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APIE MIŠRIAS
ŠEIMAS

Neseniai Mūsų Pastogės ..ben
dradarbis Jonas Šoliūnas (USA) 
savo kertelėje iškėlė lietuviškų 
šeimų klausimą pabrėždamas, 
kad jaunimo tarpe mišrios šei
mos gausėja dėl to , jog mū
sų visuomeniniai organai perma
nai rūpinasi jaunimo suartinimu.

Taip teigdamas J. Šoliūnas tu
ri daug racijos. Gal vykdant or
ganizuotu mastu jaunimo suarti- 
nimo politiką tasai mišrių šeimų 
procentas ir kiek sumažėtų, ta
čiau gyvenant esamose sąlygose 
ir veikiami stipriai aplinkos tu
rime skaitytis su faktu, kad atei
ty tų šeimų dar daugiau gausės.

Beveik kaip taisyklė mišrią 
šeimą neišvengiamai tenka iš
skirti iš lietuvių, arba, Andriu- 
šio žodžiais sakant, nurašyti į 
nuostolius. Žinoma, atsitinka 
išimčių ir dar šiuo metu labai daž 
nų, kad vedęs svetimtautę vyras 
ne tik kad žmoną sulietuvina, bet 
ir jos giminę palenkia lietuvybei. 
Arba dar gražiau, kai lietuvė iš
tekėjusi į lietuvių bendruomenę 
palenkia ir savo vyrą. Bet, kaip 
minėta, tėra retos išimtys, ir dėl 
jų džiaugtis mišriomis šeimomis 
nėra jokio pagrindo.

Suprantama, prieš vėją nepa
pūsi ir paties gyvenimo nepako- 
manduosi norima linkme. Net ir 
labiausiai patriotiškai nusiteiku
siems jaunuoliams dažnai širdies 
kalba nutelbia tautinius jausmus. 
Ir jeigu jau taip (vyksta, tai rei
kia priimti taip kaip yra ir žiūrė
ti, ką ir tokiu atveju galima lai
mėti pačiai lietuvybei. O vis dėl 
to ne tik šį tą, bet ir nemažai ga
lima laimėti pažvelgus į faktą 
kiek racionaliau. O čia gali labai 
teigiamai pasidarbuoti ir bend
ruomeninės pajėgos, ir svarbiau
sia, jaunavedžių artimieji.

Tenka girdėti ne vieną atsitiki
mą, kad iš susipratusios ir sąmo
ningos lietuviškos šeimos sūnui

Vasario 24 d. lietuvių bendro zoiinei Rusijos vyriausybei estų lika.
likimo estų tauta švenčia taip savivaldos projektą. Tuo pačiu Įvykiai Europoje — revoliu- 
pat .savo 5O-ties mietų nepri^ estų buvę Rusijos kariai surengė cija Vokietijoje ir jos pralaimėji- 
klausomybės sukaktį ir šiandien kovo 26 d. demonstraciją Petra- mas vakarų fronte privertė vo- 
taip pat neša sunkią rusų bol- pily paremdami atstovų reikalą- kiečius trauktis ir iš Pabaltijo, 
ševikinę priespaudą, kaip ir Lie- vimus. Projektas tometinės Rusi- Traukiantis vokiečiams ir Estiją 
tuva. jos valdžios buvo priimtas ir taip užplūstant raudonajai armijai,

Rytiniame Baltijos krante 1917 m. liepos 1 d. Estija buvo paskubomis Estijoje buvo suda- 
maždaug tose pačiose vietose pripažinta kaip administracinis rytas rezistencinis frontas ginti 
estai įsikūrė prieš maždaug ketu- vienetas su savo savivalda. Grei- kraštui ir jį išlaikyti nepriklauso- 
ris tūkstančius metų. Jų tautinis tai buvo sudaryta iš rusų armijo. mą. Estų nepriklausomybės ko- 
charakteris išreikštas liaudies me- je tarnavusių estų karių pirmas vos prieš komunistų raudonąją ar 
ne, ypač dainose, kurių rinkiniai estų nacionalinis pulkas, o pačioj miją truko nuo 1918 m. vasario 
laikomi pačiais turtingiausiais Estijoj rusų armijai pakrikus bu- 28 d. iki 1920 m. sausio 3 die- 
pasaulyje. Tačiau tautinis estų vo sudaryta net ištisa divizija, nos. Lygiai tuo pačiu metu es- 
atgimimas moderniąją prasme Tačiau revoliucinis bei komunis- tams teko kovoti ir su vokiečių 
prasidėjo tik pereitame šimtmety, tinis elementas pradėjo siausti vi- armijos likučiais. Šalia nepriklau 
kada demokratija ir nacionaliz- soje Estijoje ir dėl to tuo metu somybės šventės estai kasmet dar 
mas atvertė naują istorijos pusią- galiojusi estų taryba pasiskelbė švęsdavo birželio 23 dieną kaip 
pį ir pakeitė Europos žemėlapį, aukščiausiu autoritetu Estijoje, pergalės dieną. Estų konstitucinis

1917 m. vasario revoliucija Nutrūkus taikos deryboms tarp seimas susirinko 1919 m. balan- 
nuvertė caristinį režimą ir paska- vokiečių ir rusų, vokiečiai užėmė džio 23 d., o krašto konstitucija 
tino rusu imperijos pakraščio ne tik Latviją, bet ir Estiją. Su- buvo priimta 1920 m. birželio 

15 d.
Šimtmečius vergavusi estų tau

ta nepriklausomybės metais labai 
skubiai atsigavo tiek kultūriškai, 
tiek ir ekonomiškai. Deja, toji 
laisvės prošvaistė neilgai truko. 
1940 m. birželio mėn. Rusijos 
raudonoji armija vėl pavergė Es
tiją ją priespaudoje tebelaikyda
ma iki dabar.

Baigiantis antrajam pasauli
niam karui ir Estiją vėl užliejant 
raudonajai bangai, didelė estų 
tautos dalis pasitraukė į vakarus, 
daugiausia į Švediją, o iš čia ne
didelėmis grupelėmis pasklido ir 
po visą pasaulį tęsdami kovą už 
savo kaip tautos teises į nepri
klausomą gyvenimą. Australijoje 
estų yra palyginamai nedaug — 
apie šešetas tūkstančių, bet visi 
jie yra sąmoningi kovotojai.

Visų užsienio estų kultūrinis ir 
drauge politinis centras yra Šve
dijoje. Čia leidžiamos gausiai es
tiškos knygos ir pagrindinė spau-

tautas atsiskyrimui ir nepriklau- sidarius situacijai, kada traukėsi 
somybei. rusai ir įžygiavo vokiečiai, estų

1917 m. kovo 11-17 d.d. su- taryba 1918 m. vasario 24 d. 
sirinko Tartu mieste estų tautos Talline Estija pasiskelbė kaip ne
rinkti atstovai ir patiekė provi- priklausoma demokratinė respub

ESTIJOS VALSTYBĖS HERBAS

V. BERNOTAS

Politikos vingiuose

ESTIJOS SUKAKTIS

Prez. L.B. Johnson — pati tragiškiausia asmenybė šių die
nų pasauly: jis neša didžiausią atsakomybę ir labiausiai puo
lamas tiek savų, tiek ir priešų.

vedant svetimtautę arba dukteriai 
ištekant už ne lietuvio, šeimoje 
susidaro atvira tragedija: tėvai 
nenori naujos giminystės pripa
žinti, vedusį ar ištekėjusią atvirai 
laiko tėvų ir tautos išdavikais ir
t.t. Argi šitokiu keliu kas nors 
įmanoma laimėti? Tačiau galima 
daug laimėti stengiantis palenkti 
ne tik tokią šeimą, bet net ir jų 
anos pusės artimuosius lietu
viams. Su skandalu išstumiant sū
nų ar dukrą iš namų drauge jis 
išstumiamas ir iš lietuviško pa
saulio ir toks išėjęs ne tik kad 
neatsigręš, bet stengsis kuo grei
čiau ištrinti turėtus pėdsakus, 
kad kada lietuviu buvęs arba tu
rėjęs reikalo su lietuviais. Gi 
priešingai, iš mišrių vedybų fak
to nedarant skaudžių išvadų, o 
jas priimant kaip normalią gyve
nimo eigą, užsimegstų ne tik gi
miniški, bet ir draugiški ryšiai ne 
tik tarp šeimų, bet ir tarp tauty
bių. Dar daugiau tokias naujas 
šeimas būtina kiek galint arčiau 
laikyti prie lietuvių bendruome
nės ir ne tik jas bet ir jų prie
šingos tautybės artimuosius nuo
lat kviesti į lietuviškus parengi
mus, kultūrinius pasirodymus, 
net į balius ar eilinius vakarė
lius. Ypač šioje vietoje galėtų 
daug pasidarbuoti jaunimas — 
tie, iš kurių tarpo jis arba ji išė
jo į nelietuvišką pasaulį. į stam
besnius kultūrinius parengimus 
anie galėtų net pasikviesti ir savo 
artimuosius, kad galėtų arčiau su. 
sipažinti su lietuvišku pasauliu 
ir jo kultūra. Taip į lietuviškus 
parengimus kviečiamos mišrios 
šeimos pasijus ne tik kad neiš
stumti iš lietuviškos aplinkos, 
bet pajus, kad jie čia nuoširdžiai 
laukiami ir net skaitomi savai
siais. Tokiu keliu einant ir tokio 
metodo laikantis ne tik kad su 
laiku viena ar kita, o gal net

NETIKĖTUMAI
PIETŲ VIETNAME

Tik po Viet Kong komunistų įsi
brovimo pietų Vietnaman, Saigono 
slaptoji policija susivokė, kad ypač 
paskutiniuoju metu padažnėjo 
žmonių laidojimas, o gėlės miru
sioms buvo vežamos vežimais. Nak 
ties metu karstai buvo iškasami, 
nes vietoj lavonų juose buvo į- 
vairaus tipo ginklų. Gėlių dengia
mi vežimuose gulėjo pasislėpę 
Vietkong komunistai.

Galbūt tik pietų Vietnamo sos
tinėje komunistams teko slapsty
tis kapinėse, kituose p. Vietnamo

daug šeimų apsispręs pilnai už 
lietuvybę, bet lygiai bus ga
lima laimėti ir visą eilę lietuviams 
draugų, kurių palankumas dau
geliu atvejų gali ar galės būti ir 
labai naudingas. Juk daugumas 
mūsų jaunimo eina arba baigia 
aukštuosius mokslus, todėl ir sau 
gyvenimo partnerius pasirenka iš 
sau lygių sluoksnių. Tai ateities 
žmonės iš kurių ne vienas gali iš
kilti gana aukštai tiek kultūrinia
me krašto gyvenime, tiek ir poli
tikoj. O turint tegu ir tautybės są- 
skaiton per susigiminiavimą lai
mėtų draugų ar bent palankių 
lietuviams asmenų krašto gyveni
mą formuojančiuose postuose, ir 
toji mūsų bendruomenė susilauk
tų stipresnio užnugario. Jeigu ki
taip negalima sulaikyti nuo miš
rių šeimų, tai bent joms įvykus 
stenkimės jas sau draugiškai nu
teikti, o ne per jas susidaryti sau 
daugiau priešų.

v.k. 

užkampiuose jų gaujos žaibišku 
greičiu pasipylė laisvai į visas 
kryptis.

Toks netikėtas komunistų įsi
veržimas nustebino visą pasaulį. 
Komunistų antplūdžio žiaurumo 
banga palietė beveik visus provin
cijos miestus, palikdamos tūkstan
čius žmonių užmuštais civilių ir 
kariškių tarpe. Beveik kiekviena 
amerikiečių karo instaliacija buvo 
užpulta padarant milžiniškų me
džiaginių nuostolių.

Ironiškai atrodo, kada tik prieš 
savaitę amerikiečių ir australų 
vietinė spauda pranašavo artimas 
paliaubas, o tuo pačiu metu visu 
frontu komunistai sukrėtė ligi pa
matų visą vakarų militarinę strūk 
turą.

Amerikiečių karo vadovybė skel 
bia, kad žinota apie komunistų 
ruošiamą ofensyvą, tačiau jokių 
priemonių nebuvo imtasi gintis. 
Vakarų pajėgų vadas gen. West
mooreland pateko į nemalonią mi
litarinę ir politinę padėtį. Ne tik 
jam prireikė savo būstinėje slėp
tis nuo sukilėlių, bet ir Amerikoje 
vyriausybės įtakingi žmonės rei
kalauja generolą atleisti.

Per vieną savaitę komunistai už 
puolė 30 pietų Vietnamo miestų, 
pačiame Saigone vyko aršios ko
vos, kai tuo tarpu istoriniame im
peratorių mieste HUE dar ir šian
dieną tebekovojama su komunis
tais. Pastarasis miestas beveik su
lygintas su žeme, tačiau miesto 
centre komunistais tvirtai laiko
si.

Komunistams puolant žuvo 400 
Amerikos karių, apie du kart tiek 

p. Vietnamo. Komunistai ligi šiol 
neteko apie 15,000 žmonių, bet 
skaičius nepatvirtintas. Daug p. 
Vietnamo pastatų sunaikinta, tū
kstančiai gyventojų liko be pasto
gės. Vien amerikiečių karo avia
cija neteko virš 100 kovos lėktu
vų ir helikopterių sužalotais ar 
sunaikintais.

Manoma, kad staigi komunistų 
ataka rišosi su gyventojų nepasi
tenkinimu sąjungininkais. Komu
nistai tikėjosi, kad įžiebus kibirkš
tį užsiliepsnos visas p. Vietnamas 
prieš Thieu valdžią ir amerikonus. 
Bet taip neįvyko. Jeigu kas turėjo 
ginklą, tai ir gynėsi nuo Viet 
Kong komunistų.

Kita nuomonė tvirtina, kad tai 
buvo pirma ir gal paskutinė ko
munistų pastanga prieš paliaubų 
derybas. Komunistai, norėdami už
tikrinti stipresnį balsą derybose, 
pirma norėję įvaryti panikos ir 
baimės amerikonams.

Labai abejotina, kad taikos ko
munistai iš viso norėtų, kada 
Maskva juos remia, kursto ir te
kalba apie “pergalę prieš impe
rialistus”.

NEIŠSPRENDŽIAMA 
PUEBLO AFERA

Amerikos prezidentui Vietna
mas buvo tąsa daugybės nemalo
numų, susipietusių vienoje savai
tėje. Nenusisekus laivo Pueblo 
misijai Korėjos vandenyse, prezi
dentas įvairiais būdais bandė pa
veikti grobikus. Pirmiausia grasin 
ta militarinę jėga, įsakant ke
liems lėktuvnešiams, kreiseriams 
ir naikintojams vykti į Šiaurės 
Korėjos vandenis. Tuo pačiu metu 

da.
Mus lietuvius su estų tauta 

šiandie sieja bendri likiminiai ry
šiai ir vedama kova prieš dabar
tinį okupantą — sovietinį impe
rializmą. Tikime, kad vis tiek 
vieną kartą kova bus laimėta ir 
drauge su kitomis Pabaltijo vals
tybėmis ir Estija savo nepriklau
somybės šventę — vasario 24 ga
lės džiūgaudama švęsti Estijoje. 
Šios šventės proga estų tautai lin
kime ištvermės ir greitos perga
lės.

karo aviacijos bazės sustprintos 
p. Korėjoje. Amerikiečių vyriau
sybė taip pat diplomatiniais ke
liais dėjo visas pastangas prieiti
kompromiso su komunistais.

Pietų Korėja pradžioje vienin
gai ėjusi su amerikiečiais patyrė 
pirmuosius amerikonų diplomati
nio silpnumo ženklus. Amerikonai 
vietoj griežtai reikalavę laivo ir 
įgulos sugrąžinimo nusileido ligi 
įgulos. Ir to buvo per daug šiau
rės Korėjos atstovams slaptame 
Panmundžon posėdyje. Jie reikala
vo ii- “agresyvių” veiksmų atsi
traukimo š. Korėjos pašonėje. 
Žinoma, amerikonai tuoj pat ati
traukė savo laivyną. Vis gi apie 
atgavimą 82 laivo įgulos narių — 
nei šnypšt.

Kada amerikonų militariniai ir 
diplomatiniai nusileidimai iškilo 
viešumon, p. Korėjos vyriausybė 
griežtai pasisakė prieš slaptus po
sėdžius ir svyruojantį amerikonų 
nusistatymą. Jeigu amerikonai 
žiūri ne bendrų interesų, o gry
nai savų, tad ar verta korėjie- 
čiems laikyti 46.000 karių Viet
name, kuriuos vyriausybė grąsino 
atsiimti.

Beveik visos valstybės daugiau 
ar mažiau siskolinusios Amerikos 
Jungtinėms Valstybėms, tačiau 
iš jų tik viena Suomija savo sko
las Amerikai pilnai išmokėjo, ne
žiūrint, kad šioji valstybė po ka
ro turėjo mokėti Sovetų Rusijai 
milžiniškas karo reparacijas ir dar 
įvairių sutarčių suvaržyta turėjo 
didžią dalį savo žaliavų ir pra
monės gaminių Sovietų Sąjungai 
perleisti už pusę kainos. Priskai- 
toma, kad įvairūs kraštai Ameri
kos Jungt. Valstybėm skolingi 
daugiau kaip 21 milijardą dole
ri.

— * —
Nelaimingi atsitikimai dagbe 

Australijojai kasmet kainuoja apie 
600 milijonų dolerių. Vien tik Vik
torijoje kasmet įvyksta darbo me
tu apie 30,000 nelaimių.

Australijoje
PASIMATYMAS

SU PREMJERU GORTON
Pereitą penktadienį ALB Kraš

to Valdybos pirmininkas Canbe- 
rroje buvo priimtas Australijos 
ministerio pirmininko Gortono. 
Krašto Valdybos pirm-kas p. S. 
Narušis pasveikino Australijos 
min. p-ką Mr. Gorton ir jam įtei
kė Diplomatijos šefo min. S. Lo
zoraičio ir Vliko pirm-ko Dr. K. 
Valiūno pasirašytą memorandumą 
pavergtos Lietuvos reikalu. Pla
čiau apie šį vizitą kitame nume
ry.

AUKOS GARBĖS IR 
ATMINIMŲ FONDUI

Pagerbiant velionį inž. B. Dau- 
kų buv. ALB Krašto Valdybos pir
mininką, jo atminimui melbur- 
niškis Antanas Krausas paaukojo 
$ 5 Garbės ir Atminimų Fondui.

LIETUVIS NAURU IŠKILMĖSE

Vasario 2 d. Nauru sala gavo ne
priklausomybę. Ta proga buvo su
rengtos iškilmės, kuriose dalyva 
vo eilės valstybių atstovai. Šven
tės metu surengtas koncertas, ku
rio programoje pakviestas ir vie
nas Australijos atstovų — C. Ži
linskas, kuris piano akordeonu pa
grojo lietuvišką popuri. Po kon
certo juo susidomėjo Rusijos ats
tovas ir teiravosi kas jis esąs, 
č. Žilinskas pasakė esąs lietuvis.

. RINKIMAI N.S.W.

Primename, kad vasario 24 d. 
N.S.W. valstijoje vyksta visuoti
niai rinkimai. Perspėjame šios 
valstijos lietuvius gyventojus, 
kad balsavimai yra kiekvienam pi
liečiui privalomi ir be rimtos prie
žasties nebalsavusieji baudžiami 
pinigine bauda. Kas esate Aus
tralijos piliečiai, neužmirškite šios 
pilietinės pareigos, kad netektų 
mokėti pabaudų. Rinkimai trunka 
nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Išvykusieji gali balsuoti ir kitur, 
tik iš anksto reikia pasirūpinti 
specialiu leidimu.

NAUJAS AMERIKOS
LIETUVIŲ TARYBOS (ALT) 

PIRMININKAS
Pasitraukus iš ALTo pirminin

ko pareigu inž. A. Rudžiui, nau
juoju Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininku išrinktas inž. Eugeni
jus Bartkus.

1
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FONDAI IR VEIKLA taikintinos ir surinkto pinigų ka
pitalo atžvilgiu.

Kaip bekalbėtumėm apie fon-
RAŠO L. BARKUS

JONAS SOLWNAS
LIETUVIAI IR RINKIMINIAI METAI

Turbūt, niekas Jungt. Amerikos Valstybėse rinkiminiais 
metais nėra taip išnaudojama, kaip mažumų grupės, tiek rasinės, 
tiek ir tautinės.

Rasinėms mažumoms įvairūs politikieriai pataikauja žadėdami 
lygias teises, o tautinėms — parūpindami įvairius darbus. Tiesa, 
rasinėms mažumoms, ypatingai negrams darosi vis sunkiau ir 
sunkiau įtikti, nes jų reikalavimai ir apetitai nuolat didėja. O 
didėja todėl, jog negrai žino, kad jie savo balsų dauguma rinki
mų metu gali tarti labai svarų žodį. Negrų įtaka jau jaučiama 
visuose pietiniuose steituose ir šiaurinės Amerikos didmiesčiuose: 
New Yorke, Detroite, Clevelande, Čikagoje, ir kitur.

Jeigu negrai šitame krašte jau balsų dauguma gali turėti 
daug įtakos, tai to negalima pasakyti apie paskiras tautines gru
pes (su viena galbūt lenkų mažumos išimtimi). Už tat paskiros 
tautinės mažumos, norinčios gauti kokių nors lengvatų ar favo
ritizmo, turi kitokiais būdais siekti įtakos į Amerikos politinį gy
venimą. i

Neretai tautinės mažumos įtakoja kurią nors politinę partiją 
— respublikonų ar demokratų. Tačiau norint kokios nors įta
kos turėti į vienos ar kitos partijos programą tautinės mažumos 
turi parodyti arba savo grupės nepaprastą organizuotą susiklau
symą, arba surasti savo tarpe iškilią asmenybę, per kurią galė
tų įtaigoti partijos vadovybę ir kartu jos nusistatymą tos tauti
nės mažumos atžvilgiu.

Gaila pripažinti, tačiau praktika rodo, jog tautinės mažumos 
-savo drausmingumu kaip grupės nepasižymi. Jos jau yra tiek 
pasidavusios šio krašto gyvenimo įtakai, jog jos dalyvauja ir vie
nos, ir kitos amerikiečių politinių partijų veikloje. Ir lietuviai 
neišsiskiria iš kitų tautinių mažumų. Jie taip pat yra pasiskirstę 
po abi šio krašto didžiąsias politines partijas.

Kadangi lietuvių vienybės šio krašto politiniame gyvenime 
negalime tikėtis, todėl ir negalime daug viltis didelės įtakos į po
litinę amerikiečių partijų veiklą. Sakykime, pernai vykusiuose 
Čikagos miesto seniūnų (aldermanų) rinkimuose iš skaitlingiau
siais apgyvento lietuviais rajono kandidatuojąs lietuvių kilmės 
demokratas pralaimėjo lenkui. Kodėl? Priežastis aiški. Daugelis 
lietuvių, save skaitančių respublikonais, balsavo ne už demokratą 
lietuvį, bet už respublikoną lenką. Žinoma, rinkimų pasekmėmis 
lietuviai negalėjo pasidžiaugti. Ir dar daugiau. Čikagos demo
kratų partijos akyse lietuvių grupės vardas dar daugiau sumažė
jo.

Negeriau, o gal net blogiau yra ir kituose didmiesčiuose, 
nes kitur lietuviai yra dar daugiau išsisklaidę, negu Čikagoje.

Belieka tik kitas arkliukas. Tai žymiųjų asmenų prakišimas 
į įvairius postus. Lenkai, vokiečiai, graikai, italai ir kitos didesnės 
tautinės mažumos dar vis sugeba tai padaryti. Turime lenkų net 
senatorių bei kongresmanų tarpe. Yra kitų tautinių mažumų 
atstovų ir šio krašto vyriausybėje.

Ką galėtume pasakyti apie lietuvių laimėjimus šio krašto 
politiniame gyvenime? Nedaug. Beveik nieko.

Kaip tautine grupė esame permaža turėti tiesioginės įtakos 
įvairiose vietovėse. Paskirų iškilių asmenybių, kurios galėtų iš
kilti į politinio gyvenimo viršūnes, taip pat neturime. Jei ir turime 
kur nors ką nors, tai tik smulkūs pėstininkai. Tiesa, prieš kele
tą metų Čikagoje buvo gerokai iškilęs Antanas Olis. Jis buvo 
minimas net kaip kandidatas į miesto burmistrus. Tačiau jam 
nelaiku mirus mūsuose ir vėl atsirado politinė tuštuma.

Čikagoje ir kitur veikia lietuviai demokratai ir lietuviai res
publikonai. Jie. nedaug ką reiškia, nes daugumas jų nedaug iš 
savo politinės partijos vadovybių ir reikalauja, nes jie yra mažų 
ambicijų žmonės. Jie pasitenkina viena kita gauta šilta tarnybine 
vieta. Tai ir viskas.

Jeigu paskirose vietovėse lietuviai kaip tautinė grupė ir nega
li daug ko nuveikti, tai to negalime pasakyti apie lietuvių įtaką 
didžiųjų — prezidento ir atstovų rūmų — rinkimo metu. Mat, 
tokių rinkimų metu mūsų išsisklaidymas praranda savo reikšmę. 
Kiekvienas balsas tampa nepaprastai brangus. Drįstu sakyti, kad 
ir lietuviai galėtų šį tą atsiekti, jeigu sugebėtų. Juk renkant Ken
nedy prezidentu jis Illinois steite telaimėjo vos mažiau negu 
10,000 balsų persvara. O lietuvių vien tik Čikagoje yra daugiau. 
Vadinasi, prezidento rinkiminiais metais ir lietuviai galėtų šį tą 
išspausti iš politinių partijų. Sąlyga? Tume surasti žmones, kurie 
tai sugebėtų įrodyti politinių partijų vadovybėms.

Iš čikaginių lietuvių kartos daug tikėtis negalime. Jie iki 
šiolei tenkinasi gautomis smulkiomis tarnybėlėmis, kurias jiems 
davė vadovaujančios partijos žmonės. Belieka tik viltis,, kad iš 
naujos ateivių kartos atsiras susipratusių ir tinkamų kandidatų 
mus atstovauti šio krašto politiniame, gyvenime. Kol mes tokių 
žmonių neturėsime, tol negalime tikėtis bet kokios didesnės mūsų 
įtakos į šio krašto politinį gyvenimą. Nei mūsų peticijos, nei vi
zitai Baltuosiuose Rūmuose mums nepadės, jei nebus žmogaus, 
kurio vardas šį tą reikštų Čikagoje, New Yorke, ar Washingtone. 
Ligi tol mūsų delegacijas priimdinės nuskurę kokio nors depar
tamento protokolo šefai, o Vasario 16 minėjimuose prakalbas 
sakys lokalinio pobūdžio seniūnai.

Kalbant bendraisiais veiklos rei
kalais, kartais spaudoje paliečia
mas ir tai veiklai paremti būti
nas piniginių išteklių klausimas. 
Pereitų metų šio laikraščio Nr. 
13 pastabų: “Redaktorius ir leidė
jas gali kaip nori stengtis, bet jei
gu finansinės galimybės yra labai 
ribotos, tai pats laikraštis progre
so tikrai negali padaryti.”

Savaime suprantama, kad dva
sinė kūryba neišvengiamai reika
linga materialinės paramos. Be 
tokios paramos geriausiųjų minty
toje bei rašytojų sukurti moks
lo ar literatūros veikalai be ver
tės gulės parašyti rankraščiuose, 
jų kūrėjų stalčiuje.

Šių metų M.P. Nr. 3, taip pat 
vedamajame, paliestas mūsų Bend 
ruomenės ekonominis klausimas 
susietas su Amerikoje ir Kana

doje veikiančiu Lietuvių Fondu. 
Nediskutuojant užuominos dėl šio 
Fondo pagrindinio kapitalo nelie
čiamumo, o naudojamų lietuvių 
reikalams tik už jį gaunamų pro
centų, nes pagrindinio kapitalo 
neliečiamumo klausimas buvo pla
čiai diskutuotas šį Fondų steigiant 
ir, vis tik, nežiūrint anų diskusi
jų Fondas buvę įsteigtas dabarti
nės veikimo struktūros. Todėl pei
kiant Fondo veikimo struktūrų ab
soliučiai nuvertinama Fondo reikš
mė ir jo teikiama bendruomenės 
reikalams materialinė parama, ku
rios iki šiol gauta 20 tūkstančių 
dolerių ir iš 1967 m. pelnė numa
tyta paskirti 12-15 tūkstančių. Be 
to, šio Fondo rėmėjams — Lietu
vių Fondo nariams priekaištau
jama, po Fondo priedanga, at
siribojimu nuo lietuviškos veiklos.

Ponus V. ir M. URBONUS,

jų sūnui ROMUI tragiškai žuvus, nuoširdžiai už
jaučia ir kartu liūdi

Reisonai ir Garbaliauskai

Jaunosios Lietuvos Korp! filisteriui

agronomui ALBERTUI BLADZEVIČIUI reiškia

me gilią užuojautą jo tėveliui Lietuvoje mirus.

jaunosios Lietuvos ir Neo-Lituania Korp!
Filisteriai Melbourne

Nes esu, “net ir labai svarbiu 
reikalu prie jų prieiti sunkiau." 
Toliau teigiama, kad mes be jokių 
fondų nudirbome visus bendruome
niniai kultūrinius darbus. Gi vie
ninteliu pajamų šaltiniu propa
guojamas aukų rnkimas, kuris ka
daise šio laikraščio puslapiuose bu
vo pavadintas “ubagavimu”.

Lietuvių Fondas Amerikoje 
šiuo metu turi 370 tūkstančių do
lerių kapitalų, kurį sudėjo 1610 
lietuvių — Fondo narių. Lietuvių 
Fondo narių vardiniai surašai ir 
jų Fondui aukotos sumos skel
biamos laikraštyje, "Pasaulio Lie
tuvis”. Besidomintiems lietuvišką
ją veikla nesunku pastebėti, kad 
šio fondo nariai, didele dauguma, 
aktyviai dalyvauja lietuviškoje 
veikloje, nevengdami bendruomeni 
nius reikalus paremti ir materia
liai. Žvilgterėkime vien tik į Mel
bourne sudarytų Lietuvių Fondo 
komiteto sųstatų (M.P. Nr.l). Dau 
guma jo narių stambiomis sumo
mis yra parėmę vietos Lietuvių 
Namų įsigijimų. Tų patį pastebė
sime pasekę ir Amerikos lietuvių 
spaudų. Todėl nederėtų tuos žmo
nes, kurie telkia FĮcindui lėšas, 
vadinti kažkokiais “agentais” ar 
“sunkiai prieinamais".

Esu iš Lietuvių Fondo gauna
mi procentai toli gražu nepaten
kina nė šimtosios dalies mūsų 
bėgamosios veiklos reikalavimų. 
Darant tokį priekaištų tačiau pa
mirštama, kad Lietuvių Fondo na
rių skaičių, kurio kapitalo pro
centais naudojamės, tesudaro tik 
mikraskopiška lietuvių išeivių da
lis — 1610 asmenų bei organiza
cijų. Netikslu reikalauti, kad ab-

dus, be jų tačiau mes neišsiver- 
čiame. Štai kų tik minėtame 
straipsnyje jų reikšmę paneigus, 
sekančiame šio laikraščio numery
je skaitome pranešimų apie įsteig
tų “Garbės ir Atminimų Fondų". 
Dėl šio Fondo buvo spaudoje trum
pų užuominų, tačiau jos Fondo 
steigėjams įtakos nepadarė. Vis 
tik, atrodo, kad Fondo pavadini
mas kompromituojantis, netikęs. 
Argi lietuviai vien tik garbės 
trokšdami akoja ir aukojasi lietu
vybės išlaikymui? Jei ne, tai ko
dėl juos lietuvybės išlaikymui 
aukojančius tokiais laikyti. Kol jis 
naujagimis, dar ne visai įsipilieti- 
nęs, Fondo pavadinimą būtinai 
reikia keisti. Jei dėl tam tikrų 
priežasčių nenorima jį pavadinti 
jau Amerikoje veikiančio Lietuvių 
Fondo vardu, ieškotinas kukles
nis vardas. Na, kad ir toks: “Lie
tuvybės Išlaikymo Fondas”. To
kio ar panašaus pavadinimo Fon
dui aukojant nieks neįtars esant 
garbėtroška, laikys tik padoriu, 
kultūringu lietuviu.

Mūsų rūpestį bendruomenės e- 
konominiais reikalais liudija ir 
tas, kad pereitame ALB Krašto 
Tarybos Atstovų suvažiavime buvo 
išrinkta net speciali šiam reikalui 
tirti komisija. Iki šiol tačiau, apie 
jos tiriamuosius darbus nieko ne
girdėti.

Jei patys nieko gero ar naujo 
nesugalvojame, pasekime kitur gy
venančių lietuvių pavyzdžiu. To
kiu pavyzdžiu tikrai mums gali 
būti Kanados lietuviai. Per desėt- 
ka su viršum metų jie tūkstančius 
vietos lietuvių apjungė į gražiai 
organizuoto verslo, kredito ir ki
tokių ekonominę veiklų. Šion veik- 
lon sutelkė milijoninius apyvartos

VISUR
Australijos miestai paskutiniu 

metu yra pavojuje pritrūkti van
dens. Pereitais metais nuo saus
rų labiausiai vandens stokojo Mel- 
bournas. Liūdniausia, kad aprū
pinti miestus vandens atsargo
mis vis dar trūksta lėšų. Kylant 
gyvenimo standartui vien tik Mel
bourne vandens pareikalavimas 
nuo 1949 metų padvigubėjo: Apie 
milijonas gyventojų Melbourne 
ir Sydnėjuje gyvena be kanaliza
cijos. Jeigu būtų visur pravesta 
kanalizacija, vandens pareikala
vimas dar labiau pakiltų.

— ★ —
Australijos prekyba šiandie re

miasi Azija. Pereitais metais Aus
tralijos eksportas į Azijos kraštus 
pakilo 25%. Japonija dabar Aus
tralijos pats didžiausias klientas. 
Išskyrus Japonijų, joks Azijos 
kraštas tiek neeksportuoja, kiek 
Australija.

— * —
Turint minty Australijos labai 

žemų natūralų prieauglį (gimi
mus) jos gyventojų skaičiaus augi
mas priklauso nuo ateivių. Dar 
1961 m. viso Australijos prieaug
lio ateiviai sudarė 29 procentus, 
o pernai metais jau net 45%..

— ★ —
Apie šimtas svetimų kraštų fir

mų Australijos kontinente ieško 
žemės turtų. Pusė iš jų amerikie
čių.

— * —
Apie 70 % nikelio gaunama Ka

nadoje, Rusijoj jo gaunama 3%, 
o Naujoji Kaledonija iškasa 2%. 
Neseniai atrasti dideli nikelio klo
dai Vakarų Australijoje.

Pereitais metais Australijos tu-

VISAIP
ristai išleido užsieny apie 133 mi
lijonus dolerių, tuo tarpu kai už
jūrio turistai Australijoje paliko 
64 milijonus. Europos kraštai per 
metus iš turistų uždirba 7,000 mi
lijonų dolerių, o Kanada su Jung
tinėmis Valstybėmis 2,000 mili- 
nų.

Savo paviljonui įrengti pernai 
vykusioje pasaulinėje parodoje 
Montrealyje (Kanada) Australi
ja išleido tris milijonus dolerių. 
Laikoma, kad šios išlaidos pasi
teisino, nes vien tik Australijos 
paviljoną aplankė trys su puse 
milijono žmonių, o Australijos iš
statytus dalykus matė per televi
zijų milijonai.

LIETUVIAI VOKIETIJOJE

Vakarų Vokietijos lietuviai drau
ge su kitais pabaltiečiais plataus 
masto iškilmingų bendrų Pabalti
jo kraštų nepriklausomybės 50 me
tų sukaktuvinį minėjimą rengia 
gegužės 4 d. Dusseldorfe.

— ★ —
Pernai lapkričio 24-26 d.d. buvo 

sušaukta lietuvių jaunimo Vokie
tijoje suvažiavimas, kuriame ats
tovų buvo ir iš Šveicarijos. Iš
klausyta eilė paskaitų, pravestos 
diskusijos lietuviškomis problemo
mis. Planuojama šiais metais 
šaukti visos Europos lietuvių jau
nimo suvažiavimų.

— ★ —
Pernai lapkričio 27 d. viena vo

kiečių firma atvykusi į Vasario 16 
gimnazija pagamino filmų iš gim 
nazijos gyvenimo. Filmas buvo ro
domas per eilę televizijos stočių 
su šiltais komentarais apie gim
nazijų ir lietuvius.

soliuti mažuma šimtaprocentiniai 
patenkintų visumos reikalavimus, 
Jei per keletu metų Lietuvių Fon
das narių skaičiumi teišaugo tik 
iki 1610 taip gausiai apgyvento
je lietuvių kolonijoje kaip Ameri
ka, yra pagrindo manyti, kad jos 
veiklos pagrindai — pagrindinio 
kapitalo neliečiamumas vertas ati
tinkamo dėmesio ir šio nuostato 
pakeitimo. Kaip tekantis vanduo 
suka turbinas ir gamina elektros 
energijų žmonijos civilizacijai rei
kalingų, o stovintis prūduose ap- 
želia vandens dumblu ir be nau
dos išsenka: panašios funkcijos

kapitalus, iš kurių gauna šimta
tūkstantinius metinius pelnus. Iš 
gautų pelnų didelės sumos skiria
mos tiesioginei bendruomenės veik 
lai. Tokių ekonominių organizaci
jų pagalba ir paskiri jų nariai 
materialiai stiprėja. Būdami eko
nomiškai stiprūs įstengia savo vai
kams sudaryti geresnes moksiini- 
mosi sąlygas. Tokiu būdu turtina
ma lietuviškoji inteligentija. Išsi
mokslinęs jaunimas jungiasi į 
šias pat ekonomines organizacijas. 
Tokia veiklos grandine atrodo ir 
vertėtų mums kurti tą potencia
lų lietuviškąjį fondą.

DĖL “POTECIALAUS FONDO
LAIŠKAS REDAKCIJAI

PADĖKA
Mūsų mylimam tėveliui ir uošviui A.A. ANTANUI 

BŪGAI staiga mirus, nuoširdžiai dėkojame kun. P. Dauk
niui ir kun. P. Vaseriui už pamaldas bažnyčioje ir maldas 
kapuose.

Dėkojame visiems už maldas namuose, koplyčioje ir 
jų pravedėjams p.p. V. Čižauskui, B. Naujokaitienei ir P. 
Vaičaičiui. Už visokeriopą pagalbą padėjusiems mums skaus
mo valandoje p.p. V.G. Ališauskams, V.O. Bieliauskams, 
M. Butkevičienei, M. Medeišienei, J. Mulokui, N.A. Pres- 
nekovams, Simučiams, B.E. Smalioriams, A.Z. Šakiams ir 
A. Vailioniui.

Dėkavojame visiems už gėles-vainikus, už pareikštą 
užuojautą žodžiu, kortelėmis ir spaudoje, už atsisveikinimo 
žodžius kapuose kun. P. Vaseriui, p.p. A. Bikulčiui, Rau
džiui ir Šeštokui.

Ačiū visiems už taip gausų dalyvavimą pamaldose ir 
palydėjimą į kapus.

Nuliūdę J.O. BRATISKAI.

Mūsų Pastogės Nr. 3 vedamaja
me v.k. pasišovė supažindinti mūsų 
skaitytojus su Lietuvių Fondu, 
tačiau jo darbas išėjo meškos pa
tarnavimu ne vien Fondui, bet ir 
lietuviškam reikalui. Atrodo, kad 
p. v.k., rašydamas tų vedamąjį, 
buvo labai pesimistiškai nusitei
kęs.

Štai jis tvirtina, kad Fonde su
dėtas kapitalas būsiąs “miręs”, o 
iš jo gauti “procentai toli gražu 
nepatenkins nė šimtosios dalies 
mūši) bėgamosios veiklos reikala
vimų". Ir tai po to, kai čia pat 
pažymėjo, jog Fondas jau skiria 
tai veiklai po 20,000 dolerių vien 
tik iš palūkanų. Negi mūsų kul
tūriniams reikalams jau milijonai 
kasmet išleidžiami ?

Bet pernelyg keistas p. v.k. gal
vojimas, kad fondas esąs “miręs”, 
kai jis tokias dideles sumas gali 
skirti lietuviškiems reikalams ir 
kai aišku, pasiekęs milijoną dole
rių, galės dar daugiau skirti tiems 
mūsų reikalams. O kada nors a- 
teity, kai bus sprendžiamas Lie
tuvos atsikūrimo klausimas, to 
Fondo pervedimas į Lietuvą gal 
bus labai ir labai naudingas. Kas 
žino?

Bet didžiausią klaidą p. v.k. da
ro manydamas, kad tie, kurie šim
tines ar tūkstantines tam fondui 
paaukojo, laikytini nebeprieina
mais; vadinasi, kad jie daugiau ne
beaukos, kad jie iš lietuviškos ak
cijos pasitraukia, lieka tarsi “lie
tuvybei mirę”. Aš manau priešin
gai. Aš daviau šimtinę tam Fon
dui duodu abiejų namų pirkimui 
ir įrengimui, duosiu ir toliau. O 
tiesiog neįtikėtina būtų prileisti, 
kad tam fondui davęs šiminę p. 
A. Krausas staiga pasitrauktų iš 
lietuviškos veiklos ir niekam nebe
aukotų. Tas pats pasakytina apie

p.p. Normantą, Dr. Didžį, Bikul- 
čių ir kt.
Ne, p. v.k., tie žmonės paaukoję 
šimtinę aukos ir toliau lietuviš
kiems reikalams ir iš lietuviškos 
veklos nepasitrauks, o jų įdėta 
didesnė auka, investuota įvairiose 
firmose ,dar privers tas firmas 
palūkanų pavidale mokėti kasmet 
kad ir ne po didelę, bet pastovių 
sumų lietuviškiems reikalams.

V.k. tvirtina, kad “patikimiau
sias ir potencialusis fondas esame 
mes patys”. Sutinku, tačiau ma
nau, jei mes nieko neaukotume ar
ba aukotume tik centus, nedaug 
lietuvybėje tenuveiktume. O gaila, 
kad dauguma tik centus ir teauko- 
ja, o šimtines aukojančių ir di
džiulį vadovybės darbą dirbančių 
yra tik saujelė. Nenorėk, p. v.k., 
tą saujelę nurašyti į “mirusių lie
tuvybei" skaičių.

N. But kūnas
Lietuvių Fondo Vajaus Komiteto 

sekretorius

Redakcijos prierašą#. Džiaugia
mės, kad skaitytojai domisi šio 
laikraščio įžanginiais straipsniais 
ir kartas nuo karto teigiamai ar 
neigiamai replikuoja. Tų straips
nių autoirus kaip ir kiekvienas as
muo nėra tobulas ir savo teigimuo
se gali klysti. Vis tik aukščiau skel 
biamo laiško autorius pasidarė iš 
to straipsnio neteisingas išvadas, 
o straipsnio mintis savo laiške 
net paduoda gerokai iškreiptas. 
Nesileidžiant su gerbiamu auto
rium į didesnę polemikų pataria
me dar kartą gerai minėtų straips
nį pasiskaityti. Gal tada ir ano 
vedamojo straipsnio autoriui ir 
priekaištai sušvelnėtų, o gal ir vi
sai jų nebūtų.

Red.
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RAŠYTOJO SUKAKTIS
KAZIMIERUI BARĖNUI 60 METŲ

KŪRYBOS KERTELE

VLADAS ŠLAITAS
Pereitų metų pabaigoje Anglijo

je gyvenančiam rašytojui Kazi
mierui Balėnui gruodžio 30 d. su
ėjo 60 metų. Tai gražus ir pras
mingas amžius, kurį K. Barėnas 
išnaudojo labai pozityviai. Jis yra 
panevėžiškis, baigęs Panevėžio gim 
naziją ir 1933 m. Vytauto Didžio
jo Universiteto Kaune humanita
rinių mokslų fakultetą. Labai 
anksti pradėjo bendradarbiauti 
spaudoje dar anais laikais dažnai 
periodikoje paskelbdamas savo a- 
pysakų. Po karo įsikūrė Anglijo
je ir dabar gyvena Londone re
daguodamas Europos Lietuvi ir 
vadovaudamas Nidos knygų lei
dyklai. Šalia savo gausių vertimų, 
kurių net keletas pasirodė atski
romis knygomis, jau Anglijoje K. 
Barėnas išleido ir savos kūrybos 
dvi knygas: “Giedra visad grįž
ta“ ir ’’Karališka diena”.

Literatūra Kazimierui Barėnui 
yra jo duona. Jis ne tik pats ku
ria, bet dar daugiau rūpinasi, kad 
ji pasiekti} kuo plačiau skaityto
jus. Jam redaguojant Europos Lie 
tuvį kiekvieną pasirodžiusią kny
gą jis kaip kritikas ir recenzen
tas pasitinka kaip seniai laukia
mą viešnią ir ją gražiai skaityto
jams pristato aišku nenutylėda
mas teisybės. Sudarė ir Nidos lei
dykla išleido didžiulę lietuvių lite
ratūros antologiją “Saują Der
liaus”, o dabar jau kelinti metai 
savo pastangomis redaguoja ir lei
džia literatūros metraštį Pradal-
ges. Pernai metų pabaigoje buvo 
išleista Trečioji pradalgė, o dabar 
jau baigia paruošti ir ketvirtą. 
Tai nepaprasto darbštumo vyras,

PULGIO
Gerbiamieji literatūros bičiuliai,

Ši Pulgio Andriušio parašytų 
knygų paroda yra pavėluotas pri
siminimas autoriaus 60 metų am
žiaus sukakties, praėjusios pernai 
metų pradžioje. Tai yra savotiš
kai originalus rašytojo pagerbi
mas, vienoje vietoje parodant vi
sus jo kūrinius. Paroda akivaiz
džiai mums parodo didelį jo darbš
tumą, nes Pulgio Andriušio plunks 
nai priklauso 16 knygų. Deja, ne 
vskas, ką Andriušis savo gyveni
me yra parašęs, sudėta ir išspaus
dinta knygose. Viskas, ką jis rašė 
nepriklausomoje Lietuvoje, — te
atro ir literatūros kritika, gam
tos populiarinimo įdomūs straips
niai, prozos gabalai, feletonai ir 
anuo metu didelio dėmesio sukėlę 
jo 1928 metais atliktos kelionės 
po Europą literatūriniai reporta
žai pasiliko išmėtyti to meto Lie
tuvos periodinėje spaudoje. Juos 
surinkus į krūvą ir atspausdinus, 
ši paroda pagausėtų dar keliomis 
knygomis.

Lietuvoje Andriušis išleido tik 
vertimus iš kitų kalbų. Dar 1931 
m. jis, kartu su P. Cvirka, išvertė 
J. Dorgeles romaną “Mediniai 
kryžiai” ir Claude Farrere roma
ną “Mūšis”, kurių pirmąjį išlei
do Sakalo leidykla, o antrąjį 
Spaudos Fondo bendrovė. Vėliau 
Andriušis išvertė M. Springborn 
istorinį romaną “Paskutinis Prū
sų sukilėlis Herkus Mantas”. Ta
čiau žymiausias ir Lietuvos kul
tūrai reikšmingiausias jo vertinio 
darbas yra ispanų klasiko Miguel 
De Cervantes Saavedra didžiulio 
veikalo "Išmintingasis idalgas 
Don Kichotas iš la Mančos” iš
vertimas iš ispanų kalbos į lietu
vių kalbą. Valstybinė Leidykla 
vertimą išleido vokiečių okupaci
jos laikais, 1943 m. Antra to ver
timo laida po karo Lietuvoje bu
vo išleista 1959 m., visai net nepa
žymėjus vertėjo Pulgio Andriušio 
pavardės, kitaip sakant, pavogus 
iš jo šį didžiulį darbą, parturti- 
nusį klasinės literatūros vertimų 
į lietuvių kalbą skaičių.

Originalios kūrybos knygas 
Andriušis išleido tik tremtyje, Vo
kietijoje. Pulgis Andriušis savo 
prigimtimi yra humoristas, bet ne 
juokdarys. Humoras jam yra savo
tiška moralizavimo priemonė, ža
dinanti lietuviškįos išeivijos su- 
kempėjusią ir nejautrią sąžinę. Ir 
jo pirmosios knygos buvo humo
ro knygos, feljetonų rinkiniai "Ir 
vis dėlto juokimės” (1946 m.) ir 

kokių labai reta. Stebėtina tik, 
kad tiek pats įsikinkęs įvairiuo
se darb uose dar vis randa laiko 
ir patsai kurti. Jau ir dabar, kiek 
girdėti, paruošęs naują pasakoji
mų rinkinį, kurį šiais metais iš
leis Nida.

Pasitikėdami Kazimiero Barėno 
pajėgomis ir ištverme tikime, kad 
peržengus jam šešiasdešimtį laikas 
nei sukaktis nepadarys įtakos į 
jo jėgas ir jis gal dar su didesniu 
užsispyrimu vydys savo užsimotus 
uždavinius atsimenant, kad laikas 
nėra mūsų sąjungininkas, bet 
greičiau priešas. Ilgiausių ir na
šių metų, Kazimierai!

v.k.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Vladas Šlaitas, 34 eilėraščiai. 

Išleido Juozas Kapočius Ameriko
je 1967 m. Viršelis Pauliaus Jur
kaus. 44 psl. Kaina nepažymėta. 
Gaunama Lietuvių Enciklopedijos 
Leidykloje 361 W. Broadway, 
South Boston, Mass., 02127, U. 
S.A.

Antanas Ramūnas, IS sutemų 
i aušrą. Autoriaus straipsnių ir 
įvairiomis progomis skaitytų pas
kaitų bei svarstytinių rinkinys. 
Išleido autorius 1967 m. Kanadoje. 
453 psl. Kaina nepažymėta.

J. Narūnė, Birutės rytas. Kny
gelė priešmokyklinio amžiaus vai
kams. Iliustracijos dail. M. Rimos 
Kulmanienės. Išleido autorė. 16 
psl.

K. Barėnas, Trečioji pradalgė. 
Literatūros metraštis 1966 m.

Vincas Maciūnas, Antanas

ANDRIUŠIO KNYGOS
Pulgio Andriušio knygų pris

tatymo žodis, pasakytas jo su
kaktuvinėje kūrinių parodoje, 
Sydnėjaus lietuvių. namuose, 
Lidcombėje, 1968.JI.il d.

“Siuntinėlis iš Amerikos” (1947 
m.), kuriuose jis stipriu satyriniu 
žodžiu paryškino stovyklinio gy
venimo įvairias liūdnas apraiškas 
ir dvasinį skurdą.

Lyrinių apsakymų knyga “Anoj 
pusėj ežero” (1947 m.) Andriušis 
pasirodė kaip niekieno nepralenk
tas lietuviško žodžio meistras, gim
tosios žemės, o ypatingai savo gim
tosios Aukštaitijos apylinkių gam
tos ir žmonių vaizduotojas. Šia 
knyga jis pradėjo savo tėviškės 
gyriaus giesmę, įvairiais nuotaikų 
atspalviais atkartojamą ir vėliau 
parašytuose veikaluose. “Anoj pu
sėj ežero” knygos apsakymai al
suoja giliai išjaustu gamtos per
gyvenimu ir spindi nepaprastai 
žodinga kalba, kuria autorius mo
ka išreikšti daugybę netikėčiausių 
nuotaikų ir skaitytojui suteikia 
pasigėrėjimo ir susižavėjimo įs
pūdžių, nes aprašomoje kasdieni
nėje aplinkoje skaitytojas pama
to naują tėvynės žemę, naujus 
žmones ir naują padangę. Už 
šią knygą Andriušis laimėjo Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus premi
ją-

Tais pačiais 1947 metais And
riušis, kaip prityręs esperanti- 
'ninkas, išleido esperanto kalbos 
vadovą — “Esperanto“.

Tolimesnėje Andriušio veikalų 
grandinėje matome knygą vaikams 
“Vabalų vestuvės” (1948 m.). Jo
je autorius, su dideliu pastabumu 
gamtos reiškiniams, piešia vaba
lėli!} pasaulį. Bet tas jų pasaulis 
yra lygiai toks pat, kaip ir žmo
nių gyvenimas — visi vabalėliai 
turi ryškesnius žmogiškus, lietu
viškus charakterius, kokius gali 
sutikti kieviename Lietuvos kai
me.

“Australijos Lietuvis” 1951 m. 
Adelaidėje išleido Andriušio kny
gą "Sudiev, kvietkeli”, laimėju
sią tų metų Tremties Lietuvių 
Rašytojų Draugijos permiją. Jo
je Andriušis skaitytoją nuveda į 
senąjį Aukštaitijos kaimą ir, pin
damas graudoką nedrąsios Petro 
Našliūno ir Takliutės meilės isto
riją, mums iki šiol nematytoje ar 
nepastebėtoe šviesoje, naujomis 
spalvomis parodo kaimo žmonių 
gyvenimą — jų papročius, galvo

NES ŠIO PASAULIO IŠVAIZDA PRAEINA

Nėr žemėj nieko pastovaus, 
nes šio pasaulio išvaizda praeina. 
Ir tai yra pradžia kiekvieno liūdesio, 
tačiau tai nėr pradžia nusiminimo, 
nes liūdesys yra tolygus ašaroms, 
kurioms praėjus daug lengviau gyventi.
O, 
žiburėliai! 
kurių nebėr aukštų rugių pašonėje.
O,
mėlynosios ugnelės!
kurios seniai užgęsot su žibuoklėmis.
Kaip greitai 
viskas šioj žemėj pasirodo ir praeina.' 
Tartum tavo 
du švelnūs antakiai, kuriais ,laikei kadaise 
mane užbūrusi, 
kad kartą apsisukus, 
mane paliktum ir daugiau nebesugįžtum, 
nes šio pasaulio išvaizda praeina 
kaip rudenėjant paukščių pėdos dangumi.

PO SAULĖS VĖLIAVA
Lyjant, 
saulės laikrodžiai nieko nerodo: 
jie tik tėr nelaimingi simboliai laikui priminti. 
Panašiai kaip senatvėje žmonės tėra tik simboliai 
visa to, 
ko daugiau sugrąžinti nebegalima.
Jau pačioj ankstyvoj jaunystėj mane apžavėjo 
tie ilgi ir per laikrodžio veidą nutįsę šešėliai. 
Kažkodėl jau tada man taip būdavo liūdna ir miela, 
man, 
vaikučiui.
stovėti po griūvančia saulės vėliava.

Strazdas. Pluoštas dokumentų apie 
Antaną Strazdą. Atspaudas iš Ai
dų. Išleido J.J. Bačiūnas 1967 m. 
137 psl. Kaina $2.

jimo ir jautimo būdą, vargus ir 
rūpesčius. Paliečia jis šiek tiek 
ir miestą bei geresnio gyvenimo ieš 
koti į miestą išėjusius kaimiečius, 
retkarčiais sugrįžtančius į kaimą 
pašvitėti naujai įgytu miestietiš
ku blizgesiu. Skaitant “Sudiev, 
kvietkeli“, į mus priartėja senasis 
Lietuvos kaimas, kaip nepakarto
jamas Lietuvos praeities paveiks
las ir buities tikrovė, dabar įvai
rių politinių ir ekonominių poslin
kių įtakoje jau amžinai išnyku
si, bet autoriaus gerai įsidėmėta 
ir apgaubta dvasine šiluma ir mei
le.

Reikia čia prisiminti ir neiš
leistą Andriušio knygą “Laivas 
linksmybės”, vaizduojančią iš 
linksmosios pusės išvietintųjų žmo
nių kelionę į Australiją. Parašė 
jis ją vokiečių kalba, vienam vo
kiečių žurnalui užsakius. Apie ją 
žinome iš spaudoje pasirodžiusių 
atskirų fragmentų — šviežio hu
moro žybtelėjimų.

1955 m. Andriušis išleido humo
ristinį romaną “Tipelis”. Tai lyg 
ir paties autoriaus jaunystės iš
gyvenimų atšvaistai. Romanas nu
kelia skaitytoją j laikinąją sosti
nę Kauną, kur vyriausias knygos 
veikėjas Pranciulis ir kiti jam pa
našūs iš kaimo kilę jaunuoliai 
bando plaukti prieš vargingo gy
venimo srovę ir siekti lengvesnės 
poniškos duonos. Knyga parašyta 
gyvai, meistriškai, pilna atlaidaus 
humoro, primenanti Kauno mies
tą ir toli jau nuskambėjusias 
praeities dienas.

Iš eilės sekanti Andriušio kny
ga yra apysaka “Rojaus vartai” 
(1960 m.), kuri laikytina pačiu 
žymiausiu jo veikalu. Apysaka 
nepaprasta tuo, kad jos svarbiau
si veikėjai yra vaikai, pusbroliai 
Narba, ir Baliokas, jau ūgterėjęs 
vyresnis brolis Stasius ir mažiu
kas Juza. Veiksmas apima vienos 
žiemos laikotarpį ir pirmas pakai
tomis — tai apytamsėje trobo-
je, šalčiui ir sniegui darbuojantis 
lauke, tai atsiminimų formoje, 
kieme, saulėtoje kluonienoje, kuri 
vasaros metu yra tikras vaikų 
rojus. Rodos nedaug kas gali atsi
tikti vaikų gyvenime viename kie
me vienų metų bėgyje, bet Andriu
šis iš smulkučių kasdieninių įvy
kių sugeba nupinti nuostabias is
torijas atskleidžiančias su giliu 
psichologiniu įžvalgumu vaikų 
dvasios pasaulį ir duodančias et
nografiniai teisingus ir ryškius 
lietuviško aukštančių kaimo pa-

RAŠYTOJAS 
PULGIS ANDRIUŠIS

veikslus. Ir ši knyga buvo atžy
mėta Tremties Lietuvių Rašyto
jų Draugijos premija.

Sekančiomis dviem knygomis 
Andriušis atsigręžia į Australi
jos lietuvių gyvenimą. 1962 m. 
jis, kartu su žurnalistu Vladu 
Radzevičium, išleido Pietų Aus
tralijos lietuvių metraštį “Blez
dingėlės prie Torrenso” ir tais pa
čiais metais feljotonų rinkinį “Dai
na iš kito galo”. “Blezdingėlės 
prie Torrenso” — įdomi, kruopš
čiai surinkta medžiaga, pade
danti pagrindus Pietų Australi
jos lietuvių įsikūrimo ir kultūri
nės veiklos istorijai. “Daina iš 
kito galo” — feljetonų rinkinys, 
pakedenąs Australijos lietuvių 
gyvenimo reiškinius: srovinius ir 
politinius nesutarimus, perdidelį 
taupumą ir šykštumą, pasipūtimą, 
perdėtą pasididžiavimą Australi
joje atsiektais materialiniais lai
mėjimais ir bandymus pasisavin
ti svetimą, australišką, gyvenimo 
būdą. Andriušio humoras, kaip 
groteskiškas veidrodis, padidintai 
parodo mūsų kasdienybės krei
vą veidą. Šia knyga Andriušis iš
vedė į pasaulį Australijos lietu
vių nuotaikas, dvasią ir visuome
ninę tvarką daug geriau, negu 
specialūs įvairių žmonių straips
niai kitų kraštų, o taip pat ir 
Australijos, lietuviškoje spaudo
je.

Ir taip prieiname prie paskuti
nės Andriušio knygos — “Purie
nos po vandeniu”. Antrinėje an
traštėje knyga dar vadinama dy
kaduonio pasakojimais. Tie pasa
kojimai daugumoje yra atostogų 
metu po Lietuvą keliujančio stu
dento nuotykiai, atskleidžią įvai
rių Lietuvos sričių skirtingus 
žmonių bruožus ir aplinkumą. 
Bet šilčiausiai parašyti knygos 
kūrinėliai yra apie autoriaus tėviš
kės gamtą ir tą aplinkumą, kurio-

KAIP SAULĖLEIDŽIO SAULĖ

Aš niekur neskubu.
Nuo to laiko,
kai pamečiau laiko baimę,
rS,
iš tikrųjų,
jau niekur daugiau neskubu.
Ir kodėl aš turėčiau skubėti?
Laikas vis tiek už mane greitesnis, 
ir būčiau juokingas,

jeigu svajočiau pabėgti nuo bėgančio laiko.
Tai tiktai 'paukščiai, 
kurie skrenda į pietus, 
tai tik jie pasvajoja 
prasilenkti arba pabėgti nuo savo saulėleidžio. 
Žiūriu, kaip leidžiasi saulė žemyn į pakalnę, 
ir aš pats, 
kaip saulėleidžio saulė, 
esu laimingas.

Anglijoje gyvenančio poeto Vlado Šlaito naujausią eilėraš
čių rinkinį “Trisdešimt keturi eilėraščiai” pereitų metų pabai
goje išleido Amerikoje Juozas Kapočius. Tai šioz poeto šešta
sis poezijos rinkinys. Už eilėraščius “Ant saulėgrąžos vamzdžio” 
jam buvo paskirta trettnties Rašytojų Draugijos premija 
(1959 m.)

Vlado Šlaito poezija tuo būdinga, kad atrodo, ji stovi ant 
ribos tarp prozos ir poezijos. Savo forma jis daugiau pasakotojas, 
nei eiliuotojas sena klasikine prasme. Ir jo poezijos turinys yra 
tarsi dialogai su pačiu savim, kas jo poeziją padaro labai inty
miai asmenišką. Tuose “pokalbiuosse” poetas dažniausia palie
čia žemiškojo praeinamumo ir gyvenimo trapumo problemas san
tykyje su pačiu savim. Kad įveiktų savo vienatvę V. Šlaitas ieško 
atramos religijoje.

je rašytojas užaugo ir kurią vi
sa širdimi pamilęs, tapo jos ly
riniu vaizduotojų.

Pulgį Andriušį, trigubą laure
atą, visi pa žįstame, esame girdėję 
gyvą jo žodį, skaitėme jo kny
gas ir tų knygų įvertinimus, ku
riais dalinai paremtos ir šios ma
no mintys, dėl to, šioje parodoje 
pristatant visas jo knygas, daug 
kalbėti nebėra ir reikalo. Tačiau, 
įdomumo dėlei, noriu Tamstoms 
paskaityti, ką apie Pulgio .And
riušio kūrybą dabar rašo tarybi
nės Lietuvos spauda. Ne dėl lite
ratūrinių pirežasčių iki šiol apie 
užsienyje gyvenančius lietuvių 
rašytojų veikalus Lietuvoje buvo 
beveik visai nekalbama. Tik miru
sieji rašytojai buvo grąžinami Lie- 
tuvoš žmonėms — ir tai dar ne 
visi. Bet dabar ir mūsų pusėje 
gyvenantiems rašytojams prade
damas rodyti tam tikras dėmesys. 
Vytautas Kazakevičius laikraštyje 
Literatūra ir menas 1968 m. Nr. 
4 taip apie Andriušį rašo:

Poetinio — lyrinio kaimo gam
tos ir žmonių pavaizdavimo keliu 
bene sėkmingiausiai eina Pulgis 
Andriušis, radęs savo kūrybai gai
vinančių šaltinių gimtojo aukš
taičių kaimo gamtoje ir buityje, 
kurią nuskaidrina vaikystės prisi
minimai. Lyrinių apsakymų rinki
nys “Anoj pusėj ežero“, mano 
manymu, — viena geriausių po
karinės emigracijos knygų. Lyri
niai aukštaičių kaimo gamtos ir 
žmonių vaizdai, įvykiai, atkurti 
gražia kalba, primena ir Vaižgan
to romantiškus peisažus ir nuosta
bius J. Baltušio gamtos aprašy
mus “Parduotose vasarose”. XX 
amžiaus pradžios aukštaičių kai

PAMINĖTAS PULGIS ANDRIUŠIS
Vasario 11 d. Sydnėjaus Lietu

vių Spaudos Centro iniciatyva bu
vo surengtas kuklus, bet labai 
prasmingas ir originalus rašyto
jo Pulgio Andriušio, gyvenančio 
Adelaidėje, paminėjimas. Nors be
veik prieš metus buvo P. Andriu
šio 60 metų sukaktis, bet deja, 
Sydnėjuje niekas iki šiolei nebuvo 
ėmęsis iniciatyvos surengti P. 
Andriušio minėjimą. Tik Povilas 
Alekna, didelis lietuviškos knygos 
mylėtojas ir Andriušio kūrybos 
mėgėjas, kaip Spaudos vedėjas su
galvojo, kaip ir dera Spaudos 
Centrui, surengti Andriušio visų 
išleistų knygų parodėlę ir ta pro
ga pagerbti autorių sukaktuvinin
ką.

Minėjime, kuris įvyko Sydnėjaus 
Lietuvių Klubo laikinose patal
pose 39 Church St, Lidcombe, bu
vo išstatytas laureato P. Andriu
šio didžiulis šaržas, kurį paruošė 
pagal dail. Penčylos darbą šim
to amatų specialistas p. Algis 
Plukas. Ant žalia gelumbe ap
dengto stalo buvo išstatyti visi 
P. Andriušio atskiromis knygo
mis išleisti kūriniai įskaitant ir 
jo verstą Cervanteso Don Kicho
tą.

Susirinkus keliolikai žmonių mi
nėjimas buvo pradėtas Spaudos 

mas, kurio buitis atskleidžiama 
tautiškais motyvais, iš P. Andriu
šio knygos iškyla be socialinių 
problemų, bet vis tik autentiško
mis savo buities detalėmis. Auto
riaus gimtosios vietos aprašinėji- 
mos labai smulkiai, skrupulingai, 
bet poetiškai, o žmonės — su etno
grafiniu vaizdingumu.

Jis rašo, ką išgyveno ir prisi
minė. Ta prasme ryški apysaka 
“Rojaus vartai”, kurioje pavyz
džiui T. Tilvytis ir A. Miškinis 
(artimi Pulgio Andriušio tėvškės 
kaimynai. J.A.J.) pažino tikrus, 
gyvus žmones. Autorius šioje kny
goje sugebėjo įdomiai ir labai sa
vitai atskleisti kaimo vaikų san
tykių ir žaidimų pasaulį, kurio ri
bos baigiasi viena sodyba, bet ku
riame įvairiapusiškai atsisklei
džia kaimo vaiko psichologja ir 
pasaulėjauta.”

čia mes turime Pulgio Andriu
šio kūrinių parodą ir apžiūrime 
jo parašytas knygas. Bet į knygas 
reikia ne tik žiūrėti, reikia jas 
skaityti. Ir jeigu mes skaitysime 
Pulgio Andriušio knygas, mūsų to
limoji tėvynė, lietuviškas kaimas, 
gimtoji aplinkuma vėl priartės 
prie mūsų, kaip nuostabiai gra
žus ir stebuklingas pasaulis.

J.A.Jūragis

NEPAMIRŠKITE ISSIŲSTI 
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Centro vedėjo p. P. Aleknos žo
džiu ir paskui buvo iškviestas po
etas Juozas Almis Jūragis, kuris 
savo kalboje išsamiai klausyto
jams pristatė visas P. Andriušio 
knygas gražiai ir paminėdamas 
patį autorių jo jubiliejine pro
ga (žiūr. J.A. Jūragio žodį, spaus
dinamą šiame numery. Red.).

Už tokią gražią iniciatyvą su
ruošti šį minėjimą padėkos žodį 
tarė minėjime dalyvavęs Krašto 
Valdybos pirmininkas p. S. Naru
šis. Toliau iš garsinės juostelės iš
klausėme autentišką jubiliato žo
dį, kur jis paskaitė feljetoną apie 
lietuvybės išlaikymą (skaitytą li
teratūros vakare Melbourne 1964 
m.).

Minėjimo pabaigai p. Alekna 
paprašė visus minėjime dalyvavu
sius pasirašyti ant P. Andrhišio 
paveikslo, kurį jis ketino persiųs
ti pačiam P. Audriušiui drauge 
ir su garsine juostele, nes visas 
minėjimas buvo užrekorduotas.

Tenka tik pasveikinti p. Alekną 
už iniciatyvą surengiant šį minė
jimą ir tuo pačiu bent tokia for
ma pagerbiant mūsų didžiuosius 
žmones, kurių didybės dažnai ne
įvertinam vien tik dėl to, kad jie 
yra arčiausiai mūsų.

n.n.
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IZRAELIO ŽVALGYBA
Be gerai organizuotos žvalgy

bos, žydams vargu būtų pavykę 
pirmųjų dienų pasiekti rezultatai. 
Strateginė žvalgyba, gal būt, ir 
nedavertino arabų pajėgumo, ma
nyta, kad Nasseris užsiėmęs Ye- 
meno konfliktu, bus ten nukreipęs 
didesnę dalį savo jėgų. Taip pat 
nepilnai buvo apskaičiuota, kiek 
Maskva buvo prisidėjus prie ara
bų apginklavimo. Taktinė žvalgy
ba, tačiau, savo uždavinį atliko be 
priekaištų. Pirmąją karo dieną 
žydų oro jėgos nebūtų pajėgę su
naikinti priešo 400 lėktuvų, nesus
pėjusių palikti kilimo takais 25 
aerodromuose, jei jų pilotai neži
notų kur, kada ir kaip užklupti 
nepasirengusius gintis, ar pabėgti 
nuo užpuolimo dar žemėje. Žydai 
taip pat turėjo gerai žinoti žemu 
skridimu priartėjimo kelius prie 
numatytų taikinių, iš kurios kryp
ties pulti, kurie lėktuvai buvo tik
ri ir kurie tik manekenai, kurios 
bazės buvo aktyvios ir kurios bu
vo laikomos tik klaidinimui, kur 
ir kaip buvo išdėstyta priešlėktu
vinė gynyba, jos ginklų tolišauda, 
apšaudomi sektoriai, oro sekimo 
tinklas ir t.t. Visos tos reikalingos 
informacijos, birželio 5 dienos ry-

damos, kad Nablus jau užimtas 
žydų, žygiavo ten į surinkimo 
punktą, kur Izraelio jėgos, atatin
kamai pasirengę, jas tinkamai 
“surinko”.

Žydai, tuo pačiu tikslu, neskelbė 
ir Jericho miesto paėmimo. Todėl 
išblaškytos Jordano jėgos, besi
traukiančios link Ammano, per 
Jerichą, žydų irgi buvo atatinka
mai “surankiotos”.

kimas buvo vykdomas oru. Taisy
mo junginiai iš atsarginių, su sa
vais įrankiais ir savom mašinom, 
bei atsarginėmis dalimis, sekė 
kautynių dalinius — netarpinei 
apsaugai vairuotojai ir mechani
kai buvo ginkluoti.

Egiptiečiai, siriečiai ir irakie
čiai naudojo standartinius Sovie
tų ginklus ir vežimus, jordaniečiai 
— britų ir amerikiečių.

CM-
5
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tą, prieš kylant lėktuvams su už
daviniais, buvo tiksliai surinktos 
ir pilotams perduotos.

Sovietai aprūpino arabus prieš
lėktuvinėmis S A-2 raketomis su
radaro įrengimais. Žydų pilotai, 
tačiau, puikiai žinojo jų išdėsty
mą prie Sueso kanalo, žinojo, ir 
kaip nuo jų apsisaugoti. Devynios 
S A-2 raketos pakliuvo į Izraelio 
rankas su laidymo, valdymo, kon
trolės ir sekimo aparatais pilnais 
komplektais brėžinių ir instrukci
jomis, kaip visais įrengimais 
veikti (iš anų šešios atsidūrė ame
rikiečių rankose).

Didelis žvalgybos skyriaus pla
nas buvo, vadinamos, “kautynių 
miglos”. Šis planas klaidino prie
šų vadus, skleidžiamomis falsifi-
kuotomis informacijomis, nukrei
piant kautynių jėgas klaidinga 
kryptimi. Priešų augštesnieji šta-

GINKLAVIMAS
Žydų ginklai. buvo įvairūs — 

nuo ultramoderniškų iki improvi
zuotų. Taksi auto mašinos matėsi 
kovojančios šalia moderniškų tan
kų, keleiviniai miestų autobusai, 
privačios mašinos, greta karinių 
transporto ir šarvuotų mašinų, 
civiliniai lėktuvai skrido karinių 
džetų keliais bombardavimams, 
žvalgybai ir ryšiui. Antrojo pa
saulinio karo tankai buvę išimti 
iš apyvartos, dabar aptvarkyti,, 
riedėjo greta M48 Pattonų, Ben 
Gurionų, Britų Centurionų su 
naujomis 105 mm tolimo nhšumo 
patrankomis, AMX-13, Shermą- 
nais, iš karo grobio paimtais T-55, 
T-34 (Sovietų). Viso būta apie 10 
skirtingų tankų tipų. Nekitokia 
padėtis buvo ir su artilerijos pa
būklais — keturių skirtingų vals
tybių ir septynių skirtingų kalib
rų-

Staigmena buvo Sovietų tolimo 
našumo 160 mm patranka, valdo-
ina kompiuteriais, patekusi žy
dams, arabų ir siriečių frontuose. 
Apie šią patranką žydų žvalgyba 
net nežinojo. Patrankas paėmė žy
dų parašiutininkų daliniai, radę 
prie patrankų instrukcijas dar 
originalinėje rusų kalboje.

Kiekvienas žydų dalinys buvo 
aprūpintas visais ištekliais 72 va
landoms — maistu, kuru, šaudme
nimis ir atsarginėmis dalimis. 
Daliniui įsivėlus į kautynes ilgiau 
kaip 72 valandas, papildomas rie

STRATEGIJA IR TAKTIKA 
Izraelio doktrina nuo 1956 m. 

nepasikeitė: — sukrėsti priešą 
psichologiniai, ypatingai klaidi
nant netikėtu, iš nelaukiamos 
krypties, judėsiu, nelauktu metu; 
laisvė vadų sprendimuose ir ini
ciatyva kautynių lauke, paslanki 
kautynių junginių organizacija 
pagal susidėjusias aplinkybes, iš
naudoti laimėjimą be poilsio ar 
sustojimo (Nuo pradžios karo 
veiksmų nei vadai, nei kareiviai 
neturėjo poilsio, nei miego iki pat 
karo veiksmų pabaigos).

Frontų ir sektorių vadams buvo 
duota didelė laisvė sprendimuose 
kautynių operacijoms, leidžiant 
kiekvienam laisvai pasireikšti vy
riausio štabo nustatytuose bend
ruose rėmuose.

Nedaug teturi panašumo anksty
vieji filmų pastatymai su dabarti
niais. Aktoriai patys statydavo ir 
dažydavo sceną kai būdavo laisvi 
nuo v aidinimo. Direktoriai kū
rė istorijas besukant filmus. Dia
logai turėjo būti trumpi, nes juos 
reikėjo išrašyti po paveikslais. 
Pantomima ir pats veiksmas tu
rėjo pasakyti daugiau nei žodžiai. 
Sukčiai iš karto atpažįstami ir 
nubaudžiami, herojai visados lai
mi.

nis filmas 1927 metais. Pirmasis 
kalbantis filmas buvo “Džiazo 
dainininkas”, kur pagrindinę rolę 
atliko to meto scenos žvaigždė

Esant nebyliam filmui panto- 
miminė vaidyba buvo išvystyta iki 
kraštutinumo. Vaizduojamieji cha 
rakteriai prieidavo prie tokių sce
nų, kokių gyvenime niekad neiš- -Al Jolson. Su garsiniu filmu dau- 
drįstų. Siekiant intrigos herojai 
būdavo rodomi pakibę ant siūto 
virš bedugnės arba artistės, iš
statytos 
žūčiai.

Šiaip 
pažanga 
mas1

vandens bei ugnies pra-

filmų vaidyboj nedidelė 
nuo filmo “Tautos gimi- 

ligi į ekraną įžengė garsi-

gelto nebylių filmų garsių žvaigž
džių filminė karjera žlugo, nes ki
ti nors 
turėjo 
filmas 
sukėlė
filmų gamybą ne tik padarė komp- 
likuotesnę, bet ir pakėlė kaštus. į

(Bus daugiau)

ir mokėjo vaidinti, bet ne-
• tinkamo balso Garsinis 

taip pat filmų industrijoj 
tam tikrą revoliuciją, kas

Žydų pietinės grupės jėgos, su
telktai prasiveržę siaurame ruože 
j arabų gynimo sistemą, skleidėsi 
už jų pirmųjų linijų gilumoje ke
liomis kryptimis, vietomis pade-
dant aviacijai, izoliuojant atspa
ros punktus iš neginamos pusės — 
iš užpakalio. Tuo pačiu plečiant 
frontinę pralaužtą liniją, per ku
rią motorizuoti daliniai ir trans
portas veržėsi Sueso kanalo link. 
Pagal 1956 m. patyrimą egiptie
čiai stiprino sparnus, nesitikėda
mi žydų puolimo fronte į įtvirtin
tas pozicijas.

Jordaniečiai puolė Jeruzalės ir 
Tel Avivo ruože. Tuo metu žydų 
parašiutininkų daliniai krovėsi į

lėktuvus Sinajaus puolimui. Pa
sikrovimas buvo nutrauktas ir re
miant šarvuočių brigadai, buvo 
pereita į piešpuolj. Tuo pačiu me
tu, panaudojant vietines privačias
sueiekimo priemones, dalis rezervų 
buvo permesta į atvirą Jordanie- 
čių dešinį sparną. Penkių valandų 
laikotarpyje žydai jau alino jor- 
daniečių rezervus ir tiekimo bei
vadovavimo punktus. Tuo pačiu 
metu žydai, sutelktu frontiniu puo 
limu suardė dar išsilikusią Jor
dano puolimo sistemą.
Strateginė situacija Sirijos fron

te kitaip: kaip liniuote nubrėžta, 
tiesi siena pietuose kirto Sirijos 
Izraelio lygumas, šiaurėje ji šlie
josi į kalnų pašlaites, viduryje 
telkšnojo Galilėjos ežeras su Jor
dano augštupiu Sirijos fronto 
sparnai buvo apsaugoti šiaurėje 
amžino sniego viršūnėmis Harmo-

SUPAI PRIEIS SAIPIS

no kalnų virtinės, ir Yarmuko iš
graužtos - slėnio pietuose. Žy
dams buvo galimas tik frontinis 
puolimas prieš kalną, stiprios ug
nies įtakoje, per minų laukus,
spygliuotų vielų užtvaras ir eiles 
įtvirtintų pozicijų. Po 100 valan
dų intensyvaus artilerijos ir oro 
bombardavimo, rūpestingai parink 
tose vietose, aštraus kylio forma
žydai prakirto plyšius siriečių gy
nybinėje sistemoje ir toliau, bend
ra žydų taktika, pakliuvę tarp gy
nybos linijų, skleidėsi į šalis, ypa
tingai nukreipiant puolančias jė
gas į pietinę fronto dalį, kur per 
neginamas lygumas galėjo skverb
tis žydų šarvuočiai.

Ta pačia proga paminėtina gen. 
Dayano teorija, šiandie kare vyk
doma. Vadai turi būti priekiniuose 
dalinių skaidinimuose. Nenumaty
ti ir staigūs pakeitimai, rezervų 
permetimai ar jėgų pergrupavimai
turi būti atliekami štabų, pagal va
do duotus nurodymus radio ar kito- 
duotus nurodymus radio ar kito
mis galimomis priemonėmis. Net

sektorių, net pralaimėjimu. Dide
liu mastu buvo toleruojama ats
kirų vadų iniciatyva sprendimuo
se, vykstant kritiškomos opera-Į 
rijoms.

KARINIŲ JĖGŲ 
MOBILIZACIJA

Artimų Rytų karas rėmėsi kiek
vienos kariaujančios pusės maksi-'
maliniu pajėgumu ekonominiai,; 
pramoniniai, moksliniai ir žmonių 
ištekliais. Izraelis su 2,5 milijono 
gyventojų sumobilizavo apie 300,- 
000 karių (vyrų ir moterų), kas 
sudarytų daugiau kaip 10 procen
tų gyventojų. (Tuo tarpu augš- 
čiausias mobilizacijos ppoc^ntas 
pasaulyje). Arabai iš 60 milijonų 
gyventojų galėjo sumobilizuoti & 
procentus karių, kurie skaičiumi 
(apie 3 milijonai) galėjo izraeli
tus lengvai nugalėti. Tačiau socia
linis, ekonominių ir išsi

bai buvo klaidinami visomis gali
momis priemonėmis — radio, fal
sifikuotais raštiškais net ir šif
ruotais pranešimais, įsakymais, 
pasiuntinių asmeniškais praneši
mais (arabai veikiantys žydų 
naudai). Miestai ir strateginiai 
punktai, jau 1 pakliuvę žydų ran- 
kosna, nebuvo skelbiami tuoj pat, 
o tik dvi, tris dienas vėliau oficia
liai buvo pranešama apie tai vi
suomenei. Pav. arabų oro bazėje 
EI Ariš beveik 24 valandas plevė
savo arabų vėliavos, net radio ry
šis buvo palaikomas su arabų šta
bu ir besileidžiančiais lėktuvais, 
tikslia arabų kalba net su egiptie- 
tišku akcentu. Egipto lėktuvai 
buvę ore visi grįžo į “savo” bazę, 
tiesiog Izraelio rankosna.

“Kautynių miglos” plačiai ir 
įtikinančiai skelbė, kad arabų jė
gos laimėdamos vietovę po vieto-

Ir norėdamas parodyti Jordaa- 
nui, kad jis nemeluoja, majoras 
tęsė:

— Jūs ir Ras buvote nupara- 
šiutuotas vasario 28 d. prie Hol- 
teno. Tą pačią dieną buvo nupara- 
šiutuotas agentas Akki ir radis
tas Maartens, kuris užsimušė nu
sileisdamas. Aš žinau, kad opera
cijos, kurias turite įvykdyti Olan
dijoje, turi keletą pavadinimų. Jūs 
priklausote “Lettuce” operacijai 
Akki vadovavo “Turnip” operaci
jai, Kloos ir Sebes “Leek” ope
racijai. Visi jie suimti. Visi suti
ko mums dirbti.

Abwehro įstaigos požemyje, kur 
vyko susitikimas, nuotaika nebuvo 
niūri. Čia buvo šilta, kvepėjo tik
ros kavos aromatas ir liuksusinių 
cigarečių dūmai. Bet tai buvo spąs 
tai. Vieni iš gudriausių majoro

tekste. Jordaanas tai irgi darė.
— Mes turime ką nors daryti. 

Anglai iki šiai dienai dar nesupra
to, kad mes dirbame vokiečių kont
rolėje. Mes padėsim taškus ant 
“i*.

1942 m. birželio 4 d. pasitaikė 
proga. Lauwers buvo pasilenkęs 
prie aparato. Lauke buvo karš
ta ir rūsy, kur jie dirbo, buvo 
tvanku. Lauwers, kaip įprasta, sa
vo kodą perdavė tris kartus. Ša
lia jo sėdėjo Heinrichs, atsisags
tęs švarką ir stebėjo padėtą prie
šais šifruotą tekstą. Lauwers pra
dėjo perdavinėti pranešimą, tuo 
metu Jordaanas trim pabarbeni- 
mais į stalą davė sutartą ženklą. 
Heirichs, negalėdamas ilgiau karš
tį išlaikyti, nusiėmė ausines ir 
pradėjo pirštu krapštyti ausį. Ne
pakeisdamas ritmo Lauwers per

sų galva, Lauwers! Pakartokit iš 
naujo.

Ketvirtą kartą Lauwers perda
vė pranešimą. Ir ketvirtą kartą 
“apsiriko” vietoj “crag” perduo
damas “caught”, Heirichui siun- 
tant, keturis kartus jis įspėjo ang
lus. Keturis kartus jis aiškiai pa
rodė, kai jie nieko daugiau ne- 
beparašiutuotų, kad komedija per 
ilgai užsitęsė.

Atsakymas į pranešimą užtitę- 
sė apie ketvirtį valandos.

— Aš matau, kad jūs esate iš
vargęs, ponas Lauwersai, — pa
sakė Heirichs. — Bet reikia lai
kytis.

Kai pasigirdo signalas, jis pri
šoko prie aparato ir pradėjo klau
sytis Londono pranešimo. Anglai 
tris kartus pakartojo savo prane
šimą, labai trumpą:

brigadų vadai turėjo būti smū
gio smaigalyje, kad galėtų sėk
mingai nukreipti jėgas reikiama 
kryptimi Ši taisyklė galiojo iki 
pat skyrininko.

Kita tipinga koncepcija, tai nuo 
kautynių pradžios iki pabaigos ko
votojai neprivalėjo sustoti; be mie
go ir normalaus maisto jie turė
jo tęsti kautynes iki priešo ats
parumas buvo palaužtas.

Gynyboje žydai priekyje laikė 
galimai mažesnes jėgas, kartais 
pasikliaudami ginkluotais, pasili
kusiais nuo mobilizacijos, vietos 
gyventojais. Operacinės jėgos bu
vo telkiamos gilumoje priešpuo- 
liui, išryškėjusią priešo gynybos 
silpnąja kryptimi.

Puolime, visos galimos jėgos, 
žmonėmis, ginklais ir šarvuočiais 
buvo telkiamos į siaurą ruožą, 
esant reikalui, laikinai būdavo

vės didele sparta artėja Tel Avivo 
kryptimi. Arabams susidarė įspū
dis, kad žydai desperatiškai kovo-
ja dėl Negevo gyvenviečių ir Ga
zos juostos kaimų, kai tuo tarpu, 
Izraelio jėgos buvo jau toli Sina
juje, užnugaryje arabų jėgų, gau
dydamos ten be jokios apsaugos 
ir kautynėms pasirengimo esan
čius arabų dalinius.

Jordane žydų šarvuotos jėgos 
užėmė strategiškai svarbų Na- 
blaus miestą, be jokio pasiprieši
nimo. Gyventojai iš tolo pasitiko 
Izraelio tankus su entuziazmu, 
draugiškai mosuodami vėliavomis, 
manydami, kad Irako ekspedicinės 
jėgos ateina pagelbon į Nablų, 
kaip buvo numatyta ir skelbta. 
Tačiau, minėtos ekspedicinės jė
gos Izraelio buvo užpultos ir ne
utralizuotos toli į rytus nuo Nab- 
laus, ir jų vietoje žydai atėjo ira
kiečių keliu į miestą iš rytų pusės. 
Jordaniečiai buvo stipriai apsika
sę ir išsidėstę gilumon (be paslan
kių rezervų) į vakarus nuo Nab- 
laus, į Izraelio pusę, iš kur buvo 
laukta žydų puolimo. Visa gyny
bos sistema sugniužo be pasiprie
šinimo, pasirodžius žydų tankams 
iš rytų arabų rezervacinėse pozi
cijose. Apie sutrukdymą Irako 
ekspedicinių jėgų ir Nablaus pa
ėmimą žydai laikė paslapty. Iš
sklaidytos Jordano jėgos, nežino-

Giskes.
Beveik visus siunčiamus į Olan

diją agentus vokiečiai pagavo. Gis-

davinėjo: “Nr.36 Nr.36.18 GR.18 
GR. 18.34.512.34.512 etko. etkgo. 
nspno. nspno. CAUGHT.

— Gerai supratome! Gerai su
pratome! Gerai supratome!

Tuo metu, kai Lauwersui pa-

paimamos jėgos ir iš kaimyninių

žemas lygis, organizuotumo sto
ka ir kitos kasdieninės, tipingos 
arabų kraštams, priežastys telei
do prieš Izraelį sumobilizuoti vos 
apie 300,000 karių (kas sudarytų 
apie pusę proc. visų gyventojų). 
Ekonominiai ištekliai nekiek ge
riau teatrodė: metinė 2,5 milijonų 
žydų produkcija 1966 m. prilygo 
32 milijonų arabų gamybai (čia 
gal vertėtų patikslinti, kad minint 
arabus turima galvoje Suvieny
tos Arabų Respublikos — United 
Arab Nations — URA). Izraelis* 
turi daugiau, negu visos arabų 
valstybės kartu: laboratorijų, iš
radimo centrų, didesnę pramonę, 
prekybą, oro ir jūrų laivininkystę, 
geresnius ir daugiau inžinierių,, 
technikų, mechanikų, ryšių spe
cialistų ir t.t. Bendra apimtimi,1 
žydai turėjo pranašumą kokybė
je, visose srityse.

Arabų - žydų karas pasaulinėje 
ir Artimų Rytų šviesoje liko la
biau iškilesnis politiniai - psicho-; 
loginiu atžvilgiu, negu kariniu. .

(Karys)

kes parodė Lauwersui kokiais ne
mokšiškai padirbtais dokumentais 
jie buvo aprūpinami. Tai buvo 
tikras mėgėjų darbas. Kitas nesu
prantamas dalykas, anglai siun
čiamiems agentams įduodavo olan
diškus pinigus, kurie jau prieš pu
santrų metų išimti iš apyvartos. 
Siunčiamieji agentai buvo apreng
ti angliškais rūbais. Kai kurie tu
rėjo net etiketę “Pure Shetland 
Wool”. Pagaliau ir nuodų piliu
lės, kurias agentai turėjo prary
ti nelaimės atveju, pasirodė esą 
paprasti saldainiai... Ir pagaliau 
kaip suprasti tai, kad po 50 Lau
wers pranešimų, perduotų be 
“Security Check”, Londonas vis 
dar nesuprato, kad radistas dirba 
vokiečių kontrolėje?

Visa tai galėjo iš proto išvary
ti. Štai kodėl Jordaanas, kurto 
nekankino ir pradžioj buvo pasi
ryžęs nepasidaryti išdaviku, ga
lutinai sutiko, kaip ir Lauwers 
dirbti vokiečiams.

Heinrichs prižiūrėjo abu radis
tus. Palengva nepasitikėdamas at
sileido ir jis kartais mažiau pri
žiūrėdavo perduodant pranešimus. 
Perdavimo metu jis net nusiim
davo ausines. Lauwers tuo pasinau 
dodavo. Jis pakeisdavo skaičius

CAUGHT. (Pagauti! Pagauti!)
— Lauwers! Ką jūs perdavinė- 

jate ? — sušuko Heinrichs.
Jordaan sujaudintas nepastebė

jo, kaip Heirichs užsidėjo ausines 
ir išgirdęs perduodant paskutines 
šešias raides C.A.U.G.H.T. pama
tė, kad jų nėra tekste.

— Jūs esate beprotis Lauwers! 
Jūs netekote proto!

Heinrichs buvo įsiutęs, bet Lau
wers ir Jordaan pamatė, kad jis 
nesuprato. Lauwers toliau tęsė 
teksto perdavimą, lyg nebūtų pa
daręs jokio įtarpo. Heinrichs ne
perskaitė angliškai perduoto žo
džio, o tik matė toliau perduoda
mas raides. Jis patikėjo į Lauwers 
nuovargį.

— Pradėkit iš naujo, — įsakė 
jis.

Ir Lauwers pradėjo iš naujo. 
Heinrichs sekė su pirštu kiekvie
ną ženklą. Ir vietoj “crag” jis iš 
naujo perdavė “cauht”. Iš naujo 
pradėjo rėkti Heinrichs, tačiau 
nieko neįtardamas, vis galvoda
mas, kad Lauwers iš nuovargio 
padarė klaidą. Staiga anglai atsi
liepė “Mes nieko nesupratome. 
Pakartokit”.

— Ar matote, — sušuko Hein
richs, — jie nesuprato. Kur jū-

vyko perduoti anglams žinią, kad 
jis “caught” (pagautas), S.O.E. 
ruošėsi Olandijojoje pradėti di
džiausią sabotažo operaciją. Ši
tai operacijai, kurios metu sukilu
si pogrindžio armija turėjo su
naikinti visus vokiečių įrengimus, 
vadu buvo parinktas George Louis 
Jambroes, buvęs Utrerhto univer
siteto fizikos profesorius, savano
ris "specialiam darbui”. Buvo nu
matyta, kad atvykęs Olanditon, jis 
kontroliuos 17 operacijų zonų, tal
kinamas dešimties instruktorių ir 
dešimties radistų, vadovaujančių 
didelėms reistencijos grupėms.

Nebent... nebent paskutiniu mo
mentu kas nors įvyktų. Lauwer- 
so pranešimas buvo gautas kaip 
tik laiku. Ir buvo pats laikas, 
kad Londonas suprastų.

Bet ar suprato? Birželio 24 d. 
du vyrai ramią naktį buvo nupa- 
rašiutuoti Olandijoje. Iš tamsos 
į juos bėgo išskėstom rankom žmo
nės šaukdami:

— Tegyvuoja karalienė!
— Tegyvuoja Olandija!
Staiga pasirodė nedidelio ūgio 

žmogelis civiliniame kostiume, ku
ris paklausė:

— Kaip jūs vadinatės?
Keistas buvo šis staigus klau-

DIPLOMATAI PAS POPIEŽIŲ
Popiežius Paulius VI, sausio 8 

dieną, iškilmingoje audiencijoje 
priėmė prie šv. Sosto akredituo
tus diplomatinius atstovus, kurie 
Jam pateikė naujųjų metų svei
kinimus. Audiencijoje dalyvavp 
taip pat Lietuvos atstovas prie 
Vatikano, ministras Stasys Gird
vainis, lydimas pasiuntinybės se
kretoriaus Stasio Lozoraičio jr. 
Šia proga ministras Girdvainis 
Šventajam Tėvui asmeniškai per
davė lietuvių tautos vardu naujų
jų metų sveikinimus, kartu iš
reikšdamas Popiežiui padėką už

Jo nuolatines pastangas įgyven
dinti pasaulyje teisingą taiką, ku
rioje būtų pašalintas smurtas ir 
kiekviena tauta galėtų gyventi lais 
vėje. Popiežius, atsakydamas, pri
siminė savo ilgą pažintį su minist
ru Girdvainiu, užtikrino, jog Lie
tuva yra Jam visad brangi ir 
artima ir pakartojo, kad lietuvių 
tautos kančios yra Jhm gerai ži
nomos. Šventasis Tėvas, per Lie
tuvos atstovą, suteikė visai lietu
vių tautai Apaštališkąjį Palaimi
nimą.

simas. Keistas buvo jo akcentas. 
Keisti buvo ir rankų judėsiai, ku
rie uždėti ant jų pečių vis stip
riau spaudė.

Aš esu Bukkens, — atsakė jau
nasis.

Kitas dar dvejojo. Pasižiūrėjo 
aplink. Bet aplink matė tik drau
giškas šypsenas.

— Aš esu Jambroes, — pasakė 
jis Schreiederiui. <

Neįtikėtina.
Anglai nieko nesuprato! Jie pa

siuntė vyriausią vadą būsimosios

olandų rezistencijos tiesiog bude
liams į rankas.

Nuo to momento Haaren kalėr 
me, kur buvo surinkti operacijos 
dalyviai, pradėjo murmėti, kad 
anglai tyčia žaidžia olandų agen
tų gyvybėmis. “Londone sėdi iš
davikas” sakė vieni. “Ne, anglai 
tyčia dedasi nesuprantą, norėdami 
apgauti vokiečius. Tai Kriegs- 
spiel ir olandai moka jo išlaidas”;

Kokiam tikslui? Kokiam manev
rui?

(Bus daugiau)

4
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* PORTALE Varžybos sporto šventėje

ŠACHMATAI
ŠACHMATAI 

SPORTO ŠVENTĖJE
XVIII-je Sporto Šventėje šach

matų varžybose dalyvavo Adelai
dės, Geelongo, Melbourne ir Syd- 
nėjaus klubai. Kiek žinoma, ir Can 
berroje yra gerų lietuvių šachma
tininkų, bet jie neorganizuoti ir 
nedalyvauja Sporto Šventėse.

Varžybos vyko erdviose austra
lų šachmatų sąjungos patalpose 
Adelaidės miesto centre. Tuo metu 
australai neturėjo savo žaidimų, 
todėl lietuviai jautėsi kaip šei
mininkai.

Prieš pradedant varžybas Mel
bourne klubui leista į savo koman
dą įjungti neregistruotą žaidėją. 
Šis reikalas iškilo Melbourne šach
matininkui V. Mačiulaičiui staiga 
susirgus ir neatvykus į Adelaidę. 
Adelaidės šachmatininkai, savo 
tarpe turėdami meisterį R. Ar
lauską pajėgė laimėti pirmą vie
tą.

ADELAIDĖ — MELBOURNAS 
R. Arlauskas — A. Baltutis 1:0 
V. Opulskis — J. Kraulaidys 1:0 
B. Šlamonas — K. Dubulskis 0:1

Melbourniškiai ilgai nepamirš 
šių varžybų. Pagal A. Baltučio pa
sisakymą R. Arlauskas sutikęs 
partiją baigti lygiomis. Baltutis 
pasiūlymo nepriėmęs. Ir po kelių 
ėjimų turėjęs kapituliuoti. Kiek
vieno šachmatininko noras laimė
ti prieš meisterį. Baltutis jau se
niai taikstosi iškrėsti staigmeną 
R. Arlauskui.

ADELAIDĖ — SYDNĖJUS
2 — 1

R. Arlauskas — V. Liūgą 1:0
V- Opulskis — J. Slidžiūnas 1:0 
B. šlamonas — V. Augustinavi- 
čius 0:1.

Tuo pačiu santykiu Adelaidė nu

gali antrą priešininką Sydnėjų. 
Šį kartą R. Arlauskas gauna taš
ką be žaidimo. Sydnėjaus koman
dos žaidėjas V. Liūgą atvyksta 
žaisti pavėlavęs. Pagal taisykles 
partija pralaimėta Ade
laidės sporto klubas ir kartu R. 
Arlauskas parodo daug nuolaidų. 
Sutiko kad partija būtų sužaista 
vėliau, bet V. Liūgą atsisakė žais
ti.

Sunku suprasti: Vykti tūkstan
čius mylių iš Sydnėjaus į Adelai
dę ir nesužaisti skirtos parti
jos!

Šiais metais Geelongo koman
da pasirodė silpniau. Pirmoje len
toje žaidė keletą kartų buvęs Gee
longo meisteris, australų tarpe A. 
Bratanavičius, antroje R. Giedrius 
ir trečioje P. čerakavičienė. Per 
visas varžybas Geelongui ii taško 
pelnė P. Čerakavičienė. Apie šią 
šachmatininkę jau teko skaityti 
anksčiau mūsų spaudoje. Pirmą 
kartą dalyvaudama Sporto Šven
tėje jautėsi labai nervuotai, kas 
atsiliepė ir į žaidimą. Ateityje rei
kia tikėtis geresnių rezultatų.

Galutinės pasekmės Adelaidė: 
7 taškai, 1 vieta.
Melbournas: 64 taškai, 2 vieta. 
Sydnėjus 4 taškai, 3 vieta. 
Geelongas 4 taško, 4 vieta.

Individualinį šachmatų žaibo 
turnyrą laimėjo R. Arlauskas 
(Adelaidė), antrą vietą V. Liūgą 
(Sydney) ir trečią A. Baltutis 
(Melbournas). Šachmatų varžybas 
pravedė Adelaidės lietuvių šach
matininkų komiteto nariai P. Lu
košiūnas ir S. Reivytis. šiems va
dovams priklauso visų šachmati
ninkų padėka.

Turnyras pravestas labai tvar
kingai ir visų tarpe jautėsi drau
giška nuotaika.

V. Augustinavičius

TINKLINIS
Vyrų tinklinio grupėje favori

tais buvo laikomi Sydnėjaus ko- 
viečiai .Sensacija buvo, kada fa
voritai netikėtai pralaimėjo ade- 
laidiškiams. Atrodė, kad sydniejiš- 
kiai nepajėgė susikaupti ir suor
ganizuoti puolimo. Visgi, vėly
vesnėse rungtynėse jie įrodė savo 
pranašumą. Gerai pasirodė Gee
longo “Vytis”, nors jų žaidimo 
stilius labai lėkštas, trūksta smū- 
giuotojų. Geelongas gana lengvai 
nugalėjo labai blogai žaidžiusius 
adelaidiškius ir taip adelaidiš- 
kiams išsmuko iš rankų pirma vie
ta. Anksčiau buvęs pajėgus Mel
bournas šį sykį nepasiekė nė vie
no laimėjimo. Varpiečių komando
je yra naujų žaidėjų, bet jie dar 
labai žali. Sydnėjaus “Kovas” be 
vargo nugalėjo Geelongą, ėjusį 
be pralaimėjimų. Vietas teko iš
vesti iš laimėtų — pralaimėtų se
tų santykio, Kadangi, Sydnėjus, 
Adelaide ir Geelongas turėjo vie
nodą laimėjimų skaičių. Galutinai 
vietomis pasiskirstyta:

I vieta Sydnėjaus “Kovas” žai 
sta rungtynių 3, laimėta 2, 
taškai ir setai 4 (5-3).

II vieta Geelongo “Vytis” žaista 
rungtynių 3, laimėta 2 taš
kai ir setai 4 (4-3).

III vieta Adelaidės “Vytis” žais
ta rungtynių 3, laimėta 2 
taškai, ir setai 4 (4-4).

IV vieta Melbourne “Varpas” 
žaista rungtynių 3, laimėta 
0, taškai ir setai 0 (2-6).

Tinklinio žaidime per metus ne
padaryta pažangos, galbūt, net su
silpnėta. Norint progresuoti reikia 
naujų, jaunų žaidėjų, kurie treni- 
ruotųsi prityrusių trenerių prie
žiūroje.

Moterų tinklinio tebuvo dvi ko
mandos. šeimininkės adelaidiškės 
buvo daug pajėgesnės už viešnias 
geelongiškes ir jas lengvai nuga
lėjo. Gaila, kad kiti klubai nepa
jėgia suorganizuoti moterų tinkli
nio komandų.

RAŠO B. NEMEIKA
APIE ŠVENTŲ BENDRAI
Šventės metu vykusiame klubų 

atstovų suvažiavime išrinkta nau
ja Klubų Sąjungos valdyba, susi
dedanti iš S. Urnevičiaus, A. Ski- 
pario ir R. Sidabro, (visi iš Ade- 
ladės). Tiesa, pakeistas Klubų Są
jungos pavadinimas į anksčiau bu 
vusį A.L.F.A.S. Valdybą. Nežinau, 
ar tai buvo būtinas reikalas keis
ti šį pavadinimą. Mano nuomone, 
ankstyvesnis pavadinimas tinka
miau, aiškiau apibrėžė šios sąjun
gos paskirtį. Kai kurių klubų ats
tovų tarpe nebuvo draugiško su
gyvenimo ir sutarimo. Ar ne lai
kas pasimokinti iš jaunimo? Jie 
visi draugai, visi turi bendrą kal
bą ir nesinešioja laimėjimo išdidu
mo arba pralaimėjimo kartėlio.

Šventės metu išleista trys nu
meriai humoristinio laikraštuko 
“Ginčo”. Atrodo, laikraštukui trū
ko bendradarbių; jisai galėjo bū
ti stipresnis ir brandesnis. Pas
kutinis numeris geriausiai pavy
kęs.

Žiūrovų sportinių varžybų me-

tu buvo mažokai. Atrodo, daug 
adelaidiškių atostogas praleido kur 
nors pajūryje arba prie upės. Aus 
tralijoje suburti į vieną vietą virš 
viejų šimtų jaunimo nėra lengvas 
ir eilinis įvykis ir jam tikriausia 
reikėjo daugiau dėmesio. Jaunimą 
galima pagirti už puikų elgesį su
sipažinimo šokių ar ir Naujųjų 
Metų baliuje. Jis buvo mandagus 
ir blaivus. Ateityje vertėtų kiek
vieną liuosą nuo varžybų vakarą 
skirti jaunimui — šokiams. Vieši 
organizuoti parengimai daug nau
dingesni visais atžvilgiais, negu 
privatūs subuvimai.

Šventėj atžymėti, buvo pagamin
tas konkurso būdu atrinktas R. 
Kavaliauskaitės projektuotas ženk 
liukas. Jis skiriasi savo turiniu ir 
forma nuo anksčiau išleistų. Dau
guma sportininkų ir žiūrovų jį 
įvertino teigiamai.

Šventės atidarymo ir uždarymo 
ceremonijos buvo labai kuklios, 
gal net perkuklios. Vienas geras 
dalykas - kalbos sumažintos iki 
minimumo.

Varžybos be mažyčių išimčių bu
vo pravestos punktualiai, žaidė
jai (ne vadovai) buvo sportiški ir 
drausmingi, visur tinkamai sten
gėsi reprezentuoti savus klubus.

Australų vietinė spauda pora 
sykių plačiau (The News) pami
nėjo mūsų sporto šventę. Dieraš- 
tis Advertiser paskelbdavo rezul
tatus, bet labai netikslius. Plačiau 
paminėti spaudoje rezultatai bu
vo neįmanoma, kadangi varžy
boms pasibaigus laikraštis jau bū
davo spausdinamas.

Milžinišką darbą organizuojant 
šią sporto šventę atliko “Vyties” 
sporto klubo tėvų komitetas, ypa
tingai to komiteto ponios Mike- 
liūnienė, Jucienė ir Krivickienė.

Ar ši šventė pavyko, sunku ką 
nors spręsti būnant vietiniu ade- 
laidiškiu. Aišku, daug kas gali
ma buvo padaryti geriau pažangai 
visuomet yra vietos. Ateinančioji 
sporto šventė įvyks kartu su Me
no Dienomis Adelaidėje. Ji tada 
bus sėkminga, palike' visiems ge
rus įspūdžius, prisiminimus, ka
da visi vadovai vienas antrame 
matys draugą, idėjos brolį, bet 
ne priešą iš kito klubo.

Pabaiga

J. Vasiliauskas

Dėdė Olis perka batus

Nusprendžiau šiandien neiti į 
darbą. Yra keletas svarbių reika
lų mieste, todėl palikę? biznio rei
kalus tvarkyti žmonai, sėdau į pir
mą pasitaikiusį traukinį ir per pu
sę valandos atsidūriau Adelaidė
je-

Karšta saulutė kad ir rudenio 
vidury sutraukė miestan ir dau
giau tokių kaip aš su įvairiau
siais reikaliukais. Rundelio gatvė 
tiesiog kimšte prikimšta žmonų. 
Ir aš grūduosi per minią, kuri 
vos slenka, kaip kitados maldinin
kų procesija per Šv. Baltramie
jų Višakio Rūdoje.

Dairausi į parduotuvių langus, 
sakau, gal kokią staigmeną žmo
nelei parvešiu. Taip bežioplinėda- 
mas staiga pajutau, kad atsitren
kiau į palengva slenkantį žmogų. 
Automatiškai kilstelėjau skrybėlę 
ir nė nepažvelgęs ton pusėn su
murmėjau “Sorry”. Jau norėjau 
stumtis tolyn, kai tuo akimirksniu 
mano paliestas žmogus staiga atsi
suko ir lietuviškai prašneko į ma
ne:

— Na, kur taip skubi, Joneli? 
— O! Dėdė Olis! Na o tu čia ką 
veiki tokioj žmonių makalynėj?

— Aš matai, kaip čia pasakius, 
su dideliu reikalu atvykau. Noriu 
batus nusipirkti.

(Feljetonas)

tarnavau batų sandėlyje ir batų 
pritaikyme taip išsipraktikavau 
kad užtekdavo pasakyti skrybėlės 
numerį, o aš jau žinodavau, kokių 
batų reikia.

— Gerai Joneli, jei tu man šian
dien išrinksi batus ir man jie 
gerai tiks, — statau bonką liaksi- 
nės, nesvarbu, jei truputį ir su- 
gaišime, — tarė dėdė Olis, ženg
damas į pirmą pasitaikiusią ba
tų krautuvę.

— Jei taip sakai, tai jau dabar 
jaučiuosi turįs tavo bonką kiše
nėje. Išrinksiu tau batus geriau
sius iš visų, kad ne tik tavo ko
jai, bet ir skoniui tiktų.

Krautuvėje nespėjome nei apsi
dairyti, kai prisistatė batų par
davėjas. Žvilgtelėjaus į Dėdės Olio 
skrybėlę ir kriepiausi į batų par
davėją:

— Parodykite geriausius batus, 
kokius tik turite 8 numerio. Po 
keletos minučių priešais Dėdę Olį 
išsirikiavo septynios poros įvai
riausių vardų ir fasonų batų. Ta
čiau Dėdė Olis nė nemanė jų mė
ginti. Tik mostelėjo ranka ir pa
reiškė:

— Jau iš tolo matau, kad visi 
permaži. Ot No.104 o gal net ir 
No 11 reikėtų pažiūrėti.

Matau, kad reikalas gali užsi-

nus su tik ką įgrūsta koja, buvo 
daugiau panašus į laivą, negu į 
batą.

— Netinka, spaudžia kulnį, 
sorry to say, — nė kiek nedvejo
damas pareiškė Dėdė Olis.

— Tai pamėginkim • šitą. — Iš 
eilės imdamas kitą batą siūlė par
davėjas.

— Tas irgi atpuola, kadangi, 
kaip matot, turi daug išmarginimų 
ir daug siūlių. O per sudūrimus 
paprastai graužia koją. Geriau 
ana tuos, kur ten gale stovi.

— O tie priešpaskutiniai, žiū
rėk, kaip gražiai atrodo, — ne
drąsiai įsiterpiau.

— Gražūs, sakai. Jeigu gražūs, 
tai iš karto atpuola, nes nei vieni 
gražūs batai iki šiol man netiko. 
Dažniausiai per siauri, per smaili, 
o svarbiausia— per kieti.

Čia Dėdė Olis įsidėjo pypkę į 
atlapo kišenę taip, kad jos gal
va tebekyšo jo, kaip mažas kengū- 
riukas iš motinos krepšio, ir pa
taisęs akinius taip, kad galėtų 
žiūrėti per jų viršų, pasilenkė 
ir ėmė mėginti jau paskutinę ba
tų porą. Bet ir ta netiko, nes 
užkulniai buvo per aukšti.

Pajutau, kad liaksinės bonka 
tartum ir slysta iš mano kišenės. 
Na, bet nereik nusiminti: yra

—Batus nusipirkti? Tai koks 
jau čia didelis reikalas. Aš dėl 
batų tai nė miestan nevažiuoju: 
kartą per metus žmona važiuoja 
vaikams uniformų pirkti, tai ta 
proga ir man batus nuperka. Net 
netikėtum — visada puikiausiai 
tinka.

— Matai Joneli, su manim yra 
visai kas kita. Nei mano žmona, 
nei tavo žmona man batų nenu
pirktų, nes ir aš pats ne visada 
pataikau tinkamus. Štai kad ir 
šiandien einu batų pirkti ir ne
žinau ar pasiseks.

— Na jei taip sakai, tai imk 
mane į talką. Aš tau padėsiu iš
sirinkti. Dar būdamas lageryje

tęsti. Siūlau Dėdei Oliui cigare
tę.
— Ačiū, Joneli, aš geriau savo 
pypkę, — tarė Dėdė Olis ir už
metęs koją ant kojos užsirūkė an
glišką pypkutę. Tuo tarpu batų 
serija 8-to numerio buvo pakeista 
10 ir 11 numerio batais. Uolus 
pardavėjas priklaupęs pri Dėdės 
Olio kojų pradėjo iš eilės taikin
ti batus. Iš baltais kailiukais iš
mušto seno bato Dėdė Olis atsar
giai ištraukė savo nedidukę koją 
aptrauktą tamsiai žaliu nailonu ir 
pardavėjo padėdamas įstūmė į 
10-to numerio minkšto chromo ba
tą, kuris savo išvaizda kad ir ga
na gražiai atrodė, tačiau palygi-

daugiau parduotuvių ir dar dau
giau batų. Atsiprašę pardavėjo už 
sutrukdymą, išėjom.

— Nagi, pamėginkiva užeiti į 
šitą krautuvę. Čia, sako, jei kar
tą batus prisirinkai, tai ateityje 
norint vėl nusipirkti batus, nerei
kia nė miestan važiuoti. Tik pa
skambinai telefonu, pasakei savo 
pavardę ir batai už valandos pris
tatomi tiesiai į namus.

Matai, sako, čia ne tik vardą 
ir pavardę su adresu užsirašo, bet 
net kojos fotografiją padaro ir 
laiko kartotekoje, kaip pas dantų 
gydytoją. Aišku, tokiu atveju klai 
dų jau negali būti ir pristatyti 
batai visada tinka.

SUMESTI
DAUGIAUSIA ĮMETĖ

Per praėjusią Sporto Šventę 
krepšinio varžybos savoms ko
mandoms daugiausia taškų pelnė 
šie žaidėjai: vyrų grupėje Sydnė
jaus “Kovo” A. Andriejūnas 100 
taškų, Melbourne “Varpo” A. Mil
vydas 87, Geelongo “Vyties” S. 
Lukoševičius 79, Adelaidės “Vy
ties” R. Daugalis 78, Pertho 
“Neries” A. Brazovski 76 ir Ho- 
barto “Perkūno” V. Radzevičius 
55. Taškai pelnyti penkiose tarp- 
klubinėse varžybose.

Moterys turėjo po tris tarpklu- 
binius susitikimus ir jų metu pel
nė taškų saviems klubams: Sydnė
jaus “Kovo” G. Meškauskaitė 38, 
Adelaidės “Vyties” V. Juciutė 37, 
Melbourne “Varpo” R. Milvydai
tė 30 ir Geelongo “Vyties” R. Sta- 
rinskienė 21.

TAŠKAI
Jaunių berniukų grupėje Can- 

berros “Vilkui” E. Palubinskas 
93 taškus, Adelaidės “Vyčiai” K. 
Jaunutis 73, Melbourne “Varpui” 
A. Milvydas 40, Geelongo “Vyčiai” 
J. Obeliūnas 32 ir Sydnėjaus “Ko
vui” P. Dubauskas 14. Jauniai 
žaidė po ketverias rungtynes, iš
skyrus A. Milvydą. Jisai žaidė 
trejas rungtynes.

Jaunių mergaičių grupėje žaista 
po trejas rungtynes, čia taškus 
savoms komandoms pelnė: Ade
laidės “Vyčiai” J. Juciutė 30 taš
kų (žaidė dvejas rungtynes), Gee
longo “Vyčiui” L. Luckytė 20, 
Sydnėjaus “Kovui” R. Slavėnaitė 
14 ir Melbourne “Varpui” N. Mus- 
činskaitė 12.

Bendras komandų įmestų ir gau
tų taškų santykis:

Vyrų — Adelaidės įmesta 227, gauta 202.
Melbourno įmesta 260, gauta 220.
Pertho įmesta 228, gauta 181.
Geelongo įmesta 243, gauta 218.
Sydnėjaus įmesta 193, gauta 258.
Hobarto įmesta 155, gauta 217.

Moterų Adeladės įmesta 101, gauta 72.
Sydnėjaus įmesta 92, gauta 76.
Melbourno įmesta 86, gauta 83.
Geelongo įmesta 59, gauta 17.

Jaun. bern Adelaide įmesta 187, gauta 74.
Canberra įmesta 171, gauta 156.
Melbournas įmesta 152, gauta 149.
Geelongas įmesta 132, gauta 175.
Sydnėjus įmesta 93, gauta 181.

Jaun. merg.: Adelaide įmesta 154, gauta 45.
Geelongas įmesta 78, gauta 68.
Melbournas įmesta 48, gauta 97.
Sydnėjus įmesta 30, gauta 100.

ADELAIDES 
KRONIKA

Buvę Vyties krepšininkai Biru
tė Kmitaitė ir Jonas Mikužys su
kūrė lietuvišką šeimos židinį. 
Šiems susipratusiems lietuviams 
ir idėjos draugams Vyties sporti
ninkai linki laimingo šeimyniško 
gyvenimo.

★

Sporto Šventės metu Adelaidėje 
svečiavosi atvykę iš Kanados R. 
ir G. Dundai. R. Dunda, anks
čiau gyvendamas Adelaidėje buvo 
aktyvus Vyties krepšininkas. Jo 
žmona daugumai sportininkų pa
žįstama Melbourno Varpo krepši
ninkė, su savo dvynuke sesute bu
vo pasiekusi gana aukštą žaidimo 
lygį. Jų (Kalvaityčių). sportinė 
karjera Austarlijoje užsibaigė 
joms išvykus į Kanadą. R. Dundai 
baigus studijas Kanadoje, jie ža
da sugrįžti j Australiją.

— Žinau ir aš tą parduotuvę. 
Nėra jau taip gerai, kaip tu, Jo
neli, nupasakojai, bet pamėginti 
reikia, — atsidusęs tarė Dėdė O- 
lis.

Įėjom. Visos kėdės užimtos. Par
davėjai tik laksto glėbiais batų ne
šini. Vienas tuoj prisistatė ir prie 
mūsų.

— Gerausius batus 10-to nume
rio, — vėl pradedu aš, kol Dėdė 
Olis ieško vietos atsisėsti. Pra
džiai atnešamos trys poros. Su 
napasitikėjimu Dėdė Olis deda sa
vo nuvargintą kojukę į raudono 
chromo, Paryžiaus gamybos batą, 
kurio išvaizda tikrai patraukli. 
Tik tas didumas, didumas...

— Netinka, padai per kieti, o 
tai labai vargina koją. Po ilges
nio vaikščiojimo toki padai įmuša 
mazolius į mano minkštus padus,

nėję giliai atsidusdamas.
— Na tai duokite tokius, kur 

kailiukais išmušti, — sakau susi
rūpinusiam pardavėjui. Netrukus 
atnešė dvi poras ir tokių, vieni 
iš jų zipu uždaromi, o kiti šiaip 
sagtele užsegami.

— Pirmiausia tuos su zipu, — 
sakau tie lyg ir gražesni. Parda
vėjas atsargiai užmovė batą, už
traukė zipą ir vilties kupinomis 
akimis pažvelgė į pirkėją. Dėdė 
Olis atsistojo ir palengva ėmė 
vaikščioti po krautuvę mėginda
mas batą.

— Šitie gal būtų ir neblogi, 
bet tas uždarymas zipu labai ne
garantuotas dalykas. Vieną dieną 
užsikirs ir... Ne, geriau šitų neim
siu.

— Tai gal tuos su sagtele pa
mėgink? šnabždu Dėdei Oliui į au-

geriau pamėginkime ana tuos’ 
juodus.

— Šitie itališki, truputį bran
gesni už kitus, bet paskutinės ma
dos ir labai mėgiami adelaidiškių, 
— mandagiai aiškina pardavėjas. 
Dėdė Olis vėl mėgin batą, o mano 
žvilgsnis nukreiptas jau ne į ba
tą, o Dėdės Olio veidą — iš jo 
skaitau rezultatus. Žinoma ir tie 
netinka, nes vos tik įkišo koją 
Dėdė Olis susiraukė ir greitai iš
traukė koją laukan.

— Ties pačiu pado viduriu kaž
kas kieta, kaip tik ties ta vieta, 
kur turiu mazolį. Ne, šitų neim
siu, sorry to say. Čia Dėdė Olis 
nusiėmė akinius ir atsilošė sėdy-

sį.
— Ne, neimsiu nei tų. Sagtys 

kojines drasko, o mano šeimoje 
nėra tokių, kur kojines adytų. 
Ačiū. Eikime iš čia, Joneli. — 
Išėjome.

Dabar jau galutinai įsitikinau, 
kad nupirkti batus iš tikrųjų nė
ra jau toks paprastas dalykas. Na, 
bet vilties dar vis nenustoju.

— Klausyk, Dėle Oli, o gal pa
mėgintum ten gale Rundelio gat
vės priešais Maxwelio Prekybos 
namus, kur parduotuvė su ypatin
gų išmierų batais. Tai speciali 
krautuvė tiems, kurie visur kitur 
negali sau batų prisitaikinti. Ten, 
sako, gali rasti netik visokių iš-

mierų ir formų batų, bet net ir iš
tisą koją su batu galima nusi
pirkti.

— Kojos tai man, Joneli, nerei
kia, bet batų tai galima pažiūrė
ti, — tarė Dėdė Olis, jau visai 
pavargęs ir vos koja už kojos 
dėdamas.

— Ko gero ponams? — sutiko 
mus akiniuotas pardavėjas su 
kriaučiška miera ant kaklo.

— Batų norime. 10-to numerio 
batų, minkštų, stiprių, gražių, 
kad kojai ir akiai tiktų.

Po kelių minučių Dėdė Olis vėl 
mėgino iš eilės visokios spalvos 
ir formos batus. Ir, kaip papras
tai, nė vieni netiko. O netiko dėl 
daugelio priežas-ių. Žinoma svar
biausia priežastis — Dėdė Olis tu
rėjo po mazolį ant abiejų kojų 
padų. Pavargęs pardavėjas atsi
stojo ir kažką galvojo. Staiga jo 
veidas nušvito, lyg tai kokią mįs
lę būtų atminęs. Lange stovėjo 
manekenas su dideliais batais, pa
našiais į tuos, kur važinėja pa
šliūžom. Čia pardavėjo akys ir nu
krypo. Manekenas buvo greitai iš
trauktas iš lango, nuauti batai ir 
pakloti prie Dėdės Olio.

— Žinai ką, šitie tikrai tiks, — 
su kibirkštėle vilties kreipiasi į 
Dėdę Olį, — na , tik pamėgink.

Dėdė Olis atydžiai pažvelgė į 
batus, po to į manikeną ir atsisu
kęs į mane iš lėto tarė:

— Joneli, ar tu manai, kad aš 
už savo pinigus turiu nusipirkti 
sau bėdą. Tik įsivaizduok, ateina 
vieną naktį tas ponaitis iš lango 
pas mane į butą ir per sapną pa
reikalauja gražinti batus. Ačiū už 
tokį malonumą. Jau geriau visai 
būti be batų.

Atsiprašę pardavėjo išėjom gat 
vėn abu pavargę ir prislėgti. Vie
nas, kad nerado tinkamų batų, ki
tas, kad sugaišo pusdienį, ir svar
biausia liaksinės nė kamščio pauos 
tyti negavęs.

Atsisveikinom linkėdami vienas 
kitam Gerų Batų-
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
NEWCASTLE
KVIEČIAMI CHORISTAI

Kun. P. Butkus Vasario 11 d. 
atnašavo šv. Mišias Niukastelyje. 
Pamokslas buvo pritaikytas Lie
tuvos nepriklausomybės Šventei. 
Pakilioje nuotaikoje mažas lietu
vių būrelis pasimeldė už Tėvynę, 
savo mintimis nuskrido į gimti
nės pievas, pas namuose pasiliku
sius artimuosius. Ne vienas iš 
jų prašė Visagalio, kad dar kartą 
leistų pasidžiaugti paupėse žy
dinčiom ievom ar pasiskinti van
dens lelijų. Aušros Vartų Marijos 
paveikslas maloniai šypsojosi.

Po pamaldų bažnyčioje buvę 
choristai nutarė sušaukti .N.L. Cho 
ro suisrinkimą kuris įvyks ko
vo 2 d. “Progress Ass.” salėje 
Lambton 7 vai. p.p. (šeštadienį). 
Norį chore dalyvauti niukastelie- 
čiai kviečiami atvykti į susirinki
mą. Kovo 2 d. mums parodys, 
ar mes dar turime pakankamai 
širdžių, norinčių pasiaukoti lietu
viškai dainai. “Pabuskim iš mie
go, pabuskim draugai!”

Niukastelyje ieškome dainos mė
gėjų tuo tarpu Sidnėjuje veikia 
net šešios dainininkų grupės! Kun. 
Butkus maldauja Visagalio, kad 
visi dainininkai susijungtų ir su
darytų vieną didelį, galingą ir me
niniai stiprų chorą. Kokią ža
vingai buriančią dainą toks dainos 
galiūnas galėtų sudainuoti! Būtų 
įspūdingiau paklausyti ir pažiūrė
ti. Nejaugi tai tik svajonė? Ne
jaugi brolis broliui nebemokant 
rankos paduoti?

♦
Kapitonas Algis Brūzga, išbuvęs 

trejus metus Naujosios Gvinėjos 
kariuomenės daliniuose, grįžo pas 
tėvus paatostogauti Niukastlin. 
Čia pabuvęs vyks į Adelaidę, kur 
kapitonas Algis treniruos austra
lus karius džiunglių kautynėms. 
Lapkričio mėnesį su australiškais 
daliniais vyks į Vietnamą. Naujo
sios Gvinėjos džiunglėse įgytas 
patyrimas bus labai vertingas Viet 
namo džiunglėse. Pavyzdžiui, iš
šauta į orą viena deganti strėlė 
reiškia — priešas pastebėtas; dvi 
strėlės — pulti priešą ir jį suval
gyti trys strėlės — skubiai reika
lingas lietus (priešas mus paga
vo, sukūrė didelį laužą ir rengiasi 
mus kepti!). ,

Šnekutis

GEELONG
APYLINKĖS SUSIRINKIMAS
Vasario 11 d. Geelongo Liet. 

Namuose įvyko apylinkės narių 
visuotinis susirinkimas. Jį pradė
jo dr. S. Skapinskas pasidžiaug
damas dalyvių gausumu (28 asme
nys), tik apgailestavo, kad nesi
mato jaunųjų. Susirinkimui pirmi
ninkauti pakviestas p. Ivaškevi
čius, o sekretoriauti p. Skėrys. 
Po apylinkės valdybos ir organi
zacijų atstovų pranešimų sekė ga
na gyvos diskusijos.

Iš pranešimų matėsi, kad lietu
viškas gyvenimas Geelonge dar 
gyvas ir jis dar gražiai bujoja, 
nežiūrint tu didelių sausrų, kurios 
dabar siaučia Viktorijoje, nes čia

kaip tik ir buvo susirinkę tie, ku
rie rūpestingai palaisto ir saugo 
tą lietuvišką gyvenimą, kad jis gra 
žiai augtų ir bujotų. Kai kurie pra 
nešimai buvo iššaukę ir net karš
tesnių pasisakymų, kas dar kartą 
įrodo, kad mums dar gyvai rūpi 
lietuviškas gyvenimas ir norime, 
kad jis dar geniau ir gražiau 
klestėtų.

Toliau sekė naujos valdybos rin 
kūnai, Be didelių sunkumų pagal 
balsų daugumą į naują valdybą 
įėjo šie asmenys: p.p. K. Šim
kus (19), dr. S. Skapinskas (16), 
Slavickas (15), Stuikevičius (15) 
ir česikas (13). Kandidatais pa
liko: p.p. Žvirblis, Skapinskienė ir 
Karpavičius. Revizijos Komisiją 
sudaro: p.p. Skėrys, P. Šimkus ir 
A. Karpavičius. Garbės Teismas 
paliko tas pats.
Klausimuose ir sumanymuose! kal
ba sukosi daugiausia apie Vasa
rio 16 minėjimą ir bendrai apie 
Geelongo liet, gyvenimą. Susirin
kimas tylos minute pagerbė metų 
eigoje mirusius kolonijos narius. 
Nuaidėjus Himnui vieni skubėjo 
Į namus, kiti dar dalinosi įspū
džiais, o naujos valdybos žmonės 
rinkosi pirmam posėdžiui pasis
kirstyti pareigoms.

Buvęs

MELBOURNE
LIETUVIŠKAS CORROBORREE

Atsimenat, kaip skautų sto
vykloj kalbėjom? Kad taip kas nu
mestų nors 20 metų nuo pečių, 
pastovyklautume ir mes. Ir kaip

dar. pastovyklautume! Juk šir
dys dar jaunos!? Kiek čia senai 
dar, rodos, skautais buvome, atei
tininkais, ekskursuodavom į Pa
žaislio miškus, stovyklavom... Ir 
ta daina: — atsimeni, kaip mes 
tenai stovyklavom, atsimeni, kaip 
mes... ach, kiek daug ji prime
na.

Dvidešimt metų galbūt jau nie
kas nenubrauks, bet stovykla se
niems ir jauniems yra ruošiama 
prie Latrobe upės, Yallourn už
tvankos krante. Ten kur pernai 
buvo; kur karpius gaudėm, dai
navom vakare nors šalta buvo ir 
lietus žliaugė. Patiko dalyvavu
siems pernai, o šiemet žada būti 
dar smagiau. Sako būsiąs tikras 
lietuviškas, pagal šio krašto tik
rųjų šeimininkų madą — Corro- 
borree —, kur visi vieno kraujo 
giminės susirenka, šoka ir dainuo
ja, vaikais džiaugiasi, savo gimi
nės naujienomis pasidalina. Tris 
dienas galėsim uliavoti, nes tai 
ilgas — Labor Day — savatga- 

lis. 9 Kovo prasidės ir baigsis 
Kovo 11 dieną, pirmadienį. Bus 
sportų įvairių, žvejybos su premi
jomis už laimikį, šokiai, dainos va
kare. Vėl kepsim žuvį, vėl matuo- 
sim, kuri didesnė. Tas pabėgu
sias pailginsim, tik už jas premi
jos neduos. Jeigu bus galima kū
renti lauke ugnį, bus laužas su 
programa sekmadienį. Sako dar 
būsiančios lietuviško kraujo čigo- 
nės-varažbitkos, čigonų laimės lo
terija, net ir čigonų vestuvės bū
sią. Valgyti, tai kaip kas norės; 
iš savo krepšio ar iš bendro kati
lo. Bus gėrimų įvairiausių. Pala
pines, kas turit, atsivežkit savo, 
o kas neturit: registruokitės pas 
p. H. Statkuvienę tel. 867811, ar
ba pas p. A. Ramanauską, tel.

NAUJAS SPORTO
Nežinia, kas paveikė Sydnėjaus 

sportininkus,, bet po sporto Šven
tės kažkas čia nesiklijuoja. Kiek 
teko patirti, buvę sporto Klubo 
“Kovo” jauniai krepšininkai atsis 
kyrė nuo Kovo, patys sudarė nau
ją klubą, pavadino jį Neries var
du, užregistravo ir dabar žaidžia 
kaip nepriklausomas vienetas, 
Žaidynių pradžia yra gana sėk
minga. Jau du kartus žaidė su 
Sydnėjaus komandomis ir abu kar
tu laimėjo. Paskutinės žaidynės 
buvo prieš Concord West koman
dą ir ją supliekė 26:24 santykiu.

“Neries” sporto klubo įsisteigi- 
mas yra daug pasakanti išdava iš 
paties Kovo veiklos. Jau ne vienas 
privačiai, o neseniai ir viešai spau
doje buvo nusikųsta, kad iš Kovo 
vadovybės aktyvieji sportininkai, 
o ypač jaunieji, nesusilaukė tin
kamo rūpesčio. Jaunimas šį kar
tą ryžosi veikti ryžtingai: be jokių 
ilgų posėdžių ii' aiškinimosi pa-

477561. Atsivežkit ir valgymo į- 
rankius. Kas turit, žmonas ir vai
kus savo pasiimkit, nepalikit ir 
bobutės su seneliu. Kas kokį lai
veli turi, geldą ar jachtą — pa
siimkit. Šito visko rengėjai parū
pint negalės. Sakė parūpins mais
tą, pastogę ir gerą orą jau yra su
derėję.

Suvažiuos, sugužės iš visur; iš 
Latrobe Valley ir Sale seniųnijų, 
visi melburniškiai ir geelongiš- 
kiai, nepasilikit ir jūs. Atvažiuo
kit visi į LIETUVIŠKĄ 
CORROBORREE!

Jūsų Argus

KLUBAS NERIS
tys sudarė savo grupę, pasivadino 
lietuvišku vardu ir tikisi, kad savo 
veiklą jie atatinkamai išvystys. 
Sudarytoji Neries krepšinio ko
manda tuo tarpu neturi savo tre
nerio, bet ir šį klausimą netru
kus tikisi išspręsti. Reikia pabrėž
ti dar tą faktą, kad Neries jaunuo
liai dar tiek sąmoningi lietuviai, 
kad nori išlaikyti savo lietuvišką 
grupę ir neišsiskirstė į svetimas ko 
mandas, kaip kad, nesulaukę ryž 
tingesnio žingsnio iš Kovo klubo 
vadovybės, vienas kitas iš vyres
niųjų išėjo žaisti už svetimtaučių 
klubus.

ADELAIDE
Po mažos pertraukos pasibai

gus Sporto šventei vytiečiai vėl 
pradėjo žaisti vykstančiose P. 
Australijos vasaros krepšinio pir
menybėse. Labai gerai žaidžia 
jaunių berniukų komanda. Jie tik 
kartą pralaimėjo. Geriau pradėjo 
žaisti ir vyrų pirmoji komanda. 
Atsiekę kelis laimėjimus iš eilės 
jie įkopė į ketveriukę ir šiuo me
tu užima trečią vietą lentelėje.

Visiškai atvirkščios žinios apie 
moterų komandą. Žaidėjos labai 
daug praleidžia treniruočių ir žai
dimo lygis krito.

Labai greitu laiku prasidės ir 
tinklinio pirmenybės. Vytis čia da
lyvaus su vyrų ir moterų koman
domis.

B.N.

NUOTYKIAI NIUKASTLY
Ruošiasi statyti sau rūmus p.p, 

Julius ir Irena Zakarauskai. Juo
kus mėgstąs J. Levickas jau 
bar dainuoja:
Tėvas tur nameliuką.
Dėdė tur nameliuką.
Broliai tur, Julius tur, 
Visas “klanas” tur, tur, tur...

da
SYD. LIET. MOT. SOC. GLOBOS DRAUGIJA, MALONIAI KVIEČIA VISUS 

TAUTIEČIUS Į

TRADICINĮ UŽGAVĖNIŲ BLYNU VAKARI

kuris įvyks vasario 24 d., šeštadienį, ‘DAINAVOJE” BANKSTOWN,
Sausio 22 d. niukastlietė p. Si- 

makaitienė už savo paliktą Lietu
voje ūkį iš vokiečių gavo daug pi
nigų. Dar neaišku, kada vokiečiai 
tuos pinigus pasiuntė — būdami 
be pietų, ar jau po piet...*

Sunkiai serganti p. A. Jazbu- 
tienė pasižadėjo pasveikti Velykų 
šventėms ir varžytis margučiais. 
Visi niukasteliečiai, linki p. Jaz- 
butienei kad savo pažadą galėtų 
išpildyti.

grandiozinė programa: pasirodys Moterų Choras, Užgavėnių Katrės, Lašininis, Kana-Bus L - _
pirn's ir Sydney vyrai žada svečius maloniai nustebinti.
Gros Kontinentalinė Kapela, veiks turtinga fantų loterija ir bufetas.
Pradžia 7 vai. vak. Programa prasideda 8.30 vai. vak. punktualiai.
Įėjimas: $2.00, įskaitant skanius blynus. Pensininkams ir moksleiviams, $1.00
Gautas pelnas ir aukos skiriamos būsimai senelių “sodybai”.

LAUKSIME,

GEELONGO NAUJA 
APYLINKĖS VALDYBA

Vasario 11 d. Geelonge įvyko 
visuotinis susirinkimas, 
buvo išrinkta nauja 
Valdyba.

Naujoji Valdyba 
pasiskirstė:

Pirmininkas — dr. 
kas, vicepirmininkas _— 
kas, sekretorius

PLUNKSNOS KLUBO POSĖDIS

S.L.M.S.G.D. VALDYBA.

kuriame 
Apylinkės

pareigomis

S. Skapins- 
S. Cesi- 

I. L !_j — S. Slavickas,
narys, kult. reik. —_ K. _ Šimkus, 
kasininkas — J. Stuikevičius.

Susirinkimui pirmininkavo p. V. 
Ivaškevičius, sekretoriavo p. A. 
Skėrys.

Malonu pastebėti, kad dr. S. 
Skapinskas jau ketvirtus metus iš 
eilės nenuilstamai vadovauja Gee
longo Apylinkei; tai yra gražus 
pavyzdys mūsų tautiečiams, o y- 
patingai “pavargusiems” intelek
tualams.

Kovo 2 d., šeštadienį, 4 vai. p.p. 
šaukiamas Sydnėjaus Liet. Plunks 
nos Klubo susirinkimas p. A. Lau
kaičio namuose (18 Miller Ave., 
Ashfield). Programoje p. S. Bal- 
tramijūno paskaita, bendri pašne
kesiai klubo reikalais ir naujo klu
bo pirmininko rinkimai. Klubo 
nariai kviečiami visi skaitlingai da 
lyvauti.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-ka

Vienas lietuvių laikraštis nese
niai pravedė skaitytojų tarpe an
ketą. Į ją vienas skaitytojas atsa
kė į anketos klausimą — kokiomis 
priemonėmis būtų galima surasti 
naujų prenumeratorių? — tokiais 
žodžiais: “Daugiau nešališkos in
formacijos! Gerų ar blogų, patiki
mų ar nepatikimų, bet tikrų ži
nių dėti daugiau nieko nebandant 
slėpti nuo skaitytojo. Skaitytojo 
teisė viską žinoti, laikraščio parei
ga tą jo teisę gerbti”. Atsaky
mas įdomus ir labai teisingas,; 
tik nežinia kaip suprasti, kada 
jis reikalauja paskelbti "patiki
mas ir nepatikimas, bet tikras 
Žinias”?

★
Adelaidės Liet. B-nės savaitga

lio mokykla darbą pradeda jau va
sario 17 d. Mokykla turi kelis 
skyrius ir plačiai išeinamas litu
anistinio švietimo kursas. Prie mo
kyklos veikia ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikų darželis.

*
Vasario 25 d. šaukiamas Ade

laidės Lietuviu Sąjungos visuoti
nis narių susirinkimas, kur bus 
metinė veiklos apyskaita ir nau
jos valdybos rinkimai. Dabartinis 
sąjungos pirmininkas yra p. P. 
Bielskis.

klubas Kovas staiga susilaukė kon 
las Kultūra dažnai išsamiom stu- kūrentų iš to paties klubo, . kur 
dijom paliečia ir lietuviškus klau- kur. Patys ia™»ęji krepšininkai 
simus. Neseniai susidomėjo Bosto- staiga išsiskyrė iš Kovo,^ reikia- 
ne išleista Lietuvių Enciklopedija, mose sporto įstaigose uzsiregis- 

' .................... travo kaip klubas “Neris” ir šian- tetas nuoširdžiai dėkoja p.p. R.
die jau dalyvauja varžybose net
gi su pasisekimu. Malonu pasvei
kinti naują klubą ir palinkėti jam 
gausių pergalių. *

Kiti sako, kad mūsų jaunimas 
visai ištižęs. Gal yra ir tokių, bet 
yra, kuriais galima tiesiog didžiuo 
lis. štai Sydnėjuje Birutė Live- 
rytė iš St. Marrys išlaikė School 
Certificate egzaminus aukščiau
siais pažymiais ir jau paskirta 
stipendija toliau mokytis. Gal yra 
ir daugiau panašių pavyzdžių. 
Būtų gerai, kad tokie visi patek
tų spaudoje.

PADĖKA
Melbourne Apylinkės Valdyba ir 

Vasario 16 Šventei ruošti Komi-
kurios recenziją ir apžvalgą šio 
žurnalo puslapiuose pristatys 
Sydnėjuje gyvenąs inžinierius Ja
kubauskas, Mūsų Pastogės skaity
tojas. Jis yra nuolatinis Kultūros 
bendradarbis, dažniausiai pasisa
kąs lietuvių kultūrą liečiančiais 
klausimais, kuriuose jis artimiau
siai pažįsta.

vienos pusės Sydnėjaus lietu- 
biednėja (iš trijų apylinkių.

Iš 
viai __ ___ ____ T
bepaliko tik viena!), bet iš kitos 
turtėja. Nekalbant apie chorus 
štai beveik per penkiolika metų 
Sydnėjuje monopolį turėjęs sporto

Kavaliauskaitei, A. Kęsminui ir 
V. Simankevičiui.kad atsiliepė į 
paskelbtą konkursą paruošti lie
tuvio ženklelio projektus.

Kądangi Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba yra priė
musi lietuvio ženklelio projektą, 
kuris būsiąs platinamas viso pa
saulio lietuviu tarpe, tai Tamstų 
prisiųstų projektų iš esmės ne
svarstėme ir laimėtojo neskelbia
me.

Dar kartą dėkojame linkėdami 
Jums visokeriopos sėkmės.

Ig. Alekna
Melbourno Apyl. V-bos Pirm.

Kaziuko Mugė įvyksta kovo 3 d. 
sekmadienį, tuoj po lietuviškų pa
maldų Dainavos salėje.

Visi mugės dalyviai prašomi 
pristatyti eksponatus ir prekes 
iki 9 vai. ryto ir ne vėliau iki 
12 vai. užbaigti visus paruošia
muosius darbus.

Šių metų Mūsų Pastogės Nr. 3 
vedamasis didžiai papiktino mel- 
burniškius Lietuvių Fondo narius. 
M.P. redakcijai už tai gręsia aud
ra už “antifondinę propagandą”.*

Solistė p. Birutė Tamošiūnienė 
atsigulė Royal Melbourne ligoni
nėje pasigydyti širdies sutrikimų. 
Jos įdainuotos populiarios muzikos 
plokštelės "O ramunėlė, pasakyk” 
ir “Svajonių sūkury” labai popu
liarios šiapus ir anapus Pacifiko. 
Linkime sveikatos.

Pietų Amerikos lietuvių jauni
mo studijų savaitė surengta Sao 
Paulo mieste Brazilijoje sausio 27 
- vasario 3 d.d. Panašius jaunimo 
sąskrydžius turi ir Vokietijoes lie 
tuvių jaunimas. Kažin, kada jauni
mo sąskrydžių ir studijų savai
čių susilauksime Australijoje? Ro
dos, pereitų metų pabaigoje įvyko 
Australijos liet, studentų suvažia
vimas Adelaidėje, bet kas apie 
jį bei jų darbus girdėjo?

PASAULYJE

Paryžiuje leidžiamas įtakingas 
ir plačiai skaitomas lenkų žurna-

MEŠKERE GAUDOMA 
SOVIETINĖ VĖLIAVA

Canberroje pereitą savaitę iš
tisas dvylika valandų plevėsavo 
sovietinė vėliava Amerikos žuvu
sių karių paminklo viršūnėje, kol 
pasiųsti pareigūnai ją nuplėšė su 
meškere. Nežinomieji vėliavos iš- 
kabintojai išlaužė duris ir vidi
niais laiptais įkopę vėliavą iškė
lė.

Pereitą savaitę buvo paskleis
tos žinios, kad amerikiečiai galvo
ja panaudoti taktinius atominius 
ginklus Vietnamo kare, 
Baltieji Rūmai šias žinias 
tai paneigė.

tačiau 
griež-

ir ieš-

sadorius, bet Rusija negalės ra
miai užnugary tūnuoti matant, 
kaip amerikiečiai agresoriai try
pia nekaltą vietnamiečių tautą. 
Gera vaidinti taikinguosius, bet 
kieno ginklais Vietnamo komunis
tais kariauja ir terorizuoja!

Dail. Leonas Urbonas šalia sa
vo tiesioginio kūrybinio darbo pas
kutiniu metu darbuojasi kaip dar
žų ir sodų planuotojas (Land
scape architekt). Kalbama, kad jo 
suproj'ektuoti sodai šiuo menu be
sidominčių patraukė dėmesį ir kai 
kurie jo darbai pripažinti kaip 
pavyzdiniai.

*
Sydnėjuje policija susekė pini

gų padirbėjų lizdą, kur paėmė ne 
tik pinigų spausdinimo mašinas, 
bet ir apie vieną milijoną padirb
tų amerikoniškų doleri ų. Bank
notai taip tobulai padirbti, kad 
sunku atskirti nuo tikrų.

KVIEČIAMI VISI I LIETUVIŠKĄ

CORROBORREE

STOVYKLA
Dar apie Kalėdas širdies nega

lavimai privertė Adelaidės apy
linkės pirmininką p. V. Raginį 
atsigulti ligoninėje, bet kiek lai-
ko pasigydęs jis dabar taisosi na
muose. Džiaugiasi, kad povojus 
praėjęs, bet dar neatgavęs turė
tų jėgų.

Sausio 20 d. įvykusiame 
laidės Teisininkų Draugijos ___
rinkime išrinkta nauja valdyba, 
kurios pirmininku yra visiems ge
rai žinomas žurnalistas ir Mūsų 
Pastogės bendradarbis Vladas Ra
dzevičius. Bene iš visų teisininkų 
Draugijos skyrių tik Adelaidėje 
jis yra gyvas ir veiklus.

Ade- 
susi-

prie Latrobe 
upės, Yallourn užtvankos krante. Pradžia Kovo mėn. 9 
dieną, pabaiga — Labor Day — pirmadienį, Kovo 11 d. 
Įvairi programa, įvairūs gėrimai ir maistas. Premijos žvejams 
ir sporto varžybų laimėtojams, jauniems ir seniems. Kelio 
rodyklės nuo Newborough kryžkelės bus iškabintos jau 
penktadienį vakare.. Nuoširdžiai laukiame visų.

Melbourno Moterų seklyčios ir A.L.B. Apylinkės 
Reprezentacinio Kambario Rengimo Komitetai

Dėdamiesi tautų draugais 
kodami jų bičiulystės teigia, kad 
Rusija su Australija galėtų sueiti 
j glaudesnius draugiškus santy
kius, bet tam pastoja kelią Viet
namo karas, kur sąjungininkų tat 
pe yra ir Australija. Sovietų am
basadoriaus Tarakanovo pareiš
kimu Canberroje, amerikiečiai 
Vietname niekad nelaimėsią, o tik 
galįs iš to išsivystyti trečiiaįsis 
pasaulinis atominis karas. Jis taip 
pat pareiškė, kad Rusija kelis kar
tus perspėjusi Australiją nesi
kišti į Vietnamo reikalus, o dabar 
už galimas pasėkas teks atsako
mybę nešti pačiai Australijai. 
Nors Sovietų Sąjunga ir siekia 
visomis priemonėmis taikingo su
gyvenimo, teigė sovietinis amba-

Lietuvių kolegijos vila Romoje 
praplėsta ir dabar turi 63 kam
barius ir gali sutalpinti apie 90 
svečių. Kolegijai vadovauja rekto
rius prel. L. Tulaba.

Mugėje dalyvauja-.
1)

tais
2) 

tėję.
3) . 

todailės 
jaun. menininkai, filatelistai’, nu
mizmatikai ir kt.

4) Loterija (prašome mielus 
tautiečius paremti fantais, gali
ma įteikti prie bažnyčios p. A. 
Mauragiui ir Br. Geniui)

5) Lauko virtuvė, tvarkoma 
skautų virėjų.

6) Kermošavas balaganas su 
barankomis, cukrainiais ir kt. už
kandžiais, tvarkomas sportininkų.

7) Ištroškę galės gaivintis šaltu 
alučiu ir vaisvandeniais.

Visus sydnėjiškius lietuvius 
kviečiame kuo skatlingiausiai da
lyvauti, ypač jaunimą.

Rengimo Komitetas

Linksmieji Broliai su kuple- 
ir dainomis.
Įvairios sporto žaidynės aikš-
Spaudos kioskai, įvairūs tau- 

išdirbiniai, drožiniai,

NMSU PASTOGE

PAIEŠKOJIMAS
Irena - Teresė Grigaitė - Tim

mins, gimusi 1938 m. Kaune, da
bar gyvenanti Anglijoje — 263 
Beake Ave., Radford, Coventry, 
Warwickshire — England, paieš
ko savo krikšto tėvo Stasio Grin- 
cevičiaus. Jis pats arba apie jį 
žinantieji prašomi atsiliepti aukš
čiau paduotu adresu.
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