėsi Švedijoje, savo įspū
džiuose nusiskundė švedų nesve- 
tingumu. Ji taip pat teigė, jog 
švedai nesivaržo viešai pareikšti 
savo antisovietinį nusistatymą.

MIRĖ PIJUS ŽIŪRYS
Rugsėjo 18 d. Clevelande mies

te, JAV, miręs chemijos inž. Pijus 
Žiūrys, buvo vienas didžiųjų Ame
rikos lietuvių patriotų — visuome
nininkų. Jis buvo gimęs 1893 m. 
spalio 16 d. kapsų ūkininkų šeimo
je. Vos septynerių metų amžiaus 
Žiūrys išvyko į JAV. Velionis labai 
aktyviai dirbo visoje eilėje orga
nizacijų: Tėvynės Mylėtojų Drau
gystėje, Susivienijime Lietuvių 
Amerikoje, Am. Liet. Tautinėje 
Sandaroje, Lietuvai Vaduoti S-je 
ir kitose. Lietuvos laisvės bylos rei
kalais lankėsi Vašingtone, 
Francisco ir kt. P. Žiūrys, 
damas lietuvybės reikalams, 
jo ir daug pažinčių įtakingų
likiečių tarpe. Jis aktyviai dėjosi į 
lietuvių tremtinių išplėstą visuo
meninę veiklą Clevelande, gyvai 
domėjosi kultūros įvykiais. Velionis 
iškvietė į JAV Čiurlionio ansam
blį ir padėjo įsikurti daugeliui 
tremtinių — antrojo pas. karo au
kų. (E)

San 
dirb- 
turė- 
ame-

PULK. A. SENATORSKIUI — 
70 M. AMŽIAUS

N. Zelandijoje gyvenančiam 
pulk. — savanoriui kūrėjui A. Se- 
natorskiui sukako 70 m. amž. 
Šiuo metu jis pensininkas. Sukak
tuvininkas aktyviai dedasi prie 
bendruonjenės darbo. A. Senators
kis atstovavo N. Zelandijos lietu
vius Pavergtųjų Europos Tautų 
surengtos “Sovietų imperializ
mas” parodos parengiamajame 
komitete.

Nuo pirmo lapkričio mokėjimo 
N.S.W. vyrams atlyginimas pake
liamas vienu šilingu, o moterims 
6 penais.

REIKALINGA PARAMA 
VASARIO 16 GIMNAZIJAI

Vokietijos Liet. Bendruomenės 
naujai išrinktoji Taryba kreipėsi 
į tautiečius, nurodydama į reikalą 
remti ir išlaikyti Vasario 16 Gim
naziją. Taryba pareiškė tikinti, 
kad lietuviai tiek užjūryje, tiek 
Europos kraštuose nepamirš į 
mokslą besiveržiančio jaunimo. 
Liet. Bendruomenė Vokietijoje vie
na neįstengia išlaikyti gimnazijos. 
Iš vokiečių gaunamoji parama nė
ra nuolatinė, ji padengia tik dalį 
išlaidų. Maisto ir kitų reikmenų

kainos Vokietijoje aukštos ir nuo
lat kyla, o artėjant žiemai, rei
kia kuro, nes lentiniai barakai, ku
riuose vyksta pamokos, yra apipu
vę ir šalti. Naujo pastato statybai 
dar trūksta daug lėšų.

Naujoji Taryba nuoširdžiai krei
piasi į viso laisvojo pasaulio lietu
vius būti duosniems, sustiprinti 
pastangas ir aukas lietuvių auklė
jimo bei mokslinimo židiniui išlai
kyti.

1
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TEATRAS VAIKAMS
RAŠO RŪTA DAUGAS

Jaunių teatro pionierių išeivijoje 
reikia jieškoti Vokietijos D.P. sto
vyklose, kur vaikų auklėjimo pro
blema buvo labai opi.

Susirūpinę vaikais, kurie likimo 
nublokšti augti svetimam krašte, 
neigiamoj stovyklų aplinkoj, peda
gogai ir meno mėgėjai j ieškojo šios 
problemos sprendimo laisvalaikio 
organizavime tautinėj dvasioj.

O kas gi labiau patraukia vaiką 
jei ne vaidyba! Vaiką, kuris turi 
įgimtą imitavimo gabumą, patrau
kia kiekvienas pasakos charakteris. 
Jis vaizduoja kiekvieną didvyrį, 
kardivį, gaisrininką, vežiką; jis 
vaizduoja gyvulių pasaulio gyven
tojus. Ir kaip sėkmingai:

Pats vaikas davė pradžią teatro 
idėjai, o pedagogai ir auklėtojai 
ją panaudojo jo auklėjimui. Ir sto
vyklose gyvenantieji, sėkmingai 
pritaikė šią idėją auklėjimo reika
lams.

ONA DAUNORAITĖ"MIND YOUR OWN BUSINESS"
Scena iš pernai statyto “Batuoto Katino" Bank»towne. 

Rež. V.R. Saudargienė.

Mokinių pasirodymas mokslo metų pabaigoje Bankstowne

Anglijon “emigravau” būdama 
aštuonerių metų. Angliškai nemo
kėjau nė žodžio. Atvykau rudenį. 
Mokslo metai buvo prasidėję, to
dėl iš pirmosios savaitės teko eiti 
į vietinę pradžios mokyklą. Pir
mąsias kelias dienas tiek pamokų 
metu, o ypač pertraukomis, vis 
verkdavau. Verkdavau, nes nieko 
nesuprasdavau, kas man buvo su
koma. Klasės draugės ir draugai, 
matydami nuolat apsiašarojusią ir 
kampuose kiurksančių, manęs ne
mėgo. Mokytojui nematant nesi
gailėjo parodyti liežuvį, o narses
nieji iš pasalų nesigailėjo sprikto 
ar “grūšės”.

Tokia mokyklos nuotaika mane 
slėgė. Rytais varu būdavau išva
roma eiti į mokyklą, kurioje bi
jodavau susitikti mokytoją, o dar 
daugiau bijodavau klasės draugų.

Visa mano laimė, kad, grįžusi 
namo, rasdavau lietuviškai kal
bančius tėvus, seseris ir savo am
žiaus kelias drauges. Jos taip pat 
buvo mokyklomis nepatenkintos, 
nes irgi nemokėjo angliškai, žais- 
damos mes planuodavome, kaip 
tiem lietuviškai nemokantiems 
laikams atkeršyti, kaip juos pri
versti kalbėti taip, kaip mes kal
bame. Susibarusios, nors iš viso 
mūsų buvo tik ketvertas mergai
čių ir vienas berniukas, vykdyda
vome “keršto” užpuolimus, ypač 
užtikusios angliukus arčiau mūr- 
sų gyvenamųjų namų.

Kai dabar kartais girdžiu ar 
skaitau apie mūsų vyresniųjų pas
tangas gelbėti mus nuo nutauti- 
ino, tai galvoju, kad ir aš esu pri
sidėjusi prie tos, kovos, gindama 
lietuvišką gyvą žodį... Būdama 
devynerių metų, dalyvavau dau
gelyje susirėmimų su to paties 
amžiaus angliukais, kurie “pulda
vo” mus už tai, kad mes kalbėda
vome jiems nesuprantama kalba, 
valgėm rūgštų pieną, mokyklon 
ateidavome su mamos stipriai su
pintomis kasomis, o klasėje verk
davau, kad mokytojas nemoka lie
tuviškai.

Nebeatsimenu, kada ir kokio
mis aplinkybėmis, bet pirmų ang
liškų sakinį atmintinai išmokau 
šitokį: “Mind your own business”.

Šie Žodžiai man įstrigo, kaip

Beveik kiekviena stovykla Vokie
tijoj turėjo entuzijastų, kurie dirbo 
su vaikais scenoje, ar tai ruošdami 
Kalėdų eglutę, ar mokyklinių metų 
pabaigai meninį pasirodymą, ar 
programą stovyklų iškilmėms bei 
tautinėms šventėms.

Laikui bėgant iš jų išaugo gru
pės, kurios pastoviai dirbo ir pa
siekė gerų rezultatų.

Žymiausi vaikų teatrai susikūrė 
Wuerzburge ir Wiesbadene. Vienas 
ir kitas teatras apie ketverius me
tus sėkmingai reiškėsi stovyklinia
me gyvenime ir pasiekė profesiona
linio lygio.

Wuerzburgo teatras buvo sukur
tas pavienių asmenų, tėvų ir lie
tuvių komiteto globojamas.

Wiesbadeno teatrą suorganizavo 
UNRA’os rekreacinis skyrius. Pra
džioje jis buvo internacionalinio 
pobūdžio, bet lietuviams aktyviau
siai reiškiantis, jis tapo grynai 
lietuvišku teatru.

kartais įstringa vos nugirstos dai
nos melodija, žodžių prasmės ta
da iš viso nesupratau, bet juos 
kartojau, it papūga, išmokusi sa
kinį.

Kartą, kai mes, keturios lietu
vaitės, narsiai puolėme išvyti ang
liukų, užėmusių mūsų žaidimo 
vietą parke, ir kai kova užvirė 
labai karšta, kažkoks vyriškis,
nutvėręs mane už rankos, barė ir 
pirštu grasė. Žinoma, aš nė žo
džio nesupratau, ką jis sakė, bet 
automatiškai jam atšoviau tuo 
vienu išmoktu sakiniu: — Mind 
your own business...

Dienos bėgo, mes augome ir... 
anglėjome, vienos geriau kalbėda
mos lietuviškai, kitos prasčiau. 
Tačiau visos gerai išmokome ang
liškai. Ne viena žymiai geriau už 
pačius angliukus. Tačiau jei mes 
nemokame lietuviškai, tai tik jau 
nekaltinkite mūsų, čia užaugu
sių.

Kiekviena proga, kai mes kur 
nors susirenkame ir savo tarpe

SOVIETINIAI ŠNIPAI
(Tęsinys iš pr. M.P. nr.)

GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA 
KALBĖTI RUSIŠKAI

Gačino šnipų mokyklos moky
mo metodas geras. Paskutinis įvy
kis su Sovietų šnipu Londsdale įro
dė, kad jis visų laiką tvirtino esąs 
Gordon Londsdale, nors Scotland 
Yard speciali žvalgybos tarnyba ir 
nustatė, kad jis rusas.

Dešimt metų busimasis sovietų 
šnipas neiškelia kojos iš Gačino, 
kol įsigyvena į naujai sukurtą 
svetimšalio tipą. Aplinkuma čia 
iki mažiausios smulkmenos išlai
kyta to krašto atmosferoje, kuria
me teks jam dirbti.

Gačinoj visi kalba tik angliškai. 
Pirmuosius penkius metus moki
nys pašvenčia anglų kalbai, ku
rių čia dėsto komunistai, atvykę 
iš anglo — saksų kraštų. Jie pasi
darė sovietų piliečiais ir visiškai 
nutraukė ryšius su savo gimtuoju 
kraštu. Bet anglų kalbos profeso-

— 14 metų 
apie 40, bu- 
šimtų vaikų, 
mokomi vai-

Tarnautojų kolektyvas — 10 
žmonių, buvo UNRA’os atlyginami, 
visi daugiau ar mažiau prityrę te
atro darbuotojai. Vaikų Teatras 
turėjo pirmenybę naudotis milžiniš
ka Wiesbadeno kareivinių sale su 
gerai įruošta didžiule scena.

Mažieji aktoriai 7 
amžiaus, kurių buvo 
vo atrinkti iš kelių 
Prityrusių mokytojų 
dybos ir baleto, jie praleisdavo kas
diena 3 — 5 dienos valandas teat
ro patalpose. Orkestras, kuri suda
rė 12 — 16 metų amžiaus berniu
kai, pilnai atliko muzikinę dalį. Du 
pianistai akomponiavo šokių pamo
koms.

Taip susikūrė stiprus vienetas, 
žinomas Vaikų Teatro “Pasaka” 
vardu.

Repertuarą sudarė pasakos: 
“Sniego Karalaite”, 3-jų veiksmų, 
įscenizuota V. R. Saudargienės, 
“Varlių Karalius”, 3-jų veiksmų, 
iscenizuota J. Rimkūno, “Brolių 
Bejieškant”, 3-jų veiksmų, įsceni
zuota V. R. Saudargienės, “Katinas 
ir Pelės”, 2-jų veiksmų, įscenizuota 
V. R. Saudargienės, ir plati koncer
tinė programa šokių, dainų, ir mu
zikos.

Išpildymas buvo augšto lygio, 
lias atkreipė dėmesį vokiečių spau
dos ir amerikiečių kariuomenės, 
kuri ypatingai gėrėjosi mažųjų ak
torių gastrolėmis Wiesbadene, 
Frankfurte ir Hanau. Kai kurie 
programos dalykai buvo tiek iš

kalbame angliškai, kadangi vie- 
nos mūsų iš viso nemoka lietuviš
kai, o kitoms labai sunku išsireikš
ti, visada išgirsime vyresniųjų 
barimą, kad savo tarpe kalbėtu
me lietuviškai. Barimas vietoje 
ir būtinas, bet... ne tuo adresu. 
Vyresnieji turėtų pasigauti tėvus 
ir juos barti, kad jie savo vaikų 
neišmokė lietuviškai Ar mes, bū
dami penkerių, septynerių ar 12 
metų amžiaus, galime prašyti tė
vų, kad jie mus mokytų lietuviš
kai? Jeigu iš tikrųjų tėvai susi
rūpintų, kad jų vaikai turi kal
bėti lietuviškai, tai tie vaikai ir 

riai Gačinoj nėra vieninteliai sve
timšaliai. Kad sudarius anglo — 
saksišką atmosferų, čia yra ir kito
kių profesijų svetimšalių: resto
rano patarnautojų, pardavėjų, siu
vėjų ir kitokių amatininkų. Tai vis 
anglų ar amerikiečių komunistai, 
gavę sovietų pilietybę.

Visi jie turi įsakymą taisyti mo
kinį, kai jis ištaria ar pasielgia 
kitaip, negu priimta anglo — saksų 
kraštuose. Mokinių nesistengiama 
paversti anglų kalbos specialistais, 
bet reikalaujama, kad jie kalbėtų 
taip, kokiame sluogsnyje dirbs. Jei 
busimasis šnipas turės dirbti kuria
me Anglijos uoste, tai jis turi iš
mokti kalbėti, kaip kalba visi anglų 
laivų krovėjai.

štai ką pasakoja buvęs sovietų 
šnipas:

“Nuostabu, kaip greit galima 
išmokti svetimų kalbą, jei pasiryž- 
tama rimtai dirbti. Patekęs į nio- 

garsėję, kad amerikiečių kariuome
nės vadovybė, kviesdama gastro
lėms, pabrėžtinai prašė juos įtrauk
ti į programų.

Tėvai džiaugėsi, kad vaikai ne
bėgioja be priežiūros stovyklos ra
jone ir didžiavosi mažaisiais akto
riais.

Auklėjimo atžvilgiu Teatras vai
dino milžiniškų rolę. Vaikai stiprėjo 
fiziniai ir vystėsi intelektualiai, o 
kurie turėjo ypatingų gabumų, 
brendo vaidybiškai. Tiek didžiųjų, 
tiek mažųjų publikai, kurios susi
rinkdavo iki trijų tūkstančių įvai
rių tautybių, suteikė daug džiaugs
mo valandų.

Vaikų Teatras pilnai pateisino 
savo egzistencijų ir įgijo didelį po
puliarumų.

Pradėjęs veikti 1946 m. teatras 
“Pasaka” turėjo užsidaryti 1949 
m., įsigalėjus masinei emigracijai. 
Stovyklos ėmė tuštėti, išvietintiems 
gyventojams skubant susirasti nau
jus namus.

Vaikų teatro idėja nemirė su 
emigracija. Ten, kur nusikėlė gy
venti buvę teatro darbuotojai ir 
mažieji aktoriai, ši idėja ruseno, 
nes apsigyvenus svetimuose kraš
tuose ir vėl pasidarė opus tautinio 
auklėjimo klusimas, o ypatingai 
pas mus Australijoje.

Kas šalia mokyklų gali geriau 
atlikti šį uždavinį jei ne vaikų te
atras! Bet sąlygos labai neplankios 
teatrui įsikurti. Lietuviai emigran- 

kalbėtų. Sąlygos vaikų, kurie čia 
atvyko, buvo panašios visų. Tai 
kodėl vieni kalba lietuviškai, o 
kiti nė žodžio?

Todėl jei norima, kad jauni
mas nenutaustų, pirmiausiai rei
kalinga organizuoti sąskrydžius 
ir kursus tėvams, kad jie įsisąmo- 
mintų, jog jų pareiga žiūrėti, kad 
jų vaikas mokėtų kalbėti lietuviš
kai. Priešingai, kai mes dėl kal
bos nemokėjimo nedrįsime susi
tikti lietuvių, taip, kaip toji ma
no draugė, tokie tėvai gali susi
laukti tik vieno padėkos žodžio: 
“Mind your own business”...

kyklą aš beveik nieko nemokėjau 
angliškai, kaip ir dauguma mano 
draugų. Bet griežtas uždraudimas 
kalbėti tarpusavy rusiškai, privertė 
mus ne tik kalbėti, bet ir mąstyti 
svetima kalba.

“Pradžioj tai buvo nelengva ir 
mes tarpusavy negalėjome susikal
bėti. Bet greit viskas pasikeitė. 
Mes pradėjome susikalbėti, pradžioj 
kasdieniniais klausimais, vėliau jau 
ir komplikuotesnėm temom.

“Apleisdami mokyklą visi moki
niai turi išlaikyti griežtus egzami
nus. Tarp egzaminuotojų Gačino 
mokykloj yra ir anglų diplomato 
Donald MacLean, pabėgusio pas 
sovietus 1951 metais, žmona”.

Šio reportažo autorius buvo mo
kinamas britų sektoriuje Gačinoj 
ir, kad pripratus prie anglų gyve
nimo, kiekvienas mokinys savaitei 
gaudavo 25 svarus anglų pinigais. 
Už rublius Gačinoj nieko negali
ma nusipirkti. Pardavėjas manda
giai atsako, kad tokių pinigų nepa
žįstąs ir pataria eiti į banką išsi
keisti.

Mokinys nuo pat pirmos dienos 
nešioja anglišką kostiumą, balti-

Vaizdeljs iš 1956 m. Bankstownc 
senelio bejieškant”.

statyto veikaliuko “Kalėdų 
Rež. G.E. Kazokienė.

tai kūrėsi kur rado pigiausias įsi
kūrimo sąlygas ir dalis ten, kur li
kimas juos nubloškė. Už tat išsi
mėtę diedliuose plotuose, negali su
daryti kompaktinio vieneto, kuris 
išsaugotų vaikus nuo nutautėjimo, 
taip natūralaus svetimam krašte.

Didmiesty su vaikais yra sunku. 
Vykstant į tolimesnį priemiestį, vai
kų turi lydėti suaugęs, ir laukti, kad 
pamokoms pasibaigus, galėtų vėl 
namo sugrįžti.

Bet norai nugali sunkumus. Tė
vai, kurie jaučia tautinio auklėji
mo reikalingumų, mielai palydi sa
vo vaikų į pamokas.

Nuo 1953 m. su trumpesnėmis ar 
ilgesnėmis pertraukomis Sydnėju- 
je veikia Vaikų Teatras. Mažieji 
aktoriai, tėvų palydimi, sąžiningai 
lanko repeticijas, kurios vyksta vie
nų kartų į savaitę.

Okupuotoje Lietuvoje
VHniuje įvyko pasitarimas dėl 

spaudos platinimo kitiems me
tams. Pagal Lietuvos ryšių minis
tro pavaduot. P. šlevio praneši
mą, Lietuvoje kiekvienas tūkstan
tis gyventojų skaito 761 egz. laik
raščių ir žurnalų. Esą, pagal gy
ventojų tarpe išplatintą spaudą 
Lietuva visoje Sovietijoje užiman
ti trečiąją vietą. Nepaisant, kad 
spauda Lietuvos gyventojams bru
kama visomis priemonėmis, vis 

nius, pratinasi prie angliško mais
to, rūko tik angliškas cigaretes, 
skaito angliškus laikraščius ir jei 
priseina taisyti dantis, gydo tikras 
anglas dantistas, įdėdamas angliš
kas plombas.

Mokiniai greit pripranta prie 
naujo gyvenimo. Ir jei pradžioj 
jiems atrodė keista, vėliau pasi
daro kasdieniška, įprasta.

Po penkerių metų, kai mokinys 
išmoksta gerai angliškai, supažin
dinamas su anglų istorija, geo
grafija, muzika, mokinamas šok
ti.

Kada šnipo apmokinimas baig
tas, jis dar gauna profesinį išsi
lavinimą, po kurio priedanga jam 
teks įsikurti Anglijoje ar Ame
rikoje.

Ir kai Popovas apleidžia Ga- 
činą, jis būna tikras anglų džen
telmenas, žinąs kaip elgtis bet 
kuriame Londono klube ir gers 
taip scotchą, kad niekas nepasa
kys, jog tai ne anglas. Per tuos 
dešimt metų jis pasidarė pana
šus į kitus milijonus Karališkos 
Didenybės pavaldinių.

(Bus daugiau)

Per eilę metų buvo patsatyta 
“Eglė, Žalčių Karalienė”, 3-jų 
veiksmų, įscenizuota V.R. Saudar- 
gienės, “Pupų Berniukas”, 3-jų 
veiksmų, vertimas ir, keli koncer
tiniai spektakliai. Po to, sąlygoms 
dar pablogėjus darbas nutrūko. 
1961 m. Bankstowno savaitgalio 
mokykla ir vėl sudarė sąlygas vai
kų teatro darbui. Pedagogai ir tė
vai su dideliu noru atsiduoda teat
re darbui, pirmieji dirbdami su vai
kais, antrieji lydėdami vaikus, pa
dėdami ruošti garderobą ir visais 
atžvilgiais padėdami mokytojams. 
Tais pačiais metais buvo sėkmingai/ 
.paruoštas “Batuotas Katinas”, 3-jų 
veiksmų pasaka (vertimas). Ir šiais 
metais (1962 m.) vėl pradėta ruoš
tis vaidinti “Sigutė”, 3-jų veiksmų 
vaidinimas, parašytas ir statomas 
V.R. Saudargienės. I

Paskutinieji darbo metai parodė, 
neabejotiną teatro vertę vaikų auk
lėjime. Čia jie rado plačią dirvą 
pažinti lietuvišką aplinką, pataisy
ti lietuvišką tarseną, padidinti lie
tuvių kalbos žoęlyną ir, gal būt, 
svarbiausia, įgijo lietuviškos savi
garbos ir pasididžiavimo mūsų kul
tūra ir mūsų meno vertybėmis, apie 
kurių esimą vaikai visiškai netu
ri progos patirti svtimuose mokyk
lose.

Vaikų Teatras pateisino savo eg
zistenciją, tik ar ilgai jis galės eg
zistuoti esamose sąlygose? Atstu
mas gyvenamų vietų nemažėja bet 
didėja. Vaikai vis mažiau ir ma
žiau kalba lietuviškai. Tat visa at
sakomybė krinta ant tėvų pečių. 
Tik jie gali būti tais pionieriais 
kurie duos pagrindą ir išlaikys Vai
kų Teatrą, o techniškojo darbo atli
kimui visada atsiras entuzijastų 
jei bus suteiktos sąlygos.

dar nusiskundžiama, kad kai ku
riuose rajonuose tas platinimas 
vyksta nepatenkinamai.

SUŠAUDYTI LIETUVOJE
Rugsėjo 26 — spalio 4 d. Kau

ne pasibaigus vad. policinio bau
džiamojo bataliono dalyvių proce
sui, spalio 4 d. buvo paskelbtas 
nuosprendis — juo buvo nuteisti 
sušaudyti, kartu konfiskuojant tur
tą, kaltinamieji: P. Mariukas, J. 
Palubinskas, B. Čirvinskas, A. Rai
žys, L. Mečius, J. Kopūstas, K. 
Skabickas, St. Benzius. Nuospren
dis buvo galutinis, kasacine tvarka 
neskundžiamas ir jau įvykdytas.

(E)

10 KALTINAMŲJŲ BYLA
Spalio 10 d. Lietuvos Aukščiau

sias teismas Vilniuje pradėjo svars
tyti bylą buvusių antrojo (dvylik
tojo) vad. policinio baudžiamojo 
bataliono (veikusio hitlerinės oku
pacijos metais) dalyvių: A. Impu- 
levičiaus, Z. Kemzūros, J. Stankai
čio, J. Knyrimo, J. Davalgos, P. 
Plančiūno, B. Gaižausko, P. Tin- 
terio, L. Kolkos ir J. Ūselio. Kai 
kurie jų buvo liudininkais Kaune 
įvykusioje byloje. Būdinga, kad 
Kauno byloje buvo eilė liudininkų, 
buv. bataliono dalyvių. Vienas bu
vęs jau ir teismo baustas. Kaip ir 
Kauno byla, ir Vilniuje prasidėju
si yra parodomoji — atdara, teismo 
salėje pilna žiūrovų, spaudoje ir per 
radiją skelbiami pasipiktinimo, pas
merkimo balsai. Tiek apie kauniš
kę, tiek apie vilniškę bylą prane
šė ir užsienio kraštų agentūros, 
paskiri laikraščiai ir radijai. (E)

2



r-
1962 m. spalio 24 d. mūsų pastogė

kvieslysjaunimo

MILDA MALAKŪNAITĖ

saastt© riliai
Pro savo kambario langus ma

tau visą plačią Port Phillip įlanką 
ir tolimąjį vandenyną. Dažnai aki
mis palydžiu didžiulius laivus, ku
rie plaukia į svetimus, man nema
tytus kraštus. Matau ir mažus žve
jų laivelius, kai jie grįš vakarais 
iš žūklės, baltas būręs iškėlę. Dide

li būriai pilkų žuvėdrų lydi juos, o 
jų sparnai blizga vakaro saulėje 
kaip sidabras.

Gražus mano pajūris.
Tylu ir,ramu. Bangelės vos supa

si. Atrodo, kad jūra snaudžia ir 
laukia, kad kas ją pažadintų. Stai
ga pakyla vėjas, sujudina medžius

ir įšokęs į mano kambarį, atverčia 
naują puslapį knygos. Skaitau: 
Įsisupus plačiai vakarų vilnimis.
Man krūtinę užliek savo salta 

banga,
Ar tą galią suteik, ko ta trokšta 

širdis,
Taip galingai išreikšt, kaip ir tu,

MAIRONIO LAUŽAS
Šiltą birželio pabaigos vakarą 

skautų stovykla laukė šefo, res
publikos perzidento Antano Sme
tonos. Jau rytą sužinojau, kad 
mirė Maironis. Numatyta buvo 
šefo laužas, o dabar uždavinys 
kitoks: suderinti mirties įvykį su 
augštojo svečio sutikimu. Pave
dus stovyklos viršininkui v.s. V. 
Šenbergui, su savo adjutantu ps. 
V. Bražėnu ėmėmės darbo. Pas
kubomis iš Maironio kūrybos su
kūrėm montažą “Bundanti Lietu
va“. Brolis adjutantas prakaituo
damas mokė Maironio žodžiams 
pritaikytų ir sukomponuotų mr- 
liodijų. Ir taip iki pavakario su
sidainavo šiaip taip aplamdytas 
(tuo metu mums atrodė net labai 
geras) vyriškų balsų choras. Švel
niųjų balselių trūko. Jos, mat, 
Lietuvoje niekad arti brolių nc- 
stovyklavo: griežtosios jų vadovės 
parinkdavo vietą kur nprs visai 
kitam svieto pakrašty.

Atvyko ir augštasis svečias, ly
dimas adjutanto pulk. Šachmano 
ir vyriausio skautininko v. s. J. 
Šarausko. Susitikimas tačiau ne
buvo linksmas nei triukšmingas: 
gedulas aiškiai buvo matyti ne tik 
iš svečių veidų, bet ir iš judesių. 
Dabar ir jaunieji stovyklautojai 
pajuto visu ryškumu, kad nepap
rasta mirtis yra įvykusi ten už 
miško Kaune.

Nuleidom vėliavą. Maironį čia 
teprisiminėm tik tiek, kad prieš 
“Marija, Marija” buvo pasakyta 
mintimis nusikelti prie jo karsto. 
Sekė tyli vakarienė su svečiais, 
o po to laužas.

Viliui Bražėnui diriguojant, ty
liu niūniavimu grįžtama į kuni
gaikščių Lietuvą. Tai posmai iš 
“Jaunosios Lietuvos“. Man teko 
žodžiais užpildyti tarpus tarp niū
niavimų, dainų ir deklamacijų. |

Trumpai prabėgom su Maironiu 
per visą priespaudos laiką iki tau
tinio ir valstybinio atgimimo. Kaž
kaip žiūrėdamas į malonų ir susi
kaupusį Antano Smetonos veidą, 
išdrįsau vienoj vietoj jį pakviesti 
laužo programon. Tariau: “Apie 
Maironį aš težinau iš knygų, pa
žinau jį Rotušės aikštėje tik iš 
matymo. Mūsų šefas kartu gyve
no su juo, kartu kėlė ir kūrė Lie
tuvą, net Maironio pastogėje ke
lerius metus gyveno. Tegu jis 
mums prataria apie didįjį mūsų 
poetą ir kunigą!“

Šyptelėjo Smetona, atsietojo iš 
savo velėnų minkštasuolio ir pra
kalbėjo. Baigiamieji jo žodžiai: 
“Mes rimti ir susikaupę šiandien* 
nes didelio tautos vyro širdis nu
stojo plakus. Maironis tačiau ne
mirė ir nemirs, kol jo dainą dai
nuos lietuvaitės, kol jaunuoliai 
deklamuos jo eilėraščius, kol tau
ta gyvens su Maironio dvasia. 0 
taip bus dar ilgus šimtmečius“.

Po jo žodžių skautų choras, lyg 
pažadintas iš gedulo, uždainavęs 
linksmą ir galingą Maironio pos
mą:

— Užtrauksim naują giesmę, 
broliai,

Kurią jaunimas tesupras!
Su šia giesme, pamatėm, sve

čių veidai prašvito, pralinksmėjo 
ir mūsų pačių. Jautėm, kad įvei
kėm mirtį. Gyvenimo ratas suksis, 
tegu ir kitaip, tegu ir kitais rū
bais, bet jei tik Maironio pėdo
mis, tai vis lietuvišku keliu, lie
tuvių tautos idealų nužymėtu.

Gavau pylos iš v.s. Juozapo ša
rausko: kaip aš drįsęs be niekur 
nieko išprovokuoti šefą ir įjungti 
į laužo programą. Kad ir pasive. 
dęs į šalį man išmetinėjo, bet 
Smetona arba nugirdo arba dasi- 
protėjo. Staiga ir jis prie mūsų.

“Tai bari vadovą! Padėkot turė
tum už gražų laužą. Jei skautai 
per vieną pusdienį paruošė tokią 
gerą programą be knygų ir dai
navimo mokytojų, tai kodėl jų še
fas negalėtų pagelbėti. Aš taip 
ir maniau, kad skautai pakvies 
mane žodžiui apie Maironį, tik 
kur ir kada, tai jų reikalas“. Ir 
čia šefas paspaudė man ranką, o 
vyr. skautininkui paplojo per pe
tį-

Kai atsisveikindami giedojom 
“Ateina naktis“, jautėm, kad vi
si esam viena šeima — jauni ir 
seni. Dabar jau tikėjom, kad ir 
Maironis lieka su mumis.

Tai buvo prieš trisdešimt melų 
Neries pakrančių pušų miške, ne
toli Karmėlavos.

Melburniškis

Taip kalbėjo Nietzsche
Kas yra iš esmės mokytojas tas 

visus dalykus, — net ir save patį, 
— ima rimtai tik tada, kada suke
lia įspūdį jo mokiniams.

* ♦ ♦

Tos pačios aistros vyre ir mote
lyje visdėlto skiriasi savo įtampa, 
todėl vyrai ir moterys niekad pil
nai nesupranta vienas kito.

» ♦ *

Beprotybė yra išimtis individuo
se. Grupėse, partijose, minioje^ — 
tai būdingiausias bruožas.

* * *
Nekaltas naivumas slypi susiža

vėjime. Jį išgyvena tas, kuriam dar 
neatėjo į galvą, kad ir juo kas nors 
gali žavėtis.

Jusliškumas dažnai auga taip 
greitai, kad meilė nebesuspėja 
žengti su juo drauge. Tada meilės 
šaknys taip susilpnėja, kad jos 
lengvai išraunamos.

* * *
Neįmanoma neapkęsti to, kurį 

laikome nevertu pagarbos. Neap
kenčiami tik tie, kuriuos laikome 
arba sau lygiais arba už save ver
tingesniais.

• * *
Kas kariauja su pabaisomis, te

gul pasisaugoja, kad pats nevirstų 
pabaisa. O jei kas ilgai žiūri į be
dugnę, į tą ir bedugnė nukreipia 
savo žvilgsnį.

Parinko Arūnas Žižys

Baltija!

Įįlkruzdė Vytas J. Klimas

TĖVYNĖS MIŠKU PAVĖSYJE PAŽANGA IR KONKURAVIMAS
Artėja tautinė Australijos lie

tuvių skautų stovykla Adelaidėje, 
į kurių jaunimas jau dabar entu
ziastiškai ruošiasi. Vyresnieji pri
simena panašias stovyklas laisvo
joj Lietuvoj, kuriose ne vienas gal 
ir tėvų yra dalyvavęs ar matęs. 
Pamėginkite jų paklausti. Daug 
gražių ir įdomių įspūdžių jie papa
sakos.

Aš prisimenu pačių didžiausių 
ir svarbiausių tautinę stovyklų, 
kuri įvyko 1933 metais Palangoje 
ir kurioje aš, kaip sąžininga “Gra
žinos” draugovės “Skruzdžių” skil
ties skiltininkė, turėjau garbės at
stovauti drauge su kitais Tauragės 
rajono tuntui, čia ir mėginsiu pa
sidalinti savo atsiminimais. Gal rei
kėtų pradėti kaip pasakų: “Viena 
kartų, prieš 30 metų”?... Ne, tegu 
atleidžia vyresnieji, bet nenoriu 
gąsdinti jaunimo. Jų akimis žiūrint 
atrodys beveik priešistoriniai lai
kai! O mums, anot poeto: “Juk, ro
dos, lyg vakar, taip buvo nesenai!” 
Geriau sakykim: “Tai buvo tuo 
metu, kuris vadinosi the golden 
Age of Jazz, kai Benny Goodman, 
Duke Ellington, Eddie Condon ir 
t.t. ir t.t. iškilo muzikos horizon
tuose, o jaunimas mėtė kojas ir 
kraipėsi naujuose “swing era” šo
kiuose, kurie vadinosi Twist, Ji
mmy, Charlston ir panašiai. Ali 
right? Taigi, visai nesenai, ar ne?

Mat didelis įvykis išjudino tuo 
metu ir Lietuvos skautus — pats 
skautų įkūrėjas Lord Baden — Po
well of Gilwell su Lady ir kitais 
pareigūnais pažadėjo aplankyti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos skau
tus. Lietuviai svečių laukė Klaipė
doje.

Mūsų džiaugsmas buvo neišma
tuojamas. Visi rajonai pasiuntė tik 
po mažų būrelį savo rinktinių at
stovų, ir tai prisirinko jų 1800 gal
vų! Galit įsivaizduoti, kaip turė
jo atrodyti tas palapinių miestas 
Palangos pušyne. Kokios organi
zacijos reikėjo įruošti stovyklavie-

RADEN — POWELL PALANGOJE

tę, prižiūrėti ir maitinti tiek burnų! 
Dar niekad nebuvo Palangos pu
šynas sutraukęs tiek iš visos Lie
tuvos nuo jauniausių iki seniausių 
skautijos atstovų. Ir vardų gavo 
specialų — sąskrydžiu vadinosi, ne 
stovykla, nes kaip paukščiai suskri
do skautai iš visų miestų mieste
lių ii’ kaimų. Tikriausiai, nei viena 
stovykla nėra buvusi taip kruopš
čiai ir su meile puošiama kaip ši
toji, nes žinojom, kad gal tik vieną 
kartą gyvenime turėsim garbę pa
matyti ir turėti savo tarpe vyriau
sių vadovybę ir skautiško judėji
mo įkūrėją.

Tuo metu skautybė Lietuvoje jau 
buvo įsitvirtinus ir labai populiari 
tarp moksleivių. Vyriausybė rėmė 
ir globojo: pats prezidentas A. 
Smetona buvo skautų šefas, o dau
gelis vadovų žymūs žmonės ar kar
ininkai.

Buvo vasaros vidurys, kai suva- 
žiavom. Vieta buvo parinkta tikrai 
ideali: pušyne, už Birutės kalno. 
Didelės erdvios palapinės tarp aug- 
štų lieknų pušų, pro kurias matėsi 
mėlyno dangaus plyšeliai, o šalia 
platus, lygus švariausio balto smė
lio ruožas, besitęsiąs ligi pat Klai
pėdos — vis pajūriais. Niekur ki
tur nėra tokio lygaus dugno ir tokio 
švaraus pajūrio — tvirtina visi, 
kurie yra vasaroję Palangoje. Mes 
tuo smėliu galvas mazgojom, kaip 
su Shampoo ir rūbų dry — cleaning 
darėm — visas dėmes išvalydavo.

Svarbiausias tikslas buvo kuo 
greičiausiai įsiruošti, tat nuvykę 
jau radom visų rajoną suskirstytą, 
takus išvedžiotus, virtuves įruoštas. 
Katilus tai kariuomenės naudojom, 
o palapinių .rodos, dauguma taip 
pat buvo iš kariuomenės paskolinta. 
Mums reikėjo tik viską skautiškais, 
tautiškais motyvais pagražinti ir 
bėgioti nustatytais takeliais, kaip 
kad skruzdės kad daro. Juk esat 
matę! Beje, tų skruzdžių aš ir šian
dien dar negaliu užmiršti. Nors ir

pati nešiojau garbingą “Skruzdės” 
vardą, turiu tačiau prisipažinti, kad 
iš pirmos dienos pamačiau, kad tai
kos ir meilės tarp mūsų nebus. Gal 
vargšės ir skruzdės, per amžius 
turėjusios ramybę, staiga pasijau- 
tusios trypiamos ir spardomos tū
kstančių kojų ir nebežinodamos kur 
dingti, pradėjo lįsti j mūsų pala
pines, kuprines, lovas, net už api- 
kaklių, nebeminint kojų. Žinote, tuo 
metu nei “Kix” nei kitokių purš
kiamųjų mes dar nežinojom. Reikė
jo kovoti garbingai — vienas prieš 
vieną. “Fair go” — ar ne? Kova 
buvo nelygi: jų skaičiumi daugiau, 
mes nelaimėjom. Kiek paguldėm 
druskos sluogsniuose, kurią bliū- 
dais iš virtuvės vogėm ir po pala
pinėm ir aplink kasvakar barstom, 
nebuvo laiko suskaičiuoti, šiandien 
abejoju, bet tąsyk kaikas pasakė, 
kad druska pagelbės, tik berkit. 
Mes šventai tikėjom, o tikėjimas, 
sako, ii- kalnus verčia... Tai kam 
čia dar tikrinti!

Stovykloje tempas buvo, sakytu
mėm, terific. Mes drauge su skruz
dėm bėgom, kirtom, vilkom šakeles, 
samanas, akmenėlius, trynėm ply
tas, kalėm tvoreles. Kiekvienas no
rėjo turėti savo rajoną gražiausią, 
mat konkursas buvo paskelbtas. O 
kadangi mums ypatingai tos skruz
delės neleisdavo miegoti, tai, bū
davo, lendam iš palapinių vos praš
vitus ir dingstam miške. Baigėm 
todėl įsiruošti pirmiau už kitas se
ses, nekalbant brolius, kurie, juk 
žinot, tinginiai. Rinkosi sesės pa
žiūrėti, patarimo pasiklausti, p 
mes patenkintos — baigta! Atkrei
pė dėmesį vadovės ir tuoj išrikiavo 
mus: “Jūs, tauragiškės, marš šta
bo palapinių puošti! Pagelbai gali 
pasirinkti kiek norit sesių”. Mes 
susimirkčiojom juk kuo daugiau 
virėjų, tuo sūresnė košė. Tegu jos 
skruzdės galabina, o mes apsidirb- 
sim vienos. Nutarėm ir kibom į 
darbų. Turėjom atsivežę “Sodžiaus

(Nukelta j 4 pusi.)

Pažanga ir konkuravimas, kon
kuravimas ir pažanga! Ar jie su
derinami, ar. jiedviem dar ko 
trūksta?
Siekiant pažangos reikia būti pa
žangos įkvėptam. Išlaikyti įkvėpi
mui reikia ištvermės; konkuravi- 
mui nurungti reikia būti gud
resniam negu konkuravimas. Tuo
met pažanga nebėra jau vie
na pati, ir gyvenimas sukasi ra
tu, tik pasidaro daug šiltesnis ir 
jaukesnis.
Per tirštus tabako dūmus jų pa
mačiau. Vyruk tu mano, tai buvo 
Pažanga! Ir Jie va su savo figos 
lapu nebe daug pamačiau buvo 
palikusi Adomo vaizduotei. Ji ne
buvo apsirengusi — ji buvo tie
siog įlieta į “tights”, kurios sie
kė jos smakrą. Ir ko man skųs
tis? Tūkstantis devyni šimtai še
šiasdešimt antraisiais metais tai 
buvo pažanga. Dėl drąsos užpy
liau stikliuką už lūpos ir paplo
viau su coca-cola. Konkuravimo 
nesimatė. Eliot Ness bačkas dau
žančio greitumu prišokau prie jos. 
Pakviečiau tvistui. Ji nesutiko. Aš 
pradėjau aiškinti, kad mama ne-

mato. Ji atsakė: užtat “Daddy” 
laukia. Ir parodė į tokį tipą su 
Mozės barzda. O aš vėl sakau: 
sprendžiant iš jo barzdos, jis jau 
ilgokai yra laukęs. Ji peržvelgė 
mane nuo galvos iki kojų ar, tik
riau sakant, nuo mano smailių 
batų iki švariai nuskusto veido ir 
su briliantino pagelba ‘.dailiai per
skirtų plaukų. Su vaiku ji nešo
kanti, tarė su ironija. Tada aš ją 
peržvelgiau nuo basų kojų iki 
dirbtinų blakstienų ir ironiškai 
nusišypsojau.
Nuslinkau šalin, jausdamasis kaip 
sustojęs dviejų “bobų” vertės 
laikrodis. Konkuravimas pasielgė 
kitaip. Su savo aksominėm kel
nėm jis priėjo išdidus ir pilnas 
pasitikėjimo paprašė ją šokiui, 
kartu pasiūlydamas parskraidinti 
namo su savo blizgančiu MG. Jis 
aiškiai už mane buvo gudresnis. 
Pažanga išėjo šokti ir kilnojo ko
jas aukščiau negu jos bobutė 1920 
metais.
Išleidau septynis penus coca-co- 
lai ir išgėriau ją be pastiprinimų. 
Konkuravimas buvo linksmas ir 
sąmojingas, ir Pažanga labai jau

Maironis mylėjo Baltijos jūrą, 
ir aš myliu savo. Pasiimu knygą ir 
išeinu, čia taip gera pasėdėti va
karais. Dabar dar ankstyvas pava
saris, ir nematyti triukšmaujančių 
vsarotojų. Visas smėlis ir visa jū
ra priklauso man. Tik kelios žuv
ėdros pakyla, sučirškia mane svei
kindamos ir vėl nutupia ant laive
lio. Mažos bangelės ritasi į krantą, 
suputoja ir pranyksta. Atsisėdu ant 
kupsto ir skaitau toliau:
— Kaip ilgėjaus tavęs, begaline, 

plati!
Ir kaip tavo išgirst paslaptingą 

balsą
Aš geidžiau, tu pati vien suprasti 

gali,
Nes per amžius plačią nenutildai 

bangą!

Liūdna man! (lai ir tani? O kodėl, 
nežinau;

Vien tik vėtrą prašau, kad užkauk
tų smarkiau:

Užmiršimo ramaus ir tarp ją ne
matau,

Betgi trokštu sau marią prie šono 
arčiau.

MAIRONIS

Nežinau ir aš, kodėl man.liūdna. 
Pasaulis aplinkui atrodo toks tuš
čias, lyg išmiręs, o aš viena ir liūd
na sėdžiu kaip tas supamas laive
lis ant bangų. Nežinau, kur jis 
mane nuneštų, jei išplaukčiau su 
vėju ir žuvėdromis!

Paskutiniai saulės spinduliai 
krenta ant pilkšvos jūros. Jie pa
našūs į auksinius, ištysusius kas
pinus. Jie šokinėja ant bangų, ma
žėja ir išnyksta. Artinas naktis. 
Pakyla smarkus vėjas, sukyla jūra, 
sukyla bangos. Čirkšdamos 'nus
krenda žuvėdros ir pranyksta. 
Tamsyn ir tamsyn. Jūra pradeda 
dainuoti:

— Ū ū ū, čū, čū...
Mano jūra.
Išlenda mėnulis ir rodo žemei sa

vo gražų apvalą,( linksmą veidų. 
Jį lydi žvaigždės viena už kita dai
lesnės. Jis kalbės ir žais su jūra, 
kol saulė patekės. Bet -man reikia 
keliauti namo, nors norėčiau sėdė
ti čia per naktį ir galvoti apie žmo
nes ir apie jūrą, kaip Brazdžionis 
sakė:
— Krito jūron, krito mažas kaip 

smiltis lašelis.
Tu ir jūrą ir lašeli tu, žmogau, 

matai —
Nuo pajūrio lig pajūrio eina ilgas 

žemės kelias —
O kas tu? Iš kur tu? Į kur tu žmo

gau kritai?

Kalnų viršūnės spindi...

j akis krentančiai tirpo prieš jo 
žavėsį.
Bet ir aš nenusileidau. Priėjau 
prie draugo ir šis už dešimt ši
lingų ir baką benzino sutiko man 
paskolinti savo 1962 metų Aus
tin Healy. Kaina buvo augšta, bet 
negi tai pastos kelią: gyvenimui 
reikia suktis ratu ir ratu. Dešimt 
šilingų ir benzino tankas manęs 
neatitrauks nuo tikslo. Iškilo tat 
antrasis momentas — ištvermin
gumas.. Numečiau raktus po Kon
kuravimo kojom ir užmyniau ant 
nuospaudos. Jis prašniokštė ne
pakartojamus žodžius ir čiupo už 
savo kojos. Jausdamasis situaci
jos viešpačiu, paklausiau, ar Dad
dy, vietoj uostinėjęs savo kojines, 
negalėtų nuo grindų pakelti rak
tų nuo mano 1962 metų Austin 
Healy. Daddyliukas buvo pri-

' trenktas ir padavė man raktus, 
įmečiau juos kišenėn parodyda
mas, kad taip aš darau kiekvieną 
šeštadienio vakarą. Pasižiūrėjau į 
Pažangą, o Pažanga pasižiūrėjo 
į mane ir nusišypsojo. Ir aš nusi
šypsojau. Jaučiausi dėkingas Kon- 
kuravimui, davusiam man mintį, 
kaip laimėti tokią dailią bytnikę 
kaip ši, kuri buvo pakankamai 
negudri, kad susižavėtų tipeliu, 
išleidusiu savo paskutinius de
šimt bobų už išsinuomavimą vie
tos, kur galėtų su ja pabėgti nuo 
Konkuravimo. Kai ji prisiglaudė 
prie manęs, žinojau, kad bren
džio man nebereikės.
Šios istorijos pamoka yra ši: jei 
nori pažangos, reikia konkuravi
mo; jei nori nugalėti konkuravi- 
mą, reikia ištvermės; jei nori, kad 
pažanga tau nusišypsotų, turi bū
ti gudresnis, negu pažanga. Aš 
vadinuosi įkvėpimas.

3
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Rytų Europos komunistų val
domuose kraštuose ir pačioj Sov. 
Sųjungoje šie metai yra gana ne
palankūs: gamta, eidama ranka 
rankon su apatiškais žmonėmis, 
perbraukė daugelį valdžios planų 
ir jau į iš anksto parengtus sta
tistinius duomenis teko įnešti ne
maža pataisų... Draugas Kruščio- 
vas, neseniai belankydamas kai 
kurias Sov. Sųjungos vietas savo 
akimis galėjo įsitikinti, kad eko
nominė padėtis yra netokia, kaip 
buvo planuota. Jis suvertė kaltę 
dėl blogo derliaus Sibiro stepėse 
dideliems karščiams. Tas pat ir 
Kazachstane. Ukrainoje, kuri lai
koma grūdų aruodu, kviečių der
lius irgi mažesnis nei kitais me
tais, bet partijos pareigūnai tikisi 
čia padėtį pataisyti kukurūzais,

paprastai vartojamais tik gyvulių 
pašarui. Kiek geresnė padėtis 
Centrinėj Rusijoj. Esu čia gautas 
rekordinis derlius, tačiau Kruš- 
čiovas nepaminėjo kokiam kieky 
tas rekordas pasiektas.

Kitose Rytų Europos dalyse pa
dėtis negeresnė. Dunojaus baseine 
pavasaris buvęs labai šaltas, jį 
sekė karščiai ir sausros, o birže
lio mėnuo vėl taip buvęs šaltas, 
kokio nebuvo buvę prieš 70 metų.

išalia blogo derliaus, kurios 
priežastis galima priskirti nepa
lankioms gamtos sųlygoms prisi
deda sistemos silpnumas ir žmo
nių apatija valdžios pastangoms 
tų derlių suimant. Iki šiol ūkinin
kai savo nepalankumų kolektyvi
zacijai rodydavo tuo, kad jie ne
noromis atlikdavo, kas iš jų buvo

TĖVYNĖS MIŠKU, i
(Pradžia psl. 3)

meno” knygas, tai juostų raštai 
labai pravertė. Buvom privilegijuo
tos: nei rikiuotėn stoti, nei tvarka
raščio laikytis nereikėjo. Dirbkit, 
kaip norit! Atrodo, kad visi buvo 
patenkinti rezultatais, kai baigėm. 
Man tai tikra laimė nusišypsojo: 
buvau mat išrinkta tarp 12 kitų su 
ilgom kasom į sesės šarauskienės 
vadovaujamų grupę, kuri turėjo vė
liau patarnauti augštiesiems sve
čiams prie stalų. (Rūbus paskui 
atvežė specialiai mums tautinius 
iš Kauno Čiurlionio galerijos. Ap
rengė nuo galvos iki kojų kaip lė
les kokias, kurias visi fotografavo, 
ypač anglai.
‘ Žinoma, vadovybė neužmiršo dar 

ir paraginti, kai atrodė, kad dar
bas neina sklandžiai. Atsimenu, 
buvo belikę trys dienos ligi tos 
“zero hour”. Pradėjo lynoti, ir gal 
judėjimas atrodė lyg sustojęs. Pul
kininkas v. s. Šarauskas, kuris bu
vo vyriausias vadovas, liepė išri
kiuoti visus iki vieno pajūry. Pats 
užlipo į tribūnų, kuri ten buvo 
garbingajam paradui įruošta, iškė
lė savo dvišakę lazdų su vėliavėle į 
dangų ir kaip pranašas ugningais 
žodžiais prabilo:

— Tai kaip, sesės ir broliai! Ar 
šitas debesis ir tie keli lašai išgųs- 
dins 1800 skautų? Ar pasitraukshn 
kovos nelaimėję?

Sekė dar keli uždegu sakiniai ir 
paraginimai. Tuoj visi atstatėm 
krūtines prieš lietų ir vėjų, nes tai 
buvo žodžiai, kurie mus ir per jū
rų būtų vedę, ir nebūtumėm šlapi.

Perbraukti planai

Arba vėl skaučių vyriausia vado
vė Sofija Čiurlionienė, dailininko 
M.K. Čiurlionio našlė. Ji niekad 
mūsų nebarė, niekad nepyko, vien 
tik patarė, mokė, prašė. Sukvietė 
kelis kartus po pietų pašnekesiui 
visas. Susėdom didžiausiu ratu ant 
kalvelių tarp jūros ir pušyno, vi
dury palikę mažų vietelę kėdei pa
statyti ir laukiam. Ateina pamažu, 
balti, plaukai jau iš tolo saulėje 
sidabru blizga. Nusišypso visoms, 
ant pečių užsimeta vilnonę rankų 
darbo skarų, atsisėda ir pradeda 
kalbėti — švelniai, ramiai, kiek
vienų žodį pabrėždama — žodžius, 
kurių šiandien į auksų nemainy
tum.

Pasirodymai vakare prie laužo 
buvo tikrai skautiški — nieks jiems 
iš anksto pasiruošti nei nemėgin
davo Viskas ėjo iš kepurės, kaip 
mes tada sakydavom. Gal dėl to, 
kad buvo gabių sesių, kurios vėliau 
valstybiniam teatre vaidino, kaip 
Monika Mironaitė. Kartų sėdžiu ša
lia Monikos ir Giedrės Žmuidzina- 
vičiūtės (dailininko Žmuidzinavi
čiaus dukters). ‘Kokių pasakų ži
nai?” — klausia manęs Monika — 
“tuoj įscenizuosim!” Kas gi neži
nodavo liaudies pasakų! Jų be ga
lo — pradedant nuo senelio ir se
nelės su gaiduku iki raganų ir už
burtų karalaičių. Ir taip kaip mat 
viena sesių pavirsdavo našlaite, ki
ta ragana ar pamote, o kita berne
liu raitužėliu, kuris vietoj žirgo 
ant lazdelės apie laužų jodinėdavo. 
O kai būdavo šalčiau, supdavomės I 

reikalaujama. Ši padėtis privedė 
prie to, kad puikiausios žemės 
ūkio sritys — Vengrijos lygumos, 
Derlingi Moravijos plotai, seniau 
didelę žemės ūkio produktų dalį 
eksportavusios, dabar vos gali sa
vo pačių reikalavimus patenkinti. 
Spaudos žiniomis šiais metais ūki
ninkai dar lėčiau dirbę, o kai kur 
pasireiškęs sabotažas. Oficialiniais 
daviniais dideli nuostoliai dėl ne
veiklumo ir sabotažo buvę kviečių, 
cukrinių runkelių ir pašaro gamy
bos srityse. Kad išgelbėjus nors 
tai, kas yra likę griebiamasi nepap
rastų priemonių tiek pačioje Sov. 
Sųjungoje tiek ir jos įtakoje esan
čiuose kraštuose — Bulgarijoj, 
Rumunijoj, Vengrijoj, Čekoslova
kijoj ir Vokietijos rytinėj zonoj. 
Beveik be pertraukos valdžios ir 
partijos viršūnės diskutavo padėtį 
sostinėse. To pasėkoj kai kurie 
ūkio ministerial ir planavimo biu
rų vedėjai atleisti, net teisman 
patraukti. Vengrijoj pati vyriau
sybė pripažino, kad dalis nesėk
mės priskirtina aštriems santy
kiams tarp partijos pareigūnų ir 
ūkininkų. Mitingai, spauda, radi- 

į antklodes ir drobules ir tapda- 
vom vaidilutėmis, vienuolėmis arba 
arabais. Ir pušys, atrodo, niekad 
nekvepėjo švelniau, ir dangus nėra 
buvęs toks pilnas žvaigždžių, kai 
mes giedodavom savo paskutinę 
maldų prie laužo — “Ateina nak
tis”.

Pagaliau atėjo ta svarbioji die
na, kada įvyko didysis paradas pa
jūry, ir lordas Baden-Powell su 
žmona ir palydovais, greta respub
likos prezidento Antano Smetonos 
ir lietuvių skautų vadovybės, stovė
jo tribūnoje ir kalbėjo į mus. Vė
liavėlių jūrai'plevesuojant, šaukėm 
ir valiavom, kaip niekad nebuvom 
darę prieš tai. Atrodė, kad net pu
šys lingavo. Mes dvylika Lietuvos 
mergelių su nuometouta sese Ša- 
rauskiene stovėjom atskirai ant pa
ties jūros kranto ir šypsojomės vi
siems, kurie mus fotografavo ar 
filmavo, nors vėjas kėlė mūsų sijo
nus ir kaspinus plasnojo apie vei
dus.

Po to buvo vaišės prie stovyklos 
stalų, kur turėjom progos iš arčiau 
pažvelgti į savo garbingųjų sve
čių veidus. Nešiodamos valgius net 
ant pačių stalų turėjom teisę už
lipti.

Turiu prisipažinti ,kad man tuo 
metu kai pmergytei įdomiausia bu
vo pamatyti ne tiek lordų Baden- 

jas, televizija — visos propagan
dos priemonės įjungtos >— ir skati
nama, ir raginama ir grasoma. 
Tarnautojai, studentai ir mokslei
viai įpareigojami atlikti prievolę 
žemės ūkyje. Kai kur tas stato
ma kaip sųlyga darbui ar moky
muisi tęsti. Bulgarijoj partijos 
galva šiškov kreipėsi į tautų ra
gindamas “mobilizuoti visas tau
tines pajėgas”. Drėkinimo kana
lų įrengimui ir derliaus suėmimui 
700.000 pionierių, kurių amžius 
tarp 7 ir 14 metų, “savanoriškai” 
įsipareigojo dirbti laukuose. Čeko
slovakijoje, sovietų pavyzdžiu, bu
vo suorganizuotos traktorių ir že
mės ūkio mašinų stotys, bet jos, 
kaip ir Sov. Sųjungoje, visai pairo.

Sekdami sovietų pavyzdžiu kai 
kurie satelitiniai kraštai pakėlė 
žemės ūkio produktų ypač mėsos 
ir sviesto kainas. Paskutinėmis 
žiniomis Bulgarijoj šių produktų 
kainos pakeltos net iki 30%. Dėl 
kainų pakėlimo gyventojų tarpe 
kilo nepasitenkinimas. Nepatik
rintomis (nes sunku ir patikrinti) 
žiniomis Ukrainoje buvę didelių 
riaušių, kurias malšinti buvusi pa
kviesta kariuomenė. Buvę nema
ža užmuštų ir daug sužeistų, ši
tuos pranešimus lyg ir patvirtin
tų faktas, kad ir sovietų praneši-

Powell, kiek lady. Lady vardas Lie
tuvoj nebuvo vartojamas, ir man 
atrodė taip magiškas, kaip iš pasa
kos. Todėl ir įsivaizdavau, kad pa
matysiu kažkų nežemiško, kuri at
rodys visiškai kitaip, kaip visos 
matytos moterys. Ji buvo su mėly
na uniforma, skrybėlė šone užlenk
tu kraštu ir tik balti, balti dantys 
iš tolo švytėjo. Kai priėjau prie jų 
stalo, vos neišpyliau gėrimo. Čia 
pat sukinėjosi p. Avietinaitė, kuri 
buvo vertėja. Maniau, kad pavarys 
mane, kad neatrodau pakankamai 
vikri. Bet Baden-Powell tik kažkų 
pasakė ir nusišypsojo. Nusišypso
jau ir aš, nes pamačiau natūralų 
žmogų, tik atvykusį iš tolimo kraš
to mūsų atlankyti.

Ir ligi šios dienos pasakoju sa
vo vaikams, kad aš mačiau patį 
skautų įkūrėjų ir jo lady ne tele
vizijoje, ne kine, tik Palangos pu
šyne. Ir taip, rodos, neseniai — 
tik prieš 30 metų!

PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ
£ I USSR PER ŠVEDIJĄ

g NYMAN & SCHULTZ, SYDNEY ;
B 184, BROOK STREET, COOGEE, NSW
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tokelės
Žiniomis iš Romos, viena italė 

ūkininkė pagimdė sūnų, 15i sva
ro. Gi Australijoje viena mote
ris pagimdė kūdikį svėrusį tik 11 
svaro.

Vienos automobiliais važinėti 
mokyklos inspektorius tvirtina, 
kad laikanti vairavimo egzaminus 
moteris jį paklaususi: jei aš pa
stebėsiu, kad automobilio tanke 
nėra benzino, ar mašina nebus 
sugadinta, jei aš vistiek važiuo
siu toliau.

mais tam tikri Rusijos rajonai 
buvo kuriam laikui izoliuoti ir bet 
koks su jais susisiekimas buvo 
uždraustas. Sovietai tų aiškino 
esu tai dėl pasirodžiusių chole
ros simptomų.

Kiek skirtinga padėtis Lenki
joje, kur kolektyvizacijos varžtai 
atleisti ir visame komunistiniame 
bloke pasiektos aukščiausios ga
mybos normos. Tačiau ir Lenkija 
dėl nepalankaus oro įtakos der
liui turės šiais metais įsivežti apie 
1.5 mil. tonų javų iš vakarų pa
saulio.

Visos vadinamos liaudies demo
kratijos, dėl esamos ūkinės padė
ties, šiais metais bus priverstos 
įsivežti javų iš vakarų pasaulio. 
Tas, žinoma, atsilieps j negausius 
jų devizų rezervus. Komunistų 
blokui iki šiol nėra pavykę sukur
ti tokios ekonominės bendruome
nės, kuri būtų panašaus pajėgu
mo, kaip Bendroji Europos Rinka.

Vienas vokiečių žurnalistas pas
tebi, kad ilgus metus komunistų 
valdomų kraštų galvos buvo suža
vėtos Sov. Sųjungos pasiekimais. 
Dabar gi jos turi progos prablai
vėti ir įsitikinti, kad nepakanka 
vien pasaulį užgrobti. — na s

Teismas Sydnėjuje nubaudė .vie
nų taxi vairuotojų 100 sv. bauda 
ir atėmė 20 mėnesių licencijų už 
tai, kad jis paėmęs iš aklo kelei
vio daugiau, nei skaitliukas pa
rodęs.

★
Žiniomis iš Maskvos sovietų 

mokslininkai surado, kad kiaulės, 
jeigu jos girdomos iš sniego iš
tirpintu vandeniu, būna riebesnės, 
o vištos daug dėslingesnės. Dabar 
sovietų mokslininkai gavę iš kom
partijos naujų uždavinį — suras
ti, kad sovietų piliečiai būtų pro- 
duktingesni, o pasitenkintų vien 
grynu oru.

★
Vienas sovietų ekonomistas, va

žinėdamas po užsienius su paskai
tomis apie Sov. Sųjungų, pareiš
kė, kad sovietai per nepilnų pus
metį padarę tikrus stebuklus; esą 
prieš sovietus Rusijoj nebuyo pra
monės, valstiečiai buvę baudžiau
ninkai, kuone vergai. O dabar, 
tęsė kalbėtojas, tuojau pavysim 
ir pralenksim Ameriką. Kaip ma
not, šypterėjęs kalbėtojas.

— Jei Amerika dabar sustos 
progresavus, tai po 500 metų so
vietai jau bus visai arti to — pa
stebėjęs vienas klausytojas.

★

IMPERIALISTAI KALTI. Tass 
praneša, kad Sov. Sąjunga suspen
davo planų pagal kurį turėjęs būti 
palaipsniui panaikintas pajamų 
mokestis pradedant 1965 m. To sus
pendavimo esančios vidinės priežas
tys imperializmo agresyvinės akci
jos padidėjimas.

★
ŽMONIŲ MEDŽIAGA. Drg. Chru
ščiovas, kalbėdamas su Austrijos , 
kancleriu Garbach pareiškė; “Ame
rikiečiai nuolat kalba apie 2milijo- 
nų berlyniečių. Ką tai reiškia 2 mi
lijonai žmdnių? Mes Sov. Sąjungoj 
galime “pasigaminti” 2 milijonu 
per du mėnesiu. Kalbėdamas apie 
sovietinių raketų pajėgumą Chruš
čiovas pareiškęs: mes savo prieš- 
rakėtinėmis raketomis galime pa
taikinti į musę danguje...

ŽEME, ŽEMELE
(Tęsinys iš pr. M.P. Nr.)

Vieną rytą dvaro laukuose pasirodė būriai 
žmonių. Jie ėjo pavieniui ir po kelis tai į vieną 
tai į kitą pusę, kažką tempė žeme, kiti kažką už
rašinėjo. Tai ne artojai vagas laukuose varė dirvą 
purendami. Tai žemės matuotojai, žemės komisi
ja. Ir apie priešpiečius tie būriai dar padidėjo. Iš 
aplinkinių kaimų ėjo vyrai pažiūrėti, kaip dalina
ma žemė. Net ūkininkai, jų suaugę sūnūs ir ne 
viena moteris, kurie jokių pretenzijų į dalomą 
žemę nereiškė, ėjo pažiūrėti ir savo akimis įsiti
kinti — ar teisybė. Ar teisybė, kad dvaras, tas 
šašas ir svetimybių tvirtovė, jau griūva, žvelgė vy
rai, per tuos plačiuosius laukus žingsniuodami, į 
tamsų medžių guotą, kuriame baltavo raudonais 
stogais dvaro trobesiai. Ir lyg koks svetimas vėjas 
padvelkė iš tos pusės. Dvaras visada buvo kažkas 
neprieinama apylinkės gyventojams. Čia jų tėvai 
ir seneliai baudžiavą ėjo, savo prakaitu svetimiems 
turtus krovė, o iš ten tik panieką sutikdami Da
bar jau nebe tie laikai. Dvarininkas pats turės že
mę dirbti, bus lygus su visais. Juk visi esam to pa
ties Dievo tvariniai.

Tuo tarpu dvaro laukuose virė darbas. Vyrai 
tempė matininko kaspinus, kiti užkaišiojo kuoliu
kus, dar kiti su kastuvais užkasinėjo kapčius, o 
kiti su arkliu arė ežes. Vieni prilaikė arklį už api- 
nasrio, kad ežia tiesi išeitų, buvo daugelis tokių, 
kurie neturėjo pareigų, vienok seko būriais dir
bančiuosius, gyvai svarstė, kur kokia žemė, kam 
tas ar kitas sklypas teks, kaip bus padalintos pie
vos, alksnynai. Juk toks istorinis įvykis, kalbų ne
trūksta.

Jokūbėlis su dėde šu pirmaisiais vyrais į lau
kus atėjo. Jokūbėlis tempė kaspiną, o dėdė neat
sitraukdamas šalia ėjo. Kai matuotojai priėjo kal
veles, tik per kaimyno pievelę skiriamas nuo Kal
vaičių, daržo, senojo Kalvaičio širdis suvirpėjo. 
Koks čia puikus plotas — ir beržynėlis, ir pievos, 
ir upelis. Dieve, tik kad kas kitas nepaimtų...

Matavimo darbai dvaro laukuose truko pora 
savaičių. Reikia tiksliai išskirstyti, neg ir žemė

J. SLAVĖNAS

nevienoda našumu, ir pievos ne visur prieina, pri
važiavimai reikia privesti. Kur žemė prastesnė, ten 
reikia didesnį sklypą rėžti. O baigus skirstymus 
reikia planai paruošti, sklypai sunumeruoti. Maža
žemiams sklypai priskirti prie jų turimų rėželių, 
bet tiems, kurie žemės neturi, aišku, teks burtais 
laimę išmėginti.

Kalvaitis ir būkštavo — nežinia, kam jo nu
žiūrėtas sklypas gali tekti. Bet Jokūbėlis dėdę 
ramino:

— Nebijok, dėde, tas sklypas bus mūsų. Aš 
esu savanoris, turiu ordenus ir man pažadėtas pir
mumas. Neužilgo užeisim ant savos žemės, pradė
sim pamatus grįsti. Laukuose ir akmenų netrūks
ta. O statybinės medžiagos aš irgi gausiu.

Dar gerokai laiko praėjo, kol galutinai buvo 
sutvarkyti planai, suskirstyti sklypai. Tiems, ku
riems sklypai buvo pripažinti, sunkiai vyko ge
ruoju dėl jų susitarti, nes vis atrodė gali prasčiau
sią sklypą gauti. Teko traukti burtus. Jokūbėliui 
burtų nereikėjo traukti. Kaip savanoris, turįs pir
mumą, jis pats pasirinko sklypą, kurį su dėde jau 
senai buvo nužiūrėję.

Kol popieriai nebuvo gauti kažkaip nedrąsu 
žmonėms atrodė ne tik ką pradėti, bet ir po gautą 
sklypą vaikščioti... Pagaliau ką nors pradėti ir 
sunku buvo: nei pastogės, nei gyvulių, nei pada
rų... Mažažemiams, kurių sklypeliai buvo padidin
ti, buvo kiek lengviau, — jie jau turėjo pradžią. 
Bet bežemiams, buvusiems dvarų kumečiams — 
sunku ko nusitverti. Bet žemė jau čia pat, šauk
te šaukia naujuosius savo šeimininkus. Vienas po 
kito jie pasirodo laukuose, atsiveda kai-vutes pa
ganyti, kiaules pririšti. Kas gavęs arklius gabaliu
ką susiaria, pasisodina bulvių, pasisėja linų. Net 
ir negauną arklių nors kastuvais gabaliuką susi- 
kasa, daržovių pasisodina... Vienur kitur atsiran
da šieno kūgeliai, laikinos pastogės žmogui ir gy
vuliui prisiglausti. Nebetušti buvusio dvaro laui 
kai — nauji žmonės su nauja energija ant jų žen
gia. Motai kiti vargo, nenuilstamo darbo — išdigs 

sodybos, sužaliuos sodai, laukai banguos brandžio
mis javų varpomis. Tik darbo ir prakaito — žeme
lė duosni savo vaisiais.

žemės skirstymo metu Kalvaitis ir Jokūbėlis 
aktyviai dalyvavo visuose paskirstymo darbuose, 
bet Kalvaitienė tik prie vartų priėjusi žiūrėdavo 
į dvaro laukus, kur kasdieną vyrų būriai vaikšti
nėjo, kažką darė. Parėję vakare vyrai pasakodavo 
apie darbo eigą, bet ji pati sakė lauksianti, kai 
jau tikrai paaiškės, kuris sklypas atiteks Jokūbė
liui. Bet dabar, kai jau nebuvo jokių abejonių, ir 
Kalvaitienė panoro apžiūrėti Jokūbėlio laukus.

Peržingsniavę savo sklypelį Kalvaičiai priėjo 
prie buvusios kaimyno pievelės.

— Čia, dėdiene, — aiškino Jokūbėlis, — pie
velė jau irgi mūsų. Su kaimynu jau susitvarkyta. 
Čia reiks kelelį pravesti, iškasti abipus griovelius, 
o gal žemiausioj vietoj ir tiltelį sukalti.

Priėjus buvusius dvaro laukus, dabar Jokūbė
lio nuosavybę, Kalvaitienė sustojo. Lyg prie švento
vės durių Kalvaitienė persižegnojo.

— Tai čia jau tavo žemė, Jokūbėli? dar lyg 
pasitikrindama paklausė. — Ar ir tas alksnynėlis 
tavo ?

—- Ne tik alksnynėlis, dėdiene, bet ir ' anas 
beržynėlis, ir ta pievelė, ir tas upelis. Matai, dė
diene, ten toli, toli juodą rėžį? — Rodydamas ran
ka paklausė Jokūbėlis,. — Tai ten nauja ežia su
arta. Ligi ten mūsų laukai siekia.

Dieve, koki plotai, mąstė Kalvaitienė. Pripra
tusi savo sklypelį žingsniais matuoti Kalvaitienė 
tiesiog pasiklydo platybėse.

— Čia, ve, Jokūbėli, gera vieta ežioms. Arti 
upelis, nereiks toli vandenėlio nešti, •— rodyda
ma į nuolaidžią vietelę, — visai arti upelio.

— Taip, dėdiene, — pritvirtino Jokūbėlis. — 
O ant tos pakilumėlės trobesius statysim. Kuone 
vidurys sklypo, į visus kraštus arti. Labai gerai su 
gyvuliais, — jokių nesusipratimų su kaimynais.

Perėję pieveles, sustojo alksnynėly ir beržynė
ly Kalvaičiai pagaliau pasiekė pakilumėlę, kur Jo
kūbėlis sakė trobesius statysią. Tikrai vieta gra
ži, visas sklypas kaip ant delno... Kalvaičių akys 
nukrypo į tą pusę, kur prie žemės susigūžęs jų se
nasis lizdelis. Koks jis mažas, žalumų apsuptas. 
Tik senasis topelis išskėtęs galingas rankas gau- 
buota viršūne rymojo kaip senasis sargas prie ma
žo lopšelio. Ir taip toli nuo čia!

Po šio, apžiūrėjimo jau ir Kalvaitienė pasiju
to tikriau... Ta žemelė jos vyro tėvų ir senelių 
prakaitu nupirkta, dėl jos vargta ir kentėta.. Da

bar Jokūbėlio krauju galutinai apmokėta... Tiesa, 
Jokūbėlis nėra jų sūnus. Bet jis nuo mažens ant 
jos rankų augo, buvo auklėjamas ir mylimas kaip 
savas vaikas. Išaugo rimtas, doras jaunikaitis, my
lįs savo globėjus ir jaučiąs jiems dėkingumą... 
Aišku, ir Kalvaičių lizdelis bus Jokūbėliui. Jei 
gaus gerą žmoną, pavyzdžiui, Mažeikų Onytę, tai 
bus nesunku sugyventi. Kai Jokūbėlis buvo kariuo
menėj Onytė dažnai pas Kalvaičius lankėsi, su 
jais suartėjo ir buvo jų pamilta. Rami, tvarkinga 
mergina, ne kokia pliuškė. Ir tėvai gera žmonės. 
Kalvaitienei taip ir norėjosi, kad Jokūbėlis ją už 
žmoną parsivestų. Tėvai, aišku, duotų kraičio, juk 
turtingi. Jokūbėliui būtų lengviau kurdintis.

Tokios mintys dažnai užklysdavo į Kalvaitie- 
nės galvą ji ir su vyru nekartą apie tai pasikal
bėdavo Abu tikėjosi, kad Jokūbėlis ir liks toks 

geras, koks buvo iki šiol. Juodu dirbs, visur pa
dės, o senatvėj turės prieglaudą.

Visą žiemą Kalvaičiai vežė iš miško statybinę 
medžiagą. Nors savo arklių jie dar neturėjo, bet iš 
ūkininkų išsiderėdavo už savo darbus. Kai-tais net 
kelius vežimus sudarydavo. Ankstų rytą, ar šalta 
ar atlaidys, Kalvaičiai važiuodavo į mišką, kirto 
medžius, veždavo į lentpjūvę, o vakare grįždami 
kartais jau ir apiplautų medžių bei lentų parsi
veždavo. Per visą žiemą pavargę Kalvaičiai jau 
tiek buvo prisigabenę medžiagos, kad pavasariui 
atėjus buvo galima šį tą pradėti. Pirmiausia jie 
nusistatė pasistatyti kluoną. Padidėjus žemės plo
tams bus daugiau javų ir pašaro ir todėl reikalin
gas padėjimas. Prisiritę savo sklype akmenų pa
mūrijo fundamentus ir pradėjo pačią statybą. Da
bar tai buvo darbo. Tuo pat metu ir žemelė šau
kėsi arklo ir statyba nelaukė. Apie šventą Joną 
reiks piauti pievos. Reikia pastogės Tik tamsa api
brėžė Kalvaičiams dienos ilgumą. Ir tai tik po at
viru dangum. Tuo tarpu po stogu darbų irgi ne
trūksta. Reikia šis tas padaryti ūkininkams, nes 
reikia gauti iš jų arklius žemelei dirbti.

Bet diena po dienos iš Kalvaičių darbo pradė
jo ryškėti vaisiai. Iš krūvų medžių ir lentų pradė
jo j viršų kilti kluono stulpai, susikryžiavo sparai 
ir ant pirmo didesnio buvusiuose dvaro laukuose 
pastato iškilo vainikas. Kalvaičiai kluono rėmus 
apkalė stačiom lentom, stogą uždengė skiedrom... 
Puikus kluonas — džiaugėsi Kalvaičiai savo nau
jagimiu: aukštas, erdvus, dvejom durim, su pelu- 
dėm... Visi senieji pastatai jame galėtų sutilpti — 
tai tik žaisliukai. Ir rudeniop Kalvaičiai į savo 
kluoną suvežė pirmuosius javus.
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SPRINTO PASLAPTYS
Kartą kažkas paklausė įžymųjį 

amerikiečių trenerį Lerį Snaide- 
rį, kaip jam pavyksta išugdyti 
puikius sprinterius.

— Aš einu į bažnyčių, — nu
sišypsojo Snaideris, — ir mel
džiuosi. Prašau Dievų, kad jis man 
atsiųstų tokius mokinius, kaip 
Džesis Ouensas.

Tai, aišku, pokštų krėtimas, 
bet treneris iš tiesų gali išugdyti 
augštos klasės meistrą tik iš 
sportininko, kuris jau vaikystėje 
moka greitai bėgioti. Greitakojų 
berniukų ir mergaičių yra ir Te- 
hase, ir Bavarijoje, ir prie Pol
tavos, ir Lietuvoje. Tačiau tenka 
prisipažinti, kad daugelis vokie
čių ir amerikiečių trenerių turi, 
kaip sakoma, labiau “prišaudytą 
akį — jie dažniausiai geriau mo
ka išsirinkti jaunuolius ir mergi
nas, kurie žada būti įžymiais bė
gikais.

Tiesa, Snaideriui ir jo kole
goms iš dalies šiuo atžvilgiu ne
paprastai daug padeda... beisbo
las. Taip, savo gausiomis pergalė
mis amerikiečių sprinteriai gali 
džiaugtis ne be šio populiaraus 
Amerikoje žaidimo pagalbos. Beis
bolo žaidėjui per trumpą žaidimo 
laikotarpį tenka žaibiškai star
tuoti, bėgioti dideliu greičiu, la
bai dažnai “perjungti greičio bė
gius”. Prisiminkite geriausių Ame
rikos sprinterių biografijas: visi 
jie jau nuo vaikystės, kaip tai
syklė, žaidė beisbolą. Žinoma, 
greitai bėgioti moko ir kiti jud
rūs žaidimai — futbolas, krepši
nis, rankinis.

Ką kalba apie greito bėgimo 
paslaptis mokslininkai? Gaila, bet 
daugumos mokslininkų darbai ne
pilnaverčiai, ir jie mažai tepade
da konkrečiai ugdyti bėgikus. 
Biochemija, fiziologija, mechani
ka, sprinterių treniruočių metodi
ka kupini paslapčių ir daugumo
je atvejų net teoriškai dar vis ne

iššifruoti. Kol kas treneriams be
lieka ugdyti sportininkus, atsi
žvelgiant beveik vien tik į savo 
patirtį. Pirmiausia atletai moko
mi taisyklingai startuoti, raciona
liai švytuoti rankomis, atlikti tam 
tikrus judesius kojomis. Visa tai, 
aišku, neblogai, bet šios pusės — 
tai tik bėgimo technikos klausi
mai.

Ugdyti bėgiko greičio savybes 
kur kas sunkiau. Kaip jas ugdyti? 
Dauguma trenerių siūlo štangą, 
krepšinį, įvairios spartos bėgi
mus, kiti net pataria kantriai 
laukti gatavų talentų, treti iškal
bingai tyli...

Prisiminkim, kaip nuostabiai 
bėga “juodoji gazelė” Vilma Ru
dolf arba elegantiškasis italas Li- 
vijo Berutti. Jų bėgimas kažkuo 
primena veržlų skrydį. Lengvu
mas ir žaismingumas — štai kas 
pirmiausia mus žavi žvelgiant j 
jų bėgimą. Skrydžio įspūdis su
sidaro dėl to, kad šie sportininkai 
nepaprastai puikiai moka atpalai
duoti savo raumenis tuomet, kai 
jie turi ilsėtis.

Kaip mokyti sprinterį atsipalai
duoti? Kaip suderinti šį atsipa
laidavimą su reikalingos jėgos 
ugdymu? Kaip išmokyti sportinin
ką kontroliuoti savo bėgimą? 
Kaip psichologiškai paruošti 
sprinterius? Kaip dažnai bėgi
kams rungtyniauti?

I šiuos klausimus atsakyti ne

X EUROPIETIS SPECIALISTAS 
t OPTIKAS

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

Tel. 62-2231

lengva, nes kol kas treneriai ne
turi vieningos nuomonės. Vienas 
savo auklėtinius per treniruotes 
verčia atkarpas bėgioti didžiau
sia sparta, o kitas, priešingai, pa
taria tai atlikti puse jėgos. Vie
nas prieš varžybas sportininkų 
ramina, o kitas stengiasi auklėtinį 
“supykinti”, morališkai jį pa
ruošti “sprogstančiai dvikovai” — 
žaibiškam startui ir audringam 
bėgimui. Kartais triumfuoja vie
na taktika, kartais — kita. Na, o 
jeigu sportininkui tenka palikti
seną treneri ir pradėti dirbti pas 
naują, tuomet neretai jam tenka 
vėl pradėti nuo A ir B.

Nemažai kalbama ir apie tai, 
nuo kokio amžiaus reikia specia
lizuotis sprinte. Iki šiol daugybė 
susirinkimų, konferencijų ir dis
kusijų sprinto klausimais nenu
sprendė nieko racionalaus ir vie
ningo.

Kai kurie treneriai mėgsta 
tvirtinti: “Sprinteriu reikia gim
ti”. Blogiausia, kad taip įrodinė
ja ir tie, kurie savo darbo prak
tikoje, kaip taisyklė, negali nu
rodyti gatavų talentų. Tuo tarpu 
gyvenimas moko visai ko kito: 
sprinteriu galima tapti. Be to di
džiulio darbo, kurį per treniruo
tes atlieka vokietis Arminas Ha
ris, čekas Vilemas Mandlikas, 
anglas Piteris Redfordas, pran
cūzas Žoselenas Delekuras, lenkas 
Marianas Foikas, amerikietis 
Frenkas Badas, kanadietis Haris

Dovanų siuntiniai
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Džeromas, rusas L. Bartenjevas, 
kubietis Enriko Figerola ir dau
gybė kitų, jie nebūtų tapę įžy
miais šių laikų pasaulio greita
kojais vyrais.

Seniai jau laikas užmiršti “tie
są” jog sprinterio “specialybė” 
— lengva, aristokratiška. Sprin
teris turi treniruotis ne mažiau, 
kaip metikas, šuolininkas, barje- 
rininkas, ilgųjų nuotolių bėgikas. 
Žodis “treniruotė” nereiškia vien 
nubėgtų metrų sumą ar iškeltus 
štangos kilogramus. Tai ir sprin
terio psichologinis bei reikiamo 
raumenų tonuso (darbingumo) 
paruošimas varžyboms, ir daugy
bė kitų klausimų. Sprinte, kaip ir 
bet kurioje sunkioje darbo srity
je, lengvų kelių nebūna. Atsimin- 
tina, kad gero bėgiko lengvas ir 
veržlus skrydis kaip tik pirmiau
sia kalba apie tą titanišką darbą, 
kurį jis atliko, kol sužinojo ža
vingojo sprinto paslaptis.

Ruošdamasis Romos olimpiadai, 
pasaulio rekordininkas Arminas 
Haris sprinterišku greičiu nubė
go daugybę dešimčių kilometrų. 
Kiti olimpiečiai — sprinteriai per 
tą patį laikotarpį įveikė kur kas 
mažesnį atstumą. Išdava: A. Ha
ris laimėjo! Dažniausiai net dide
lių gabumų sprinteriai pritingi, 
ir tuomet vidutinių duomenų bė
gikai, juos užtemdo. Puikiausius 
vaisius, be abejo, duoda meistriš
kas talento ir darbštumo derinys. 
Be abejo, talento reikšmės neigti 
negalima, bet tenka pripažint:', 
jog lemiamas veiksnys, sprinte
riui siekiant meistriškumo, yra 
noras ir menas treniruotis, o ne 
kažkokie antžmogiški duomenys.

MĖNULIO RŪBAI
AUKSINIAI DRABUŽIAI 

DARBININKAMS
Darbininkams, kurie turi tvar

kyti pavojingą raketų kurą, yra 
išrasti specialūs drabužiai iš plas
tikos, apdengtos 24 karatų auksu. 
Tokie drabužiai labai sandarūs, vi
siškai nepraleidžia oro, nei pavo
jingų kuro dalelyčių, o darbininkas 
kvėpuoja specialiais įtaisais. Ka
dangi toks kuras lengvai užsidega, 
tie drabužiai padaryti tokie, kad 
pakelia net 3,000 laipsnių Fahren- 
heito temperatūrą. Tie drabužiai 
yra vadinami Mėnulio drabužiais,

nes jie gali būti panaudoti ir ke
lionei į Mėnulį. Juos sudarė Snyder 
Manufacturing bendrovė New Phi- 
ladelphijoje, Ohio.

VIŠTIENA SAUGIAUSIA NUO
ATOMINIŲ KRITULIŲ

Kaip rašo “Science Digest”, viš
tos labiau už kitus gyvius įstengia 
eliminuoti kritulius, leidžiančius 
atominius spindulius, ir dėl to viš
tiena sudaranti mažiausią pavojų 
šiame atominiame amžiuje. Chica- 
gos universiteto profesorius dr. J. 
Rust tvirtina, kad net ir po sunkios
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PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpila! ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

Rockdale stotis. Tel.: LW 1320
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

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

•.■.■.W.-.V.'.’.V.-.'.V.'.’.'.W.V.W.W.’.W.’.SV.W/AW.V,

KOLONIZUOJA IR LITERATŪRĄ
Dar vienas nekrologas vėl ats

kleidė vieną iš rūpestingai už 
uždangos laikomų faktų, liudijan
čių, kaip “didieji broliai” koloni
zuoja net ir lietuvių literatūrą.

Rugsėjo 16 dieną (kažkur, ne 
Vilniuje, o gal ir ne Lietuvoje) 
mirė tūlas Josifas Kotliaras, ra
šytojas, rašęs daugiausia eilėraš
čius vaikams, žydų, rusų, ukrai
niečių ir lietuvių kalbomis. Apie 
jo (kaip savo nario) mirtį prane
ša “Lietuvos TSR Rašytojų są
junga.”

Kotliaras su Lietuva tiek tetu
rėjo bendra, kad “nuo 1945 metų 
gyveno ir dirbo Lietuvoje”. Prieš 
10 metų vienas jo eilėraščių rin
kinys (“Rytas”) buvo išleistas ir 
lietuvių kalba (kitomis minėtomis 
kalbomis esąs prirašęs apie 20 
rinkinių).

Gimęs 1908 metais Ukrainoje, 
jau 1930 metais, per bolševikinę 
valstybinę leidyklą, “padovano
jo” Ukrainai pirmąją knygą. Ka

ro metu jis jau "ugdė literatūrą” 
... Uzbekijoj tvarkė radijo lite
ratūrinę programą), o tuoj po ka
ro tapo permestas papildyti “ta
rybinių rašytojų” eiles Lietuvoje.

Kitas Lietuvos sąlyčių su “di
džiaisiais broliais” vaisius šiomis 
dienomis buvo primintas visai ki
tokio pobūdžio, kilęs iš kito laiko
tarpio. J Vilnių atvyko Charko
vo mokslinio — tiriamojo insti
tuto direktorius Aleksandrus 
Uginčius. Jį, technikos mokslų 
daktarą (hidrologą) pasikvietė j 
svečius Kauno politechnikos ins
titutas ir Vilniaus hirdotechnikos 
-melioracijos institutas. Tačiau 
pakvietimo priežastis buvo ne 
moksliniai sumetimai, o tai, kad 
Uginčius yra lietuvių kilmės. Tie
sa, jis tik žino tą savo kilmę, bet 
apie Lietuvą supratimo nejgijęj, 
kalbos neišmokęs ir į Lietuvą 
netgi nei "dirbti ir gyventi” ne
atsiųstas: “didieji broliai” jį tuo 
tarpu priskyrė Ukrainai. O kaip 
jis "didžiųjų brolių” dispozicijoj 
atsidūrė, paaiškina jo sutikėjai 
Vilniuje: “Mokslininko senelis 
buvo kilęs iš buvusios Raseinių 
apskrities, Gorainių kaimo. Jis 
dalyvavo 1863 metų sukilime ir 
už tai caro valdžios buvo ištrem
tas į Sibirą”. Iš tėvų A, Uginčius, 
dabartinis profesorius, esąs gir
dėjęs, kad į Lietuvą jis buvęs 
trumpam laikui atvežtas, būdamas 
penkerių metų amžiaus, bet jis 
nieko apie tą apsilankymą neat
simenąs, (LNA) 

atominės atakos nebus sunki pro
blema surasti maisto, kuris neturi 
pavojingo kiekio atominių spindu
lių.

Ruduo ir žiema — vėl nuolatinis važinėjimas 
į mišką... Bet Kalvaičiams dabar žymiai lengviau, 
nes didžiuma medžiagos jau namie. O, be to, už 
gautą savanorio pašalpą Jokūbėlis nupirko pora 
arklių, dar vieną karvę, įvairių reikalingų padar
gų. Vežimą, arpą ir daug kitų smulkesnių daiktų 
patys pasidirbo. Nuo pavasario — vėl statyba: 
tvartai, gyvenamas namas ir pabaigoje — klėtis. 
Per žiemą klėčiai ir tvartams naudojo senąjį kluo- 
nelį, kuris dabar jau buvo tuščias.

Pavasarį Kalvaičiai dar užveisė nemažą sodą. 
Dalį medelių pirko, kitus iš kaimynų gavo. Ir drau-Į 
ge su sodyba pradėjo augti sodas: čia buvo ir obe
laičių, ir kriaušių, ir vyšnių, ir slyvų ir vaisinių 
krūmelių. O už naujojo kluono Kalvaičiai įsmei
gė visą eilę topelio šakų, nukirsto nuo senosios 
sodybos plačiašakio milžino, šie medžiai prigyja 
iš šakų, greit auga. Tai buvo lyg simboliškas abie
jų sodybų sujungimas.

Stebėjo žmonės Kalvaičių sodybą ir gėrėjosi. 
Buvo ir tokių, kurie su pavydu žvelgė.

— Bepigu Kalvaičiams, — kalbėdavo kiti nau
jakuriai, — patys stato, gauna pakankamai medžia
gos, pašalpą. O mums — vargas dar ilgus metus 
slėgs. ,

Pagaliau atėjo eilė statyti gyvenamą namą — 
pirkias... Čia Kalvaičiai negailėjo prakaito ir įdė
jo visą sielą ir meistriškus sumanumus. Namas 
dviem galais, kurių viename virtuvė, valgomasis, 
skiriama iš gonkų pusės prieškambario. Antrame 
gale — priešseklytis, seklyčia, seklytėlė. Šalia vir
tuvės — sandėlys, kamara vadinamas. Išorė — vi
dų pralenkia: čytas lentinis, vėtrinės su išpjausty
tais žirgeliais, stogas skardos. Langai dideli, dviša
liai, dvejos durys į lauką. Visur grindys. Kaip pas 
ponus, sakydavo kaimynai.

Kai Kalvaičiai persikraustė į naująsias pir
kias jos net jiems patiems atrodė perdidelės. O 
kai po kelių dienų užėjo į senąsias — atrodė tokios 
niūrios, ankštos. Kaip jie jose galėję iki šiol gy
venti?

Kalvaičių sodyba, nors daug ko dar trūko, bu
vusio dvaro laukuose atrodė pati gražiausia. Jai bu
vo priartėjusi dar vieno savanorio. Kitos sodybos 
dar gana niūriai atrodė: čia tik vienas triobesis, 
ten du, kitur tik pusė, antras galas kūleliais už
raišiotas. Tačiau šie keli metai tiek pakeitė aplin
kos vaizdą, kad tiesiog pažinti nebuvo galima. 
Laukai visi apsėti, aparti, visur, nors ir dar ir 
skurdžiose sodybose, knibžda žmonės. Sunkiai dir
ba, bet dirba sau, savo vaikams. Be darbo ir vargo

nieks veltui nieko neduoda. Naujakuriai nebijo nei 
vargo nei darbo. Dar metai kiti ir čia bus kaimas, 
kaip ir kiti, su visais trobesiais, sodeliais. Poilsio 
metu skambės jaunimo dainos. Lietuvis ant savo- 
sos žemės.

Su nauju pavasariu Kalvaičiai baigė tvarkyti 
sodybą. Lentų likučiais aptvėrė tvoras, iškasė šu
linį. šis darbas buvo kiek užtrukęs, nes ne iš kar
to rado tinkamą vandenį. Ūkio reikalams vandenį 
ilgokai teki semti iš upelio. Dabar šulnys geras, 
cementiniu rentiniu, su svirtim. Jokūbėlis ant nau
jojo kluono kraigo įtaisė garnializdį, o į užkluo- 
nėj sužaliavusius topelius įkėlė inkilėlių. Sodely 
keli aviliai bičių. Tebūna tikra ūkininko sodyba.

Dabar Kalvaičiai jau atsikvėpė, nors darbai 
ūkyje niekad nesibaigia, bet ir poilsiui yra vietos. 
Jokūbėlis jau išeidavo į jaunimą. Kalvaičiai nujau
tė, kad Jokūbėlis ir į Mažeikius užsuka, ir Onytę 
aplanko. Jo širdis savo duoklės pareikalavo, o ir 
namams reikalinga jauna šeimininkė. Vieną vakarą 
ir sako Kalvaitienė:

— Jokūbėli, ar nebūtų laikas tau šeimininkės 
pasiieškoti. Aš jau sena, tiesiog paklystu šiuose 
namuose.

— Nežinau, dėdiene, kad gal dar tu pašeimi
ninkautum. Gal peranksti marčią vesti?

— Jokūbėli, tu jau subrendęs vyras, o pažiū
rėk, Mažeikių Onytė kokia puiki į porą. Ji taip ta
vęs ilgėjosi, kai tu buvai kariuomenėj. O ir tėvai 
geri žmonės, daug padėjo namus statant.

Jokūbėliui dėdienės žodžiai maloniai pakuteno 
širdį. Jis jautė, kad tiek dėdei tiek dėdienei patin
ka Onytė. Bet dar smagiau, kai tą žodžiu pasako. 
Visas kaimas žinojo Jokūbėlio su Onyte draugystę 
ir Jokūbėlis buvo pasiryžęs ją vesti. Tik, būdamas 
labai jautrus, jis nenorėjo skubėti, kad dėdienei 
neatrodytų, jdg ji jau nebereikalinga. Dabar kas 
kita: pati dėdienė pritaria ir net ragina. Jokūbėlis 
mylėjo dėdienę kaip savo tikrą mamą ir jos valia 
jam buvo šventa. Tai dabar, neabejotinai jos valia 
išgirdęs, jis jau nebuvo reikalingas daugiau ragi
nimų.

Prieš adventą Jokūbėlio parapijos klebonas, 
užbaigęs pamokslą, pradėjo vartyti sąsiuvinį. Žmo
nės net kosėję liovėsi — visiems įdomu, kas jau 
rengiasi vesti. O klebonas iš lėto skaitė iš savo ’ą- 
siuvinio: “Į luomą moterystės rengiasi šie asmens: 
Jokūbas Kalvaitis, jaunikis ir Ona Mažeikaitė, 
mergina, abu iš Vėžių kaimo, užsakymas pirmas.” 

i
(Pabaiga)

ARTĖJA VASAROS MALONUMAI AUSTRALIJOS PAKRAŠČIUOSE
■■ j ■■ i — » ■— — i ■■ i m i — i — ■■ i » i M o

Kas bus 2000 metais?
RAŠO I. GUTAUSKAS

Trečiojo tūkstantmečio pra
džioje žemė turės naują veidą. 
Taip tvirtina ne utopininkai, bet 
mokslininkai, technikai ir išradė
jai. Jau dabar daugelis dirbtuvių 
ir laboratorijų praveda paruošia
muosius darbus šiai ateinančiai 
erai. Liko keturiasdešimt metų 
įvykdyti tam perėjimui į šį naują 
pasaulį, kuriame daug kas atrodys 
kitaip, negu dabar. 2000 metais 
Žemėje gyvens 6 milijardai žmo
nių. Taigi per 40 metų gyventojų 
padidės daugiau negu 3 milijar
dais. Ir šie 3 milijardai žmonių 
taip pat norės valgyti. Bet pro
porcingai su gyventojų prieaug
lio didėjimu mažėja naudingos 
žemės ūkio plotas. Vanduo, vėjas 
ir šaltis nuneša darbingus žemės 
sluoksnius į jūras ir vandenynus.

Ekspertai tvirtina, kad šį vyksmą 
tam tikru laipsniu galima sulė
tinti. Bet vien tik ši priemonė 
neišgelbės žmonijos nuo bado 2000 
metais. Jau mūsų laikais žemės 
plotas, tinkamas žemės ūkiui, iš
naudojamas nepakankamai, kad 
sočiai išmaitintų visą žmoniją. 
Žinoma, 38 mlijonų kvadratinių 
kilometrų įsisavinimas tropinėj 
juostoj kuriam laikui palengvins 
padėtį, bet žmonijai aprūpinti 
2000 metais reikia surasti kitokį 
sprendimą.
2000 metais reikia surasti kitokį 
žemės juosta, kurioj gamtinės są
lygos neleistų išauginti augalų. 
Ten, kur dabar yra dykumos, bus 
jūrų ir ežerų, kurie teiks drėg
mės. Saulės šiluma, sukoncentruo

ta j milžinišką veidrodinę siste
mą, pagamins milijardus kilovatų 
elektrinės energijos, įjungiančios 
į darbą milžiniškas vandens spau
dimo stotis dykumų sritims drė
kinti. Lediniuotojo vandenyno pa
krantėse bus įkurti nauji mies
tai. šiaurės Sibire, Aliaskoje, 
šiaurinėj Kanadoj, ten, kur mū
sų laikais vyrauja ledas, iškils 
nauji pramonės centrai. Žemės 
ūkis taip pat pasiims savo žinion 
kol kas nevaisingus plotus. Po
liarinėj juostoj įvyks klimatinių 
pakitimų. 2000 metais šios sri
tys nebebus jau šaltos ir sausos. 
Mokslininkai nustatė, kad polia
rinių jūrų ledinės masės greičiau 
tirpsta, negu pasidaro naujos. 
Jie nori ištirpdyti poliarinius jū
rų ledus koncentruotais saulės 
energijos spinduliais ir pietų van
denynų Šiltu vandeniu, šiaurės 
Sibiras, Aliaska ir šiaurinė Kana
da, tariant jų žodžiais, pavirs į 
derlingus plotus. _

5
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aūsv pąstocė
KONCERTAS MELBOURNE!

Lapkričio 11 d. Kew miesto ro
tušėje (Town Hall) įvyksta meti
nis Melbourne lietuvių Dainos 
Sambūrio koncertas.

Apie tai plačiau bus rašyta ir 
skelbta vėlesniuose M.P. nume
riuose.

Pranešimai

CANBERRA IŠ ARTI
Rugsėjo 28 d., penktadienį, ma

no žmona ir aš išsirengėme ap
lankyti Canberra. 11 vai. ryto iš
vykome iš Sydney, o 5 vai p.p. jau 
buvome sostinėje. Pakeliui sustojo
me Goulburn. Tą dieną čia vyko pa
vasario alyvų festivalis, kurį ati
darė Amerikos ambasadorius, at
vykęs iš Canberros. Atidarymo ce
remonijas stebėjome ir mes. žmo
nių iš apylinkių susirinko nemažai, 
nors oras buvo šaltas, šaltesnis, ne
gu Sydney.

Canberroje apsistojome vaišin
gų p.p. Jurgio ir Bronės Žilinskų 
namuose ir jų globojami per tris 
dienas turėjome progos susipažinti 
su Canberra. J. Žilinskas vienas iš 
pirmųjų apsigyveno Canberroje ir 
pirmas įsigijo savo namą.

šeštadienį apžiūrėję karo muzie
jų ir kitus įdomesnius pastatus, 
parkus. Ką tik pastatytas naujas 
puikus tiltas, o kitas dar tebesta
tomas. Taip pat tvirtinamos už
tvankos ir ruošiama vieta ežerui.

Palyginus, kokią Canberrą aš 
mačiau prieš 30 metų su dabartine, 
tai matosi milžiniška pažanga.

Sekmadienį p.p. Žilinskai suruošė 
vaišes: svečių susirinko gražus bū
relis. Keletas atvykusių buvo ir iš 
toliau. Paruoštas p. Žilinskienės 
gardus užkandis ir šaltas alutis 
svečius puikiai nuteikė.

Canberros lietuviai labai puikiai 
susitvarkę, beveik kiekvienas turi 
nuosavus namus, pasistatę vilas, 
vasarnamius. Per tą ilgą savaitga
lį daug vietos lietuvių buvo išvykę 
j Sydney ir kitur.

Canberros lietuviai yra labai 
praktiški: turi užvedę puikius vai
sių sodelius, augina daržoves, lai
ko vištų. Tų trijų dienų laikotarpy 
turėjau progos aplankyti keletą lie-

tuvių šeimų. Visi nuoširdūs, vai
šingi. P.p. Martišiai pavaišino sa
vo sodo riešutais. Man atrodo, 
Canberroje įsikurti lengviau. Vyks
ta didelės statybos, tad ir darbų 
netrūksta.

Antradienį atsisveikinę su malo
niais šeimininkais išvykome namo, 
ir per 5 valandas jau buvome Syd
ney.

Antanas Baužė

NAUJAS SPEKTAKLIS 
ADELAIDĖJE

Antroji mūsų aktorių grupė — 
Adelaidės Teatro Mylėtojai lapkri
čio mėn. 9 ir 10 dienomis (penkta -

dienį ir šeštadienį) Lietuvių Na
muose stato Sofijos Čiurlionienės- 
Kymantaitės 3 veiksmų 6 paveiks
lų dramatinę poemą, kurią scenai 
pritaikė Paulius Rūtenis ir kurią 
režisuoja Jonas Neverauskas. Vei
kalas nukels žiūrovus į gilią lietu
vių senovę.

Šis scenai pritaikytas Čiurlio
nienės kūrinys yar giliai patrijoti- 
nis, labai subtilus, ataustas pasa
kos motyvais, gyvas nuo pradžios, 
iki galo. Daug dėmesio jame skirta 
lietuvių kalbos grožiui, jos skam
bumui ir melodingumui.

Veikalas bus žinomas mums 
VAIVOS vardu. Jį ruošia Teatro 
Mylėtojai, daugumoje adelaidiškis 
jaunimas, dirba nekasdienišku už
sidegimu ir energija. Atrodo, kad 
jie yra giliai pamilę visą Čiurlio
nienės atvaizduotą Lietuvos seno
vę.

Pritaikęs Vaivą scenai, Paulius 
Rūtenis veikalą skaitė eilei adelai- 
diškių menininkų, kurie iš karto 
juo susižavėjo ir skatino Rūtenį ne
gaištant Vaivą statyti. Rūteniui iš
vykus gastrolėms su australų te
atrine grupe, Vaivą režisuoti ėmėsi 
Jonas Neverauskas.

(ALŽ)

KRISTAUS KARALIAUS 
ĮR ATEITININKŲ ŠVENTĖ
Spalio 28 d. Sydney ateitininkai 

ruošia iškilmingą Kristaus Kara
liaus šventės minėjimą: 12.45 vai. 
iškilmingos pamaldos bus laikomos 
St. Felix bažnyčioje Bankstown 
(Hume Highway ir Chapel Rd. 
kampas). Pamaldų metu giedos 
Dainos choras, vad. p. K. Kava
liausko. Tuoj po pamaldų Daina
vos salėje, Bankstowne, minėjimo 
iškilmės: ateitininkų įžodis, p. J. 
Petniūno paskaita ir meninė dalis. 
Kviečiame visus šioje šventėje kuo 
skaitlingiau dalyvauti.

Sydney ateitininką valdyba

t CABRAMATTA HOTEL t
❖ Tel. UB 1619 ?
•j‘ moderniškiausias viešbutis prie Cabramattos gelžinkelio tilto. v
>į> Geriausias RECHES alus ir pilnas pasirinkimas vietinių ir už- Z 

sieninių gėrimų. Užsakymai pristatomi į namus. Vakarais — 2
X gera muzika. J
♦•♦♦^♦ėjM^^jMjt^Į^HjM^M^M^jM^Mj******^***^****#******^#^******^^^

NEUŽTENKA TIKTAI LAIKRAŠTĮ SKAITYTI, REIKIA IR UŽ JĮ 
ATSILYGINTI. AR KARTAIS NESI SKOLINGAS UŽ 

“MŪSŲ PASTOGĘ?”

KIEK AŠ SUŽINOJAU!

LAPKRIČIO 18 D.

ALB CABRAMATTA APYLINKĖ 
RENGIA SAVO

DEŠIMTMEČIO SUKAKTI
IR BALIU

<■ Šios šventės programoje numatyta:

Iš Ramovėnų veiklos. 
iMelbourne

MELBOURNO SKYRIAUS 
RAMOVĖNAI ĮSIGIJO VĖLIAVĄ

Ramovėnui p. Pridotkui vado
vaujant ponia Pankevičienė malo
niai sutiko išsiūti Melbourno ra- 
movėnams skyriaus vėliavą. Tad 
švenčiant Vasario 16 d., Tautos 
šventę ateinančiais metais greta 
kitų lietuviškų organizacijų vėlia
vų Melbourne pirmą kartą suple
vėsuos ir ramovėnų vėliava.

ATGIJO MELBOURNE 
RAMOVĖNĖS

Teko sužinoti, kad karių žmonos 
— ramovėnės greitu laiku žada 
stoti talkon ne tuščiais pažadais, 
bet darbais. Sveikiname mūsų 
brangiąsias talkininkes ir linkime 
ištvermės.

L.K.V. S-gos “Ramovė”
Melbourno Skyriaus Valdyba

KA REIŠKIA
“Kauna* — Riga — Tallinn”?

M.P. Nr. 41 Sporto skyriaus ko
respondencijoje apie šachmatus ra
šoma, kad latviai yra paskyrę pa- 
baltiečių šachmatininkams pereina
mąją taurę įrašu “Kaunas — Riga 
— Tallinn”. Gaunasi įspūdis, kad 
šiuo įrašu norima pabrėžti Pabal
tijo valstybių sostinės. Deja, Kau
nas niekad Lietuvos sostine nėra 
buvęs. Jis yra buvęs tik laikinąja 
sostine, gi Lietuvos konstitucijoj 
aiškiai įrašyta: “Lietuvos sostinė 
yra Vilnius”. Kaip išaiškinti aną 
latvių įrašą taurėje? Man atrodo 
čia galimi du atvejai: a) gali bū
ti, kad jaunesnieji latvių sporti
ninkai nežino mūsų istorijos ir 
klaidingai įrašė Kauną vietoje Vil
niaus. b) Taip pat galimas daly
kas, kad latviai žinoję, jog mūsų 
sostinė yra Vilnius, bet nenorėję 
užrūstinti lenkų ir įrašė Kauną, nes 
lietuviai dėl to nesirūstins.

Kaip ten bebūtų, bet mūsiškiui 
sportininkai turėtų šį klausimą 
greitai sutvarkyti. Jeigu tai yra 
pirmas atvejąs ir paprasta klaida, 
tai įraše ant taurės žodį Kaunas 
pakeisti už keletą šilingų žodžiu

Pamaldos Cabramatta R. Kat. parapijos Sacred Heart " 
bažnyčioje 2 vai. p.p. ■■
Tuoj po pamaldų 3.30 vai. renkamės į Belvedere Ball- 
room salę (John Str., Cabramatta). “
4 vai. iškilmingas posėdis — minėjimas (dalyvaus kviesti ' ► 
N.S.W. Teisingumo ministeris Mr N.J . Mannix ir Dar- ■« 
bo Partijos vado pavaduotojas Mr E.G. Whitlam su po- .. 
niomis).
Po minėjimo pietūs, paruošti Cabramatta vaišingų ponių “ 
ir balius grojant puikiam orkestrui.
Cabramatta moterų choras, duetai ir apylinkės įsisteigi- 
mo laikais puikiai dainavęs Sydney lietuvių dvigubas “ 
kvartetas, vadovaujamas B. zKiverio ir V. Asevičiaus pa- " 
linksmins baliaus dalyvius.

Pakvietimus platina:
E. Migevičius, 39 Junction Str., Cabramatta.
V. Bitinas, 139 Railway Pde., Canley Vale.
P. Alekna, 88 John Str., Cabra-Vale Furnitures, Tl. UB 2899. ’ “ 
Pakvietimų kaina £1 įskaitant ir pietus.
Gėrimai gaunami vietoje 'normaliomis kainomis.
Esant ribotam vietų skaičiui pakvietimai prie įėjimo ne- ” 

bus pardavinėjami. Prašome pakvietimus įsigyti ne vėliau, kaip ” 
iki lapkričio 15 d.

1.

2.

3.

4.

5.

Cabramatta apylinkės valdyba

Vilnius, ir viskas bus tvarkoje.
Bet jeigu latviai sportininkai jau 

sąmoningai išbraukė iš Lietuvos 
istorijos ir žemėlapio mūsų sosti
nę ir ją priskyrė lenkams, tai mū
sų sportininkai turėtų tuojau iš to 
turnyro pasitraukti ir pareikšti 
protestą jų sporto vadovybei bei jų 
politinei vadovybei Sydnėjuje.
1962.10.18. J.P. Kedys

KALĖDINIAI SIUNTINIAI

ž<
DABAR JAU LAIKAS UŽSISAKYTI KALĖDINIUS SIUNTI 
NIUS SAVO GIMINĖMS IR PAŽĮSTAMIEMS, LIETUVOJE.
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Tuo tikslu, dėl smulkesnių informacijų ir naujų kainoraščių 
prašome kreiptis į:

Baltic Stores Ltd
(Z. Juras)

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND. 
Tel. SHO 8734.

jauTikra lietuviška Bendrovė, patarnaujanti tautiečiams 
virš 20 metų.

Pasiunčiame: Medžiagas, gatavus rūbus, siuvamas 
maistą, avalynę ir visa kita, kas yra leidžiama.

Mes garantuojame kiekvieno siuntinio pristatymą 
vaičių laikė.

Mūsų padarytos sąskaitos siunčiant siuntinius per
teiks Jums teisės gauti mokesčio nuo Jūsų uždarbio sumažini
mą (Income Tax).

Pakvitavimą su siuntinio gavėjo parašu, pristatome kiek
vienam siuntėjui.

Pasinaudokite mūsų geriausiu ir asmeniškų patarnavimu

mašinas.
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Talkos
Melbourne Lietuvių Kooperatinė 

Kredito Draugija “Talka” (pirmoji 
lietuvių kooperatinė įmonė) užbai
gė pirmuosius veiklos metus ir rug
sėjo 29 d. turėjo pirmąjį narių me
tinį susirinkimą. Talkos pirmieji 
metai baigti su/£18.4.8 pelno. Nors 
skaičiais pelnas atrodo ir nedidelis, 
tačiau turint galvoje kūrimosi or
ganizacinius darbus ir įgytą paty
rimą atlikto darbo vertė yra mil
žiniška. Tai įvykdė Talkos valdyba, 
kurią sudarė: pirm. Liudas Bar- 
kus, vicepirm. Vytautas Bartuška, 
sekr. Ferdinandas Gužas, atskaito
mybės vedėjas Juozas Šniras ir na
rys Juozas Kalnėnas.

Iš pirmininko pranešimo patiria
me apie Talkos kūrimąsi ir jos au
gimą. Pereitų metų liepos 15 d. 
steigiamajame susirinkime buvo su
daryta augščiau minėtoji valdyba, 
kuri tų pačių metų rugsėjo 15 d. 
draugiją įregistravo Viktorijos Ko
operatyvų Registro įstaigoje, o spa
lio 4 d. Lietuvių Namuose atida
ryta jos įstaiga. Talka pradėjo sa
vo darbą turėdama vos 11 narių, 
o metus baigiant jau sulaukė 68 
narių, kurių tarpe yra ir geelon- 
giškių.

Asmuo, norėdamas būti Talkos 
nariu įmoka ne mažiau £5 įnašo ir 
£1 įstojamojo mokesčio, čia reikia 
priminti, kad nario įnašai neding
sta: jam išstojant iš draugijos įna
šai gražinami, gi vienas svaras įs
tojamojo mokesčio negrąžinamas, 
kuris sunaudojamas administraci
nėms išlaidoms padengti. Draugija 
pradėdama darbą turėjo £115 įna
šų, o dabar turi £610. Talka priima 
ne tik įnašus, bet ii* indėlius (su
taupąs) mokėdama 4% palūkanų 
(daugiau nei saving bankai). Su
sirinkimo dieną Talka turėjo 
£1856.16.6 indėlių.

Kooperatinės kredito draugijos 
tikslas padėti savo nariams duo
dant paskolas. Talka susirinkimo

Kai dideli snaudžia, tai vaikai 
neužsileidžia. Jau kiek laiko Ban- 
kstowno mokyklos mokiniai inten
syviai ruošiasi naujam vaidinimui: 
gruodžio 8 d. Dainavos salėje Ban- 
kstowne matysime originalų veika
lėlį vaikams — Sigutę, parašytą ir 
režisuojamą p. V.R. Saudargienės. 
Veikalui dekoracijas piešia Algis 
Plūkas. Veikalėlio pastatymą glo
boja ir visa technikine puse rūpi
nasi Bankstowno apylinkės Kultū
ros Taryba.

★
Pagausėjo paskutiniu metu auto 

nelaimių lietuvių tarpe. Neseniai 
susidūrime nukentėjo cabramatiš- 
kė A. Pauliukonienė. Kol mašina 
remontuojama vargšas Pauliuko- 
nis vėl turėjo ištraukti iš palėpės 
savo dviratį. Ir. Mūsų Pastogės ad
ministratorius ir Krašto Valdybos 
narys p. Stašionis krisdamas iš sa
vo Zefyro laužo spėjo pasibelsti į 
dangaus vartus. Paaiškėjus jo pro
fesijai buvo skubiai grąžintas į že
mę senoms pareigoms.

★
Melbourne Liet. Moterų Soc. 

Globos Draugijos dešimtmečio iš
kilmėse paaiškėjo, kad viena lietu
vė moteris verta keturių vyrų. Va
lio Melbourno moterys!

★
Dr. Irvis Venclovas šiais metais 

baigia Prince Alfred ligoninėje 
(Sydney) dviejų metų gydytojo 
stažą ir ateinančiais metais pereina 
į Sydney universiteto mokomąjį 
personalą. Dirbdamas universitete 
jis drauge ruošis chirurgo specia
lybei.

★

Trečiadienį, spalio 17 d., laivu 
Canberra iš Sydeny į Ameriką iš
plaukė melburniškis Dumskis. Iš-

važiuodamas aplankė M.P. redak
ciją ir pasisakė vykstąs į Ameriką 
pasidairyti geresnių gyvenimo są
lygų. Jo šeima tuo tarpu palikusi 
Melbourne.

★
Trečiadienį, spalio 17 d. Vijos 

Vėtros šokių rečitalio metu įvyko 
tenpat ir Sydney lietuvių dantų gy
dytojų (ponių) konferencija. 
Svarstyta išraiškos šokio proble
ma ir dantų gydymas.

★
Šio mėnesio pabaigoje Chamber 

of Manufacturees of N.S.W. ruo
šia iškilmingus pietus, kas sudaro 
Industrijos ir komercinės bendruo
menės svarbiausią funkciją. Juose 
pakviestas dalyvauti ir p. V. Sau
dargas, atstovaująs savo įmonę Li
zard and Co.

Pietuose dalyvaus N.S.W. gu
bernatorius Sir E. Woodward, 
premjeras Mr G.R. Menzies ir N. 
S.W. premjeras Mr Hefron.

Ku-ka

Žinomasis prancūzų karikatū
ristas Honore Daumier draugavo 
su savo bendravardžiu Honore 
Balzac. Kartą Daumier pasideja
vo:

— Tiesą pasakius, mano popu
liarumas jau turėtų būti dides
nis.

— Mielasis, — atsakė Balzac, — 
darykite taip, kaip aš: skolinki- 
tės pinigų ir negrąžinkite jų. Juo 
daugiau turėsite skolų, juo būsi
te garsesnis.

TRADICINIS METINIS 
KARIUOMENĖS BALIUS 

MELBOURNE
Šiais metais karių ramovėnų ba

lius įvyks lapkričio 17 d. 6 vai. vak. 
Northcote Town Hall. Įėjimas au
kojant nemažiau po pusę svaro. 
Baliaus metu švietimo vadovas 
p. Baltokas su savo stipriomis me
ninėmis pajėgomis žada pasirodyti 
ir užimponuoti svečius. Gros puikus 
orekstras. Prieinamomis kainomis 
bufetas, loterijos ir kt.

Kaip ir kasmet taip ir šiais me
tais Melbourno ramovėnai savo 
tradicinį karių balių žada pra
vesti jaukioj, tautinės dvasios at
mosferoj. Prašome gausiai daly
vauti ir nesivėluoti.

GEDULINGOS PAMALDOS UŽ 
ŽUVUSIUS KARIUS IR KA
RIUOMENĖS ŠVENTĖS IŠKIL

MINGAS MINĖJIMAS
Pamaldos už žuvusius Lietuvos 

karius, savanorius, partizanus ir 
šaulius šiais metais įvyks Melbour
ne lapkričio 25 d. šv. Jono bažny
čioje. Tuoj po pamaldų šv. Jono 
bažnyčios parapijos salėje įvyks iš
kilmingas minėjimas; a) oficialio
ji ir b) meninė dalis.

L.K.V. S-gos “Ramovė" 
Melbourno Skyriaus Valdyba

PLKN. v: ŠLIOGERIO 
PASKAITA

Rugsėjo 16 d. Melbourne Lietu
vių Klubo patalpose p. Šliogeris 
skaitė kariams ramovėnams paskai
tą tema “Ketvirtasis Lietuvos Sei
mas”.

Paskaita įdomi ir gyva. Gerb. 
svečias po paskaitos mielai atsaki
nėjo į patiektus klausimus. Linki
me p. Šliogeriui būnant Melbourne 
ateityje paskaityti ir daugiau pas
kaitų iš nepriklausomos Lietuvos 
laikų. Kupstas

MŪSŲ DAILININKŲ LAIMĖJIMAI

metinės
dieną davė £2.850 paskolų vienuo
likai asmenų.

Talkos pirm. p. Barkus paaiški
no daugeliui rūpimą klausimą apie 
indėlių saugumą. Gauti indėliai 
tuojau įmokami į Commonwealth 
Saving Banką, už kuriuos gauna
ma 3į% palūkanų. Pinigus į ban
ką gali įmokėti kiekvienas valdybos 
narys, bet juos išimti tegalima tik 
su trijų valdybos narių parašais, 
jų tarpe ir tasai asmuo, kuris yra 
apdraustas draudimo įstaigoje. 
Tas draudimas reikalingas narių 
sudėtų pinigų saugumui.

uo metu arpujantgie iavne 6:9..
Šiuo metu jau parengti draugi

jos įstatai lietuvių kalba, kurie ne
trukus bus atspausdinti. Draugijos 
veiklą ir atskaitomybę tikrina vals
tijos valdžios patvirtintas revizo
rius. Šių metų pabaigoje draugijos 
veiklą ir knygas patikrino revizo
rius J. Sheehan.

Baigdamas savo pranešimą pir
mininkas padėkojo visiems nariams 
už bendradarbiavimą, o ypač dide
lė padėka tenka p.p. K. šimkevi- 
čiui, V. Savaičiui, J. Šnirui, V. Bal
tuškai, B. Zdaniui, poniai Šnirienei 
už įvairia pagalbą Talkos darbuo
se. Piniginę apyskaitą susirinkimui 
patiekė p. Šniras. Pirmųjų metų 
Talkos balansas buvo £1930.6.2.

Pagal Talkos įstatus metams pa
sibaigus iš valdybos turėjo pasi
traukti trys nariai, šiais pirmai
siais metais burtų keliu pasitrau
kė p.p. V. Bartuška, F. Gužas ir 
J. Kalnėnas. Į naują valdybą pa
sitraukusių vietoje pusiau slaptu 
balsavimu išrinkti: V. Bartuška, 
J. Kalnėnas ir B. Zdanis. Kandida
tais liko J. Petrašiūnas ii- V. Daug- 
vila.

Susirinkimui baigiantis p. J. 
Normantui pasiūlius iš gauto di
videndo sudėta £3 auka Vasario 
16-sios gimnazijai.

Rimas Vėtra

Wollongong miesto 1962 m. ak
varelės premiją (60 gn.) laimėjo 
H. Šalkauskas už akvarelę “Night 
Landscape” dabar atidarytoje kon
kursinėje parodoje miesto rotušė
je. Premijuotas paveikslas lieka 
miesto nuosavybėje. Eva Kubbos 
“Whirle Dance of the Storm” ak
varelei suteiktas “Highly Com
mended” diplomas.

*
Pavasario šventės metu Tom

worth miesto suruoštoje konkursi
nėje parodoje to miesto akvarelės 
1962 m. premiją (25 gn.) laimėjo 
taip pat H. Šalkauskas už darbą 
“Industrial Harbour”.. Tai jau 
ketvirtoji H. Šalkausko laimėta 
premija vieno mėnesio laikotar
pyje.

i

*
Tokyo mieste, Japonijoje nuo 

spalio 6 d. iki lapkričio 11 d. vyks
ta trečioji Tarptautinė Grafikos 
Bienalė, kurioje atstovaujamos 45 
valstybės su 600 grafikos darbų — 
222 dailininkai (62 japonų grafi
kai ir 160 iš kitų kraštų). Australi
ją atstovaujančių grafikų grupėje 
yra ir mūsų dailininkai • Eva Kub
bos ir Henrikas Šalkauskas. Pa
rodos iliustruotan katalogan pate
ko E. Kubbos darbas “Sudden 
Wings of Blue”.

Grafikas Ben Šan, kuris yra gi
męs Lietuvoje ir jaunystėje iše
migravęs j U.S.A., laimėjo vieną iš 
dešimties premijų — 100.000 yenų.

Stebėtojas

JUOZUI IR STASEI RAMANAUSKAMS,

jų sūnui Rimvydui mirus, gilią užuojautą reiškia

ALB Bankstown Apylinkės Valdyba

Pranešama giminėms, pažįstamiems ir bičiuliams, 
kad spalio mėn. 10 d. Footscray, Melbourno priemiesty, 

mirė JONAS ŠEMETAS,
42 metų amžiaus, kilęs iš Žemaitijos, Papilės miesto. 
Spalio 12 d. palaidotas Fawkner kapinėse.
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