
SOVIETINIAI TURISTAI
Sovietų vadovai ir kai kurių va

kariečių “liberalu" laikomas N. 
Chruščiovas yra įsitikinę, kad ob
jektyviai informuojant savus pilie
čius apie Vakarų pasaulį bei jo pa
siekimus tai jau sudaro didelį pa
vojų pačiam bolševikiniam režimui 
— teigia W. Leithmueller’is (plg. 
“Ost Europa”, nr. 2). Pakanka 
tik prisiminti prieš rašytoją Vik
torą Nekrasovą nukreiptus puoli
mus, kai šis, keliavęs po Vakarus 
ir pasiekęs JAV, buvo paskelbęs 
savo kelionės įspūdžius “Abiejose 
vandenyno pusėse” (Chruščiovas 
rašytoją puolė 1963 m. kovo 8 d. 
kalboje — ji paskelbta “Izvestijo- 
se”, 1963 m. kovo 10).

Kodėl V. Nekrasovas sukėlė par
tijos pyktį? Jis palygino padėtį 
šiapus ir anapus geležinės uždan
gos, jis net pripažino, kad sovieti
nė sistema, jos trūkumų nepaisant, 
esanti pranašesnė, bet — ir tai 
svarbiausia — jis išryškino kai 
kuriuos paskirus atvejus, liudijan
čius, jog sovietinė sistema esanti 
atsilikusi. Taigi, Nekrasovas skai
tytojams pateikė tai, ko jie labiau
sia pageidauja ir ko režimas prisi
bijo — tai objektyvi informacija 
apie užsienį ir savo bei savarankiš
kos nuomonės paskelbimas.

SPAUDOS
REIKALAIS

Pavergta tauta kovoje už lais
vę nukreipia visas jėgas ir prie
mones vienam tikslui — atgauti 
prarastą laisvę. Šioje kovoje pas 
mus nepaprastą, jeigu ne esminį 
vaidmenį atliko spauda.

Daug kartų Šio laikraščio pus
lapiuose buvo užkliudyta spauda 
ir jos vaidmuo, bet ypač tai rei
kėtų pabrėžti šiais metais minint 
100-to metų sukaktį, kada 1864 
m. rusai Lietuvoje uždraudė 
spaudą. Kažin, ar yra pasaulyje 
kita dar tokia tauta, išgyvenusi 
baisų persekiojimų už savąją 
spaudą. Kokia reakcija pasireiš
kė visoje tautoje, kada buvo plė
šiamos iš rankų maldaknygės, už 
lietuvišką spausdinį lietuvis bu
vo tremiamas, persekiojamas žu
domas. Visa tauta stojo kovon 
prieš tokią neteisybę: atsirado ei
lės savanorių knygnešių, platin
tojų, kas nemokėjo skaityti, sku
bėjo išmokti, kas anksčiau nesi
domėjo lietuviška knyga, pats ėjo 
jos ieškoti, nors ir baisiai rizi
kuodamas.

Tai buvo akivaizdus ženklas, 
kokiame sąmoningumo laipsnyje 
buvo ano meto visa lietuvių tau
ta. ..Kova ..už savą ..lietuvišką 
spausdintą žodį truko 40 metų ir 
baigėsi lietuvių pergale. Tai bu
vo žengtas pirmas ryžtingas žin
gsnis į nepriklausomybę.

Tačiau ką tėvai krauju ir au
komis išpirko, vaikai ne visada 
įstengia tinkamai įvertinti. Mes 
patys, turėdami tokį akivaizdų 
istorinį pavyzdį, gal dar labiau 
turėtume savąją spaudą brangin
ti. Tiesa, bent dabartinėse sąly
gose laisvajame pasaulyje niekas 
mūsų spaudos nei minties nevar
žo ir dėl jos nepersekioja, vis
tik mūsoji spauda skursta, ir 
skursta vien tik dėl to, kad mes 
patys jai neskiriame tinkamo dė
mesio ir meilės.

Daug kas net ir nesivaržo čia 
turimai spaudai priekaištauti: 
esą, permažai informacijos, ne
įdomi, nepatraukli ir t.t. Bet at
siminkime, kad spauda, kokią 
patys turime, yra mūsų pačių 
dvasinis ir kultūrinis veidrodis: 
juo daugiau skirsime savo spau
dai dėmesio, juo daugiau patys 
joje bendradarbiausime, juo to
ji spauda bus įvairesnė ir mums 
patiems artimesnė. Savo spaudą 
čia mes patys išlaikome prenu
meratomis ir aukomis. Netrūks
ta mūsų tarpe ir inteligentinių 
pajėgų, iš kurių tikimasi ir lau
kiama glaudesnio bendradarbia
vimo mūsų spaudoje. Tačiau 
daugelis turėdamas valandėlę lai
ko, mieliau praleidžia prie tele
vizijos ar kitokiais lengvais užsi
ėmimais prasistumdo užuot va
landėlę skyręs straipsnio ar pa
prasčiausios korespondencijos 
paruošimui. O tai juk nėra dide
lė auka, palyginus-su mūsų pro
tėviais, kurie už sava spaudą au
kojo ir asmeninę laisvę ir gyvy
bę; vienodai rizikavo visi: ir tie,

Netenka stebėtis, kad Sovietijoje 
organizuojant turistų išvykas į už
sienį dedamos pastangos sukliudyti 
panašiems įspūdžiams susidaryti. 
Jei turistas nori apsilankyti užsie
nyje, jam tenka pasirūpinti ne tik 
užsienio pasu, bet ir gauti ištiki
mybės pažymėjimą. Maža to. Pi
liečiui siekiant įsigyti atitinkamus 
dokumentus, įstaigose jis dar pa
juokiamas ir norima jį atkalbinti 
nuo kelionės. Maskvos estradinia
me teatre pavaizduotas toks vaiz
delis: pilietis prašo ištikimybės liu
dijimo, valdininkas jį nenori pasi
rašyti ir nuolat įkyriai klausinėja: 
“Kodėl, Ivan Ivanovičiau, būtinai 
norite vykti į Paryžių? Geriau ke
liaukite į Kaukazą ar į Altajaus 
kalnus. Ten tikrai puikus gamto
vaizdis...”

Nors atrodytų, kad iš Sovieti- 
jos vykstantieji lankytis į Vakarų 
kraštus piliečiai turėtų būti pati
kimi režimui žmonės, tačiau tiek 
“Ost Europos”, tiek ir iš Vakarų 
į komunistinį jaunimo festivalį nu
vykusių ir kalbėjusių su lietuviais 
delegatais bei turistais nuomone, 
galima susidurti su keliautojais 
labai kritišku žvilgsniu matuojan
čiais komunistinį režimą. Dar 
svarbiau, kad tų turistų tarpe at
siranda žmonių, kurie siekia susi
daryti objektyvų lankomų kraštų 
vaizdą ir jie nebūtinai tenkina
si nurodymais, kas jiems reikia 
lankyti ir ko užsieny reikia veng
ti.

Rašytojas Marius Katiliškis — šių metų literatūros lau
reatas. Jam paskirta Liet. Rašytojų Draugijos premija už 
pernai išleistą knygą “Šventadienis už miesto”. Marius Ka
tiliškis kaip gabus pasakorius pradėjo reikštis dar Lietuvoje, 
spausdindamas savo apsakymus nepr. Lietuvos žurnaluose. 
Išeivijoje iki šiolei pasirodė jo 5 knygos: Prasilenkimo Va
landa (novelės 1948 m.), Užuovėja (novelių romanas 1952 
m.), Miškais ateina ruduo (romanas 1957 m.), Išėjusiems 
negrįžti (romanas 1958 m.), ir Šventadienis už miesto (nove
lės 1963 m.). Išskyrus pirmąją (leista Vokietijoje) visos kitos 
knygos išleistos leidyklos Terra (3237 W. 63rd St., Chicago 
29, III.).

Dail. A. Kurausko piešinys

kurie rašė bei leido, ir tie, kurie 
platino, ir tie, kurie skaitė.

Mūsų spaudos leidėjai didelių 
išteklių šiame darbe neturi: kaip 
minėta, mūsų spauda laikosi tik 
skaitytojų prenumeratomis ir są
moningų lietuvių aukomis. To
kiu būdu ir leidėjai stengiasi kaip 
galint taupiau išsiversti. Štai dėl 
ko nedrįstama bendradarbiams 
mokėti net ir simbolinių honora
rų. Pagaliau visas mūsų lietuviš
kasis darbas grindžiamas idealis
tiniais pamatais. Lygiai ir spau
da- idealistai leidžia, idealistai 
prirašo, idealistai ir skaito. Drau
ge ir idealistinis tos spaudos tu
rinys. Šito idealistinio bruožo lie
tuviškoji spauda neprarado visais 
laikais nuo pat jos gimimo. Kiek 
mes patys šiandie jaučiame at
sakingumo už lietuvių kultūros 
tęstinumą, lygiai toks pats atsa
kingumas krinta kiekvienam už 
savo spausdintą žodį.

Šioje vietoje prisimintinas ir 
labai užgirtinas P.L.B. Valdybos 
sumanymas pasaulyje išeinančių 
liet, laikraščių leidėjų, redakto
rių ir spaudos darbuotojų suva
žiavimas. Toks suvažiavimas šių 
metų birželio 4-5 d.d. Tabor 
Farm, Sodus, (p. Bačiūno rezi-

Turistams-sovietiniams pilie
čiams paprastai vadovauja patiki
mas partietis ir jo elgsena ryškiai 
pateikta Nekrasovo įspūdžiuose 
(plg. Novyj Mir, nr.12, 1962, 112 
psl.). Tas vadovas paprastai dabo
ja, kad niekas iš dalyvių nenu
kryptų nuo kelionės plano, jis nuo
lat jaudinasi ir jam siaubą kelia 
vieno ar kito turisto pageidavi
mas: “Drauge, manęs netraukia 
tas muziejus, aš noriu pamatyti 
kitą..., arba: vietoje aplankyti 
Guggenheimo muzėjų, aš norėčiau 
pasivaikščioti po Broadwėjų...”

Pagal vokiečio autoriaus duome
nis, jam stebėjus sovietinių turis
tų grupes Fed. Vokietijoje, kiek
vienoje tokioje grupėje būna ma
žiausia du stebėtojai. Vienas jų — 
Inturisto atstovas, o kitas — gru
pės vadovas. Turistams kalbantis 
su vakariečiais, šie stengiasi da
lyvauti kiekviename pokalbyje. 
Kartais ir turistai sutinka su to
kiu “stebėtojo” vaidmeniu, nes jie 
dažnu atveju atlieka ir vertėjo 
pareigas.

Vokietijoje besilankydami tie 
turistai ypatingai domisi darbi
ninkų, ūkininkų ir valdininkų bui
timi. Be to jų dėmesį ypatingai 
atkreipia pramonės, ūkio ir preky
bos įmonės, dar mokyklos ir kitos 
švietimo įstaigos. Ne vienam to
kiam turistui Vakaruose “atsive
ria akys” — jie įsitikina, kad So
vietijoje jie buvo apgaudinėjami, 
kad jiems buvo suteiktas sudarky-

KRUŠČIOVAS'VENGRIJOJE

Ryšium su vizitu Vengrijoje šio 
krašto “išlaisvinimo” 20-ties metų 
proga N. Kruščiovas pradėjo nau
ją kovos fazę prieš raud. Kiniją. 
Jo žodžiais, tik paskutinis kvailys 
gali tikėti, kad skilimas partijoje 
yra geriau negu vienybė. Kruš- 
čiovo žodžiais, šiandie kom. par
tija yra savo galybės viršūnėje ir 
komunizmas progresuojąs taip, 
lyg būtų apautas septynių mylių 
batais. Maskvos spauda apkaltino 
kiniečius, kad šie bando sukurs
tyti juoduosius ir geltonuosius 
prieš baltuosius.

dencijoje) bene bus iš viso pir
mas mūsų spaudos istorijoje. No
rėtųsi palinkėti, kad su šiuo su
važiavimu išnyktų dar vis tebe
jaučiama konkurencinė dvasia ir 
kad visa spauda suderintomis jė
gomis tarnautų vienam tikslui — 
mūsų tautai.

(v.k.)
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tas vakarietiško gyvenimo vaiz
das. Tad jau vyksta įsiveržimas 
į sovietinio piliečio galvoseną.

Tas persilaužimas sovietinia
me mentalitete pastebimas gal dar 
ryškiau tais atvejais, kai sovieti
niai piliečiai ilgiau gyvena užsie
nyje (pvz. kultūrinių mainų prog
ramą vykdant ar pan.) — jie įsi
tikina, nors ir nevirsdami savojo 
režimo priešais, kad Vakaruose 
kai kas atliekama sėkmingiau kaip 
Sovietijoje.

Sovietiniams turistams lankan
tis užsienio kraštuose pastebimas 
dar vienas reiškinys: jie domisi 
leidiniais, kurių negalima gauti jų 
krašte. Buvusios Briuselio parodos 
metu ir kitais atvejais dalintas 
Pasternako “Daktaras Živago”, 
jaunimo festivalio metu paskleis
ti Vakarų leidiniai — tai tik po
ra pavyzdžių. Žinoma, turistams 
labai rūpi, kad “stebėtojai” ar 
vadovai nepastebėtų, kai tokia li
teratūra sklaidoma ar nejučiomis 
įbrukama j kišenę. Turistai dar

MUSU MIRUSIEJI
MIRĖ

DR. ALBERTAS TARULIS
Balandžio 3 d. Washingtone mi

rė Dr. Albertas Tarulis, sulaukęs 
vos 58-rių metų amžiaus. Dr. A. 
Tarulis buvo ekonomistas aktyvus 
visuomenininkas ir kultūrininkas. 
Iš profesijos ekonomistas. 1935 m. 
baigęs Kaune ekonomikos fakulte
tą toliau dirbo kaip asistentas, vė
liau gilino savo žinias Prancūzijoje 
ir Vokietijoje, kur Frankfurte įsi
gijo doktoratą. 1947 m. nuvykęs į 
Ameriką pradžioje dėstė technolo
gijos institute Pitsburge, o nuo 
1952 m. iki mirties dirbo kongre
so bibliotekoje Washingtone.

Spaudoje rašė įvairiais ekonomi
niais klausimais, o Amerikoje bū
damas net išleido anglų kalba ke
letą knygų: Soviet Policy Toward 
the Baltic States 1918-1940 (iš
leista 1959 m.); American — Bal
tic Relations 1918-1922; The Stru
ggle Over Recognition (išleista 
1964 m.).

šalia tarnybos ir spaudos darbo 
Dr. A. Tarulis Amerikoje skaitė 
eilę paskaitų apie Lietuvą Ameri
kos universitetuose ir klubuose. Vi

įvykiai pasaulyje
Indijoje netoli Madras griuvus 

mokyklos pastatui užmušta 38 mo
kinės mergaitės ir dvi mokytojos. 
Daugiau nei šimtas mergaičių sun
kiau ar lengviau sužeistų.

*
Rusai neseniai išleido erdvių lai

vą Veneros planetos kryptimi. Pa
gal sovietinius pranešimus laivas 
tiksliai vykdąs komandas, pasiun
čiamas iš bazės žemėje.

BELGIJOS GYDYTOJŲ 
STREIKAS

Belgijoje sustreikavo apie 12.000 
gydytojų protestuodami prieš svei
katos ministerijos išleistuosius pot
varkius. Kraštas sveikatos atžvil
giu atsidūrė apgailėtinoj padėty. 
Dalis gydytojų pasitraukė į Pran
cūziją. Belgijos vyriausybė krašto 
reikalams mobilizuoja pasitrauku
sius iš aktyviosios tarnybos gydy
tojus. Ligonius priiminėja kariuo
menės ligoninės ir greitomis su
daryti kariniai medicinos punktai 
visame krašte. 

domisi ir emigrantų, išeivių lei
džiamais laikraščiais. Čia prisi
mintinas ir lietuvių sportininkų 
bei įvairių turistų dėmesys Ame
rikoje pasirodantiems lietuvių 
laikraščiams. Pvz. lietuviai turis
tai uoliai klausinėja apie tokius 
leidinius, ar atsidūrę New Yorke 
kioskuose dairėsi, ar ten nebūtų 
lietuviškų laikraščių.

Sovietinis turizmas, palyginus 
su prieš 10 metų buvusiu dabar 
bus žymiai išaugęs, čia kalbama 
apie keliavimus iš Vakarų į So
viet! ją ir iš jos — į Vakarų kraš
tus. Tiesa, tie abipusiai keliavi
mai dar žymiai suvaržyti, o sovie
tiniai turistai, kad ir iš Lietuvos 
atvykę, kaip 1962 m. vasarą savo 
akimis įsitikino Helsinkyje buvę 
Vakarų lietuviai, tikrovėje atrodo 
lyg piemens gainiojamos avelės. 
Vis dėlto, nors ir labai varžomas 
turistinis pasikeitimas, vokiečių 
teigimu jis laikytinas Vakarų įsi
veržimu į dvasinį Sovietijos gyve
nimą. (E) 

sa eilė jo darbų išspausdinta Ame
rikos Kongreso darbuose, apyskai
tose ir studijose.

Lietuviams tai skaudi žinia, kad 
toks veiklus ir energingas mokslo 
žmogus ir taurus lietuvis peranks- 
ti pasitraukė iš gyvųjų tarpo.

STEPONAS SODEIKA

Neseniai Čikagoje mirė pla
čiai žinomas solistas, pedagogas 
ir chorvedys Steponas Sodeika. 
Paskutiniu laiku jis vadovavo 
Dainavos ansambliui Čikagoje. 
Steponas Sodeika buvo didelių 
gabumų žmogus ir nepaprastą 
duoklę atidavė savo kūryba ir 
darbais lietuvių tautai. Jis gimė 
1903 m. Jurbarke. Baigęs kon
servatoriją jis stojo į valst. ope
rą Kaune kaip solistas, vėliau 
dainavimo ir muzikos lektorius 
Klaipėdoje, Panevėžy ir galiau
siai Vilniuje.

Dar karo metu, pasitraukęs į 
Vokietiją, jis Berlyne organizuo
ja chorą ir planuoja apie pla
tesnio masto ansamblį su cho
rais, šokiais, vaidyba. Savo idė-

10 METŲ KALĖJIMO
Dr. M. Benn, .Pertho universite

to lektorius, kuris prieš keletą sa
vaičių buvo pasmerktas mirčiai už 
tai, kad nušovė savo nenormalų 
sūnų, pakeitus jam mirties bausmę 
kalėjimu, turės atsėdėti 10 metų 
sunkių darbų kalėjime. Pertho uni
versiteto rektorius pareiškęs, kad 
iš universiteto pusės bus daromi 
visi žygiai, kad tokiam gabiam 
žmogui paskirtoji bausmė būtų 
kaip galint sutrumpinta.

BET KOKIA KAINA 
IŠLAIKYTI

Pietryčių Azijos Tautų konfe
rencijoje, kuriai priklauso ir Aus
tralija, Prancūzijos siūlymas Pie
tų Vietnamą palikti neutralioje zo
noje visai nepraėjo. Kaip pripaži
no Australijos, N. Zelandijos, 
Amerikos, Britanijos, Filipinų, 
Thailando ir Pakistano atstovai, 
paskelbus Pietų Vietnamą neutra
liu kraštu, tuo pačiu būtų plačiai 
atkelti komunizmui vartai į visą 
pietų Aziją.

AUKOS
AUSTRALIJOS LIET. 

BENDRUOMENEI
Pagal pereitais metais skelbtą 

A.L.B-nės vajų kultūros ir Lie
tuvos laisvinimo reikalams Gee
long apylinkėje suaukota:

Po £2: V. Ivaškevičius;
Po £1.0.0: A. Bratanavičius, T. 

Lipšys, L. Reineris, J. Gailius, 
S. Skapinskas, J. Bandža, L. Bun- 
gardas, J .Pranauskas, K. Šim
kus;

Po 10 šil.: S. Karpalavičius, Al
gis X., V. Stagis, R. Giedrys, 
Baltrūnas, čerakavičius, A. Mi
liauskas, Č. Valodka, J. Karpuš- 
ka, Kun. P. Bačinskas, V. Bindo- 
kas, Kymantas, V. Stasėnas, S. 
Speičys;

Po 6 šil.: S. Slavickas; Po 5 šil.: 
Andrikonis, P. Vaičekauskas, Pr. 
Saldukas, Starinskas, L. Jančiaus
kas, Bartašius; Po 4 šil.: M. Ki
sielius.

Viso suaukota .............. £ 20.0.0

Geelongo Apylinkės Valdybai, 
pravedusiai rinkliavą ir visiems 
mieliems aukotojams, nuoširdžiai 
atsiliepusiems į mūsų skelbtąjį 
vajų ir prisidėjusiems aukomis, 
nuoširdžiai dėkojame.

A LB Krašto Valdyba

ją jis realizuoja būdamas Vies- 
badene, kur jis pastato “Nemu
nas žydi”. Su šiuo veikalu jis 
apvažiuoja didesnes liet, tremti
nių stovyklas. 1950 m. jis atvy
ksta į USA ir iš naujo sukūręs 
Dainavos ansamblį sėkmingai 
koncertuoja Amerikos lietuvių 
kolonijose.

Šalia aktyvaus pasireiškimo 
choruose jis yra harmonizavęs 
pats visą eilę liet, liaudies dainų, 
kurios buvo daugelio chorų 
įtrauktos savo repertuaruose.

Muzikas ir chorvedis St. So
deika mūsų kultūriniame gyveni
me, ypač muzikinėje srityje yra 
palikęs labai gilius pėdsakus, ku
rie dar ilgai bylos apie šio vei
klaus ir kūrybingo žmogaus įna
šą į lietuviškąją kultūrą. Mirė 
jis kovo 15 d. Čikagoje, sulaukęs 
vos 61 metų amžiaus.

KRUŠČIOVO MIRTIS

Pereitos savaitės pradžioje pas
klido gandai, kad mirė Sov. Rnsi- 
jos premjeras N. Kruščiovas. Ži
nią paskelbė vokiečių žinių agen
tūra, remdamasi japoniškais šalti
niais. Vėliau šioji žinia buvo at
šaukta.

• * *

Balandžio 27 d. Britaniją aplan
kys Italijos min. pirmininkas Mo
ro.

AMERIKOS ATSTOVAS 
VATIKANUI?

Paskutiniu metu Amerikoje 
svarstomas klausimas, kad jau 
augščiausias laikas paskirti U. S. 
A atstovą prie Vatikano. Moty
vuojama,'kad Kat. Bažnyčios įtaka 
pasaulyje yra labai didelė ne tik 
religiniame, bet ir politiniame gy
venime. Dar karo pradžioje prez. 
Roozeveltas buvo paskyręs savo 
asmeninį pasiuntinį Mr. M. J. Tay
lor, kuris šiose pareigose išbuvo 
11 metų, bet jis neatstovavo U. S. 
A. kaip valstybė®, šiandie iš di
džiųjų valstybių Vatikane neturi 
atstovo Amerikos Jungt. Valsty
bės, Sov. Sąjunga ir komunistinė 
Kinija.
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SPAUDOS DRAUDIMO METAI
■ ■ . * ■ ■ ./

Šiais metais sukanka lygiai 
šimtas metų, kai Lietuvoje buvo 
uždrausta lietuviškoji spauda, 
'l ai yra labai reikšmingas įvykis, 
kurio paminėjimai turėtų pereiti 
per visas lietuvių kolonijas drau
ge bandant šį įvykį perduoti ir 
kitiems, atkreipiant dėmesį, ko
kių kraštutinių represijų ėmėsi 
rusai, norėdami užgniaužti savo 
pavergtas tautas.

Spaudos Uždraudimas Lietuvo
je yra tiesioginis nepavykusio 
1863-jų metų sukilimo padari
nys. Turėdamas pilną galią oku
puotame krašte ir bausdamas vi
są Lietuvą už pasipriešinimą 
okupantui, to meto gubernato
rius Muravjovas ne tik susido
rojo su sukilėlių likučiais, bet 
bandė užgniaužti ir paskutinį nu- 
teriotos tautos kvapą. Čia jam į 
akis krito ir lietuviškoji spauda.

Gerokai anksčiau rusų admini
stracijos organuose kilo mintis 
įvesti į lietuvišką raštiją rusišką 
raidyną. Net buvo sudaryti ati
tinkami tam tikslui komitetai, 
kurie išdirbtų tų rusiškų rašme
nų pritaikymą lietuvių kalbai. 
Šiame komitete šalia lietuviškos 
spaudos duobkasių buvo patekę 
ir vienas kitas lietuvis patriotas, 
neįžiūrėjęs pradžioje rusų stato
mų pinklių. Net ir pats didžiau
sias ano meto lietuvybės šulas 
vysk. |M. Valančius neįžiūrėjęs 
iš karto nieko pikto ant lietu
viškų maldaknygių, paruoštų ru
siškomis raidėmis, uždėjo savo 
kanoniškąjį “Imprimatur”, tačiau 
jis greit suprato, ko siekia tuo 
rusų ano meto valdžia ir netru
kus tam griežtai pasipriešino. 
Tokiu būdu be kelių parsidavė
lių rusų užsimojimas visoje Lie
tuvoje pritarimo nesusilaukė. Ir 
re tik kad nesusilaukė pritarimo, 
bet užvirė nauja kova už savo 
raštą ir spaudą.

Julija Svabaitė
KAI ATSIGULSIT

Veidu į šiaurę 
Kai atsigulsit 
Į balto smėlio 
šiltąjį guolį, 
Susikabinkit, mano broleliai, 
Tvirtai, kaip žemė, 
Kietai, kaip uolos...

Viskas praeina, 
Viskas praeina: 
Pirmasis džiaugsmas, 
Saldusis rūpestis, 
Mažų pirštelių 
švelnus trapumas...

(Iš knygos “Vynuogės ir 
kaktusai”)

APIE ŽIEDUS
Kad išvengtų romėnų nelaisvės, 

Hanibalas perkando savo žiedų ir 
prarijo jame paslėptus nuodus.

Šiandien kaikurios “moderniš
kos” merginos naudoja savo su
žieduotuvių žiedus tam tikra pras
me panašiems tikslams.

Kaikurios, iširus jų sužieduotu
vėms, demonstratyviai užsikabina 
savo deimantinius žiedus ant kaklo 
gtandinėlių, pareikšdamos nusivy- 

. limą ir drauge leisdamos suprasti 
kitiems vyrams, kad yra vėl 
laisvos.

Kiekvienu atveju, tai įrodo, kad 
visais amžiais žiedai buvo meilės, 
kerštd, neapykantos ir tikėjimo 
simboliu.

Šiandie žiedai viena iš populia
riausių dovanų, pareiš
kiant! nemirštamų meilę ir pagar
bų tarp įsimylėjusių ir artimųjų.

Bet nevisada žiedas turėjo tų 
pačių prasmę.

Senovės egiptiečiams žiedas sim
bolizuodavo skausmų. Vietoje įra
šo: “Mano Marytei, Tavo amžinai 
Jonas”, aleksandriečiai įrašydavo: 
“Prisimink mirtį”. Jų žiedai vie
toje brangakmenių būdavo puo
šiami sukryžiuotais kaulais ir 
kaukuolėmis.

Egiptiečiai, kurie buvo lygiai ge
ri ir patyrę auksakalystėje ir 
brangakmenių šlifavime jau 12 
šimtmečių prieš Kristų, taip pat 
tikėdavo, kad kaikurie akmenys 
apsaugoja juos nuo nelaimių: 
enieraldai nuo gyvačių, jasperis 
nuo vorų įkandimo, skarabas tu

SLAPTOJI SPAUDA
Kovoje su šuo pasikėsinimu 

vysk. M. Valančius pirmas su
rado išeitį. Kaip kad A. Šapoka 
savo istorijoje rašo, “kad lietu
viai neliktų be savo raštų, jie 
buvo pradėti spausdinti Mažojo
je Lietuvoje. Lietuviškos spau
dos centru pasidarė Tilžė. Iš ča 
slapta knygos buvo gabenamos 
ir platinamos po visą Lietuvą. Tą 
darbą pradėjo vysk. M. Valan
čius su savo artimaisiais bendra
darbiais. Jis pats parašė visą eilę 
knygučių ir jų išleidimui bei pla
tinimui nesigailėjo nei lėšų nei 
vargo”.

MOKYKLŲ UŽDARYMAS
Pasiryžęs surusinti Lietuvą, 

Muravjovas taip pat uždarė vi
sas parapijines mokyklas, kurio
se buvo mokoma lietuviško raš
to. Jų vietoje buvo steigiamos 
rusiškos mokyklos. Drauge su 
tuo iš mokyklų buvo šalinami ir 
visi nerusai mokytojai. Bet ir 
čia vysk. Valančius nenuleido 
rankų: jo raginimu, o vietomis 
net įsakymu buvo steigiamos prie 
parapijų ir kaimuose slaptos lie
tuviškos mokyklos kuriose buvo 
mokomi vaikai lietuviškai iš 
draudžiamų knygų. Tik pramb- 

MIELI AUSTRALIJOS IR N. ZELANDIJOS 
LIETUVIAI,

Artėja tragiškųjų 1941 metų birželio mėn. išvežimų su
kaktis, kada beveik kiekvienas iš mūsų netekome savo arti
mųjų ar pažįstamų

Reikia manyti, kad nuolatinis mūsų visų šauksmas į pa
saulio sąžinę šiandieną kiek aptramdė raudonojo komunizmo 
siautėjimą Tėvynėje Lietuvoje, ir mūsų pareiga tą šaukiantį 
protestą nuolat kartoti, kad Vakarų Valstybių politikai įsi
jaustų į mūsų Tėvynės tragediją ir bent viešu žodžiu bei mo
raliniu užtarimu padėtų sėkmingai tęsti Tėvynės laisvinimo 
kovą.

Visi, kaip vienas, būkime savo Tautos laisvės ambasa
doriais, ką esame savo širdyse pasižadėję pirmosiomis trem
ties dienomis. Šiandieną sustiprinkime savo protestą realia 
kovos priemone — Australijos Lietuvių Informacijos Talkos 
leidžiamu žurnalu “NEWS DIGEST — INTERNATIONAL”, 
kurį kiekvienas plėskime ir platinkime australų ir zelandie- 
čių tarpe, užsiprenumeruodami jį patys ir duodami vietiniams 
gyventojams pasiskaityti ar užprenumeruodami jį vietiniams 
savo draugams bei pažįstamieiris, turintiems vienokios ar ki
tokios įtakos gyventojų tarpe.

“NEWS DIGEST — INTERNATIONAL” žurnalo lei
dėjai prašo Jūsų, Mieli Tautiečiai, nuoširdžios moralinės ir 
medžiaginės paramos, nes be jos neįmanomas finansuoti žur
nalo leidimas, ypač kad nemažas jo skaičius išsiuntinėjamas 
veltui įtakingiems minėtųjų kraštų politikams, augšto rango 
dvasiškiams, valdžios pareigūnams, mokslininkams ir visuo
menininkams.

Metinė žurnalo prenumerata — tik 12 šilingiį.
Užsiprenumeruoti prašome pas N.D.-I. platintojus Jūsų 

apylinkėse arba tiesiogiai administracijoje adresu:
BOX 62, P.O. BELMORE, SYDNEY, N.S.W.
VISI ATLIKIME ŠIĄ KUKLIĄ TAUTINĘ PAREIGĄ!

N.D.-I. Redakcija ir Administracija

rėjo galių laimingai palydėti į se
kantį gyvenimų.

Graikams ir romėnams jų rankų 
darbo auksiniai, sidabriniai ir 
dramblio kaulo žiedai turėjo dau
giau romantinės prasmės. Toronto 
muzėjaus kolekcijose užtinkami 
jau 5 šimtmetyje prieš Kristų pa
gaminti, vadinami draugystės žie
dai. Vienas mažas auksinis žiede
lis turi graikiškų įrašų: “Geriau
sios sėkmės dėvinčiajam”.

Dabartinis auksinis vedybinis 
žiedas ankstyvųjų romiečių būdavo 
kalamas iš geležies. Galbūt grynai 
iš atsitiktinumo, vergai taip pat 
turėjo dėvėti geležinius žiedus...

Vėliau žiedai reiškė luomų skir
tumų. Didysis kartageniečių gene
rolas Hanibalas dėvėjo didžiulį, 
graviruotų aukso žiedų. Kiniečių 
mandarinai, kurie niekada nekirpo 
nagų, dengdavo juos išdailintomis 
auksinėmis plokštelėmis. Graikų 
aristokratai turėdavo žiedus su 
monogramomis ir anstpaudais. Tai 
buvo jiems ne papuošalas, bet būti
numas. Tokiais žiedais jie užants
pauduodavo laiškus ir valstybinius 
popierius.

Religiniame gyvenime pats žy
miausias yra popiežiaus žvejo žie
das. Pirmų sykį šis žiedas buvo 
paminėtas popiežiaus Klemenso IV 
1265 metais. Tame žiede buvo iš
graviruotas šventas Petras, trau
kiantis žuvų tinklų iš vandens.

Kai popiežius miršta, jo žiedas 
sulaužomas. Sekančiai konkliavai 
nukaldinamas naujas žiedas, su 

kę lietuviškai vaikai tegalėjo bū
ti" leidžiami į to meto valdiškas 
mokyklas. Tokių slaptų mokyklų 
tinklas pasidarė labai tankus ir 
apėmė visą Lietuvą. Taip susi
darė vad. “daraktorių” gadynė, 
kada tokie pereinantieji mokyto
jai ėjo iš kaimo į kaimą moky
dami vaikus ir vaikų tėvų išlai
komi. fee abejo, tokios slaptos 
mokyklos irgi buvo persekioja
mos, tačiau niekas nepaisė nei 
aukų, nei baudų. Šitokių mokyk
lų dvasioje bent pradinis švieti
mas nepaprastai pakilo. Jeigu 
prieš spaudos uždraudimą beraš
čių buvo gyventojų tarpe labai 
didelis procentas, ypač kaimuose, 
tai su spaudos uždraudimu ir 
slaptų mokyklų įvedimu beraš
čių procentas Lietuvoje labai kri
to. Net ir vyresnieji, nemokėję 
skaityti, stengėsi pramokti rašto, 
kad galėtų paskaityti lietuvišką 
knygą.

KNYGNEŠIAI
Pradžioje buvo draudžiamos 

tik kaikurios lietuviškos knygos, 
jų tarpe ir maldaknygės, nes įtar
ta, kad jose keikiama rusų val
džia. Tačiau netrukus imta per
sekioti ir drausti visos lietuviš
kos knygos. Tiesa, tai buvo Mu- 

tuščia vieta naujojo popiežiaus 
vardui.

Žiedas turi ilgų tradicijų ir šian
die vėl grįžtama prie senoviškų 
graviūrų ir tikrųjų brangakmenių.

KOKĮ ŽIEDĄ PASIRINKTI?
Žiedas — amžinumo simbolis. 

Žinoma, negali jo išsinešti iš šios 
žemės, bet perkant ar dovanojant, 
reikia rūpestingai pasirinkti, nes 
jis tur tverti visam gyvenimui.

Pirmiausia turėtų būt atsižvel
giama į rankos formų. Jei ranka 
stambesnė, stambesnis ir žiedas. 
Mažas žiedelis tik paryškins ran
kos didumų. Platesnis žiedas ir su 
didesniu akmeniu gražiai atrodo 
ant siauros ilgos rankos. Siauras 
ir pailgas akmuo pagrakštins 
trumpus ii- storus pirštus.

Niekad nepirkite permažo žiedo. 
Vasarų pirštai dažnai pastorėja. 
Pirkdama žiedų, niekad nedėk ryš
kios spalvos nagų lako. Tai ati
trauks dėmesį nuo žiedo akmens ir 
gali turėti lemiamos įtakos žiedo 
pasirinkime. Auksakaliai yra nu
sistatę prieš baltų perlinį lakų. Sa
ko, nagai blizga ir keičia spalvas 
ir tuo būdu sumažina deimanto 
blizgėjimų.

Jei jums kas padova
nos žiedų — priimkite jį su dėkin
gumu ir dėvėkite su meile. Bet 
kaip kiekvienas neprižiūrimas 
daiktas sunyksta, taip ir žiedas 
reikalingas dėmesio. Patartina sy
kį į metus nunešti pas auksakalį, 
kad jis pritvirtintų atsipalaidavu
sius akmenukus ir tinkamai išva
lytų. Tada jūsų žiedas išsilaikys 
visam gyvenimui. (Mot.) 

ravjovo savavaliavimas, nes iš 
caro ir jo vyriausybės jokių po
tvarkių tuo reikalu nebuvo. Net 
ir Muravjovas tuo reikalu nebu
vo išleidęs specialaus įsakymo, 
tik jo įpėdinis Kaufmanas 1864 
m. rugsėjo 6 d. išleido oficialų 
įsakymą, pagal kurį buvo drau
džiamos spausdinti ir platinti 
lietuviškos knygos lotyniškais 
rašmenimis.

Pradėjus spausdinti lietuviškas 
knygas Tilžėje, reikėjo žmonių, 
kurie jas perneštų per saugomą 
sieną ir jas išplatintų visame 
krašte. Atsirado nauja kovotojų 
kategorija, ligi tol negirdėta vi
same pasaulyje — knygnešiai. 
Jų tarpe buvo daugybė pasišven
tusių šiam šventam darbui žmo
nių, bet buvo ir šmugelninkų bei 
išdavikų. Siame darbe buvo įsi
kinkę visų luomų ir socialinio 
laipsnio žmonių, pradedant uba
gais ir baigiant kunigais. Daug jų 
supuvo kalėjimuose, išvaryti į 
katorgą Sibiran, tačiau to sąjū
džio Lietuvoje rusams nepavyko 
užgniaužti: jis kaip gaisras plito, 
įtraukdamas vis naujų ir pasiau
kojančių žmonių. Žinant, kokia 
kaina lietuviška knyga pasiekia 
skaitytoją, toji pati knyga buvo 
ypatingai vertinama ir gerbiama. 
Kaip pavyzdį noriu čia priminti 
savo tėvą, kuris dar iš anų laikų 
ir pats buvo “daraktorius” ir 
lietuviškos knygos skleidėjas, net 
ir nepriklausomos Lietuvos metu 
prieš paimdamas lietuvišku kny
gą ar laikraštį į rankas visados 
prieš tai rūpestingai nusiplauda- 
vi rankas, nes jis tą lietuvišką 
spausdinį imdavo ne kaip kas
dienybę, bet kaip šventenybę. Ir 
kaip jis piktindavosi, kai žydas 
krautuvėje į lietuvišką laikraštį 
suvyniodavo nupirktą prekę ar 
silkes. Žinoma, vėliau jis šu tuo 
apsiprato.

Į ALGIRDAS J. GREIMAS

PREZ. DE GAULE POLITIKA
■ 1 ■ . . .. . ;

Vadovaudamiesi daugiausia ang- prof. AJ. Greimo laišką iš P ark
liškais ar amerikietiškfiis šalti- žiaus. Prof. Greimas gyvena ir 
niais mes susidarome labai vien- dirba ne tik Europoje, bet pačiame 
šališką nuomonę apie šią dieną Paryžiuje, turi glaudžius santy- 
Prancūziją ir jos vadovą preziden- kius su Paryžiaus intelektualais 
tų de Gaulle. Norėdami, kad skai- ir pats gyvai domisi pasaulio ir 
tytojai įgautą kiek tuo reikalu ypač europietiška politika. Šiuo 
objektyvesnį vaizdą, čia spausdina- klausimu jo nuomonė verta ypa- 
me Dirvos (.Amerikoje) paskelbtą tingo dėmesio. M.P. Red.

Didžiajai Revoliucijai auštant, 
Prancūzijos viešąją opiniją išju
dino maža, iš pažiūros nereikšmin
ga, brošiūra, pasirašyta kunigo 
Sieyes, ir užvardinta: “Kas yra 
Trečiasis Luomas? — Jis yra vis
kas, jis skaitomas nieku, o jis no
ri būti šiuo tuo.” Sieyes reikalavo, 
kad du ano meto Didieji Luomai 
— Aristokratija ir Dvasiškija, 
truputį susigūžtų, susispaustų, pa
darydami vietos ir taip vadinama
jam Trečiajam Luomui — buržu
azijai. Didieji nesuprato ar neno
rėjo suprasti. Ir žinote, kas iš to 
išėjo: giljotina pradėjo kapoti gal
vas, ir Trečiasis Luomas, tenorė
jęs būti tik šiuo tuo, pasidarė vis
kuo.

Į šitą štai revoliucinį mitą pran
cūzai daro aliuziją, du trečdalius 
visos žmonijos, taip vadinamąsias 
neišsivysčiusias tautas vadindami 
“Trečiuoju Pasauliu”. Neužmiršta
mos Yaltos Konferencijos dėka, 
žmonija tapo padalinta į du pasau
liu: į laisvąjį ir socialistinį. De 
Gaulle į tą konferenciją, kaip ži
noma, nebuvo pakviestas, ir Pran
cūzija skaito, kad šis pasaulio pa
sidalinimas į dvi “įtakos zonas”, 
į dvi imperijas, jos neliečia ir ne- 
užangažuoja. Ir visi de Gaulle po
litiniai ėjimai liks nesuprantami, 
visa jo vingiuota politika — be
prasmiška, neišryškinus visų pir
ma pagrindinės Prancūzijos poli
tinės linijos visomis jėgomis kovo
ti prieš Yaltos nutarimais sukur
tą pasaulį.

Nereikia, manau, aiškinti, kad 
tokia politika, kaip ir visos politi
kos, yra egoistiška, siekianti visų 
pirma naudos ir didybės Prancū
zijai, norinti atgauti jai jos seną 
vietą pasaulyje. Tačiau nereikia 
užmiršti, kad ši politika, kovojan
ti prieš Yaltos konferenciją, tarp 
kurios aukų randasi ir Lietuva, 
ypač tokiu momentu, kai Kenne
dy ir jo palikuoniai bando atsta
tyti senąją Roosevelto ir Stalino 
draugystę, privalo dominti ir mus.

Nuoširdžią užuojautą reiškiame savo choristei 

p. O. MEILIŪNIENEĮ, 

jos sesutei Lietuvoje mirus

Choras “Daina"

Dantų gydytoją
ONĄ GRUDZINSKIENĘ, 

jos mamytei Lietuvoje mirus giliai užjaučia

Sydney Lietuvių Gydytojų Draugija

A. A.
I.J. BUDRIKIENE1 mirus, 

vyrui J. Budrikiui, dukrai Rūtai ir sūnums — Zigmui ir Vy
tautui liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą.

. i Z.M. Kymantai,
Geelong, Vic.

MOŠŲ PADĖTIS
Spaudos draudimo laikais gy

venimas iššaukė knygnešius, ku
rie šio rizikingo darbo ėmėsi iš 
meilės savai tautai ir savai spau
dai. Šiandie mums reikalingi 
naujos gadynės knygnešiai, ku
rie be rizikos imtųsi spaudos 
platinimo darbo, kad būtų ir čia 
išlaikyta lietuviška dvasia.

Baigiant norėtųsi dar kartą 
priminti, kad spaudos draudimo 
momentas būtų kaip galint pla
čiau ir įspūdingiau paminėtas, 
nes tai kapitalinis mūsų istorinis

Štai kodėl, pasiėmiau pakalbėti, 
apie dažną amerikietį piktinan
čią generolo de Gaulle pasaulinę 
politiką.

Keista, kai pagalvoji, net tragiš
kas yra asmeniškas de Gaullę li
kimas. Šis aklai klausyti išmokin
tas karininkas sukyla prieš Pran
cūzijos maršalą. Aristokratas, 
nors ir smulkiųjų bajorų kilmės, 
jis priverstas vesti liberalinę, so
cialinės pažangos vidaus politiką. 
Konservatorius ir imperialistas, 
jo pirmoji užduotis, sugrįžus į 
valdžią, yra — dekolonizuoti visą 
prancūzišką Afriką, skubinti Al- 
žiro išlaisvinimą ir kasmet išme
tamais šimtais milijonų dolerių 
remti Ben Bella kuriamą socialis
tinį režimą. Užkietėjęs anti-komu- 
nistas, jis štai prancūzų socialistų 
partijai visais perkūnais griau
džiant, tiesia ranką pačio griež
čiausio komunizmo kraštui — Ki
nijai... Jokie psichologiniai tyri
nėjimai neišaiškins de Gaulle pa
sirinkto politinės Kalvarijos kelio.

Daug kas bando išaiškinti de 
Gaulle politiką jo neapykanta 
Amerikai. Tai, žinoma, irgi ne
rimta; didelis žmogus negrindžia 
savo pasaulinės politikos asmeniš
kais sentimentais. Nors ir reikia 
pripažinti, kad Amerikos jis, tur 
būt nenešioja kaip amžinosios mei
lės, savo širdyje. Nereikia užmirš
ti, kad Amerika per visą karo me
tą atvirai palaikė Petainą prieš de 
Gaullį. Nereikia užmiršti, kad 
Rooseveltas, apsistojęs Casablan
ca mieste (tuo metu Prancūzijai 
priklausiusiame Maroke), pakvietė 
de Gaulle atvykti su juo pasikal
bėti; į tai de Gaulle atsakė sausu 
komunikatu, kad Prancūzijos vals
tybės galva negali priimti pakvie
timų atvykti pas save. Prancūzai, 
o tuo labiau de Gaulle, neužmiršo 
ir Eisenhoverio įsakymo evakuoti 
ką tik išlaisvintą Strasburgą ir de 
Gaulle atsakymo: įsakymo pran
cūzų dalinių vadams neklausyti 
Amerikos karininkų — alijantų 

paminklas, kuris tebegalioja ir 
iki šiai dienai. Jeigu su 1863- 
jų metų sukilimu buvo daugiau 
siekiama pašalinti socialinius ne
lygumus, tai kovoje už savo 
spaudą visa tauta parodė savo 
nepalaužiamą sąmoningumą, ku
ris po 50 metų aršios kovos buvo 
apvainikuotas tautine nepriklau
somybe. Šios tautinės nepriklau
somybės siekiame ir dabar, o jos 
siekime lemiamą vaidmenį turi 
lietuviška spauda, kaip ir anoje 
gadynėje.

L.M.

— parėdymų. — “Draugiški" 
Prancūzijos santykiai su Amerika 
nėra jokia naujiena: jie ilgą laiką 
buvo pridengti mandagumo formu
lėmis, amžinos prietelystės prie
saikomis; jeigu jie dabar rodo sa
vo apnuogintą veidą, tai dėl to, kad 
de Gaulle manymu, atėjo laikas 
gėdingumo skraistę nutraukti, kad 
nepasitikėjimo ir nemeilės rodymas 
Amerikos atžvilgiu politiniai apsi
moka. Kennedy tai buvo puikiai 
supratęs ir prieš mirtį privačiai 
kalbėdamasis su vienu žymiu pran
cūzų žurnalistu, pareiškė jam, kad 
jis viską darysiąs, idant nebeduo
tų de Gaulliui progų demonstruoti 
pasauliui savo įtemptus su Ame
rika santykius. Rendez-vous jau 
buvo paskirtas, ir jeigu Kennedy 
dar būtų pagyvenęs kokį porą mė
nesių, visa spauda dabar iš naujo 
kalbėtų apie amžiną Amerikos ir 
Prancūzijos draugystę...

Yra ir tokių tarptautinės politi
kos komentatorių, kurie tvirtina, 
kad de Gaulle politika iš viso ne
turi jokios vientisos linijos, kad 
tai tik grabaliojimasis už kiekvie
no pasitaikiusio šiaudo, norint pa
rodyti pasauliui, kad Prancūzija 
vis dar yra. Vos sugrįžęs į valdžią, 
de Gaulle pasiuntė Eisenhoveriui 
konfidencialų laišką siūlydamas 
triumviratą pasauliui valdyti; 
Amerikai atsisakius įsileisti Pran
cūziją, jis išgalvojo Prancūzijos — 
Vokietijos ašį; jai nepavykus, štai 
dabar jisai ieško sąjungos su Ki
nija ir kalba apie Trečiąjį Pasaulį, 
kurio gynėju ir globėju būti esanti 
didžioji Prancūzijos misija.

Taip reikalai atrodo iš pavir
šiaus. O giliau pasižiūrėjus, jie 
daug komplikuotesniais pasireiš
kia. Imkim kad ir šią pačią nau
jausią — silpnojo ir badaujančio 
pasaulio gynimo — politiką. De 
Gaulle grįžtant į valdžią, 1958 m. 
buvau aš užsienyje ir galėjau iš 
arti stebėti Prancūzijos užsienio 
politiką ekonominiai atsilikusiuose 
kraštuose. Kaip ir kiekviena stam
besnė valstybė, Prancūzija turi 
prie savo ambasadų patarėjus 
kultūriniams ir techninio bendra
darbiavimo reikalams. De Gaulle 
vyriausybė paveldėjo visų tokią 
patarėjų korpusą, kurie — Pran
cūzijoje, tai ne paslaptis, daugu
moje buvo kairiųjų ar net labai

(Nukelta į psl. 4)
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LANKU
I

Balandžio 11 d. Bankstowno 
Liet. Namuose vakare įvyko reto 
stiprumo kamšatis. Kitas net pa
galvojo, kad ir atvykę “beatles” 
nebūtų tiek žmonių suvilioję. O 
vienas tautietis net šūktelėjo: 
“Jeigu ir šio vakaro nelaikyti 
Sydnėjaus lietuvių susivienijimu, 
tai to susivienijimo niekad ne
bus!” Visados šaltas ir atsargus 
Mindaugas Šumskas šį kartą ne 
juokais išsigando: tokios minios 
žmonių, ir negi varysi nuo du
rų, jeigu nėra jų kur pasodinti. 
Skubiai buvo sunešti atsarginiai 
suolai, o kiti dairėsi net į lenkų 
namus, tikėdamiesi pagalbos iš 
buvusių priešų...

Šiaip taip susitvarkius su va
karo svečiais salėje šviesa užgę- 
so ir pakilo uždanga. Priešais 
atsiveria Lietuvos gamtovaizdis 
su žydinčiom lankomi, mėlynuo
jančiais vandenimis, ūkininko 
kiemu. Pradeda dvelkti “Žydin
tis lankų vėjas”.

Gasparo Veličkos trumputis, 
dviejų veiksmų vaizdelis iš Lietu
vos gyvenimo kaime vasarvidžio 
metu: truputėlis intrigos, kai ato
stogaujantis studentas kaimo 
mergelių širdeles lanksto, trupu
tėlis šokių, dainų, apstu pateti
kos ir meilės Lietuvai, jos nuo
širdiems žmonėms. Tokią Lietu
vą visi prisimename: su talkom 
darbymečių metu, su smagiom 
užbaigtuvėm, su jaunimu ir vai
šingu šeimininku. Tokios Lietu
vos ir ilgimės. Tokią Lietuvos iš- 
karpėlę ir matėme aną šeštadie
nį Dainavos scenoje.

§į veikalėlį rūpestingai paruo
šė scenai p. A. Grinienė, o su
vaidino, galima sakyti, visas Ban
kstowno lietuvių jaunimas. Labai 
nuoširdžiai p. Grinienei talkinin
kavo p. V.R. Saudargienė, pa
ruošdama tautinius šokius, A. 
Plūkas, sukurdamas dekoracijas. 
Kaip jau minėta, vaidintojais bu
vo išimtinai jaunimas. Tiesa, re- 
žisorei tai nelabai dėkinga me
džiaga, nes daugelis jų beveik 
pirmą kartą pasirodė scenoje, vis 
tik su kantrumu ir darbu pasiek
ta labai daug: buvo kuo pasigė
rėti, o visumoje visas pastatymas 
žiūrovų tarpe sukėlė tikrai gyvų 
reminiscencinių išgyvenimų.

Iš vaidintojų savo laisvumu 
scenoje išsiskyrė N. Jurkšaitie- 
nė, vaidinusi pagrindinę rolę, A.

VĖJUI PADVELKUS
Adamsaitė, kaime atostogaujanti 
miestietė, neradusi ryšio su kai
mo žmonėmis, Vytenis Šliogeris, 
Lietuvos kaimui visas atsidavęs 
ir su juo suaugęs studentas, M. 
Mauragis, kaimo muzikantas, G. 
Hornienė, žavėjusi žiūrovus sa
vo laisvumu scenoje ir drauge jimas į sceną, kuo gausūs žiūro- 
naturalumu, pagaliau J. Barila, 
vaidinęs lietuvį ūkininką.

Suminėtini ir kiti vaidintojai 
antraeilėse rolėse: A. Garolis, D. 
Ramanauskaitė, L. Gaidžionienė, 
V. Gaidžionis ir taip pat eilė jau
nimo, scenoje dalyvavę daugiau žisorės teigiamybė. Juk nėra jo- 
šokėjais: G. Dambrauskaitė, D. 
Genytė, K. Šiurkaitė, J. Reisgy- 
tė, G. Žigaitytė.

Šiame vaidinime ypatingai 
pabrėžtini šokėjai, iš kurių kaip 
solistas išsiskiria G. Sauka. Mer
gaitės, tiesa, grakščiai ir darniai 
šoko, bet ypač iš jų išsiskyrė G. 
Sauka (gal dėl to, kad jis buvo

“Zydinčio lankų vėjo” statytojai ir vaidintojai: stovi 
pirmas iš dešinės M. Šumskas, administratorius ir ketvirtoji 
iš dešinės režisorė A. Grinienė. Nuotrauka E. Karpavičiaus

LIETUVOS LEIDINIAI 
TARPT. KIEL INSTITUTE 
Kielio, Fed. Vokietijoje, uni

versitete veikia ūkio institu
tas (Weltwirtschaftliches Insti- 
tut) — neseniai jam sukako 50 
veiklos metų. Pažymėtina, kad in
stituto archyve sukaupta ir tūks
tančiai Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos periodinių ir kitų leidinių, 
ypač iš Pabaltijo nepriklausomy
bės laikų. Susidomėję gali pasi
naudoti Instituto leidiniais. Įvai
rios lietuvių institucijos Vakaruo
se jau ne kartą tomis galimybė
mis yra pasinaudojusios. Pagei
daujant už mokestį atliekamos ir 
norimų leidinių fotokopijos. (E) 

vienas mergaičų tarpe?).
Žinoma, kalbant apie patį vei

kalėlio pastatymą yra ir žavėtinų 
momentų, yra ir blankesnių vie
tų, bet reikia atminti, kad čia 
nebuvo profesionalų pasirody
mas, o jaunimo spontaniškas išė- 

vai labiausiai žavėjosi. Ypač pa
brėžtina visų veikėjų lietuvių kal
ba : scenoje visi kalbėjo dailiai 
lietuviškai — aiškiai ir akcen
tuotai — be jokių svetimų prie- 
gaidžių ar išsireiškimų. Tai re- 

kia paslaptis, kaip mūsų jauni
mas kalba lietuviškai, bet sceno
je jie pasirodė tiesiog pasigėrė
tinai.

šiam vaidinimui šviesas tvar
kė ir jas atitinkamai pritaikė p.p. 
S. Sankauskas ir V. Stašionis. Pa
minėtina ir p. S. Makūnienė, bu
vusi režisorės dešinė ranka ir pa

VAKARUOSE VERTINAMI 
NEPR. LIETUVOS PAŠTO 

ŽENKLAI

Prieš Velykas Frankfurte įvy
kusiose laisvose pašto ženklų var
žytynėse (jas rengė firma Ebel), 
kaip pastebėta, buvo vertinti ne- 
prikl. Lietuvos laikais išleisti 
pašto ženklai. Pvz. tose varžyty
nėse buvo atsidūrę Telšių pašto 
ženklai iš pirmųjų nepriklausomy
bės metų (kai dar nebuvo pasto
vių ryšių tarp centro ir provinci
jos). Už 15 Telšių ženklų buvo 
įvaržyta didelė 18.000 DM (4.500 
dol.) kaina. (E)

Scena iš vaidinimo "Žydintis lankų vėjas”: prie šulinio 
Vytenis Šliogeris (studentas) ir N. Jurkšaitienė (ūkininkaitė). 
Dekoracijos A. Plūko.

statymo metu suflerė.
Po vaidinimo vyko bendras 

pasilinksminimas, užtrukęs iki 
vėlaus vakaro.

Publika šiuo vaidinimu buvo 
tikrai patenkinta. Ypač tai liu
dija gausios gėlių puokštės, ku
riomis buvo apdovanotos režišo- 
rė ir jos visi talkininkai bei kai- 
kurie veikėjai. Bankstowno apy
linkės Kult. Taryba gali didžiuo
tis savo viešai parodoma veikla: 
jos parengimai visada su dideliu 
entuziazmu ir dėkingumu buvo 
gausios publikos priimti ir lau
kiami. Tebūna šis sėkmingas vai
dinimas tolimesniu paskatinimu 
kitiems parengimams.

šio vakaro proga Bankstowno 
Kult. Tarybą ir vaidintojus nuo
širdžiai pasveikino Krašto Val
dybos ir Krašto Kultūros Tary
bos pirmininkas p. I. Jonaitis, 
Bankstown apylinkės v-bos p-kas 
p. A. Lelešius ir visiems visiems 
vaidintojams, darbuotojams ir 
gausiai publikai nuoširdžiai pa
dėkojo Bankstowno Kult. Tary
bos narys ir šio pastatymo admi
nistratorius p. Mindaugas Šums
kas. Šis spektaklis sydnėjiškiams 
lietuviams paliko gana gilų įspū
dį ir reikia manyti, kad šio vei
kalėlio statytojų pastangas jie 
priėmė su tuo pačiu nuoširdumu, 
kaip kad ir patys rengėjai nuo
širdžiai tam ruošėsi.

Su šiuo vakaru rišasi vienas 
gražus epizodas, kurio negalima 
šia proga nutylėti. Dėl pašto 
darbuotojų streiko Sydnėjuje 
Mūsų Pastogė laiku negalėjo pa
siekti savo skaitytojų, ir tai iš
naudodamas Mūsų Pastogės ad
ministratorius p. B. Stašionis po 
pirmo veiksmo pertraukos metu 
paskelbė, kad galima gauti Mū-

Nuotrauka E. Karpavičiaus

H. BLAZUI 60 m
Ilgamečiui VLIKo bendradar

biui ir žymiam lietuvių spaudos 
darbininkui Henrikui Blazui nese
niai sukako 60 m. amžiaus. Gimęs 
1904 m. Blazas Kauno universite
te 1924 — 1939 m. studijavo lie
tuvių literatūrų ir filosofijų. 1928 
m. įsteigė “Studento” laikraštį ir 
jį redagavo — tad neseniai Blaztii 
bus sukakę žurnalistinio darbo 35 
metai. Nepr. Lietuvoje leido ir re
dagavo visų eilę laikraščių (Die
na, Kuntaplis, Laikas ir kt.). Bu
vo kelių laikraščių redaktorium ir 
išeivijoje, Vak. Vokietijoje ir 1949 
m. jam nuvykus j JAV (Lietuvių 

sų Pastogę čia pat. Buvo gražu 
ir net graudu žiūrėti, kaip žmo
nės veržėsi pro duris, kad gau
tų Mūsų Pastogę. Galime saky
ti vienaip ar kitaip, bet mūsų 
žmonės savo spaudą mėgsta ir 
jos reguliariai negavę pasiilgsta. 
Gaila, kad p. Stašionis tą vakarą 
turėjo labai ribotą egzempliorių 
skaičių ir visų patenkinti negalė
jo. Bet po vaidinimo smagu bu
vo stebėti, kaip Mūsų Pastogė 
ėjo iš rankų į rankas bent susi
pažinimui. Matydami tokį prie
lankumą, Mūsų Pastogės leidėjai 
ir redakcija tikrai yra labai dė
kinga ir gali dėl to net didžiuo
tis.

Už šį tikrai nuotaikingą vaka
rą tektų tik pasveikinti Banks
towno apyl. Kult. Tarybą ir vei
kalo statytoją režisorę p. A. Gri
nienę, kuri “per aspera ad astra” 
savo numatytą tikslą su kaupu 
pasiekė.

L.D.

MIRĖ RAŠYTOJAS

V. ŽILIONIS

Kovo 20 d. Kaune mirė rašyto
jas Vincas Žilionis. Jis buvo gi
męs 1905 m. lapkričio 28 d. Mari
jampolės apskr., nuo 1927 m. buvo 
mokytoju. 1938 m. pasirodė pir
mas žilionio literatūrinis darbas 
"Būdviečių mokykla” (romanasy, 
1940 m. išėjo apsakymų rinkinys 
“Svetima moteris”. Pedagoginėje 
ir literat. srity Žilionis dirbo ir 
pokario metais. Stambiausias kū
rinys bolševikmečiu — 1959 m. 
pasirodęs romanas “Atsisakom 
nuo senojo svieto” (pavaizduoti 
1905 — 1907 m. įvykiai). (E)

Kelias). Nuo 1953 m. H. Blazas 
redaguoja mėnesinį Tarpt Vals
tiečių Sąjungos biuletenį New 
Yorke. 1943-44 m. Blazas buvo ka
lintas Stutthofo koncentracijos 
stovykloje. Nuo 1946 m. jis akty
viai dirbo L. Valstiečių Liaudinin
kų S-gos valdyboje, vėliau buvo 
gen. sekretorium. 1955-1961 m. 
buvo VLIKo Prezidiumo narys — 
sekretorius. Blazas yra autorium 
knygos “Raudonasis siaubas” (du 
leidimai 1941 ir 1942), kelių bro
šiūrų, be to yra paskelbęs atsimi
nimų apie žymiuosius rašytojus 
bei politikus, išgyvenimus kacete 
ir kt. Bendradarbiauja Liet. En
ciklopedijoje. Simpatingajam VLI
Ko veiklos bičiuliui linkėtina su
laukti dar daug kūrybingų me
tų. (E)

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
BIULETENIS

Neseniai gautas Lietuvių Gydy
tojų Biuletenis, leidžiamas Čika
goje Lietuvių Gydytojų Sąjungos. 
Kadangi po paskutinio Sąjungos 
suvažiavimo įvyko persiorganiza
vimas ir šioji sąjunga praplėsta į 
Pasaulio Lietuvių Gydytojų Są
jungą, tad ir šis biuletenis pasi
daro šios sąjungos organu. Šis 
leidinys yra gana puošnus, puikiai 
sutvarkytas, rūpestingai parinkta 
ne vien tik profesinė, bet ir infor
macinė medžiaga. Įdomu ir tai, 
kad šiame biuletenyje rašoma ir 
apie Sydney Liet Gydytojų Drau
giją, net įdėta jos pirmojo susirin
kimo nuotrauka. Biuletenį reda
guoja Dr. S. Biežis ir šalia jo dar 
redakcinė komisija.

A K I V A R A

BAR BEK I U
(Tęsinys)

Puplys: Tylėk, tylėk! čia gerai kalbama! Čia 
jau į mano temą! Vadinasi, jei toks vaikinas mano 
dukters rankos prašytų, tai aš daug ir negalvo
čiau!

Puplienė: Aukso žodžiai!
Vincas: Ar jūs nejuokaujate, ponas Puply?
Puplys: Ką? Aš juokauju? Jaunuoli, čia reika

las liečia mano dukrą! Koks čia, vadinasi, gali būti 
juokas? Aš niekada nebuvau rimtesnis savo gyve
nime!

Kristina: Tai jūs sutiktumėte leisti man tekėti 
už Vinco?

Puplienė: Dukrele, taip ir nemandagu ir ne
kuklu! Pati siūlaisi...

Teslienė: Duodamas imk, mušamas bėk — o ko 
gi jaunikaiti, lauki?

Vincas: Mieli tėveliai! Nors gal ir ne labai pa
togus momentas, bet aš drįstu prašyti jūsų Kris
tinos rankos.

Puplys: Na, tai kaip čia, brangioji?
Puplienė: Čia tai pirmoje eilėje šeimos galvos 

reikalas.
Puplys: Na, tai ką gi — ir diplomas ir mašina 

— tebūnie jau taip! Jau kad Vincas ir poniai Teš- 
lienei patinka, tai ką jau!

Teilienė: Palauki, palauki! O kas gi pačiam 
padus svilina? Svetimu protu netoli tenujosi — 
pats pirma gerai apsigalvok! Ne Tešlienę ženysi, 
bet savo dukrą!

Styyienė: Aš irgi patarčiau lėčiau! Juk žinoma, 
kad pono Puplio žodis, kartą duotas, tai jau neat
šaukiamas!

Teslienė: Kelio atgal tada nebėra!
Puplys: Atleiskite, poniutės, bet kai man reikės 

patarimo, aš jo paprašysiu. Reikalas čia man vi
siškai aiškus, sprendimas padarytas ir žodis duo
tas! Man belieka tik jauniesiems laimės palinkėti, 
taip sakant!

Puplienė: Tai gerai pasakyta — aš taip nesu
gebėčiau!

Vincas: Jeigu tėveliai nieko prieš, tai mes no
rėtume šį vakarą ir susižieduoti.

Puplys: Iš man pusės — dar geriau! Vadinasi, 

iš paprasto barbekiu išeis proga, kaip reikiant!
Vincas: Kristina, ar priimsi iš manęs žiedą?
Kr s tina: Taip, Vincai!
Visi: Valio, valio! Ilgiausių metų!
((Visi dainuoja. Melodija: "On top of old

Smokey”)
Mieloji mergaite,
Klausyk, ką sakau:
Už manęs tekėti,
Aš tave prašau!

Aš tau pastatysiu
Rūmus iš svajų
Ir gintaro vartuos
Iškalsiu 'myliu’.

Aš neturiu turtų,
Brangių akmenų,
Tik širdį užburtą,
Tavųjų akių.

Aš tau ją aukoju,
Aš tau ją skiriu,
Mieloji mergaite
Aš tave myliu!

7
(Ateina Binkienė ir Kirvienė)
Kirvienė: Labas vakaras visiems!
Butkienė: Labas vakaras! Koks čia sujudi

mas?
Puplienė: Labutis, poniutės, labutis! Štai, koks 

čia pas mus siurprizas — gi sužieduotuvės!
Puplys: Taip, taip, mielos ponios — sužieduotu

vės! Mūsų Kristina ir ponas Vincas, štai, šitas!
Blakienė: Na, bet kad jūs ir greiti! Net aš nie

ko nežinojau! Sveikinu, sveikinu!
Kirvienė: Tikrai, kad čia jau labai paslaptingai 

— ponai Pupliai nei puse lūpų neprasitarė! Gal jau 
ir ne visai kaimyniškai------

Puplienė: Poniute, tikėkite — čia ir mums bu
vo lygiai tokia pati staigmena!

Kirvienė: Kaip jau ten bebuvo — linkiu jau

niesiems viso geriausio!
Vincas ir Kristina: Ačiū, ponia!
Puplys: Taigi, sakau, gerbiamosios ponios, tu

rime sutikti su faktu, kad gyvename tikrai moder
niškais laikais. Progresas eina šuoliais visose sri
tyse! Anksčiau pas merginas raiti jodavome, tai 
viso kaimo šunis sukeldavome, o dabar kavalierai- 
čiai su limuzinais važinėja, tai nespėji nei pama
tyti! Cha, cha....

Teslienė: Pataikei, ponas Puply, kaip pirštu į 
akį!

Puplienė: Prašau čia prie stalo, poniutės! Gal 
po sandvičiuką, o gal po koki biskvitėlį — čia visi 
tiktai kontinentaliniai. O vėliau, tai ponas Puplys 
žada steikų pakepti! Prašau, prašau! Jaunimas 
tuo tarpu gal norės kojas pamiklinti.

(Jaunimas šoka Limbo Rock. Senesnieji užkan
džiauja.)

Puplys: (Jaunimui baigus šokti) Šokis ir gra
žus, ir moderniškas, ir progresyvus, bet man ne prie 
širdies!

Stygienė: Jau paties kaulai per minkšti — prie 
ko čia širdis!

Kirvienė: Mums visiems jau tiktai pasižiūrėti!
Puplys: Nesutinku su poniomis! Dar Puplys 

nesulūžęs — tik nuotaikos reikia, tai dar mitriau 
spardysis, negu jaunieji!

Blakienė: Be reikalo giriesi, ponas Puply! Ką 
jau čia mums jaunuosius bepralenkti!

Teslienė: Kol riebusis sulys, tai liesasis pa
dvės -------Ką jau besakytum, kakta sienos nepra
muš!!

Puplys: Štai, aš jums ir įrodysiu! Tik ne aš 
vienas: ponios man padėsit! Parodysim jaunimui, 
kad ir mes dar šio to verti!

Kirvienė: Palikit jau mus ramybėje, ponas 
Puply!

Puplys: Jokių atsiprašymų — prašau!
Teilienė: Tebūnie! Juk sakoma: žilė galvon, 

velnias uodegon! Jeigu jau ponas Puplys atlai
kys, tai ir Tešlienė neatsisakys! Einam, ponios!

(Puplys, Tešlienė, Kirvienė, Blakienė ir Stygie
nė šoka suktinį. Visi dainuoja.)

Reik mokėt ir žinot,
Kaip mergytę pavilioti
— Mergužėlei nešt saldainių
Ir dainuoti meilės dainą —
Reik mokėt ir žinot,
Kaip mergaitę pavilioti
— Pabučiuot mamytei ranką,
Nunešt tėtei Snapso bonką —

Oi myliu, tai myliu,
Net gyventi negaliu!
Bet jei mane tu pamesi
Aš gražesnę susirasiu------

Senas aš, bet supras,
Ir merginos vertę ras!
Senas jautis tvarką žino
Ir vagos nebegadina!

(Baigus šokti visi ploja Pupliui)

Puplys: Na ir ka dabar pasakysite?
Kirvienė: Tai, žinai, nesitikėjau!
Stygienė: Pasirodo, dar ir mes šio to vertos!
Blakienė: Pasišokom, kaip per vestuves!
Puplys: Poniute, per vestuves tai ne taip pa

šoksime I
Kirvienė: Ta pačia tema kalbant: tai gal ponai 

Pupliai iškels dvigubas vestuves? Kad jau pradėjo 
siurprizais, tai visko galima tikėtis....

Blakienė: Tai jau aš dabar visai nenustebčiau.
Puplienė: Ka jūs čia, poniutės, iš nebūto būtą —
Kirvienė: Kam čia jau taip dangstyti, poniute! 

Vidas miestas tik šnabžda, kad daktariukas prie 
Pajautos sparną rėžią — ar atvirkščiai... Sunku ir 
besugaudyti...

Stygienė: Jeigu jau nei ponia Kirvienė nežinai, 
tai kas begali žinoti?

Teilienė: Aš irgi sakau, kad nereikia ožio į dar
žą vesti — ir pats įlips. Viskam ateina laikas!

Puplys: Gi kas čia ir būtų blogo? Tokiai po
relei nieko netrūktų...

Puplienė: Tai jau: ir iš pažiūros ir iš proto — 
abu, kaip nulieti —

Blakienė: Tik dabar apsižiūrėjau: o kur 
Pajauta?

Puplys: Tai, kaip čia pasakius, nuvažiavo po
no daktaro atsivežti.

Puplienė: Nusprendėm: ką čia klaidžios žmogus 
ai taksiuko ieškos! Juk mašiną turime. Sakom, pa
darysim siurprizą. Tai Pajauta sėdo mašinon ir 
nuvažiavo. Tikiu, kad ponas daktaras bus labai ma
loniai nustebintas!

Puplys: Ir, savaime aišku, šį mūsų gražų žestą 
tinkamai įvertins!

Kirvienė: Tai jau čia man ir politika — mer
gina važiuoja kavalieriaus parsivežti!

Blakienė: Pritariu ir aš: čia jau labai neįpras
ta! Prieš visas taisykles — nei vienas, nei du...

(Bus daugiau)
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SKELBIMAS
DĖMESIO AUSTRALIJOS LIETUVIAMS!

Turim išleidę dvi labai svarbias knygas. Viena yra “Dieviškasis 
Amžių Planas’* arba Švento Rašto Studijavimas, su braižiniu, 
pirmas tomas, šioje knygoje smulkiai aprašoma kas įvyks visame Pa
saulyje Kristaus karaliavimo amžiuje, šiame tūkstantmetyje, apie ką 
jau buvo išpranašauta prieš tūkstančius metų.

Dabar mes savo akimis matome, kad tos pranašystės laipsniškai 
pildosi. Aukščiau paminėtoje knygoje aprašoma kokia tvarka ir val
džia bus šioje žemėje ir kokios Palaimos bus suteiktos Jėzaus ir Jo 
Bažnyčios visai žmonijai. Knyga turi 368 puslapius su drobės 
apdarais. Kainuoja tik $1.00.

Antroji knyga — “Laikas Prisiartino” (Švento Rašto Studjiavi- 
mo, antras tomas), nuodugniai aprašo vienų labai Galingų Sistemų, 
kuri yra nusistačiusi prieš Tiesų. Ten nurodoma metai kada ji kų 
veikė ir kokius darbus ji atliko viduramžiuose ir kaip elgėsi su tais, 
kurie nesutiko su jų mokslu ir dvasia.

ši knyga turi 358 puslapius, irgi drobės apdarais ir kainuoja $1.00.
Taipgi turime Biblijų, Senojo ir Naujojo Testamento, įvairiomis 

kainomis. Turim Naujų Testamentų su gražiu viršeliu, taisyklinga 
lietuvių kalba. Kaina $2.00.

Kitos knygos: “Dangiškoji Manna”, su tekstu kiekvienai dienai 
ir paaiškinimu. Puošniais apdarais, kaina 50 c e n t ų. “Aušros 
Giesmės” su 190 gražių giesmių — 50 centų.

Turime ir kitokių mažų knygelių. Pinigus siųskite sykiu su kny
gų užsakymu per Paštų ar Bankų. Neturtingiems siunčiame veltui 
mažas knygutes ir Traktatus jų pareikalavus. Užsakymus siųskite 
šiuo adresu:
L.B.S.A. 212 East 3rd Street, Spring Valley, Illinois, U.S.A. (61362)

DABARTIES VAIDILA
Jau ne pirmą kartą skaitome 

šio laikraščio puslapiuose mūsų 
žinomo dainininko solisto Pau
liaus Rūtenio laiškus tai iš vie
nos, tai iš kitos didesnės ar ma
žesnės Australijos vietovės. Kaip 
skaitytojai jau iš anksčiau supra
to, p. Paulius Rūtenis dainuoja 
operetėse skrajojančioje teatro 
trupėje, kuri su savo spektakliais 
aplanko visas didesnes vietoves, 
neišskiriant net Naujosios Ze
landijos. Į kiekvieną vietą nuvy
ks Paulius Rūtenis pirmiausia 
jieško kontakto su lietuviais ir vi
są savo laisvalaikį stengiasi pra
leisti savųjų tarpe. Patenka jis 
ir į tokias vietas, kur lietuviai te
palaiko ryšius su kitom koloni
jom vien per spaudą ar laiškais, 
niekas jų neaplanko, mažai kas 
sielojasi jų lietuviškuoju gyveni
mu. Tokiems Pauliaus Rūtenio 
pasirodymas ir apsilankymas yra 
tikra palaima ir dvasinis atsigai
vinimas. Tai suprasdamas jis 
pats tokių kontaktų su lietuviais 
jieško, lanko atskiras šeimas, da
lyvauja jų subuvimuose ir be il
gų maldavimų, o dažniausia pats 
pasisiūlydamas iš širdies jis solo

Miela* Redaktoriau,
Tikrai gali man pvydėti — jau 

beveik trys savaitės kaip esu pui
kiame Hobarto mieste, Tasmani
jos sostinėje. Miestas tikrai žavus: 
švarios gatvės, puikios aikštės, 
kuriose auga taip mums prie šir
dies beržai ir ąžuolai. Čia dabar 
tikra lietuviška bobų vasara. Vos 
pradedą kristi pageltę medžių la
pai ilgesingai primena toli palik
tų tėviškę ir jos grožį.

“Linksmųjų Našlę” vaidiname

PARYŽIAUS LIET. TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ GRUPĖ TARPTAUTI
NIAM FOLKLORO FESTIVALY

Kovo 15 d. Paryžiaus lietuvių 
tautinių šokių grupė sėkmingai 
pasirodė tarptautiniam folkloro 
festivalyje Sorbonos universitete. 
Festivalį globojo Paryžiaus Aka
demijos rektorius J. Roche, jame 
dalyvavo 15-kos tautų tautinių 
šokių grupės. Lietuviai pasirodė 
pašokdami Kalvelį, Kepurinę, Len
ciūgėlį ir Kubilų. Ypatingai dide
lio pasisekimo susilaukė Lenciū
gėlis, kurį išpildė Paryžiuje stu
dijuojantys Amerikos lietuviai: I. 
Babarskaitė, G. Garbenytė, A. 
Kurapkaitė, G. Norvilaitė ir K. 
Zapkus. Paryžiaus lietuvių tauti
nių šokių grupei vadovauja A. 
Mončys, muzikinės dalies vedėja 
— B. Venskuvienė. Minimų tarp
tautinį folkloro festivalį Sorbonos 
u-tete aplankė 4.000 žiūrovų. Jis 
buvo suminėtas prancūzų laikraš
čiuose, kaip “Figaro”, “Combat” 
ir kt. (E)

DAUG GIMIMŲ
Kas sekundę pasaulyje gimsta 

8 žmonės. Per savaitę gimsta arti 
2,00.000 kūdikių. Dar daugeliui 
žmonių pasaulyje būtų vietos, jei
gu gyventojai geriau būtų pa
skirstyti. Dabar vien Tokijo mies
te gyvena daugiau negu visoj Aus
tralijoj. Mažojoj Burnoj yra dau
giau gyventojų negu Kanadoje. 
Afrikoje, Rusijoje gyvenama gana 
retai, tuo tarpu Olandijoj yra 340 
gyventojų vienoj kvadratinėj my
lioj, o Argentinoje tik 18, nors 
tas kraštas yra gana derlingas. 

išpildo ištisus lietuviškų dainų 
koncertus. Kaip jis pasakoja, 
yra vietų, kur nuo pat atvykimo 
į Australiją žmonės nėra girdėję 
lietuviškos dainos, ir tada jis su
silaukia padėkų, džiaugsmo aša
romis aplaistytų.

Mes jį laikytume šių dienų lie
tuvių vaidila, kuris keliauja iš 
vietos į vietą gražiai mokėdamas 
suderinti savo tarnybinius ir 
tautinius tikslus. Sutiktuosius lie
tuvius jis guodžia savo žodžiu ir 
stiprina lietuviška daina. Tai 
bene vienintelis iš lietuvių šiame 
kontinente taip kilniai darbuoja
si ir vykdo tokią svarbią ir pras
mingą lietuvybės misiją. Solisto 
Pauliaus Rūtenio gastrolės ir su 
jomis susiję susitikimai su vietos 
lietuviais turi neįkainuojamos 
vertės lietuviška prasme. Jis taip 
pat gali būti šviesiu pavyzdžiu ir 
visai eilei kitų lietuvių, kurie ar 
tai tarnybiniais, ar turistiniais 
sumetimais patenka į tolimesnes 
lietuvių kolonijas, bet jų apsilan
kymas tos ar kitos vietovės lietu
viams net nežinomas.

Linkime solistui Pauliui Rū
teniui dar ilgus metus eiti seno- 

M/ŠKAS REDAKTORIUI
seniausiame Australijos teatre — 
“Theatre Royal”, įsteigtame 1834 
m.

Vos tik čia atsidūrus ir pradė
jus gastroles, mane giliai ir ma
loniai sujaudino Hobarto lietuvių 
bendruomenės p-ko p A. Kant- 
vilo laiškas, kuriame jis lietuvių 
vardu pasveikino mane čia atvy
kusį ir kvietė nepasididžiuoti, jei
gu jausčiausi vienišas ir svetimas 
ir užsukti pas lietuvius bei su 
jais pasibičiuliauti.

Tad nenustebk, kad jau pirmą
jį sekmadienį sėdėjau jaukioje p. 
p. Kantvilų seklyčioje (dekoruo
toje paties p. Kantvilo drožinė
tomis koplytėlėmis ir lietuviškais 
ornamentais), šnekučiavausi su 
ponia ir trimis jų vaikučiais — 
Jūrate, Dalia ir Gintaru, nors gi
musiais Australijoje, bet puikiai 
kalbančiais lietuviškai ir kas svar
biausia pirmaujančiais angliškoje 
mokykloje. Miela buvo susipažin
ti su jų malonia uošve p. Truka- 
niene.

Čia sužinojau, kad šiame mieste 
lietuvių yra virš 150 galvų. Teko 
su daugeliu susipažinti.

Maloni pažintis buvo su p.p. Si- 
nianauskais, ypač su ponia Žibute 
Simanauskiene, kuri jau vyresnio 
amžiaus, padainavo keletą seno
vinių dainelių. Vienų jų net užsi
rašiau.

Verbų sekmadienį buvo atvykęs 
kun. Dr. P. Bačinskas ir pamal
dų metu giedojom lietuviškas 
giesmes. Po pamaldų įvyko Vasa-
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SUSIŽIN1OJIMAS JŪROJE — 
Prieš išrandant radijo arba 
bevielį telegrafą susižinojimas 
jūroje buvo labai komplikuo- 
ias. Vėliavų signalai buvo nau
dojami dienos metu, žibintų — 
nakčia.

Meno festivalis Adelaidėje
Australų nuomone, Adelaidės 

Meno Festivaliai, kurių ligišiol jau 
buvo trys, neilgai trukus virs pa
saulinio masto meno šventėmis. Už 
tai kalbąs gražus antrojo ir tre
čiojo festivalio pasisekimas. Tre
čiasis festivalis, vykęs kovo 7 — 21 
d. d. laikomas pačiu sėkmingiau
siu iš ligšiol buvusių.

Adelaidės lietuviai nėra vien tik 
pasyvūs šių meno festivalių daly
viai, lankų operų ir baletų spek
taklius, simfoninius koncertus, 
įvairius vaidinimus ir t. t. Savo 
meniniais vienetais ir paskirais 
menininkais jie nors ir kukliai 
(festivalio pakraštėlyje ir šaluti
niuose parengimuose prisideda 
prie kaikurių programų išpildymo.

Trečiojo Meno Festivalio proga 
rengtoje “International Night” lie
tuvius atstovavo reprezentacinė 
tautinių šokių grupė ir choras Li- 
tuania. Jie taip pat reprezentavo

Solistas Paulius Rūtenis

vės lietuvių vaidilų keliais ir guo
sti, stiprinti, žadinti savo toli nu
klydusius brolius šiltu žodžiu ir 
iš širdies trykštančia daina.

v.k.

rio IG-sios minėjimas, į kurį su
sirinko gausiai lietuvių. Kun. Dr. 
P. Bačinskas tarė įdomų žodį šios 
šventės proga. Meninėj daly daly
vavau ir aš, padainuodamas kele
tą dainų.

Velykos prabėgo tautiečių tar
pe besivaišinant, besilinksminant. 
Esu tikrai nuoširdžiai jiems dė
kingas už puikių viešnagę ir pri
ėmimą.

Viešėdamas Hobarte, tolimoje 
lietuvių kolonijoje, ypatingai ju
tau tautiečių nepaprastą ilgesį lie
tuviškai dainai' ir žodžiui.

Gražu ir sveikintina, kad už- 
mezgėm kultūrinius ryšius su 
Amerikos lietuviais, malonu buvo 
skaityti, kad mūsų solistė Geno
vaitė Vasiliauskienė žavėjo ir bū
rė juos, bet, atrodo, turėtumėm 
neužmiršti savo brolių čia ir karts 
nuo karto į metus ar dvejus pa
guosti ir nuteikti juos lietuvybės 
išlaikymo byloje. Žinoma, tai ne
būtų lengva dėl nuotolių ir išlai
dų, bet ką nors padaryti tikrai 
būtų galima. Anot pirmininko p. 
Kantvilo “Mums reikia lietuviškų 
vaidilų, kurie mus pastiprintų 
dvasiniai, kitaip mes pradėsim 
dusti".

Apie tai turėtų pagalvoti ALB 
Krašto Kultūros Taryba, čia tu
rima galvoje ne vien tik Hobar- 
tas, bet ir kitos tolimos lietuvių 
kolonijos.

Su nuoširdžiais sveikinimais
Jūsų

Pauliui Rūtenis 

Lietuvą įspūdingoje festivalio ati
darymo eisenoje su Lietuvos vėlia
va ir tautiniais drabužiais.

Atskiram lietuviškų liaudies dai
nų rečitaliui Festivalio rengėjai 
pakvietė adelaidiškę solistę Genę 
Vasiliauskienę. Savo rečitalį so
listė sugrupavo į trijų rūšių liau
dies dainas: Tėvynės dainos, mei
lės dainos ir įvairios dainos. G. Va
siliauskienės rečitalis australų 
spaudoje buvo augštai įvertintas. 
The Advertiser meno kritikas John 
Horner ypatingai išgyrė G. Vasi
liauskienės dainavimų ir pastebėjo, 
kad festivalio metu net jo pakraš
čiuose galima užtikti tikrų deiman
čiukų.

Vaizduojamąjį meną fasti valyje 
atstovavo tik du mūsų dailininkai: 
Ieva Pocienė ir V. Kapočiūnas. 
Pirmoji buvo pakviesta dalyvauti 
atrinktų emigrantų meno parodo
je, kurią festivalio proga organi
zavo dienraštis “News” Paro
dos apžvalgoje meno kritikai išsky
rė ir palankiai atsiliepė apie I. 
Pocienę. V. Kapočiūnas su ^avo 
dviem kūriniais dalyvavo Burnesi- 
de salėje rengtoj parodoj.

Kartu su meno festivaliu šiemet 
sutapo ir tradicinė Adelaidės gėlių 
šventė, kurioje lietuviai irgi nuola
tos dalyvauja, šiemet dail. I. Po
cienė Viktorijos aikštėje gavo ne
taisyklingą keturkampį, kuriame 
iš gėlių buvo sudaryti Gedimino 
stulpai, stilizuota tulpė ir paauk
suotos kanklės. Pati dailininkė, 
vilkinti tautiniais drabužiais, teikė 
besilankantiems paaiškinimų. Aikš
tėje plevėsavo mūsų trispalvė.

Gal pravartu būtų jau dabar pa
galvoti apie organizuotą platesnio 
masto lietuvių pasirodymą būsi
muose festivaliuose. Tą reikalą 
galėtų padiskutuoti ir Krašto Val
dyba. Sekantis Meno Festivalis 
Adelaidėje įvyks 1966 metais.

Žinoma adelaidiškė menininkė 
(solistė, dainavimo mokytoja ir 
muzikos kritikė) p. A. Binkevičiū- 

Prez. de Gaulle politika
(Atkelta iš psl. 2)

kairiųjų pažiūrų. Tai jauni žmo
nės — tarp 30 ir 40 metų, dažniau
siai pirmaisiais išlaikę pačius 
aukščiausius ir sunkiausius uni
versitetinius konkursus — filoso
fai, istorikai, literatai •— palikę 
savo mokslinę garantuotą karjerą 
tam, kad važiuotų į tolimus atsi
likusius kraštus, traukiami anuo 
metu taip madoje buvusio intelek
tualų pašaukimo — dirbti konkre
tų, realų darbą, o ne vien gargari- 
zuotis žodžiais. Jie neturi diploma
tinio statuso, jokia karjera jiems 
negarantuota. — Visi mes laukėm, 
kada nauja dešniųjų valdžia pra
dės pagaliau “valymą” ir statys 
savo žmones į “nepatikimųjų” vie
tą. — O tačiau jokio “valymo” ne
buvo, greičiau tik padrąsinimas 
toliau varyti savo darbą. — De 
Gaulle politika Trečiojo Pasaulio 
atžvilgiu, tai ne šiandieninis atra
dimas, jau prieš šešis metus jis 
gerai žinojo, ko jis nori, ir kuria 
kryptimi jis visų politiką veda.

Daug kam, ypač Prancūzijoje, 
visai nesuprantama jo politika Al- 
žiro atžvilgiu. 25.000 prancūzų, 
žuvusių šio paskutinio kolonialisti- 

SUSIŽINOJIMO ARBA RYŠIŲ ISTORIJA Paruošė Verus

tė — Gučiuvienė aktyviai sekė visą 
festivalio eigą ir platesnį jo apra
šymų pasiuntė populiariam Ame
rikos lietuvių laikraščiui “Dirvai". 
Ji sutiko su kaikuriomis mintimis 
pasidalinti ir su Mūsų Pastogės 
skaitytojais. Jos žodžiais:

— Simfoninės muzikos mylėtojai 
turėjo progos pasidžiaugti šešiais 
simfoniniais koncertais, kurių 
augštą vertę ir programos lygį nu
sako dirigentų vardai: italas Alceo 
Galliera, anglai Sir William Wal
ton ir John Hopkins, vietinis di
rigentas Henry Krips. Iš aštuonių 
instrumentalinės ir vokalinės ka
merinės muzikos koncertų, kurie 
buvo gausiai lankomi, ypač pažy
mėtinas The Deller Consort voka
linis ansamblis. Pirmų kartą Aus
tralijoj buvo atliktas masyvus 
Benjamin Britten veikalas “War 
Requiem”. Jį išpildė Sydney sim
foninis orkestras, trys jungtiniai 
chorai ir solistai.

— Festivaliui buvo paruoštos 
trys operos: Verdi “Macbeth”, Bi
zet “Carmen" ir anglų kompozito
riaus Sir William Walton “Troilus 
and Tressida”. Į visus aštuonioli
ka spektaklių bilietai buvo išpar
duoti gerokai iš anksto.

— Festivalio metu buvo duota 12 
baleto spektaklių. Ypatingo pasi
sekimo susilaukė naujas vieno akto 
baletas “The Display”, kuris vaiz
duoja šokantį Australijos paukštį 
“Lyrą”. “The Display” — trijų 
australų kūrinys. Robert Helpman 
(žinomas dramos ir kino autorius, 
garsus baleto šokėjas) paruošė 
šiam veikalui choreografijų, Ma- 
leolm Williamson muziką ir Syd
ney Nolan dekoracijas. Ir kiti du 
baletai — moderniškas “Jazz Spec
trum" ir Čaikovskio muzikos “Au
roros vestuvės” turėjo užsitarnau
tus pasisekimus.

— Svarbią vietą festivalyje už
ėmė W. Shakespeare drama “King 
Henry V”, kuri kas vakarą buvo 
vaidinama tam tikslui įrengtame 

nio karo metu, milijonas prancūzų, 
išmestų į gatvę ir priverstų iš nau
jo kurti savo gyvenimų — o de 
Gaulle leidžia milijonus, ne tik kad 
padėtų išsilaikyti nepriklausomai 
Alžiro valdžiai, bet kurti jiems 
patinkantį režimą. O politika čia 
kartu ir paprasta ir komplikuota: 
Prancūzijos politika Alžiro atžvil
giu — tai pavyzdys visam Trečia
jam Pasauliui, tai įrodymas, kaip 
Europa moka leisti nepriklauso
moms tautoms laisvai tvarkytis. 
“Aš savo pašonėje neįsitaisysiu 
sau naujos Kubos”, — yra pareiš
kęs de Gaulle viename privačiame 
pasikalbėjime. O rezultatai jau 
matosi. Fidel Castro šnekasi su 
prancūzų žurnalistu. Šis socialis
tas, taigi — anti-gaullistas ir kri
tikuoja de Gaulle: O Castro jį per
traukia ir sako jam: o vis dėlto aš 
daug duočiau, kad galėčiau savo 
pašonėje turėti de Gaulle, o ne 
Ameriką. Kinijos ministeris pir
mininkas lankosi Afrikoje, Mali 
valstybėje, kurių valdo ekstremis
tinė socialistų partija (galima sa
kyti: 80 proc. komunistinė). Jo 
atvykimų dieną valdžios oficiozas

MORSE — Pirmą sykį Morsės 
ženklais buvo perduota žinia 
1844 m. Tais laikais tai buvo 
pati greičiausia žinių perdavi
me priemonė. 

(Bus daugiau

didžiuliame teatre — palapinėje. 
Pragos “Juodojo teatro” vaidini
mai irgi buvo sausakimšai perpil
dyti. Čia buvo pateiktas naujoviš
kas scenos menas, kur, naudojant 
ultravioletinius spindulius, akto
riai, reikalui esant veikia nemato
mai arba visai išnyksta ir scenoje 
pradeda “vaidinti” daiktai.

— Gerai į festivalines iškilmes 
įsijungė vietinė “Intimate Opera”, 
vietinis “National Ballet”. Trylik
tojo amžiaus muzikinė drama “The 
Play of Daniel” ir keletas kitų dra
mų buvo savo vietoje.

Dideliu pasisekimu koncertavo 
žinoma latvių šokėja Vija Vėtra. 
Šokdama solo ir su savo mokiniais 
ji demonstravo indų, ispanų ir re
liginius šokius. Jos kolektyve šoka 
ir Giedrė Kalpokaitė.

— Specialūs vaidinimai vai
kams: Lėlių teatras, prancūzų kil
mės vaidinimas “Son et Lumiere”, 
“Mumba Jumba” ir t. t. Puikiai 
paruošti vaikų chorai.

— Iš daugybės įvairių parodų iš
siskyrė paveikslai iš karalienės 
rinkinio, Peter Stuyvesant 40-ties 
eksponatų kolekcija, atskiri žymūs 
dailininkai. Festivalyje buvo ro
doma amerikiečių tapyba, kerami
ka, skulptūra, grafika, tarptauti
nis vaikų menas, eskimų menas, 
aukso, sidabro ir krištolo išdirbi
niai, retų daiktų kolekcijos ir t. t.

— Festivalyje ypač iškiliai užsi
rekomendavo sopranas airė He
ather Harper, austrė pianistė In
grid Haebler, anglas tenoras kan
taras Alfred Deller ir kt. Operose 
išsiskyrė australas John Shaw pir
maujantis Convent Garden operos 
baritonas ir Australijoje gyvenan
ti ukrainietė Tais Tazas, australe 
Marie Collier, amerikietė Jean 
Madeira ir italas Niccola Filacu- 
ridi.

Būdinga, kad festivalių metu 
australiška Adelaidės visuomenė iš 
pagrindų pasikeičia. Dvejus metus 
jie nerodo ypatingai didelio susi
domėjimo meniniais parengimais, 
tačiau per festivalį domisi viskuo 
ir visus parengimus gana gausiai 
lanko. VI. RadeeviUug 

paskelbia vedamąjį straipsnį, kurį 
radijo pakartojo tą pat dieną net 
keturis kartus. O jo tema: de Gau
lle vienas supranta Afriką; Pran
cūzija — didžiausias visos juodo
sios žmonijos draugas. Nasseris 
pasikviečia priėmimo metu prie 
savęs Prancūzijos ambasadorių ir 
sako jam taip, kad visi girdėtų: 
de Gaulle įvykdė didžiausią mano 
gyvenimo svajonę — visam pasau
liui paskelbti tautų nepriklauso
mybę.

Nežinau, ar Amerikos spauda 
informuoja jus pakankamai apie 
tai, kokioje paraku kvepiančioje 
padėtyje randasi šiuo metu Loty
niškoji Amerika, o ypač Centre
line Amerika. Tas pats prancūzas 
socialistas aplankė neseniai visą 
Centrinę Ameriką, visus šių kraš
tų revoliucionierių lizdus. Jis ban
dė su jais kalbėti apie Sartre, o 
jie jam sakė: Sartre — tvarkoj, jis 
savo vietoj, mes jį gerbiam ir my
lim, bet pakalbėk mums apie de 
Gaulle ir jo politiką. Žurnalistas 
su nustebimu turėjo konstatuoti, 
kad žmonės, kuriems dar vos prieš 
metus vienintelė politinė problema 
buvo: ką pasirinkti — Rusiją ar 
Kiniją, dabar jau sau statosi klau
simą: o gal gi ir Europa gali mums 
padėti, gal galima apsieiti be rusų 
ir kiniečių? (Bus daugiau)

RAITASIS PAŠTAS — 1860 m. 
kol nebuvo nutiesta telegrafo 
nuo vieno Amerikos pakraščio 
iki kito, susižinojimui buvo 
naudojamas taip vadinamas 
“Pony Express” — raitasis 
paštas. Jo dienos buvo neilgos, 
bet paliko pėdsakų.

4
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VYTĖS JAUNĖS
Po laimėtų rungtynių žaidėjos, 

jų tėveliai ir treneris su žiūrovais 
visuomet pakilioje nuotaikoje kal
būs. Būna ir pralaimėjimų. Tada 
visi ko greičiau sprunka namo. Ge
rai, kad tokių liūdnesnių vakarų 
per visą sezoną tepasitaikė tik 
trys. Vasaros sezone jaunės, su
rinkusios 26 taškus, atsidūrė len
telės viršūnėje ir vėliau žaidė fina
luose.

Ketvirčio finaluose jaunos ry
tietės susitiko su Olympic koman
da. Priešininkės taip pat turėjo 
vienodai taškų bet mūsiškės, turė
damos geresni taškų santykį, buvo 
pirmos, šiai komandai per varžy
bų susitikimus abudu kartu pra
laimėta. Tai daug didesnės ūgiu 
žaidėjos, fiziniai patvaresnės ir 
žaidžia gana šiurkštoku stiliumi. 
Mūsų jaunos žaidėjos, nebodamos 
visų šių priešininkių persvarų, 
ryžosi kietai kovoti. Ir tikrai sa
vo puikiu žaidimu ir kovingumu 
nustebino netik savus, bet ir prie
šininkes. Rezultatas svyravo tris 
sykius tai į vieną pusę, tai į antrą, 
ir tik paskutinėse minutėse prieši
ninkės užsitikrino pergalę. Po va
lingos kovos pralaimėta 38 — 45 
(18 — 22). Taškai: G. Krivie- 
kaitė 14, N. Lapienytė 10, N. 
Vyšniauskaitė 6, A. Krivickaitė 
ir B. Latvėnaitė po 4. Be šių žai
dėjų už komandą žaidė R. Germa- 
naitė, B. Kmitaitė ir V. Jucytė. 
Visos žaidėjos žaidė gerai bet, 
sunkiausią darbą turėjo gynėja 
M. Lapienytė, puikiai dengusi pa
grindinę priešininkę ir labai gerai 
medžiojo taškus centro puolėja G. 
Krivickaitė.

Pusfinaliuose žaista su United 
Church komanda; šiai komandai 
taip pat buvo vieną sykį pralaimė
ta. šj syki klaidos nebuvo karto
jamos ir 44 — 22 (14 — 4) rezul
tatu laimėta. Taškus pelnė: N. 
Vyšniauskaitė 16, G. Krivickaitė 
9, A. Krivickaitė 8, M. Lapieny
tė 7, Latvėnaitė su V. Jucyte po 
2 ir R. Germanaitė su B. Kmitai-

Henrikas Malakūnas

KALVUS IR lBAI<Al>Vi:illS
SU KUPRINĖM IR PALAPINĖM PER NAUJĄJĄ ZELANDIJĄ

Pamatyti Naująją Zelandi
ją seniai norėjosi. Viliojo gam
ta, kuri, kaip sakė, esanti labai 
europietiška: kitokie medžiai ir 
augalai. Svarbiausia — snieguo
ti kalnai su vulkanais ir geize
riais, kurių čia Australijoje ne
turime. Nepavykus prikalbinti 
lietuvių studentų kelionės drau
gais, prisidėjau prie grupės Mel
bourne studentų, senųjų ir nau
jųjų australų — Ken, Kurt, 
Heinz, Leo ir Sidney. Skubiai su- 
pirkę visą kelionės aprangą, iš
siėmę užsienio pasus, susimokėję 
kelionei su grįžimu, likusį kapita
lą pavertę travellers čekiais, — 
iš viso 70 svarų, — gruodžio 19 
d. mūsų šešetas su kuprinėmis, 
palapinėmis ir rituliais virvių pa
judėjome traukiniu iš Melbour
ne.

Sydnėjuje turėjau progos dar 
kartą pamatyti lietuviškus veidus. 
Kolegos — Rimga Sližys ir Ro
mas Cibulskis pasitiko ir sunkią 
mano, vos pakeliamą kuprinę nu
gabeno į “Orenje” laivą. Jiedu 
sąžiningai atstovėjo krante, kol 
laivas pajudėjo. Gal dar vis tikė
josi, kad persigalvojęs išlipsiu ir 
Kalėdas drauge su jais švęsiu 
Sydnėjuje.

Kelionė laivu truko tris die
nas. Maistas buvo geras. Valgėm, 
kiek tik tilpo ir kiek ant stalų 
padėjo. Tuo mat būdu tikėjomės, 
kaip tie kupranugariai, susidary
ti energijos atsargas. Nežinojom 
juk, kiek jos mums reikės: teks 
su kuprinėmis laipioti po kalnus, 
keliauti daugiau kaip mėnesį po 
Naujosios Zelandijos žemę, po 
žemę, kurios nepažįstam, o svar
biausia —- visi su ribotu kapita

te neturėjo progos įmesti. Visos 
žaidėjos žaidė labai atydžiai, kad 
užtikrinus laimėjimą ir teisę žais
ti Grand Final prieš tą nelemtą 
Olympic.

Komandos treneris žinomas bu
vęs krepšinio žaidėjas ir nuolati
nis sporto darbuotojas A. Merū- 
nas.

Kieta kova prasidėjo nuo pir
mų žaidimo sekundžių. Mūsų ko
manda šį sykį atkreipė didelį dė
mėsi i gynybą ir paraližavo verž
lias priešininkes. Kova buvo labai 
lygi, ir puslaikis pasibaigė 10 —

s achmatai
Prasidėjus Pietų Australijos 

šachmatų pirmenybėms 1.4.64, 
pirmame rate A klasėje Vytis I 
nugalėjo Vytį II 3:2 rezultatu. L. 
Horton sulošė lygiom su A. Kun- 
tala, R. Arlauskas nugalėjo V. 
Opulskį, J. Hortovanyj laimėjo 
prieš P. Savenj, P. Garret sulošė 
lygias su P. Lukošiūnu ir A. Kam
mer pralaimėjo A. Markevičiui. 
Vyties I komandoj lošia visi čem
pionai ir Vytis I yra S.A. čempio
nu. šiais metais į tą komandą įsi
jungė ir R. Arlauskas — koresp. 
pirmenybių tarptautinis meiste
ris. Pasikalbėjime su S.A. Šachm. 
S-gos Pirmininku G. Kosnickiu, 
jis pareiškė, kad R. Arlauskui pra
dėjus lošt Vytis ir šiais metais yra 
stipriausia komanda Pietų Aus
tralijoj ir vienintelis favoritas 
laimėti ir šiemet čempiono vardą. 
Vyties II kom. sudaryta iš lietu
vių ir vos nenugalėjo pirmosios 
komandos. Partijos baigmėje P. 
Lukošiūnas turėjo laimėtą padė
tį. bet išmainęs žirgą už pėstinin
ką sulošė lygias. P. S&venis turė
jo tikras lygiąsias, bet vienas klai
dingas rikio pavažiavimas priver
tė pasiduoti.

B kl. sulošė 2į :2į prieš vice- 
meisterj Victoria. Neatvykus iš B 

lu. Mūsų todėl obalsis ir buvo: 
“Kur duoda — valgyk, savo tau
pyk!”

Saulei tekant laivas įplaukė į 
Wellingtono uostą. Dangus buvo 
debesuotas. Prieš akis nuo van
dens bėgantis miestas. Bet na
mukai tai pasirodė dar labiau že
mės prisigūžę kaip Australijoj. 
Lyg ir nusivylimas. Praėję pro 
muitinę be didelių kontrolių, 
skubėjom ieškoti mūsų užsaky
tos nuomojamosios mašinos, už 
kurią 80 svarų rankpinigių jau 
iš kalno buvo sumokėta. Plana
vom mat Šiaurinę salą apvažiuo
ti nuomuotu autu, o Pietinę tai 
jau pėstute. Bet numatytos dide
lės mašinos firma nebeturėjo. 
Teko tad pasitenkinti paprasta 
keleivine. Nors ir nauja buvo, 
bet šešiems sutilpti, dar su milži
niškomis kuprinėmis buvo labai 
ankšta.

MATĖM PRAGARĄ!
Kelias pirmyn taip ir prasi

dėjo. Apsirūpinę maisto dėželė
mis, susispaudę kaip silkės, pa
sukom į šiaurę. Pirmą dieną nu
važiavom apie 200 mylių ir pa
siekėm Tongarino National Park, 
kur pasisveikinom su pirmaisiais 
kalnais ir pažinom vulkanus. Pa
likę dalį kuprinių ir maisto nak
vynės vietoje, anksti rytą su pa
kilusiu ūpu ėmėm kopti. Jei jau 
lipti, tai ligi pat viršūnės — j 
Ruapenu kalną, 9175 pėdų! Tai 
dar veikiantis ugniakalnis: pra- 
teryje vanduo karštas, aplinkui 
tirpsta sniegas, karšti garai ir 
vanduo kyla. Čia pasišildėm sa
vo “baked beans” dėžutes ug
nies nekūrę.

10. Priešininkės dėjo visas pastan
gas paveržti laurus, nevengdamos 
šiurkštaus žaidimo. Už pražangas 
pora priešo žaidėjų rungtynėms 
einant prie galo turėjo apleisti 
aikštelę. Priešininkių labai gerai 
žaidžianti centro puolėja buvo pa
vesta M. Lapienytės globai. Mary
tė savo pareigą atliko labai pui
kiai, nors jai į pagalbą dar turėjo 
ateiti viena puolėja, kad išardžius 
priešininkių derinius. Mums taš
kus labai gerai medžiojo N. Vyš
niauskaitė. Visos žaidėjos parodė 
stiprią valią ir ryžtą šiam svar
biam laimėjimui atsiekti. Laimė
ta 22 — 20; taškai: N. Vyšniaus
kaitė 12, M. Lapienytė su A. Kri- 
vickaite po 4, ir G. Krivickaitė 2. 
Rungtynėse dalyvavo komanda pil
name sąstate.

šis laimėjimas tai buvo trium
fas A. Merūnui ir visoms žaidė
joms, tai vaisius trenerio ir žaidė
jų įdėto darbo ir pastangų. Jeigu 
ii' toliau bus nuoširdžiai dirbama, 
klausoma trenerio, tai šis laimėji
mas nebus paskutinis, o tik pakopa 
j tolimesnį tobulėjimą. B.N.

kl. 3 žaidėjams ir lošiant V. Vil
činskui iš C kl. rezultatą reikia 
laikyti puikiu. St. Reivytis sulošė 
lygiom su labai stipriu lošėju, V. 
Kukuras ir K. Cieminis laimėjo ir 
paskutinėj lentoj V. Vilčinskas 
pralaimėjo: 1 taškas atiduotas vel
tui. Šiais metais yra galimybių B 
kl. pasidaryti čempionu, tai ne
vertėtų už dyka taškus atidavinė
ti.

P. Lukošiūno pasiūlymu ir šach
matų S-gos posėdy klubų atstovų 
beveik vienbalsiu nutarimu šiais 
metais įvesta nauja klasė A Re
zervo. Rezultate pirmenybėse ko
mandų skaičius pakilo 20% ir yra 
progos buv. A kl. žaidėjams vėl 
įsijungti į pirmenybes.

Pasiūlymas buvo padarytas sie
kiant progos lietuviams iškilti, nes 
buv. A kl. žaidėjų lietuvių tarpe 
yra daug.

8.4.64 Vyties A Rezervo kl. lošė 
prieš ukrainiečius — vieną iš sti
priausių komandų. Pirmoj lentoj 
pralošė Kammer (iš A kl.). Ant
roj lentoj pralošė M. Šertvytis, 
trečioj lentoj laimėjo J. Hartova- 
nyi, ketvirtoj lentoj laimėjo B. 
Slamonas ir 5 lentoj laimėjo R. 
Baranauskas. Bendras rezultatas 
3:2 Vyties naudai.

Pačią viršūnę buvo sunku pa
siekti — reikėjo naudoti ledo 
kirvukus. Nepasidavėm ir su di
deliais vargais lipom, kol visai 
nepastebėję, atsiradom net ant
roj kalno pusėj. Staiga užpuolė 
beizaro — pasidarė tamsu ir 
žiauriai šalta. Nebežinojom, į ku
rią pusę eiti atgal: vienas sako 
čia, kitas ten. Teisybė buvo ma
no, aš geriausiai atspėjau. Sugrį
žę į Tongariro užeigą, radom ten 
prigužėjus daugiau australų ne
gu zelandiečių. O tas jau nepa
tiko. Mes gi naujybių ieškotojai! 
Nutarėm todėl kraustytis prie se
kančio kalno — Ngaurunoe, 
7515 pėdų. Palikę mašiną, nes 
toliau jau buvo nebepravažiuo
jamas kelias, kibom pėsti į kal
ną, kurį galima pavadinti pele
nų vulkanu. Labai status ir min
kštas. Manėm nakvoti netoli vir
šūnės, bet pamatėm, kad labai 
dvokia — pavadinom jį kalnas 
Smirdys. Apie jį skaitėm jau 
Melbourne. Mano kelionės drau
gai buvo numatę būtinai ištirti, 
kas yra kraterio viduryje ir iš kur 
toji smarvę ateina. Todėl Mel
bourne buvo nupirktos dvi dujo
kaukės, apie 70 pėdų virvės, kad 
galima būtų nusileisti į vidų. 
Tam žygiui teko traukti burtus. 
Džiaugiausi, kad nelaimėjau, nes 
malonumo nebuvo jokio nei pa
tiems drąsuoliams. Leistis teko 
Kurtui ir Heincui. Keturiese lei
dom žemyn vyruką aprištą vir
vėm, o penktas dar iš šono atsar
ginę virvę prižiūrėjo. Atrodė vi
sai saugus žygis, bet baimės vis- 
tiek mes turėjome čia viršuje, 
kaklus ištempę sekdami, kad mū
sų drąsuoliai suspėtų nusileisti ir

DAR APIE AMERIKOS LIET. SPORTININKUS

1. Pranešama visų žiniai, kad 
Amerikos lietuvių sportininkų 
maršrutas Australijoje (praneš
tas mūsų š.m. kovo 18 d. ap
linkraštyje) yra pakeičiamas pa
gal pridedamą naują tvarkaraš
tį. ALFAS Valdyba apgailestau
ja, jei kai kurios vietovės dėl šio 
maršruto pakeitimo turės per
tvarkyti savo programas, tačiau 
šis pakeitimas yra būtinas no
rint duoti progos kuo daugiausiai 
Australijos lietuviams pamatyti 
svečius.

2. Oficialiai galime pranešti, 
kad atvykstančių Šiaurės Ameri
kos lietuvių sportininkų grupės 
vadovas bus Valdas Adamkavi- 
čius, o krepšinio rinktinės trene
ris — Vytautas Gryzauskas.

3. Komitetai prašomi duoti sa

ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTININKŲ

MARŠRUTAS AUSTRALIJOJ
(Sis marSrutas pakeičia duotą 

kovo 18 d. aplinkraStyje)
Svečiai atyksta į Sydnėjų iš 

JAV — liepos 9 d., ketvirtadie
nį, 7.45 ryto.

Sydnėjuje:
Nuo liepos 9 d. iki liepos 17 

d., su išvyka į Newcastle, liepos 
15 d. Išvyksta iš Sydnėjaus į 
Canberrą (Flight 357) liepos 17 
d. 9.35 vai. ryto. (Gali būti pa
keitimas išvykimui į Canberrą 
liepos 16 d.)

Canberroje--
Atvyksta į Canberrą liepos 

17 d. 10.20 vai. ryto. Išvyksta 
iš Canberros į Hobartą (iki Mel
bourne Flight 317) liepos 18 d. 
8.50 vai. ryto. Atvyksta į Mel- 
boumą 10.20 vai. ryto ir išbus 
iki 1.45 vai. po pietų, kuomet 
išskris (Flight 153) toliau į Ho
bartą.

Iš dalyvaujančių 5 komandų 
steito pirmenybėse visos koman
dos pasirodė vertos Vyties vardo, 
tik su C kl. komanda padaryta 
taktinė klaida nepastačius lošti 
stipriausių lošėjų, bet išleidžiant 
jaunus lošikus. Pasekmė 4:1. Tai 
yra iš viso pirmas C kl. pralai
mėjimas. Tašką laimėjo Č. Save- 
nis. S.

H. Malakūnas
N. Zelandijoje prie krioklio

pakilti tokiais stačiais krantais 
per pusę valandos. Mat laikas iš
būti su dujokauke buvo nurody
tas, todėl ir tempėm virvę visi 
išsijuosę, kad tik greičiau išvilk
ti atgal į viršūnę ir šviesą. Pirma
sis pateko kiek į paniką, nes pa
sirodo, reikia įprasti kvėpuoti. 
Šiaip norisi dujokaukę plėšt nuo 
veido ir mest šalin, o tada uždusi 
bei apsinuodysi ten esančiais ga
rais. Viskas pavyko laimingai. 
Nebuvo laiko įspūdžiais besida
linti: buvo pakilęs stiprus vėjas, 
o pelenai tik laksto, kad vos pa
stovėti gali. Beje, tie pelenai čia 
atrodo juodi, čia raudoni, čia pil

(INFORMUOJA ALFAS)
vo pasiūlymus ALFAS Valdybos 
išleisimai programai — suveny
rui.

4. ALFAS Valdyba kovo 20 
d. nutarė, kad “šiaurės Ameri
kos lietuvių sportininkų I-jo vi
zito Australijoje ženklas” viešai 
nebus pardavinėjamas, o bus 
įteiktas tik pagal nuostatus, ku
rie bus neužilgo išsiuntinėti klu
bams ir komitetams. Ženklo pa
gaminimą finansuoti bus kviečia
mi Sydnėjaus, Melbourne ir Ade
laidės sporto klubai bei ALFAS 
Valdyba lygiomis dalimis, o 
taip pat ir Geelongo klubas ma
žesne suma.

5. Šiaurės Amerikos — Aus
tralijos lietuvių krepšinio rinkti
nių rungtynės įvyks Adelaidėje, 
rugpjūčio 1 d., šeštadienį. Rink

Hobarte:
Atvyksta į Hobartą liepos 18 

d. 3.15 vai. po pietų. Iš Hobar- 
to išvyksta liepos 22 d. 4.20 vai. 
po pietų į Melbourną (Flight 
156)

Melbourne:
Atvyksta į Melbourną liepos 

22 d. 6 vai, vakaro. Išvyksta iš 
Melbourne į Adelaidę liepos 28 
d.'l vai. po pietų (Flight 216).

Adelaidėje:
Atvyksta į Adelaidę liepos 28 

d. 2.10 vai. po pietų. Išvyksta iš 
Adelaidės į Perthą rugpjūčio 
mėn. 4 d. 3 vai. po pietų (Flight 
216).

Perthe:
Atvyksta į Perthą rugpjūčio 

4 d. 7.15 vai. vakaro. Išvyksta 
iš Pertho rugpjūčio 8 d. 8 vai. 
ryto į Sydnėjų (Flight 231) pa
keliui sustodami Adelaidėje 25 
minutėms: nuo 2.15 iki 2,40 vai. 
po pietų.

Sydnėjuje:
Atvyksta į Sydnėjų rugpjūčio 

8 d. 5.35 vai. vakaro.
Svečiai išvyksta atgal į JAV 

iš Sydnėjaus rugpjūčio 12 d. 
5.30 vai. vakaro. Šio maršruto 
valandos ir skridimų numeriai 
(Flight No.) yra ANA oro ben
drovės. ALFAS 

ki. Net akyse mirga ir nespėji 
susigaudyti, iš kur ir kokios spal
vos ateina. Pagalvojau tik sau 
vienas, tai tokį, turbūt, pragarą 
ir Dantė matė, ypač dėl smarvės.

Mes buvom norėję kur nors 
antkalnėje pernakvoti, kad iš pat 
ryto galėtumėm į tretįjį tos gru
pės kalną keltis. Bet tas vėjas 
ir toji smarvė atbaidė nuo tokio 
sumanymo. Leidomės šliaužda
mi, nes kur dedi koją, ten arba 
klimpsta arba slysta, šiaip taip 
nusileidom iki mažos trobelės, 
pastatytos nespėjusiems sugrįžti 
į pakalnės patogų viešbutį. Bu
vo visai tamsu. Pamiršom net, 
kad tai Kalėdų vakaras — Kū
čių naktis.

Bet užtat labai gražu: ežerai 
ir ežerėliai prisiglaudę iš įvairių 
pusių prie Tongarino kalno. Jie 
keičia savo spalvas. Kai žiūri nuo 
viršaus, atrodo, kad vienas vuka- 
nas yra iškilęs iš kito.

Staiga pasidarė pasiutiškai šal
ta. Ant veido užsimauti specia
lios dangos neturėjau. Bandžiau 
apsivynioti nertiniu, bet vistiek 
gerokai apšalau, nors aprangos, 
rodos, pasiėmiau apsčiai. Pasiro
do, kalnuose buvo ir per maža ir 
per plona. Pirštai šalo ir per vil
nones pirštines. Apšalo ir mano 
draugas. Bet visdėlto ir šitas kal
nas buvo įveiktas. Liko tik pas
kubomis grįžti prie paliktos ma
šinos, į pakalnę. Pamiegoję dro- 
žėm dulkėtu keliu į kitą pusę sa
los — prie jūros, kur yra Mt. Eg- 
mont, 8260 pėdų. 

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 63-2231

tinės dalyviams liepos pradžioje 
bus išsiuntinėti per klubų val
dybas atskiri kvietimai su smul
kia informacija šių rungtynių rei
kalu.

6. Norime atkreipti visų ko
mitetų dėmesį į aukų rinkimo 
vajų. Dar kartą pabrėžiame, kad 
mūsų svečiai atvyksta šiaurės 
Amerikos lietuvių duosnumo dė
ka, kas tačiau neatpalaiduoja ir 
mus nuo pareigos visomis išgalė
mis prisidėti prie So istorinio vi
zito įgyvendinimo. Atsiminkime, 
kad Amerikos lietuviai atidavę 
savo aukas rinktinės kelionę pa
remti, rinktinės žaidynių nema
tys, jomis gėrėsimės mes — Aus
tralijos lietuviai, o ypač mūsų 
jaunimas. Todėl norėdami ir ne
kantriai laukdami šio istorinio 
vizito, suaktyvinkime aukų rinki
mą, išeikime plačiau į mūsų vi
suomenę, kad visi tautiečiai turė
tų progos prisidėti prie šio, iki 
šiol svarbiausio įvykio Australi
jos lietuvių gyenime.

“KOFO”
FRONTE

“KOVAS” DIRBA
Šių metų “Kovo” valdyba ypa

tingai turi daug darbo, dėl ko jie 
ir nesnaudžia, šiuo metu pagrin
dinis užsiėmimas yra išdirbti kuo 
geresni ir puikesnį planą svečių iš 
Amerikos sutikimo baliui, kurio 
šeimininkai bus koviečiai. Atrodo, 
kad pasiruošimai jau pradėti, ir 
balius bus kažkas nepaprasto. Jau 
dabar sydnėjiškiams patartina šią 
datą palikti laisvą ir ją išnaudoti 
kartu su sportininkais iš Ameri
kos.

KREPŠININKAI VARŽOSI
šiuo metu Sydnėjaus “Kovas” 

turi išstatęs į varžybas tris savo 
komandas: vyrų, žaidžiančių pir
madienių vakarais “City of Syd
ney” pirmenybėse antra komanda 
(kurią sudaro susijungę Kovo ir 
buv. Tauro krepšininkai), žai
džiančią Auburne trečiadieniais.

Iš visų geriausiai sekasi mergi
noms, kurios savo pirmenybėse 
"A” klasėje ypatingai gerai lai
kosi ir stovi pirmajame ketvirtuke.

Antrojo rato pirmosiose rungty
nėse kovietės išplėšė pirmąsias dvi 
pergales prieš “Spartans” 22:17 
(11:4) Taškai: Paulauskaitė 7, 
Čelkytė 6, Meškauskaitė 5, S. Mo
tiejūnaitė 4 ir N. Čepulytė O.; 
ir prieš “Sprites” 24:11 (10:5) 
Taškai: Meškauskaitė ir L. Motie
jūnaitė po 8, J. Čepulytė 6, S. Mo
tiejūnaitė 2, Čelkytė, Paulauskai
tė ir N. čepulytė 0.

Paskutiniu laiku kovietės mer
ginos sparčiai progresavo ir šiuo 
metu, treniruojamos A. Lapšio, 
kuris, gaila, greitu laiku apleidžia 
Sydnėjų. Jos pradeda įgauti tikrą 
komandini susižaidimą, kas jas 
ateityje padarys dar stipresnes.

Vyrų komandoms, žaidžiančioms 
taip pat “A” klasėse, sekasi tru
putį silpniau, nors po atostogų 
įdėtas darbas jau pradeda rodyti 
savo vaisius. Šiuo metu ypatingai 
gražią pažangą daro S. Lukoševi
čius ir A. Daniškevičius.

1 RINKTINĖ
Greitu laiku prasidėsiančiose 

Sydnėjaus distriktų moterų krep
šinio pirmenybėse, Parramattos 
distrikto rinktinėn treniruotis pa
kviestos 5-kios kovietės: L. ir S. 
Motiejūnaitės, Paulauskaitė, Čel
kytė, Meškauskaitė ir J. Čepulytė. 
Šios rinktinės treniruotės vyksta 
Auburne šeštadienių rytais.

KVIEČIAMAS PRIEAUGLIS t
Sydnėjaus kapeliono kun. P. 

Butkaus pastangomis sudaryta 
jaunų berniukų ir mergaičių (12 
— 15) metų grupė, kurie nuo ba
landžio 12 dienos jau pradėjo mo
kintis žaisti krepšinį sekmadieniais 
po pamaldų Lidcombe bažnyčios 
kieme, šią grupę sutiko treniruoti 
A. Laukaitis ir K. Protas. Visi 
tėvai, turintieji jaunus vaikus ber
niukus ir mergaites, norinčius kar
tu su kitais to amžiaus lietuviukais 
išmokti krepšinio, prašomi po pa
maldų vaikus atvesti į šventoriuje 
esančią krepšinio aikštelę. Pramo
kus žaisti numatoma padaryti ko
mandą ir užregistruoti į vaikų pir
menybes.

(A. L.)
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MŪSŲ PASTOGĖ
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1964 m. balandžio 20 d.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE PranešimaiPERTH
“PATYS SAU AČIŪ!”

Kovo 30 d. (Velykų 2-rą d. va
kare) Perth’o meno grupė kartu 
su tautinių šokių grupe suruošė 
kavute — “Patys sau ačiū.”, kaip 
išsireiškė p. Garnys. Nors Pertho 
lietuvių bendruomenė visados yra 
dėkinga jauniesiems ir jų vado
vams už {vairius meno ir tautinių 
šokių paruošimus, bet gal būt mes 
nesuprantame tų jaunų entuziastų 
po betkurio pasirodymo pamylėti 
kad ir tokia kavute, kaip kad šį 
vakarą. Tada gal būt dar labiau 
sustiprėtų jungtis tarp senimo ir 
jaunimo. Juk ir šį vakarą matėsi 
daug gražaus jaunimo drauge su 
savo tėveliais, kurių anksčiau pa
našiuose pobūviuose nesimatė. 
Pradžia gera. “Mes tikime, kad 
ilgainiui daugumas lietuviško jau
nimo įsijungs į lietuvišką veiklą”, 
guodėsi p. J. Miliauskas. O kun. 
Kemėšis savo trumpame žodyje 
pabrėžė: “Jaunime, ką jūs dabar 
padarysite savo tautai gero, po 
daugelio metų su malonumu atsi
minsite. Ir tauta už tai jums bus 
dėkinga. Tad, jaunime, į bendrą 
darbą*’.

Gaila, kad salė pasirinkta labai 
nepatogioje vietoje. Girdėjau, kai 
kas paklaidžiojęs ir nesuradęs sa
lės sugrįžo namo. Vis dėl to, kodėl 
mes negalėtume naudotis tokioms 
kavutėms ramovėnų salės, kuri yra 
patogioje vietoje ir gali būti p. Kli- 
maitis brangiau nepaimtų, negu 
svetimieji, o gal tokiam reikalui 
ir iš viso nieko neimtų. Kaip būtų 
naudinga mūsų tautos bendrie
siems reikalams, jeigu mes paga
liau paliautume buvę broliais Do
meikomis.

Linksma ir malonu buvo keletą 
valandų praleisti su jaunimu.

A. Vembutas

GEGUŽIO 2 D. 7 VAL. VAK. DAINAVOS SALĖJE (EAST TERRACE, BANKSTOWN)

VAKARAS KONCERTAS
Įėjimas 10/- suaugusiems, moksleiviams 5/-

Po koncerto bendras pasilinksminimas su muzika, šokiais ir užkandžių bei gėrimų 
bufetu.

KVIEČIAMI Į SĮ KONCERTĄ VISI — IS ARTI IR TOLI.

8
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SVARBU PASIRENGTI
BELAUKIANT JAV LIETUVIŲ KREPŠININKŲ

Sydnėjuje jau sparčiai ruošia
masi sutikti amerikiečius lietuvius 
kur reikalinga nė tik paskirų as
menų, bet visos Sydnėjaus lietu
vių bendruomenės parama. Reikia 
tikėtis, kad Sydnėjaus lietuviai tai 
supras ir visa širdimi prisidės prie 
būsimo darbo.

Svečių Priėmimo Komitetą Syd
nėjuje sudaro: V. Augustinavičius 
— pirmininkas, D. Labutytė, K. 
Protas, A. Šimaitis, S. Juraitis, 
A. Laukaitis ir kviestiniai pagel- 
biniai jo nariai: visų trijų Apy
linkių V-bų pirmininkai ar jų įga
liotiniai: Sydnėjaus pirmininkas 
Narušis, Bankstowno — Stašionis, 
Cabramattos — pirm. A. Statkus 
ar A. Migevičius ir visa “Kovo” 
valdyba: Z. Motiejūnienė, Kra- 
pauskas, Sakalauskas.

Iki šiol jau turėta trys posėdžiai, 
Kadangi krepšininkai Sydnėjuje 
bus savo gastrolių pačioje pra
džioje ir pabaigoje, tai sydnėjiš- 
kiams juos teks priimti ir išleisti.

Pačios pirmosios rungtynės Syd
nėjuje, duodant svečiams susipa
žinti su žaidimo sale, klimatu ir 
kitomis vietinėmis sąlygomis, bus 
penktadienį, liepos 10, su pastip
rinta “Kovo” vyrų komanda, kai 
visos likusios rungtynės vyks prieš 
australų stipriausias komandas ir 
NSW rinktine. Pirmojo atvykimo 
metu, liepos 11 d., šeštadienį, įvyks 
grandiozinis svečių priėmimo ba-. 
liūs visai Sydnėjaus visuomenei.

:: GERIAUSIA VAIŠĖMS DEGTINĖ

BALTIC VODKA 
<>
;; Gaminama lietuvio ir yra augščiausios rūšies. Pardavi-
;; nėjama visoje Australijoje. Sydnėjuje reikalaukite pas *

M. PETRONĮ 152 Liverpool Rd., Enfield, tel. UJ 5727. ;;
:: BALTIC MANUFACTURING CO. PTY. LTD. ' I
;; Crn. Newman St. and Institute Lane Semaphore, S.A. J! 
+ o

::

CANBERRA
OFICIALUS KLUBO 

ATIDARYMAS
Pranešama, kad gegužės 30 d., 

šeštadieni, įvyks oficialus Klubo 
atidarymas. Klubo atidarymo pro
grama numatoma:

2 vai. p.p. oficialioji dalis ku
rioje tikimasi dalyvaus žymūs 
kviesti svečiai. Po oficialios dalies 
— alutis. Gerbiamos ponios ir pa
nelės, kurios turi, prašomos ofi- 
cialiniame atidaryme dalyvauti 
tautiniuose drabužiuose. I oficialų 
atidarymą prašome rinktis ■ punk
tualiai. Sėdimos vietos salėje pri
valo būti užimtos mažiausiai pen
kias minutes prieš dvi. Pavėlavę į 
salę gali būti neįleisti.

8 vai. vakare, Klubo patalpose, 
viešas pobūvis su įdomia progra
ma, linksma muzika ir gera vaka
riene. Įėjimo kaina vienas svaras 
asmeniui. Bilietus sau ir savo sve
čiams galima užsisakyti pas p.p. 
A. Andriušką — telef. 94606, V. 
Martišių — telef. 78823 ir P. Pil
ką — telef. 41828.

Bilietai bus vardiniai ir juos 
reikia atsiimti iš bare budinčio as
mens ne vėliau gegužės mėn. 15 
dienos. Grupinius stalus galima 
bus užsisakyti iki gegužės mėn. 
21 dienos pas p. A. Andriušką.

*
Kovo 17 ir 18 d.d. Canberros ir 

apylinkės lietuviams buvo praves
tos rekolekcijos. Rekolekcijas pra
vedė iš Romos atvykęs prelatas L. 
Tulaba, šv. Kazimiero Kolegijos 
Romoje rektorius. Rekolekcijomis 
visi dalyviai buvo labai patenkinti. 
Po rekolekcijų, Klubo patalpose 
buvo suruoštos viešos vaišės, į ku
rias atsilankė beveik visi lietuviai. 
Vaišių metu, prelatas kalbėjo apie 
pasaulio politinę padėtį, o taip pat

įvyks DAINOS choro

Be šių parengimų numatoma su 
australais padaryti viename iš ge
riausių restoranų, kur be kitų 
kviestinių svečių dalyvaus ir JAV 
konsulas, privatų priėmimą — pie
tus ir, gal būt, bus susitarta su 
Amerikiečių — Australų S-ga dėl 
atskiro parengimo. Oficialų pri
ėmimą numato padaryti Sydnėjaus 
miesto rotušėje Sydnėjaus burmis
tras. Atsisveikinimo pietus ir do
vanų įteikimą numatoma padaryti 
Bankstowno Liet. Namuose sve
čiams antrą kartą atvažiavus į 
Sydnėjų. Buvimo Sydnėjuje laiku 
bus padaryta išvyka į Newcastle, 
kur svečiai žais su Newcastle rink
tine, kuri yra NSW krepšinio čem
pionai. Dėl šios išvykos dar atski
rai bus tartasi su Newcastle lietu
vių bendruomene.

Šiuo metu Sydnėjuje jau prade
dama rinkti aukos svečių kelionės 
išlaidoms palengvinti, todėl visi

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ateinantį šeštadienį bankstow- 

niečiai bandys vienyti Sydney lie
tuvius. šiam susivienijimui daug 
nereikia—tik vieno svariuko, o kas 
už jį bus laimėta, skaitykite šiame 
puslapyje vakaro skelbimą.

Pereitą savaitę Sydnėjuje Jono 
Abromo šeima padidėjo dar vienu 
nariu: susilaukta sūnaus. Dabar p. 
p. Abromų šeimoje auga: sūnus, 

supažindino su esama padėtimi 
rusų okupuotoje Lietuvoje. Po to, 
mielai atsakė į visą eilę patiektų 
klausimų.

Prisidėdami prie jo kelionės iš
laidų buvo padaryta rinkliava ir 
p. K. Labučio žiniomis, prelatui 
buvo įteikti 45 svarai.

*
Netolimoje ateityje Klubo patal

pose kas antrą šeštadienį bus ruo
šiami šokiai. Orkestro išlaidoms 
padengti, kiekvienas šokėjas-ja 
privalės mokėti tris šilingus.

*
Per Velykų pirmos dienos pasi

šokimą dalyvavo 87 asmenys. Pats 
pasišokimas praėjo gražiai ir jau
kiai. *

Klubo Komitetas suprasdamas 
nelengvą ekonominę pensininkų 
padėtį nutarė Klubo nario mokes
tį pensininkams sumažinti iki 
dviejų šilingų metams.

MELBOURNE
BLAIVININKŲ 

SUSIRINKIMAS MELBOURNE
Balandžio 12 d. p. p. Pocių na

muose susirinkus skaitlingam Blai
vininkų D-jos narių būreliui ir pir
mininkaujant p. N. Butkūnui buvo 
pravestas antrasis D-jos susirin
kimas.

Draugijos sekrt. Alb. Pocius sa
vo, pranešime pareiškė, kad D-ja 
nėra griežtų abstinentų sanbūris, 
bet nuosaikių žmonių susibūrimas 
į savo organizaciją kovai su vis di
dėjančiu besaikiu girtavimu tiek 
senimo, tiek jaunimo tarpe. Baig
damas savo pranešimą kalbėtojas 
patiekė susirinkimui paruoštą D- 
-jos įstatų projektą, kurį per se
kantį susirinkimą papildžius ir, jei 
reikės, pataisius numatoma priim
ti. Kartu buvo apgailestauta, kad 

fi

tautiečiai prašomi kuo nuoširdžiau 
šį reikalą suprasti ir savo aukomis 
paremti šį istorinį mūsų brolių 
sportininkų ryžtą atvykti Austra
lijon.

Kadangi svečiavimosi metu spor
tininkai bus apgyvendinti pas vie
tinius lietuvius, tai jau dabar pra
šomi sydnėjiškiai lietuviai pagal
voti apie svečių apgyvendinimo 
galimybes, šį reikalą Sydnėjuje 
tvarko K. Protas. Turintieji gali
mybių apgyvendinti svečius pra
šome pranešti K. Protui ar bent 
kuriam iš komiteto narių.

Mūsų visų pareiga Sydnėjuje, 
kaip didžiausiai lietuvių kolonijai, 
parodyti savo vaišingumą ir reika
lo supratimą šio svarbaus ameri
kiečių lietuvių krepšininkų reikalu, 
nes tik mūsų visų sutartinis darbas 
ir jo geros pasekmės įgalins iškelti 
Sydnėjaus lietuvių gerą vardą, ir 
ne tik svečiams, bet ir visam lietu
viškajam pasauliui parodyti, kas 
esame ir kaip gyvename. Todėl 
nelaukdami jau dabar visi stoki
me i talką ir kuo gražiau pasiruoš- 
kime svečią priėmimui!

duktė ir vėl sūnus. Geriausi linkė
jimai dideliems ir mažiems Abro- 
mams.

*
Pasiekė karšta žinia, kad Auš

ros tunto tuntininkas A. Alčiaus- 
kas pasitraukė iš paregų ir jo vie
toje stojo Jonas Zinkus.

*
Adelaidės meno festivalio metu 

Adelaidėje įvyko australų rašytojų 
sąskrydis, į kurį buvo pakviestas 
ir šauniai padalyvavo ir mūsų lau
reatas Pulgis Andriušis.*

Adelaidėje greitu laiku numato
mas išleisti puošnus vienkartinis 
žurnalas daugiau partizaninio po
būdžio. Kas jį leis ir bendradar
biaus, paaiškės jam pasirodžius.

*
Motinos Dienos minėjimas Syd

nėjuje įvyks gegužės 10 d. 3 vai. 
p.p. Bankstown Liet Namuose. 
Ruošia skautai ir ateitininkai.

Kiek teko nugirsti, skautų Kau
kių baliuje (gegužės 16 d. Aubur- 
ne) dalyvaus ir “beatles’ arba dar 
kitaip vadinami "mop tops”.

savaitgaliais išvažiuodamas į nusi
pirktą ūkį p. Pocius yra privers
tas pasitraukti iš valdybos. Už 
idėtą darbą ir paruošimą įstatų 
buvo visų nuoširdžiai jam padė
kota.

Vėliau prie šeimininkų paruoš
tos kavutės, draugiškoje nuotaiko
je buvo aptarta veiklos reikalai, 
priimta atitinkami nutarimai ir 
pasidžiaugta vis didėjančiu D-jos 
narių skaičiumi. Susirinkimą bai
giant buvo nutarta prašyti visų 
organizacijų, o ypatingai Moterų 
D-jų, kad per rengiamus įvairius 
balius visada bufete būtų parduo
dama ir nesvaiginamųjų gėrimų 
bei kavos, nes dabar jaunimas, ne
gaudamas nieko kito, priverstas 
pirkti rusišką vodką. Buvęs

Įvykiai
NUOTRUPOS IŠ HOBARTO
Laimingo supuolimo dėka prieš 

pat Velykas Hobarto lietuviai tu
rėjo religines ir kultūros bei meno 
dienas. Kun. Dr. P. Bačinskas, 
kaip paprastai, atvyko rekolekci
joms. Religinių rekolekcijų proga 
bendruomenė pasinaudodavo ir sa
vo tautiniam jausmui atgaivinti. 
Šį kartą atsitiko, kad ir Paulius 
Rūtenis, žinomas mūsų daininin
kas ir artistas buvo Hobarte. Jis 
čia dainuoja “Linksmosios našlės” 
operetėje, kuri gastrolėms atvyko 
iš Australijos žemyno į Hobarto 
teatrą.

Paulius Rūtenis, visada pasiil
gęs lietuvių, susirado ir hobartiš- 
kius ir mielai sutiko prisidėti, kad 
religinės ir tautinės dienos praei
tų kuo gražiausioj nuotaikoj. Kai 
pradeda sektis, laimei nėra galo: 
ponas Krutulys, vienintelis Tasma
nijos lietuvių muzikas, vargoni
ninkas, irgi atvažiavo trumpam į 
Hobartą, jis irgi prisidėjo. Užtat 
šeštadienio vakaro pamaldos gau
dė vargonais ir lietuviškom gies
mėm, gi kun. Bačinskas, kaip pa
prastai nepašykštėjo jautrių, rei
kšmingų ir svarbių minčių.

Kitą dieną, sekmadienio rytą, 
dar gražesnė nuotaika sekė lietu
vių susibūrimą. Pamaldas lydėjo 
vargonai, kuriais šį kartą jau pa
nelė Regina Krutulytė, neapsileis- 
dama tėveliui, grojo, gi giesmė ne
tilpo bažnyčioj, nes giedojo ir p. 
Rūtenis. Po pamaldų, kur buvo 
prisiminta pavergta tėvynė, ir po 
paskutinio rekolekcijų pamokslo 
skaitlinga bendruomenė persikėlė 
parapijos salėn,

+ + + + + + + < H H Ml M M M H
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:: DAINAVOJE RENGIA
<•

:: Sydnėjaus Lietuviu Susiartinimo BALIU :
Programa ir salės dekoraejos p. Algio PLŪKO.

Loterijoje vertingi dalykai; gros puiki 4 asmenų kapela, kuri dar iki šiol nebuvo ma- Ii 
tyta Sydnėjaus lietuvių pobūviuose. Kiekvienam svečiui individualiai bus patiekta vaka- 

;; rienė su svaiginamaisiais ir gaivinančiais gėrimais bilieto sąskaiton.
- Įėjimas su viskuo tik 1 svaras. ii
;; Pakvietimai gaunami pas p. M. Zakarą, telef. UW 5072, p. A. Lelešių, telef. ?
;; 70-3573, p. J. Abromą, telef. 644-2831 ir visus kitus Valdybos narius.
<• Atėję nesigailėsit! Skubėkite įsigyti bilietus ir vietas! !!
:: valdyba ::

NAUJA GEELONG
APYLINKĖS VALDYBA

Balandžio 12 d. įvykusiame Gee
long apylinkės visuotiniame susi
rinkime išrinkta nauja apylinkės 
valdyba: pirmininkas J. Gailius, 
vicepirmininkas č. Valodka, sek
retorius Alg. Karpavičius, kasi
ninkas V. Stagis ir narys kultūros 
reikalams L. Jančiauskas. Visais 
apylinkės ir valdybos reikalais 
kreiptis: J. Gailius, 281 Pakington 
Str., Newtown, Geelong.

STAIGMENA
Norėdama pagyvinti vietos lie

tuvių gyvenimą Geelong apylinkės 
valdyba pasikvietė iš Melbourne 
teatro mėgėjų grupę “Aušrą” su p. 
Bapkaičio paruoštu vaidinimu 
“Aušros sūnūs”. Vaidinimas įvyks 
balandžio 26 d. 3 vai. p.p. Liet. 
Namuose.

Kadangi dalis vaidintojų nr- 
klauso ir Melbourne parapijos cho
rui, tai ta pačia proga sutiko at
vykti į Geelongą ir p. Morkūno 
vadovaujamas parapijos choras, 
kuris bažnyčioje liet, pamaldų me
tu giedos šv. Cecilijos mišias. Tai 
bus pirmą kartą giedotinės mišios 
Geelong lietuvių istorijoje, ir ta 
proga vietos kapelionas kun. Dr. P. 
Bačinskas užsiprašė didžiausią St 
Mary’s bažnyčią ir į pamaldas bus 
užkviesti australai ir lenkai. Pa
maldos įvyks balandžio 26 d. 12 
vai.

Visi lietuviai kviečiami kuo gau- 
singiau dalyvauti šiose iškilmin
gose pamaldose ir po to vaidini
me.

J.G.

PRANEŠIMAS PLUNKSNOS 
KLUBO NARIAMS

Sydney Liet. Plunksnos Klubo 
narių posėdis įvyks balandžio 25 
d. p.p. Skorulių namuose 23 Virgi- 
nius Str., Padstow, 4 vai. p.p. Po
sėdyje bus aptariami klubo reika
lai, o vakaro programoje klubo na
rio p. V. Skrinskos pranešimas 
aktualiasiais mūsų bendruomenės 
klausimais. Pirmininkas kviečia 
visus narius aktyviai posėdyje da
lyvauti.

Hobarte
bendri pusryčiai ir Nepriklauso
mybės šventės minėjimas.

Nepriklausomybės šventės minė
jimo paskaitą paruošė kun. Dr. P. 
Bačinskas. Jis jautriais ir supran
tamais žodžiais priminė svarbiau
sią mūsų tautos dieną ir jos reikš
mę. Jis kalbėjo, kad tėvynės meilės 
žaizda liktų visada atvira mūsų 
širdyje ir maloniu skausmu ne
leistų užmiršti mūsų svarbiausios 
pareigos svetimose žemėse — kal
bėti draugams, pažįstamiems, sve
timiems, visam pasauliui, kad mū
sų Lietuva turi būti laisva, ji tro
kšta laisvės ir siekia dirbdama ir 
kovodama laisvės. Ir be stebuklų 
šiandien įvyksta dalykai, kuriais 
tikėti sunku, tad tikėjimas ir su
vienytas, didelis troškimas neliks 
be išsipildymo.

Paulius Rūtenis davė ir tvarkė 
meninę minėjimo dalį. Jo deklama
cija Brazdžionio maldos, liaudies 
dainos traukė ašaras, tėvo daina iš 
“Traviatos” kiekvieno širdyje kal
bėjo tuos pačius žodžius. Jaunieji 
pianistai — p. Regina Krutulytė 
akomponuodama p. Rūteniui, o Jū
ratė, Dalia ir Gintaras Kantvilai 
savais išmoktais dalykais padėjo 
p. Rūteniui ir papildė programą. 
Seniai taip galingai ir tvirtai 
skambėjo tautos himnas, užbai
giant neužmirštamą minėjimą.

Pabaigai religinio ir tautinio su
sibūrimo kun. Bačinskas parodė 
spalvotų fotografijų iš visos Aus
tralijos lietuvių gyvenimo. Tai lyg 
suartino visas lietuviškas ben
druomenes, priminė senų pažįsta
mų veidų, vieną kitą seniai lan-

kur turėjo būti kytą vietovę.

, PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems, pareiškusiems mums 
užuojautą ir palydėjusiems į amžiną poilsio vietą mūsų bran
gų tėvelį, uošvį, senelį JONĄ TINTERĮ.

Tamašauskų šeima
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DAIL. E.E. AAVIK 
KŪRINIŲ PARODA

Estų dailininko Edgar E. Aavik 
dailės kūrinių paroda balandžio 
15 d. atidaryta Chatterton meno 
galerijoje (78 Castlereagh Str., 
Sydney) ir truks iki gegužės 7 d. 
Dail. E. Aavik yra artimai susi
gyvenęs su lietuviais, gerai pažįs
ta lietuvių dailę ir ypač susiža
vėjęs mūsų Čiurlioniu.

Taip pat to paties dal. E. Aavik 
iniciatyva balandžio 27 d. (pirma, 
dienį) 7 vai. vak. ruošiamas 

SYMPOSIUM
kur bus kalbama ir diskutuojama 
apie Čiurlionį, Kandinskį ir liau- 
dies meną. Symposium įvyks 7-me 
augšte 77 King Str., Sydney 
(Feminist Club.). Lietuviai kvie
čiami aplankyti dail. Aavik parodę 
ir dalyvauti minėtame Sympo
sium.

PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS
1964 m. kovo 22 d. visuotinia- 

me narių susirinkime išrinktoji 
Melbourne nauja Apylinkės Val
dyba, pasiskirstė pareigomis:

1. J. Pelenauskas — Pirminiu, 
kas, 50 Hughes Cr., Dandenong 
Tel. 79 24617.

2. J. Meiliūnas, Vicepirminin
kas, 15 Jacka Str., W. Preston. 
Tel. 47 2216.

3. R. Sližys, Iždininkas, 5 Cat- 
rina Str., Blackburn.

4. J. Barkienė, Sekretorė, 25 
Norwood Rd., N. Caulfield.

5. L. Vacbergas, Parengimų va
dovas, 11 Will Str., Forest Hill. 
Tel. 87 46318.

Valdyba numatydama daugiau 
darbo šiais metais, pakvietė į ak
tyvų V-bos darbą šeštąjį narį R. 
Prašmutą — 7 Mac Gregor Str., 
E. Malvern.

Ir kaip ištikrųjų nedaug terei
kia įkurti blėstančią tautinę ug
nį. Svečias kunigas ar menininkas, 
kuris nešykštėdamas ir nesivaržą 
damas palieka savo dvasinius lo
bius kitiems pasinaudoti, sujaudi- 
žmones, atitraukia nors trumpam 
nuo kasdienybės, ir lieka malonus 
prisiminimas ilgam.

Dėkingi lieka hobartiškiai savo 
svečiams už tas valandas r vėl lau
kia malonaus apsilankymo atei
tyje. A.K.

—
__
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