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BENDRUOMENĖ !
Į

ir
kODI I. MSISI I AKIAMA

Bendradarbiavimas
Tie, kurie dar Vokietijoje ka’- 

bėjo ir veikė, kad mes galėtume 
emigruoti kur nors (nors ir Alas-| 
kon) kompaktine mase, pramatė 
pavojus, kurie grasina mažesnėms 
tautinėms grupėms, patekusioms 
svetimon apllnkon.

Kompaktine mase emgiruoti 
mums nepavyko. Išsimėtėme po 
visus kontinentus Ir išsiskirstėm, 
arba sąmoningai kai kurių kraštų 
emigracinės įstaigos mus Išskirs
tė, mažomis grupelėmis. Ir ta
pome išstatyti sunkiausiems ban
dymams.

Tautinį charakterį išlaikyti ir 
tautinę kultūrų vystyti galima 
tik ten , kur susirenka didesnės 
savos kalbos ir Interesų žmonių 
grupės.

Kad išlikus tuo, kuo esame, mes 
privalome galimai arčiau tarpusa
vy bendrauti, nes skitalp suma
žinsime ir taip negausių mūsų 
bendruomenę.

Yra individų, kurie ne tik ven
gia pareigų bendruomenėje, bet 
ir susirinkimų, parengimų ir tau
tinių švenčių — minėjimų nelan
ko. šitie yra įsikalbėję, kad dar
bas savoje bendruomenėje yra 
bęprasmlškas, arba iš įsibėgėji
mo tebekartoja: “Komitetais pasi
tikėti negalima, žinome kaip bu
vo Unros ir Balfo laikais!"

Dalis bendruomeninei veiklai 
yra pasyvus tik todėl, kad iš ši
tos veiklos nepramato sau asme
ninės naudos. Kų jie galėtų (ir 
privalėtų!) duoti bendruomenei — 
nesirūpina. Bet Jie žino, kad ben
druomenė jiems neduoda ir negali 
duoti tai, ko jie norėtų! Tai vis 
žmonės “praktiški” ir laikęsi pa
žiūros, kad “Geriau imti negu 
duoti”.

Verti dėmesio ir tie “veikėjai", 
kurie tariasi atidavę savo duoklę 
Lietuvai ir lietuvybei, sėdėdami 
nepriklausomos Lietuvos valdinių 
įstaigų patogiose kėdėse, arba 
tarnaudami Unros bei Iro įstai
gose už algas ir papildomas mais
to normas. Šitie, peranksti išėję į 
“pensijų”, labai nuvilia tuos, ku
rie tikėjo, kad augšta tarnyba ir 
patriotizmas yra nedalomi daly
kai.

Kasdieninėje mūsų rezistencinės 
buities veikloje nereikia ypatingų 
žygdarbių. Ir dar mažiau bendra
vimui!

Be savos spaudos rėmimo, ben
druomenės susirinkimų bei minėji
mų lankymo, dažnas gali savus 
atrasti įvairiuose organizacijų pa
rengimuose, teatro ar tautinių šo
kių grupėse, sporto klubuose, cho
ruose Ir t.t.

Labai riekšmingą darbų atlieka 
savaitgalio mokyklos, skautai, 
sporto klubai, tautinių šokių gru- 
pėss, nes aprėpia mūsų jauniau
siųjų kartų — dažnai savųjį krša- 
tą mažai teprisimentntj lietuviš- 
kųjį atžalynų. įspūdžiai įsiurbti 
jaunystėje jiems ilgai bus nutau
tėjimo stabdžiu. Mūsų jauniausio
ji karta aplinkos bus veikiama ir 
gundoma stipriau, o jų atsparu
mas bus silpnesnis negu tų, ku
rie matė savo gimtųjų žemę. To
dėl jie iš mūsų turi gauti dau
giausiai. Su jaunųja karta dir
bantiems tad ir uždaviniai labai 
dideli tenka.

Bendruomenės stiprumas pri
klauso nuolatinio narių bendravi
mo — būkime atlaidūs vieni ki
tiems ir džiaugimės ar liūdėkime 
visi kartu. Š.

Sovietų tikslas — pasaulinė re- šiuo atveju Sovietų viltys nepa- bazės, pradėjo grąžinti vokiečių 
voliuclja. Tai yra jų politikos sitvirtlno. belaisvius ir pravėrė geležinę už-
kelrodis ir jie visai nemano nuo 1 Kalban tapie ginklavimosi lenk- dangų vakarų žurnalistams Ir tu- 
jo nukrypti. Ir, manau, Jie kito tyness, reikia pripažinti, kad jos rlstams. Tariamų draugiškumų la
kelio ir neturi, nes sovietinė— ko- vyksta labai sėkmingai: tiek Va-, bai entuziastiškai sutiko dalis 
munistinė santvarka negali būti karai tiek Rytai apsiginklavo iki Europos ir Amerikos spaudos, 
įgyvendinta Įr saugi, kol yra lals- dantų ir taip gerai, kad patys ypač Anglijos kairioji spauda
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vų kraštų, iš kur gali kilti “blo- savo ginklų išsigando. Paskutinie- daug rašė apie koegzistencijos ga
gos mintys” ir sugadinti sovleti- ji amerikiečių vandenilio bombų i llmumus. Santūriau laikėsi ameri- 
nių piliečių nuotaikas. Taigi, pa- I (H bombų) bandomieji sprogdi- ' kiečių laikraščiai.. Pasinaudodami 
saulinės revoliucijos, arba tiks- nimai pasirodė daug kartų stip- , įvažiavimo palengvinimu, Vakarų 
liau pasaulinio dominavimo, So- ■ resni, kaip patys išradėjai manė. ' žurnalistai pradėjo lankytis So
vietai siekia ir sieks, o tam jie1 Kokio galingum obombas turi So- vietų Sąjungoje. Pirmieji įspūd- 
turi sugriauti Vakarų demokrati- vietai — nežinoma, bet nėra pa- žial buvo geri. Inturisto vadovų
jas.

II Pasauliniam karui pasibaigus 
Sovietų Sąjunga savo sienas nu
kėlė į Europos vidurį ir laisvuo
se kraštuose, sąjungininko ar ko
vos draugo teisėmis, įsikūrė įvai
rios atstovybės, “bičiulių” drau
gijos ir šnipai. Vakarų sąjungi
ninkai, karo išvarginti, turėjo gy
dyti savo žaizdas ir dar turėjo 
padėti karo sugriautai Vokietijai. 
Sąlygos komunisitnei veiklai at
rodė tikrai geros. Sovietų vadai 
tikėjosi tikslą pasiekti trimis ke
liais: 1) Sutvirtinti savo įtaką 
užimtuose kraštuose, stiprinant 
komunistini judėjimą Vakarų 
valstybių viduje, ypač Prancūzi
joje, Italijoje ir Vokietijoje; 2) 
ginklavimosi lenktynėmis privesti 
Vakarus prie finansinės — ūki
nės suirutės; 3) sugriauti kolonia- 
lines imperijas, paremiant kolo
nizuotų tautų nacionalinius sieki
mus bei kurstant jas prieš valdy
tojus.

Jei prisiminsime Sovietų aro
gantišką Ir nenuolaidžią laikyse
ną bei jų daromus sunkumus 
(kaip Berlyno blokadą), turėsime 
prieiti išvados, kad jie Jautėsi už
tikrinti ir stiprūs. Bet štai, po 
dešimties metų visokių trugdymų 
ir labai nedraugiškos laikysenos 
prieš Vakarus, staigiai jų tonas 
pasikeitė. Tai sutapo su Stalino 
mirtimi. Nauji Krmeliaus valdo
vai pradėjo kalbėti nauju tonu — 
pasidarė draugiški bei nuolaldes- 
nl. Tai įvyko ne dėl asmenų pasi
keitimo. Tono pakitimo priežastis 
yra jų politikos, bent dviejų pir
mųjų punktų, visiškas nepasise
kimas.

Maskvos viltys 
nepasiteisino

Pirmiausiai, užimti kraštai ne
siduoda taip lengvai sukomunis- 
tinami, neramumai ir pogrindžio 
veikla verčia imtis labai aštrių 
ir nepopuliarių priemonių, kurių 
savo keliu negalima nuslėpti, o 
perbėgėlių atnešamos žinios labai 
atšaldo komunistų simpatikų jaus
mus. Rezultate, komunistų įtaka 
Vakarų kraštuose, priešingai So
vietų viltims, katastrofiškai kri
to. šiandien, manau, ir patys ko-
munistai netiki, kad galėtų laimė- 
ti Vakarų Europos tautų palan- I 
kurną propagandos keliu.

Antra, ginklavimosi lenktynės 
nesugriovė Vakarų ūkio. Tiesa, 
pradžioje buvo kiek sunkumų, bet 
Jungtinių Amerikos Valstybių
ūkis persitvarkė ir prisitaikė nau- ' pabrėžti, 
Joms sąlygoms. Karo pramonė, ‘ stengėsi 
nors ir negamina kasdien naudo-

grindo manyti, kad jie būtų labai 
atsilikę.

“Nejauki taika”
Apie karą daug kalbama ir juo 

grasinama, bet visi sutinka, kad 
pradėti naują pasaulinį karą būtų 
savižudybė. Anglų žymiausias ka
rys maršalas Montgomery, šiuo 
metu lankydamasis Amerikoje 
taip išsireiškė: “Mūsų atominės 
bombos užtikrino taiką, bet labai 
nejaukią taiką”. Senai yra žino
mas posakis, kad ten, kur daug 
susirenka ginklų, jie patys gali 
pradėti šaudyti. Todėl, nors karo 
bijomasi, bet karo grėsmė nėra 
pašalinta. Taigi, nenuostabu, kad 
ti<|: Vakarai, tiek Rytai kalba 
apie taikos ir. saugumo užtikri
nimų.

Šitoj vietoj prasideda painia-* 
va. Nors vieni ir kiti kalba ir 
siekia to paties ir, rodos, turėtų 
lengvai susitarti, bet visos konfe
rencijos baigiasi, geriausiu atve
ju, tuo, kad nutariama sušaukti 
dar vieną konferencijų. Kodėl taip 
yra?

Kaip minėjau, Sovietai neatsi
sakė nuo dominavimo idėjos ir 
nuo jos atsisakyti negali. Jėga 
primesti savo santvarką jie galė
jo tik bendros suirutės metu ir 
tik mažoms tautoms. Pasaulinio 
karo jie bijo. Paliko tik vienas 
kelias, tai intrigų, kurstymų ir 
nepasitenkinimo kėlimo kelias. O 
tam jiems reikalinga taika. Jei 
ir ne visuotinė, tai bent Europo
je ir su Amerika. Atrodo, kad So
vietai į savo taikos ofenzyvą ne
įjungė Azijos ir Afrikos tik to
dėl, kad turėtų laisvas rankas 
Intrigoms tuose kontinentuose. GI 
Vakarų politikai mano, kad taika 
turi būti visuotinė ir Sovietai tu
ri sutelkti laisvę užimtiesiems 
kraštams, sustabdyti skverbimąsi 
į laisvuosius kraštus ir nutraukti 
diversinę veiklą demokratiniuose 
kraštuose. Tai visiškai priešinga 
Sovletif siekimams.

Nuviltas entuziazmas
Po kelių parengiamųjų draugiš

ki: pasirodymų: vizitas Jugosla
vijon, Sovietų vyriausybės galvos 
maršalo Bulganino ir rusų komu
nistų partijos I-jo sekretoriaus 
Kruščiovo susitikimas su Vakarų 
didžiaisiais politikais (JAV prezi

dentu, D. Britanijos ir Prancūzijos 
ministeriais pirmininkais), visos 

I šios konferencijos jokių praktiškų 
rezultatų nedavė. Tačiau, reikia 

kad Sovietų atstovai 
pasirodyti labai drau

giški. Tas jiems iš dalies pavyko. 
Pasauly pradėta kalbėti apie “Že
nevos dvasią”, tai yra apie drau
giškas ir gerais norais paremtas 
pastangas susitarti. Konferencijai 
pasibaigus Sovietai toliau varė 1 
savo taikos ofenzyvą: truputį su- Į 
mažino raudonosios armijos karių 
skaičių, pasirašė Austrijos taikos 
sutartį ir atitraukė okupacinę ka
riuomenę, pasitraukė iš Porkallos
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jamų prekių, bet duoda milionams 
žmonių darbą. Amerikiečių pirki
mo galia padidėjo, kas vėl savo 
keliu pakėlė kitų gėrybių produk
ciją. Amerika buvo ir liko tur
tinga ir Ji gali labai efektingai 
padėti savo draugams. Taip pat 
nepalūžo ir kiti Europos kraštai. 
Tie kraštai taip pat prisitaikė 
naujiems reikalavimams. Taigi, ir

lydlmi jie gėrėjosi požeminių trau- 
l kinių stotimis, baletu, meno ga
lerijomis, netgi matė kelis kolcho- 

. žus ir fabrikus. Bet šitai nepa
tenkino jžvalgessniųjų žurnalistų, 
kurie norėjo susipažinti su tikru 
sovietinio piliečio gyvenimu. Pa- 

. sirodė, kad keliavimas ribojosi tik 
tam tikrom vietom, kurias sovie
tai norėjo parodyti ir kurios to- 

j kiam lankymui buvo parengtos, 
i Laisvai pasikalbėti su paprastu 
darbininku taip ir neteko. Nege- 

I riau pavyko ir anglų-sovietų lal- 
I vynų pasikeitimas vizitais. Sovie- 
! tinis pilietis, kaip buvo už gele- 
, žinės uždangos, taip ir paliko.

Kur bus kita 
konferencija?

į Ženevą suvažiavo 4 didžiųjų 
valstybių užsienių reikalų minis
terial tartis dėl taikos, dėl ku
rios tų valstybių galvos nesusi
tarė. ši konferencija bene bus 

, viena iš keisčiausių taikos konfe
rencijų, nt« kiekvienas pasiūly
mas be jokių diskusijų kitos ša
lies atmetamas. Kodėl?

Vakarų atstovai mano, kad tai
ką užtikrinus yra būtina leisti 
Vokietijai susijungti per laisvus 
rinkimus ir vokiečių tauta turėtų 
pati apsispręstų dėtis prie Vakarų 
ar Rytų. Tas planas Sovietams 
yra visiškai nepriimtinas, nes nie
kas neabejoja, kad laisvus rinki
mus komunistai pralaimėtų ir 
Vokietija prisijungtų prie Vaka
rų bloko. O tai galėtų privesti 
prie laisvų rinkimų ir kituose 
Sovietų kontroliuojamuose kraš
tuose. Savo ruožtu Molotovas siū
lo panaikinti šiaurės Atlanto Ap
sigynimo Organizaciją ir sudary
ti bendrą Europos saugumo sis
temą, į kurią įeitų visos Europos 
tautos, o Vokietijos sujungimų 
nori atidėti ateičiai. Toks planas, 
jei jis būtų priimtas, visiškai nu
ginkluotų Vakarų Europą ir už
tikrintų Sovietų pozicijas Vokieti
joje ir kituose užimtuose kraš
tuose. Suprantama, su tuo negali 
sutikti Vakarai. O kadangi nie
kas nenori nusileisti, pasakyčiau, 
negali nusileisti' nestatydąmas 

savo saugumo ir interesų pavojun, 
tai susitarimui vilčių yra labai 
maža, arba ir visai nėra.

Tarp svarstytų ir atmestų pa
siūlymų yra prezidento Eisenhi- 
werio pasiūlymas pasikeisti kari
nėmis informacijomis ir leisti lėk
tuvams skraidyti ir daryti ne- 
trugdomai nuotraukas karinių 
įrengimų kitos šalies teritorijoje. 
USA užsienių reikalų ministeris 
Dulles pasiūlė, kad Sovietai leis
tų visai laisvai pasikeisti radijo 
Ir spaudos informacijomis, laistų 
laisvai sovietų piliečiams lankyti 
Vakarų kraštus, leistų necenzū
ruojamą spaudą ir panaikintų ko
respondencijos kontrolę, šie pa
siūlymai yra Vakarų atsakymas 
j Sovietų taikos propagandą. Jie 
iš anksto buvo pasmerkti nepasi
sekimui. Sovietai negali sutikti,

kad amerikiečiai fotografuotų Jų 
karinius įrengimus, jie negali su
tikti ir su Dulles pasiūlymais, nes 
tai reikštų galų jų sukurtai pa
sakai apie sovietinį rojų ir Vaka
rų darbininkų skurdų, o tuo pa
čiu, anksčiau ar vėliau, galų jų 
santvarkai.

Pasikalbėjimai su Titu ir 
Franku

Dabartinės Ženevos konferenci
jos keistumas ir beviltiškumas 
aiškėja jos dalyvių veikloje už 
konferencijos sienų. Ponas Dulles 
neleidžia veltui laiko tarp pasita
rimų. Pertraukų metu jis suspėju 
aplankyti gen. Franko ir pasikal
bėti su juo apie amerikiečių bazes 
Ispanijoje ir Amerikos pagalbą 
modernizuoti ispanų karines pa
jėgas. Kitos pertraukos metu jis 
pasimatė su maršalu Tito, kur 
stengiamasi atsverti sovietų dele
gacijos susitaikymo misisjos pa
darytą įspūdį. Sovietai irgi ne
snaudžia: jie, pasinaudodami ki
virčais tarp Egipto Ir Izraelio, 
sugebėjo surasti kelią savo gink
lams į arabų kraštus ir pasiūlė 
ekonominę pagalbą, kas juos įga
lins pasiųsti j tuos kraštus ir sa
vo propogandininkus. Tas jų žy
gis, jį sugretinus su vykstančiais 
neramumais prancūzų valdomoj 
šiaurės Afrikoje, įgauna ypatin
gos reikšmės, nes juo siekiama 
Vakarus išsprogdinti kolonijose.

Šiandien, nors Ženevos konfe
rencija dar nesibaigė, galima teig
ti, kad ji daugelio optimistų Ir 
koegzlstencialisstų lūkesčius smar
kiai nuvils.

S. KOVA — KOVALSKIS

• Nušalintasis Argentinos pre
zidentas Peronas sužsienių spaudos 
atstovams pareiškė, kad dabarti
nis režimas Argentinoje galįs iš
silaikyti apie 18 mėn<-sių. Jis esą 
sužlugsiąs dėl ūkinių sunkumų ir 
gyventojų nepasitenkinimo.

Reuteris praneša, kad šiuo me
tu naujoji vyriausybė išgyvena 
krizę.
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nėstais.

i
ir kitokio pobūdžio vaišėms.

PERVERSMAS
BRAZILIJOJE

/Hš Rio de Janeiro pranešama, 
kad krašto apsaugos ministeris 
generolas Lott, kilus nuomonių 
skirtumui tarp jo ir prezidento 
Carlos de Luz, perėmė žemyno 
kariuomenės vadovybę į savo ran
kas ir jėga privertė prezidentų 
atsistatydinti. Parlamentas jo vie
ton paskyrė senato pirmininkų 
Nereu Ramos.
Padėtis Brazilijoje tebėra įtemp

ta. Gatvėse bei strateginiuose taš
kuose stovi tankai ir kulkosvaidi
ninkai. Kariuomenė yra faktiška
sis šalies šeimininkas.

PIRMIEJI KARIAI 
VOKIETIJOS 

ARMIJOJE
Iš Bonnos pranešama, kad at

kuriamos Vak. Vokietijos armijos 
pirmieji savanoriai Jau davė prie
saikų. Tai būsimos armijos va
dai. Tarp jų yra buv. Hitlerio 
karo meto gen. štabo operacijų 
dalies viršininkas generolas Adolf 
Heusinger ir maršalo Romelio 
štabo viršininkas generolas Hans 
Speidel.

Naujoji Vak. Vokietijos armi
ja turės 12 divizijų, kurios bus 
šiaurės Atlanto Organizacijos ka
rinės vadovybės žinioje.

• Australijos federalinio par
lamento rinkimai paskelbti š.m. 
gruodžio 10 d. Priešrinkiminė 
kampanija jau prasidėjo.

Šiuose rinkimuose dalyvaus 
apie 250 lietuvių, apie tiek mū
siškių yra priėmusių Australijos 
pilietybę.
• Reuterio spaudos agentūra 

praneša, kad Prancūzija nutaru
si tiekti ginklus Egiptui ir Izra
eliui. Ginklų tiekimas Egiptui bu
vo nutrauktas po nedraugiškos 
Egipto radijo propogandos prieš 
Prancūziją.
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91 A Argyle Street, Parramatta

yra vienintelė vieta Sydnėjuje, kur Jūs galite apsirūpinti pagal

LIETUVIŠKĄ SKONĮ mėsos, pieno, žuvų gaminiais Ir ska-

Plačiausias maisto pasirinkimas vestuvėms, pasilinksminimams

BALTIA PTY. LTD.
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Vyrai, Laikykime Paraką Sausai
(Ne feljetonas)

J.P. Sartre savo knygoje “Kas 
yra literatūra”, palygindamas ang
lo ir prancūzo rašytojo visuome
ninę padėtį, pastebi, jog anglų 
plunksnos žmogus niekuomet ne
buvo pavojingas D. Britanijos 
santvarkai. Ir kaip toks valdan
čiųjų luomų buvo nustumtas į vi
suomenės užpečkį, j specialią keis
tuolių — mandrapypklų (high
brows) kastą. Anglosaksų kultū
rininkai kartų kartomis ir patys 
susitaikė su savo likimu, užsidarė 
į Londono Chelsea arba New- 
Yorko Greenwich Village getus, 
kaip žydai prieškarinėje Lietuvoje. 
Ne be to kad jie neturėtų laisvės 
rašyti (jos turi daugiau, negu bet 
kur kitur)! Tegu vaikai pažaid
žia. ..

Priešingai sako toliau J.P. Sart
re, Prancūzijos visuomenė ir vald
žia truputį prisibijo savo kultūri
ninkų, net gi priversta klausyti 
jų balso. Girdi, prancūzų revoliu
ciją sukurstė ne kas kitas, kaip 
rašytojas J.J. Rousseau ir encik- 
lopedistai. Net ir dabar spauda, 
pristatydama naują minister] pir
mininką, primena, kad jis nulieka
mu laiku rašo vaikams knygas, 
gerai nusimano apie muziką, yra 
išleidęs monografiją apie Goethės 
Faustą. Prancūzų visuomenė ger
bia savo minister], kuris be poli
tikos dar domisi kultūriniais rei
kalais. Kaip anglosaksų pilietis 
kvailai išsižiotų, jeigu jam spau
da praneštų, kad Eisenhoweris ar
ba Sir Anthony Eden laisvalai
kiais... rašo romanus (kad ir tik 
kriminalinius)! No, sir!

Lietuvoje matom tą pačią isto
riją, kaip ir visuose kituose ne- 
angliškai kalbančiuose kraštuose. 
Žemės ūkis, pramonė, administra
cija, amatai yra visuomeninio au
galo šaknys, kotas, mėsa, šakos, 
lapai, bet kultūriniai poreiŠklai yra 
to viso žiedas, kuris duoda gyve
nimui spalvą, kvapą ir medų. Me
dicinos gydytojai, kunigai, advoka. 
tai Ir agronomai sukurstė neprik
lausomybės sąjūdį Lietuvoje ne 
chirurginiu peiliu, ne brevijorium, 
ne paragrafais ir ne zuperio mai
šeliu, bet plunksna, spaudos dar
bu, klojimų vaidinimais, prakal
bomis, eilėraščiais, vadinasi, ne 
tiesioginiu tiems profesionalams 
darbu, o tiktai kultūriniu veikimu. 
Britų Imperijos galybę iškėlė in
dustrinė revoliucija, Ameriką iš
nešė j augštybes biznis, o ne dva
siniai sąjūdžiai. Vadinasi, kultū
rininkas tenai neturi jokios vietos 
visuomenėje.
Europiečiui, vadinasi, ir lietuviui 

esminga domėtis kultūriniu veiki
mu, esminga gerbti žmogų, kuris

PULGIS ANDRIUŠIS

kultūriškai veiklus, čia nesileis
kime į aptarinėjimus, kas gi ta 
pati kultūra. Tai nuvestų mus į 
labai tirštas džiungles, čia tik pa
svarstykim vieną to reiškinio as
pektą, būtent, ką mes vadiname 
kultūringu žmogum.

Kultūringo žmogaus sąvoka 
Lietuvoje labai konkreti, net kas
dieninės kalbos žodis, nereikalin
gas filosofinio aptarimo. Kultūrin
gas žmogus mums yra tas, kuris 
skaito spaudą, seka literatūrą, 
mokslo naujienas, domisi menu, 
teatru, muzika arba viena kuria tų 
sričių. Kultūringu gydytoju mes 
suprasdavom ne. tiktai gerą spe
cialistą, bet ir aplamai apsiskai
čiusi žmogų, susidomėjusi teatru 
(pav. dr. Zacharinas) ar kita kul
tūrine atmaina. Kultūringas ku
nigas ne tiktai gražius pamokslus 
sako, bet ir rašo meno istoriją 
(Dr. Jasėnas). Kultūringa moteris, 
kuri domisi grožine literatūra, pas 
mus dar nusipelnydavo įdomios 
moters vardą. Kultūringu žmogum 
galėjo būti ir ūkininkas ir darbi
ninkas ir registratorius. Antra 
vertus, buvo nekultūringų mlnis- 
terių, advokatų, mokytojų, meni
ninkų ir t.t. Vadinasi, būti kultū
ringu žmogum — domėtis kultū
riniais žygiais. Europoje ir tas, 
kuris gamina kultūrines vertybes 
ir tas, kuris jas vartoja yra kul
tūringi žmonės, nepaisant išsila
vinimo, luomo, profesijos. Ar mė
gėjai ar profesionalai vaidintų 
Šekspyrą ar Santvarą, jie mūsiška 
prasme atlieka kultūrinį žygį. Ar 
literatūros profesorius dėsto Vil
niaus studentams Rilkės poeziją ar 
smulkus įsatigos raštininkėlis skai
to Rilkės poeziją, mūsiške prasme 
ir profesorius ir studentai ir raš
tininkėlis yra kultūrnigl žmonės. 
Atsiminkime K. Binkio “Atžaly
ne" du siuvėjo gizelius: vienas jų 
blevyzga girtuoklis, o antrasis su
sidomėjęs knygomis. Mes tuojau 
sakom: šitas nekultūringas, anas 
— kultūringas!

Šią tradiciją mes paveldėjom Iš 
senovės graikų. Platonas ir Aris
totelis intelektualines dorybes laikė 
pačiomis augščiausiomis žmogaus 
dorybėmis. Vadinasi, ir tie žmo
nės, kurie siekė arba siekia tų 
dorybių yra siektiniauslas žmo
giškasis idealas. Tuo tarpu kai 
turto siekimas graikams yra tik 
žemiausių instinktų tenkinimas, 
maitinimas neraliuoto gyvulio, ku
ris lindi žmoguje. Tad graikai ir 
visus technologinius verslus laikė 
negarbingais, nevertais to dėmesio, 
kuris jiems dabar skiriamas ypač 

angliškai kalbančiuose kraštuose. 
Negarbingais dėl to, kad jie mus 
nukreipia nuo išminties, vadinasi, 
žmogaus esminio idealo siekimo, 
sužaloja mūsų sielą.

Kultūrinis veikimas mūsiške 
prasme yra to graikiško idealo 
atspindys, nors, gal, ir ne visi 
“Atžalyno” vaidintojai tatai žino. 
Ir klojimų vaidinimai rusų pries
paudos metu buvo to europinio — 
graikinio Idealo porelškiai. Kiek
viena surengta paskaita, Sydnė- 
juje, Los Angeles, Toronte, kiek
vienas koncertas, ansamblio pasi
rodymas, šventės minėjimas yra 
mums graikiškojo idealo puoselėji
mas, sutramdymas neraliuoto žvė
ries, įsigyvenusio ypač tremties 
žmoguje. Kiekvienas jaunas ar se
nas lietuvis, kuris domisi grožine 
literatūra, filosofija, menu, teat
ru (ne vien tik lietuvišku) didvy
riškai tęsia europinę, vadinasi, Ir 
lietuvišką tradiciją. Jis yra did
vyris, nes gyvena nuolatiniame 
apsiausties stovyje, iš visų pusių 
į jį vemia sierą ir ugnį platoniniai 
slibinai su žemiausių instinktų 
galvomis. Piktai agresingi slibinai 
su televizjomis, holivudinėmis 

srutomis, purvaspaude, šlamštakny- 
gėmis, prakaitpinlgių maišeliais, 
niekpalaikių reklamomis. Jei kie
no parakas sušlapo, sunku bus 
jam atsilaikyti apsiaustyje.

Tad laikykime paraką sausai, 
jei mes dar norim būti reikalingi 
tremties lietuviams, Lietuvai, na, 
Ir sau patiems.

* Prenumeratoriams jau išsiun
tinėtas Lietuvių Enciklopedijos šeš
tasis tomas, kurį redagavo dr. J. 
Puzinas. Tomas apima žodžius nuo 
Er — Iki Ga —. ir turi 543 pus
lapius.

* Greitu laiku iš spaudos išeis 
“Lietuvių prozos antologijos” pir
masis tomas, šiuo metu Bernar
das Brazdžionis jau. peržiūri ko
rektūrą.

VINCAS KAZOKAS

ŽVAIGŽDES

Panėręs žvilgsnį j gilius nakties skliautus 
Dažnai aš klausiu spindinčių gelmėj žvaigždžių 
Drauge su tūkstančiais tamsoj paklydusių širdžių 
Ir jieškančių Tavęs: Kur Tu?
Bet žvaigždės tyli, kaip if tu,
Jos nepasiekiamos, kaip Tu, 
Ir skrledamos vis amžinu ratu 
Galbūt ir jos Tavęs vis jieško ir neranda — —

LIETUVIŲ LIAUDIES ŠOKIU CHARAKTERIS
Liaudies šokiai yra kilę iš senų 

apeigų, primityvios kultūros su
kurtų žmogaus egzistencijai palai
kyti. Primityvus žmogus šokiui 
skyrė daug magiškosios galios, 
pajėgiančios geruosius ir piktuo
sius demonus, kurie tvarkė jo eg
zistenciją, palenkti savo naudai. 
Ir todėl šokiuose primityvioji tau
tos kūryba reiškėsi visu galingu
mu. šokiais tauta reiškė savo vi
dinius išgyvenimus, savo troški
mus, polinkius bei siekimus. To
dėl šokyje ryškiai atsispindi 
charakteris tautos, kuri jį sukūrė. 
Pagal tautos charakterį liaudies 
šokiai yra energingi ar svajingi, 
ugningi ar ramūs, lėti ar greiti. 
Maža to, šokiuose atsispindi tam 
tikros epochos, tam tikrų žmonių 
išgyvenimai.

Mūsų tautos liaudies šokiai, 
apskritai paėmus, yra lyriški, šo
kami gyvai, linksmai, žaisminga. 
Judėsio sulėtėjimas tam tikrais 
momentais palydimas greitais, gy
vais judesiais (Kepurinė, Blezdin
gėlė, Linelis). Tačiau, kad ir kaip 
greitai jie šokami, visada pasilie
ka švelnūs savo išraiška.

Kai kurie, jų turi draminį cha
rakterį (Lenciūgėlis, Oželis), ta
čiau juose vyrauja komiškasis ele
mentas. Vaizdavimo galia mūsų 
tautoje labai stipri. Ir tokie šo
kiai kaip Gyvataras arba Malū
nas, labai įspūdingai atvaizduoja 
pasirinktą temą.

Pagieža, neapykanta, kerštingu
mas ir kitos žmogaus aistros ne
pasireiškia mūsų šokiuose. Lietu
vis, kaip dainose, taip ir šokiuose, 
nemėgo parodyti sielos aistrų, bet 
ieškojo linksmumo ir grožio. To
dėl mūsų šokiuose nerasime iste
riškų šūkavimų bei konvulsingų 
judesių, kas randama negrų, mon
golų ir jiems giminingų tautų^šo
kiuose.

Šokiai išlaikę apeiginių šokių 
pėdsakus (Sukčius, Rugeliai, Sa
dutė, Kubilas, Mikita), šalia links
mumo, turi iškilmingumo pobūdį.

V.R. SAUDARG1ENĖ i Viduramžiuose visų Europos 
tautų mėgiamą pantomimą randa-

Dažniausiai jie iš dviejų dalių: 
apeiginių šokių frangmento ir vė
liau atsiradusios pramoginės da
lies.

Darbo šokiai yra energingi ir 
linksmi. Jie taip pat iš dviejų 
dalių: darbo veiksmo imitavimo h' 
pramoginės dalies. Jų tematika 
gana įvairi. Tai įvairūs lauko 
darbai, linų apdirbimas, nėrimas, 
malimas, amatininkų darbai, gyvu
lių bei paukščių pamėgdžiojimas 
(Lineliai, Rugučiai, Gaidys, Kal
velis, Dobilėlis).

Daugelis mūsų šokių yra pra
moginiai. Juose vyrauja žaismas, 
noras judėti ir judesių išreikšti 
jaunystės džiaugsmą, arba pasi
reikšti vaidybiškais gabumais prieš 
žiūrovus. Jie visi energingi, gy
vi.

Formos atžvilgiu mūsų šokiai 
labai turtingi. Juose dominuoja 
ratas, eilė, keturkampis, tiltas ar
ba lankas, bei minėtų formų kai
taliojimasis, pereinant iš vienos į 
kitą, ornamentiškal išreiškiant šo
kio idėją. Panaudojant tą patį ju
desį ir tą patį žingsnį, neužfik
suotas šokis keitėsi formos atžvil
giu, turtėdamas vis naujomis vis 
gražesnėmis geometrinėmis formo
mis. Formų įvairumas, arba šo
kio ornamentiškumas yra būdin
gas visoms žemdirbių tautoms, ku
rių šokius daugumoje kūrė mote
rys.

Mūsų šokių figūros apima ėjimą 
įvairiomis kryptimis, pynimą, kei
timąsi vietomis, prasilenkimą, pa
sivaikščiojimą poromis, rankų su
pimą, suartėjimą ir nutolimą, bei 
sukimąsi. Visuose juose atsispin
di priešistoriniuose šokiuose stip
riai pbarėžtas piršlybų motyvas. 
Net ir vėliau susikūrę kadriliai 
turi seną tradicinį pasivaikščioji
mą šalia vienas kito, bei nutoli
mą ir suartėjimą (Žekelis, šus- 
tas, Jonkėlis).

Šoklų senumą pabrėžia jų su
dėtis iš dviejų dalių: lėtosios Ir 
greitosios. Lėtoji dalis tai tiesio
ginis palikimas apeiginių šoklų, 
kur ne judesio greitis dominavo, 
bet išraiška. Viduramžiais tos rū
šies šokiams nustojus apeiginės 
reikšmės, pats šokis pasiliko, bot 
laiko bėgyje buvo paįvairintas 
pridedant ritmišką pasivaikščioji
mą, sukimąsi, arba šokinėjimą. 
Tempo ir motyvo kaitaliojimasis
yra būdingas visiems seniems šo
kiams kilusiems iš apeiginių šo
kių. O mes tokių šokių turime ne
mažai (Kepurinė, Sukčius, Sadutė, 
Blezdingėlė).

ine ir mūsų šokiuose. Dažniausiai' 
reiškiasi juose piršlybinis moty
vas: priartėjimas — nutolimas, 

' grąsinimas pirštu, plojimas ir ap- 
I sisukimas. Mūsų šokis Klumpako- 
■ jis ir į jį labai panašus.Bohemijos 
' šokis Husička, geriausi tų šokių 
| pavyzdžiai.

Ne tik motyvų bet ir žingsnių 
I atžvilgiu mūsų šokiai išlaikė se
noviškumą. žemdirbių tautoms 
būdingas siauras, uždaras žings
nis dominuoja juose. Yra nemaža 
ir pašokimų, kurie senovėje reiškė 
vaisingumo ir derliaus burtus. Ta
čiau šuoliai randami tik imitaci
niuose šokiuose (Oželis). Būdin
gesni žingsniai yra labai senos 
kilmės. Sukčiaus žingsnis visai 
atitinka labai senam graikų apei
ginio šokio žingsniui, šokamam 
Velykų pirmadienį. Šis jų šokis 
šokamas mūsų Sukčiaus žingsniu.

žingsnio senumą ir paprastumą 
padėjo išlaikyti tas faktas, kad 
mūsų šokiai kūrėsi ne uždarose
salėse, bet gamtoje, prie laužų, 
pievose, paupiuose, miško aikšte
lėse. Po kojomis turint ne slidų 
parketą bet pievą, judesys išliko 
natūralus. I šoklus neįsibrovė ne
natūralūs kojų bei rankų kilnoji
mai. Šokio ritmas sutapo su rugių 
bangavimu, kregždutės skridimu, 
malūno sukimusi.

Kuo senesnis šokis, tuo mažiau 
jame suslgrupavimų bei susipora
vimų. Grandinės šokiuose šokėjų 
skaičius neribotas (Lenciūgėlis, 
Blezdingėlė, Kupolė, Kubilas, Suk
čius). Kuo didesnis skaičius šokė
jų juos šoko, tuo didesnė buvo 

jų magiškjoi galia. Tuo tarpu daug 
vėliau atsiradusius kadriliu^ šoka 
griežtai nustatytas šokėjų skai
čius (šustas, Žekėlis, Jonkėlis). 
Daugumoje mūsų šokiai yra gru
piniai ir tik apie 18 a. atsiranda 
poriniai šokiai.

šokėjai, ar tai vyrai, ar tai mer
ginos, vienodai pasireiškia šoky
je. Nebėra solistų Ir statistų. 
Kaip bebūtų sudėtingos šokio fi
gūros, visi šokėjai juose vienodai 
dalyvauja. Tik šokiui tęsiantis il
gai, šokėjai keičiasi su žiūrovais. 
Labai dažnai šokiui vadovavo vie
nas šokėjas, pranešdamas sekan- 

i čią šokio figūrą.
šokio meliodljos daugumoje yra 

2/4, ar 4/4 takto. Atskirų šokių 
figūros dažniausiai apima 4, 8, ar
ba 16 taktų. Rečiau pasitaiko 12 
taktų.

Ritmą mūsų šokiai turi ramiai 
srovenančių Lietuvos upių ir ošian
čių miškų, rimtį ir linksmumą 
— Lietuvos kaimiečio, o grožį — 
Lietuvos gamtos.

P. PILKALNIS.

VAIDUOKLĖ PELĖDA
(PASAKA APIE UŽBURTĄ GELTONPLAUKĘ BAJORAITĘ IR 

JĄ IŠGELBĖJUSĮ JAUNIKAITĮ, KURIS PASKUI JĄ VEDĖ IR 
ŠAUNIAS VESTUVES IŠKĖLĖ, KURIOSE, SAKOSI, DALYVA
VĘS IR ŠIĄ PASAKĄ PASEKĘS RUDĖNŲ PRANO SENELIS)

(Pradžia 43 nr.)
— Neimk žiedo! Jis tau dar ne- 

laimę užtrauks.
Apsidairo jaunikaitis — nieko 

aplink nematyti. Pasilenkia ir pa
ima. Jis jaučia: šiurpuliai kūnu 
nubėgo. Ir vėl girdi balsą:
— Daber mokėk jį išsaugoti: nie

kam nerodyk, nes jei kas pamatys, 
tikrai tave nelaimė ištiks.

Ir vėl balsas paslaptingas, tar
si iš debesų atskridęs.

Išlipo bernaitis iš duobės ir ei
na. Ir tik dabar pasijuto žvėriš
kai Išalkęs esąs.

Eina,o kojos linksta iš nuovar
gio, pilvas gurgia iš bado. Ir štai, 
— žiburėlis pamiškėj bespinksąs. 
Priėjo prie trobelės ir mato pro 
langą: du vyrai susėdę prie stalo, 
o prieš juos garuoja keptas avi
nas. Valgo jie dideliais kąsniais, 
net ūsai braška. Beldžiasi jauni
kaitis j duris, o kai jas atidarė 
barzdyla, tai jis šiam ir sako:

— Esmi labai alkanas, gal gau
čiau ko užvalgyti?

Pasižiūrėjo vyras j jaunikaitį ir 
sako:

— Ne tokie dabar laikai, kad 
praėjūnus veltui maitintume. Jei 
turi pinigų, ar šiaip kokį gerą 
daiktą — gausi avino kulšį.

Jaunikaitis, vos ant kojų bepa
stovėdamas, prisipažino pinigų ne
turįs ir rankoje tvirčiau suspaudė 
žiedą. Ne, žiedo jis neatiduotų Ir 
už visą avinų kaimenę. Ir išsvir
duliavo iš trobelės, palydėtas vy
rų pikto juoko.

Atsigulė po medžiu pailsėti ir 
užmigo: sapne gardžiausius val
gius ragauja, kepto avino kulšį 
graužia, o kai pabudo saulė bu
vo jau augštai ir dabar pajuto dar 
didesnį alkį ir troškulį. Bet čia, 
lyg iš kelmo būtų iššokusi — se
nutėlė uogų gražiausių pintinėle 
rankose bekiūtinanti .

Jaunikaitis jai ir sako, tokiu ty
liu, verkšlenanču balsu:

— Močiut, esu labai alkanas ir 
ištroškęs, duok bent saujelę uogų...

— Et, tu, tinginių maišeli, ar 
nematai kokios puikios uogos miš
ke raudonuoja? Tik pasilenkti rei
kia ir valgyk kiek nori. Aš gi, 
matai, sena ir visą rytą rėplinė- 

jau, kol prisirinkau krepšelį. O tu, 
jaunas...

Pakilo svirduliuodamas bernaitis 
ir nuėjo į mišką. O čia, beveik 
prie pat nosies, supasi raudonų 
aviečių kekė. Siekė jaunikaitis pa
siskinti kekė, — lyg paukštė rau- 
dongūžė, — per sieksnį j šalį nu
šoko. Vėl jfs kitos kekės sieikė 

— ir ši nuskrido. Puolė prie tre
čios — ši tiesiog iš rankos išsly
do. Jėgų netekęs parkrito ant sa
manų ir žoleles pradėjo valgyti.

Bet tai būta karčių ir šiurkščių 
žolių, kurios netiko nė gyvulių pa
šarui.

Rankomis atsiremdamas, kojo
mis pasispirdamas, jaunikaitis 
pradėjo šliaužti iš miško. Jis ti
kėjosi kaip nors Iki vakaro liepą 
pasiekti. Bet jėgos buvo išsekę ir 
liežuvis svilo prie go
murio. Miško pakrašty gi mato: 
gražiai apsirengęs ponaitis, lazde
le švytuodamas, lengvu lagaminė
liu kitoje rankoje — tiesiai prie 
jo beateinąs.

— Drauguži, atrodo pavargęs 
būsi? Gal ir praalkai mažumėlę? 
O tokioj kaitroj ir gerti būsi iš- 
sinorėjęs, ar ne?

Tai taręs ponaitis atvėrė savo 
gelsvos odos lagaminėlį, paklojo 
ant žolės balto lino drobulę ir 
pradėjo ant jos krauti keptus viš
čiukus, duonos balčiausios riekeles, 
obuolius ir kriaušes gražiausias, 
net medaus stiklinaitę šalia vyno 
butelio pastatė.

Jaunikaitis jau tiesė ranką 
prie duonos, nes manė, geraširdis 

ponas, jam visa tai padėjo, bet 
šis staiga viską į šalį patraukė ir 
saldžiai nusišypsojęs tarė:

— Neskubėk jaunas žmogau. 
Pakalbėkime truputį. Aš tau duo
siu skaniai pavalgyti, o tu man 
ką nors atminimui duosi.

— Aš nieko neturiu, ką galė
čiau tau duoti, — sako jaunikai
tis.

— O žiedą, che,che, kam tu jį 
laikai kišenėje? Bet jeigu tu ne
nori su juo skirtie,, tai bent paro
dyk man ir galėsi viską paimti, 
— parodė tas riestaūsis ponaitis 
į valgius ant drobulės.

Suprato jaunuolis gundytoją su
tikęs. Užmerkė akis ir pro su
kąstus dantis tarė:

— Mirsiu, bet tau žiedą nei 
duosiu nei rodysiu — žodį tesėsiu.

Ilgai dar jį gundė ir žiedą vilio
jo ponaičiukas, bet jaunikaitis bu
vo tvirtas it ąžuolas. Pagaliau jis 
ponaičiui liepė susikrauti savo 
viščiukus ir keliauti savais keliais.

Tik saulei leidžiantis ponaitis 
pranyko, o jaunuolis pradėjo šliau
žti prie dvaro liepos. Sunkus tai 
buvo kelias: akmenys, krūmokš
niai raižė rankas ir veidą. Suply- 
šęs, susikruvinęs naktį pasiekė 
liepą. Atsisėdo ir laukia. O čia, 
prieš pat vidurnaktį, vėl tas pats 
ponaitis atstraksi: pasimaivo, pa
sikraipo ir sako jaunikaičiui:

— Na, neatrodo, kad būtum 
kvailas bernas, tad nesuprantu ko 
čia daber kankiniesi. Duok man 
žiedą ir aš tave padarysiu turtin

gu ir galingu: gausi dvarą did
žiausią, pinigų visą maišą ir gy
vensi gražiai, sau uliosi linksmai. 
O jei ne — vesi tą išverstakę pe
lėdą. Pagalvok tik: kaip tu su 
tokia pabaisa gyvensi!

— Atstok tu nuo manęs, gundy, 
tojau, — sako silpnu, bet griežtu 
balsu jaunikaitis. — Aš jos neža
dėjau vesti, o ką prižadėjau — 
tesėsiu.

Suūkė liepoje pelėda ir ponai
tis pranyko, kaip kamparas išgara
vo. Pelėda dar kartą suūkė, bet 
šį kartą taip griaudžiai, taip šir
dį veriančiai ir staiga virš jo gal
vos suplasnojus tarė:

— Narsus ir šaunus esi jauni
kaiti! Daug iškentėjai, bet nepa- 
lūžai ir nepabūgai. Bet dar ne
viskas, nors esu Jau visai netoli 
išgelbėjimo ribos. Tereikia tik 
vieno tavo žodžio. Kaip Jau tau 
sakė tas gundytojas, tu turi pri
sižadėti mane vesti. Ir jeigu pri
žadi — turi čia pat mane pabu
čiuoti.

Jaunuolis buvo benorįs žodį tar
ti, bet pelėda vėl pradėjo jį tokiu 
gailiu ir maloniu balsu prašyti, 
maldauti, kad jaunuoliui jos pagai
lo ir jis nusiminęs tarė:

— Gerai. Sutinku, nes jau vis- 
tiek nesitikiu iki ryto išgyventi...

— Duok dabar man tą žiedą ir 
pabučiuok mane, — džiaugsmin
gai suūkė pelėda.

Nenoromis jaunikaitis apkabino 
didelę pašiurpusią pelėdos galvą 
ir užsimerkęs siekė jos kumpo 

snapo. Bet vos jį palietęs atšoko 
ir atsimerkęs žiūri: lelkna, it 
nendrė, nematyto grožio gelton
plaukė mergina prieš jį bestovin
ti, puikiomis rausvomis lūpomis 
meiliai besišypsanti. Jaunuolis, žod
žio negalėdamas iš nustebimo pra
tarti, žiūrėjo į šią merginą, ir 
nežinia ar būtų prakalbėjęs, jeigu 
buvusi pelėda — gražioji bajorai
tė nebūtų prašnekusi:

— Eikš mano išvaduotojau! Pri
vargai ir prikentėjai, dabar einam 
į mano dvaro rūmus, kur tu pa
ilsėsi Ir pavalgysi, o mane vedęs 
būsi tikruoju viso dvaro šeimi

ninku.
Ir taip įvyko: buvo iškeltos šau

nios vestuvės, kokių šioje apylin
kėje niekas nebuvo regėjęs: upės 
vyno tekėjo, jaučiai ant jiešmų 
kepė ir linksminosi visi ir niekam 
nieko nestigo.

O jaunikaitis ir jo gražioji žmo
nelė su visais maloniai kalbėjosi, 
visus vaišino, ir, kaip Raudėnų 
Prano senelis, tas didelis pasako
rius porino, tokios laimingos po
ros ir tokios puotos jis niekada 
per visą savo ilgą gyvenimėlį ne
buvo matęs.

— Taigi, vaiki, jeigu anas vy
ras būtų pasidavęs gundymams, 
jeigu nebūtų savo žodžio tesėjęs — 
Jis būtų elgeta vaikščiojęs, vai
duoklė pelėda Ir šiandien savo 
klaikiais ūkavimais žmones gąz- 
dintų, — papsėdamas pypkę baigė 
šią pasaką Raudėno senelis.

(Pabaiga.)
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Su šiuo didžiojo kovotojo dr. 
Vinco Kudirkos šūkiu 1946 m. ko
vo mėn. 13 d. akademinio Jauni
mo būrelis Tuebingene organizuo
tai išėjo j lietuviškąjį} visuomenę 
ir ypatingai i jaunimą.

Mūsų tautos tragiškoji padėtis 
po antrojo pasaulinio karo sudarė 
esminę Sambūrio “šviesa” atsira
dimo priežastį. Kai tiesioginė fi
zinė kova su Lietuvos okupantu 
buvo neįmanoma, Sambūris "švie
sa” pasirinko, kaip anuo taip ir 
šiuo metu, tikslingiausią kovos 
būdą už tautos laisvę — dvasinę 
rezistenciją. Kaip matyti ir iš ide
ologinių gairių preambulės, Sam
būris “šviesa” visų pirmiausia yra 
rezistencinis sąjūdis.

“Šviesa" nuo pat pirmųjų savo 
įsikūrimo metų iki šios dienos iš
laikė grynai nepartinį pobūdį. Va
dinasi, pats Sambūris nepreten
duoja į jokią politinę partiją ir 
bet kokiais ryšiais nėra susijęs su 
lietuvių visuomenėje egzistuojan
čiomis partijomis. Taigi, Sambū
ryje telpa visokio politinio nusi
statymo asmenys.

Blaiviai galvojant, religiniai 
skirtingumai apskrtai, o ypač 
tremtyje, neturėtų trukdyti su
telktiniam darbui už kenčiančios 
tautos laisvę, "šviesa" ir šiuo at
veju savo ideologinėse gairėse kiš
kiai užakcentavo religinę toleran
ciją ir tuo Sambūrį atvėrė bet 
kurio religinio įsitikinimo asme
nims.

Kaip tik dėl to, kad Sambūris 
atsiribojo nuo politinio partišku
mo ir laikėsi religinės toleranci
jos, jau pačiais pirmais gyvenimo 
metais Jis nusilaukė plataus pasi
sekimo. Vokietijos universitetuose 
steigėsi skyrius po skyriaus ir jų 
skaičius išaugo iki dvylikos. Be 
to, “šviesa” įsisteigė Prancūzijo
je, Šveicarijoje, Švedijoje, Italijo
je, Argentinoje ir daugelyje kitų 
kraštų, kur skyrių ir nebuvo, bet 
atskiro asmenys palaikė ryšį su 
Sambūrio centru. Studentų tarpe 
“Šviesa" išaugo J stiprią organi
zaciją; studentų atstovybės dažnai 
buvo išrenkamos arba vien iŠ 
“Šviesos" narių, arba švieslečiai 
sudarydavo didelę daugumą.
' Prasidėjus masinei emigracijai,

Žodis humanizmas gali būti įvai
riai suprantamas. Kasdieniniame 
gyvenime šiuo žodžiu mes išreiš
kiame visus tuos žmogiškuosius 
veiksmus, kurie turi pozityvią, eti
niu požiūriu teigiamą prasmę. Iš 
kitos pusės humanizmas gali būti 
suprastas kaip filosofinė etinė dok. 
trina, statanti patį žmogų pasau
lio centre, kuri sudaro antropo
centrinę pasaulėžiūrą, šisai, dokt
rininis humanizmas ir sudaro pa
čią plačiausią bazę, kuria remiasi 
žmonių tarpusavio santykiai, bū
tent, socialiniai santykiai. Taigi 
humanizmas yra drauge ir sociali, 
nė doktrina, kuriai mastas yra pat
sai žmogus, jo nelygstama verty
bė. Tačiau, nežiūrint to, humaniz
mas susilaukia daugelio priekaiš
tų kaip tik iš tų pasaulėžiūrų, 
kurios žmogui taiko visai kitokį 
mastą, neatsižvelgiant į tai, ar jis 
žmogui tinkamas, ar ne. Tokiu 
būdu gaunasi savotiškas prokrus- 
tizmas, kuris prievartiniu keliu 
žmogų nori ištempti ligi norimos 
normos, arba jį nori negailestingai 
apkarpyti, jeigu žmogus vienokiu 
ar kitokiu būdu tas duotąsias pro- 
krustines normas yra peraugęs. 
Dar daugiau: humanizmui prime
tama, kad jis privedęs prie tokių 
ekstrėmų, kurios patį humanizmą 
prlvedusios prie visiško bankroto. 
Taip, sakysim, šių dienų socialinės 
apraiškos, kaip nacizmas arba ko
munizmas esą to paties humaniz
mo konsekventinės išdavos, šito
kie priekaištai grindžiami kaip tik 
tuo, kad esą, humanizmas žmogų 
suabsoliutinęs ir kaip tik to su
absoliutinimo išdavos baigėsi to
kiais nužmoginimo vaisiais.

Vis dėlto tekiems priekaištams 
nėra realaus pagrindo. Visų pir
ma humanizmas, statydamas pag- 
rindan patį žmogų, visai nekalba 
apie kokį nors žmogaus suabso
liutinimą. Iš kitos pusės augščiau 
paminėtosios totalitarinės pasaulė. 
žiūros nieko bendro neturi su pačiu 
humanizmu. Kiekviena pasaulėžiū
ra, jeigu ji tik kėsinasi į žmo-
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visos lietuvių bendruomenės gy
venimas Vokietijoje ir bendrai Eu
ropoje pasikeitė iš pagrindų. Sam
būris “Šviesa”, suprasdamas besi
keičiančio laiko reikalavimus, 
1949 m. persiorganizavo iš grynai 
akademinės organizacijos į kultū
rinę visuomeninę organizaciją. Ta
čiau principai, išdėstyti ideologi
nėse gairėse, nepasikeitė ir jų lai
komasi iki šios dienos.

Kad šis žingsnis buvo tikslus, 
byloja tolimesni įvykiai. Su prasi
dėjusia emigracija “Šviesos” sky
riai steigėsi JAV-se, pvz., New 
Yorke, Chicagoje, Worchesteryje, 
Detroite ir kitur, o taip pat Kana
doje ir galų gale tolimiausiame 
kontinente Australijoje.

Australijoje "Šviesos” skyriai 
veikia Sydnėjuje, Melbourne ir 
Canberroje.

Sydnėjaus skyrius veikia penkti j Canberros skyrius parodė džiugi-

SAMBŪRIO “ŠVIESA” IDEOLOGINES
GAIRES

1. Sambūris laiko žmogaus asmenybę augščiausia vertybe 
racionaliame pasaulyje. Pasaulėžiūrai susidaryti žmogus turi 
visišką laisvę. Bet kokie įsitikinimai religijos atžvilgiu gerbia
mi.

2. Kiekvienas žmogus turi stengtis ugdyti savo asmenybę 
aktyviai dalyvaudamas kultūriniame ir visuomeniniame gyve, 
nime.

3. Žmogus santykiaudamas su kitu žmogumi vadovaujasi 
artimo meilės principu, jam padeda, gerbia jo asmenį ir pa
žiūras.

4. Visa socialinė organizacija turi tarnauti žmogui, kaipo 
asmeniui ir bendruomenės nariui, jo nepajungdama totalitariz
mui. Atskiras asmuo bendruomenės interesus stato augščlau sa
vo interesų, kai bendruomenės tikslai sutampa su žmonijos sie
kimu užtikrinti žmogui laisvę ir gerbūvį.

5. Tinkamiausias žmogaus gyvenimo bendruomenėje sąly
gas užtikrina demokratiniai principai. Bendruomenės organiza. 
ciją, kuri tuos principus savo ideologijoje ar veikloje neigia, 
Sambūrio nariai laiko sau priešinga.

6. Žmogus gali geriausiai Išplėtoti savo pajėgas tautoje. 
Kiekviena tauta turi teisę tvarkytis laisvos nepriklausomos 
valstybės pagrindais, derindama savo siekimus su tarptautinio 
solidarumo idėja.

7. Sambūris, kaipo kultūrinės ir visuomeninės saviauklos 
organizacija, nesiriša su jokia politine partija ar srove.

ISDUOTASAI HUMANIZMAS
gaus integralumą, jau tuo pačiu 
išduoda patį humanizmą. Dar dau
giau: humanizmą kaip tokį gyve- 
niman pašaukė kaip tik panašios 
ekstremos, kurios siekė žmogų 
pavergti jei ne fizine, tai dvasine 
prasme, štai dėl ko ir šiandieni
nis humanizmas po įvairių totali
tarinių bandymų dar tebėra žmo
nėms idealu. Žmonės Ilgisi kaip tik 
tokios socialinės santvarkos, ku
rioje būtų respektuojamas kiekvie
nas žmogus, neatsisžvelgiant nė į 
jo įsitikinimus. Tiesa, šia krypti
mi jau yra daug pasiekta. Jeigu 
antikini pasaulį, kuris daugelio 
akimis dar ir dabar tebegalioja 
Kaip idealusis, charakterizuoja 
dėsnis homo homini lupus, ir var
gu ar šisai dėsnis galioja ir da
bar. Kaip antitezę anam antikos 
pasaulio charakterizavimui krikš
čioniškoji pasaulėžiūra iškėlė nau
ją ekstremą — artimo meilę, ku
ri, deja, per tuos porą tūkstan
čių metų nedaug kuo save 
pateisino. Nes gi meilė save esme 
visų pirma bazuojasi individuali
niais santykiais, bet negali būti 
taikoma visuotiniu mastu. Mylėti 
tikrąja prasme įmanoma tiktai tą, 
kuris yra pažįstamas, konkretus 
ir būtinai šitas, bet ne kiekvienas 
ar bet kas. štai dėl ko ir krikš
čionybės skelbiamą artimo meilę 
su tvirtu pagrindu galima laikyti 
kaip vieną iš idealiųjų ekstremų, 
kuri mūsų tikrovėje niekados ne
bus galima pilnai įgyvendinti. Tuo 
tarpu pats gyvenimas negali būti 
sotus tuo, kas yra arba skelbiama 
kur nors kitur. Gyvenimas yra 
tikrovė, kuriai reikalingi dėsniai 
hie et nunc, bet jokiu būdu ne 
tie, kurie stovi šalia.

Humanizmas neskelbia meilės vi
suotiniu mastu, nes toks mastas 
visuotine prasme negalioja, tačiau 
lumanizmo dėsnis yra r e s p e k- 
tas žmogui, respektas, kuris 
nėra ideali, bet konkreti bazė, nor
muojanti žmonių santykius. Gali

J.P. KEDYS

metai ir per penkerius metus 
reguliariai kas mėnuo buvo ruo
šiami įvairaus pobūdžio parengi
mai, kaip paskaitos, minėjimai, li
teratūros vakarai, forumai, specia
lūs vakarai studijuojančiam jau
nimui, filmų vakarai, ir t.t. šie 
parengimai yra atviri visai lietu
viškajai visuomenei ir paprastai 
susilaukia plataus dėmesio.

Seniausias skyrius Australijoje 
yra Melbourne. Jis veikia jau šeš
ti metai. Pradžioje šis skyrius sa
vo veiklą plėtojo daugiau savo na
rių tarpe, bet paskutiniuoju metu 
pradedama išeiti į plačiąją visuo
menę. Melbourne skyriaus ruošia
mi parengimai taip pat yra įvai
raus pobūdžio; paskaitose randa
mos ir mokslinės ir visuomeninės 
temos.

Tik prieš metus laiko įsisteigęs

VINCAS KAZOKAS

žmogaus nemylėti, gali Jo net ir 
nekęsti, tačiau visokiais atvejais 
įmanoma žmogų respektuoti, nes 
kiekviename žmoguje matome ir 
patys save. Nebuvo respektuoja
mas žmogus tada, kada galiojo 
dėsnis homo homini lupus, labai 
siaura prasme vadovaujamasi res- 
pektu sekant dėsnį — mylėk sa
vo artimą, nes tasai respektas 
siekė tik tol, kol siekė ir apėmė 
mūsų meilė. Su meilės sąvoka la
bai tampriai susietos kitos sąvo
kos, kaip savas ir svetimas, arti
mas ir tolimas. Tuo tarpu respek- 
to orbitos ką tik minėtos šaluti
nės sąvokos nevaržo, greičiau jį 
kaip tik labiau užakcentuoja, nes 
šiuo atveju visai negali būti koti
ruojamas nei tavo asmeninis įsi
tikinimas, nei pasaulėžiūriniai nu
sistatymai. Juo labiau respektas 
imtinas dėmesin, atsimenant tai, 
kad nė vienas nėra neklystantis, 
kad kiekviena psaulėžiūrinė tiesa, 
kokia ji bebūtų, tegali būti pri
imama tik reliatyvine prasme, nes 
gi absoliučios tiesos mes nepa
žįstame ir jos negalime pažinti. 
Gi reliatyvinė tiesa yra ne kas 
kita kap tik absoliučios tiesos vai
dinys, kurios tikrumu mes nieka
dos nesame garantuoti.

Su respektu neatskiriamai sie
jasi ir tolerancijos sąvoka ir kaip 
tik šiąja tiesos prasme. Toleran- 
tas niekados negali būti tasai, ku
ris kituose įžiūri klaidą, o patsai 
nesugriaunamai įsitikinęs savo 
tiesos tikrumu. Štai kodėl totalis- 
tinio pobūdžio pasaulėžiūroms yra 
svetimas tolerancijos jausmas, o 
tuo pačiu ir joms nepriimtinas 
respekto postulatas. Jacques Ma- 
ritain, žinomas šių dieną prancū
zų filosofas, kalbėdamas apie nau
jąjį humanizmą, kaip tik ir iške
lia pagrindinius humanizmo dės

nančių veiklos rezultatų savo pe
riodiniais parengimais ir aktualių 
problemų nagrinėjimu. Nežiūrint, 
kad Canberroje ' lietuviškoji ben
druomenė nėra gausi, į “šviesos” 
parengimus visada susirenka gra
žus būrelis tautiečių. Canberros 
kultūriniame gyvenime “Šviesos" 
įnašas yra svarus.

“Šviesos” Sambūris šaukia ir 
telkia liberalinį (plačiąja šio žod
žio prasme) lietuvių jaunimą kelti 
ir nagrinėti mūsų amžiaus prob
lemas ir ruoštis būsimos laisvos 
Lietuvos atstatymui, “šviesa”, bū. 
dama dvasinės rezistencijos są
jūdžiu, sielojasi ir dirba ne tik 
dėl lietuviškos sąmonės išlaikymo, 
bet ir dėl jos sudinaminlmo, o 
taip pat ir dėl jos išplėtimo, pa- 
kurstant ir patraukiant kiekvieną 
lietuvį spręsti tautos, žmonijos ir 
žmogaus problemų lietuvių tauti
nėje bendruomenėje. Tokiu būdu, 
"Šviesa” kovoja su nutautėjimu 
ir defetizmu kovoje dėl Lietuvos 
laisvės, “šviesa” atmeta statišką 
visuomenę, nes tik dinamiškoji, 
kovojanti dėl savo tautos laisvės 
yra prasminga. Mes, kaip lietuvių 
bendruomenės dalis, turime būti 
“apsikrėtė” pačiom moderniausiom 
problemom, turime būti pačiame 
avangarde kovotojų dėl šviesesnės 
tautų ir žmonijos ateities bei dėl 
laisvo žmogaus. "Šviesa” pasisako 
už žmogaus kaip individo teisę 
kurti savo dvasinę egzistenciją in
dividualios pasaulėžiūros forma. 
Todėl “šviesa” laiko, kad tik de
mokratinė santvarka laiduoja vi
sas sąlygas žmogui dirbti, gyven-- 
ti ir kurti. Vienas iš ryškiausių 
“Šviseos” bruožų yra Jos sintetiš- 
kumas: ji apjungia bendram dar
bui įvairių pasaulėžiūrų, konfesi
jų ir įvairių politinių įsitikinimų 
žmones mūsų visų vyriausiam 
tikslui — Lietuvos išlaisvinimui. 
“Šviesa” savo veiklą grindžia 
krikščioniškosios etikos pagrin
dais. (Gi, Sambūrio gairių pirma
me punkte pasakyta: bet kokie re
liginiai įsitikinimai gerbiami.) 
šviesietls, bendradarbiaudamas su 
kitais, vadovaujasi aktyvios arti
mo meilės prinepu.

Vilius Pitkunigis.

nius, kurie, savo esme beveik nie
kuo nesiskiria nuo dabar supran
tamo humanizmo tik gal su tuo 
skirtumu, kad pas Maritainą tasai 
naujasis humanizmas įgyja dvi
gubą pasaulėžiūrą: viena, jau pat
sai humanizmas kaip toks yra pa
saulėžiūra, ir antra, Maritainas 
kalba tiktai apie krikščioniškąjį 
humanizmą. Vis tik Maritainas pa
daro neįtikėtiną šuolį ir kaip tik 
paties humanizmo labui (dėl ko jis 
ypač iš konservatyviųjų katalikų 
pusės yra aštriai puolamas), kad 
humanizmas ir tiktai jis tegali bū
ti anoji realioji bazė, ant kurios 
be konfliktų gali sutilpti ir visos 
kitos pasaulėžiūros. Kitaip sakant, 
Maritainas ateities visuomeninėj 
santvarkoj užakcentuoja patį hu
manizmą kaip idealiosios santvar
kos bazę priskirdamas religinius 
bei kitokius įsitikinimus paskiriems 
individams, kaip jų asmeniškus 
reikalus. "Net jeigu vienas vienin
telis pilietis skirtųsi nuo visų žmo
nių tikėjimo, jo teisė neturėtų 
būti varžoma”, pabrėžia jis (žiūr. 
Aidai 1955 m. Nr. 4-5). Tokio taip 
giliai ir plačiai suprasto humaniz
mo mūsų amžius tiktai gali ilgė
tis.

Iš kitos pusės patsai humaniz
mas ranka rankon eina drauge su 
demokratija. Nes kiek humaniz
mas apsprendžia atskirų individų 
santykius Ir jiems suteikia nor
mas su plačiausiom laisvėm, tiek 
demokratija yra valdymosi forma 
su humanistiniu pagrindu Huma
nizmas susprogdino beveik tūks
tantį metų trukusį viduramžių re
liginį totalizmą, jis taip pat su
griovė ir monarchinį absoliutizmą 
su Prancūzų Revoliucija iškelda
mas žmogaus teisių deklaraciją. 
Tačiau šisai visas kelias nuo hu
manistinio sąjūdžio ligi šiandien 
tėra daugiau teoretinis svarsty
mas, negu praktiškasai bandymas 
jį įgyvendinti. Iš istorijos ir prak
tikos yra gerai žinoma, kaip yra

IDĖJINIO ATGIMIMO!
VYT. DONIELA

Kad istorijos bėgyje iškyla teorijoje atkakliai laikomasi ku- 
jvairios pasaulėžiūros, yra pa- j riame nors istoriniame laikotar- 
prasta empirinė tiesa. Kiekviena' pyje suformuluotų estetikos dės- 
šių pasaulėžiūrų, siekdama savos nių.
egzistencijos išlaikymo ir sutvir- 
tėjimo, su nepasitikėjimu žiūri 
į greta egzistuojančią skirtingą 
mintijimo formą, o įsigalėjusi net 
stengiasi užgniaužti Jos dvasią. 

Todėl istorinis žvilgsnis su atsar
gumu stebi šių pasaulėžiūrų ne
klaidingumo pretenzijas, kuriomis 
jos stengiasi užsitikrinti pirmeny
bę prieš kitas. Tik tam, kurio 
akiratis apsiriboja dabartimi, 
praktiškas kurios nors pasaulėžiū
ros įsitvirtinimas tampa tiesos 

įrodymu Ir, kitaip tariant, tokiam 
jėga virsta tiesa.

Bet įsigalėjusi pasaulėžiūra rei
kalauja, tiesos vardan, taip pat 
ir užmiršti idėjų gvildenimo lais
vę. Kiekviena idėja “oficialiajai 
pasaulėžiūrai” yra arba priimtl- 

■ na, arba ne, kaip tai nuspren
džia a priori išdėstyti principai. 
Naujų idėjų nagrinėjimas tada 
esti pavojingas, nes, geriausiu at
veju, idėja tik patvirtins iš anks
to nustatytus dėsnius, o ne taip 
jau geru atveju ji gali nuvesti 
galvojantį žmogų klaidingu ke
liu. Laisvės lieka tik mintijimui 
iš anksto apspręstuose rėmuose. 

Bet tada jieškojimas netenka pras
mės, nes visi atsakymai jau yra 
rasti, nors jie gal dar nėra žinomi 
jieškotojui. Bet nėra reikalo nei 
klausimo spręsti, pakanka atsi
versti atsakymų puslapį.

šios “oficialiosios pasaulėžiūros” 
kova su naujomis idėjomis vyksta 
visais laikais, m žiūrint koks jos 
turinys. įsitvirtinusi pasaulėžiū
ra kovoja visais frontais, nes bet- 
koks kūrybinis laukas slepia ir 
pasaulėžiūrinį elementą. Ne vien 
tik filosofinių principų išdėsty
mas, bet ir kiekviena kultūrinė 
sritis tampa palenkta pasaulėžiū
riniams išskaičiavimams. Litera
tūroje gali rodytis tik vienos rū
šies idėjos ir kai susiduria idėja 
ir estetinė vertė, konfliktą nule
mia idėja. Mene taip pat apri
bojamas objektų pasirinkimas, o

sunku keisti visuomeninius pag
rindus. Vargu ar kada nors hu
manizmas griebsis revoliucinio 
metodo. Gi kultūrinis kelias yra 
labai ilgas. Tačiau iš kitos pusės 
nieko nepadės net ir revoliucinis 
perversmas, jeigu pati visuomenė 
kultūriškai tam nebus pribrendusi. 
O šito kultūrinio subrendimo ne
išvengiamai reikia, nes iš tikrųjų 
humanizmas ir yra ne kas kita, 
kaip tojo kultūrinio žmogaus su
brendimo vaisius. Taigi kiekvienas, 
kuris bando humanizmą apkaltinti 
žmogaus nužmoginimu arba jam 
primesti nacizmo, komunizmo ar
ba kitokio totalinio zmo išvadas, 
tasai ne tik kad išduoda patį hu
manizmą, bet drauge ir pats išsi
duoda, kiek jam trūksta ligi kul
tūrinio subrendimo. O baidomas! 
humanizmo vien tik dėl to, kad 
jis visas pasaulėžlūras, kitaip sa
kant visas tiesas, kokios jos be
būtų — sakralinio ar laicistinio 
pobūdžio, — stato ant vieno ir to 
paties pagrindo. Kitaip sakant, 
humanizmui jos visos yra lygiai 
žmogiškai vertingos ir nė viena 
neturi ir negali turėti primato 
prieš kitas, šita tačiau baimė gal 
ir yra pagrindinė kliūtis j tikrą
jį humanizmą.

* Prieš kiek laiko Toronte įvy
ko Lietuvių Dailės Instituto narių 
septintasis suvažiavimas. Valdy- 
bon išrinkti T. Valius, A. Valeška, 
J. Bakis, P. Augius ir V. Petravi
čius. Tarp ateities darbų numaty
ta gausiai iliustruota Lietuvos me-
no istorija, o taip pat Ir kolekty
vinė kilnojama lietuvių meno pa
roda.

♦ Jau pradėta spausdinti prof. 
J. Balčikonio “Lietuvių kalbos žo
dyno” antroji laida. Žodynas turės 
virš 1000 psl.

★ Antanas Škėma spaudai ati
davė naują literatūros kūrinį “če
lesta”.

Ir vis dėlto, kūrybinės galios 
kai tik klestėjo tada, kai naujos 
idėjos susilpnino "oficialiąją pa
saulėžiūrą”. Objektyvieji mokslai 
prasidėjo tuo metu, kai graikas 
Thales, išsvadavęs iš mitologijos, 
paskelbė pirmąją kosmologinę 
teoriją. Graikų valstybės sąran
gos sekuliarinis bruožas padėjo 
išaugti mokslams ir sukurti eti

kos ir filosofijos sistemas. Graikai 
svarstė kiekvieną žmogų liečian
tį klausimą, ness teologija nebu
vo išradusi sankcijų. Graikų lite
ratūra žydėjo savo minčių gilumu 
ir universalumu, nes autoriams 
nereikėjo atsižvelgti a priori sis
temos. Taip pat ir tamsieji am
žiai, gražinę sukaustytą mintį, ne
būtų davę pradžios mokslų atgi
mimui, jei renesanso dvasia ne
būtų sukilusi prieš esminiai žmo
gišką dogmatiką. Naujaisiais am
žiais iškilusi visa eilė dogminių 
pasaulėžiūrų dar labiau iliustruo
ja šią tezę. Kūryba kenčia, Jei 
ji yra palenkta a priori doktrinos 
labui. Iš tikro, kultūra žengia pir
myn tik per dogmos griuvėsius, 
nes dogma yra ankstyvesnio isto
rinio tarpsnio liekana, kuriai ap
ginti, kai ji savęs apsiginti ne
bepajėgia, yra šaukiamasi išorinio 
autoriteto.

Kiekviena pasaulėžiūra yra Is
torinės kilmės, nors dažnai jos 
kilmė, būdama paskendusi istori
jos ūkuose, yra pertiekiama lyg 
būtų daugiau negu istorinė, ar 
virš istorijos. Bet vlsvien, anot 
Hėgelio, galų gale istorija atsigrę
žia j save ir išvysta save visame 
savo nuogume. Taip pat pasaulė
žiūra yra dažnai pridengiama ne
klystančio autoriteto skraiste, kai 
norima ją iš anksto apsaugoti nuo 
kritikos. Tačiau negalima nuneig
ti, kad šio transcendentinio auto
riteto parafrazavimas praktikoje 
yra nudažomas ryškiai žmogiško
mis spalvomis, ir kad jį formu
luoja žmogiškos būtybės; vien 
to užtenka, kad sudužtų neklai

dingumo pretenzija. Esminiai žmo- 
giškos sankcijos, kuriomis grąsi- 
na (Spenglerio terminu) kultūrų 
paradas, atrodo juokingus žmo
gui, atėjusiam į šį pasaulį porą 
tūkstančių ar keletą šimtų metų 
vėliau.

Nežiūrint šių dogmatinių pa
saulėžiūrų, istorijoje lieka nepa
naikintas jieškojimo troškimas. 
Iš tikro, istorijos bėgyje dar nė
ra buvę sistemos, kuri būtų at
sakiusi, visų pasitenkinimui ir 
žmogiškojo proto pasididžiavimui, 
j svarbiuosius klausimus. Istorinei 
sąmonei ryškėjant, einama prie 
išvados, kad nuoširdus sokratinis 
jieškojimas, atsirėmęs j socialinį 
gėrį ir individo kaip nepasikar
tojančios būtybės vertę, gali ats
toti dogmatinę pasaulėžiūrą. Bet 
kelias j šį laisvą jieškojlmą eina 
per idėjini renesansą, per gyni
mąsi prieš dogmatinę pasaulėžiū
rą.

Bibliografija 
APIE LIETUVĄ

Vokiečių J.G. Herderio Institu
tas Marburge, tiriąs rytinę Vi
durio Europą, ty. Čekoslovakiją, 
Sileziją, Pomeraniją, Lenkiją, 
Rytprūsius ir Pabaltijo kraštus, 
savo žurnalo “Zeitschrift fuer 
Ostforschung” paskutiniame nu
meryje paskelbė bibliotekininko 
H. Risterio sudarytą literatūros 
sąrašą apie Lietuvą 1943-1953 
metais (Plg. Schrifttum ueber 
Litauen 1943-1953, bearbeitet von

■ Herbdr t Rister, Zeitschrift fuer 
; Ostforschung IV 1958 Heft 2 p. 
I 305-320). Suminėta 294 knygos

bei straipsniai.
šis sąrašas sudarytas praktiš

kiems mokslo tikslams, todėl 
grožinės literatūros veikalai, poe
zija, bei žymi dalis aktualiosios 
politikos, taip pat mūsų filosofi
jos darbai čia neįtraukti. Bet ir 
paliestose mokslo šakose, matyti, 
nesiekta pilnumo. Pirmoje eilėje 
sužymėta literatūra apie Lietuvą 
svetimomis kalbomis (vokiečių, 
anglų ir t.t.).
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IŠ CANBERROS

KULTŪRINIO GYVENIMO
Maža mūsų sostinė Canberra 

(apie 20.000 gyventjoų); dar ma
žesnis jos lietuvių skaičius. Jei 
gerokai pakrapštysi net ir visus

Sydnėjus Melbourne
užkampius, gal, vargais negalais, 
porų šimtelių surinksi, žinoma įs-

gos pasirodyti ir australų visuo
menei Goulburne, Yasse, o taip pat 
mūsų didžiojoje Albert Hall sa
lėje per YMCA 100 metų sukak

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Kariuomenės įsistegimo sukak
tis Sydnėjuje bus minima lapkri
čio 27 d. Camperdowne. Po pa
maldų minėjimas, su paskaita ir 
menine dalimi, įvyks šios parapi
jos salėje. Ruošia ALB Sydnė- 
jaus Apylinkės Valdyba. Kviečia
mi dalyvauti Bankstowno ir Cab
ramattos apylinkių tautiečiai.

"ŠVIESOS” PASKAITA
Sekanits Sambūrio "šviesa” 

Sydnėjaus skyriaus parengimas 
įvyks šeštadienį lapkričio 26 d., 
įprastinėje Milsons Point patal
poje, 12-14 Ennis Rd. Paskaitų 
skaitys Jurgis Janavičius, tema1 
"Kritiškos pastabos iš Lietuvos j 
senovės”. Pradžia 7 vai. vak. Visi 
maloniai kviečiami atsilankyti.

Valdyba.

LIETUVIŠKAS ATŽALYNAS MOKOSI
kos prabėgo nematomis. Daug iš
mokta ir išmoktų dalykų pakar
tota, daug padeklamuota. Seka 
dainos. Dainuojama gražiai. Dai
nos įvairėja ir kaskart vis gra
žėja.

Ir vėl lietuviškas atžalynas, ge
rai pasimokęs, žaidžia aikštelėje, 
žaidžia gyvai ir nepavargusiai.

J. Juodgiris.

po-

BO

SO, 
ploto

Melbourne gražiajame Altanos 
priemiestyje, kuris yra puošiamas 
jūros ir vešlios žalumos, ponų 
Malakūnų erdviuose namuose yra 
įsikūrusi lietuviškoji sekmadienio 
mokykla. Reikia pastebėti ir pasi
džiaugti, kad p. L. Malakūnas 
pats vienas laisvais savaitgaliais 
įstengė pastatyti namus. Statė 
ir, įrangęs vienų kambarį, sura
do laiko mokyti vaikučius. Kar
tais p. Malakūnų pavaduoja 
nia Malakūnienė.

Lietuviškoje ponų Malakūnų 
dyboje, kurių galima drųsiai 
dyba pavadinti dėl savo
dydžio ir reikiamų sodybai įna- 

, mių, yra patraukli mokiniams žais
ti aikštelė. Mokytojas Malakūnas, 
prieš pradėdamas pamokas, va
landėlę su mokiniais pažaidžia, 
žaidimas Ir gera nuotaika moky- 

' tojų ir mokinius suartina, jaučia
mas nenutrūkstamas draugiškumo 
ryšys.

Po žaidimo visi linksmi—moky
tojas ir mokiniai renkasi prie 
knygų. Klegesiu ir krykštavimu 
prieš keletu minučių švytėję mo
kinių veidai, niekeno neraginami, 
dabar rimtėja ir kaupiasi pamo
koms. Iš sustojusių mokinių 
sigirsta žodžiai, skambų iš 
dies:

"Aš esu lietuvis tikras, 
Aš lietuviu ir būsiu.
Vilnius sostinė manoji, — 
Lietuva Tėvynė mūsų.” 
Mokytojas Malakūnas vaizdžiai 

kalba apie dr. Vinco Kudirkos 
nepalaužiamų ryžtų ir atkakliai 

vestų kovų prieš Lietuvos sumasko- 
linimų. Paskiau leidžia kalbėti pa- 

■ tiems mokiniams. Martynas Didžys

ARČIAU PRIE TIKSLO
Lapkričio 13 d. įvykusis Sydnė

jaus Lietuvių Namų įsigijimo 
klausimams apsvarstyti susirinki
mas praėjo darnioje nuotaikoje. 
Priimta rezoliucija, kviečianti vi
sus narius padidinti savo įnašus 
iki £ 15 ir suaktyvinti naujų na
rių verbavimų, kad galimai grei
čiau būtų galima įsigyti savus 

namus.
Plačiau apie susirinkimų kita

me numeryje.

PATIKSLINIMAS
“Mūsų Pastogės” Nr. 44 (342), 

žinutėje apie Kristaus Karaliaus 
šventę, buvo pasakyta, kad “sa

vo kūrybos paskaitė J.A. Jūragis”. 
Korespondentas suklydo. Minėji
me J.A. Jūragis skaitė ne savo 
kūrybų, bet poetės M. Slavėnie- . nems mosimame. Martynas uiazys 
nės — Mykolaitytės kūrinį “Am- j žino, kad dr. Kudirkų lietuvybės 
žinasis Karalius ir Mūsų Kraš-' 
tas”.

Redakcija klaidų apgailestauja 
ir paliestuosius asmenis atsipra
šo.

pa- 
šir-

KOKIE VAGYS
VT. BŪSTE?
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kaitant ir tuos, kurie dar Ir vaikš
čioti nemoka. Nežiūrint to, Canbe- 
roje, kaip bendroji visuomeninė, 
taip ir kultūrinė veikla gan stip
riai reiškiasi ir, atrodo, neatsi
lieka nuo kitų didesnių miestų. 
Turime L.T.B. skyrių, "Šviesų”, 
Sporto Klubų ‘Lithuanians”, Mo
terų Socialinės Globos Komitetų, 
šeštadienio mokyklų, chorelį, tau
tinių šokių grupę ir pagaliau 
naujausių Junginį — teatro mėgė
jų ratelį. Galvojama įsteigti lie
tuviškų bibliotekų ir skaityklų, o 
atsiranda ir entuziastų pastatyti 
savus namus, palengva pradėjus 
rinkti tam reikalui pinigus.

šio mano rašinėlio tikslas — 
paminėti tik kultūrinį Canberros 
lietuvių gyvenimų, tad ir peržvelg
siu trumpai tos srities darbų.

Pradėsiu nuo mokslo. Turime 
pradžios mokyklų su 15 mokinių. 
Mokykla veikia šeštadieniais iš ry
to, prisiglaudusi didokame buv. 
Riverside Hostelio barake. Erdvu 
be galo: vienoj salėj telpa net du 
skyriai: vienas pradžlokų, vedamas 
p. Dehnos, antras jau gerokai pa- 

; žengusių, vedamas p. Butkaus. 
Tiesa, nėra gražių, patogių mo- 

I kyklinių suolų, nėra atskiros mo- 
I kytojui vietos (visi telpa prie vie- 
. no stalo), net rašomųjų lentų

Naktį iš š.m. spalio 21 d. į 
d. apie pusiau antrų valandų į 
Vykd. Tarybos būstų Reutlingene 
įsilaužė keli iš anksto tam gerai 
pasiruošę piktadariai, atvykę 
dviem autovežimiais. Išlaužę du
ris, Išnešė į kiemų iš VT pirmi
ninko kambario geležinę spintų, 
kurių pakelti tegali vos 3-4 stip
rūs vyrai, o iš Inf. Tarnybos val
dytojo kambario išstūmė tarpdu- 
rin met. spintų. Tačiau įsilauži- 
kai buvo laiku užklupti ir, palikę 
net savo "darbo įrankius”, kokius 
paprastai su savimi imasi plėši- ‘ 
kai, įsislaužių į svetimus būstus, . I nu neu laBunujjij
pasinaudodami nakties tamsa, pa- pavadu„ja 8ublrėjusio stalo gaba- 
spruko. Neabejojama, kad tai bū- Jas Bet už tet m„kytojų pasen
ta vienos iš paaštrėjusios “Snle- timui ir mokinių stropumui gaIė. 
go’ akcijos operacijų, šis įšilau-' pavydėti bet kuri gražiausia 
zimas tik dar kartų patvirtina, mokslo j8taiga. Didžiai dilllglns 
kad mūsų priešai .masi tokių da- lietuvlo girdj mQsų mokyklėlė dar. 
lykų, kaip paprasčiausi gangsta-metU( matant 8U kokiu at8jdė. 
vinį _  nob+ioo nlAStlrnl To Iniatn ,, . , ♦i jimu mūsų prieauglis ryžtingai 

u narplioja lietuviško žodžio ir raš- 
| to painumus.
i Jau paaugusiam Jaunimui, dėka 

tai tuo būdu bus pasiekta kaip Wvų k()mlteto, vadovaujamo

Canberra
LITERATŪROS VAKARAS

Lapkričio 26 d., šeštadienį, 7.30 
vai. vak. C.W.A. salėje, Civic, 
Sambūrio “šviesa” Canberros sky
rius rengia literatūros vakarų. 
Dalyvaus vietinės pajėgos: E. Ja- 
rašienė, E. Rataiskienė, A. Buta- 
vičius, A. Gašlūnas ir P. Pilka..

Melbournas

keliu eiti paskatino Basanavičiaus 
leidžiama “Aušra”, o Jieva Did- 
žytė pasakoja, kaip djt. Vincas 
Kudirka degindavo savo raštus, 
besibeldžiant j duris rusų žanda
rams. Toliau kalbama apie Ber
nardų Brazdžionj. Poeto biografi
jos bruožus aiškiai pasakoja Vy
tautas Arnastauskas ir Šarūnas 
Malakūnas. Deklamuoja Jūratė ir 
Milda Malakauskaltės. Visi daug 
moka eilėraščių, ir visi iš eilės 
deklamuoja: Algis ir Violeta Ar- 
nastauskai, pabaigai Virginija 
Kochanauskaitė padeklamuoja jau
trų eilėrašti "Mamytei”.

Tris valandas trukusios pamo-
****★★*******★★*********★********************.****

KVIETIMAS MELBOURNIEČIAMS
L. S. "RAMOVĖ” kviečia visus tautiečius 
lapkričio mėn. 26 d. 7 vai. vak. atsilankyti į

mūsų rengiamų

riai — nakties plėšikai. Iš laisvi
nimo vadovybės pusės pabrėžia
ma, kad jei tokiais "žygiais” no
rima Jų įbauginti ar terorizuoti, ■
tai tuo būdu bus pasiekta kaip1 Wvų komlteto, vadovaujamo p. 
tik priešingų rezultatų - nuo Labučlo> turime reguliarias lietu- 
to mūsų ryžtas skelbti pasauliui'vių ]iteratQr„s pa8kaites, skaito- 
apie mūsų tėvynės nelaimes, pa-' 8rltie8 žinov„ p_ Juozo ži.
vergėjų žiaurumus -- - .....
tiečių kančias nė

žės.
Įsibrovėliai nieko

limiems tokių nekviestų “svečių”, 
vizitams ateityje pasiruošta dar, 
dar stropiau. Elta.

ir mūsų tau- 
kiek nesuma-

* Tolimesniais Nidos Knygų 
Klubo leidiniais numatytos šios 
knygos: Alės Rūtos versta "Ma
dame Bovary”, M. Biržiškos "Se
nasis Vilniaus universitetas”, Ba
ranausko “Sniego platumos”, J. 
Balio "Lietuvių mitologiškos sak
mės”, J. Grušo “Karjeristai” ir t.t.

ŠVIESOS” PASKAITA
Sambūrio "šviesa” Melbourne 

skyriaus sekantis parengimas 
įvyksta lapkričio mėn. 19 d. (šeš- 
tadienį), 7 vai. vak., skyriaus 
nuolatinėse patalpose: Flinders 
Street stoties pastate. 4-me augš- 
te. 11-me kambaryje. Programoje 
p. V. Jakučio paskaita “Reiški
masis bendruomenėje”. Po paskai
tos kavutė ir linksmoji dalis. 
Mielai kviečiame visus atsilanky
ti. Valdyba.

linsko. Įdomios tos paskaitos būna 
i ir suaugusiems ir dažnokai jų no
riai lankomos.

nepaėmė. Ga, Meno srityje gražiai reiškiasi 
| mūsų chorelis, vadinamas vyrų 
dvigubu kvartetu, vadovaujamas 
p. Dariaus. Dėka visų dalyvių ne
nuilstamo darbo, chorelis tiek iš
tobulėjo, kad jo pasirodymai sutin
kami dideliu džiaugsmu ir pasiten. 
kinimu visų lietuvių. Ir netik lie
tuvių. Choras yra kviečiamas dai
nuoti ir australų visuomenei net 
už Canberros ribų, ir gražiai pa
gieda bažnyčioje mišioms.

Gražiai reiškiasi ir tautinių šo
kių grupė, nedidukė, bet jauna, 
šauni ir darni. Nekalbant apie jos 
gražius ir sėkmingus pasirodymus 
mūsų bendruomenės parengimuo
se, šokėjų grupė jau turėjo pro-

tuvinį koncertų, kuriame dalyvavo 
15 tautų šokėjai. Rengėjai tikino, 
kad lietuviai gražiausiai pasirodė. 
Visa tai nuopelnas pačių šokėjų 
didelio darbo ir pasišventimo, o 
ypatingai grupės vadovės p-lės 
Misevičiūtės.

Naujas Canberra! dalykas — tai 
teatro mėgėjų grupė. Sudaryta 
vos prieš tris mėnesius, šioji gru
pė, vedama p. A. Gašlūno, grie
bėsi repetuoti A. Škėmos “Živi
lę”. Darbas jau gerokai įpusėtas 
ir š.m. lapkričio mėn. 19 d. žada
ma parodyti mūsų visuomenei “Ži
vilės” HI veiksmas. Sunku iš 
anksto spėlioti apie šios grupės 
pasisekimų, bet kiek teko pamatyti 
ir nugirsti, mūsų kuklusis teatras 
sugebės nors valandėlei atitraukti 
mus nuo kasdieninių vargų ir rū
pestėlių ir nukelti į svajonių ka
ralystę, kur šaunioji Živilė aukoja 
savo gyvybę už Tėvynės laisvę.

Tikėkime, kad teatro mėgėjų ra
telis nepasitenkins tuo vienu pasi
rodymu, bet pastatys dar ir dau
giau, ir didesnių veikalų.

Kadangi ir sportų priskirsime 
prie kultūros dalykų (atseit fizi
nės kultūros) negaliu praeiti ty
lomis ir pro šių sritį. Mūsų lietu
viai sportininkai vieni pirmųjų 
pradėjo Canberroje krepšinio žai
dimų ir jau eilė metų čia pirmau
ja, laimėdami iš eilės kiekvienais 
metais pirmenybes. Ir šiais metais 
mūsų krepšininkai išėjo pirmeny
bių laimėtojais, nepralaimėję nei 
vienų rungtynių. Iki šių metų pra
džios sportininkai savo organiza
cijos neturėjo ir visus finansinius 
ir organizacinius rūpesčius vieni 
patys nešė, šiais metais susiorga
nizavo į Klubų, pritraukė nemaža 
narių rėmėjų ir, energingam Klu
bo vadovui p. Gružui vadovaujant, 
žada plėstis ir į kitas sporto sri
tis. Tvo gi tarpu energingai ruo. 
šiasi Adelaidėje būsimoms lietu
vių sporto varžyboms.

Tai tiek iš Canberros lietuvių 
kultūrinės veiklos.

Baigdamas noriu dar pažymėti, 
kad Canberros lietuviai bent ligi 
šiol gražiai sugyvena, jokių di
desnių nesusipratimų bei kivirčų 
nėra ir todėl darbas, kaip kultū
rinis, taip ir visuomeninis eina 
sklandžiai. Nežiūrint nedidelio 
skaičiaus, kada yra reikalas, visi 
kas prašomas, mielai padeda ir 
todėl savo pasiektais rezultatais 
gali džiaugtis.

BUTENIS.

LIETUVIŲ NAMAI — BUSIMO
JI MŪSŲ TAUTINĖS KULTŪ
ROS TVIRTOVĖ. TAD PASKU
BĖKIME SUDĖTI PINIGUS SA
VIEMS NAMAMS ĮSIGYTI.

BALIU. DĖMESIO!

LEONARD’S CABARET, Lower Esplanade, St. Kilda 
Pakvietimai gaunami iš anksto pas p. Z. SAMUOLĮ, baliaus ' 
prie įėjimo.

metu

L.S. RAMOVĖS VALDYBA.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ SPORTO KLUBO KOVO 
š.m. lapkričio 26 d., šeštadienį, ruošiamas 

SPORTININKŲ Į SPORTO ŠVENTĘ IŠLEIDIMO

BALIUS — VAKARAS
ĮVYKS MASONIC HALL, STATION ST., NEWTOWNE.

Laimės šulinys, šalti ir karšti užkandžiai, šaltas alutis ir puiki muzika.
Pradžia 7.30 vai. vak. 

SPORTO KLUBAS KOVAS.

NUO DVASINIO IR FIZINIO NUOVARGIO, NERVIŠKUMO, 
NEMIGOS BEI PERSIDIRBIMO NAUDOKITE

DURŲ, LANGŲ IR 
VIRTUVĖMS SPINTELIŲ

DIRBTUVĖ
Kreiptis:

Jencius Joinery
Lot 12 Clapham Rd., Sefton, NSW. 

Telefonas YX 5894 
arba po darbo valandų — 68 

Clapham Rd. (priešais įmonę).

KONCENTRUOTŲ VITAMINŲ TABLETES 
Efektyvios ir visiikai nekenksmingos. Tinkamos ir vaikams. 
25 dienų vartojimui reikalingas kiekis 10/- (50) tablečių. 

20/. — (120) tablečių.
HABERFIELD PHARMACY, 
66 DALHOUSIE ST., 
HABERFIELD, N.S.W.

Šeimos pakietas tik
Užsisakykite jau iiandien, 
prisiųsdami teisingų sumų. 
Persiuntimas nemokamai.

Dr. Alfred Cymerman,
SOUTHERN EXPRESS TRAVEL 

SERVICE
134 King St., Sydney.

Telef.: BW 8597 ir BW 1186
Pilnas aprūpinimas užsakant ke
liones laivais ir lėktuvais Iš Aus
tralijos ir į AustralIJų. Patarnavi
mas rūpestingas ir užtikrintas. Vi
si formalumai (kaip vizos, pasai 
Ir kt.) atliekama nemokamai.

Mes susirašinėjame ir susikal
bame lietuviškai.

DĖMESIO!
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

Naujų Metų sutikimo balius, rengiamas Sambūrio “šviesa” 
Melbourno skyriaus, įvyks gruodžio mėn. 31 d., 8 vai. vak., 250 
Dorcas St., South Melbourne. Visi tautiečiai mielai kviečiami daly
vauti. Bilietai gaunami pas J. Kalpokų tel. LB 4178, Petrų Baltutį 
tel. MX 1028 ir R. Greimų, 61 Creswick St., Footscray. Kviečiame 
bilietus įsigyti Iš anksto. Didžioji pelno dalis eina Lietuvių Namų 
akcijų pirkimui.

VALDYBA.
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 EUROPIETIS SPECIALISTAS

OPTIKAS
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šcštad. 9-13 vai.

9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef.

Centr. ,1819
(Priešais Melbourno Town Hali.)

Illlll

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, 

Rockdale stotis.
Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu

N.S.W.
Tel.: LW 1220 

metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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PRANEŠIMAI
CABRAMATTOS APYLINKĖS

LIETUVIAMS
ALB CABRAMATTOS Apylinkės 
Valdyba, remiantis posėdžio pro
tokolu iš š.m.. lapkričio mėn. 4 
d., kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiemet, nuo lapkričio mėn. 20 
d. iki gruodžio mėn. 20 d. skelbia 
aukų rinkimo vajų.
Skelbiamomis dienomis valdybos 
nariai, pasiskirstę apylinkę rajo
nais, aplnkys kiekvienų šeimų, 
rinkdami solidarumo mokestį, 
"Mūsų Pastogei” prenumeratų ir 
aukas Tautos Fondui, Vasario 16 
d. Gimnazijai ir likusiems Vokie
tijoje lietuviams ligoniams pa
remti — pinigais ir drabužiais. 
Tikime, kad visi tautiečiai nuo
širdžiai supras šį reikalų ir paro
dys lietuviškų solidarumų ir dos
numų.

ALB Cabramattos Apylinkės 
Valdyba.
*

CHORAS “AIDAS” SKELBIA
š.m. lapkričio mėn. 20 d. po pa
maldų šv. Jono parapijos salėje 
šaukiamas visuotinas Melbourno 
lietuvių choro “AIDAS”

SUSIRINKIMAS
Kviečiami dalyvauti visi choro 
choro “Aidas” nariai ir visi lie
tuviškų dainų mėgstantieji ir ga
lį* prie jos savo balsu prisidėti 
Melbourno lietuvių bendruomenės 
nariai. Šiuo metu esantis choro 
“Aidas” aktyvių narių sųstatas 
nėra pakankamas choro egzisten
cijai ir naujos jėgos yra būtinos 
choro išlaikymui. Nepadidėjus cho
ro narių skaičiui po šio susirinki
mo, choras “Aidas” tolau veikti 
negalės.

Laikinoji Choro "Aidas” 
Valdyba.

*
NEWCASTLIO LIETUVIAMS

(Kap. S. Gaidelio SJ. informacija) 
Pamaldos Newcastlio ir apylin

kės lietuviams bus laikomos lap
kričio 20 d. 11.45 vai. šv. Lauryno 
bažnyčioje, Brodmedove.

Savaitgalio mokykla veiks prieš 
pamaldas ir po pamaldų.

★
35 M. LIETUVOS STEIGIAMOJO

SEIMO MINĖJIMAS
ALK Kultūros D-jp lapkričio 

19 d., šeštadienį, 7 vai. vakare, 
Dulwich Hill parapijos salėje 
(Canterbury Rd.) rengia 35 metų 
Lietuvos Steigiamojo Seimo minė
jimų.

Paskaitų skaitys K. Griškevi
čius.

Po paskaitos linksmavakaris — 
dainos, šokiai ir bufetas. Visus 
nuoširdžiai kviečiame dalyvauti 
minėjime Ir linksmavakaryje.

Valdyba.
*

SYDNĖJAUS SKAUTAMS
Pranešu Vietlninkijos štabui ir 

skautų Vyčių Būreliui, kad š-m. 
lapkričio 19 d., šeštadienį, 2 vai. 
p.p. 6 Henry St., Punchbowl, 
įvyksta štabo posėdis ir Vyčių 
Būrelio sueiga. Dalyvavimas vi
siems būtinas.

Ta pačia proga kviečiu atsi
lankyti ir visus neaktyvius skauti
ninkus, kurie domisi šios vasaros 
skautų stovyklos reikalais.

Vietininkas.
š.m. lapkričio 20 d., sekmadie

nį, 11 vai., 97 Boyd St. (p.p. 
Cininų kieme), Cabramattoj, šau
kiama “Margio” draugovės suei
ga. Dalyvavimas visiems šios drau
govės skautams yra būtinas.

Draugininkas.
*

NAUJI METAI "ŠVIESOJE”
Kaip įprasta, ir šiais metais 

Sambūrio “Šviesa" Sydnėjaus sky
rius ruošia Naujųjų Metų suti
kimų Milson’s Point salėje. Ka
dangi vietos yra ribotos ir pakvie
timų nebus siunčiama, norintieji 
sutikime dalyvauti kreipiasi į 
Valdybos narius. Platesnės infor
macijos bus skelbiamos vėliau. 
_____________________ Valdyba.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef.: WB 1758, for the publi
sher Vytautas SimnlšklB, as 
President of the Australian — 

Lithuanian Community — 779 
Elizabeth St., Zetland, Sydney, 
N.S.W. Telef. MX 2120
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