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KIEK ILGAI , 
GYVENSIME

Keistas klausimas. Jeigu taip 
kalbėtume apie žmogaus amžių, 
tai būtų teisingiausias Evange
lijos atsakymas — nežinote nei 
dienos, nei valandos. Bet čia 
norima kalbėti apie tautą, kuri 
yra žmogiškoji kūryba, tiesiog 
priklausanti nuo žmogaus pa
stangų ir valios. Štai dėl ko ir 
įmanomas toks klausimas, nes 
jeigu tautybė būtų surišta su pri
gimtimi, tai būtų veltui ban
dymai ir pastangos kovoti ir 
spirtis prieš žlugimą.

Šiandie lietuvių tauta stovi 
prieš ilgai trunkantį bandymą 
laikytis ar pasiduoti. Tai yra mū
sosios kartos sąmoningumo eg
zaminas, sąmoningumo, kurį rei
kia ir privalu laimėti asmeniškai. 
Dar niekas negimė sąmoningu 
kurios nors tautos nariu, o juo 
tapo tik augdamas ir bręsdamas.

Beveik kiekviena karta turi 
laikyti panašų egzaminą, kuria
me ji ne tik įrodo savo tautinį 
sąmoningumą, bet drauge jį ir 
grūdina tuo užtikrinant, kad tok
sai tautinis sąmoningumas bus 
neabejotinai įžiebtas ir palikuo
nių krūtinėse.

Vienas mūsų rašytojų čia Aus
tralijoje drąsiai išsireiškė — 
"mūsų nė velnias nenurašys į 
tautos nuostolius”! Tai buvo 
maždaug prieš dešimt metų, ka
da mes atvykę čia jautėmės be 
galo vieniši ir svetimi. Tada mū
sų gimtojo krašto ' ilgesys buvo 
dar atvira žaizda, mes temokė- 
jom santykiauti tik su savaisiais 
ir bendrauti tik savo tarpe. Mū
sų negąsdino nei asimiliacija, nei 
nutautėjimas. Visi buvome nusi
statę bent savo vaikus išauginti 
tikrai tokiais pat sąmoningais 
lietuviais, kaip ir mes patys. Ta
čiau praėjo dešimt metų, ir jau 
ne vienas įsitikino, kad galima 
gyventi gal būt net geriau ir ne
sidomint lietuviškais reikalais. 
Šiandie jau ne vienas atsikerta- 
kas iš tos lietuviškos veiklos? 
Tik laiko gaišinimas. Esu susi
taręs su savo kaimynu ar ben
dradarbiu važiuoti žvejoti, pikni- 
kauti ir t.t. — apseisit susirinki
me ir be manęs.

Taip kalba tie, kurių tautinė 
sąmonė dar turėjo užuomazgą 
Lietuvoje, bet nebuvo bandyta, 
nei grūdinta. Tad ką jau bekal 
bėti apie jų vaikus.
Štai čia ir yra kritiškasis momen
tas, kada tasai tautinis sąmonin
gumas atsistoja lygsvaroje su pa
gunda — kam to reikia? Juk 
lengva gyventi ir nepraktikuojant 
lietuvybės. Kągi, jau esame išau
gę iš sentimentų amžiaus.

Bet ar tautybė tebėra tik sen
timentas? Priešingai, ji yra daug 
daugiau: ji yra sentimentas, ji 
yra racija, ji yra specifinis gy
venimo stilius, kurį vadiname 
tautine kultūra. Tas mus išski
ria iš kitų, suteikia mums vardą 
ir sąmoningumą. Tai yra verty
bės, kurios, tiesa, neapčiuopia
mos, bet kurios mums įduoda bi
lietą rikiuotis tarp kitų kultūrin
gų tautų ir sąmoningų indivi
dų.

Tą tautinį sąmoningumą rei
kia pačiam laimėti. Tada jis bus 
patvarus ir neatšaukiamas. Ly
giai kaip ir pačių surastos ir iš
kovotos tiesos — jos įauga mu
myse taip, kad tik su gyvybe iš
plėšiamos, tuo tarpu išmoktosios 
tiesos gali būti ir lengvai pamirš
tamos.

Sov. Rusijai gresia badas ?
Sov. S-ga pradėjo labai ener

gingai ir skubiai supirkinėti Va
karų valstybėse kviečius. Apie tai 
pranešė viso pasaulio spauda. Jau 
užpirko Kanadoje 6,2 mil. tonų 
už 2 milijardus markių, Australi
joje 1,6 mil t., V. Vokietijoje 250 
tūkst. t. kvietinių miltų. Skelbia
ma, jog nori užpirkti ir JAV-ėse 
ir siunčia ten komisiją. Kodėl to
kie milžiniški užpirkimai?

Vakarų ūkio ekspertai nustatė, 
jog lauktas ir planuotas Sov. S- 
goje šiems metams grūdinių kul
tūrų derlius 180 mil. t, iš kurių 
valstybei turėjo būti pristatyta 
privalomo pardavimo būdu 70 mil. 
t., pasiliko teoriniu planu, o tik
rovė pateikė kitus skaičius. Jau 
ir Tąsąs pranešė, kad šiais metais 
valstybė tegaus grūdų apie 46,6 
mil. t., taigi apie 23 mil. t. mažiau 
nei buvo nustatyta valstybinio pla
no. Sovietų šaltiniai aiškina, jog 
plano nebuvę galima įvykdyti dėl 
nepalankaus sėjai oro pavasarį ir 
dėl praėjusios vasaros sausrų. So
vietinėj spaudoj, kaip paprastai, 
dar jieškoma nederliaus kaltinin
kų ’’liaudies darbuotojų armijoj”

U.S.A, valstybės sekretorius (užsienio reik, ministeris) Dean Rusk, 
kuris drauge su Rusijos ir Anglijos užsienio reik, ministeriais perei
tą savaitę tarėsi nusiginklavimo ir nepuolimo klausimais. Iš pasita
rimų paaiškėjo, kad kiekvienu atveju rusai pasiryžę vakariečius 
išstumti iš Berlyno.

NORI PASITRAUKTI 
IŠ KONGO

Konge tvarką palaiko J. Tautų 
kariniai daliniai. Bet jų išlaikymas 
brangiai kainuoja, ir kai kurie 
kraštai (pvz., Sovietų Sąjunga) 
neprisideda pinigais. Dėl to J. 
Tautų gen. sekretorius U Thantas 
pasiryžęs atitraukti tuos dalinius.

Tačiau kai kurie kraštai nenori 
su tuo sutikti, nes tada gali vėl 
prasidėti neramumai.

Todėl ir į klausimą — kiek 
ilgai gyvensime — atsakyti te
galėsime tik tada, kiek mes bū
sime sąmoningi tautos nariai. Iš
eivijos sąlygose gyvenimo prak
tika parodė, kad daugeliui mū
siškių tautiškumas ir patriotiz
mas tebuvo tik išmokta formu
lė.

Norėtųsi žvelgti į gyvenimą op
timistiškai parafrazuojant Dr. V. 
Kudirkos žodžius iš Lietuvos 
Tilto atsiminimų: kol paliks mu
myse nors viena lietuviška da
lelė, nors vienas giliai sąmonin
gas lietuvis — mes, t.y. mūsų 
tauta dar ilgai gyvuos.

(v.k.) 

— kolchozininkuose ir kombainin- 
kuose, kurie derlių nuėmę nerū
pestingai.

Kaip praneša Vakarų laikraš
čių korespondentai iš Maskvos ne
begalima šiuo metu krautuvėse 
gauti miltų.

Visa tai rodo, kad šiemet Sov. 
S-goj gali stigti duonos. Tai būtų 
didžiulis smūgis Chruščiovo žemės 
ūkio politikai, ūkio, kuriame nuo 
pernai rudens prie nepaprastai 
didelio biurokratinio aparato pri
sidėjo kontrolierių pulkai. Šie 
kontrolieriai bus greičiausiai bent 
iš dalies kalti dėl to, kad jų vari
nėjamas kolchozininkas ėmė dar 
mažiau rodyti intereso varoviškam 
žemės ūkio tvarkymui. Tokiu bū
du žemės ūkio produktingumas dar

MAcMILLAN PASILIEKA
Paskelbus Anglijoje lordo Den

ning raportą apie puv. krašto 
apsaugos ministerio Profumo afe-

GARBINGA SUKAKTIS
15 METŲ TAUTINIAMS ŠOKIAMS ADELAIDĖJE

Greitai sueis 15 metų kai Ade
laidės lietuviai pradėjo pirmuosius 
visuomeninės veiklos žingsnius. 
Vienas iš pirmųjų organizacinių 
vienetų buvo Tautinių Šokių Gru
pė įsteigta ir vadovaujama p. V. 
Ratkevičiaus, turėjusi tikslą pade
monstruoti australų publikai mūsų 
šokius, tautinius rūbus ir tuo at
kreipti jų dėmesį ir į mūsų Tėvynę 
iš kurios visa tai atsivežėme. Tau
tinių šokių dalyviai per 15 savo 
veiklos metų tiek Adelaidėje tiek 
įvairiose Pietų Australijos vieto
se turėjo gausybę viešų pasirody
mų.

Šiai sukakčiai paminėti Adelai
dės Kultūros Fondo Valdyba spa
lio 20 d., sekmadienį, 4 vai. po 
pietų, Lietuvių Namuose ruošia 
III-čią, metinį, tradicinį Tautinių 
Šokių Koncertą į kurį kviečia vi
sus atsilankyti. Adelaidės tauti
nių šokių dalyviai, nuolat tobulėja 
savo repertuaru, šokių išpildymu 
ir skaičiumi. Iš pirmųjų šokėjų,

labiau krito ir iš jo valstybė šie
met susilaukė grūdinių kultūrų 
mažiau nei 1962 ir 1961 m. Tiesa, 
ir kaikurie Vakarų stebėtojai skel
bia, kad pačiai Sov. S-gai šiemet 
duonos užteksią, bet ji negalėsianti 
įvykdyti įsipareigojimų savo sate
litams ir kaikuriems Pietų Ame
rikos kraštams. Tačiau tokiam aiš
kinimui prieštarauja faktas, kad 
Sov. S-gos susitarimuose su Ka
nados kviečių bendrovėmis dalis 
užpirktų kvietinių miltų bus ga
benama tiesiai Sov. S-gon. Kita 
dalis bus pervežta į Kubą, Čekos
lovakiją, Lenkiją, Braziliją. An
tra vertus, paskutiniais metais 
Sov. S-ga, kaip matėme, šiemet 
ji vien tik Kanadoje užpirko 6,2 
mil. t Tai rodo, kad ir pačiai So'v. 
S-gai jų reikės. (E) 

pasaulyj e
rą, kuris buvo grobstyte išgrobs
tytas, ministeris p-kas Macmillan 
paskelbė, kad jis nesitrauksiąs iš 
dabar užimamos pozicijos. Kaip 
iš raporto matyti, niekur nebuvo 
pažeistas Anglijos saugumo reika
las.

AUSTRALAI GALI BOTI
SAUGOS

Iš Indinezijos oficialiai prane
šama, kad Australijos interesai 
Indonezijoje nebūsią pažeisti ir 
Indonezija Australiją laikanti 
draugiška valstybe. Pereitą savai
tę Australijos ministeris p-kas 
Sir Robert Menzies viešai paskel
bė, kad Australija rems Maleziją 
(Malajų Aziją) reikalui esant net 
ir ginklu. Kaip žinome, Malezijos 
ir Indonezijos santykiai šiuo me
tu yra labai įtempti.

TEBEKALBAMA APIE 
NEPUOLIMO PAKTĄ

Nepuolimo paktas tarp rytų ir 
vakarų blokų vis dar labai aktua
lus. Amerikiečiai sutinka ir tuo 
reikalu tarptis statydami tam tik
rų sąlygų, jų tarpe ir įskaitant ir 
vakariečių poziciją Berlyne. Ne
puolimo paktą tarp rytų ir vakarų 
iškėlė pats Kruščiovas.

prieš 15 metų padėjusių pagrindus 
grupei, šiuo metu nėra šokančių 
joje, bet jau jų vaikai pradeda da
lyvauti grupėje. II Meno Dienose 
Adelaidėje, tautinių šokių įvedi
mas atidarant sporto šventę pas
katino daugiau jaunimo įsijungti 
ir šiuo metu Adelaidėje yra 3 nuo
latinės grupės, kuriose šoka 34 šo
kėjai. Bendruomenės savaitgalio 
mokykloje 22 mokiniai taip pat 
mokomi tautinių šokių ir kartu su 
vyresniaisiais dalyvaus ruošiamam 
koncerte. Bus išpildyta 20 tauti
nių šokių.

Mūsų tautinių šokių populiaru
mas jaunimo tarpe, pasekus Ame
rikos lietuvių pavyzdžiu .nuolat 
didėja ir duoda gražių vaisių. Po
nia B. Lapšienė, Adelaidės tauti
nių šokių grupių vadovė, gauna iš 
Amerikos tautinius šokius liečian
čios spaudos, fotografijų ir laiš
kų. Laukiama lietuvaitės filmų ir 
televizijos aktorės Rūtos Kilmony- 
tės kalbos, įrašytos juoston atida-

MIRĖ PROF. K. GIRTAUTAS
Rugpjūčio 27 d. Amerikoje, Ro

bert Parker Hospital Sayve (New 
York) mirė prof. Dr. Kazys Klau
dijus Girtautas, eidamas 49-sius 
metus.

Dr. K. Girtautas gimnaziją bai
gė Plungėje ir studijavo Vokie
tijoje ir Australijoje, doktoratą 
gavęs Wuerzburgo universitete. 
Vėliau dėstė Erlangeno ir Frank
furto universitetuose. Nuvykęs į 
Ameriką jis taip pat įsijungė j 
mokslinį darbą dėstydamas eilė
je universitetų, jų tarpe ir gar
siajame Harvarde. Paskutiniais 
metais jis mokė Misericordia Col
lege Dallas mieste, kur jis buvo 
įsikūręs su savo šeima. Be eilės 
straipsnių lietuviškoje ir angliško
je spaudoje jis dar išleido tris įsi
dėmėtinus veikalus, kurie buvo la
bai gražiai savu laiku įvertinti:

PARDUODA AUKSĄ
Pereitą savaitę Rusija pardavė 

apie 40 tonų aukso, kad sudarytų 
vakarietiškos valiutos apmokėti už 
didžiulius kviečių užpirkimus 
Australijoje ir Kanadoje. Taip 
pat Rusija derasi užpirkti milži
niškus kiekius kviečių ir Ameri
koje.

IR AMERIKA MAITINS 
RUSIJĄ

Dėl blogo šių metų derliaus Ru
sija rūpinasi kaip galint daugiau 
supirkti kviečių. Didelius kiekius 
kviečių sutarta pirkti iš Kanados 
ir Australijos. Ir Amerika svarsto 
keisti politiką ir jieškoti rinkų 
savo kviečiams Rusijoje.

JAPONIJOS MIN. P-KAS 
VIEŠI AUSTRALIJOJE

Šiomis dienomis atvykęs drau
giško vizito į Australiją Japoni
jos ministeris pirmininkas Ikeda, 
tuo tikimasi užmegsti šiltesnius 
santykius tarp Japonijos ir Aus
tralijos ir surasti abipusių rinkų 
savo pramonės gaminiams.

PIRMAS SATELITAS SU
ATOMINIU GENERATORIUM
Pereitą savaitę amerikiečiai pa

leido į erdves pirmą satelitą, ap- 

rant Tautinių šokių Festivalį Či
kagoje. Mūsų bičiuliui p. J. Bačiū- 
nui padedant, tarp Amerikos ir 
Australijos lietuvių vyksta gražus 
kultūrinis bendradarbiavimas ir 
tautinių šokių srityje. Tiek Aus
tralijos, tiek Amerkos jaunimui 
vadovaujantieji surado būdų pa
traukti jaunimą tautinių šokių 
linkme, kur jie randa sau malonų, 
priimtiną tautinį bendravimą, 
drausmę ir organizuotumą. Kas be 
to, kad jaunimui taip pat patinka 
pasirodyti viešumoje, pasirodyti 
pranašesniais, miklesniais ir gra
žiais tautiniais drabužiais pasi
puošusiais. Klausinėjant mūsų šo
kėjų, okdėl dalyvauja taut, šo
kiuose gauni atsakymą: “kad man 
jie patinka, mes mėgstam...” Nėra 
abejonės kad visos Apylinkių Val
dybos, jaunimo ir kultūrinės or
ganizacijos turi remti tautinių šo
kių grupes, o kur jų nėra, įsteig
ti. Laikas pagalvoti ir apie plates
nio mąsto daugiau masinius jung
tinių grupių pasirodymus Meno 
Dienų Festivaliuose ar sporto 
šventėse kur galėtume matyti 400 
ar daugiau mūsų jaunimo šokant 
tautinius šokius. Tam reiktų skir
ti ir daugiau laiko bei vietos. Kas 

vokiškai “Portraet dės Heimatlo- 
sen (benamio paveikslas), angliš
kai “The Refugee” (Pabėgėlis) ir 
“The College Girl” (Amerikos stu
dentė). Palaidotas rugpjūčio 80 d. 
Mt. Olivet kapinėse Carverton, 
Pa. U.S.A.

LEIDŽIAMAS “LIETUVIŲ 
KALBOS RAŠYBOS ŽINYNAS”

Kaip skelbia Europos Lietuvis, 
Vokietijoje gyvenąs Vasario 16- 
sios gimnazijos mokytojas žurna
listas Stepas Vykintas spaudai pa
ruošė “lietuvių kalbos rašybos ži
nyną”, kurį sutiko išleisti Aušros 
leidykla Vokietijoje. Šis vadovėli
nio pobūdžio veikalas bus labai 
parankus, mokykloms, tėvams ir 
jaunimui. Jo kaina iš anksto už
sisakiusiems tik 2 doleriai. Užsa
kymus priima autorius adresu: 
St. Vykintas, 6941 Huettenfeld, 
Viernheimerstr. 39, W. Germany.

rūpintą atomine energija. Kaip 
mokslininkai spėja tai esąs būsi
mų jų erdvės laivų energijos sis
temos prototipas.

GAUSĖJA RADIACIJOS 
KRITULIAI

šiemet JAV teritorijoje radia
cijos kritulių iškrito du kartu 
daugiau negu pernai metais. Kal
ti atominiai bandymai. Tai kelia 
nemažo susirūpinimo, nors tų kri
tulių kiekis vis dar yar mažesnis, 
negu jų gaunama natūraliu keliu 
iš erdvių.

★
Alžirijos vyriausybė su prez. 

Ben Bella priekyje ryžtasi vyk
dyti krašte dideles reformas. Pir
miausia numatoma nacionalizuoti 
žemę.

DARBININKŲ STREIKAS 
SLOVAKIJOJE

Slovakijos profesinių sąjungų 
organas “Praca’ 17 rugpjūčio pra
nešė, kad viename Presburgo fab
rike darbininkai dvi dienas strei
kavo. Tuo pirmą kartą komunis
tų sutikta, jog ir vad. socialisti
nėj visuomenėj streikai gali pasi
taikyti. Streiko priežastis — vis 
mažėjantis paskutiniais dvėjais 
metais atlyginimas, kuris kaiku- 
riais atvejais nukritęs dviem treč
daliais. Darbininkai ir apskritai 
skundėsi tuo, kad komunistinės 
profesinės sąjungos ir fabriko va
dovybė nepaisiusi jų interesų. Kai 
fabriko direktorius buvo darbinin
kų paprašytas paaiškinti, kodėl 
atlyginimai nuolat mažėja, jis at
sakė tai. padaryti, motyvuodamas, 
jog atlyginimų klausimas nėra jo 
kompetencijoje. Po to ir kilęs 
streikas. Tuo tarpu įsikišo speciali 
komprtijos komisija, kuri pažadėjo 
darbininkams atlyginimą pakelti.

(E)

dirba su jaunimu, žino, kad per 
tautinius šokius galima daug mūsų 
jaunosios kartos patraukt prie lie
tuviškos veiklos ir išgelbėti nuo 
visiško nutautėjimo. Adelaidės 
tautinių šokių grupės dalyviai: V. 
Vasilauskaitė, V. Brazauskaitė ir 
V. Straukas jau dirba kaip šokių 
instruktoriai jaunesnėse grupėse, 
šokėjai M. šiukšterytė ir R. Dau
gelis yra mokytojai australiškose 
mokyklose, kurie mūsų tautinius 
šokius pamoko ir savo mokyklose. 
Tikime kad ir budimieji mokyto
jai L. Radzevičiūtė ir V. Strau
kas irgi paseks jų pavyzdžiu. Vi
si I Adelaidės tautinių šokių gru
pės nariai yra universiteto ar to- 

(Pabaiga psl. 6)
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10-JI PAVERGTŲJŲ SESIJA
I I

A. A. E. VALEVIČIUS
Tą pat rugsėjo 17 d., kai Jung

tinės Tautos pradėjo savo 18-ją se
siją. Pavergtųjų Seimas, antroj 
gatvės pusėj priešais JT rūmus iš
kėlęs savo narių — valstybių vė
liavas iki pusės stiebo, Carnegie 
Endowment rūmuose pradėjo sa
vo 10-ją sesiją. Tuo pat metu, kai 
JT svarstė savo narių kredencia
lus, Pavergtųjų Seimas svarstė so
vietų pavergtų valstybių delega
cijų Jungtinėse Tautose neteisėtu
mą ir priėmė savo deklaraciją, 
kurioj, be kita ko, sakoma:

— Po 2-jo pasaulinio karo Al
banija, Bulgarija, Čekoslovakija, 
Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, 
Rumunija ir Vengrija neteko tei
sių savo pačių likimui spręsti. So
vietų Sąjunga sutrypė JT Chartą, 
kuri nustatė “plėsti draugiškus 
valstybių santykius, paremtus pa
garba teisių lygybės principui ir 
tautų apsisprendimui”... Estija, 
Latvija ir Lietuva prarado savo 
suverenumą, valstybinę laisvę ir 
nepriklausomybę. Sovietų Sąjunga 
jas užpuolė, okupavo ir po to jų 
teritorijas inkorporavo prieš jų 
tautų valią, taigi pažeisdama sa
vo tarptautinius įsipareigojimus ir 
pagrindinius tarptautinės teisės 
principus. Sovietų Sąjunga yra 
ciniškai uzurpavusi teisę repre
zentuoti šias valstybes Jungtinėse 
Tautose. Pavergtųjų Seimas pa
brėžtinai pareiškia, kad Sov. Są
junga neturi jokio įgaliojimo Es
tijai, Latvijai ir Lietuvai atsto
vauti Jungtinėse Tautose, ir ta 
pačia proga reiškia savo pasiten
kinimą, kad daugelis laisvų val
stybių, tarp jų ir JAV vyriausy
bė, nesuteikė šiam neteisėtam Sov. 
Sąjungos veiksmui pripažinimo. 
Pavergtųjų Seimas todėl apeliuo
ja į Jungtininų Tautų narius — 
laisvąsias valstybes atmesti sovie
tų kontroliuojamų Albanijos, Bul
garijos, Čekoslovakijos, Lenkijos, 
Rumunijos ir Vengruos delegacijų 
kredencialus Jungtinių Tautų 18- 
jai sesijai... Pavergtųjų Seimas 
taip pat apeliuoja į Jungtinių 
Tautų daugumą sudarančias lais
vąsias valstybes paneigti Sov. Są- 
Žungos delegacijai teisę kalbėti 
Sstijos, Latvijos ir Lietuvos var

du.

RUSINAMA RYGA!
Latvių užsienio spaudoje pasta

ruoju metu vėl daugiau reiškiamas 
susirūpinimas sovietų — komunis
tų pastangomis greitais tempais 
surusinti Latvijos sostinę, šiau
rės Vokietijos leidžiama “Latvija" 
vedamajame skundžiasi, kad “kas
dien į Latviją plaukia rusų masės. 
Rusai, rusai, visur tik rusai”. O 
latvių tautybės rygiečiai, nesijaus-
darni jaukiai ankštuose butuose 
rusų bendragyventojų kaimynys
tėje, verčiau vaikščioja gatvėse, 
sėdi svetainėse; tad gatvės prisi- 
kemša praeivių kaip milijoniniam 
mieste. Kita vertus, rusų nepap
rastas pagausėjimas Rygoje mies
tui suteikia vis rusiškesnį vaizdą. 
Jau iš gatvės esą galima matyti, 
kur gyvena "plačiausios tėvynės” 
piliečiai: langai apkarstyti viso
kiais džiovinamais skarmalais, ap
dėti virtuvės ir kitokiais indais ir

LIETUVIS DAR
NESUKAMUNISTINTAS

Komunistams nesiseka lietuvių 
“suvisuomeninti”, pakeisti jų pri
gimtį. Antai “Komjaunimo Tieso
je” jos korespondentas šaukiasi 
teismo nubausti Trakų rajono 
“Miciūnų” kolūkio brigadininkus 
ir kolchozininkus, kad jie du mė
nesius po atviru dangumi paliko 
stovėti rugių gubas, kad nenupjo
vė laiku vasarojaus, kurį “kulia” 
saulė, lietus ir pelės. Tuo tarpu 
laukuose sutiktas kolchozininkas, 
jaunas vyras, iš lėto švaistęsis dal
geliu, nors “tokiam duok jautį 
už uodegos pargriaus”, piktinasi 
korespondentas. Bet užtat jo so
dybinis sklypelis gražiausiai su
tvarkytas, aiškiai matyti, kad čia 
jis įdėjo visą širdį. Koresponden
to paklaustas, kodėl taip tingiai 
dirba, atsako: “O kam man plė
šytis? Už darbadienį nedaug te
duoda”. Ir niekaip nebuvę galima 
kolchozininko įtikinti; kad jis tu
rįs dirbti bendram labui, kad nuo 
jo darbo spartos priklausąs ir di
desnis atlyginimas. Koresponden
tas tokių kaip šis kolchozininkas 
suradęs ten ir daugiau; jie tesi- 
rūpįną tik savo sklypais. “Vieni 
dėl aidų ką nors dirba kolūkyje, 
kiti visai nedirba, apsimesdami li
goniais (nors nuosavi sklypai vi
suomet sutvarkyti)” (E)

TELEGRAMOS PREZIDENTUI 
KENNEDY IR JT 

PIRMININKUI
Vienas pirmųjų Pavergtųjų Sei

mo naujosios sesijos žingsnių buvo 
atsišaukimas telegrama į JAV Pre
zidentą Kennedy, kad jis savo kal
boj Jungtinėms Tautoms iškeltų 
sovietų pavergtųjų Europos tautų 
apsisprendimo klausimą, nes Jung
tinėse Tautose aiškiai justi ten
dencija tautų apsisprendimui tai
kyti dvejopą mastą: 'vieną Azijos, 
Afrikos tautoms, antrą — sovietų 
pavergtoms tautoms. Be to, Jung
tinės Tautos artėja į JT rezoliu
cijos kolonizmui likviduoti vykdy
mo pabaigą, bet apie sovietų kolo- 
nizmo likvidavimą vengia net už
siminti.

Kita Pavergtųjų Seimo telegra
ma pasveikino naują JT pilnaties 
pirmininką dr. Carlos Sosa-Rodri- 
guez, Venecuela, kaip vyrą gilių 
demokratinių įsitikinimų ir kaip 
atstovą tos Jungtinių Tautų poli
tikos, kuri siekia vienodo masto 
visiems ir visais klausimais, taip 
pat ir tautų apsisprendimo klausi
mu. Šia prasme naujo pirmininko 
įvedamasis žodis buvo padrąsinan
tis.

KODĖL NEVYKDOMAS 
TAUTŲ APSISPRENDIMAS 

CENTRO IR RYTŲ EUROPOJE
Pavergtųjų Seimas, nepasiten

kindamas tik savo telegramomis 
JAV Prezidentui ir JT sesijos pir
mininkui, apsvarstė ir priėmė taip 
pat atsišaukimą į JT narius — 
laisvąsias valstybes dėl paneigimo 
apsisprendimo teisės sovietų pa
vergtai Europai.

Atsišaukimas konstatuoja, kad:
(1) JT Chartos specifiniai nuo

statai (str. str. 55,56) įpareigoja 
JT narius “respektuoti ir vykdy
ti asmens teises ir pagrindines 
laisves visur ir visiems”;

(2) Vienas JT tikslų (str. 1, p.

pan.. Tik miesto centrinėse gatvė
se ir aikštėse esą kiek švariau, gi 
paėjus bent keliolika žingsnių į 
gretimas gatves, matyti visai ki
toks vaizdas:, visur nešvara, na
mai daugiausia apšepę, jau ilgus 
dešimtmečius neremontuoti ir t. t.

(E) 
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SPEKULIACIJA GRŪDAIS
Kaip skelbia “Tiesa”, Vilniuje 

prasidėjo didžiulė byla, kurioje 
teisiami apie 20 žemės ūkio parei
gūnų už “grūdų ir piniginių lėšų 
grobstymą ir švaistymą”. Tai bene 
stambiausia spekuliacija, kokią 
tik iki šiol okup. Lietuvoje pavy
ko susekti. Ji vyko, taip sakant, 
visai viešai tarp tolimojo Kazach
stano ir Lietuvos. Keletas Kauno 
ir Kėdainių rajono kolchozų pir
mininkų su Kauno vykd. komite
to vyriausio buhalterio-revizo- 
riaus žinia supirkinėjo Kachas- 
tano plėšiniuose grūdus, juos {vež
davo Lietuvon, čia parduodavo 
valstybei ir tokiu būdu įvykdyda
vo nustatytą grūdų pristatymo 
planą... Papirkinėdami Kazachsta
no pareigūnus, klastodami doku
mentus, Lietuvos žemės ūkio dar
buotojai spekuliaciją grūdais varė 
net dvejus metus — 1960-1961. Iš 
jos gerai uždirbo ne tik jie, bet 
ir Kazachstano kolchozų pirminin
kai, kurių 5 irgi pasodinti kalti
namųjų suolan. Teisiamuosius gi
na net 12 advokatų. Gal jie steng
sis įrodyti, jog kaltinamieji tik 
gerą darė valstybei, supirkinėdami 
grūdus Kazachstane: teisiamieji 
pristatė valstybei reikalaujamą 
grūdų normą, kurios Lietuvos kol- 
chozininkai dėl didelių Maskvos 
paskirtų prievolių niekaip nesten- 
gia įvykdyti. (E)

AR MASKVA STABDO LATVIŲ 
KULTŪRINĮ GYVENIMĄ?

Latviai stebisi, kad įvairūs 
anksčiau skelbti ir plačiai propa
gandoje išgarsinti kultūriniai pro
jektai esą kažkaip pradingę ir ne
įvykdyti arba vykdomi labai lėtu

2) yra "plėsti draugiškus valsty
bių santykius, paremtus pagarba 
teisių lygybės principui ir tautų 
apsisprendimui”.

(3) Visuotinė Žmogaus Teisių 
Deklaracija (str. 21, p. 3) nusta
to, kad “vyriausybės galių pagrin
de turi būti žmonių valia, išreiš
kiama periodiniais ir tikraisiais 
rnkimais, visuotiniu, lygiu ir slap
tu balsavmu ar tolygia laisvo bal
savimo procedūra”.

(4) Nuo 2-jo Pasaulio Karo pa
baigos JT suvaidino reikšmingą 
vaidmenį įgalindamos ne mažiau 
kaip 48 valstybes įstoti į savo ne
priklausomybės kelią.

(5) 1960.12.14. JT Pilnaties XV 
sesija priėmė Koloninių Kraštų ir 
Tautų Nepriklausomybės Siekimo 
Deklaraciją, skelbiančią principą, 
kad “visos tautos turi neatimamą 
teisę į visišką laisvę, į vykdymą 
savo suverenumo ir jo neliečiamu
mą", ir pabrėžiančią “būtinumą 
ko veikesnio ir besąlyginio galo 
visų pavidalų ir apraiškų koloniz
mui”.

KINIEČIAI SOTŪS
KOMUNIZMU

Amerikiečių karys, Korėjos ka
ro metu perbėgęs pas komunistus 
ir kom. Kinijoje išgyvenęs 10 me
tų, neseniai pabėgęs į vakarus, pa
sakoja, kad jeigu būtų atidaryta 
siena, tai iš Kinijos visi bėgtų, ir 
būtų toks masinis kraustymasis, 
kokio dar pasaulis neturėjęs. Jis 
pats nusivylęs komunizmu ir jo 
sistema ir rizikavo geriau stoti į 
teismą už dezertyravimą iš ka
riuomenės, negu ilgiau palikti ko
munistiniame rojuje. Jo teigimu 
raud. Kinijos pirkti Australijos 
ir Kanados kviečiai niekad nepa
siekė Kinijos gyventojų, o buvo 
parduoti kitiems Azijos komunis
tiniams kraštams. Gyventojai Ki
nijoje minta gyvuliniu pašaru, gi 
javų produktus gauna vien ko
munistiniai pareigūnai ir kariuo- 
menė. Jis taip pat pastebi, kad so
vietų inžinierių ir technikų atšau
kimas iš Kinijos labai sunkiai at
siliepė į Kinijos ekonomiją. Ki
niečiai yra išradingi ir nepapras
tai darbštūs, tačiau jeigu Kinijo
je viešpatauja nuolatiniai trūku
mai ir gyventojai laikosi pusba
džiai, tai už tai kalta tik krašte 
komunistinė vyriausybė ir pati ko
munistinė sistema.

Geležinę uždangą praskleidus
tempu ir susiaurintu mastu. Pvz., 
kažkaip pradingusios sovietinės 
Latvijos valstybinės premijos (li
teratūrai ir kt.). Aišku, Maskva 
nemėgsta “lokalizmo”, nemėgsta 
savosios latvių nacionalės kultūros 
puoselėjimo. Buvęs numatytas ži
nomo poeto Rainio paminklas ties 
operos rūmais, bet dabar jau nie
kas apie tai nekalba, nes juk galė
tų atsitikti, kad latviai prie to 
paminklo daugiau gėlių padėtų, 
negu prie Lenino paminklo. Lat
vių mokslų akademija buvo pro
jektavusi latvių enciklopediją, bet 
ir šiuo klausimu jokios pažangos. 
Rusai latviams atsaką, kam jums 
atskira enciklopedija, juk galite 
pasinaudoti didžiąja sovietų enci
klopedija. Garsaus kalbininko En
dzelyno rinktiniai raštai turėjo 
būti išleisti dešimčia tomų, tačiau 
dabar jau kalbama tik apie tris 
tomus. Tai tik keli pavyzdžiai, 
kaip Maskva smelkia latvių tauti
nes pastangas puoselėti savąją li
teratūrą, meną, mokslą. (E)

KAS SKELBIAMA LENKIJOJE
APIE LAISVOSIOS 
EUROPOS RADIJĄ?

Lenkijoje įvykusiame partinia
me plenume skirta daug vietos iš 
užsienio vykdomam poveikiui ir 
emigrantų “melams”. Faktinasis 
saugumo vadovas Mieczyslaw Moc- 
zar, pagal lenkų savaitraščio 
“Wiadomosei” priedą “Na Ante- 
nie” (Nr. 5.) plenume pastebė
jęs, kad žymiu psichologinio karo 
įrankiu esąs Laisvosios Europos 
Komitetas ir to pavadinimo Radi
jas. Jis skleidžiąs įvairias provo
kacijas bei melus. Moczar pridū
ręs, kad amerikiečių diplomatai

(6) Sov. Sąjunga yra užkorusi 
koloninę sistemą didelei daliai Eu
ropos: atviro pavidalo Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos valstybėse,
ir po valstybinės nepriklausomy
bės skraiste Albanijoje, Bulgari
joje, Čekoslovakijoje, Lenkijoje, 
Rumunijoje ir Vengrijoje.

(7) Sovietinio kolonizmo viešpa
tavimas Centro ir Rytų Europoje 
turi visus ryškiuosius priespaudos 
požymius, prieš kuriuos JT nau
jieji nariai yra kovoję ir laimėję: 
būtent, ūkinį alinimą, svetimų ins
titucijų bei vertybių primetimą, 
asmens pagrindinių teisių paneigi
mą.

(8) Centro ir Rytų Europos pa
dėtis yra nusikaltimas JT Char- 
tai ir šią Pasaulio Organizaciją 
stato hipokrizijos ir dvejopo mas
to plotmėje, taip pat graso taikai 
bei saugumui.

(9) Nepaisant aukščiau išvar
dintų faktų, JT Komisija Koloni
nių Kraštų ir Tautų Nepriklauso
mybės Siekimo Deklaracijai Vyk
dyti lig šiol pavergtuosius Centro 
ir Rytų Europos kraštus aplen
kia, išskyrus jos dienotvarkėje 
esančias Maltos ir Gibraltaro te
ritorijas.

Po šių iškalbingų konstatavi
mų Pavergtųjų Seimas apeliuoja 
į laisvuosius JT narius, reikalau
damas (1) padaryti galą lig šiol 
JT vartojamam dvejopam mastui 
tautų apsisprendimo bylose, (2) 
pareikalauti JT sudarytąją Dvi
dešimt Keturių Komisija arba ku
rį kitą JT organą imtis žygių iš
tirti albanų, bulgarų, čekų-slova- 
kų, estų, latvių, lenkų, lietuvių, 
rumunų ir vengrų tautoms apsi
sprendimo teisės paneigimą.

TARPTAUTINĖ PADĖTIS 
VERČIA BUDĖTI

Lygiagrečiai JT bendriesiems 
debatams ir Pav. Seimas labiau
siai savų dėmesį atkreipė į tarp
tautinę raidą. Tiek Seimo atstovai, 
tiek jo svečiai Azijos Antikomu
nistinės Lygos pirmininkas Ku 
Sheng-Kang, Laisvosios Europos
Komiteto prezidentas J. Richard
son, Argentinos darbo sąjungų 
gen. sekretorius J.B. Bruinetti, 
Sovietų Pavergtųjų Tautų Draugų 
Amerikiečių pirmininkas Ch. Em
met, senatorius H. Scott) vienin
gai pripažino, kad dabartinė tarp
tautinė padėtis sovietų pavergtųjų 
tautų laisvės kovotojus verčia ypa
tingai budėti, nes Sov. Sąjunga 
savo koegzistencinės politikos o- 
fenzyva siekia užsitikrinti status 
quo Europoje, kad geresnes pozici-

susipažįstą su to Radijo progra
momis, gauna žinių, ką apie radijo 
programas galvoja Lenkijos gy
ventojai ir ryšium su tuo tos pro
gramos atitinkamai pritaikomos 
ar keičiamos. Esą siekiama lenkų 
gyventojų masėse palaužti tikėji
mą socializmu. Lenkų vedama 
užsienio propaganda nusiskundė ir 
min. pirmininkas J. Cyrankiewicz, 
o rašytojas Jerzy Putrament pas
tebėjo, kad užsienio radijo stotys 
Lenkiją tiesiog užgulusios savo 
propaganda bei siekiamu poveikiu. 
Esą užsieny steigiami specialūs 
diversiniai leidiniai ir tarp jų pa
minėta Paryžiuje leidžiama mėne
sinė “Kultūra”. (E)

SUVARŽYTOS LENKŲ 
MOKSLININKŲ KELIONĖS 

Į UŽSIENĮ

Liepos mėn. įvairiuose Europoje 
vykusiuose suvažiavimuose buvo 
pasigesta lenkų mokslininkų ir 
šiaip įvairių specialistų — jie vė
liau pranešė negalį atvykti. Iš 
Lenkijos patirta, kad vidaus reik, 
ministerija aplinkraščiu sulaikiusi 
pasų išdavimą kelionei į užsienį.

(E)

RŪPESTIS 
“NEPRIKLAUSOMAIS”

KOMUNISTAIS SATELITUOSE
Iš Vengrijos pranešama, kad 

Prahoje, Budapešte, Varšuvoje ir 
rytų Vokietijos Pankowe su susi
rūpinimu stebima Vakaruose pasi
reiškianti raida: šalia sovietinės 
ir kinų linijos jau atsiranda “tre
čioji jėga”. Ją atstovaujanti jau
noji komunistų karta, siekianti bū
ti visiškai nepriklausoma ir nuo 
Maskvos ir nuo Pekino. (E)

jas įsigytų savo santykiams su 
Kinija. Iš pasisakymų aiškėjo, kad 
Vakaruose esama, galima sakyt, 
visuotinio palinkimo priimti So
vietų Sąjungos dabartinį posūkį 
už tikrą pinigą.

Savo vertinimo išvadose Paver
gtųjų Seimas (1) apeliuoja į Va
karų vyriausybes, pirmiausia į 
NATO valstybių vyriausybes, 'kad 
atmestų visus bet kurio pavidalo 
Rytų-Vakarų nepuolimo pakto siū
lymus, nes tai patarnautų tik So
vietų Sąjungos agresinėms užma
čioms ir tiesiog ar netiesiog impli
kuotų dabartinio status quo Eu
ropoje pripažinimą; (2) Visuose 
tarptautiniuose pasitarimuose dėl 
santykių sušvelninimo visada tu
rėt minty, kad tarptautinė įtam
pa galima sušvelninti ar pašalin
ti, tik pašalinus jos priežastis, tik 
atstačius Europoje nepriklausomy
bę ir laisvę visiems kraštams; 
(3) Visose derybose su Sov. Są
junga reikalauti, kad tautų apsi
sprendimo teisė būtų garantuota 
ne tik Vakarų priklausomybėje 
esančioms tautoms, bet ir Centro 
bei Rytų Europos tautoms.

NAUJA SEIMO VADOVYBĖ
Dešimtosios Pavergtųjų Seimo 

sesijos pirmininku išrinktas estas 
A. Kūtt, vicepirmininku — veng
ras F. Nagy, gen. sekretorium 
perrinktas rumunas B. Coste, vi- 
cesekretorium — vengras E. Gas
par. Lietuvos delegacijos pirmi
ninku yra V. Sidzikauskas. Iš lie
tuvių Seimo pilnatyje kalbėjo dr. 
A. Trimakas, M. Brakas ir H. Bla- 
zas. Kor.

MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES

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

TEL.: 26 1768
(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY).

JEIGU JŪS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jia tikrai 
gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S 
HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 15 metų turi 
kontaktą su Vnesposyltorg’u Maskvoje. Nesiduokite klaidinami 
kitų skelbimų.

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

Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar ’< 
nei vieno siuntinio nepražudė per visą 15 metų, nes Jūsų siun- •< 
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo,ir mes 
pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų J 
giminės.

Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mėne- •< 
sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per ( 
12 dienų.
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SIUNTĖJŲ DĖMESIUI
Dabar jūs galite pirkti sovietų gamybos prekių, kaip auto

mobilių, motociklų, skuterių, dviračių, padangų, televizijų, ra
dijų, radiogramų, pianinų, akordeonų, šaldytuvų, skalbimo ir 
siuvimo mašinų, foto aparatų, medžioklinių šautuvų, laikro
džių, kilimų, batų ir kitų eksporto kainomis, kurias nustato 
Vnesposyltorg’as. Jokių kitų primokėjimų. Pristatome per 10 
— 30 dienų.

REGISTRUOTI SKYRIAI: 
SYDNEY.

CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082.
PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 

293 Church St. Tel.: 635-9728.
BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
5 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
557 Hunter St. Tel.: B 3596.
NEWCASTLE: MURRAY’S BEA LTH FOOD STORES,
93 Northumberland St.. Wiekham, tel.: 61-5180. 
MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
94 Elizabeth St. Tel.: 63-8498.
PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
229 Newcaatle St. Tel.: BA 7842.

Ne vienas iš mūsų tautiečių 
džiaugėsi a.a. Edvardo Valevi
čiaus globa ir vaišingumu atosto
gaujant Mėlynuose Kalnuose Ka- 
toomboje. šiandie to malonaus ir 
nuoširdaus šeimininko ir tauraus 
lietuvio gyvųjų tarpe jau neturi
me. Mirė jis staigiai rugsėjo 13 d. 
sprogus jo aklajai žarnai, ko pa
sėkoje buvo apnuodytas organiz
mas ir jau nebuvo įmanoma jo 
gyvybės išgelbėti. Velionis paliko 
žmoną, du sūnus ir liūdinčius 
draugus, kurių jis tikrai nestoko
jo.

A.A. Edvardas mirė sulaukęs vos 
45 metų, pačiame pajėgume. Lie
tuvoje jis buvo baigęs karo mo
kyklą ir technikos mokyklą ir dar 
tinkamai nepradėjęs savarankaus 
gyvenimo turėjo, bolševikams 
plūstant antrą kartą į Lietuvą, 
pasitraukti iš gimtojo krašto ir 
j ieškotis prieglaudos kitur. Kaip 
ir daugelis mūsiškių jis, perėjęs 
Australijoje įvairių darboviečių, 
tuoj baigęs kontraktą pradėjo sa
varankišką verslą Katoomboje, įs
teigdamas viešbutį — Imperial 
Hotel. Su savo žmona jis beveik 
dešimtį metų kietai grūmėsi su 
įvairiais sunkumais ir kliūtimis, 
ir kai jau atrodė, kad reikalai klos
tosi palankiau ir buvo galima ti
kėtis prošvaisčių ir atopūčio, Ed
vardas turėjo pasitraukti amžina
jam poilsiui.

Gyvendamas Katoomboje E. Va
levičius neturėjo progų aktyviai 
įsijungti ir reikštis Australijos 
lietuvių gyvenime, tačiau visur, 
kur tik galėdamas, prisidėdavo pi
nigais, aukomis. Dažnai jis būda
vo sutinkamas sydnejiškių lietu
vių tarpe ir skautų stovyklose, 
nes dar Lietuvoje jis buvo akty
vus skautas ir sportininkas.

Liūdna netekus jauno ir nuo
širdaus lietuvio, kurį priglaudė 
Australijos žemelė. Palaidotas a.a. 
Edvardas Katoomba kapinėse, pa
lydėtas būrelio artimųjų ir bičiu
lių.

r.

ŠALINAMA PIETŲ 
AFRIKA Iš UNO?

Yra sudarytas komitetas, kuris 
kreipėsi į NUO kad iš šios orga
nizacijos būtų pašalinta Pietų 
Afrika\ Į šį komitetą įeina dau
giausia afrikiečių atstovai.
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STOKOJAME LAIKO?Algis šįmet baigė gimnaziją ir 
stos j universitetą. Studentai jau 
dabar baugina, kaip sunku būsią
universitete: pusė tų, kurie į uni
versitetą įstos, nubyrės kelyje prie 
diplomo. Tėvai su ašaromis Algio 
maldauja, kad mestų veiklą orga
nizacijoje, kad atsidėtų tik moks
lui. Algis iškilmingai pasižada — 
ir draugams praneša: jis studen
tas, tad iš lietuviško gyvenimo iš
eina į pensiją.

Buvo laikai, kad tik medikai 
galėjo girtis visiška laiko stoka. 
Pasaulis progresuoja — kai kurių 
studentų pasiklausius, susidaro 
įspūdis, kad visą dieną jie pralei
džia prie knygos (ir miega tik per 
paskaitas). Jei studentų pasako
jimai tikri, tai gyvename mokslo 
stachanoviečių gadynėje.

Yra tiesos ir šiose studentiškose 
istorijose. Niekas, aišku, negali 
įstengti kiaurą dieną mokytis, bet 
jaudintis dėl mokslo galima ir 
dvidešimt keturias valandas, (rū
pintis egzaminais juk ir sapne ga
lima). Tikrai šie susirūpinę žmo
nės yra mokslo kankiniai. Gali
me tačiau klausti, ar ne jie patys 
kalti už savo kančią.

Žmogus taip jau sutvertas, kad 
dirbti be poilsio negali. Jei šeimi
ninkas kūnui neduoda pasilsėti 
laisvalaikiu, tai kūnas tinginiauja 
dirbdamas. Laisvalaikis nereiškia 
drybsojimo padais prieš saulę — 
nuo tokio poilsio paskui dar reikia

MANTAS

KALTOS KNYGOS
(IŠTRAUKA IŠ “PIRMIEJI METAI” — NETOLIMOS 

PRAEITIES VAIZDŲ.)

Kartą pas mane į butą užėjo 
partijos propagandos skyriaus ve
dėjas, — agitpropas. Buvo žie
mos pradžia. Svečiui sušilti pasiū
liau kavos ir stiklelį stipresnio gė
ralo. Kavą priėmė, bet stiklelio 
atsisakė. Gal vėliau, kai pasikal
bėsiąs. Skundėsi, kad šviesesnie
ji lietuviai menkai tetaikiną supa
žindinti žmones su marksistine 
ideologija ir komunizmu. Tuo rei
kalu ir su manim norįs pasikalbė
ti. Propagandos vadovo žvilgsnis 
tačiau greitai nukrypo į knygų 
lentynas. Pamatė politinės ekono
mijos Tugan Baranovskio ir Gus
tav Casselo veikalus.

— Jūs tokias pasenusias kny
gas tebelaikote savo knygų spin
toje?

— Bet aš turiu ir Markso "Ka
pitalą”.

— čia kitas reikalas. Bet tuos 
buržuazinius šlamštus patariu 
draugui mesti į krosnį.

•— Jie man reikalingi. Aš ruo
šiuos rašyti veikalą. Gal jis bus 
geresnis už “Kapitalą”, — juokau
damas bandau savo svetį.

Svetys gi visai apstulbo.
— Jei jūs rašote veikalą, tai 

jums reikia pirmoj eilėj išstudi
juoti partijos istoriją, Markso, 
Lenino ir Stalino veikalus, bet ne 
tuos supuvusius kapitalizmo teo
retikus. Ir taip jūsų protas peril
gai buvo tomis senienomis nuodi
jamas.

— O ar jūs manote, kad Mark
sas galėjo parašyti “Kapitalą”, 
nepažinęs kapitalizmo teoretikų.

Į — Marksas studijavo gyvenimą 
ir pagal tai rašė.

— Bet Marksas studijavo ir 
buržuaziniuose Bonos ir Berlyno 
universitetuose ir ten gavo dakta
ro laipsnį!

Agitpropas numojo ranka, tuo 
duodamas suprasti, kad šia tema 
jis daugiau nenori kalbėti. Dar 
gerą laiko galą jis žvalgėsi po ma
no knygų lentynas. Atsisveikino 
nieko ypatingtsnio neprašęs.

Nepraėjo mėnuo, kai naktį bu
vau prikeltas iš lovos ir kviečia
mas vykti į policijos būstinę. Kaip 
tik tuo metu sirgau: temperatūra 

ilsėtis; geriausias laisvalaikis 
yra radikalus užsiėmimo pakeiti
mas.

Studentui siūlytume žiūrėti į jo 
darbą organizacijoje kaip į kūry
bingai praleidžiamą laisvalaikį, 
tam tikrą dvasios sportą. Nėra 
tai vien metafora: jei studijų me
tais jaunuolis atsisakys šios gim
nastikos, galime būti tikri, kad į 
lietuviškąją areną jis pats nebe
grįš ir studijas baigęs. Geriausiu 
atveju grįš tik jo pinigai, bet jie 
prarasto žmogaus neatstos.

Tegu studentas' savęs neapgau
dinėja: baigęs studijas, jis neturės 
daugiau laisvalaikio. Anaiptol, jis 
atras, kad visas gyvenimo stilius 
reikalaus neturėti laiko. Jei jis 
neišmoks būti duosnus laiku savo 
studijų metais, jam teks gyventi 
bėgte. Jis bus laiko beturtis, o čia 
ypač reikalinga turtingų, duosnių 
žmonių.

Visas lietuviškas gyvenimas 
mums tegali būti laisvalaikio gy
venimas — laikas, kurį mes išsi- 
kovojame fabriko, profesijos, stu
dijų darbu. Mūsų gyvenimo ne
gali išsemti nei fabriko mašina, 
nei darbo stalas. Mūsų darbas su
teikia teisę ir į atsigaivinimą. Pi
giai neatiduokime to laiko, kada 
galime gyventi visoje pilnumoje.

buvo visai arti 40° C. Ir visdėlto 
nepavyko atsikalbėti. Turėjau vil
ktis kailinius ir vykti. Užvedė ma
ne į antrąjį augštą. Kambaryje 
rusas karininkas kapitono laips
nio. Mandagiai pasveikintas, bu
vau prašomas sėstis. Ėmiu aiškin
tis sergąs. Tai niekis: kartais ir 
sirgdamas žmogus turįs pareigų!” 
Toliau jau klausimai apie nuotai
ką, apie naujuosius laikus.

— Bet ar jūs manote, kad ser
gąs žmogus gali atpasakoti tikrą 
savo ar kitų žmonių nuotaiką? 
Jei kas skauda, pavyzdžiui dantį, 
tai viskas neskanu, viskas erzina. 
Jei netikite, prašau paskambinti 
gydytojui, kuris šiandien mane 
bute lankė. Duokite termometrą: 
pamatuosim temperatūrą, ir jūs 
pats akivaizdžiai įsitikinsite! Lei
do eiti namo. Pakviestas buvau vėl 
lygiai po savaitės. Paaiškėjo, kad 
svarbiausias reikalas tai mano 
“rašomoji” knyga, kuri norėtų 
konkuruoti su Markso ‘Kapitalu*, 
šiaip taip pavyko išsiaiškinti, kad 
su draugu agitpropu tik juokavau. 
Nėsu joks ekonomistas ir nema
nau toje srityje plunksnos ban
dyti.

Ir vėl dėl tų knygų. Vadovauju 
ir mokytojų seminarijos bibliote
kai. Pasklinda mieste gandas, kad 
aš nėsu išėmęs iš bibliotekos nau
jiems laikams draudžiamų skaityti 
knygų, bent viešuose knygynuose 
nelaikomų. Patikrinu aplinkraštį. 
Ten pasakyta išimti religinio turi
nio, fašistines ir šiaip reakcionie
riškas knygas. Pasikliaudamas 
daugiau nuojauta, negu tokio 
bendro pobūdžio aplinkraščiu, esu, 
berods, netinkamas knygas išėmęs 
ir užrakinęs atskiroje spintoje. 
Vieną tačiau dieną atvyksta kom
partijos sekretorius ir dabar jau 
oficialiai pakartoja gandą dėl ne
tvarkos knygyne. Pritariu drau
gui sekretoriui, kad dar kartą rei
kia peržiūrėti knygas, bet nesu
tinku to daryti vienas, o tik su ko
misija. Kviečiu į komisiją kompar
tijos ir komjaunimo sekretorius. 
Pažada ir ateina. Pradedam tik
rinti. Matau, kad knygos pasaulis 
jiems gana svetimas. Komjaunimo 

Lietuviškas gyvenimas yra mūsų 
laisvės, mūsų laisvalaikio išraiška.

Užtenka laiko ir mokytis, ir lie
tuviškam gyvenime dalyvauti, nes, 
dirbant nuoširdžiai, liks laiko ir 
visuomenei.

(Zs "Draugo”) A. L.

Milda Malakūnaitė

DYKUMA
Dykuma manęs nevilioja. Nėra tenai žmonių nei taip gyvy

bės, nei žydinčių gėlių, nei žalios žolės. Gyvuliai ten miršta dėl sto
kos vandens, o paukščiai nenutūpia lizdų sukti.

Yra tik tuštuma. Visas pasaulis atrodo tik nenusisekusi, su
maišyta masė iš geltonos, raudonos ir baltos spalvos, kurią saulė 
nori be pasigailėjimo iškepti, susprogdinti, sunaikinti. Kaikur pa
kraštėliais saulės numarinti, augšti ir pliki medžiai dar kelia per
džiūvusias, belapes šakas į dangų, lyg maldaudamos pasigailėjimo 
ir lietaus.

Bet lietaus nėra. Nebūtų ir vilties bei džiaugsmo tiems, kurie 
ten sumanytų apsigyventi, sustoti. Jie neturėtų nei į ką pažvelgti, 
nei su kuo pasikalbėti, nes viena diena ten nesiskiria nuo kitos. 
Prašvitusi diena tokia pat kaip vakar, kaip pernai, kaip visos tos 
dienos, mėnesiai, metai, kurie nuslenka į praeitį kaip rūkai, nepa
likdami nieko daugiau, kaip tik tuštumą, vienatvę.

Kaip ilgai galėtų šių dienų žmogus išbūti ant negyvos ir tuš
čios žemės, kaitinamas ir džiovinamas negailestingos saulės? Ar 
nemirtų ir jis, kaip tie pilki medžiai dykumos pakraščiais, rankas 
i dangų tiesdamas?

Neklausk todėl, kodėl aš myliu tikrą žemę, o ne bespalvę dy
kumą! Ten nėra tikros žemės. Tik saulė ir tuštuma.

Neklauski manęs, kodėl ar nemyliu dykumoje oazės, nors ten 
yra medžių ir paukščių jei ten nėra žmogaus. Jei ten nėra artimos 
širdies, kuri jaučia, kaip tu jauti, kuri kalba, kaip tu kalbi.

NAUJI GRADUANTAI
VYTENIS ŠLIOGERIS B. Com. A.A.S.A.

Vytenis Šliogeris

sekretorius ištraukia Merežkovskio 
“Kristus ir Antikristas”. Knygą 
reikia išimti, esanti religinio turi
nio. Paaiškinu, kad tai apysaka, 
o ne religinio turinio veikalas. 
Mokyklų kapelionai dažnai dėl 
Merežkovskio pašnairuodavo. At
verčiu dar kaikurias vietas ir paci
tuoju. Sutinka, kad knyga palik
tina. Ir taip peržiūrim vieną 
spintą. Užkliūnam už Shakespearo 
"Karaliaus Lyro”. Ar nesanti tai 
karalius garbinanti knyga? Kas 
tas Shakespearas? Išsiaiškiname 
ir paliekame jį lentynoje.

Po nepavykusių Merežkovskio ir 
Shakespearo įtarimų toliau klau
soma mano sprendimo. Baigėm 
vieną spintą, bet jų dar bent ke
liolika. Partijos sekretoriai sužiu
ro į mane ir nusišypsojo Vyresny
sis jų:

— Kad mes čia draugui mokyto
jui maži talkininkai! Rašykit pro
tokolą, o mes pasirašysim, kad 
peržiurėjom! Tiesa, kur tos kny
gos, kurias išėmėte?

Parodau užrakintą spintą.
— Kodėl jos laikomos bibliote

koje?
Paaiškinu, kad mano pirmtakas, 

kuris knygų atrinkimą buvo pra
dėjęs, kaikurias buvo atidavęs sar
gui. Aš tačiau sudėjau atskiron

STUDENTŲ ŽODŽIO 
KONKURSAS

Norėdama įtraukti daugiau mū
sų jaunuosius akademikus j lie
tuvišką spaudą, Studentų Žodžio 
Redakcija skelbia rašinio konkur
są. Bus vertinama visi Studentų 
Žodyje spausdinti studentų rašy
tieji straipsniai iki ateinančių me
tų gruodžio mėn. ir geriausio 
straipsnio autoriui bus skiriama 
£25 premija. Šiame konkurse 
dalyvauti kviečiami visi studentai 
ir abiturientai. Straipsnių temos 
nenustatomos, tik jos turi būti 
susietos su lietuviška veikla ar 
lietuvių kultūra. Straipsnių įver
tinimui ir premijos skyrimui bus 
sudaryta speciali komisija, j kurią
įeis Studentų Žodžio ir Mūsų Pas
togės Redaktoriai ir ALSS atsto
vai. Kviečiame kolege* ir kole
gas daugiau į Studentų Žodį ra
šyti ir tuo pačiu dalyvauti kon
kurse.

Studentų Žodžio Redakcija

Šiais metais N.S.W. Universite
to graduacijos ceremonijoje Vyte
niui Šliogeriui buvo suteiktas Ba
chelor of Cemmerce laipsnis.

Šio kolegos mokslo kelias gali 
būti pavyzdžiu ir paraginimu dau
geliui mūsų tautiečių. Vytenis at
vyko į Australiją 1948 m. jau 
kaip tinkama darbui jėga ir bu
vo surištas su kontraktu, pagal 
kurį, kaip daugumas žino, nebu
vo atsižvelgiama nei į išeitą moks
lą, nei į asmens kvalifikacijas. 
Dar Lietuvoje Vytenis buvo bai
gęs keturias gimnazijos klases ir 
buvęs trečio kurso studentas 
Augštesniojoj Technikos Mokyklo
je Ausburge (Vokietijoje), Staty
bos skyriuje, net prieš atvažiuo
jant į Australiją buvo gavęs Sta
tybos Techniko pažymėjimą. Aus
tralijon atvykęs jis pildė kontrak
to įsipareigojimus dirbdamas vie
šųjų pastatų bei virtuvių valyto
jų, šiukšlių išvežiotoju, stovyklos 
sargu ir kt. Skatinamas genj 
draugų ir savo tėvelio kolega ge
rokai jau po kontrakto pasiryžo 
mokytis. Per vienerius metus Syd
ney Technical College išklausė ir 
išlaikė trejų metų kurso egzami
nus iš visų dalykų, įsigydamas 
Mechanical Drawing Certificate. 
Gauti braižytojo darbo nepavyko, 
o įstoti į inžinerijos fakultetą ne
pasisekė, nes išeitojo mokslo Vo
kietijoje čia nepripažine. Teko vėl 
eiti gimnazijos kursą, kad galėtų 
įstoti į augštąją mokyklą, kas už
truko dar dvejus metus. Vytenis 
pasirinko studijuoti komerciją.

spinton, nes aplinkraštyje tepasa
kyta knygas išimti iš bibliotekos. 
Kas vėliau daryti, nėra jokios ins
trukcijos.

— Aišku, sudeginti! — atkerta 
komjaunimo vadas.

Paaiškinu, kad knygų deginimas 
yra labai nepopuliarus dalykas. 
Tai visad kvepia reakcija. Taip 
yra darę įvairaus plauko fanati
kai, o naujaisiais laikais Vokieti
joje nacionalsocialistai. Knygų 
deginimas gali pasiekti užsienį, o 
tada būsim partijos pakaltinti ne
tinkamai elgęsi. Mano komisijos 
nariai draugai partiečiai reikalą 
paėmė į galvą. Nuėjo net pas sar
gą ir pareikalavo iš jo grąžinti

Ina Česnaitė

DALYVAUJU P. L. B. SEIME
Paskendus įvykių kaleidoskope 

sunku trumpai ir greitai apibūdin
ti patirtus įspūdžius iš Pasaulio 
Lietuvių Seimo. Teko išgirsti im- 
presyvių kalbų, pasiklausyti atski
rų nuomonių diskusijų metu, per
traukomis arčiau susipažinti su 
seimo dalyviais, o pobūvių metu ir 
išsikalbėt su vienu kitu mūsų kul
tūrininku ar menininku.

Bendrai imant, seime buvo daug 
kalbama apie įvairias lietuvių or
ganizacijas, Vasario 16-sios gim
naziją Vokietijoje ir apie atskirų 
kraštų "kovas” prieš nutautėjimą.
Kiek įmanydama klausinėjau, ta
riausi įvairiais lietuviškais klausi
mais norėdama susidaryti aiškesnį 
vaizdą apie Pasaulio lietuvių veik
lą, kad nesijausčiau kaip tas pirmo 
skyriaus mokinukas, pasiklydęs į 
aštuntokų klasę. Atvirai prisipa
žinsiu — nedaug ką težinojau apie 
pasaulio lietuvius. Šis seimas tad 
gal ir yra mano svarbiausias arti
mesnis susipažinimas su pasaulio 
lietuviais ir jų veikla.

Kiek supratau, Seimo pirmas 
tikslas yra išlaikyti išeivijoje gyvą 
lietuvių tautą. Anot p. S. Barz- 
duko (dabar išrinktas į naują P. 
L. B-nės valdybą), “Lietuva yra 
ten, kur yra lietuvis”. Daug kar
tų gi tenka girdėt jaunimo tarpe 
pasisakymų, kad “kas mums ta 
Lietuva, jeigu ji nėra laisva ir jei
gu į ją vistiek niekas negrįžtų net 
ir grąžinus jai laisvę. Toks neap
galvotas išsireiškimas kyla iš to, 
kad gal klaidingai esame įsisąmo
ninę Lietuvos prasmę. Laikinai 
Lietuva mums yra ten, kur yra 
Lietuvių Bendruomenė, kur reiš
kiasi lietuvis. Užtat ir Seimas, 
suprasdamas bendruomenės reikš
mę, nedaro jokių išimčių, nes Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė yra 
visuotinė, neišskiria nė vieno 
lietuvio, kokių jis bebūtų pažiūrų, 
religijos, socialinės padėties ir kt. 
(Barzdukas).

Ryšium su lietuvybės klausimu 
prisimenu, kada dar dalyvaujant 
viename studentų suvažiavime

1962 m. jis buvo priimtas nariu 
į Australian Society of Accoun
tant ir šiemet po aštuonerių me
tų mokslo įsigijo universiteto dip
lomą. šiurpus vienuolikos metų 
mokslo kelias, visą laiką vakarais 
po gana sunkaus dienos darbo už
sidirbant pragyvenimą. Nežiūrint 
to, jis visą laiką buvo aktyvus ir 
lietuviškame gyvenime: “Gerųjų 
Bičiulių Avilyje”, Studentų sąjun
goje, sporto klube, Šviesos sam
būryje ir kt.

šiuo metu Vytenis Šliogeris ei
na atsakingas administracines pa
reigas vienoje iš pirmaujančių 
Australijoje tekstilės gamyklų. Jis 
dar numatęs toliau gilintis savo 
profesijoje po pertraukos, kurią 
jis dabar išnaudoja daugiau at
sidėdamas lietuviškam darbui, 
šiandie Vytenis dirba su studen
tais, filisteriais ir skautais. N.

VYNAS IR KEPENYS

Marseille, Prancūzija. — Gy
dytojų suvažiavime Marseillėje dr. 
Pequinot paskelbė, kad Prancūzi
joje penkis kartus daugiau žmo
nių miršta nuo kepenų sukietėjimo 
nei kituose Europos kraštuose, kur 
vyno mažiau geriama. Kai karo 
metu vynas buvo racionuojamas, 
susirgimai kepenų sukietėjimu bu
vo kritę 80 procentų.

anksčiau atiduotas sudeginti kny
gas. Sargo, pasirodo, neskubėta: 
knygas tebelaikė ant augšto, su
krovęs palėpėje. Išguitosios kny
gos grįžo į biblioteką, tik į atskirą 
spintą. Raktą nuo spintos pasiū
liau pasiimti kompartijos sekreto
riui. Gi šis:

— Jei draugas mokytojas taip 
norite!

Surašėm aktą, pasirašėm knygas 
patikrinę. Dabar jau buvau ra
mus: ateityje dėl knygų turinio 
nebebūsiu kaltinamas vienas aš, 
bet ir draugai partijos ir komjau
nimo sekretoriai. Spinta su pas
merktomis knygomis taip ir išliko 
iki raudonajai armijai reikėjo bėg
ti iš Lietuvos. ,

Australijoje, vienas suvažiavimo 
narys užklausė, kaip mes turime 
suprast lietuviškumo prasmę. Mu
ms gi nepakanka remtis kokiais 
sentimentaliais paaiškinimais (jei
gu jų ir turėtumėm) arba tėvų 
patriotiškumu, kurio pagrindą mes 
ne visada supratom. Konkretus tai 
pasisakymas, kuris gal suvažiavi
mo svečiams ir nepatiko, bet tai 
apibrėžė tipiško, išeivijoje užau
gusio studento padėtį. Su pana
šiais klausimais susidūriau ne tik 
studentų suvažiavime Čikagoje, 
bet ir moksleivių stovykloj Wasa- 
goj, Kanadoje. Tas įrodo, jog toks 
klausimas ne tik buvo, bet yra ir, 
be abejo, ateity bus svarbus ir ak
tualus.

(Nukelta į psl. 4)

NIJOLĖ VAIČIURGYTĖ, B .E.
Nepasiduodama vyrams šiais 

metais Nijolė taip pat įsigijo dip
lomą iš ekonomikos. Gimus Kaune 
Nijolė dalį vaikystės praleido Vo
kietijoje ir mokslą pradėjo lietu
viškoje mokykloje, kur baigusi ke
turis skyrius atvyko į Australiją 
ir čia perėjusi eilę mokyklų pa
galiau Sydney universitete gauna 
diplomą. Dar studijuodama dirbo 
ir dabar baigusi tebedirba Reser
ve Bank of Australia, Research 
Dept

Lietuviškame gyvenime Nijolė 
yra aktyvi ir visur nuoširdžiai 
talkininkauja įvairioms organiza
cijoms. Dainavo Dainos chore, ak
tyviai reiškėsi ALSS, o dabar įsi
jungusi į Sydnejaus Filisterių Bū
relį. N.D.

NAUJAS GRADUANTAS
BRISBANĖJE

Queensland’o Universitetą bai
gusių lietuvių skaičius vėl padi
dėjo vienu nariu — Daliu Saga- 
čiu.

Jis gimė 1942 m. birželio 11 d. 
Lietuvoje. Pradžios mokyklą bai
gė St. James Christian Brothers’ 
College, o gimnaziją St. Joseph’s 
College, Gregory Terrace. Į uni
versitetą įstojo 1959 m. Gamtos 
— Matematikos (Science) fakul
tetą, chemijos skyrių ir š.m. ge
gužės 9 d. jis savo studijas baigė 
gaudamas bakalauro (B. Sc.) lai
psnį.

Besimokindamas, D. Sagstys 
aktyviai dalyvavo lietuviškoje vei
kloje. Skautas nuo pat Brisbanės 
Vietininkijos įsteigimo. įvairiuo
se parengimuose dažnai grojo 
akordeonu tautinių šokių grupei. 
Universitete priklausė Lietuvių 
Studentų Būreliui ir Speliologinei 
Draugijai. Dabar dirba Universi
tete demonstratoriumi ir studijas 
gilina toliau.

J. ir A.

3
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Dalyvauju P. L B Seime
šią “lietuviškos orientacijos” fa

zę kaikurie jau pergyvenome ir su 
laiku pamatėme, kad patriotizmas 
susidaro ne vien tik iš sentimentu 
(nors to visai nesmerkiu), bet re
miasi racija ir lietuvio žmogaus 
bei jo bendru pastangų praeity ir 
dabarty įvertinimu. Studentas tad 
turėtų artimiau susipažinti su lie
tuvių literatūra, lietuvių tautos 
praeitim, jos nemirštančia dvasia, 
ypač jos rašytojais, menininkais 

' ir mokslininkais, kurie mūsų kul
tūros puoselėtojai.

Tą lietuvybės sąvoką ugdant lie
tuviui studentui ir moksleiviui bū
tina aktyviai dalyvauti bet kokioj 
lietuviškoj organizacijoj, kur yra 
apstu progų per imt iš vyresniųjų 
tas svarbias žinias iš tautos pra
eities, prosenių žygius, tautos pro
gresą, kuris nežiūrint visų bevil
tiškų sąlygų realizavosi Vasario 
16-sios akte ir kurio pėdomis eina 

■ ir Pasaulio Lietuvių Seimas. Tas 
ir priveda mus prie antrosios es- 

v minės P. L. B-nės žymės.
Tai yra kovojanti lietuvybė, ku

ri yra kelias viso išeivijos lietuvių 
gyvenimo. Išklausius p. J. Kar
delio pranešimo apie peticiją 

' Jungtinėms Tautoms, susidariau 
nuomonę, kad tai būtų idealus žy
gis, susijungus su latviais ir es
tais, pareikšt visam pasauliui, kad 
esame gyvųjų tautų tarpe, kad eg
zistuojant. Taigi, kilnus tikslas, 
kas įrodytų ne tik svetimtaučiui, 
bet ir nutautėjusiems mūsų tarpe, 
jog “lietuvis” nėra tuščias žodis, 
ne bereikalingas burnos aušinimas. 
Kovotumėm ne fizine jėga, bet 
kontruktyviai, propaguodami savo 
kalbą, kultūrą, savųjų atsiekimus. 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, 
neišskirianti nė vieno lietuvio, yra 
toji inspiracija kiekvienam lietu
viui reklamuot savo tautą šimtme
čiais tvėrusią ir energingą. Ar tai 
ne fantastiškas reikalavimas pa
matyt, kiek daug pergyvenę mūsų 
tėvai, nežiūrint dabartinių rūpes
čių, vistiek dirba visuomenišką 
darbą ir tuo stiprina lietuvybę. 
Ar ne milžiniškas nuveikimas po

(Atkelta iš psl. 3) 
palyginus trumpo laiko pamatyt 
laisvų kraštų lietuvius atstovus, 
susirinkusius į lietuvių seimą pasi
tarti aktualiaisiais reikalais? Tai 
įrodymas, kad šitoji tauta nepasi
duoda pigiai svetimųjų įtakai, ir, 
nors būdama kitiems tolerantiška 
nuo senų laikų, nenori suvirti “tir
pinimo katile”.

Jau anksčiau minėjau, kas lietu
viui studentui ir moksleiviui svar
biausia proto keliu priimt lietuvy
bę kaip vertybę. Man atrodo, kad 
turėtume daugiau bendradarbiaut 
su bendruomene, nors gal daugiau
sia bijom susidurt su bendruome
nės barniais. Čia seime teko pa
just atbalsį tų garsų, kurie savu 
laiku grėsė lietuvių vienybei Aus
tralijoje. Neįsijungiau, nes ne
manau, kad būčiau ką padėjus sa
vo pastabomis tuose reikaluose, 
kurie tik iš tolo lietė mano pirmuo
sius metus universitete. Be to, 
buvau ištikima Australijos Liet.

Aldona Mikužy t ė

Studentų Sąjungos nepartiniam 
nusistatymui ir vengiau painiotis 
praeities “šešėliuose”. Man at
rodo, kad kalbu už studentus ir ne
seniai baigusius sakydama, jog 
geriau vadovautis pozityviom idė
jom prisigeriant vertingų lietuviš
kų tradicijų. Tas padės ir savos 
asmenybės lavinimui, ir lietuviš- 

• kūmo ugdymui.
Kalbant apie perėmimą lietuvių 

kultūros prieinu prie kultūrinės 
seimo dalies. Kaip kad Alė Rūta 

’ Lietuvių Rašytojų Draugijos var
du minėjo, Seimas įrodė lietuvių 
rašytojų, poetų, muzikų ir daili
ninkų įvertinimą paruošdamas 

1 specialias programas, kur dalyva
vo mūsų lietuviai menininkai. Tri
jų dienų tarpe įvyko du koncertai, 
meno ir spaudos parodos.

’ Penktadienį, rugpjūčio 30 d.
8 vai. vak. Prisikėlimo salėje įvy- 

’ ko Literatūros vakaras ir piano 
rečitalio programa. Gėrėjausi ra- 
.šytojų kūriniais (ypač man patiko 
Kotrynos Graudienės poezija) ir 
žavėjausi pianisto A. Kuprevičiaus 
išpildymu.

Paskutinę seimo dieną garsiam 
O’Keefe centre įvyko meno paro
dos atidarymas po iškilmingų pa-

maldų Toronto Arkivyskupijos šv. 
Mykolo Katedroje (Mišias laikė J. 
E. vysk. V. Brizgys ir pamokslą 
pasakė prel. V. Balčiūnas, iškelda
mas tautybės ir religijos artimu
mą). Meno parodoje dalyvavo 21 
lietuvis dailininkas iš Kanados, 
JAV, Europos, Afrikos, Pietų 
Amerikos ir Australijos. Koncer
tinėj programoj dalyvavo sol. St. 
Baras, kurį jau man teko anksčiau 
girdėt Los Angeles’ ir Chicago 
miestuose. Įvairiais rinkiniais pa
sirodė solistai A. Stempužienė, L. 
Šukytė, V. Verikaitis, kuriems 
akomponavo D. Skrinskaitė ir St. 
Gailevičius. Garsus jau Lietuvoje 
smuikininkas Iz. Vasyliūnas su sū
num pianistu V. M. Vosyliūnu iš
pildė Budriūno “Raudą” ir Banai
čio “Rapsodiškąją sonatą H moli”. 
Augščiausias emocinis momentas 
pasiektas, kai jungtinis Toronto ir 
Hamiltono chorai drauge su solis
tais užbaigė iškilmingai koncertinę 
dalį. Toliau sekė banketas ir ge
roj nuotaikoj liejosi kalbos, kur 
įvairūs seimo. dalyviai bei svečiai 
sveikino atlikus trijų dienų inten
syvų darbą.

Daugiausiai gailiuosi tik vieno 
dalyko, būtent, kad nebuvo dau
giau atstovaujančių iš Australijos 
studentų, kurie galėtų grįžę pasi
dalint savo įspūdžiais. Aš asme
niškai pasijutau labai laiminga tu
rėjus progą dalyvauti seime ir su 
gilia pagarba atsiminsiu tas tris 
svarbias dienas.

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 StM 
Melb., C.I. (Priešais Melbourne Town Hall)

Tel. 82-2231

Akademinė kronika
Teisininkė Gražina Biveinytė, pasivaikščiojusi po pasaulį (nežinia ko 
jieškojusi) neseniai grįžo atgal į Australiją ir ramiai darbuojasi Can- 
berroje.

Dantų gydytoja Nitą Grincevičiūtė vis dar tebėra pakely j Aus
traliją. Ji turėjo jau čia būti Velykoms, bet praėjo ir Sekminės, ir jau 
artėja Visi Šventieji, o ji vis dar nepriartėjo prie Australijos. Jeigu 
ji keliaus žingsnis pirmyn, du atgal, tai namo sugrįš iš kitos žemės 
pusės!

Išmaišęs Melbourną St. Grincevičius vėl sugrįžo į Sydnėjų kelti ne
ramumų. Pasirodo, jį vilioja tolimosios neištirtosios visatos erdvės. 
Neseniai jis, padedamas kitų inžinierių, paleido į stratosferą balioną 
norėdamas iš augštai patikrinti lietuvių studentiškojo gyvenimo pul
są. Tyrimų rezultatus greičiausiai patieks filisterių būrelio posėdyje, 
į kurį jis ir pats neseniai įstojo.

Elvira Krausienė beaugindama dukrelę užsiaugino sau antrą diplomą 
iš pedagogikos. Matyt, mokėjo suderinti praktiką su teorija.

Neseniai Sydnėjaus studentai surengė viešus debatus apie politiką ir 
moralę. Reikia spėti, kad šiai temai impulso jiems davė buv. ministe- 
ris Profumo ir populiarioji Kristina.

ALDONA MIKUŽYTĖ koplyčioje Adelaidėje stovi jos iš
drožtas Rūpintojėlis, vienai bažny- 

rė stacijas, ji tiek užsiėmus, kad 
beveik kitų interesų ir neturi: šei
ma, mokslas ir menas užpildo vi
są jos laiką. A .S.

KAS TAS JOHN GIELGUD?

Gimusi Lietuvoje. 1949 m. atvy- čiai Adelaidės priemiestyje sukū- 
kusi į Australiją baigė paskutinius 
pradžios mokyklos skyrius ir vė
liau užbaigus gimnaziją įstojo į 
Technologijos Institutą Adelaidė
je studijuoti sąskaitybos (Accoun
tancy). Studijavo vakarais, nes 
dieną dirbo namuose pas tėvą gy
dytoją kaip sekretorė. Išeitojo kur
so egzaminus išlaikė augščiausiais 
pažymiais. Tuo tarpu Aldona dir
ba vienoje Adelaidės firmoje ir 
svajoja pakeliauti vėliau po pa
saulį.

Lietuviškame gyvenime Aldona 
aktyviai dalyvavo visą laiką. Nuo 
pat mažens skautė ir už nuopelnus 
skautų organizacijoje ji apdova
nota “Tėvynės Dukros” žymeniu. 
Jau penkeri metai kaip šoka tau
tinius šokius. Sporte ji taip pat 
yra viena iš Adelaidės Vyties iš
kiliųjų stalo tenisininkių. A .S.

Nieko nesigirdi apie Melbourne studentus. Jie greičiausia užgulę ruo
šia Studentų Sąjungos statuto projektą, kurį turėjo pristatyti praė
jusiam studentų suvažiavimui. Po garsiosios melbourniškės bylos jie 
įsigijo nemažai praktikos paragrafuose.

Lapkričio mėn. 4 d. Perthe pra
dės savo trumpas gastroles dauge
lio kritikų laikomas žymiausia bri
tų scenos figūra Sir Arthur John 
Gielgud. Po to jis aplankys eilę 
kitų didžiųjų Australijos miestų ir 
paskiau vyks dar į N. Zelandiją. 
Tai pirmas šio žymaus scenos me
nininko vizitas Australijoje. Jo 
programą sudarys solo atliekama 
Šekspyro kūrinių antologija, susi
dedanti iš 30 Šekspyro dramų ir 
sonetų, pavadintų “Žmogaus am
žiai”. Čia Gielgud pasirodo savo 
žymiausiose rolėse (dalyse) iš 
Hamleto, Othelo, karaliaus Learo 
ir kit. Visos antologijos atlikimas 
trunka apie 2 vai. Pirmą 
kartą su savo montažu Gielgud pa
sirodė 1957 m. Edinburgo festiva
lyje. Aukštai įvertintas jis po to 
aplankė didesniuosius Anglijos 
miestus, J.A.V., Kanadą ir V. Eu
ropą. Visur jis turėjo didelį pasi
sekimą ir kritikų laikomas didžiau
siu pasaulyje Šekspyro kūrinių 
interpretatorium. “Jo balsas netu
rįs lygaus visoje šioj kartoje savo 
grožiu, išraiška ir apimtim”, — 
taip kritikai vertina. Scenoje jis 
drąsus, net išdidus, savim pasiti
kįs, bet privačiame gyvenime — 
šeimoj ir draugų tarpe — labai 
kuklus ir kaip jo brolis rašytojas 
Vai. Gieldgud sako — lyg nepaten
kintas savo siekimais.

Sir Arthur John Gieldgud (gi
męs 1904 m. S. Kensingtone, Ang
lijoje) mums yra įdomus dar ir tuo 
(tą ir jo pavardės skambesys pri
mena), kad jis yra žinomas Lie-

tuvos istorijoje Gelgaudų giminės 
ainis.

Plaukiant Nemunu nuo Kauno į 
vakarus praplaukiama Gelgaudiš
kio dvaras ir pilies likučiai. Ta 
pilis yra liudytoja tolimos praei
ties kovų su kryžiuočiais. Nuo 17 
šimt. antros pusės pilį ir dvarą 
valdė Gelgaudų giminė ir nuo to 
laiko ir vardas yra likęs. Gelgau
dų giminė yra sena. Vienas tos 
giminės narys buvo vyr. Lietuvos 
teisėjas, Žemaičių vietininkas; 
antras — karaliaus Vladislovo sek
retorius, ministeris ir Lietuvos 
Seimo pirmininkas; trečias — da
lyvavęs Liublino Uniją sudarant. 
Pagaliau, valdęs Gelgaudiškio dva
rą, buvo Lietuvos maršalas (My
kolas Gelgaudas). 1831 m. sukili
me Mykolo Gelgaudo sūnus Anta
nas Gelgaudas vadovavo Lietuvoje 
veikiančiai sukilėlių kariuomenei.

Generolas Antanas Gelgaudas 
lenkų sukilėlių buvo pasiųstas or
ganizuoti sukilimą Lietuvoje, kad, 
be kita ko, čia sudarius sukilimo 
frontą būtų sumažintas rusų spau
dimas pačioje Lenkijoje, ypač po 
kaikurių aštrhj smūgių. Gen. Gel
gaudas Lietuvoje bajorų buvo su
tiktas su dideliu entuziazmu, tie
siog kaip gelbėtojas. Sukilimas 
plito visame krašte. Tačiau gen. 
Gelgaudas, atvykęs į Lietuvą, ne
siėmė skubių veiksmų ir daug lai
ko sugaišo įvairioms iškilmėms. 
Tuo pasinaudoję rusai. Kaune 
esančią įgulą jie sujungė su Vil
niaus įgula ir puikiai pasirengė. 
Gen. Gelgaudas puolė Vilnių (1831

IEVA POCIENĖ
Dar Lietuvoje pradėjo studijuo

ti V.D. Un-te architektūrą, bet 
nebaigusi pasitraukė 1944 m. iš 
Lietuvos. Atvykusi į Australiją 
1959 m. stojo į meno mokyklą pa
grinde studijuodama skulptūrą ,o 
šalutiniais dalykais pasirinko ta
pybą, grafiką ir paišybą. Labiau
siai traukia ją skulptūra, kur ji 
f alinti geriau išreikšti ir pagauti 

aikto esmę trijų matavimų erd
vėje. Šiemet baigus meno mokyklą 
ji ateinančiais metais numato dės
tyti meną Scotch College Adelai
dėje. Kaip skulptorė p. Pocienė 
yra gražiai užsirekomdavus. šiais 
metais ji gavo pirmą premiją iš 
Royal Art Society už vieną iš sa
vo medinių figūrų, šv. Kazimiero

ANTANAS LAPŠYS B. Arch.

Geručiui Kišonui prieš akis lengva vasara ir saulėtos atostogos: jis 
sėkmingai išlaikė medicinos ketvirto kurso egzaminus!

Neištirta, ko 
puikiausia tema disertacijai!1 ‘

Kaip spaudoj skaitėme, latviai studentai sau disertacijoms temas ren
kasi iš latvių ar Latvijos gyvenimo. Ar nevertėtų latvių pavyzdžiu 
susidomėti ir 
ir nepaliesta

Robertas Baužė devintą prakaitą lieja ruošdamasis baigiamiesiems 
medicinos egzaminams, bet vistiek savaitgaliams dingsta iš namą 
“prasivėdinti”. Motinos perspėtas atsiliepė: ką, mama, ar nori, kad aš 
likčiau grybas!” Gugis

Kuklūs mūsų studentai, nes be sporto niekur į viešumą neprasikiša. 
Dar kuklesni baigusieji, kurie drovisi pasisakyti, kad jie baigę. Gir
dėjome, kad šiais metais universitetus yra daugiau baigusiųjų, negu 
čia paskelbtieji.

mūsiškiams — mūsų tautos praeitis yra tokia turtinga 
dirva.

jieško melbourniškiai broliai Kazlauskai Sydnėjuje —
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sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia
jam giminaičiui ar draugui pagerbti.

m. birž. 19 d.) su virš 20.000 ka
riuomenės, bet rusų buvo nugalė
tas ir sužeistas turėjo pasitraukti. 
Kilo tarp vadų ginčai ir armija 
pasiekusi Kuršėnus suskilo. Gen. 
Gelgaudas jau nebebuvo laikomas 
vyriausiu vadu. Jis su dalim savo 
kariuomenės pasitraukė į Prūsijos 
pasienį ir vedė derybas su vokie
čiais dėl nusiginklavimo. Už tai 
kiti sukilimo armijos vadai jį ap
kaltino išdavimu ir vienas karinin
kas gen. Gelgaudą nušovė (1831. 
VII.13). Tas kaltinimas buvo bet
gi visai nepagrįstas. Ir kiti vadai, 
vos po kelių dienų, pamatę aiškų 
pralaimėjimą ir beviltiškumą, lei
dosi vokiečių nuginkluojami.

Gen. Antano Gelgaudo kūnas 
buvo palaidotas prie Minijos upės 
Kisinių kapinėse. Žymiai vėliau 
jo giminės, gyveną Anglijoje, ant 
kapo pastatė paminklą su lietuviš
ku įrašu: “Antons Gelguds, iš 
Lietuvos valdonų giminės”.

Gelgaudų giminės palikuoniai, 
kaip politiniai emigrantai, persi
kėlė į Angliją. Iš tos giminės yra 
kilę ir Sir Arthur John Gieldgud 
ir jo brolis rašytojas Vai. Gield
gud.

Gal skaitytojai prisimena kaip 
prieš porą metų Sydnejuje buvo 
Čilės gen. konsulas pavarde Do- 
mejko. Tai žymaus lietuvio gam
tininko Domeikos, taip pat dėl ne
laimingų sukilimų palikusio tėvy
nę, ainis. — nas

Palinkimas menui ir kūrybai 
aiškiai Antanui kelią nubrėžė tie
siai architektūros fakultetan, ku
rį baigė su Honors degree, gau
damas architekto diplomą Adelai
dės universitete. Gimęs Lietuvoje 
1940 m., Adelaidėje Antanas stu
dijuodamas gavo stipendiją, tad 
nereikėjo laiko gaišti pašaliniams 
uždarbiams. Ir studijų metu veik
liai reiškėsi lietuvių gyvenime: bu
vo ilgametis sporto Klubo “Vy
ties” narys, du kartus priklausė 
Pietų Australijos jaunių krepši
nio rinktinei, ilgą laiką šoko tau-

tinius šokius, ALSS Adelaidės 
skyriaus valdyboje buvo net tris 
kartus ir 1961 metais valdybos 
pirmininku, tuo išjudinęs studen
tų veiklą ir įvedęs naują tradici
ją — meno parodas studentų tar
pe. Gerai baigęs akademinę ar
chitektūros dalį, dabar stengiasi 
tobulintis praktikoje ir dirba ar
chitektų firmoje Sydnejuje, kur, 
kaip teko patirti, turi dažnai pa
sitenkinti vietoj algos tik geru 
darbo įvertinimu. Apsistojęs Syd
nejuje tuoj įsijungė į vietos lie
tuvių gyvenimą dalyvaudamas 
studentų, filisterių ir sporto veik
loj. A.S.

GYVENIMAS IR 
EGZAMINAI

Kartą Aleksėj Pieškov ir Fie- 
dor šalapin laikė konkursinius eg
zaminus, norėdami gauti vietą 
chore. Laimėjo Pieškov. Vėliau 
Pieškov pagarsėjo kaip rašytojas 
slapyvardžiu Maksim Gorkij 
(1868—1938), o šaliapinas ilgą 
laiką buvo vienas iš garsiausių 
pasaulyje solistų, baritonų.

KULTŪROS PASAULY
★ O. Matusevičiūtė, Vilniaus 

mokslinės bibliotekos darbuotoja, 
1503 m. Strasburge išleistos kny
gos “Tractatus sacerdotalis” pa
skutiniame ’ puslapyje užtiko ran
ka užrašytą lietuvišką tekstą, ku
ris, sprendžiant iš kalbos, orto
grafijos ir rašto pobūdžio, pri
klauso XVI a. viduriui. Tekstas 
rašytas lietuvių rytiečių (džukų) 
tarme. Jame yra daug vertingų 
žodžių lietuvių kalbai nagrinėti. 
Tekstą tyrinėja docentai J. Lebe
dys ir J. Palionis; tyrinėjimo re
zultatus žada paskelbti universi
teto moksliniuos darbuos, šis 
rankraštis gali būti ankstesnis už 
1547 metais išleistą pirmą lietu
višką knygą — M. Mažvydo “Ca- 
techismusa Prasty Szadei".

A Rašytojo Jurgio Gliaudo* 
knygoi Namai ant smėlio angliš
koji laida (House upon the Sand) 
susilaukė ne vien tik Times žur
nalo pripažinimo ir įvertinimo, 
bet labai geri atsiliepimai pasiro
dė ir The Library Journal ir Lon
dono magazinuose. Visur knyga 
išgiriama ir pristatoma, kaip lie-

tuvių literatūros kūrinys, tuo pri
sidedant prie lietuvių literatūros 
populiarinimo.

★ Žygimanto Senojo ir Žygi
manto Augusto laikų sidabrinių 
monetų lobis aptiktas Trakuose, 
kasant pamatus namams. Rastas 
molinis indas su 10 kg. varinių 
monetų, priklausančių XVII a. 
antrajai pusei. Abu radiniai per
duoti Trakų muzėjui.

AUSTRALIJA TOLSTA 
NUO AMERIKOS

Trys Australijos mokslininkai 
skelbia nustatę, kad Australijos 
žemynas per 100 milijonų metų 
nutolo nuo Šiaurės Amerikos 
3,400 mylių.

ARMONIENES KNYGA APIE 
BOLŠEVIKŲ “ROJŲ”

Parašyta dr. A. Nasvyčio, išver
sta jau į 6 kalbas, bet 95 proc. 
Amerikos knygynų nepriima jos 
platinti, nes Amerikos politika taip 
pasukta, kad rusų neerzintų... Dau
gumas knygynų aklai seka valdžios 
politiką.

Albertas Einšteinas, baigdamas 
gimnaziją, suklupo matematikos 
egzaminuose. Vėliau buvo apdo
vanotas Nobelio premija už savo 
sukurtas naujas reliativizmo ir 
kitas teorijas.

Piotr Chmielowski, vienas iš 
pirmaujančių Lenkijos kritiką, 
laikydamas egzaminus brandos 
atestatui gauti, susilaukė nepa
tenkinamo pažymio iš literatūros.
4*****4*******M««*M4%W*MMM

BIBLIOGRAFINĖS ŽINIOS
Marija Gimbutas: The Balts. 

London 1963. Leidėjas Thames 
and Hudson. 286 pusi. Kainą 80 
šil. — Dr. M. Gimbutienė šioje 
knygoje, pasiremdama archeologi
nių kasinėjimų duomenimis ir kitą 
autorių literatūra, aprašo baltą 
(lietuvių, latvių, prūsų) praeitį 
nuo jų atsikraustymo į Pabaltijį 
iki Lietuvos valstybės įkūrimo try
liktame šimtmetyje. Tai yra pir
mas šios rūšies istorinis veikalas. 
Knyga labai gražiai išleista ir gau
siai iliustruota. Ji yra viena iš 
didelės serijos knygų, kurias lei
džia ši anglų leidykla tituline ant
rašte: Ancient Peoples and Pla
ces (Senovės tautos ir vietovės).
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Adelaides kronika
Romanas Arlauskas korespon- moralizavo priešą. J. Jaunutis re-

dencinių šachmatų pasaulio pirme
nybių finaluose sužaidė lygiomis 
prieš Prancūzijos atstovą V. Ber- 
graser ir laimėjo prieš australą 
M. Salm. Pralaimėjimo nepaty
ręs, surinkęs 4 1/2 taškus ir pra
radęs 1 1/2 taško. R. Arlauskas 
pirmenybių lentelėje šiuo metu už
ima pirmą vietą. Sekančios pir
maujančios pozicijos lentelėje at
rodo taip: 2. P. Dubinin (Sov. 
Sąj.) 3 1/2 — 1.1/2, 3. G. Bori
senko (Sov. Sąj.) 3 1/2 — 2 1/2, 
4. J. Coolen (Belgija) 3 — 5. 5. 
A. Lundquist (Švedija)' 2 1/2 — 
3 1/2.

*
Vyties sporto klubas, spalio mėn. 

26 d. ruošia tradicinį kaukių balių, 
Lietuvių Namuose. Valdyba pas
kyrė vertingas premijas origina
liausiai apsirengusiems baliaus 
svečiams.

Robertas Sidabras, klubo v-bos 
pakviestas, sutiko perimti lauko 
teniso sekcijos vadovo pareigas.

KREPŠINIS

Vytis (jaunučiai) — C. Y. (pur
ple) 28:30 (10:10) Grand finalo 
rungtynėse jaunieji vytiečiai at
kaklioje kovoje pralaimėjo katali
kų jaunučiams.

Vytiečiai rungtynes pradėjo per 
lėtai ir nervingai. Jaunieji lietu
viai nesiveržė prie priešo krepšio, 
bet žaidimą vedė iš tolimesnės dis
tancijos. Sėkmingais J. Jaunučio 
ir P .Kano tolimais metimais vy
tiečiai pirmavo 10:6, bet kėlinio 
pabaigoje priešas išlygino.

Po pertraukos žaidimą diktuoja 
katalikų jaunučiai ir trečią ketvir
tį jie pirmauja 22:18. Po to rezul
tatas vėl kyla priešo naudai ir 4 
min. iki rungtynių pabaigos — 
30:22. Per vėlai, bet vytiečiai per
ėjo į spartos žaidimą ir visai de- 

zultatą lygina, bet A. Jaunučio ir 
J. Bradley neišnaudotos “mirti
nos” progos atnešė vytiečiams 
vienintelį ir skaudų pralaimėjimą 
1963 mt. žiemos sezono pirmeny
bėse.

Katalikų jaunučiai parodė gra
žų žaidimą. Komanda taktiškai 
gerai paruošta, matėsi gražių kom
binacijų ir nusipelnė Pietų Austra
lijos iki 14 mt. amžiaus čempionų 
vardo.

Vyties jaunučiai pralaimėjo nes 
nesiveržė nuimti nuo priešo krep
šio atšokusių kamuolių. Nedova
notina klaida, nes komanda turi 
tris augštaūgius žaidėjus. Geriau-’ 
šiai ir rezultatingiausiai sužaidė J. 
Jaunutis (junjoras). Jonas {pa
tingai veržliai žaidė rungtynių pa
baigoje ir jo pastangų dėka rezul
tatas sušvelnintas. Energingai 
žaidė ir P. Kanas. Petras taikliai 
mėto iš toliau, bet turėtų veržtis 
arčiau prie priešo krepšio. A. Jo- 
navičius realizavo gražiausią toli
mą metimą, bet taip pat turėtų 
būti veržlesnis prie priešo krepšio. 
A. Jaunutis ir P. Arlauskas jau
niausi k-dos žaidėjai stokoja ūgio, 
bet užtai pilni energijos ir gerai 
užima pozicijas. Taškus pelnė: J. 
Jaunutis 12, P. Kanas 8, A. Jaunu
tis 4, A. Jonavičius 2 ir J. Brad
ley 2.

*

Nijolė Vyšniauskaitė II-tros 
mergaičių k-dos žaidėja pripažinta 
geriausia ir sportiškiausia krepši
nio žaidėja V-toje div. Sezono me
tu Nijolė surinko 38 rungtynių tei
sėjų balsus.

*

Jonas Jaunutis (junj.) surinko 
31 balsą ir taip pat pripažintas 
geriausiu krepšininku iki 14 mt. 
amžiaus.

Sporto Įvairenybės
Į EUROPĄ MOKYTIS

Iki šiol apie Amerikos slidinin
kus šuolininkus buvo žinoma tik 
tiek, kad jie jokiose šiek tiek 
reikšmingesnėse tarptautinio po
būdžio varžybose negalėdavo už
imti vietų pirmajame penketuke. 
Neseniai sukvietė specialų pasita
rimą, kuriame buvo svarstomas 
pasiruošimo olimpiadai Insbruke 
klausimas. Amerikiečiai ketina čia 
“tarti savo žodį" ir ant trampli
no. Buvo nutarta pasiųsti talen
tingiausius jaunus sportininkus 
mokytis į Europą. Jau gruodžio 5 
dieną keturi amerikiečiai — Džo
nas Belfencas, Paulas Džonsonas, 
Ralfas Zembas ir Džonas Boueras 
atvyko į Zefeldą (Austrija), kur 
pradėjo treniruotis žinomo aus-

Jonas Gumbys surinko 23 balsus 
ir užėmė penktą vietą augščiau- 
sioje (District) klasėje. Turint 
omenyje, kad Jonas nedalyvavo 
keturiose rungtynėse reikia paste
bėti jog rungtynių teisėjai augštai 
įvertino jo žaidimą. Geriausio 
krepšininko titulas atiteko Nor
wood žaidėjui G. Trot, kuris su
rinko 29 balsus. R. Sidabras 
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REIKALAUKITE VISOSE MAISTO 
KRAUTUVĖSE!

NEW FLAVOUR! NEW FOIL PACK!

Continental' Flavour

Nesūdytas sviestas su europietiškų prieskoniu 
naujame sidabriniame įpakavime.

trų trenerio Zepo Bradlio vado
vaujami. Keturi amerikiečių šuo
lininkai dalyvavo tradiciniame 
Europos “Keturių tramplinų” tu
re.

ALOYZAS RAČKAUSKAS 
GERIAUSIAS PASAULYJE 
A. Račkauskas, 24 metų sunku

mų kilnotojas iš Grigiškių kombi
nato Lietuvoje, spartakiados var
žybose Maskvoje, laimėjo aukso 
medalį, iškėlęs pusvid. sv. trikovė
je 427.5 kg.!

šių metų Maskvos tarpt, varžy
bų laimėtojas Bieliajevas liko 3 
vietoje su 425 kg. ir 4 vietoj — 
daugkartinis pasaulio čempionas 
Kurynovas su 422.5 kg.

Kilnotojas Račkauskas rodo 
gražios pažangos žymes;'šiais me
tais jis gerina trikovės rekordą 
trečią kartą. Balandžio mėn. jis 
pasiekę 420 kg. (geriau, negu 
Maskvos tarpt, rungtynių laimėto
jas Bieliajevas — 415 kg. ir Pan- 
-Amerikos varžybų, Sao Paulo 
čempionas amerikietis Puler — 
400 kg.), liepos mėn. Račkauskas 
iškėlė 425, o dabar427.5 kg.

DIDELIS SKIRTUMAS
šiuo metu gaminamas kino fil

mas apie Ispanijos “Realo” klubo 
(Madrisas) garsaus futbolininko 
di Stefano gyvenimą ir karjerą. 
Pagrindinį vaidmenį filme atlie
ka... pats di Stefano, kuris niekam 
nenorėjo patikėti sukurti savo as
mens. Tačiau filmo statytojai nu
sprendė atsilyginti užsispyrusiam 
futbolininkui labai savotišku būdu, 
žinodami, kad di Stefano labai 
mėgsta pinigus, jie už filmavimą- 
si moka jam nepaprastai menkas 
sumas. Žurnalistai rašė, kad “mū
sų išgarbintasis futbolininkas už 
visą filmą uždirbs tiek pat, kiek 
Prancūzijos kino žvaigždė Brigita 
Bardot už vieną nepilną filmavi-

DABAR MANO SĄŽINĖ RAMI

Antrą kandidatų į pasaulio čem
pionus turnyro Amsterdame (1956 
metais) ratą mėgėjus nustebino 
retas šachmatuose aklumo atsiti
kimas.

Paprastai labai užtikrintai žai
džiąs didmeistris T. Petrosian 
“pakišo” kitam tarybiniam did
meistriui D. Bronštein valdovę. 
Ypač stebino žiūrovus toji aplin
kybė, kad Petrosian pozicija tuo 
metu buvo žymiai geresnė ir, kas 
ypač svarbu, jis turėjo labai daug 
laiko, kai tuo tarpu Bronšteinas 
buvo aštriame ceitnote. Nepaisant 
to, Bronštein pastebėjo varžovo 
klaidą ir pasiėmė valdovę. Petro
sian pasidavė. 
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilei ir všvalkalai tt" (1M m.) platume, galima gauti ftrmejo 

ROSE
M WASHINGTON STRUT, BKXLKT, NAW.

SKTBIVSt Ramies Center Shop, 181 Quee- St, St. Mary*, NAW. 
Misą atstovas Jas aplaakya Hekvieaw meta.

PrafaM JwmUsm ir ilrimaHjhaaL M«e haltem voUfcal

mo dieną. Di Stefano įsižeidė. “Iš 
tikrųjų i— liūdnai pareiškė jis 
specialiame interviu reporteriams,
— man moka pernelyg mažai. Bet, 
antra vertus, nė viena žinomųjų 
kino aktorių negali man nurodyti 
bent vieną futbolo klubą, kuris su
tiktų samdyti ją net už kelis gra
šius kad ir nereikšmingiausioms 
rungtynėms". “Pasirodo, mūsų 
futbolo stabui nestinga sąmojo”,
— ironiškai pastebėjo laikraščiai 
ryšium su šiuo “atkirčiu”.

•
Gražina Juškaitė laimėjo “So

ccer Queen” konkurso rinkimus 
ir tapo Chicagos tarptautinės fut
bolo lygos “futbolo karalaitė”. 
Rinkimai vyko ryšium su 11 lyga 
ir tęsėsi net 9 savaites. G. Juškai
tė surinko daugiausiai taškų ir lai
mėjo karalaitės titulą.

Po kelių dienų įvyko banketas 
turnyro dalyviams. Ant vakarie
nės stalo stovėjo originalus tortas, 
kurio kiekvieną gabalą puošė di
džiulė šachmatų figūra iš marci
pano. Kiekvienas banketo dalyvis 
galėjo pasiimti torto gabalą. Born- 
štein iš karto pagriebė baltąją val
dovę, padavė ją Petrosian ir pa
reiškė:

Dabar mano sąžinė rami! Val
dovė, kurią pakišote man, vėl pas 
Jus...

DIDĖJA INDĖNŲ SKAIČIUS 
KANADOJE

Kanadoje šiuo metu priskai
čiuojama apie 200.000 vietos gy
ventojų — indėnų, kai prieš 60 
metų jų buvo likę vos 100.000. 
Daugiausiai indėnai gyvena jiems 
valdžios paliktuose ir aprūpina^ 
muose rezervatuose.

ROBERT RAID

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

Pora stiprių rankų kietai laiko mane iš užpa
kalio. Priešais ateina vyras ir ties manimi sustoja. 
Juk tai Pugovas! Jo ginklas įremtas man į vidurius. 
“Robertai Raidai! Tamsta suimtas. Stovėk ramiai, 
kitaip“ — Letenos, laikiusios mane iš užpakalio at
sileidžia ir apčiupinėja mane visą. Ne, jokio ginklo 
su savimi neturėjau. Pugovas sukomanduoja: “Eik 
paskui mane!”

Reiningas atsistoja ir nusispjauna. Pugovas 
išeina iš kabineto ir aš paskui jį, lydimas dviejų 
enkavedistų. Olga žiūri į mane ir sukikena. Kruu- 
gas atveria personalo skyriaus duris — jo veidas iš
kreiptas. “Pagaliau tave turime. Raidai! Mes tau 
apmokėsim už viską, tu prakeikta kiaule! Žaidimas 
baigtas, Raidai!”

Aplenkdamas Kruugą leidžiuosi su dviem rusais 
laiptais žemyn. Įstaigos durys truputį praviros, ir 
momentui pamatau Herberto išbalusį veidą ir iš
plėstas akis.

Priešais liaudies komisariatą stovi juodas au
to. Šoferis įjungia bėgius ir automobilis pašoka. Pu
govas įšoka į mašiną. Pasukęs galvą matau — Hof
fas pasilenkęs pro langą žiūri, šalia jo moteris. 
Smūgiu į pakaušį esu įstumiamas j mašiną. Aš už- 
kliūvu, krintu, bet vėl greit atsistoju — į mane at
suktas Pugovo revolveris. Paskui mane įžengia ant
rasis enkavedistas. Mes važiuojam.

Mes važiuojame pro miestą — mano miestą! Elfi 
ir motina — jos lauks manęs. Viską sutvarkys 
Herbertas. Prieš mano akis namai ir gatvės, gat
vės ir namai.

Mašina sustoja. Mes išlipame. Pugovas įeina 
į NKVD pastatą, aš su kitais dviem enkavedistais 
paskui jį. Paskui mus užsitrenkia durys. Sargybi
niui Pugovas pakiša kažkokius popierius ir einame 
toliau, lipame laiptais augštyn. Ant laiptų, kiek
viename koridoriuje visur sargybiniai. Mes einame 
ilgu tamsiu koridoriumi. Prie vienų durų Pugovas 
sustoja ir jas praveria. Mane įstumia vidun, čia 
ant ilgo pasienyje suolo sėdėję du enkavedistai pa
šoka. Pugovas eidamas prie rašomojo stalo pamo
ja vienam kareiviui, kuris sustoja veidu į duris. 
Jo rankoje naganas. Antrasis enkavedistas pripuo
lęs suima mano rankas. Puogovo palydovas pastu
mia kėdę, keturios rankos pasodina užlauždamos 
mano rankas už kėdės atramos.

Tada Pugovas palengva prieina ir sustojęs sako 
pašaipiai: “Dabar jau turime tave, Raidai! Paga
liau pakliuvai į mano rankas, tu kalės vaike!” Jis 
mirkteli akimi ir tuo momentu kažkas tvoja man į 
galvą. “Dabar jau sugautas, gudruoli!”

Jis primerkia akis, žengia žingsnį atgal ir 
trenkia kumščiu man į veidą.

“še — tu neskusta kiaule!” Burna pasipila 
kraujais. “Še dar — prakeiktas suski!” Smūgis iš 
kairės manęs vos neišverčia iš kėdės. Aš spjaunu 
krauju ir dantimis ir juokiuos, juokiuos...

“Paleist!” Trečias smūgis išmeta mane iš kė
dės. Kritęs bandau atsistoti. Vienas enkavedistas 
mane mygia prie žemės sugriebęs už gerklės. Prieš 
mane Pugovo batai. “Tu estiškas šunie, tu —” Jo 
spyris į krūtinę sukelia aštrų skausmą žemiau 
širdies.

“Ar dar neužtenka, tu estiška kiaule?” Aš ri
tuosi, ir Pugovas vėl spiria man į krūtinę. “Laikykit 
stipriai, jūs vėplos! Ištieskit jį!”

Bandau atsikelti, bet mano gerklė gniaužiama. 
“Dabar susilauksi paties gražiausio, kalės vaike!” 
Pugovas pakelia koją.

Sugirgžda durys — Pugovas pasuka galvą ir 
bejėgiškai nuleidžia koją. Tylus plieninis balsas 
klausia: “Kas čia vyksta, drauge vyr. leitenante? 
Smulkus pilkai vilkįs vyras sustoja prie manęs. “Aš 
klausiu, drauge vyr. leitenante, kas čia daroma?”

Pugovo skruostai trūkčioja. Jis garsiai atsi
kvepia per nosį.

“Ar tai šis žmogus, kurį man turėjai pristatyti, 
drauge vyr. leitenante Pugovai?”

“Taip.”
Mažasis pakelia galvą ir stebi Pugovą iš šono. 

“Tamsta, vyr. leitenante Pugovai, gavai įsakymą 
šį . žmogų man pristatyti.” Tada jis pasilenkia prie 
manęs. “Ar galite atsistoti?”

Aš atveriu burną, ir kraujo krešulys užkrinta 
ant enkavedisto rankovės. Mažasis priklauso ant 
vieno kelio ir žiūri į Pugovą iš apačios. “Tau šitas 
pigiai nepraeis, Pugovai!” Tada jis vėl pasilenkia 
prie manęs. “Ar galite kalbėti?”

Aš įtempiu raumenis, atmetu kareivio ranką, 
stojuos ir svyruodamas nusitveriu kėdės atramos. 
Kiekvienas atsidūsėjimas kaip peilio dūris! Nu
sispjaunu, ištraukęs nosinę nusišluostau lūpas. Ma

žasis nusišypso. “Na, juk nėra jau taip blogai! Ga
lite eiti?”

“žinoma!”
“Prašau su manim”. Jis eina prie durų, aš pas

kui. Pugovas seka paskui. Mažasis atsisuka: “Pa
liksi čia, Pugovai. Mes dar pasikalbėsime!”

Jis atidaro duris ir įveda į savo kabinetą. Nu
rodo fotelį. “Sėskite, Raidai! Tamstos vardas Ro
bertas Raidas, tiesa?”

“Taip”.
Jis sėdasi už stalo ir pastumia dėžutę su ciga

retėm. “Rūkykite, drauge! Dūmai palengvina”.
Pasiimu cigaretę. Mažasis man uždega. Rūkau. 

Negaliu giliau įkvėpti, bet — neturiu tam rusui 
parodyti, koks esu silpnas! Tada jis manimi nesi
domės!

Mažasis pasiduoda į priekį. “Labai atsiprašau 
už tą nesusipratimą, drauge. Tamsta juk žinai, 
kad žemesnieji tarnautojai visados persistengia!”

“Suprantama, drauge!”
“Kaip jaučiatės? Sužeistas?”
“Ne — tik keli dantys —”
“Smulkmena, drauge! Pasitaiko ir taip. Be ki

ta ko — esate pažįstamas su vyr. leitenantu Pu- 
govu?” Dabar jo veidas visai pasikeitė. Staiga jis 
man primena katę.

“Taip, pažįstu jį, drauge”.
“Teko judviem susipykti? Asmeninės sąskai

tos?”
“Taip”.
“Kodėl?”
“Dėl mergaitės”.
Jis vėl pakelia antakius. “Aha”.
Priešais jį mažytė užrašų knygelė. Atrodo, lyg 

jis ką joje rašytų. Tada vėl į mane: “Jūs kalbate 
stebėtinai gerai rusiškai, drauge Raidai!”

“Ačiū! šiaip taip”.
Mažasis atsilošia. “Pasakokite, drauge Raidai”.
“Apie ką?”
“Apie viską”.
“Nesuprantu tamstos, drauge”.
“Tikrai?” Jis pasirausia kišenėje ir parodo 

man pažymėjimą. “Kad žinotumėt, su kuo turite 
reikalo — esu ypatingas NKGB įgaliotinis iš Mas
kvos. Vadinuosi Ivanas Maksimovičius. Ir vien tik 
dėl Tamstos bylos esu čia”.

“čia kažkoks nesusipratimas, Ivanai Maksimo- 
vičiau!1”

Mažasis nusišypso. “Jūs taip manote? Aš vis
ką žinau apie Tamstą — Robertą Raidą”.

“Tad kam gi klausinėjate?”
Jis ištraukia iš stalčiaus storą mėlyną bylą ir 

atsuka į mane. “Matote, kas ant tos bylos parašy
ta — Robertas Raidas. Gerokai daug medžiagos, 

drauge! Taigi — pasakokite!”
Aš tik patraukiu pečiais. Tyliu.
“Mes galime jus priversti kalbėti, Raidai. Mes 

juk tą galime!
“Taip jūs galvojate, Ivanai Maksimavičiau?”
Mažasis sugniaužia pirštus ir lenkiasi prie sta

lo. “Gal būt ir ne, Raidai. Mes jau pažįstame to
kią veislę. Jūs estai esate prakeiktai užsikirtę! 
Jūsų draugai taip pat neprasižiojo”.

Aš šypteliu. "Manote, kad aš daugiau kalbė
siu?”

“žinoma!”
“Kodėl?”
“Nes tamsta esate daug inteligentiškesnis. Jūs 

nenorėsite tuščiai numirti. Jūs mylite gyvenimą, 
drauge Raidai”.

"išaip ar taip teks numirti".
“Jeigu tylėsite — taip, bet jei kalbėsite — ne

mirsite”.
“Aš neturiu ko pasakoti”.
Rusas atverčia bylą. “Toks kaltinimas: gin

kluoto pasipriešinimo organizavimas, šnipinėjimas, 
raudonosios armijos ardymas, bendradarbiavimas 
su priešu, ryšiai su kontrarevoliucionieriais, są
mokslo organizavimas nuversti sovietinį režimą, 
transporto sabotavimas — ar reikia dar daugiau 
skaityti?”

“Pakaks ir to, Ivanai Maksimovičiau”.
“Ir aš tos nuomonės. Jūs žinote — už kiekvie

ną tą punktą tamstai gresia mirties bausmė! Kas 
liečia kaltinimus, ką jūs galite pasakyti?”

“Nesąmonė!4*
Rusas lengvai šypteli ir abiem rankom parėmęs 

smakrą žiūri į mane. Jaučiu, kad jis tyčiojasi iš 
manęs. Pasiimu naują cigaretę, užsirūkau ir susi
domiu priešais sėdinčiu. Jo plaukai pošviesiai, ly
gūs, sušukuoti j užpakalį. Kakta augšta ir tiesi. 
Tamsūs įžėlę antakiai virš šviesiai mėlynų akių 
nuolat ir nuolat juda. Veidas per skruostų kaulus 
platus, bet patys skruostai įdubę. Smakras platus, 
bet ne masyvus. Balti marškiniai, mėlynas kakla
raištis, šviesiai pilka eilutė. Pečiai nepaprastai 
tiesūs. Ypatingasis įgaliotinis gali būti apie 37 
metų amžiaus ir atrodo inteligentiškas ir patrauk
lus.

Ivanas Maksimovičius vėl palinksta priekin. 
“Drauge Raidai! Tamsta esate inteligentas, ir aš 
manau, bus daug geriau, jeigu mes kalbėsimės visai 
atvirai”.

Aš pritariu.
(Bus daugiau)

5
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MVW PASTOGE
LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

MELBOURNE

Tinte- 
Sigito 
Oak-

so” ir kt. Vienas iš svečių išraše 
Jubiliatui žurnalų “Margutį”. Tai 
labai kultūringos dovanos. Many
čiau, kad įvairiom progom reiktų 
dovanoti knygų. Tepasidaro tai 
traditija, ir mūsoji lietuviška kny
ga nebeskurs. a.k.

giminė ir artimesnieji bičiuliai. 
Gražiai atsisveikinta ir palinkėta 
gerai įsikurti Dėdės Šamo žemė
je. Jei nepasisektų, buvo pažadė
ta neblogesnes ir sutiktuves iškelti 
sugrįžus.

SYDNEY LIETUVIŲ MOTERŲ SOCIALINES GLOBOS DRAUGIJA 
Maloniai kviečia visus mielus tautiečius, atsilankyti j mūsų rengiamą linksmą

SPALIO 19 D. “DAINAVOJE, EAST TERRACE BANKSTOWN.
Programą išpildys: p. A. Plūkas su savo grupe, ir solistė p. M. Bernotienė.
Gros kontinentalinis orkestras. Veiks ypatingai geras bufetas, bus gausūs ir vertingi fantai, 
ir kitos prašmatnybės.
Pradžia 7 vai. vak. Įėjimas 12 SU., moksleiviams 5 SU.

PAŽADAME LINKSMĄ NUOTAIKĄ. IKI PASIMATYMO!
Valdyba

ATŠVENTĖ 70-TĄJĮ 
GIMTADIENĮ

Kūrėjas-savanoris Jonas 
ris savo dukters ir žento 
Tamašausko rezidencijoje,
leigh, atšvetė 70-ųjį gimtadienį. Jo 
pasveikinti atvyko per 20 asmenų, 
giminių ir artimesnių bičiulių. 
Labai jaukioje nuotaikoje praleis
tas vakaras ir gražiai pagerbtas 
sukaktuvininkas. Albertas Zubras 
pasveikino ir apibūdino Jubiliato 
nueitų kelių, Antanas Krausas pa
deklamavo jo garbei įspūdingų mo
nologų lietuviškai iš Goethės Faus
to. Nuskambėjus “Ilgiausių Metų” 
garsams prabilo ir pats Jubiliatas 
padėkodamas už atsilankymų ir 
taip nuoširdų jo pagerbimų.

Jonas Tinteris gimęs 1893 m. 
rugsėjo 19 d. Linkuvos apylinkėje. 
Buvo kūrėjas — savanoris. Tar
navo DLK Vaidoto pulke, kuriame 
pasiekė kuopos vado pareigas pa
kilęs iki kapitono laipsnio. Nuo 
1929 m. baigęs karo tarnybų per
eina pasienio policijos tarnybon 
prie Lenkijos sienos. 1939 m. mi
rė jo žmona. Taip pat yra mirę 
jo du sūnūs: vienas vos pusantrų 
metų tesulaukęs, o kitas jau stu
dentu būdamas 1945 m. džiovos 
pakirstas.

Jubiliatas dar yra žvalus ir gra
žiai leidžia savo gyvenimo saulė
leidžio dienas dukters ir žento Si
gito Tamašausko malonioje globo
je. Žentas neseniai baigė aukštuo
sius mokslus (industriaL manage
ment) .

Sukaktuvininkas labai palaiko 
lietuviškų spaudų. Yra padovano
jęs Valstybinei Melbourne Biblio
tekai tris Lietuvių Enciklopedi
jos tomus. Ir savo gimtadienio 
proga nepamiršo bendruomenės 
laikraščio ir pasiūlė mezliavų 
“Mūsų Pastogei”. Vaišių metu 
buvo jai suaukota £ 5.4.0. Pats 
sukaktuvininkas nebuvo pamirš
tas. Jis susilaukė dovanų knygo
mis: VI. Vijeikio, Lietuva, mano 
Tėvų žemė”, Andriušio ir Radze
vičiaus, “Blezdingėlės prie Torren-

MIRĖ V. LUKAUSKAS
Po sunkios vėžio ligos š.m. rug

sėjo 10 d. mirė Vincas Lukaus- 
kas. Kurį laikų ligonis gulėjo Mac 
Gailumo Instituto ligoninėje. Ne
pasisekė gydytojams jo beišgelbė- 
ti, nes liga labai jau buvo apar- 
džiusi sveikatų. Velionis palaido
tas rugsėjo 13 d. Fawknerio kapi
nėse. Jis giminių neturėjo. Buvo 
įsigijęs pusę namo. Mirė nesulau
kęs nė 50 metų.

IŠVYKO AMERIKON
Melbourniškiai Regina ir Algis 

Garbeniai išvyko Amerikon. Jie 
kviečiami giminių, Čelovo ir Sta
sės Olšauskų, išvyko j Čikaga ir 
padės dirbti jų biznyje.

Išvykstantiems buvo iškeltos 
šaunios išleistuvės pas Krausus 
Maribyrnonge ir pas Kairius Mor
ningtone. Buvo suvažiavus visa

£

Rugsėjo 18 d. į Melbourne gele
žinkelio stotį susirinko didis būrys 
jaunimo ir giminaičiai išlydėti iš
vykstančiųjų į užjūrius. Sidnė
juje juos paglobojo Krausai 
inž. St. Grincevičius. Rugsėjo 
d. jie išplaukė laivu.

SYDNEY
k.

ir
20

LIETUVIS MOKSLO 
TYRIMUOSE

Grupė inžinierių, jų tarpe jaunas 
lietuvis inž. S.P. Grincevičius, pa
statė pirmų Australijoje 12 pėdų 
diametro balionų ir jį paleido į 
augštį. Jis buvo paleistas iš N.S. 
W. universiteto kiemo dalyvau
jant meteorologijos ir sveikatos 
departamentų atstovams. Po sėk
mingo bandymo toji pati grupė 
jaunų inžinierių pasiryžę pastaty
ti 60 pėdų skersmens balionų, ku
ris galėtų pakelti 5-6 žmones. Į 
šiuos bandymus žiūrima iš pioks-

linės ir sportinės pusės. Be abejo, 
suinteresuotos australų įstaigos ir 
taip pat tie patys inžinieriai, dau
giau domisi moksliniais rezulta
tais, būtent, atmosferinių sluogs- 
nių kintamumu. Australijoje ligi 
šiol įvaįrių atmosferinių sluogs- 
nių oro pavyzdžius laboratorijoms 
pristatydavo lėktuvai. Pakilus ba
lionu tie tyrimai gali būti atlikti 
vietoje tiksliau ir pigiau. Sporti
niu atžvilgiu balionų statymas ir 
jais skraidymas yra labai populia
rus ypač Amerikoje. Minimi balio
nai ir čia neseniai išbandytas ba
lionas buvo pripildyti karštu oru.

Šie bandymai Australijoje mums 
tiek įdomūs, kad jų paruošime ir 
praktikoje dalyvauja energingas, 
neseniai baigęs universitetų jau
nas lietuvis inžinierius St. Grin- 
cevčius, kuris yra lygiai aktyvus 
tiek vietos moksliniuose eksperi
mentuose, tiek ir Australijos lietu
vių visuomeniniame gyvenime.

S.

Dar apie Melb. Liet. Namus
(ATSAKYMAS Į NEMO STRAIPSNĮ)

SPALIO 11 D. (penktadienį) RUOŠIAMAS BRUNSWICK TOWN HALL, SYDNEY RD 
BRUNSWICK, METINIS MELBOURNO LIETUVIŲ

Rugsėjo 25 d. Nr. 38 (752) “M. 
P.” “Nemo” rašo “Melbournas te
beperka namus”, kur tarp kito aiš
kina, “kad didelis objektas susis- 
kaldžiusems Melbourniškiams neį
kandamas”.

Atrodo kiek kitaip. Už pirkimų 
salės, kur galėtų sutilpti visi Mel
bourne lietuviai, per minėjimus, 
kultūrinius parengimus, sporto 
turnyrus, balius, kur kartu atski
ros organizacijos galėtų turėti sa
vo patalpas yra pasisakę UŽ vi
si Melbourne lietuviai, kurie buvo 
užklausti, nežiūrint kur jie pri
klauso ir kokios jų asmeninės pa
žiūros.

Taip pat šiuo reikalu buvo už
klausta apie 20 jaunuolių, kurie 
man atsakė, kad salės pirkimų 
rems pinigais ir darbu.

Dar vienų dalykų reikia paaiš
kinti, kad lietuvių namus perka 
visi Melbourne lietuviai, o ne tik

ŠVIESUS

NAMU
Pradlia 7.30 vai. vakare. Pabaiga 2 vai. ryto.

Geras bufetas, žinomas kontinentalinis orkestras, puiki programa, visų mėgiamiausia 
susitikimo vieta.------------- ------

&STALUS UŽSISAKYTI PAS:
$ K. Baltokas — tel. JU 5674, A. Ramanauskas — tel. 47 7561, darb. tel. 36 7780, R. Pum-
£ putienė — 73 Finlayson st., Rosanna, darb. tel. 68 7361, J. Petrašiūnas — 65 Jacqueline

Rd., Mt. Waverley, Pr. Dranginis — tel. WM 7050, J. Dudėnas — tel. LA 5450, J. Cer- 
vinskas — 47 Gordon st., Alphington.

S
MELBOURNO LIET. KLUBO TARYBA

Mūsų Pastogės skaitytojas ir 
bendradarbis Domas Burneikis 
prisiųsdamas M.P. prenumeratų 
dar pridėjo 2 svarus sakydamas: 
“Šiuos du svarus pridedame kaip 
aukų jūsų Spaudos Baliaus proga, 
kuriame negalėjome dalyvauti. 
Juos abu su žmona atidėjome iš 
savo gaunamos pensijos”.

Šitoks kilnus ir net graudus p.p. 
Burneikių mostas turėtų priversti 
susimųstyti ir daugelį kitų, kaip 
reikia vertinti ir mylėti savų lie- 
tuvškų spaudų, čia reiškiame p.p. 
Burneikiams nuoširdžių pagarbų 
ir dėkingumų. ALB Krašto V-ba

PADĖKA
■Sydnėjaus Skautų Tėvų ir Rė

mėjų Komitetais reiškia padėkų 
visiems prisidėjusiems prie sėk
mingo pavasario šokių vakaro su
rengimo.

Ypatinga padėka priklauso 
programų paruošusiems p. Pau
lauskui, M. Apinienei, V. Anta-

GARBINGA
(Atkelta iš psl. 1) 

lygio laipsnio aukšt. mokyklų stu
dentai, kai kurie jau ir baigę. Il
sios grupės šokėjai daugumoje yra 
aukštesniųjų mbkyklų mokiniai. 
Iš šokėjų jau keli įsijungė ir į cho
ro Lithuania daininkų eiles, kiti 
dalyvauja skautų, sporto ir kitose 
organizacijose.

Visoms Adelaidės Tautinių šo
kių grupėms jau daugelį metų va
dovauja ponia B. Lapšienė, suge
bėjusi ne vien tik aukštai pasta
tyti šokėjų lygį, šokius išpopulia
rinti lietuvių ir australų tarpe, 
bet ir išauginti tinkamų padėjė- 
jų-instruktorių, kurie dirba su 
jaunaisiais šokėjais bei savaitga
lio mokyklos mokiniais.

Pereitais metais Adelaidės šokė
jai dalyvavo visuose lietuvškuose 
tautinių švenčių minėjimuose ir 
turėjo visų eilę pasirodymų aus
trališkai publikai: mokyklose, li
goninėj, tarptautiniam ir “Pasau
lio nuotakos” festivaliuose, Lega
cy Club ir kitur. Ateinančiais me
tais, kovo mėnesį, Adelaidėje ruo
šiamas III-sis Meno Festivalis į 
kurį pakviesti ir jau priimti šokti 
ir Adelaidės lietuvių Tautinių šo
kių grupė. Dar yra numatoma 
šokti Woomeroje ir Port Lincol- 
ne. Adelaidės šokėjai yra Kultū
ros Fondo ir Adelaidės Moterų 
Sekcijos globoje.

Įvykstantis spalio 20 d. koncer
tas, tikimasi, parodys mums, kaip 
progresuoja ir didėja mūsų tauti
nių šokių grupės. Pranešėjais su
tiko būti p. J. Vabolienė ir p. L. 
Gerulaitis, šokiams gros J. ir R. 
Germanaitės. Tad iki pasimatymo 
šiame mūsų šokančio, lietuviško, 
jaunimo pasirodyme.

J. Mockūnas

naitienei ir B. Kiveriui ir paau
kojusiems vertingas loterijai pre
mijas inž. Sabuliui, p.p. Butkui, 
Žygienei ir Šimborui.

Taip pat dėkojame prisidėju
siems maistu, pinigais ar darbu: 
p.p. Grybams, Badauskienei, Bel- 
kienei, Bitinienei, Daukuvienei, 
Dudaitienei, Eirošiui, Garoliui, 
Genienei, Grigužiui, Jantauskie- 
nei, Jarembauskienei, Kazlauskie
nei, Kazokienei, Keraitienei, Kon- 
drackams, Kurlinskui, Laurinai
tienei, Mickui, Migevičienei, Nor- 
vilaičiui, Paul, p., Paulauskienei, 
Petroniui, Rudžiams, Sankauskui, 
Skirkai, Statkienei, R. Šatkauskui, 
Šatkauskienei, Šumskienei, Šur- 
kaitei, šurkienei, Virgininkienei, 
Vingilienei, Zakarui, Zarembai, 
Zinkienei ir R. Zinkutei.

Sydnėjaus Skautų Tėvų ir 
Rėmėjų Komitetas

KIEK AS SUŽINOJAU!
apsimokėjus už klišių pagaminimų 
(sųskaitų paprastai prisiunčia ad
ministratorius nurodytu adresu). 
Aprašymai skelbiami veltui, netgi 
padailinti.

Adelaidės Kultūros Fondas ren
gia trečių tautinių šokių koncertų 
spalio 20 d. Liet. Namuose, čia 
dalyvaus visos penkios tautinių 
šokių grupės.

*
Norėdamas papildyti savo kasų 

Adelaidės liet, choras Lituania 
ruošia loterijų, kuri bus pravesta 
ateinančių metų vasario mėn.

Dar nevėlu paduoti žinias apie 
lietuviškas įmones, biznius ir vers
lus į ruošiamų Mūsų Pastogės ka
lendorių ateinantiems metams. 
Ypač pageidaujamos žinios iš to
limesnių vietovių, net iš N. Zelan
dijos.

NAMAI IR SENELIAI
(SKAITYTOJO NUOMONE)

Malonu būtų matyti Sydnėjaus 
senelių poilsio namus. Bet ar esa
me pajėgūs juos įsigyti ir ar pa
rinktas planas bus produktyviai 
įvykdytas? Ar mes turime tikrus 
davinius ir visus kitus apskaičia
vimus užsibrėžtam tikslui pasiek
ti? Ar Sydnėjaus lietuviai visi 
taip jau trokštų patekti į tuos 
išsvajotus senelių namus ir be jo
kių svyravimų duotų kiekvienas 
po penkis svarus? Ar Sydnėjaus 
Mot. Social. Globos Draugijos Val
dyba pakankamai išstudijavo sa
vo užsimojimo principus ir paruo
šė Sydnėjaus Lietuvių bendruo
menę, kuri pilnai sutiktų juos 
priimti? Ar nereiktų pirma su
rinkti reikalingų medžiagų ir 
spaudoje nuodugniai išstudijuoti 
šias principines detales:

1. Kiek mes turime žmonių — 
senelių, kurie dėtųsi prie Sydnė
jaus Senelių Namų?

2. Ar mes pajėgsime juos išlai
kyti ir aptarnauti?

3. Ar mes pajėgsime surinkti 
£10.000 depozitui ir vėliau mokė
ti skolos £20.000 su nuošimčiais 
pinigus davusiai įstaigai?

Man atrodo, kad šį planų įvyk
dyti Valdybai bus sunku, tiesiog 
neįmanoma. Prisiminkime savo 
Sydnėjaus lietuvių bendruomenės 
namus Redfern ir Bankstown, ku
rie taip entuziastiškai pradėti sta
tyti prieš kelerius metus ir vis dar 
nebaigti. Ar nereiktų pasiryžti pa
skubinti pirmų įrengti tinkamai 
licenzijuotų Sydney Lietuvių Klu-

bų, kuris duotų pagrindų ir šalti
nį tolimesniems planams

Dar kyla klausimas, ko mes pir
miausia norėtume: senelių namų, 
ar baigti įrengti Redferno ir Ban- 
kstowno Namus? Aš lieku prie 
antrojo motyvuodamas tuo, kad 
sydnėjiškiai risi turi namus, dau
guma š jų net po dvejus, trejus ir 
nė vienas negalvoja baigti savo 
amžiaus kokiuose tai senelių na
muose. Tie, kurie neturi, sakysi
me, savo nuosavų namų ir dabar 
miega parkuose ant suolų, norė
tų .....................
se, 
lių 
ne 
lių 
kurie kainuotų £30.000 ir duotų 
tik penkis atskirus namukus po 4 
butelius, kaip p. A. Baužė rašo, 
nepateisins tikslo.

Aš nesakau, kad tokie namai 
mums nereikalingi. Jie reikalingi, 
bet tik ne Sydnėjuje, Perthe, Ade- 
ladėje, Brisbanėje, Hobarte. Tokie 
namai turėtų būti vieni visoje 
Australijoje. Aš ciūl.— J— 
statyti Melbourne, nes 
lijos vidurys ir 
prieinami. Statyti

pernakvoti panašiuose namuo- 
kokią naudų jie atneštų sene- 
namams? Sydnėjiškiai, atrodo, 
taip jau įdomaujasi tais sene- 
namais. Tokie Senelių namai,

siūlau juos 
Austa- 

kiekvienam 
ne už 

£30.000, bet trigubai ar keturgu
bai didesnius ir čia visi benamiai 
galėtų tilpti. Juos visa lietuvių 
bendruomenė remtų ir jie visiems 
tarnautų.

Mes negalime prilygti tauty
bėms, kurios skaičiuoja po 20.000 
— 30.000 žmonių. Mūsų Čia esu tik

Jau pradėjo veikti Adelaidės 
Liet. Namuose spaudos kioskas, 
kurio vedėju Adelaidės Liet. S-gos 
Valdyba pakvietė p. M. Urbonų. 
Jau susirišta su visomis pasauly
je veikiančiomis lietuvių knygų 
leidyklomis ir priimami knygų ir 
laikraščių užsakymai. Kioskas 
drauge su skaitykla veikia šešta
dieniais ir sekmadieniais.

Melbourne apylinkės ruoštasis 
penkiolikmečio sukakties balius 
praėjo tikrai nuotaikingai. Čia da
lyvavo latvių ir estų atstovai, ALB 
Krašto valdybos vicepir-kas p. J. 
Maksvytis ir keletas šimtų vietos 
ir apylinkių lietuvių. Pažadai ap
rašyti ir paminėti šios sukakties 
iškilmes dar vis tebėra pažadais.

Sydney Liet. Mot. Soc. Globos 
Draugija vieno iš M.P. skaitytojų 
klausiama, kiek atsiras norinčių 
pakliūti į projektuojamus Sene
lių Namus. Už moteris norėčiau 
atsakyti lietuviška patarle — nie
kados neišsižadėk kalėjimo ir uba
go lazdos!

Prasigyvenus pas mus atgijo 
lietuvškas paprotys — betkokia 
proga (gimtadienio, vardadienio, 
susitaikinimo ir t.t.) rengiamas 
oficialesnis ar intymesnis pobūvis 
ir to pobūvio rengėjai ar dalyviai 
labai suinteresuoti su paveikslais 
patekti į liet, spaudų, tik nežino 
kaip. Atsakysiu už redaktorių: 
mielai bus spaudoje talpinamos to
kių privačių pobūvių nuotraukos

Ar žinote, kaip pigiai ir užtik
rintai galima laimėti tūkstantį 
svarų neperkant loterijos bilieto? 
Atsakymų duos vienas Melbourno 
lietuvis, bandęs žvejoti australų 
teisme.

Anųsyk Sydney Šviesos paren
gime iš prelegento lūpų teko iš
girsti tokį 17-jo amžiaus olandų 
garsaus dailininko Rembrandto 
įvertinimų: “grubus, brutalus, nie
ko religiško, jo neapkentė pran
cūzai”. Tas pats prelegentas, ro
dydamas antikinio pasaulio mito
logines dievybes aiškino, kad nesu 
nieko religiško, o pristatydamas 
putlias renesanso madonas įtiki
nėjo, kad tai religiniai šedevrai. 
Tokiais atvejais lietuviai sakydavo 
(irgi renesanso, t.y. atgimimo lai
kais): kas galva, tas razumas.

*
Nereikia stebėtis, 

dailininkas Henrikas
yra toks plačiai žinomas: įvairio
se konkursinėse parodose ligi šiol 
jis yra laimėjęs jau vienuolika 
premijų.

kad mūsų 
Šalkauskas

Pereitų pirmadienį sydnejiškis 
E. Dryža nutarė savo gautas meti
nes atostogas praleisti traukiny. 
Tų dienų jis sėdo į traukinį ir iš
vyko į Australijos šiaurės iki pa
sibaigs traukinio bėgiai. Tikimės, 
kad savo įspūdžių ir išgyvenimų 
p. Dryža nepasilaikys užanty.

Ku-ka

juokais
Mama: Jonuk, ar nežinai, kaip 

čia atsitiko, kad šiandien ryte bu
vo lėkštėje du gabalai pyrago, o 
dabar tik vienas?

Jonukas: Nežinau. Turbūt buvo 
tamsu, ir kito gabalo nepastebėjau.

8000 — 10.000 ir visi ekonomiškai 
nėra tokie stiprūs, kad galėtų 
kiekvienas miestas pastatyti mini
mus namus atskirai.

Gerai būtų, kad tuo reikalu pa
sisakytų kitų vietovių lietuviai ir 
būtų suvesta ir paskelbta pilna 
statistika asmenų, kurie tikrai no
ri patekti į lietuvių senelių na
mus.

MOKSLINIS KLAUSIMAS
— Ar tiesa, mamyte, kad Ado

mas ir Ieva rojuje tikrai neturė
jo drabužių? — klausia mokinu
kas savo motinų.

— Aš gi tau ne kartų sakiau! 
Ne, neturėjo.

— O ar rojuje buvo jau visi 
gyvuliai, paukščiai ir vabzdžiai?

— žinoma, buvo. Visi buvo.
— Tai kur tada gyveno drabu

žių kandys, kai drabužių nebuvo?

M. L. Klubo nariai . Tais namais 
naudosis taip pat visi Melbourno 
Lietuviai, per organizacijas, ar 
rengdami privačius parengimus.

Tik pradėjus lėšų telkimo vajų, 
per dvi dienas tautiečiai paskolino 
geresnių 
£1.600.

Namų 
Hause”

Toliau
Melbourniškiams tokios salės “te
reikia per metus vos kelis kartus”.

Pažiūrėjus į metinį parengimų 
kalendorių, pamatysime, kad ma
žiausiai kas mėnesį įvyksta, kelių 
šimtų žmonių susibūrimas samdy
tose salėse. Pav. Mūsų Pastogės 
balius, Tėviškės Aidų balius, Bend
ruomenės balius, Lietuvių Namų 
balius, Veteranų balius, Studen
tų balius, Socialinės Moterų Drau
gijos du tradiciniai baliai, Sporti
ninkų balius, Choro balius ir pasi
rodymai, Naujų Metų balius, Tau
tos šventės minėjimas, Nepriklau
somybės Šventės minėjimas, Šv. 
Jurgio ir šv. Kazimiero minėjimai, 
skautų su jų tėvais ir draugais ir 
kitokie subuvimai.

Tų salių nuoma per metus suda
ro šimtus svarų.

Tokie bendruomenės namai su 
didele sale mums reikalingi, nes 
ateityje gali atsitikti kaip atsitiko 
su viena tautybe, kurie pora kartų 
patriukšmavo ir dabar jiems salę 
išsinuomuoti yra beveik neįmano
ma.

Salės pirkimas nebūtų “bridi- 
mas į milžiniškų skolų” kaip kad 
tvirtina “Nemo”.

Melbourne yra apie 2000 lietu
vių. Dėl kokių nors priežasčių ne 
risi išgalės prisidėti pinigais, bet 
jeigu iš 300 tautiečių būtų gauta 
po £100 paskolos ir tai sudarytų 
£30.000. Šių sumų galima mokėti 
iš karto arba duoti dalimis po £5 
per mėnesį kol susidarys pažadėta 
suma.

Paskutiniu laiku Melbourniškiai 
apsistojo prie Northcote Kino Sa
lės.

Nupirkus Northcote Kino Salę 
reikia nedaug remonto ir galima 
jau patiems naudotis ir nuomuoti 
kitiems.

Išnuomavus vienų vakarų per 
savaitę metams toje apylinkėje 
būtų galima surinkti apie £1300, o 
trys krautuvės priklausančios sa
lės savininkams įneša virš £750 į 
metus.

Tokių nuomų susidarytų ir dau
giau per metus.

Šių salę nupirkus po kelių metų 
bus galima grųžinti visiems, kurie 
paskolino pinigų — su procentais 
ir ateityje salė su kambariais save 
išlaikys ir neš pelnų.

Toliau “Nemo” aiškina, kad at
sargieji realistai suradę objektų 
Middle Park, Armstrong gatvėje”. 
Nuvažiavau pažiūrėti šių namų su 
keliais statybininkais ir žmonėmis, 
kurie nusimano apie senų namų 
remontų.

Rezultatas šitoks: Sklypas 32 
pėdos iš 90 pėdų. Saliukėję ir 
kambariuose grindys siūbuoja ir 
reikėtų pagrindinai remontuoti. 
Sienos tinkuotos ir trupa, reikia 
pagrindinai pertvarkyti.

Buvo kalbėta su patalpų nuo- 
muotoju, ir jis pareiškė, kad per 
jo teatro baliukų vos 150 žmonių 
buvo susodinta prie staliukų, o 
šokti neliko vietos.

Visas namas reikalauja pagrin
dinio remonto ir patobulinimo.

Iš fronto matytis tik dvi krau
tuvės, tarp kurių yra durelės ku
rios veda į niūrų koridorių.

Išvadoje, šis namas yra prastes
nis už dabar turimus Thornbury 
Lietuvių Klubo Namus. “Nemo”, 
kuris sudaro dabar turimus 
Thornbury namus, dabar prote
guoja mintį pirkti panašius ma
žam klubui namus bet tik kitame 
miesto rajone.

Melbourno lietuviai vieningai 
nori geresnių namų kuriais galėtų 
pasididžiuoti.

Tokie namai tuo tarpu apžiūrė
ti pagal žmonių pareiškimą, yra 
Northcote kino salė.

Nieko nebus galima nupirkti 
jeigu neturėsime lėšų; tad, dabar 
tik lieka broliškai visiems kibti į 
darbų ir remti pinigais ir darbu 
kiek kas gali, Northcote salės pir- 
pirkimų!

Viktoras Adomavičius

Lietuvių Namų pirkimui

iškaba bus “Lithuanian 
o ne “Lithuanian Club”. 
“Nemo” išvedžioja kad

M. Zakaras
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