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BIRŽELIO GEDULAS
...Nedaug tereikia žmogaus lai

mei: šilimos savojo židinio, tik
tai kelių brangių žmonių artu
mo, užtikrinto kasdienės duonos 
kąsnio, ramybės savoje pastogėj, 
teisės galvoti ir kalbėti mažam 
draugų būrely, dirbti savo dar
bą; vaikystėje žinoti, kad ma
mos globojanti ranka vis kelią 
lygins; jaunystėje save ir savo 
širdį atverti kitai širdžiai; senat
vėje matyti savo amžiaus darbą, 
kaip žalią medį, kituose išbujo
jusį, po jo ilsėtis nebesirūpinant, 
užtikrintam, kad, varpui skam
binant, savų vaikų ranka akis 
užmerks.

Per istorijos šimtmečius žmo
gaus ieškota šitos laimės, už ją 
kovota, .mirta, jai aukotasi, ją 
įvairiais vardais vadinta: Žmo
gaus teisėmis, laisve. O Diev- 
žmogis nuo kryžiaus medžio 
prieš dvidešimtį amžių pasaulį 
meilės išmokino. Šiandien, be
rods, bereiktų džiaugtis praeito 
laiko darbo vaisiais ir kurti atei
tį — ramybėje, taikoje, suprati
me ir meilėje.

O šiandien minime skriaudas 
ir neteisybę ir tuos visus, kurie, 
nuo savo slenksčio atplėšti, vie
natvėj mirė; ir tuos, kurie pa
laužti ir pasenę iš ištrėmimo grį
žę neberado savo lizdo; ir tuos, 
kurie pasaulyje pasklidę, savęs 
pametę dalį, tebegyvena ilgesy 
savosios motinos, bičiulio ar svy
rančio pakelės beržo.

Nelaimė mūsų nedramatiška 
— mažos tautos: pasaulis jos ne
žino ar pamiršo; ir mums, kurių 
širdyse jau apgijusios žaizdos tik 
randai ir kasdieninės pilkumos 
apdalintas jautrumas, berods, 
beliko pamažu pasenti ir išmirti, 
ir nebedrumst savais prisimini
mais daug laimingesnio šiandie
nos jaunimo. Kai kalbam sveti
miems, tai taip neįdomu, iš man
dagumo klausoma, suabejojama, 
dažnai ir į akis nuneigiama: tai 
buvo taip seniai; ir kas per dvi
dešimt kelis metus nelaimės ne
patyrė — kodėl gi tos seniausios 
nepamiršti ir negyventi tuom, 
ką neša dabartis; be to, politi
niuose sukrėtimuose juk be au
kų neapsieinama — ir Anzac’ai 
iš užjūrių gi ne visi namo sugrį
žo; o Numbergo teismas ne tiek 
baisybių yr parodęs — jas dar ir 
filmuose tebrodoma vaikų pa
gąsdinimui ir pamokymui; o ar 
prisimenate Hirošimą? Be to, 
jei jau tos tolimos mažos tautos 
gyventojus suimtus vežė iš na
mų, taigi, tur būt, kuo nors jie 
buvo nusikaltę. O gal gi taip 
reikėjo dėl jų paties labo: spau
doj skaityta aiškinimų nemažai, 
kad ir Rytuose kolonistams ge
resnės žemės ir platesnių gali
mybių teikta... Kai kalbame sa
viems vaikams, tai taip jiems to
lima ir vos suprantama. Iš pa
garbos tėvų nusiminimui išklau
soma, pagailima ir vėl pamiršta
ma. Ir kas jiems nepažįstamos 
bobutės sielvartas ar niekad ne
matytų pusbrolių našlaitiškas 
likimas. Taip tolima, taip sve
tima ir taip neįdomu, palyginus 
su kasdien girdimais pasaulio 
progreso naujais laimėjimais ir 
su jaunystės džiaugsmo spalvo
mis išmargintom dienom.

Tačiau, štai minime ir kol 
gyvi minėsime baisias birželio 
dienas po Lietuvos pilku dangu
mi. Jau buvome pakėlę dvyliką 
mėnesių svetimos okupacijos pa
žeminimo ir skriaudimo: tėvų 
palikta žemė jau buvo atimta; 
jau duonos stigo; vardai žmonių, 
kuriuos nuo mažumės mylėjome 
ir gerbėme, keiksmažodžiais pa
virtę, buvo garsinami jau miesto 
aikščių mitinguose, o tų žmonių

LIETUVOS ANSAMBLIO 
GASTROLĖS VOKIETIJOJE
Gegužės mėn. Lietuvos dainų ir 

šokių liaudies ansamblis buvo iš
vykęs gastrolių į Rytų Vokietiją ir 
Čekoslovakiją. Vilniuje veikiąs 
ansamblis koncertavo ir Berlyne, 
iškilmingame vakare, skirtame R. 
Vokietijos — Sovietų Sąjungos 
draugystės savaitę atidarant. Kon
certą transliavo televizija.

Vilniaus ansamblis dar koncer
tavo Leipcige, Rostocke, įvairiose 
Vokietijos Baltijos pajūrio vieto
vėse. (E)

Elena Zitienė

veidai karikatūrom puošė plaka
tus; eilė pažįstamų, bičiulių, ar
timųjų jau buvo dingę nepriei
namų kalėjimų rūsiuose; spaudoj 
per radiją, viešoj kalboj jau bu
vo prisityčiota iš visko, kuo ti
kėjome ir ką branginom. Tačiau 
dar ir tada nebuvome vilties pa
metę. Tiktai labiau patyrę, pro
tingieji, buvo supratę bendros 
nelaimės visą dydį. Kas žuvo, 
žuvo. Apie slaptųjų tardymų bai
sumą laisvieji teišgirdome vėliau. 
O prokartėm atrodė, kad, nors 
ir pasikeitęs, gyvenimas vis eis 
savoj vagoj. Kartais ir savimi 
suabejodavom, net pagalvoda
vom, kad gal tikrai tik mūs pa
čių siaurumas ir atsilikimas 
mums trukdė džiaugtis naujų lai
kų “laimėjimais”. Gi tiek per 
tuos metus prigarsinta, prišauk
ta, pridainuota apie išlaisvinimą, 
naują laimę, naują saulę, žmonių 
lygybę, meilę žmogui, šviesesnę 
ateitį.

Paskui staiga, birželio vidury
je, per tris dienas, be teismo, be 
oakaltinimo, be sprendimo, ke
turios dešimtys tūkstančių lietu
vių paversta paskutiniais nusi
kaltėliais ir gyvulių vagonuose 
negrįžtamai ištremta iš namų. 
Keturios dešimtys tūkstančių — 
tai lašas tarp pasaulio milijonų, 
tačiau tai visas miestas, tatai 
didžiulis skaičius mažoje tautoje, 
palietęs draugą, broli ir kaimyną. 
O ir nepaliestųjų dienos buvo 
suskaitytos, nes gi ir jų vardai 
iau buvo pasmerktųjų sąrašuose. 
Keturios dešimtys tūkstančių. O

'Negirdėjau -kito tokio krašto, kur gyvuotu taip laisvai imogus..."

įvykiai pasaulyje
NAUJAS INDIJOS 

PREMJERAS
Neseniai mirus Indijos premje

rui Nehru, praėjusią savaitę par
lamente buvo išrinktas naujas In
dijos premjeras Lal Bahadur Shas- 
tri, 59 metų amžiaus. Jis Indijos 
vyriausybėje buvo ministeris be 
portfelio ir kongreso partijos bu
vęs generalinis sekretorius. Poli
tiniame gyvenime jis turi didelės 
patirties ir kaip spėjama laikysis 
Nehru vestos politikos. Jo pareiš
kimu Indijos didžiausi priešai yra 
neturtas ir bedarbė.

ANGLIJOS DARBO PARTIJOS 
VADAS MASKVOJE

Nuvykęs į Maskvą darbo parti
jos lyderis Mr. Wilson matėsi su 
Kruščiovu, kur tarėsi užsienio poli
tikos klausimais.

IZRAELIS PRAŠO GINKLŲ
Izraėlio ministeris pirmininkas, 

būdamas Amerikoje, kalbėjosi su 
eile Amerikos senatorių ir politikų. 
Jo tikslas išprašyti iš Amerikos 
sunkiųjų ginklų kaip tankų, kovos 
lėktuvų, kad Izraėlis galėtų gintis 
prieš arabus.

ŠILTINĖ ŠKOTIJOJE
Škotijos mieste Aberdeen pasi

reiškė šiltinės epidemija. Užregis
truota apie du šimtai susirgimų. 
Sveikatos departamentas įsakė 
miestą izoliuoti, kad liga nepersi
mestų į kitas vietoves. Įtariama, 
kad šiltinė pateko į Škotiją drauge 
su importuotu konservuotu maistu 
iš Pietų Amerikos. 

kiek dar latvių, estų, kiek, kitų. 
40.000 — la šas tarp pa
saulio milijonų. Nedaug palygi
nus ir su kacetų pečiuose su
degintais nelaimingais žydais. 
Tačiau kiekvienam žmogui duo
tas tiktai viens gyvenimas, ir 
mirtį tiktai savo kiekvienas turi 
pasitikti, ir skausmas, sielvartas 
ir džiaugsmas matuojamas tiktai 
pavienio žmogaus išgyvenimo 
mastu. Nelaimė ta pati, ar ji iš
tinka vieną, dešimtį ar ir milijo
nus.

Taip, saulei nusileidus, po il
gos dienos darbo, ūkininkas su 
šeima klaupėsi giedoti birželinės. 
Subeldė į duris. Vidun suėjo ne
jaukaus veido vyrai: Įsakymas: 
išvežami. Pakuokitės! Kodėl? Ir 
kas? Ir kaip?! Įsakymas! Pakuo
kitės! Iš paciento vėliau grįžęs 
gydytojas ruošėsi poilsiui. Lauke 
subirbė mašinos, į duris beldžia
si. Įsakymas! Kelk vaikus, žmo
ną! Pakuokitės! Žmonos nėra, 
pas motiną svečiuojasi... Nėra 
laiko laukti, kelk vaikus, pakuo
kitės! Keli studentai, susirinkę 
pas bičiulį, atostogų pradžioje 
įspūdžiais dalinasi. Beldžia į du
ris. Įsakymas, pakuokitės! — 
Bet jie tiktai svečiai, tik aš čia 
gyvenu, jie ne iš čia... — Ne
svarbu. Visi pakuokitės — pusė 
valandos... Bobutė keturių vai
kaičių saugot pasilikus. Į duris 
beldžiasi — įsakymas, pakuokis, 
ruošk vaikus. — Bet kaip tėvai? 
kaip jie žinos? kaip ras? — Įsa
kymas! Pakuokis, ruošk vaikus...

(Nukelta į psl. 2)
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PERSEKIOJIMAI 
STIPRĖJA

Kuboje pradėta ypatinga akcija 
prieš Castro priešininkus. Dabar 
įsteigti skrajojantys teismai, ku
rie vyksta iš vietos į vietą drauge 
su egzekutoriais ir pasmerktuo
sius sulikviduoja vietoje. Tokius 
teismus kubiečiai vadina “mirtis 
ant ratų”.

BUDRIOS "AUSYS”
Amerikos ambasadoje Maskvoje 

paskutiniu metu surasta sienose 
virš 40 mikrofonų. Ambasados 
statas įsigytas prieš 11 metų.

pa-

i
ĮDOMI PREKYBA

Argentina eksportuoja mėsą 
kitus kraštus, kaip Angliją, su ku
ria pasirašyta ilgametė sutartis, 
tačiau Argentinos vidaus rinkoje 
mėsos trūksta, dėl to saviems rei
kalams ji importuoja mėsą iš kai
myninių kraštų.

Šveicarijoje Wohlen mieste baž
nyčioje prie altoriaus matant ti
kintiesiems nusišovė 51 metų am
žiaus katalikų kunigas. Priežastys 
nežinomos.

Anglijoje vienam cigarečių va
giui teismas paskyrė bausmę dve
jus metus viešai nerūkyti.

Amerikoje trys plėšikai buvo įsi
brovę pas kosmetikos milijonierę 
Helena Rubinstein ir jų paliko pri
rištų prie kėdės. Ji yra 82 metų.
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MINIME IŠTREMTUOSIUS
Solidarizuodami savo išvež

tiesiems broliams ir protestuo
dami prieš okupanto vykdomą 
smurto genocidinę politiką visi 
kaip galint skaitlingiau dalyvau
kime birželio trėmimų minėji
muose.
SYDNEJU JE

Birželio trėmimų minėjimas 
vyksta birželio 13 d. 3 vai. p.p. 
Latvių salėje 32 Pamell Str., 
Strathfield. Minėjimą rengia 
Jungtinis Baltų Komitetas. Pa
skaitą skaitys inž. A. Kabaila, 
M. of Tech., N.S.W. universite
to dėstytojas, šalia kitų baltų 
meninių pajėgų dalyvaus ir “Dai
nos” choras, vadovaujamas K. 
Kavaliausko.

Su išvežtųjų minėjimu jungia
mos ir pamaldos, kurios įvyks bir
želio 14 d. Lidcombe bažnyčioje. 
Pamaldose dalyvaus ir vyskupas 
Th. Muldoon, kuris pasakys 
mokslą primindamas lietuvių 
tos tragediją.

MELBOURNE
Išvežimų minėjimą rengia tik 

lietuviai. Minėjimas įvyks birže
lio 12 d., penktadienį, 8 vai. vak. 
M.U. salėje 168 Hoddle St. Vi
si melburniečiai lietuviai kviečia
mi kuo gausiau minėjime daly
vauti ,o organizacijos kviečiamos 
organizuotai su vėliavomis.

Melbourno Apyl. V-ba
ADELAIDĖJE

Trėmimų minėjimą rengia 
Adelaidės Baltų Taryba birželio 
14 d., sekmadienį. 11 vai. pa
maldos šv. Kazimiero koplyčio
je, 3.30 vai. vainiko uždėjimas 
prie žuvusių karių paminklo 
North Terrace; 4.45 vai. iškil
mingas minėjimas

pa- 
tau-

Adelaidės

UNO KARINĖS PAJĖGOS
Kanada siūlo sušaukti UNO kon

ferenciją, kurioje būtų specialiai 
svarstoma UNO karinių pajėgų 
reikalai. Šiame siūlyme nurodo
ma, kad karines pajėgas turėtų 
remti visų kraštų daliniai ir jie 
būtų laikomi paruošties padėtyje 
ir naudojami betkokiame pasaulio 
krašte, kur kyla pavojus taikai.

PAGROBĖ ŽMONĄ
Pereitą savaitę Paryžiaus gans- 

teriai buvo pasigrobę prancūzų 
pramoninko Marcel Dassault žmo
ną 65 metų amžiaus, kuri turėjo 
būti išpirkta, tačiau policija ją 
greičiau atrado. Trys iš pagrobėjų 
sumti, ketvirtasis dar pajieško- 
mas.

SPAUDOS KONFERENCIJA 
PREMJERĄ
lai, paskolos ateiviams lengviau 
įsikurti ir kt. Po oficialios dalies 
buvo paruoštas jaukus priėmimas, 
kur konferencijos dalyviai galėjo 
su premjeru laisvai nuomonėmis 
pasidalinti. Premjeras Mr. Ren
shaw parodė didelio susidomėjimo 
ateivių reikalais ir prižadėjo ati
tinkamais reikalais painformuoti 
atskirus departamentus.

PAS N.S.W.
Birželio 1 d. N.S.W. premjeras 

Mr. Renshaw sukvietė ateivių laik
raščių redaktorius bendram pokal
biui. Susirinko apie 16 spaudos 
atstovų, jų tarpe ir Mūsų Pastogės 
redaktorius, kur premjeras, pa
brėždamas šios konferencijos pobū
dį, pasveikino susirinkusius ir pri
minė, kad ateivių spaudos atstovų 
glaudesnis ryšis su vietos vyriau
sybe palengvins spręsti ateivių 
problemas. Šalia premjero daly
vavo ir vicepremjeras. Vėliau iš
kilo visa eilė klausimų, į kuriuos 
premjeras stengėsi atsakyti. Buvo 
paliestos ateivių specialistų proble
mos, smulkių krautuvininkų reika-

rengia

Town Hall. Kalbės senatorius 
K.A. Laught. Meninėje progra
moje be latvių ir estų solistė G. 
Vasiliauskienė ir Lithuania cho
ras.
CANBERRA

Išvežtųjų minėjimą 
sekmadienį, birželio 14 d. 11 
vai. pamaldos St. Patricks baž
nyčioje, Braddon; 3 vai. p.p. mi
nėjimas Liet. Namuose. Minėji
mą rengia Apylinkės Valdyba.
GEELONGE

Birželio trėmimų minėjimą ruo
šia lietuviai, susitarę su estų, lat
vių, ukrainiečių, vengrų .kroatų ir 
lenkų valdybomis. Minėjimas įvyks 
birželio 13 d. (šeštadienį) 7.30 
vai. vakaro. St. Peter and Paul’s 
Parish Hall, Malone Str., Geel
ong. Minėjime kalbės viešnia iš 
Melbourno p. E. žižienė, kuri pa
lies Pabaltijo tautų tragediją. 
Trumpai pasisakys ir dalyvaujan
čių tautybių atstovai, po ko seks 
pabaltiečių koncertas.

Birželio 14 d. (sekmadienį) 10.15 
vai. ryte, Šv. Jono bažnyčioje, 
Nth. Geelong, lietuviškos pamal
dos, kurių metu giedos lietuvių 
choras, vad. p. M. Kymanto. Tos 
pačios dienos vakare nuo 7.30 vai. 
iki 7.45 vai., per 3 GL radio stotį

ANAPUS UŽDANGOS
PALENGVINAMOS SĄLYGOS 

SOVIETŲ DARBO 
STOVYKLOSE?

Pagal š. m. kovo 20 d. išleistą 
įsaką būsią galima sovietų darbo 
stovyklų kaliniams suteikti vad. 
“atostogas” — jo metu tie kaliniai 
turėsią pasižymėti savo darbu ki
tose vietose. Pagal politinius ste
bėtojus tai reiškia, kad kai kurių 
kategorijų kaliniams būsią leidžia
ma likusią bausmės dalį praktiškai 
gyventi namuose. Pagal įsaką tie 
kaliniai būsią atleidžiami tik pasi
žymėję geru elgesiu, jiems būsian
čios grąžintos piliečių teisės, ta
čiau nebus leidžiama pasitraukti 
iš jų gyvenamųjų vietovių. Kaip 
Sovietuose įprasta, darbo stovyklų 
kankiniai, norį patekti į “atosto
gų” sąlygas turės susidurti su 
įvairiais biurokratiniais sunku
mais. “Atostogoms” išleidžiamus 
kalinius turės pasiūlyti stovyklų 
komisijos ir vietos įstaigos. O jei, 
kaip teigiama įsake, kas iš kali
nių “atostogų” metu elgsis ne pa
gal nurodymus, tokiems ir vėl teks 
grįžti į stovyklas ir jose atlikti li
kusią bausmės dalį. (E)

Pagal federalinės statistikos 
biurą pernai metais Australijos 
mokyklas lankė 2,3 milijono vai
kų, iš jų 19,5 proc. lankė priva
čias katalikų mokyklas.

ir Geel-
bus transliuojama pabaltiečių pro
grama, kurioje dalyvaus 
ong lietuvių choras.

Perthe 
p. A.

P E R T H E
Pabaltiečių Komiteto 

antrasis vicepirmininkas 
Statkus informuoja, kad gegužės
8 d. įvykęs bendras Pabaltiečių 
subuvimas — balius laikytinas pa
vykusiu: šiemet dalyvavę senimo 
ir jaunimo žymiai daugiau, negu 
pereitais metais.

Birželio 20 d. 4 vai. p.p. As
sembly Hall (Pier Str., Perth) 
ruošiamas birželio išvežimų minė
jimas. Tikimasi, kad minėjime 
kalbės valdžios ir parlamento ats- 
tovai. Manoma prašyti atvykti ir 
pasisakyti pabaltiečių tautų klau
simu užsienių reikalų ministerį. Jo 
sutikimas atvykti ir minėjime kal
bėti be abejonės priklausys nuo 
jo paties geros valios ir nuo dau
gelio politinių ir kitokių aplinky
bių.

Ta proga norisi priminti mūsų 
bendruomenės nariams tame 
mums taip svarbiame minėjime 
kuo gausiau dalyvauti. Taip pat 
būtų labai gerai, kad mūsiškiai 
susėstų kiek galint vienoje grupė
je, ypač turį gerus balsus, kad ga
lėtume drąsiai ir galingai sugiedo
ti Tautos Himną. A. Vembuta*

DALINIS LENKŲ 
INTELEKTUALŲ LAIMĖJIMAS 

Lenkijos režimo ir intelektualų 
ginče pastaruoju metu išryškėjo 
nauja režimo taktika. Jis toliau 
smerkia drąsiųjų intelektualų žy
gį (kai šie buvo pasirašę vad. 84 
raštą), tačiau linkę įvesti kai ku
riuos suvaržymų sušvelninimus, 
drauge pažymėdami, kad jie ir 
šiaip režimo jau buvę numatyti. 
Tikrumoje režimas buvo pasiryžęs 
savo politiką kultūros srity dar 
sugriežtinti. Vis dėlto jau pasiro
džiusios ir kai kurios gomulkinio 
režime nuolaidos — pvz. leidžiama 
popieriaus kontingentas knygoms 
pakelti ligi 25 proc., bus leista 
steigti naujus žurnalus ir pagerin
ti autoriams skiriamus honorarus.

(.E)

KONCERTUOSIME 
SU SOLISTE

G. VASILIAUSKIENE
Liepos 4 d. Sydney lietuvių cho

ras “Daina” rengia koncertų, ko
kio dar neturėjome Australijoje: 
drauge su choru dainuos keletą 
dainų ir pagarsėjusi solistė Geno
vaitė Vasiliauskienė, kuri dar pa
dainuos koncerto metu eilę dainų 
ir arijų solo.

Koncertas įvyks Auburn salėje 
6.30 vai. vak. Kviečiami j koncertų 
atvykti ne vien sydnėjiškiai lietu
viai, bet ir iš gretimų apylinkių, 
nes praleisti tokių meno šventę bū
tų kiekvienam skaudus nuostolis. 
Po koncerto vyks bendras pobūvis 
su vaišėm ir šokiais, kas įgalins 
svečius artimiau pabendrauti.

Lietuvis su daina augte suaugęs. 
Tad visai nenuostabu, kad kur tik 
yra didesnis lietuvių telkinys, ten 
kuriasi chorai. Teisingai solistas 
P. Rūtenis pastebėjo, kad choras 
yra lietuviškos kolonijos kultūrin
gumo rodiklis. Reikia pabrėžti, 
kad šiame koncerte ir “Daina” pa
rodys negirdėtų dar Australijoje 
dainų. Neužmirškite: liepos 4 d.

* "1.
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Minėdami baisias birželio die
nas, kuriomis tūkstančiais mūsų 
brangių tautiečių išgabeno į žiau
rią tremtį, į Sibiro plotus, į šaltį, 
badą ir mirtį, prisiminkime juos 
šiandien ir iš jų gyviems išliku- 
siems ištieskime pagalbos ranką. 
Štai ant mano rašomojo stalo 
guli Sibiro kankinės Idos Stanai- 
tytės, 49 metų amžiaus raštas, 
visai išsekusios ir baigiančios sa
vo gyvenimo dienas baisiuose vi
durių vėžio skausmuose. Kas ji 
tokia? Ji buvusi Pilviškių gimna
zijos mokytoja, iškentėjusi 11 
metų Sibire ir grįžusi Lietuvon 
didelėmis pastangomis, atvykusi 
1961 m. Australijon, dabar gy
vena Melbourno priemiestyje 
Vermont, 18 Karwitha Str., Vic.

Apie savo dienas Sibire mūsų 
tautietė taip pasakoja:

“1945 m. balandžio mėn. 29 
d. rusai suėmė mane kaipo Lie
tuvos vokietę ir ištrėmė į Pietų 
Sibirą. Keliavome ešalone 8000 
lietuvių gyvuliniuose vagonuose. 
Kelionė truko 2 mėn. Nuvežė į 
Tadžikiją, patalpino į kolchozus 
po 35-40 šeimų, kur turėjome 
dirbti vatos plantacijose. Maisto 
iš karto jokio nedavė, žmonės 
valgė, kas ką buvo atsivežę. Ne
paprastai didelis sausas karštis, 
retas oras, kanalų purvinas van
duo ir badas tuoj pakirto visus 
atvykusius. Žmonės ėmė sirgti 
maliarija, dežinterija ir kitomis 
ligomis. Daktaro jokio neturėjo
me. Vietoje gydytojo lankė mus 
kolchozo pirmininkas (tadžikas) 
su kančiumi, mūsų komendantas 
rusas kariškis, kuris bardavo, va
rydavo dirbti, biauriai keikdavo. 
Nužiūrėję sveikesniūs, paėmę už 
sprando, išvilkdavo į lauką, pa
spirdavo ir liepdavo eiti dirbti. 
Po to, eidavo j kitą bakūžę. Prie 
“tokios geros” priežiūros, per 
metus laiko išmirė beveik visi 
8000 tautiečių. Kolchozuose liko 
po 3-5 žmones. Tada jie suvarė 
visus į vieną kolchozą, pripildė 
kolchozus su Ukrainos vokiečiais 
ir vėl toliau varė kankinimus. 
Buvo tik toks skirtumas, kad 
gaudavom vakare po rieškę mie
žių arba kviečių — tai buvo mū
sų duona. Aš išlikau gyva tik 
dėka siuntinių, kuriuos gauda
vau iš Lietuvos nuo sesers. Kol

BIRŽELIO...
(Atkelia iŠ psl. 1)

Buvusį turtingą ir benamį 
kampininką; profesorių ir kuni
gą ir beraštį; jaunyste ir sveika
ta trykštantį žaliūką, paliegusį 
senelį ir gimdyvę motelį; vaikus: 
paaugusius, mažus, ant rankų —• 
po automobilio palangėje ūžimo, 
po į duris garsaus beldimosi vis 
lankė vyrai nejaukiais veidais, 
įsakymą skelbė, pakuotis liepė.

Paskui laipino į sunkvežimius 
ir vežė iš namų. O kai žinia pas
klido, į geležinkelio stotis savų
jų artimų ieškoti bėgo nelaimin
gi žmonės. Ten rado eiles ne
praeinamos sargybos, ten matė 
gyvuliniuose vagonuose sausa
kimšai sugrūstus žmones, mal
daujančius vandens vaikams ir 
alpstantiems. Tik negalėjo to 
vandens paduoti. Kiek rankų tie
sėsi iš raudančios minios su pa- 
kietėliais, duonos kepalu. Tik 
veltui. Mat, liaudies priešus ve
žė, mat nusikaltėlius. Vėliau, kai 
po dviejų dienų, su naujos oku
pacijos pradžia vežimai baigėsi, 
tiktai viena kita žinelė pasiekė 
namie palikusius: kas traukinį 
stotyje matęs, kas prie geležin
kelio, pakelėje į Rytus, išmestą 
laiškelį radęs: kelis žodžius ant 
popiergalio, ant papirosų dėžu
tės. Iš tų žinių viena rauda ai
dėjo: važiuojame į Rytus, vaikai 
atskirti, nežinome, kur vyrai, 
žmonos, mantos nebturime, al
kani, trokštame.

Paskui per tris metus naujo
sios okupacijos, per karą, poka
rį, kiek priraudota, kiek rožan
čiaus eilių prikalbėta žinios be
laukiant. Tiktai veltui. Tiktai po 
eilės metų, kiton pasaulio pusėn 
iškeliavus, laikams ir valdžioms 
pasikeitus, ir vėl susižinota, su
sirašyta —- su tais, kurie išliko. 
Išgirdome, kaip neapgyvendin

A. Krausas

Paremkime Sibiro Aukas
choze išdirbau 5 metus, o iš viso 
ištrėmime teko būti 11 metų. 
Stalinui mirus mes gavome pa
sus, su kuriais turėjome teisę iš
eiti iš kolchozo. Ieškojome dar
bo mieste, bet, išskyrus namų 
statybą, niekur darbo negavome. 
Taip teko sunkiai vėl dirbti, ko
jomis minkyti molį, daryti ply
tas, vėliau jas rankomis užnešti 
aukštai mūrininkams... O uždar
bis buvo menkas, nes užrašinė
tojai buvo rusai ir nusukdavo 
dalį darbų. Pusiau alkani, ma
žai uždirbdami, nusilpę, mes vėl 
pradėjome sirgti, jėgos sekė. Ne
turėdama jėgų daugiau dirbti, 
nutariau sukurti šeimą, taip po
rą metų pasilsėjau nuo sunkių 
fizinių darbų. Pagaliau gavome 
pasus ir 1956 m. galėjome grįž
ti į savo išsvajotą brangią tėvy
nę. Bet čia teko vėl skaudžiai 
nusivilti. Net ir buvę geri drau-. 
gai, ir tie skaitė mus priešais, 
bijodavo viešoje vietoje pakalbė
ti. O darbo gauti buvo nelengva. 
Kur nesikreipsi, tuoj reikalauja 
paso. Pamatę pasą atsako: ‘Liau
dies priešams darbo nėra”. Teko 
apsistoti kolchoze. Po metų su
sirgau skrandžiu, turėjau opera
ciją. 1961 m. atvykau į Austra-
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Digest — International šių metų 
antrasis numeris, iš kurio mato
si, kad šis žurnalas nuolat tobu
lėja ir įvairėja. Be abejo, žurna
las ribojasi antikomunistine me
džiaga, nes atverti skaitytojams, 
ypač nemačiusiems komunistinės 
tikrovės, akis yra jo tiesioginis 
uždavinys ir tikslas. Šiuo keliu 
eidamas jis kaskart vis daugiau 
patiekia įdomesnės medžiagos ir 
faktų, kurie šių dienų skaitytojui 
vargiai yra žinomi, šis N.D.-I. 
numeris buvo daugiau derintas 
su bolševikų vykdytų deportaci
jų Pabaltijo kraštuose paminėji
mu. Apie tuos trėmimus šiame 
numery labai kondensuotai ir do
kumentuotai rašo J.P. Kedys, to
liau įvairių autorių paliečiama 
kiti klausimai, kaip kova su ko
munizmu iki mirties (J.T. Cane, 

tuose, sniego uždengtuose Ry
tuose dvidešimtojo amžiaus ver
gų stovyklos kurtos, kaip skudu
rais pridengti žmonės Sibiro žie
moje mišką kirto, badavo, šalo, 
mirė. Kaip kaikurie, laimingie
ji, po dešimt metų grįžo į na
mus be kojų, ar be plaučių. Kaip 
tik namo sugrįžę, teišgirdo, kad 
ir jų žmonų Sibire būta, ar kad 
ir jos ten pasimirusios. Paskui 
ir dar vis metai plaukė,. jauni
mas augo — naujieji žmonės, 
kuriems gyvenimas vis pilnas pa
žadų, kaip ir šitiems, kuriuos 
anam biržely vežė. O jie, beko
jai ar beplaučiai, ar tiktai šiaip 
sugriuvę, pamažu miršta savo 
gyvenimo skriaudos nebeatitaisę.

Keturios dešimtys tūkstančių 
mūsų brolių! Juos minime pa
saulyje puikiam savais laimėji
mais, kur išmintis žmogaus erd
ves pasiekus ir apvaldžius, sku
bėdama su šviesos metais ir skai
čiuodama vis milijonų milijonais, 
nevisados beturi laiko pažinti 
brolio sielvartą, ar jo džiaugsmu 
dalintis; pasaulyje, kuriame kal
bama tiek daug apie vidurkius, 
procentus, kreives, kad atskiras 
žmogus, o ir maža tauta, ar juo- 
daspalvė rasė vidury balto kon
tinento — nebeatrodo svarbūs. 
Mes minim savo išvežtuosius su 
protestu prieš jų ir mūsų skriau
dą. Mes minim juos, kaip simbo
lį žmogaus nužmoginimo, kurį 
ir laisvame pasauly mums šian
dien primena vis Alabamos neg
rai. Minėdami juos šaukiame, 
kad ir šiandien, tarp galingų ma
šinų, žmogus žmogum tegali būt 
mylėdamas, kad, savo skriaudą 
prisimindami, mes trokštame, 
kad ji visur pasauly baigtųs, kad 
ateities žmogus žmogaus nebs- 
kriaustų. 

liją su 7 metų sūnumi. Dabar 
baigiu savo gyvenimo dienas 
skrandžio vėžiu”.

Šiuo baigiasi mūsų tautietės 
Idos Stanaitytės gyvenimo apra
šymas. Baigiasi ir jos dienos čia, 
žemėje. Gydytojas Geoffrey Sin
clair, kurio priežiūroje ligonė 
yra, išdavė pažymėjimą, kad 
serga nebepagydomu skrandžio 
vėžiu. Iš pasikalbėjimo su juo 
aiškėja, kad ligonės dienos visiš
kai baigiasi.

Mūsų tautietės Idos Stanaity
tės paskutinis troškimas yra sa
vo sūnų Algį, 10 metų berniuką, 
išsiųsti į Ameriką pas tetą, kuri 
sutinka jį įsūnyti, duoti jam iš
laikymą, bet neužtenka ir negali 
apmokėti kelionės, nes pati yra 
tremtinė ir nepajėgi. Algis yra 
gabus berniukas ir gražiai lietu
viškai kalba. Reikalinga pagal
ba ir pačiai ligonei: vaistams, 
daktarui, maistui ir kitiems gy
venimo būtinumo reikalams. Iki 
šiol geraširdžiai kaimynai įvai
rių tautybių vežiojo į ligoninę, 
apskalbė, valgydino ir parūpino 
rūbų jai ir sūnui, šiomis dieno
mis kreipėsi Vermonto liutero
nų parapijos pastorius į Sociali
nės Globos Moterų Dr-jos pir-
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Austr. demokr. darbo partijos 
lyderis), faktai apie Vengriją 
(Sugra), gyvenimas sovietinuose 
kolchozuose. Labai gerai, kad 
šiame numeryje duota ir dailio
sios literatūros (J. Jankaus “Pa
bėgėliai”, versta į anglų kalbą 
Danguolės Sealey) ir asmeninių 
išgyvenimų po sovietine letena 
(vengro Kovago knygos ištrau
ka). Iš laiškų redaktoriui mato
me, kad skaitytojai kaskart vis 
daugiau ir daugiau domisi šiuo 
žurnalu, nes tokios rūšies ir 
apimties leidinys yra vienintėlis 
pietinėje žemės hemisferoje. Bū
tų gerai, kad šis žurnalas kaip 
galint rastų platesnę rinką ne tik 
Australijoje, bet ir Azijos žemy
ne. O tą gal būtų galima padary
ti susisiekus su Azijos kraštų ats
tovybėmis bei delegatūromis. 
Reikia tikėtis, kad šio žurnalo 
leidėjai pabandys rasti būdų ir 
priemonių, kad šis tiesos žodis 
apie komunizmą pasiektų kuo 
platesnį skaitytojų ratą.

Reikia pastebėti, kad su šiuo 
numeriu ir redakcinis kolektyvas 
gerokai praplėstas. Dabar į re
dakcinį kolektyvą įeina: I. Jo
naitis, J.P. Kedys, J. Vėteikis ir 
A. Zukiwskyj.

Lietuviai šia proga kviečiami 
kaip galint daugiau jungtis šio 
žurnalo platinimo darbe. Be abe
jo, šis žurnalas vyresnės ateivių 
kartos savo turiniu nenustebins, 
nes visi daugiau ar mažiau ko
munistinę tikrovę patys yra per
gyvenę, tačiau mūsų pareiga šį 
žurnalą kaip galint plačiau pa
skleisti tarp tų, kurie su komu
nistine tikrove nėra susipažinę ir 
kurie dažniausiai naiviai tiki čia 
laisvai skleidžiama komunistine 
propaganda.

News Digest — International 
metams kainuoja 12/-, atskiro 
numerio kaina 3/-. Užsakymus 
siųsti: Box 62, P.O. Belmore, 
N.S.W.

SKYLA IR PASAULINĖS 
KOMUNISTŲ 

VADOVAUJAMOS 
ORGANIZACIJOS

Ideologinis Maskvos ir Pekino 
ginčas turi įtakos ir i komunis
tų vadovaujamas vad. pasaulines 
organizacijas. Neseniai komunisti
nė “Pasaulinė mokslininkų fede
racija” viešai pareiškė, kad šioje 
organizacijoje sukurtas “Pekino 
centras” neturįs teisės save laiky
ti federacijos padaliniu, šį “Pe
kino centrą” šių metų pradžioje 
suorganizavo 21 krašto komunisti
niai mokslininkai. Kai federacijos 
centras visame pasaulyje paskelbė 
“Sovietų mokslininkų ir kultūros 
darbuotojų atvirą laišką”, tai mi
nėtas “Pekino centras” atsisakė 
pritarti laiško mintims. Dėl to ir 
kilo Londone veikiančio federaci
jos vykdomojo komiteto nepasiten
kinimas. ' (E) 

mininkę p. A. Matukevičienę 
prašydamas susirūpinti savo tau
tiete ir jos sūnumi, nes jo para
pija esanti maža ir nepajėgianti 
suteikti Sibiro kankinei ir jos sū
nui reikiamos pagalbos. Mūsų 
socialinės Globos Moterų D-ja 
nėra pajėgi taip pat apmokėti li
gonės sūnui Algiui kelionę į 
Ameriką ir efektingiau paremti 
paskutines dienas gyvenančią 
tautietę. Todėl kreipiamės į vi
sus tautiečius Australijoje ir pra
šome pagal išgales kiekvieno pa
aukoti minint birželio baisias 
dienas pinigų vienai iš tų tūks
tančių motinų, kuri įstengė savo 
sūnų išplėšti iš mirties nasrų ir 
išvežti į mūsų tarpą.

Aš prašau šiandien įrodyti 
auka savo supratimą baisiųjų bir
želio dienų. Aš prašau aukoti iš 
Sibiro grįžusio be kojų mano 
brolelio vardu, kuris neatlaikė 
kančių ir mirė. Aš prašau auko
ti, Tavo, mielas Skaitytojau, bro
lių ir seserų, tolimame Sibire ba
du ir šalčiu mirusių vardu. Vien 
dūsavimais ir tik žodžiais nepa- 
gelbstime nelaimingiems. Reikia 
ir konkrečiai paremti nelaimin
gąsias aukas. Todėl leiskime ra
mia širdimi numirti ligonei, kad 
ji dar prieš mirtį galėtų išsiųsti 
savo sūnų ir tuo užtikrinti jam 
ateitį tetos globoje.
Aukas prašome siųsti Melbourno 
Socialinės Globos Moterų Dr-jos 
pirmininkės adresu: A. Matuke- 
vičienė, 3 Rialton Ave., Black
burn, Vic. Aukas priima ir šio 
staripsnelio autorius (A. Krau
sas, 4 Grandview Ave., Mari- 
byrnong, Vic.) Tikrai tikiu, kad 
prieš svetimtaučius neteks mums, 
lietuviams, rausti ir mes sutelk
sime jaunuoliui Algiui, neten
kančiam motinos, lėšų nuvykti 
pas savo tetą Amerikon. Užde
kime savo širdis ir per birželio 
mėnesį suaukokime Sibiro au
koms, mūsų tarpan patekusiems, 
bet vėl nelaimės ištiktiems.

Visi aukojusieji bus paskelbti 
spaudoje ir patiekta šio pinigų 
telkimo vajaus apyskaita. Sį vajų 
pradedame aukodami:

A. Matukevičienė — 2 sv., A. 
Krausas — 2 sv., Danguolė Prpa 
— 2 sv., S. Stropus — 2 sv.

Mielas Tautieti, nieko nedels
damas ištiesk pagalbos ranką Si
biro kankinei ir išsiųsk savo au
ką aukščiau nurodytu adresu.

PRISIMENU
Vos praaušus kažkas pabarbe

no langą. "Ar jau?”, pagalvojau 
atsiminęs vakarykštį susitikimą su 
antruoju ir miesto K.P. sekreto
rium Jaselovičium, kuris praeida
mas pro šalį žiauriai pasižiūrėjo. 
Po tokio jo pasižiūrėjimo dažnas 
netrukus dingdavo. Tad ir dabar 
buvau tikras, kad jau katėjo suimti. 
Todėl tik antrą kartą pastuksenus 
teprisiverčiau praskleisti lango už
uolaidą. Lauke bestovįs pirmasis 
KP. sekretorius Gudzė, tas pap
rastas kaimo bernas, pastatytas 
čia, tik tam, kad Jaselovičius tu
rėtų ant ko suversti atsakomybę 
už savo juodas darbus. Tad šis ir 
buvo Jaselovičiaus stumdomas.

— Kur miega šeimininkai?, — 
paklausė Gudzė. Vadinas, dar ne 
manęs atėjo. Galvos mostu paro
dau. Ką darysi.

Vos nuo lango pasitraukus sek
retoriui pasigirdo stiprūs dūžiai į 
lauko duris. Greitai šeimininkų 
miegamajame išgirdau daug žmo
nių, sunkius žingsnius ir įsakymą 
rusiškai su žydišku akcentu per 
pusę valandos pasiruošti išvykti į 
kitas respublikas.

— Bet aš negaliu rengtis prie 
tiek daug svetimų žmonių, — verk
dama kliba jaunoji šeimininkė.

— Nuoga išvažiuosi, jeigu- nesi
rengsi, — atsakė tas pats balsas 
rusiškai.

Apsirengiu ir įeinu į šeiminin
kų miegamąjį. Šeimininkas sėdi 
ant jau suristos patalynės ryšu
lio, du berniukai gimnazistai sėdi 
už tėvo nugaros. Verkdama. šeimi
ninkė imlioja tai vieną, tai kitą 
daiktą ir vėl juos deda į tą pačią 
vietą. O “viršininkas” žydiškais 
jaunuolis, kokių 19-20 metų vilkįs 
civiliška pilka eilute, dabar jau 
draugiškai patarinėja daug daiktų
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Sovietinė taikos ofensyva

Lietuviai svetur
ŽYGIAI ATSTATYTI 
LIETUVOS IŠTAIGŲ 

VEIKIMĄ BRAZILIJOJE

Brazilijos vyriausybei 1961 m. 
kovo 11 d. uždarius Lietuvos Kon
sulatą Sao Paulo ir Lietuvos Pa
siuntinybę Rio de Janeiro, dėtų 
pastangų nepaisant, nepavyko at
statyti minėtų įstaigų veikimo. 
Dabar iš Brazilijos pranešama: 
naujajam Brazilijos prezidentui 
Branco pareiškus, kad jis būsiąs 
palankus pavergtosioms tautoms, 
pastaruoju metu sujudo Sao Paulo 
ir jo provincijos lietuviai. Posė
džiuose svarstomos priemonės, ku
rių tektų griebtis siekiant atsta
tyti pilnas veikimo teises Lietuvos 
diplomatinėms įstaigoms Sao Pau
lo ir Rio de Janeiro miestuose. 
Nutarta kreiptis tiesiogiai į nau
jąjį Brazilijos prezidentą. Kadan
gi tai bendras visų lietuvių reika
las, jie kviečiami prisidėti prie 
talkos. Brazilijoje renkami para
šai, o gyvenantieji svetur kvie
čiami siųsti prašymus tiesiog Bra
zilijos prezidentui, jo prašant at
statyti Lietuvos Konsulato Sao 
Paulo ir Pasiuntinybės Rio de 
Janeiro veikimą. (E)

LIETUVIŲ SPAUDOS IR 
RADIJO SUVAŽIAVIMAS 

BIRŽELIO 6 — 7 d. d.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Vadovybės rengiamas išeivijos lie
tuvių spaudos ir radijo suvažia
vimas birželio 6 — 7 d. d. įvyks

TRĖMIMUS
neimti, nes ten jiems nebūsią rei
kalinga.

Prisistjitau jam kas esu ir klau
siu, ar išeiti. “Ne!”, atkerta jis 
rusiškai. Pradedu aiškinti, kad bū
tinai turiu bankan vežti valdiškus 
pinigus. Jis pagalvojęs atsako'.

— Gali išeiti, tik keturias va
landas niekam nė žodžio, ką čia 
matei, supratai?

— Juk ne aš vienas matau. Vis- 
tiek žmonės sužinos, nors aš ir ty
lėsiu.

— Na, gerai, eik, — gerokai pa
svarstęs mane išleidžia.

Grįžęs į savo kambarį pasiimti 
daiktų matau kitoje gatvės pusėje 
duris daužo uniformuotas NKVD 
rusais.

Galvos linktelėjimu atsisveiki
nęs su šeimininkais išeinu. Bet ties 
durimis prišoka Gudzė ir kišdamas 
savo kambario raktą siūlo užimti 
jo kambarį, -nes jis dabar vistiek 
jame negyvensiąs.

— Dėkui, drauge sekretoriau. 
Gal vėliau... — Atsisakinėjau.

Praeidamas prieangiu matau se
nutę šeimininkės motiną virtuvėje, 
rusti ginkluoto kareivio saugomą. 
Ši dar paliekama, bet kol ten tvar
komasi su jos vaikais, ji čia sau
goma.

Ir taip du kareiviai su “virši
ninku" išvežamųjų miegamajame, 
kareivis prieangy, kareivis virtu
vėje saugo seną moterį, kareivis 
kieme, kareivis gatvėje, šeši gin
kluoti kareiviai ir du civiliai prieš 
keturis beginklius žmones.

Važiuojant į stotį pradeda krap- 
snoti smulkus lietus. Netoli sto
ties pralenkia mūsų vežimą du 
sunkvežimiai, statmenai prikimšti 
žmonių. Iš abiejų pakyla įlankos. 
Viename mokytojo Jankaus, kita
me Adomausko šeimos. Pažinojau

Tabor Farmoje' (Sodus, Michi
gan), JAV. Numatyti pranešimai 
su diskusijomis: 1. Laisvės kovos 
perspektyvos pasaulio politikos 
raidoje, 2. Bendruomenė kaip iš
eivijos lietuvių susiorganizavimo 
forma, 3. Jaunimo keliai į orga
nizuotą išeivijos lietuvių gyveni
mą, 4. Lietuvių spauda dvasinių ir 
moralinių vertybių sargyboje, 5. 
Lietuvos gyvenimo pristatymas iš
eivijos lietuvių spaudoje, 6. Lietu
vių radijo valandėlių paskirtis ir 
programų organizavimas. Suva
žiavimas vyks paties šeimininko 
Juozo J. Bachuno gyvenamoje vie
tovėje. (E)

TARPTAUTINĖS JAUNŲJŲ 
KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 

UNIJOS (UIJDC) 
SUVAŽIAVIMAS

Gegužės 1 — 3 d. d. Hamburge 
(Vokietijoje) įvyko Tarptautinės 
Jaunųjų Krikščionių Demokratų 
Unijos suvažiavimas. Jame jaun. 
lietuvius krikšč. demokratus at
stovavo inž. A. Venskus (iš Pary
žiaus).

šio suvažiavimo metu inž. A. 
Venskus išrinktas į Tarptautinės 
Jaunųjų Krikščionių Demokratų 
Unijos (UIJDC) Egzekutyvą. Tai 
pirmas lietuvis įėjęs į tarptautinio 
krikščionių demokratų sąjūdžio 
Egzekutyvą, nuo jo įsikūrimo pra
džios (1947 m.). (E)

*

Vasario 16-sios Gimnazijos di
rektorius kun. B. Liubinas perei
tą mėnesį lankėsi Amerikos lietu
vių kolonijose stengdamasis su
rinkti aukų statomos gimnazijos 
rūmų užbaigai. Galutiniam pasta
tų atbaigimui dar trūksta virš 
50.000 dolerių.

tuos žmones kaip gerus ir dorus 
lietuvius. Suspaudžia krūtinę, kad 
net sunku kvėpuoti. Štai, apie to
kią velniavą vakar vakare buvo 
užsiminęs miesto seniūnas. Visos 
mūsų tautos naikinimo pradžia.

Vagone sėdime trise: rusų arti? 
lerijos kapitonas, gana simpatiš
kos išvaizdos žmogus, to paties 
laipsnio politrukas ir aš. N. stotį 
atviroje platformoje po šaltu lie
tumi sugrūsta kelios dešimtys vy
rų, moterų su kūdikiais ant ran
kų, senių. Vienas, matyti, ligonis, 
net su lova čia atgabentas. Taip 
ir guli nelaimingasis, šalto lietaus ‘ 
prausiamas.

— Niekšai, valkatos! — staiga 
susikeikia tas simpatiškos išvaiz
dos kapitonas, plūsdama* tuos ne- 
laiminguosius. Politrukas rodo aki
mis į kapitoną.

— Ar jūs, kapitone,pažįstat tuos 
žmones? — klausiu kapitono. .........

— Tų niekšų ir pažinti nenoriu, 
— atkirto kapitonas nusisukda
mas į kitą pusę.

Centrinėje apskrities įstaigoje 
pasigedome vieno mūsų jauno tar
nautojo. Jį sučiupo vykstantį i 
darbą. Buvusį policijos viršininką 
sugriebė gatvėje, benešantį lovą j 
kitą butą. Lova gatvėje išstovėjo 
iki vakaro niekeno nepaliesta.

Kartu su lietuviais išvežė ir žy
do Gutmano šeimą. Tačiau vienas 
geležinkelietis po savaitės iš Mins
ko grįžęs pasakojo sutikęs. Gutma- 
ną laisvai bevaikštinėjantį Mins
ke...

Tai buvo 1941 metų birželio B 
dienos rytas.

Beržas Užkapinis: v į
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1964 m. birželio 8 d. MŪSŲ PASTOGĖ

V. K-lis

TAUTA IR KNYGA
(Tęsinys)

Netrukus vėl knygynų lenty
nos prisipildė naujos gamybos 
kalba prirašytų knygų, tačiau jos 
nebuvo lietuviškos. Jos, tiesa, 
buvo nepaprastai pigios, tačiau 
jomis niekas nesidomėjo, nebent 
tie, kurie jas gamino ir leido. Ta
čiau juo labiau pakilo vertė ne
priklausomybės laikais leistų 
knygų: jų buvo jieškoma, jos bu
vo skolinamos ir ėjo iš rankų į 
rankas, aišku, slaptai, nes jos 
okupanto ir naujosios ideologi
jos apaštalų buvo draudžiamos.

Po metų reikalai pasikeitė: 
atėję vokiečiai vienų okupaciją 
pakeitė kita. Didelių lengvatų 
lietuviškai knygai šioji permaina 
neatnešė, bet bent tiek buvo ge
rai, kad ji nebuvo persekiojama. 
Tiesa, jos leidimas irgi buvo 
smarkiai suvaržytas, bet ne tiek 
ideologiniais motyvais, kiek ka
ro meto trūkumais — stigo po
pieriaus. Vokiečių metais lietu
viškų leidinių skaičius buvo la
bai ribotas, užtat jų tiražai paly
ginus su ankstyvesnėm laidom 
net ir nepriklausomybės laikais 
buvo tiesiog fantastiški: jeigu 
nepr. laikais vidutinis knygos ti
ražas siekė penkis tūkstančius, 
tai vokiečių okupacijos metais ti
ražai svyravo tarp 30 iki 50 
tūkstančių.

Artėjant antrą kartą bolševi
kams prasidėjo bėgimas. Kiek gi 
bėgdamas gali pasiimti, tačiau 
beveik kiekvienas, besitraukda
mas iš namų šalia duonos žiau
berie būtinai pasiėmė ir vieną 
kitą lietuvišką knygą — vieni 
mažiau, kiti daugiau, bet vis lik 
lietuviškoji knyga šalia svarbiau
sių reikmenų dominavo. Juk 
kiekvienas žinojo, kad svetur iš
ėjęs vis kaip nors vienokiu ar ki
tokiu būdu įsigys duonos ar dra
bužį, bet lietuviškos knygos ne
ras ir negaus.

Pokario metais prasidėjo lie
tuviškas organizacinis gyveni
mas, o drauge atgijo ir liet, kny
ga. Paskubomis buvo leidžiama 
pakartotinos laidos neprikl. me
to išleistų geresnių knygų, rašy
tojai, kurių apie 90% buvo iš 
Lietuvos pasitraukę, paskubomis 
traukė savo atsivežtus ir išsau

gotus rankraščius, o kiti netruko 
parašyti ir naujų veikalų, ir vis
kas buvo leidžiama. Lietuviškoji 
knyga vėl pasiekė savo augštu- 
mas: ji buvo laukiama ir pajieš- 
koma. Su kiekvienais metais liet, 
knygos leidinių skaičius augo, 
bet netrukus vėl toji entuziazmo 
banga sudužo prasidėjus emigra
cijai į užjūrius. Viena po kitos 
leidyklos užsidarė, bet netruko 
susidaryti nauji židiniai kituose 
kraštuose, ypač Amerikoje, kur 
dar nuo seno aktyviai veikė liet, 
knygos tvirtovės. Čia leidžiamos 
knygos plito po tolimiausius pa
saulio kampus, nes lietuvis ir 
svetur patekęs pamatė, kad vien 
duona negali pasisotinti.

Ir Australijoje bent pirmai
siais metais besikurią lietuviai 
pirmiausia dairėsi liet, knygos: 
jos jieškojo pas draugus, paliku
sius Vokietijoje, šaukėsi knygų 
iš Amerikos, galvota net ir čia, 
vietoje, steigti savą leidyklą. Su 
kokiu entuziazmu mūsiškiai klo
jo savo pirmuosius uždarbius, 
kai buvo paskelbtas lietuviškos 
spaustuvės įsigijimo vajus. Gai
la, kad toji spaustuvė, tiek daug

DAILĖS PASAULY
PABALTIEČIŲ DAILININKAI 

CIURICHE
Ciuricho dienraštis “Tages-An

zeiger” tokia antrašte gegužės 11 d. 
išspausdino straipsnį apie meno ir 
žemėlapių parodas įvykusias Ciu
richo Kongresshaus, kurias suruo
šė pabaltiečių komitetai Šveicari
joje talkininkaujant Pabaltiečių 
Draugijai Vokietijoje “Baltų Kul
tūros Dienų Ciuriche” proga.

“Visi trys tapytojai yra gimę 
tarp 1916 ir 1920 Lietuvoje arba 
Latvijoje”, rašo laikraštis. “Juzė 
Katiliūtė — Staniulienė lankė me
no mokyklų Kaune ir akademiją 
Vilniuje, nuo 1945 m. ji gyvena 
Ženevoje, kur ji studijavo Ecole 
des Beaux-Arts. Gerai pasiruošusi 
ji gabiai vaizduoja realistinį pei
zažą ir jis perteikiamas plačiu, 
dažnai škiciniu teptuko brūkšniu 
ir stipriais spalvų tonais. — Vy- 

žadėjusi, aukotojų vilčių nepa
teisino.

Keista, po penkiolikos metų 
Australijoje visi gerokai pratur
tėjom: išaugo nauji namai, atsi
rado automobiliai, liuksusiniai 
rakandai, bet entuziazmas lietu
viškai knygai gerokai atbuko. Ne
galima pasakyti, kad truktų nau
jų lietuviškų knygų: jų kasmet iš
eina gana gražus skaičius, bet jos 
paklausa labai sumenkėjus. Lais
vojo pasaulio lietuvis pateko į 
naują vergiją, vergiją patogumų 
ir konforto, kuri skaudžiausia, 
pavergė jo dvasią. Anais knygos 
persekiojimo laikais nors ir pa
vergtas lietuvis savo dvasia jis 
buvo išdidus ir nepalenkiamas. 
Šiandie jis tos dvasios neturi: 
sočiai ir patogiai jis galįs gyven
ti ir be lietuviškos knygos, net 
be liet, spaudos, ir tai jau yra 
ženklas, kad mes, kaip toji at
kirsta nuo medžio šaka, išseko
me turėtas kamieno sultis ir 
imame nesulaikomai džiūti. Tai
gi, skandina mus naujo tipo ver
gija, kuria ne tik esame pateri- 
kinti, bet netgi patys jai nesiprie
šiname. Tą kaip tik akivaizdžiai 
liudija abuojumas lietuviškai 
knygai. Kol buvome kupini lie
tuviškos dvasios, tai nežiūrint 
jokių priespaudų ir persekiojimų 
mes tą savo dvasinį lobį verti
name, jo ilgėjomės, už jį kovojo
me. Užtenka tik pasiklausti, kiek 
mūsų knygų platintojai išplatin- 

tautas Kasiulis dėstė meną Kaune 
ir Freiburge i. Br., nuo 1948 m. 
gyvena Paryžiuje. Jo miestovaiz- 
džiai, interjerai ir natiurmortai 
apspręsti stipriu spalvos pajutimu 
ir piešybiniu gabumu, ir tai jį nu
vedė į savitą, linksmą ir dekoraty
vinį tapymą su ornamentališkais 
įpiešimais į plokštumą”.

Pažymėtina, kad Ciuricho miesto 
valdyba kiekvieno pabaltiečių dai
lininko įsigijo po vieną paveikslą 
už 600 frankų. Ypatingai didelį 
pasisekimą turėjo Vytautas Ka
siulis, jo darbų šveicariečiai sve
čiai nupirko daugiau kaip 10 pas
telių ir litografijų. (E)

DAIL. V. KASIULIO PARODA 
PARYŽIUJE

Visą geg. mėn. Paryžiuje, Gale- 
rie des Beaux Arts vyko dail. V. 
Kasiulio darbų paroda.

VALANDĖLĖ SU DAIL. L URBONU
DAIL. LEONO URBONO TAPYBOS PARODAI PASIBAIGUS

Dail. Leonas Urbonas, gyve
nąs Sydnėjuje, suruošė Melbour
ne, Leveson meno galerijoje sa
vo tapybos darbų antrąją indivi
dualinę parodą, kuri tęsėsi nuo 
gegužės 17 d. iki 29 d. Melbour- 
niškiai tautiečiai išgyveno tikrą 
meno šventę ir gražus jų būrys 
aplankė parodą. Skaitėme mūsų 
laikraštyje dail. A. Vaičaičio 
gražų dail. Leono Urbono kūri
nių įvertinimą ir patys parodos 
lankytojai buvo stipriai paveikti 

davo lietuviškų knygų prieš de
šimtį metų, ir kiek jų išplatina 
dabar. O juk tie patys esame an
ksčiau ir dabar. Pagal vardus 
žinoma tie patys, bet dvasia jau 
gerokai pakitę. Jeigu anksčiau 
neklausdavome, kiek knyga kai
nuoja, o tik kur ji gaunama, tai 
šiandie daugelis iš tų pačių žiūri 
į knygą, kaip į daiktą, su kuriuo 
nežinoma, ką veikti.

švenčiant lietuviškos knygos 
uždraudimo liūdną sukaktį rinki
mės į minėjimus, kur jie bebūtų 
rengiami, kad kiek nors pasisem- 
tume tos knygnešių dvasios, kuri 
liepsnojo anuo metu kiekvieno 
lietuvio širdyje.

(Spaudos uždraudimo minėji
mas Sydnejuje įvyks birželio .21 
d, Dainavos salėje Bankstownc. 
Minėjimą rengia Plunksnos Klu
bas ir Tautos Fondo Atstovybė. 
Smulkesnė programa bus pa
skelbta vėliau. (Red.) 

..Vasilijau* Kandinaio, abstraktaus meno pradininko, kūriny*.

dailininko kūrybos pasaulio. Jo 
parodą atidarant tuoj buvo nu
pirkti penki darbai: dr. I. Kau
nas sigijo paveikslą “Juoda ir 
Žalia” (nr. 1), inž. A. Jokubaus- 
kas — “Suktinis” (nr. 2), A. 
Krausas — “Paradas” (nr. 3), 
dr. V. Didžys — “Aidas” (nr. 
5), mok. E. Žižienė — “Balan
džio diena” (nr. 6).

Nevien mūsų tautiečiai parodė 
didelį dėmesį mūsų dailininkui 
Leonui Urbonui iš Sydnejaus, 
bet ir nemaža australų lankėsi 
parodoje. Laikračio “The He
rald” kritikas ir drauge meninin
kas Alan McCulloch gegužės 
mėn. 20 d. laidoj teigiamai įver
tina mūsų dailininko kūrybą:

“Urbono abstraktūs paveiks
lai sudaro tokį įspūdį, lyg Jeno- 
nalo uolas išvydus — jų formos 
atrodo lyg veržtųsi aukštyn, lyg 
slinktų šešėliai ant uolų sienų 
“Prie slenksčio” (nr. 21).

Iliuzijai dar sustiprinti linijų 
struktūra primena uolų gyslas.

Urbonas naudoja savo tercia- 
rines spalvas su skoniu, su dera
mu stiprumu. Jaučiamas paslėp
tas stiprumas, ypač didesniuose 
jo kūriniuose, k.a.: romantiškai 
pavadintame “Po Ožiaragio žvai
gždynu”. Kitas meno kritikas 
Bernard Smith, rašantysis daž
niausia griežtokas kritikas, o 
ypač apie emigrantų parodas. 
“The Age” gegužės mėn. 20 d. 
laidoje vertina Leono Urbono 
darbus ir randa, priešingai Mc

Culloch tvirtinimams, nemaža 
neigiamybių. Jis prikiša skonio 
ir sugebėjimo trūkumą, tačiau 
>ripažsta dailininkui pakankamai 
techniškų gabumų ir tikisi, jei 
dailininkas turės užtenkamai sa- 
vikritikos, pasieks aukštesnį lygį 
ir įstengs sukurti gerų kūrinių. 
Kritikas prikiša, kad paveikslai 
perkrauti, kad Urbonas mėgsta 
aštrias, “geologines” formas. 
Spalvų perkrovimas vedąs į vaiz
do monotoniškumą. Jis mano, 
kad Urbono ruda, žalia, geltona 
spalvų schėnTa esanti sunki ir 
nuobodi, primenanti Viktorijos 
laikų piešinius ir daugelis pavei
kslų esą perdaug nudailinti, ne
leisdami žmogui pasidžiaugti pa
veikslu ir pajusti tapybos darbą.

Dail. L. Urbono paroda pasi
liks ilgam prisiminimuose. Lauk
sime jo kitos parodos Melbour
ne. Daug parodos lankytojų yra 
susižavėję jo darbais ir išgyveno 
šviesias valandas lankydamiesi 
parodoj. Dail. Leonas Urbonas 
yra jaunosios kartos atstovas, gi
męs 1925 m. balandžio mėn. 19 
d. Podiastėlio kaime, Dusetų 
vlsč. žavingame Zarasų krašte. 
Mokėsi Dusetose ir Zarasuose. 
Moksleiviu būdamas reiškėsi gy
vai sporto srityje ir susilaukė di
delio įvertinimo. 1946 — 1947 
m. studijavo meną Stuttgarto 
Meno Akademijoje “Staatliche 
Akademie der Bildenden Kiin- 
ste”. 1948 m. atvyko Australi
jon. 1951 m. išvyksta Europon 
ir pagyvena dar Štuttgarte, Vo
kietijoje, bei Davos ir Klosters 
Šveicarijoje. 1953 m. grįžta Aus- 

(Nukelta į psl. 4)

LIETUVIU FRONTO 
BIČIULIAMS

Lietuvių Fronto Bičiulių Vy
riausios Tarybos Rinkimų Komisi
ja praneša visiems LF bičiuliams, 
kad kiekvienas LF bičiulis iki bir, 
želio 30 d. gali siūlyti ne daugiau 
kaip 9 kandidatus į LFB Vyr. Ta
rybą; taip pat kiekvienas LF bi
čiulis gali būti pasiūlytas kandi
datu. Siūlytojas prideda siūlomojo 
sutikimą. Siūlymus siųsti: LFB 
Vyr. Tarybos Rinkimų Komisijai, 
566 Ridge St., Newark, NJ., 
07104.

LEONĖ PRANCKEVIČIŪTĖ

SŪRUS VANDUO UŽLIEJA AKIS
{Tęsinys)

Juta sunkiai atsidūsta. Bepigu buvo, kai tėve
lis gyveno, buvo taip linksma ir malonu. Patėvis 
baisus'— jis sužlugdė motiną... Ne, nei senelės, nei 
Jutos nesužlugdė. Nors senelė niekada jam nesi
priešino, bet tame nesipriešinime ir buvo kas tai to
kio, kas patėvį dar labiau erzino.

Jos abi su senele gyvena visapusiškai geriau, 
negu prie patėvio, bet toli gražu nėra gerai. Kar
tais turi taupyti maistą. Jei ne tos menkos pajamos 
iš teatro — pusbadžiu gyventų. Ji jau norėjo mesti 
teatrą ir vakarais eiti į kokį nors restoraną lėkščių 
plauti, kad pinigų pragyvenimui būtų daugiau, bet 
senelė, jausdama, kad teatras Jutos sielai brangus, 
griežtai uždraudė. Ji valgysianti dar mažiau ir joms 
abiems visko užteksią.

Kartais Juta atsiduoda saldžiai svajonei — tap
ti gera aktore. Sakysim, jei gautų Evelynos rolę, 
jos alga būtų dviguba, o gal triguba, negu dabar. 
Šalia moralinio pasitenkinimo, būtų ir materiali
nis, nes ji taip norėtų senelei nupirkti gražių dra
bužių... O taip pat, kokia nors dovana pradžiugintų 
ir Kuusik.

Teatras.. Koks magiškas žodis: tarsi kokia laz
dele švystelėjęs ją į neviltį nustumia, ar į džiugią 
ekstazę išsviedžia. Tomas Oldenas, kelis metus ją 
ir drauges vaidybinio meno mokęs, sakė, ji turinti 
gabumų vaidinti, bet dar neatradusi savęs.

Neatradusi savęs!? Kaipgi atrasi, jei sieloje 
visa taip sujaukta... įvairiausių baimių ir netikru
mo junginys.

Bepigu Hildai, ar Marijai. Joms taip linksma 
gyventi. Rengiasi gražiai, turi pinigų, vaikšto po 
naktinius klubus. Teatras joms tik šalutinė pra
moga. Be to, jų sielose visa taip aišku, nieko ten 
sujaukto nėra.

Juta prisilenkia prie veidrodžio, uždeda pas
kutinius grimo brūkšnius antakiams ir blyškioms 
lūpoms. Nušukuoja plaukus taip, kad dešinėj veido 
pusėj jie beveik dengia akį. žiūrėdama į veidrodį 
instinktyviai nubraukia ranka plaukus nuo veido. 
Tas judesys jai patinka — kažkas beviltiško. Deri
nasi su Myrtlės veidu ir charakteriu. Nors režiso- 
rius yra griežtai uždraudęs keisti techniškus jude
sius, nurodytus repeticijų metu, Juta nusprendžia 

keisti. O ypatingai nuotaiką ji pakeis. Nors kartą 
suvaidins taip, kaip jai pačiai patinka.

Režisorius, kurį jie visi vadina “seniu” — yra 
puikus žmogus. Jei kuris gabus aktorius, repeticijų 
metu išgalvoja savo rolėje ką nors ypatingai gera, 
jis visada sutinka daryti pakeitimus. Nevisada leng
va ką nors gudriau už jį sugalvoti. Jis turi tiek 
daug idėjų, žino tiek daug įvairiausių charakterio 
niuansų... Jis visada liepia stebėti įvairius tipus 
gyvenime.

Juta dar kartą pergalvoja Kuusik asmenį ir dar 
kartą nusistebi, kodėl jai iki šio vakaro nebuvo atė
jus į galvą mintis, kad Myrtlė yra tarsi jo dvynė 
sesuo.

Juta sėdi susikaupus ir prisimindama įvairius 
pokalbius su Kuusik, prisimindama jo veido išraiš
ką, stengiasi nusiteikti’ taip, kad mintyse ir akyse 
nuolat stovėtų Kuusik asmuo.

Nesvarbu, jei režisorius ir supyks... Ar taip, 
ar taip, šitam teatre ji vaidina paskutinį kartą. 
Evelynos rolės negaus, tai aišku, kaip diena. Ką 
gi ji praranda? Nieko. O ką laimi? Nors kartą, 
toje dulkėmis kvepiančioje scenoje pajus galingą 
atviros jūros alsavimą; pagyvens savo pačios sukur
tame charakteryje.

Juta pradeda kartoti rolę: kartais šneka greitai, 
kartais sustoja ir užsižiūri į kampą... ir vėl prade
da kalbėti. Ji jau yra išmokus savęs kalbančios 
klausytis, o beklausydama stebėti geras ir blogas 
puses. Jai atrodo, kad skamba neblogai.

Juta turi nutraukti rolės kartojimą, nes prade
da rinktis kiti aktoriai.

Nors režisoriaus yra liepta prieš vaidinimą su
sikaupti — visi tyliai šnekučiuojasi, dalinasi pasku
tiniais įspūdžiais.

Kalba daugiausia sukasi apie naują vaidinimą, 
kurį neužilgo pradės repetuoti.

Marija paklausia Jutos, ar režisorius ką nors 
jai apie Evelynos rolę sakęs. Jutai atsakius neigia
mai, Marija pasigiria gavus mokytojos rolę.

Juta pasidomi kam būtų skiriama Evelynos rolė.
— Dar neaišku, tau ar Hildai. Greičiausiai Hil

dai.
— Hildai! Ta rolė ne jos tipui! — nesusival- 

džius šūktelėja Juta.
— Tai nieko, režisorius padarys iš jos paken

čiamą Evelyną. Pamatysi. Iš tavęs irgi padarė 
Myrtlę, nors pradėjus repetuoti, atrodė beviltiška.

Marijai nusisukus kalbėtis su kitomis draugė
mis, Juta nesiliauja galvojus, kad šis Marijos pasa
kymas suskambėjo tiesiog paniekinančiai.

Padarė! Iš Jutos padarė Myrtlę, iš Hildos pa
darys Evelyną!

Visa ši diena tokia keista. Senelės nepaliau- 
jams niūniavimas... Kaimyno Kuusik nepaprastas 
išblyškimas ir kėlbėjimas apie mirtį.

— Aš žinau, — pasakė jis, — prieš mirtį aš vis
ką atsiminsiu, viską, už tai ir laukiu jos.

Argi ne keista — Myrtlė sako tuos pačius žo
džius. Tačiau šiuos žodžius, Myrtlės rolėje, ji ištars 
linksmai. Dabar ji turi save laikyti niūrume, nes 
pirmam ir antram veiksme Myrtlė liguista, beviltiš
kumo apimta. Ji turi atsiminti visa, kas liūdna. 
O daugiausia ją liūdną daro žinojimas, kad Evely
nos rolės negaus. Greičiausia ji čia jau jokių rolių 
nebegaus. Galimas dalykas, ji niekur jokių rolių 
negaus. Teatrus yra užplūdę tūkstančiai jaunų, ga
bių žmonių.

Juta norėtų spiegti, spardytis ir kandžiotis taip, 
kaip tada, kai gindavos nuo girto patėvio, bet čia... 
bet gi čia dar blogiau! Sunku kovoti, kai tie, su 
kuriais norėtum kovoti, yra mandagūs ir jokiai ko
vai neiššaukia. O tai veikia slegiančiai.

Antras skambutis. Sunkia širdim Juta kopia 
į viršų, kad užkulisyje lauktų savo eilės pasirody
mui.

P6 trečio skambučio scena atsidaro. Žmonės 
vaikšto parke. Ateina motina, stumdama vaiko ve
žimėlį. Pastačius vežimėlį užsišneka su draugėmis.

Myrtlė įeina į parką, atsigeria prie fontano 
rieškučiomis vandens. Pusiau sukrenta, pusiau at
sisėda prie fontano, žiūri į priekį nieko nematan
čiomis akimis.

Vaikas suverkia.
Myrtlė pašoka, lyg įgelta, prilekia prie vežimė

lio ir pasilenkus žiūri... atsidūsta. Atsitiesia ir 
eina nuo vežimėlio tolyn. Atsisėda parko suolelyje. 
Sėdi nuleidus galvą. Nubraukia ranka plaukų 
pluoštą nuo veido.

Vaikas vėl suverkia — šį kartą stipriau ir il
giau.

Myrtlė išsigandus pamažu atsistoja, prieina 
prie vežimėlio taip, lyg kas ją tempte temptų prie 
jo. Stovi ir žiūri į verkiantį vaiką. Staiga griebia 
rankomis savo drabužius ir plėšia nuo saves. Jos 
veide kančia. Pasilenkia, pagriebia vaiką iš vežimė

lio, bailiai apsidairo į šalis — keli praeiviai pamato, 
jie šaukia: “laikykit, kūdikį pagrobė”...

Myrtlė kurį laiką dairosi į šalis baimės iškreip
tu veidu — pagaliau išbėga.

Nors uždanga nenusileidžia, žiūrovai ploja; 
nustoja kūdikio motinai pasirodžius.

Juta grįžta į persidengimo kambarį, numeta į 
kampą lėlę ir atsisėda išsisėmus. Viena iš draugių 
prieina prie jos tyliai šnibžda: —

Publika tave įvertino, bet nežinau ką mūsų 
“senis” pasakys. Juk tu viską pakeitei.

Jutai nieko neatsakant draugė užtikrina — jai 
patikę.

— Juta, sako ji jausmingai, — stebėdama vai
ko pavogimo sceną pajutau savy ašaras kažkur 
netoli...

— Tikrai? — gyvai paklausia Juta.
— Tikrai, o seniai beverkiau, — užtikrina 

draugė.
Juta pradeda rengtis kalinės drabužiais. Iš

leidžia susegtus plaukus.
Būsimas Myrtlės kaltintojas prieina prie Jutos.
— Spėk, kas šį vakarą atvyko į spektaklį? Tik 

ką dabar iš kasos pranešė. Tomas Oldenas.
Jutą nudiegia baimė. Tomas Oldenas čia? Ką 

jis dabar apie ją galvoja? Kai pas jį mokėsi vaidy
binio meno, jis buvo nepaprastai griežtas, nepra
leisdavo nieko dirbtino. Barė visus, kurie nesuge
bėjo savo jausmų perduoti. Jis visada sakydavo, nė 
vienas netapsiąs geru aktorium, kuriam stinga to
kių sielos savybių, kaip laki vaizduotė ir tikras, ne
meluotas jausmas. Jis nekartą sakė negalįs supras
ti kas jai yra. Viskas rodo, kad yra gabi, bet kaž
kas — tarsi ji pati save laikytų ir neleistų vaidybi
niam talentui atsiskleisti.

Jau ir taip sujauktoje Jutos sieloje prisideda 
baimė dėl Tomo Oldeno nuomonės jos vaidybos at
žvilgiu. ’

Dar uždangai neatsidengus, Juta atsisėda j kal
tinamąjį suolą išdraikytais plaukais, apsirengus 
pilkais kalinės drabužiais ir sėdi visa nuščiūvusi. 
Myrtle teis rūstus teisėjas čia, scenoje, o Jutą ten, 
toje žioruojančioje tamsoje, pats griežčiausias tei
sėjas — Tomas Oldenas.

Uždanga pakyla. Myrtlė dairosi aplinkui iš
sigandus. Veidai rūstūs. Ko jie iš jos nori? Ką 
ji jiems padarė? Jie klausia ir klausia kodėl ji tą 
kūdikį pagrobė? Kodėl nužudė? Kodėl, kodėl?...

Ar ji žino kodėl? Kažkas buvo praeityje, kaž
kas panašaus... Ji tikriausiai dar kartą pakartojo 
tą, kas buvo praeity, bet gi ji nežino kas buvo... ne
gali atsiminti. {Bus daugiau)
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įvyksta populiariausias metinis 
parengimas Aubum salėje

MUSU P t

SPAUDOS BALIUS
RUOŠKIMĖS

JAU DABAR!

Laiko beliko nepilni trys 
mėnesiai.

95 ¥

CHRUSCIOVO VIZITAI SKANDINAVIJOJE
N. Chruščiovo lankymosi Skan

dinavijoje datos yra šios: Danijo
je jis viešės nuo birželio 17 iki 21 
dienos, Švedijoje nuo birželio 22 iki
27 d. ir Norvegijoje nuo birželio
28 d. iki liepos 3 d. Spėjama, kad 
grįždamas į Sovietiją Chruščiovas 
galėsiąs neoficialiai lankytis ir 
Suomijoje. Visuose trijuose kraš
tuose veikia sutikimo komitetai. 
Sovietinis diktatorius lankys įvai
rias trijų valstybių vietas, jį sau
gos vietos saugumo agentai, o iš jo 
palydovų — iš viso 120-150 asme
nų—didelę dalį sudarys sovietiniai 
saugumo pareigūnai. Pagal ligšio
linius apskaičiavimus Chruš
čiovo viešnagė kiekvienam tų kraš
tų atseis po 4 milionus švedų kro
nų, tad visų trijų kraštų lankymo 
kaštai pasieksią 13-12 milijonų 
švedų kronų (9,2 mil. DM, 2,3 mil. 
dol.).

KOKIE POLITINIAI 
CHRUŠČIOVO TIKSLAI?

Nors formaliai vizitas turėsiąs 
oficialų pobūdį, tačiau aišku, kad 
Maskva kelionę panaudos propa
gandos ofenzyvos tikslams. Pagal 
Baltų Komiteto Švedijoje praneša
ma kai kuriuos kelionės tikslus 
atskleidžia pati sovietų spauda. 
Tad sovietams toje propagandoje 
pirmoje eilėje rūpės: 1. paremti 
vietos komunistų partijas, ypač at
sižvelgiant į Švedijos ir Norvegi
jos 1964 m. rudens rinkimus. To
liau sovietai ypatingai ryškins va
dinamą Kekkoneno planą — pagal 
jį Skandinavija ir visa Baltijos jū
ros sritis turėtų būti paversta ne- 
atomine zona, toliau sektų tų kraš
tų laipsniškas nusiginklavimas. I 
Daniją ir Norvegiją galės būti da
romi spaudimai 'joms pasitraukti 
iš NATO ir europietinio bendra
darbiavimo sistemos. Skandinavi
jos kraštai būsią prašomi pagal
bos, pvz. kreditų chemijos pramo
nei, būsią siekiama didesnio ūkinio 
ir kultūrinio bendradarbiavimo.

VALANDĖLĖ SU URBONU
(Atkelta iš pel. 3)

tralijon ir galutinai įsikuria Syd- 
nejaus mieste. 1958 pasirodė su 
savo figūrinį meną atstovaujan
čiais darbais meno parodose Syd
nejuje. 1959 m. laimi premiją 
už grafikos darbą — portretą ir 
nuo to laiko palieka figūrinį me
ną ir ima studijuoti abstraktų 
ekspresionizmą. Nuo 1962 m. 
aktyviai dalyvauja modernaus 
meno grupinėse parodose ir kon
kursuose (viso 40 grupinių pa
rodų). Pirmoji individualinė dar
bų paroda įvyko sausio mėn. 
Sydnejuj Macquarie Art Gallery. 
Antroji individualinė darbų pa
roda ką tik įvyko Melbourne ir 
praėjo su dideliu pasisekimu.

Paskutiniuoju metu dailinin
kas vis daugiau įsitraukia ir į vi
suomeninį gyvenimą. Jis pa
kviestas šiais metais nariu į Lie
tuvių Plunksnos Klubą. Nuo 
1959 m. jis yra narys Contem

Buvo ir tokių: bėgant iš rytų 
Berlyno vienas išvežė jauną mo
terį paguldęs ją automobilio 
apačioje, bet vos neįkliuvo, nes 
jos ilgi plaukai vilkosi žeme. Kiti 
patys būdami mechanikai, pa

Pagaliau Chruščiovas tikisi, kad 
propagandinės ofenzyvos dėka jam 
pavyksią žymiai paraližuoti anti
komunistinį kraštų nusistatymą ir 
tai būtų smūgis egzilams, pirmoje 
eilėje Švedijoje sėkmingai veikian
tiems baltams, o visuomenė šių 
veiklai ligšiol yra parodžiusi daug 
simpatijos.

Sovietų ofenzyva jau prasidėjo 
— nuo šių metų pradžios Skandi
navijos kraštus aplankė įvairios 
delegacijos, įvyko politikų vizitai, 
į Skandinaviją numatoma pasiųsti 
įvairius sovietų meno ansamblius, 
Kijevo operą ir baletą.

KOKIE “BIRŽELIO 
KOMITETO” TIKSLAI?

Siekiant suderinti, koordinuoti 
veiksmus, nukreiptus prieš Chruš
čiovo apsilankymą ir šio tikslus, 
Švedijoje š. m. vasario mėn. buvo 
sudarytas vad. “Birželio Komite
tas”. Jam vadovauja prof. Birger 
Nėr man, kiti aštuoni nariai — įžy-

Birželio trėmimai
Praėjo 23 metai nuo tos dienos, 

kada rusiškasis bolševizmas pra
dėjo masiniai naikinti Baltų tau
tas. Tūkstančiai susipratusių tau
tiečių, kurių vienintėlis nusikalti
mas buvo meilė savam kraštui, 
buvo išvežti nežmoniškose sąlygo
se į šaltąją sovietinę erdvę — į 
tikrąją mirtį.

Jų kaulai ir dabar kloja sovieti
nes tundras ,o jų kančios ir per
gyvenimai tartum nerašytas tes
tamentas įspėja kitas tautas, kas 
jų laukia sovietų globoje.

Tremtinių aukos nenuėjo veltui 
ir, nors ši diena ir nėra minima 
oficialiai okupuotouose kraštuose, 
visame pasaulyje, kur tik yra nors 
ir mažiausios baltų bendruome
nės, ši diena yra liūdesio ir susi
kaupimo diena pagerbiant anuos 

porary Art Society.
Gegužės mėn. 17 d. tuoj po 

parodos atidarymo dail. L. Ur
bonas M.K. Čiurlionio Diskusijų 
Klubo nariams, susirinkusiems į 
savo specialiai suruoštą popietę 
Krausų namuose ,pravedė labai 
įdomias ir gyvas diskusijas apie 
dailę. Jo pašnekėsiu buvo visi 
klubo nariai labai sužavėti, išryš
kintas kūrybos procesas ir aptar
ta kritikos prasmė ir uždavinys. 
Prie kavos puoduko praleista 
jaukiai pora valandų besišneku
čiuojant įdomiomis temomis. 
Mielą dailininką Leoną su Ponia 
išlydėti išskrendančius į Sydnėjų 
susirinko būrelis čiurlioniečių 
Esendono aerodrome. Mes, čiur- 
lionieČiai ir kiti Melbourne me
no mėgėjai, šviesiai prisiminsi
me mūsų malonaus svečio paro
dą ir gerai pravestą pašnekėsį.

a. kr.

GEDOS SIENA BERLYNE

ruošė sunkvežimį, kuris kaip 
tankas išvertė sieną ir taip pa
siekė laisvę.

Berlyno siena yra simbolis ne
teisybės, prieš kurią kovojama 
visais būdais. Drauge ji yra 

mūs švedų politikai ir šiaip visuo
menėje pasireiškę asmens. Be to 
sudarytas specialus “Egzilų Birže
lio Komitetas” — į jį įeina 36 as
menys, atstovaują 30 Švedijoje 
veikiančių didesnių egzilų organi
zacijų. Šio Komiteto pirmininkas 
— vengras Adam Heincz. Birže
lio Komitetai jau veikla ir Švedijos 
provincijoje, be to pradėta juos 
steigti ir Danijoje bei Norvegijoje. 
Praktinė Komiteto veikla sutelkta 
Stokholme veikiančiame Baltų Ko
mitete (administracinis visos kon- 
trakcijos vadovas — B. Komiteto 
gen. sekr. Arvo Holm). Šis Komi
tetas dar parūpina lėšas ir išleis 
didesnę dalį visų numatytų spaus- 
dinių, brošiūrų.

KOKIA BUS VISŲ . PRIEŠ 
CHRUŠČIOVO LANKYMAS!

NUKREIPTŲ VEIKSMŲ 
TAKTIKA?

Pagrindinis uždavinys — ne
kreipti asmens puolimų prieš N.

tremtinius ir dvasiniai stiprinant 
save pačius, kurių pareiga yra ir 
toliau kovoti už savo tautos lais
vę, neleisti tiems birželio dienų 
tragiškiems įvykiams išdilti iš pa
saulio spaudos bei sąžinės ir pri
minti, kas jo laukia, jei vietoje 
laisvės pasirinks sovietinę apgau
lę — komunizmą.

Baltų Liūdesio Diena — birže
lio 14-ji bus iškilmingai minima 
Sydnejuje.

Minėjimas įvyks šeštadienį, bir
želio 13 d. 3 vai. p.p. Latvių Na
muose, 32 Parnell Str., Strath
field. Tos dienos minėjime paskai
tą skaitys inž. A. Kabaila, M. of 
Tech., N.S.W. universiteto dėsty
tojas.

Meninėje programoje dalyvaus 
geriausios visų trijų tautybių me
ninės pajėgos, jų tarpe ir “Dai
nos” choras, vad. p. K. Kavaliaus
ko.

Jungtinis Baltų Komitetas kvie
čia visus atsilankyti į šį minėji
mą pagerbiant tautiečius, kritu
sius nelygioje kovoje už tautos 
laisvę ir geresnį rytojų.

Jungtini* Baltų Komitetą* 
Sydney

PYRAGŲ NEKEPĖME, 
NEBUVO MILTŲ...

Iš Lietuvos gautame laiške at
sakyta, kaip buvo praleistos Va 
lykų šventės. Vienas ūkio specia
listas, turįs žmoną ir kelis vaikus 
rašė: “Klausiate kaip praleidome 
šv. Velykas? Mes tai nekaip, nes 
neturėjome nieko išsikepę, miltų 
nėra, bet šiaip nieko, esame svei
ki...” Toliau laiške pasakojama, 
kad nuosavas ūkis, kur gyvenama 
(kolchoze) esąs “didelis”, yra vie
na karvė, avis, keletas vištų, kiau
liukes, turime mažą sodelį, kelioli
ka obelaičių, pasisodinome kiek 
uogų”... Laiško autorius prieš po
rą metų grįžo iš Sibiro. (E) 

gyvas liudijimas komunistinių 
metodų ir kokių priemonių imasi 
komunistai, siekdami užgniaužti 
pagrindines žmogaus laisves.

(Pabaigia)

Chruščiovą ar vesti kovą prieš for
malų valstybės pareigūno vizitą, 
bet išnaudoti to lankymosi Skan
dinavijoje bei visame pasauly gar
są ir ta proga iškelti laisvės sąvo
kas. Pirmoje eilėje numatyta iš
ryškinti tokius principus: 1. Nu
šviesti pavergtųjų tautų padėtį, iš
kelti sovietų kolonialinės imperijos 
spaudimą ir visa tai priešpastatyti 
kolonialinių tautų išlaisvinimo pro
cesui kituose kontinentuose. 2. Ap
rašyti nusikaltimus prieš žmogaus 
teises, demokratinių laisvių trū
kumą, tebesitęsiančio policinio re
žimo metodus, policinės valstybės 
cenzūrą, suvaržymus. 3. Bus rei
kalaujama likviduoti dar veikian
čias vergų darbo stovyklas, grei
čiau susijungti išskirtoms šei
moms, palengvinti keliones ir šiaip 
judėjimą, sumažinti muitus dova
nų paketams. Bus nušviesta vis 
sunki bažnyčios, intelektualų ir so
vietų pavergtuose kraštuose dirban
čių kūrėjų padėtis. 4. Bus reika
laujama laisvės Pabaltijo valsty
bėms ir kitiems pavergtiems kraš
tams, reikalaujama visuose šiuose 
kraštuose įvesti demokratinę tvar
ką ir teisėtus režimus. 5. Bus at
kreiptas dėmesys į ūkinius Sovietų 
Sąjungos sunkumus, į pramonės 
ir žemės ūkio krizes bei jų priežas
tis, į sovietų siekimus vyrauti Bal
tijos jūros erdvėje.

Baltų Komitetas Stokholme ir 
“Birželio Komitetas” jau pasiren
gė visai eilei specialių veiksmų — 
be atitinkamo atsišaukimo, dar nu
matyti masiniai susirinkimai mies
tuose, gedulingos pamaldos už iš
vežtuosius, įvairių brošiūrų bei bu- 
letenių leidimas. (E)

JAUNIMO DIENOS SYDNEJUJE
Jaunimo Dienos Sydnejuje — 

jau praeitis ir drauge ateitis. Tai 
buvo labai gera pradžia, kuri yra 
ir akstinas tokias jaunimo dienas 
ateityje organizuoti ir plėsti. Jei
gu imsime dėmesin tik Sydnejų, 
tai čia, palyginus, gegužio 30-31 
dienos buvo istorinės dienos, nes 
tokio masto ir tokios apimties jau
nimo parengimai vyko pirmą kar
tą Sydnejuje ir, reikia tikėtis, to
kių parengimų ateityje bus dau
giau ir įvairesnių.

Žiūrėkime į ateitį optimistiškai, 
nors reikėtų dabartį vertinti rea
liai ir faktiškai. Iš Jaunimo Die
nų Sydnejuje galima daryti dve
jopas išvadas: iš jaunimo pusės 
entuziastingą pasireiškimą iš vy
resniųjų pusės pasyvų stebėjimą. 
Čia ir išryškėjo mūsų visuomeni
nės nuotaikos — kalbame vienaip, 
o elgiamės priešingai.

Jaunimo Dienoms rengti komi
tetas, kurį sudarė įvairių organi
zacijų atstovai ir kuriam vadova
vo Sydney apyl. pir-kas p. S. Na
rušis, dėjo visas pastangas, kad 
tos jaunimo dienos būtų kuo efek
tyvesnės ir patrauklesnės. Ir čia 
turėjo išryškėti du momentai: į- 
vesti patį jaunimą, kaip aktyvų ir 
daug žadantį ateities bendruome
ninį veiksnį ir tuo pačiu išaiškinti 
ir išryškinti jaunuosius talentus, 
kurie bus kviečiami dalyvauti 
Jaunųjų koncerte Meno Dienų 
metu Melbourne. Šitie du momen
tai šiose Jaunimo Dienose gydne- 
juje pilnai pasiteisino: ir pirmą ir 
antrą dieną (gegužės 30-31 d.d.) 
jaunimas tikrai aktyviai ir entu
ziastingai dalyvavo ir jeigu tokio 
entuziazmo bus parodyta Meno 
Dienose Melbourne, tai Sydnejaus 
lietuviai tikrai nebus paskutiniai.
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MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS!
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MONUMENTAL MASON,

10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 - 
sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia' 
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“ Išnaudokite progą pasiųsdami mūsų specialiai paruoštus Į 
VASARINIUS SIUNTINIUS. t

" Šie siuntiniai yra sudaryti pasiremiant mūsų ilgamečiu ;; 
patyrimu ir juose yra, ko dabar Lietuvoje labiausiai reikia.

" SIUNTINYS VA-1. £29. (anglų valiuta). "
" Vilnonė angliška kostiumui medžiaga 31 jardo, kostiu- ;; 
•• mui pamušalas geriausios rūšies 21 jardo, vilnonė angliška ;; 
” vasariniam palltui medžiaga 3 jardai, geriausios rūšies paimu- - 
“ šąląs 3 jardai, nailoninė suknelei medžiaga 4 jardai, puiki ii 
;; šilkinė suknelei medžiaga 4 jardai, vyriški nailoniniai balti- ;;

niai, 2 poros nailoninių kojinių moterškų, 2 poros nailoninių •• 
;’ kojiniu vyriškų, 2 šilkinės labai gražios skarelės ir šilkinis ka- j! 
’; klaraištis. ;;
-• Su sovietiniu muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis 
" tik £29.0.0 ::
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“ pų, 2 sv. cukraus.
” Su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis tik £10.0.0 ;;

siuntinys v-3. . ;;
;; Trvs atkarpos trims kostiumams, vilnonė angliška me- •• 
■ • džiaea ivairių spalvų, su muitu ir visomis persiuntimo išlai- I į 
j. domis tik už ”

£16.15.0. ::
;; Dėl informacijų ,pavyzdžių, kainoračių ir įvairių patar- ;• 

navimu, prašome rašyti:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London E. 2, England 
:: Tel. SH 0-8734• • « >

Seniausia Anglijoje lietuviška bendrovė, veikianti jau ;• 
” nuo 1938 metų. Duodame geriausias išsimokėjimo sąlygas ir - 

", pilnai atsakome už kiekvieno siuntinio pristatymą. ‘
♦ M..........M

Gegužės 30 d. įvyko jaunimo 
muzikinis — koncertinis vakaras. 
Jo programoje dalyvavo apie 50 
jaunuolių, kurie parodė savo su
gebėjimus tai vienoje, tai kitoje 
meno šakoje.

Koncertą — vakarą atidarė Ra
munė Zinkutė padeklamuodama 
Adomo Mickevičiaus “Odę Jaunys
tei”. Toliau sekė organizacinio 
komiteto pirmininko p. S. Narušio 
įvadinis žodis, o po jo sveikino ir 
kalbėjo Krašto V-bos p-kas p. I. 
Jonaitis.

Toliau pasirodė p-lė D. Grosai
tė, kuri dailiai ir sumaniai pra
vedė visą vakaro — koncerto pro
gramą. Pradžioje jaunųjų ateiti
ninkų choras klausytojus nuteikė 
labai maloniai, nes visi jaunieji 
choristai buvo tautiniuose drabu
žiuose. Kun. P. Butkui vadovau
jant ir p. A. Plūkui akordeonu 
pritariant chorelis sugiedojo gies
mę šv. Kazimierui, o toliau sekė 
pasaulietiškos dainos: pavasario 
daina, vasaros naktys, keliaujame 
su daina. Chorelio dainų tarpe iš
ėjęs į priekį jaunas solistas K. 
Laukaitis solo padainavo "Aš išė
jau į girelę”.

VANDUO IŠ DANGAUS

1935 m. virš pietrytinės Venesu
elos kalnų nedideliu lėktuvu suko 
ratą avantiūristas ir aukso ieško
tojas Džimis Endželas. Jis bandė 
miškuose surasti kokią nors vers
mę, turtingą auksingo smėlio.

Jis nerado aukso, bet užtat pa
darė nemažą geografinį atradimą: 
surado pasakiškai gražų krioklį, 
krintantį nuo Aujan Tepinji (Vel
nio kalno) plokščiakalnės. Atra-
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Po choro sekė deklamacijos: Vi
da Pužaitė padeklamavo gana jau. 
smingai Brazdžionio “Siaurės pa
švaistė”, o Rasa Zinkutė “O, Die
vuli”.

Muzikinėje dalyje pianistės M. 
Inkrataitė, Z. Belkutė, A. Lauri
naitis, U. Kazokaitė, B. Vingilytė, 
A. Grudzinskaitė paskambino įvai
rių kompozitorių po vieną daly
kėlį, išskyrus U. Kazokaitę, kuri 
skambino savo sukurtą dalykėlį. 
Iš smuikininkų tepasirodė tik vie
nas R. Sadauskas, pagrojęs Hay- 
dno serenadą. Jų tarpe dalyvavo: 
E. šiurka, A. Dulinskas, R. Mic
kus.

Šokių sekcijoje matėme L. Api- 
nytę, šokančią solo ir dvi tautinių 
šokių grupes: jaunųjų ateitininkų 
ir Sydney liet. taut, šokių grupę.

Buvo tikrai malonu sekti jau
nųjų pastangas ir beprasikalan
čius talentus. Koncerto užbaigai' 
Jaunimo Dienų K-to pirm-kas p. 
Narušis visus vakaro dalyvius su
kvietė į sceną ir taręs padėkos 
žodį bent grupių vadovus apdova
nojo gėlėmis.

(Nukelta į psl.6) 

dėjo garbei krioklys buvo pavadin
tas Endželo vardu. Ir dabar ant 
Velnio kalno viršūnės tebestovi 
Džimio lėktuvas. Endželui pavyko 
sėkmingai nusileisti raižytoje vie
tovėje, bet paskui lėktuvas įklimpo 
dumble. Pakilti aukso ieškotoju 
negalėjo. Taip ir liko stovėti tas 
savotiškas paminklas negyvena
muose Gvajanos kalnuose.

Endželo krioklys buvo laikomas 
aukščiausiu žemėje — 980 m. Bet 
1962 m. du venesueliečiai, skris
dami lėktuvu nuo Kauro versmių 
į Karakasą, pakeliui neįžengiamo
se giriose pamatė krioklį, krintantį 
iš pusantro kilometro aukštumosl 
Indėnai, gyveną šioje vietovėje, 
pasakoja apie “vandenį, krintantį 
iš dangaus”. Pagal indėnų legen
das kalnas Mesefa de la Pava, iš 
kurio krinta krioklys, gyvenamas 
paslaptingų būtybių, kurių silue
tus galima matyti jo viršūnėje 
šviesiomis mėnesienos naktimis.

(EX.)
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W/POPTAW VYTAUTAS GRYBAUSKAS

Redaguoja: Antanac Laukaiti*
38 Cheltenham Rd., Croydon, N.S.W. Tel.: UJ 4898

Karo metu Lietuvos spaudoje 
skaitėme apie Telšių gimnazijos 
krepšininkų puikius pasirodymus 
moksleivių varžybose. Vėliau Vil-

SPORTININKAS IR TRENERIS
gabus organizatorius. Prieš tai 
mažai žinomi “Kovo” sportininkai 
tampa populiariausiu krepšinio 
vienetu Vokietijoje.

tuviai. B. Langevičiaus stipriai 
smūgiuotas kamuolys rezultatų 
pakelia 2:3, o po to išlygina en
tuziazmo pilnas kovotojas V. Gry-

venti j J.A.V. žaidžia krepšini, bet 
mieliau futbolų ir vis dažniau lau
ko tenisų. 1963 m. talentingas 
sportininkas prie gausios trofėjų 
kolekcijos prijungia dar vienų ti
tulų: 40 metų amžiaus kovingas 
žemaitis tampa Amerikos lietuvių 
lauko teniso čempionu.

V. Grybausko veikla nesiriboja

Kovietės pirmenybėse
MERGINOS FINALE

Gegužės 27 d. Parramatta dis- 
trikto krepšinio pirmenybėse pra
sidėjo merginų pusfinaliai, j ku-

bereikalingų sviedinio atidavinėji- 
nių priešui. Taip pat merginos 
rungtynių pabaigoje, ypatingai 
vedant rungtynes, turėtų daug

niaus Universiteto krepšininkų ir 
sostinės rinktinės rungtynių apra
šymuose vis dažniau minima Tel
šių gminazijos auklėtinio V. Gry
bausko pavardė. Uždarius Vil
niaus universitetų Vytautas akty
viai įsijungia j Telšių “Džiugo” 
krepšininkų ir futbolininkų gre
tas, kur ir teko pirmų kartų susi-

Kovas ruošia turnyrus, svečiuo
jasi įvairiose stovyklose, dalyvau
ja pirmenybėse ir puikiai atsto
vauja lietuvius prieš amerikiečius 
karius ir brolius latvius. Tai buvo 
V. Grybausko sėkmingiausias lai
kotarpis, nes Pavergtų Tautų 
Olimpiadoje reprezentuoja lietu
vius net tik krepšinyje, bet ir fut-

bauskas. Rungtynių teisėjas vo
kietis, 10.0000 žiūrovų, kurių tris 
ketvirčius sudarė maištingai nu
siteikę ukrainiečiai, paveiktas 
priteisė abejotina baudinį į lietu
vių vartus. Įvartis. “Vyrai susiim
kim”, ir rinktinės kapitonas V. 
Jeršovas rezultatų vėl išlygina 4:4. 
Taip baigėsi dramatiška kova, bet

vien sporto arena. Nevengdamas 
pareigų organizacijos rėmuose, 
treniruoja prieauglį ir bendradar
biauja sporto spaudoje. 1959 m. 
jam pavedamos atsakingos parei
gos treniruoti Amerikos lietuvių 
krepšinio rinktinę Pietų Amerikos 
gastrolėse, šiose pareigose mes jį 
matysim ir šiemet liepos — rug-

rioos kovietės po buvusių dviejų 
ratų stiprių varžybų buvo pateku
sios, pusfinalio kovoje susitiko su 
stipria Sprites komanda. Pirmose 
žaidimo minutėse jaučiasi nervuo- 
tumas abiejose pusėse, tačiau ko
vietės gražiu praėjimu laimi pir
muosius taškus. Rezultatas 4:0, 
vėliau 6:2, 8:4. žaidimas vyksta 
apylygiai, australės stengiasi san
tykį išlyginti, tačiau mūsiškės, 
ypatingai S. Motiejūnaitė, kuri 
paskutiniu metu ypatingai gerai 
progresavusi, kovoja labai gerai, 
ir keli gražūs tolimi O. Paulaus
kaitės metimai vienu metu pake
lia santykį iki- 10 taškų skirtu
mo. Pirmo puslaikio pabaigoj aus
tralės santykį švelnina ir jis bai- 
kiamas koviečių naudai 20:16.

Antrųjį puslaikį kovietės gra
žiai pradeda. Gražūs L. Motiejū
naitės, Meškauskaitės ir Čelkytės 
praėjimai taškų santykį pakelia ir 
jau puslaikio vidury kovietės nesi
tiki didesnio pasipriešinimo, nors 
australės stengiasi pralaužti kietų 
šoninį koviečių dengimų ir sustab
dyti puikius jų praėjimus. Kovo 
gynime gražiai kovoja J. čepuly- 
tė. Koviečių rėmėjai, daugiausia 
lietuviai kurie gausiai trečiadie
niais susirenka pasižiūrėti į Au
burn salę, patenkinti koviečių 
gražiu žaidimu ir galutine perga
le 40:22. Nors puikiai sužaista, ta
čiau komanda ateityje turėtų dau
giau dėmesio kreipti į pasuotes, 
kuriose pasitaiko daug klaidų ir

mažiau karščiuotis ir vesti šaltes
ni ir labiau apgalvotų žaidimų. Fi
nale Kovas susitinka su latvių 
Sparts komanda. Taškai: S. Mo
tiejūnaitė ir. Paulauskaitė po 12, 
Čelkytė 6, L. Motiejūnaitė ir 
čepulytė po 4, Meškauskaitė 2, 
čepulytė 0.

J.
N.

mer-

KOVIETĖS ĮVEIKĖ 
ČEMPIONES

žaisdamos finaluose Kovo 
ginos įveikė pereitų metų krepšinio
čempiones latvių mergaičių koman
dų Spars santykiu 36:25 (16:9), 
tuo patekdamos į Parramatta Dis
trict A klasės grand finale.

Grand Finale Parramatta 
District A klasės varžybos įvyks 
birželio 10 d. 9 vai. vak. Auburn 
Girls High School salėje, kur ko
vietės varžysis dėl pirmos vietos A 
klasėje. Lietuviai kviečiami gau
siai dalyvauti.

pažinti su šiuo talentingu Žemai
tijos sportininku.

1943 m. Lietuvos futbolo pir
menybių ketvirčių finalų rungty
nėms Šiaulių “Gubernija” išvyks
ta į Telšius. Aiškus favoritas sve
čiai, bet kovingai nusiteikę “Džiu
go” gynėjai neleidžia pasiekti 
įvarčio. Rungtynių pabaigoje retų 
prasiveržimų daro šeimininkai 
puolėjai. Įvartis. Autorius V. Gry
bauskas. Pažintis nelinksma, nes 
teko sėdėti “Gubernijos” atsargi
nių suolelyje.

Po karo Vokietijoje Muenchene 
be minėtų sporto šakų V. Gry
bauskas aktyviai reiškėsi su rake
te prie žalio stalo ir prie šachma
tų. Rajono stovyklų pirmenybėse 
stalo teniso nugalėtojas. Persikė
lus gyventi į Scheinfeldų, kur jam 
pavyko suburti darnų krepšinio 
vienetų “Kovų”, pastebime, kad 
šis talentingas sportininkas yra ir

bolo rinktinėje.
1948 m. Augsburgo stadijone 

dėl medalių susitinka lietuvių — 
ukrainiečių futbolo rinktinės. Šį 
kartų abu vilkėjome žalius marš
kinėlius. Rungtynių pradžia lietu
viams nežada nieko gero, ir vos 
kėliniui įpusėjus jau 0:3 varžovų 
naudai, nes gynėjai daro daug 
klaidų, įskaitant ir šių eilučių au
torių. Nuotaika slegianti, lietuvių 
reprezentantai jau būtų sutikę su 
pralaimėjimu, jei padėčiai galbėti 
nebūtų parodęs iniciatyvos V. 
Grybauskas. Vytautas puikus ko
votojas draugiškai ragina: “Vyrai, 
susiimkim.” Lietuviai liovėsi prie
kaištavę vieni kitų klaidas ir pra
dėjo ryžtingai kovoti. Kėlinio pa
baigoje A. Kitas, prasiveržęs pro 
tris gynėjus rezultatų sušvelnina 
1:3.

Nuotaika pasitaiso, ir po per
traukos žaidimų diktuoja jau lie-

laimingi prieš pajėgius ukrainie
čius išėję lygiom.

Po sėkmingo lietuvių krepšinio 
rinktinės pasirodymo Prancūzijo
je 1949 m. V. Grybauskas priėmė 
Mulhouse klubo pakvietimų. Su 
silpna provincijos krepšinio ko
manda jam pavyko iškilti į stip
riausių gretas. Trys Mulhouse 
krepšininkai pakviesti į Prancūzi
jos rinktinę ir klubas kviečiamas 
gastrolėms į Belgiją, šveicarijų, 
Luksemburgų, Italijų ir Ispaniją. 
Jo treniruojami jauniai tampa 
Prancūzijos meisteriu dvejus me
tus iš eilės. Už nuopelnus jauni
mo auklėjime V. Grybauskas ap
dovanojamas Prancūzijos švietimo 
ministerio medaliu.

1953 m. Vytautas persikelia gy-

piūčio mėn. istorinio Šiaurės 
Amerikos lietuvių krepšinio rink
tinės vizito metu Australijoje.

Su krepšinio sportu susipažinęs 
mėtydamas skudurais prikimštų 
kamuolį į prie daržinės sienos 
prikaltų statinės lankų, plačiai 
išgarsėjęs Europoje ir Amerikoje 
V. Grybauskas bus atidžiai seka
mas bei kopijuojamas Australijos 
krepšinio specialistų. Jo per eilę 
metų įgytos krepšinio gudrybės 
derins Amerikos lietuvių rinktinės 
veiksmus Australijoje. Kritiškais 
momentais jaunus lietuvių repre
zentantus ragins pasiryžimų įkve
piąs Vytauto Grybausko skatini
mas, kuris ne kartų išgelbėjo lie
tuvius sportininkus nuo pralaimė
jimo — “Vyrai, susiimkim.”

R. Sidabras

SPORTINES NUOTRUPOS
SALUD — VALIO — LITUA- 

NO — CAMPEON... Taip prieš 
penkerius metus Buenos Aires 
sporto rūmų aikštėje susitikus Ar
gentinos ir Amerikos lietuvių 
krepšininkams šaukė minia. Dau
gumas iš jų buvo argentiniečiai, 
nors netrūko ir lietuvių su prasi
veržiančiais — Valio. Pirmyn,

VYTIES KLUBO 
SUSIRINKIMAS ADELAIDĖJE

Gegužės 24 d. Adelaidės Liet. 
Namuose įvyko Vyties Klubo na
rių metinis susirinkimas, kuriame 
dalyvavo 60 asmenų.

Klubo valdybos pranešime A. 
Šliužas palietė krepšinio sekcijos 
vadovų trūkumus. Išgyrė šachma
tų, stalo ir lauko teniso sekcijų 
veiklų. Iždininkas A. Merūnas in- 
fromavo, kad didžiausias išlaidas 
sudarė krepšinio salės nuoma — 
£150 ir sportininkų kelionės į 
Melbourną — £145. Iš 120 klubo 
narių finansiniai atsiskaitė tik 
136. A. šerelis revizijos komisijos 
pranešime pareiškė, kad klubas

POPULIARIAUSIAS

SCOTCH

turėjo £ 1096 pajamų 699 svarus 
išlaidų. Piniginis atsiskaitymas ve
damas tvarkingai. ALFAS pirm, 
p. J. Jonavičius susirinkusius pa
informavo apie pasiruošimus su
tikti ir priimti Amerikos lietuvius 
sportininkus.

A. Šliužas iškėlė nuosavos spor
to salės svarbą Vyties klubui. Iš
keltą reikalą parėmė R. Sidabras, 
A. šerelis, J. Jonavičius, A. Merū
nas ir susirinkimas įgaliojo nau
jų klubo valdybų išgvildenti sporto 
salės statybos galimybes. Susirin
kimas, kuriam labai sumaniai pir
mininkavo S. Urnevičius, sekreto
riavo B. Nemeika, praėjo sklan
džiai ir darbingoje nuotaikoje.

Išrinktoji nauja klubo valdyba 
po susirinkimo pasiskirstė parei
gomis: pirmininkas Aleksas Šliu
žas, vicepirm. Antanas Skiparis, 
sekretorius Balys Nemeika, iždi
ninkas Aleksas Merūnas, sporto 
vadovas Petras Andrijaitis.

Visiems suinteresuotiems pra
nešama kad visa korespondencija 
Adelaidės Lietuvių Sporto Klubui 
“Vytis prašoma siųsti Klubo sek
retoriaus antrašu: B. Nemeika 
68 Cuming Street, Mile - End, 
S.A.

lietuviai.
Įdomu, kaip bus pas mus Aus

tralijoj ir kaip mes šauksim ra
gindami savo užjūrio brolius? Ar 
nesikilnos nuo mūsų riksmo salių 
lubos?

1959 metais švenčiant 20-tį me
tų nuo laimėjimo antrųjį karta 
1939 metais Kaune Europos krep
šinio meisterio vardo, Amerikos 
lietuvių krepšinio rinktinė viešėjo 
Pietų Amerikoje. Kelionėje jie iš
buvo 36 dienas ir turėjo 18 rung
tynių: Medelin, Bogota (Kolum
bija), Buenos Aires (Argentina), 
Montevideo (Urugvajus), Porto 
Alegre, Sao Paulo, Rio de Janeiro 
(Brazilija), Maracay, Valencia, 
Caracas Venecuela), Port of Spain 
(Trinidadas). Iš visų 18-kos rung
tynių lietuviai laimėjo 16 ir pra
laimėjo 2.

Šiais metais švenčiant dvide- 
šimtpenktųjų nuo Lietuvos meiste- 
rystės lankysis pas mus Australi
joj ir čia išbus ilgesnį laikų ir 
žais daugiau rungtynių.

IŠ BUVUSIOS PIETŲ AME
RIKOS rinktinės į Australiją at
važiuoja tik vienas žaidėjas Ą. 
Varnas, nors vadovas V. Adam- 
kavičius ir komandos treneris V. 
Grybauskas lieka tie patys. Lygi
nant P. Amerikoj viešėjusią rink
tinį su atvykstančia Australijon 
pagal Amerikos lietuvių krepšinin
kų vadovus, matosi, kad rinktinė
je yna nauji veidai — lietuviško 
krepšinio prieauglis. Lietuvių 
krepšinio lygis yra augštokai pa
kilęs ir tikimasi, kad sukaktuvi
niai metai bus iškiliai atžymėti 
naujomis pergalėmis, ir Lietuvos 
vardo iškėlimu.

SENSTA DIDŽIŲJTŲ TAUTŲ 
VADAI

Tuo tarpu pasaulio politikai 
vadovauja senimas: Prancūzijos 
prezidentas 73 metų, Nikita Kru- 
ščiovas 70 metų, komunistinės Ki
nijos galva Mao Ce Tung 70 me
tų, Čang-Kai-šekas 76 metų. Ne
seniai miręs Indijos premjeras 
Nehru buvo 74 metų. Jo vietoje 
išrinktas Shastri yra 59 metų.

TASMANIJOS LIETUVIAMS
Siųsdami siuntinius Lietuvon savo giminėms, naudokitės 

patarnavimu

Gift Parcel Service

Plačiai paplitęs 
SKANDINAVŲ 
KRAŠTUOSE 

dabar jau gaunamas ir 
Australijoje.

Sydnejuje reikalaukite pas
M. PETRONĮ 

152 Liverpool Rd., Enfield 
Tel. 74 5727

KROKODILO AŠAROS
Iš tikro, kam nežinomas posakis 

“krokodilo ašaros” — klastingumo 
simbolis! Pagal legendų, krokodi
las, prieš surydamas eilinę aukų, 
apsiverkia. Pasirodė, kad tai tie
sa. Holdingas — Vudas nustatė, 
kad krokodilo nervai, einantieji į 
seilių ir ašarų liaukas, yra suaugę. 
Tai gali atsitikti ir žmogui, tam 
tikrų pažeidimų atveju, nes šie 
nervai yra gretimi. Tada pagal 
vienų smegenų komandų yra išski
riamos tiek seilės, tiek ir ašaros.

LYGINANT 
DABARTINĖS 
mus randama: 1. Į Australiją at
vykstančios rinktinės bendras ūgis 
yra mažiausiai 25 coliais augštes- 
nis, kas reiškia žymiai daugiau 
sviedinių ir galimybių daugiau pel
nyti taškų. 2. Vsi žaidėjai (11) yra 
apylygaus pajėgumo ir kiekvienas 
iš jų gali žaisti pirmam penkete, 
kai Pietų Amerikoj geriausi bu
vo tik 6-7 žaidėjai, kurie ir vedė 
visą žaidimų. 3. Šios rinktinės yra 
daug geresni metimai, didesnė 
sparta, puikesnė technika ir ge
resni šuoliai.

BUVUSIOS IR 
rinktinės pajėgu-

lietuvių rinktinės pajėgumas ir 
trenerio pasitikėjimas komanda 
duoda laba daug vilčių laimėti pa
čias sunkiausias rungtynes. O mes 
čia Australijoje tik lauksime ir 
spausime nykščius, kad tik tos vil
tys išsipildytų ir vietoje išpaniš- 
kų grandioso debut — Aplaudito 
triumfo — Los sensaoionales Li- 
tuanos, šauksim savus sūkius lie
tuviškai ir angliškai..

PRIEŠ SUDARANT galutinį' 
krepšininkų rinktinės sųstatų lie
tuviai gegužio 9-10 d.d. žaidė Pa- 
baltiečių olimpiadoje Clevelande, 
ir ten tiek jauniai, tiek ir vyrai 
įtikinančiai sutriuškino savo did
žiuosius priešininkus latvius. Lat
vių vadovai, žinodami apie mūsiš
kių išvykų Australijon, ypatingai 
norėjo laimėti ir nežiūrint labai 
didelių piniginių išlaidų (kokių 
dar iki šiol Amerikos latviai dar 
nėra turėję), surinko savo geriau
sius krepšininkus iš visos Ame
rikos. Rezultate vistiek dėtos vil
tys nepasiteisino, ir lietuviai lai
mėjo 102:89. Po šios pergalės kaip 
ir 1939 m. Kaune, žaidimo salės 
stogas vos nesugriuvo nuo lietuvių 
šūksnių. Mat, lietuviai atsiekė tai, 
ko latviams 1957 m. nepavyko pa
daryti — įkrėsti šimtinę. Kai lat
viai prieš 7-rius metus turėjo pas
kutinėse minutėse įmetę 98 taškus, 
tai latvių publika tiesiog stogų kil
nojo nuo rėksmo — 100, 100 lietu
viams. Bet, žinoma tas jiems ne

Siuntiniai persiunčiami tiesiog iš Tasmanijos pašto ir ad
resatą pasiekia per 7-8 savaites. Dėl visų informacijų ir per
siuntimo išlaidų kreiptis į Gift parcel service.

41 WILLIAM ST., LAUNCHESTON, TASMANIA.

pavyko, užtat lietuviai atsirevan
šavo ir pirmų sykį lietuviai lai
vams įkrėtė 102 taškus. Tokių 
rungtynių žiūrovai Amerikoje jau 
seniai nebuvo matę. Šių rungty
nių aprašymų specialiai Mūsų Pas
togei prisiuntė Jonas Šoliūnas, ku
ris atvyksta drauge su krepšinin
kais Australijon.

JEIGU SYDNEJUS KUNKU
LIUOJA, tai ir Newcastle lietu
viai nesnaudžia. Jau sudarytas 
priėmimo komitetas, kurin įeina: 
St. Žukas — pirmininkas, ir na
riai Gasparionienė, ..V. Burokas, 
Zienius. Vietiniai lietuviai tikisi 
labai gražiai svečius priimti, kai 
kartu su australais svečiams bus 
padarytas labai iškilmingas priė
mimas Miesto rotušėje pas bur
mistrą, dalyvaujant spaudos, radio 
ir TV atstovams. Iš Sydney į New
castle svečiai ir dalis sydnejiškių 
važiuos specialiai pasamdytu tu
ristiniu autobusu.

KIEK GIRDISI,, sydnejiškės 
krepšininkės sutinkant svečius pa
sipuoš išeiginiais Kovo žaliais 
švarkais, kas sudarys labai gražų 
įspūdį aerodrome, burmistro pri
ėmime, rungtynėse ir kitose viešose

KIAULES GATVĖSE
Seniau miestų gatvės buvo labai 

nešvarios. Į jas neretai pildavo 
šiukšles tiesiog pro langus. Vil
niaus miestas nebuvo išimtis. Jo 
gatvės ir turgaus aikštės buvo va
lomos tik kelis kartus per metus. 
Pavasarį iš miesto išvilkdavo kri
tusius gyvulius, išveždavo per žie
mų susikaupusius šiukšlynus. Anot 
garsaus Vilniaus universiteto me
dicinos profesoriaus J. Franko, 
miestas dar 1806 m. buvo "tikros 
Augijaus arklidės”. Gatvėse lais
vai vaikščiodavo kiaulės, ieškoda
mos maisto. Padėtis staiga pasi
keitė, atvykus naujai paskirtam 
gubernatoriui Ruikmanui. Laikai

buvo neramūs. Rusija kariavo sn 
Prancūzija, kol 1807 m. buvo suda
ryta Tilžės taika. Vilniuje nuolat 
lankėsi įvairūs generolai, minis
trai, mieste pabuvojo ir pats caras. 
Naujasis gubernatorius, žinoma, 
norėjo pasižymėti 
tvarkingumu, savo 
miesto iškilmingu 
Riukmanas uždraudė
vaikščioti gatvėmis. Tai buvo vie
na sensacingiausių naujovių. Gu
bernatoriui greit mirus, miestiečiai 
nedalyvavo jo laidotuvėse, pykda
mi už kiaulių laisvės varžymų.

sumanumu, 
gubernijos 
puošnumu.

kiaulėms

(E.L.) V M.

PŪKINĖS KALDROS

iškilmėse. Įdomu, o kaip gi bus su 
Kovo vyrais? Negi jie ims ir nu
sileis merginoms?.

ATVĖSUS KREPŠININKŲ 
viešnagei, sydnejiškiai sportinin
kai ir choristai, atrodo, vėl gerai 
pauš, nes vienas Kovo žaidėjų ir 
Priėmimo ..K-to ..narys ..rengiasi . 
įžengti į moterystės stoną. Būnant 
sportininku ir choristu ar tik nesi
kilnos Barikstowno Namų stogas!

Rimas Gailins

SPECIALISTAI 
NEPRIKLAUSOMOJ 

LIETUVOJ

PAGAL KOMANDOS TRENE
RIO V. GRYBAUSKO pasisaky
mą, lietuviams didžiausios kliūtys 
Australijoje bust svetimos aikštės, 
svetimi teisėjai, neįprastos taisyk
lės, kitas klimatas ir įaustralų di
delis pasipriešinimas, kas australų 
rinktinėms dar prieš pradedant 
žaidimą jau duoda maždaug 15 
taškų. Tačiau nežiūrint viso to,

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

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

Rockdale stoti*.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary*, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir iaaimokėjimui. Me* kalbame vokiškai.

WWWVWWWVWWWWWWWWWVWWWSAMWVWVVSA

Dažnai tenka nugirsti įvairių. 
kalbų apie Lietuvos nepriklauso
mybės gyvenimo laikotarpį. Vie
ni tų žydėjimo laikotarpį piešia 
gražiausiomis spalvomis, kiti kri
tikuoja ir juodina. Pavyzdžiui, 
kad ir jaunuolių parengimų kokiai 
nors specialybei. Girdi, nepriklau
somybės metais mokyklos rengė tik 
baltarankius, nemokė amato ir 
dėlto trūko specialistų. Tokie 
tvirtinimai labai paviršutiniški ir 
klaidina jaunųjų kartų.

Nepriklausomybės metais be 
bendrojo lavinimo mokyklų turėjo
me daug specialių. Visam krašte 
veikė 13 amatų mokyklų; 10 namų 
ruošos mergaičių mokyklų; kultūr- 
technikos, technikos, 2 prekybos ir 
beveik kiekvienam apskrityje že
mės ūkio mokyklos ir, be to, visa 
eilė privatinių kursų. Tose mokyk
lose buvo ruošiami: dailidės, šta- * 
liai, metalininkai, elektros monte
riai, rankdarbių mezgimo, kulina
rijos, namų ūkio, drožimo, odos 
apdirbimo, puošmenų, keramikos, 
mūrininkystės, sodininkystės, dar
žininkystės, pirklybos ir daug ki-. 
tokių specialistų.

Statistiniai duomenys rodo, kad 
Lietuvoj trumpu laiku buvo pa
ruošta per 2500 kvalifikuotų įvai
rių rūšių specialistų.

Ypatingai gabūs tiek aukštąjį 
tiek specialinį mokslų išėję asme
nys buvo siunčiami į užsienį toliau 
lavintis savo pasirinktoje šakoje. 
Tam buvo skiriamos iš valstybės 
iždo stipendijos.

Taip pat tenka pažymėti ir meno 
šakas. Ne vien specialių mokyklų 
srity buvo padaryta didelė pažan
ga. Meno srity irgi buvo pasiekta 
gražių vaisių. J. Miškinis

(Drv.)
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JAUNIMO DIENOS
(.Atkelta iš pel. U)

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
Kaip jau buvo minėta, šis vaka

ras buvo konkursinis. Sudarytos 
iš anksto vertinimo komisijos, ku
rios ir skirstė atitinkamas, Komi
teto skirtas dalyviams premijas. 
Muzikinę komisiją sudarė: žino
mas australas pianistas ir pedago
gas Mr. Riley, B. Kiveris ir A. 
Plūkas. Kiekvieną muzikinės pro
gramos dalyvj dailiai publikai pri
statė “Dainos” choro dirigentas 
p. K. Kavaliauskas.

Įvertindama dalyvių pajėgumą 
ir pažangą komisija paskirstė pre
mijas: piano grupei pirmoji vieta 
teko A. Grudzinskaitei ir Z. Bel- 
kutei, antroji vieta M. Inkrataitei 
ir U. Kazokaitei ir trečioji vieta 
B. Vingilytei ir A. Laurinaičiui. 
Smuikininkas tebuvo tik vienas R. 
Sadauskas; jam skirta antroji pre
mija. Iš akordeonistų pirmoji vie
ta skirta E. Siurkai, antroji R. 
Mickui ir trečioji A. Dulinskui.

Deklamuotojus vertino S. Sko- 
rulis ir V. Kazokas. Kadangi iš 
deklamatorių pasirodė tik trys ir 
visi skirtingo amžiaus, tad vi
siems buvo paskirta po vienodą 
premiją: Ramunei Zinkutei, V. 
Pušaitei ir Rasai Zinkutei.

Iš dainininkų tepasirodė tik vie
nas solistas; jam paskirta antro
ji premija.

■■ SPORTO KLUBAS KOVAS DRAUGE SU TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPE
■ ■ BIRŽELIO 20 D. DAINAVOJE (EAST TERRACE, BANKSTOWN) ;;

prieš atvykstant svečiams iš Amerikos rengia -

ŠAUNU BALIU:: * '
; ’ Baliaus programoje: tautiniai šokiai, baliaus karalienės ir princesės rinkimai ir vai- !
;; nikavimas, įdomi loterija ir kitos staigmenos. ■;

GROS PUIKI VOKIEČIŲ KAPELA. ;;
<> Baliaus metu veiks bufetas su užkandžiais ir gėrimais. -•
" Įėjimas suaugusiems 10 šil., moksleiviams 5 šil.

Kviečiami visi lietuviai iš arti ir toli drauge padalyvauti su mūsų aktyviuoju
- jaunimu. •;

Sporto Klubo Kovo ir Taut. Šokių Grupės !!
'; Valdybos ;;

YNDtKK
Melbourne Lietuvių Moterų Soc. 

Globos Draugija nuoširdžiai dėko
ja ponui J.J. Bačiūnų! už paauko
tus Draugijai 10 svarų ir tuo pa
čiu linki jam sveikatos ir geriausio 
pasisekimo.

A. Matukevičienė 
Draugijos pirmininkė

PATIKSLINIMAS
Po tilpusią amerikiečiams sve

čiams priimti Sydnejuje Komiteto 
nuotrauka (žiūr. pr. M.P. Nr. 
Sporto Skyrių) įraše įsivėlusi klai
da: vietoje J. Statkus turi būti A. 
(Antanas) Statkus. Skaitytojus 
ir suinteresuotuosius maloniai atsi
prašome. Red.

GERA KNYGA
— IŠTIKIMIAUSIAS BIČIULIS ..

1. Dabartinis Lietuvių kalbos žodynas, 45.000 žodžių
Chicaga 1962 m......... ....................................................... 5. 8.0

2. Tas pats žodynas Sovietinėj Lietuvoj išleistas .......... 2. 0.0
3. Anglų — lietuvių k, žodynas .................................... 36.0
4. K. Būga, Rinktiniai Raštai I ir H t....................... 3. 0.0
5. Mažoji Lietuva. Studia Lituanica ............................. 2.10.0
6. Panevėžys. Monografija J. Masilionis ..................... 2.18.0
7. Milžino Paunksmė, iliustruotas ir labai skoningai

išlleistas Montrealio teatro leidinys ............................. 30.0
8. Blezdingėlės prie Torenso ...........?............................... 18.0
9. A. Nevardautka*, Pajūriais pamariais ..................... 45.0

10. Nagevičius. Monografija ........................................... 2.14.0
11. Kun. A. Milukas, monografija V. Mingėlos .......... 2.14.0
12. Lietuvių Dainos Amerikoje — J. Balys ................. 2. 5.0
13. Atsiminimai. Dr. K. Grinius I knyga ......................... 22.6
14. Atsiminimai. Dr. K. Grinius II knyga ..................... 45.0
15. Nepriklausomą Lietuvą statant. R. Skipitis .......... 45.0
16. Žvilgsnis j praeitį, K. Žukas ........................................ 45.0
17. Lietuva tironų pančiuose ...........  30.0
18. Mykolas Sleževičius ..........................   45.0
19. Balio Sruogos Raštai I, II, III, IV, V, VI .............. 3.12.0
20. Mykolalitis Putinas — Raštai II, III, IV, V, VI .... 2.11.0
21. Sally Salminen, Katrina ........ .............................. 2. 5.0
22. Dailininkas Rauba, V. Ramonas ................................ 81.6
23. J. Ignatonis, Lūžiai, romanas .................................... 27.0
24. A. Tulys, Tūzų Klubas ............................................... 27.0
25. V. Volertas, Upė Teka Vingiais, romanas .............. 31.6
26. V. Kavaliūnas, Kalnų Giesmė, romanas .................. 22.6
27. Kolombą, Prosper Merime, romanas ......................... 22.6
28. J. Jankus, Paklydę Paukščiai I, II t. romanas..........  43.0
29. V. Krėvės Rytų Pasakos .......................................... 22.6
30. J. Gliaudą, Namai ant smėlio, premijuot. romanas .... 19.0

Taip pat parūpinama ir visos kitos lietuviškos knygos ir 
plokštelės bei anglų, vokiečių, prancūzų kalba veikalai apie 
Lietuvą, Vakaruose pasirodę. Užsakant paštu, prašau pridėti 
po vieną ar du šilingu nuo knygos pagal didumą už persiunti
mą ir užsakyti šiuo adresu:

A. Krausas, 4 Grandview Ave., Maribyrnong, Vic.
“TĖVYNĖS GARSŲ KNYGŲ IR PLOKŠTELIŲ CENTRO 

VEDĖJAS
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DĖMESIO! DĖMESIO! £
MELBOURNO LIET. MOTERŲ SOC. GLOBOS D-JA | 

į birielio 20 d., šeštadienį,
VISUS MALONIAI KVIEČIA Į SAVO TRADICINĮ J

A

JONINIU BALIU 
i • 1 i:

A 
j kuris įvyks
t CLIFFTON HALL, 83 QUEENS PARADE, •( 
I CLIFFTON HILL. į

t 
Gros puiki kapela, turtingas bufetas ir įvairūs gėrimai $ 

normalia kaina. Salė pasiekiama East Preston tramvajum, 
Punt Road autobusu, geležinkeliu etc. $

Įėjimas tik 10 šil. Pradžia 7 v.v. iki 11,30 v.v. | 

M.L.M.S.G. D-JOS VADOVYBĖ I
£

šokėjų vertinimo komisiją su
darė p.p. T. Skrinskienė, mokyt. 
Vinevičiūtė.

Ši komisija, įvertindama vakare 
matytus šokius, pirmą premiją pa
skyrė L. Apinytei už solo šokį, 
pirmą premiją Sydney Taut. Šo
kių Grupei ir antrą moksleivių 
ateitininkų taut, šokių grupei.

Drauge su premijomis visiems 
koncerto dalyviams buvo Įteikti 
dailiai atspausdinti pažymėjimai 
su jaunimo dienoms rengti komi
teto pirm-ko ir vertinimo komisi
jų parašais.

Toliau sekė tą vakarą bendras 
pasilinksminimas su pasivaišini- 
mais ir šokiais. Specialias vaišes 
komitetas suruošė programos da
lyviams — jaunimui ir vakaro tal
kininkams bei teisėjams atskirai.

Gegužės 31 d. sekė antroji Jau
nimo dienų dalis. Pradžioje jauni
mas organizuotai su vėliavomis 
dalyvavo bažnyčioje. Čia vyko iš
kilmingos pamaldos su Dainos 
choro giesmėmis. Po pamaldų to
liau Jaunimo Dienos buvo tęsia
mos Bankstown Dainavos salėje. 
Čia buvo surengta jaunųjų daili
ninkų parodėlė, kurioje su savo 
kūriniais ir rankdarbiais dalyvavo 
Nina Meškėnaitė, Eugenijus Meš-

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškas Vaclovas Ledas, kilęs 

iš Kazlų Rūdos, Marijampolės 
apskr., 1948 m. emigravęs Austra
lijon ir dirbęs Melbourne prie tele
grafo tiesimo, žinantieji apie jį 
arba jis pats prašomi rašyti: Juo
zas Gudynas, 181 Highbury Rd., 
Kings Heath, Birmingham, En
gland.

IŠNUOMUOJAMA 
nuotakos apranga — vestuviniai 
rūbai nuotakoms ir pamergėms. 
Kvci-ptis 
LORIMA HIRING SERVICE 

Tel. 75 7726

kėnas, Rasa Slavėnaitė, Alvidas
Dulinskas, Kajus Kazokas, Anelė
Tntaitė, Audronė Milašaitė, Ugnė 
Kazokaitė, Ričardas Badauskas, 
Dalia Mickutė. Jaunųjų parodai 
įvertinti buvo pakviestas dail. 
Vaclovas Ratas, kuris dailės dar
bams paskirstė tris premijas: pir
mąją premiją už tapybą paskyrė 
Kajui Kazokui, antrąją premiją 
Už tapybą Eugenijui Meškėnui ir 
trečiąją premiją už rankdarbius 
Daliai Mickutei. Ričardui Sadaus
kui už tapybą buvo išduotas pa
gyrimo lapas.

Šią dieną vyko ir sportininkų 
pasirodymai: buvo sudarytos miš
rios komandos, kurios žiūrovams 
gyvai sekant sužaidė krepšinį ir 
tinklinį.

Pagaliau įvyko oficialus Jauni
mo Dienų uždarymas. Susirinku
siems žodį tarė Jaunimo Dienoms 
rengti Komiteto pirmininkas p. S. 
Narušis ir įteikė dovanas jaunie
siems menininkams bei pažymėji
mus. Tokius pačius pažymėjimus 
kaip jaunimo dienų dalyviams 
įteikė sportininkams krašto val
dybos pirmininkas, p. I. Jonaitis, 
o pačius sportininkus pristatė ir 
apibūdino Mūsų Pastogės Sporto 
Skyriaus redaktorius p. A. Lau
kaitis.

Jaunimo Dienos Sydnejuje pra
ėjo tikrai pakilioje nuotaikoje ir 
rezultatai teikia daug vilčių atei
čiai. Mūsų jaunimo tarpe tikrai

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Melbourne sporto klubas “Var

pas” pagerbiant amerikiečius lie
tuvius, kurie tuo laiku viešės Mel
bourne, liepos 24 d. Brunswick, 
Town Hall, rengia savo penkiolikos 
metų sukakčiai atžymėti jubilie
jinį balių. Baliaus atrakcija — 
Amerikos lietuviai krepšininkai!

Sydney Liet. Mot. Soc. Globos 
Draugija neseniai gavo iš J.J. Ba- 
čiūno, P. L. B-nės pirmininko 10 
svarų auką senelių namų statybai, 
su paskatinimu kad užsimotas ti
kslas būtų realizuotas.

*
Birželio 10 d. sydnejiškė lietu

vė Jarmalavičienė sulaukė 100 me
tų amžiaus. Ta proga aplankys ją 
namuose Imigracijos Departamen
to ir spaudos atstovai. Soc. Glo
bos Moterų Draugija ta proga bir
želio 14 d. 2 vai. Dainavoje ruošia 
jai pagerbimą — priėmimą. Šiame 
priėmime tikimasi svečių iš aus
tralų oficialių įstaigų ir sveikini
mų net iš karalienės ir federali
nės valdžios ministerio pirmininko.

*
Atrodo, kad neseniai praėjusios 

Sydnejuje jaunimo dienos pratę
siamos: birželio 20 d. Dainavoje 
mūsų šaunusis sporto ir taut, šo
kių jaunimas rengia grandiozinį 
vakarą, kurį praleisti būtų nuo
stolis. Vardan lietuviškumo mūsų 
jaunieji net iš Amerikos atvyksta 
pas mus, tad čia vietiniams nenu
ėjus į jaunimo parengimą būtų ap
sileidimas.

ADELAIDE
METINĖ RAMOVĖNŲ ŠVENTĖ

Gegužės mėnesio pabaigoje Pie
tų Australijos L.V.S. “Ramovė” 
Lietuvių Namuose, Adelaidėje, 
gražiai atšventė metinę skyriaus 
šventę.

Trumpa oficialioji dalis susidėjo 
iš santūraus “Ramovės” pirminin
ko č. Zamoiskio pranešimo. Sky
rius nerengia jokių pasipelnymo 
pramogų, nerenka visuomenėje au
kų, tačiau vistiek per paskutinius 
trejus metus iš savo kuklių paja
mų ir atskirų narių aukų yra pa
skyrusi kultūriniams lituanistikos 
reikalams per £200. Ji ypatingą 
dėmesį kreipia į Vasario 16 gimna
zijos rėmimą ir į kiekvieną lietu
viškos kultūros reikalą. Daugis jos 
narių aktyviai dalyvauja įvairių 
organizacijų vadovybėse, pats sky- 

yra daug žadančių talentų, iš ku
rių tikėkimės, ateityje išaugs pa
jėgūs menininkai ir sąmoningi lie
tuviai. Gaila, kad pati Sydney lie
tuvių visuomenė šiuose .parengi
muose dalyvavo gana pasyviai. 
Gal būt ypač reikėtų visiems dau
giau tokiais jaunimo parengimais 
susidomėti ir pačius jaunuosius 
savo gausiu dalyvavimu dar la
biau paskatinti. O jaunimas tą 
ypatingai gerai jaučia.

Rengiant Jaunimo Dienas dau
giausia širdies ir darbo įdėjo Syd
ney apyl. p-kas p. S. Narušis. Už 
jų surengimą ir sklandų prave- 
dimą jam ir derėtų didžiausia pa
dėka.

M. M-»

PAMALDOS EVANGELIKAMS
Sydnejaus apylinkės lietuviams 

evangelikams pamaldos įvyks bir
želio 14 d., sekmadienį, nuolati
nėje vietoje, vokiečių evangelikų 
bažnyčioje, 12.30 vai.

Šios pamaldos skiriamos 1941 m. 
birželio mėn. didiesiems lietuvių 
trėmimams į Rusiją atminti.

Po pamaldų įvyks arbatėlė.
Liet, evangel. parapijos 

taryba

Paskutiniu metu sydnejiškiai 
pasiilgo savo kaimynų iš Wollon- 
gongo ir Canberros. Anksčiau, bū
davo, kiekviename subatvakary 
galėjai vieną kitą veidą iš toliau 
pamatyti. Matyt, visi taupo laiką 
ir gal pinigus, kad galėtų urmu 
užgriūti “Dainos” koncerte (lie
pos 4 d.), o gal intensyviai ruošia
si Spaudos Baliui (rugpjūčio 29 
d.)?

*
Mūsų Pastogės Spaudos Baliui 

dekoracijas ir programą jau seniai 
ruošia Algis Plūkas. Reikia ma
nyti, kad Algis baliaus svečiams 
parodys didelių staigmenų.

*
Netrukus prasidės visose b-nės 

apylinkėse Krašto Tarybos atstovų 
rinkimai. Gal jau dabar būtų me
tas pasidairyti kandidatų, kuriems 
bendruomenės reikalai arčiausia 
širdies, nes kai užgrius Amerikos 
krepšininkai ,tai neduos atsikvėp
ti ir tuo reikalu susimąstyti.

*
Vokietijoje yra labai pagarsėjęs 

konkursas “Fussball Toto", kur 
žmonės lažinasi, kokia futbolo ko
manda laimės varžybas. Ar nerei
kėtų mūsų sporto vadovybėms kaž
ką panašaus paskelbti apie krepši
nį kovoje su amerikiečių lietuvių 
komanda? Paskleidus šią naujie
ną ypač tarp australų, būtų gali
ma surinkti graži suma. Australai 
juk žinomi, kaip azartiniai lažin- 
tojai! 

rius organizuotai ir pavieniui jun
giasi prie įvairiausių parengimų. 
ŠĮ faktą ypač įvertino ramovėmis 
sveikindamas apylinkės, pirminin
kas inž. M. Pocius. Be jo, “Ramo
vę” jos metinės šventės proga svei
kino Adelaidės kapelionas kun. 
Dauknys, kuris pats yra skyriaus 
narys, o taip pat Lietuvių Sąjun
gos pirmininkas V. Raginis.

Po oficialiosios dalies sekė drau
giškos ramovėnų, jų šeimų ir sve
čių vaišės, kurių metu nuotaiką 
ypatingai pagyvino J. Maželienės, 
M. Rudzensko ir Č. Zamoiskio so
lo dainos; jas vėliau lydėjo sutar
tinės. Dideliu malonumu buvo iš
klausytas, o dažnai ir garsiu kvato
jimu pertraukiamas ramvėno V. 
Dumčiaus feljetonas “Vargo Mo
kykla”. Prieš tai jis dar buvo pa
skaitęs ir Brazdžionio eilėraščio 
parodiją “Per pasaulį keliauja 
rinkėjas — žmogus”.

GEELONGO JAUNIMAS 
LATROBES SLĖNY

Viktorijos rudosios anglies ka
syklų padangė dažniausiai būna 
neskoningai pudruota ir surūgu
si. Ir tūlas solidus geelongiškis 
tautietis autoritetingai pareiškė 
savo nuomonę, kad nenorėtų čia 
gyventi ir už dyką jam duotuose 
namuose...

Tik gegužės 30 d. vakarą (pir
mą kartą istorijoj!) kun. dr. P. 
Bašinskas ėmė ir užsiuntė ant 
plataus ir suodino Yallourno ka
syklų ir elektrinių rajono Geelon
go lietuviškojo judraus ir mielo at
žalyno dainos, muzikos ir šokio 
pragiedrulius.

Tokių dar čia niekad nesivaide
nusių dyvų pamatyti ir išgirsti su
sispietė gausokas tautiečių būrys, 
su savim atsitempdamas savo prie
auglį ir vieną kitą ne savos tau
tybės svetį.

Ir visi, nežiūrint amžiaus ir 
tautybės, entuziazmo, susikaupimo 
bei kitokių kilnių įspūdžių kupi
ni, gerte gėrė lietuviškos tautinės 
dainos ilgesingą bei graudžią me
lodiją, svarų žodį, šaunią muziką, 
grakštų šokį.

Ta visa, nors kukli, bet lietuvio 
dvasiai patraukli mokyklinio am
žiaus vaikų bei jaunuolių ansamb
lio gabumų mišrainė, kaip ir pri
dera, pradėta “God save the 
Queen” ir baigta “Lietuva Tėvy
nė mūsų” himnais.

Darniai ir skaitlingai tautinių

Sydnejiškė dailininkė Ieva Kub- 
bos ruošia savo antrąją individua
lią dailės parodą von Bertouch ga
lerijoje Newcastle. Paroda atida
roma birželio 26 d. ir truks dvi sa
vaites. *

Dailininkas Henrikas Šalkaus
kas neseniai nusipirko Sydney 
priemiesty Kirribilli keturių aukš
tų namą su devyniais butais. Da
bar jo dienos ir naktys užimtos 
namo remontais.

*
Canberroje vienas australas no

ri įstoti į lietuvių bendruomenę, 
bet vis niekaip neišsiaiškina, ko
kias apeigas turėtų atlikti.

*
Birželio 5 d. laidoje “Time” ma

gazinas paskelbė eilę spalvotų nuo
traukų iš pasaulinės parodos New 
Yorke. Jų tarpe yra ir stilizuoto 
kryžiaus nuotrauka iš Vatikano 
paviliono, kurį sukūrė dail. V.K. 
Jonynas.

*
Vasario 16-sios gimnazija Vo

kietijoje šiais metais išleido pen
kis abiturientus: Petrą Vaitiekū
ną, Birutę Fosterytę, Anelizą Aly: 
saitę, Žibutę Povilavičiūtę ir Hel
mutą Lorencą. Iš jų pažymėtinas 
Petras Vaitiekūnas, kurio motina 
prancūzė, o tėvas vokietis, jis pats 
lietuvių adoptuotas ir išaugintas 
išėjo iš gimnazijos “pilnakraujų” 
lietuviu.

*
Adelaidiškė p. E. Reisonienė 

šiuo metu vieši Sydnejuje pas sa
vo sūnų. Numato čia išbūti kiek 
ilgiau. Ku-ka

PAKARTOTOS SOLISTĖS 
VASILIAUSKIENĖS DAINOS 
Valstybinė Pietų Australijos 

radio stotis (5CL) šiomis dieno
mis pakartojo iš plokštelių solistės 
G. Vasiliauskienės lietuviškų liau
dies dainų koncertą, kuris vyko 
Adelaidėje trečiojo Adelaidės Me
no Festivalio metu. Plokštelėse bu
vo užfiksuota ir pakartota kon
certo eiga ištisai (su L. Gerulai
čio teiktais paaiškinimais ir gau
siais klausytojų plojimais, kurie 
buvo ypač energingi ir ilgi kon
certo pabaigoje). Tie, kurie netu
rėjo progos aname koncerte daly
vauti — jis buvo labai nepatogiu 
dirbantiems laiku, dienos metu, — 
klausydami koncerto pakartojimo 
galėjo lengvai suprasti, kodėl “Ad
vertiser” meno kritikas, aprašyda
mas šį koncertą pažymėjo, kad 
Festivalio metu ir periferijose ga
lima pasigėrėti deimančiukais.

šokių grupei, pašokusiai šešis šo
kius, vadovavo p. L. Bungarda.

Koncerto pranešėjas Saulius 
Karpuška ir Rasa žvirblytė gerai 
atliko dvi patriotines deklamaci
jas.

Piano akomponuotoja Marija 
Manikauskaitė talentingai pagro
jo akordeonu solo ir duetą, savo 
sesutei Veronikai pritariant gita
ra. Ji ir tautiniams šokiams gro
jo savo akordeonu.

Kun. dr. P. Bašinsko vadovauja
mas choras išpildė apie penkioliką 
tautinių dainų, žaviai praskambė
jusių nors ankštokoj ir tvankioj 
salėj.

Tiesiog tenka stebėtis kun. dr. 
P. Bačinsko energija ir neabejoti
nu pedagoginiu sugebėjimu tokią 
vaikiškai neramią ir žalią medžia
gą paversti klusniu dirigento ran
kai vokaliniu ansambliu.

Koncertui baigiantis, piršte pir
šosi mintis, kad ne vien tik malda 
nuodėmingo žmogaus širdį ir dva
sią gaivina... Nors ir šį kartą tokia 
nepaprasta proga vietos tautie
čiams, kun. dr. P. Bašinskas ne
užmiršo pasimelsti prieš koncer
to pabaigą savo vadovaujamam 
chorui pasiūlydamas vietoj gegu
žinių pamaldų sugiedoti Marija 
Marija, kas ir buvo atlikta.

Koncertui užsibaigus, jo vado
vams ir visam ansambliui vietos 
lietuvių vardu dėkojo ALB Latro
be Valley seniūnas F. Sodaitis.

■ Gausiai koncerte dalyvavę Sa
lės lietuviai p. Eskirtienės inicia
tyva geelongiškius apdovanojo 
dviem milžiniškais gyvų gėlių glė
biais ir “kingsize” saldumynų dė
že.

Tuojau po koncerto, jaunieji an- 
samblininkai, pagirdyti pienu, pa
vaišinti bulkutėm ir dešrelėm, sa
vo nusisamdytu autobusu išbildė
jo atgal pas savo tėvelius, gyve- 
nanšius apie 120 mylių nuo Mor- 
well’io, kur įvyko koncertas. Neno
rom skirstytas!, bet kun. dr. P. 
Bašinskas šiuo atžvilgiu buvo ne
gailestingas ir nepermaldaujamas: 
vaikams laikas ilsėtis...

Pabaigai, negražu būtų nepa- 
liaupsinti Latrobe Valley moterė
lių, kurios ne per seniai p. M. So- 
daitienės rūpesšiu susiorganizavę 
į Mot. Soc. Globos D-jos Latrobe 
Valley Skyrių, vaišino Geelongo 
jaunuosius svečius.

Na, o po to vyko pokoncertinis 
pasišokimas ir pasivaišinimas, ku
rio loterijai Mrs. J. Norke paau
kavo puikų paukštienos kepsnį. 
Nuo jos neatsiliko ir jos vyras p. 
R. Norke, Morwell’io hostelio me
nedžeris, koncertininkams paauka
vęs dėžę “minkštųjų” gėrimų ir 
savikaina perleidęs tam tikrą kie
kį maisto produktų.

Tūlas žiauriai surambėjęs ir dar 
žiauriau praplikęs viengungis, iš 
anksto žinodamas, kad Geelongo 
vaikai negeria šampano, trenkė ant 
loterijos stalo dar neatkimštą šam
pano butelį, ne veltui tikėdamasis, 
kad ir jam teks koks gurkšnis...

O p.p. V. V. Koženiauskai su 
p. Mikalausku, bepergyvendami 
koncerto įspūdžius, lengva ranka 
paklojo po penkinę, tuo pačiu it 
kitus paskatindami duosniau prisi
dėti prie nors dalinio koncertininkų 
kelionės išlaidų padengimo.

Yallourno Dulkė
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