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ii-sis taut. Sūkių festivalis Amerikoje
(SPECIALUS MUS V PASTOGEI REPORTAŽAS II-JAI JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTEI PRAĖJUS)

STATOMI GIMNAZIJOS RŪMAI
VOKIEČIŲ SPAUDA APIE IŠKILMES VASARIO 16 

GIMNAZIJOJE

Prieš mėnesį, ištikimasis Aus
tralijos lietuvių prietelius JAV, 
Juozas Bačiūnus priprašė ir net 
voką užadresavo, kad tuojau, 
II-jai JAV ir Kanados lietuvių 
tautinių šokių šventei pasibaigus, 
apie tą įvykį parašyčiau repor
tažą Australijos lietuvių spaudai.

Šiandien su pakilia nuotaika 
pranešu jums, mielieji Austra
lijos lietuviai, žinią apie triumfa- 
linį 11-sios J A V ir Kanados lie
tuvių Tautinių šokių šventės pa
sisekimą. Didysis Chicagos In
ternational Amfiteatras, kur 1952 
m. respublikonų partijos kandi
datas gen. D. Eisenhower buvo 
nominuotas kandidatu į JAV 
prezidentus, kur per eilę metų 
vyko eilė šios šalies didžiųjų 
konferencijų ir parodų, š.m. lie
pos 7 d. buvo sausakimšai pri
pildytas lietuviškosios publikos 
ir lietuvių šokėjų. Šventėje da
lyvavo per 1000 Šokėjų, atstova
vusių 31 tautinių Šokių grupę iŠ 
įvairių JA V ir Kanados lietuvių 
kolonijų, o jų Šokius sekė 7200 
iiūrovų. Tiek buvo mums skir
ta vietų, tiek jų ir užpildė lietu
viško tautinio šokio demonstra
cijos pasiilgę žiūrovai, kurie su
sirinko ne tik iš Chicagos, bet 
ir iš kitų JAV ir Kanados mieš
ti-

Pati šventė prasidėjo iškilmin
gu šokėjų paradu, muz. Fronto- 
zi simfoniniam orkestrui grojant 
specialiai šiai šventei muz. VI. 
Jakubėno parašytą maršą “Šo
kėjų eiseną”. Vieną šokėjų gru
pę sekė kita, kiekviena savo į- 
ėjimui rado savitą formą, savi
tas figūras ir, kol praėjo 31 gru
pė, publika kėlė didžiules ova
cijas. šiam originaliam, jaut
riam ir spalvingam šokėjų pa
radui vadovavo Liudas Sagys, 
šios šventės meninės dalies tvar
kytojas.

vykiai pasaulyje
50 MILIONŲ BENAMIŲ 

PASAULY
Pagal Oslo mieste Norvegijoje 

įvykusio pabėgėlių reikalams tirti 
draugijos suvažiavimo paskelbtus 
duomenis, šiuo metu savo tėviškes 
apleidusių, benamių skaičius bus 
pasiekęs daugiau kaip 50 mil. žmo
nių. Iš jų apie 31 milionas turėjo 
savo kraštus apleisti ryšium su 
antruoju pas. karu ir 19 mil. įsi- 
kūrus suvereniniams kraštams Af
rikoje ir Azijoje. Visi benamiai 
turėję turto nuostolių apie 600 mi- 
liardus DM (apie 150 bilionų JAV 
dol.).

Vokiečių pabėgėlių tarpe — 
13,5 mil. turėjusių pasitraukti iš 
buv. vokiečių sričių ir 2 mil. pabė
gėlių iš Rytų Vokietijos neteko 
turto už 350 miliardų DM (dau
giau kaip 87 bil. JAV dol.). (E)

ATŠAUKĖ DIPLOMATĄ
Rusija atšaukė iš Londono vie

nų savo diplomatą, kuris turė
jęs artimų ryšių su neseniai į Va
karus perbėgusiu rusų špionažo 
agentu Anatolijum Dolnycinu. 
Jis buvo rusų ambasados spaudos 
atašė G. Stepanov.

ŠNIPAS
Švedai suėmė savo 56 m. am

žiaus pulkininką Wennerstroemą, 
kuris jau, apie 15 metų šnipinėjo

Po parado simfoninis orkes
tras, diriguojamas muz. Jono 
Zdaniaus, sugrojo maldą, JAV, 
Kanados ir Lietuvos himnus. 
Paskutinįjį palydėjo visa minia 
ir jo garsai išsiliejo į galingą tau
tinę demonstraciją. Himnų ir 
maldos garsai ypač gilų įspūdį 
padarė ir tiems, kurie išaugo jau 
už Lietuvos ribų ir kuriems ang
lų kalba mielesnė už lietuvių... 
Bet tose akimirkose ir jie paju
to, kokios tautos jie esą vaikai... 
Mačiau ir ašaras šluostančius 
jaunuolius. Lietuvių spaudos 
atstovai šioje šventėje turėjome 
geriausias vietas, iš kur, kaip 
ant delno, matėsi visas Amfite
atras.

Po to salės viduryje pasiro
dė šios ■ šventės pranešėja — 
viešnia iŠ Hollywoodo, filmų ir 
TV aktorė Rūta Lee — Kilmo- 
nytė. Ją atlydėjo milžiniškos 
ovacijos. Kai ji kalbėjo angliš
kai, jutom, kokia gili lietuviška 
dvasia slėpėsi jos angliškuose 
mintijimuose apie Lietuvą, apie 
seną, įdomią ir savitą lietuvių 
kultūrą, skatinant ją giliau pa
milti ir visais galimais atvejais 
demonstruoti jos aspektus. Kai 
ji gražia dzūkų tarme kalbėjo 
lietuviškai, ne vienas šios šven
tės programos dalyvis iš 1000 
šokėjų masės pavydėjo, kodėl 
jis ar ji taip gražiai ir taisyklin
gai nekalba lietuviškai, kaip to
ji, Kanadoje gimusi lietuvaitė, 
filmų ir TV aktorė.

Trumpus, gyvus ir taiklius 
žodžius tarė Lietuvos atstovas 
Vashingtone J. Kajeckas, PLB 
pirm. dr. J. Sungaila ir šventės 
vykd. k-to pirm. Br. Nainys. 
Po jų milžiniškoje arenoje pra
sidėjo šokiai. Iš viso jų buvo 20. 
16 šokių pašoko vyresniųjų šo
kėjų grupės, o 4 — patys jau
niausieji, kurie, 1957 m. vyks- 

sovietams, gaudamas iš jų 
dolerių kas metai. Pradėjęs dirb
ti sovietams 1941 m., kai buvo 
švedų karo atašė Maskvoje. Pas
kui dirbo Švedijos atstovybėje 
JAV-se ir savo krašte, turėjo di
delį pasitikėjimą ir visur priei
davo. Amerikiečių buvo net ap
dovanotas garbės ženklu už ypa
tingus atsižymėjimus.

GYVENA JŪROJE
Jūrų tyrinėtojas Cousteau su 10 

bendradarbių jau išgyveno Rau
donojoje jūroje po vandeniu dau
giau kaip 3 savaites ir ruošiasi 
dar gyventi bent mėnesį. Jie tu
ri po vandeniu bazę, iš kurios 
nardo atlikdami tyrinėjimo dar
bus.

APKALTINTI PREKYBOS 
MINISTERIAI

“Pravda” paskelbė, kad dėl ne
sugebėjimo eiti pareigas valst. 
kontrolės komitetas apkaltino sep 
tynių sovietinių respublikų preky
bos ministerius ir liaudies ūkio ta
rybų (sovnarchozų) pirmininkus. 
Pareigūnų nusikaltimai pranešti 
prokuratūrai ir šioji pradėsianti 
bylas teismuose. Pagal kontrolės 
komiteto teigimą, įvairių respubli
kų aukštieji pareigūnai valstybei 
padarę nuostolių už daugelį mili- 
onų rublių. (E) 

tant 1-mai Taut, šokių šventei, 
dar tebevaikščiojo su vystyklais. 
Dabar jau ir jie buvo neatski
riami ir nepamainomi šios švent- 
tės dalyviai.

Sunku aptarti atskirus šokius 
ir -jų meninį lygį. Tenka tik ak
centuoti, kad visuotinis įspūdis 
buvo didžiai mielas, kad toje 
spalvingoje per 1000 šokėjų 
masėje matėm ne tik savąjį me
ną, bet ir majestotišką lietuvy
bės demonstraciją ir kartu til
tus į lietuvybės ateitį išeivijoje. 
Mūsų šokį ir lietuvybės demon
straciją įamžino ir TV kameros, 
tą patį vakarą paskirus šventės 
gabalus perduodamos per TV 
plačiosioms amerikiečių masėms. 
Svečių tarpe matėsi ir ameri
kiečių, ir taip pat būrys įvairių 
tautų diplomatų, kuriuos į šią 
šventę pakvietė Lietuvos gen.

5-JI PAVERGT. TAUTŲ SAVAITĖ AMERIKOJE
JAV Prezidentas J.F. Kennedy 

liepos 5 d. paskelbė Pavergtųjų 
Tautų Savaitę — ji prasidėjo lie
pos 14 d. ligi liepos 20 d. Visų 
pavergtųjų tas paskelbimas buvo 
priimtas su dėkingumu, ypač, kai 
dėl nuotaikų svyravimo pasauli
nėje politinėje spaudoje buvo 
užuominų, kad šiais metais tokia 
Savaitė gali būti nepaskelbta. Pre- 
zid. Kennedy, dalinai gal paveik
tas Vak. Berlyne matytos gėdos 
sienos, savo deklaracijoje kvietė 
JAV gyventojus prisiminti laisvės 
reikalą, rengti atitinkamus minė
jimus. Mūsų gautomis žiniomis, 
daugelyje JAV lietuvių telkinių 
yra susiorganizavę specialūs ko
mitetai — surengtos iškilmingos 
pamaldos, specialios apeigos. Įvai
rių apeigų, manifestacijų bei su
sirinkimų metu dalyvavo ir visa

10.000 NUO ROYALŲ PRIE DOLERIŲ
Numatoma, kad būsimajai Aus

tralijos decimalinei valiutai var
das greičiausiai bus federalinia- 
me parlamente perbalsuotas. Pa
gal Gallup institutą tik 13% aus
tralų pasisako už royalą, o 52% 
už dolerį. Jeigu Australijos mi- 
nisteris pirm. Sir Robert Men
zies pasiduos visuomenės opini
jai, greičiausiai naujas piniginis 
vienetas bus pavadintas doleriu.

VAISTAI PRIEŠ SENATVĘ
Anglijoje pagamintos piliulės, 

mediciniškai vadinamos anabolic 
steroids, kurios panaikina senat
vės raukšles veide .ir dalinai at
jaunina. šie vaistai yra dar ban
dymų stadijoje, bet, kaip tvirti
nama, Amerikoje jau jos pasirodė 
kaip teigiamai veiksmingos. Ta
čiau yra visa eilė gydytojų, kurie 
į tai žiūri su dideliu rezervu, nes, 
kaip jie sako, žmogaus senėjimas 
ir jo organizmo irimas ne vien 
priklauso nuo cheminių priežas
čių. Vien tik Anglijoje dirba dau
giau kaip 80 specialistų, kaip su
stabdyti senėjimo procesą ir žmo
gaus amžių prailginti.

YRA VILČIŲ SUSITARTI
Dar tebevykstančioje Maskvoje 

konferencijoje, kur tariamasi, 
kaip sustabdyti atominių ginklų 

konsulas Chicagoje dr. P. Daud- 
žvardis. įdomu, kad ir judėji
mą tvarkę policininkai suprato 
ar net kalbėjo lietuviškai.

Kai po šventės, susėdę į ma
šinas, pilni geriausių įspūdžių 
skirstėmės į namus, aplink Am
fiteatrą šmėkčiojo buv. skerdyk
lų mūrai. Prieš pusšimtį metų 
tose skerdyklose sunkiai plušo 
broliai lietuviai — senosios emi
gracijos atstovai. Jų nedalią, jų 
vargus savo “Džiunglių” veika
le įamžino amerikietis rašytojas 
Upton Sinclair. Bet tai praei
tis.,. Liepos 7 d. anų tamsių 
skerdyklų rajone mes matėm 
naują lietuvių kartą, atėjusią iš 
universitetų, bibliotekų, labora
torijų, gyva, kūrybinga dvasia 
demonstruoti gyvą ir nemarų 
lietuvių tautinį meną — šokį.

Vladas Ramojus

eilė JAV senatorių, Kongreso ats
tovų rūmų narių, burmistrų ir ki
tų politikų, pasisakydami už pa
vergtųjų laisvę. •

Pavergtųjų Tautų Savaitė JAV 
-se pradėta minėti 1959 m. Anuo
met, liepos 17 d. JAV Prezidentas 
D. D. Eisenhoweris buvo išleidęs 
atsišaukimą ir pažymėjęs, kad to
kios Savaitės būsiančios rengiamos 
kasmet, “kol visos pavergtos val
stybės pasaulyje bus atgavusios 
laisvę ir nepriklausomybę”. 1961 
m. Savaitę deklaravo, tik pusmetį 
ėjęs prezidento pareigas J. F. Ke
nnedy. Savaitės paskelbimą buvo 
minėjusi visa didžioji JAV, Eu
ropos ir kitų kontinentų spauda. 
JAV lietuvių spauda buvo paste
bėjusi, kad Savaitės paskelbimas 
tai tarsi praregėjimas, kad Ame
rika pradeda matyti ir suprasti, j 
ką taiko suktoji Maskvos politika, 
kai ji kalba apie laisvę, kai Ji šau
kia apie kolonijas.

1962 m. Prez. J. F. Kennedy PT 
Savaitę buvo paskelbęs liepos 15- 
-21 d.d. Ji buvo atkreipusi ne tik 
JAV gyventojų, bet ir plačiosios 
visuomenės, spaudos dėmesį. Kaip 
ir kiekvienais metais PT Savaitė 
buvo pradėta iškilmingomis pa
maldomis šv. Patriko katedroje 
New Yorke ir apeigomis ties PET 
pastatu, pusiau stiebo vėliavų nu
leidimu, atitinkamomis kalbomis. 
Buvo apeigos, susirinkimai ir ki
tose vietose.

PT Savaitės paskelbimas jau

VERTINAMAS
AUGŠTAI VERTINAMAS

DAIL. VL. MEŠKĖNAS
Šiuo metu vykstančioje figu- 

ratyvinio meno parodoje (Domi
nion Galleries, 192 Castlereagb 
St., (Sydney), tarp eilės kitų da 

bandymus, atrodo, kad Kruščio- 
vas yra linkęs su Vakarais susi
tarti ir pasirašyti sutartį, pagal 
kurią visi atominių ginklų ban
dymai sustabdomi. Greičiausiai 
prie šios nuolaidos Kruščiovą pri
vedė sunkiai vykstančios tuo pa
čiu metu derybos su kiniečiais 
ideologiniais komunizmo klausi
mais.

Birželio 22 d. Vasario 16 Gim
nazijoje, Huettenfelde įvykus iš
kilmėms — kertinio akmens nau
jam pastatui pašventinimui ir 
drauge kelių šimtų lietuvių suva
žiavimui, apie iškilmes plačiai ra
šė Mannheimo, Weinheimo ir kt. 
vokiečių spauda. “Mannheimer 
Morgen” birž. 25 pastebėjo, kad 
birželio 22 diena įeisianti į isto
riją. “Weinheimer Nachrichten”, 
“Lampertheimer Zeitung” ir kt. 
laikraščiai įdėjo visą eilę iškil
mių nuotraukų ir aprašydami iš
kilmes, kalbas, paminėjo lietuvių 
padėtį Vak. Vokietijoje, aprašė 
Vasario 16 Gimnazijos darbus bei 
būsimus planus, pažymėjo, kad 
šalia vokiečių įstaigų paramos, 
naujojo gimnazijos pastato staty
bą paremsią ir viso pasaulio lie
tuviai. Jų dėka gimnazija ir to
liau veikianti. Vokiečių spauda 
palankiai ir su dėmesiu atsiliepė 

virto tradicija — šiais metais lie
pos mėn. trečiąją savaitę ji vykdo
ma jau penktą kartą. Kad tokios 
Savaitės surengimas yra taiklus 
ginklas, jau liudijo N. Chruščiovo 
pyktis 1959 m., kai Maskvoje lan
kiusis tuometiniam J A V vicepre
zidentui R. Nixonui Chruščiovas 
Amerikos svečiui buvo išliejęs 
pyktį. Patyrimas rodo, kad Krem
lius per jo diriguojamą spaudą 
kiekvienais metais dėl PT Savaitės 
vis smarkiau puola JAV vyriau
sybę ir dažniausiai įsako pasisaky
ti sovietų satelitinių kraštų spau
dai. Pvz., 1961 m. “Izvestijų” 
dienraštis liepos 19 d. laidoje buvo 
nurodęs, kad Kennedy valdžia pa
sukusi senais Eisenhowerio ir Du- 
lleso keliais ir toliau tęsianti “ne
garbingą ir pavojingą žaidimą”. 
Sovietai vis grąsina, kad amerikie
čių planai išlaisvinti Rytų Euro
pos tautas nueisią niekais ir kiek
vieną kartą prikiša, kad amerikie
čiai, esą, kišasi į “laisvų kraštų” 
vidaus reikalus. O Vilniaus radi
jas pagal partijos nurodymus kar
tojo teiginius apie tai, kad tokia 
Savaitė buvusi suorganizuota 
“provokaciniais tikslais reakcin
giausių sluogsnių drauge su pabė
gusiomis už okeano buržuazinių 
nacionalistų atplaišomis”. Dėl PT 
Savaitės nekartą yra pasisakęs ir 
Sniečkus bei kiti partiniai paverg
tos Lietuvos pareigūnai. Jiems ne 
tik pikta, kad Savaitę rengiant, 
jos paskelbimo siekiant yra prisi
dėję Vakaruose, ypač JAV-se gy- 

DAILININKAS
lyvauja su savo dviem kūriniais 
ir mūsų dailininkas portretistas 
Vladas Meškėnas. Sydney spaudo
je kritikai, vertindami šią parodą 
ypač pabrėžia Vlado Meškėno 
pranašumą, o toks Sydney Mor
ning Herald tiesiog teigia, kad 
Meškėnas yra vienas iš kelių dai
lininkų, kurie savo dalyvavimu 
pakelia visos parodos lygį.

IŠTEISINTAS MARTELLI
Italų kilmės anglų atominių ty

rimų mokslininkas Dr. G. Martel- 
li buvo įtartas šnipinėjimu rusų 
naudai ir jam iškelta byla, tačiau 
teismas mokslininką Martelli iš- 
teisino.

apie iškilmėms pasibaigus sureng
tą įspūdingą Joninių laužą ir pa
pročius. (E)

— ★ —

JAV MIRĖ JONAS JANUšKIS
Liepos 1 d. Bostone, širdies smū

gio ištiktas, mirė “Keleivio” laik
raščio įstaigos vedėjas, laikrašti
ninkas Jonas Januškis. Gimęs 1900 
m. Mažeikių apskr., 1919-1920 m. 
jis* buvo Lietuvos kariuomenės sa
vanoriu, 1921 m. baigė Šiaulių 
gimnaziją, 1925 m. baigė Leipci
go universitetą. Studijavo ekono
minius mokslus, dirbo visoje eilė
je socialdemokratų laikraščių. 
Dirbo kooperacijoje. Buvo Seimo 
nariu. Nuo 1928 m. gyveno užsie
nyje — Latvijoje, Lenkijoje, Vo
kietijoje ir Prancūzijoje — Pary
žiuje. 1937-40 m. buvo “Liet. Ži
nių” Paryžiaus korespondentu (S. 
Daugirdo ii- kt. slapyvardžiais). 
1941 m. pabaigoje atvykęs į JAV, 
Januškis pradžioje redagavo 
“Nauj. Gadynę” Brooklyne, o 
1945-53 m. “Keleivio” savaitraš
tį Bostone. Vėliau, be reikalų ve
dėjo pareigų, buvo ir redakcijos 
nariu. Palaidotas liepos 5 d. (E)

veną tremtiniai — vad. buržuazi
niai nacionalistai, bet ypač tai, kad 
Savaitės dienomis už pavergtuo
sius pasisako Amerikos politikai, 
visuomenės veikėjai, o pavergtųjų 
kraštų likimą primena visa laisvo
jo pasaulio spauda bei radijai. Iš
liedama savo pyktį sovietinė spau
da taip pat netiesiogiai painfor
muoja ir Lietuvos gyventojus — 
jie patiria apie tokias Savaites, 
įvertina jų reikšmę ir tai laikytina 
vėl nemažu Savaitės kasmetinio 
surengimo bolševikams taikomu 
ginklu, o pavergtiesiems — viltis 
teikiančiu ženklu.. (E)

SVARBUS LEIDINYS
“Martynas Mažvydas" sukaktu

vinis leidinys Mažvydo mirties 
400 metų sukakčiai paminėti, jau 
išspausdintas. Be paaiškinamųjų 
straipsnių apie Mažvydą, pagrin
dinį leidinio turinį sudaro fotogra- 
fuotinis pirmosios lietuviškos kny
gos tekstas su pirmuoju origina
liu lietuvišku eilėraščiu, pinnuo- 
ju lietuvišku elementoriumi, pir
muoju lietuvišku katekizmu ir pir
muoju lietuvišku giesmynu. Leidi
nys 112 psl., didelio formato, gel
svo popieriaus, su spalvotomis ant
raštėmis.

"M. Mažvydą” išleido Pedago
ginis Lituanistikos Institutas Ma
žosios Lietuvos Lietuvių Draugi
jos lėšomis. Knyga gaunama Ped. 
Lit Institute, 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago 36, Ill, ir pas lietu
viškų knygų platintojus. Kaina 
3 dol.

MALTAI NEPRIKLAUSOMYBĖ?

Šiuo metu Londone vyksta pa
sitarimai su Maltos politinių par
tijų atstovais dėl galutinės Mal
tos nepriklausomybės. Malta yra 
salų grupė Viduržemio jūroje, ku
rias 1800 metais anglai užėmę 
įrengę stiprią laivyno bazę, iš 
kurios galėjo kontroliuoti visą 
Viduržemio jūrą, šiuo metu Mal
toje vyksta politinis bruzdėjimas 
reikalaujant nepriklausomybės. 
Anglai linkę jiems nepriklauso
mybę suteikti.

1
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TEATRO REIKALAI LIETUVOJE T. FONDO ATASKAITA J
A.L.B. KRAŠTO KONTROLĖS KOMISIJOS AKTAS

Pavergtoje Lietuvoje teatras 
yra viena priemonių, pajungtų 
tarnauti komunistinei propagan
dai ir sunkiai vykdomai vad. ko
munistinio žmogaus statybai. Va
karų pasauly sezonų užbaigę teat
rai pradeda atostogas ir aktoriai 
gali mėnesį — du pailsėti, pasi
semti jėgų kitam sezonui. Jau blo
giau su komunistiniu pasauliu, 
Maskvos pavergtais kraštais. Štai 
kad ir Lietuvoje — sezonų užda
rius teatro kolektyvai išvyksta 
gastrolių į kolchozus, rajonų cent
rus, įvairius miestelius. Po Lie- 
tuvų keliauja keliolika teatrų gru
pių ir kaimo žiūrovams suvaidina 
apie 1.000 spektaklių. Tatai su
daro apie pusę metinio spektaklių 
skaičiaus ir jau galima suprasti, 
koks įtemptas darbas teatro akto
riaus laukia vasaros mėnesiais. 
Partija reikalauja ir teatrai pri
valo paklusti...

TEIGIAMAI VERTINA
•'EUROPOS LIETUVIS" APIE AUSTRALIJOS 

LIETUVIŲ METRAŠTĮ

Jau senokai Australijos lietu- 
tuviai išleido savo metraštį, net 
su 1961 metų data. Tačiau, kol 
iš tokių tolybių pasiekia čia mus 
Europoje, turi praeiti laiko.

Spausdinimas buvo kiek dau
giau užvilkintas, negu išspausdin
tieji metai rodo. Metraštis tiesiog 
milžiniško dydžio — 292 pusla
piai didžiulio žurnalinio formato 
(normalios knygos puslapių būtų 
bent 4 kartus daugiau). Kol tiek 
medžiagos paverčiama knyga, tu
ri praeiti daug laiko.

Aišku, kad šitiek medžiagos per
skaityti taip pat užima daug lai
ko. Bet tokia didžiąja dalimi ap
žvalginė medžiaga ir skaitoma ne 
iš karto. Tai brangus mūsų sve
tur gyvenimo istorinis dokumen
tas, nušviečiųs lietuvių gyvenimų 
viename žemyne, net ir pačiame 
tolimiausiame nuo gimtojo krašto.

Be abejo, šio metraščio skaity
tojui pirmiausiai nulinksta galva 
prieš tuos, kurie užsimojo šitokį 
dalija padaryti — surinkti me
džiagų, jai paruošti susitelkti di
džiulį būrį bendradarbių ir imtis 
rizikos leisti. Metraštį išleido Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba. Redakcinį sunkų 
darbų pasiėmė Julius Vėteikis.

Tiesa, pirmasis užsimojimas at
likti tokį darbų buvo J. Kalakaus- 
ko-Kalakonio, bet jis netikėtai mi
rė. Tai po jo Vėteikis turėjo telk
tis kitus ir padaryti, kas jau už
simota. Pradėjus spausdinti, jis 
taip pat dėl pasikeitusių sųlygų 
nebepajėgė visko tesėti ir perda
vė kitiems. (Metraščio redagavimų 
užbaigė ir spaudai paruošė J.A. 
Jūragis).

Tačiau apskritai darbas išėjo 
didelis ir tuo savo didumu ir su
rinktosios medžiagos gausumu ste
binantis. Tai yra Australijos lie
tuvių ligšiolinio gyvenimo istorija 
ir įvairių jos lietuviškų kolonijų 
darbų aprašymas.

Iš šalies žiūrint, mums, žino
ma, klaidingas atrodo pats net 
šios didžiosios knygos pavadini
mas metraščiu. Jeigu Australijos 
lietuviai kasmet tokias knygas 
leis, tai jie pritruks joms ir me
džiagos. Tai yra istorija, o jeigu

KO JIE RIEJASI?
Jį kaip tokį Maskva laiko dogma
tiku.

Nežiūrint to, vistiek jiedu abu 
yra dideli gyvenimo praktikai, pri
silaiką skirtingų nacionalinių in
teresų, skirtingos ekonomijos ir 
istorijos. Kruščiovds tvirtina, kad 
žmonės ir liaudis visai nesidomi 
karu ir revoliucija, bet daugiau 
taikingu gyvenimu, ir kad gra
sinimas raketomis gali atstumti 
milijonus nuo komunizmo. Gi Mao, 
valdydamas tokius žmones, kurie 
iš viso nieko daugiau neturi ko 
prarasti, ką jie yra praradę,- ku
rie labiau suinteresuoti bliūdeliu 
ryžių, negu televizijų aparatais 
arba automobiliais, teigia, kad ko
munizmo stiprybė glūdi kovoje, ir 
jeigu komunizmas liausis kovojęs, 
jis galįs atrofuotis.

Nors marksizmas teigia, kad jis 
stovįs augščiau už tautas ir rases, 
tačiau tiek Maskva, tiek ir Pekin- 
gas turi rasinių priešingybių, iš
likusių iš istorijos atminty ir 
šiandien gyvenimo praktikoje, kas 
palieka pėdsakų ir jų skelbiamo
je ideologijoje.

Iškyla nors ir ne atvirai ir te- 
ritorialinis klausimas. Kiniečiams 
nepaprastai sparčiai daugėjant jų 
akys krypsta ir į tas sritis, kurios 
kadais priklausė Kinijai, o vėliau

pateko į rusų rankas (Mandžiuri- 
ja, Sinkiangas, Mongolija, rytinis 
Sibiras). Kai vienas britų vizita
torius priminė Kruščiovui, kad 
1980 m. Kinija turės vieną mili
jardą gyventojų ir jie neišvengia
mai veršis į Sibirą, Kruščiovas 
atsakęs, kad jam būtų parankiau 
jei kiniečiai pasuktų į Australi
ją...

Neužmiršo kiniečių Mao, kad 
savu laiku Stalinas atsisakė rem
ti kiniečių komunistinį judėjimą 
favorizuodamas Čiang Kai Šė
ką, tikėdamasis laimėti sąjungi
ninką tolimuose Rytuose. Ir ka
da Kruščiovas Stalinui metė di
džiulius priekaištus, Mao kaip ty
čia stojo Stalino pusėje. Ir nors 
Stalinas Mao kiek kartų buvo iš
davęs, vis tik Mao laikosi Stali
no principo išlaikyti centralizuo
tą valdžią. O kai 1957 m. sovietai 
išsprogdino pirmą atominę bom
bą ir po kelių mėnesių paleido į 
erdves pirmą sputniką, kiniečiai 
įtikėjo, kad komunistinis frontas 
esąs tiek stiprus, jog nėra ko kal
bėti apie taikingą sugyvenimą ir 
riet galima rizikuoti karu.

Dar skaudžiau Kruščiovas pa
lietė kiniečių ambicijas, kada ru
sai palaikė ir net materialiai pa
rėmė Indiją ir atskalūną Tito, o

Jau kiek laiko sovietų — kinie
čių santykiai buvo praskydę, gi 
paskutiniu laiku pasidarė tiesiog 
atvirais priešais. Kas juos prive
dė prie šios krizės?

Pigiausias atsakymas būtų, kad 
tie ginčai ir nesutarimai atsira
do dėl strategijos ir priemonių, 
kaip laimėti galutinę komunizmo 
pergalę prieš kapitalizmų. Tačiau 
po šiuo oficialiu paaiškinimu sly
pi daug gilesnių plyšių.

Pagal Karolio Markso prana
šystes proletariato revoliucja tu
rinti išsiplėsti industrializuotoj 
Vak. Europoj, tačiau Šie jo pra- 
matymai neįvyko, ir komunizmas, 
tegu ir prievarta, įsitvirtino že
mės ūkio krašte — Rusijoj. Mark
so pranašavimas, kad kapitaliz
mas žlugs ir iš jo griuvėsių pa
kils gaivi ir gerovę nešanti pro
letariato klasė, nepasitvirtino. 
Sekdamas marksistinę teorijų ir 
stebėdamas gyvenimo faktus, so
vietų Kruščiovas laikosi daugiau 
realybės, o ne prieš šimtų metų 
sudarytos Markso teorijos, tad vi
sai nenuostabu, kad jis kiniečių 
komunistų vadinamas revizionis- 
tu. Tuo tarpu Mao Ce Tung, ki
niečių komunistų galva, daugiau 
laikosi teorijos raidės ir stengiasi 
gyvenimo faktus palenkti teorijai.

Tačiau ar tos teatrų išvykos yra 
sėkmingos, ar žiūrovai užpildo vai
dinimų sales, aplamai — ar išvy
kos vasarų pasiekia -tikslų? Var
giai ir čia kiek paaiškinimų mums 
pateikia tokių išvykų dalyvis — 
B. Juškevičius (plg. “Literatūra 
ir Menas”, Nr. 22 birž. 1 d. ). 
Kadangi teatrų pastatymai kiek
vienoje vietoje kartojami tik vienų 
kartų, norima, kad salės būtų už
pildytos. O tikrovėje jos pustuš
tės ir tik skambaus pavadinimo, 
ryškiai išreklamuotas veikalas ga
li susilaukti dėmesio.

Salės apytuštės ne tik vasaros 
išvykų metu. Štai praėjusių va
sarų Panevėžio teatras su lenkų 
rašytojo L. Kriučkovskio drama 
“Pirmoji taikos diena” nuvyko į 
Klaipėdų ir ... žiūrovų salė buvo 
apytuštė. Panašiai vyko ir visose 
kitose vietose. Ieškoma tokios ne
sėkmės priežasčių ir džiaugiamasi 

norite — apžvalginė knyga, ko
kios negalės būti nuolat leidžia
mos. Metraščiu pavadinti ar net 
iš dalies paversti bus, tur būt, 
paskatinęs noras duoti šioje kny
goje pasireikšti ne tik dailinin
kams, kurių darbų reprodukcijų 
išspausdinta, bet ir visiems pripa
žintiems ir nepripažintiems poe
tams ir prozaikams (o patys ge
riausieji jų, sakysim, Pulgis An
driušis, čia vis tiek ne visi atsto
vaujami, nes, matyt, jie ir patys 
suprato, kad tas metraštis iš tik
rųjų yra ne metraštis, o kaip sa
kėme, šauni Australijos lietuvių 
gyvenimo istorija ir darbų apžval
ga).

Tačiau tas noras apjungti visus 
rašančius eiles ir prozos dalykus, 
be abejo, nesumažina knygos ver
tės. Tiek tik, kad pastorina pa
čią knygų.

O tame metraštyje, šalia šen ir 
ten su savo biografijomis ir dar
bais pristatomųjų dailininkų, 
prozaikų ir poetų, duodama bega
lybė duomenų iš lietuvių gyveni
mo. Jurgis Reisgys duoda gražią 
ir plačių istorinę apžvalgų, kaip 
čia kūrėsi lietuviai jau nuo seniau
sių laikų. Keletas kitų autorių ra
šo apie savo kelionę į Australiją 
ii- kūrimąsi joje. Toliau aptaria
ma Lietuviui Bendruomenės, Lie
tuvių Kultūros Fondo veikla. Aus
tralijos lietuvių spauda ir kiti vi
siems lietuviams bendri sambū
riai ir sąjūdžiai — skautai, “Švie
sa”. studentai, teisininkai, katali
kai, miškininkai. Tautos Fondas, 
Katalikų Federacija, kūrėjai- sa
vanoriai, katalikų religinis aptar
navimas ir t.t. Po tų plačių ben
drybių, kurios baigiamos įvairių 
kolonijų sporto veiklos aprašymu, 
pereinama į atskiras kolonijas.

Australijos lietuvių gyvenimas, 
be abejo, plačiausiai reiškiasi ke
liuose didžiuosiuose krašto mies
tuose. Ten daugiausia lietuvių su
sibūrę, ten vyksta ir šakota veikla. 
Tačiau, žiūrėkite, plačiai aptaria
mas ne tik Adelaidės, Melbourne 
ir Sydnėjaus lietuvių gyvenimas, 
bet dar ir Bankstowno, Brisba- 
nės, Geelongo, Newcastelio, Per-

tho kolonijos, tegu ir ne taip pla
čiai, kaip tos didžiosios.

Aptariant atskiras kolonijas, 
pristatoma savaitgalio mokyklų, 
scenos mėgėjų, teatro studijų, cho
rų, tautinių šokių grupių, švieti
mo tarybų, studentų organizacijų 
ir kitokių sambūrių veikimas. 
Toms kolonijoms skirtuose sky
riuose atskirai pristatomi ir ku
rioje nors srityje iškilę ir pasi
reiškę lietuviai.

Leidinys gausiai iliustruotas 
veidais ir vaizdais ir dailininkų 
darbais. Tai taip pat reikšminga 
medžiaga.

Kas labiausiai metasi į akis, tai 
to didžiojo Australijos lietuvių 
gyvenimo žinyno neparankus for
matas. Didelės knygos forma jau 
būtų buvusi kur kas parankesnė.

O dėl išspausdintosios apžval
gos medžiagos Australijos lietu
viai turi kuo pasididžiuoti. Žino
me, kad Australijoje nemaža lie
tuvių, tačiau įvairios veiklos apra
šymuose mirga gausybė jų pavar
džių. Vadinas, jie gyvi ir verti 
įamžinti šitokioje knygoje, o kny
ga verta jų. K. Abi-.

jų vieną suradus. Esą kalti pava
dinimai, nes pvz. į žinomų litera
tūros kūrinių inscenizacijas žiū
rovai veržiasi (“Paskehduolė”, 
“Amerikoniška Tragedija”, “Puo- 
džiūnkiemis”). Kas belieka dary
ti? Keisti pavadinimus, ir štai 
Šiaulių teatro pastatytasis “Tre
čias žodis” virto "Laukinio meile”, 
o klaipėdiškių “Žmogus ir vilkas” 
buvo pakeistas į ... “Meilę slėny
je”. Reikalai bematant pasitaisė 
ir atsirado žiūrovai. Tokios prie
monės jau kelia partijos žmonių 
pyktį, nes tai esą miesčioniški, 
komerciški sprendimai.

Teatras su dažniausiai komu
nistinę dvasią peršančiais veika
lais nėra pageidaujamas svečias 
nei kolchoze, nei rajono centruo
se: Tas pats Juškevičius skun
džiasi, kad bent jo kolektyvui nė
ra pasitaikę, kad susitikę su te
atro žmonėmis būtų pareiškę no
rą rajonų vadovai ar kolchozų 
pirmininkai. Niekam neįdomi nei 
kolektyvo nuotaika, niekam nerū
pi nei padėkoti, nei išbarti teat
ro darbuotojus.

Viso išleista £203.13. 3

Taip buvo bolševikų malšinamos Afrikos studentų demonstracijos Bulgarijos sostinėje 
Sofijoje šių metų pradžioje. Po šių demonstracijų apie 500 afrikiečių studentų, studijavusių 
komunistiniuose universitetuose, vėliau persikėlė į Vakarus.

Kai gyventojai atsuka nugarą 
teatrų išvykoms, jau vengiama 
kai kurias vietoves įtraukti į iš
vykų repertuarą. Toks žiūrovų 
lankomumas pastaraisiais metais 
ypatingai sumažėjęs Jonavoje, 
Ukmergėje, Alytuje, Šilutėje, 
Tauragėje.

Jei barami žiūrovai, tai nepa
sitenkinimas reiškiamas ir teatru 
kolektyvų nariais. Atvykę į kol
chozus ar rajonų centrus jie, pa
sirodo, vietoje sąlyčio su gyven
tojais, skuba išstudijuoti valgyk
lų meniu, paežeres ir paupius, 
dar viešbučius ir ir parduotuves.

Aktoriai vyksta į Lietuvos pro
vinciją ir susiduria su tyliu kol- 
chozininkų ir šiaip miestelių gy
ventojų boikotu. Jie vaidina sun
kiomis sąlygomis (teatro už
kulisiai užkrauti visokiu šlamštu, 
daugelyje salių langai neužtem- 
domi), nei patys nesugeba ar ne
nori, nei gyventojai siekia su 
jais kontaktų. Būtų visai kita 
padėtis, jei tie teatro kolektyvai 
į išvykas keliautų ne partijos pa
geidavimus vykdydami. (E)

Lietuviai
Lietuvių Eenciklopedija Bosto

ne jau išleido visus Vinco Krėvės 
raštus šešiuose tomuose. Juos 
galima gauti Liet. Enciklopedijos 
administracijoje arba pas jos 
platintojus bei atstovus.

*
Toronte, Kanadoje gegužės mė

nesį įvyko 1945-49 m. studijavu
sių Insbrucke (Austrijoje) lietu
vių sąskrydis, į kurį suplaukė ge
rokas būrys buv. akademikų, šian
die užimančių reikšmingas vie ■ 
tas tiek krašto gyvenime, tiek ir 
lietuvių visuomenėje. Drauge 
šiame suvažiavime nutarta įsteig
ti vieną ar dvi stipendijas studi
juojantiems lietuviams Vak. Eu
ropos universitetuose.

*
Neseniai išėjo iš spaudos ra

šytojo A. Giedriaus veikalas jau
nimui “Murklys”, Knygoje vei
kėjai. .žvėreliai h- paukščiai. Kny
gą gražiai iliustravo Melbourne 
gyvenąs dail. Viktoras Simanke- 
vičius. Gaunama leidykloje: Ke
leivis, 636 Broadway, So. Boston 
27, Mass., U.S.A.

kiniečiams net nė pusės rublio 
nepasiuntė jiems bekovojant su 
ekonominiais sunkumais. Daugeliu 
atvejų Kinijos industrija priklau
sė nuo sovietų, bet kiniečiai dras
tiškai savo žemės ūkio kraštą pa
vertė beveik per naktį pramonės 
šalimi, žinoma, kiniečiams šis eks
perimentas labai brangiai kaina
vo, bet šiandie tų pastangų rezul
tate patys kiniečiai gaminasi net 
atominius ginklus. Štai čia ir su
sikerta Maskvos kartojamas tai
kus sugyvenimas, o Pekingo karo 
neišvengiamumas, kur atramą abu 
randa Lenino raštuose. Kruščiovas 
teigia, kad šiandie gyvename ato
minį amžių ir nei Leninas, nei 
Marksas šito nepramatė. Todėl 
raidiškai laikytis jų skelbto moks
lo būtų tas pats, kaip vaikams 
dėstyti žodžius iš kaladėlių. Kruš- 
šiovas daug laimėjo nepalaikyda
mas kiniečių, kada šie užpuolė In
diją ir Mao turėjo trauktis, tačiau 
iš kitos pusės Kruščiovo pasitrau

1963 m. gegužės tnėn. 10 d., 82 
Victor Ave., Picnic Point, Tautos 
Fondo Atstovybės Pirmininko na
muose, A.L.B. Krašto Kontrolės 
Komisija, susidaranti iš pirminin
ko V. Bukevičiaus ir narių A. Mi- 
lašo ir J. Kedžio, dalyvaujant 
Tautos Fondo Atstovybės Austra
lijoj pirmininkui Dr. A. Maura- 
giui ir iždininkui K. Stašioniui, 
patikrino Tautos Fondo Atstovy
bės Australijoje pajamas ir išlai
das nuo 1961 metų rugpjūčio mėn. 
19 dienos (Tautos Fondo atsikū
rimo Australijoje) iki 1963 m. 
gegužės mėn. 10 d. ir rado:

1. PAJAMOS
Viso turėta pajamų nuo Tautos 

Fondo Atstovybės atsikūrimo pra
džios, t.y. 19.8.1961 iki .10.5.1963.

Iš Melbourn’o £ 92.11. 0
Iš Adelaide’s £ 20.17. 7
Iš Launceston’o £ 17.15.10
Iš Sydney’jaus £155. 1. 0

Viso Pajamų £286. 5. 5

2. IŠLAIDOS
Tame pačiame laikotarpyje pi

nigai sunaudoti:
Persiųsta Tautos Fondo
Centro Valdybai £200. 0. 0
Raštinės išlaidos £ 3.13. 0

pasaulyje
Dr. P. Tunkūnas pereitą mėne

sį dalyvavo pasaulio psichiatrų 
gydytojų suvažiavime Japonijole. 
Jis yra Čikagoje West Side ligo
ninės psichiatrinio skyriaus vedė
jas.

Nepaprastame ateitininkų fede
racijos suvažiavime Dr. Juozas 
Girnius išrinktas Ateitininkų Fe
deracijos vyriausiu vadu. Prieš jį 
buvęs federacijos vadas prof. S. 
Sužiedėlis iš tų pareigų pasitrau
kė dar prieš konferenciją.

Birželio 15 d. Jaunimo Centre, 
Čikagoje buvo surengta iškilmin
ga Antano Olio akademija jo pen- 
kerių m. mirties sukakčiai paminė
ti. Oficialioje dalyje kalbėjo Lie
tuvos atstovas Vašingtone J. Ka- 
jeckas, Lietuvos gen. konsulas 
Čikagoje Dr. P. Daudžvardis, 
Amerikos Liet. Tarybos p-kas L. 
Šimutis, adv. A. Lapinskas ir ra
šytojas St. Santvaras. Po oficia
lios dalies įvyko koncertas, ku
riame dalyvavo solistai Anna Kas- 
kas ir Jonas Vaznelis ir taip pat 

kimas išKubos įdavė kozerius ki
niečių vadui, kuris šaukė, kad im
perializmas esąs tik popierinis tig
ras, o Kruščiovas į tai “bet vis 
tik tas popierinis tigras turi ato
minius dantis!”

Paskutiniu metu Vakarai yra 
labai linkę daryti komunizmui 
nuolaidų, kad išsaugojus taiką, 
nes bet koks konfliktas šiandie 
abiem pusėm gali labai brangiai 
kainuoti. Kruščiovo laviravimas 
turėjo tiek įtakos, kad net tokio
je Italijoje kas ketvirtas žmogus 
per paskutinius rinkimus balsavo 
už komunistus, o toks belgų Spaa- 
kas net rimtai galvoja, kad gal 
būtų ir neblogai, jei amerikečiai 
atitrauktų savo atominius ginklus 
iš Europos.

Kaip ten bebūtų, sovietų ir ki
niečių ideologinis ginčas savo pa
grinde turi ne vien tik taktikos 
ir prestižo klausimus, bet ir toli 
siekiančius istorinius užkulisius, 
kurie šiuo metu įgyja svarbos.

Grynų pinigų 
banke yra £ 82.12 j

£286. 5.5

Kasos stoviui pateisinti T.F. 
Atstovybės iždininkas p. K. Su
žionis patiekė Commonwealth Sa. 
vings Bank, Revesby Branch, Tau
pomąją Knygutę No F. 108, kurio
je 1963 m. gegužės mėn. 10 d. ba- 
lansas buvo £82.12.5. (Aštuonias
dešimt du svarai ir 0.12.5.) ir ii 
suma sutinka su Kasos Knyga.

Kasos Knygoje padaryti įrašai 
atitinka patiektus pajamų — ij. 
laidų dokumentus.

IŠVADOS
1. Kasos Knyga, Pajamų ir Iš

laidų dokumentai kruopščiai ir 
tvarkingai vedami Tautos Fondo 
Atstovybės Iždininko p. K. Stasio, 
nio.

2. T.F. Ženklų atskaitomybė ne- 
pravesta trūkstant davinių iš T. 
F. Atstovybės Skyrių Melbourn’e, 
Adelaide’je ir Launceston’e. Iki 
1963 m. gegužės m. 10 d. pajamos 
už T.F. ženklus įtrauktos į kasos 
knygą yra sekančios: —

a) Išvežtųjų Minėjimo proga- 
Dainavos Lietuvių Namuose be 
aukų Tautos Fondui buvo parduo
ta ir T. F. Ženklų sumoje £1.1.0.

b) Iš Melbourn’o atsiųsta ir pa
kvituota kvitų No. 8 suma už iš
platinimą ženklų £1.5.0. plus liku
tis 2/—, viso £1.7.0.

(Šias abi pozicijas priimti dė
mesin tikrinant T. F. Ženklų at
skaitomybę ateityje).

3. A. L. B. Krašto Kontrolės Ko
misija įpareigoja T. F. Atstovybe 
skelbti aukotojų pavardes bei ii 
kitų skyrių atsiųstas sumas bend
ruomenės spaudoje.

4. A. L. B. Krašto Kontrolės Ko
misija įpareigoja Apylinkių Kont
rolės Komisijas patikrinti Tautos 
Fondo Atstovybės Skyrių atskaito
mybę kiekvienais metais nevėliau 
kai)) iki 30 birželio ir persiųsti vie
ną kopiją Kontrolės Komisijos ak
to betarpiai Krašto Kontrolės Ko
misijai, adresu:

V. Bukevičius, 15 Warejee St, 
Kingsgrove, N. S. W.

Ši kopija turi būti gauta ne vė
liau kaip 31 liepos.

Šio akto yra sudaryta keturi eg
zemplioriai: — Vienas — Tautos 
Fondo Centro Valdybai Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, antras — 
Tautos Fondo Atstovybei Austra
lijoje, trečias — A. L. B. Kraite 
Valdybai Australijoje ir ketvirtas 
— laikyti Krašto Kontrolės Komi
sijos bylose. Vieną kopiją šio akto 
paskelbti “Mūsų Pastogėje”

A.L.B. Krašto Kontrolės Komi
sija

V. Bukevičius — Pirmininku 
Nariai: A. Milanas, J. Kedui

Lietuvių Meno Ansamblis Daina
va. Antano Olio atminimui skirtas 
ir visas birželio mėn. žurnalo 
“Margučio” numeris.

★
Dail. Bronė Jameikienė, keletą 

mėnesių dirbusi Havajų univei- 
sitete, pati būdama pasižymėjusi 
menininkė vitražistė, orientalinio 
meno žinovė, pakviesta su paskai
tomis į Hong Kongą, Siamą ir ki
tus Azijos kraštus.

Čikagoje Jaunimo Centre Da
riaus Girėno 30 metų mirties su
kakčiai atžymėti buvo surengti 
speciali pašto ženklų paroda, įvy
kusi gegužės mėn. pabaigoje. Pa
rodą surengė Liet. Filatelistų 
D-ja “Lietuva” ir ta proga išlei
dusi filatelinį leidinį Dariaus - 
Girėno atminimui.

★
Vienoje Amerikos lietuvių ko

lonijoje (Akron, Ohio) savaitga
lio lietuvių mokyklą baigusiems 
buvo vietoje pažymėjimų įteikta 
lietuviška knyga su atitinkamu 
įrašu — kada ir kaip mokinys bai
gęs liet, savaitgalio mokyklą. Ar 
nebūtų gražu tokį paprotį įvesti 
ir Australijos liet, savaitgalio mo
kyklose?

★
Žymus mūsų valstybininkas ir 

ekonomistas inž. Ernestas Galw- 
nauskas po karo buvo nusikėlęs 
ir dabar tebegyvena Madagaska
ro saloj. Jam šiais metais sukaki 
80 metų amžiaus ir paskutiniu 
metu pasiryžęs persikelti gyventi 
į Prancūziją.

ALG. ŽIŪRAITIS LONDONE

Jaunas, bet jau gerai pasižy
mėjęs dirigentas Algis Žiūraitis 
šiuo metu yra atvykęs su Mask
vos Bolšoj baletu kelių savaičiu 
gastrolėms j Londoną. Vėliau lan
kysis provincijoje.
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V. KAZOKAS

LIETUVIS INTELIGENTAS IŠEIVIJOJE
DISKUSINIS PRANEŠIMAS, SKAITYTAS SYDNEY LIET. PLUNKSNOS KLUBE LIEPOS 13 D.

MOKSLO NAUJIENOS

Kiekvieno išeivio tiesioginis 
darbas, iš kurio jis pelnosi duoną, 
pačiai tautai yra bevaisis, nesvar
bu kur jis bedirbtų — fabrike, 
miškuose ar sėdėdamas universi
teto katedroje. Tas darbas neke
lia nei ekonominio tautos gerbūvio, 
nei, svarbiausia, vysto ar plėtoja 
tautinės kultūros. Visa mūsų tie
sioginio darbo produkcija eina gy
venamojo krašto ir to krašto tau
tos gerovei ir interesams. Lygiai 
ir pačiame kultūriniame veikime: 
mūsų žurnalistai, jeigu tokių yra, 
dirba vietos spaudoje ir tenkina 
vietos žmonių reikalavimus, mūsų 
pedagogai moko ir auklėja sveti
mus vaikus, mūsų rašytojai ar 
mokslininkai krauna kultūrinius 
turtus ne savo tautai, bet svetimai. 
Visa tai, ką mes, išeiviai, galime 
prisidėti ir patarnauti savo tautai, 
yra mūsų tam pašvenčiamas lais
valaikis ir aukos. Bet čia iš sąmo
ningo išeivio lietuvio tikimasi ir 
laukiama didesnio pasišventimo, 
negu iš jo reikalauta namuose: 
savame krašte lietuvio darbas vi
sas eina visos tautos sąskaiton, 
ką jis bedarytų, o jo laisvalaikis 
paliekamas jo paties asmeniniam 
džiaugsmui ar patogumui. Tuo 
tarpu išeivijoje išeivis lietuvis to 
asmeninio džiaugsmo turi atsisa
kyti arba ji rasti tautiniai kultū
riniame darbe. Atrodo, kad išei
vijoje nebūtų jokio skirtumo, žino
ma, tautiškumo prasme, kokį dar
bą bedirbtume!. Klausimas belie
ka tik — kiek skiri laisvalaikio ir 
kiek pats aukojiesi savo tautos in
teresams.

Bet vis tik toks skirtumas yra. 
Iškilesnieji mūsų žmonės ar tai 
profesijoje, ar laisvuose versluose, 
ar prekyboje mažiau turi to lais
valaikio, negu paprastas darbinin
kas — juos absorbuoja jų profesi
ja, jų amatas arba ambicija išnau
doti savo talentą ir turimas asme
nines galimybes ir kilti kiek gali
ma augščiau socialinio ir kultūri
nio gyvenimo kopėčiomis.

Ir štai gaunasi savotiškas para
doksas — juo išeivis socialiniame 
ir kultūriniame gyvenime augščiau 
iškyla, juo jis mažiau turi laiko 
savo tautos interesams skirti, juo 
labiau tie ryšiai anksčiau turėti 
su savo tauta, darosi palaidesni ir 

skystesni. Ilgainiui jie visai nu
trūksta paliekant tik tą neapčiuo
piamą ir tai tik mums patiems su
prantamą garbės burbulą — jeigu 
aš ir nesu su jumis, tai jūs di
džiuokitės mano garbe. Tad argi 
nėra tas pats, jeigu iš skurdžios 
šeimos prasimušęs j viršūnes mili
jonierius savo milijonais švaisty
tus! skirdamas dideles sumas lab
daros ir kultūros tikslams, o ne
prisimintų savo artimųjų, kurie 
savu laiku davę jam paspirti vis- 
tiek palieka skurde ir nedatekliuje, 
kai tuo tarpu jų brolis lėbauja? 
Gal būt čia duotas palyginimas ir' 
yra kiek drastiškas, vis tik jis 
atitinka šiandienines mūsų sąly
gas, kada iškilesnieji tautos nariai 
nueina oportunizmo keliu palikda
mi savo tautą kitiems išlaikyti ir 
jos reikalais rūpintis.

Tai yra neginčijamas faktas, 
kurio kelios išimtys nepaneigia. 
Pažvelkime tik į pasaulio lietuvių 
bendruomenę, kurią sudaro išei
viai lietuviai. Rodos, mūsų tarpe 
(aš nekalbu vien apie Australijos 
lietuvius, bet turiu minty visus 
plačiame pasaulyje) tarp daugelio 
mūsų tautiečių inteligentų ne
trūksta. Procentualiai imant, iš
eiviai lietuviai turi daugiau inte- 
ligentinių pajėgų, negu vietinio 
krašto gyventojai, koks jis bebūtų, 
vis tik bendruomenės arba organi
zacijų viršūnėse stovi vidutinės ar
ba dar žemesnio intelektualinio 
lygio žmonės, negu kad būtų gali
ma tikėtis. O jeigu ir yra aktyvių 
bendruomenėje intelektualų (bend
ruomenę čia reikia suprasti pačia 
plačiausia prasme, įskaitant ir vi
sokio plauko lietuviškas organiza
cijas), tai tik tie, kurie tautos in
teresų labui atsisakė savo galimos 
karjeros, kurie karjeros vardan 
neaukoja tautos interesų ir netiki, 
kad svetur laimėtoji ir užtarnau
toji garbė gali atstoti tautoje kon
krečius darbus.

Mūsų žodyne ir sąrašuose yra 
visa eilė žmonių — lietuvių arba 
lietuviškos kilmės, kurie susilaukė 
pasaulinio garso, bet mes, mūsų 
tauta, nieko iš to neturi. Imkime 
tokį Adomą Mickevičių, kuris net 
įvestas į mūsų literatūros vadovė
lius — ką jis davė lietuvių tautai, 
jeigu jo visi darbai, visa kūryba,

netgi ypač visa veikla buvo skirta 
svetimiesiems? Ką davė mums 
toks Oskaras Milašius arba visa 
eilė kitų? Garsūs vardai, bet jie 
nesusieti tiesiog su lietuvių tauta 
ir jos kultūra. Jie yra lygiai tokie 
lietuviai, kaip kad Homeras arba 
Goethe. Yra tokių entuziastų, ku
rie išveda, kad ir Kantas, ir Dos- 
tojėvskis, net Kopernikas yra lie
tuviai. Bet jie nė kiek nepastū
mėjo lietuvių kultūros pirmyn, o 
tik kitiems pasitarnavo. Tiesa, 
mes dažnai didžiuojamės, kad jie 
vis dėl to suteikia tautai garbės, 
nes tai yra tautos biologinis pro
duktas. Bet gi reikia atsiminti, 
kad tauta grindžiama ne biologija, 
bet kultūra, o kultūra nesiremia 
biologiniu tęstinumu, bet jos kul
tūros puoselėjimu ir būtent ne 
fiktyvia garbe, bet konkrečiais 
darbais. Ką tautos narys atiduo
da kitai tautai, tą jis tuo pačiu 
praranda savo tautai visai neiš- 
pirkdamas nuostoliu laimėta gar
be, nors jos kiek ir kliūtų jo kilmės 
tautai. Visi žinome, kokią gilią 
ir reikšmingą kultūrinę vagą iš
varė Lietuvoje per dvidešimt metų 

Paveiksle Berlyno "gėdos” siena, kurių bolševikai pa
statė 1961 m. rugpjūčio mėn. norėdami sulaikyti bėgančius 
iš rytų į laisvę. Siena yra 25 mylių (40 km.) ilgio. Tačiau ir 
sienos pastatymas nesulaikė žmonių, besiveržiančių į laisvę.

šveicaras Juozas Eretas. Jo įna
šas lietuviškai kultūrai yra tikrai 
ne eilinis. Tačiau tai, ką jis ati
davė lietuvių tautai, jis prarado 
savajai. Argi nėra tas pats ir su 
lietuviais, kurie atiduoda savo ge
riausias jėgas svetimiesiems? Ere
to garbė, laimėta Lietuvoje ir tarp 
lietuvių, šveicarų tautos visai ne
šildo, lygiai, kaip mūsų tautai nie
ko gero neduoda mūsiškių atsida
vimas svetimiesiems. Daugiau lie
tuvių tautai davė toks vyskupas 
Valančius, negu kad jis būtų bu
vęs Romos popiežium. Daugiau 
šiandie lietuviams duoda toks vys
kupas Brizgys, darbuodamasis 
tarp lietuvių išeivių ir tik jais ri
bodamasis, negu koks kitas lietu
vis vyskupas, kurio didžiuojamės 
tik lietuviška kilme.

Vadinasi, yra du skirtingi daly
kai: dirbti savo tautoje ir tarp sa
vųjų ir dirbti išėjus už tautos ribų, 
šiandie labai populiarus pasaky
mas ir netgi vilionė — išplaukti į 
didžiuosius vandenis. į šitą gali
mybę mes žiūrime kažkaip egzal
tuotai, tiesiog ekstatiškai, kad tas 
ir tas antai universiteto jirofeso-

ATRASTI 150 — 175 M. STORIO 
AKMENINĖS DRUSKOS 

SLUOKSNIAI KARALIAUČIAUS 
SRITYJE

Geologinių tyrimų darbas pa
vergtoje Lietuvoje, šiame poka

rius arba parašė ir išleido knygą 
vienokia ar kitokia kalba, tik ne 
lietuviškai. Mokėti svetimą kal
bą išeivijoje lietuviui visai nėra 
naujiena. Bet ką turi iš to lietu
vių kultūra, kuo ji praturtėja, kad 
Jurgis Baltrušaitis prancūziškai 
išleido kelis tomus antikinio meno 
klausimais ir gavęs Prancūzų aka
demijos premiją, ar toks Dr. Gir
tautas, išleidęs keletą knygų vo
kiškai ir angliškai, bet nė vienos 
lietuviškai ir būtent net ne lietu
višku klausimu. Tad ar čia yra 
kuo mums didžiuotis? Ką gauna 
iš to lietuvių tauta? Kas iš to, 
kad jie kitur dirba ir garsėja, bet 
nei >jų darbų, nei jų pačių nėra 
lietuvių tarpe. Nekalbu apie J. 
Baltrušaitį, nors jis kaip moksli
ninkas ir reiškiasi svetur, bet savo 
aktyvumu, savo diplomatine ir 
bendruomenine veikla yra su lietu
viais ir tarp lietuvių. Jo moksli
nis prestižas gerokai lietuvių tau
tos reikalams pasitarnauja, ypač 
šiais sunkiaisiais tautai laikais. 
Bet gi yra visa eilė kitų, kurie 
kiek augščiau pakilę nutraukia vi
sus ryšius su lietuviais ir jų bend
ravimas su lietuviška visuomene 
yra daugiau atsitiktinis, arba jo 
ir visai nėra.

Mano supratimu, savaitgalio 
mokyklos mokytojas, nesvarbu ko
kio jis bebūtų išsilavinimo, yra 
šiandie daug reikšmingesnis tautai 
negu, toks pat lietuvis, dėstąs 
Harwardo ar New Yorko univer
sitete ir neturįs nieko bendro su 
lietuvybe.

Atskiro žmogaus, nors ir nežino
mo plačiai pasaulyje, veikla ir 
darbai tautai gali daugiau duoti 
ir lemti, negu globalinio masto ge
nijai. Sakysim tokio Dr. V. Ku
dirkos vaidmuo lietuvių tautai kul
kas reikšmingesnis, negu kad jis 
būtų polio skiepų atradėjas. Arba 
daug tautai prasmingiau turėti 
tokį Maironį savo tarpe, negu kad 
pasaulinio garso lietuvį poetą, vai
nikuotą Nobelio laurais, bet rašiusį 
svetima kalba.

(Nukelta į pusi. 4) 

ryje, paspartintas. Jau ne kartą 
buvo skelbti laisvoje spaudoje 
atradimai, kurie Lietuvai neat
nešė naudos.

Atliekant srities teritorijoje 
gręžimus, 760-1,000 m. gylyje ap
tiktas 150-175 m. storio akmeni
nės druskos sluoksnis, kuris pre
liminariniais duomenimis, apima 
didelius plotus, ši druska stam- 
biakristalinę ir be savo tiesiogi
nės paskirties — maistui gali būti 
panaudota chloro gamybai, t.y. 
chemikalo, kurio labai daug nau
doja popieriaus pramonė. Kali
ningrado srities akmeninės drus
kos išteklių pramoninis panaudo
jimas yra labai svarbus uždavi
nys, kurį reikia išspręsti artimiau
siais metais.

ĮDOMUS ARCHEOLOGINIS 
ATRADIMAS

Naujosios Meksikos valstijoje, 
netoli Portlezo vietovės, požemi
nio urvo išdžiūvusiame dugne 
rasti penkių mamutų griaučiai, 
taip pat kupranugarių bei arklių 
griaučiai. Lig šiol mokslininkų 
buvo spėjama, kad arklys Ame
rikos žemyne nebuvo žinomas net 
ligi pasirodant ten užkariauto
jams ispanams. Naujas archeolo
ginis atradimas gali visiškai pa
keisti ligi šiol buvusį požiūrį į 
Amerkios žemyno praeitį.

VALGYKITE HIPOPOTAMUS!
— siūlo anglų biochemikas dak
taras Piris. Jo nuomone, žmoni
ja žymiai padidintų savo maisto 
atsargas, jei hipopotamus verstų 
naminiais gyvuliais. Be to dr. Pi
ris savo pranešime siūlė, prijau
kinti lamantinus — sirenų būrio 
gyvūnus, kurie gyvena karibų 
jūroje ir kai kuriose atogrąžų 
upėse.

GAMTOS VIRTUVĖ
Vieno Rytų Alžyro kalnų kai

mo gyventojams nereikia malkų 
ir krosnių maistui gaminti. Jie 
naudojasi gamtos virtuve.

Didžiuliame akmeniniame “ka
tile” kliuksi karštas vanduo. Už
tenka tik įleisti į jį žalia mėsa iš 
žolių nupintame tinklelyje, ir po 
keleto minučių mėsa išvirta ir 
netgi pasūdyta. Karšto šaltinio 
Chamam Meskutin vandenyje yra 
ištirpusios valgomosios druskos, 
o temperatūra lygi 90-95°.

ROBERT RAID

ESTAI RUSU PRIESPAUDOJE
(IŠTRAUKA IŠ KNYGOS “WENN DIE RUSSEN KOMMEN”)

Dabar mums jau buvo aišku, kad ne manievrams 
ruošiamasi. Tačiau nieko negalėjome padaryti. 
Apie 12 valandą nakties atvyko sunkvežimiai, pa
imti į manievrus paskirtuosius — iš viso 325 kari
ninkai ir puskarininkai. Jie visi aulipo į sunkveži
mius ir išvažiavo. Paskui juos išvyko sunkvežimis 
su rusų politrukais”.

“Toliau!”
Enno užsidega naują cigaretę. “Kitą dieną, t. y. 

sekmadienį stovykloje jautėsi gedulinga nuotaika. 
Visi estai nujautė, kad įvyko kažkas šiurpaus. Joks 
estas nesikalbėjo su rusais — nė žodžio! Sekma
dienį po pietų komisaras mums pranešė, kad visi 
suimtieji karininkai buvę išdavikai ir priešo agen
tai. Karo ministeris juos visus atidavė karo tęsi
mui. Mes, likę karininkai, turį garbės įsijungti į 
nenugalimą ir garbingąją raudonąją armiją. Da
bar mums buvo aišku, kad netrukus ateis ir mums 
eilė. Beveik visi vyresnieji karininkai buvo suimti, 
o mes jaunesnieji bandėme sudaryti grupelę ir pra
silaužti. Aš pats pabėgau su Imu ir dar keliais 
kitais draugais. Vėliau susitikome su Etsu ir jo 
grupe miškuose.

“Ką žinai apie mano tėvą?”
Enno palenkia galvą. "Aš tau papasakosiu apie 

likimą tų, kurie buvo paskirti manievrams. Žino
ma, visa tai sužinojom daug vėliau. Taigi, sunk
vežimiai apie pirmą valandą nakties pasiekė Petseri. 
Prieš juos ir paskui juos važiavo sunkvežimiai su 
iki dantų ginkluotais politrukais. Karininkai nu
vyko į divizijos štabą, kuris buvo apsuptas NKVD 
dalinių. Durys užrakintos. Apie penktą valandą 
ryto atrakino duris ir enkavedistai išnešė iš pastato 
kariškus maišus ir krovė į sunkvežimius. Kiekvie
name maiše buvo įkišta po lavoną. Pilnai pakrovę 
šešis sunkvežimius jie išvyko lydimi NKVD karei
vių. Ryte dar buvo galima matyti kieme kraujo 
dėmes”.

“Kas su mano tėvu. Enno, sakyk!”
“Tavo tėvas, Raidai, buvo paskirtas į manievrus. 

Pulkininkas Feliksas išvyko su juo tuo pačiu sunk
vežimiu.

Mudu kurį laiką tylime. “Miške užklupome kele

tą enkavedistų. Tad ir ši uniforma..."
Enno atsistoja. "Turi kokių įsakymų, Raidai? 

Kova tebevyksta!”
“Sakei — turi kažką iš tėvo”.
“Taip. Aš buvau su tavo tėvu viename kambary. 

Kada visi vardai buvo iššaukti ir paaiškėjo, kad 
aš palieku vietoje, jis manęs prašė pasveikinti jo 
žmoną ir pasakyti sūnui, kad jis žinąs savo likimą 
— ir tu, tu turi šito neužmiršti!”

★
Dar vis saulė be pasigailėjimo kaitina, bet pa

kilęs vėjelis glosto mūsų plaukus ir kaitrą kiek su
švelnina. Mudu su Elfi vykstame į Piritaą. Nors 
mudu ir niekad apie tai nekalbėjom, bet gerai žino
jom, kad bepaliko mums būti drauge nedaug laiko. 
Abu mėgstame jūrą ir paskutinį kartą vykstame 
drauge ja pasigėrėti. Mieste kiekviena gatvė, kiek
vienas namas primena rusus, raudonas vėliavas ir 
rusams parsidavėlių šūksnius. Jūra plati, mėlyna 
ir laisva!

Mūsų jūra!
Išlipame iš autobuso ir pajuntame sūrų pakraš

čio orą. Elfi suima mano ranką. “Žinai, Robertai, 
kaip baisiai norėjau su tavim šiandie išvažiuoti į 
pajūrį, bet kažin ar gerai, kad mės čia atvykom.

“Kodėl, mažyte?”
"Pagalvok tik apie mamą, Robertai. Pastebėjai, 

kaip ji po tėvo mirties valandomis menkėja. Ilgai 
ji neišlaikys. Mums nereikėjo jos vienos šiandie 
palikti”.

Aš pritariu. “Taip, ilgai ji neišlaikys, Elfi. Aš 
tiktai stebiuosi, kaip ji dar ligi šiol gyva. Sakai, 
turėčiau daugiau jos atsižvelgti, bet aš nesu atžval- 
gus. Mes visi pasidarėme žiaurūs! Atsimink — 
laikas padarė mus tokiais, laikas ir rusai! Pati 
mirtis irgi neatsižvelgia”.

Elfi sulėtina žingsnius. “Tave mirtis užuolanka 
aplenks, Robertai. Tu, mano vilke, tu dar ilgai, 
ilgai gyvensi".

Einame pakraščiu ir matome bėgančius susijau
dinusius raudonarmiečius. Kodėl jie taip į mus 
žiūri? Bet nesustojame. Vėl susiduriame su bū
riu šaukiančių rusų. Elfi pasižiūri susirūpinusi į 

mane.
Prieš mus atsiveria jūra su sidabrinėm kęteriom 

ant bangų. Jūra — ji gyva, nerami, nepraeinanti. 
Mūsų jūra — visos žmonijos simbolis, žmonijos, ku
ri myli laisvę. Taip — jūra yra laisvės simbolis, 
ji sapnas, ilgesys ir visų laisvų žmonių meilė.

“Stok! I kur, draugas? Du rusai sulaiko mus 
su pakeltais šautuvais.

Prie jūros. Norime pasimaudyti”.
“Atgal! Uždrausta čia sukinėtis. Dinkit kuo 

greičiausiai!”
“Bet kodėl, draugai?”
Skubiai šalin iš čia, kitaip — ” Ir grėsmingai 

nukreipiami šautuvai.
Elfi patraukia už rankos. “Grįžkim, Robertai”.
Palengva apsisukam ir grįžtam. Ką visa tai reiš

kia? Kodėl rusai kasasi pakrašty? Vis daugiau ir 
daugiau raudonarmiečių plūsta į pajūrį. Krūmuose 
maskuotos rusų patrankos. Vienas karių dalinys 
tiesia telefono kabelius. Virš mūsų galvų plerpia 
rusų lėktuvai.

“Skubėkime greičiau į miestą, Robertai, kitaip 
mūsų iš čia neišleis7.

Per miškelį artėjame prie autobuso sustojimo. 
“Ką galvoji, Robertai?”.

“Panašu į karą. Čia visai ne pratimai! Rusai 
rimtai tvirtinasi. Artilerija. Lėktuvai — . Atrodo, 
rusai tikisi, kad čia bandys išsikelti vokiečiai. Kad 
tik jie greičiau. Bet — aš tuo netikiu”.

Elfi blakstienos sužvilga. “Tikrai karas, Rober
tai. Vieniems jis neš laisvę, kitiems vergiją. Vie
niems gyvenimas, kitiems — mirtis”.

Mieste Elfi paduoda man ranką. “Labanakt, ma
no vilke!”

“Nežadi užsukti pas mus šį vakarą?”
“Ne. šiandie noriu viena pabūti, Robertai. Ry

toj vėl susitiksim. Juk aš — visą laiką su tavim!”
★

1941 metų birželio 22-ji. Elfi laikosi labai ra
miai, tik akyse matosi keistas blizgesys. Pagaliau 
vokiečiai apsisprendė. Gal dar būsime išgelbėti!

Skambina prie durų. Per slenkstį įvirsta susi
jaudinęs Justas. “Žinai, Robertai!”

“Žinau! šį rytą auštant vokiečiai peržengė rusų 
sieną”.

Justas sėdasi į fotelį, užmerkia akis. Jo rankos 
virpa, “Pagaliau!”

“Kur Edas, Justai? Dabar man reikalingas 
kiekvienas vyras”.

“Suprantama, Robertai. Edas tuoj pribus”.
“Herbertas taip pat”.

Elfi atsiliepia žvelgdamas pro langą. “Jis ateina. 
Bėgu atidaryti”.

Herbertas pasisveikina ir atsilošia fotelyje. "Jūs 
jau be abejo žinote, kad vokiečiai — smogė”.

"Taip. Sakyk, ką žinai naujesnio”.
‘Aš ką tik buvau pas Albertą. Linda sakė, kad 

jis dar naktį buvo iššauktas į ligoninę”. Jo lūpose 
pašaipa: “Utėliniai iš anksto susirūpino savo su
žeistaisiais! Artėja valanda”.

Edas skuba per kiemą”, atsisukdama pranešė Elfi. 
Netrukus jis jau vidun. “Pagaliau! Na, bet jūs 
juk žinote — ”

“Taip Edai. Kur Kaarel?”
Edas susiraukia. “Jis neateis. Jis mano, kad 

perdaug pavojinga. Jis namuose tūno ir žaidžia su 
vaikais. Kaip žiurkė lindi savo urve ir mano, kad 
tai yra saugiausia!”

Visų žvilgsniai sminga į mane. Aš atsistoju. “Už
tenka kalbėti! Dabar laikas kautis. Šiomis die
nomis Estija šaukia kiekvieną iš mūsų. Ir man v 
kiekvienas nepamainomas.”

Herbertas sutraiškina cigaretę. “Ką mums 
įsakai, Robertai?”

“Tuoj pasakysiu. Pirmiausia noriu žinoti, kas 
iš mūsiškių dedasi prie akcijos. Kur yra Julius?”

Justas pasižiūri stebėdamasis: “Argi dar nežinai, 
kad Julius priklausė estų geležinkeliečių grupei, 
kuri išlydėjo traukinius su tremiamaisiais?”

“To nežinojau!1 Vadinasi — Albertas ligoninėje, 
Julius pakeliui j Rusiją; Endel, Tarmo, Peko, Raim, 
Im ir Ets miškuose. Juras turi specialius uždavi
nius. Belieka remtis tik jumis”.

“Užmiršai dar vieną klasės draugą — Šulo! Šulo 
juk yra estas ir jis turi pereiti pas mus!”

Atsiliepia Herbertas: “Šulo negrįš. Jis yra tipiš
kas pusinteligentas, kuris niekad neįstengs pama
tyti savo klaidų! Jis yra garbėtroška, siauras ir 
užkietėjęs. Šulo niekad neprisipažins, kad jis kly
dęs. Ir niekad negrįš”.

“Bet vietiek jis estas!” Justo žodžių niekas nesi
klauso.
Užsidegu cigaretę. “Prieš akis du uždaviniai: pir
miausia turime sukliudyti tolimesnį žmonių terioji- 
mą. Mes žinome, kad iš rusų galima visko tikėtis, 
tačiau nežinome, kaip jie elgsis pamatę, kad jų pra
lošta. Visi, kurie tik kiek rusams įtartini, privalo 
tuoj pat dingti! Antra, mes turime vokiečiams žygį 
palengvinti — bent mažiausiai pastoti kelią, kad 
kuo mažiau rusai pralietų estų kraujo! Laisvės ko
votojai tuojau pradeda kovą su rusais ir jų pakali-

(Žiūr. psl. 4)
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KARTAIS

NEUŽMIRŠOTE

LAIKAS

RUOŠTIS

JAU DABAR

KŪRYBOS KERTELĖ

ALFONSAS NYKA NYLIŪNAS

yra viena* ii ryškiausių ir subti
liausių poaistinės karto* lietuvių 
poetų, bet drauge ir pats prob
lematiškiausias. Jo kūryboje sta
tomas pagrindinis klausimas — 
kaip sutaikinai praeinamumų su 
amžinybe, kaip surišti realybę su 
iliuzija? Šioje kraštutinybių ska
lėje ir blaškosi poetas siekdamas 
tiesos, “tos nuostabiausios iš vi
sų iliuzijų”.

Alfonsas Nyka — Niliūnas pra- 
dėji savo kūrinius skelbti dar ne
priklausomos Lietuvos perijodinė- 
je spaudoje ir tik po karo, 1946 
m., Vokietijoje pasirodė jo pir
mas stambus poezijos rinkinys 
"Praradimo simfonijos”, atžymė
tas Balfo premija. Išvykęs į Ame
riką jis 1953 m. išleido antrą po
ezijos rinkinį “Orfejaus medis” 
ir 1957 m. “Balandžio vigilijas”. 
Jo poezijos forma nėra tradici
niame ženkle, tačiau jis nesilei
džia į formalistinį modernizmą. 
Jam išraiškos formą diktuoja pats 
turinys, kuris yra gilus, išmąsty
tas ir rūpestingai žodis atrink
tas. Šalia originalios kūrybos A. 
N. Niliūnas yra paskelbęs visą 
eilę poezijos vertimų iš prancūzų, 
vokiečių ir anglų kalbų. Ypač 
stipriai pasisakė savo kritikos 
raštais.

Gimė A.N. Niliūnas 1920 m. 
liepos 17 d. Nemeikščių km., Ute
nos apskr. Šiuo metu gyvena 
Amerikoje ir yra Lietuvių En- 
ciklipedijos bendradarbis, Aidų 
žurhalo red. nary* ir vienas iš 
iniciatorių prieš dešimtmetį pra
dėto leisti literatūros žurnalo 
"Literatūros Lankų”, kurių buvo 
išleista vos penketas numerių.

RUGSĖJO NAKTIS

Po rudenio skliautais naktis rugsėjo
Ir liūdesį licją laukai skausmingai platūs.
Kas taip giliai žvaigždžių prisėjo 
Ir soduose auksinių lapų?

Didėjančiu skausmu užlieja, 
Platus, kaip naktys jo, rugsėjis, 
O aš einu begaline alėja, 
Nakčiai žvaigždes po kojų sėjant.

, t

Dar žemė saulės vaisiais trenkia,
Ir šalnos sodus lapais sėja, 
Aš ištiesiau į saulę ranką, 
Bet paliečiau tiktai rugsėjį.

Aš nežinau, ko toks skausmingas 
Be krašto mėlynas dangus rugsėjo, 
Ko tylūs sodai lapais sninga, 
Ir dangų žvaigždėmis apsėja.

Aš nežinau, kas šitą naktį 
Pro liūdinčius skliautus praėjo 
Ir skundės, negalėdamas uždegti 
Žvaigždžių vaikystėj, prie namų, rugsėjy.

IŠDUOTAS MEDIS

Pradėdavai šlamėt vos juntamai, ramiai ir tyliai;
Girdėdavos lyg bildesys kanopų tolimų.
Alkūnėm pasirėmęs ant galvos gimtų namų
Tu man dainuodavai, kad jau pavasaris kaip žalias paukštis 

. kyla, 
Ir paupėse renkasi būriai purienų geltonų.

Po tavimi prabėgo sidabrinės naktys, 
Blaškydavais toks nenumaldomai rūstus,
O aš sėdėdavau po tavimi, kaip milžino namuos, ir man širdis 

pradėdavo iš džiaugsmo degti 
Lopšinėje šlamėjimo melodijų keistų.

Tiktai dabar, sugrįžus iš kelionės, lyg nebepažįsti 
Ir, nusigręžęs nuo manęs^ raudodamas šlami.
Aš išdaviau tave. Seniai turėjau grįžti.
Prie tavo kūno aš turėjau savo gyslom prisirišti 
Ir iki galo taip kovot su mirtimi.

■ . NAKTYS

Skaisčias ir dideles akis uždengęs rankom, 
Aš sapnavau paklydęs giliame namų džiaugsme. 
Lauke kalbėjo milžinai; buvau toks menkas; 
Ką lietė motinos ranka — ištrykšdavo versmė.

Ir miegant jau namams, į. mano kambarį užeidavo
Pasenęs vėjas, lyg keleivis, mylimo sūnaus — manęs pasupt... 
Nutildavo audra, sulėkdavo pro langus žvaigždės, 
Ir, lyg nuo motinos akių, darydavos šviesu.

VAIKYSTĖ
N

Man miegančiam vienam kažkas suriko: — Kelkis! — 
Ir aš radau pavasarį su vėju vaikštant po namus. 
Šiandien esu aš dar labiau išalkęs;
Laukai pavasariu jau dvelkia, 
Bet tu nesikeli... ir aš dainuot imu.

Lietuvis inteligentas...
(Atkelta iš psl. 3)

1963 m. liepos 24 d.

S

ESTAI...
(Atkelta iš psl. 3)

kais. Mes turime patys laisvinti kraštą, pagreitinti 
vokiečių žygį ir tuo daugiau išgelbėti estų gyvybių: 
Šiems uždaviniams reikalingi vyrai. Kuo labiau 
sustiprinti miško brolių dalinius. Reikia skubiai 
raginti, kad kuo daugiau vyrų skubėtų į miškus ir 
jungtųsi su miško broliais. Jūsų pareiga tai pas
kleisti. Kova bus kieta ir negailestinga — daug 
kris kovoje. Bet geriau mirti kovoje, negu, gyvuli
niuose vagonuose būti tremiamiems į rusų vergi}.'} 
alba būti enkavedisto nudėtam šūviu į pakaušį!”

Justas atsidūsta. “Kad palengvintume vokiečiams 
žygį... Tai reiškia išvyti rusus ir įsileisti vokiečius! 
Su vokiečių kariais sugrįš Pabaltijo vokiečiai, baro
nai ir dvarininkai, kurie grobs mūsų žemes, smaugs 
estus ūkininkus ir visą tautų laikys vergijoje. Jie 
tik ir tesvajoja, apie tuos laikus, kada kiekvienas 
estas lenksis prieš vokietį. Neužmirškime, kad Hit
lerio partijos ideologas — Alfredas Rosenbergas 
taip pat yra Pabaltijo vokietis! Iš tos pusės nedaug 
ko gero galime tikėtis ne vien tik mes estai, bet ir 
latviai, ir lietuviai. Šalia to Hitleris yra diktato
rius, kuris be abejo ir mūsų kraštams pritaikins na
cių metodus. Netikiu, kad vokiečiai neša mums 
laisvę”.

Aš trenkiu kumščiu į stalų: “Juk tai nesąmonė, 
Juštai! Tai dar daugiau — kažkas tipiškai estiška: 
n'uolat toks svarstymas! Pirmiau laukei vokiečiu, 
net meldeisi, kad tik greičiau jie ateitų. Dar prieš 
minutę džiūgavai, kad Hitleris pagaliau smogė'1 
Kiekvienų dienų, net kiekvienų valandų rusai smau
gia mūsų žmones — ir tik vokiečiai mus gali išgel
bėti! Tik jie! Ir šitų tu labai gerai žinai, Justai! 
O dabar jau kalbi, kas bus, jeigu...”

Justas nusiima akinius, “žinoma, bet jeigu...” '
“Vis tas prakeiktas ‘bet jeigu’! šiuo momentu 

mums visiškai nesvarbu, ar Hitleris diktatorius, 
ar ne. Mums svarbiausia, kad jis rusams paskelbė 
karų! Pradėjęs karų su rusais jis tuo pačiu yra 
mūsų sųjungininkas! Kitos vakarų Europos valsty
bės eina su rusais, palaiko juos ir drauge jiems pa

deda smaugti kitas tautas ir žudyti! Tuo tarpu Vo
kietija kovoja su maskvinių žmogžudžių gauja! 
Žinoma, būtų geriau, jeigu Hitlerio patarėjas būtų 
protingas žmogus, bet ne tas idijotas Pabaltijo vo
kietis! Tebūna pagaliau jis ir toks — svarbiausia, 
kad mūsų tauta atsikratytų rusais! Aš bent ti
kiuosi, kad Hitleris bus tiek dar protingas, kad už 
Vokietijos sienų nebandys įvesti nacionalsocialis
tinio režimo. Jeigu Hitleris nors pusiau tinkamai 
būtų patartas, tai jis žinotų, kad negalima baltų 
vokiečių vėl įleisti į Pabaltijį, nes jie tikrai suga
dintų vokiečių ir baltų tautų santykius. Bet net 
jeigu baltai vokiečiai, baronai ir dvasininkai sugrįž
tų, tai vistiek būtų tūkstantį kartų geriau, negu 
NKVD arba raudonoji armija! šis klausimas gali 
būti vėliau sprendžiamas, bet dabar mes nepamirš
kime, kad mūsų mirtini priešai yra rusai!1 Juo dau
giau mes angažuosimės dabar krašto laisvinime, 
tuo daugiau galime tikėtis teisių ir- galimybių spręs
ti problemas mums palankia prasme, šiandie 
mes neturime kito kelio, kaip tik eiti drauge su vo
kiečiais! Supraskite pagaliau — tik su vokiečiais! 
Jokio kito pasirinkimo!”

Herbertas pritaria. “Kaip tokios ilgos kalbos — 
padėtis daugiau negu aiški!”

Skambina. Elfi skuba prie durų — vidun įsiver
žia Heino: “Dabar! Dabar mes tiems driskiams ru
sams parodysime! Mano draugai jau turi ginklų 
— dobsime kiekvienų rusą, kuris tik pasirodys!1”

Aš pašoku. "Iš proto išėjote? Nieko negalite 
pradėti patys vieni! Už kiekvieną nukautą rusą 
mieste teks apmokėti šimtais estų gyvybių! Rusai 
to tik ir telaukia, kad pradėtų masines skerdynes: 
Prie šito mes negalime prileisti! Mūsų žmonės tu
ri laikytis ramiai ir laukti tinkamo momento! O 
•dabar išlįsit keli karštakošiai ir nugnybę keletą ru
sų užvirsit tokią velniavą, kad visas miestas krau- 
juje paplūs. Ateis ir jums laikas, ir jūs būsite ak
cijai pašaukti! Tuo tarpu turite būti ramūs ir pa
sirengę!' Dar valanda neatėjusi, Heino!”

Jis tik išsišiepia: “Laukti, vis laukti! Tu esi 
mazgotė, Robertai! Tu visai negali mums uždraus
ti!”

(Bus daugiau)

Visa tai sakydamas aš visai ne
turiu intencijos priešintis lietuviš
kam veržlumui. Lietuviai, tiesa, 
iš vienos pusės yra labai kuklūs, 
bet iš kitos pusės ir tiek veržlūs, 
kad besiverždami į šiandie popu
liariai vadinamus plačiuosius van
denis drauge ir išsiveržia už tau
tos ribų. Nardyti po plačiuosius 
vandenis neišeinant iš savo tautos 
yra vienas dalykas ir išplaukti į 
tuos vandenis drauge pasitrau
kiant iš savo tautos yra vėl kitas 
reikalas. Nežiūrint, koks didelis 
bebūtų Goethe, Wagneris Griegas 
ar Dickensas, bet jie iškilę į uni
versalines augštumas vistiek neiš
ėjo, o pasiliko savo tautoje. Pasi
likdami savųjų tarpe jie drauge 
kildami kelia ir pačią tautą, tuo 
tarpu išėję iš tautos kitiems ati
duoda savo darbus, savo kūrybą, 
gi saviesiems palikdami tik bever
tį kevalą, kurį mes vadiname tau
tos garsinimu svetimųjų tarpe. 
Gerai garsėti ir net sudaryti tam 
tikrą mitą, kad lietuvių tauta tiek 
daug davusi kūrybingų žmonių 
kitiems, bet gi ta garbe tautos kul
tūra neminta. Šioje vietoje prisi
minkime tik prieš penkerius metus 
mirusį Čikagoje Antaną Olį, kuris 
bus bene pirmas lietuvis, tiek 
augštai iškilęs Amerikos vidaus 
politikoje ir užėmęs atsakingas 
pareigas, o vienok jis nenutraukė 
ryšių su lietuviais — dirbo su jais, 
išnaudojo savo turimas galimybes 
padėti lietuviškiems reikalams, 
pats aktyviai dalyvavo visur, kur 
tik suspėjo ir kur tik pats pajėgė. 
Nereikia dar užmiršti to, kad jis 
Amerikoje gimęs ir Lietuvos ne
matęs. Ir tačiau nei jo lietuviška 
kilmė, nei jo angažavimasis lietu
vių tautai visai nepastojo kelio jo 
politinei bei asmeninei karjerai. O 
lietuvių tautai tasai jo atsineši- 
mas ir jo karjeriniai laimėjimai 
labai ir labai daug pagelbėjo. Jam 
gyvam esant lietuviams buvo leng
vai atdaros durys visose įstaigose, 
įskaitant ir Baltuosius Rūmus. 
Štai, pavyzdys tų, kurie kad ir 
dirba svetimiesiemš, bet neišeina 
iš savo tautos ir joje pasilieka, ne
svarbu, kad toji tautos dalis ir iš
eivijoje. Reiškia, tautinis sąmo
ningumas bei reiškimasis savo tau
tiečių tarpe arba darbas savo tau
tos interesų gerovei drauge su 
tiesioginiu darbu ir karjera yra 
suderinami ir galimi. Ir tą gali 
padaryti kiekvienas, pas kurį šir
dyje tebėra gyvas lietuviškas jaus
mas ir kuris savo gyvenimą riša 
su savo tauta. Jeigu ankstesniais 
laikais būtų laikytasi oportunizmo 
principo, kaip kad daugelis pasi
gauna jo šiandie, tai šiandie ne
reikėtų mums nei minėti nei di
džiuotis tokiais kaip Basanavičius, 
Kudirka, Maironis, Smetona, Sie
rakauskas ir kt. Juk sakysim toks 
Maironis net pats įrodė, kad jis 
lygiai taip galėjo eiliuoti lenkiš
kai, kaip ir lietuviškai, bet vos 
pradėjęs daugiau net ir nebandė 
supratęs, kad tautai reikalingi 
darbai, o ne svetur1 laimėta garbė.

Kaip individui reikalingas mais
tas, kad jis išliktų gyvas, taip tau
tai reikalingi jos nariai ir jų kon
kretūs darbai, nes vien tik garbe 
dar niekas nepasisotino. Akmens
kaldžio darbas savame krašte arba 
skautų draugovės vadovo veikla iš
eivijoje tautai daug prasmingesni 
darbai, negu kad sakysim tūlo lie
tuvio svetur politinė ar mokslinė 
karjera, jeigu jis to nesieja su pa
čia tauta.

šitai akcentuodamas visai netu
riu minty to, kad nereikia mums 
veržtis į mokslą, į atsakingas vie
tas arba kilti socialine bei kultūri
ne prasme ąugštyn. Priešingai kuo 
daugiau šviesių žmonių, kuo dau
giau svarių asmenybių, tuo tautai 
svarbiau, nes mano giliausiu įsiti
kinimu, juo žmogus šviesesnis ir 
kultūringesnis, tuo labiau jis tau
tiniu atžvilgiu sąmoningesnis. Jei
gu Amerikoje angliakasiai arba 
fabrikų darbininkai sudarė savu 
laiku vienalytę lietuvių bendruo
menę ir iš jos neišėjo, tai ne dėl 
to, kad jie būtų laikytini sąmonin- 
gesniais už kitus, bet tik dėl to, 
kad jiems kito kelio nebuvo, kaip 
tik laikytis visiems iš vien, šiek 
tiek pratrynusiam akis keliai visur 
atviri, bet drauge juo didesnės pa
gundos atsiplėšti nuo savo tautos 
ir išeiti neatsigręžiant į likusius, 
į praeitį, į tai, kas formuoja žmo
gų, kaip asmenį, kaip individą. 
Nežiūrint, kur nueitum, kad ir 
šiandieninės Lietuvos padėties rei
kalais, visur geriau susikalbės ir 
bus išklausytas universiteto gra- 
duantas, atsakingas pareigas einąs 
asmuo, negu fabriko darbininkų 
delegacija. Pagaliau ne vien tik 
propagandai arba kaip mes dabar 
įpratę vadinti kovai už Lietuvos 
laisvę naudingi tokie šviesūs ir 
iškilūs asmenys — juo labiau pa
čiai tautai ar išeivių bendruome
nei, kaip vadovai, kaip bendruo
meninio gyvenimo formuotojai. 
Pažvelkime šiandie j visą eilę žmo
nių, kurie tikrai turėjo galimybių 
ir šansų kopti karjeros laiptais 
augštyn, bet jie pasitenkino kuk
liu pragyvenimo šaltiniu, kad tik 
daugiau laiko turėtų lietuviškiems 
reikalams ir būtų tarp lietuvių.

Būti svetimame krašte valdininku, 
profesionalu, net iškilti į vadovau
jančias vietas kaikuriuose kraš
tuose, įskaitant ir Australiją, nė
ra jau toks nepasiekiamas daly
kas, kaip pati gyvenimo praktika 
parodo, tačiau būti kuo nors tarp 
kitų ir drauge būti aktyviu lietu
viu, daugeliui šiandie yra nesude
rinama ir tai ne dėl to, kad gyve
namojo krašto įstatymai ar papro
čiai tą draustų, bet vien tik prasi
veržus iš lietuvių bendruomeninės 
masės jau žiūrima į ją iš augšto 
ir su tam tikra panieka — jie tam
sūs, o jeigu jų tarpe ir yra vienas 
kitas šviesesnis asmuo, tai jis vis
tiek neužima tokios vietos, kokią 
aš pats turiu. Be abejo, sociali
niai sluogsniai gal ir turi tam tik
ras socialines užtvaras, jeigu ne 
įstatymines, tai bent tradicines, 
vis tik šviesiam ir sąmoningam 
žmogui tos užtvaros nepastoja 
kelio santykiauti su savo tautie
čiais ir savo tautinės bendruome
nės nariais. Jo aktyvus dalyvavi
mas savųjų tarpe labiau jį iškelia 
kaip asmenį, vienu ar kitu socia
liniu laiptu pakilusį augščiau, iš 
kitos pusės jo dalyvavimas paker
ta abejones ir /tiems, kurie laikui 
bėgant pradeda svyruoti.

Šitoji lietuvio inteligento pro
blema niekad nebūtų iškilusi, jeigu 
mūsų tauta šiandie turėtų laisvą 
ir normalų gyvenimą. Visų pirma 
gal tiems patiems inteligentams ir 
būtų mažiau šansų išeiti iš tautos 
ir mestis karjeros ir garbės keliu, 
antra, toje pačioje Lietuvoje būtų 
užtenkamai darbininkų, ir vieno 
kito išėjimas pasidairyti po pasau
lį ir tenkinti savas ambicijas visai 
nesudarytų problemos. Problema 
visu aštrumu yra šiandie, kai tau
ta krašte visu spartumu koloni
zuojama, o nedidelė dalis išeivių 
neįvertina esamos situacijos. Po 
ilgesnio laiko, jeigu nebus kokių 
pasaulinių permainų, gali visas 
tautos branduolys pačiame krašte 
būti išskaidytas, ir susidarius pa
lankioms aplinkybėms krašto iš
vadavimas ir jo atstatymas pri
klausys ne nuo krašte gyvenančių, 
bet nuo išeivių. Kodėl neprileisti 
tokios galimybės? Panašių atvejų 
istorijoje buvo, gali jie analogiškai 
pasikartoti ir ateity.

Bet mums šiandie rūpi emigran
tų problemos, kurias jau dabar 
reikia imti visos tautos problemo
mis. Prie esamų sąlygų nereikia 
remtis krašte gyvenančia tautos 
dalimi, kuri nieko nekuria, kuri 
ištisai paversta vergų stovykla — 
už ją galvoja ir jai įsakymus rašo 
dabartinis okupantas nekalbant 
apie tai, kad be paliovos ten vyks
ta nesibaigianti kolonizacija. Prie 
esamų sąlygų dar po 50 metų iš
eivijoje gali būti daugiau lietuvių, 
negu jų paliks Lietuvoje. Štai dėl 
ko inteligento išeivio vaidmuo kas
kart darosi vis aštresnis ir svar
besnis. Nepriklausomai Lietuvai 
esant išeivio inteligento darbai ne
buvo tokie svarbūs — buvo galima 
pasitenkinti vien jų aureolėmis, 
nes, kaip minėjau, krašte darbi
ninkų nestigtų. Šios dienos atve
ju reikalingi ir darbininkai, ir 
garbė.

GERAS
ŠUO SURADO APARATĄ

Staugiantis šuo išdavė vieno 
amerikiečio diplomato bute buvu
sį klausomąjį aparatą. Saugumo 
valdininkas tyrė Amerikos karo 
atašės butą kažkuriame krašte. 
Jis susidomėjo tuo, kad diploma
to šuo vis staugia ir vaitoja. At
rodė, lyg šuo jaučia kažkokį 
skausmą ir kovoja su kažkokiu 
nematomu priešu, nulindęs į 
kambario kampą. Besižvalgyda
mas valdininkas pastebėjo, kad 
vienoje vietoje judintas grindų 
parketas. Nuodugniai ištyręs tą 
vietą, jis surado siųstuvą, kuris 
užrašydavo visus tame kambary-

SEKLYS
je vykusius pasikalbėjimus ir 
siųsdavo juos tiems, kurie tuo 
domėjosi. Aparatą įjungdavo ir 
išjungdavo signalas, turėjęs per 
aukštą toną, kad žmogaus ausis 
jį galėtų išgirsti. Bet tas signa
las trukdo šuniui ir, matyt, su
darė jam net skausmus.

J. Č.

NEGRŲ KOVOS SU 
BALTAISIAIS

Amerikos pietiniuose steituose 
■rasinės riaušės vis nesiliauja. Ka
riuomenės daliniai naudoja aša
rines dujas ir vandenį prieš 
riaušininkus.

4
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Adelaidės kronika
Klubo valdyba sukvietė krep

šinio žaidėjų susirinkimų ir į juos 
kreipėsi prmininkas A. Šliužas, 
pabrėždamas, kad valdyba dės vi
sas pastangas pakelti vytiečių 
krepšinio žaidimo lygį. Priminė 
žaidėjams, kad treniruočių lanky
mas yra privalomas, reikalavo 
daugiau drausmės ir susiklausy
mo žaidėjų tarpe ir pasakė, kad 
sekančioje sporto šventėje klubų 
reprezentuos tik sportiško elgesio 
sportininkai. Kvietė žaidėjus ra
ginti savo draugus (lietuvius) sto
ti j sporto klubų ir parnešė, kad 
Pietų Australijos krepšinio sųjun- 
goje Vyties klubų ateityje atsto
vaus rezervo komandos treneris 
— kapitonas ir nusipelnęs sporto 
darbuotojas Gediminas Rakaus
kas. Drauge priminė krepšinio sų- 
jungos pageidavimų, kad augš- 
čiausių divizijų komandos įsigytų 
treningus. Valdyba jau nupirko 
žalius treningus pirmai vyrų ko
mandai, bet šias klubo išlaidas tu
rės padengti patys žaidėjai. Ar
timu laiku tokiomis pačiomis sųly- 
gomis bus įgyti treningai ir pir
majai mergaičių komandai.

PIRMOJI PERGALĖ
Pirmoji vyrų krepšinio koman

da permainingoje kovoje pirmų 
kartų laimėjo žiemos sezono pir
menybėse. Norwood veda 8:3, bet 
pirmas ketvirtis baigėsi lietuvių 
naudai 11:10. Priešas vėl peri
ma iniciatyvų ir pirmauja net 7 
taškais. Vytiečiai spartina tempų 
ir puikūs A. Ignatavičiaus ir J. 
Gumbio deriniai rezultatų sušvel
nino iki 2 taškų kėlinio pabaigo
je. Antram kėliny lietuviams pra
džia nesėkminga, nes net keturi 
prasiveržimai prie priešo krepšio

Stalo tenisas yra labai populia
rus lietuvių tarpe, tad pravartu 
būtų šios sporto šakos entuziastus 
kiek plačiau supažindinti su įvy
kusiom šiemet Čekoslovakijoj pa
saulio stalo teniso pirmenybėm.

Kaip ir reikėjo laukti, stalo te
niso tvirtovės Azijoj ir šiemet ap
gynė beveik visus meisterio titu
lus, nors visiškai netikėtai j sosto 
kėdę taikėsi vakarų Vokietijos, 
Švedijos ir Rumunijos sportinin
kai, kurie pilnai perėmė “azijatiš
kų” žaidimo stilių, o ypač garsųjį 
“top — spinų”, įveikdami Euro
pos stiprias jėgas, kaip Vengrijų, 
Čekoslovakijų ar Jugoslavijų.

Į pusiaubaigmę vyrų klasėje pa
teko: Raud. Kinija, Vakarų Vo
kietija, Švedija ir Japonija, o mo
terų — Rumunija, R. Kinija, Ja
ponija ir Vengrija. Baigminėje ko
voje kinai įrodo savo pranašumų 
ir įveikia japonus pasekme 5:1.

Moterų pusiaubaigmė: Japonija 
— Vengrija 3:0, kai tuo tarpu ru- 
munės pateikė didelę staigmenų 
nugalėdamos kinietes 3:2. Išvar
gusios rumunės neatlaikė japonių 
stiprių smūgių, pralaimėdamos 
“sausai” 3:0.

Moterų vienetuose ir vėl staig
menų davė rumunės, kurios stojo 
pusiaubaigmė j e į kovų su kiniete 
ir japone. Aleksandru “išmuša” 
kinietę 3:0, tuo tarpu japonei žy
miai sunkiau sekasi prieš Costan- 
tinescu, nes pav. ketvirtoje parti
joje Matzuzaki pirmų taškų laimi 
po to, kai rumune priėmė 17 top- 
spinų, du paprastus kamuoliukus, 
vėl 5 top-spinus ir du permetimus. 
Baigmėje, japonė nugali rumunę 
iVV.'AW.W.V.V.V.WA’.Y.VAV.Y.WA’AW.WAW,

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, NJS.W.

Rockdale stotis.
SKYRIUS: Fleming! Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir išsimokojimui. Mes kalbamo vokiškai.

nepelnė taškų. Priešo augštaūgis 
centras pridarė daug žalos vytie- 
čiams ir kėlinio viduryje priešas 
pirmavo net 9 taškais. Lietuviai, 
pamatę, kad vėl gresia pralaimė
jimas, perėjo į spartos žaidimų ir 
tiksliai mėtydami rezultatų ne tik 
išlygino, bet persvėrė 5 taškais. 
Beliko dvi minutės iki rungtynių 
pabaigos. Bet tuo metu jaunasis 
Ramonaitis daro taktiškų klaidų 
— bando tolimų (nesėkmingų) 
metimų. Norwood realizuoja dvi 
baudas, gynėjai praranda kamuo
lį ir vėl du taškai priešui. Padėtį 
pataisė A. Ignatavičius, perėjęs per 
kietų priešo gynybų ir iš po krep
šio realizavo lemiamus taškus.

Pergalė pelnyta, nors vytiečiai 
žaidė nepastoviai. Komandos ram
stis — A. Ignatavičius ir J. Gum- 
bys, nes kitų žaidėjų mėtymai ne
tikslūs. R. Daugalis žaidė ryžtin
gai, bet labiausiai džiuginantis 
reiškinys — jau trečias rungty
nes geroje formoje žaidęs gynėjas 
L. Urmonas. Taškai: J. Gumbys 
20, A. Ignatavičius 17.

VYTIES REZERVAS
— NORWOOD 30:32

Visos Vyties vyrų komandos šių 
savaitę rungtyniavo prieš Nor
wood klubų ir tai buvo vienintelis 
priešo laimėjimas. Taškai: G. Ra
kauskas 15, E. Pocius 9. • ’

VYTIES JAUNIAI
— NORWOOD 54:43 (23:14)

Pirmam kėliny įgyta 9 taškų 
persvara išgelbėjo jaunius nuo 
pralaimėjimo, šiose rungtynėse 
sėkmingai taškus medžiojo A. Va
siliauskas — 16, V. Levickis 13, G. 
Šimkus ir A. Radzevičius po 8.

STALO TENISO PIRMENYBĖS
3:2.

Vyrų vienetuose į pusiaubaigmę. 
pateko tik kiniečiai, kurie ir iš
sprendė “šeimyniškai” meisterio 
vardų. Moterų dvejetai — japo
nės, vyrų — kiniečiai, mišrus — 
japonai.

Azijos atstovų pranašumas iš
ryškėja iš individualinių varžybų: 
tarp 32 stipriausių vyrų, buvo 13 
kinų, 4 japonai, po 3 amerikiečius 
ir rumunus ir t. t.

Tuo tarpu moterų pusėje, iš 32 
stipriausių žaidėjų, buvo 8 kinie- 
tės, po 3 Japonijos, Čekijos, Ven
grijos, Vak. Vokietijos ir Rumu
nijos. Jų tarpe randame ir vie
nintelę Sov. Sų jungos atstovę, 
penkiolikametę Laimutę Balaišytę, 
kuri geriausiai ir pasirodė iš at-

Tragedija vandenyno 
dugne

1961 m. pavasarį Vakarų Eu
ropos laikraščiuose pasirodė sen
sacingos antraštės “Gylio pasau
lio rekordas”, “Hanesas Keleris 
pasinėrė į 222 metrų gylį”.

Netrukus, kalbėdamas spaudos 
konferencijoje, Šveicarijos mate
matikas Hanesas Keleris, povan
deninio sporto mėgėjas, papasako
jo žurnalistams apie savo pasie
kimų. Mašoro ežere, kuris yra Pie
tų Šveicarijoje, jis su paprastu 
akvalangu nusileido į 222 m gy
lį. Taip giliai su akvalangu dar- 
nepasinėrė nė vienas žmogus že
mės rutulyje.

Didžiulis slėgimas pastoja žmo
gui kelių į dideles gilumas. Ir vis

Neseniai buvo pravesti sporto 
vadovų kursai, kurie vyko gražioje 
Tabor Farm vasarvietėje, prie 
Sodus, Michigan. J kursus buvo 
suvažiavę 21 kursantas iš įvairių 
Vidurinių Vakarų ir Kanados 
sporto klubų.

Prieš pradedant kursus, buvo 
girdimi skeptiški ir pesimistiški 
pasisakymai. Tačiau jau pirmo
sios kursų dienos nuotaika visus 
abejojimus išblaškė. Suvažiavęs 
jaunimas parodė entuziastingų su
sidomėjimų sportinėmis problemo
mis ir kursų programa. Vasar-

PADĖKA

Man pasitraukus iš sporto klu
bo veiklos dabartinė Vyties klu
bo valdyba Joninių baliaus metu 
man įteikė vertingų dovanų. Už 
šį netikėtų ir gražų gestų aš reiš
kiu viešų nuoširdžių padėkų.

Kartu noriu palinkėti dabarti
nei klubo valdybai sėkmės jų 
darbe ir tikiuosi, kad sportuo
jantis jaunimas taip pat parodys 
paklusnumo ir aktyvumo pare
miant šios valdybos užsimojimus.

Su sportiškais linkėjimais
Jūsų J. Jaunutis

VYTIES JAUNUČIAI
— NORWOOD 36:13 

įtikinanti jaunučių pergalė šių 
klubų susitikimų balansų nukrei
pė 3:1 lietuvių naudai. Taškai: J. 
Jaunutis 20, A. Jonavičius ir A. 
Jaunutis po 8.

★

Mergaičių pirmoji komanda 
prieš Polonia laimėjo be kovos, nes 
lenkaitės nepajėgė sudaryti pil
nos komandos.

VYTIS — NORTH 39:26
N. Vyšniauskaitės tikslūs meti

mai užtikrino pergalę jaunosioms 
rytietėms. Taškai: N. Vyšniaus
kaitė 18, G. Krivickaitė 10, A. 
Krivickaitė 7.

STALO TENISAS
Algis Gudaitis pripažintas ge- 

riauisu žaidėju pirmoje B divizi- 

siųstos visos Sov. Sąjungos rinkti
nės pasiekdama individualinėse 
varžybose net aštuntfinalį, pir
miausiai gaudama laimėjimų be 
žaidimo iš graikės, vėliau nugalė
dama R. Vokietijos atstovę (bej»B, 
vokietė prieš tai nugalėjo Kanados 
latvę Adminis) prancūzę ir tik aš- 
tuntfinalyje turėjo “supasuoti” 
prieš kinietę.

Be abejo, kiekvienas paklaus, 
kaip pasirodė kiti lietuviai žaidė
jai, mūsų tautos pavergėjo greto
se. Deja, Sov. Sąjunga arba ne
pasitiki lietuviais, arba norėjo iš
mėginti “jaunų” rusiškų kraujų, 
pakviesdama į rinktinę tik po vie
nų atstovų iš pavergto Pabaltijo 
— lietuvaitę L. Balaišytę, estę 
Paiserv ir latvį Kalninį. Visi kiti 

dėlto pasirodo, kad net be spe
cialaus, daug vietos užimančio in
ventoriaus galima pasinerti į di
delį gylį. Tam reikią rasti būdų 
išvengti vadinamos kesono ligos.

Keleris panaudojo akvalangams 
užtaisyti specialų jo parengtų du
jų mišinį, šis mišinys, išradėjo 
nuomone, garantuotai apsaugoja 
nuo kesono ligos. Be to, jis su- 
konstruavo naro varpų, kuriuo ga
lima pasinerti į gelmes.

Atsakydamas į žurnalistų klau
simus, Keleris papasakojo, kad 
jis ruošiasi pasinerti į 300 m gy
lį ties Kalifornijos krantais.

Maždaug po metų Kelerio var
das vėl patraukė pasaulio spau
dos dėmesį.

...Didingas ir lygus Ramusis 
vandenynas. Kirsdamas priekiu 
žaliai melsvų vandens paviršių, 
plaukia ekspedicinis laivas “Ev- 
rika”. Jį lydi garlaivis “Liberti”, 
kurio borte yra laikraščių ir žur
nalų korespondentai, kino opera
toriai, foto korespondentai.

Hanesas Keleris ramus. Jis ruo
šiasi pasiekti rekordų — pasiner
ti į 300 m gylį. Kartu su juo var
pe bus ir 35 metų žurnalistas iš 
Londono — Peteris Smalas. Jis 
nutarė dalyvauti ekspedicijoje, no
rėdamas vėliau parašyti knygų 
apie šį nepaprastų eksperimentą.

Lavai sustoja. Keleris ir Sma-

SPORTO VADOVŲ KURSAI J.A.V.
vietės sporto aikštės bei priemonės 
ir kursantų pakilęs ūpas visiems 
teikė didelį malonumų.

Kursams vadovavo Valdas 
Adamkevičius. Komendantas bu
vo Povilas Žumbakis, Petras Pet- 
rutis ėjo sekretoriaus pareigas. Sa
vo tarpe turėjo ir tėv. Jonų Bore- 
vičių, S J, kuris kiekvienų rytų 
sportininkams laikė šv. mišias, 
skaitė paskaitas ir bendrai labai 
glaudžiai bendradarbiavo su kursų 
vadovybe ir bendravo su sportinin
kais.

PROGRAMA
Kadangi šių kursų tikslas buvo 

paruošti bei paskatinti mūsų jau
nuosius sportininkus lietuviškai 
sportinei veiklai, kursų programa 
susidėjo iš paskaitų, diskusijų ir 
organizuoto sporto.

Kursantai buvo supažindinami 
su dabartine bei _ buvusia mūsų 
sportine veikla. Paskaitininkų 
sąrašas netrumpas ir įvairus: 
FASK-to pirmininkas J. Nasvy- 
tis, tėv. J. Borevičius, S. J., dr. A. 
Nasvytis, A. Bielskus, dr. Vygan
tas, Liet. Bendruomenės vicepirm. 
jaunimo reikalams V. Adamkavi- 
čius, R. Dirvonas, J. šoliūnas, P.

joje, nes mažiausiai pralaimėjo. 
Vytis — Railways 2:7. A. Gudai
tis 2. šis pralaimėjimas išstūmė 
vytiečius iš pirmaujančios pozici
jos.

★
Pralaimėjo ir pirmoji mergai

čių komanda Vytis — South 2:7. I. 
Gudaitytė 2.

*
Vytis — Philips 3:6. Nelaimėjo 

ir antroji mergaičių komanda. 
Taškai: B. Mikužytė 2, A. Ukne- 
vičiūtė 1.

ŠACHMATAI
Pirmoji Vyties komanda įveikė 

University net 5:0. šiomis rung
tynėmis buvo užbaigtas pirmas 
pirmenybių ratas. Pirmauja Vy
tis (2i taško), H-tra vieta Nor
wood (18i), III-čia vieta Mati- 
sons (18). R. Sidabras 

— rusai. Didelis apsirikimas, 
nes ypač be lietuviško kraujo, Sov. 
Sąjungos stalo tenisas negali 
gyventi. Rusų pasirodymas bu
vęs labai silpnas, tad nenuostabu, 
kad “Komsomolskaja Pravda” ra
šė: “pats faktas, kad tarp 32 pa
jėgiausių vyrų ir 32 moterų, pasi
liko jau tik vienas (iš devynių!) 
tarybinis sportininkas — L. Balai- 
šytė — nėra malonus. Mūsų stalo 
tenisas jaunas, be turnyrinio paty
rimo. Ir iki pirmenybių buvo aiš
ku, kad šis trūkumas neigiamai 
atsilieps su stipriais varžovais. 
Bet trenerių taryba nutarė atleisti 
iš rinktinių sudėties daugkartinį 
TSRS meisterį A. Saunorį, turintį 
patyrimą ir autoritetą”.

Pabaigoje, paduodame vieną 
naują taisyklę, kuri pirmų kartą 
buvo panaudota pirmenybėse. Gal 
vertėtų jų įvesti ir mūsų varžy
bose? Ji yra ši: jeigu viena par
tija tęsiasi 15 min., neturint vie
nam iš varžovų persvaros, teisėjai 
nutraukia žaidimą. Tada žaidėjas, 
kuris padavinėjo, pradeda žaidi
mą, galėdamas smūgiuoti 12 kar
tų. Jei iki tol jam nepavyksta 
pelnyti taško, kamuoliukas atiten
ka varžovui. Po to kamuoliuką 
paduoda kitas žaidėjas ir t. t.

K.B. (Drv.)

las apsirengia hidrokostiumais, 
pritvirtina akvalangus, užtaisytus 
specialiu mišiniu, atsisveikina su 
draugais ir dingsta varpe. Su
burzgia gervės motoras, trosas įsi
tempia kaip styga. Akimirka, ir 
varpas dingsta vandenyno gilu
moje. Telefonu gaunami praneši
mai: viskas tvarkoje, nusileidimas 
vyksta normaliai... ir štai tikslas 
pasiektas. Varpas — vandenyno 
dugne, 300 m gylis.

Sekundės atrodo amžiais. Paste
bimai jaudinasi Peterio Smalio 
žmona, kuri išreiškė norą lydėti 
vyrų šioje ekspedicijoje.

Bet staiga... Iš gilumos pasi
girsta riksmas, kupinas mirties 
baimės. Visi susirinkę sustingsta. 
Ir tik bangos toliau atsimuša į 
laivo bortų ir pažeidžia tylų. Ak- 
valangistai nebeatsako į atkaklius 
klausimus iš “Evrikos”.

Mechanikas spaudžia elektrinės 
gervės mygtukų. Lėtai, labai lėtai 
trosas kyla iš vandenyno. Paleis
ti gervę pilnu pajėgumu? To nega
lima daryti, nes nuo staigaus slė
gimo pasikeitimo tyrinėtojų krau
jas pradės “virti”, ir jie žus.

Varpas 70 metrų gylyje. Pavir-

Petrutis, V. Grybauskas, L B cent
ro valdybos pirmininkas J. Jasai
tis ir P. Žumbakis.

Paskaitų temos įvairios. Vienos 
yra teoretinio, kitos praktiško po
būdžio.

ORGANIZUOTAS SPORTAS
Organizuoto sporto pasirinkimas 

buvo didelis ir Tabor Farm vasar
vietėje esančios sąlygos idealios.

-EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

;; Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
> akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 

šeštad. 9-13 vai.
■ > 8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., 
; ’ Melb., C.I. (Priešais Melbourne Town Hall)

Tel. 62-2231

SPORTAS LIETUVOJE
Lietuvos tinklinio meisterio var

dą laimėjo Vilniaus Dinamo.
Deja, komanda sudaryta iš Lie

tuvos kolonistų — aleksandrovų, 
matuševų, mačalovų ir kt.

*
Plaukimo varžybose Vilniuje 

nugalėtojais išėjo gudai, prieš lat
vius, lietuvius ir armėnus.

*
Vilniaus Žalgirio futbolo komandų 
treniruoja Cholodkovas, jo padėjė
ju — Z. Ganusauskas, o adminis
tratorium — V. Vasiljevas.

*
Už nuopelnus Sov. Sąjungos 

Sportui, TSRS Sportų d-jos ir or
ganizacijų sąjungos centro taryba, 
iš Lietuvos apdovanojo TSRS spor
to meistrų vardais 18 sportininkų.

*
Maskvos Komsomolskaja Pravda 

laikraščio tradicinėse plaukimo 
varžybose dalyvavo Lietuvos žal
giriečiai, užimdami iš penkiolikos 
komandų tryliktą vietų.

*
Naujai “išrinktoji” Lietuvos 

futbolo sųjunga: pirm. A. Vaisas, 
vicep. J. Uloza, sekret. Stp. Paber
žis.

*
Lietuvos knygynuose pasirodė 

šios sportinės knygos: Fizičeskaja 
kultūra liudej razanavo vozrasta, 
Podgotovka junych voleibolistov, 
Fizičeskaja kultūra v režime dnia 
ir kt. Kaip matome, sportininkui

BRANGUS SPORTAS
Maždaug prieš pusantrų metų 

sporto spaudoje pasirodė sensa
cingas pranešimas: 1000 metrų 
bėgimo pasaulio rekordininkas 
švedų lengvaatletis Danas Vernas, 
pažeisdamas sportininko mėgėjo 

šiuje audringai užverda oro bur
bulai. Bet juk to neturi būti! Va
dinasi, iš varpo išeina oras. Vienas 
iš Kelerio padėjėjų, 22 metų stu
dentas Krisas Vitakeris, su savo 
draugu Andersonu su akvalangais 
pasineria į vandenį. Tamsoje pasi
rodo neaiškūs varpo kontūrai. Ak- 
valangistai priartėja prie jo. Pro 
išeinamąją angą kyšo pelekai. Pro 
susidariusį plyšį veržiasi dujų mi
šinys, Vitakeris peiliu nupjauna 
peleką. Plyšys užsidaro. Anderso
nas išneria, bet Vitakerio nesima
to šalia jo. Vitakeris amžinai li
ko vandenyno gelmėse...

Pagaliau vandens paviršiuje pa
sirodo varpas. Atidaro angų. Jo
je pasirodo Keleris. Jo išblyšku
siame veide — mirtinas nuovar
gis. Jis purto savo bendrakeleivį 
Peterį Smalą. Tačiau šis jau ne
begyvas...

Kas atsitiko ten, vandenyno gel
mėse?

...Varpas pasiekė 300 m gylį. 
Keleris atvėrė angą ir įtvirtino 
Šveicarijos bei JAV vėliavas. Du
jų mišinys akvalange pasibaigė. 
Keleris vargais negalais grįžo į 
varpa. Virpančia ranka jis atida
rė dujų balono ventilį. Atidarė 
daugiau, negu reikėjo. Sportinin
kai neteko sąmonės.

Pirmasis atsipeikėjo Keleris. 
Smalas gulėjo nejudėdamas. Ke
leris nuplėšė jo specialius rūbus, 
pradėjo jį gaivinti. Po dviejų va
landų Peteris atsigavo. Bet netru
kus jis vėl nurimo. “Miega”, — 
pagalvojo Keleris. Nei judėti, nei 
daryti ką nors nebuvo jėgų.

Ką galima prie to pridurti?
Ekspedicija turėjo ne tik gry

nai sportinius tikslug, konkrečiai, 
pasaulio rekordo, pasineriant su 
akvalangu į gelmes, pasiekimų. Ji 
turėjo įrodyti, kad tokiuose gyliuo
se galima dirbti su lengvu naro 
kostiumu. Neatsitiktinai JAV ka
rinis jūrų laivynas dosniai subsi
de vo Kelerio ekspedicijų. 

šeimininkai ypatingai palankūs 
sportininkams, čia buvo žaidžia
mas lauko tenisas, golfas, stalo te
nisas, futbolas, rankinis. Galima 
maudytis, plaukioti ir kultyvuoti 
kai kurias lengvosios atletikos ša
kas.

Tokioje palankioje atmosferoje 
mūsų sportuojantis jaunimas susi
pažįsta su lietuviška sportine tra
dicija ir organizacija. Skanus, 
sveikas maistas ir ramus ' poilsis 
leido suvažiavusiam jaunimui pil
nai pasidžiaugti malonia aplinka.

rusų kalba yra būtina, nes teoreti
nių žinių sava kalba jis gauti ne
gali.

JAUNIMO IDEALAS: NAMAS, 
MAŠINA IR ŽMONA...

Apie komjaunimui priklausantį 
Lietuvos jaunimų per Vilniaus ra
diją, birž. 27 d., kalbėdamas, Kau
no m. komiteto sekr. Tvarjonavi- 
čius taip aiškino jaunimo gabeni
mą darbams į plėšinių žemes ir ki
tas tolimas • Sovietijos sritis: 
“šiems žygdarbiams juos giliai 
įkvepia ir ragina aukštas komu
nistinis sąmoningumas, komunisti
nė pažiūra į darbų...” Tačiau, pa
reigūno nuomone, jokia paslaptis, 
kad dažnai pasitaiko tokių jaunuo
lių, kurie laikosi nuošalyje, “aukso 
vidurio politikos”. Tokie jaunuo
liai, nusiskundžiama, būna labai 
parankūs priešiškos ideologijos 
pasekėjams. O kiti jaunuoliai ge
rai dirba ir mokosi, bet esą “visiš
kai supuvusios asmenybės”. Kau
ne vienas jaunuolių neseniai buvęs 
pašalintas iš komjaunimo, nes jam 
rūpėjusi miesčioniška laimė. To
kie jaunuoliai visaip bandą patei
sinti jų idealą, o jis skamba maž
daug šitaip: namas, mašina ir 
žmona. Dabar per radiją dejuota, 
kad asmeniško praturtėjimo idėjos 
ir privačiasavininkiški instinktai 
tai — baisi jėga. Aiškinta, kad 
tik darbas žmonijos .visuomenės 
labui esąs gyvenimo laimė. (.E) 

statutą, reikalauja už savo pasi
rodymus apmokėti pinigais. Ver
nas atvirai pareiškė, kad bėga tik 
už atitinkamą atlyginimą, ir, be 
to, dar papasakojo, kiek ir kurio
se šalyse jam mokėjo.

1961 metų rugsėjo mėnesį Tarp
tautinė lengvaatlečių sųjunga 
(IAAF) diskvalifikavo Verną, ku
ris perėjo į profesionalus. Nuo 
to laiko laikraščiai Danų Verną 
prisiminė tik du kartus: kai skan
dalingai sužlugo jo sumanymas 
suorganizuoti bėgikų profesionalų 
cirką ir — antrą kartą — kai 
Vernas sporto šventės metu pra
laimėjo net mokiniams.

'Dabar švedų spauda vėl grįžo 
prie pamiršto buvusiojo rekordi
ninko vardo. Danas Vernas atsi
sėdo į teisiamųjų suolą. Jį paskel
bė esantį “piktavališku valstybi
nių mokesčių nemokėtoju”. 
Kruopščiai suskaičiavus “dova
nas”, kurias Vernas gavo būda
mas mėgėjas ir kuriomis taip ne
apdairiai girdavosi, teismas išaiš
kino, kad nuo 1958 iki 1961 metų 
bėgikas nuslėpė nuo apmokestini
mo apvalią 68700 kronų sumą.

Vernas gynėsi kaip galėdamas. 
Pasirodo, jis “nežinojo, kad pini
gai, gaunami sportininko-mėgėjo, 
apdedami mokesčiais”, be to, “bi
jojo laiku prisipažinti kad nebūtų 
diskvalifikuotas” ir nenorėjo “su
kompromituoti varžybų organiza
torius”. Tačiau Geteborgo teismas 
buvusi pasaulio rekordininką nu
teisė sumokėti 25 tūkstančių šve
dų kronų baudą.

★

Vieno “žaibo” turnyro metu įvy
ko toks incidentas. Dalyvių buvo 
daug, ir jie sėdėjo labai susispaudę 
— lenta prie lentos. Vienas daly
vių išvedė savo bokštą per laukelį 
h 3 į e 3. O po kelių ėjimų jis pa
darė trumpą rekiruotę ir šiam tik
slui panaudojo... kaimyno bokštą, 
kuris stovėjo gretimos lentos lau
kelyje a 1. Skubėdami daryti ėji
mus, varžovai nieko nepastebėjo.

Padaręs nuostabiausių rokinio- 
tę pasaulyje, žaidėjas dabar turėjo 
tris bokštus ir greit laimėjo. Tuo 
tarpu jo kaimynas laužė galvą, 
kada jis “pražiopsojo” bokštą. 
Greit jis.buvo priverstas pasiduoti.

5
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drakeleiviai Latviai ir Estai.

MŪSŲ PASTOGĖ
BANKSTOWNO LIETUVIAMS

Bankstowno apylinkės valdyba 
ruošiasi išleisti specialų Mūsų 
Pastogės numerį. Jau pradėta 
rinkti tam numeriui medžiaga ir 
lėšos. Jeigu kas norėtų specialiai 
pasiskelbti ar būti paminėtas (as
meniškai ar verslo bei biznio rei
kalais), kreiptis j apylinkės pir
mininkų A. Lelešių 36 Hoskins 
Ave., Bankstown, tel. 70 3573..

PAM ALDOS
Liepos 28 d. 5 vai. p.p. pamal

dos Wollongong lietuviams vietos 
katedroje, 12 vai. sydnėjiškiams 
Camperdown bažnyčioje.

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad sekančios pa

maldos gimtųja kalba lietuviams 
evangelikams bus laikomos sek
madienį, rugpjūčio 11 d. 12.30 vai. 
Sydney evangelikų bažnyčioje, 90 
Goulburn Street, City.

Po pamaldų parapijos salėje 
įvyks svarbus susirinkimas. Tau
tiečiai prašomi kuo skaitlingiau 
dalyvauti.

&, KNKTtMC AE 
^KONTINCNTC-.

LATROBE VALLEY, MELBOURNAS KVIEČIA

3. Įvairūs premijuoti žaidimai ir 
šokiai jaunimui.

4. {vairūs premijuoti žaidimai 
ir šokiai senimui.

5. Gera muzika. . įfi
6. Putojantis alutis ir užkan

džiai lietuviškų šeimininkių ga
minti.

7. Iš tolimesnių vietų atvyko- 
siems tautiečiams ir to pageidau-

PRANEŠIMAS
Sydney Liet, klubo nariai, dar 

neatsiėmę paskolos lakštų, gali 
juos atsiimti kiekvienų sekmadie
nį Sydney Liet. Namuose 2-4 vai. 
p.p. Ten pat priimami pareiški
mai įstoti į naujajj Lietuvių Klu
bą. Laikinoji Klubo V-ba

Parapijom Taryba

Švyturio ansamblio statomo vei
kalo “Žydintis lankų vėjas” ben
dra repeticija įvyks ateinantį sek
madienį Bankstown Liet. Namuo
se 3 vai. p.p..

£•
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LIEPOS MEN. 27 DIENĄ (šeštadienį) BANKSTOWNE, DAINAVOS SALEJE,

SYDNEJAUS SPORTO KLUBAS “KOVAS” RENGIA

SOK/Ų VAKARI BALIŲ
Programoje: Rožytės ir Bijūnėliai su dainomis — vadov. A. Pluko, Linksmieji 

Broliai, gausinga fantų loterija, veiks pilnumoje bufetas su patarnavimu ir gros gera 
kapela. Salė bus atitinkamai dekoruota ir svečiams teiks gerą nuotaiką. 
KVIEČIAME VISUS IR VISAS KUOSKAITL1NGIAUS1A1 DALYVAUTI.

Stalus dar galima užsisakyti, telef. 644-2202.
Įėjimas: vyrams — 12 šil., moterims — 8 šil.

Sydnejaus Lietuvių Sporto Klubo 
"Kovo” Valdyba

Vos tik paskelbus spaudos ba
liaus pakvietimų platintojus, jau 
sekančių savaitę prasidėjo masinis 
pakvietimų pareikalavimas. Iš to 
galima spėti, kad Sydnejuje ir 
apylinkėse neliks nė vieno lietu
vio, kuris' surizikuotų praleisti to
kių progų. Nors vietų skaičius 
svečiams numatytas iki 600, vis 
tik rengėjams gali tekti pasirū
pinti dar kokiu šimteliu atsargi
nių vietų.. Tačiau šį kartų baliaus 
salė tokia erdvi, kad nei šokių 
metu, nei prie stalų spūsties ne
bus.

★

Algis Rusa, Woolworths 
kirstymo menedžeris visame 
tinės Australijos sektoriuje, . 
reitų savaitę iš Melbourne buvo 
atvykęs į Sydney, kur dalyvavo 
Woolworths menedžerių konferen
cijoje ir drauge pereitų šeštadie
ni savo tėvelio Vinco Rušos var
dinėse.

VYRO SĄMOJUS

s

KIEK AS SUŽINOJAU!
Liepos 8 d. Newcastle liet, apy

linkės p-kui p. Petrui Brūzgai 
dirbant plieno fabrike krisdamas 
didžiulis geležies luitas prislėgė abi 
kojas ir jas sunkiai sužalojo. Su
teikus pagalbų ligoninėje dabar 
p. Brūzga gydosi savo namuose. 
Newcastelieciai užjaučia savo pir
mininkų ir linki jam greit pas
veikti.

lonimas Miliauskas su p. Adele 
Martinaitiene. Sutuoktuvių apei
gas atliko Kun. A. Kazlauskas. 
Giedojo visas choras naujais var
gonais vargonaujant p. V. Šimkui. 
Vestuvinė puota įvyko Adelaidės 
Liet. Namuose.

pas- 
pie- 
pe-

— Geras daiktas sumojus! — 
giriasi Vacius draugui Kušleikai. 
— Jei to neturėčiau, praeitų 
naktį būčiau gavęs karštos pir
ties 1

— Sakyk tik!1 Kas atsitiko?
— Pareinu namo šiek tiek pa

vėlavęs, einu pirštų galais, kad 
žmonos neprikelčiau, bet kur 
tau! “Kelinta valanda, Vaciuk?” 
girdžiu iš miegamojo pats dar 
durų nespėjęs uždaryti.

— Dvylikta, dūšiuk! atsakau 
švelniausiai. Kaip ant patyčių 
sieninis laikrodis atsibudo ir ge
gutė iškukavo lygiai tris valan
das.

— Sakyk tik! Kas toliau?
— Toliau sumojus! Skubiau

siai atsistojau prie laikrodžio ir 
likusius devynis kartus pats iš
kukavau!

★
Rugpjūčio 3 d. vai vak. Trans

port Halėje, Hamiltone (Newcas
tle) įvyks kaukių balius, kurį ren
gia apylinkės valdyba. Baliaus 
programoje “linksmieji broliai” ir 
“Kregždučių” sekstetas, sudarytas 
iš Newcastle lietuvaičių, 
metu veiks bufetas, loterija 
premijuojamos įdomiausios 
kės.

Kaukių baliun pakviesti 
dėjo atvykti Newcastle latviai, es
tai ir vokiečiai. Tikimasi gausiai 
svečių ir iš Sydney.

šokių 
ir bus 

kau-

ir ža-

Liepos 24 d. iš Sydney lėktu
vu į Ameriką išskrenda adelaidiš- 
kė dantų gydytoja p. Pacevičienė. 
išvyksta paviešnagėti pas gimines 
ir susipažinti su dantų gydytojų 
praktika Amerikoje.

★
Birželio 29 d. Adelaidės Liet. Na

muose atidaryta skaitykla. Skai
tyklos vedėjas p. Br. Strauskas ta 
proga tarė atidarymo žodį, o Ade
laidės Apylinkės valdybos pirmi
ninkas p. V. Petkūnas oficialiai 
atidarė skaityklų. Skaitykla ati
daryta viešam naudojimuisi kiek
vienų šeštadienį nuo pirmos iki 
septintos valandos, o sekma
dieniais nuo ketvirtos iki aš
tuntos valandds. Tais šešta
dieniais, kai 
muose vyksta 
atidaryta nuo 
valandos. Visi 
mi skaitlingai naudotis skaityklos 
patarnavimais.

o 
ketvirtos

Tais
Lietuvių Na- 

balius, skaitykla 
pirmos iki šeštofe 
tautiečiai kviečia-

Liepos 6 dienų susituokė ilgame
tis Lituania choro choristas p. Je-

Balius Canberroje!
-- RUGPJŪČIO 3 D. 7.30 VAL. CANBERROS LIETUVIŲ 
:: KLUBO VADOVYBE RENGIA SAUNŲ BALIŲ PUOS- 
“ NIAUSIOJE IR DIDŽIAUSIOJE SOSTINES ALBERT 
” HALL SALEJE.
” ( Baliuje numatoma įvairiausių staigmenų. Gros puiki ir 
” viena iš populiariausių sostinės kapelų. Programa įdomi ir 
<■ įvairi. Vienas iš jos punktų — Sydnejaus “Rožytės”, vado- 
" vaujamos Algio Pluko.

Visas baliaus pelnas skiriamas Canberros Lietuvių Klu- 
“ bo statybai. Klubas, kaip žinoma, jau po stogu. Belieka tik 
” dažymas ir vidaus įrengimai. Šiuo metu kaip tik dedamos 

grindys ir vykdomi dažymo darbai.
‘‘ Savieji remia savuosius! Canberros lietuviai maloniai 
“ kviečia ir laukia sydnėjiškių ir kitų apylinkių tautiečių at- 
; ‘ vykstant į jų rengiamą balių.

Liepos 4 dienų j Adelaidę iš Lie
tuvos atvyko ponios Strauskienės 
motina p. Sofija Babickienė, gyve
nusi Kaune. Iš Kauno išvažiavusi 
į Maskvų birželio pabaigoje, o iš 
Maskvos išskrido birželio 30 dienų 
vakare (vietos laiku). Skrido per 
Amsterdamu, Frankfurtu, Egiptu. 
Kelione labai patenkinta ir laimin
ga, radusi savo dukters šeimų gra
žiai įsikūrusių Adelaidėje.

Rašytojas — laureatas Pulgis 
Andriušis per atostogas baigė apy
sakų rinkinį “Purienos po vande
niu”. Knygoje'yra apie 30 įdomių 
apysakų. Knygų leidžia “Nidos 
klubas Londone.

Adelaidės Lietuvių Bendruome
nės Apylinkės pirmininkas p. V. 
Petkūnas įteikė su atitinkamais 
laiškais knygų “Leave your Tears 
in Moscow” Pietų Australijos 
premjerui Sir Thomas Playford, 
Švietimo ministeriui p. Pattinson, 
RSL pirmininkui Brg. Eastick, 
viešajai australų bibliotekai ir taip 
pat vienas egzempliorius perduo
tas Bačiūno vardo bibliotekai Lie
tuvių Namuose.

VIC.
A.L.B. Latrobe Valley seniūno 

p. F. Sodaičio iniciatyva rugpjū
čio 16 d. rengiamas vietos lietu
vių šokių vakaras — pasivaišini- 
mas "Mūsų Pastogei” ir “Tėviš
kės Aidams” paremti.

Pobūvis įvyksta Morwellie 
Towrt Hall salėje. Pradžia 20.00 
vai., pabaiga 2.00 vai. Tikimasi 
gausaus Latrobe Valley lietuvių 
dalyvavimo. Mielai laukiami sve
čiai iš Salės, Melbourne ir kitų 
liet, kolonijų.

Pagal skonį gėrimais ir užkan
džiais prašomi iš anksto apsirū
pinti patys pabūvio dalyviai.

metų kai pirmų 
organizuotai pa-

organizatorių iš- 
“Mažutis lietuviš-

MELBOURNE
ĮSISTEIGĖ SNIEGO MĖGĖJŲ 

KLUBAS MELBOURNE
Ski Klubo “NERINGA”, stei

giamasis susirinkimas įvyko 16.6. 
1963. Buvo priimti įstatai ir iš
rinkta valdyba, kurių sudaro: pir
mininkas — K. Miklius, sekreto
rius — J. Mašanauskas, iždinin
kas — V. Vaseris. Revizijos ko- 
misijon įeina: P. Bimba, J. Tamo
šiūnas ir J. Gružauskas.

Klubo tikslas yra populiarinti 
žiemos sportą lietuvių bendruo
menėje ir pastatyti bei išlaikyti 
namus Mt. Buller kalne.

Mt. Buller yra viena iš popu
liariausių slidinėjimui vietų Vic- 
torijoje. Nors jis randasi už 155 
mylių nuo Melbourne, tačiau ke
lias yra gan geras ir nuvažiuoti 
užtrunka tarp 3 ir 4 valandų. 
Šiuo metu kalne yra jau apie 100 
pastatų, kurių tarpe randasi mo
dernus viešbutis ii’ valgyklos. 
Ten pat veikia keturi slidžių kel
tai ir slidinėjimo mokykla.

Yra paduotas prašymas miškų 
komisijai ir tikimasi gauti sklypų 
dar šiais metais. Pastato planų 
yra pažadėjęs paruošti architek
tas J. Žalkauskas. Pats namas 
bus statomas talkos keliu pačių 
klubo narių ir tikimasi dviejų 
metų laike jį galutinai įsirengti.

šiais metais rugsėjo mėnesį su
kanka penkiolika 
kartų Melbourne 
sireiškėme.

Pačių pirmųjų 
si reiškimu:
kos veiklos branduolys gimė ka
reivinių barakuose...”

Praęjo penkiolika metų, Mel
bourne lietuvių organizuotas gy
venimas išaugo ir išsivystė. Per tų 
laika daug dirbome, ginčijomės ir 
nuveikėme šį bei tų. Beveik kiek
vienas iš mūsų praturtėjome, jei
gu ne pinigais tai žmonomis, vai
kais, auto mašinomis ir kitomis 
gyvenimų saldinančiomis gėrybė
mis. Mūsų praturtėjimas matosi 
jau vien iš fakto, kad nebesutel- 
pame vienuose namuose: dabar 
turime du ir, gali būti, neužilgo 
išaugs treti...

Melbourne A.L.B-nės Apylinkės 
valdyba nutarė paminėti šių su
kaktį. Paminėti ne tiktai su pra
kalbomis ir rimtais veidais, bet ir 
truputį linksmiau.

Šia proga Melbourne Apylinkės 
valdyba ruošia GRANDIOZINI 
BALIŲ į kurį kviečia visus lietu
vius gyvenančius bet kuriame Vic- 
terijos mieste, kaime ar vienkie
myje. Suvažiuokime šį kartų iš 
visų kampų; pasižiūrėkime patys 
ir kitiems pasirodykime.

Ne paprasta vakaruška ruošia
ma, bet tikras balius vienin
telis per metus. Ruošiamasi jau 
dabar > štai keletas bruožų iš 
rengimų dienotvarkės:

1. Svečius iš kitų apylinkių 
tiksime ir kavute pavaišinsime 
tuvių klubo namuose.

2. Baliuje:
Dalyvaus mūsų tremties ben-

jantiems bus parūpinta nakvynė.

Rugsėjo 21-mų dienų šeštadienį, 
padarykime tikrų poilsio ir susiti
kimo dienų Melbourne. Vienintelį 
kartų šiais metais pamirškime 
vargus, ginčus ir susirinkime į 
bendrų pobūvį, kuriame laisvai, 
padainuosime, pašoksime ir pri
siminimais praturtinsime savo pil
ko gyvenimo dienas.

Nepamiėskimc laukiamos datos 
— Rugsėjo mėn. 21-mą dienų 
MELBOURNE.

Visoms A.L.B-nės Viętorijos 
Apylinkėms ir Seniūnijoms bus 
išsiuntinėti pakvietimai su smul
kia informacija. Pavieniai gyvenų 
lietuviai sekite spaudų su smulkes
ne informacija.

A.L.B-nės Melbourne 
Apylinkės Valdyba

SUSIRINKIMAS IR POBŪVIS

pa-

su- 
lie-

Kaip teko patirti š.m. liepos 
mėn. 27 d. (šeštadienį) Melbourne 
Lietuvių Namuose šaukiamas ML. 
Klubo metinis susirinkimas, ku
riame bus peržiūrėta praeitų me
tų veikla ir apsvarstyta Lietuvių 
Namų esama padėtis bei galimos 
naujovės. Ypač visiems Melbour
ne lietuviams turėtų rūpėti Mel
bourne Lietuvių Namų ateitis. Da
bartinė Klubo vadovybė tų turėda
ma galvoje kviečia tautiečius ak
tyviai jungtis sprendžiant tų opų 
namų reikalų.

Tuojau po susirinkimo įvyks 
metinis užbaigtuvių pobūvis, į ku
rį klubo vadovybė kviečia visus 
tautiečius. Čia galėsime nuplauti 
dulkes, palinkėti naujai Klubo va
dovybei našaus darbo ir jaukiai 
praleisti savaitgali savų draugų 
tarpe prie geros muzikos, skanių 
užkandžių ir t.t.

R. Vėtra

MELBOURNO LIETUVIŲ SPORTO KLUBO “VARPO” 
ruošiamas

įvyks rugpjūčio 3 d. (šeštadienį)

RICHMOND TOWN HALL. PRADŽIA 7 V. VAK.

Graži programa! Turtingas bufetas! Didelis ir puikus orkestras. Padidinta ir 
naujai išdekoruota salė.

Staigmena: graži dovana laimingo numerio pakvietimui, tad nepameskime pa
kvietimų! Susirinkime visi linksmai praleisti laiko su sportininkais!

nėjuje, vėl pakėlė sparnus link 
šiaurės. Dabar ji dirba Bulladelah 
mieste, apie 60 mylių nuo New- 
castelio. Tikėkimės, kad , besiva- 
žinėdama į namus, Laima retkar
čiais sustos ir Newcastelyje.

CHORAS ATOSTOGOSE

Dantų gydytoja Laima Zarem
baitė, kurį laikų pabuvojusi Syd-

I Newcastelj persikėlė Bronius 
Gečiauskas, ilgametis Sydnejaus 
sportininkas. Gal palikęs vaiku-' 
čius žmonelės globai, Bronius pa
mėgins Newcastelyje suorganizuo
ti krepšinio komandų? Ku-ka

STUDENTAI IR FILISTERIAI
šiais metais Sydnejaus studen

tai numato rengti tradicinį savait
galį gruodžio vidury su šūkiu — 
atgal i gamtų! Stovyklaujant pa
lapinėse ir deginant maistų žari
jose tikimasi išblaškyti egzaminų 
išvargintus smegenis ir atgauti 
fizines jėgas. *

Sydnejaus studentai artimiau
siu laiku rengia dviejų dienų žy
gį į gamtų. Tai noras artimiau su
sipažinti su vietinės gamtos aplin
ka ir išmėginti savo ryžtų bei 
jėgas. Šio projekto spiritus mo- 
vens yra kolegos A. Lapšys ir K. 
Protas.

*
Teko patirti, kad Sydnejaus 

studentų skyrius už poros mėne
sių numato suruošti ugningus^ de
batus dorovės ir valdžios neišski- 
riamumo klausimu. Opozicija ryž
tasi siekti net Babylono laikus 
jieškodama argumentų.

re pas Canberros studentus, o 
anksti šeštadienio rytų važiuojame 
į kalnus, ten praleidžiame dienų, 
o vakare grįžtame lietuvių baliun 
Canberroje. Norintieji važiuoti re
gistruojasi pas kol. J. Kolakaus- 
kaitę (32 Cornwall Rd., Auburn) 
drauge prisiunčiant £1.5.0. Smul
kesnę informacijų teikia kol. K. 
Protas Tel. 50-4462. _ M.P.R.

*

Po ilgesnio ir įtempto darbo 
Geelongo liet, choro vadovybė pa
leido choristus vienam 
atostogų. Šį laisvų laikų 
dovybė ir chorvedis 
naujiems darbams.

Pirmiausia numatyta 
24 d. 19 vai. Geelongo 
muose suruošti tradicinį 
kaukių balių. Praktika 
kad šis balius visados sutraukia 
daug žmonių, o ypač jaunimo net 
ir iš kaimyninio Melbourne, nes 
baliaus metu kaukės premijuoja
mos ir visados nestinga įdomių 
staigmenų. Tikimasi, kad dar pa-

mėnesiui 
choro va- 
išnaudoja

rugpjūčio 
Liet. Na- 

choro 
parodė,

trauklesnis kaukių balius bus ir 
šį kartų.

Metų pabaigoje numatyta su
organizuoti šiupinį — koncertų, 
kur pasirodys visos vietinės me
ninės pajėgos, literatūrinės, muzi
kinės, tautiniai šokiai, jaunimo 
ir Geelongo liet, choras, o po prog
ramos bendras pasilinksminimas. 
Tenka tik pasigėrėti mūsų vadovų 
ryžtu ir energija, kai jų vadovau
jama mažytė Geelongo liet, kolo
nija nė kiek neatsilieka nuo did
žiųjų.

Choristas

CHORO METINIS 
SUSIRINKIMAS

Rugpjūčio 2 d. 7 vai. vak.

SUSIRINKIMAS 
kol. A. Kabailos 
eilinis Sydnejaus 

susirinkimas.

Pranešame Sydnejaus studen
tams ir jų bendraminčiams, kad 
rugpjūčio 2 d., penktadienį, ren
giama iškyla į snieguotus kalnus 
pasidžiaugti sniegu ir pasportuo
ti. Numatoma savomis priemonė
mis suvažiuoti penktadienio vaka-

FILISTERIŲ
Liepos 13 d. 

namuose įvyko 
Filisterių Būrelio 
Vakaro metu į Būrelį įstojo dar 
5 filisteriai — džiaugiamės pa
didėjusiu būreliu. Kol. V. Liū
gą skaitė labai išsamiai ir gerai 
paruoštų paskaitų apie imigrantų 
mokinių 
vietinėse 
lis labai _ _ .
mūsų jaunosios kartos esamos pa
dėties nušvietimų. Ryšium su va
karo tema kilo stiprios diskusijos 
ir buvo iškeltos gana radikalios 
mintys lietuvių tautinio auklėji
mo atžvilgiu. Maloniai globojant 
p. Kabailienei vakaro nuotaika 
buvo puiki, ir būrelio nariai jau
kiai prašnekučiavo iki rytojaus.

S.F.B, Žinios

problemas augštesnėse 
mokyklose. Visas būre- 
dėkingas už objektyvų

Rugpiūčio 2 d. 7 vai. vak. Dai
navoje šaukiamais Dąinos choro 
metinis susirinkimas. 'Čia numato
ma pranešimai iš choro veiklos, 
kasos stovis ir choro seniūno ka
dencijai pasibaigus bus renkama 
choro valdyba. Visi choristai kvie
čiami aktyviai dalyvauti.

Choro seniūnas

Norite atsikviesti sužadėti
nę, šeimų ar draugų iš Len
kijos?
Kreipkitės tuo reikalu į

POLTUR TRAVEL
362 SOUTH TERRACE, 

BANKSTOWN, N.S.W.
Atdara kasdien 11 — 5.30 
p.p., šeštadieniais 9.15 
12.30.

Kanadoje vienas vyrukas buvo 
susilaužęs kojų ir jam reikėjo 
mankštinti kojų važiuojant sto
vinčiu dviračiu po 5 mylias. Lei
dus jam išvažiuoti ant kelio jis 
susidūrė su kitu dviratininku ir 
griūdamas vėl nusilaužė tų pačių 
kojų.

Tel. UY 6882, 
po darbo LM 6603.

i Sutvarkomi risi formalumai
; kelionei

LAIVU ir LĖKTUVU
: Kreipkitės raštu ar asmenis-
! kai. ‘
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