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AUSTRALIJOJE!
SYDNEY, LIEPOS 9 D. — 

Ketvirtadienio ryte Mascot o ae
rodromas Sydnejuje tur būt pir
mą kartą savo istorijoje matė 
tiek daug lietuvių. Jauni, seni, 
moterys, vyrai, moterys tauti
niais drabužiais, kovietės ir ko- 
viečiai sportiniais išeiginiais švar
kais tiesiog užkariavo “Užjūri- 
nių lėktuvų laukiamąjį pastatą”. 
Kažkas nepaprasta.

Valandą prieš lėktuvui nusi
leidžiant jau mūsų sydnejiškiai 
lietuviai, pilnai supratę ir įverti
nę svečius, pradėjo rinktis aero
dromam Kaip vienas tautietis iš
sireiškė, kad kai reikalas yra 
kiek daug Sydnejuje yra “nedir
bančių” darbo dienomis.

Kartu su sydnejiškiais lietu
viais svečių pasitikti atvyko ir 
australų Krepšinio S-gos vadovai 
ir šio turo organizatoriai, bei 
spaudos, radio ir TV reporteriai.

Lygiai 9 vai. PAN AMERI
CAN bendrovės lėktuvas nusi
leido aerodrome. Mūsų vietiniai 
foto mėgėjai bando įsiveržti vi
dun ir sugauti pirmąsias išlipan
čiųjų nuotraukas, tačiau tik ke
liems spaudos atstovams pasise
ka įeiti į vidų prie lėktuvo, kai 
kiti visi žiūrovai turi laukti, ka
da svečiai, perėję muitinės ir pa
sų kontrolę, o ji išimties keliu 
buvo padaryta labai lengva, ir 
svečiai netrukus pasirodė lietu
vių pilnai užkariautame laukia
majame. Dviguboj eilėj išsirikia-

vę tautiniais drabužiais ir spor
tinėmis uniformomis pasipuošę 
sydnejiškės merginos ir vyrai su 
galingu virš kelių šimtų tautiečių 
“valio”! pasitiko atvykusių sve
čių grupę. Vedami grupės vado
vo inž. V. Adamkavičiaus ir ko
mandos trenerio V. Grybausko 
išeina ir pati komanda su savai
siais technikiniais patarėjais.

“Kokie gražūs vyrai”, šalia 
manęs stovinti bliondinė kovietė 
sako savo draugei, “o kokie augš- 
ti, aš garantuoju dar tokių Aus
tralija nėra mačiusi! kalba man 
vienas iš australų krepšininkų. 
Pirmieji komentarai, o jų šimtai 
iš visų pusių, labai geri ir gra
žūs.

Ir tikrai, Amerikos Lietuvių 
Krepšinio Komanda, pirmuoju 
savo pasirodymu, padarė nepras
tą įspūdį visiems, tiek mūsų tau
tiečiams, jau nekalbant apie mū
sų merginas, tiek australams ofi
ciozams, tiek ir australų spau
dos, radio ir TV reporteriams. 
Vienodos tam reikalui pasiūtos 
išeiginės uniformos: šviesiai pil
kos kelnės ir juodi švarkai su į 
akis krintančiu raudonu Vyties 
ženklu, padarė rimtą ir gerą įs-

JAUNIMUI 
SUPRANTAMA

KALBA
Amerikos lietuviai sportinin

kai jau mūsų tarpe. Su išsiilgi
mu jų laukėme, su džiaugsmu 
juos pasitikome. Kaip Šios isto
rinis išvykos grupės vadovas inž. 
V. Adamkavičius pabrėžė, Šioji 
išvyka nėra tik dėl paties sporto, 
o turi daug gilesnę prasmę ir 
pačiai lietuvybei.

Kaip arčiau susipažinsite, ma
tysite, kad Siam žygiui rengėsi ir 
jį įvykdė kaip tik lietuviškasis 
jaunimas, ir tai daugumoje tre
čios ar ketvirtos Amerikos lietu
vių kartos. Nesistsebėkime, kad 
vienas kitas ir silpniau lietuviš
kai kalba, bet jie Širdyje yra ly
gtai tokie patys karSti lietuviai, 
kaip ir mes patys, kurie ta lietu
vybe taip sielojamės. Jie repre
zentuoja lietuvius ir, kas svar
biausia, UetuviSkąjį jaunimą. 
Lygiai kaip ir pas mus, taip ir 
Amerikoje jaunimo nesuviliosi
me ir nepatrauksime paskaito
mis ir pamokslais. Jaunimui su
prantama sporto kalba, kaip tei
singai užakcentavo grupės vado
vas p. V. Adamkavičius. O per 
sportą galima sužadinti ir lietu
višką dvasią ir meilę savai tau
tai.

Gal didelės gyvenimo išmin
ties vedinas čia lankęsis porą 
kartų lietuvybės patriarchas p. J. 
Bačiūnas įsitikino, kad Australi
joje vyresniesiems nereikalingas 
joks gydytojas, bet verkiant pa
spirties reikia mūsų jaunimui. 
Sugrįžęs namo jis ir iškėlė min
tį, kad australiškajam lietuvių 
jaunimui reikia tą paspirtį sutei
kti ir, būtent, ne kokią kitą prie
monę pasiūlė, o kaip tik sportą. 
Kitaip sakant, prabilti į jaunimą 
ta kalba, kurią visi jauni žmo
nės supranta.

Mūsų jaunimui Australijoje šis 
Amerikos lietuvių vizitas yra ir 
svkiu bus gal būt pats stipriau
sias lietuvybės akstinas, kokį 
vargu duotų kokia nors kitokia 
priemonė. Mūsų svečių sporti
ninku laimėjimai (kuo mes nea
bejojame!) pakels mūsų vietinių 
sportininku prestižą šio krašto 
jaunimo tarpe, mūsų jaunuoliai 
turės tokią atramą, kurios galės 
įsitverti ir vertai pasididžiuoti, 
jog ne kas kitas, o kaip tik lie
tuviai ir snorto aikštėje yra hero
jai. Dar daneiair- kad patvs be
namiai lietuviai gali ir įstengia 
suorganizuoti tokias tarptautinio 
masto išvykas, kokių nepadaro 
net kita kad ir turtinga valstybė.

Pavaliau tas tik natvirtina, kad 
kovojant už savo tautą ir jos pre
stižą tinkama visokia priemonė, 
net ir žaidimo aikštė, kuri pavir
šutiniškai vertinant laikoma to
kia nekalta ir nesuinteresuota.

pW . .. .
Atlikus pirmuosius susipažini

mo pasisveikinimus, aerodromo 
vadovybės specialiai skirtame 
kambaryje įvyko oficialus sve
čių pasveikinimas Sydnejaus Sve
čių Priėmimo K-to p-kas V. Au- 
gustinavičius, pristatęs A.L.B. 
Krašto V-bos p-ką I. Jonaitį, 
specialiai svečių sutikti iš Ade
laidės atvykusį Australijos Liet. 
Fiz. Aukl. ir Sp. V-bos p-ką J. 
Jonavičių, “Mūsų Pastogės” ir 
Sporto Skyriaus redaktorius V. 
Kazoką ir A. Laukaitį, Sydnejaus 
Apyl. p-ką S. Narušį, kunigus 
P. Butkų ir P. Martuzą, ir oficia
liuosius australų pareigūnus, pa
sveikino krepšininkus ir palinkė
jo jiems geriausios kloties Aus
tralijoje. Mergaitės atvykusius 
apdovanojo gėlėmis.

Svečių vardu žodį tarė koman
dos vadovas inž. Valdas Adam
kavičius (spausdinamas atskirai) 
lietuvių ir anglų kalbomis padė
kojęs lietuvių ir australų vado
vaujantiems asmenims ir organi
zacijoms už jų įdėtą darbą ir gra
žų sutikimą.

Po oficialaus priėmimo vado
vas, treneris ir žaidėjai, pade- 

INŽ. VALDO ADAMKAVIČIAUS 
PASVEIKINIMO ŽODIS

IŠLIPUS AUSTRALIJOS ŽEMEJE

Gerbiamieji atstovai, brangūs Australijos lietuviai!
Pirmiausia leiskit man perduoti visos Šiaurės 

Amerikos lietuviu sveikinimus kuriuos vežėmės su 
savimi, ir jų visų buvo noras, kad šitas istorinis susi
tikimas tarp Australijos ir Amerikos lietuvių nebūtų 
paskutinis, o tęstųsi ir toliau.

Šis mūsų atvykimas yra laimėjimas lietuvybei, 
nes įrodėme, kad esame ne lietuvybės gelbėjimo ke
lyje, bet jos puoselėjimo ir augštesnio iškėlimo ke
lyje. Įrodėme, kad bendromis jėgomis galime atlikti 
tokius didelius darbus, kokių jokia kita tautinė gru
pė išeivijoje neatliko.

Esame čia, kad lietuviškasis jaunimas galėtų su 
pasididžiavimu pasakyti, jog, esame lietuviai. Esame 
čia, kad parodytume pasauliui, jog esame tauta, kuri 
neatsižada savo teisių laisvam gyvenimui ir nori savo 
jaunajai kartai užtikrinti visas tas pačias teises, ku
riomis naudojasi laisvosios tautos ir jų vaikai.

Dėkojame jums, broliai lietuviai, už suteiktų 
progų būti pas jus, dėkojame už pasiaukojimų ir dar
bų, kurį įdėjote mūsų belaukdaini. Ačiū jums labai, 
o mes iš savo pusės atsakysim ir darbais stengsimės 
pateisinti jūsų į mus sudėtas viltis. Darysim viską, 
kad lietuvio vardas garbingai nuskambėtų per visų 
šį kontinentų.

Kalbuosi su vadovu
Atvykusių svečių grupės vado

vas inž. Valdas Adamkavičius, 
nors pats būdamas nemažiau iš
vargęs kaip ir jo bendrakeleiviai, 
maloniai sutiko pasidalinti su M. 
Pastogės korespondentu savo pir
maisiais įspūdžiais Australijoje.

— Mes ne visai skridome i neži
nią, — šypsodamasis pasakoja V. 
Adamkavičius. — Jau mes buvo
me dar Amerikoje informuoti, 
kad bus organizuojami pasitiki
mai, tačiau visai nesitikėjome, 
kad jūsų čia susirinktų tiek daug 
ir tai darbo dieną. Mes esame tik-

Ir kaip tik dėl to norėtųsi čia 
ypač užakcentuoti, kad šis bro
liškas Amerikos lietuvių sporti
ninkų vizitas nėra vien tik sporto 
klubų reikalas, bet liečia tiesiog 
mus visus, mūsų jaunimą, visą 
mūsų lietuviškąją bendruomenę. 
Jų tą istorinį žygį pilnai supra
sime ir įvertinsime tik tada, kai 
matysime jiems išvykus paliktus 
gilius jų įmintus pėdsakus, kai 
nusistojus sujudimui paaiškės 
konkretūs rezultatai.

Australijos lietuviai per tą pen- 
kioliką metų turėjo visą eilę gar
bingų užjūrio svečių ir reikia pri
pažinti, kad jų lankymasis Aus
tralijos lietuvių tarpe paliko di
delių ir teigiamų rezultatų. Ta
čiau ši Amerikos lietuvių sporti
ninkų atvyka jau šiandie laiky
tina pačia didžiausia ir reikšmin
giausia mums dovana, nes ji skir
ta visų pirma mūsų ateities ga
rantijai — mūsų jaunimui.

(v.k.)

krai giliai jums dėkingi už tokią 
malonią ir didelę staigmeną.

— O kaip patys Amerikos lietu
viai žiūrėjo į šią krepšininką iš
vyką?

— Buvo visokių nuomonių, ta
čiau susumavus bendras nusitei
kimas buvo labai palankus. Atsi
minkite, kad šiuo metu ir Ameri-

Australijos lietuviai 
su svečiais Amerikos 

lietuviais: iš kairės M. 
P. sporto skyriaus 
red. A. Laukaitis, 
ALFAS p-kas J. Jo- 

navičius, svečių gru
pės vadovas inž. V. 
Adamkavičius, “Ko
vo” p-kas A. Simai
tis, svečias Dr. Gaška 
ir svečiams priimti k- 
to p-kas V. Augusti- 
navičius.

Foto J. Šoliūno
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dant tautiniais drabužiais apsi
rengusioms merginoms ir sporti
ninkėms kovietėms, buvo foto
grafuojami ir filmuojami foto ir 
televizijos reporterių, kai radio 
ir laikraščių reporteriai turėjo 
ilgus pasikalbėjimus su koman
dos atsakingaisiais vadovais.

Tai buvo Sydnejaus lietuvių 
gyvenime diena, kurios ilgai ne
galėsime pamiršti. Tai buvo is
torinis mūsų Australijos lietuvių 
gyvenimo momentas, ir jis, kaip 
ir visas šis krepšininkų turas, 
įrodė ir įrodys, kad mes dar esa
me lietuviškame gyvenime gyvi 
ir stovime kur kas aukščiau už 
kitus savo kaimynus.

Kaip gražus buvo svečių suti
kimas, taip gražus tebūna ir vi
sas jų buvimo laikas Australijo
je. Nuo šiandien iki jūsų išvyki
mo jūs esate jau mūsų bendruo
menės dalis, ir visos mūsų šir
dys ir mūsų namų durys yra 
jums atidaros. L.

kos lietuviai yra labai užsiėmę ir 
surišti su išlaidomis; Pasaulinė 
New Yorke paroda, kur rugpjūčio 
mėn. ruošiama Lietuvių Diena, 
Amerikos lietuvių kongresas — 
šie įvykiai, pasirodo, krepšininkų 
rinktinės išvykos visai nenustel
bė, o susilaukė didelio dėmesio ir 
taip pat didelės paramos.

— 0 kaip patys žaidėjai žiūri j 

šią išvyką!
— O, jie buvo jau nuo pat pra

džios labai entuziastingai nusitei
kę. Reikia atminti, kad jų sąly
gos daugumoje irgi yra sunkios, 
tačiau prieš išvykstant visi be 
priekaištų ir net su dideliu užside
gimu šiai švykai ruošėsi, trenira
vosi. Sakyčiau, visi dirbo labai 
daug r su neįtikėtinu atsidavi
mu.

— O kokios, jūsų nuomone per
spektyvos lietuvių rinktinei lai
mėti!

— Sunku ką nors iš anksto pasa
kyti neturėjus dar nė vieno susiti
kimo. Mūsų rinktinė pasitiki savo 
jėgomis, bet jų nepervertina. Ti
kimės laimėti bent 75 proc. visų 
varžybų. Ir tai jau neblogai, nes 
neturime jokio pagrindo nežinomo 
priešo iš anksto nuvertinti.

— Ryšium su šia sporto išvyka 
jūs turite be abejo ir kitą misiją,

Amerikos liet, kongresas
Birželio 26 — 28 d. d. Wašing- 

tone įvyko Amerikos Lietuvių Ta
rybos suorganizuotas Amerikoje 
lietuvių kongresas. Tai jau šešta
sis tokio pobūdžio kongresas ir pir
mą kartą sušauktas Washingtone, 
čia buvo suvažiavę apie 800 dele
gatų iš visų Amerikos vietovių, kur 
šalia ALTo ataskaitinių praneši
mų kongrese buvo svarstoma Lie
tuvos išlaisvinimo ir lietuvybės iš
laikymo išeivijoje problemos. Tuo 
klausimu platų pranešimą paskai
tos forma padarė kun. Vyt. Bag
donavičius.

Tokie Amerikos lietuvių kongre
sai, ALTo organizuojami kas pen- 
keri metai. Šiam kongresui gražų 
sveikinimą prisiuntė ir buv. Ame
rikos prezidentas gen. D, Eisenho
wer, kuris yra šio kongreso organi
zacinio komiteto garbės narys.

kaip kad savo pasveikinimo žodyje 
minėjote.

— Suprantama. Sportas nėra 
mūsų tikslas, o tik priemonė su
burti lietuvišką jaunimą ir ypač 
jieškant kontakto su kitų konti
nentų lietuvišku jaunimu. Atmin
kite, kad jaunimui pirmiausia su
prantama sportinė kalba ir ji gal 
daugiau lietuvybei gali duoti, negu 
ilgos kalbos arba kokia programinė 
veikla. Į sportą aš žiūriu, kaip į 
nepamainomą ginklą lietuvybei pa
laikyti ir jai puoselėti.

— Mums čia žinoma, kad jūs 
esate mums visiems pažįstamo p. 
J. J. Bačiūno jo privačiuose reika
luose kaip ir dešinė ranka. Kaip 
jis dabar laikosi! Mus buvo pasie
kusios aliarmuojančios žinios, kad 
jo sveikata pastaruoju metu buvo 
gerokai pašlijusi.

— Mums išvykstant p. Bačiūnas 
buvo gerokai atsigavęs ir gana ge
rai jautėsi, nors dar nėra toks, 
kokį jūs matėte savo tarpe Austra
lijoje. Vien tik šiais metais jis tu
rėjo net tris operacijas. Labai ir 
labai norėjo palydėti mus iki pat 
Australijos, bet tokiai kelionei jo 
sveikata dar nėra tiek sustiprėjusi. 
Esu įgaliotas, kur bebūčiau Aust
ralijoje, visur jo vardu pasveikinti 
Australijos lietuvius. Jis taip 
tvirtai susirišęs su Australijos lie- 

BUV. AMERIKOS PREZ. GEN. 
D. EISENHOWER SVEIKINIMAS 
AMERIKOS LIET. KONGRESUI

Gen. Eisenhower prisiuntė Ame
rikos Lietuvių kongresui, įvyku
siam birželio pabaigoje, sveikini
mą, kur pažymi, kad reikia nuo
lat ir nuolat budėti laisvės sar
gyboje.

Jis priminė, kad Rusijos pada
lyta Lietuvai ir lietuvių tautai 
skriauda sukrėtė visą laisvąjį pa
saulį. Lietuvių tiesioginė pareiga 
kelti pasauliui savos tautos lais
vės ir apsisprendimo teisę. Jis 
sveikinime taip pat priminė, kad 
amerikiečių sąžinė tik tada nu
rims, kai nebeliks pavergtų tautų.

“Amerikos vyriausybė pasmer
kė sovietų agresiją ir nepripažįs
ta prievartinio Pabaltijo kraštų 
inkorporavimo j Sov. Sąjungą.

“Jeigu Kruščiovas tiki, ką jis 
sako, tad turįs pirmiausia suteikti 
apsisprendimo teisę Pabaltijo tau
toms,” rašo savo sveikinime gen. 
D. Eisenhower.'

Pasaulinei parodai New Yorke 
pagamintas ženkliukas, kuriam 
projektą paruošė sydnėjiškė p-lė 
R. Kavaliauskaitė, konkurse už jį 
laimėjusi 100 dol. ženkliukas pa
gamintas dviejų dydžių: š inčo ir 
3/4 inčo.

tuviais, kad net pati Australija 
kaip tik dėl to pasidariusi lyg ir 
antroji jo tėvynė.

Baigiant dar kartą p. V. Adam
kavičius su dėkingumu prisiminė 
tokį šiltą ir įspūdingą visos grupės 
pasitikimą Sydney aerodrome.
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PETER B. ENGLSIH

TO NETURĖTU ĮVYKTI ČIA
»K *

(Tęsinys)

Po metų prasidėjusios masinės 
deportacijos iš Pabaltijo kraštų 
pateisinamos tik tuo, kad Sov. Są
jungos priverčiamojo darbo stovy
klose skubiai prireikė darbo jėgos. 
Bet iš tikrųjų tai buvo gerai iš 
anksto išdirbtas planas, pagal kurį 
virš 140.000 buvo ištremta į Sibirą. 
1940 m. liepos 22 d. po to, kai Pa
baltijo valstybės buvo inkorporuo
tos į Sovietų Sąjungą, NKVD ge
nerolas Serovas savo pavaldiniams 
išleido garsųjį įsakymą Nr.001223, 
pagal kurį didelis Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos gyventojų procentas 
turėjo būti planingai likviduotas, 
šio dokumento nuorašas buvo su
rastas vokiečiams išstūmus rusus 
iš Pabaltijo kraštų. Tas dokumen
tas saugomas centriniame estų ko
mitete Toronte Kanadoje.

Keletą dienų prieš 1941 m. bir
želio 13 d. visose trijose Pabaltijo 
respublikose buvo pastebėta gele
žinkelio stotyse koncentravimas
gyvulinių vagonų ir žmonės prilei
do, kad jie parengti palikusius 
kraštuose gyvulius išvežti į Sovie
tų Sąjungą. Iš to matosi, kaip 
slaptai buvo išlaikytos gen. Serovo 
duotos instrukcijos, ir niekas ne
prileido, kad vietoje gyvulių, bus 
transportuojami žmonės į vergiją 
ir mirtį.

1941 m. birželio 13 d. vidurnaktį 
komunistai smogė: nuo pat šiauri
nių Estijos iškyšulių visu Baltijos 
pakraščiu per Latviją ir Lietuvą 
iki Lenkijos pasienio, miestuose, 
miesteliuose, kaimuose, net -viensė
džiuose pasigirdo šautuvių buožių 
dūžiai į besiilsinčių ramių gyvento
jų duris. Nebuvo laiko perspėti 
draugus ar gimines; jokių galimy
bių ; išbėgti. Visų sluogsnių žmo
nės buvo verčiami iš lovų apsupus 
jų namus stipria^ NKVD sargyba. 
Aukoms tebuvo duota pusė valan
dos pasirengti ir susipakuoti. Ne
buvo jokių išimčių. I sunkveži
mius buvo pakrauti ligoniai, bepro
čiai, vaikai ir seniai. Netikėtumo 
pritrenktus suimtuosius sugrūdo į 
paruoštus gyvulinius vagonus. 
Paskutinę minutę vyrai buvo at
skirti nuo žmonų ir šeimų ir retas 
kas vėliau savuosius susitiko. Dau
gelyje vietų taip pakrauti vagonai 
buvo išlaikyti stotyse keletą dienų 
niekam neduodant nei valgyti, nei 
gerti.

I kiekvieną vagoną buvo patal
pinta po 50 žmonių. Pakaitomis 
jie ilsėjosi ir buvo išpjauta grin
dyse skylė bendram tualetui tuo 
žmones degraduojant iki paskuti
nio laipsnio. Daugelis neištvėrę 
mirė;, kūdikiai mirė motinų ranko
se; mirusieji nebuvo prideramai 
laidojami. Vos tik traukiniai su 
tremtiniais pervažiavo buvusias 
Pabaltijo valstybių sienas į Rusijos

Rodos, kasmet suruošiamas cho
ro ataskaitinis visuomenei pasiro
dymas — metinis koncertas, tačiau 
kiekvienu kartu jis vis naujas, vis 
šviežias, vis laukiamas, nežiūrint, 
kad tame pačiame chore matysime 
daugumoje tuos pačius veidus, gir
dėsime ir vieną kitą jau girdėtą 
dainą. Nežinia, kas tą chorą nuo
lat ir nuolat atšviežina ir kodėl jis 
laukiamas: gal būt dirigento ir 
choristų pastangos kiekvienu kartu 
pasirodyti pranašiau, gal būt ir 
mūsų pačių tos pačios lietuviškos 
dainos, taip harmoningai skamban
čios, pasiilgimas. Bet kiekvienu 
kartu išeini iš tokio koncerto kaž
kaip supurtytas^ atgaivintas, sa
votiškai permainytas.

Liepos 4 d. suruoštasis “Dainos” 
choro koncertas Sydnejuje nebuvo 
sakytume eilinis metinis atsiskai
tymas, bet buvo tiesiog naujo sti
liaus ir naujos dvasios. Vien tik 
pažvelgus į scenoje išsirikiavusius 
matėsi, kad per tuos metus choras 
ne tik kad padidėjęs dainoriais, bet 
^VWA.WAW/^A\WAV.-AV.WA\W.W>\W.V.W.

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.SwW.

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

pusę, rusų sargybiniai perėjo per 
vagonus ir išmetė visus mirusiuo
sius.

Iš 1941 m. birželio 13 į 14 naktį 
vien tik iš Lietuvos buvo ištremta 
virš 20.000 vyrų, moterų ir vaikų. 
Bendras Pabaltijo valstybių trem
tinių skaičius prašoka 75.000 žmo
nių, iš kurių daugumas žuvo ne
žmoniškose Sibiro sąlygose. Iš jų 
vos keletas tesugrįžo namo po ilgų 
metų vergijos. Kaikas iš jų net 
pasiekė vakarus, palūžę fiziškai, 
bet stiprūs savo dvasia, pasiryžę 
priešintis komunizmui kiekvienu 
atveju. Lietuvė Barbora Armo- 
nienė, išgyvenusi Sibiro vergų sto
vyklų pragarą vien tik dėl to, kad 
jos vyras buvo Amerikos pilietis 
ir tuo pačiu Sovietų priešas.

Velniškas komunistų planas pa
laužti Pabaltijo tautų pasipriešini
mą matosi iš išvežtųjų sąrašų. Jie 
sudarė tų tautų elitą — preziden
tai, ministerial, valdžios ir civili
niai vadovai, teisėjai ir savivaldy- 

ČIA ĮVYKS III-JI DAINŲ ŠVENTĖ

Artėja Australijos lietuvių Trečioji Dainų Šventė ir jau laikas susipažinti, kur bus dai
nuojama. Dainų Šventės rengėjai melboumiškiai parinko visoje Australijoje pagarsėjusią koncer
tams vietą — THE SIDNEY MYER MUSIC BOWL, kuri stovi labai gražioje gamtinėje aplin
koje ir pritaikinta ne vien tik įvairių rūšių koncertams, bet ir baletui, vaidybai bei kitokiems di
desniems parengimams. j

Šioji halė talpina 2.000 sėdimų vietų po stogu, o toliau atkalnėse ant vejos gali klausytis 
neribotas skaičius žmonių. Tokios struktūros koncertinė halė esanti vienintėlė pasaulyje. Ji taip 
sukonstruktuota, kad suderintų garsiakalbių pagalba klausytojai gali priimti garsus lygiai taip ge
rai, kaip ir arti sėdintieji. Kaip Sydnejaus simbolis yra jo garsusis “Harbour Bridge”, taip Mel- 
bournas gali didžiuotis savo “Music Bowl”.

DAINOS KONCERTAS
kaip vėliau paaiškėjo įsiklausius į 
patį dainavimą jis per visą uolektį 
pasistiepė ir savo kokybe! Galimas 
daiktas, kad jam daug moralinės 
paspirties pridavė ir viešnios iš 
Adelaidės — solistės p. G. Vasi
liauskienės dalyvavimas. O šis 
jungtinis derinys koncerte tai ir 
buvo toji neįkainuojama dovana 
Sydnejaus lietuviams tiek iš solis
tės, tiek ir iš choro pusės.

Koncertas pradėtas p. G. Vasi
liauskienės solo dainomis pianinu 
palydint p. R. Zakarevičiui. Čia 
ji sudainavo pagal programą ketu
rias dainas ir klausytojams nesi
liaujant ploti šią dalį dar viena 
daina papildė. Nemažiau šiltai 
kaip ir solistę, klausytojai pasitiko 
ir palydėjo ir chorą, kuris šioje 
dalyje tarp kitų padainavo ir Ūd- 
rio dainą iš V. Klovos (Lietuvoje) 
operos "Pilėnai”, kur solo partiją 

bių patikėtiniai, katalikų kunigai, 
protestantų pastoriai, ortodoksų 
dvasiškija, visų laipsnių karinin
kai, universitetų profesoriai ir dės
tytojai, įvairių rūšių profesionalai, 
prekybos ir finansų vadovai, smul
kiosios pramonės lygiai kaip ir 
stambiosios savininkai, žemės ūkio 
specialistai ir smulkūs ūkininkai, 
darbininkai ir net vaikai, žodžiu, 
visi, kurie tuo metu ir ateityje bu
vo įtariami komunizmo priešinin
kai arba galėję sudaryti pavojų 
komunizmui, buvo tremiami į Si
biro taigas.

Po “atmintinos nakties” sekan
čią savaitę trėmimai tebuvo vyk
domi kol vokiečių armijos išstūmė 
bolševikus iš Pabaltijo. Šios pro
gos prispausti žmonės išsiilgę lau
kė, nes tai buvo vienintėlė galimy
bė atsikirsti besitraukiantiems ru
sams. Vyrai, po pirmos deporta
cijų nakties pasitraukę į miškus, 
išlindo iš savo slėptuvių ir sudarė 
apsaugos būrius ir skaudžiai paly- 

dainavo p. J. Abromas akomponuo- 
jant p. R. Zakarevičiui. Nėra 
reikalo išvardinti dainuotas tiek 
solistės, tiek choro dainas, tačiau 
šią vieną būtina išskirti, nes šį kar
tą p. Abromas sudainavo daug 
drąsiau ir įspūdingiau.

Sekė trumpa pertrauka. Ją iš
naudojant buvo galimybės akimis 
permesti klausytojus ir iš jų akių 
ir veidų spręsti koncerto sukeltą 
įspūdį. Reikia pripažinti, kad iš
klausytos dainos pasiekė klausyto
ji? ne tik ausis, bet ir širdis.

Antroje koncerto dalyje solistė 
p. G. Vasiliauskienė pabėrė eilę 
operų arijų ir dėkodama už gausias 
katutes pridėjo dar dvi dainas.

Tuoj pasirodęs choras sudainavo 
dvi dainas ir pabaigai kaip staig
meną dar dvi drauge dainuojant 
ib viešniai p. Vasiliauskienei. Tai 
buvo tikrai didelė staigmena ir 
klausytojams didelė naujiena.

šį kartą ir užbaiga buvo neįpras
tai maloni: nebuvo jokių oficialių 
kalbų bei padėkų, kaip kad dažnai 
pas mus priimta. Klausytojai sa
vo dėkingumą ir entuziazmą iš
reiškė tiek gėlėmis viešniai ir di
rigentui p. K. Kavaliauskui, tiek 
ir griausmingu plojimu. Gal būt 
taip yra daug nuoširdžiau ir šil
čiau, negu oficialus žodis.

. Tuoj po koncerto toje pačioje 
salėje dalyviai galėjo dar keletą 
valandų pabendrauti, pasivaišinti

dėjo besitraukiančius komunistus. 
Pagal atrastus dokumentus pasi
traukus rusams nustatyta, kad so
vietai buvo sudarę planus ištremti 
iš Pabaltijo virš 3 milijonų žmonių 
arba pusę visų gyventojų, kurie
gyveno tuo metu Pabaltijo kraš
tuose.

Pasitraukus karo eigoje rusams, 
pabaltiečiai tikėjosi, kad vokiečiai 
atstatys tų kraštų nepriklausomy
bę, bet greitai įsitikino, kad nors 
ir palengvėjo gyvenimas vokie
čiams okupavus, Vokietija visai ne
ketino grąžinti tiems kraštams jų 
nepriklausomybės. Vokiečiai į Pa
baltijo valstybes žiūrėjo kaip į Ru
sijos teritoriją ir kaip tik tuo pa
grindu sovietų nacionalizuotos nuo
savybės automatiškai perėjo nacių 
nuosavybėn. Vykstant karui Pa
baltijo valstybės perėjo vokiečių 
civilinėn administracijon, kuriai 
vadovavo rytuose okupuotų sričių 
minister!s A. Rosenberg.

1944 m. sausio mėn. išryškėjo 
karo eigos rezultatai. Sovietinė 
ofensyva atmušė vokiečių karinius 
dalinius atgal ir vėl pasidarė at
viras sovietams kelias į Pabaltijo 
kraštus. 1944 m. rugsėjo 17 d. vy
riausioji vokiečių karo komanda 
įsakė evakuoti savo karinius dali- 

ir prie geros kapelos ir pasišokti.
Kaip daug iš to koncerto Sydne

jaus lietuviai tikėjosi, galima 
spręsti iš to, kad daugelis lietuvių 
klausytojų drauge atsivedė ir savo 
pažįstamų australų, ypač tokių, 
kurie muziką įvertina. , Net buvo 
mokinių, kurie pasikvietė ir savo 
muzikos mokytojus. Reikia su 
džiaugsmu pripažinti, kad šis kon
certas nieko neapvylė — nei lietu
vių, nei svečių australų. Priešin
gai, visi džiaugėsi, o svetimieji net 
stebėjosi, kad mes tikrai turime 
kuo didžiuotis. Tiesa, klausytojų 
tokia reta proga galėjo būti ir

VIEŠNIA IŠ ADELAIDĖS
"Dainos” choro koncerto proga 

Sydnejuje viešėjo ir pačiame kon
certe dalyvavo ir viešnia iš Adelai
dės — solistė p. G. Vasiliauskienė. 
Ji, tiesa, Sydnejuje jau ne pirmą 
kartą, tačiau tie apsilankymai to
kie reti, jog mums, sydnejiškiams 
stokojant šios rūšies menininkų, 
jos apsilankymas yra tikra 
palaima.

Solistė p. Vasiliauskienė nėra 
išdidi, labai nesibrangina ir ypač 
didelė patriotė. Lietuviams ji pri
sipažino visur ir visada dainuotų 
be jokio užmokesčio ir važiuotų net 
į toliausias vietas, tik kad padėtų 
kelionės išlaidas padengti, žino
dama, kaip retai N. Zelandijos lie
tuviai išgirsta lietuvišką dainą, 
ji pati pasiuntė jiems savo-įdainuo

nius iš Pabaltijo ir po penkių dienų 
raudonieji jau buvo Pabaltijy. 
Kurie pajėgė apleido savo namus 
pabėgdami nuo raudonųjų į Švedi
ją: turėję patyrimo pirmaisiais 
metais jie nenorėjo antros komu-
nistinės porcijos. Kiti pasitraukė 
pamatę artėjančius rusus pasitikė
dami savo laime pokariniame pa
saulyje, negu palikti visam gyveni
mui priespaudoje — ir jiems pasi
traukus visiems laikams nusileido 
geležinė uždanga.

Tie, kurie pateko į Švediją, buvo 
priimti draugingų švedų ir jiems 
buvo leista įsijungti į švedų politi
nę ir kultūrinę sistemą. Jie ten ir

prigijo. Tačiau tie patekę j Vokie
tiją, vistiek tebebuvo pavojuje: 
britų ir amerikiečių atstovai palai
kė juos “Displaced Persons”, bū
tent, sovietų piliečiais ir ragino 
grįžti namo. Pabaltiečiai pasiprie
šino įrodinėdami, kad jie nėra 
“Displaced Persons”, kad jie savo 
valia pasitraukė nuo kruvinojo ko
munizmo, kad jie yra greičiau “po
litiniai pabėgėliai” ir visai negal
voja grįžti namo, kol bus ten ko
munizmas. Su laiku jų teigimai 
buvo pripažinti ir jie buvo patal
pinti atitinkamose stovyklose, kol 
buvo išskirstyti į demokratinius 
kraštus. (Pabaiga psl. 4)
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Liepos 3 d. Amerikos preziden
tas L.B. Johnson pasirašė įstaty
mą, pagal kurį Amerikoje sulygi
namos baltųjų ir negrų teisės. Tai 
yra labai didelės reikšmės įvykis, 
kurį pasaulio spauda prilygina 
pravestam prieš 100 metų prez. A. 
Lincoln’o vergijos panaikinimui. 
Tiesa, prieš vergijos panaikini
mą stojo pietinės Amerikos valsti
jos ir tuo sukėlė Amerikoje sunkų 
pilietinį karą. Ir šiuo atveju rei
kalai stovi labai aštriai, ir nors 
vidaus karo ir nebus, bet riaušių 
tai numatoma gausiai. Pasirašęs 
šį teisių lygybės įstatymą, prez. 
Johnson per radiją pasakė kalbą, 
kurioje pabrėžė, kad Amerikoje 
amerikiečiams nelygios teisės ne
bus toliau toleruojamos. “Šitai 
mums draudžiama mūsų konstitu
cija, draudžia ir laisvės principai, 
ir moralė ir įstatymas, kurį šian
die pasirašiau”.

20 METŲ PIRČIUPIO 
TRAGEDIJAI

Birželio 3 d. sukako 20 metų, 
kai vokiečių okupacijos metu bu
vo sudeginta 119 to kaimo (Eišiš
kių valsč. Vilniaus krašte) gyven
tojų. “Tiesa”, paskelbė, kad Pir
čiupio kaimo gyventojus sudegi
no “hitleriniai fašistai ir lietuviš
kieji buržuaziniai nacionalistai”. 
Birželio 6 d. Pirčiupyje įvyko iš
kilmingas tragedijos metinių mi
nėjimas. Dalyvavo Sniečkus, Pa
leckis ir kt., pagrindinę kalbą pa
sakė M. šumauskas.

Pagal lietuvių Vakaruose turi
mus duomenis (plg. Lietuvių En
ciklopedijos 23 t.) minėtas kaimas 
1940-41 m. bolševikinės okupaci
jos metu buvo išlikęs grynai lie
tuviškas. 1943-44 m. Rūdninkų gi
rioje įsikūrė sovietų desantinin
kai. Pirčiupio ir kitus kaimus lai
kė nepatikimais, plėšė jų gyven
tojus. Sovietų desantininkai buvo 
nusprendę Pirčiupį sunaikinti vo
kiečių rankomis,, kaip 1943 m. jau 

daugiau — apytikriai skaičiuojant 
klausėsi apie keturi šimtai. Prie-
kaištų šiuo atveju sunku būtų pri
mesti, nes pastaruoju metu vienas 
po kito seka visa eilė didelių kolo
nijos parengimų, o kišenės irgi 
nėra neišsemiamos. Tačiau vienas 
dalykas krito į akis, kad nesimatė 
šiame koncerte mūsų priaugančio 
mokyklinio jaunimo. Gera mums 
vyresniems savomis dainomis gai
vintis bei gėrėtis, bet į tokias šven
tes reikėtų ir gal net būtų pareiga 
atsivesti ir mūsų jaunuosius. Gal 
tos dainos jauniesiems iškalbingiau 
bylotų apie mūsų šalį ir tautą, ne
gu sausos pamokos, nes čia nėra 
teorija, o gilus išgyvenimas.

L.D. 

tų dainų plokštelę. O jos žygis 
į šiaurės Ameriką pernai metais 
irgi nebuvo vien tik kaip meninin
kės gastrolės. Ji pati pirmoji iš 
Australijos pusės pramynė kelius 
į Ameriką bandydama šių dviejų 
kontinentų lietuvius suartinti. Tad 
visai nenuostabu, kad ji tenai be
viešėdama ne vien tik dainavo, 
bet ir kalbėjo, kalbėjo apie mus, 
mūsų pastangas ir sunkumus. Ne
tenka abejoti, kad ji irgi labai 
daug prisidėjo prie to, kad šiandie 
savo tarpe turime ne vieną, bet iš
tisą grupę Amerikos lietuvių re
prezentantų, tegu ir ne jos srities 
menininkų, bet gerų sporto žaidėjų, 
o sportas irgi yra savotiškas 
menas.

Būdama Amerikoje ji visur bu-

buvo įvykę su netolimu Sarkiškių 
kaimu. Sovietų desantininkai 1943 
m. birželio 3 d. prie Pirčiupio miš
ke apšaudė vokiečių karių ir Ges
tapo lengąsias mašinas. Atvykęs 
vokiečių baudžiamasis būrys su-- 
degino 104 kaimo gyventojus ir 
dar 15 aplinkinių gyventojų bei 
pašalinių. Taigi Pirčiupio sunaiki- 
nimas aiškiai išprovokuotas sovie
tų. (E.)

KOMUNISTŲ POGRINDIS 
RUHRO KRAŠTE' 

VOKIETIJOJE

Šiaurės Reino — Vestfalijos 
krašto vidaus reik, ministeris 
Weyer neseniai įspėjo: jei deši- 
niųjų radikalų grupės Vokietijoje 
labiau išsiskaidžiusios, tai nele
galiai veikią komunistai dirba 
daugiau vieningai. Tik Reino ir 
Ruhro krašte, ministerio duome
nimis, veikia 120 įvairiose įmo
nėse dirbančių komunistų grupių. 
Pagal oficialias žinias, nelegalios 
komunistų partijos narių Fed. 
Vokietijoje skaičius siekia tarp 
3.000 ir 7.000, iš jų 2.000 aktyviai 
veikia š. Reino — Vestfalijos 
krašte. Įmonėse leidžiami 22 ne
legalūs komunistų laikraščiai 
(pradžioje jų buvo 119).

Narių dešiniųjų radikalų orga
nizacijose skaičius sumažėjo — 
jei 1954 m. siekė 78.000, tai 1963 
m. jis buvo nukritęs ligi apie 
24.000. Tačiau susiskaldžius de
šiniųjų organizacijoms, jų skai
čius nuo 1961 m. buvusių 37 pas
taraisiais metais pakilo ligi 123.

(E)

ŽEMĖS REFORMA PERU 
VALSTYBĖJE

Peru valstybėje neseniai praves
tas žemės reformos įstatymas, pa
gal kurį stambiųjų žemvaldžių 
žemė bus nupirkta ir išdalinta žmo
nėms. Tuo būdu numatoma žeme 
aprūpinti apie milijoną ūkininkų. 
Ligi šiolei Peru krašte žemė pri
klausė dar nuo kolonijalinių laikų 
keliems magnatams ir Bažnyčiai.

ATRASTA GINKLŲ

Venecueloje atrasta atlanto pa
kraščiuose dideli kiekiai ginklų, 
kurie atplukdyti iš Kubos komunis
tiniams partizanams. Eilė Pietų 
Amerikos valstybių numato Brazi
lijos pavyzdžiu nutraukti su Kuba 
diplomatinius ir prekybinius san
tykius.

Argentinoje sugauta apie 30 
banditų, kurie arba treniruoti re
voliuciniams veiksmams Kuboje 
arba kiti tiesiog Kubos agentai 
Visi nešioja Castro barzdas. Su
rasta ir daugybė ginklų, kaip kul
kosvaidžių, automatinių šautuvų 
ir net rusiškos kilmės prieštanki
nių ginklų.

vusi nepaprastai šiltai priimta ir 
globojama. Gaila, su kartėliu pas
tebėjo p. Vasiliauskienė, kad patys 
Australijos lietuviai šios jos išvy
kos į Ameriką nei moraliai nei 
materialiai neparėmė, o tebuvo 
pasižiūrėta tik kaip į privatų jos 
pačios reikalą. Net ir dabar ji te
bemoka iš anos kelionės padarytas 
skolas.

Neseniai ji koncertavo su dideliu 
pasisekimu Melbourno lietuviams. 
Paklausta, kaip ji lyginanti Mel
bourno lietuvius su sydnejiškiais, 
ji tik juokais atsakė, kad jai tie 
patys mieli lietuviai visur, o patys 
mieliausi ten, kur ji tuo metu vie
šė janti.

Sydnejaus lietuviai ilgai su dė
kingumu minės šią malonią solistą 
kuri kiekvieną savo balsu ir dain* 
sužavi, o savo jaukia asmenybe 
nuperka. (v.t>.)
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Liepos mėn. 7 d. suėjo lygiai 
10 metų, kaip mūsų vieno iš žy
miausių rašytojų klasikų Vinco 
Krėvės — Mickevičiaus gyvybė 
išgeso Filadelfijos priemiesty 
Media, Amerikoje. Jis gimė 
1882 m. spalio 19 d. Subartonių 
kaime, Merkinės vis. Alytaus 
apskr. Mokėsi V. Krėvė iš pra
džių pas “daraktorių”, o paskui 
Merkinės pradžios mokykloje. 
Petrapilyje išlaikęs 4-rių gimna- 
zjos klasių egzaminus, jis įstojo 
Vilniaus dvasinėn seminarijon, iŠ 
kurios po dvejų metų dėl kilu
sių pasaulėžiūrinių abejonių iš
stojo. 1904 m. jis Kazanėje iš
laiko brandos egzaminus ir įstoja 
į Kijevo Universitetą, filologijos 
-filosofijos fakultetan. Dėl nera
mumų persikelia į Lvovo Uni
versitetą ir jį baigia 1908 m. fi
losofijos daktaro laipsniu, kur 
paliekamas ruoštis profesūrai. 
Jis taip pat mokytojavo Kijevo 
priemiesčio Sviatošino komerci
nėje mokykloje, o vėliau Baku 
miesto gimnazijoje, Kaukaze. 
Parašęs dizertaciją apie Buddhos 
ir Pratjekabuddhos vardų kilmę, 
V. Krėvė 1913 m. gavo Kijevo 
Universitete lyginamosios kal
botyros magistro laipsnį. Be to, 
Baku liaudies universitete skaitė 
paskaitų apie budizmą ir kitomis 
temomis. Lietuvos valstybei su
siorganizavus, V. Krėvė 1919 m. 
buvo paskirtas Lietuvos konsu
lą Azerbeidžanui ir tas pareigas 
ėjo ligi išvykimo Lietuvon 1920 
m.

Sugrįžus nepriklausomon Lie
tuvon jis iš pirmos dienos įsijun
gė į plačios veiklos sūkurį, vis 
smarkiau pagaunantį visa savo 
širdimi, visomis savo dvasios jė
gomis su šūkiu “DIRBTI LIE
TUVAI IR DEL LIETUVOS”.

Čia mes matome jį Kaune 
Švietimo Ministerijos Knygų Lei
dimo Komisijos sekretorium, 
Švietimo Darbo redaktorium 
(1920-22), Lietuvos Universiteto 
slavų kalbų ir literatūrų kated
ros ordinariniu profesorium (nuo 
1922.2.16), Humanitarinių mo
kslų fak. dekanu (1925-37), Vil
niaus Universiteto profesorium, 
Humanitarinių mokslų leidinių 
redaktorium: Humanitar. Moksl. 
Fak. Raštu (1925-27), Tauta ir 
Žodis) 1924-31), Mūsų Tauto
saka (1930-36), Darbai ir Die
nos (1930-40).

Rašytojas Vincas Krėvė

V. Krėvė plačiai ir gyvai reiš
kėsi literatūriniame gyvenime, 
Lietuvių Meno Kūrėjų dr-joje. 
Buvo redaktorium — iniciato
rium šių žurnalų: Skaitymų 
(1920-23), Gairių (1923-24), 
Baro (1925), Pradų ir Žygių 
(1926-27), Gaisų (1930-31), 
Skynimų (1933), Literatūros 
(1936-37), Prošvaistės (1937- 
40), Dienovidžio (1938-40)...

V. Krėvė reiškėsi ir visuome
niniame bei politiniame gyveni
me. Jis buvo kurį laiką Šiaulių 
ir Tautininkų s-gų pirmininku, 
bolševikmečiu buvo priverstas 
eiti net Ministro Pirmininko pa
reigas. Nuo paskutiniųjų pareigų 
atsikratęs išvengė arešto ir pasi
traukė mokslinio darbo dirbti 
Vilniaus Universitetan. Jis Li
tuanistikos Institutą perorgani
zavo į Lietuvių Mokslų Akade
miją ir buvo jos pirmuoju prezi
dentu. (1941). Vokiečių okupa
cijos metu 1943 m. turėjo slaps
tytis provincijoje ir išvengė suė
mimo.

Bolševikams antrą kartą Lie
tuva užplūstant, V. Krėvė pasi
traukė Austrijon. Čia Glasenba- 
cho tremtinių stovykloje buvo 
lietuvių gimnazijos direktorium 
ir mokytoju. 1947 m. emigravo 
Amerikon ir Pensilvanijos Uni
versitete profesoriavo kukliu as
sistant professor titulu iki 1953 
m. ir išėjo pensijon.

10 METU BE VINCO KRĖVĖS
Su didele pagarba ir šviesiau

siu prisiminimu miniu savo pro
fesoriaus ir dekano mirties de
šimtmetį. Jis buvo vienas žy
miausių lietuvių akademinės jau
nuomenės formuotojas, meilės li
teratūrai ir menams ugdytojas. 
Jo paskaitos, kalbos ir žodžiai 
užburdavo studentus ir plaukda
vo lyg upelio srovė, atgaivinda
ma pievas ir įvairiaspalves gėles. 
Kiekvienas žodis, sakinys —gy
vas skambesys. Paskaitos pra-

Rašytojas CHARLES ANGOFF, 
The Literary Review redaktorius 
ir Fairleigh Dickinson bei New 
Yorko universitetų profesorius, 
šiuo metu skaito paskaitas įvai
riuose universitetuose. Jis yra pa
rašęs Manyland Books leidyklos 
leidžiamam VINCO KRĖVĖS apy
sakų rinkiniui “THE HERDSMAN 
AND THE LINDEN TREE” įva
dų, kurio lietuviškąjį vertimų čia 
ir spausdiname.

Laikui bėgant, darosi visiškai 
aišku, kad Vakarai, o tikrumoje 
ir visas pasaulis, nežinia kokiais 
sumetimais ignoruodami trijų Pa
baltijo valstybių (kadaise laisvų 
ir nepriklausomų bendruomenių, 
dabar, deja, sovietinio koloso "iš
laisvintų”) literatūrinę produkci
jų, yra nustoję gilaus meninio pa
sigėrėjimo. O jos turi senų ir di
dingų istorijų, ir taip pat senų ir 
pasididžiavimo vertų kultūrų. Jų 
modernioji kultūra, ypač jų litera
tūrinė kūryba, taip pat verta pa
garbos.

Kas ypač svarbu jų moderniško
je prozoje, bent amerikiečio stebė
tojo nuomone, yra turtingas šitų 
kraštų folkloras ir jų rašytojų 
nuostabus mokėjimas tų folklorų 
panaudoti individualinei kūrybai. 
Nė vienas kritikas negali nusiskųs
ti (ko negalima pasakyt apie ame
rikiečius rašytojus), kad Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos rašytojai ne
panaudotų, Van Wyck Brooks žo
džiais parafrazuojant, “panaudoti 

bėgdavo labai greit, dviejų va
landų laikas prilygo tik keliom 
minutėm — taip jis mokėjo pa
gauti klausytoją. Velionis profe
sorius nereikalaudavo sausai iš
kalti dalyką, bet ragino studen
tus skaityti literatūros veikalus 
originalo kalboje, jei tik studen
tas ta kalba pajėgė skaityti. Lai
kant egzaminus ir neblogai pasi
ruošusius neretai paprašydavo 
ateiti kitą kartą perskaičius vie
no ar kito rašytojo veikalus ori-

AMERIKIETIS APIE KRĖVE
I

vertos praeities”. Gi vienas iš ge
riausiai mokančių panaudoti savo 
krašto praeitį, ypač jo folklorų, 
yra Vincas Krėvė. Jis instinkty
viai žino tai, kų “socialiniai moks
lininkai” mėgino apspręsti “moks
liškai”, kad legendos ir senos, tra
dicinės tautos pasakos yra jos tik
roji istorija. Legenda ištrykšta iš 
pačių bendruomenės gelmių, at
spindi jos savitų charakterį ir iš
skiria jų iš kitų bendruomenių. Le
genda yra labiausia pasididžia
vimo verta tautos nuosavybė.

Pirmoji šios rinktinės apysaka 
“Išsibarė” yra be galo paprasta. 
Traibėnas, kuriam nesisekė su ja
vais ir dėl to jam susidarė sunku
mų jo visuomeninėj pozicijoj, ypač 
jo parapijoj, žada nueiti pas savo 
klebonų ir, kaip sakoma, išlieti vis- 
kų į akis. Bet kada ateina laikas 
visa tai įvykdyti, kunigo orumas 
ir jo pozicija taip paveikia Trai- 
bėnų, kad, užuot išsibaręs, jis įtei
kia aukų, žymiai didesnę, negu 
leistų jo finansinis pajėgumas, ta
čiau tokių būtinų jo savimeilei pa
tenkinti. Temos atžvilgiu čia nie
ko naujo, bet papasakota taip 
šviežiai ir taip gyvai, kad apysaka 
išsiveržia iš laiko ir vietos ribų. 
Ši “regionalinė” istorija savo 
apimtimi apgaubia kone visų žemės 
rutulį.

“Silkės” — dar efektingesnis kū
rinys. Tai istorija apie antisemi
tizmo grubumų ir kvailumų. Mar
celės nuomone, "Dar jau ten Die
vui nusidėsi, kai iš žydo pasijuoksi.

A. KRAUSAS

ginalo kalboje. Ir taip jis švelniai 
priversdavo studentus nevien tik 
teoretiškai iškalti žinias, bet ir 
plačiai apsiskaityti ir pajusti sve
timų tautų kūrybos grožį. Velio
nis patekęs Amerikon visą laiką 
iki mirties skaudžiai pergyveno 
tremtį ir labai ilgėjosi Lietuvos. 
Jis prieš pat mirtį man rašytame 
laiške taip vaizduoja gyvenimą 
Amerikoje: “Mielas p. Krausai, 
širdingai ačiū! už malonų laiš- 

(Nukelta į psl. 4)

Jie gi mūsų Viešpatį nukankino”. 
Ir štai ji pavagia iš vargšo žydo 
prekiautojo kelias silkes. Tačiau 
pabaigoje jos sųžinė (pavaizduota 
nuostabia sapno eiga, vykstančia 
danguje) taip ima jai išmėtinėti, 
kad ji ryžtasi tų nusikaltimų ati
taisyti. Kų gi šis kūrinys sako? 
O sako tai, kad kaimietis gali būt 
ir kvailas ir neskrupulingas, tačiau 
vis tiek jame rusena padorumo ug
nelė.

“Antanuko rytas” — tai dar vie
na senelės istorija, senelės, kuri 
yra prieglobstis nuo motinos ne
pastovumo ir nuo tėvo šiurkštumo. 
Tačiau ši senelės istorija skiriasi 
nuo kitų tuo, kad jų skaitai taip, 
lyg ji tau būtų pasakojama patį 
pirmų j j kartų.

“Galvažudys” liečia berniukų, 
kuris užmuša nepaklusnų meitėlį ir 
dėl to pergyvena didelę bausmės 
baimę. Apysakos pabaigoje jis 
susilaukia atleidimo. "Blogis” pa
virsta į "gėrį”. Gal pats svarbiau
sias motyvas šioje apysakoje — tai 
amerikoniško sapno apie darbinin
kų padėtį atskleidimas moderniš
kose Pabaltijo valstybėse — aišku, 
kol jos dar nebuvo sovietinių ka
reivių okupuotos. Vienas iš svar
biausių personažų sako: “Ir viską 
tai padarė toji prakeikta Amerika, 
kad jau ji ten žemėn prasmegtų”.

Betgi pati geriausia apysaka 
yra “Skerdžius” (The Herdsman 
and the Linden Tree), kurios var
du visas rinkinys pavadintas. Ko
ne trumpo romano (novelės) apim

ties, ji nėra nežinoma labiau apsis- 
kaičiusiems lietuviams ir lietuvių 
kilmės amerikiečiam. Ji iškelia 
ištisų pasaulį legendų, papročių ir 
religinių (tiek doktrinos, tiek apei
gų prasme) nuotaikų. Ji giliai 
įsminga į pačias giliausias žmo
gaus širdies gelmes. Ji gyveni
miškai pavaizduoja ir laikų, ir 
vietų, ir žmogų. Tasai žmogus — 
tai skerdžius Lapinas, o jo pati eg
zistencija, anot čigonės pranašys
tės (kuriai jis tikėjo) priklausė 
nuo liepos gyvenimo. Medis ir 
žmogus turėjo labai daug bendra: 
“Kiek tik galiu prisiminti, jiedu 
visada buvo tokiu pačiu, kaip kad 
dabar: viena — žalia, išsišakojusi, 
nubujojusi, visų toje apylinkėje 
medžių aukščiausia, kitas — stip
rus, nors žemo ūgio, bet drūtas, 
kaip stipriai žemėn įaugęs seno 
ųžuolo apsamanojęs kelmas, visas 
apžėlęs ir žilas, it žydinti obelis, 
seniausias visų tame kaime gyve
nančių senelių”.

Lapinas buvo magiškas pasakų 
sekėjas. Ir seni ir jauni sudarė 
jo auditorijų. “Suvedžiodavo daž
nai ne tik vaikus, bet ir senus rim
tus vyrus. Spjaudydavosi apgauti 
ir juokdavosi patys iš savęs, kad 
pasitikėjo žinomu melagiu, kad 
paklausė jo, o kitų kartų ima ir 
vėl paklauso, patiki...” Lapinas 
tikėjo į gamtų, ypač į girias. "Ne, 
be medžio niekur nėra gero”.

Lapinas susilaukia ir meilės Ju- 
zios asmenyje, nors ji jau nebe 
pirmos jaunystės moteris, tačiau 
ir ji, deja, kaip ir pats Lapinas, 
nemoka katekizmo. Aišku, abu 
tikintys, bet jiems patiems ne vi
siškai aišku, į kų jie tiki. Tatai 
sudaro sunkumų prisiprašyt kuni
gų, kad jis paskelbtų užsakus. Bet 
vėliau Lapinui iškyla žymiai rim
tesnė problema: nukerta liepų, ir 
dabar jis jau žino, kad su liepa ir 
jo dienos pasibaigė. “Numirė ji
sai, kaip pakirsta liepa”.

Kartų perskaityta, ši apysaka 
ilgai išlieka skaitytojo sųmonėje. 
Čia tiek prasmės ir įžvalgumo, 
kad juo daugiau skaitai jų, juo 
gilesnė darosi toji prasmė. Tai 
vidinių pergyvenimų, nuotaikų ir 
aplinkos pavaizdavimo brangak
menis. Apysakos vertė prasiveržia 
pro visas erdvės užtvaras. Jau 
tas vienas kūrinys išstato Vincų 
Krėvę į pirmąsias moderniųjų bele
tristų eiles.

Vertė Marija Noreikienė 
(Drg.)

VINCAS KRĖVĖ

ZHOVĄ PAMOKĖ
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Kazys Budraitis nūnai užtruko miestely: be 
galo turėjo daugel reikalų. Visų savaitę dangus 
buvo toks giedras, oras tokis kaitrus, saulė taip 
šutino, jog žmonės nei neapsižiūrėjo, kai rugiai 
prinoko ir nubalo. Vakar, šeštadienio vakarą, sau
lei leidžiantis, padarė prapjautuves, o ryt visą drau
gę, nuo mažo vaiko, varys lauko darban: moteris 
rugių pjautų, vyrus šienautų. Reikėjo todėl nūnai 
viską pagaminti, visi reikalai atlikti; neatidės juk 
nei vieno kitam šventadieniui. Budraitis pertraukė 
ratus, nupirko dalgių, aslų, bobelių, kūjelių dal
gėms tinti, išdantino pjautuvus ... Ir neapsidai
rė, kai vakaras užslinko.

Atėjęs Zeliko kieman, kurio arklidėje stovėjo 
jo vežimas, Budraitis pasikinkė arklį ir išvažiavo 
už vartų.

Išvažiavęs gatvėn, Budraitis sustojo ties Zeliko 
prieangiu, pririšo arklį, pataisė sėdynę ir, atsi
nešęs iš vidaus, ėmė kaišioti šiauduosna rakandus 
ir kitus daiktus, kuriuos nūnai buvo nusipirkęs iš 
namų atsivežęs pataisyti.

Parengęs vežimą ir patogiai jame viską sukro
vęs, įėjo prieangiu ir atsisėdo ant suolelio.

— Na, rodos, viską padariau, nieko neužmir
šau. Galiu sėstelti ir atsidusti, — pats į save pra
bilo.

Išsitraukė krepšį, kurį visuomet nešiojo už 
juostos, ir prisikimšo pypkę. Kimšdamas jis vis 
mąstė, ar nepamiršo dar ko nusipirkti. Druskos 
paėmė penkis svarus, tepalo ratams dėžutė štai ka
bo vežimo gale, degtukai kišeniuje, žibalo butelis 
štai stovi vežimo pakojy, kitam kampe deguto le- 
kelis padarams ištepti, kad neskilinėtų; dalgę nu
sipirko, pjautuvus išdantino. Cukraus, miltų, viską, 
ko reikia jam pačiam ir ko žmona prašė, nupirko. 
Gaila tik, kad iš namų išvažiuodamas pašaro mažai 
pasiėmė, ir arklys kiaurą dienų prastovėjo tvarte 
kone tuščiomis.

Užkimšęs krepšį už juostos, įsikandęs pypkę 
dantysna, nusileido Budraitis nuo prieangio, paglos
tė arklio snukį, pataisė diržoves ir norėjo jau sėsti 
vežiman.

— Ak, kad tave kur galas! Visai buvau už
miršęs mieles. Na gi žmona mielių prašė! — Ei, 
galva tu mano! — sudaužė jis delnu sau kakton: 
— pasenai jau!

— Zelikien, a Zelikien, — šaukė jisai, stovė
damas prie vežimo, žydės, kuri ča pat prie prie

angio laikė kambariuky krautuvėlę: — ar neturi 
tu mielių?

— Yra, yra, — atsiliepė Zelikienė. — O kiek 
tamistai reikia?

— Nežinau gerai. Duok, gal, aštuntą svaro 
dalį, — paprašė, pamąstęs truputį ir pakasęs pa
kaušį. — Tik žiūrėk, kad šviežios būtų, ir žmona 
veltui miltų nesutrėktų.

— Na, ką tu, žmogau, kalbi! Kaip aš tau, 
pažįstamam ir tokiam ūkininkui, blogų mielių par
duosiu? Kam tai ir kalbėti.

Budraitis išsiėmė skiltuvų, titnagų ir pintį ir 
ėmė skilti ugnies. Degtukų pypkei uždegti jisai 
nepripažindavo. Kam jie gadinti, jei galima įskilti 
ugnies.

Uždegęs pypkę, užsitraukė kartą, kitą, smagiai 
nusispjovė ir nuėjo krautuvėlėm Ten Zelikienė jam 
pagamino mielių ir suvyniojo popiergalin. Budrai
tis paėmė mieles ir įsikišo kišenėn. Pamatęs silkes, 
pajuto, kad jis labai alkanas. Užsimanė užkąsti.

— Žinai, Zelikien, aš valgyt užsimaniau. Vi
są dieną tūpčioju ant kojų, nei neprisėdęs. Nuo 
paties ryto nieko burnoj neturėjau. Turi ko už
kąsti?

— Kodėl neturėsiu? Tamistai visko bus. O kad 
aš neturėsiu, pas kitus surasiu. Eik, tamista, kam- 
barėlin.

— Na, o šnapso stiklelį man rasi?
— Visko surasiu tamistai.
Budraitis įėjo per mažutes dureles kambarėlin, 

kurios buvo greta krautuvėlės. Tuoj atėjo ir žydė, 
atnešė ir sustatė ant skobnių du rūgintu agurku, 
tris riekeles baltos duonos, kelis kąsnelius silkės, 
sudarytos su svogūnu.

— Gal tamista žuvies norėtai? Čia greta žydė, 
mano kaimynė, gerai žuvis gamina. Pasiųsiu par
nešti...

— Ima ją dievai, tą žuvį, apseisiu ir be jos, 
— sumojo Budraitis ranka ir atsilaužė duonos kąs
nelį.

Žydė išėmė iš indaujos, kuri čia pat stovėjo, 
stiklelį, pastatė ant skobnių ir pati išsinešdino. Ne
trukus grįžo su šnapso buteliuku.

— Slepiu, kad juodieji neprikibtų. Tai nelai
kau spintoj, — kalbėjo ji, pildama stikleliu.

Budraitis išgėrė šnapso stiklelį, užkando rū
gintu agurku, suvalgė vieną silkės kąsnelį ir lie
pė pripilti dar kitą stikliuką...

— Kiek dabar tau mokėti už viską? — pa

klausė, šluostydamas ūsus ir lūpas rankove.
Zelikienė ėmė skaityti:
— Du stikleliu degtinės tai grivina, du agurku 

— keturi skatikai, silkė ir duona — aštuoni ska
tikai, tai bus auksinas ir du skatiku; mielės dvyli
ka skatikų, tai viso bus keturiasdešimtis ir keturi 
skatikai.

— Gobši tu labai, Zelikien, nori greitai pra
lobti. Auksino už viską tau nepakaks?

— Kad taip mano nedraugai pralobtų, kaip aš 
pralobsiu! štai ir šiandien visa mano apyvarta, 
kad tris keturis rublius įturgavojau. Uždirbau gal 
auksiną kitą. Kaip čia toliau gyvensiu, kaip ver
siuos, aš pati nežinau.

— Kalbėk, kalbėk! Dantų man vistiek neužkal
bėsi. Auksino tau pakaks, — derasi Budraitis, 
traukdamas iš užančio skepetaitę, kurioje laikė 
pinigus, suraišiotus po visus kampelius.

— Kad aš taip gyva būtau, kaip aš neužsi
prašau daugiau, negu reikia.

Budraitis išrišo pinigus, užsimokėjo ir skare
lę vėl įdėjo užantin.

H .
— Zelikien, Zelikien! Kur tave galas nešio

ja?... Eik čion!... —išgirdo Budraitis iš kito kam
bario. Balsas buvo lyg pažįstamas.

— Kas ten tave šaukia? Ar ne bernas tik tavo 
mylimasis? — nusijuokė jisai, imdamas nuo palan
gės kepurę.

— Oi, vargas mano šaukia. Nuo paties ryto 
kaip atsisėdo gerti, ir dabar dar geria... — Gerai, 
kad juodieji nūnai nezuja.

— Zelikien, ar tu lauki, kad aš tau langus iš- 
daužytau?.. Devaž, išdaužysiu, puodus sugurinsiu!..

— Einu jau, einu, — atsišaukė Zelikienė.
— Kas gi ten tokis baisus sėdi? — pasidomėjo 

Budraitis.
— Iš jūsų sodžiaus. Rupeika, ar kaip jis vadi

nas, — atsakė Zelikienė, kraustydama indaujon nuo 
skobnių lėkštes ir stiklelį.

— Rupeika? — nusistebėjo Budraitis. — Jisai 
juk blaivus žmogus.

— Blavus, blaivus!.. O nūnai visą dienų užsi
daręs geria, mano nelaimei. Vienui vienas sėdi ir 
geria. O kad žmogus vienas geria, tai jau tokia iš 
jo nauda! — sumojo Zelikienė ranka ir išėjo iš 
kambariuko. Budraitis užsimovė kepurę ir jau bu
vo beeinųs laukan. Bet stabtelėjęs nuėjo pas Ru
peikų.

Kada Budraitis įėjo kambarin, kur sėdėjo Ru
peika, pamatė, kad tasai girtas, kaip pėdas. Da
bar jisai sėdėjo, apkniubęs ant skobnių kampo, pa
sidėjęs rankas po galva. Zelikienė čia pat stovėjo ir 
skaitė pinigus.

— Tai tu čia, kūmai? Kad tave dievai! Kas 
tau pasidarė, kad tu taip pasigėrei ? — užkalbino jį 
Budraitis.

Rupeika pakėlė galvą ir, rodos, nepažino kūmo. 
Bet įsižiūrėjęs nusidžiaugė.

— Tai tu, kūmuli? A, kad tave dievai, — links
mai nusišypsojo jisai. — Pasigėriau, kūmuli, tikrai 
pasigėriau. Nėra ko slėpti.

Budraitis su priekaištu palingavo galva.
— Bus tau šiandien, kūmai, negerai.
— Kodėl man bus negerai? Ar man kiškis 

kelių jau perbėgo?
— Vėlu jau, o tu dar Merkinėj.
— Ir tu juk, kūmuli, Merkinėj.
— Aš? Mane reikalai sutrukdė, o tu ko čia 

sėdi?
— Geriu. Zelikien, ima tave galas. Duok dar 

pusbonkę: išgersiva su kūmu.
— Užteks, užteks! — pabarė jį Budraitis. —- 

Vėlu jau, namo metas. O tu ir taip ne vieną gal 
stiklelį išlaižei nūnai, ir be duonos, — nusijuokė 
jisai.

— Buvo, kūmuli, kam turiu ginti, buvo. Iš
gėriau, kaip reikia. Bet už savo, kūmuli, ne už ke- 
no svetimo, Dievas neužpyks. Nei aš kam stačiau, 
nei man kas statė. Už savo kruviną skatiką. Zeli
kien, sakau, duok dar, kol gražumu prašau.

— Nėra daugiau, nėra, — atsakė Zelikienė, 
suėmė nuo skobnių stiklelį, buteliuką ir išėjo.

— Už savo, tai už savo, bet žmona tau nūnai 
duos gerų pipirų. Dar su skujinakočiu pasitiks.

— Ova! Tepamėgina tik. Parodysiu, kaip aguo
nas krečia.

— Ar tu jai parodysi, nežinau, — erzina jį 
Budraitis: — bet visi mato, kad ji tau dažnai už
pila pipirų už kaklo. Paėmė ji tave savo rankon ir 
jokios valios tau neduoda, — nusijuokė Budraitis 
ir atsisėdo kėdėn.

— Tiesą sakai, Devaž, tiesą. Ir taip paėmė, 
jog gyventi jau nebegalima. Ir vis todėl, kūmuli, 
kad aš minkštas žmogus, barnio nemėgstu, riaušių 
nenoriu. Dievaž, tiesa, kūmuli! Mano tokis jau bū
das, kad aš kiekvienam nusileidžiu visados ir visur. 
O jos ležuvis, kaip pas kalę skolintas, ir gerklė, lyg 
ji Kriokiškėj užaugo, bet ne sodžiuje, pas gerus 
tėvus. Tik jau nūnai, kūmuli, galą padarysiu. Jau 
kad kulsiu ją, tai kulsiu, visus laikus priminsiu.

— Na, na, kalbėk, — nusijuokė Budraitis. — 
Ji tave greičiau nuvanos, o dargi pasgėrusj.

— O tu numanai, kodėl aš pasigėriau? A?..
— Ne?
— Manai, kad aš taip sau ėmiau ir pasigėriau? 

Kad man degtinė gardi? Ne, kūmuli! Tam pasigė
riau, kad žmoną nukultau, kai pareisiu namo.

(Bus daugiau)
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DOVYDAS PRIES GALIJOTĄ
Matydamas, kad protestai ne

gelbsti, kad rusų policija visą jo 
veikimą varžo ir trukdo, kad val
džia visu frontu puola kataliky
bę Lietuvoje, Valančius pasiry
žo duoti aiškias direktyvas, kaip 
lietuviai katalikai turi rusų per
sekiojami elgtis, pasiryžo įtrauk
ti į kovą visą lietuvių tautą. To 
siekdamas Valančius parašė 9 
knygeles, kurių vedamoji mintis 
buvo religinė — vyskupas šaukė 
žmones į kovą už savo tikėjimą, 
ragino ginti savo bažnyčias. Bet 
po religijos priedanga Valančius 
aiškino žmonėms, kad būtina jų 
pareiga yra ir kiti svarbūs tauti
niai reikalai — būtent: vengti 
rusišku mokyklų, vaikus slaptai 
mokyti lietuviškai, neskaityti 
knygų rusų raidėmis ir jas degin
ti, branginti knygas lotyniškomis 
raidėmis, mylėti savo gražią kal
bą ir nesiskubinti išmokti rusiš
kai. Savo brošiūras Valančius 
su kun. Zabermano talka Maž. 
Lietuvoje išspausdino (1868) ir, 
joms pergabenti per sieną pasi
telkęs ištikimiausius vyrus, pasi
šventusius katalikybės ir tėvynės 
reikalui, sudarė pirmąjį knygne
šiu būreli. Valančiaus brošiūros 
tūkstančiais egzempliorių paskli
do po Lietuvą ir jų reikšmė ko

10 METŲ BE KRĖVĖS
(Atkelta iš psl. 3)

ką, kuriuo priminėt man laimin
gus laikus, kada gyvenome Lie
tuvoje. Jie šiandien man atrodo, 
kaip sapnas, kuris išnyko ir var
giai ar man jis pasikartos.

“Pabėgėliams, netekusiems sa
vo tėvynės, visur sunku, visur 
nelinksma, visur viskas svetima. 
Čia, Jungtinėse Valstybėse, nors 
materialiniu atžvilgiu geriau, ne
gu kitur. Čia lietuvių daugiau 
nuo senu laikų, čia nėra vienali- 
nės tautinės masės, yra tik įvai
riu įvairiausiu tautu mišinys. To
dėl niekas čia nežiūri i mus. pa
bėgėlius iš Lietuvos, kaip į kita
taučius, dargi nepageidaujamus, 
i žemesnės rūšies žmones". Kas 
čion atvyko ir čia apsigvveno. 
vra “amerikonas” kaip ir visi ki
ti. Todėl tain vadinamieii dipu
kai čia greitai įsijungė i bendrą 
krašto gyvenimą. Žymi daugu
ma, kurie sveiki ir stiprūs. įsi
taisė gerai, spėio jau isigyti na
mukus. automobilius ir materia
liniu atžvilgiu nesiskiria nuo ki
tu “amerikonu”. Bet dvasinio 
peno čia netenka iieškoti. Visų 
nenas, siekimu, troškimu ir sva
jonių obiektas vra doleris ir vien 
tik doleris. Šiuo atveiu dipukai, 
irgi savo žvmioie daugumoje, 
snėio gerokai suamerikonėti, net- 
ki pralenkti seniau čion atvyku
sius. Ir ju tarpe, kaip ir visos 
Amerikos kitų gyventoju tarpe, 
kiekvieno žmogaus vertė parei
na visiškai vien nuo to, kiek jis 
uždirba ir kiek turi susikrovęs 
doleriu. Kito masto čia vertinti 
žmo<m nėra. Todėl dvasinis gy
venimas čia visai apmiręs. Gali
ma sakyti, io visai nėra, ir pla
tesnėms masėms dvasinės verty
bės visai nesuprantamos. Žmo
gui. kuris nesugeba atprasti eu- 
roniškai galvoti ir iusti, čia labai 
sunku ir nuobodu”.

Gilaus liūdesio ženkle iis at
šventė 1952 m. savo 70-ąįį gim
tadienį. Jam suruoštame minėji- 

RAŠTO ISTORIJA Paruošė Vorus

Trumpu laiku įstaigose kopi
juotojas pakeitė mašininkės. Įsi
tikinta, kad naudojant raš. ma
šinėles raštus galima paruošti 
sparčiau ir švariau.

Raš. mašinėlės išradėjas C. 
Sholes mirė 1890 m. Dar gyvas 
būdamas jis savo išradimą to
bulino, o po jo raš. mašinėlė dar 
labiau ištobulėjo.

Dabar jau plačiai vartojamos 
teletype mašinėlės, kurios Mor
zės ženklais paduotus praneši
mus užrašo. Jos vartojamos re
dakcijose ir pašte įstaigose.

(Bus daugiau)

voje su rusifikacija buvo labai 
didelė. Jos nustatė gyvenimo ir 
veikimo gaires ateičiai, pamokė 
ką lietuvis turi daryti, kad išliktų 
geru kataliku ir geru lietuviu.

Klausydami Valančiaus nuro
dymų žemaičiai, rusams užda
rant bažnyčias Kęstaičiuosc 
(1886) ir Kražiuose (1893), už 
jas savo galvas guldė.

Valančiui viešai pasmerkus 
rusų raidėmis spausdintas kny
gas, lietuviai jų nė į rankas ne
ėmė. O juokdariai, įsižiūrėję, 
kad rusų raidės panašios į kir
vius, tas knygas pašiepdami, kir- 
vinėmis praminė.

GĖDA NEMOKANT 
LIETUVIŠKAI SKAITYTI
Dėl Valančiaus paskatinimų 

kaimuose visur buvo įsteigtos 
slaptos lietuviškos mokyklos, ku- 
riose mokė daraktoriai, nors už 
♦ą darbą grėsė 300 rubliu ir 3 
mėn. kalėjimo bausmė. Vėliau 
daraktorių mokykla virto moti
nos mokykla, kurios žandarai

me kiek prablaivėjo nuotaika,, 
bet iš jo pasakytos kalbos liūde
sio gaida nedingo. Jis sakė: “Jau
nesni sugrįš, džiaugsis laisva Lie-, 
tuva, o aš ča amžinai pasiliksiu, 
svetimoje žemėje. Dieve, man, 
buvo sunku...” Į

Iš tikrųjų V. Krėvė nemirė. 
Jis gyvens ir švies kartų kar-i 
toms savo didinguose veikaluose, 
ir darbuose. Jo išvarytas platus 
ir gilus baras kaip rašytojo, mo
kslininko. visuomenininko. Ypač, 
kain mūsų nagrindinis klasikas 
V. Krėvė rikiuojasi literatūros 
didžiūnu eilėn. Pensilvanijos 
Universiteto prof. A. Sennas kar
štai tikino, kad Krėvė esąs tikrai 
vertas Nobelio nremiios. V. Mv-1 
kolaitis — Putinas “Varpuose”. 
1944 m. pslo. 249 tvirtina: “nė 
vienas lietuviu rašytojas lig šio] 
neapėmė universaliniu kūrybos1 
sričių ir nė vienas tiek neįsigili
no i lietuvio sielą ir buiti. kaip, 
iis”. V. Krėvė iau 15 m. būda-' 
mas susidomėio tautosaka. Jis ią 
rinko visu nuoširdumu ir kiek
viena Dzūkijos sodvba aplankė. 
Sutvarkvtą medžiagą iš tautosa
kos išleido atskirais leidiniais:

1. Dainavos krašto liaudies 
dainos (1924)

7. Soamnnčiai liaudies pada
vimuose (1933).

3. Aitvaras liaudies padavi
muose (1933). ,- •

4. Dzūku poringės (1934).
5. Patarlės ir priežodžiai 1-3. 

11934-37).
Už tautosakos darbus Latviios 

Universitetas iam suteikė garbės 
daktaro laipsnį.

V. Krėvės kalba nuostabiai 
«raži ir skambi: iis vienas iš ge
riausiu stilistu. Jo Dainavos pa
davimai atskleidžia kiekvienam 
skaitvtoiiii nuostabu mūsų kal
bos skambumą ir groži. V. Krė
vė stengėsi sukurti tautini stilių 
menę ir noeziioie. Tam tautosa
ka buvo kūrvbos šaltiniu ir švie

JUOZAS ALMIS JŪRAGIS

PER ASPERA AD ASTRA
(2iūr. pradžią M.P. Nr. 27)

nei susekti, nei persekioti nega
lėjo. Buvo mokomasi iš mal
daknygių, nes kitų knygų trūko. 
Skaityti mokėsi visi, kas tik ga
lėjo, nes buvo gėda nemokėti lie
tuviškai skaityti. Taip motina 
šeimoje išsaugojo ne tik lietuviš
ką raidę, bet ir gyvą lietuvybės 
dvasią. Motinos mokykla išliko 
ir spaudą leidus iki pat Lietuvos 
nepriklausomybės laikų. 1914 
metų statistika rodo, kad Lietu
voje raštingų žmonių buvo jau 
56 proc, kai Rusijoje tuo metu 
tebuvo tik 10 proc. raštingų.

Rusų administracija greitai 
pajuto, kad lietuviškos knygos 
sėja pasipriešinimo sėklą. Buvo 
sustiprintas policijos ir žandarų 
budrumas, buvo pradėti gaudyti 
draudžiamųjų knygų platintojai. 
Pirmoji auka buvo škaplierninkė 
Karolina Laniauskaitė. Tris kar
tus suimta su knygomis, kalinta 
kalėjime, buvo ištremta į Olo- 
neco guberniją ir tenai žuvo.

Bet byloms ir bausmėms di
dėjant, draudžiamosios spaudos 
spausdinimas Prūsuose ir jos 
platinimas Lietuvoje nesustojo.

STEIGIAMOS LIET. 
LEIDYKLOS

Kun. Zabermanas už gautus iš 
\ysk. Valančiaus 5.000 rublių 
įsteigė Maž. Lietuvoje lietuviškų 
knygų leidyklą ir per 20 metų 

siuoju švyturiu. Kiekvieno veika
lo kalba skirtinga, gražiai įvai
ruoja. Jo kūrybos vertę iškelia 
iki aukštumų temų platumas, jo 
kalbos grožis, jo vaizduojamų 
žmonių ryškumas ir psichologi
nis tikrumas bei veikalų idėjinis 
svoris. V. Krėvė iškėlė lietuvių 
literatūros lygį j menines aukš
tumas ir sukūrė visą eilę perso
nažų, sprendžiančių gilias pro
blemas, epochines problemas, 
tiek ir pilkos aplinkos asmeny
bių. labai gyvų ir ryškiu. Tik 
orisiminkime audringąjį Šarūną, 
rūstųjį Skirgaila, Erodą, Jehudą 
'š Keriioto. skerdžių Lapiną ir 
“bedievi” Vainorą iš šiaudinės 
Pastogės! V. Krėvė iškėlė lietu
viu literatūra iš siauro ir provin
cijos pobūdžio j europinį lygį 
nagilindamas jos turinį ir pasek
damas moderniąsias literatūros 
sroves. Jo kūrvbos veikalų išlei
do tremtv Suduva, Terra, o ne
seniai J. Kanočius Bostone puo
šnu 6 tomu V. Krėvės raštu rin
kini nrof: V. Maciūno redaguo
ta. Australiįoie LKF Metraštv 
atsnausdinta io du dalykėliai iš 
“Dangaus ir Žemės Sūnų”: Gali
lėjos žveiu tame ir Smūgiu ke
liu. V. Krėvei Amerikoje pa
smerkus dabartine santvarka So
vietinėje Lietuvoje, iis ten buvo 
visai ignoruojamas ir išbrauktas 
iš gvvenimo. nesnausdinama io 
kūrvha. Pašvtoiui mirus dabar 
vėl nasirodo io veikalų naujų lai
du ir tvla nutraukta.

Jo mirties dešimtmetį geriau
siai paminėsime perskaitę iš nau
jo mūsų tautos milžino dvasią at
gaivinusio raštus, iš kurių byloja 
nuostabi senovės Lietuva, gyva- 
sai kaimas bei didinga žmogaus 
dvasia. 

vokiečių spaustuvėse spausdino 
Valančiaus ir kitų paruoštas 
knygas arba kartojo senų, išleis
tų prieš spaudos draudimą, kny
gų laidas. Spausdindami tokias 
knygas, rašė senuosius leidimo 
metus, Valančiaus aprobatą, Vil
niaus Zavadskio spaustuvę ir 
cenzūros leidimą. Visa tai buvo 
daroma tik žandarų akims ap
dumti, nes paaiškėjo, kad per 
kratas policija ne visada atima 
seniau išleistas knygas. Nuo 
1888 m. lietuviškų knygų leidi
mas Prūsuose perėjo į spaustu
vininkų Mauderodės ir Rylende- 
rio rankas.

Nuo 1875 m. Lietuvą pradėjo 
pasiekti Amerikoje leidžiamos 
lietuviškos knygos, kurios irgi 
slapta buvo gabenamos per sie
ną. Lietuviškos spaudos frontas 
visiškai sutvirtėjo pradėjus eiti 
“Aušrai” (1883) ir kitiems lietu
viškiems laikraščiams.

Spaudos platinimas vis tobu
lėjo. Kūrėsi slaptos, labai veik
lios spaudos platinimo draugijos, 
kurių išliko tik vardai, nes slap
tame darbe niekas narių sąrašų 
ir užrašų nevedė. Plačiau žino
mos pasidarė tik tos, kurių na
riai nukentėjo nuo policijos, 
kaip pav. Garšvų kaimo organi
zacija, Marijampolės Sietynas, 
Lietuvos Motinėlė ir kitos.

Pasižymėjo garsūs knygnešiai 
ir knygnešių organizatoriai: Jur
gis Bielinis — Bieliakas, kuris 
veikė per visą spaudos draudimo 
laikotarpį ir per kurio rankas 
perėjo pusė visų į Lietuvą įga
benamu knvgu, kun. M. Sidara
vičius ir eilė kitu, kurių vardus 
čia neįmanoma išminėti. Kauno 
ir Seinų kunigų seminarijos, Vei
verių mokytoju seminarija, Kre
tingos pranciškonų vienuolvnas, 
V7!. Putvinsko Šilo — Pavėžupio 
dvaras, daugumas klebonijų vir
to draudžiamųjų knygų sandė
liais ir platinimo centrais. Visa 
Lietuva tano apjuosta gerai or
ganizuotu knygų platinimo tink
lu. Kiekviename miestelyje ar 
bažnvtkaimyje buvo galima jų 
isigvti.

Iki to laiko nei vienas istori
jos nosūkis nebuvo taip visuoti
nai ir giliai palietęs tautos šir
dį. kaip ia palietė spaudos drau
dimas. Draudžiamuiu knygų ir 
laikraščiu gaminimas, gabenimas 
iu nėr siena ir platinimas apjun
gė ir sucementavo visa tauta. 
Draudžiamąii snaudos darba dir
bo ir baiorai ir elgetos, šviesuo
liai ir kaimiečiai, seniai ir vai
kai.

TO NETURĖTŲ..
(Atkelta iš psl. 2)

Atlikę pagal sutartį privalomus 
darbus kaip eiliniai darbininkai, 
dabar ateiviai iš Pabaltijo kraštų 
jau įsikūrę ir yra mūsų bendruo
menės dalis. Mes jiems tegalime 
pasiūlyti laisvę ir ramybę, tuo tar
pu jie iš savo pusės mums gali ir 
turi pasiūlyti žymiai daugiau. Jie 
augina dvikalbę jaunąją kartą, jų 
vaikai auga drauge su mūsų vai
kais, jie išlaiko savo kalbą, savo 
istoriją savo meną ir sugebėjimus, 
net savo tautinius šokius ir jie ga-
Ii duoti didelį įnašą mūsų kultū
rai, kuri dar tebėra kūdikystės 
amžiuje.

Dabar jie jau nebėra smalsumo 
objektai, maldaują užuojautos ar 
pasigailėjimo. Kaip įsipilietinę 
australai jie priimtini ir priimti 
į mūsų bendrą tautinį gyvenimą. 
Drauge su pilietybe jie įgijo teisę 
balsuoti ir savo politiniuose įsiti
kinimuose jie kietai priešinasi bet 
kam, kur tiktai kvepia komunizmu. 
Jie nenori, kad jų namų tragedija 
pasikartotų Australijos šalyje ly
giai kaip jie ir neprekiauja savo 
kentėjimais. Tačiau jie gali mus 
perspėti prieš komunizmą. Po 
dvidešimt metų jie vistiek dar ne
supranta, kodėl trys mažos, nepri 
klausomos ir taiką mylinčios tautos 
palieka brutaliai pavergtos, ne
žmoniškai persekiojamos, kaip kad 
jie patys yra patyrę. Į tremtį jie 
išnešė tautų likučius, tautų, triuš
kinamų komunistinio teroro. Ir 
drauge su Berlyno siena, stovinčia

ti knygnešio darbas buvo sun
kus ir pavojingas. Policija ir žan
darai tykodavo kiekviename 
žingsnyje — pasienyje ir krašte. 
Visur reikėjo bijoti, slapstytis, 
išsisukinėti. Žandarai lietuviškas 
knygas ir įnirtimu gaudė, knyg
nešiams susekti naudodami šni
pus ir įskundėjus. Tačiau ir to
kiomis aplinkybėmis knygnešių 
darbas nesiliovė. Tamsiausiomis 
rudens ir šalčiausiomis žiemos 
naktimis, kada pasienio sargybi
niai ne taip budrūs, pavojaus 
gyvybei nežiūrėdami gabeno 
knygnešiai lietuviškas knygas per 
sieną, nes jų pareikalavimas 
krašte vis didėjo. Daug knygne
šių pateko į žandarų rankas. 
Sugauti su kygomis knygnešiai 
buvo baudžiami nuo 1 iki 5 me
tų kalėjimo arba nuo 3 iki 5 
metų ištrėmimo j Sibirą, o kar
tais ištrėmimas buvo jungiamas 
kartu su kalėjimu. O kas, su
laikomas pasienyje, bandyda
vo pabėgti, tą nušaudavo vieto
je. Be to žandarai sugautus knyg
nešius bausdavo asmeniškai, dėl 
savo malonumo žiauriai mušda
mi, mušimais atimdami sveikatą 
ir suluošindami visam gyveni
mui.

Žinomieji knygnešiai ir ju žy
giai buvo plačiai aprašyti Petro 
Rusecko dvieju tomų veikale 
“Knygnešys”. Bet ir tose knygo
se ne visi spaudos kovotojai bu
vo paminėti, nes ne visi yra ži
nomi. Niekas tiksliai nežino, kiek 
knygnešių žuvo, kiek ju kentėjo 

(Pabaiga psl. 5)

SPAUDOJE

MES AUSTRALIJOJE
Dienraščio “Draugo” š. m. ba

landžio 29 d. numeryje rašytojas 
Pulgis Andriušis savo straipsnyje 
“Laukiame jūsų kaip pūdymas ge
gužės lietaus” gražiai aprašo Aus
tralijos lietuvių pasiilgimą lietuvių 
krepšininkų rinktinės (ji jau čia!), 
kur tarp kita ko užkliudo ir Aust
ralijos lietuvių neplaningą kūri
mąsi (kaip ir visur kitur) Ten ra
šoma:

“Susišūkavome ir mes Austra
lijoje, nereikėjo net skaitliukų, 
pakako dviejų rankų pirštų. 
Vienas ministeris, vienas profe
sorius, daugėliau inžinierių, gy
dytojų (jų tik nežymi dalelė 
pakartotinai baigė čia univer
sitetus), trys rašytojai (iš 96 
draugijos narių), keletas daini
ninkų, keletas dailininkų, kele
tas chorvedžių, tautinių šokių 
vadovų ir keletas žymesnių spor
tininkų. O dar tą saujelę pada
linkime į septynias pagrindines 
lietuvių kolonijas (Perthas, Ade
laidė, Hobartas, Melburnas, Gee- 
longas, Sidniejus, Brisbanė) ir

kaip laisvės užtvara, kad visas pa
saulis matytų, jie gerai žino, kad 
kas įvyko su jų tautomis, ateity 
gali pasikartoti.

Panašiai gali įvykti ir pas mus 
Australijoje. Toli siekianti sovietų 
ranka per Jungtines Tautas pri
vertė ir Australiją vykdyti per- 
ankstyvą apsisprendimą Naujosios 
Gvinėjos žmonėms. Jau yra susi
kirtimų Port Morsby mieste, kurio 
taryba šaukiasi daugiau policijos, 
kad pažabotų vietinių atakas, ku-
riems peranksti atleisti varžtai. 
Rusijos reikalavimas kuo greičiau 
suteikti apsisprendimo teisę Nau
josios Gvinėjos žmonėms yra ne 
kas kita kaip pirmas žingsnis mūsų 
šiaurės į sovietizaciją. Sovietinio 
aštuonkojo čiauptai krypsta į 
Australiją ir mes turime gerai pa- 
sipurtinti kratydamies savo insu- 
liarinio pasyvumo ir paklausyti 
naujųjų mūsų piliečių, kurie kas
met vieną dieną apgedi savo žuvu
sius kovoje už laisvę ir kurie su 
sopuliu prisimena savuosius vyrus, 
moteris ir vaikus, išplėštus iš na
mų 1941 m. birželio 14 d., sugrūs
tus kaip gyvulius prekiniuose va
gonuose ir išvežtus pražūčiai į Si
biro tyrus.

Birželio 14-ji yra jų tautinė ge
dulo diena ir jiems lygiai turi to
kią gilią prasmę, kaip mums ba
landžio 25-ji. Gal net'ir daugiau, 
nes iš mūsiškių tik nedidelis pro
centas perėjo Gallipoli pragarą, 
tuo tarpu kiekvienas Pabaltijo
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dabar jau gaunamas ir 
Australijoje.

Sydnejuje reikalaukite pas
M. PETRONĮ 

152 Liverpool Rd., Enfield •
Tel. 74 5727

gausime po vieną septindalį pro
fesoriaus (ir to paties jau ne
bėra Australijoje!) kiekvienai 
apylinkei, po vieną septindalį 
ministerio (ir tas jau senokai 
miręs)! Vadinasi, neplaningumą 
dar sykį pakartojom, iškėlę koją 
išdegusion australų žemėn, kur 
aklas likimas nuspyrė, ten ir 
ikšiandien gyvename, nors ir nie
kas nedraudė įsikurti viename 
ar dviejuose šyšionikščiuose did
miesčiuose. Dabar jau per vėlu, 
kai pasistatėm dėdės Tomo lūš
neles per mylių mylias nuo se
kančio lietuvio.

Išsidraskymas į vienkiemiui 
mums atnešė neišpasakytus 
nuostolius. Vietoj vienų ar dvie
jų šaunių, įspūdingų dangorai
žių (a la Londone), dabar tu
rime septynias ar daugiau lūš
neles, kurias iškilmingai vadina, 
me bendruomenės rūmais, vietoj 
vieno didelio praštmatnaus cho
ro, turime šešis choriukus “at
sipirkimui saviesiems klausyto
jams”, vietoj vieno stipraus 
sporto klubo, tenkinamės šiaip 
taip suklijuotais klubukais”.

Pajieškojimai
A. BIKULIČIUS, vedęs T. Zagors- 
kaitę, gyvenęs Pajuostėj, Panevė
žio apskrity, pats ar žinantieji apie 
jį prašomi rašyti: A. česnickai, 
Lithuanian House, 2 Ladbroke 
Gdns., London. W. 11, England.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškomi Albinas Savickas ir 

Leonas Zigmantas, gyvenantieji 
Australijoje. Prašomi atsiliepti 
šiuo adresu:

Algirdas Boturlovas, 29018 
Barjode Rd., Willowich, Ohio 
44095, U.S.A.

tautų žmogus, gyvenąs tarp mūsą, 
pats asmeniškai patyręs ir išgyve
nęs terorą, kuris, atrodo, yra ko
munistinio valdymo pagrindas.

Jų gedulo dieną susikaupkime 
ir mes, junkimės su pabaltiečiab 
Adelaidėje, lygiai kaip ir jie drau
ge su mumis dalyvauja Anzac die
noje, mums gedint savųjų. Tačiau 
visų pirmiausia išklausykime ir 
susidomėkime jų perspėjimu, nes 
mes vis neįsisąmoniname jų trage
dijos. Net juodžiausias istorijos 
lapas neprilygsta anai 1941-jų m. 
iš birželio 13-sios į 14-ją nakčiai; 
ir kai šie žmonės kalba, jų balsas 
yra autoritetingas, ir šito jų pers
pėjimo mes Australijoje neturėtu
me ignoruoti.

Taip, dar nevėlu išklausyti if . 
dar nevėlu pasimokyti. Bet svar
biausia dar nevėlu pasirūpinti, kad 
TO NETURĖTŲ ĮVYKTI ČIAI
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Per Aspera...
(Tęsinys)

kalėjimuose, kiek buvo ištremtų 
į Sibirą ar kitas tolimas Rusijos 
sritis, bet jų skaičius siekia tūks
tančius. Jie liko nežinomais 
knygnešiais. Visi jie, atidavę sa
vo gyvybes už lietuvišką raštą, 
dėl lietuviškos knygos praradę 
sveikatą, kalėję kalėjimuose ir 
kentėję ištrėmimą yra garbingie
ji mūsų tautos kankiniai, savo 
pasiaukojimu skynę Lietuvai 
kelią į šviesą. Sitų kultūros ko
votojų atminimą prašau pagerb
ti tylos ir susimąstymo minute.

Kas vertė knygnešius gyvybė
mis mokėti už knygą? Jei tie 
žmonės būtų jieškoję pelno, jie 
būtų nešę kitas kontrabandines 
prekes: gelumbę, arbatžoles, spi
ritą ar tabaką. Būtų jiems bu
vęs pelningesnis ir ne toks pavo
jingas darbas. Iš to matome, kad 
tikrieji knygnešiai gyvybės kai
na pirko spausdintą žodį ne dėl 
pinigo, bet dėl kilnios idėjos. 
Ne pinigais stūmė juos į pavo
jingus žygius per sieną, o rusų 
valdžios skaudus užgavimus reli
ginių ir tautinių jausmų.

Ištikimybė lotyniškom raidėm 
pradžioje turėjo ištikimybės Ka
talikų Bažnyčiai reikšmę. Nešti 
draudžiamas knygas buvo šven
toji kankinystė už tikėjimą, lygi 
širmųjų amžių krikščionių kan- 
tinystei. Laikui bėgant šalia ti- 
tybinio motyvo iškilo ir vis la- 
>iau stiprėjo tautinio sąmonin
gumo motyvai, bei priešingas 
nusistatymas rusų raidei pasiliko 
visą laiką nepasikeitęs.

IŠBUDINTA TAUTINĖ 
SĄMONĖ

Persekiojama lietuviška spau
da stiprėjo ir augo. O su ja au

go ir žmonių tautinis susiprati
mas. Lietuvis, bekovodamas už 
maldaknygę, palengva pradėjo 
pajusti, kad jis kovoja ne vien 
kaip katalikas su provoslavija, 
bet ir kaip lietuvis su Rusija, 
svetima valstybe, norinčia pri
mesti jam savo valią. Kilo vis 
labiau didėjanti antipatija ru
sams. Kartu kilo klausimai — 
kodėl lietuvius svetimieji valdo? 
kas esame kaip tauta? kokia mū
sų praeitis? Kokie lietuvių tau
tos ateities uždaviniai?

Į tuos klausimus atsakymą 
davė pirmasis lietuvikas laikraš
tis “Aušra”. Tautinę temą toliau 
vis plačiau ir ryškiau gvildeno 
“Varpas”, “Apžvalga”, “Tėvy
nės Sargas” ir kiti laikraščiai, 
kurių per 21 metus iki spaudos 
atgavimo pasirodė net dešimt. Iš 
jų bendradarbių sąrašų matosi, 
kad slaptąjį spaudos darbą dir
bo visa pobaudžiaviniais laikais 
išaugusi šviesuomenės karta, ku
ri dar ir neprklausomybės lai
kais maždaug iki 1930 metų žy
miai reiškėsi ir mūsų literatūro
je ir visuomeniniame tautos gy
venime.

MILIJONINIAI TIRAŽAI
Prof. V. Biržiška apskaičiavo, 

kad spaudos draudimo metu per 
40 metų Prūsuose buvo išspaus
dinti 1.352 lietuviškieji leidiniai 
ir knygos. Jų bendras tiražas yra 
5.543.575 egz. Tačiau ne visos 
tos knygos galėjo patekti į Lie
tuvą. Pasienyje kasmet sugau
davo ir sunaikindavo maždaug 
no 20.000 egz. knygų arba 
800.000 knygų per visą spaudos 
draudimo laiką. Tačiau ir to

kiam dideliam knygų skaičiui 
žuvus, 4i milijono lietuviškų 
knygų pasklido Lietuvoje ir at
liko milžiniškos reikšmės tautinį 
švietimo darbą.

Todėl spaudos draudimas nors 
ir pareikalavo daug aukų, nors 
atitraukė nuo kūrybos darbo pa
čias geriausias tautos jėgas, nors 
ir sutrukdė normalų kultūrinį 
vystymąsi, bet kartu tam pačiam 
tikslui siekti suartino šviesuo
menę su liaudimi ir jų bendro
mis pastangomis, vieningoje ko
voje už lietuviško žodžio laisvę 
atbaigė istorinį lietuvių tautos at
gimimo vyksmą.

LAIMĖTA KOVA

Salia pogrindyje vedamos ko
vos už lietuvišką spaudą, lygia
grečiai buvo daromos ir legalios 
pastangos spaudos laisvę atgauti. 
Tiek vysk. Valančius, tiek ir jo 
įpėdiniai Žemaičių vyskupo sos
te A. Beresnevičius, A. Bara
nauskas, M.L. Paliulionis prašy
mais ir protestais bandė caro 
administraciją nukreipti nuo pik
tų jos užmanymų. Leidimu lie
tuviškas knygas spausdinti rūpi
nosi ir kunigaikštis Oginskis. 
Lietuvos šviesuoliai K. Jaunius, 
J. Basanavičius, Maironis ir ki
ti rusų laikraščiuose rašė straips
nius tuo reikalu ir lenkė rusų 
šviesuomenės simpatijas į lietu
vių pusę. Kiekvienas Lietuvos 
valsčius rašė peticijas carui, pra
šė spaudos ląisvės. Pagaliau gar
sios bylos inž. A. Macijausko ir 
P. Višinskio dėl lietuviškos rai
dės, pasiekusios pačią augščiau- 
siąją Rusijos teismo įstaigą — 
senatą, įrodė, kad Rusijos įsta
tymuose visai nėra tokio įstaty
mo, draudžiančio lietuvių spau
dą ir kad toks spaudos draudi
mas neturi teisiškos galios.

Caras spaudos laisvę Lietuvai 
grąžino 1904 m. balandžio 24 
- gegužės 7 d. Grąžino ją ne dėl 
to, kad lietuvių argumentai bū
tų jį įtikinę bet dėl to, kad jo im • 
jerija, bręstant vis labiau revo- 
iucinėms nuotaikoms, pradėjo 

braškėti iš vidaus ir jau buvo 
reikalinga ramybė.

Kova už lietuvišką spaudą yra 
reikšmingas mūsų tautos istori
nės raidos laikotarpis. Jis visiems 
ryškiai pademonstravo dorinės 
jėgos ir teisės pergalę prieš bru
talią ir aklą prievartą, arba kaip 
i. Kazokas, rašydamas Mūsų 
Pastogėje apie spaudos draudi
mą, taikliai pastebėjo, kad “dva
sios negalima nugalėti kardu”.

“NEWS DIGEST — INTERNATIONAL” 
SKAITYTOJAMS, ATSTOVAMS IR RĖMĖJAMS

Atkreipiame mūsų atstovų ir skaitytojų dėmesį, kad vietoje 
pirkus žurnalą atskirais numeriais kviečiame užsiprenumeruoti vi
siems metams, kas labai sumažintų mūsų darbą ir išlaidas. Ta pa
čia proga pranešama, kad nuo šio numerio įvedama:

a) garbės prenumeratoriai, įmokėję £5.0.0 metams ir
b) rėmėjai prenumeratoriai, įmokėję £1.0.0 metams.
Būsime giliai dėkingi, kas išgalės mus tokiu būdu materialiai 

paremti.
Visiems atstovams ir platintojams ypatingą dėmesį reikėtų at

kreipti išplečiant “N.D.-I.” kitų tautybių tarpe, ypač australų visuo
menėje prikalbinant prenumeratorių, rėmėjų ir garbės prenumera
torių.

Pasiliekame iš anksto dėkingi Jums visiems už aukas ir pa-’ 
stangas. “NEWS DIGEST — INTERNATIONAL“

REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA
BOX 62 P.O. BELMORE,N.S.W.

Pasirengimai olimpijadai. Amerikietis John Pennel, treniruo
damasis olimpijodai, kuri įvyks Šiais metais spalio 10 — 24 
d.d. Tokio mieste, Japonijoje, iSSoko su kartimi 17 pėdų.Svarbu Newcastle Lietuviams

AMERIKOS LIETUVIAI SPORTININKAI NEWCASTLE MIESTE
Autobusas, vežąs Amerikos lie

tuvius krepšininkus ir svečius iš 
Sydney atvyksta į Newcastle lie
pos 15 d. (trečiadienį) 1.30 vai. 
p.p. Visi, kuriems leidžia sąlygos,

vai). Dvi’ televizijos stotys priža
dėjo atsiųsti savo filmuotojus.

Newcastle miestas turi stipriau
sią krepšinio komandą Australi
joje. Šio miesto krepšininkai pas-

atvyksta prie City Hali, kur susi
pažinsime su svečiais.

2 vai. p.p. įvyksta “Civic Re
ception” pas Newcastle burmistrą. 
3 vai. p.p. vykstame į Broadmea
dow “Mara Lynne”, kur valgysi
me pietus ir pabendrausime su 
svečiais Amerikos lietuviais. 5 vai. 
p.p. žaidėjai vyksta į krepšinio 
stadioną priešžaisminei treniruo
tei. Visi kiti pasiliekame valgyklo-

kutinių trejų metų laikotarpy lai
mėjo prieš stipriausias Sydnejaus 
komandas mažiausiai 25 taškų 
skirtumu. 1963 m. Melbourne niu- 
kastliečiai laimėjo “Pan-Pacific 
Championship”. 1964 m. komandi
niame Australijos krepšinio tur
nyre, kuris vėl įvyko Melbourne, 
Newcastle krepšininkai laimėjo 
prieš stipriausias Viktorijos ko-

mandas: Church (67:58), Reno 
(58:54), ir prieš stipriausias South 
Australia komandas — A.SK. 
(latviai 73:50) ir prieš Budapest 
laimėjo net dvidešimt taškų skir
tumu.

Rungtynės įvyks moderniame 
krepšinio stadione, kurio statybai 
vadovavo lietuviškos kilmės .T. 
McClusky. Jo tėvas gimęs Lietu
voje, pavardė Prabočius.

Newcastle lietuviai kviečiami 
kuo skaitlingiausiai atsilankyti. 
Rungtynės, mano manymu, bus 
kietos ir įdomios. Stasys Žukas

Padėkos

je ik 7 vai. vak. Tada važiuosime 
į krepšinio stadioną, kur 7.30 vai. 
prasidės priešžaisminė programa. 
8.30 vai. krepšinio rungtynės taip KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Amerikos lietuvių ir Newcastle 
miesto rinktinės. Antrasis rung
tynių kėlinys bus transliuojamas 
per 2NX radio stotį (9 — 9.30

PRANEŠIMAS
M.L.M.S.G. D-jos Joninių pobū

vio loterijos laimėtojai:
I — P. J. Červinskas — žalias 

G91 transistorinis radio.
II — P.M. Tamašauskas — 

D43 mėlynas elektrinis kavos per- 
kuliatorius.

III •— P.S. Meiliūnienė — 
geltonas G7 automobilio šaldytu
vas.

Bilietus traukė PJ. Pelenaus- 
kas, tikrino P.J. Kairiūkštienė.

Visoms Ponioms ir Ponams, pri- 
sidėjusiems prie loterijos bilietų 
platinimo D-jos vardu nuoširdžiai 
dėkoju.

Melbourne L.M.S.G. D-jos 
Pirmininkė

PADĖKA
Jaunam advokatui p. Antanui 

Fišeriui, sutvarkiusiam p. Idos 
Stanaitytės testamentą ir atliku
siam kitas legalias operacijas be 
jokio atlyginimo, MLMSoc. Glo
bos D-jos vardu nuoširdžiai dėkoju.

A. Matnkevičienė
M.L.M.S.G.D-jos Pirmininke

Sydnejuje vaikšto gandai, kad 
Ku-ka metė rašęs ir stojo į krep
šininkus. Teisybė, tik čia mažas 
kalbinis apsirikimas: jis stojo už 
krepšininkus.

*
Ligi šiol težinojome tik dvi už

dangas politiniame leksikone: ge
ležinę ir neseniai bambukinę. Pasi
rodo, kad P. Andriušis pačioje 
Australioje atrado dar vieną — 
vilnonę uždangą. Rašydamas dien
rašty “Drauge” apie krepšininkų 
iš Amerikos pasiilgimą Australi
joje, mūsų laureatas rašo: "Tačiau 
australų liaudis lindi už vilnonės 
uždangos, kurią tegalima pralauž
ti sportu”, ir, būtent, “Amerikos 
lietuviai krepšininkai vieninteliai 
gal pralaužti šią vilnonę uždangą.

*
Pasitaiko ir tokių faktų: į ano 

savaitgalio “Dainos” choro kon
certą atvyksta vienas pavėlavęs 
klausytojas ir nusipirkęs bilietą 
klausia, ar jau seniai prasidėjo. 
Budintis prie durų atsakė, kad tik 
dvi dainos tepadainuotos. Tada pa
vėlavęs pareikalavo, kad tas prie 
durų kontrolierius jam padainuotų 
tas dvi dainas, nes jis sumokėjęs 
pinigus už pilną koncertą!

♦
Sunku gyventi perdėtai tau

piems. Antai į “Dainos” koncertą 
atsirado drąsuolių, kurie norėjo

I MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS g 
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sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia- 
jam giminaičiui ar draugui pagerbti.

įeiti su užpernykščiais bilietais, 
tačiau budrūs kontrolieriai tuoj at
skyrė pelus nuo grūdų.*

Solistė G .Vasiliauskienė, sėk
mingai koncertavusi su “Dainos” 
choru liepos 4 d. Sydnejuje, prisi
pažino kad ji sutinkanti dainuoti 
visur, kur tik lietuvių bus kvie
čiama be jokio honoraro išskyrus, 
kad būtų apmokėtos kelionės išlai
dos. Sakyčiau, kitos lietuvių kolo
nijos turėtų tokį solistės pasiūly
mą labai ir labai priimti į širdį: 
geresnės reprezentantės tokiomis 
sąlygomis niekad negalima net ir 
susapnuoti. *

Dirigentas p. K. Kavaliauskas 
po paskutinio choro koncerto pri
siekė niekad žiemos metu koncerto 
nerengti, nes, esą, pusė choristų 
varvančiom nosim, kita pusė užki- 
musiom gerklėm. Neprieštaraujant 
gerb. dirigentui, nors klausytojai 
iš paskutinio “Dainos” koncerto 
būtų kitokios nuomonės. Vieno mu
zikos autoriteto pareiškimu pasku
tinysis “Dainos” pasirodymas bu
vęs vienas iš geriausių!”*

Newcastle australai krepšininkai 
labai užsigavę, kad šiame mieste 
tebus žaidžiamos su svečiais Ame
rikos lietuviais tik vienos rungty
nės. Jie motyvuoja tuo, kad Ame
rikos lietuviai bijo Newcastle krep
šininkų, kurie esą pajėgiausi viso
je N.S.W. valstijoje.*

Amerikos lietuvių spaudoje 
rašoma, kad Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas Juo
zas Bačiunas perleido savo gar
siąją Tabor Farmą Valdui Adam- 
kavičiui, o pats įsigijo Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę. Malonu 
tai girdėti žinant J.J. Bačiūno 
sugebėjimus: jeigu jis iš tyrulių 
padarė patraukliausią vietą Ame
rikoje, tai lygiai iš pasaulio lietu
vių trupinių jis sukurs sau lygios 
neturinčią vienalytę ir harmonin
gą lietuvių bendruomenę. Kad tik 
jo sveikata išlaikytų!

MELBOURNO APYLINKES 
VALDYBA NUOŠIRDŽIAI 

DĖKOJA
Birželio 14 d. išvežimų minėji

mo programos dalyviams: inž. K. 
Mieldažiui, skaičiusiam kruoščiai 
paruoštą ir įdomią paskaitą, pa
rapijos mišriam ir vyrų chorams 
ir tų chorų dirigentui p. P. Mor
kūnui, p.p. Prašmutienei, D. Ja
kubauskaitei, G. Kalpokui ir Ritai 
Tamošiūnaitei, gražiai išpildžiu- 
siems meninę minėjimo progra
mos dalį.

Prezidento Antano Smetona* 
mirties dvidešimtmečio minėjimą 
suorganizuoti ir pravesti padėju
sioms: kun. P. Vaseriui, atnašavu
siam už velionį šv. Mišias ir pasa
kiusiam gražų pamokslą apie mū
sų valstybės pirmąjį ir paskutinį 
prezidentą, J. Meiliūnui, skaičiu
siam minėjime paskaitą, dail. V. 
Simankevičiui, nupiešusiam prez. 
A. Smetonos portretą, K. Balto
kui už Vytį, A. Karazijienei, E.

Vaičiulytei, B. Bertašiūtei, Mr. 
R. Kenny — švambarytei ir Pr. 
Zdanavičiui gražiai ir nuotaikin
gai atlikusiems meninę programos 
dalį.

Džiugo Tuntui, Sporto Klubui 
“Varpui” ir Lietuvių Veteranų 
Sąjungos “Ramovei”, dalyvavu
siems pamaldose su savo vėliavo
mis.

Jaunimui — skautams-tėms ir 
sportininkams bei sportininkėms, 
padėjusiems gėlių puokštes prie 
prez. A. Smetonos portreto. Vi
siems nuoširdžiai dėkojame.

Melboumo Apylinkė* Valdyba

PADĖKA

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Pirmininkas p. J.J. Bachunas pa-

TARASO ŠEVČENKOS 
METAI

Ukrainiečiai šiuos metus yra 
paskelbę savo literatūros pradinin
ko Taraso Ševčenkos metais. Tai 
150 metų nuo jo gimimo. Jis buvo 
baudžiauninko sūnus, tik vėliau 
geradarių išpirktas už 2500 rublių. 
Jaunystėje 1829 — 31 metų Šev- 
čenko gyveno Vilniuje, kur paslap
čiomis (dar tebebuvo baudžiaunin
kas ir vieno augšto rusų valdinin
ko pažas) ėmė mokytis piešimo pas 
garsiuosius Vilniaus dailininkus — 
J. Rustemą ir J. Lampį.

Vėliau jis išgarsėjo kaip pirma
sis ukrainiečių tautos poetas ir ko
votojas dėl Ukrainos laisvės. Už 
tą buvo kalintas caristinės Rusijos 
kalėjimuose.

Jo 150 metų sukaktį Melbourne 
ukrainiečiai labai iškilmingai at
šventė Melbourne miesto savival
dybės iškilmingoje salėje. Minė
jime dalyvavo labai skaitlingai pa
tys ukrainiečiai su visa savo pa
sauline ir bažnytine vadovybe prie
kyje. Minėjime buvo daug ir sve
timtaučių su Australijos federali- 
niu ministru garbės prezidiume. 
JAV ukrainiečiai ruošiasi savo di
džiajam tautiečiui pastatyti Wa
shingtone paminklą. Dėl to spren
dė net kongresas ir pasisakė tei
giamai.

Sukaktis paminėta iškilmingai 
ir pačioje Ukrainoje. Išleisti jo 
raštai, suruošta akademija paruoš
tas ševčenko gyvenimo filmas, 
žinoma, ten jis rodomas nuspal
vintai pagal marksistinio komuniz
mo dvasią.

aukojo £10 (dešimt svarų) Mel
bourne Lietuvių Brolijai (Senelių 
Prieglaudai).

Garbingas Tautieti, Jūsų dėme
sys ir Jūsų duosni ranka neap
lenkė ir mūsų kuklios organizaci
jos. Jūsų auka yra didelis įnašas 
mūsų savišalpos jaunai organiza
cijai ir morališkai ir materiališ
kai.

Priimkite mūsų širdingą padė
ką, Gerb. p. J.J. Bachunai.

Melboumo Lietuvių 
Brolijos Valdyba

*
Rugpjūčio 8 d, Adelaidėje įvyks

ta didelė šventė: tą dieną ądelai- 
diškių “Lithuania” choras, vado
vaujamas nuo pat pradžios p. V. 
Šimkaus, rengia grandiozinį, pen
kiolikos metų sukakties koncertą, 
į kurį pakviesta ir kitų Australi
jos lietuvių chorų dirigentai. Te
ko nugirsti, kad pakviestas ir da
lyvaus ALB Krašto Valdybos pir
mininkas p. I. Jonaitis.

*
Dabar jau įsikinkėme kaip rei

kia: Amerikos lietuviai krepšinin
kai jau mūsų tarpe ir m ūsų visų 
moralinis imperatyvas juos, kaip 
svečius ir kaip lietuvius reprezen
tantus kaip galint daugiau pager
bti ir kuo šilčiau pagloboti.

*
Vienas iš aktyviųjų Mūsų Pas

togės bendradarbių ir iškiliausių 
liet, žurnalistų Australijoje p. V. 
Radzevičius neseniai buvo susir
gęs ir nuvežus į ligoninę jam 
padaryta operacija. Ligonis svei
ksta ir M.P. Redakcija savo ben
dradarbiui linki kuo greičiau pa
sveikti.

. *
Dalyvaujant šimtinei svečių 

stud. I aima Radzevičiūtė neseniai 
atšventė savo 21-jį gimtadienį 
Adelaidės Liet. Namuose.*

Snatr’oje skaitėme apie atvyks
tančių krepšininkų ūgį pėdomis ir 
inčais, bet tie skaičiai buvo tol 
nereikšmingi, kol pačių “milžinų” 
nepamatėme gyvų. Daugelis tikrai 
susirūpinę, kaip teks juos sugul
dyti. Ku-ka

♦

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

' Tel. 63-2231

LAISVĖS STATULA
šiemet sueina 130 m. nuo gimi

mo skulptoriaus Fridriko Augus
to Bartholdi, autoriaus Laisvės 
statulos New Yorke, ir taip pat su
eina 60 m. nuo jo mirties. Skulpto
rius buvo gimęs 1834 m. bal. 2 d. 
Alzase. Po Prancūzijos pralaimėji
mo kare su Vokietija 1871 m. ir 
siaučiant vadinamai Paryžiaus ko
munai, jis atvyko į JAV. Čia jam 
atėjo mintis New Yorko uoste įtai
syti statulą, kuri sveikintų atvyks
tančius imigrantus. Padedamas 
Prancūzų — amerikiečių sąjungos 
narių, jis rinko aukas, didžią 
dalį lėšų parūpindamas pats. Sta
tulos kūrimo darbą pradėjo 1874 
m. Galvai modeliu buvo jo paties 
motina.

Statula buvo baigta ir JAV- 
bėms padovanota po 10 metų. Ker
tinis akmuo statulos pamatams bu
vo padėtas prieš 80 metų (1884), 

■ir užsitęsė dveji metai, kol pama
tai buvo sumūryti. Statula dali
mis iš Europos buvo atgabenta į 
JAV ir jos dedikacija įvyko 1886

m. spalio 28 d., dalyvaujant prezi
dentui Clevelandui.

Bartholdi taip pat yra sukūręs 
jo vardu pavadintą fontaną Wa
shingtone ir Lafayette statulą 
Union aikštėje New Yorke. Skulp
torius Bartholdi mirė 1904 m.

ŠIRDIS IR ŠOKIAI
— Dar ne taip bloga, panele, — 

taria gydytojas. — Tai tik menka 
mažakraujystė. Ar jums, pavyz
džiui, šokant smarkiai plaka 
širdis ?

— Tai pareina nuo to, ponas 
daktare, su kuo šoku!

NORI VESTI
— Jūs norite mano dukterį vesti? 

Tuomet galiu jus paklausti: ar 
jūs turite turto?

— Atleiskite, pone direktoriau, 
jūs blogai mane supratote: aš no
riu jūsų dukterį vesti, bet ne 
pirkti.

5
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VARPO MERGINOS
KREPŠINIS MELBOURNE

Birželio 19 d. Albert Park krep
šinio stadione Varpo jauniai — 
berniukai ir mergaitės įrodė, kad 
jų jėgos gerokai sustiprėjo. Mer
gaitės, treniruojamos V. Kuncos, 
žaidė prieš Marks F klasę. Jauno
sios varpietės, kurios užima šiose 
varžybose antrų vietų, per ištisų 
žaidimų dominavo ir laimėjo san
tykiu 30:4. Taškus sumetė: D. 
Statkutė 20, A. šilvaitė 4, V. Bla- 
dzevičiūtė 4, kitos 2.

Varpo jauniai lošia B klasėje ir 
užima penktų vietų. Visiškai su- 
pyškino priešo "Demons” koman-

t MELBOURNO LIETUVIŲ SPORTO KL. “VARPO” ”

” PENK1OLIKMETINIS — JUBILIEJINIS

BALIUS
" įvyks “
” 1964 M. LIEPOS 24 D. (PENKTADIENI) ”- * _ „
’ ’ Brunswick Town Hali. Pradžia 8 vai. vak. Pabaiga 1 vai. 30 min. ryto.
; ’ Baliuj nuotaika, kaip ir visada Sporto Klubo baliuose — linksma ir jaunatviška. : :

Baliuje sutiksite sportininkus ir svečius iš Amerikos. ”
Geras orkestras. Nuotaikingos solo dainos. Turtingas bufetas valgiais ir gėrimais. ■;

“ Bilietai gaunami pas visus Sporto Klubo Valdybos narius.
Geelongo ir gyvenantieji Melbourne Apylinkėse lietuviai staliukus ir bilietus iš anksto " 

” užsisako šiuo adresu: A. Bladzevičius 14 Clarinda St., Essendon, W5, Vic. tel. 37-3192. ;; 
• * « ►
; “ Melbourno Liet. Sp. KI. "Varpas” -.

AUKOS IR. PASKOLOS
MELBOURNO LIET. NAMAMS

Daugumai Melbourne lietuvių 
pageidaujant, Melb. Lietuvių Na
mų Taryba praneša, kad Tarybos 
63-64 metų kadencijoje yra gau
ta aukų ir paskolų geresniems 
Lietuvių Namams įsigyti. Aukojo 
arba skolino:

Aukojo:
Bikulčiai T. ir A................ £ 100
Baltokas K......................... £ 50
Rekežiai J. ir V................. £7.4.0

Paikolos:
Adomavičiai B. ir V......... £ 100
Milvidas A. ..................... £ 100
Krausas A ...... ».............. £ 100
Krasauskas A. ................. £ 100
Dr. Didžys V..................... £ 100
Gilliam — Gilamas J...... £ 1 00
Vanagas B......................... £ 85
Antanaitis J. ................. £ 55
Mackevičius M. .............. £ 50
Petrašiūnas J..................... £ 50
Klupšas A........................... £ 50
Uigsienė E......................... £ 50
Mockus K............................ £ 50
Adomavičius J.................... £ 50
Vizbaras J......................... £ 50
Jasulaitis J......................... £ 50
Prašmutas K...................... £ 50
Popeliučka V. ................. £ 50
Dargia P............................. £ 50
Brėdikis Z......................... £ 50
Bredikytė K. ..................... £ 50
Butkus N............................ £ 50 

IS EUROPOS SANDELIŲ SIŪLOME SEKANČIUS 
POPULIARIUS MAISTO SIUNTINIUS:

COSMOS 1 .......... £ 18.15.0
10 sv. taukų, 10 sv. sviesto,
10 sv. cukraus, 10 sv. ryžių.
COSMOS 2 .............. £ 15.3.0
10 sv. taukų, 10 sv. cukraus,
10 sv. ryžių, 10 sv. kvietinių 
miltų.
COSMOS 4 ............... £ 16.6.0
20 sv. taukų, 10 sv. cukraus,

$ 10 sv. ryžių arba miltų.

COSMOS TRADING CO.
(Sav. A. Vaitiekūnas)

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. Tel. 379-2325
v Tik pirmos rūšies daniški, šveicariški, švediški produk- 

tai siunčiami; pristatoma Lietuvon per maždaug 6 savaites.
>■ Jokių extra primokėjimų. Suinteresuotiems siunčiamas pil- 
>*< nas katalogas.
£ PS. Ieškom agentų Sydnėjuj ir Canberroje. Dėl sąlygų prašom
[♦Į rašyti Essendonan.

K

S
k

dų santykiu 70:16. Taškai: A. 
Skimbirauskas 18, E. Firinauskas 
14, P. Jakubaitis 10, J. Verkulevi- 
čius 9, Z. Jakubaitis 8,-A. Milvydas 
4, G. Statkus 3.

VARPAS — NORTHRAYS
čia Varpų reprezentavo mergai

čių antroji komanda. Kietai kovo
jant pirmame puslaikyje mergaitės 
vedė 8:4. Antrame puslaikyje 
priešas neatsigriebė ir taip rung
tynės laimėtos 20:8. Taškai: D. 
Statkutė 12, R. žiogaitė 2, B. 
Crawley 2, A. šilvaitė O ir L. 
Aliminauskaitė 2. Margis

Plečkauskaitė L............... £ 50
Balsys L............................. £ 50
Pridotkas A. ..................... £ 50
Bieliauskas V..................... £ 40
Valys J............................... £ 55
Rekežiai J. ir V............... £ 30
Klupšas K........................... £ 25
Undzėnas A. ..................... £ 25
Dudėnas J.......................... £ 25
Jakutis V........................... £ 20
Tamašauskas A. ............. £ 20
Tamašauskas S................ £ 20
Pošiūnas V......................... £ 15
Mackevičius V.................... £ 10
Vaitkus V............................ £ 10
Linikienė J......................... £ 10
Adomavičius V............... £ 10
Žukauskas J. ..................... £ 10
Tamašauskas V................. £6.10.0
Žilinskas A. ................. £ 5.0.0
Tamulevičius S................. £ 5.0.0
Šilinsikas V...................... £ 5.0.0
Kazakevičius J................. £ 5.0.0
Arlauskas J..................... £1.10.0
Sukevičius V..................... £ 1.0.0
Koperatyvas "Talka” .... £25.0.0 
už pasinaudojimą liet, namų pa
talpomis.

YPATINGAS JUMS AČIŪ
’’Lietuvių Tautos tragiškųjų 14 

birželio minėjimų proga, lietuvy
bės židiniui LIETUVIŲ NAMAMS 
aukojame šimtą svarų...”

Tokio, jaudinančio turinio laiš
ką ir sunkiai uždirbamų dešimti-

COSMOS 6 .......... £ 20.3.0
40 sv. kiaulinių taukų.
COSMOS 8 .......... £ 10.18.0
40 sv. kvietinių miltų.
COSMOS 9 ............£ 24.9.0
20 sv. taukų, 20 sv. rūkytų 
lašinių.
COSMOS 10 .......... £ 17.17.0
20 sv. miltų, 10 sv. rūkytų 
lašinių, 5 sv. sūrio, 5 sv. ry
žių.
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JAU MŪSŲ SVEČIAI — Ame
rikos lietuviai krepšininkai Sydne- 
juje. Po ilgos kelionės, pailsėję ir 
sužaidę pirmųsias savo rungtynes, 
jie pradėjo savo penkių savaičių 
viešnagę Australijoje. Geriausios 
sėkmės, jums Amerikos lietuviai 
ir tegul jūsų buvimas pas mus at
neša gražiausius prisiminimus apie 
šių “Kengūrų žemę” priglaudusių 
ir mažų dalelę žmonių iš tolimosios 
Nemuno šalies Lietuvos.

PASKUTINĖMIS žiniomis vie
nas iš gerausių rinktinės krepši
ninkų F. Čekauskas į Australijų 
atvykti negalėjo ir jį pakeitė To
ronto “Aušros” geras žaidėjas 
Skilnykas.

SYDNEJAUS LIETUVIAI pa
rodė tikrų nuoširdumų svečių ap
gyvendinimo atžvilgiu ir kai kas 
iš norėjusių gauti sportininkų la
bai nusivylė jų negavę, bet kų gi 
padarysi, kai svečių atvažiavo tik 
21, o norinčių juos priimti buvo 
kone dvigubai. Komitetas, skirsty

žemiau išvardinti asmenys yra 
skolinę geresnių Lietuvių namų 
įsigijimui, bet laikinai atsiėmė, 
kol bus objektas konkrečiai per
kamas.
Dudėnas J..................... £ 500.0.0
Mičiulis P...... .............. £ 200.0.0
Balčiūnas J. ir E......... £ 100.0.0
Balčiūnas R.................. £ 50.0.0
Savaitienė M................. £ 50.0.0
Butlerienė M................. £ 50.0.0
Eimutis S..................... £ 30.0.0
Vasaris V. ................. £ 20.0.0

Melbourne Lietuvių Namų Ta
ryba nuoširdžiai dėkoja visiems, 
kurie remia mūsų namų fondą ir 
prašo visus Melb. Lietuvius kiek 
galima greičiau savo įnašais pa
skubinti geresnių Lietuvių Namų 
įsigijimą.

Primename visiems Melbourno 
Lietuvių Klubo nariams, kad me
tinis visuotinis Klubo narių susi
rinkimas kaip jau pranešta asme
niškai laiškais, įvyks liepos 19 d. 
1 vai. 30 min. p.p. (sekmadienyje) 
"M U” salėje 168 Hoddle St., 
Collingwood. Bus labai svarbių 
pranešimų, todėl prašome kuo 
skaitlingiau dalyvauti.

M.L.K. Taryba

nukių pluoštą man įteikė malonūs 
p.p. Alfonsas ir Teresė BIKUL- 
ČIAI birželio 14 tragiškų įvykių 
minėjimo proga.

Tai yra ne pirma jų auka, skir
ta lietuviškos dvasios ugdymui. 
Jie remia visas organizacijas, dir
bančias lietuvybės labui. Jis pats, 
būdamas jautrios sielos ir Tėvy
nės meilės jausmais vadovauda
masis nuolat sielojasi mūsų Tau
tos likimu ir iš jo akių dažnai nu
rieda gaili ašara bekalbant apie 
anų laikų gražiąją Lietuvą. Įteik
damas man tą didelę auką, p. Bi- 
kulčius pabrėžė, kad birželio 14 d. 
įvykių minėjimo diena, tai yra 
viena iš svarbiausių dienų mums 
išeivijoje, ir todėl tą dieną reikia 
mums pasisemti jėgų ir kovos 
dvasios, kad parodžius pasauliui, 
jog tauta nemirė, bet kovoja, nes 
lietuviška ugnelė plačiame pasau
lyje pasklidusių išeivių tarpe yra 
kurstoma ir negęstanti.

Melbourno Lietuvių Namų Ta
rybos ir narių vardu reiškiu Tam
stoms ypatingą padėką už šią au
ką ir gražias mintis, kurios, tikiu, 
susilauks visų lietuvių pritarimo.

K. Baltokai
Melbourno L.K. Tarybos Pirm.

SPORTO NUOTRUPOS
damas svečius žiūrėjo, kad jie bū
tų ne per daug išsklaidyti ir kad 
juos galima būtų kuo patogiau 
prstatyti į visas jiems reikiamas 
vietas.

SVEČIŲ PRIĖMIMO Komite
tui lengviausiai buvo Sydnėjuje 
susitvarkyti su svečių trausportu. 
Energingo “Kovo” pirmininko A. 
Šimačio pastangomis, kuris komi
tete yra transporto vadovas, buvo 
sudaryta transporto brigada, susi
dedanti iš pačio pirmininko, V. 
Binkio, D. ir J. Kriaucevičių ir 
Gedmino. Jie visus svečius spor
tininkus savomis mašinomis kiek
vienų dienų pristatys į visas vietas, 
kur tik jiems reiks būti.

KIEK GIRDISI, be Sydnejaus 
labai didelis susidomėjimas ir pa
siruošimai vyksta sostinėje Can- 
berroje ir krepšinio mieste New- 
castel'yje Sostinėje mūsų lietu
viai pirmųjų dienų daro priėmimo 
vakarienę, kurioje dalyvaus aukš
tų valdžios pareigūnų, kai kitų 
dienų Amerikos Ambasadorius da
ro krepšininkams priėmimų ir po 
rungtynių vėlai vakare jo padėjė
jas daro kitų jaukesnį žaidėjams 
priėmimų (žinoma) jei tik vado
vai su tuo sutiks ir leis krepšinin
kams ten dalyvauti? Nu, bet reik 
tikėtis, svečiai atsieks lengvų sos
tinėje laimėjimų, o to pasėkoje ir 
vadovai nebus jau toki kieti.

YPATINGI PASIRUOŠIMAI 
vyksta Newcastelyje. Be oficialių 
priėmimų pas miesto burmstrų, bū
simos vakarienės radio ir T.V. 
transliacijų, vietiniai australai 
krepšininkai ir jų vadovas dr. J. 
Raschke pradėjo savaitėje 4-rias 
dienas treniruotis ir nori žūt būt

DAR APIE ATVYKUSIUS
— Oficialusis vadovo V. Adain- 

kavičiaus administracinis padėjė
jas yra dr. R. Gaška, kuris, nega
lint kur pačiam vadovui dalyvau
ti, jį pavaduos.

— Dr. R. Gaška be kitų savo1 
pareigų yra ir oficialusis Ameri
kos krepšinio teisėjas. Apie tai 
buvo pranešta australų krepšinio 
vadovybei ir jie sutiko leisti ir 
jam šalia vietinių australų teisė
jauti, nors skirtumas tarp austra
liškųjų ir amerikoniškųjų taisyk
lių yra nemažas, tačiau jau anks
čiau šie skirtumai buvo išnagri
nėti ir jie turėtų nesudaryti di
delių sunkumų.

— Dėl anksčiau paskelbtų ži
nių, kad į Australijų neatvažiuoja 
F. čekauskas, įvyko tarpkontinen- 
tinis telegrafo nesusipratimas. Šį 
rytų pamatę sydnejiškiai vienų iš 
geriausių komandos taškų medžio
tojų — Frank’ų, išlipusį jau Syd- 

Lietuviai
LIETUVIAI PROFESORIAI 

ARGENTINOJE
Nuo 11.5.1964 prof. E. Paršelis 

profesoriauja Argentinos Katalikų 
Universiteto Gyvųjų Kalbų Insti
tute. Tame pačiame Universitete 
profesoriauja Juozas Mačernis.

Litoral Universitete, Rosario, 
profesoriauja Petras Krapovickas 
ir Hector Varneckas.

Tukumano Universitete agrono
mijos fakulteto dekanu yra prof. 
Antanas Krapovickas.

Chaco Universitete profesoriau
ja veterinarijos gydytoja Dr. Ire
ne Klusaitė — Bohler.

La Platos Universiteto humani
tarinių mokslų fakultete profeso
riauja Valentina Bukauskaitė — 
Persico.

Buenos Aires Universiteto me
dicinos fakultete (odontologijos 
skyriuje) profesoriauja Dr. Ona 
Miškūnaitė, o inžinerijos fakultete 
inžinieriai Guido Kasparas ir J. 
Fijalkauskas. (ALB)

★

Montrealio liet, skautai buvo 
surengę Jurginių mūgę, kuri davė 
1.222 dol. gryno pelno. Už šiuos 
pinigus nupirkta 16 palapinių.

DE GAULLE VOKIETIJOJE
Prancūzijos prez. C. de Gaulle 

neseniai lankėsi Vokietijoje, kur 
matėsi su Vak. Vokietijos vado
vais. Tartasi Bendrosios Rinkos 
kraštų politinio sujungimo reika-

laimėti. Kaip vietinėj spaudoj ra
šoma, tai krepšinio mėgėjai, o jų 
ten yra labai daug, įspėjami lie
pos 15 dienos vakarų palikti lais
vų, kad galėtų pamatyti krepšinį, 
kokio dar Newcastel’is nėra ma
tęs. Be pagrindinių šio vakaro 
Amerikos lietuvių ir Newcastel’io 
rinktinės rungtynių G. Hay ir A. 
Shannos bandys pagerinti savo 
Australijos rekordus, kai be to 
bus parodomosios “judo” rungty
nės ir prieš rungtynes bus supa
žindinti publikai Newcastl’io spor
tininkai, išrinkti atstovauti Aus
tralijų šių metų Tokio olimpiado
je Vietiniai sporto komentatoriai 
tikisi jeigu vietinė rinktinė įstengs 
nugalėti Amerikos lietuvius, tai 
šių metų gale je tikrai aplankys 
Filipinus ir ten turės eilę krepšio 
rungtynių.

MANO GAUTOMIS, neoficialio
mis žiniomis, “Mūsų Pastogės” 
Sporto Skyriaus redaktorius A. 
Laukaitis svečių buvimo Australi
joje metu lankysis Newcastelyje, 
Canberroje, Melbourne ir Adelai
dėje ir kartu su vietiniais savo 
bendradarbiais vėliau suredaguos 
specialų šiai išvykai atžymėti “Mū
sų Pastogės” numerį.

GERAI, KAD AUSTRALIJA 
pasižymi savo geromis vilnomis ir 
puikiais megstiniais. Mūsų svečiai, 
išvažiuodami iš Amerikos patį vi
durvasarį gali labai nusivilti Aus
tralijos “tropikine” žiema, kuri, 
ypatingai naktimis reikalauja jau 
šilto apsirengimo ir storų megsti- 
nių. Ar nereikės tik padėti Syd
nėjuje daryti megstinių vajų, kad 
išsaugojus svečius nuo dažnai žie
mų pasitaikančių gripo epidemi- 

nejaus aerodrome, labai apsi
džiaugė.

Kai jau Amerikos lietuviai sve
čiai spėjo sušilti ir apsiprasti su 
Australijos orais ir duona, sekan
čios dienos rytų vienas mūsų tau
tietis skambina Redakcijai iš aero
dromo klausdamas, kada atvyksta 
sportininkai I

Kur tų lietuvių nėra!
Išskridę iš Čikagos mūsų sporti

ninkai sustojo Los Angeles mieste, 
kur taip pat buvo susirinkę dide
lis lietuvių būrys jų palydėti ir 
palinkėti geriausios sėkmės. Savo

Mielus kolegas
PAJAUTĄ ir JUHAN NĮ PULLINENUS, 

sulaukusius antrojo sūnaus, nuoširdžiai sveikiname ir 
linkime geriausios ateities.

pasaulyje
lais. Spaudos pranešimais Šiuo 
pasimatymu nieko konkretaus ne
sutarta.

★

Vokietijoje minint 20 metų suki
limo prieš Hitlerį sukaktį išleisti 
specialūs pašto ženklai su kaikurių 
sukilimo vadų atvaizdais.

★
Oficialiai skelbiama, kad Ru

munija neseniai paleidusi 2.500 
politinių kalinių, o likusius numa
tanti paleisti ateinantį mėnesį.

★ 
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jų. Bet tikėkimės, kad jaunystė 
yra viskam atspari, o jeigu reiks 
megstinių, tai jų rasime, jei ne 
namuose, tai krautuvėse.

PASKUTINIU LAIKU pastebė
jau, kad šaunios kovietės krepši
ninkės pradėjo keisti savo plaukų 
šukuosenų, vis kuo aukščiau ir 
aukščiau. Nesunku įspėti, prieš kų 
jos taip šiaušiasi!

KALBANT APIE MERGINAS, 
turiu pastebėti, kad Australijoje 
dabar populiariausias “Stomp” žo
dis. Amerikoje yra beveik nežino
mas, todėl merginų pirmoji parei
ga bus svečius ir supažindinti su 
šiuo “stompinimo” menu, kad jiems 
nuvažavus į kitus miestus jie jau 
nebūtų naujokai.

D. LABUTYTE, KRAŠTO 
VALDYBOS ir Svečių Priėmimo 
K-to narė visai prie pat krepšinio 
salės Nth Sydney nusipirko namus 
ir pas save apgyvendina vienų sve
čių. Be to jos naujuose namuose 
šeimininkės kiekvienų dienų, sve
čiams pabaigus treniruotę, juos 
vaišins pietumis. Vienu žodžiu pas 
Daivų bus vyriausia būstinė.

Rimas Gailius

CANBĘRROS 
LIETUVIAMS

Tikslus ir tikras amerikiečių lie
tuvių priėmimo planas ir darbo
tvarkė yra vietos lietuvių biulete
nyje.

Vadovai sutiko su komanda da
lyvauti po rungtynių Amerikos 
Ambasados padėjėjo ruošiamame 
priėmime, kas iki šiol dar nebuvo 
žinoma.

“palaiminimų” suteikė ir senas 
krepšinio veteranas Liubinas. Los 
Angeles lietuvaitės mergaitės iš
lydėjime dalyvavo su gėlėmis ir 
tautiniais rūbais.

Antras sustojimas buvo Hava
juose, kur mūsų krepšininkus pa
sitiko ir išlydėjo du vietiniai lie
tuviai. Čia irgi mūsų svečiams 
buvo gana didelė staigmena.

Trečias sustojimas jau buvo 
Sydnejuje, ir apie šį pasitikimų 
jau rašyta.

— Stebėdami savo aukštuosius 
svečius, aerodrome daugelis žmo
nių matematiškai skaičiavo, ko
kia aukšta būtų visa komanda, 
Kam įdomu, pasiskaičiuokite pa
tys: vienuolika žaidėjų, ir koman
dos žaidėjo ūgio vidurkis, paėmus 
visus kartu, yra 6’4i”.

A.L.

Sydnėjaus Filisterių Būrelis

ATRASTA NAFTOS
Pietų Amerikoje, Bolivijoje, at

rasta dideli rezervai naftos. Vieta 
tuo tarpu tikrai nepatogi, nes at
radimai krašto džiunglėse, kur ša
lia gamtinių nepatogumų dar už- 
puldinėja nedraugungi laukiniai 
indėnai.

PAVOJINGI KEPSNIAI
Amerikos tyrinėtojai nustatė, 

kad mėsa, kepama ant atviros ug
nies (grilled steak) įgauna vėžio 
ligų sukeliančių chemikalų. Ją 
teigimu, vienas toks “pagrilintas 
steikas” turi apie tiek tų pavojin
gų chemikalų, kiek palieka žmogu
je surūkius 600 cigarečių.

6


	1964-07-13-MUSU-PASTOGE_0001
	1964-07-13-MUSU-PASTOGE_0002
	1964-07-13-MUSU-PASTOGE_0003
	1964-07-13-MUSU-PASTOGE_0004
	1964-07-13-MUSU-PASTOGE_0005
	1964-07-13-MUSU-PASTOGE_0006

