
XVII metai. Nr. 32 (901) 1966 — Lietuvių Jaunimo Metai — rugpiūčio 15 d. Registered at the G.P.O. Sydney for transmission by post aa a Newspaper.

REPREZENTACIJOS 
KLAUSIMU

POLITIKOS VINGIUOSE

imperalistams

Drauge su mūsų veikla lietu
vybės išlaikymo bei kovos už

l\l>O\l<ZI.IOS I<I1SI<I<IJAI
VEIKSMAI INDONEZIJOJE PRANAŠYSTES

tautos laisvę reikalais mums ly
giai svarbu ir tinkamai repre
zentuotis prieš kitas tautas, kad 
jos matytų, jog lietuviai nėra ko
kia džiunglių tautelė, bet turinti 
seną kultūrą ir gali lygiuotis su 
kitomis aukštos kultūros tauto
ms. Viena iš priemonių, kurią 
mes visi pamėgę ir tinkamai iš
naudojom, yra mūsų šokiai ir 
dainos. Tam tikslui kur tik įs
tengdami kuriame chorus, orga
nizuojame šokių grupes ir ne tik 
nevengtam tarp kitataučių pa
sirodyti, bet įvairiomis progomis 
net esame kviečiami.

Bet ar to užtenka? Negi tau
tos kultūra galima suvesti tik į 
šokį ar dainą? Yra ir kitų sri
čių, kuriomis mes spėjome arba 
įstengėme daugeliu atvejų pa
sirodyti netgi pranašesniais prieš 
kitus, tačiau nelaimė ta, kad tai 
yra atskirų individų švystelėji
mai, kurie, tiesa, iškelia ir lietu
vio vardą, bet gilesnio ar patva
resnio pėdsako nepalieka, čia 
turima galvoje individualinė kū
ryba, kuria tesirūpina atskirų 
sričių menininkai vien savo jė
gomis ir sugebėjimais be jokios 
pagalbos iš šalies. O šioje sri
tyje bendruomenė lygiai galėtų 
efektyviai prisidėti, kad ir iš ši
tos pusės mūsų tautinė repre
zentacija būtų pilnutinė.

Apie literatūrą čia nekalbė
sim, nes tai yra gana sunkus ir 
komplikuotas kelias, nors ir šio
je srity Amerikoje vienas žmo
gus - rašytojas Stepas Zobars- 
kas - savo pastangomis įsteigė 
knygų leidyklą (Many Lands 
Books) ir jau išleido apie 15 kny
gų anglų kalba tuo gražiai įves
damas lietuvių žodinę kūrybą į 
plotųjų pasaulį, kuriomis jau pla
čia naudojasi svetimšalių litera
tūriniai žurnalai ir net antologi
jos.

Tačiau yra viena labai plati 
sritis, kuri laukia bendruomenės 
talkos ir per kurią galima labai 
sėkmingai mums kaip lietuviams 
reprezentuotis — tai mūsų dai
lė. Beveik visuose kraštuose turi
me gana gausiai lietuvių iškilių 
dailininkų, kurie su savo kūry
ba išsikovojo pirmaujančias vie
tas. Nekalbant apie kitus kraš
tus prisiminkime, kiek mūsų pir
maujančių dail-kų reiškiasi Aus
tralijoje. Palyginamai su kitomis 
tautinėmis grupėmis įskaitant ir 
australus lietuvių nedidelė grupė 
davė aukščiausią procentą iškilių 
dailininkų, kurie stovi Australi
jos menininkų avangarde. Visi 
jie reiškiasi kaip lietuviai ir tuo 
drauge kelia lietuvio vardą ir tai 
tik savomis pastangomis. Dar 
daugiau šioji lietuvių reprezen
tacinė pusė būtų užakcentuota, 
jeigu prisidėjus ir bendruomenei 
ištekliais, o dailininkams kūri
mas būtų išleista graži repre
zentacinė mūsų iškiliuosius dai
lininkus Australijoje apimanti 
knyga, tai būtų kultūrinis pamin
klas. Tai nebūtų propaganda, o 
mūsų kaip lietuvių kūrybinis į- 
našas, kuris bus ilgalaikis liudi
jimas apie lietuvių veiklą bei 
kūrybines galias.

Mes nesigailime lėšų ir pas- surengė ko nors panašaus kaip 
tangų trumpalaikiui švystelėji- ką tik praėjęs jaunimo Kongre- 
mui kuris tam momentui pras- sas„ jokia kita nesuorganizavo 
mingas ir svarbus, bet praėjus panašių išvykų, kaip savu laiku 
laikui jis užsimiršta, tuo tarpu mūsų sportininkai — krepšinin- 
toks reprezentacinis leidinys kai, lygiai mes galim ir kitu keliu 
vykdytų savo informacinę apie reikšmingai reprezentuotis. 
lietuvius misiją ilga laiką. Nerei- (v.k.)

Išlaikyti rankose griūvantį 
kraštą net 20 metų, tai nėra 
lengva — tam reikalinga mistiš
kų jėgų. Taip galvojo indonezie- pačiu Sukarno apgailestavo, kad 
čiai, kurie nepaprastai tiki ant
gamtinėms jėgoms: burtams, 
dvasioms ir pranašystėms. Daug 
gyventojų galvojo, kad Sukarno 
yra lydimas ir apsaugojamas tų 
jėgų nuo visokiausio blogio. Ne 
veltui ir biznį varė rūmų tarnai 
pardavinėdami vandenį, kuris 
atlikdavo Sukarnui nusimau- 
džius. Kaimiečiai tikėjosi, jog 
išgėrus to vandens jie paveldės 
kai kurias antgamtiškas Sukar
no savybes.

Sukarno kaipo pranašas žmo
nių neapvylė. Savo metinių pro
ga, 1965 metais, jo kalba pasi
žymėjo ilgumu, tuštumu, grasy
mais Malajams, 
ir žadant paramą net Viet-Con- 
go komunistams. Savo kalboje. 
Sukarno taip pat užsiminė apie 
ką tik įvykusį perversmą Alžy
re, sakydamas: “Kritimas Ben apie pusės milijono aukų. Tai 
Bellos turėtų būti perspėjimas nebuvo viskas. Indonezija ne tik 
kiekvienos tautos vadui, kad kai pakeitė radikaliai savo valdžią,

PASAULYJE
KARO TARNYBA 

AUSTRALIJOJE
Kai kurios valstybės pasiprieši

no, kad jų ateiviai piliečiai bū
tų šaukiami privalomai karo tar
nybai Australijoje. Šiuo atveju 
Australijos federalinė vyriausybė 
nusprendė, kad risi Australijoje 
gyveną karinio amžiaus asmens 
turi registruotis karo tarnybai. Ne 
Australijos piliečiams šis potvar
kis galioja kai jie sulauks dvide
šimt vienerių metų. Tada būdami 
pilnateisiai jie turi patys apsis
pręsti: stoti į karo tarnybą ir pri
imti Australijos pilietybę, arba 
išvykti iš Australijos. Šis pasi
rinkimas paliekamas jų laisvam 
apsisprendimui.

Pirmiausia šiam Australijos ka
rinės tarnybos įstatymui pasiprie
šino Italijos vyriausybė, kuriai at
sakyta, kad jei Italijos piliečiai a- 
tsisakys stoti Australijos karinėn 
tarnybon ir nepriims pilietybės, jie 
bus deportuoti Italijos kaštais.

KOMUNISTINIS PAVOJUS 
MALAZIJOJE

Paskutiniu metu susidarė komu
nistų bandos, kurios terorizuoja 
Malazijos gyventojus ir kelia kraš
te sąmyšį. Malazijos 
pasiryžusi kovoti su 
subversyvinėm jėgom 
tumu.

vyriausybė 
komunistų 

visu griež-

kia laukti, kad kiti mus rekla
muotų. Pavergtoje tėvynėje pa
tys lietuviai šito negali daryti, o 
okupantas visai tuo nesuintere
suotas. Belieka šioji garbinga pa
reiga tik mums, kol išgalime ir 
kol mums rūpi pačių ir tautos 
prestižas.

Savo bendruomeninėmis pas
tangomis mes vertai galime prieš 
kitas tautas pasididžiuoti: nė 
viena benamė tautinė grupė ne

K.

tik vadas nors kiek atsitolina 
nuo savo žmonių ir jų interesų 
jo žlugimas yra aiškus”. Tuo 

negalėsiąs būti tautos vadu se
kančius 1000 metų. Jam taip 
ilgai laukti nereikėjo, jo prana
šystė išsipildė nepraėjus nei vie- 
neriems metams.

GEOGRAFINĖ PADĖTIS
Geografiniu atžvilgiu Indone

zija susideda iš trijų didesnių sa
lų: pietų Borneo, Javos, Sumat
ros ir kitų 3000 salų bei sale
lių. Tose salose gana tirštai gy
vena 100 milijonų Azijos rasės 
žmonių. Salos, sudarančios In
doneziją, anksčiau buvo valdo
mos olandų ir tik 1945 metais 
iškovojo sau nepriklausomybę.

POLITINIAI PASIKEITIMAI

Nužudymas šešių armijos ge
nerolų iš komunistų pareikalavo

Indijoje Assam provincijoje pra
sidėjo darbininkų streikai ir de
monstracijos prieš kainų kilimą ir 
maisto trūkumą. Sklaidydama de
monstracijas policija suėmė porą 
tūkstančių žmonių.

— ★ —
Pagedbėidama Indonezijai Anis- 

tralija siūlo kaikurių žaliavų ir 
mašinų. Australijos užsien. min. 
Mr. Hasluck savo vizitu Indone
zijoje labai patenkintas.

— ★ —
Turkijos prezidentas Cevdet 

Sunay pereitą savaitę paskelbė 
amnestiją 50.000 kalinių, kurie 
paleisti laisvėn. Eeilei pasmerktų
jų mirti bausmė pakeista kalėji
mu ligi gyvos galvos.

_ ★ _
Brazilijos žemės ūkio ministe- 

ris paskelbė, kad Brazilijos bitės 
pervargusios, persidirbusios ir net 
negeliančios. Aiškinama, kad Eu
ropoj, iš kur jos atvežtos, j metus 
dirbusios tik tris mėnesius, gi Bra
zilijoj ištisus metus,, be poilsio, nes 
krašte gėlės žydi be pertraukos.

— ★ —
Amerikoje prieš negrų riaušes 

ir demonstracijas policija naudo
janti ašarines dujas. Demonstruo-

LIETUVOJE
KUR GAUTI VIELOS?

Išnaikinusi privačius amatinin
kus ir įvedusi “socialistinę buiti
nių patarnavimų sistemą”, bolše
vikinė valdžia gyvenimą Lietuvoj 
taip “paįvairino”, kad yra ko ir 
laikraščiuose rašyt.

Raseinių gyventoja sausio mė
nesio pradžioj nusipirko televizijos 
imtuvą. Po kelių vakarų imtuvas 
sugedo. Raseiniuose televizijos tai
sytojų nėra. Parduotuvė sugedu
sį imtuvą siunčia Kaunan. Po mė
nesio grąžina pataisytą, bet... be 
laido imtuvui į elektros tinklą į- 
jungti. Parduotuvė teisinasi, kad 
iš Kauno taip pat gavo. Kito to
kio vielos gabalėlio Raseiniuose 
negalima nei pirkti, nei įsitaisyti. 
Parduotuvės atstovas, nuvykęs 
Kaunan, ieško to nusimetusio lai
do taisymo dirbtuvėj, bet ten nie
kas neatsimena, ar toks laidas prie 

bet ir politinę valdžios kryptį. 
Komunistų partija, kuri savo di
dumu sekė po Kinijos ir Rusi

jos, tapo likviduota; komunistai 
atsakomingose vietose išžudyti. 
Visas pasikeitimas vyko greitai, 
žiauriai ir labai netikėtai.

Toks staigus vyriausybės pa
sikeitimas, nušlavimas komunis
tų nuo valdžios viršūnės ar ga
lėtų būti galutinis? Į tai būtų 
sunku atsakyti.

Ar jų dabartinė pasirinktoji 
politinė kryptis bus pastovi? Tai 
būtų labai abejotina, nes In
donezija yra vienas iš nestabi- 

Šitoks prietaisas “Surveyor”” amerikiečių nutupdytas ant 
mėnulio birželio 2 d. Jis aprūpintas foto ir televizijos 
aparatais ir siunčia žemėn svarbios informacijos.
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dami negrai daužo langus ir degi
na automobilius.

— ¥ —
Amerika ir Rusija baigia susi

tarti, kad erdvių tyrinėjimai nebus 
išnaudojami priešiškiems tikslams.

— ★ —
Per paskutiniuosius dvejus karo 

metus Amerika šiaurės Vietname 
prarado 329 lėktuvus. Taip pra
neša amerikietiški šaltiniai. JComu- 
nistų žiniomis numuštų Amerikos 
lėktuvų esą keleriopai daugiau.

Pereitą savaitę amerikiečiai pa
leido mėnulio kryptimi naują er
dvėlaivį, kuris turės skrieti aplink 
mėnulį ir fotografuoti, kad iš gau
tų nuotraukų būtų galima nusta
tyti, kur būtų patogiausia nuleis
ti planuojamą erdvėlaivį su žmo
nėmis.

imtuvo buvo, o jei buvo, tai niekas 
nežino, kur jis dingo. Taip pirkė
ja, sumokėjusi gerą pinigą, tele
vizija gėrėjosi tik keletą vakarų, 
o dabar turi pataisytą imtuvą, bet 
neturi kuo prijungti jį prie sro
vės...

Rašo Komjaunimo Tiesai. Re
dakcija siunčia specialų korespon
dentą. Byla atsiduria pas Ra
seinių kooperatyvų sąjungos pir
mininką. Tas įsakė Raseinių uni
versalinei (!) parduotuvei nu
pirkti Kaune tą vielos galą ir įteik
ti imtuvo pirkėjai. Tai įvyko ge
gužės gale...

(ELTA)

NAUJAS IŠRADIMAS
Panevėžio spirito gamyklos keli 

pareigūnai (inž. Jonas Grigonis, 
inž. Nelė Nagienė, technologė Bi
rutė Tebelškienė, mechanikas Vy-

Veda Vyt. Bernotas 

liausiu kraštų.
Krašte, kuris yra ekonominė

je katastrofoje, bei finansiniame 
bankrote, galima tikėtis visokių 
staigmenų. Jau dabar Indonezi
joje yra milijonai bedarbių, o 
badas gali pasirodyti bematant 
ant slenksčio. Nors valdžia pasi
keitė, bet ji netvirtai laikosi ant 
kojų, o stabilumui sąlygų nėra. 
Iš kur palankus vėjas gali pūsti, 
ton pusėn neatspari Indonezija 
gali linkti. O kad dar gali būti 
įvairių pasikeitimų, linijų, taip 
pat gana realus dalykas svyruo
jančiame krašte.

ALB K. VALDYBA 
DĖKOJA

ALB Krašto Valdyba reiškia gi
lią padėką Sydney Liet Moterų 
Soc. Globos Draugijai už jos su
rengtame pobūvyje suteiktas gali
mybes pravesti Krašto Valdybai 
ir Jaunimo Kongreso Centriniam 
Komitetui sutiktuves liepos 30 d. 
grįžusiems iš Jaunimo Kongreso 
jaunimo atstovams ir už gražiai 
paruoštą svečiams ir rengėjams sta
te-

Taip pat nuoširdžiai dėkojame 
p.p. Zinkienei, Vaičiurgienei, Buke- 
vičienei, Grudzinskienei, Adomėnie- 
'nei, Badauskienei ir Grosienei už 
vaišėms suaukotas gėrybės. Vi
siems ir visoms nuoširdi padėka.

ALB KrVišto Valdyba 

tautas Marščionka ir laboratori
jos vedėja Vanda Marščionkienė) 
išrado būdą iš spirito gamybos at
liekų gaminti gliutamininę rūgštį. 
(Šiap ji gaminama iš kazeino). 
Šiemet numato pagaminti šešias 
tonas rūgšties, o tai esą apie treč
dalis tos gamybos visoje Sov. Są
jungoje. Be to, vienokilogramo sa
vikaina jiems išeina 25 rubliai, kai 
iš kazeino gaminama ) glitaminė 
rūgštis kaštuoja 100 rublių kilo
gramas.

Pereitais metais iš tos rūgšties 
gamybos gamykla turėjusi 56 tū
kstančius rublių pelno.

Ši sena (kadaise, caro laikais, 
buvusi Montviloj spirito gamyk
la, dabar išplėsta ir ištobulinta, į 
kurią ir tie lietuviai panevėžie
čiai įdėjo tiek kūrybingo išradin
gumo, dabar, kaip ir dauguma Lie
tuvoj esamų pramonės įmonių, pri
klauso bolševikams rusų imperijos 
valdovams.

NAUJOS VALDŽIOS 
VEIKSMAI

Renkant naują ministerių kabi
netą ir jį mažinant nuo 100 as
menų ligi 29, (tam Sukamo la
bai priešinosi) ministerio pirm, 
vieta atiteko generolui Suharto. 
Be to, jam toliau liko armijos 
ir krašto apsaugos ministerio pa
reigos. Į kabinetą pakliuvo taip 
pat ir keletas Sukamo šalinin
kų. Nežiūrint to, kam atiteko 
min. pir-ko vieta, Sukamo pozi
cija, nors smarkiai apribota, ir 
toliau paliko prezidento rolės 
vaidmenyje. Kaip prezidentas 
jis paliktas tik tituliarinis. Ta
čiau tuo pačiu Sukamo sugeba 
tai išnaudoti ir kaip yla išlysti 
iš maišo skelbiant savo bepro
tiškus planus bei kraštą griau-^ 
jančius veiksmus. Štai, kad ir 
prisaikinant naują kabinetą, Su
kamo viešai paskelbė susirinku
siems diplomatams, kad jis esąs 
viešpats, o Suharto tik pildąs jo 
įsakymus.

“Autoriteto iš manęs niekas 
neatėmė ir neatims, o pasiprie
šinimas ir toliau vyksiąs prieš 
Malajus.” Keistai ■ skamba dvi
prasmiškas pasisakymas tos pa
čios valdžios. Kada Suharto ir 
užsienio reikalų min. Malik ve
da taikos derybas su Malajais, 
ir greitu laiku žada taiką pasira
šyti, čia pat Sukamo galanda 
peilius prieš Malajus. (Paskuti
nėmis žiniomis taikos sutartis 
pasirašyta 11.8.66)

Jeigu šiandieną jau yra mato
mas nepastovumas pačioje val
džioje, kaip tas atsilieptų tada, 
kai ir gyventojai pradės reikšt 
savo nepasitenkinimą. O tų ne
pasitenkinimų, ekonominiai pa
irusiame krašte bus dar daug. 
Kokia ateitis laukia Indonezijos 
už metų, kitų...?

KITŲ PAGALBA

Australijos vyriausybė pilnai 
supranta savo geografinę padė
tį. Jau dabar mes esame kaimy
nais N. Gvinėjoje. O su tokiais 
kaimynais norint nenorint rei
kia derinti savo stygas. Esant 
palankiai dabartinei Indonezijos 
valdžiai, šiuo metu Australijos 
vyriausybės yra numatyti planai 
paremti Indonezijos ekonominę 
padėtį, tuo palengvinant jai iš
bristi iš skurdo ir vargo. Re
miantis tuo Australija jau dabar 
vykdo atitinkamus žygius su
švelninti santykius, kurie buvo 
pašliję pastaruoju metu. Kaip 
tik šią savaitę Indonezijoje lan
kosi Australijos užsienio reika
lų ministeris Hasluck. Vizito 
tikslas aptarti dabratinę padėtį 
krašte, susipažinti iš arčiau su sa 
vo esamaisiais kaimynais ir pa
gelbėti Indonezijos griūvančiai 
ekonomijai.

Viešėdamas Džiakartoje Has
luck pareiškė, kad Australija 
per maža skaičiumi, jog iš jos 
būtų galima daug tikėtis. Pagal
ba bus suteikta, bet ne iš Kalė
dų senio maišo.

V.B.

Imperijai naudinga turėti Lie
tuvoj tokių įmonių, kurių ji ne tik 
pelną valdo, bet iš kurių net ir mo- . 
kosi. Vilniškė Tiesa pasakoja, kad 
iš Rusijos ir kitų jos valdomų vie
tų į Panevėžio spirito gamyklą at
vyksta delegacijos “pasimokyti iš 
perimti jų patyrimo, susipažinti 
su naujovėmis”. Išradėjus kolonis
tai žada apdovanoti premijomis. 
Tuo ir baigsis išradimo nauda iš 
radėjams, Panevėžiui ir Lietuvai...

■ »
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Sovietiniai tikslai ir garantijos
SOVIETŲ OKUPACIJA VOKIETIJOS FEDERALINĖJE RESPUBLIKOJE ?

Žinoma, tokio sprendimo neturė
jo minty krikščionių demokratų 
frakcijos Vokietijos parlamente 
pirmininkas Rainer Barzel, pa
reikšdamas New Yorke, kad su
vienytoje Vokietijoje Europos sau
gumo sistemos rėmuose būtų vie
tos ir Sovietų Sąjungos kariuome
nei. Taip pat nėra abejonės, kad 
šis žymaus vokiečių politiko parei
škimas išplaukia iš teisėto noro 
ieškoti taikingų kelių Vokietijai 
suvienyti, t.y., sovietų okupuotą
ją! Vokietijos zonai išlaisvinti. Ir 
vis dėlto tenka konstatuoti, kad 
sovietų kariuomenės buvimas Vo
kietijos teritorijoje R. Barzelio pa
minėtu atveju reikštų karinę oku
paciją.

Einant tarptautine teise - o taip 
pat politiniu atžvilgiu - svetimos 
kariuomenės įvedimas į kitą vals
tybę grindžiamas arba sąjunga ar
ba karinės okupacijos faktu. Pir
muoju atsitikimu turima reikalo 
su saugumo priemone, kurios su
tartinai imasi dalyvaujančios są
jungoje valstybės prieš gręsiantį 
joms bendrą pavojų. Tokios laisvai 
sutartos priemonės, pagrįstos At
lanto Paktu, pavyzdys yra sveti
mų sąjunginių kariuomenių dali
nių buvimas Vokietijos Federali- 
nėje Respublikoje ir kai kuriuose 
kituose kraštuose apsaugoti jiems 
nuo sovietų agresijos. Tačiau su
teikimas “vietos” sovietų kariuo
menei suvienytoje Vokietijoje - ei
nant R. Barzelio pasiūlymo objek
tyvia interpretacija - neturėtų nie
ko bendra su Vokietijos ir Sovie
tų Sąjungos apsauga prieš even
tualų trečiųjų valstybių puolimą.

Tikrumoje sovietų kariuomenės 
suvienytoje Vokietijoje vienintelis 
uždavinys tebūtų garantuoti So
vietų nuo Vokiečių puolimo even
tualumo. Tokiu būdu raudonoji 
armija Vokietijoje turėtų būti lai
koma ne sąjungine, bet okupacine 
kariuomene spėjamo priešo žemė
je. Visa Vokietija atsidurtų tokio
je pat padėtyje, kurioje šiandieną 
yra jos rytinė dalis. Pastaroji yra 
pagrįstai vadinama “sovietų oku
puotąją zona”, kadangi sovietai 
laiko joje savo kariuomenę apsi
ginti nuo tenykščių gyventojų lai
svės siekių. Tokia pat logika ir tei
se einant suvienyta Vokietija, ku
rioje stovėtų raudonoji armija, 
būtų “sovietų okupuotoji Federa
linė Respublika”.

Bet tai yra eventualumas, kuris 
negali įvykti. Ir būtent, dėl tos pa
prastos priežasties, kad Vokieti
jos suvienijimas tebus galimas ta
da, kai sovietai nebegalės nei apie 
jį spręsti, nei laikyti savo kariuo
menę Vokietijos teritorijoje ar iš 
viso už Rusijos sienų. Kas tačiau 
sukelia pagrįstos baimės, tai R. 
Barzelio pareiškimo politinis efek
tas, kuris yra neigiamas dviem a- 
tžvilgiais: sovietų pavergtųjų tau
tų laisvės ir Europos laisvosios da
lies saugumo problemoms.

Kaip žinoma, Europos saugumo 
organizavimas yra labai rimtoje

LIETUVA BE GINTARO g®

GINTARAS, ištisus šimtmečius 
garsėjęs "Lietuvos aukso” vardu, 
dabar jau... “Sovietinio pabaltijo 
grožis ir pasididžiavimas”.

Taip apie gintarą rašo dabarti
nio Kaliningrado srities gintaro 
kombinato direktoriaus pavaduoto
jas V. Surikovas straipsniuose 
apie sovietinę gintaro pramonę 
(Sov. Litva, 1966 144, Liaudies 
Ūkis, 1965 9).

Nors gintaro randama beveik 
visuose Baltijos jūros pietrytiniuo
se krantuose, gintariniai papuo
šalai visada buvo labiausiai mė
giami, branginami ir plačiausiai 
vartojami Lietuvoj, Bet turtin
giausi gintaro klodai yra Mažosios 
Lietuvos žemėj — Semboj, nebu- 
vusioj Lietuvos valstybės ribose 
nei pastaraisiais, nei kunigaikščių 
laikais. Ties Palvininkais (apie 
60 kilometrų į šiaurės vakarus nuo 
Karaliaučiaus) jau prieš apie 130 
metų buvo įrengta stambi gintaro 
kasykla ir gamykla, iki pat 1939 
metų duodavusi vokiečių imperijai 
gero pelno.

1945 metais tą kraštą užėmė ru
sai ir įkūrė ten savo imperijos ko
loniją. Palvininkus (kuriuos vo
kiečiai vadino dar palyginti nela
bai teiškreiptu vardu — Palvinic- 
ken ar Palmnicken) rusai pavadi
no saviškai — Jantarnyj (gintari
nis), o karo metu subombarduotą 
ir vandens apsemtą gintaro kasyk
lą 1948 metais iš naujo įrengė ir 
ėmė naudoti jau kaip rusų imperi

krizėje. Vakarų Europoje kyla ir 
jau pasireiškia politinės srovės, 
kurios laiko, kad karinės garanti
jos gintis nuo Sovietų Sąjungos 
nebereikalingos.

ši mintis platinama nežiūrint to, 
kad sovietai nėra paliuosavę nei 
vieno kvadratinio kilometro jų pa
vergtuose kraštuose ir kad Mas
kvos politika, tiek viduje, tiek už
sienio atžvilgiu, ir toliau remiama 
vyriausiu bolševikų revoliucijos įs
tatymu — smurtu. Šitokiomis ap
linkybėmis idėja — suteikti So
vietų Sąjungai Europos saugumo 
sistemos garantės vaidmenį ir dar- 

jos kolonijinę įmonę.
1948 metais (antrąjį pusmetį) 

ten buvo iškasta 127 tonos gintaro 
žaliavos. 1964 metais jau buvo iš
kasta 275 tonos. Bet toj vieloj 
gintaro ištekliai bus išsemti 1971, 
vėliausia 1973 metais. Bet neto
liese jau rengiama nauja kasykla, 
iš kurios skaičiuojama kasmet 
gauti 400 ar net 450 tonų gintaro.

Taip Lietuva ir nepraturtėjo 
gintaru. Tebesitenkina nedidelė
mis gintaro puošmenų dirbtuvėmis 
Palangoj ir Klaipėdoj. Pastaruoju 
metu Palangoj, buvusiuose Tiške
vičiaus rūmuose, įkurdinamas Gin
taro muziejus. Tuo būdu gintaras 
Lietuvoje virsta Lietuvos kultūros 
istorijos dalyku.

Tuo tarpu rusai griebia gintarą, 
kaip savą turtą ir “sovietinį pasi
didžiavimą. Įsisteigė gintaro puoš
menų dirbtuvę ir pardavimo centrą 
Maskvoj, Kijeve, eksportuoja, kaip 
savo prekę, į užsienius. Turi dirb
tuves ir "Jantarnyje” (Palvinin- 
kuose), kurias numato dar plėsti, 
ir į kurias telkia menininkus spe
cializuotis gintarinių puošmenų 
apipavidalinimo srity. Jau minimi 
ir pasižymėję gintaro meistrai me
nininkai: Lis, Mitianinka, Jaro- 
šenko, Popova, Benislavskij, Ma
monova...

Žymi dalis gintaro žaliavos nau
dojama pramoniniams reikalams. 
Tam tikslui ji siunčiama į Jarosla- 
vlio, Zagorsko, Leningrado, Char
kovo gamyklas.

(ELTA)
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SPAUDOS BALIUJE.

gi pavesti sovietų kariuomenei tos 
sistemos sargybą vokiečių teritori
joje (ant Reino krantų?), tokia 
idėja yra nepaprasta staigmena, 
didžiai kenksminga Europos mora
linės atfosferos pataisymui.

Kartu — kaip pasakyta — ji 
skaudžiai paliečia sovietų užvaldy
tų tautų interesus. Visi smurto 
aktai, kuriuos sovietai yra padarę 
ir dabar tęsia tiesioginės ar ne
tiesioginės okupacijos forma Cen
tro ir Rytų Europoje, nuo Baltijos 
Valstybių ligi Balkanų, yra Mas
kvos vyriausybės pristatomi neva 

iš
Laiko beliko vos penkios savaitės. Apsirūpinkite pakvietimais 

anksto, sudarant savas grupes prie stalų.

STALUS SKIRSTO V. KAZOKAS (Tel. 70 8395)

PAKVIETIMUS PLATINA:

S. Narušis, 36 Berrille Rd., Beverley Hills, tel. 53 5455
E. Kolakauskas, 32 Cornwall Rd., Auburn, tel. 649 9379
V. Skrinska, 7 Lemnos St., Homebush
V. Patašius, 55 Riverview Rd., Earlwood, tel. 55 4640
A. Giliauskas, 52 Jeffrey St., Kirribilli, tel. 92 1371
J.P. Kedys, 93A Argyle St., Parramatta, tel. 635 9787
S. Zablockienė, Spaudos Kioskas, Lidcombe
S. Žukas, 13 George St., Lambton, N.S.W.
A. Alyta, 13 Archibald St., Lyneham, A.C.T.
M. Gailiūnas, 5 Fowler St., Bulli, N.S.W.
M. Petronis, 152 Liverpool Rd., Enfield. Tel. 74 5727
J. Suckelis, 138 Pioneer Rd., Towrodgi, N.S.W.

Įėjimas — $ 2.50 asmeniui. Nedirbantiems studentams ir 
moksleiviams — $ 1.00.

Mūsų Pastogės Spaudos Baliaus pristatyti nereikia — per eilę 
metų visi įsitikino, kad tai pats šauniausias balius visame Pietų 
Pusrutulyje!

kaip priemonė Sovietų Sąjungos 
saugumui užtikrinti. Tad kas su
tinka prisiimti randonąją armiją 
suvienytoje Vokietijoje Europos 
saugumo sistemoje, tas tuo pačiu 
pripažįsta sovietams pagrindą pa
likti savo kariuomenę pavergtuose 
kraštuose, ir ne tik sovietų, betgi 
dargi visos Europos saugumo su
metimais!

Iš viso, dabartinė raida sukelia 
įspūdį, kad Vakarų Vokietijoje e- 
sama palinkimo sukurti optimisti
nių iliuzijų apie sovietus Maginot 
liniją, kurios tariamoje priedango

je norima eiti prie karinio ir poli
tinio nusiginklavimo. Viena tokių 
iliuzijų yra tezė, kad Sovietų Są
junga besijaučianti Vokietijos grą- 
soma ir todėl turinti teisę gauti 
saugumo garantijų. Tai visiškai 
nepagrįsta klaidinga tezė. Ne so
vietai reikalingi garantijų, bet 
laisvasis pasaulis — prieš sovie
tus. '.3

Stasys Lozoraitis
(šis straipsnis buvo atspausdin

tas taip pat “Basler Nachrichten” 
ir kituose Šveicarijos dienraščiuo
se)

RUGPIŪČIO 27 D.
AUBURN SALĖJE 

(F. O’REILLY AUDITORIUM)

Organizuoja 
ALB Krašto Valdyba

VALERU TARSIS

Palata Nr. 7
(Tęsinys)

Kažkas baisaus, neišreiškiamo brovėsi jo sielon, 
kai jis skaitė: “Aš tarnauju kenksmingam reikalui 
ir gaunu algą iš žmonių, kuriuos apgaudinėju; aš 
nesąžiningas. Bet aš pats — esu niekas, aš tik dale
lė būtino socialistinio blogio: visi apskrities valdi
ninkai kenkėjai ir veltui gauna algas...” Taigi dėl 
savo nesąžiningumo kaltas ne aš, o laikas... Jei aš 
gimčiau dviem šimtais metų vėliau, būčiau kitoks. 
Tačiau gimti dviem šimtais metų vėliau Andrėj 
Efimovič nenorėjo. Jis dažnai gailėjosi, kad negimė 
dviem tūkstančiais metų ankščiau, Eladoje — filoso
fų ir poetų krašte. Žmonės taip susmulkėjo, kad jam 
nėra su kuo pasišnekėti atvirai, visi susirūpinę 
smulkiais ir smulkiausiais asmeniškais reikalėliais 
— būtais, antvalandžiais, kad padidintų savo skurdų 
atlyginimą, spausdinimais niekam nereikalingų “vei
kalų”, ieškojimu šiltesnių vietelių, “sukombinavimu” 
kruopų ir makaronų; o kiek apkalbinėjimų, intrygų, 
piktžodžiavimo, koks stulbinantis niekšiškumas! Iki 
revoliucijos rusų inteligentija stovėjo dešimteriopai 
aukščiau... Toks neįtikėtinas susmulkėjimas! Net ir 
skaityti nėra ko. Taip, teisingas buvo Merežkovskis, 
parašęs “Busimąjį chamą”. Kokia pranašystė!

Sovietų rašytojų knygų Andrėj Efimovič nes
kaitydavo ir pačius rašytojus laikė literatūriniais 
valdininkėliais, vertais tik paniekos.

Jis neturėjo draugų, giminės išsiblaškė po visą 
pasaulį, su gydytojais nebendravo. Tačiau paskuti
niu laiku jis pradėjo suartėti su Zoja Aleksejevna 
Machova, kurios anksčiau nė nepastebėdavo. Jų tik
ra pažintis ir po to sekusi draugystė prasidėjo ne
paprastomis aplinkybėmis, bet apie tai vėliau. Tuo 
tarpu norisi pasakyti, kad Zoja Aleksejevna, kuriai 
ėjo trisdešimt šešti metai, visiems jos aplinkiniams 
darė apgaulingą įspūdį, —■ visi vaizdavosi ją ne to
kią, kokia ji iš tikrųjų buvo. Aukšta, išdidžiai ant 
plono kaklo iškelta galva, tamsiais kaštoniniais plau
kais, rimtomis ir pavergiančiomis prinokusių juodų 
slyvų su kažkokiu paslaptingu atspalviu akimis, ji 
atrodė visiems sausa, užsidariusi ir rūsti, nepaken- 
čianti prieštaravimu egoistė, gi iš tikrųjų ji buvo 
didi kankinė, kuri negalėjo prisitaikyti prie to ne
žmoniško gyvenimo ir kartu negalėjo nuo jo pasi

traukti nė per žingsnį, kadangi aistringai mylėjo gy
venimą, ypatingai po to, kai galutinai nusivylė savo 
šeimyniniu gyvenimu. Jos vyras, taip pat gydytojas, 
buvo nepakenčiamas pedantas, vienas iš tų suakme
nėjusių valdininkų, kurie raukėsi išgirdę tokius žo
džius, kaip “širdis”, “siela”, įkvėpimas”. Vaikų jie 
neturėjo — vyras galvojo, kad vaikai kliudys jų “na
šiam veikimui tėvynės labui”, reikalaujančiam “pil
nai atsiduoti žmonių ir mokslo tarnybai”, — kaip 
ne kartą su patosu jis deklamuodavo. Iš tikrųjų jis 
netarnavo nei tėvynei ,nei mokslui, o tik sau. Būda
mas karjeristas ir vikrus veidmainis, jis spėjo iki 
keturiasdešimt metų amžiaus pasiekti vieno iš minis- 
ro padėjėjo posto, ir jo priežiūroje buvo visos psi
chiatrinės įstaigos.

Zoja Aleksejevna nepasitraukė nuo jo, nors 
negalima buvo pasakyti, kad ji su juo gyventų. So
cializmo šaly tūkstančių tūkstančiai vyrų ir žmonų 
metų metus taip gyvena, visiškai svetimi, vienas 
kitam priešingi, — išeiti beveik negalima dėl butų 
trūkumo. Galima uždirbti didelius pinigus, bet buto 
negausi be visagalio “žilomgel”, ir tekdavo laukti de
šimtį ar net dvidešimtį metų, o visą tą laiką papras
tai gyveno po keturius penkius asmenis viename 
kambary, kartais net po dvi šeimas.

Be viso to, aukštai skrajojantis Zojos Aleksejev- 
nos vyras, žinoma, komunistų partijos narys, galvo
jo, kad skyrybos gali pakenkti jo karjerai. Ir ji taip 
pat neprieštaravo, — jai buvo vistiek, su kokiais kai
mynais gyventi. Juodu beveik nesusitikdavo, bet ji 
nenorėjo nustoti patogaus buto, be to, ir išeiti nebū
tų kur, — ji buvo labai užsiėmusi moksliniu darbu ir 
savo praktiškam gyvenimui tvarkyti nebeturėjo jė
gų. Gyvendama viename bute su vyru, ji buvo laisva 
nuo daugelio pareigų, surištų su buto reikalais.

Zoja Aleksejevna mėgo savo profesiją, dievino 
mokslą ir labai jaudinosi dėl viso to,kas dėjosi ligo
ninėje, visa buvo daroma nepagal mokslą, o pagal 
taisykles, kaip įspūdingai Čechovo atvaizduotoje pa
latoje Nr 6. Labiausiai ji pergyveno dėl ligonių ne
pasitikėjimo ja. Ji gerai žinojo, kad, jei ligonis ne
pasitiki gydytoju, tai jo ne tik negalima pagydyti, 
bet negalima nė tikros diagnozės nustatyti. Zoja 

Aleksejevna su užsispyrimu ir drąsiai nugalėdavo 
tą savo sunkaus kelio kliūtį. Ji valandomis prasėdė
davo su kiekvienu ligoniu, stengdamasi įsigyti jo 
pasitikėjim ą.Bet labai dažnai ji nieko nelaimėdavo. 
Ir, štai, nelauktai netikėtai jai padėjo viena atsitik- 
intė aplinkybė: tą dieną ji ir atkreipė į save ypatin
gą akademiko Neževskio dėmesį.

GOLGOTA
— Aš norėčiau, kad ateitų pasaulio ga

las, — atsidusęs pasakė Dorianas. — Gyveni
mas — perdidelis nusivylimas.

— O, mano brangusis, — sušuko lady 
Harboro, — nesakykite man, kad jūs išsisėmė- 
te viską, ką duoda gyvenimas. Kai žmogus ši
taip sako, man aišku, kad gyvenimas ji išsė
mė.

Oscar Wilde

Gyvenimas negailestingai buvo išsėmęs vi
sus, kuriuose tik Valentinas Almazovas sutikda
vo ilgame vingiuotame kely.

Daugelis net neturėjo jėgų beprieiti iki pra
garo vartų, — taip ilgai jie užtrukdavo skaistyk
loje, kad jų kojos tirpo, jie jau nepretendavo į 
geresnį teisėjų sprendimą, — juk tas procesas il
gas ir varginantis, ir niekad nesi tikras, kad tau 
pasiseks įrodyti savo teisę į vietą rojuje ar bent 
jau rojaus prieangyje. Likimo teisėjai nė vieno 
neskubino, jie turėjo daug reikalų ir jie mielai 
leido norintiems pratęsti laiką skaistykloje, juo 
labiau, kad ji vis daugiau darėsi panašesnė į pra
garą — ir žmonės dažnai ten sutrūnydavo, neiš
laikydami pragariško karščio.

Valentinas Almazovas, pusę amžiaus pragyve
nęs, liko jaunas ir dabar pačiame savo žilos jau
nystės žydėjime. Nemanykite, kad tai autoriaus 
fantazija, Balzako ir Wildes laikai jau praėjo. Va
lentinas Almazovas neišlaikė jaunuoliškos Doria- 
no Grey’jaus išorės; jo kakta buvo išvaguota rau
kšlių, plaukai įgavo druskos su pipirais spalvą, 
kaip sakė jo draugai italai. Aplamai, — išorė buvo 
pagyvenusio žmogaus.

Išorė...
Bet argi daug charakterizuoja žmogų jo išorė? 

Argi nebuvo gražus kuprotas ir sužalotas Quasimo
do?

'Valentino Almazovo siela buvo tokia pat jau
na, besiblaškanti, besikeičianti, prieštaringa, išdy
kusi, lengai įsimylinti, kaip ir neužmirštamais 
septynioliktaisiais metais. Ir čia buvo jo tragedija.

Ir iš tikrųjų, vienintelis daiktas, ką jis apie sa
ve. žinojo, tai tas, kad jis visam laikui liks septy
niolikmetis, net jei ir Šimtą metų gyventų. Jame 
nebuvo nė šešėlio to, ką paprastai vadina patir
timi, subrendimu. Priešingai, kuo jis ėjo senyn, 
tuo mažiau buvo įsitikinęs, kad jis turi ko nors 
vertą patyrimą ar kokių nors žinių. Viskas maty
ta ir jaunystės bei subrendimo metais įgyta jam 
atrodė nepastovu, netikra, efemeriška. Žmonės, 
kuriuos jis gerai pažinojo, dabar jam tapo tolimais 
mažai pažįstamais, ir jis nieko nebelaikė savo drau-
gu ar broliu. Visi giminaičiai, žmona, broliai ir se
serys jam buvo tolimais žmonėmis, ir jis kartais 
stebėdavosi, kad jie be ceremonijų įeina į jo kam
barį, braunasi į jo gyvenimą, duoda jam savo pa
tarimus. “Ko tie žmonės nori iš manęs?” — vis 
dažniau jis pagalvodavo, nors visi jie buvo papras
ti žmonės, greičiau geri, malonūs, jį atjaučiantys.

Valentinas Almazovas visiškai nebesuvokė, ką 
esantieji jo aplinkoje žmonės vadino gėriu, blo
giu, morale, įsitikinimais, tikėjimu; jam rodėsi, 

.kad šių dalykų jau seniai nebėra jo tėvynėje, ku
rią jis laikė ne motina, bet pikta pamote. Sunku 
jam buvo taip pat spręsti ir apie savo gyvenimą, 
elgesį. Todėl jo gyvenimas buvo neišpasakytai sun
ki kančia. Viena tik jis žinojo: toliau taip gyven
ti negalima, neįmanoma, tai ne žmogaus gyveni
mas, o šlykštus šliužo egzistavimas, žodžiai nustojo 
skambėję, jie neturėjo jokios jėgos, čiužėjo kaip 
sausi, nukritę lapai — negyvos šiukšles. Kad ga
lėtum įtikinti žmones, ręikia tuos žodžius perdirb
ti. Perdirbti negaištant. Juk jie turėjo gi kadaise 
prasmės! Jis net galvojo sukurti naują gramati
ką, pakeisti žodžių eilę sakiny, išmesti skyrybos 
ženklus, paliekant tik brūkšnelį ir, gal būt daug
taškį... Taškus kiekvienu atveju išjungti, kad žo
džiai atbėgdami ištisomis grupėmis, stumdytus), 
muštųsi, skintų sau kelią į žmogaus protą ir širdį; 
kad kalba įgautų grožį ir jėgą ne dėl apdailinto 
paprastumo, bet dėl ugningo temperamento, ai
stros. Dostojevskis niekados nežibėjo apdailinimu, 
pas jį nerasi nė vieno peizažo, kaip pas Turgene
vą, Prišviną, Paustovskį; bet ki kokia baisi jėga, 
— štai kaip reikia žodžiu deginti žmonių širdis! 
Galimas dalykas, kad žmonės pradės ieškoti pames
tos žodžių reikšmės, — įprasta sandara jie, visai 
teisėti, nebetiki, joje nebėra daugiau nieko, kaip 
tik melas, veidmainystė, negyvumas, ypač vadų kal
bose, laikraštininkų rašliavoje, eilėkalių ir aplamai 
pataikūnų ir šliužų, besitrinančių ant sovietų lite
ratūrinių laktų. (Bus daugiau)

■
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Veikla, veikėjai ir jaunimas
11d. vos intelektualui dėl tautinės pa
savo reigos atlikimo ir neleistų jam 

straipsnyje “Mūsų veikla ir vei- -_x‘° -- ■

“Mūsų Pastogės” liepos
27. numeryje p. Viržis

studentų. Studentai, neišlaikę 
egzaminų iš visų kurso dalykų, 
po 2 metų pašalinami iš univer
siteto. Kaip statistika rodo, jog 
iš lietuvių, pradėjusių studijas 
Sydney universitete, diplomus 
įsigijo tik apie 30 procentų. Ar 
galime reikalauti, kad mūsų stu
dentai dar labiau įsijungtų į 
veiklą, rizikuodami visai nebaig
ti universiteto?.

Lėtai didėja mūsų filisterių 
skaičius. Jų jau yra dirbančiųjų 
ir bendruomeninį ir organizaci
nį darbą. Negalime, reikalauti, 
kad visi jie šimtu procentu įsi
jungtų tuč tuojau į veiklą. Pir
miausia, ne visi turi organizaci
nių gabumų, antra, kai kurie iš 

Kiekvienas jaunuolis ar jaunuo- jų to negali padaryti dėl darbo 
tos atstovai prikišo mūsų aka- lė turi progos įsijungti į bent 

kurią organizaciją pagal savo 
palinkimą. Visos šios organiza
cijos veikia gerai pagal turimas 
sąlygas. Jeigu dar nemaža jau
nimo lieka už šių organizacijų 
ribų, tai ir vėl yra kaltė tėvų, 
kurie nededa pastangų paskatin
ti savo vaikus įsijungti į atitin
kamą susibūrimą. Dažnai lau
kiama, kad tų organizacijų va
dovybė turi maldauti jaunuolius 
būti jų organizacijų nariais ir 
net parūpinti jiems susisiekimo 
priemonių' Užuot parėmus jau
nimo kultūrines oganizacijas ir 
moraliai ir materialiai, vyresnio
ji karta puola už esamus ir ne
samus dalykus, kaip kad šiais 
metais atsitiko su sportininkais.

Universitetų studijos čia nėra 
lengvos. Čia negali būti amžinų

užmigti? Tiesa, neskaitlinga mū- 
kėjai” akylaus stebėtojo akimis sų bendruomenės narių dalis 
labai vaizdžiai ir pagrįstai iške- jau turėtų teisę pasitraukti dėl 
lia kai kurias mūsų veiklos ne- senyvo amžiaus sušlubavusios 
geroves, kurių pašalinimas bū- sveikatos, tačiau yra labai daug 
tinas, norint turėti geresnius dar galinčių dirbti, o ypač iš 
veiklos rezultatus. Be to, p. Vir- jaunesnio amžiaus tautiečių (nuo 
žis ten pat pamini ir mūsų vi- 35 metų ir daugiau) kurie Lie<- 
suomenėje susidariusią neigiamą tuvoje pradėjo eiti mokslus, dar 
nuomonę apie jaunimą, o ypač gerai prisimena savo kraštą ir 
apie studentus ir akademikus, 
vengiančius lietuviškos veiklos. 
Gal ryškiausiai mūsų studijuo
jantis jaunimas buvo pakaltintas 
per viešas diskusijas, suruoštas 
Sydnėjaus Lietuvių Filisterių 
Būrelio praeitais metais lapkri
čio 6 d. Ten vyresniosios kar-

augo ir subrendo demokratinė 
valstybinė sistema, kurioje ir 
mes turim© laisvą gyvenimą. At
rodo, yra nelogiška, iš vienos 
pusės pašiepti mūsų studijuojan
ti jaunimą dėl intelektualinio ne
subrendimo, o iš antros pusės 
priekaištauti dėl vengimo veik
los ir nenoro mums vadovauti.

Tiesa, nedaug jaunimo matome 
apylinkių susirinkimuose ir kra
što tarybos suvažiavimuose, bet 
čia dažnai reiškiasi ideologiniai 
susikirtimai vyresniųjų tarpe. 
Tai mūsų jaunimui yra svetima 
ir jie nori pasilikti nuošaliai nuo 
mūsų nenaudingų ginčų.

Bendradarbiauja mūsų jauni
mas ir savo spaudoje, ką liudi
ja “Mūsų Pastogėje” nuolatinis 
sporto skyrius, o taipogi prie šio 
savaitraščio leidžiami priedai.

Ne priekaištais ir kaltinimais, 
bet tėviška parama ir ge.ru pa
vyzdžiu, mes, vyresnieji, grei
čiau paskatinsime jaunimą dar 
labiau įsijungti į lietuvišką veik
lą ir mūsų pavergtos tėvynės 
laisvinimo darbą.

R.V.

PASAULIO LIET. STUD. ATSTOVYBE
Pasaulio Liet. Jaunimo Kongreso metu buvo įsteigta Pasaulio Lie

tuvių Studentų Atstovybė.
Pasaulinės lietuvių studentų organizacijos reikalas buvo iškeltas 

dar 1957 m. ir prieš pat Kongresą buvo diskutuotas atskirose studen
tų valdybose. Dainavos stovykloje studentų atstovai iš atskirų kraš
tų turėjo progos reikalą aptarti ir Kongreso metu liepos 2 d. daly
vaujant atstovams iš JAV, Prancūzijos, Belgijos, Anglijos, Kana
dos ir Australijos Pasaulio Lietuvių Studentų Atstovybė buvo for
maliai įsteigta ir priimtas projektas, nustatantis organizacijos tiks
lus, veiklos būdus ir struktūrą. \

Šitas projektas yra visai naujas užsimojimas ir gali turėti gali
mybių, kurias dar sunku pramatyti.

šios organizacijos įgyvendinimas turės didelės moralinės reikš
mės ugdant vieningumą. Čia atsiveria keliai pasikeisti idėjomis, in
formacijomis ir pažintims. Iš praktiškos pusės vieningumas bei ben
dradarbiavimas mus gali labai"sustiprinti. Atitinkamais atvejais bus 
galima remtis ne vien tik savaisiais, bet ir visa pasauline organiza
cija. Taip pat iš kitos pusės kas nors produktyvaus ir vertingo iš 
savųjų tarpo galės būti perduota ir į kitus kraštus.

Gal būt nėra perdaug nerealu tikėtis, kad pasaulinio masto or
ganizacija galės turėti svorį ir ne lietuvių tarpe. Čia kyla klausimas 
įsijungimo ir kur tik pritinka bendradarbiavimo bei pritarimo iš kitų 
panašių pasaulinių organizacijų.

Pirmas žingsnis jau žengtas. Dabar jeigu gyvenimo sąlygose ga
limybė — potencialas jau egzistuoja, daug priklausys nuo mūsų pačių 
iniciatyvos ir darbo, ar Pasaulio Liet. Studentų Atstovybė paliks tik 

popieriuje, ar išsivystys j aktyvią organizaciją, jungiančią visus pa
saulio lietuvius studentus.

Kostas Kubilinskas Ieva Didžytė

turi sugebėjimų būti tinkamais 
vadovais.

Visos mūsų jaunimo organi
zacijos (skautai, sportininkai, 
studentai, ateitininkai, šokių 
grupės ir t.t.) dirba didelį lie
tuviškumo išlaikymo darbą.

SŪKURYS
t

Miške. — Ir taip jau noris pokštelt, 
Kad sausos šakos imtų krist... — 
Kalva. — Ir verdančiam upokšny 
Baltai gauruotas sūkurys.

Aloha Sydnejau!

demikams, kad pastarieji esą 
nesubrendę intelektualiniai, dva
siniai atbukę lietuvių reikalams, 
jiems esą trūksta tautinio sąmo
ningumo ir, pagaliau, mūsų aka
demikai, kaip lietuviai, esą be
raščiai. Šitokie nuolatiniai prie
kaištai ir kaltinimai mūsų jau
nimui darosi dažnu reiškiniu. 
Kažin, ar mūsų jaunimas tik vie
nas dėl to yra kaltas? Ar jau
nimas neturi jokių pateisinančių 
motyvų? Ar taip dažnai juos 
tik kaltindami ir kritikuodami 
nesulauksime priešingų rezulta
tų, atbaidydami ir tuos neskait
lingus pasiryžėlius, kurie dirba 
ir vadovauja sunkiose sąlygose?

Turime nepamiršti, kad čia 
Australijoje, mūsų jaunoji karta 
gyvena visai skirtingose sąlygo
se. Daugumas jų Lietuvos nėra 
matęs, arba jau mažai bepri
simena. Čia jie turi svetimą 
kraštą, skirtingą mokyklą, skir
tingą kultūrą. Taip, sakysime, ne 
galima dabartinių studentų ly
ginti nei su caristinių, nei su 
nepriklausomos Lietuvos stu
dentais. Caro laikų studentai tu
rėjo artimą ryšį su savo gimtuo
ju kraštu, kur buvo jų tėvai ir 
giminės. Šie studentai buvo švie
sos nešėjai tamsiam lietuviškam 
kaimui, jie buvo mūsų liaudies 
iŠ miego žadintojai. Gi nepri
klausomos Lietuvos studentai 
augo ir mokėsi savo laisvame 
krašte, jie turėjo įvairias korpo
racijas ir jie ruošėsi būti savo 
krašto politiniais, kultūriniais ir 
ekonominiais vadovais.

Kąį gi yra ta lietuviškoji Aus
tralijos išeivija, kuri, esą išleis
dama savo vaikus į mokslą, pa
ti paliekanti tamsoje? Daugu
mas čia atvykusiųjų yra buvę 
nepriklausomos Lietuvos valdi
ninkai, iš kurių nemaža yra su 
aukštuoju mokslu. Jie Lietuvą 
kūrė, už ją kovojo, ten ėjo 
mokslus, dirbo valstybiniame 
aparate, matė ir rusų ir vokie
čių okupacijas, dalyvavo rezis
tencijoje ir su širdgėla palikę sa
vo kraštą pasirinko politinio 
tremtinio kelią, įpareigojantį ko
voti dėl lietuviškumo ir tėvynės 
išlaisvinimo. Todėl vyresniosios 
kartos pareiga išmokinti savo 
vaikus lietuviškai, rasti priemo
nių bei būdų, kad vaikai baig
tų savaitgalio mokyklą, įskiepy
ti jiems tėvynės meilę ir svar
biausia, išeivių pareiga nepa
vargti lietuviškoje veildoje ir su
daryti vieningą brolišką šeima. 
Deja, mes tokiais nesame ir ne
parodome mūsų jaunimui gero 
pavyzdžio. Ir štai dabar, pasitei
sindami dėl savo nuovargio, 
nuolat puolame jaunimą, Ar ne
būtų paradoksiška, kai jaunas 
studentas turėtų priminti Lietu-

sąlygų, o pagaliau, jie turi ir 
savo įsikūrimo, vedybų ir kitų 
asmeninių reikalų. Turėkime 
kantrybės ir po kiek laiko ateis 
į lietuvišką veiklą ir daugiau 
akademikų.

Visais laikais ir visose tautose 
jaunimas skiriasi nuo tėvų. Ypač 
tokie skirtumai padidėjo mūsų 
tarpe., kai šios dvi generacijos 
yra susiformavusios kitokiose 
sąlygose. Labai nekorektiškai el
giasi vyresnieji, kritikuodami ir 
gimnazijų ir universitetų moks
linį lygį ir pašiepdami mokslą ei
nantį jaunimą, pridėdami jiems 
epitetus, paminėtus šio rašinio 
pradžioje. Mes turime nepamirš
ti, kad anglo saksų kraštai irgi 
yra davę pasauliui garsių filo
sofų, žymių poetų ir iškilių mo-. 
kslininkų. Šiuose kraštuose iŠ-

Ir ūžia, šniokščia, švilpia, pyška, 
Ir verčia vilnį prie vilnies, 
Kad rodos, kartais visą mišką 
Išraus, sulaužys ir nuneš.

Kur tu taip kūlverčiais šniokštuoji 
Maištingas miško sūkury? — 
Nusistebi pušis aukštoji, 
Ir gluosnis stebi, kurį

Plačiais pečiais parėmęs krantas 
Aistringam tavo ūžesy. --------
.Tik gaila, niekas nesupranta — 
Nei gluosnis, krantas, nei pušis.

O tu taip trokšti prasimušti 
Pro šituos . kelmus ir šaknis 
Ir vieną kartą taip jau ūžtelt, 
Lyg iš gaisravietės ugnis.

LIETUVIŲ FILOSOFIJOS
MELBOURNO ČIURLIONIEČIŲ 
KLUBE SKAITYTOS POVILO 
BALTUČIO PASKAITOS SAN

TRAUKA

Lietuvių tauta, būdama geogra
finėje Rytų ir Vakarų kryžkelėje, 
buvo ir tų dviejų kultūrų įtakoje. 
Be abejo, to neišvengė ir lietuviš
koji filosofija. Kuri iš tų dviejų 
kultūrų daugiau paveikė lietuvių 
filosofinio mąstymo raidą, sunku 
pasakyti.

Iš rytų ypatingai daug įtakos tu
rėjo rusų filosofas VI. Solovjovas 
(1853-1900) savo mistika,' dievą- 
žmogio samprata, vienybės su va
karais ieškojimu ir, apskritai, visa 
savo religijos filosofija. Visa eilė 
lietuvių akademikų savo dizertaci- 
joms temas yra ėmę iš jo filosofi
jos (K. Ambrozaitis, L. Bistras, V. 
Mykolaitis - Putinas, J. L. Na
vickas, St. Šalkauskis, Iz. Tamo
šaitis ir kiti). Lietuvių filosofuo
se Solovjovo filosofinis mąstymas 
yra turėjęs didelio poveikio A. 
Dambrauskui - Jakštui (pačiam 
klausiusiam Solovjovo paskaitų Pe
trapily 1880-81), St Šalkauskiui 
ir A. Maceinai. Taip pat Solovjo
vu domėjosi VI. Šilkarskis rašęs 
apie jį vokiškai ir 1952 m. pradė
jęs visų jo veikalų vertimą j vokie
čių kalbą. Vakarietiškoji scholas-

tika, ypatingai tomizmas veikė St. 
Šalkauskį (vėliau atsisakiusiam 
Solovjovo filosofijos) ir Pr. Kurai
tį, Šv. Augustino filosofija - Iz. 
Tamošaitį. Gi, K. Jaspero egzis
tencializmas davė J. Girniaus filo
sofiniam mąstymui pagrindus.

Daugelis lietuvių mąstytojų sto
vi filosofijos ir literatūros (teoso- 
fas Vydūnas, St. Yla ir kiti), moks
lo (A. Dambrauskas - Jakštas) ar 
filosofijos ir teologijos riboje. To
dėl tenka apsiriboti tik tais, kurie 
tiesioginiai prisidėjo prie lietuviš
kos filosofijos išugdymo. Vienas 
iš pirmųjų toks yra Stasys Šal
kauskis (1886-1941), filosofas, pe
dagogas, tautos ideologas, pasku
tinis nepriklausomos Lietuvos VD 
U rektorius. Savo pašaukimu Šal
kauskis laikė — vykdyti tautinį 
auklėjimą per filosofiją, būtent 
pritaikyti visą auklėjimą prie au
kšto tautos idealo. Jis teigė, kad 
teisingam gyvenimui reikia žinoti 
kas yra teisinga, todėl jis ir sufor
mulavo ideologijas įvairioms orga
nizacijoms ateitininkams, skau
tams, moterų draugijoms ir net 
sportininkams). Šalkauskis skelbė 
Lietuvos pašaukimui įvykdyti Ry
tų ir Vakarų sintezę. Kaip filoso
fas pradžioje buvo Solovjovo įta-

DĖMESIO STUDENTAMS IR JAUNIMUI

SPAUDOS BALIUJE, kuris įvyks rugpiūčio 27 d. Auburne, 
bus jaunimo stalas. Nedirbantiems studentams ir moksleiviams 
įėjimas tik 1 doleris, šiaip visiems kitiems — 2.50 dol.

Kadangi labai svarbu žinoti, kiek vietų rezervuoti, žadan
tieji dalyvauti prašomi bilietus iš anksto užsisakyti pas Juditų 
Kolakauskaitę 32 Cornwall Rd., Auburn, tel. 649 9379.

Studentų Valdyba

Aš suprantu tave, upokšnio 
Nerimastingas sūkury: 
Ir man taip noris pokštelt, 
Kad sausos šakos imtų krist.

koje, tačiau vėliau pamatė Solov
jovo mąstymo spragas ir savo di- 
zertacijoje jis įvykdė solovjovinės 
pasaulio sielos kritiką tomiškomis 
filosofijos dvasioje. Vis dėlto ir 
vėliau Solovjovo įtaką Šalkauskiui 
galima pastebėti jo plėtotoj gam
tos kultūros ir religijos sintezėj. 
Savąją filosofijos sampratą jis iš
dėstė eilėj straipsnių Logos žur
nale. Pagrindiniu Šalkauskio filo
sofijos veikalu reikia laikyti jo 
skaityto kurso santrauką — Kul
tūros filosofijos metmens 1926 m., 
kuriame labiausiai pasireiškė jo 
mąstymo savybės: sintetinis pajė
gumas, intelektualinė disciplina, 
minties sistemingumas, žodžių tau
pumas ir tikslumas. Beto, 1927 m. 
pirmoji ir 1933 m. antroji laida išė
jo Bendrosios mokslinio darbo me
todikos pradai ir 1938 m. — Ben
droji filosofijos terminija.

Apie Šalkauskį bendrai būtų ga
lima pasakyti ,kad jis iš esmės bu
vo sintetinis protas. Ne naujų idė
jų intuicija reiškėsi jo kūrybine pa
jėga, o sintetine įžvalga t.y. aukš
tesnės vienybės įžvelgimu skirtin
gose ar priešingose pasaulėžiūrose 
ir jų atitinkamame suderinime 
platesnėje sistemoje. A. Maceina 
savo mokytoją Šalkauskį taip api
budina: “Gyvenimo problema sto
vėjo jo mąstymo centre, ir jis 
sprendė ją pilnaties šviesoje.”

Pažinimo filosofijai pradžią lie
tuviuose davė Vosylius Sezemanas 
(1884 -) ir Pranas Kuraitis (1883) 
V. Sezemanas lietuvių filosofiją 
praturtino universitetiniu Logikos 
kursu 1929, be to rašė filosofiniais 
klausimais įvairiuose žurnaluose. 
Pr. Kuraičiui lietuvių filosofijos
istorijoje priklauso viena iš pačių tiesai.”

Prie durų šypsosi brolis Rū
kas, iškėlęs Jaunimo Kongreso 
plakatų. Sveiki, sugrįžę iš Ameri
kos. Sveiki, sugrįžę į šaltų Sydnė- 
jy-

Sydnėjaus mergaitės pribėga, 
gėlių puokštelėmis apdovanoja ir 
pabučiuoja. Saldu. Prisistato fo
tografai, tėveliai, draugai. Maišo
si mintys, žodžiai, juokai ašaros, 
sombreros ir čemodanai. Iš susi
jaudinimo net kinkos dreba. Mes 
jau_namie, pusę pasaulio apvažia
vę, tūkstančius įspūdžių parsive
žu.

Nenorėdamas trukdyti mūsų re
porteris neapklausinėjo sugrįžusių 
keliauninkų, tačiau jam teko nu
girsti tokius pasisakymus iš Kon
greso dalyvių:

Ramas (Cibas): Esu ramus, at
likęs užsibrėžtus planus. Labas 
rytas, inamyte, kaip gyveni?

Algis (Šimkus): Oh boy! Oh 
boy! Tai kur renkasi chebra šį va
karų?

Martynas: Amerikoj gražu, bet 
dabar turiu skubėti namo - čemo
danas sulūžo.

Daina (Maselytė): Buvom Me
ksikoj !

Kazys (Zdanavičius): Palikau 
širdį San Francisko mieste...

Antanas (Steponas); šitos dė- 
pagrindinių vietų. Nors kiti filoso- žės pilnos fantastiškų suvenyrų! 
fai gal būt lėčiau pasiekė visuome
nę (labiau pasaulėžiūriniais, negu 
specialiai filosofiniais raštais), bet 
Kuraitis buvo pirmasis lietuviuo
se, kuris leidosi į centrines filoso
fijos problemas — į pačių filoso
fijų, tikrąją to žodžio prasme. Jo 
veikalai — Pagrindiniai Gnoseo
logijos klausimai 1930 m. ir Onto
logija (dvi dalys) 1931 ir 1933 m. 
Šalia St. Šalkauskio kultūros filo
sofijos, tai yra pirmieji sisteminiai 
filosofijos veikalai lietuvių kalba. 
Savo filosofine pozicija Kuraitis 
yra aristotelinės — tomistinės fi
losofijos įsitikinęs atstovas. Savo 
veikaluose jis pasireiškė kaip sava
rankiškas ir kritiškas mųstytojas. 
Griežtai nusistatęs prieš bet kokį 
subjektyvumų, Kuraitis savo gno
seologijos atstovaujamų metodinį 
požiūrį vadino fundamentaliniu — 
(arba betarpišku) realizmu. Prie
šais racionalistinį Decartes cogito 
ergo sum (mųstau, taigi esu) Ku
raitis teigia: Cogito ergo sum et 
ėst objectum cogitatum (mųstau, 
taigi esu aš ir yra mųstomasis ob
jektas). Todėl pabrėždamas, kad 
pažinimas taip pat. priklauso bū-

Jūratė (Reisgytė: Man buvo tik
rai didelė garbė dalyvauti Kongre
se, ir be jūsų pagalbos tai būtų 
buvę neįmanoma.

Evaldas (Sagatys): Neturėjau 
problemų ir dabar neturiu. Man 
viskas saulėtai atrodo.

Gerutis (Kišonas): Turėjau lai
mingų ir nelaimingų momentų - 
patekau į gražuolio rinkimus, bet 
pamečiau dokumentus.

Danutė (Skuodaitė); žinote, 
džiaugiuosi, tikrai džiaugiuosi...

Rimas (Reisgys): Parsivežiau 
naujų pypkutę.

Vytas (Straukas): Leiskit išsi
miegoti, tai viskas.

Nijolė (Malinauskaitė): Oi su
die, sudie, kolegos, sudie, sudie...

Pajauta (Pullinen): Nieko, nie
ko - nebuvo vienas malonumas vis- 
kų aprašinėti. Esu gimusi kores
pondentė.

Juhwni (Pullinen): Good old 
Sydnėjus, here we arel^z'

Nijolė (Vaičiurgytė): Ačiū la
bai! Kokios gražios gėlės - esu la
bai dėkinga. Mm... Mm...

_____  _ ____ RanĄas (Račkauskas): Vis dėl to 
čiai ir kad būties kaipo tokios sa-’ pertoli toji Amerika, o tame ir da- 
vybėmis pagrįsti dėsniai galioja ir 
pažinimo srityje, Kuraitis pagrin
dine filosofijos disciplina laikė ne 
gnoseologijų, o ontologijų. Apskri
tai, laikydamas aristotelizmo - to
mizmo principų, ontologijoj jis da
vė originalų įnašų metafizikos ir 
etikos santykių analize. Visame sa
vo mųstyme Kuraitis pabrėžė filo
sofijos etinius uždavinius “išlaiky
ti dvasios laisvę bei nepriklauso
mumų”, “ugdyti pakankamai stip
rių neinteresuotos materiališkai 
tiesos meilę ir didinti savyje vi
dujinę laisvę, kad niekas nesutruk
dytų pasiryžimo tarnauti pažinimo

(Nukelta į psl. 4)

lykas!
Milė (Šiuksterytė): Honolulu va 

karų niekada neužmiršiu - palmės, 
smėlis, mėnesiena...

Daiva (Labutyti): Nežinau, ko
kia čia tvarka, kaip palaida bala: 
jūs, vargšai adelaidiškiai ir mel- 
burniškiai - važiuojam pas mane!

Juta (Kolakauskaitė): Oi, atei
na reporteris! Ką man sakyti, jei 
paklaus, kur buvau?

Ramunė (Zinkutė): Taip pavy
dėjau jums, kad galėjot pasilikti 
ilgiau, negu aš...

Rūta (žiedaitė): Man buvo gaila 
atsisveikinti, bet gražu būti vėl 
su jumis. Hi, Rasa!

3
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ATSTOVAI PASISAKO
Sutiktuvių baliuje ir po to vi

siems nuvykus pas p.p. Reisgius 
ausis įtempęs klausinėjau keliau
tojus, ką jie turėtų pasipasakoti 
iš kelionių anapus vandenyno.

Sustabdau Rūtą Žiedaitę, kuri 
taip gražiai dainavo — “Niekad, 
niekad neužmiršiu... buvo kaip sap
nas...” Taip, sako, buvo kaip sap
nas, daug patyrimo,daug, daug 
žmonių. Naudingiausias laikas bu
vęs stovykloje. Gamta? Čikagoje 
pasiilgau jūros* o ežeras pilnas 
žuvų - besimaudydama turi burną 
užčiaupti, kad kokios neprarytum... 
Demonstracija tiesiog prasta — 
net pamiršo lietuvišką vėliavą. 
Daugiausia dalyvavo atvykę iš už
sienių.

Šimkus važinėjo viena mašina. Kol 
Algis viepas vairavo, jį vadino des
potu, o vairuojant Dainai, Algis 
pasidarė “kankinėlis”. Vieną dieną 
bekeliaujant Rūta labai išalko, bet 
neturėjo pinigų. Jai prisnūdus ki
tos sudėjo po kvoterį ir nupirko 
keptą steiką, įdėjo į dėžutę ir pa
puošė rūtele (!), kad nesudžiūtų, 
parašė kortelę ir Rūtą pabudinu
sios garbingai jai įteikė. Apie ame
rikonus Daina tokios 
Amerikoje vyrai yra 
ji gyvių rūšis.

nuomones: 
dingstančio-

pareiškė —Romas Cibas viešai 
“Jūratė tai mūsų kūdikis”. 

— ¥ —
Antano iš Adelaidės nuomonė — 

Amerikos bachurai lepšiai; juos 
valdo merginos.

Užkalbinau Romą Račkauską, 
klausiu, ką jis galįs linksmesnio 
papasakoti:

“Mes ten prigąsdinom, kad Aus
tralijoje yra labai daug pavojingų 
gyvačių, kurios sau įsikanda į uo
degą ir tada ratu sukasi taip grei
tai, kad niekaip neįmanoma pabėg
ti. Viena mergina net paklausė, 
kaip mes Australijoje jodinėjame: 
ant kengūrų ar jų krepšiuose. Dar 
kita paprašė, kad angliškai pakal
bėčiau, ir tada ji nustebo — tai 
jūs visiškai normalūs, o ir lietuviš
kai gerai kalbat”.

Prieinu ir prie Jūratės. Ji tei
gia: Labai gera tarp tiek daug sa
viškių: visos merginos net po de
šimt svarų pasunkėjo... Ir vien tik 
todėl, kad amerikonai nešokdino...

Prigriebiu Evaldą iš Brisbanės 
— “Fain, daug merginų, labai 
daug...”

Užklumpu Dainą Maželytę, ir 
klausiu, kas jai daugiausia patiko. 
Sako — lietuviškas sūris ir šalti- 
barščiai. Apie kelionę tai taip sa
ko: ji. Nijolė, Rūta, Milė ir Algis

Štai lėktuve išrinktoji Austra
lijos gražuolė Judita. Gretinuos! 
prie jos su pieštuku. “Renkant pa
saulio lietuvaitę gražuolę mus vi
sas išrikiavo vietose, kur turėjo 
praeiti mūsų partneriai, o tie nei
na. Pasirodo, jie bijojo prieiti ir 
juos reikėjo veste atvesti.

Kartais mums buvo nežinomi 
planai, štai, kartą vakare.vadovas

Liet, filosofijos

ir sako, kad anksti iš ryto bū
čiau pasiruošusi važiuoti. Paklau
sus, kas bus, atsakė, kad nesijau
dinčiau ir nėra reikalo man žino
ti. Vietiniai labai stebėjosi išgirdę, 
kad mes nenorėtume visam čia pa
silikti. Labai graži gamta — tiek 
daug žalumo...

— ¥ ~
Iš Martyno patyriau apie ame

rikietišką susisiekimą. Policininkai 
gaudo per greitai važiuojančius 
su radaru, helikopteriais, net iš
tempia dvi vielas per kelią. Kiek
vienas važinėja viskam pasiruo
šęs: su šovinių diržu, dviem revol
veriais, šalia šautuvas, dvi ašari
nių dujų granatos ir dar “bana
nas”, nuo kurio rankos neati
traukia. O jeigu pačiupo už greitą 
važiavimą, tai reikalas trumpas - 
prisipažink kaltas ir mokėk dešimt 
dolerių arba sėsk už grotų ir lauk 
teismo, jeigu nėra kam tavęs iš
pirkti. Ne vienas iš mūsiškių šitai 
išgyveno net po kelis kartus.

NUOGIRDOS
Visi keliautojai jau vėl saugiai namuose. Tik ne Judita: ji i* 

ALSS centrinės valdybos pirmininkas H. Antanaitis išvyko į Latro- - 
be Valley susirūpinę lietuvių kalbos kurso steigimu naujame univer
sitete.

“Grey-

Bandau kitokiais būdais. Priei
nu prie Ievos ir aiškinu kad pa
klausta tuoj pat atsakytų negal
vodama —

Amerika — (jokio atsakymo)
Kongresas — jungtinis
Gintaras — ant marių krantė- 

lio...
Cibas — blondinas
Honolulu — sala
Sydnėjus — čia
Autobusas — badas,

hound” (mat, Ieva per Ameriką 
persirito autobusu).

Iš bendrų kalbų nugirdau, kad 
pirmą kartą lietuviams susirinkus 
išdžiūvo didžiausias Čikagos vieš
butis Conrad Hilton. Viena mergi
na nusiskundė, kad Amerikoje ne
buvo progos pabaliavoti su jauni
mu kaip namuose. Vyresnieji buvę 
O.K.

Dar vis negali atsiskirti: sek
madienį pas Nijolę Mališauskaitę 
susirinko Rūta Ieva Martynas syd- 
nėjiškiai Juta ir Henrikas ir dar 
daugiau jaunimo. Gėrėjosi kelio
nių nuotraukomis rašė į juostą 
“Rūtelių” dainas.

LAIŠKAI IS DARVINO
Kazys Kemezys

(Atkelta iš gsl. 3.)
naujausias veikalas “Niekšybės 
Paslaptis” arba Antikristas Isto
rijoje pagal VI. Solovjovo pasako
jimą 1964 m.. Čia jis duoda Solov
jovo legendos apie Antikristą teo
logiškai filosofinę analizę .Kaip jo 
ankstyvesnioji knyga Didysis In
kvizitorius liečia blogį istorijos fi
losofijos šviesoje, taip paskutinio
ji knyga — Niekšybės Paslaptis, 
liečia blogį istorijos teologijos švie
soje. Istorija, anot Maceinos, yra 
Dievažmoniškumo išsiskleidimas 
istorijoj, vidinis susijungimas die
viškumo su žmogiškumu .Krikš
čionišku žvilgsniu istorija yra ko
va tarp gėrio ir blogio, tarp teisy
bės ir melo. Nors “Niekšybės Pas
laptyje” Kristaus ir antikristo ko
va gali atrodyti beveik lygi, o žmo
gus tik įrankis toje kovoje, tačiau 
Maceina teigia, kad blogis laimi 
šioje tikrovėje, o gėris antgamti
nėje, ir kad istorijos drama yra 
žmogiškosios laisvės drama.

Maceina nėra tik filosofas siau
ra to žodžio prasme, o drauge te
ologas, poetas ir visuomeninkas. 
Stasio Šalkauskio mokinys, išėjęs 
tomistinę mokyklą, Maceina nėra 
tomistas, 6 tiesiog krikščioniškas 
filosofas. Grynai spekuliatyviniai 
filosofiniai klausimai jo nedomina. 
Kiek prieš karą Maceina domėjo
si daugiau vertybių filosofija tiek 
išeivijoj — egzistencine filosofija. 
Filosofija ir teologija Maceinos 
mąstyme susilieja į Krikščioniško
sios minties vienybę. J. Girnius 
pastebi ,kad “teologinis žvilgsnis 
Maceinos filosofijai teikia subs- 
tancialumo, tačiau filosofinis me
todas teologiniuose klausimuose 
slepia pavojų pervertinti spekulia
tyvinio mąstymo ribas”. Kiek Šal
kauskis buvo tikslus ir taupus sa
vo kalboje, tiek Maceina yra drau- laisvę, kaip Jasperso. Girnius ir 
ge ir poetas. Poetinė jėga kurti 
žodį įgalina Maceiną filosofinuose 
veikaluose pasiekti reto emocinio 
įtaigumo ir lygiai reto žodinio pa
prastumo.

Juozas Girnius (1915) brendęs 
nepriklausomoj Lieetuvoj skiriasi 
nuo išeivijos jauniausios kartos sa
vo aistringu lietuviškumu, savo 
atsidėjimu tautinei problematikai. 
Filosofijos daktaro laipsnį įsigijo 
Montrealio universitete, Kanadoj 
1951 m. apgindamas dizertaciją 
“Laisvė ir Būtis. Kari Jasperso 
egzistencinė metafizika”.

Girnius dažnai laikomas libera- 
listinės pakraipos mąstytoju, bet 
ištiktųjų jis tik savo idėjiniu atvi
rumu yra liberalas, bet ne savo 
pasaulėžiūriniais atsakymais, libe
ralas savo keliamais klausimais, 
bet ne jų išsprendimu. Pirmasis

Iš senesniosios kartos dar pami
nėtini VI. Šilkarskis (1884 - 1960) 
ir Iz. Tamošaitis (1889 - Sibire). 
Šilkarskis (nors Lietuvoje dėstė 
graikų kalbą ir literatūrą) save 
priskiria veikliosios dvasios filoso
fų grupei, kurios būdingais atsto
vais amžių būvyje laikytini Plato
nas, šv. Augustinas, Leibniz, Tech- 
mūller, L. M. Lopatin ir Solovjo
vas. Visus juos jungia nerimastin
gas dvasinis veržlumas ir optimis
tiškai idealistinis polėkis. Bendra
jai filosofijos istorijai Šilkarskis 
nusipelnė išnaujo vakarus sudo
mindamas Solovjovu. Iz. Tamošai
tis, tautininkų ideologas, savo re
daguojamame žurnale Vaire rašė 
įvairiais filosofiniais klausimais. 
Filosofijoje Tamošaitis daugiau 
linko į augustinizmą, o ne į tomiz
mą. Be VI. Solovjovo, jam didelio 
poveikio turėjo M. Scheleris. Vie
na iš būdingiausių Tamošaičio te
mų buvo šių dienų žmogus ir moks
lų . krizė. Laikydamas šios krizės 
kaltininku pozityvizmą jis savo 
viltis dėjo į metafizikos atgimimą.

Pereinant prie jaunesniosios 
kartos atstovų, čia iškyla du šių 
dienų lietuvių mąstytojai išeivijo
je, būtent A. Maceina ir J. Girnius.

A. Maceina (1908) Lietuvoje 
daugiausia rūpinosi trimis sriti
mis: pedagogika .kultūros filoso
fija ir socialiniu klausimu. Tuome
tiniai veikalai išleisti dar Lietuvo
je: “Tautinis auklėjimas” 1934 
(tai jo dizertacija VD Universite
te filosofijos daktaro laipsniui gau
ti). Pedagogikos istorija I d. 1940, 
Kultūros filosofija, 1936, Socialinis 
teisingumas 1938 ir Buržuazijos 
žlugimas 1940 m.

Išeivijoj Maceinos veikalai visų 
pirma priklauso plačiai suprastai 
religijos filosofijai, iš kurių pir
mieji pavadinti bendru vardu: 
Cor Inquietum (nerami širdis) ar
ba Studijos Dievo ir žmogaus san
tykiavimams nušviesti. Išleistos 
dvi knygos: Didysis Inkvizitorius 
1946* ir 19503, Dostojevskio Didžio
jo Inkvizitoriaus legenda interpre
tuojama kaip žmogiškojo įkvėpimo 
pažadintas Apokalipsės iš inkvizi
toriaus grėsmės galimas tik krikš
čionybėje. Antroji knyga — Jobo 
Drama 1950., tai teistinio egzisten
cializmo apmatai, kaip jis pats įva
de pažymi, arba žmogiškosios bū
ties apmąsymas. Vėliau pasirodė 
Saulės Giesmė 1954 m. Šią knygą 
sudaro ne istorinis šv. Pranciškaus 
Asyžiečo gyvenimo aprašymas, bet 
filosofinė bei teologinė šio gyveni
mo sklaida. Daugiau religinio po
būdžio yra “Didžioji Padėjėja”, šv.
Mergelės Marijos būtis ir veiklos Girniaus mokytojas buvo Kuraitis, 
apmąstymas 1958 m. Pagaliau jo bet iš jo jis pasisavino tik tai, kas

Šimtas

debesys renkasi artėjančiam 
monsoon’o laikotarpiui. Tiesą 
pasakius, giedras dangus įkyrė
jo. Aplinkui miškuotos lygumos. 
Pasaulis čia mažas. Atoslūgio 
metu nuo mūsų pabėga ir/jū
ra. Rytoj skrendu į Legune..

21.10.65

Pirmadienį Sydnejaus stoty išleidome paskutinius keliautojus 
adelaidiškius. Buvo ir p. Narušis, savo namuose priglaudęs viešnias 
Dainą ir Milę.

Sekmadienį vakai’e po “australiečių” grupės sutikimo pas p. Na- 
rušį susirinko keletas adelaidiškių ir sydnejiškių pasipasakoti ir pa
sidalinti įspūdžiais. Bekalbant apie keliones paaiškėjo, kad Juta, 
Daina, Milė ir Rūta Clevelande lietuviškam parke nusifotografavo 
prie to paties Dr. V. Kudirkos biusto, kurį p. Narušis nuvežė iš Lie
tuvos į Ameriką 1938 metais.

★
Sutiktuvių proga vietos kapelionas kun. P. Butkus iškilmingai 

pasakė — “Didžiam lauže užsidega ir šlapios malkos”!

Gerutis rizikavo pervažiuoti per Ameriką mašina be numerio. 
Toli nenuvažiavo...

kė:

★
Sydnejuje po paskaitos diskusijų metu “oficial” pašokęs pareiš-
“Aš pamiršau, apie ką kalbėjau, bet aš dabar sakau...”

Sydnejaus tautinių šokių grupei bešokant pas vietinius žmones 
pranešėjas paaiškino, kad Lietuva yra sala Ramiajame vandenyne... 
Niekas iš mūsiškių, nesusivokė, ar jis juokauja, ar rimtai kalba.

★
Sydnejiškiai Romas ir Jonas važiavo į Melbourną atšvęsti Ed

vardo Ramanausko gimtadienio. Matyt, giliai užsisvajojo, nes vidur
nakty pasijuto esą- Canberroje.

I.
“Every wall is a door” — Ca

mus cituoja Emersoną. Atvažia
vau čia ne tiek dirbti, kiek lais
valaikiais menininkauti. Valdiš
kam darbe dienos turėjo būti 
lengvos. Mielai palikau praeityj 
trijų metų mokslo surealizmą.

Atsitiko kitaip. Menas stal
čiuje, o aš, abiem rankom pa
tveręs kardą, kovoju su žmonių mi prasimušti pro minties ribas, 
bailumu, siaurumu, indiferenci- įpuola erdvėn, kurioj įprasti mą- 
ja. Didvyris? Kova? Iš pradžių štai negalioja, kur gęsta draugys- 
buvo malūnų, dabar švaistausi tės ir nutrūksta sąryšiai su rea- 
po orą. lybe. Ten žmogus skrajoji kaip

Prie jūros išsiskleidė capok’o sapne, bijodamas, kad staiga 
riešutai. Pūkuotos sėklos švelniai pulsi, arba, kad tavoji sąmonė 
skrieja žemėn. Darwine radau sustings vienoj kryptyj, kaip su- 
ir lietuvių. Jauną Algį — polici- gedusi vėjo rodyklė, 
ninką, bet jis, kaip ir aš, čionai ~ " 
neilgam. Yra ir seniai gyvenan
čių, karo suardytų tautiečių. 
Viengungiai. Vienas, sako, kar
tais plikas šoka ant stogo.

Šviesiai mėlyna jūra.
Žydi ponseanos.
Milžiniški debesys kyla 

zonte ir sumenkina rūpesčius. 
Po keturių spindinčių mėnesių Valdiškoj įstaigoj dalį mano

II.
Daug mokslininkų, bandyda-

hori-

Trijų metų studijos esoteriš- 
koje palaeontologijos šakoje pa
liko mane debesyse, o mano šir
dyj didžią skubą kaip galima 
greičiau peržengti upę ir, anot 
Literatūros Lankų poeto Kėkš
to, išsprogdinti paskutinį tiltą, 
jungiant mane su praeitim.

Taip atsiradau Darwine.

Jeigu permažai naujienų, tai kaltinkit Kongresą. Didžioji Ausis 
taip įtemptai klausėsi, kad nieko neišgirdo, kas vyksta aplinkui.

Kalbama, kad ateinantis Initium Semestri nebus toks, koks bu
vo, o daug didesnis — tiesiog balius ir dar balandžio mėnesį!

Didžioji Ausis

tarnybinių pareigų sudaro pata- dens. Mano uždavinys buvo pa
rūpinti gėlo vandens šulinį ūkio 
centrui. Po degančia saule prie 
keturiasdešimt laipsnių karščio 
praleidau dieną vaikščiodamas 
po kalnuotą apylinkę, ieškoda
mas atitinkamos gręžimo vietos. 
Sekantį rytą atsirito didelis sun
kvežimis su keturiais, barzdom 
apaugusiais grežikais. Po poros 
dienų iš šulinio pompavom švie- 

Bonaparte žią gėlą vandenį. Visi džiaugė- 
• mės.

rimai dėl vandens šulinių gręži
mo milžiniškuose galvijų ūkiuo
se Australijos Siaurinėj Terito
rijoj. y

Taip atsiradau Legunėje.
Legune (tariama Ležūna), 

tai penkių tūkstančių kvadrati
nių kilometrų ,<ikis, įspraustas 
tarp šiaurinės Australijos di
džiausių upių — Ord ir Victo
ria — ir Joseph T . " 
įlankos. Pusė ūkiui priklausan
čios žemės kalnuota, antroji 
pusė — lygumos, apimančios 
rytinius baobabo medžio kara
lystės pakraščius ir tolumoje 
pamaži susiliejančios su jūra.

Prieš man atvykstant, Legu
nėje buvo išgręžti aštuoni gilūs 
šuliniai, kurie visi davė daug 
sūraus, beveik gryno jūros van-

10.12.65
★

Kazys Kemežys, baigęs geologi
jos studijas Sydnėjaus universite
te šiuo metu gyvena Darwine ir 
kaip “Consulting Geologist” užsi
ima įvairiais savo profesijos dar
bais.

sutapo su egzistencinės filosofijos 
reikalavimais, todėl tikraisiais jo 
mokytojais, bent turinio atžvilgiu, 
laikytini M. Heidegeris ir K. Jas
persas. Girnius nėra jų filosofijos 
sekėjas, bet egzistencialistas savo 
keliamomis problemomis, nes egzis
tencinės filosofijos didžiausias rū
pestis yra žmogus ir jo likimas, iš
kėlimas aikštėn laisvės prado. Be
to Girnius yra egzistencialistas ir 
savo mąstymo linkme, nes jo mąs
tymas krypsta ne į bendrą esmę, 
bet į individualinę egzistenciją, ne 
į pasaulį, bet į žmogų; ne į visą 
valdančius bei laikančius dėsnius, 
o į laisvą apsisprendimą bei ištiki
mybę šiam apsisprendimui.

J. Girniaus mąstyme išsiskiria 
trys pagrindinės idėjos, kurias jis 
savo raštuose gvildena, būtent: 
laisvės idėja, tautybės klausimas 
ir ateizmo tragiką.

Laisvės idėją Girnius nagrinėja 
savo dizertacijoje (Laisvė ir Būtis 
1953), kur jis pastebi, kad nėra 
filosofijos, kuri būtų energingiau 
gynusi sąžinės nelygstamybę ir

kituose savo straipsniuose laisvės 
idėją kėlė ir ją gynė tiek mąstyme, 
tiek kultūrinėje kūryboje, tiek po
litikoje.

Tautybės klausimą Girnius ke
lia savo veikale “Tauta ir tautinė 
ištikimybė” 1961 m. Anot Macei
nos, čia Girnius išeina aikštėn sa
vo mąstymo savybėmis: kančia 
kaip filosofavimo akstinas, aistra 
kaip dėstymo variklis, polinkis į 
etiką ir bandymas lygstamas ver
tybes nušviesti n elygstama švie
sa.

Trečiąją idėją — Ateizmo tragi
ką, Girnius nagrinėja savo pasku
tiniame veikale “žmogus be Dievo” 
1964 m. A. Maceina laiko šią kny
gą pačiu brandžiausiu Girniauls 
veikalu ir stato jį savo apimtimi, 
gilumu ir originalumu kitų tautų 
šios rūšies veikalų priekyje, šios 
knygos pratartyje Girnius sako, 
kad ji skiriama ateizmo filosofi-

nei analyzei. čia jo požiūris yra ne 
metafizinis t.y. kelias perbūti, bet 
antropologinis (etinis ir psicholo
ginis), tai kelias per sąmonę. To
dėl ši knyga iškelia tik vieną pro
blemos pusę neduodama atsakymo 
į kitą, nors pagrindinis jos tikslas 
yra pateikti filosofinę ateizmo kri
tiką, kuri išbudintų žmogų iš atei
stinio apsisprendimo ir išryškėtų 
tikinčiojo atsakomybė dėl ateizmo 
iškilimo.

Iš visų aukščiau minėtų mąs
tytojų Girnius yra pats filosofiš- 
kiausias protas savo kūrybingumu. 
Kuraitis savo protavimu buvo ne
kūrybiškas, nors jis vienur kitur 
pažinimo teorijoje, etikos jungime 
su ontologija kiek paįvairino to
mizmą, tačiau jokių naujų būties 
įžvalgų neatskleidė. Šalkauskio 
protavimo silpnybė buvo, jo sche- 
matizmas, vertęs jį tiesti savo min
čių audinį daugiau į plotį. Macei
nos protavimo silpnybė yra jo aiš
kumas, kuris neapkenčia loginės 
tamsos ir todėl yra priverstas daž
nai sustoti pusiaukelėje, kadangi 
antroji kelio pusė yra jokia švie
sa neperskverbiama.

Iš pačių jauniausių besidominčių 
filosofija, kiek jie pasirodo spau
doj, tektų paminėti Feliksą Juce
vičių (1924), gavusį filosofijos ma
gistro laipsnį McGill universitete 
Kanadoj, Juozą Leoną Navicką 
(1928), baigusį filosofijos studijas 
Liuvene, Belgijoj ir įsigijusi filo
sofijos daktaro laipsnį Fordhamo 
univ. už dizertaciją “Solovjovo įta
ka Loskiui” 1958 m. ir Vyt. Donie- 
lą (1930), baigusį filosofijos studi
jas Sydney univ. Australijoj ir gi
linusį filosofiją Vokietijoj ,kur įsi
gijo filosofijos daktaro laipsnį.

Apie filosofiją dabartinėj Lie
tuvoj vargu ar galima kalbėti, nes 
kur nėra laisvės, ten jokia filosofi
ja neįmanoma. Dialektinis mate
rializmas yra tik filosofinis meto
das panaudotas istoriniam mate
rializmui pagrįsti, kuriuo remiasi 
komunizmo ideologija.

NAUJIENOS
Valdybai stengiantis Sydnėjaus 

studentų skyrius universitete įre
gistruotas kaip 
nian

Sydney Lithua- 
Students Society”.

KUR YRA
DAUGIAU STUDENTŲ?

ALSS 
susirišti 
Perthe 
šiolei į 
Valdyba 
rišti su

Valdyba Sydnėjuje nori 
su studentais Hobarte, 
Newcastlyje ir kitur. Iki 
laiškus jokio atsakymo, 
prašo atsiliepti ir susi- 

Studentų Valdyba.

ATSTOVAI MELBOURNE
Pas p. Krausą “čiurlioniečių” 

diskusinės grupės posėdžio metu 
buvo pasveikinti ir grįžę Kongre
so atstovai, čia atstovai padarė 
trumpus pranešimus, paskui visi 
dalinosi įspūdžiais.

Atstovams tik išlipus iš lėktuvo 
Judita buvo nufotografuota “He
rald” reporterio. Fotografija til
po “Sun - Herald” pirmame pus
lapy, kur Juta matėsi po meksikie- 
tiška skrybėlė su. Teksaso jaučio 
ragais.

L. Studentų S-gos Melbourne sky
riaus pirm J. Meiliūnas, sekreto
rius H Kaladė, LSS-gos Sydnėjaus 
skyriaus pirm. Antanaitis, sekr. 
J. Kolakauskaitė.

Porą valandų praleista besita
riant, besiaiškinant kaip būtų gali
ma lietuvių kalbą įvesti į Latrobe 
Universitetą ir kokios reikalingos 
tam sąlygos. Po pasitarimo posė
džio dalyviai buvo šeimininkės, 
gimnazijos mokytojos Z. Stankū- 
navičienės pakviesti prie turtingo 
pietų stalo.

Platesnį pranešimą apie šį po
sėdį su australų profesoriais pas
kelbsime kiek vėliau.

(Ja-,k.)
Didžiausi pasaulyje “boksito 

(aluminijaus rūdos) klodai yra 
Australijoje kur apskaičiuojama 
apie 2060 mil. tonų, toliau seka 
Gvinėja (Afrikoje) 1100 mil. tonų, 
Jamaica 600 mil. t. ir kiti kraš
tai mažiau.

Ausralai alaus gėrime stovi an
troje vietoje pasaulyje: per metus 
kiekvienam australui tenka išger
ti 188 pintės alaus, tuo tarpu kiek
vienam belgui 230. Toliau seka vo
kiečiai (178), anglai (156), ame
rikiečiai (122).

MELBOURNE 
PASITARIMAS SU AUSTRALŲ 

PROFESORIAIS
Malonioje p. Stankūnavičių šei

mos aplinkumoje, Mt. Waverley, 
įvyko lietuvių kalbos lektorato įs
teigimo iniciatorių su australų 
profesoriais pasitarimas rugpiūčio 
mėn. 7 d. Jame dalyvavo Latrobe 
Universiteto, Moderniųjų Kalbų 
skyriaus vedėjas prof. Elliot For
syth, Monash Universiteto pran
cūzų kalbos dėstytojas Raymond 
Lemerand. Iš lietuvių .pusės daly
vavo kun. P. Vaseris, iniciatorius 
St. Stankūnavičius, Melbourne A- 
pylinkės pirm. inž. A. E. Liubinas, 
ALB Krašto Tarybos Lituanisti
nės sekcijas vadovas A. Krausas, lietuvių kalbą ir jos grožį.

Nuo 1788 iki 1868 metų į Aus
traliją buvo atgabenta 157.000 ka
linių. 1868 m. Australija iš viso 
turėjo pusantro milijono gyvento
jų-

Prieš kiek laiko gyvenęs rašy
tojas Juozas Tininis šiuo 
Los Angeles išvykęs į Europą. 
Kelionėje numato išbūti 
savaičių ir aplankyti ne
gliją, bet ir Vokietiją, Austriją, 
Šveicariją. Būdamas Europoje jis 
Studijų Savaitės metu Vasario 16 
gimnazijoje skaitys paskaitą apie

laiku iš

apie 10 
tik An-

4
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KOVO
TENISININKŲ DĖMESIUI

Lauko teniso vadovė p. O. Ase- 
vičienė - Aras praneša, kad nuo 
sekančio sekmadienio lauko teniso 
treniruotės vyks Bankstowne prie 
Liet Namų esančose aikštelėse. 
Treniruočių pradžia kiekvienų se
kmadieni 1.30 vai. p.p.

Žlinant, kad nemažas skaičius 
lietuvių vyrų ir moterų o taip pat 
ir jaunių aktyviai žaidžia lauko 
tenisą įvairuose australų klubuo
se ar mokyklose, vadovė kviečia 
visus žaidžiančius ar norinčius 
pradėti žaisti, atsilankyti į vyks
tančias lietuvių treniruotes Banks
towne, kad tuo pačiu susidarytų 
ir stipri lietuvių grupė.

VYRAI — SIOUX 
33:22 (13:12)

Vyrų komanda, nors ir žaisdama 
be savo trenerio ir kapitono D. 
Atkinson ir D. Kraucevičiaus, 
kurie buvo sunkiai persisaldą, lai
mėjo gana sunkias rungtynes 
prieš greitą ir gerai žaidžiančią 
priešininkų komandą.

Rungtynės pradedamos labai 
blogai, ir australai veda net 8 taš
kais. Tačiau puslaikio pabaigoje 
koviečiai gražiai susiima ir puslai- 
kį baigia vieno, taško persvara.

Antrame puslaiky Kovo vyrai 
jau neatleidžia persvaros, ir An- 
driejūnas su Lukoševičium daro 
puikius metimus ir puslaikį o taip 
pat ir visas rungtynes baigia lai
mėjimu. Taškai: Andriejūnas su 
Lukoševičium po 12, Danjiškevi- 
čius 4, Liutikas 3, Sauka2.

ATOSTOGOS PRIE EKVATORIAUS

7 dienas ir naktis traukiniu veik 
be sustojimų.

Po 17 kos metų be pertraukos 
ir kokios ligos .kartais ir gana sun
koko darbelio, pagaliau ir aš nuta
riau kokią savaitėlę kur padykinė- 
ti ir ką nors naujo pamatyti, bet 
tik šiame, didžiuliame ir nepapras
tai skirtingame Australijos konti
nente.

Aš visai nepateisinu mūsų už
sieninių kelionių be rimto pre
teksto, kada mes, čia gyvendami, 
neturime tinkamo supratimo apie 
šio kontinento neišmatuojamų vie- 

.tovių nepaprastą įvairumą ir dan
gišką augmeniją bei pasakiškas 
klimatines sąlygas.

Taigi, nežiūrint jau gana vėlybo 
mano amžiaus ir dar vis neatsi- 
veriant dangaus vartams, savo pir
mųjų atostogų metų nutariau ap
lankyti ir savo akimis išvysti šio 
kontinento dangų — tai, būtent, 
— tolimą šiaurės Queenslandą, jau 
tik keli šimtai mylių nuo paties 
ekvatoriaus. Tuo tarpu mano kelio
nė, į ten ir atgal, siekė virš 4 tūks
tančių mylių — apie 7 tūkstančius 
kilometrų.

Paskutinė vietovė Queenslande 
su kuria palaikomas tarpvalstybi
nis oro, geležinkelių ir autobusų 
susisiekimas iš čia yra CAIRNS 
miestas, tolimame šiaurės Queens- 
lande. Nuo čia toliau šiaurėn jau 
geležinkelių susisiekimo nėra. Bet 
nuo čia jau tik keli šimtai mylių 
ir iki ekvatoriaus. Tai aš ir pasi
rinkau šią vietovę savo ištisos sa
vaitės atostoginės kelionės paskuti
niu tašku. Žinoma, galima buvo 
skristi lėktuvu ir labai greitai pa
siekti tą vietovę, važiuoti autobu
su labai pigia kaina arba trauki
niu, kiek ilgiau ir veik dvigubai 
brangiau. Aš vis tik pasirinkau 
traukinį, nes iš lėktuvo nieko ne
matysi, o autobusu pertolima ke
lionė, nes geležinkeliais keliauti, vi
sais požiūriais yra didesni patogu- 

g mai.
Taigi, apsirūpinęs čia pat Sydnė 

juje visais bilietais į ten ir atgal, 
įskaitant ir miegamus, vieną tre
čiadienio pavakarį gana patogiu, 
greituoju traukiniu, patraukiau 
Queensland© link. Ir tik po trijų 
sustojimų daugiau kaip šešiolikos 
valandų kelionės jau pasiekėme 
Queenslando sostinę — Brisbanės 
miestą, kuris kaip nekeista, tebė-

KLUBE
JAUNĖS — JAŠA 

10:20 (8:5)
Šios rungtynės mūsų jaunėms 

mergaitėms pasibaigė gan tragiš
kai, nes žaisdamos tikrai geriau 
ir laimėjusios pirmą puslaikį an
trame tepadarė tik du taškus ir 
rungtynes turėjo pralaimėti. O 
pralaimėjimą lėmė teisėjai, kurie 
būdami tik kitos komandos žaidė
jai, ypatingai antrame puslaiky 
taip neteisingai ir vienašališkai 
teisėjavo, jog mūsų jaunės visiškai 
negalėjo žaisti ar bent kaip aikš
tėje pasireikšti. Siūlytina po to
kių atsitikimų treneris turėtų klu
bo vardu parašyti oficialų protestą 
dėl teisėjų ir jų teisėjavimo. Taš
kai: Saukaitė ir Wilson po 4, Kaz
lauskaitė 2.

VARPO
VARPAS — AJAX

39—43
šitame susitikime prieš stiprią 

žydų komandą mūsiškiai sužaidė 
labai gerai ir likus žaisti kelioms 
minutėms vedė 6 taškais, bet nuo 
nuovargio ir nervotumo, prieš galą 
visiškai pakriko ir nusilpo, prieši
ninkai, šaltai žaisdami tą išnaudo
jo, kas mums ir atnešė pralaimė
jimą. Taškus pelnė; A. Ališauskas 
13, V. Soha ir A. Skimbirauskas 
po 6, A. Milvydas 5, Š. Žiedas 4, 
E. Firinauskas 2 ir V. Brazdžionis 
1.

K. Kemežys

ra veik prie šios valstybės sienos. 
Iki pat Brisbanės, gamtos požiū
riu niekas nepakito, abipus gele
žinkelio tie patys miškeliai ir vie
tomis žolės plotai, nes visą laiką 
važiavome tik šios valstybės teri
torija. Labai maža teko matyti tik 
vienos, rudokos spalvos karvyčių 
su baltais raikščiais ant krūtinių, 
kaip, kad, kartais pasipuošia mūsų 
moterėlės. Būdinga, kad per visą 
kelionės laiką neteko matyti abso
liučiai nei vienos avytės, kur lau
kuose. Greitieji traukiniai turi va
goną — restoraną, į kurį kelis kar
tus per dieną kviečiami keleiviai 
užkandžiams. Maistas ir patarna
vimas puikus, o patarnaujančių 
gražuolių uniformos ir veideliai 
nuostabūs. Kad ir antros klasės 
nemiegamuose, bet labai patogiuo
se su minkštomis sėdynėmis vago
nuose, nakties metu visai išjungia
ma šviesa, taip, kad gali sau mie
goti kiek tik nori.

Beartėjant prie Brisbanės, vie
tomis jau pradeda rodytis aukš
ti kalniukai, tuo pačiu paįvairin
dami vietovių aplinka, bet karvy
tės vis tos pačios — žalos; Tekan
ti saulė čia jau žymiai stipresnė 
ir nepaprastai nušviečia apylinkes. 
Prieš pat Brisbane sustojame prie 
labai gražaus Casino miestelio. 
Vietomis daug daržovių ir kukurū
zų laukuose. O artėjant prie Bris
banės gamta jau labai žymiai kin
ta. Pats miestas, palyginti su Syd- 
nėjumi, labai švarus. Nors dar ir 
važinėja elektriniai tramvajai, bet 
esama ir elektrinių autobusų. Gat
vės labai plačios ir daug automo
bilių kai kur sustoję skersai gatvė
se. Barai ir restoranai nuostabiai 
švarūs ir jaukūs. Labai puošnios 
krautuvės. Pilna medžių miesto 
centro gatvėse. Vienoje vietoje ma
čiau daržovių krautuvę net tokiu 
vardu — “Dinkum Aussie”. Gat
vėse nemaža teko matyti gražiais, 
moderniais rūbeliais juodų mergy
čių. Koteliai atrodo, kaip gražiau
si Paryžiaus namai. Iš lauko jie 
išdekoruoti įvairiausiomis spalvo
mis bei skirtinga ekvatorine aug
menija. Verandose pilna žalumynų. 
Tiesiog vienas pasigėrėjimas. Ir 
nauji namai čia visai skirtingos 
architektinės formos, netaip kaip 
Sydnėjaus tik lygių sienų nauji 
namai. Ir senovės rūmai čia žymiai 
gražesni. Autobusų susisiekimą

Prieš prasidedant pirmenybėms 
Brazilijoje, Sao Paulo, buvo nužu
dyta kišenvagių “karalienė" Van- 
ad Pereira Dos Santos. Vėliau poli
cija suėmė jos buvusį draugą 
Odai r Antonio Patricio, dar vadi
nama “Bosca”. Suimtasis prisipa
žino kaltu. Savo draugę jisai nužu
dė prieš pat jai išvykstant į Angli
ją dirbti savo profesijoje tarp fut
bolo pirmenybių žiūrovų. Nužudė 
dėlto kad jinai atsisakė pasiimti 
jį kartu.

★
Vakarų Vokietijoje Obertshau

sen mieste Martin Wilhelm Bec
ker per televiziją žiūrėjo pirmą
sias pirmenybių rungtynes thrp 
Anglijos ir Urugvajaus. Su dideliu 
susidomėjimu bežiūrint rungtynes 
netikėtai sugedo televizijos apara
tas. Martin labi susierzino, sudau
žė aparatą ir pats pasikorė.

*
Argentinos žurnalistas iš Bue

nos Aires pasiekė taip pat rekor
dą. Jisai parašė rašinį “EI Grafi- 
co ” skaitytojams. Rašinys truko

KLUBE
VARPAS — FOOTEC 

34—38
Po nesėkmingų metimų teko 

pralaimėti. Taškai: V. Vaičiulai
tis 12, V. Soha 8, R. Firinauskas 
6, J. Varkulevičius ir Š. Žiedas po 
4.

VARPAS — SOUTHERN CROSS 
43—53

Iš pat pradžios rungtynių ir visą 
laiką abi pusės išvystė didelę spar
tą. Priešininkams daugiau turint 
laimės metimuose, aukšto lygio 
rungtynes pralaimėjom. Taškus 

mieste palaiko ne valdžia, bet mies
to savivaldybė.

Čia pat puikaus parko ir fonta
nų aplinkoje tebėra gražūs seno
vės rūmai “Executive Building”, 
kurių priešakyje tebėra karalienės 
Victorijos statula (1837-1901), pas
tatyta 1906 metais, o jos prieša
kyje pirmojo didžio karo patranka, 
kurią padovanojo Anglijos kara
lius Queenslando valdžiai. Tą pa
tranką pagrobė anglai iš vokiečių 
Prancūzijoje 1915 metų rugsėjo 
25 d. Patranka gaminta žymaus 
vokiečių pramoninko Krupo ginklų 
fabrike. Ant patrankos tebėra toks 
vokiečių užrašas — “PRO GLO' 
RIA ET PATRIA”. Bendrai, Bris- 
banėje nauji, ar seni nam ai— vi
si išpuošti įvairiausiomis spalvo
mis. Teko matyti net specialia įs
taiga “Mineral House” ir “Ge
ological Survey Bulk Store”

O už viską labiausia Brisbane 
gali didžiuotis, tai miesto parku, 
arba, tikriau tarius, botanikos so
du. Tai jau tikrai kaž kas reto ir 
nuostabus netik šio, bet ir kitų 
kontinentų požiūriu. Pilna retos 
augmenijos — medžių ir medelių 
iš viso pasaulio kraštų. Labai len
gva patirti kiekvieno augmens kil-

VYTIES
BERNIUKŲ IKI 14-KOS METŲ 

KOMANDA
Tai vienintėlė jaunų berniukų 

komanda, šiais metais atstovau
janti Vyties sporto Klubą Pietų 
Australijos pirmenybėse. Pirme
nybės vyksta Forestvilles stadi- 
jone šeštadienių rytais. Vyties 
komandą sudaro: Kapitonas A. 
Jaunutis, A. Skiparis, R. Beino- 
ravičius, J. Vachami, K. Pauliu
kevičius, P. Arlauskas, A. Rama
nauskas, A. Pauliukevičius ir V. 
Matikulas. Komandą treniruoja 
Vyties žaidėjas J. Smit (olandas). 
Labai apgailėtina, kad jaunie
siems krepšininkams neatsiranda 
trenerio iš buvusių Vyties krep
šininkų.

Sužaidus pirmąjį varžybų ratą 
komanda stovi septintoje vietoje. 
Faktinai taškų skaičiumi antra, 
trečią ir ketvirtą, vietas dalinasi

Futbolo ligoniai
PASAULIO FUTBOLO PIRMENYBIŲ NUOTRUPOS

parašyti šešias valandas, susidarė 
iš 20,246 žodžių, persiųsti telegra
fu truko penkias valandas, ketu
riasdešimt minučių ir pareikalavo 
21 pėdos popieriaus. Už persiunti
mą $850. Senor Osvaldo Ardizzone 
pareiškė kad, jo aprašymas apie 
artistiškus Argentinos žaidėjus 
užims 32 puslapius šimtapuslapi- 
niame savaitiniame žurnale.

★
Brazilams labai netikėtai iškri

tus iš pirmenybių, dingo visos vil
tys tapti pasaulio čempijonais tre
čią sykį iš eilės. Rio de Janeiro 
mieste, sužinojus apie pralaimėji
mą 3-1 prieš Portugalus, iš namų 
langų pasipylė juodo popieriaus 
gabaliukų lietus. Tūkstančiai vy
rų, moterų ir vaikų viešai gatvė
se susėdę ant šaligatvių, krauttu- 
vėse, restoranuose ir kituose vie
tose nesigėdindami verkė.

¥
Anglams laimėjus prieš Portu

galus žiūrovai tiek garsiai traukė 
žaidėjų garbei “When The Saints 
Come Marching Home” dainą, kad 

pelnė: A. Milvydas 16, A. Ališaus
kas ir V. Soha po 8, A. Skimbi
rauskas 7 ir š. žiedas 4.

JAUN. MERG.
VARPAS — VACC.

26—18
Varpo merginos turėjo gerokai 

susiimti, kad įveiktų greitas ir kie
tai žaidžiančias australes. Tik ge
ras mūsiškių susipasavimas ir ti
kslus iš po krepšio matymas išgel
bėjo padėtį ir užtikrino laimėjimą. 
Taškus pelnė: N. Stanaitytė 14, 
N. Muščinskaitė ir L. Smilgevičiū
tė po 4, G. Uscinaitė ir L Smilge
vičiūtė po 2.

' VYR. MERG.
VARPAS — THUNDERBIRDS 

32—26
Taškus pelnė: R. Milvydaitė ir

D. Statkutė po 14 ir A. Šilvydaitė 
4.

A. Milvydas ir šiais metais pa
kviestas į Voctorijos krepšinio rin
ktinę (žemiau 18 metų) ir jau pra
dėjo treniruotes. Sveikiname ir 
linkime sėkmės.

(va)

mę ir pavadinimą, nes po kiekvie
nu medeliu iškabinta lentelė, ku
rioje pažymėta augalo pavadini
mas ir kilmė (pavadinimas daž
niausia lotynų kalba)

Teko matyti daug augmenijos iš 
Indijos, Pietų Amerikos, Ardėnų 
kilmės, Himalajų, Mauritius, Mek
sikos, Pietų Afrikos, šiaurės Ame
rikos, Columbijos, W. Indies, Flo
ridos, Pietų Europos, Vakarų Azi
jos, Tropikinės Afrikos ir Lt. La
bai įdomios tos Indijos pušys — 
Pinus longifolia (chir pine) labai 
saviškos ir tik šiek tiek panašios 
į lietuviškas pušis. O tam tikri Me
ksikos medžiai žydi kaip lietuviš
kų ramunių žiedais. Parkas nepap
rastai didelis ir jaukus. Parke teko 
net sutikti dvi katalikų vienuoles 
bet tik baltais rūbais. Įdomu, kad 
pačiame mieste visai neteko matyti 
firmų angliškais vardais, otik, tur 
būt, italų, ispanų, Pietų Amerikos, 
ar kitoki vardai.

(Bus daugiau)

JAUNIAI
po dvi komandas. Taigi, ir Vyties 
jauniams tektų ketvirta vieta. 
Suprantama, kad iki turnyro galo 
padėtis varžybų lentelėje dar 
keisis. Yra pagrindo tikėti, kad 
pasikeitimai bus į gerąją pusę ry
tiečių naudai. Iš žaistų 10 rung
tynių, laimėta 6 ir pralaimėta 4. 
Smulkesnių rungtynių rezultatų 
Klubas neturi, varžybų knygas 
veda pati jaunių Krepšinio Są
junga.

Komandos amžiaus vidurkis 
būtų 13 metų. Pagal savo amžių 
žaidėjai gana gerai įsisavinę ka
muolio valdymą ir neblogai oren- 
tuojasi žaidime. Komandai galbūt 
dažnokai trūksta komandinio žai
dimo. Daugelis žaidėjų dideli mė
gėjai žaisti solo. Nežiūrint trū
kumų kaip žaidėjai sava išvaiz
da, taip ir žaidimu sudaro gerą 
įspūdį. Treniruotės lankomos taip 

nesigirdėjo grojamų himnų. Tuo 
pačiu laiku geriausias Portugali
jos ir visų pirmenybių žaidėjas 
Ferreira Eusebio liejo gailias aša
ras, komandoms stovint išsirikia
vus himnams.

★
Italijos rinktinei pralaimėjus 

prieš Šiaurės Korėją, teko susi
pakavus išskristi namo. Rinktinei 
atvykus į Genoa apie 700 apviltų 
garbintojų pasitiko ją pamidorų 
lietumi ir keiksmais. Policija tu
rėjo mašinomis lydėti žaidėjus 
namo. Parlamente į pralaimėjimą 
pažiūrėta kaip į tautinę — vals
tybinę gėdą.

★
Nors ir pasaulio pirmenybės 

bet nepraėjo be teisėjų, vadovų 
apkaltinimo. Labai užsigavo ar- 
gentiniečiai, pralaimėję Anglijai 
1-0. Jie apkaltino vokietį teisėją 
šališkumu. Rungtynėms teisėja
vęs Rudolf Kreitlein pašalino iš 
aikštės Argentinos kapitoną An
tonio Rattin. Anglijos rinktinės 
menedžeris Alf Ramsey pareiškė 
per televiziją, jog “mūsų rinkti
nė žais gerai futbolą su geru 
priešininku, su gyvuliais mes ne
mokame žaisti.”

Dar prisidėjo Uragvajaus ne
pasitenkinimas pralaimėjus prieš 
Vakarų Vokietiją, šių rungtynių 
metu buvo pašalinti iš aikštės net 
trys Uragvajaus žaidėjai. Julio 
Cortes už įspyrimą anglui Jim 
Finney teisėjo suspenduotas še
šioms tarptautinėms rungtynėms. 
Jo draugai Harcio Triche ir Hec
tor Silva po trejas tarptautines 
rungtynes negalės žaisti už savus 
išsišokimus. Nepatenkintos Loty
nų Amerikos valstybės netgi gra
sina daugiau nedalyvauti pasaulio 
pirmenybėse.

★
Brazilai dėl savo nesėkmės per

gyvena baisią katastrofą. Su tre
neriu Vincente Feola priešakyje 
žada sugrįžę į Rio de Janeiro at

pat labai gerai.
Komandos problemos, ateities 

rūpesčiai būtų šie: — Neturima 
jaunių iki 12-kos metų komandos. 
Be šios komandos nebus prieaug
lio, nebus pakaitų išeinantiems iš 
amžiaus ribos. Sekantį sezoną 
keli žaidėjai jau turėtų pereiti į 
iki 16-kos metų jaunių komandą. 
Neturima ir tos komandos. Išva
doje: būtina suorganizuot pačią 
pradinę komandą, tai yra jaunių 
iki 12-kos metų. Visą laiką šią 
komandą papildant naujais žai
dėjais bus išspręsta teigiamai ir 
kitų jaunių, vėliau ir senjorų ko
mandų pakaitalų reikalas.

MERGAIČIŲ IKI 16-KOS 
METŲ KOMANDA

Komandą treniruoja A. Meni
nas. žaidžiama penktadienių va
karais Bowden krepšinio stadijo- 
ne. Už komandą žaidžia: Kapito
nė V. Jucytė, I. Beinoravičiūtė, 
B. Latvėnaitė, N. Vyšniauskaitė, 
J. Jucytė, N. Marcinkevičiūtė, R. 
Staugaitė, R. Galinskaitė ir D. 
Vaitkutė.

. Iš iki šiolei žaistų 13 rungtynių 
laimėta visos. Varžybų lentelėje 
užtikrintai pirmaujama.

Per visas rungtynes vytietės 
įmetė 552 taškus ir gavo 136 taš
kus. Taškus pelnė: V. Jucytė 156, 
I. Beinoravičiūtė 148, N. Vyš
niauskaitė 99, B. Latvėnaitė 90, 
N. Marcinkevičiūtė 34, R. Stau
gaitė 13, (vieną kartą už koman
dą žaidžiusi M. Lapienytė 5 ir R. 
Marcinkevičiūtė 4) J. Jucytė 2 ir 
R. Galinskaitė 1.

Pagal rezultatus komanda triu
škinančiai įveikia visas priešinin
kes. Pati komanda tikrai gera. 

sistatydinti septyni rinktinės žai
dėjai. Šitoks masinis žaidėjų pa
sitraukimas būtų pirmasis futbo-
lo pasaulyje. Galbūt, greičiausia 
karšti brazilai atvės, apsigalvos.
Treneris netgi jau prasitarė, kad 
dar brazilai parodys pasauliui, 
kaip žaidžiamas futbolas.

★
Garsusis “Pele” pareiškė, kad 

daugiau nežaisiąs tarptautinėse 
rungtynėse. Brazilijos - Portuga
lijos rungtynių metu jį sužeidus, 
Brazilijos Futbolo Federacijos 
prezidentas pareiškė, kad dėl kitų 
komandų žaidėjų brutališkumo 
norint sulaikyti “Pelę” jis težais 
draugiškose tarptautinėse rung
tynėse. Šis “Juodasis Perlas”, bū
damas 17 metų, žaidė pirmąsias 
pasaulio pirmenybių rungtynes 
1958 m. Brazilija tada nugalėjusi 
Švediją 5-2 tapo Pasaulio čem- 
pijone. Iš tų penkių įvarčių, du, 
buvo “Pelės”, šis pasaulinis fut
bolo virtuozas gauna trigubai 
daugiau algos kaip jo krašto pre
zidentas. Surastas jisai buvo ba
sas bespardąs futbolą mažoje, 
purvinoje, jo gimto kaimo Tres 
Coracoes, aikštėje. Nuskuręs jo 
gimtinės kaimelis yra šalia San
tos uosto, už kurio komandą jisai 
ir žaidžia. Jo garbintojai galvo
ja, kad jisai nebuvo formoje, ne
sijautė sveikas ir tik dėlto, buvo 
nugalėtas. Antraip tvirtinama, 
kad ir Stanley Matthews ir Fe- 
renez Puskas būdavo mėginami 
išvesti iš rikiuotės bet gabumas 
visuomet laimėdavo prieš jėgą. 
Taigi tikimasi, kad ir “Pelė” dar 
išeis nekartą į tarptautinę areną.

★
Auksinę Dievaitę laimėjus an

glams, Anglijoj ypatingai Lon
done vyko didžiausios manifesta
cijos. Žmonių minios sulaikė ju
dėjimą gatvėse. Anglai dainavo, 
šoko gatvėse ir maudėsi miesto 
fontanuose. Pusfinalius ir fina
lus žaidusioms komandoms, jų 
vadovams buvo suruoštas pobūvis,
kuriame garbės vietoje sėdėjo 
šuo, kuris surado Jules Rimet 
taurę (Auksinę Dievaitę) vagies 
paslėptą po krūmu. B.N.

Nors ir ne iš žaidėjų kaltės bet 
yra ir minusų. Perdaug dedama 
pastangų dėl rekordinio taškų 
skaičiaus ir mažai pastangų šioje 
komandoje išauginti prieauglį. Ti
kroji šios komandos paskirtis bū
tų sudarymas sąlygų žaisti ir mo
kintis pradedančioms jaunėms. 
Dabargi dažnai matyti pradedan
čias jaunes sėdinčias ant suolo ir 
pirmos komandos žaidėjas žai
džiančias pilnas rungtynes. Aiš
ku, pirmos komandos žaidėjos 
savo amžiumi turi teisę žaisti už 
šią komandą. Neatvykus kai ku
rioms žaidėjoms jos netgi būtinai 
reikalingos kad sudarius penke
tuką. Taip pat pačioms žaidėjoms 
nieko negalima prikišti ir jų nuo
pelnų mažinti.

Klubui visgi būtų geresnė nau
da, kpd žaistų ten kuo daugiau 
naujų žaidėjų, nesvarbu kad ir 
labai dažni būtų pralaimėjimai, 
šią komandą lopant žaidėjomis 
iš kitų komandų nors amžiumi ir 
tinkamų, kenkiama savo ateičiai. 
Į šį vienetą reikėtų sumobilizuoti 
visas jaunas žaidėjas ir iš jų tar
po auklėti pamainas kitoms ko
mandoms.

B.N.

NEVERTAS REIKALAS

Lenkijoje sena moteris sako el
getai:

— Daviau jums du zlotus. Galė
tumėte nors ačiū pasakyti...

— Aš esu kurčias ir nebylys! 
Už tuos kvailus du zlotus nori, 
gerbiamoji, stebūklo?
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Raio Pajauta PulUnen

Nors jau visa savaitė, kai esam 
grįžę į Australiją ir daugeliui sa
vo įspūdžius jau žodžiu spėjom 
išsakyti, norėčiau dar trumpai ap
rašyti paskutinę savaitę Ameriko
je ir kelionę namo. Juk ne visus 
galime gyvu žodžiu pasiekti, o lai
kraštį beskaitydami ir tolimesnių 
vietovių lietuviai gali sekti mūsų 
pergyvenimus ir nuotykius. Tuo 
jaučiamės galį pasidalinti savo ke
lione su jumis ir bent truputį atsi
lyginti už jūsų duosnumą mus į 

žygį parėmusius ir maloniai iš
lydėjusius.

Po Toronto išvykos vėl visi su
grįžom į Čikagą. Kur bėgsi, kur 
nebėgsi, galų gale vėl visi keliai 
veda į tą didįjį lietuvių centrą! 
čia praleidom dar kelias dienas 
aplankydami pažįstamus, gimines, 
naujus draugus. Daugumai šios ke
lios dienos buvo pirmoji proga ir 
patį miestą apžiūrėti. Visokių
nuomonių buvo — vieniems patiko, darė, kai čia temperatūra nukri- 
kitiems ne. Labai jau lygumos vi
sur, bet iš kitos pusės daug žalu
mo. Priemiesčiuose gatvės nusodin
tos klevais, ąžuolais, ir voverys 
stirikinėja. Ber kažkokios nedide
lės, pilkos. Gal vis tik joms nelabai 
miesto gyvenimas patinka.

Liepos 19 d. po kuklių išleistuvių 
ir viltingų “iki pasimatymo” pra
dėjom kelionę į vakarus. Jeigu jau 
kelionė į Toronto buvo įvairi ir 
įdomi, tai San Francisco dar įvai
riau,
niais, automobiliais ir, jei pasi
taikė 
prieš 
ir lėktuvais. Mat, tuo laiku Ameri
koje ir rodos dar tebetrunka lėk
tuvų firmų streikas. Tik vienos 
firmos lėktuvai tebeskraido tad la
bai sunku lėktuvan patekti. Vy
kę automobiliais tikriausiai turėjo 
įdomiausią kelionę, nors labai var
ginančią. Per kelias dienas sukro- 

Vykome autobusais, trauki

tokia laimė ar bilietai buvo 
porą savaičių užsakyti, net

NAUJA PLOKŠTELĖ
Neseniai Lit Muzikologijos Ar

chyvą pasiekė Londone išleista 
lietuvių kompozitorių kūrinių ir 
vertimų ilgo grojimo plokštelė. 130 
mylių nuo Londono, Herefordo 
mieste, gyvenanti dantų gydytoja 
Birutė Valterienė, pažįstama ir 
JAV lietuviams, kai ji 1964 metais 
buvo atvykusi Chicagon į sukak
tuvines 35 m. daktarų “Gajos” 
korporacijos iškilmes. Ta proga ji 
lankė buvusius savo kolegas ir 
pažįstamus ir dažnai tai per radi
ją, tai bažnyčiose bei kitokiame pa
rengime padainuodavo solo.

Jos vyras yra gydytojas pato
logas, o ji pati šeimininkauja, bet 
didelę savo laisvalaikių dalį skiria 
aistringai pamiltai lietuviškai dai
nai. z

Anglijoje ji yra lietuviškos dai-
nos atstovė svetimųjų tarpe, vi
sada dainuoja tautiniuose rūbuo
se. Liet. Muzikologijos Archyvas 
turi programas, kur ji dainavo 
anglų, latvių, baltų, vokiečių bei 
bendrame lenkų, gudų, lietuvių pa 
rengimuose.

1962-63 metais dalyvavo dauge
lyje vietinių ir viename tarptau
tiniame festivalyje. Už lietuvių 
liaudies dainas yra gavusi dvi pir
mąsias vietas. Tarptautiniame 
festivalyje Valijoje, Llangollen, 
kur kasmet suvažiuoja įvairių me
nų varžybom iki 10.000 varžovų, 
o žiūrovų pravažiuoja iš viso pa
saulio iki 180.000, ji laimėjo an
trą ir trečią vietas. Iš dalyvavu
sių apie 50 sopranų bei mezzo-so
pranų ji pateko į 5- kių skaičių. 
Su Kuprevičiaus “Lakštingala” ir 
Scarlatti “Le Violette” gavo tre
čią vietą, o kaip mezzosopranas su 
Kavecko “Na, tai kas” ir Thomas 
“Connais-tu le pays?” — antrą 
vietą. 1963 metais Birmingham© 
muzikos festivalyje kaip mezzoso
pranas laimėjo pirmą vietą.

Iš prigimties turi labai plačios 
'apimties pajėgų balsą, nemažai lai
ko pašventė jo tobulinimui. Ji yra 
savotiškai įdomi programose tuo, 
jog pildo veikalus mezzosoprani- 
nius ir grynai sopraninius.

Pereitų metų gale išleido 15 
dainų plokštelę, kurių tarpe yra' 
8 lietuvių kompozitorių: Br. Bu- 
driūno, J. Gaižausko, V. Kuprevi
čiaus, J. Naujalio, J. Strolio ir 
St. Šimkaus dainos. Kitoje pusėje 
7 nelietuvių kompozitorių dainos: 
F. Chopin’o, Brams’o, Čaikovskio,

MtrSŲ PASTOGĖ

IR PAGALIAU NAMO!

vė kelis tūkstančius mylių ir pa
siekė net Meksiką. Autobusais ir 
traukiniais keliavę (dvi dienas ir 
dvi naktis) irgi pamatė daug Ame
rikos nors ir prabėgom ir nesusto
jant ilgesniam laikui. Kalnų, dy
kumų, miestų ir miestelių kraštas 
nepaprastai didelis ir įvairus. Ir 
visur karšta!

Liepos 26 d: visi turėjom susi
tikti San Francisco mieste. Dau
gumas 
dvi ir 
vietos 
gausi, 
vadovaujama p.
mums parodė ypač daug nuoširdu
mo. Pats San Francisco įdomus 
miestas — kalnuotas, pastatytas 
ant salų, pusiasalių. Augmenija, 
tiesa, jau ne tiek žalia, kaip rytuo
se, matėsi jau ir eukaliptų. Taip 
pat ir daug vėsiau. Iš Čikagos 85° 
temperatūros čia net šalta pasi- 

atvyko jau prieš dieną ar 
buvo vėl maloniai priimti 
lietuvių. Kolonija čia nėra 
bet, atrodo, gyva ir veikli, 

Kungio, kuris

to 20 laipsnių žemiau.
Apie 7 vai. vakaro pradėjom 

rinktis aerodrome. Grupės vadovui

RUGPIŪČIO 27 D. GEELONGO LIET. NAMUOSE ĮVYKSTA GEELONGO LIET 

RENGIAMAS TRADICINIS METINIS

KAUKIU BALIUS
Pradžia 7 vai. vak.

p. žy-

Penkios geriausios kaukės bus premijuotos. Premijas skiria vietos lietuviai pre
kybininkai p.p. J. Dečkys, J. Rakužinas, B. Grufas, V. Pranskūnas ir L. Lipšys.

Veiks loterija ir turtingas bufetas.

MALONIAI KVIEČIAME ATVYKTI VISUS IŠ ARTI IR TOLI!

reikia- 
šaukia-

Geelong Liet. Choro Valdyba
TIK DVI SAVAITĖS IKI

SPAUDOS BALIAUS!

Mozart’o, R. Strauss’o ir Šuberto. 
Iš šitų “Legenda”, “Vėlinės”, 
Handel’io “Pavasaris” ir “Muzi
kai” yra jos pačios laisvi verti
mai.

Jos sodrus, malonaus skambesio 
balsas natūraliai skamba jautriai 
ir rūpestingai išstudijuotos dai
nos, kurių dalis yra tų, kurias dai
navo varžybose, nuoširdžiai per
duotos; aiški tarsena, meniškas'iš
pildymas tai svarbiausia, kas iš 
dainininko reikalaujama. Įvairaus 
pobūdžio ir nuotaikos pasirinkta
me repertuare turi progos parodyt 
plačią balso apimtį.

Nors daktarų “Gajos” Korp. yra

PAD Ė KOS
Prie gražiai praėjusio “Dainos” 

choro dešimtmečio jubiliejinio 
koncerto - baliaus įvairia parama 
prisidėjo visa eilė Sydnėjaus lie
tuvių.

Ypatinga padėka tai mūsų nuo
latiniams rėmėjams — Sydnėjaus 
prekybininkams p.p. N. Žygienei ir 
K. Butkui, Grosams ir Grybams.

Širdingas ačiū taip pat už au
kas p.p. S. Naručiui, M. Petroniui 
E. Eeidėjui, R. Zakarevičiui, Ju
ragiams, L. Karveliui, Br. Stašio- 
niui, N. Žygienei, Butkui ir keletui 
kitų, kurių pavardės aukų lape 
neišskaitomos.

Nuoširdus ačiū talkininkams už 
aukas ir darbą - p.p. Kurlinskams, 
Kyzelienei ir J. Gudaičiui.

Dėkui mielom choristėms, ku
rios kaip išmanydamos prisidėjo 
prie šio baliaus. Ačiū choro val
dybos nariams, kurie sąžiningai 
atliko prisiimtas pareigas.

Jeigu ką ir praleidau, tai iš 
anksto atsiprašau, nes neįmanoma 
gal būtų visus atsiminti ir pami
nėti.

A. Kramilius 
“Dainos” choro administratorius

PADĖKA
Sydnėy Liet. Mot. Soc, Globos 

Draugijos Valdyba dėkoja mie
liems svečiams, gausiai dalyvavu
siems mūsų surengtame “šeimy
niniame vakare” liepos 30 d. Dai
navoje.

Dėkojame už pasirodymą pro
gramoje p.p. M. Apinienei ir V. 
Antanaitienei, gražiai padainavu
sioms ir “linksmiesiems broliams" 

buvo baimės ir netikrumo momen
tų — ar visi laimingai atvyko, at
laiku susirinks.

8 vai. Qantas lėktuvas pakėlė 
sparnus, ir visi iki vieno kupini 
įspūdžių jame sėdėjome.

Sekantis sustojimas - Honolulu. 
Havajuose, kur praleidome dvi die
nas. Pirmą kartą po tiek vargo te
ko atsipūsti ir pailsėt. Nebereikė
jo niekur skubėt, nei diskusijoms 
ruoštis, nei rūpintis, kada kur ir 
kaip toliau važiuot. Apžiūrėjome 
salą, pavaikščiojom pajūriais, pa- 
sidairėm po krautuves.

Pagaliau liepos 28 d. paskutinį 
kartą sėdome į lėktuvą. Trumpas 
sustojimas Fiji ir už kelių valandų 
išvydom Sydnėjaus šviesas. Už- 
traukėm “Namo, broleliai”, ir dar manau, ne vieną sujaudino, 
keletą dainų ir nepajutom, kaip 
lėktuvas pasiekė žemę.

Aerodrome mūsų laukė vienas iš 
maloniausių momentų — tai dide
lis būrys savųjų. Nors visur mie
la buvo ir visur lietuviai savi, jau
tėsi vis tik namuose jie mieliausi. 
Gražus sutikimas su gėlėmis, mer-

visokių meno mėgėjų ir kaikurie 
viešumoje pasireiškę šalia medici
nos, bet dainininkė -’ solistė yra
kol kas pirmoji narė, parodžiusi 
savo meną plokštelėje.

Dr. B. Valterienei linkėtina, 
kad šalia atstovavimo D. Britani
jos lietuvių su lietuviška daina ir 
tautinių, rūbu, sektųsi tą pačią į- 
dėją tėsti ir plačiajame pasaulyje, 
ypač ten, kur lietuviškumo meilė 
palaipsniui pradeda atvėsti.

Plokštelės apipavidalinimas pa
trauklus, malonioje aplinkoje so
listės nuotrauka.

J .Žilevičius
Plokštelę galima įsigyti iš pla

tintojų JAV-bėse arba Anglijoje: 
46 Church Rd., TUPSLEY. Here
ford, Gt Britain.

už smagų ir taiklų jumorą. Lygiai 
dėkui grįžusioms iš J. Kongreso 
“Rūtelių Trio” — p.p. J. Kola- 
kauskaitei, N. Mališauskaitei, R. 
Žiedaitei, padainavusioms iš savo 
repertuaro kelias dainas.

Dėkui talkinusiems valdybai — 
p. p.Baravykienei, Bielienei, Do- 
nielienei, Dryžienei, Karpavičienei, 
Mikutavičienei, Jablonskienei, 
Montvidienei, Mauragienei ir J. 
Petniūnui; aukojusiems maistu — 
p.p. Andukavičienei, Baravykienei, 
Bielienei, Bukevičienei, Badauskie- 
nei, Donielienei, Dryžienei, Deikie- 
nei, Dudaitienei, Ališauskienei, 
Karpavičienei, D. Kapočienei, A. 
Kapočienei, Kondreckienei, Kur- 
linskienei, Grosams, Kedžiams, 
Grybams, Kolakauskienei, Zinkie- 
nei, Migevičienei, J. Statkui, Stat
kienei, Račkauskienei, Vaičiurgie- 
nei, Adomėnienei ir Grudzinskie- 
nei aukojusioms po 2 dol. maistui.

Ačiū už loterijos “pryzus”’ au
kojusiems: p.p. Saudargams (port
felį), M. Petroniui (šampaną), 
Rutkauskui (ungurį) M. Bernotie
nei (lėlę), Bernotui iš Bass Hill 
(lėlę); dėkingos p.p. Kurlinskui 
ir Pūkui už bufeto vedimą.

Visiems taip gausiai parėmu- 
siems mūsų labdarą dar kartą di
delis ačiū.

Valdyba

PADĖKA
Tėvų Jėzuitų Lietuvių Misijos 

statomai koplyčiai Brazilijoje au
kojo:

T. P. Dailidės, Sydney - $105.00 
P.Kairaitienė, Victoria - $10.00 
Su anksčiau surinktomis auko

ATIDEDAMI JAUNIMO 
PRANEŠIMAI IŠ PLJK

Sydney Apylinkės Valdybai ir 
Moterų Draugijai pageidaujant 
dėl jų svarbių susirinkimų, numa
tytų tuo pačiu laiku, Jaunimo A- 
tstovų pranešimus iš PLJK atide
dame iki sekmadienio po Spau
dos Baliaus (Rugsėjo 4 d.).

Jaunimo Centrinis Komitetas '

NEWCASTLE
Sekančios pamaldos Newcaste- 

lio ir apylinkės lietuviams bus lai
komos rugpiūčio 21 d. 9.30 vai. 
iš ryto šv. Lauryno bažnyčioje, 
Brodmedove. Jos skiriamos Švenč.

gaitės tautiniais rūbais, Kongreso 
plakatas, uniformuoti skautai —

Dėkojame Krašto Valdybai, 
Kongreso Centriniam Komitetui 
ir visiems atvykusioms už tokį 
nuoširdų sutikimą. Jaučiamės grį
žę į savo lizdą, į kurį ruošiamės 
įmesti bent po vieną mažytę plun
ksnelę.

Pajauta Pullinen

VISUR
KOLCHOZŲ SKAIČIUOTOJAI
Bolševikiniuose kolchozuose, kur 

reikia be galo daug skaičiavimų, 
knygvedyba yra vienas iš didžiųjų 
ūkininkavimo darbų. Lietuvoj maž
daug dviejuose tūkstančiuose kol
chozų bei sovchozų dirba 7000 apy- 
skaitininkų, ir vis nesuspėja vis
ko suskaičiuoti. Kai viskas sten
giamasi mechanizuoti, skaičiavimo 
srity vartojamos žilos senovės prie
monės: pagrindinė skaičiavimo 
priemonė tebėra skaitytuvai, rašo 
birželio 22 d. Tiesoj V. Stašionis, 
Žemės ūkio ekonomikos instituto 
mokslinis bendradarbis. (Skaity
tuvai — abacus, arba juokais va
dinama kiniška “skaičiavimo maši
na”) .

Tie septyni tūkstančiai kolchozi
nių apyskaitininkų turi tik 339 
skaičiavimo mašinėles, o šiais me- 
tais žemės ūkio ministerija numa
to pridėti tik 180.

KRIMINALAI LIETUVOJE
Lietuvoj (kaip ir Rusijoj) laik

raščiai nerašo apie viešą pasipikti
nimą ir pasibaisėjimą keliančius 
chuliganizmo reiškinius tuojau, 
kai jie įvyksta. (Dažniau tokius 
dalykus praneša iš New Yorko ar 
Chicagos). Tačiau apie bent kai- 
kuriuos tokius įvykius papasakoja 
vėliau, straipsniuose, kuriuose 
svarstomi... moralės klausimai.

Iš tokių straipsnių per palyginti 
trumpą laiką paaiškėjo, kad nese
niai iš Vilniaus atklydę “didvy-

mis iš viso ligšiol suaukota: 
$2464.00.

Visiems mieliems aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja Tėvai Jėzuitai 
Brazilijoje. Maloniai prašoma au
kas ir toliau siųsti įgaliotiniui:

Rev. S. Gaidelis
264 Miller Street
North Sydney, NSW

PADĖKA
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Kongreso proga teko drauge su 
Australijos Lietuvių Jaunimo De
legacija išvykti į Ameriką.

Nors ir nebūdamas delegacijos 
•narys kelionės metu susilaukiau 
iš visų malonaus draugiškumo, už 
ką reiškiu nuoširdžią padėką vi
siems kelionės dalyviams ir ypa
tingai grupės vadovui p. Romui 
Cibui už nuoširdžius patarnavi
mus ir pagalbą visuose reikaluose. 
Ačiū.

Povilas Alekna, Oabramatta 

Marijos į dangų ėmimo šventei 
paminėti. Maloniai prašoma šia 
proga eiti skaitlingai šv. sakra
mentų.

Išpažinčių bus klausoma jau nuo
8.30 vai. ryto prieš Mišias.

Kun. S. Gaidelis S.J.

PRANEŠIMAS
Vykdant ALB Sydnėjaus ir Ca- 

bramattos apylinkių visuotinių su
sirinkimų nutarimus 1966 m. rug
piūčio 21 d. 1 vai. p.p. šaukiamas 
abiejų apylinkių bendras visuoti
nis susirinkimas Lietuvių Klubo 
patalpose Lidcombe.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo pirmininko rinki

mai (išrinktasis prez. p-kas kvie
čiasi sekretorių savo nuožiūra).

3. Mandatų Komisijos rinkimai.
4. Sydnėjaus ir Cabramattos a- 

pylinkių pirmininkų pranešimai.
5. Krašto Valdybos pirmininko 

arba jo atstovo pasisakymas.
6. Naujosios Metropolitan Syd

nėjaus Apylinkės valdomųjų orga
nų rinkimas:

a. Valdybos,
b. Kontrolės Komisijos.

c. Garbės Teismo.
7. ALB Krašto Tarybos atstovų 

rinkimas (pagal statutą bus ren- vanoti vertingomis lietuviškomis 
karna 14 atstovų.

8. Klausimai ir sumanymai.
9. Susirinkimo uždarymas ir 

kvietimas visų narių bendrai kavu
tei, kurią pažadėjo Cabramattos 
Apylinkės Valdybos narė 
gienė.

Pastaba: Nesusirinkus 
mam skaičiui susirinkimas 
mas po pusės valandos.
Sydney ir C abramat ta apylinkių

Valdybos

VISAIP
riai” Pikeliškėse (22 km. nuo Vil
niaus pakeliui į Pabradę) įsibrovė 
į kultūros klubą pasilinksminimo 
metu, prikūlė vietinius jaunuolius 
ir merginas, sudaužė klubo baldus, 
pridarė nuostolių per 600 rublių... 
Ties Pabrade kiti toki “riteriai” 
primušė stovyklaujančias mergai
tes... Kitoj vietoj, taip pat netoli 
nuo Vilniaus, įgėręs devyniolikme
tis, užsidėjęs ant veido skudurinę 
kaukę, “linksminosi”... šautuvu 
šaudydamas į miškelin pasivaikš
čioti išėjusią šeimą, ir vieną nušo
vė... Visais atvejais “didvyriai” 
— šimtanuošimtiniai “naujo sovie
tinio žmogaus” mokyklos auklėti
niai, ir pavardėmis — Marinov, 
Stasevič, Tarasenko, Saveljev, 
Siubariov, Baranov, Korennikov, 
Zyrjanov...

(ELTA)

*
Lietuvoje trys darbininkai bu

vo nubausti 2 metais kalėjimo už 
sumušimą vieno aukšto komparti
jos pareigūno. Teismas, paskelb
damas sprendimą, paaiškino, ko
dėl tokia maža bausmė jiems ski
riama.

— Nusikaltimas reikalauja žy
miai didesnės bausmės, bet teis
mas atsižvelgė į palangvinančias

mūsų Pastogė S
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LAIŠKAS
REDAKCIJAI

Liepos mėn. 18 d. Mūsų Pasto
gėje p. Č. Zaimoiskis iš Adelaidės 
savo laiške redakcijai rašydamas 
apie Jaunųjų Menininkų Koncertą 
ruoštą Meno Dienų metu Melbour
ne, daro neužtarnautų rengėjams 
priekaištų. Jaunųjų Menininką 
Koncertas buvęs paverstas austra
liška “competition”, programos da
lyvius vertinusi nekvalifikuota 
komisija ir apskritai pravesta ne- 
pedagokiškai.

Tiek rengėjai, tiek vertinimo ko 
misijos nariai nebuvo iš gatvės 
pašaukti, o pakviesti visą gyveni
mą dirbę pedagoginį darbą, daly
vavę ir organizavę Lietuvoje lie
tuviškus jaunimo koncertus bei 
mokyklų varžybas pravedusieji, 
choro dirigentai, Čiurlionio ansam
blio nariai.

1964 mt. ruoštasis Jaunųjų Me
nininkų Koncertas Melbourne iš- 
tikrųjų buvo labai sėkmingas su
traukęs apie 350 tautiečių, susilau
kęs septynis kartus skaitlingesnės 
publikos, kaip pirmas koncertas 
Meno Dienose. Rengėjai buvo nu
stebinti tokiu dideliu susidomėji
mu Jaunųjų Menininkų Koncertu, 
pritrūko bilietų ir pralenkė rengė
jų viltis.

Programos dalyviai buvo apdo- 

knygomis. Koncerto organizatoriai 
patyrė gilų supratimą ir didelę 
paramą iš buv. Krašto Valdybos 
pirm. Iz. Jonaičio bei Meno Dieną 
Komiteto pirm. E. žižienės pusės. 
Jiems ir vertinimo komisijos na
riams: gimnazijos mokyt. A. Ka
razijienei, p. E. šeikienei, choro 
dirigentui P. Morkūnui, Čiurlionio 
ansamblio buv. nariams B. Kive- 
riui ir St. Eimučiui priklauso gili 
padėka. Pažangai galo nėra Linkiu 
J. Talentų koncerto organizato
riams Sydnėjuje suorganizuoti dar 
tobulesnį ir aukštesnio meninio ly
gio koncertą.

A. Krausas,
Buv. Jaunųjų Menininkų Koncerto 
Melbourne vadovas.

aplinkybes, žinant, kad kaltina
mieji buvo nekalti...

*
Tur būt, ne visi žino, kad plo

nytis ir silpnutis voratiklis varto
jamas pramonėje.

Tiesa, jį naudoja tik tikslių op
tinių prietaisų gamybos.

Bet XVIII amžiuje kažkoks 
prancūzas Bonaą voratinklį pa
naudojo kitiems tikslams. Jis su
gebėjo numegzti iš voro siūlų pir
štines ir porą kojinių.

Trikotažo pramonėje tai vienin
telis toks atsitikimas.

DRUSKA
Sutrūkę kiaušiniai neištekėję 

išverda sūriame vandenyje.
Valant slidžią žuvį, reikia pirš

tus pamirkyti į druską — tai pa
lengvina darbą.

Druska druskinėje nesudrėks, 
jeigu į druskinę įdėsime keletą 
ryžių grūdų.

Taukai iš keptuvės mažiau šo
kinės, jei įbersime truputį druskos.

žuvis kepant nesubyrės, jeigu 
ją pasūdysime 10-15 minučių prieš 
kepimą.

*
Moteris, kuri dažo lūpas, per 

metus nuryja 6-12 gramų dažų.

■
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