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APLEISTA
SRITIS

Šiandie daug kuo pagrįstai 
džiaugiamės ir didžiuojamės — 
mūsų gausia mokslus einančia 
jaunuomene, mūsų stipriai be
sireiškiančiais chorais, tautinių 
šokių rateliais, pavykusiais di
desnio ar mažesnio masto pa
rengimais ar minėjimais, mūsų 
menininkų veržlumu, bet ma
žiausiai kalbame apie lietuvišką 
knygą, tarsi jos iš viso nebūtų 
mūsų kultūrinėje programoje. 
Tiesa, iš tolo žiūrint lietuviškoji 
knyga, atrodo, ypatingai globo
jama: kasmet sudedamos ne vie
na, bet keletas stambesnių pre
mijų, bet tas nei rašytojo padrą
sina, nei knygai kelią praskina į 
skaitytoją^- Leidyklos vis su di
desniais nuostoliais išleidžia kny
gą į pasaulį, bet ji toli nenuėjus 
atsigula tos pačios leidyklos san
dėliuose.

Operuojant statistiniais skai
čiais, kada vien tik pabėgėlių po 
paskutinio karo skaitoma virš 
penkiasdešimt tūkstančių, iš jų 
didesnė pusė inteligentų arba 
gerokai prasilavinusių, tūkstan
čio arba net kelių tūkstančių 
knygos tiražas turėtų būti grobs
tote išgrobstomas. Gaila, bet 
taip nėra. / mūsų moderniškus 
namus lengvai patenka liuksusi
niai daiktai, net svetimom kal
bom knygos, o lietuviškai kny
gai durys užtrenktos. Argi nėra 
tuščios mūsų kalbos apie lietu
vybės palaikymą, vaikų auklėji
mą tautinėje dvasioje, jeigu pa
tys išsižadame paties pagrindi
nio lietuviškumo ramsčio — sa
vos knygos? Ar nebūtų pats lai
kas atsigręžti į lietuvišką knygą 
ir jai skirti atitinkamų vietą tiek, 
kultūrinėje veikloje bendruome
niniu mastu, tiek kiekvienas as
meniškai? Kodėl pas mus nėra 
suorganizuotų lietuviškų knygų 
centrų prie lietuvių namų, kur 
kiekvienas praeidamas galėtų 
pasirinkti ir net užsisakyti? Tas 
labai palengvintų knygos kelią 
į skaitytojų.

Artėja Kalėdos ir Naujieji Me
tai. Šių švenčių proga skiriame 
savo artimiesiems įvairių dova
nų. Mūsų sąlygomis lietuviškoji 
knyga šiam tikslui pati tinka
miausia ir vertingiausia. Lietu
viškoji knyga tinka padovanoti ir 
visomis kitomis progomis (var
dadienių, sukakčių, vedybų ir 
kt.). Lygiai ir organizacijos sa
vo narių atskiromis progomis vie
toje banalios dovanos tepasirenka 
lietuvišką knygą. Tuo bus atliktas 
didelis patarnavimas ne vien tik 
lietuviškai knygai, bet ir bendrai 
lietuvybei.

Labai svarbu ir knygos pa
garsinimas. Mūsų Pastogė kar
tas nuo karto paskelbia naujai 
pasirodžiusių knygų vienu kitu 
žodžiu jų pristatydama. Tačiau 
kai jos nėra čia po ranka, ne
daug atsiras entuziastų rašyti į 
Amerika ar Angliju, kad ją pri
siųstų. A^straHįjoje veikiantieji 
knygų kioskai ar platintojai tu
rėtų bent kartų į mėnesį šiame 
laikraštyje paskelbti vietoje gau
namų knygų sųrašų arba gautas 
naujas paminint ir knygos kainą 
australiška valiuta. Tokie kny
gų paskelbimai bus dedami ne
mokamai. Iš savo pusės Mūsų 
Pastogė stengsis kiekvieną nau
jai pasirodžiusią knygą, kur ji 
beišeitų, pristatyti skaitytojams 
nurodant jos kainą ir adresą. 
Nežiūrint šių užsimojimų lietu-

AR MASKVA KAPITULIAVO?
USA ir Kubos santykiai pasta

ruoju metu sukrėtė pasaulį. Pre
zidento Kennedy ryžtas rizikuoti 
visuotiniu karu pastojant kelią 
agresijai daugelio pasaulio kraštų 
buvo sutiktas su dideliu palengvė
jimu. USA, kraštas, tiek sukėlęs 
nusivylimų, šiandie vėl atsistojo 
vadovaujamoj pozicijoj, ir niekas 
negali pasakyti, kad Amerika nė
ra pirmaujanti valstybė. Visos 
pasaulio tautos stebi su didele 
įtampa tolimesnius' U.S.A, politi
kos žingsnius ir manevrus. Nežiū
rint ligi šiolei padarytų klaidų ir 
nuolaidų, dabar U.S.A, stovi tvir
tai, o Sovietų Rusija, Kubos kon
flikte parodžiusi savo agresyvų 
veidą ir kėslus, turėjo gėdingai pa
sitraukti. Jau vien tik šitas žings
nis atgal pavertė Sovietų Sąjun
gos visą propagandą niekais, nes 
net paskutinis skeptikas iš pas-
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Australijos policija perspėja, 
kad meškeriotojai, žuvaują ant uo
lų vandenyno pakraštyje, rizikuo
ja savo gyvybėmis.

Policija perspėja, kad 1) rizikin
ga žvejoti ant uolų vienam, netu
rint vieno ar kelių žuvininkų drau
gų 2) negalima nusisukti nuo jū
ros: nematant gali iškilti staiga 
banga ir tave nušuoti pavojingoje 
vietoje. Patartina meškeriotojams 
turėti gelbėjimosi diržus, pritvir
tintus virve prie kranto, 3)niekad 
nepatariama eiti meškerioti į vie
nišas vietas esant audringai jūrai.

★
Su vasaros sezonu prasideda 

ir gaisrų pavojai Australijoje. Jau 
šiandie yra draudžiama deginti 
atvirus laužus tiek mieste, tiek ir 
provincijoje.

★
Rusai pereitą savaitę paleido 

raketą į planetą Marsą. Jų moks
lininkai tvirtina iš turimų teo
rijų ir prielaidų, kad Marse tik-

viškos knygos kelias į skaityto
jų nepalengvės tol, kol Austra
lijoje neturėsim gerai funkcio
nuojančio knygų platinimo cent
ro su savo padaliniais ar atsto
vais kiekvienoje didesnėje lietu
vių kolonijoje. Mūsų atveju tai 
yra tiesiog vitalinis reikalas, ku
ris turėtų būti galimai greičiau 
sutvarkytas. Ar šis reikalas pir
moj eilėj neturėtų rūpėti Krašto 
Kultūros Tarybai?

L.D.

tarųjų įvykių galėjo įsitikinti, kad 
Sov. Sąjungos įsistiprinimas Ku
boje visai nebuvo vykdomas paci
fistiniais tikslais. Turėdama tokią 
bazę Amerikos paširdyje Rusija 
turėjo intencijos diktuoti Ameri
kai, bet ne derėtis prie žaliojo sta
lo. U.S.A, prezidento Kennedy 
dramatiškas žingsnis išsklaidė bet 
kokias iliuzijas ir priminė pasau
liui, kad egzistuoja dar reali jėga, 
galinti pasipriešinti Sov. Ru
sijos ir komunizmo ekspansijai.

Galimas daiktas, kad Amerikai 
Kuba buvo jautrus mazolis, kurį 
prispaudė Kubos įvykiai ir priver
tė Ameriką atsibusti, tačiau šian
die Amerikos moralinė situacija 
viso pasaulio akyse visu šimtu

Ryšium su Kubos įvykiais pa
žvelkime, kokia padėtis kitose pa
saulio vietose, kurias raudonieji 
laiko užšachavę.

Berlynas. Vis tebėra jautri Va
kariečių vieta. Remiantis spaudos 
pranešimais, Rusija pasiryžusi pa
galiau pasirašyti separatinės tai
kos sutartį su R. Vokietija dar šių 
metų pabaigoje, vakariečių tarpe 
kelia nerimo. Turint galvoje anks
tyvesnius Amerikos įsipareigoji
mus Berlyno atžvilgiu, ir ypač po 
paskutinio Amerikos tvirto pasi
rodymo, šiandie galima drąsiai 
teigti, kad Amerika Berlyno rei
kaluose nenusileis ir net pasiryžu
si rizikuoti pasauliniu karu.

Pietų Vietnamas. 'čia Amerika 
sukišo ne vien tik daug kapitalo, 
bet ir prestižo. Šiandie situacija 
kovoje su komunistiniais sukilė-

rai egzistuojanti gyvybė. Rusų ra
keta (1970 svarų) buvn paleista 
lapkričio 3 d. ir ji pasieksianti 
Marsą po septynių mėnesių.

Vatikane Katalikų Bažnyčios vi
suotiniame suvažiavime vyksta gy
vi debatai kulto ir liturigijos rei
kalais.

★
Amerika pradėjo tiekti ginklus 

Indijai konflikte su Kinija. Pas
kutiniais pranešimais Indija kinie
čius sulaikiusi, tačiau pastebėta, 
kad kiniečiai siunčia didelius pas
tiprinimus. Kare su Indija kinie
čiai naudoja patrankas, kurių in
dai dar nespėja pristatyti.

VIEŠNIA IŠ ŠIAURĖS
Rugsėjo 24 d. lėktuvu iš Mask

vos atskrido pas savo sūnų p. Ze- 
lenkevičienė. Dokumentų sudary
mas truko maždaug metus laiko, 
tačiau pati kelionė vos kelias 
dienas, šeštadienio rytą paliko 
Maskvą, o pirmadienio rytą jau 
buvo Melbourne.

Iš tiesų tai gal net ir perdaug 
greitai, nes kai Melbourne p. 
Zelenkevičienei pasakė, kad jau 
kelionė pasibaigė, kad ji esanti 
jau Australijoje ir tuoj pamaty- 
sianti savo sūnų, vargšė senutė 
visai tam nepatikėjo o tik pagal
vojo, kad tai dar vienas piktas 
rusiškas pokštas. Tik po kelių die
nų jau sūnaus namuose Geelon- 
ge ji pagaliau apsiramino ir šiuo 
metu jau baigia apsiprasti naujo
je vietovėje.

Apie Australiją jos pirmieji 
įspūdžiai, deja, ne kokie. Perdaug 
lietaus ir gamta visai kitokia. Ką 
padarysi, 76-rius metus išgyvenus 
Lietuvoje nelengva bus priprasti 
prie šio krašto tvarkos, jo klima
to ir papročių.

Jos pasakojimu Lietuvoje, ypač 
Kaune aiškiai vyrauja lietuvių 
kalba ir lietuviškos nuotaikos. Po 
Stalino mirties gyvenimas Lietu
voje tiek ekonomiškai tiek ir po
licijos atžvilgiu gerokai paleng
vėjo, tačiau dabar, įvedus naują 
valiutą, vėl padėtis sunkėja. Pre
kės brangsta, rublių sunkiau su
medžioti, o prie krautuvių, ypač 
maisto vėl atsiranda eilių.

Už vis blogiausiai buvo tuoj po 
karo. Ir tai ne tiek dėl ekonomi
nių trūkumų, kiek iš Rusijos gi-

laipsnių pakilusi. Be ilgų komen
tarų pažvelkime į paskutiniuosius 
įvykius:

Kuba: po to, kai Kubos premje
ras l)r. F. Castro atsisakė įsileis
ti UNO atstovus stebėtojus ins
pektuoti sovietinių raketų bazių 
išmontavimą, Amerika vėl atnau
jino keliom dienom pertrauktą blo
kadą. UNO gen. sekretoriaus (U 
Thant) pastangos grėsmingą žaiz
dą greitu laiku užgydyti ligi šio
lei liko be pasekmių. Matydami 
amerikiečių kietą nusistatymą ru
sai turėjo nusileisti pastatytom 
sąlygom, ir kaip paskutinės ži
nios praneša, jie savo raketines 
bazes Kuboje jau baigia išmontuo
ti.

Nors spaudos pranešimais sovie
tinės raketų bazės Kuboje ir iš
montuojamos, tačiau, kaip prane
ša pabėgėliai iš Kubos, pačios ra
ketos neišvežiamos iš Kubos, bet 
slepiamos urvuose ir rūsiuose. Pa
bėgėlių teigimu, prez. Kennedy la
bai klysta, pasitikėdamas Chruš
čiovo teigimu, kad raketos iš Ku
bos neišvežta, bet tik suslėpta.

Sovietinės nuolaidos Kubos bo
sams pasivaideno sovietinių sąjun
gininkų išdavimu ir todėl Castro 
Chruščiovu esąs nepaprastai apsi
vylęs. Net ir sovietų vicepremjeras 
(Mikojanas), atvykęs dvasioje sus

tiprinti Castro, vargu ar atstatys 
prarastą prestižą.

JAUTRŪS PUNKTAI
liais kalba už raudonųjų pralaimė
jimą.

Laos praktiškai beveik buvo nu
rašyta raudonųjų naudai. Dabar 
Laoso užimtoji neutarlumo pozici
ja stiprina viltis, kad šiame sekto
riuje dar ne viskas pralaimėta.

Pietą Korėja vis dar tebegyvena 
Šiaurinės Korėjos grėsmėje, bet 
tenai laikomos stiprios amerikiečių 
pajėgos stabdo raudonuosius už 
demarkacijos linijos.

Turkija, pati savo viduje išgy
venusi stiprių politinių sukrėtimų 
ir jausdama stiprėjantį raudonų
jų pogrindį, tačiau turėdama pu
sės milijono armiją ir kietas Ame
rikos garantijas net su bazėmis 
laikosi nesvyruojančiai.

Persija, nežiūrint jos šacho flir
tavimo su Rusija ir neįsileisdama 
amerikietiškų karinių bazių vis-

Žudikas Stašinakia nuteistas. 
Fed. Vokietijos Aukščiausias 
Teismas Karlsruhėje žudiką Bog
daną Stašinskį nuteisė 8 m. ka
lėti. Tai švelni bausmė, nes Sta- 
šinskis rafinuotu būdu, pasinau
dodamas revolveriu — nuodų 
purkštuvu, nužudė 2 ukrainiečių 
egzilų politikus prof. Rebet ir 
Stefaną Banderą. Teismo metu 
paaiškėjo, kad žudynėms įsaky
mą davė pati Sov. S-gos vyriau
sybė. Dėl to teismas Stašinskį te
laikė vien jos įrankiu.

★

Už lietuviškus odos ir kerami
kos dirbinius, išstatytus Briuselio 
parodoje, Lietuvos Dailės fondui 
paskirtas parodos aukso medalis 
bei diplomas.

tiek palieka CENTO narys ir nėra 
vilčių kad pasuktų atviriau į komu
nistinę pusę, čia daug lemia Ame
rikos doleriai.

Afrika beveik visaiš atžvilgiais 
apvylė Sov. Sąjungą. Į čia dėtos 
raudonųjų viltys ką tik atgavusias 
laisvę buvusias kolonialines valsty
bes patraukti savo pusėn susilau
kė priešingų rezultatų. Tuo tarpu 
neatrodo, kad sovietų pastangos 
sudaryti aštresnius židinius Afri
koje sukeltų didesnio nerimo Vaka
ruose.

Forinoza tuo tarpu saugi, turė
dama Amerikos militarinį užnuga
rį ir įsipareigojimus. Vienintelis 
nepasitenkinimas iš Formozos vy
riausybės pusės, kad Amerika 
griežtai protestuoja prieš invaziją 
į Azijos žemyną.

SVEČIAI PAVERGTŲJŲ SEIME
Spalio 23 Pavergtųjų Seimas 

susirinko specialaus posėdžio 1956 
Vengrijos sukilimo metinėms at
žymėti. Ta proga Pavergtųjų Sei
me apsilankė ir žodį tarė Jung
tinėse Valstybėse besilankąs buv. 
Argentinos prezidentas ir viena iš 
stambiausių Argentinos asmeny
bių gen. P. E. Aramburu. Savo 
žody jis konstatavo tebeparaližuo- 
jantį Vakarus suglebimą ir stoką 
atsakingumo.

Posėdyje apsilankė ir eilė kitų 
svečių. Kubos Revoliucinės Tary
bos atstovas pažymėjo, kad vien 
tik “karantinas” Kubai laisyėu 
nesugrąžins. . “New York Herald 
Tribune” redaktorius S. Freidin, 
“The Forgotten People” knygos 

lumos privažiavusių įvairių “bez- 
prizornikų” bei plėšikų, kurie be 
jokios drausmės beveik ištisus 
dvejus metus plėšikavo, žudė, nu- 
renginėjo ir visaip terorizavo vie
tinius gyventojus. Tuo laiku ne
buvo nei kam pasiskųsti, nei ko 
pagalbos prašyti. Tai buvo taip 
sunkūs ir klaikūs laikai, kad esą, 
net ir dabar baisu apie tai pagal
voti.

Nors šiuo metu lietuviai ir yra 
nusivylę vakariečiais, tačiau dar 
ir dabar savyje ugdo viltį sulauk
ti šviesesnių dienų. Kažkaip tiki, 
kad taip amžinai neliks, kažkas 
įvyks ir padėtis turės pasikeisti. 
Savi ir artimieji dažnai apie tai 
pasikalba, o p. Zelenkevičienei iš
važiuojant daugumas visai atvirai 
pavydėjo ir linkėjo gražios ir lai
mingos kelionės į tą laisvą ir sotų 
kraštą, į kurį, jeigu tik būtų įma
noma, išvažiuotų visa Lietuva.

M.D.

NOBELIO PREMIJA
Šių metų Nobelio literatūros 

premija teko amerikiečiui rašyto
jui John Steipbeck. Tai yra šeš
tasis amerikietis, gavęs Nobelio 
premiją. Rašytojas John Stein
beck šiuo metu yra 60 metų ir 
yra visame pasaulyje pagarsėjęs 
kaip realistinis pasakotojas. Lie
tuviams Steinbeck irgi yra pažįs
tamas: prieš keletą metų rašyto
jas K. Barėnas išvertė ir Nida 
išleido jo veikalą “Tarp pelių ir 
vyrų".

NAUJA BALFo 
VALDYBA

Spalio 13 — 14 d.d. Baltimorės 
mieste, JAV, įvykęs vienuoliktasis 
Bendrojo Amerikos Lietuvių Šal
pos Fondo (BALF) Seimas praėjo 
darniai. Jis vyko Southern vieš
butyje. Dalyvavo 46 skyrių atsto
vai ir 24 direktoriato nariai bei 
daug svečių.

Į naują BALFo direktoriatą bu
vo išrinkti 25 asmenys, kurie su
sirinko pirmam posėdžiui spalio 
14 d. ir sudarė valdybą. Pirminin
ko pareigos ir toliau atiteko kan. 
J. Končiui, sekretorė liko N. Gu- 
gienė, vicepirmininkais išrinkti A. 
Trečiokas, St. Lūšys, E. Arman- 
ienė ir J. Audėnas, Iždininku A. 
Senikas, protok. sekretoriumi V. 
Barčiauskas. (E.)

• • «
Prof. A. Krapovickas — Agro

nomijos Fakulteto dekanas. — 
Argentinos lietuvių laikraščiai 
praneša, kad Tucumano Un-to 
Agronomijos Fakulteto rektoriu
mi dekanu) paskirtas to paties 
fakulteto dekano pavaduotojas 
lietuvis prof. A. Karpovickas. Tai 
esąs pirmas Argentinos lietuvis, 
pasiekęs tokios aukštos mokslinės 
vietos.

autorius, perspėjo, kad abejingu
mas sovietų pavergtųjų valstybių 
laisvės kovai yra pragaištingas z 
pačiam laisvajam pasauliui. Lie
tuvių draugai ir Lietuvos bylos 
gynėjai senatoriai J. Javits ii- B. 
Keating taip pat kongresmanas 
C. E. Gallagher savo kalbose pa
žymėjo “karantino” Kubai vyk
dyme JAV politikos ryžtumą, bet 
pabrėžė, kad vyriausybė vis dar 
privengianti užimti griežtesnę po
ziciją sovietų pavergtųjų Europos 
valstybių klausimais. Ypač sen. 
JaviCs kėlė reikalą intepsyjviau 
formuoti JAV viešąją nuomonę, 
kuri labai veikia vyriausybės .li
niją, bet kuri dažnai yra reikalui 
abejinga. Tokio abejingumo re
zultatai kartais labai lemtingi. 
Kaip posėdžio pirmininkas Rumu
nijos atstovas C. Visoianu paste
bėjo, tai “jei Vakarų Didžiosios 
Demokratijos būtų parodžiusios 
bent minimumą efektyvaus soli
darumo Vengrijos didvyriškai ko
vai 1956, šventa laisvės liepsna 
būtų išsiveržusi nuo Baltijos iki 
Juodųjų marių per visas sovietų 
pavergtąsias tautas ir sovietinė 
imperija būtų buvus sukrėsta iš 
pamatų.” Deja, Vakarų abejingu
mas. Todėl Pavergtųjų Seimas su 
pasitenkinimu priėmė Prezidento 
Kennedy žingsnį Kubos padėties 
atžvilgiu ir sovietų pavergtųjų 
tautų vardu pasiųstoje telegramo
je užtikrino jam pavergtųjų soli
darumą su viltimi, kad tas Wash
ington© žygis bus pradžia ryžtin
gesnės JAV politikos apskritai.

Kor,

1
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Ne taip jau lengva išplėšti va
landėlę laiko iš ALB Kultūros 
Tarybos nario p. V. Šimkaus, ku
ris, jos įgaliojimu ir jos titulu 
vadovauja sudėtingiems darbams 
pravesti Meno Dienas Adelaidėje 
1962 metų pabaigoje.

Pasikalbėjimas su "Mūsų Pas
togės” bendradarbiu nuolatos 
pertraukiamas visos eilės kitų 
reikalų ir reikaliukų. Pasinaudo
damas pertraukomis peržvelgiu 
Meno Dienoms rengti komiteto 
protokolus, pradėtus 1962 m. va
sario 2 d., kada tuometinis Ade
laidės apylinkės pirmininkas p. 
Jurgis Jonavičius sukvietė pirmą
jį, lietuviškų Adelaidės organiza
cijų posėdį. To posėdžio pirma
sis punktas skamba šitaip:

“1. Adelaidės apylinkės valdy
bos pirmininkas J. Jonavičius ati
darė posėdį ir paaiškino, kad šį 
posėdį valdyba sukvietė V. Šim
kui prašant, nes ALB Krašto Kul
tūros Taryba yra jam pavedusi 
ir ji įgaliojusi vietoje tvarkyti vi
sus technikinius darbus, susiju
sius su Meno Dienų rengimu”.

Sekančiuose protokoluose sužy
mėti visų organizacijų pritarimai 
ir bendrais bruožais nusakyta, ko
kias pareigas imasi kuri organi
zacija atlikti, formuluoti specia
lių komisijų sudarymai ir t.t.

Iš tų protokolų ir iš parengto 
Meno Dienų kalendoriaus maty
ti, kad adelaidiškės Meno Dienos 
bus platesnės apimties už sydnė- 
jiškes. Be jungtinės dainų šven
tės, dalyvaujant ne keturiems, 
bet penkiems chorams, ir literatū
ros bei muzikos vakaro, Meno 
Dienų apimtin įeina specialus te
atro spektaklis, trys meno paro
dos, tautodailės paroda, jaunųjų 
menininkų pasirodymas. Į sporto 
šventės atidarymą įvedami tau
tiniai šokiai.

Tvirtas noras būsimas Meno 
Dienas praplėsti kiekybiškai ir 
pagilinti kokybiškai, p. Šimkaus 
turimomis žiniomis, reikalauja 
didelio darbo visose Australijos 
lietuvių kolonijose ir visose dir
bama energingai. Meno Dienoms 
rengti komiteto darbo štabas su 
kolonijom ir atskirais menininkais 
palaiko glaudų kontaktą.

GELEŽINĘ UŽDANGĄ PRASKLEIDUS
LAIŠKO SAVAITĖ 

LIETUVOJE
Spalio 8 — 14 d.d. visoje Sovie- 

tijoje minėta laiško savaitė. Jos 
tikslas — populiarinti ryšių pas
laugas, pagilinti susirašinėjimą 
gyventojų tarpe. Ta proga paaiš
kėjo, kad Vilniaus centrinis paštas 
per dieną surūšiuoja ir pasiunčia 
traukiniais bei oro paštu apie 
50.000 laiškų, banderolių ir siun
tinių.

VĖL MIRTIES SPRENDIMAS 
10 ŽMONIŲ

Parodomoji byla Vilniuje prieš 
10 vad. policinio baudžiamojo ba
taliono, veikusio hitlerinės oku
pacijos metais, dalyvių spalio 20 
pasibaigė mirties sprendimais. Vi
si kaltinamieji, jų tarpe ir Ame
rikoje gyvenąs A. Impulevičius, 
nuteisti mirties bausme sušau
dant. Nuosprendis galutinis ir jau 
įvykdytas. Sušaudytųjų pavardės: 
Z. Kemzūra, J. Stankaitis, J. Kny- 
rimas, J. Davalga, P. Plančiūnas, 
B. Gaižauskas, P. Tinteris, L. Kol- 
ka ir J. Ūselis. (E)

KEIČIA SOVIETŲ SPAUDOS 
VEIDĄ

Jau keli metai vyksta sovietinės 
spaudos pertvarkymas ir šiuo po
žiūriu nemažą vaidmenį vaidina 
“Izvestijų” redaktorius, Chruš
čiovo žentas Adžubėjus. Jau se
niau jis dienraštį pavertė vakari
niu ir tuo būdu galėjo svarbesnes 
žinias pranešti anksčiau už rytais 
pasirodančią “Pravdą”. “Izvesti- 
jos” palaužė partinio organo 
“Praydos” turėtą pirmenybę pir
majai skelbti partijos potvarkius. 
Be to, Adžubėjus siekė dienraštį 
moderninti, įvesdamas naujoviš- 
kesnį laužymo būdą. Sovietų spau
dos istorijoje dar buvo naujiena

MENO DIENOMS ARTĖJANT
(PUSVALANDIS SU KULTŪROS TARYBOS ATSTOVU P. V. ŠIMKUM.)

— Ligšiol viskas vyksta labai 
sklandžiai, — atitrūkęs valandė
lei išpučia su cigaretės dūmais 
p. Šimkus. — Spalio mėnesiui 
baigiantis gauti vardiniai visų 
choristų sąrašai. Jie tuojau buvo 
perduoti apgyvendinimo komisi
jai, kuri juos dublikuoja ir iška
bina tiek Lietuvių Namuose, tiek 
Katalikų Centre. Prieš nuspręsda- 
mi ką nors pas save priimti, ade- 
laidiškiai nori patirti, kas iš pa
žįstamų Adelaidėn atvažiuoja. 

:: PRANEŠIMAS
MENO DIENŲ REIKALU į

' ’ Lietuvos Atgimimo Sąjūdis (LAS) Adelaidėje Meno Die- ■ '
• - noms rengti Komiteto pavedimu, žemiau nurodytų meninių pa- . -
.. rengimų pakvietimus platina šia tvarka: «
' ‘ 1) Užsakant pakvietimus paštu, rašyti LAS sekretoriui ad- “’
“ resu: Mr A. Šerelis, 18 Chapman St., Rostrevor, S.A. 2) Tele- ■'
■ • fonu: A. Šerelis 37 2271 po darbo valandų arba šeštadieniais ir - ►
.. sekmadieniais. «“
“ 3) Asmeniškai: tuo pačiu adresu arba ALB atstovų šuva-
■ “ žiavimo metu Lietuvių Namuose, arba sekmadieniais po pamal- - ►
■ - dų Lietuvių Katalikų Centre Adelaidėje. . .
.. Paštu užsakant pakvietimai bus pasiųsti tik prisiuntus ap- '’ 
" mokėtą užsakymą ir pridėjus pašto ženklu aprūpintą voką su “ 
■’ užsakančiojo adresu. Šito nepadarius, pakvietimai bus rezer- ■ “ 
■■ vuojami ir laikomi iki atvykimo. Tačiau neapmokėti užsakymai -- 
.. nebus rezervuojami. Postal Notes arba Money Orders adresuoti
’ “ A. Šerelis vardu ir adresu, tačiau nurodant išmokėjimo paštą: ' “
■ • Hectorville, S.Ą.
;; PAKVIETIMŲ KAINOS: ’’
“ 1) Dainų Šventei, gruodžio 28 d. 8 v.v., Adelaide Town Hall: ’’
” a) Salėje pirmosios 9 eilės nuo A-J po 15 šilingų; (32 vietos ei- - • 
■■ Įėję); b) antrosios 8 eilės nuo K-R po 10 šilingų; c) trečiosios - - 
.. 7 eilės nuo S-Y po 8 šilingus; ”
“ Balkone: a) pirmosios 7 eilės nuo A-G po 15 šilingų, c) ant- ” 
“ rosios 7 eilės (galerija) nuo H-0 po 8 šilingus.

2) Teatro Vaidinimui, gruodžio 29 d. 8 v.v. “The Australia -- 
.. Hall: a) salėje pirmosios 7 eilės nuo A-G po 12 šilingų (30 vie- ” 
“ tų eilėje); b) antrosios 7 eilės nuo H-O po 10 šilingų; c)
• ’ čiosios 6 eilės nuo P-U po 8 šil.
■ ► 3) Jaunųjų Menininkų Koncertui, gruodžio 30 d. 2 v.

Lietuvių Namuose; 4 šilingai visoje salėje (300 vietų).
4) Literatūros ir Muzikos vakarui, gruodžio 30 d. 8 

Z Lietuvių Namuose: po 8 šilingus visoje salėje.
“ “ Visi pakvietimai turės eilės ir vietos numerius, todėl tik pir-
- - mieliems geriausias pasirinkimas. Prašome visus pakvietimus
• ■ pasirūpinti iš anksto (viršminėta tvarka), kad išvengus berei- 
“ ’ kalingo nusivylimo.
' ■ Pakvietimai į Meno Dienų parengimus pradedami platinti
- - 1962 Maironio Metų lapkričio mėn. 15 d.

Su pagarba LAS Valdyba 
” Sekr. A. šerelis

ir tai, kad “Izvestijos” šalia kai 
kurių straipsnių pažymi, kad šie 
nebūtinai atitinka redakcijos nuo
monę.

Dabar, Adžubėjaus patvarkymu, 
dienraštis turėsiąs ateity bent pu
sę savo medžiagos skirti žinioms. 
Nuo spalio 9 d. įgijęs kiek kitokią 
išvaizdą, dienraštis įsivedė būdin
gą skyrių “Už geležinės uždan
gos”. Skaitytojai įtaigojami, kad 
ne rytai, bet vakarai esą už gele
žinės uždangos...

GAUSU TURISTŲ VILNIUJE
Per Vilniaus radiją rugsėjo 16 

d. pasakota, kaip šimtai turistų 
vedžiojami po Vilnių, kaip jiems 
patinka miesto architektūros pa
minklai. Kas aiškinama turis
tams? čia vienas pavyzdys: viena 
vadovių rodo gatvelę, kur prieš 
70 m. kasdien į gimnaziją vaikš
čiojęs revoliucijos didvyris — 
Dzeržinskis... O atvykęs žvejas 
Kurapkovas nustebęs Vilniaus 
vaizdais, sušuko: tokio miesto sa
vo gyvenime dar nesu matęs... 
šiais metais turistų Vilniuje ap
tarnauta per 50.000. Į Vilnių ve
žami ir vad. draugystės trauki
niai iš Leningrado, Maskvos, Bal
tarusijos ir kt. vietų. (E.)

IR PALECKIS PRIPAŽĮSTA
J. Paleckis “Komjaunimo Tie

soje” (spalio 7) išspausdino strai
psnį apie “lietuvių tautos pava
sarį”. Jame be kitko rašo, kad 
reikėję dviejų dešimtmečių ko
vos, kol Lietuvoje suplevėsavo 
raudonoji vėliava. Teisę tai vėlia
vai plevėsuoti iškovoję Lietuvos 
komunistai. Tai nauja Paleckio, 
visos kp ir “vyresniojo brolio” 
Kremliuje “tiesa”, pradėta skelb
ti lietuvių tautai ir laisvajam pa
sauliui. Įdomiąu, kad Paleckis šia

Kadangi Meno Dienų metu nu
matoma turėti apie 800 svečių, jų 
apgyvendinimas kėlė rūpesčio nuo 
pat pradžios. Apgyvendinimo ko
misija, nors ir nežinodama kas 
atvažiuos, jau seniai sudarinėjo 
sąrašus kas ir kiek svečių priims. 
Per palyginti trumpą laiką adelai- 
diškiai patikrino prieglaudą 200 
svečių. Tikimės, kad skaičius grei
tai didės svečių sąrašus paskel
bus. Būdinga, kad svečius priim
ti pasisiūlė ir kelios ukrainiečių 
šeimos.

tre-

PP

“tiesa” pats suabejojo, nes pridė
jo: “Parama atėjo iš Rytų, iš Ta
rybų šalies”. Matyt, net Paleckis 
nustojo vilties, kad kas patikėtų 
pasakomis, jog “pati liaudis” 
įvedė sovietinę santvarką Lietu
voje. (E)

LENKIJOS KULTŪROS 
DEKADA LIETUVOJE

Kai prieš kelis mėnesius buvo 
surengta Lietuvos kultūros deka
da per Lenkijos radiją, tai dabar

VILNIUS VOKIEČIO 
LAIKRAŠTININKO AKIMIS

Vokiečių spaudoje šį rudenį pas
kelbęs savo įspūdžius iš kelionės 
į Taliną, Rygą ir Vilnių vokietis 
žurnalistas Hans J. Cramer, apie 
viešnagę Vilniuje rašydamas, pri
mena sovietinio reklaminio leidi
nėlio žodžius: “Vilniuje jūs per
gyvensite antrąją jaunystę”. Ta
čiau, anot Cramerio, toji pergy
venta antroji jaunystė buvusi kie
ta. Dar aerodrome ties Vilniumi 
nebuvo nė vieno taksi. Jam buvę 
pasakyta: kartais jie atsiranda... 
Viešbutyje jis negavęs kavos ir 
turėjęs eiti į sklidinai žmonių 
perpildytą kavinę kitoje gatvės 
pusėje. Daug darbininkų valgę 
riebias dešras su šiltais kopūs
tais. Laikraštininkas, patekęs į 
gretimą knygyną, negalėjęs gau
ti nei miesto plano, nei jokio lei
dinio apie Lietuvos sostinę.

Toliau H.J. Cramer pasakojo 
apie Vilniaus istoriją, didingą 
praeitį, Napoleono norą ant del
no nusigabenti Paryžiun šv. Onos 
gotiškąją bažnyčią. O dabar gi so-

Prieš pabėgdamas prie kitų rei
kalų, p. Šimkus patiesė ant sta
lo Meno Dienų kalendorių, kuris 
atrodo šitaip:

GRUODŽIO 27 D.
Sporto šventei atidarymas pra

dedamas iškilmingomis pamaldo
mis šv. Kazimiero koplyčios šven
toriuje 11 vai. ryto.

Meno paroda ir jaunųjų daili
ninkų paroda atidaromos tuojau 
po pamaldų Katalikų Centre.

Tautodailės, foto bei spaudos 
parodos atidaromos 2 vai. popiet 
Lietuvių Namuose.

GRUODŽIO 28 D.
Pamaldoą už mirusius choristus 

8 vai. ryto šv. Kazimiero koply
čioj. Be choristų, pamaldose da
lyvauja Krašto Tarybos nariai ir 
vėliau prasideda Krašto Tarybos 
posėdžiai Lietuvių Namuose.

Chorų repeticija Town Hall 9 
vai. 30 min.

Dainų šventė toj pačioj Town 
Hall 8 vai. vakare.

GRUODŽIO 29 D.
Krašto Kultūros Tarybos posė

dis Lietuvių Namuose.
Teatro ..spektaklis Australia 

Hall 8 vai. vakare.

GRUODŽIO 30 D.
Pamaldos šv. Kazimiero koply

čios šventoriuje 11 vai. ryto, šių 
pamaldų metu gieda Sydney cho
ras, vadovaujamas p. K. Kava
liausko.

Jaunųjų menininkų koncertą* 
Lietuvių Namuose 2 vai. popiet.

Literatūros, Dainos ir Muzikes 
vakaras Lietuvių Namuose 8 vai. 
vakaro (Maždaug valanda anks
čiau Lietuvių Namuose bus atida
ryta J.J. Bačiūno vardo bibliote
ka). Literatūros vakaro progra
moje dalyvauja literatai Pulgis 
Andriušis, V. Kazokas, P. Rackus, 
dainininkės A. Gučiuvienė, G. Va
siliauskienė, pianistė D. Oldham 
ir smuikininkas Pr. Mariukas.

Pastaba: sportinės varžybos 
vykdomos kiekvieną dieną atski
ra dienotvarke; sportinių varžy
bų nebus tik gruodžio 28 dienos 
vakare, kad visi galėtų dalyvau
ti jungtinių chorų dainų šventė
je.

nuo spalio 1 d. per Lietuvos radi
ją —L per dešimts dienų — sureng
ta Lenkijos kultūros dekada. 
Skelbiama pasakojimai, pasikalbė
jimai su Lenkijos veikėjais, dar
bininkais, menininkais, ''transliuo- 
ta lenkų kūrėjų muzika. Lietuvos 
gyventojams pasakota apie Lenki
jos miestus: Varšuvą, Koniną, 
Vroclavą (buv. Breslau), Kroku
vą, Novają Hutą ir kt. Buvo išpil
domi kompozitorių Chopino, Mo- 
niuškos, Noskovskio, Malyševskio 
ir kt. kūriniai, populiarios liau
dies melodijos, dar išpildytos ir 
kelios operos, pjesės ir kt. Buvo 
pasakojami ir kelionių po Lenkiją 
įspūdžiai.

stinė balansuojanti tarp praeities 
ir neaiškios ateities. Vokiečių 
spaudos atstovas taip pat paste
bi, kad Vilniuje uždaryta bent du 
trečdaliai bažnyčių ir kad laukia
ma jas paverčiant įvairiais muzie
jais. Esą, Lietuvoje gyventojų 
lietuvių skaičius siekiąs 2,3 mil. 
Klaipėdos krašte dar esama ne
maža vokiečių — jie turį vilties 
persikelti į Fed. Vokietiją.

Pagal vokietį žurnalistą, Lietu
vos jaunimas prisitaikąs greičiau 
už latviškąjį ar estiškąjį. Vilniu-

SLAPTAS RADIO SIŲSTUVAS RYTŲ VOKIETIJOJ

Hamburgo savaitraštis “Sonn- 
tagsblatt” praneša, kad Rytų 
Vokietijoj veikia slaptas radijo 
siųstuvas, kurį susekti Ulbrich- 
to saugumiečiams niekaip nesi
seka. Jis kalba jau nuo š.m. vasa
rio mėn. trumpomis bangomis vė
lai naktį ir vos kelias minutes, 
dažniausiai tik dvi. Po tokios 
transliacijos siųstuvus ilgoką lai-

KALĖDINIAI SIUNTINIAI
DABAR JAU LAIKAS UŽSISAKYTI KALĖDINIUS SIUNTI
NIUS SAVO GIMINĖMS IR PAŽĮSTAMIEMS, LIETUVOJE.

Tuo tikslu, dėl smulkesnių informacijų ir naujų kainoraščių 
prašome kreiptis į:

Baltic Stores Ltd.
i

(Z. Juras)

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

Tikra lietuviška Bendrovė, patarnaujanti tautiečiams jau 
virš 20 metų.

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

Mes garantuojame kiekvieno siuntinio pristatymą 4 sa
vaičių laike.

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

Pakvitavimą su siuntinio gavėjo parašu, pristatome kiek
vienam siuntėjui.

Pasinaudokite mū>ų geriausiu ir akmenišku patarnavimu!
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— Bilietus į visus parengimus 
jau atspausdinome, — sugrįžda
mas pareiškia p. Šimkus. — Viso
se kolonijose jie bus pradedami 
pardavinėti nuo lapkričio 15-tos 
dienos. Tuo reikalu bus padary
ti atskiri pranešimai spaudai, nu
rodant, kur bilietus galima įsi
gyti. Nuoširdus patarimas: įsigy
kite bilietus iš anksto, nes visi 
parengimai vyksta riboto didumo 
salėse ir vietų gali pritrūkti.

Rinkimas medžiagos specialiam 
Meno Dienų leidiniui jau visai bai
giamas. Darbo štabas tą medžiagą 
tuojau perduos redakcinei leidi
nio komisijai, kurią sudaro Pulgis 
Andriušis, kapelionas kun. Pr. 
Dauknys ir žurnalistas J. Ami
nas. Leidinyje, kuris bus skiria
mas Meno Dienoms prisiminti, 
tilps Pasaulio Lietuvių Kultūros 
Tarybos pirmininko prof. Puzino 
sveikinimas, ALB Krašto Valdy
bos sveikinimas, Meno Dienoms 
pritaikytas Pulgio Andriušio 
straipsnis ir t.t. Leidinys bus ilius
truotas Krašto valdybos, atskirų 
chorų, chorvedžių nuotraukomis, 
literatūros, dainos ir muzikos va
karo dalyvių (rašytojų, poetų, so
listų, muzikų) fotografijomis, 
spektalkį statančių aktorių ir re
žisieriaus nuotraukomis, sporto 
klubų, tautinių šokių grupių ir t.t. 
nuotraukomis, šiam leidiniui pa
daryta ii- speciali Meno Dienoms 
rengti Komiteto nuotrauka. Taip 
pat leidiniui prašyta nuotraukų 
visų valdybų tų organizacijų, ku
rios šaukia savo suvažiavimus 
Adelaidėje Meno Dienų proga, 
būtent, Studentų Sąjungos, Ka
talikų Federacijos, Ateitininkų, 
L.V.S. “Ramovės”. Leidinį numa
toma papildyti ir nejudomo turto 
nuotraukomis: Lietuvių Namais 
ir Lietuvių Katalikų Centru su 
koplyčia. Į leidinio turinį taip pat 
bus įjungtos visų Meno Dienų pa
rengimų detalizuotos programos, 

je jis buvęs ir naujoviškoje “Ne
ringos” kavinėje, kur, girdi, ne
blogas orkestras vykusiai atlie
kąs “Stormy Weather”. Susida
ręs toks įspūdis: jei Ryga ir Ta
linas daugiau žvelgią į Stokhol
mą ir Helsinkį, tai Vilniaus jau
nimas kreipiąs žvilgsnį į Varšu
vos jaunimą. Miesto kioskuose ga
li pastebėti lenkų žurnalus su va
karų filmų žvaigždėmis viršeliuo
se. Jaunimas turįs “Literatų ka
vinę” ir stropiai mokusis vokie
čių ir anglų kalbų.

ką nutyla, dažnai net iki 14 dienų. 
Kiek galima nustatyti, transliuo
jama vis iš kitos vietos. Drąsųjį 
vyrą, kuris siųstuvu kalba, jau 
kuris laikas gaudo visa armija 
policininkų, naudodamiesi net ma
lūnsparniais. Neseniai Schoene- 
beck vietovėje gyventojai išgirdę 
iš siųstuvo tokį įspėjimą: mote
rys, stovinčios eilėje prie pieninių 

atskirų organizacijų suvažiavimų 
dienotvarkės ir bendrine sporto 
varžybų programa. Detalizuotos 
sporto varžybų programos bus 
platinamos atskirai varžybų vie
toje.

— Norime, — pareiškia p. V. 
Šimkus, — kad leidinys būtų rik
iai reprezentacinis ir pasiliktų 
maloniu Meno Dienų prisiminimu 
visiems jų dalyviams. Tuo pačiu 
jis taps ir istoriniu dokumentu 
ateičiai. Jo išleidimas bus bran
gokas, tačiau, gaudami paramos 
iš Kultūros Tarybos ir klišių iš 
lietuviškų laikraščių, o taip pat 
aukų iš adelaidiškių, leidinį par- 
davinėsime pigiai, būtent, po 5 
šil.

Susigrąžinęs p. Šimkų atgal 
prie atskirų Meno Dienų parengi
mų, patyriau, kad pradžioje buvo 
numatyta organizuoti platesnio 
masto meno paroda, apimanti vi
są eilę lietuvių dailininkų, gyve
nančių įvairiose Australijos vie
tose, tačiau jau pačioj pradžioj 
buvo susidurta su dideliais sunku
mais dėl paveikslų pristatymo, jų 
apdraudimo ir t.t. Todėl teks pa
sitenkinti tik vietinėm pajėgom. 
Lietuvių Katalikų Centro salėje 
bus adelaidiškio dailininko L. žy- 
go paveikslų parodh, o Forestvil
le stadione, kur vyks pagrindinės 
sporto varžybos, savo paveikslus 
išstatys dail. Kudirka. Katalikų 
Centro atskirose patalpose bus 
jaunųjų dailininkų paroda. Tauto
dailės parodą organizuoja daili
ninkė Ieva Pocienė, o foto paro
da rūpinasi Foto Mėgėjų būrelis, 
kurio vadovas p. Vosylius kartu 
yra ir Kultūros Tarybos atstovas. 
Spaudos paroda yra žinomo vei
kėjo p. Vanago priežiūroje. Trys 
pastarosios parodos, kaip jau ka
lendoriuje nurodyta, vyks Lietu
vių Namuose, užimdamos salę ir 
atskirus jos kambarius.

(Pabaiga psl. 5)

SIBIRE GERIAUSIA!

Izvcstijų ..duomenimis, ..sovietų 
mokslininkai išaiškino, kad tirpdy
to sniego vandeniu girdomos vištos 
daugiau kiaušinių dedančios. 2000 
tokių vištų per mėnesį sudėjusias 
llJt7i kiaušinius, o paprastu van
deniu — tik 7.775. Tokiame van
denyje maišytą maistą ..gavusieji 
paršai priauginą po pusantro sva
ro svorio kasdien, o su paprastu 
vandeniu — mažiau kaip svarą...

ir mėsinių, turinčios būti atsar
gesnės pokalbiuose su savo kole
gėmis, nes jų tarpe esą šnipių; 
nereikią savęs statyti pavojun ir 
daryti visa, kad būtų galima iš
likti iki laisvės dienų. Halės gy
ventojai vieną naktį išgirdę įdo
mų paraginimą: “Rytoj bus mūsų 
mieste Anglijos Žemųjų Rūmų ats
tovų. Moterys, atsistokit į eiles 
prie krautuvių, kuriose išparduo
tos prekės”. Sekančią dieną prie 
krautuvių buvo ilgiausios eilės.

(E)

2



r V Jr '
1962 m. lapkričio 7 d. MŪSŲ PASTOGĖ *

❖ KNYGAI KEL I A!
PAKELIUI I ATĖNUS 

9

Vytautas Janavičius, Pakeliui 
į Atėnus. Iliustravo Eva Kub- 
bos, išleido Henrikas Šalkaus
kas 1962 m. Sydney, Austra
lia. Tiražas 200 egz. Psl. 82. 
Spausdino Mintis Pty. Ltd., 
Sydney.

Ši knyga patraukia dėmesį 
dviem atžvilgiais: tai pirmas to
kios rūšies veikalas lietuvių lite
ratūroje ir pirma, lietuviška šio 
žanro knyga, išleista Sydney.

Pirmiausia keli žodžiai apie au
torių. Vytautas Janavičius yra 
vienas iš jaunesnės kartos lietu
vių autorių, gyvenančių Austra
lijoje, mūsų literatūriniame pa
saulyje nėra naujokas: kaip vie. 
nas iš ryškesnių rašytojų jis pui
kiai užsirekomendavo žurnale 
“Literatūros lankai”, paskelbda
mas apybraižas iš jaunystės gy
venimo. Po to praėjo beveik 10 
metų, kol jis išdrįso pasirodyti su 
savo debiutiniu veikalu, kurį čia 
turime po ranka.

“Palkdliui j Atėnus” autorius 
pagrinde deda senovės graikų mi
tologinį herojų Tezėją, nupasako
damas visus Tezėjo nutikimus, 
kol jis pasiekia Atėnus, apleidęs 
savo gimtinę Treziją. Sekdami 
veikalo fabulą susipažįstame su 
visa eile kitų graikų legendarinių 
tipų, kaip milžinas Peripetas, rei
kalavęs iš savo pavaldinių patai
kavimo ir vaikiško nerūpestingu
mo, Sinis, statąs pro jo žemes 
keliautojams tokius neįvykdomus 
reikalavimus, kad juos vykdyda
mi turėjo užmiršti savo kelionės 
tikslą ir amžinai palikti jo ver
gais, Scironas, kontroliavęs kal
nų perėją ir iš keleivių reikalavęs 
tik jam vienam težinomo pripa
žinimo, pagaliau Kercyonas, gy
venimo pagrindan dėjęs žaidimą, 
kur pergalė ir pralaimėjimas yra 
tos pačios vertės, ir Prokrustas, 
statęs praeiviams tik vieną rei
kalavimą — savo valia ar prievar
ta atitikti jo turimą mastą. Nu
galėjęs visas kliūtis Tezėjas pa
siekia savo tikslą — Atėnus ir 
drauge pamato savo draugų, jį 
lydėjusių, akyse, vergišką nuolan
kumą ir žmogišką baimę prieš 
galingesnį. Tezėjas suprato, kad 
iš Trezijos išėjęs su draugais jis 
pasiekė Atėnus su vergais. Su

pratęs šitą baisią prarają prie 
Atėnų vartų “nesitverdamas 
skausmu ir vienatve Tezėjas kri
to ant kelių ir apkabinęs savo 
draugų kojas paprašė jam viską 
atleisti”.

Tais žodžiais V. Janavičius už
baigia šios žmogiškos dramos pir
mąją dalį. Jeigu tai būtų tik pa
prastas graikų legendarinio hero
jaus nuotykių pasakojimas, tai 
pati knyga ir liktų tik chrestoma
tinio charakterio vaizdelis, iliu
struojąs literatūros arba kultūros 
istorijos vadovėlius. Tačiau V. 
Janavičiaus veikalas, nežiūrint 
pagrindo dedamo ir visiems gir
dėto graikų legendarinio mito, 
savo esme yra originalu* ir giliai 
prasmingas kūrinys. Tiesa, daug 
pasaulinio masto rašytojų, kaip 
P. Ronsard, Quinault, A. Gide ir 
kt., pasinaudodami šio herojaus 
fabula, davė tikrai originalių in
terpretacijų. Vytautas Janavičius 
yra pirmas iš lietuvių, kuris pa
saulinės literatūros herojus įve
da į lietuvių literatūrą kūrybiniu 
keliu ir originalia interpretacija. 
Sakau, originalia, nes ligi šiolei 
žinomose Tezėjaus legendos in
terpretacijose jos herojus buvo 
laikomas antžmogiška būtybe su 
žmoniškais atributais. V. Janavi
čius Tezėjuje pirmiausia norėjo 
atskleisti žmogų, tegu ir dievų 
globojamą, bet žmogų visoje es
mėje, kuris lengvai pasiduoda lai
mės gundymams (žiūr. Kercyo- 
ną), kad net dievai turi įsikišti, 
kad jų globojamas herojus įvyk
dytų savo misiją. Nežiūrint to, 
ir dangus nepastoja kelio Tezėjui 
nusilenkti prieš savo draugus tuo 
akcentuojant ir pripažįstant sa
vo žmogiškąją vertę. Sutiktos 
kliūtys kelyje į idealą (Atėnus) 
labai gundančiai vilioja savo tiks
lo atsisakyti, tačiau laikinas pa
togumas Tezėjui nenustelbia ide
alo patrauklumo. Tą jis vykdo 
net rizikuodamas prarasti drau
gystę — taip esminiai žmogišką 
bruožą. V. Janavičiaus vaizduo
jamojo Tezėjaus didybė ir glūdi 
ne gigantiškose kovose su kelyje 
sutiktais milžinais, bet kaip tik 
ten, kur jis įveikia savo išdidu
mą ir nusilenkęs prisiverčia drau
gų atsiprašyti. Ir čia jis laimi 
daugiau, negu imtynėse su mil
žinais.

V. Janavičiaus parašytos kny
gos turinys, pertiektas alegoriš
kai simboline prasme gali turėti 
begalybę interpretacijų. Tuo au
torius peržengia siauro realistinio 
pasakotojo ribas, ir jo kūrinys 
nepraranda savo spalvos ir pras
mės, iš kurio taško bežiūrėtume!. 
Knygą skaityt* id intelektualas, 
jieškąs veikale gelmių, lygiai su 
tokia pat įtampa ir nekantrumu 
skaitys ir vaikas bei vidutinių rei
kalavimų skaitytojas, sekąs tik 
pačią fabulą. Tai yra tikrai ro
tas bruožas ir autoriaus dideli*

Eva Kubbos “Pakeliui į Atėnus" knygos iliustracija

talentas, kur jis įstengė taip dar
niai suderinti tues du kraštulinu- 
mus. Ypač atkreiptinas dėmesys
į pačią pasakojimo formą: auto
rius tiek taupus savo žodžiuose 
ir tok* glaudu* išreiškiamoj min
ty, kad jo kalba prilygita įstaty
mo kalbai. Tokiu santūrumu te
galėjo rašyti tik tie, kurie rašė 
ne ant popieriaus, bet akmeny- 
je. Atsimenant šių dienų žodžio 
infliaciją, V. Janavičiaus kuygo* 
stilius yra tarsi ne šios gadynės 
raštas, bet draugo ir taip pasiilg
tas, grąžinąs prarastą žodžio ver
tę. Australijoje knyga gaunama 
pas leidėją (H. Šalkauskas, 56 
Jeffrey Str., Kirribilli, N.S.W.) 
arba teirautis lietuviškų leidinių

kioskuose.
Kad šis veikalas pasirodė, turi

me būti dėkingi tokiam darniam 
mūsų meninių jėgų bendradarbia
vimui. Eva Kubbos iliustracijos 
klasikiniame stiliuje tiek esteti
niu, tiek iliustratyviniu atžvilgiais 
pačią knygą esmiškai papildo. Lei

dinys tikrai yra liuksusinis, ge
rame popieryje, kas liudija leidė
jo gerą estetinį skonį ir meilę pa- 
čiai knygai.

Knygos kainai Austrai) joje
£l-l&-0| visur kitur M.O.#.

V. Kaaokas

DAINA IŠ KITO GALO
1‘ykuoli dievaiti, prabočių 
Pavertęs j šalčius veikėją 
Palaimink Andriušį, kurt 
kanojas erškėčiais ui mėšit

Su tokiu palaiminimu (o jis, be 
abejo, žymiai ilgesnis — net 9 pos
mų) Antanas Gustaitis palydi į pa
sauli P. Andriušį, dainuojantį dai
ną ii kito goto. Toji daina beti- 
klausantiems ne tiek juokinga, 
kiek graudi, graudi net ir ją dai
nuojančiam, nes stiuku įtikėti, kad 
kam būtą didelio džiaugsmo uarp- 
I lojau t eavae ar svetimas ydai.

Paprastai oficialiu arba vieša
sis gyvenimai daugiau ar mažiau 
dangstomas idealistine skraiste, 
būtent, vaizduojamai daugiau toko, 
kokį norėtume matyti ir gyventi. 
Tuo tarpu Jumoristas /takclia tą 
uždangą ir viešumon atskleidžia 
tikruosius faktui, kuriam realiai 
gyvenam, bet oficialiai nedrįstam 
Itrisipažinti. Sitai koHtrastinrs pu
tei sugretindamas Jumoristas ir 
laimi tai, ko jis siekia — sąmojų. 
Ir juo daugiau jumoristus atsklei
džia teisybei, juo tatai jo sąmojui 
yra lodretnis, gyvesnis. Atskiras 
atvejai gali būti ir labai sąmo
jingas, bet jeigu jis man svetimas, 
jis liks tik uždara ląstele, kuri tu
rės netruktu nugaišti.

Pulgis Andriuku, jiats būdamas 
ii prigimties jumoristas ir šito 
meno mokęsis /uis garsiuosius pa
saulio jumoristus, kaip Cervantes, 
Swift, Dicksens, Twain, Gogol ir 
kt., be abejonės puikiai žino šio 
meno principus ir, būdamas labai 
atsargus, niekados nenuslysta į 
vulgarumą arba nenusipiginu men
kaverčiais komišką situaciją efek
tais. Aiulriušio juokas yra pirmoj 
eilėj estetiškas ir pilus. 
Gal būt jis nėra savo apimtimi vi
suotinis, kaip augičian minėtą sa- 
tyrininką, bet, atrodo, jis to net ne
siekia: jis kalba mums, lietuviams, 
šaiposi iš mūsą ydą ir pasitenkina 
tuo uždaru pasauliu, kuriame pa
tys gyvenam. Iš tikrąją Andriulio 
jumoristiniai kūriniai tegalioja tik 
mūsų tarne: mes gyvename sped- 
finiše sąlygose. Mūsą siekimai ir 
uždaviniai specifiniai, ir /tašalie- 
t is, šio lietuviško gyvenimo neita- 
žtndamas, negales Andriušto są
mojaus suprasti ir įvertinti. Šita 
prasme Andriušis iiasirodė spool- 
finis ir uždaras tiek savo ankstes
nėse knygose {“Ir vis dėl to juo
kiamės", “Siuntinėlis iš Ameri-

tuštybės, 
dtidus, 
tyruos įstibfi
ydai. ,

Antanas Gustaitis

kos*\). tiek ir šioje paskutinėje sa
ro knygoje. Bet tas jokiu būdu ne- 
sumažina jo kaip feljetonisto: iš 
visą kitą pas mus pasireiškusią 
linksmą pasakorių (o tokią turime 
labai nedaug), Andriušis aiškiai 
išsiskiria saro estetišku bruožu: 
feign pas kitus prasiveržia per
sūdyta doie pašaipa, net vienas ki
tas {neišskiriant ir A. Gustaičio) 
pasigauna pigaus vulgarumo, tai 
Andriušis šito viso išvengia aiškiai 
atsistodamas augėlesnėje meninė- 
je pakopoje, tuo įeidamas į mūsų 
literatūrą ir drauge užimdamas 
šioje šakoje pirmaujančią vietą. 
Gal būt, ir vietoje būtą klausimas: 
kur Andriušis didesnis — lyrikas 
ar jumoristas f Mano atsakymai 
būtą labai subjektyvus: Andriušį 
kaip epiką {niekaip neužmiršta
mos jo knygos "Anoj pusėj ežero" 
ir "Rojaus vartai") aš vertinu 
daug nogėčiau, nes čia kalbu ir pa- 
sireiškia autorius riša saro žmo
giška širdim, kurios kalba bus su
prantama ne vien tik šios dienos 
skaitytojui, bet iš viso žmogui, 
kur ir kada begyventą, tuo tarpu 
savo feljetonuose Andriušis deda 
pagrindas gyvenamojo momento 
aktu a l i j q, kas šio žanro 
kūrybą priartina prie žurnalisti
kos, kuri, kaip žinoma, svarbi 
šiai dienai, bet vynioja
mas popierius rytoj. čia ir yra 
Aiulriušio silpnoji vieta. Su siun
tinėliais iš Amerikos aktualija pa
sibarė, ir knyga šiandie įdomi tik 
bibliomanams arba senieną kolek
cionieriams. Tuo pačiu principu 
vadovaudamasis Andriušis rašo ir 
Dainą iš kito galo. Jeigu Andriu
šis žiūrėtą į saro jumoristinę kū
rybą su tokiu pačiu rūpestingumu, 
kuilį kad rašydamas saro ejnnius 
veikalus, jo feljetonai atsistotą ki
toj šviesoj ir įgytą visai kitą ver
tę. 0 iš Andriušis šito ne tik gali- 
ma tikėtis, bet net reikalauti.

PULGIS ANDRIUŠIS, Daina 
iš kito palo {su Antano Gus
taičio absoliučiai tobulai suei
liuota kritika). Nidos Knygą 
Klubo leidinys Nr. 37, 1903 m. 
1-8 Lwibroke Gardens, Lon- 
don, W.ll. England. 13j psl. 
Kaina Australijoje 10 šil.

L.N.

KERCYONAS
(IŠTRAUKA IŠ KĄ TIK IŠLEISTOS SYDNĖJUJE KNYGOS “PAKELIUI I ATĖNUS”. 

KNYGOS AUTORIUS TAIP PAT SYDNĖJIŠKIS)

Aukštas, jau toli gražu nebejaunas vyras at
sikėlė ir priėjo prie ateivių. Jo kūnas nebebuvo 
jaunatviškai lankstus, raumenys nebebuvo stan
džiai odos aptempti bet jo žingsniai buvo minkšti, 
kaip katino. Jo kūne jautėsi jėga, kaip kaitra iš- 
blėsusiame lauže.

— Aš Kercyonas, — pasakė jis ir nustebo pa
matęs savo vardų nepalikus nė mažiausio įspūdžio.

Matomai jis buvo pratęs būti atpažintu. Jis 
buvo garsenybė ir tokiam žmogui nėra nieko sun
kesnio, kaip pamatyti savo vardų beverčiu lašu 
nukrintant žemėn. Tai palieka blogų skonį, kaip 
nepataikiusi strėlė, kaip netiesa arba nepagerbtas 
paprotys.

— šiuose namuose yra paprotys ginklus lauke 
palikti, — pasakė Kercyonas. — Jie čionai nerei
kalingi. Koks tavo vardas?

— Mano vardas Tezėjas ir aš pakeliui į Atė
nus.

— Tezėjas! — bandydamas prisiminti pakar
tojo Kercyonas. — Aš girdėjau apie tave.

Jis nusišypsojo.
— Ar būtina žudyti, norint nugalėti? — paklau

sė jis. — Ar būtina mirti nugalėtajam? Argi ne 
mūsų silpnybės trokšta galios ir jėgos? Bet kas 
yra saldžiau už pergalę ir ar yra didesnis džiaugs
mas, už kovos džiaugsmų? Tačiau kančia apkarti
na pergalę. Pralaimėjusiojo mirtis gimdo gailestį, 
o gailestis — kaltę. Kaltėje gi gimsta neapykanta.

Sakydamas tai Kercyonas liepsnojančiomis 
akimis sekė Tezėją. Jo žvilgsnis buvo įkyrus. Jis 
tarsi laukė Tezė jų paneigiant, kas, jo manymu, bu
vo nepaneigiama.

— Bet argi neįmanoma pasilaikyti pergalę ir 
atsisakyti mirties? — tęsė Kercyonas. — Argi 
taip sunku atsisakyti to, ko niekas nenori? Argi 
neįmanoma susitarti?

VYTAUTAS JANAVIČIUS

Kai mes kovojame nėra įlinkusių šarvų, pra
kaituotų veidų ir smėlyje ar akmenynuose atspir
ties ieškančių kojų. Kaitros ir šalčiai nesuranda 
mūsų laukuose. Pralaimėję mes nemirštame ir mū
sų lavonų nepuošia spiečiai mėlynų musių. Arklių 
kanopos nesutriuškina mūsų kaulų. Mūsų pergalės 
nuostabiai gražios, nes mes išmokome savo širdy
je pasmaugti pavydo ir neapykantos slibinų — ne 
nusilpusį priešininkų.

Nugalėtojas ir nugalėtasis ilsisi po kovos šalia 
vienas kito. Jie atsigaivina tuo pačiu vynu ir pa
sistiprina tais pačiais vaisiais. Nes argi kovotojai 
nesiilgi draugystės? Ko verta pergalė jei ji neiš
pildo svajonių?

★

Olimpo viršūnėje susirinko dievai. Vieni atėjo 
smalsumo vedami, kitus pasikvietė pats Dzeusas, 
nes susirinkimas nebuvo kasdieniškas: Poseidonas, 
dievas atsiskyrėlis, išlipo iš vandenyno gelmių ir 
Su prašymu atėjo pas savo brolį Dzeusų.

Poseidonas retai pasirodydavo Olimpe. Jam 
atėjus gi visuomet kildavo ginčai ir prasidėdavo 
nesantaika. Barniams pasibaigus gi pasikeisdavo 
Olimpe laikas, lygiai taip pat, kaip po audros pa
sikeičia vandenynų krantai ir upių vagos.

— Greičiausiai vėl ko nors juokingo užsigei
dė, — pašnabždėjo Dzeusui Hera, pamačiusi atei
nantį vandenynų valdovų. — Be ypatingo reikalo 
jis gi niekad nepasirodo.

— O kodėl gi turėčiau pasirodyti? — paklau
sė uždusęs Paseidonas, matomai nugirdęs jos pa
stabų. — Kodėl gi turėčiau ateiti be reikalo? Gal 
tu be reikalo nuolat čionai sėdi? Tarp mūsų tik 
mažas skirtumas: tu nuolat ko nors užsigeidi, aš 
tiktai labai retai.

— Tiesa, broli, sakai, — nusijuokė Dzeusas. 
— Tu tikrai retai į mane kreipiesi, bet tie reti ta

vo prašymai sunkiai patenkinami, o dar sunkiau 
suprantami. Net ir aš dažnai tavosiose užgaidose 
negaliu susivokti.

Poseidonas nutilo. Argi tikrai jo prašymai bu
vo taip sunkiai suprantami, ar tikrai jie tebuvo 
užgaidos? Argi buvo beprasmis ir taip sunkiai su
prantamas jo paskutinysis prašymas? Tuomet jis 
norėjo dovanoti žmogui žirgų. Niekas jam nepri
tarė. Žmogus, girdi, turįs jaučias laukams arti, 
dramblius naštoms nešti ir kuprius karan joti. Kų 
jis veiksiąs su žirgu?

Tik jis vienas tuomet tvirtino žmogų nesant 
žmogumi be kovos žirgo. Žmogus turįs vergiškai 
atsidavusį draugų šunyje. Bet jis norįs ir išdidaus, 
kilnaus draugo, koks tegali būti kovos žirgas. Ta
čiau kaip lengva bet kų paneigti Olimpe! Kaip ne
rimtai čionai skamba pačios gražiausios mintys!

— Taigi, ko nori šiandien? — paklausė Dzeu
sas. Jam truputį pagailo jaunesniojo brolio. Kaip 
ten bebūtų, Poseidonas jam buvo artimesnis už 
daugelį kitų dievų. Savo nelaimei, Poseidonas ne
mokėjo išlaikyti dievui priderančio orumo, jis ne
mokėjo surasti tos siauros ribos tarp išdidžios lai
kysenos ir juokingo pasipūtimo.

— Aš noriu, kad tu išgelbėtumei Tezėją, — 
atsakė jam Poseidonas. Jis mano globotini*, ir 
mirtiname (pavojuje. Tiktai tu vienas gali jam pa
gelbėti.

— Globotinis! — nusijuokė Hera ir pritarimo 
ieškančiomis akimis pažvelgė į Afroditę. Pastaroji 
gi nudavė nepastebėjusi Heros žvilgsnio ir nesu
pratusi pašaipos: kas Herai buvo juokinga Afro
ditei visuomet buvo gražu.

Dzeusas klausiamai pažvelgė j Hermį, tasai gi 
nieko nelaukdamas pasakė:

— Poseidonas klysta, — kalbėjo jisai. — Te
zėjas šiuo metu Kcrcyono rūmuose ir jam negrę- 
šia joks pavojus. Kiek žinau, jis niekad rimtame 
pavojuje nė nebuvo. Poseidonas seka kiekvienų 
jo žingsnį, jis jam parūpino dieviškus ginklus, do
vanojo jam ryžtingų rankų ir milžino ištverme. 
Tiesa, Peripetas gal ir būtų galėjęs jį sutriuškinti, 
bet Sinis negalėjo su juo nė iš tolo lygintis. Kova 
buvo vienpusiška nuo pat pradžių. Scironas nusi
žudė.

Tezėjui sekasi: žmonėse sklinda apie jį gar

sas, graikai mano jį net ir Scironą kalnuose nuga
lėjusį. Gandas didesni* už Tesėją.

Dabar gi ji* imasi Kereyono gimnazijoje Ir 
aš niekad jo tokio laimingo dar nesu matęs.

Neištardama* nė žodžio, Dzeusas atsigręžė į 
Poseidonų. Ji* buvo nustebęs ir nežinojo ar juoktis 
ar barti*.

— Bet argi tai ir nėra pati didžiausia nelai
mė? — piktai sušuko Poseidonas ir paraudo. — 
Argi ne šimtą tūkstančių kartų geriau būti Sciro- 
no nustumtam bedugnėn, negu atrasti laimę Ker- 
cyono gimnazijoje?

— Kodėl tad nepagelbėjal Scironui ar Siniui!
— įsiterpė ir vėl Hera. — Tau gi tereikėjo pūste
lėti ir Tezėjas būtų žuvę*.

Poseidonas nebuvo iškalbus. J Heros pastaba* 
jis nemokėjo atsakyti.

— Bet aš nenoriu, kad Tesėja* pasibaigtų, 
kaip šaltinis smiltynuose, — atkakliai kartojo Po
seidonas. — Aš nenoriu, kad ji* pasipuoštų Ker- 
cyono laurais. Aš noriu, kad ji* pasiektų Atėnus, 
kad ji* padėtų pamatu* amžinam ilgesiui. Aš no
riu, kad ji* įsteigtų Atėnus.

— Atėnai jau senai pastatyti, — pasakė Herą.
— Taip pat man neaišku, kodėl tu taip bijai to*
Kereyono gimnazijos? Tezėja* prie marmurinių 
kolonų neprirakintas! Jei jam nepatiks, jis gi ga
lės išeiti. '

— Tu daugiau Tezėjui nori, negu jam pride
ra, — pasakė ligi šio) tylėjęs Hefaistas. — Kai do
vanojai jam ginklus, aš nesipriešinau. Aš pat* tau 
juos nukaliau ir jie tikrai geri. Tu suteikei Tezė
jui jėgų ir ištvermę, tu padarei jį gražiu, tiesiu ir 
protingu. Bet kodėl nori jį išvengsiant žmogiško 
likimo? Kodėl nenori jo matyti klystančio, kaip 
klysta visi mirtingieji? Ne, tu nori jam dievišku
mo, tu nori jam dieviško likimo! — Hefaistas pa- 
grąsino Poseidonui savo suodinu kalvio pirštu. — 
Ar ne tiesą sakau?

Dzeusas susirūpinęs sekė Poseidoną. Jis bijojo 
jį nustosiant kantrybės, imsiant trypti kojomis ir 
šaukti, arba, kas būtų dar blogiau, užsispyrusiai 
tylėsiantį ir taip dar labiau sau kenksiant Šiaip 
gi jis mielai norėjo jam pagelbėti.

Tuomet atsistojo Apolonas.
(žiūr. p*l. 4)
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R. SPALIO

2a
ROMANAS IS NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS STUDENTU GYVENIMO

Alma Mater lotynų kalboje reiš
kia gaivinančių motinų. Alma Ma
ter vardas nuo viduramžių laikų 
Vakarų Europoje vartojamas ant
riniu netiesioginiu pavadinimu 
aukštesniosioms mokykloms, uni
versitetams ir akademijoms. Rašy
tojas R. Spalis savo naujame vei
kale vaizduoja Neprildausomos 
Lietuvos Vytauto Didžiojo ir Vil
niaus universitetų studentų gyve
nimų. Stebėtina, kad per visų Ne
priklausomybės laikotarpi nei emi
gracijoje nei vienas iš rašytojų 
nesukūrė platesnio grožinio veikalo 
šia tema. R. Spalis, vienas iš jau
nesniųjų talentipgųjų rašytojų, 
pirmasis ėmėsi tos neliestos temos 
ir patiekė stambokų veikalų.

Naujasis R. Spalio veikalas yra 
stiprus kūrinys ir yra tųsa auto
riaus užsibrėžto tikslo atvaizduoti 
vienos kartos istorijų įvairiais lai
kotarpiais. Mes, senimas ir jauni
mas, su dideliu užsidegimu skaitė
me jo "Gatvės Berniuko Nuoty
kius", vaizduojančius paauglių gy
venimų (išleistus 1952 m.), pas
kiau “Ant Ribos” veikalą, vaizduo
jantį Lietuvos gimnazijų mokslei
vius (1954 m.). Tiems veikalams 
parodė didelį susidomėjimų ne tik 
mūsų tautiečiai skaitytojai, bet ir 
svetimtaučiai. “Gatvės Berniuko 
Nuotykiai” ir “Ant Ribos” buvo 
tuoj išversta latvių kalbon ir iš
leisti. Naujasis rašytojo veikalas 
“Alma Mater” yra verčiamas ang
lų kalbon.

Savo romane “Alma Mater” au
torius tęsia vienos kartos istorijų 
ir jau lankančių ir mokslus sie
kiančių lietuvių universitetuose.

* Jame atvaizduotas akademinio 
jaunimo gyvenimas iki bolševikų 
Lietuvos okupacijos, iki jų pirmų
jų tankų pasirodymo Lietuvoj. 
Šis romanas gali pasitarnauti lyg 
tiltu tarp kartos, išaugusios Lie
tuvoje ir tremty bei emigracijoje.

SALOMĖJA NERIS LATVIŠKAI
Spalio mėn. Latvijoje išleista 

Sal. Neries poezijos rinktinė, pa
vadinta “Lakštingalos daina”. 
Sudarė A. Bukauskas, o vertimus 
atliko latvių poetai — A. Elksnė, 
M. Kempė, I. Auzinis, I. Lasman- 
is, A. Vejanas, B. Saulytis, A. 
Skalbė, J. Gurgonas.

MINI ADOMO LASTO IR 
VINCO KRĖVĖS 

GIMIMO METINES
Vilniaus radijas ir spauda pa

minėjo Adomo Lasto 75-ųsias ir 
Vinco Krėvės 80-ųsias gimimo 
metines. “Tiesoje” pasirodė ta 
proga straipsnis apie Krėvę. 
Centr. bibliotekoje Vilniuje ati
daryta paroda, skirta rašytojų 
gyvenimui ir kūrybai. (E)

KERCYONAS
(Atkelta iš 3 pusi.)

— Aš nepritariu Hefaistui, — pasakė jis. — Jo 
žodžių klausant atrodo Tezėją išviso jokių dieviš
kų ypatybių neturint. Tai netiesa. Taip pat ir tu, 
Hermi, neviską pasakei. Ar pasakei, kodėl Peripe- 
tas norėjo jį užmušti? Ir ar pasakei kodėl Sinis 
norėjo juo atsikratyti? Kodėl nepasakei? Argi da
lis tiesos nėra pats pikčiausias melas? Aš gi ma
čiau tave stovint šalia Tezėjo jam laukiant Sinio. 
Ar ne mirtingųjų nusivylimai ir skausmai sutei
kia tau sparnus? Ar pasakei kodėl Scironas nusi
žudė?

Bet čia Atėna pertraukė Apoloną. Dar jam 
kalbant jos skruostai paraudo ir akyse suliepsnojo 
ugnis. Supykusi ji buvo tokia graži, jog net Afro
ditė nuleido galvą: su tokia Atėna ir jinai negalė
jo lygintis.

— Aš neužjaučiau Tezėjo, jei jisai būtų de- 
rėjęsis su Siniu. Jei jis būtų paprastas mirtinga
sis, argi jis būtų žinojęs, kad nustotų žvilgesio 
ištaręs bent vieną žodį? Jei jis tebūtų paprastas 
mirtingasis, argi likimas jį būtų pravedęs pro Sci- 
roną? Tiesa, jis vienintėlis galėjęs Scironą kalnuo
se nuveikti. Bet jo pergalė būtų buvusi bevaisė. 
Tiesa, jo likimas šiandien didesnis už jį. Ateis die
na ir jis bus didesnis už sąvąjį likimą. Kodėl jūs 
stengiatės nužeminti Tezėją? Ar ne svarbiau būti 
teisingais? Fatos ir Nornos suverpė Tezėjo liki
mą, lygiai taip pat, kaip ir mūsąjį. Mums lemta jam 
pagelbėti, mums lemta, kad jis būtų didesnis už 
mus. O gal pavydite jam heroizmo ir mirties? Gal 
pavydite jam to, ko patys neturite?

Dzeusas krūptelėjo.
— Tu per toli nuėjai, Atėnai — sušuko Hera. 

— Tu užmiršai, jog apie tai nevalia kalbėti! — ir 
ji piktai tryptelėjo aukso sandaliu apauta koja.

— šiandien mes visagaliai, — paniuręs atsakė 
Hermis, priekaištingai žiūrėdamas į Apoloną. — 
Kodėl tad save mažinti? Kodėl užsistoti dievišku
mo užsigeidusį prastuoli? Tezėjas nežino nei kaįa

Y ra veikale nemaža vietų, kurio
se autorius, kaip stiprus epikas, 
gabia plunksna ir psichologiškai 
pagrįstai duoda labai nusisekusių 
vaizdų, pav.: Alėjūno ir studentės 
Gražinos kėlimasis per Nemunų 
nakties metu į A. Panemunės šilą, 
studentės Jūratės, Paberžytės 
draugės, išgyvenimai Paryžiuje ir 
jos santykiai su prancūzu dailinin
ku Durand, kuris ją nuveda į kur
tizanės gyvenimą. Visa tai atvaiz
duota žavėtinai, gyvai, su retu 
nuostabiu dramatiniu gyvumu. 
Siame kūrinyje nerasime cinizmo 
ir žmogaus niekinimo, veikalas iš
augęs iš šviesios autoriaus asme
nybės, persunktos šviesia dvasia, 
atausta nuostabia Tėvynės meile.

Knyga lengvai skaitoma. Ji gra
žiai patarnaus lietuvybės išlaiky
mui jaunimo tarpe emigracijoje. 
Jaunieji skaitytojai, nebeprisime-

LIETUVOS PARTIZANAI 
ANGLIŠKAI

K.V. Tauras, Guerilla Warfare on 
the Amber Coast. Kaina $3.00. Iš
leido Voyages Press 35 West 75th 
Str., New York 23, N.Y., U.S.A.

Dvigubai reikšmingų darbą at
liko neseniai anglų kalba pasiro
džiusios knygelės autorius ir lei
dėjai, kurių dėka pasaulio viešu
mai pateikta pirmoji Lietuvos 
partizanų karo populiari istorinė 
apybraiža, šį mėginimų reikia 
sveikinti ne tik dėl to, kad pio
nieriškai praskintas kelias į di
džiąją pasaulio kalbą, bet ir dėl 
to, jog drauge yra pastanga api-

Valstybinė grožinė leidykla iš
leido rusų k. M. Sluckio novelių 
rinkinį “Vienu stebuklu mažiau” 
(511 p., 30.000 egz.). Rusų k. iš
leistos ir “Lietuvių liaudies pasa
kos” (415 p., 75.000 egz.). Rin
kiny esą gyvulinių, “stebuklinių” 
ir buitinių pasakų.

KNYGŲ TIRAŽAI 
LIETUVOJE

Per Vilniaus radijų aiškinta, 
kodėl rūpinimąsi leisti pigias kny
gas ir dideliais tiražais. Esu, kad 
trys pagrindinės leidyklos Lietu
voje neturėtų per didelių nuosto
lių, mažinant knygų savikainų, 
didinama leidinių tiražus. Pripa
žinta, kad per- menkai ištiriama 
pirkėjų paklausa, tad vienų leidi-

jis laimi, nei kada pralaimi.
— Kodėl nepalikti jo Fatoms ir Nornoms? — 

paklausė Dzeusas atsigręždamas į Poseidoną. Olim
po valdovas buvo visai pasimetęs ir nebežinojo ką 
sakyti.

— Tu turi jam pagelbėti, tu turi jam pagal- 
bėti, — užsispyrusiai kartojo Poseidonas.

Dzeusas susimąstė. Jis mielai padarytų vis
ką, ko Poseidonas norėjo, jau vien tik kad juo at 
sikračius. Bet, nusileidęs jam, jis žinojo turėsiąs 
ir visų kitų dievų užgaidas patenkinti. Jam taip 
buvo įgrisę prašymai, apkalbinėjimai ir intrygos!

— Gerai, — pagaliau pasakė jis. — Aš pada
rysiu viską savo galioje. Bet ar nepasakei, jog šim
tą tūkstančių kartų geriau esą būti nustumtam nuo 
Scirono uolos, negu būti laimingu Kercyono gim
nazijoje? Tad atmink, Poseidone: Tezėjas pasieks 
Atėnus. Tezėjas bus, kuo nori jį būsiant. Be jo 
mirtis ateis iš pasalų. Jis mirs nuo žmogžudžio 
rankos. Tu gi to ir norėjai?

Ir Dzeusas nusigręžė. Jis negalėjo pakelti nu
skriaustojo brolio žvilgsnio.

★

Staiga, tarsi vėjas būtų užpūtęs žiburius ir 
vynas išdūkęs, Tezėjas nustojo džiaugęsis.

Jis apsižvalgė: Kercyono salę puošiančios gė
lės buvo apvytusios. Didelė, mėlyna musė sukosi 
aplink lėkštę su vynuogėmis. Kercyono laurai bu
vo negyvi.

Tezėjas išsitiesė viename iš kvapių guolių, bet 
svetimo, prieš jį gulėjusiojo šiluma jį pripildė pa
sišlykštėjimu. Jis atsikėlė.

— Kur mano ginklai? — paklausė Tezėjas 
Klearcho.

— Kieme, už pilies rūmų, yra senas sandėlys, 
pilnas visokių surūdijusių ginklų ir įrankių, — at
sakė Klearchas, — Tenai Kercyonas liepė palikti 
mūsų aprangas. Jis liepė viską sumesti pro duris.

— Eik ir atnešk, — liepė Tezėjas. — Surask 
Aristemą. Padėk ginklus netoli durų ir pašauk ma
ne. Aš pats juos išvalysiu ir išblizginsiu.

Tai pasakęs, Tezėjas nuėjo pirtin! Jis maudė
si ilgai. Dar niekad jis nesijautė taip baisiai ne

A. KRAUSAS

ną laisvosios Lietuvos ar svetur 
gimusieji, skaitydami šį naująjį R. 
Spalio veikalą Alma Mater gaus 
įdomų, spalvingą lietuvių studen
tų gyvenimo vaizdų Nepriklauso
mybės laikais bei bus paveikti to 
patrauklaus idealizmo ir entuziaz
mo, kurie spindi iš kiekvieno to 
veikalo puslapio. Labai rekomen
duotina šių knygą perskaityti vi
siems lietuvių studentams Austra
lijoje bei “senimui” dar Lietuvo
je baigusiems aukštuosius mokslus 
savo atsiminimams atšviežinti apie 
brangių mokslo šventovę savam 
krašte. Ji sudomins ir šiaip kiek
vieną knygos mylėtoją.

R. Spalis ALMA MATER. Apy
saka. Išleido Viltis, Cleveland, 
Ohio, 343 pusi. Australijoje gau
nama už £2.5.0 šiuo adresu:

A. Krausas, 4 Grandview Ave, 
Maribyrnong, Vic.

bendrinti ištisą 1944-52 metų ko
vos laikotarpį.

Knygos autorius — K.V. Tau
ras, kurio, kaip ir kitų okupanto 
nedašifruotų laisvės kovotojų sla
pyvardžių, tapatybė neskelbiama. 
Jis pasinaudojo Daumanto žinio
mis, kurios sudaro pirmaeilį šal
tinį centralizuoto kovų sąjūdžio 
organizacijai nušviesti, ir jas pa
pildė kitais liudijimais, nepaska
tinėj vietoj pačių komunistų 
spaudos.

įvadų parašė Amerikos tyrimų 
instituto vedėjas Leo Cherne, ku
ris tarp kitko nurodo, jog Vaka
rai galėtų daug pasimokyti iš 
Lietuvos partizaninio karo isto
rijos, tuo pabrėždamas mūsų pa
čių iki šiol visiškai neįvertintų 
tarptautinę klausimo reikšmę.

Be to, knyga aprūpinta svar
biausių Lietuvos istorijos choro- 
nologinių įvykių ir bibliografijos 
nurodymais.

Pati turinį sudaro 10 nepapras
tai glaustu stiliumi parašytų sky
relių, kurių du pirmieji svetim
tautį skaitytoją supažindina su 
Lietuvos valstybine praeitimi ir

nių išleidžiama per dideliais ti
ražais, kitų — pritrūksta. Dabar 
dejuojama, kad, girdi, kai kurie 
leidiniai knygynų lentynose ar 
knygų sandėliuose užsiguli keletą 
metų, kol jie pagaliau sunaudo
jami... makulatūrai. (E)

LITUANISTINIAI VEIKALAI 
I BIBLIOTEKAS

ALB Krašto Kultūros Tarybos 
Lituanistinė Sekcija daro žygių 
aprūpinti Australijos universite
tų, parlamentų ir viešąsias bib
liotekas bent pagrindiniais litua
nistiniais veikalais anglų kalba. 
Kad šis darbas geriau pasisektų ir 
būtų lengvesnis, Lituanistinė Sek
cija kreipiasi į Kultūros Tarybas 
arba į valdybų narius švietimo 
reikalams bei knygų mėgėjus 
Sydnėjuje, Adelaidėje, Brisbanė- 
je, Perthe, Newcastlyje, Hobar- 
te patalkinti šiame darbe. Jau 
baigiama sukomplektuoti ir parū
pinti didesnis kiekis pagrindinių 
veikalų, išleistų anglų kalboje. Be 
seniau pasirodžiusių, paskutiniuo
ju metu daug gerų veikalų yra iš
leistų, k.a. Jurgėlos Lietuvos is
torija angliškai “Lithuanian Na
tion”, Guerilla Warfare on the 
Amber Coast, Tauro, lietuvių li
teratūros antalogija “The Green 
Oak”, Zobarsko, Selected Lithun- 
ian Stories ir Lithuanian Folk 
Tales bei The Makers of Gods, 
Kudirkos, Memoirs of Lithuan
ian Bridge, Lithuanian Quartet, 
Ramono, Crosses, Armonienės, 
Leave your Tears in Moscow ir 
kt. Norintieji patalkinti ar sau 
asmeniškai užsisakyti anglų kalba 
leidinių apie Lietuvą tikslu pa
dovanoti savo bičiuliams svetim
taučiams, prašoma kreiptis šiuo 
adresu: A. Krausas, 4 Grandview 
Ave., Maribyrnong, Vic.

ALB Krašto Kultūros Tarybos 
Lituanistinė Sekcija

nacių-sovietų sąmokslu. Toliau 
aprašomas pasipriešinimas sovie
tinei agresijai, 1941 m. sukiliminis 
Nepriklausomybės atstatymas, an- 
tinacinė rezistencija. Daugiausia 
vietos skiriama — 4 skyreliui — 
pokario partizaniniam kovų sąjū
džiui ir jį apjungusiai organiza
cijai — Lietuvos laisvės armijai 
(LLA). Jos pagrindinis tikslas, 

kaip nurodoma, nebuvo koks sva- 
jotojiškas užmojis išstumti sovie
tų kariuomenę, bet kova prieš 
krašto išdavikus, Maskvos ir par
tijos patikėtinius, pirmoj eilėj ko
va prieš NKVD.

LLA vadovaujamas ginkluotas 
tautos pasipriešinimas buvo nu
kreiptas prieš okupantų vykdomą 
nepriklausomos Lietuvos valsty
bės sunaikinimą, lietuvių tautos 
žudymą ir jos ūkinį bei dorinį 
alinimą.

Po to, kai 1952 m., pravedus 
krašte galutinį žemės ūkio suko
lektyvinimą, organizuotas parti
zanų sąjūdis, nesulaukęs jokios 
paramos iš Vakarų, demobilizavo
si, Lietuvos rezistencija nesiliovė

PAGALBON 11.16 GIMNAZIJAI
Broliai ir sesės lietuviai!

Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės naujai išrinktoji Taryba, 
susirinkusi pirmam posėdžiui 1962 
m. rugsėjo 8 ir 9 d.d., Huetten- 
felde, su gilia padėka minėjo vi
sus Vasario 16 Gimnazijos rėmė
jus, ypatingai būrelių vadovus 
priekyje su nenuilstamuoju kun. 
B. Sugintu. Taip gi su gilia pa
dėka minėjo atskirus aukotojus, 
kaip asmenis, taip ir jų grupes- 
klubus, bankus ir organizacijas, 
savo aukomis prisidedančias iš
laikyti Vasario 16 Gimnaziją. 
Laisvajame pasaulyje gyvenančių 
lietuvių parama, suteikusi gali
mybę įkurti ir iki šiol išlaikyti 
šį stambų ir labai .svarbų moks
lo ir auklėjimo lietuviškoj krikš
čioniškoj dvasioj židinį, sudarys 
vieną gražiausių lietuviškos emi
gracijos istorijos puslapių. Mums 
ypatingai malonu konstatuoti, jog 
šiam židiniui išlaikyti lietuvių 
buvo parodyta didelė bendradar
biavimo dvasia, vienas kito supra
timas ir parama, neatsižiūrint nei 
tikybinių, nei pasaulėžiūrinių, nei

NAUJOS KNYGOS
PAMINĖTINOS PASTARUOJU 

KNYGOS:

Juozas Švaistas, žiobriai plaukia. 
Romanas iš lietuvių knygnešių 
gyvenimo. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas 1962 m. 233 psl. 
Kaink 82.50.

Kotrina Grigaitytė, Veidu prie 
žemės. Novelės. Išleido Lietuviš
kosios Knygos Klubas 1962 m. 
205 psl. Kaina 82.00.

Alė Rūta, Motinos rankos. Roma
nas apie lietuvę motiną ir jos rū
pestį išauginti savo vaikus tikrais 
lietuviais. 397 psl. Kaina $4.00.

II X
AR JAU TURI 

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
METRAŠTI?

ž

T
?
?

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

x

vykusi ūkio, kultūros ir tikėjimo 
srityse.

Paskutiniame knygos skyrelyje 
iškeliamas šios kovos pavyzdys 
Vakarams kovoje su beatodairiš
ka ir nuožmia sovietinio imperia
lizmo galybe. Mažos tautos negau
sūs laisvės kovotojų būreliai, 
menkai ginkluoti, daug įstengė 
nuveikti, nes savo ryžtu, ištver
me ir drąsa viršijo priešą. Žuvu
siųjų LLA didvyrių aukos pripa
žinimas Vakaruose dar šiandien 
gali sustiprinti laisvės reikalą pa
saulyje globaline prasme.

Knyga parašyta lengvai ir da
lykiškai, todėl lygiai prieinama 
plačiosioms eilinių skaitytojų ma
sėms ir drauge neatstumianti rei
klaus kritiško intelektualo. Gali 
būti drąsiai įteikta įtakingam po
litikui, kultūrininkui, rekomen
duotina universitetų ir miestų vie
šosioms bibliotekoms, graži dova
na nūdiene Lietuva besidomin
tiems uŽBidniečiams bičiuliams, 
ypatingai jaunimui.

Knyga susilaukė dėmesio Ame
rikos spaudoje. J Laisvę)

politinių įsitikinimų. Mūsų stip
rybė yra tame, jog mes visi giliai 
įsijaučiame esą vienos lietuvių 
tautos kamieno vaikai, surišti 
kraujo ryšiais su gimtąja žeme, 
kurios mes niekad neišsižadėsime.

Mes šventai tikime, kad broliai 
ir .sesės užjūrio ir Europos šaly
se neužmirš Vokietijoje paliktų 
lietuvių ir ypatingai į moks
lus besiveržiančio jaunimo. 
Tas jaunimas yra vertas ir rei
kalingas paramos. Lietuvių Ben
druomenė Vokietijoje viena ne
įstengia tą gimnaziją išlaikyti. 
Šiuo metu joje mokosi 103 lie
tuviai jaunuoliai (59 berniukai ir 
44 mergaitės). Nors paskutiniu 
laiku, Krašto Valdybos pastan
gomis, yra gaunama paramos tiek 
iš Federalinės Vokiečių vyriausy
bės, tiek ir iš Wuertemberg — 
Baden Krašto vyriausybės, bet 
toji parama nėra nuolatinė ir ji 
tik dalį išlaidų padengia, reika
lingų mokytojų ir administraci
jos tarnautojų algoms; didesnė 
algų dalis ir visos mokinių ben-

METU PASIRODŽIUSIOS

Jurgis Gliaudą, šikšnosparnių sos
tas. Premijuotas romanas iš poli
tinių emigrantų gyvenimo. 268 
psl. Kaina $2.50.
Steponas Kairys, Lietuva budo. 
Atsiminimai bekuriant nepriklau
somą Lietuvą. Kaina $5.50.
H. Tautvaišienė, Tautų kapinynas 
Sibiro tundroje. Lietuvės Sibiro 
tremtinės kruvini išgyvenimai. 
Kaina $1.25.
Zozčenko, Satyrinės novelės. Iš 
rusų kalbos vertė Jonas Valaitis. 
Išleido Chicagos Lietuvių Litera
tūros Draugija. Po Čechovo au
torius yra vienas iš geriausių ru
sų feljetonistų.
Bale Voverytė, Nardžių pulkas. 
Apsakymėliai jaunimui. Lietuvių 
saleziečių Italijoje leidinys.
Milovan Džilos, Naujoji klasė. 
Pagarsėjusio jugoslavų buv. ko
munistų veikėjo knyga, apie ko
munistinę santvarką ir ideologiją. 
Autorius už šią knygą atsėdėjo 
šešerius metus kalėjime ir už nau
jai pasirodžiusią knygą “Atsimi
nimai apie Staliną” vėl Tito įkiš
tas į kalėjimą. Knyga perakaity- 
tina visiems — ir pažįstantiems 
komunizmą ir jo nemačiusiems. 
200 psl.
Liudas Dovydėnas, Naktys Kara- 
liškiuose. Apysaka; 168 psl. Kai
na $2.00.
Jurgi* Gliaudą, Ikaro sonata. Ro
manas apie mūsų garsųjį daili
ninką M.K. Čiurlionį. Kaina 
$1.50.

šias knygas galima užsakyti:
Nepriklausoma Lietuva, 7722 

George Str., La Salle, Montreal, 
P.Q., Canada, arba Draugas, 4545 
West 63rd Str., Chicago 29, Ill. 
U.S.A.

drabučio ir maitinimo išlaido* ir 
toliau dengiamo* tik lietuvių au
komis. Maisto ir kitų reikmenų 
kaino* Vokietijoje aukštos ir nuo
lat kyla. Artėja žiema, reikia ku
ro, ne* lentiniai barakai, kuriuo
se vyksta pamoko* yra supuvę 
ir šalti. Suprojejktuotaįsį naujau 
klasėm* pa*tatai, bet ir jo staty
bai dar daug lėšų trūksta. Tuo 
būdu, Vasario 16 Gimnazijos ir 
bendruomenė* vadovybės nuolat 
susiduria su trūkumais ir bėdo
mis, kurių pašalinimas būtų įvyk
dytas, jei būtų sutelkta daugiau 
lėšų.

Naujoji Bendruomenės Taryba, 
turėdama minty visus trūkumus, 
labai nuoširdžiai ir karštai krei
piasi į viso laisvojo pasaulio lie
tuvius būti duosniems, sustiprinti 
pastangas ir aukas šiam lietuviš
koje ir krikčšioniškoje dvasioje 
auklėjimo ir jaunimo mokslinimo 
židiniui išlaikyti.

Vokietijos Krašto Tarybos var
du, jos įgalioti, reiškiame visiems 
geradariams lietuvišką dėkingu
mą ir gilią pagarbą.

Prezidiumas:
J. Valiūnas, Pirmininkas, 
Iz. Rugienius, Vicepirmininkas, 
Fr. Skėrys, Sekretorius.

★
Naujas laikinis Vasario 16 Gim

nazijos direktorius. Pasitraukus 
Vasario 16 Gimnazijos direkto
riui kun. dr. L. Groniui, laikinai 
direktoriaus pareigas nuo spalio 
15 perėmė kun. Br. Liubinas, da
bartinis Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės V-bos vicepirminin
kas.

švarus esąs. Tarsi tik liepsna galėtų jį nuvalyti.
Arba mirtis.

★
— Oi ne, tu to negali padaryti, — pasakė Te

zėj ui Kercyonas. — Tu negali išeiti su manimi ne- 
siėmęs.

Jo akys buvo šaltos. Jo mokinių veidai kieti. 
Jie nepasitikėjo ateinančiais ir nekentė išeinančių
jų. Kercyonas stovėjo tarp Tezėjo ir didžiųjų durų. 
Jis buvo vartai laukan. Kiti įstatymai galioja var
tuose negu rūmuose.

Jie ėmėsi ilgai. Tris kartus tarnai turėjo pri
pilti į žibintus aliejaus h- pagaliau išaušo rytas. 
Kercyono kūnas buvo slidus ir klastingas. Nebuvo 
padėties iš kurios jis neišsilaisvintų ir kurios jis 
neišnaudotų naujiems puolimams. Tik imtynėse 
žmogus atranda savo kūno paslaptis, kaip tik rin
koje amatininkas įsisąmonina savo silpnybes ir 
savo sugebėjimus.

Bet pajutęs nuovargį Tezėjas suprato: ne Ker-

cyono jėga buvo jo didžiausias priešas.
— Mano nuovargis mane nuveiks, — galvojo 

Tezėjas. — Begalinėse imtynėse suvys mano va
lia.

Tezėjas pradžiugo taip pagalvojęs, lygiai taip, 
kad nudžiunga ranka, tamsoje suradusi durų ran
keną.

Kampuotais ir skaudžiais judesiais Tezėjas iš
silaisvino iš Kercyono glėbio. Giliai atsikvėpęs, jis 
jį pakėlė ir visomis jėgomis trenkė į kietas marmu
rines grindis. Ar tai Kercyonas davė sutartą ženk
lą nebenorįs kovoti? Ar buvo atsiradusi baimė jo 
akyse?

Nesvarbu. Tezėjo nebegalėjo sulaikyti nei 
ženklai, nei sutartys. Surakinęs piratus ir įtempęs 
raumenis, jis suspaudė savo priešininką, kol jo 
kūnas sugniužo ir mėšlungiškai krūptelėjo.

Atvirose duryse stovėjo Klearchas su Ariste- 
mu ir tolumoje matėsi rasoti alyvmedžių gojai, 
žemdirbys arė lauką ir moterys ėjo vandens.
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SPORTO
PUSANTRO MILIJONO 

ŽIŪROVŲ
Praėjusiose Europos futbolo 

taurės šalių čempionų varžybose 
sužaistos 41 rungtynės, kurias ste
bėjo apie 1500000 žiūrovų.

Daugiausia jų susirinko “Aust
rijos” ir “Benfikos” rungtynėse: 
Vienoje — 80.000 ir Lisabonoje 
— 68.000. Abejas “Totenheim Hot
spurs” ii- “Faijenord” (OI.) rung
tynes stebėjo 120.000 žiūrovų.

Mažiausia žiūrovų stebėjo Glaz
govo “Reindžers” ir Berlyno “ASK 
Forverts” rungtynes, vykusias 
neutralioje aikštėje, — 1800.

200.000 BILIETŲ 
UŽSIENIEČIAMS

Nuo 1963 m. balandžio 1 d. bus 
pradėta pardavinėti bilietus į To
kio olimpines žaidynes. Iš viso yra 
2.800.000 bilietų. Iš jų 200.000 bus 
parduota užsienyje — mat, japo
nai laukia žaidynėse apie 30.000 
turistų iš užsienio./

NĖRA BLOGO, KAS 
NEIŠEITŲ I GERA

Amerikos boksininkas Džimas 
Fleberdžestas ilgą laiką kovojo 
profesionalų ringe ii- negalėjo pa- 
sigii-ti dideliais laimėjimais. Iš 56 
įvykusių kovų Džimas pralaimėjo 
42, be to 36 kartus jis buvo nu- 
kautuotas. Fleberdžestas nutarė 
atsisveikinti su boksu ir pradėti 
darbuotis kitoje srityje. Po ilgai 
trukusių ieškojimų jam pavyko 
gauti darbą vieno fabriko, gami
nančio lovas, reklamos skyriuje. 
Nemažą vaidmenį įdarbinant bu
vusįjį “odinės pirštinės riterį” su
vaidino kaip tik jo nesėkmės, ku
rias išradingi skyriaus darbuoto
jai nutarė panaudoti firmos gami
nių paklausai plėsti. Dabar rekla
miniuose plakatuose galima matyti 
po eilinio nokauto bedrybstantį 
Džimą, o apačioje tekstą: “Aš mie
lai leidausi nokautuojamas, ka
dangi žinojau, kad manęs laukia 
šios firmos lova”.

FUTBOLO “VAIDILUTĖ”
Austrailjos futbolo asociacijai 

teko nagrinėti nepaprastą atsiti
kimą. Praėjusių metų pabaigoje 
komanda “Berington junaited" pa
kvietė į savo sudėtį naują puolėją. 
Atletiško sudėjimo naujokas debiu
tavo sėkmingai, pasiuntęs į varžo
vo vartus du kamuolius. Per se
kančias rungtynes vienas jo smū
gis taip pat baigėsi įvarčiu. Tačiau 
atsitiktinai paaiškėjo, kad šis puo
lėjas — moteriškosios giminės at
stovas. Demaskuota jaunoji dama 
pareiškė kad ji nemačiusi kitos ga
limybės, kaip tik “maskarado” pa
galba dalyvauti jos mėgstamiau
sios sporto šakos rungtynėse. Jai

PASAULYJE
uždraudė toliau žaisti vyrų futbo
lo rungtynėse. Bet štai keblus 
klausimas: atimti ar neatimti ko
mandai taškus, pasiektus futbolo 
amazonės pagalba, kol kas taip ir 
liko neišspręstas.

NETIKRAS ALIARMAS
Kolumbijos mieste Trabučo per 

vienas bokso varžybas vietiniam 
boksininkui Pedro Karerai pasi
taikė labai stiprus varžovas. Mies
to sporto mėgėjai jau nusiminę 
laukė neišvengiamos liūdnos ato
mazgos, kai staiga pasigirdo tri
mito garsai ir ėmė skambėti var
pai. Gaisras! Mačas buvo tučtuo
jau nutrauktas. Sunerimę žiūrovai 
teisėjai ir boksininkai puolė į gais
ravietę. Jie ilgai ieškojo, tačiau 
niekur nebuvo matyti liepsnos pėd
sakų. Aliarmas buvo netikras. Pa
aiškėjo, jog jį sukėlė Kareros ša
lininkai, siekdami išgelbėti savo 
favoritą nuo neišvengiamo nokau
to.

“DĖMESIO! FOTOGRAFUOJU!”
Buvęs anglų nacionalinės rinkti

nės žaidėjas, kurį ne taip seniai 
“nusipirko” italų klubas “FK Tu
rin”. Džo Beikeris primušė foto
korespondentą. Tai atsitiko Vene
cijoje. Nukentėjusia buvo vieno 
anglų laikraščio reporteris.

Pasirodo laikraščio redakcija 
savo skaitytojams pamokyti nu
sprendė paruošti reportažą apie 
tai, kaip bloga gyventi anglų fut
bolininkams, kuriuos “nuperka” 
užsienio klubai. Reportažui prirei
kė Beikerio nuotraukos nepaten
kintu veidu. Laikraščio fotografas 
susekė Beikerį Venecijoje, ilgai jį 
persekiojo ir visaip pravardžiavo. 
Tačiau Beikeris nepadarė pagei
daujamos nepatenkintos fiziono
mijos, o tiesiog pasivijo fotorepor
terį ir jį apkūlė.

SEIMO ATSTOVAI 
SPORTININKAI

Prieš dešimt metų Silva Saimo 
buvo kone pati populiariausia Suo
mijos sportininkė. Helsinkio olim
piadoje ji iškovojo baidarių lenk
tynių aukso medalį. Suomijos spor
to mėgėjai nepamiršo išgarsėju
sios čempionės. Pagerbdami spor
tininkę, jie išrinko ją seimo at
stovę. Nemažai kitų žinomų Suo
mijos sportininkų išrenkama į ša
lies valdymo organus. Suomijos 
seimo ir municipaliteto narių są
rašuose galima rasti Europos bok
so eksčempiono Olio Miako, olim
pinių prizininkų lengvaatlečių Vi- 
oto Helstono ir Eliso Landstremo 
vardus. įdomu prisiminti, kad ša
lies prezidentas Urho Kekonenas 
savo laiku buvo Suomijos šuolių į 
aukštį čempionas.

Pasaulio bokso istorija žino 
daug įdomių “maratonų” kurie 
šiandie stebina ne tik šios sporto 
šakos mėgėjus. Šiuo metu esame 
įpratę matyti griežtai apribotas 
laiku boksininkų kovas. Tai, kaip 
sakoma, jau įaugo j kraują ir nie
ko nestebina. Tuo tarpu anksčiau 
tokių apribojimų nebūdavo.

Kaip žinoma, prieš kelis dešimt
mečius būdavo kovojama be pirš
tinių. Tuo metu rekordinė buvo 
Australijoje, netoli Melbourne, 
1856 m. įvykusi kova tarp Džeim
so Kelio ir Džeko Smito. Ji truko 
net 6 valandas ir 15 minučių.

“Apginklavus” boksininkus pirš
tinėmis, iš mums žinomų ilgiausias 
buvo Endžio Boueno ir Džeko 
Bourko susitikimas Naujajame 
Orleane 1893 metais. Po 110 raun
dų, kurie užtruko 7 valandas 19 
minučių, kovos, abiem kosninkams 
galutinai išsisėmus, tiesėjas nu
traukė susitikimą ir... paskelbė ko
vą negaliojančią.

Truputį kitokiu ištvermės re
kordininku buvo 1916—1920 me
tų pasaulio pussunkio svorio čem-

pionas tarp profesionalų B. Le
vinskis. šis nepaprastu aktyvumu 
pasižymėjęs boksininkas per vie
ną dieną turėjo net tris kovas, 
{vyko tai 1915 metų sausio 1 die
ną. Naujuosius Metus Levinskis 
“šventė” taip: anksti rytą Bruk
line turėjo dešimties raundų kovą 
su Bertlėjum Medeinimu, vidurdie
nį Niujorke taip pat po dešimties 
raundų nugalėjo Souldierą Kernsi- 
mą, o vakare Uaterbure dar bok- 
savosi dvylika raundų su Gunbotu 
Smitu. Taigi per vieną dieną Le
vinskis boksavosi trisdešimt du 
raundus.

Visi šie susitikimai vyko be su
tarčių, ir bendras boksininko hono
raras, kurį jis gavo už tas kovas, 
tebuvo vos 400 dolerių. Vargu ar 
kuri nors kita iš dabartiniu pro
fesionalų ringo “žvaigždžių” teik 
tusi šiandie taip save varginti, net 
jei jai būtų pažadėtina dešimterio
pai didesnė suma.

{domu pažymėti, kad Betlingas 
Levinskis per savo boksininko kar
jerą nuo 1906 iki 1929 metų turė
jo apie 300 kovų, o pralaimėjo iš 
jų vos keliolika.

S
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MENO DIENOMS....
(Atkelta iš 2 pusi.)

Malonu akcentuoti faktą, kad 
visi parengimai, išskyrus Dainų 
šventę ir teatro spektaklį, bus 
pravesti grynai lietuviškose patal
pose: lietuvių koplyčioj, Liet. Kat. 
Centre ir bendruomeniniuose Lie
tuvių Namuose, kuriuose talkinin
kai grumiasi su laiku, kad tik 
juos iki Meno Dienų tinkamiau 
įrengtų.

Kiekvienas, kuris Adelaidėje 
paskutinėmis dienomis susiduria 
su p. Šimkum, negali nesistebėsi 
jo energingumu ir jo pasiryžimu 
padaryti viską, kas tik galima ge
riausio esamomis sąlygomis. Šim
kus didžiuojasi visais savo ben
dradarbiais, kurie šiam dideliam 
darbui nesigaili nei jėgų, nei lai
ko.

— Visi komiteto atstovai, su
telkti iš aštuoniolikos lietuviškų 
organizacijų, — pareiškia p. Šim
kus, — dirba nepajudinamu vie
ningumu ir pasiimtas pareigas at
lieka pavyzdingai. Lituania cho
ras, kaip vienetas, ir visi ehoris-

tai, kaip pavieniai talkininkai 
teikia mana didelę pagelbą, pa
remdami fiziškai ir sustiprindami 
dvasiškai. Didelis darbo paleng
vinimas yra jo susiskirstymas sek
cijomis. Tautihių šokių įjungimas 
į Meno Dienas yra p. Lapšienės 
idėja ir ta sritimi ji rūpinasi. 
Tautinių šokių grupės atvyksta iš 
Sydney ir Geelong. Jaunuosius 
talentus be Adelaidės atrinko 
Sydney, Melbourne, Geelong ir 
Canberra.

Tš plataus susirašinėjimo, ku
ris kasdien didėja, aiškiai maty
ti glaudus visų Australijos lietu
vių kolonijų bendradarbiavimas 
būsimų Meno Dienų reikalais.' O 
tos dienos jau ne už kalnų. Ne
praeis nė poros mėnesių ir visi 
susitiksime pasidžiaugti sutelkto 
darbo ir lietuviško pasiryžimo 
vaisiąis.

Pusvalandis su p. V. Šimkum 
praėjo draugiškoj nuotaikoj.

VI. Radzevičius

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 02-2231

PABALTIEČIŲ ŠACHMATŲ TURNYRAS
Lietuviai — latviai 3J — 21

Spalio 14 d. Lietuvių namuose, 
Redfern, buvo sužaistos paskuti
nės šachmatų varžybos su lat
viais dėl Pabaltiečių šachmatų 
turnyro taurės. Latvius nugalė
jome tokiu pačiu rezultatu, kaip 
ir estus (3i — 2i). Taurė atiteko 
latviams, kurie įveikė tik estus, 
mes įveikėme abu priešininkus ir 
taurės nelaimėjome!'!! Atrodo la
bai keista. Pagal Pabaltiečių šach
matų turnyro taisykles, kurias 
paruošė visų trijų tautybių ats
tovai, taurę laimi ta komanda,

kuri surenka daugiausia taškų, 
šiais metais surinkome po lygiai 
(7) taškų, su latviais, todėl ir 
taurė atiteko jiems, kaip praėju
sių, metu laimėtojams.

Bendrai lietuviai šachmatinin
kai yra pajėgesni už latvius iv 
estus, bet mes nevisuomet turi
me galimybės sudaryti komandą 
iš mūsų geriausių šachmatinin
kų.

žaidžiant prieš latvius taškus 
laimėjo: V. Patašius 0, dr. I. Venc
lovas į, V. Liūgą 1, J. Maščins- 
kas 0, V. Koženiauskas 1 ir J. 
Dambrauskas 1.

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

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mos kalbame vokiškai.
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646 George St., Sydney, Australia
(Kampas Liverpool St.)

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

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

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

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

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

REGISTRUOTI SKYRIAI:
SYDNEY:

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

NEWCASTLE: MURRAY’S HEA LTH
93 Northumberland St., Wickham, tel.: 61-5180.

PORT KEMBLA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
107 Wentworth St. Tel.: J 1372.
MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 

94 Elizabeth St. Tel.: 63-8498.
PERTH, W.A.: MURRAY'S HEALTH FOOD STORES, 
229 Newcastle St. Tel.: BA 7842.
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KAUNAS AR VILNIUS?

Sydnėjaus visuomenininkas J.P. 
Kedys atkreipė skaitytojų dėme
sį į “Mūsų Pastogės” 42-me nume
ryje įrašą taurėje, kurią latviai 
skyrė Pabaltiečių šachmatų žai
bo turnyro laimėtojui.

Kiek teko patirti, minimą tau
rę paskyrė latvių šachmatų klu
bo (kuris veikia savistoviai) pir
mininkas, gerai žinomas šachma
tininkas buvusis Rygos advoka
tas L. Peičs. J.P. Kedžio prielai
da, jog tai padarė jauni latviai, 
nežiną mūsų istorijos, yra netiks
li. Kodėl latvių šachmatų klubo 
pirmininkas savo asmeninėje do-

vanoję įrašė Kauną bet ne Vil
nių, mums lietuviams šachmati
ninkams yra visai nežinoma.

J.P. Kedys spėja, kad latviai 
įrašė Kauną nenorėdami užrūs
tinti lenkų ir tiki, jog lietuviai

Šiandie lietuvių jaunimas Aus
tralijoje nepajėgia pilnai įsijung
ti į visuomeninę veiklą. Pažvel
gus į mūsų organizacijas nedaug 
jaunimo užtiksime jų viršūnėse. 
Turiu mintyje tą jaunimą, kuris 
šiame krašte brendo, mokėsi ir 
yra tokio amžiaus, kad jau savo 
jaunatviškas jėgas galėtų skirti 
lietuviškiems reikalams visuome
nininkų eilėse. Randame jaunimą 
jaunimo organizacijose. Deja, tų 
organizacijų idėjos irgi nėra pa
trauklios mūsų jaunajai kartai. 
Tos organizacijos klestėjo tada, 
kai lietuviškasis tuometinis jau
nimas buvo kitokioje laiko dva
sioje, negu dabar, tad nenuosta
bu, kad reikia pakeitimų arti
miausioje ateityje, kitaip mes ga
lime išnykti su išnykstančiais da
bartiniais visuomenininkais. Mūsų 
dabartinei padėčiai atitinka J. 
Ambrazevičiaus žodžiai: “Lietu- 
vių nelaimė tebėra ta, kad jie 
praktiniame gyvenime arba vei
kia visai be plano, arba amžinai 
tik planuoja. Planams ruošti iš
senka energija, ir nebelieka jiems 
jėgų realizuoti. Taip buvo palai
dota daug puikiausių sumanymų”.

Mano keliamos mintys nėra 
naujos. Panašiomis temomis yra 
daugybė įvairių straipsnių, bet 
apgailėtina, kad viskas tuo ir už
sibaigia, kaip sako H. Balzac: 
“Mums netrūksta idėjų, o žmonių, 
kurie jas vykdytų."

Lietuvoje augęs jaunimas bren
do visai kitoje dvasioje, negu da
barties jaunimas, pakliuvęs visai į 
kitas aplinkybes. Kas buvo bran
gu ir aktualu Lietuvoje augusiai 
kartai, mūsų šiandienininui jauni
mui nesuprantama.

Dabartinis jaunimas Įtakojamas 
dviejų mokyklų: lietuviškosios iš 
tėvų pusės, ir “progresyviosios” 
iš australiškos aplinkos; aišku, 
kuri turi didesnės įtakos. Gyve
nant krašte, kur lankomos mo
kyklos, sutinkami draugai svetim
taučiai kitų pažiūrų ir idėjų turi 
mus paveikti — tai neišvengia
ma.

Tragiškiausia yra tai, kad se
noji mūsų karta šito pilnai ne
jaučia, ir rezultate viskas palie-

karna, kaip buvo praeityje. Spau
doje keliamas mūsų jaunimas į 
viršūnes, kad jo dalis pasirodo 
viešumoje. Straipsnių apie jauni
mą — “Jaunimas yra! Jaunimas 
nežuvęs! Jaunimas kalba lietu
viškai” ii- t.t. pilna. Bet kur mū
sų studentija* kodėl jų nesimato 
visuomenininkų eilėse? Kodėl jų 
nesimato susirinkimuose, minėji
muose, atstovų tarpe įvairiuose 
ne jaunimo suvažiavimuose? Mū
sų vyresnieji teisinasi tikėdami: 
bus reikalas — atsiras. Bet ar 
tikrai atsiras? Tam klausimui už
tikrinto atsakymo nėra.

Dažnai mane kankina mintis, 
kodėl mūsų senoji karta tiek ne
jautri dabartinėms gyvenimo ap- 
linkymėms, kad nemato ir nesi
stengia padėti dabartinei jauna
jai kartai, pakliuvusiai į skirtin
gą auklėjimo mokyklą? Ar jie 
tiek paskendę savo kovose už 
savo idealus ir pažiūras, kad vi
sa kita jiems nesvarbu? Iškalbin
giausias pavyzdys Lietuvių Na
mai, kur statėm, ten beveik vi
sur pastatėm po dvejus. Tai gra
žus pavyzdys lietuviško dosnumo, 
lygiai ir kovos už savas pažiūras. 
Bet ar tas naudinga mums ir 
mūsų ateities kartoms? Vietoje 
vieno gražaus lietuviško pastato 
turim po dvi lūšnas. Ar panašiai 
nėra ir kasdieniniame gyvenime?

Jau esame išbuvę 20 metų sve
tur. Kas bus dar už 20 metų? Da
bartiniai visuomenininkai jau ne 
vienas bus pasitraukę iš mūsų 
tarpo. Kas užpildys jų eiles?

Dabar yra pats laikas susirūpin
ti, kaip iš jaunimo tarpo išaugin
ti visuomenininkus, kurie su lai
ku galės įsijungti į lietuviškajai 
bendruomenei vadovaujamus or
ganus. Tam atsiekti reikia įvairių 
pakeitimų, kurie lai nebūna su
prasti kaipo “modemiškumo re
voliucija”, bet prisitaikymas prie 
dabarties sąlygų. Pripažinkim, 
kad jaunimas nebėra tos galvo
senos, kokios buvo, kai kūrėsi 
mūsų dabartinės organizacijos. 
Dabar reikia stengtis padaryti tas 
pačias organizacijas patraukliais 
ir viliojančias.

čia jaunimas pats turi jieško-

ti būdų ir priemonių savas orga
nizacijas padaryti patraukliomis, 
kad jaunuoliai sava valia įsijung
tų į jas, o ne kitokiu būdu. Nau
jos idėjos turi būti nenutylimos, 
o keliamos viešai subuvimuose ir 
diskutuojamos, o vėliau vykdo
mos. Tačiau mūsų organizacijos 
turi palikti lietuviškos. Be lietu
viškumo tapsime šiame krašte va
dinamais “fan club”. Prieš akis 
didelis ir sunkus uždavinys, ku
ris neišsispręs per savąitę, mėne
sį, ar metus, bet gali užtrukti il
gą laiką. Bet jis turi būti išspręs
tas ir atliktas.

Pagrindinis uždavinys — lietu
vybė. Neužtenka vien lietuvio 
vardo; reikia ir bendruomenišku
mo sąmoningumo, kuris toliau ve
da į visuomeniškumą. Visuome
niškumas neišvengiamas. M. Au
relijaus žodžiais “bėgti nuo visuo
meninių pareigų, tai pasidaryti 
dezertyru”.

Negalime užmiršti ir skolos 
mūsų krašto žmonėms, kurie ne
ša svetimųjų primestą jungą. Mū
sų keliamos mintys apie krašto 
terorizaciją laisvajame pasaulyje 
yra ramstis politikams, kovojan
tiems prieš komunizmą. Visuo
met laikykime atmintyje šv. Pran
ciškaus Saleziečio žodžius: “Di
džiausia žmonių nelaimė yra ta, 
kad jie labai gerai žino tai, ką 
jiems kiti skolingi, bet mažai jau
čia, ką jie patys kitiems kalti.”

Ateities lietuvių bendruomenė 
bus tokia, koks bus jaunimas 
šiandie pasiruošęs. F. Dostojevs
kis pasakė: “Žmogaus buvimo pa
slaptis nėra tik gyventi, bet taip 
pat žinoti, kam gyventi.” Taigi, 
nebijokime tiesti kelių, kuriais 
ateity keliausime.

Nesivaržykime naujų idėjų,

dėl to nesirūstins.
Bet lietuviai užsirūstino tik 

pamatę taurę ir neteisingą užra
šą "Kaunas — Riga — Tallinn”, 
šiuo klausimu su latviais dar 
aiškinamasi. Galutinės pasekmės 
bus paskelbtos spaudoje.

J.P, Kedys nuo pat pirmos 
sporto klubo įsisteigimo dienos 
moraliai ir materialiai remia 
sportininkus ir visuomet įdomau
jasi sportine veikla, todėl neai- 
stebėtina, kad ir šį kartą buvo 
pirmasis, kuris susidomėjo šiuo 
reikalu. Malonu, kad sportininkai 
iš bendruomenės pusės susilau
kia dėmesio ir paramos.

V. Augustinavičius, Sydney

nes vieno iškelta mintis, kelių 
remiama, gali paplisti, anot L. 
Bierne: “Viešoji nuomonė yra 
jūra, kuri užtvenkta tol kyla, kol 
putodama prasiveržia pro kraštus, 
aptvindo šalį ir viską su savimi 
nusineša".

Algis Bučinskas

Vienas amerikietis, važinėda
mas po Čekoslovakiją, užsikalbė
jo su čeku apie sovietų pasieki
mus kosmo užkariavime.

Nuostabūs sovietų laimėjimai, 
kalbėji amerikietis, — sovietai 
tuoj bus mėnulyje, paskiau skris 
į Venerą, Marsą. Taip viskas pas 
juos planingai.

— O taip, — sako čekas, — 
šiemet rusai pasieks mėnulį, 1963 
Venerą, 1964 m. Marsą, 1965 m. 
Jupiterį, o 1980 m. jau kiekvie
nas rusas turės po porą kelnių.

Dideli mostai
— Tu pirkai naują automobilį?
— Taip. Matai, užėjau į par

duotuvę telefonu paskambinti, 
bet nepatogu buvo išeiti nieko 
nepirkus.

* • •
— Mama, mano sužadėtinis 

tvirtina, kad pragaro nėra.
— Tegul palaukia, kol susituok- 

šit. Tada gal įsitikins.
»sooca»aiaic^^
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PASIRUOSKIME PASITIKTI

Sigutė yra lietuvių liaudies pa
sakų perlas. Šios pasakos moty
vais p. V.R. Saudargienė parašė 
originalų vaidinimų vaikams, ku
rį stato Bankstown Savaitgalio 
mokykla, globojama Bankstown 
Apylinkės Kultūros Tarybos. Vai
dinimų režisuoja pati autorė. Kas 
pernai matė Batuotų Katinų, tas

tikrai nepasiduos pagundai nepa
matęs Sigutės. Sigutės dekorato
rius kaip ir Batuotam Katinui 
yra Algis Plūkas, kuris jau pradė
jo savo darbų. Į Sigutės spektaklį 
bilietai jau atspausdinti ir gauna
mi arba užsakomi pas p.p. Br. 
Stašionį (tel. 649-9062), M. Za
karą (tel. 785072) ir V. Kazoką

■rft

1962 m. lapkričio 7 d.

SIGUTĘ
(tel. 70-9385). Kaip žinome, Dai
navos salė nėra labai erdvi, tad 
kviečiame bilietus įsigyti laiku ir 
iš anksto, kad netektų spektaklio 
metu (gruodžio 8 d.) grįžti namo 
nepatekus į salę.

Bilietų kainos: I-ji vieta 12 šil., 
II-ji vieta — 8 šil. ir trečioji vie
ta 6 šil.

(šeštadienį) 7 vai. 
namuoie Redfern, 

diskusinį susirinki-

PRANEŠIMAS
, Sydney Apylinkės Valdyba lap

kričio 17 d.
vak. lietuvių 
rengia viešą 
mą tema:

Tautinės vienybės klausimu.
[vadui į diskusija* žodį tars 

p. L. Karvelis.
Diskusijoms pravesti ir susirin

kimui pirmininkauti pakviestas 
inž. p. V. B u k e v i č i u s.

Sydney Apylinkės Valdyba nuo
širdžiai kviečia visus Sydnėjaus 
lietuvius, o ypač visų lietuviškų 
organizacijų valdybų narius atsi
lankyti į minimą susirinkimą ir 
prisidėti prie tos aktualios pro
blemos aptarimo.

Sydney Apylnkės Valdyba

Gruodžio 31 d., penktadienį, toje 
pačioje salėje bus Naujųjų Metų 
sutikimas. Pakvietimai gaunami 
pas valdybos narius, taip pat tą 
pačią dieną prie įėjimo.

Perth Apylinkės v-bos vardu 
sekr. C. Gaidelevičius

AUŠROS TUNTO 
SKAUTAMS-TĖMS

tunto

PERTH APYLINKĖS 
VALDYBA SKELBIA:

1962 m. gruodžio 23 d. (sekma
dienį) 14 vai. 30 min. St. Joa
chim’s salėje Shepperton/ Rd. ir 
Harper Str. kampas, ruošiama 
“Vaikų Eglutė" su pasilinksmini
mu ir vaišėmis vaikučiams.

Tėvelių prašome išmokyti vaikus 
po eilėraštį ar dainelę vaikučių pa
sirodymui.

Kviečiame visus lietuvius su vai
kučiais dalyvauti neatsižvelgiant į 
religinius ar politinius įsitikini
mus.

[ėjimas laisvas. Arbata bus pa
ruošta tėveliams, užkandis savas.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS
minėjimas įvyksta lapkričio 24 d. 
(šeštadienį) Bankstown Liet. Na
muose Dainavoje, šventės progra
moje p. V. Šliogerio paskaita, p. 
J.A. Jūragio kūryba ir- Dainos 
choras. Minėjimo pradžia 6 vai. 
vak.

Sekmadienį, lapkričio 25 d. iš
kilmingos pamaldos bus laikomos 
St. Benedict’s bažnyčioje Broad
way 12 vai. 45 min.

Ramovės Skyriaus V-ba

Jubiliejinių metų Aušros 
iškilminga sueiga bei pamaldos 
įvyksta lapkričio 11 d.

Visų vienetų skautai-tės daly
vauja pilnoje uniformoje — da
lyvavimas būtinas.

Iškilmių tvarka:
12 vai. iškilmingos pamaldos 

Campdrdown bažnyčioje. Vieneų 
tai renkasi ne vėliau 11.30 vai. 
Vienetų nariai prašomi tą dieną 
priimti šv. Komuniją aukojant už

žuvusius Skautų Sąjungos na
rius.

4 vai. p.p. iškilminga tunto su
eiga Bankstown Lietuvių Namuo
se “Dainavoje”. Renkamės ne vė
liau 3.30 vai.

Aušrai Tunto Tuntininka*

Sydney ir apylinkių lietuviai 
kviečiami dalyvauti pamaldose ir 
•kautų sueigoje. Buvusieji Aušros 
tunto nariai prašomi dalyvauti 
su uniformomis.

Aušrai Tunto Vadija

Sporto Klubo Valdybos narę
IRENĄ ROPAITĘ ir RAIMONDĄ KALĖDĄ, 

sukūrusius šeimą, nuoširdžiai sveikina ir linki laimingo 
gyvenimo

Sporto Klubai Kovai

Ponui V. ir J. RAPŠEVIČIUS,

sveikina

susilaukus dvynukų sūnelių, ir linki jiems geros sveikatos 
ir laimingos kloties.

Perth’o A.L.B. Valdyba

LAPKRIČIO 10 D. BANKSTOWN DAINAVOS SALĖJE

EKSTRA PRANEŠIMAS
Gruodžio 1 d. A.L.B. Banks

town Apylinkės Valdyba “Daina
voje”, Bankstown, ruošia šokių 
vakarą; programoje moterų madų 
vasaros sezono paroda, 1962 metų 
šukuosenų paroda, solo baleto šo
kiai, twist šokių konkursas su 
prizais ir eilė kitų pasirodymų.

Visuose konkursuose ir pasiro
dymuose dalyvauja visos ponios ir 
panelės.

Visos dalyvės registruojasi pas 
p. Lelešienę, telef. 70-3573 ir p. 
M. Zakarą, telef. U,W 5072.

[VYKSTA DAINOS CHORO

DAINA

- PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškomas p. Henrikas Juo

deika, atvykęs į Australiją, spėja
ma 1949 m. Žinantieji apie jį arba 
jis pats prašomi suteikti žinių pa- 
jieškančiam Ot. Valiūnui 12 Swal
low Str., South Boston, Mass., 
U.S.A., arba rašyti šio laikraščio 
redakcijai.

DAINAVOJE
Čia išgirsime beveik visą II-sios Dainų šventės repertua

rą ir dar keletą naujų, negirdėtų dainų.

Nepraleiskinje šios progos — juo daugiau įsiklausai, juo 
daina gražesnė ir skambesnė.

gimtadienį ir drauge aplaistė ma
gistro diplomų.

Baltic Stores Ltd. skelbime 
teigimas, kad per šių įstaigų siun
čiant siuntinius suteikia teisės 
gauti pajamų mokesčio (Incom KIEK AS SUŽINOJAU!

SVARBU VISIEMS!

Tax) sumažinimą, Australijoje 
negalioja. Šiuo reikalu buvo at
siklausta Taxation Department, 
iš kur gauta neigiamas atsaky
mas. Red.

Ar jau užsisakei 
Mūsų Pastogę?

LIET. DAINŲ KONCERTAS MELBOURNE
LAPKRIČIO 11 D. (SEKMADIENI) 6 VAL. P.P. 

MELBOURNO LIETUVIŠKOS DAINOS SAMBŪRIS 
rengia savo metinį .dainų

KEW MIESTO SAVIVALDYBĖS SALĖJE.
Programoje dainos, dainuojamos Il-je Dainų Šventėje Adelaidėje.* ■ uamui) uamuojuiuob Ai-je ucunų ovemeje nuciaiacjc, y

Ateikite ir įvertinkite, kaip Melbourne dainininkai pasiruošę šiai šventei. Daina lietuvio gyve® 
Įjšnime yra esminė dalis: daina jis išsako savo džiaugsmus, daina jis gydo savo sopulius. Daly vau-!*’ 

darni koncerte jūs parodysite savo meilę liet, dainai. >;
A Bilietus platina choro dalyviai. Kaina 10 šil. £
8

MELBOURNAS DAINUOJA
Svetimieji dažnai vis klausia, 

kodėl mes taip mėgstame dainą ir 
kodėl kiekvienas lietuvis žino tiek 
daug dainų ir taip mielai jas dai
nuoja? Tiesa, mes mėgstame dai
nuoti ir mėgstame klausytis dai
nuojančiųjų. Nebereikalo daug kas 
vadina Lietuvą dainuojančia šali
mi, o lietuvius dideliais dainos my
lėtojais.

Visai nenuostabu, kad visuose 
didesniuose Australijos miestuose 
įsikūrę vienas ar net keli lietuvių 
chorai ir taip pat nenuostabu, kad 
jau neužilgo visi šie chorai suva
žiuos į II-ją Australijos Lietuvių 
Dainų Šventę Adelaidėje. Nedaug 
kas patikės, kad šie chorai daugiau 
negu metai, kaip repetuoja ir ruo
šiasi šiai didžiajai Dainų šventei, 
kuri, nesuklysiu pasakęs, yra vie- 
iš didžiausių lietuviškų kultūrinių 
parengimų Australijoje, nes ji 
jungia visus Australijos lietuvius 
ir visi jos išsiilgę laukia.

Kiekviena didesne tautine proga 
Melbourne lietuvių Dainos Sambū
ris vis pabarsto keletą dainelių iš 
savo dainų skrynelės, tuo įrodyda
mi, kad ir jie dirba, bet nedauge
lis žino, kad jau antri, be pertrau
kos metai, kaip šie dainininkai su
sirenka kartą į savaitę į savo būs
tinę ir rimtai išsijuosę jieško kelių 
kaip dainą padaryti gyvą, ir iki 
užkimimo tralialiuoja ir bando su
eiti į vieną bendrą balsų harmoni
ją, idant dainos skambesys būtų 
malonus ir atitiktų dainos turi
niui.

Spalio 27 d. Sambūris dalyvavo 
koheerte, kuris buvo skiriamas 
Melbourne latvių visuomenei. Kar
tu su Morningtono gimnazijos mer
gaičių choru buvo išpildyta trijų 
dalių programa. Koncertas įvyko 
Assembly Hall, ir tenka džiaugtis, 
kad latvių visuomenės atstovai tik-

rai nuoširdžiai dėkojo mūsų daini
ninkams ii- net su pavydu apgai
lestavo, kad jų choro koncertų 
programoje nėra tiek tautinės mei
lės ir prisirišimo Tėvynei.

Melbourne Dainos Sambūris be
veik jau pasiruošęs II-jai Austra
lijos Dainų šventei ir pasiryžęs 
parodyti savo tautiečiams, kas yra 
per ištisus metus padaryta ir kaip 
žadama Melbourną reprezentuoti. 
Tam ruošiamas metinis Sambūrio 
Dainų Koncertas, kurio metu bus 
padainuotos visos dainos, numaty
tos dainuoti Adelaidėje, ir dar ke
lios moterų ir vyrų chorų dainos 
atskirai.

Tikimasi, kad į šį koncertą Mel
bourne tautiečiai skaitlingai atsi
lankys ir tuo įrodys, kad jiems rū
pi choro reikalai ir, kad jie prita
ria didžiajam Sambūrio darbui.

Iš savo pusės Sambūrio dalyviai 
žada neapvilti lietuviškos dainos 
mylėtojų, nes vargu ar greit mel- 
bourniškiams bus progos išgirsti 
tokią turtingą lietuviškų dainų 
programą.

šiais metais Sambūrio sąstatas 
gerokai sustiprėjęs ir choro veidas 
pajaunėjęs, nes į talką įsitraukė 
visa eilė lietuviško jaunimo.

šiais metais Sambūrio dainų pa
ruošimui daug pasitarnavo p. Pet
ras Morkūnas, kuris labai nuošir
džiai mokino atskirus balsus, tuo 
žymiai palengvindamas darbą. Re-

peticijos vyko sklandžiai ir labai 
darbingoje nuotaikoje.

Norisi pabrėžti, kad Sambūrio 
sąstatas su meile ir užsidegimu 
pakluso dirigento reikalavimams, 
ir jeigu jų dainos pasiekė tokio 
gražaus skambėjimo, tai dėka di
delio pasišventimo ir drausmingo 
lankymosi į repeticijas. Čia norisi 
iškelti Sambūrio seniūnus p. E. 
Žiedienę ir p. Bosikį, kurie darė 
viską, kad būtų tvarka, drausmė 
ir susiklausymas.

Tikiuos, kad nebus Melbourne

Gautas pelnas skiriamas choro kelionei į Adelaidę paremti 
Po koncerto šokiai grojant geram orkestrui.
Pradžia 7 vai. vak. Malonėkite nesivėluoti.

Irena Ropaitė iš Sydney panū
do ištekėti, ir tas jai pav'yko. Aną 
savaitgalį 
Raimondu 
N.S.W.

įvyko jos vestuvės su
Kalėda St. Marys,

Nežinia, ar Kennedy narsumas, 
ar Chruščiovo ašaros paskatino 
Australijos lietuvius dainuoti: 
beveik tą pačią dieną pragydo ir 
Melbourne, (ateinantį sekmadie
nį), ir Sydney ir Newcastle atei
nantį šeštadienį). Anot poeto, 
“tegul skamba mūsų dainos po 
šalis plačiausias”.

Prof. V. Maciūnas jau baigia 
paruošti spaudai Lietuvių Encik
lopedijos XV-ąjį apie Lietuvą to
mą, kuris ateinančiais metais iš
eis iš spaudos. Gyvenant redak
toriams svetimame krašte to tomo 
paruošimas ilgiau užsidelsė.

★
Ar girdėjote, kad Australijos 

lietuvaitė iš Melbourne Liucija 
šeštakauskaitė, poetė, baigusi Mel
bourne universitetą, prieš kiek lai
ko laikinai išvykusi į Ameriką, 
gavo tarnybą Jungtinėse Tautose? 
Laisvai kalbėdama keliomis Euro
pos kalbomis ji šių laikų Babelio 
bokšte eina atsakingas pareigas ir 
savo svečiavimosi laiką Ameriko
je pratęsė dar šešiems mėnesiams.

Teisininkė Gražina Biveinytė, 
kurį laikų praktikavusi Sydnėju- 
je kaip advokatė, šiomis dienomis 
išvyko pas tėvus į Canberra ir at
einančių metų pradžioje išvyksta 
į Angliją ir Europą pagilinti sa
vo teisinių žinių.

tautiečio, kuris neatsilankytų į šio 
Sambūrio metinį Koncertą. Sam
būrio dalyvių troškimas, kad kiek
vienas lietuvis Melbourne išgirstų 
gražiai skambančias lietuviškas 
dainas, kurios mus gaivina, atnau
jina ir primena, kas mes esame ir 
iš kur atkeliavę.

Mylėkime savo dainorius, neuž
mirškime lietuviškų dainų ir rem
kime tuos, kurie mus reprezentuos 
Il-je Australijos Lietuvių Dainų 
šventėje. ELBE

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ BANKSTOWNE

Spalio 28 d. Bankstowno St. Fe
lix bažnyčioje atlaikytos iškilmin
gos šv. Mišios, giedant “Dainos” 
chorui, vad. K. Kavaliauskui. Pa
maldas laikė ir tai dienai pritai
kintų pamokslų pasakė kun. P. 
Butkus. Ateitininkai pamaldose 
dalyvavo su savo vėliava.

Po pamaldų iškilmės perkelta į 
Bankstowno “Dainavos” salę. Gar
bės prezidiuman pakviesti: Ateiti
ninkų dvasios Vadas kun. P. But
kus; Ateitininkų Vadeivė p. M. 
Slavėnienė, dr. A. Mauragis, pik. 
V. Šliogeris, inž. Dirginčius ir J. 
Petniūnas, šventės prelegentas.

Garbės prezidiumui užėmus vie
tas, scenoje, prie Kristaus didelio 
paveikslo įnešta ateitininkų vėlia
va, ir sugiedotas at-kų himnas. Po 
to pakviesti jaunieji moksleiviai

Grįžus iš atostogų, vėl pradėjo darbą savo laikinose patalpose 
— 1 Elmie St., Hawthorn —

ZINA KALPOKIENĖ
ŠUKUOSENOS, DAŽYMAS, PUSMETINIS, 

MASAŽAI IR MANIKIŪRAS 
Tel. WA 4768

ateitininkai — Edą Kymataitė, Le
ta Meiliūnaitė, Aldona Petniūnai- 
tė, Jane Kondreckaitė, Danguolė 
Ridikaitė ir Alfonsas Savickas da
vė įžodį pabučiuodami ateitininkų 
vėliavą ir pasirašydami ąktą. Po 
įžodžio jiems įteikti ateitininkų 
ženkliukai, kuriuos prisegė prezi
diumo nariai. Sveikinimo žodį pa
sakė Sydnėjaus Karių Ramovės 
vardu plkn. V. Šliogeris, K.K. 
Draugijos — inž. Dirginčius, Dr. 
A. Mauragis ir kuri. P. Butkus, o 
p. J. Petniūnas paskaitė turinin
gą paskaitą.

Meninėje dalyje Danutė Zanda- 
raitė padeklamavo Maironio eilė
raštį “Šalin dūsavimai”, jaunųjų 
ateitininkų choras “Žvirbliukai” 
padainavo keletą dainelių, jų tar
pe ir paties dirigento kun. Petro 
Butkaus sukurtą dainelę “Kaip 
obelis, močiut, palinkus”.

Duetu padainavo Edą Kymantai
tė ir Danguolė Ridikaitė; vykusiai 
padeklamavo V. Pužaitė Maironio 
“Poeto norą”.

Toliau sekė “Žvirbliukų” tauti
niai šokiai, p. A. Laukaitienės pa
ruošti. Šventė praėjo darniai ir 
nuotaikingai.

V.M.

Spalio 27 d. dail. H. Šalkausko 
bute įvyko iškilmingas neseniai išė
jusios rašytojo Vytauto Janavi
čiaus knygos “Pakeliui į Atėnus” 
palaiminimas kelyje į skaitytoją, 
šioje puotoje dalyvavo visi, kurie 
prisidėjo prie šios kngos išleidimo: 
knygos autorius V. Janavičius su 
žmona, knygos leidėjas dail. H. 
Šalkauskas, iliustratorė dail. Eva 
Kubbos, spaustuvės “Mintis” savi
ninkai p.p. Nagiai ir Z. Kyzelis, 
autoriaus brolis Jurgis su žmona 
ir V. Kazokas su žmona. Vakaras 
tikrai buvo nuotaikingas, ši kny
ga yra gyvas liudininkas darnaus 
ii- draugiško bendradarbiavimo 
mūsų menininkų tarpe. Plačiau 
apie šią knygą žiūr. psl. 3.

★

Neseniai sydnėjiškis inžinierius 
Ramutis Zakarevičius savo šei
mos ir artimųjų ratelyje šauniai 
atšventė savo dvidešimt penktą

Inž. J. Grudzinskas iš Sydney 
savo išgyventą pusę šimto metų 
atšventė tyliai ir kukliai viena
me naktiniame klube.

Aną sekmadienį Sydney lietu
viai inžinieriai ir architektai ap
žiūrėję šio miesto operos vykdo
mą statybą pripažino, kad vis tik 
darbai vyksta taip, kaip jie ir spė
jo: planavimas vienaip? darbai 
kitaip (tikrai lietuviškai!).

Pavyzdinga drausmė: švęsdami 
savo jubiliejų viso pasaulio lietu
viai skautai turi savo iškilmingas 
sueigas ne vien tik tą pačią die
ną, bet ir tą pačią valandą. Aus
tralijos lietuvių skautų iškilmin
gos sueigos įvyksta kiekvienoje 
vietovėje tuo pačiu lokaliniu lai
ku. Sydney Aušros tuntas savo 
sueigą turės lapkričio 11 d. 4 vai. 
p.p. Dainavoje.

Ku-ka

Inž. ROMUI ir URŠULEI ŽILINAMS,

tėvui ir vyrui mirus, gilią užuojautą reiškia

A.L.B. Canberroi Apylinkei

Valdyba

Australijos Lietuvių Studentų Sąjungos Canberra 
skyriaus nariui

Inž. ROMANUI ŠILINIUI
jo tėveliui mirus reiškiame gilią užuojautą

Canberra* lietuvių studentija

Nuoširdžiam skautų rėmėjui

PETRUI ŠILINIUI

mirus, jo žmoną ir sūnų užjaučia ir kartu liūdi

L.S.S. Baltijoi Tunto skautai

Mielam

ROMUI ŠILINIU!,

jo mylimam tėveliui 
P. šiliniui * 

mirus, reiškiu giliausią užuojautą

: D. Grosaitė
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