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REIKĖTŲ 
PAKVIESTI

Australijos Lietuvių Bendruo
menė, kaip ir kitų laisvųjų kraš
tų lietuvių bendruomenės, sten
giasi, kiek jos pajėgos leidžia, 
paminėti visas šiais metais išpuo- 
lančias sukaktis. Spaudoje jau 
buvo ir, tikiu, dar bus.jos pami
nėtos korespondencijomis ir strai
psniais.

Trumpiausio laikotarpio sukak
tis, kurią šiemet minime, yra mu
sų išsikėlimo į šią žemelę dešimt
metis. Jai atžymėti bendruomeni
niu mastu rengiamas leidinys — 
metraštis.

Pabaigoje metų šaukiamas ben
druomenės atstovų suvažiavimas 
bei rengiamos meno dienos (cho
rų koncertai ir meno parodos), 
sporto šventė ir sukaktuvinė tau
tinė skautų stovykla. Visa tai 
labai gražu h- sveikintina. Kiek
vieno, sakyčiau, butų pareiga prie 
tos sukakties paminėjimo prisidė
ti ar čia asmenišku dalyvavimu 
kokiame nors parengime ar bent 
piniginiai, prenumeruojant met
raštį ar lankant ruošiamus kon
certus ir parodas.

Tačiau be čia ruošiamų paren
gimų, yra dar vienas gyvas rei
kalas, kurio spaudoje neteko už
tikti ar bent nebuvo pastebėta. 
Mes, lietuviai, daugumoje esame 
katalikai, kuriems religiniuose 
klausimuose vadovauja lietuviai 
kunigai — kapelionai. Kunigai sa
vo ruožtu, būdami tiesioginėje 
australų vyskupų žinioje, ma
nau, nenutraukė ryšių su laisva
jame pasaulyje esančiais lietu
viais vyskupais, iš kurių, reikia 
manyti, gauna atitinkamų lietu
vius tikinčiuosius liečiančių nu
rodymų.

Ar nebūtų gražu, kad šiais su
kaktuviniais metais mūsų kape
lionai ar Austr. liet. Kunigų Sek
retoriatas pakviestų kurį lietuvį 
vyskupą, kad aplankytų šio kraš
to lietuvius. Jau 10 metų praėjo 
kada išvykome iš Vokietijos ir 
atsiskyrėme nuo ten gyvenančių 
mūsų tautiečių vyskupų. Per tą 
dešimtmetį priaugo jaunimo, ku
riam jau reikia Sutvirtinimo 
Sakramentas teikti. Neneigiu rei
kalo ir suaugusiems atgaivinti 
gyvo tikėjimo liepsnelę.

Žinome, kad kitų tautybių vys
kupai jau yra aplankę čia atvy
kusius savo tikinčiuosius tautie
čius. Tas faktas mano keliamą 
mintį dėl mūsųjų vyskupų pakvie
timo dar daugiau sustiprina. Ta 
proga galėtų būti statomi ir šven
tinami prie tautinių namų, baž
nyčių, ar privačių gyvenviečių, 
sukaktims paminėti kryžiai, kop
lytėlės (pav. šv. Kazimiero kry
žius).

Būtų tikrai gražu ir pats A.L. 
B-nės Tarybos atstovų suvažiavi
mas įgytų istorinio įvykio reikš
mę, jei mūsų tautietis vyskupas 
galėtų prabilti į visą Australijos 
lietuvių bendruomenę per jos ats
tovų suvažiavimą.

Keliamas reikalas, mano su
pratimu, yra rimtas ir reikalin
gas. Jei bus greit veikiama, kam 
tai priklauso, jis dar nėra pavė
luotas.

Gal kiltų atvykimo išlaidų 
padengimo klausimas. Manyčiau, 
kad šiam reikalui tikintieji tikrai 
sudėtų reikalingą sumą, jei ne per 
vieną, tai per porą specialiai tam 
reikalui skirtų rinkliavų visose 
bažnyčiose laike laikomų pamal
dų lietuviams.

Būtų gera išgirsti tuo reikalu 
mūsų kapelionų ar Kunigų Sek
retoriato nuomonę.

Kęstutis Daumantas

KELIOS AKTUALIJOS
GEN. DE GAULLE LAIMĖJO 

REFERENDUMĄ
Vakarų pasaulis džiaugiasi, kad 

Pranūcizjos gyventojų atsiklausi- 
me dėl konstitucijos pakeitimo 
laimėjo gen. De Gaulle. Net ir 
Alžyre beveik 90% muzulmonų 
pasisakė už konstitucijos pakeiti
mą. Tik viena Vakarinės Prancū
zų Afrikos tautelė — Guana dau
gumoj balsavo prieš, ir Prancūzi
jos vyriausybė pažadėjo jai vi
sišką nepriklausomybę.

Laisvojo pasaulio spauda šį De 
Gaulle laimėjimą beveik be iš
imties sveikina, kai tuo tarpu 
Sovietijos kraštų laikraščiai sako, 
kad balsavimas buvęs pravestas 
gangsteriškais ir hitleriniais me
todais.

IŠ BALTŲ TARYBOS POSĖDŽIO
Rugsėjo 6 d. Stuttgarte įvyko 

Baltų Tarybos posėdis, kuriam 
pirmininkavo latvių min. R. Lie- 
pinš. Iš lietuvių dalyvavo VLIKo 
Vykd. Tarybos pirmininkas J. 
Glemža ir VT narys Dr. P. Kar
velis.

Buvo pasitarta aktualiais klau
simais.

Be kitako, Bonnoje numatyta 
suruošti Pabaltijo dieną, kurią or
ganizuoja Tarptautinio komiteto 
krikšč. kultūrai ginti Pabaltijo 
sekcija.

Pasitarta dėl padėties, kuri su
sidarė siaurinant “Amerikos Bal
so” radijo transliacijas Pabaltijo 
tautų kalbomis (panaikinant “A. 
B.” Miuncheno skyrių). Nusista
tyta daryti tolimesnių žygių. Iš
keltas taip pat sumanymas dary
ti žygių, kad Pabaltijo tautoms 
būtų galimumas įsijungti į "Free 
Europe” radijo transliacijų pro
gramą, tuo kompensuojant bent 
kiek Miuncheno transliacijų nete
kimą.

Tartasi dėl plano įsteigti Pabal
tijo kraštų studijų institutą, ku
ris tyrinėtų dabarties 
padėtį ir įvykius okupuotuose 
Pabaltijo kraštuose. (Jau iš se
niau veikiąs Pabaltijo tyrinėjimo 
institutas — Baltisches Forsch- 
ungsinstitut — tyrinėja Pabaltijo 
tautų praeitį). Numatoma, 
kad šitoks studijų institutas ga
lėtų veikti sutartinai su atitinka
momis vokiečių institucijomis.

Baltų Taryba svarstė taip pat 
kai kuriuos klausimus, susijusius 
su ACEN (Pavergt. Europos Tau
tų) organizacijos veikimu.

Sekantis Baltų Tarybos posėdis 
numatomas Reutlingene rugsėjo 
mėnseio pabaigoje.

“KADA JIE IŠSIKRAUSTYS Iš 
PABALTIJO?

“N o r g e s Handels 
og S j o f a r t T i d e n - 
d e” (Oslo) komentare apie su
sirašinėjimus tarp JAV preziden
to Eisenhowerio ir Chruščiovo t. 
k. pastebi: “Amerika ateina į pa
galbą, jei kas pagalbos prašosi. 
Bet ji vėl pasitraukia, kai pagal
ba nebėra reikalinga. Eisenho- 
weris todėl turi pilną teisę Chruš
čiovo paklausti, ar Sovietai nori 
panašiai elgtis ir atsitraukti iš tų 
kraštų, į kuriuos jie yra įžygiavę 
— pavyzdžiui 1939 metais, puo
lant lenkus iš pasalų. Ir kada So
vietai išsikraustys iš Pabaltijo, 
kurį jie vis dar laiko okupuotą?”

LIETUVOS KOVA UŽ LAISVĘ
“D er europaische 

O s t e n” (Muenchen) š.m. 
rugpiūčio mėnesio laidoje įsidėjo 
platų, 8 puslapių straipsnį “Li- 
tauens Karapf um seine Freiheit" 

(Lietuvos kova už savo laisvę), 
kurio autorius — Dr. P. Karvelis. 
Po istorinės įžangos apžvelgia
mas nepriklausomos Lietuvos val
stybės nužengtas kelias ir laisvė* 
netekimo eiga, sovietams kraštu 
okupavus. Plačiau nušviečiama 
padėtis okupuotame krašte ir lie
tuvių tautos siekimas atgauti lai
svę ir nepriklausomybę. Paskuti
niame straipsnio skyriuje ("Va
karams reikalinga dvasinė armi
ja”) Vakarų tautos įspėjamos la
biau domėtis ideologine kova su 
bolševikiniu pasauliu. Milijonai 
akių pavergtuose kraštuose žiūri 
į Vakarus ir stebi, ar Vakarai 
dar laikosi amžinųjų tiesų. Mili
jonai žmonių gyveną viltimi nusi
kratyti primestojo jungo ir susi
laukti taikos ir laisvės. “Mes ne
kovojame vien tik už savo, tad 
laisvasis pasaulis turėtų mus pa
remti.”

E.

BLOGAI VAŽIAVO, 
BLOGAI DAINAVO

Rusijoje išgarsėjo radijo ir tele
vizijos dainininkas Mark Bernes. 
Dainuodavęs jis visokius niekus, 
bet plokštelės su jo {dainavimais 
parduodamos milijonais. Tas Mar
kas yra žvaigždė, o jaunų Rusijos 
žvaigždžių kelias nepavydėtinas: 
girtuoklių ir chuliganų kelias.

Barnes dėl savo populiarumo 
nebesiskaitė su niekuo. Girtas jis 
važinėjo po miestą, nebepaisyda- 
mas šviesų, partrenkė automobi
lio rankenos įsikabinusį milicijos 
inspektorių ir gerą galą pavilko 
žeme.

Iš jo visam gyvenimui atimtas 
leidimas vairuoti. “Pravda” rašo 
ta proga, kad ir jo dainos ir dai
navimas yra vieni niekai, o “Kom- 
somolskaja Pravda” rašo: “Mes 
manome, kad nėra reikalo išrasti 
specialių trafiko šviesų filmų ar 
kitokioms žvaigždėms”.

* KATEI DŽIAUGSMAS, 
PELEI SKAUSMAS

Kai D. Britanijos atsakinguosius 
sluoksnius vis dar tebejaudina No- 
ttinghame ir Londone vykusieji 
susidūrimai tarp baltųjų ir juodų
jų ir teismai tebesvarsto muštynių 
dalyvių bylas, kai kurių miestų 
autobusų bizniu besiverčiantieji 
savininkai jau organizuoja ekskur
sijas apžiūrėti “teroro vietų”.

Nottinghamo šerifas, pasibaisė
jęs tokiomis žiniomis, prižadėjo to
kias autobusų kompanijas perduo
ti policijai, kai tik paaiškės, ku
rios konkrečios bendrovės nori ši
taip uždirbti.

iMALDININKŲ 
PERSEKIOJIMAI

Visi Berlyno laikraščiai praneši
nėja apie naują katalikų maldinin
kų persekiojimą Ryt. Vokietijoj. 
Pasak laikraščių, 78 Katalikų Kon
greso dalyviams VoPo (DDR Liau
dies Policija) pasienio stotyse 
atiminėjusi maldaknyges, biblijas 
ir kongreso programas.

Kai kuriuose traukiniuose tik
rinimas vyko vagonuose kelyje ir 
maldaknygės ir biblijos buvo išme
tamos pro langą. į vieną mažai 
apgyventos apylinkės stotį buvę 
atvykę net 40 milicininkų, kurie 
pasitikę maldininkų traukinį, ap
supę jį ir tikrinę visų maldininkų 
dokumentus ir užsirašinėję pavar
des. Laukiama, kad toliau būsian
čios pavartotos represijos, o . tar
navusius valdžios įstaigose ar įmo
nėse atlcisią.

E.L.I.

RAKETINIO AMŽIAUS LIUDININKAS
čia matomas didžiulis konusas, kurį pritvirtina Amerikos 

laivyno jūrininkas, buvo išgriebtas iš jūros už 1.500 mylių nuo 
Floridos raketų bazės, iš kurios buvo jis iššautas.

Karo atveju šis konusas neštų vandenilinę bombą. Eks
pertai skelbia, kad bandymas esąs pasisekęs ir vykęs pagal 
numatytą planą.

TOLIMŲJŲ RYTŲ ERDVES
MŪŠIAI

ČIANGKAIŠEKAS GRASINA PRADĖTI INVAZIJĄ I RAUD. 
KINIJĄ. AMERIKA VIS KIEČIAU REMIA JO PLANUS. ORO 
ERDVIŲ SUSIDŪRIMUOSE NACIONALISTŲ LĖKTUVAI BE 
NUOSTOLIŲ LAIMI DIDELIUS MŪŠIUS. AMERIKOS VADAI SA
KO KIETAS KALBAS.

Atominių raketų amžiuje sunku 
yra spręsti, kuri pusė yra galin
gesnė. Sovietų pagyros, kad jie 
gali sunaikinti Vakarų pasaulį ir 
Chruščiovo grąsinimai tarpkonti- 
nentinėmis raketomis sugriauti 
krikščioniškąją civilizaciją, atro
do, nėra toki baisūs ir galimi. 
Paskutiniai mūšiai Formozos są
siaurio oro erdvėse aiškiai rodo, 
kad Amerikos ginklai, ypač jos 
lėktuvai yra žymiai pranašesni už 
sovietinius. Kiekviename oro su
sidūrime, Kinijos nacionalistai iš
eina laimėtojais, amerikiečių pa
tiektomis oro raketomis numuš- 
dami visą eilę raudonųjų, So v. Ru
sijos gamintų, lėktuvų, patys vi
sai arba labai mažai nukentėdami. 
Dėl šios priežasties paskutinėmis 
dienomis raudonieji kiniečiai pra
dėjo vengti stoti į atvirą mūšį su 
nacionalistų lėktuvais. Todėl pas
tariesiems ir palengvėjo aprūpini
mas savo įgulų Quemoy saloje, ku
ri faktiškai yra atkirsta nuo tieki
mo laivais.

Sekant politinę padėtį, darosi 
aišku, kad Amerikos vyriausybė 
juo toliau, juo aiškiau apsispren
džia, kad ši pakrantės sala reika
linga ginti, jei norima išlaikyti 
Formozą ir parodyti vakariečių 
stiprumą.

Nors Vakarų pasaulio visuome
nės nuotaikos labai nepalankios 
Amerikos vedamai politikai šiuo 
klausimu, tačiau paskutinės Ame
rikos viceprezidento Nixono ir užs. 
reikalų min. Dulles kalbos aiškiai 
rodo, kad Eizenhoverio vyriausy
bė yra kietai nusiteikusi Quemoy 
salą ginti, jei raudonieji bandytų 
į ją keltis.

Viceprezidentas Nixonas užsi 
puolė kaikurių amerikiečių ban
dymus anketų pobūdžio atsiklau- 
simais sudaryti nuomonę, kad 
Amerikos gyventojų daugumai 
nesą svarbi ši nedidelė salelė, jog 

reikėtų dėl jos rizikuoti būti įvel
tai į pasaulinį konfliktą. Šia pro
ga Nixonas pabrėžė, kad, girdi, 
jei Amerikos vyriausybės užsie
nio politikos sprendimai priklau
sytų nuo panašių privataus po
būdžio atsiklausimų, tai jau da
bar reikia kapituliuoti kovojan
čiam komunizmui ir vakariečių 
laisves bei gerbūvį pavesti bolše
vikiniam smurtui ir savavališ
kiems vergijos bandymams.

Užs. reikalų min. F. Dulles dar 
griežčiau ir išsamiau pasisakė 
prieš komunistų užmačias Tol. Ry
tuose. Jis pabrėžė, kad jei Ame
rikos vyriausybė paklausytų aro
gantiškų Chruščiovo grąsinimų ir 
reikalavimų, kuriuos pagal jį, nuo
lat siuntinėja prez. Eizenhoveriui 
savo notose, tai ir V. Europa būtų 
labai lengvai komunistų okupuo
ta. Jis sakosi, kad turįs visai pati
kimų žinių, jog visos Atlanto Pak
to vyriausybės, o ypač jo karinės 
vadovybės pilnai pritaria Ameri
kos žygiams ir nusistatymui.

Nors komunistų artilerija vis 
dar nenutyla ir toliau smarkia ug
nimi apšaudo Quemoy salą, tačiau 
nacionalistai, laimėję keletą oro 
mūšių, pasidarė drąsesni ir dažni
na tiekimą. Saloje esą apie 50.000 
civil, gyventojų, neskaitant stiprių 
kariuomenės įgulų, kuriems reikia 
kasdien patiekti apie 700 tonų 
maisto ir amunicijos.

Kaip rutuliosis įvykiai toliau, 
parodys netolima ateitis.

Nors paskutinėse savo kalbose 
Amerikos prez. Eiszenhoveris ir 
užs. reik. min. F. Dulles ir rodo 
nuolaidumo žymes, kad Quemoy 
būtų atiduota raudoniesiems, jei 
tie nereikš tolimesnių pretenzijų 
į Formozą, tačiau gen. čiangkai- 
šekas tam griežtai priešinasi ir 
toliau tvirtina, kad Kinijos že
myne įvyksianti revoliucija prieš 
komunistinį rėžimą.

Savaitės Žinios
INDONEZIJA VĖL 

REIKALAUJA N. GVINĖJOS
Indonezijos atstovas UNO, se

niau buvęs min. pirmininkas, Dr. 
Ali Sastroamidjojo, griežtoj savo 
kalboj vėl iškėlė plenumo posėdy 
reikalavimus grąžinti Olandijos 
valdomą N. Gvinėjos dalį.

Aiškus yra faktas, — kalbėjo 
Indonezijos atstovas, — kad Olan 
dija, vykdydama kolonialinę poli
tiką, ir toliau laiko pavergtą in
tegralinę Indonezijos teritorijos 
dalį. Ši nelegali Olandijos akcija 
negalima laikyti taikos žestu, nes 
ji savo esmėje yra imperialistinis 
veiksmas.

Pastarasis Olandijos žingsnis 
sustiprinti savo karines pajėgas 
Vakarinėj N. Gvinėjoj dar labiau 
kelia įtempimą šiame pasaulio ru
tulio regijone.

Nors Indonezija dar neprašo, 
kad šis klausimas būtų keliamas 
UNO plenumo posėdy, tačiau visas 
pasaulis mato, kad ši problema jau 
reikalinga aiškaus išsprendimo.

I šią kalbą atsakydamas, Olan
dijos atstovas Jungt. Tautose pa
brėžė, kad Indonezija savo nepa
grįsta politika pati kelianti neri
mą. Jis pastebėjo, kad dabartinė 
Indonezijos vyriausybė visai be 
pamato ištrėmė apie 40.000 olan
dų iš Indonezijos, kas daugiausia 
prisidėjo prie dabartinio įtempi
mo.

* Kipro saloje vėl laukiama EO- 
KOS teroro suaktyvinimo. D.Bri- 
tanijos vyriausybė kietai nusista
čiusi pradėti vykdyti vadinamąjį 
septyniametį bendrystės planą, kai 
tuo tarpu g aikai, kurstomi akty
vios teroristų organizacijos, reika
lauja Kiprui visiškos nepriklauso
mybės. Kova vyksta toliau. Grai
kai vėl užtaisinėja bombas ir šau
do į Anglijos kareivius.

* Anglijos darbiečių partijos 
vadai savo kalbose atakuoja da
bartinę Amerikos poziciją Formo
zos atžvilgiu, vadindami ją kolo
nializmu ir siūlo Quemoy salą ati
duoti raudoniesiems kiniečiams. 
Net ir pats darbiečių vadas Geis- 
tkelis pareiškė, kad esą, kvaila pa
laikyti čiangkaišeko vyriausybė, 
kai dauguma Kinijos gyventojų 
norinti atkovoti savas žemes.
Kaip matome, Anglijos darbiečiai 
daro labai nepalankią Vakarams 
propogandą.

* Pranešama, kad Sov. Sąjunga 
labai greitai bandys iššauti sateli
tą į mėnulj. Vakaruose yra žinių, 
kad pastaraisiais mėnesiais sovie
tai jau darė panašius bandymus, 
tačiau be jokių pasėkų.

* Parlamento rinkimus Šleswig 
— Golšteine, V. Vokietijoj, lai
mėjo Dr. zkdenauerio partija.

* Kubos sukilėliai giriasi, kad 
jie laimėję didelį mūšį, kuriame 
vyriausybininkų kariuomenės da
liniai bandė juos sunaikinti; Jų 
žiniomis, žuvę keli šimtai vyriau
sybininkų.

* Arkansas valstijoj, Amerikoj, 
gubernatorius Faubus padarė ple
biscitą dėl mišrių su negrais mo
kyklų. Žymi gyventojų dalis pasi
sakė, kad jie nenori mišriųjų mo
kyklų. Tuo būdu gubernatorius 
paskelbė dekretą, kad jis uždaro 
valstybines mokyklas ir atidaro 
privačias, kurias lankys tik baltie
ji-

* Burmoje armijos vadas gen. 
Ne Win paskelbė, kad jis savo 
atsakomybe perėmė vyriausybės 
funkcijas, atseit — paskelbė ka
rinę diktatūrą. Vakaruose mano
ma, kad Burmoje pagaliau įsivy
raus rėžimas, priešingas krašte be
siplečiančiam komunizmui
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TYLIAI MIRŠTA LIETUVIŠKA DVASIA
Esame susiorganizavę j Lietu

vių Bendruomenę, turime Apy
linkes ir jų Valdybas su atstovais 
švietimo reikalams. Turime kul
tūrininkų sambūrius, kur mūsų 
šviesuoliai semiasi dvasios stipry
bės, kad tremties klystkeliuose 
neužsimirštų, jog' jų pareiga bu
dėti ir rūpintis ne tik savimi, bet 
gaivinti ir puoselėti blėstančią 
lietuviškų dvasią mažiau sąmo
ningoje masėje, o ypač mūsų 
prieauglyje. Turime visą eilę or
ganizacijų jaunimui ir suaugu
siems, kurios be specifinių tikslų 
turi bendrąjį — išlaikyti tremty
je lietuvybę.

Atrodo, jog tokiomis sutelkti
nėmis jėgomis nutautėjimo pavo
jų pašaliname ilgiems laikams. 
Tačiau, akyliau pasidairius, aiš
kėja, kad toji mūsų veikla yra 
dažnai tik popierinė, tarsi tuščių 
indų skambėjimas.

Visiems aišku, jog žilagalvių ir 
suaugusių ištautėjimo pavojaus 
nėra, čia gali būti tik godumo 
ir dvasinio apkerpėjimo pavojus. 
Nutautėjame per mūsų vaikus. 
Tačiau, įsiklausę ir įsižiūrėję į 
mūsų Bendruomenės ir organi
zacijų veiklą, matome, kad išsky
rus skautus, kiti beveik jokio dė
mesio neskiria ir nesiinteresuoja 
svarbiausiu nutautėjimo objektu 
— mūsų vaikais. Esame įsitikinę, 
jog tėvų ir savaitgalio ^mokyklų 
pareiga vaikais pasirūpinti, o ki
tiems dėl to ne? skaudu, nei grau
du. Susirinkimuose bei minėji 
muose tuščiomis frazėmis paskar- 
denę jaučiamės atlieką lietuvybės 
išlaikymo darbą, bet praktikoje 
reikalai atrodo kitaip.

Kai tik. vaikai pradeda lankyti 
australišką mokyklą, netrukus 
ima kalbėti angliškai ne tik mo
kykloje su savo draugais, bet ir 
namie, ir gatvėj, ir net savait
galio mokykloj tarp savęs lietu
vių vaikai kalbasi angliškai. Kai 
mokytojas primena, jog čia rei

kia kalbėti lietuviškai, tai apsi
sukę vėl užsimiršta, nes jiems 
lengviau kalbėti angliškai. Namie 
jie mažai turi progos lietuviškai 
kalbėti, nes tėvai dažnai abu iš
vyksta į darbus, todėl vaikai, grį
žę iš mokyklos, žaidžia su kaimy
nų vaikais ir kalbasi visą laiką 
angliškai. Taip pamažu augdami 
vaikai ima užmiršti gimtąją kal
bą, kurią iš tėvų buvo išmokę.

Čia kaip tik ateitų į pagalbą 
savaitgalio mokykla ir skautai. 
Deja, tik dalis mokyklinio am
žiaus vaikų priklauso skautams 
ir lanko savaitgalio mokyklą.

Pavyzdžiu imu Sydnėjų. Pla
čiose šio didmiesčio apylinkėse ir 
tolimesnėse vietovėse gyvena apie 
2500 lietuvių, žiūrėkime, kiek.čia 
yra savaitgalio mokyklų ir moki
nių.

Pačiame Sydnėjuje yra negau
si parapinė mokykla, kur prieš 
lietuviškas pamaldas Camperdow- 
ne būrelis vaikų turi pamokas, 
žaidimus ir dainavimą. Mokyklos 
lankymas nereguliarus.

Gausiausia savaitgalio mokykla 
yra Bankstowno L. Namuose. Są
rašuose yra apie penkiasdešimt 
mokinių. Lankymas netvarkingas, 
nevisi mokiniai turi skaitymo va
dovėlius. Nors vietos ir laisvės 
savuose namuose yra pakankamai, 
bet vykstą vidaus įrengimo darbai 
ir įvairūs susirinkimai savaitga~ 
liais gerokai trukdo darbą. 

Centriniuose Sydnėjaus L. Na
muose jokios mokyklos nėra.

Cabramattos apylinkėj buvo p. 
p. Cininų iniciatyva įsteigta sa
vaitgalio mokykla ir eilę metų 
gražiai veikė, bet praeitais metais 
buvo uždaryta. Apie 10 mokykli
nio amžiaus Cabramattos jokios 
vaikų savaitgalio mokyklos ne
lanko. a

St. Marys kolonijoj ilgeslį lai
ką veikė vargo mokykla, bet pra
eitais metais išnyko, nes neatsi

rado mokytojo. Kai kurie tėvai 
kreipėsi į kaimynus ir aukštesnes 
institucijas, bet pagalbos nega
vo. Vaikų yra per dešimtį.

Wollongongo apylinkėj seniau 
buvo Apyl. Valdybos iniciatyva 
įsteigta ir kurį laiką veikė mėne
sinė mokykla. Lietuviškų pamaldų 
proga per mėnesį kartą vaikai 
susirinkdavo’ į lietuvišką mokyk
lą. Bet, nelengvai gimusi, trum
pai tegyvenusi, mokyklėlė ramiai 
numirė. Vaikų plačiai pasklidusioj 
apylinkėj esą apstu.

Newcastely anksčiau gražiai 
veikė savaitgalio mokykla, bet 
dabar jau jos ten nebėra. Esama 
apie dvidešimt mokyklinio am
žiaus vaikų, bet neatsiranda, kas 
imtųsi iniciatyvos mokyklą atgai
vinti.

Dalis mūsų tautiečių gyvena iš- 
sklydę atskiromis šeimomis ar 
mažomis grupėmis, kur negalima 
įsteigti mokyklos, o dėl nuotolių 
neįmanoma lankyti kitų savo mo
kyklų.

Iš čia suminėtų faktų matyti, 
kad tik dalis Sydnėjaus ir N.S.W. 
mokyklinio amžiaus vaikų telan
ko lietuvių mokyklas. Anksčiau 
veikusios vargo mokyklos, pasku
tiniais metais tyliai išnyko kaip 
visai nežymūs reiškiniai, jų lai
dotuvės, išskyrus vieną, rodos, 
nebuvo nė spaudoj paminėtos. O 

tai reiškia tylų lietuvybės lai
dojimą.

Kodėl tie lietuvybės židiniai 
vienos po kito išnyko? Svarbiau
sia piežastis, kad mokytojai, me
tus kitus padirbėję, pareiškia, jog 
jie, kaip ir kiti tautiečiai, yra 
reikalingi poilsio. Kai kreipiama
si į kitus mūsų šviesuolius, buv. 
Lietuvos valdininkus-tarnautojus, 
jie pareiškia negalį imtis tokio 
darbo, nes nebuvę mokytojai.

Tai yra labai lengvas atsikra
tymas nelengvos pareigos. Tie, 
kurie baigė aukštesnes lietuviškas 
mokyklas, visi galėtų dėstyti var- 

go mokykloj liet, kalbą, istoriją 
ir geografiją, žinoma, mokytojas 
turi pamokoms pasiruošti.

Lietuvė motina, pati nelankiu
si jokios mokyklos, anais pries
paudos laikais prie ratelio savo 
vaikus išmokydavo lietuviškai 
skaityti. Jos priemonė buvo sudi
lusi maldaknygė, šiandien turime 
lengvesnių priemonių ir daugiau 
sugebėjimo mokymo srity, negu 
mama prie ratelio.

Kiekvieno ’ lietuvio, baigusio 
Lietuvoj ar tremty aukštesnę lie
tuvišką mokyklą, turėtų būti šven
ta pareiga neatsisakyti ir, reika
lui esant, bent metus padirbėti, 
mokant mūsų mažuosius lietuviš
ko žodžio ir rašto.

L. Bendruomenės Valdybos 
pirmas ir svarbiausias rūpestis 
turėtų būti suorganizavimas apy
linkėj savaitgalio mokyklos, kur 
tokios nėra. Švietimo reikalams 
valdybos narys turėtų būti nuola
tiniame kontakte su mokykla, tei
kiant visokią galimą paramą bei 
nugalint jos darbe pasitaikančius 
sunkumus.

Jei kiekvienas sąmoningas lie
tuvis jaudintųsi ir nerimtų, ma
tydamas savo kaimynystėj au
gančius lietuvių vaikus be lietu
viško žodžio ir rašto, mūsų tau
tinio išnykimo pavojus žymiai 
sumažėtų.

Vis dėlto pagrindinis lietuvy
bės išlaikymo veiksnys yra šei
ma. Nuo tėvų sąmoningumo, nuo 
jų budėjimo, pasišventimo ir nuo
latinio gaivinimo savo vaikuose 
lietuviškos dvasios priklauso, ar 
vaikas mokės lietuviškai kalbėti, 
skaityti ir jausti. Nuo tėvų rūpes
čio priklauso ir kiek savaitgalio 
mokykloj vaikas išmoko. Per porą 
trejetą savaitinių pamokų be tė
vų pagalbos mokytojas nedaug 
tegali padaryti.

Bent vyresnieji mokiniai turė
tų kiekvieną dieną paskirti ma
žiausia 15 minučių lietuvių kalbai 
namie. Kad neužsimirštų, reiktų 
nustatyti laiką, kad tą pat valan
dą vaikas kasdien nurašytų po 
keletą eilučių iš savo knygelių 
ir bent kiek balsiai paskaitytų. 

Vaikai randa daug jiems nesu
prantamų žodžių, kurių prasmę 
vyresnieji galėtų paaiškinti, šitai 
galima įvykdyti tik tėvams ir 
mokytojams bendradarbiaujant. 
Jei mokytojas duos darbelį at
likti, o tėvai neprimins ir nepri
žiūrės, tai vaikas užsimirš, ne
skaitys ir nerašys. Geriausiu at
veju atmestinai tą atliks.

Radio ir televizijos laikais vai
kai linkę laiką praleisti beklau
sydami ir bežiūrėdami. Be tėvų 
patvarkymo jie vargiai prisivers
tų imtis pridėtinio ir neįdomaus 
darbelio. Ir tvarkingas mokyklos 
lankymas priklauso nuo griežto 
tėvų nusistatymo, jog naminiai 
reikalai, kinas ar maudyklės ne
gali būti priežastimi mokyklos 
praleidinėjimo. Tuomet ir moky
tojas jausis, kad jo pasišventimas 
įvertinamas ir darbas lengvina
mas, nes tomis pat pastangomis 
jis pasiekia žymiai brandesnių 
rezultatų.

Tėvai pasirūpina, kad vaikas, 
savaitgalio mokyklą baigęs, lan
kytų lituanistinius kursus, kur 
jie yra, dalyvautų jaunimo orga
nizacijose, bendrautų su kitais 
lietuviais jaunuoliais, su kuriais 
turėtų progos lietuviškai kalbėti, 
dainuoti ir žaisti. Tik nenutrūks
tamai bendraudamas su saviškiais 
vaikais ir užaugęs pasiliks są
moningas Lietuvių Bendruomenės 
narys.

Jz. Ramanauskas.

LIEUTVIŠKOS SPAUDOS 
KIOSKAS

L. Bertašius, liet, spaudos pla
tintojas Geelonge, po ilgesnės 
pertraukos Lietuvių Namuose vėl 
buvo įsirengęs kioską. Be žino
mų vakaruose išleistų knygų, bu
vo išstatyta daug knygų, išleis
tų dabartinėje Lietuvoje: puoš
niai išleisti raštai senesniųjų mū
sų rašytojų ir daugelis vertimų 
iš kitų kalbų.

Kainos, palyginti su vakaruo
se išleistomis knygomis, žymiai 
pigesnės.

Lituanistinis
Kalendorius

SUDARĖ: R.E. MAZILIAUSKAS

Spalis

1 — 1897 ni. caro valdžia Vil
niuje suifefU daug žmonių 
ir ištremia į Sibirą.

2 — 1957 m. mirė lituanistas
prof. E. Fraekelis.

5 — 1460 m. gimė D.L.K. Alek
sandras.

7 — 1920 m. Suvalkuose su len
kais pasirašyta sutartis.

9 — 1920 m. lenkai sulaužo Su
valkų sutartį ir pagrobia 
Vilnių.

10 — 1927 m. pasirašytas Kon
kordatas.

11 — 1897 m. gimė rašytojas
St. Laucius.

12 — 1920 m. gimė poetas Hen
rikas Nagys.

15 — 1931 m. Haagos Teisme
Lietuva laimėjo bylą prieš 
Lenkiją dėl Kaišiadorių 
geležinkelio linijos atida
rymo.

16 .— 1907 m. išėjo ‘‘Vilties” 
No. 1.
17 — 1882 m. gimė V. Krėvė —

Mickevičius.
18 — 1893 m. gimė dailininkas

Ad. Galdikas.
19 — 1907 m. gimė Lietuvių En

ciklopedijos leidėjas Juo
zas Kapočius. .

21 — 1962 m. gimė Maironis.
22 — 1895 m. gimė žurnalistas

Matas Bagdonas.
27 — 1430 m. mirė D.L.K. Vy

tautas Didysis.
28 — 1793 m. gimė Simanas

Daukantas.
29 — 1932 m. atidaryta Telšių

— Kretingos gelžkelio lini
ja.

30 — 1932 m. vokiečiai suėmė
Vydūną.

AUKODAMAS TAUTOS FONDUI 
PRISIDĖSI PRIE LIETUVOS 
LAISVINIMO AKCIJOS.

LIETUVA ŠIANDIEN
DUOMENYS NESENAI IS LIETUVOS ATVYKUSIO 

(Tęsiny* ii ii “M.P.” 39 Nr.)

GYVENTOJŲ APROPINIMAS
Iš Lietuvos t. k. veža obuolius i 

Karaliaučių, nes ten jie žymiai 
brangesni. Iš Leningrado į Mari
jampolę atvyksta kiaulienos ir 
grūdų užpirkėjai.

Marijampolėje yra vienintelė 
duonos kepykla, todėl gyventojai 
yra priversti pirkti jos gaminius, 
kokie jie bebūtų, kad ir blogiau
sios kokybės, nes šiaip visai netu
rėtų duonos. Duona blogos koky
bės, perdaug rūgšti, drėgna ir nuo 
jos jau ne vienas susirgo skilvio li
gomis. Šių metų pavasarį kepykla 
sugedo ir duonos tiekimas užtrū-

EILĖS 1
Eilės prie kino bilietų, eilės prie 

svaro cukraus, eilės pasų skyriuje, 
prie registracijos, kur visą rajoną 
aptarnauja vienas žmogus dirbda
mas tuo reikalu dvi valandas per 
dieną, išskyrus šeštadienį ir sek
madienį; eilės algoms atsiimti ir 
t.t. žmonės nervuoti, pikti, nete
kę kantrybės, bet vėl eina, stoja 
eilėse, laukia. Ir tokie reiškiniai 
būna 13 metų po karo. Gyvento
jus gelbsti tik ūkiškai apskaičiuo-

KOKIOS DABAR
(RINKOJE IR

Atvykęs neseniai į Vakarus ma
rijampolietis suteikė tokias žinias 
apie kainas Lietuvoje šių metų 
gegužės mėn. Pažymėtina, kad

PAGRINDINĖMIS PREKĖMIS
ko. Buvo paskelbta, kad miestą 
aprūpins Vilkaviškio kepykla, ta
čiau ji viena nepajėgė aprūpinti 
du miestus ir Marijampolėje nusi
tiesė eilės prie duonos.

Praėjusiais metais, tą dieną kai 
į Marijampolę turėjo atvykti Ka
nados lietuvių delegacija, Basana
vičiaus aikštėje eilėse prie žibalo 
stovėjo apie 300 žmonių. Mat 
miestas nepajėgia gyventojus pil
nai aprūpinti elektra. Milicija 
pasidarbavo iki prakaito, kad 
draugai iš už jūrų marių nepama
tytų tokį vaizdą.

tas, apgalvotas gyvenimo būdas. 
Kiekvienas stengiasi pavasarį pa
sisodinti bulvių, daržovių, nusi- 
šerti kiaulę. Visas laisvalaikis pra
eina rūpinantis tais reikalais.

Kartais krautuvėse ir bazėse už
siguli prekės, kurias kas perka. 
Tada tarp gyventojų paleidžiami 
gandai, kad bus pinigų reforma ir 
krautuvės bematant ištuštėja. To
ks reiškinys buvo praėjusią 
vasarą.

KAINOS LIETUVOJE 
KRAUTUVĖSE)
maisto produktų kainos laisvoje 
rinkoje kai kuriais atvejais dabar 
jau žemesnės kaip krautuvėse. Kas 
matytis ir iš sekančios lentelės:

Kiauliniai taukai » 25,- 28, — 30,-
Pienas litras 2,- 2,20
Grietinė kg 12, — 13,- 14,-
Kiaušiniai 10 št 7, — ,8- 8, — 9,-
Laurų lapeliai 5 lapai 2 r-
Pipirai 15-20 gr. 3,-
Cinamonas 100 gr. - 5,-
Kakao kg - 80,-
Apelsinų 'kg. (gaunami tik didesnr miestuose) 18,-
Pupelių kava kg 40,-
Razinkos »» 14,-
Degtinė — pigiausia 0,5 litro - 27,-
Degtinė — naminė (pas privačius asmenis) 0,5 lit. 14,-
Vynas — pigiausias 0,5 litro - 14,-
Silkės kg privačiai 10 — 12 12 — 17,-
šokoladas » 180,-
Rugiai 50 kg 90 — 140,-
Kviečiai >» 90 — 140,--
Miežiai » iki 140,-
Kiaulės gyvo svorio kg 10 — 11,- -

Kitų prekių kainos. —
Darbiniai batai, brezentas su gum. padais 100,-
Išeiginiai batai, paprasti 130,-
Išeiginiai batai, geresni 200-300,-
Paprastas kostiumas, medvilnės, 600,-
Pusvilnonis kostiumas 800-1200,-
Vilnonis kostiumas 1500-1700,-
Angliškos medžiagos kostiumas 2500-3000,-
Lietpaltis, paprastas ’ 380,-

' jampolėn negrąžino, o nusivežė 
sau į Rusiją, nors ir buvo daryta

I žygių iš Lietuvos, grąžinti į Ma
rijampolę. Vietoje buvusių įren- 

>. girnų Rusija vėliau atsiuntė sa
vos gamybos mašinas, kurios ta
čiau yra blogos kokybės ir fabri
kui nuolat sudaro daug vargo iš
laikyti normalią gamybą. Darbi
ninkai atvirai pasakoja, kad vo
kiečių ar amerikiečių gamybos 
mšainos dirba be priekaišto, tuo 
tarpu rusų gamybos nuolat genda

ir trukdo darbo eigą.
Atlyginimai darbininkams, iš

skyrus negausią pirmaeilių spe
cialistų grupę, yra žemi, lyginant 
su perkamąja rublio galia. Ry
šium su tuo cukraus vogimai vy
ksta tokiu mastu, kad apsaugą 
prisiėjo padidinti iki 20 asmenų.

Rudenį ir žiemą fabrikas cuk
rų gamina iš krašto cukrinių 
runkelių, vasaros metu perdirba 
gaunamą iš Kubos nendrinio cuk
raus žaliavą. (Bus daugiau)

Prekių pavadinimas Kiekis
Kaina 

rinkoje rbl.
Kaina 

krautuvėj rb.
Duona juoda kg 1,40
Duona balta »» ■ 2,20
Cukrus »» 8,- 9.- '
Lašiniai »» 28, — 30,- 32, — 34,-
Kiauliena' 15, — 18,- -18, — 21,-
Veršiena n 14,- 14,-
Sviestas »> 22, — 24,- 27,-
Augaliniai taukai >» - 18,-
Dešra, pigiausia »» - 16,-
Miežinės kruopos » 3,- 4,-
Manų kruopos » 4, — 5,- 5 — 6,-

Vasarinis paltas (imp. iš Ryt Vokietijos) 
Žieminis paltas
Vasarinis švarkas (labai sunku gauti), 
Vasarinės kelnės (labai sunku gauti) 
Vyriški baltiniai (šilkiniai)
Vyriška skrybėlė (sunku gauti)
Odinės pirštnės (sunku gauti)
Moteriška suknelė (pigiausia)
Dviratis,. vyriškas
Dviratis, moteriškas
Radijo aparatas, 3 bangų, pigiausias
Televizijos aparatas (pigiausias)
Foto aparatas “Zorkij”
Laikrodis, rankinis, “Pobieda”, vyriškas 
Laikrodis, rankinis “Zvėzda” moteriškas 
Motociklas “Minsk”, pigiausias 
Motociklas “Iž”
Lengvas automobilis “Moskvič”
Lengvas automobilis “Pobieda *
Lengvas automobilis “Volga”

1500,- 
apie 1000,- 

250, — 
15 0, —

60, —
50 - 

180 —
apie 
apie 
apie

300,- 
200,- 
100,- 
100,- 

- 70,- 
200, 
700,- 
650, 
750,- 

1200,- 
500, 
340,- 
500, 

2500,- 
6000, < 

25.000, 
30.000,- 
60.000,

ISTORIJA SU CUKRAUS
Ypatingų pakitimų Marijampo

lės pramonėje mažai tesimato. 
Cukraus fabrikas, kurį vokiečiai 
traukdamiesi 
statytas ir 
rodos, jau 
sprogdinimą

susprogdino, yra at- 
atnaujino gamybą, 
1949 metais.' Prieš 
vokiečiai buvo išve-

FABRIKO MAŠINOMIS
žę visus įrengimus į Vokietiją, 
o sovietų kariuomenė juos rado 
Rytprūsiuose. Visi įrengimai tu
rėjo įrašius “Marijampolės cuk
raus fabrikas” ir niekam negalė
jo kilti abejonių, kam įrengimai 
priklauso. Tačiau rusai jų Mari-

MURRAY’S HEALTH FOOD STORES
91 Darlinghurst Road., Kings Cross, 

Sydney, N.S.W. Telef.: FA 5195
Vienintelė autorizuota firma Australijoje galinti siųsti siunti
nius tiesiog Jūsų giminėms j Lietuvą, Latviją, Estiją ir U.S.S.R. 
Supirkę prekes Jūs patys pristatykite mums su pirkimo kvitais. 
SUPIRKDAMI PATYS — MATOTE KĄ PERKATE, O JŪSŲ 

GIMINES GAUS TAI, KĄ JŪS PASIŲSITE.
Vilnoniai siūlai taip pat siunčiami — 50% muito.
> svoris 11 Ibs. (Australijos pašto taisyklės), bet Jūs 

galite vienu metu išsiųsti neribotų skaičių siuntinių.
Mes išsiunčiame Jūsų siuntinius JŪSŲ. GIMINĖMS TIESIOG 
i U.S.S.R. BE PERPAKAVIMO IR VISOS PAŠTO IŠLAIDOS 

TIK £ 1.2.3, plus kitos išlaidos.
Jūsų siuntiniai, be to, pasieks Jūsų artimuosius PIGIAU, GREI
ČIAU IR GERESNIAME STOVYJE. Apytikriai pristatome per 
2-2š mėnesio.

Siuntiniai iki 11 Ibs. siunčiami taip pat ir ORO PAŠTU.
ORO PAŠTO PRIMOKĖJIMAI TIK 14 ŠIL. UŽ i LBS., PLUS 
KITOS IŠLAIDOS.

Siuntiniai gali būti vien vaistų, ar medžiagų ir vaistų kartu. 
MES GARANTUOJAME JŪSŲ SIUNTINIŲ PRISTATYMĄ 
ARTIMIESIEMS Į U.S.S.R. BE PAPILDOMO PRISTATYMO 
MOKESČIO. Per 12 metų nežuvo nė vienas siuntinys.
JŪSŲ SIUNTINIAI yra pilnai APDRAUSTI, įskaitant prekes 
Ir mokesčius (išskyrus pašto išlaidas).
Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ PAŠTU, o ne 
LAIVAIS. Mes neturime ryšio nei su Londonu nei su Švedija. 
Dėmesio; TIESUS KELIAS YRA PIGIAUSIAS KELIASI!!

Atidaryta kasdien nuo 8.30 vai. ryto iki 4.30 vai. p.p. 
šeštadieniais nuo 8.30 iki 12 vai.

AGENTAI:
SYDNEY: M. & N. PEKIC. 143 CABRAMATTA RD., CAB- 
RAMATTA, N.S.W. TEL. UB 2082
SYDNEY: OLYMPIC SURPLUS STORES 293 CHURCH ST., 
PARAMATTA. TEL. YL 9728.
NEWCASTLE: FRY’S DELICATESSEN, 557 HUNTER ST., 
NEWCASTLE, N.S.W. TEL. B 3596
PERTH: S. & L. FURNISHERS, 229 NEWCASTLE ST- 
PERTH, W.A.

i v
■i Siuntinio
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A. ZUBRAS 

eilininkai 
IR POETAI

Paimsim arklą, knygą, lyrą 
Ir eisim Lietuvos keliu!

Taip sako Maironis “Jaunimo 
giesmėj“. Tie žodžiai gal geriau
siai apibudina mūsų ankstyves
niųjų laikų dainius — eilininkus. 
“Aušros” ir “Varpo“ laikų eilinin
kus sutinkame pačiam kovos vi
duryje dėl tautinių problemų, dėl 
socialinių neteisybių ir skriaudų, 
dėl politinių tautos siekimų. Tuo 
laiku gyvenimo kasdienybės reika
lai buvo tiek aktualūs, kad ir dai
nius ėmėsi kario, mokytojo, agro
nomo, visuomeninko bei žurnalisto 
pareigų. Pagaliau ir mūsų litera
tūrinės tradicijos dar tebebuvo 
lopšio amžiuje. Tų laikotarpį vai
nikuoja Maironis, išvesdamas mū
sų eiliuotojus jau į platesnius ir 
lygesnius eiliuotosios kūrybos lau
kus. Nuošalėje palikime Donelai
tį ir Baranauską: jie prieš Mai
ronį buvo dvi šviesios žvaigždės 
lietuviško grožinio žodžio padan
gėje. Bet ir Maironio didžioji da
lis eiliuotosios kūrybos tarnauja 
praktiškam ' reikalui — žadinti 
miegančią sentėvių šalį.

Nors Maironio lyra dar ir labai 
artima liaudies kanklėms, bet jos 
akordai ir plačiau skamba ir giliau 
siekia: jis dainuoja visos sąmo
ningosios ar tik atbundančios lie
tuviškos sielos troškimus, nuotai
kas bei jausmus. Todėl ir jo dainos 
priešaušrio ir pirmaisiais nepri- 

1 klausomybės metais buvo dekla
muojamos ir dainuojamos kiekvie 
no bažnytkaimio ar mokyklos sce
noje, todėl jos skambėdavo ir šiaip 
pobūviuose, kai tik kasdieninė ser
mėga buvo pakeičiama išeigine.

Maironis buvo liaudžiai supran
tamas, nes ir forma derinosi prie 
turinio: žodis buvo nors ir skam
bus ir melodingas, bet aiškus kaip 
Titianas ar Rafaelis. Nors ir ap
sčiai eiliuotosios publicistikos ga
lime Maironio plunksnai priskirti, 
Jbet daug ir tikrų deimančiukų. O 
tai todėl, kad tautos sielvartai, 
tautos nuotaikos buvo ir jo 
asmeniniai išgyvenimai, nekal
bant jau apie nemažą indivi
dualinę Maironio tematiką “Va
saros naktys”, “Vakaras ant Ke
turių Kantonų ežero” ir kt..

Maironio dydis ir jo aureolė te
suprantama tik nusikėlus į mūsų 
atgimimo prieaušrį ir ankstyvąjį 
rytą, o taip pat prisiminus vaidy- 
lų kankles. Jis yra ir daugelio mu
ms šiandien žinomų lietuvių poetų 
mokytojas. Maironis yra ryškiau
sias mūsų poezijos klasikas.

Visai tat ne nuostabu, kad jo 
amžininkas Adomas Jakštas 1860 
— 1938, manė maironiškąjį kelią 
esant poezijoje vienintelį ir visa, 
kas jo nukrypsta, tėsant tik klai
džiojimą šunkeliais. Literatūros 
kritikas Jakštas, šiaip gyvenime 
prel. kun. Adomas Dambrauskas, 
turėjo savo meno sampratą, nors 
nebūtinai savišką — originalią. Jis 
meną suapsaliutina, menas būtinai 
turįs išreikšti tiesą, gėrį ir meilę, 
būti Dievo balso atgarsis, šešėlis 
dieviškojo Grožio. Išmintis, ją 
Jakštas įžvelgia proto galioje, yra 
augščiausia sielos apraiška, kurios 
kontrolei turi paklusti mūsų jus
linis ir emocionalinis pasireiški
mas. Poezijoje todėl Jakštas pir
moje eilėje jieško idėjos ir tokios, 
kuri tarnauja amžinajam Gėriui 
ir Grožiui; kadangi tauta ir tė
vynė yra Dievo leistos žmogui pa
sireikšti formos — tai ir tautai bei 
tėvynei. Didingiems poezijos už
daviniams tinka užtat tik klasinė 
forma. Maironis pasisako šia 
prasme, gal ir kiek primityvia for
ma:

Einu tau Viešpatie* taku, 
Biauriuosi melagyste;
I širdį giesmėmis šneku,
Joj žadinu Dievybę.
Tačiau Maironis skiriasi nuo 

Jakšto, nes mene aiškiai įžiūri e- 
mocionalinį pradą:

Ne pranašas, aš ne kovot, 
Ai ne žmonių mokinti, — 
Aš Dievo įkvėptas giedot, 
Su lyra giesmes pinti.
Pasiklausykim, kaip gi raciona

listas Jakštas dainuoja vienuose 
savo ankstyviausiuose posmuose:

Vienas žodi* — ne šneka, 
Viena* vyra* — ne talka:

REDAGAVO ARŪNAS 2I2YS

Kai du stos,
Visados
Daugiau padarys!
Viens pradės,
Kits padės:
Draug toliau varys.
Tai koperatiniam bendravimui 

propagandiniai eiliuoti žodžiai. 
Panašiai kalba Kudirka skatinda
mas nepabūgti, “kai audra ištikus 
verstų stulpą vieną“... Bet Jakš
tas, kuriam šiandien mes tik eili
ninko vardą tepriskiriame, šiaip 
gerbdami jį kaip paveikslingo gy
venimo žmogų, kunigą, kultūri
ninką, yra ir menišką dalykėlį 
sukūręs:

Jūra motinėlė
Tur dukrelių būrį;
Vėjui tėvui liepiant, 

šokti turi.
Jakštas daugelį barė, kurie drįs

davo nukrypti jo nužymėtų poezi
jos kelių — iš jų susilaukėm tikrų 
poetų; Jakštas daugelį gyrė, ku
rie jam patiko, jo klausė — jie nu
tilo su pirmiasiais bandymais. Po
ezija, rodos, truputį skiriasi nuo 
publicistikos, logikos, pagaliau ir 
nuo metafizikos ir telogijos.

Po Jakšto atėjo nauji. Vieni dai
navo pagal Maironį, retas kuris 
pagal Jakštą, o didelė dalis susira
do kitus kelius: vieni praaugo 
visa galva Maironį, kiti liko nykš
tukai, nes nuėjo dainuoti politi
niams stabams. Tikroji poezija 
Dievui dainuoja. Ir tėvynės nemi
nėdama — tėvynę puošia. Kas 
yra tikroji poezija? Tikroji poezi
ja yra Maironio “Vasaros naktų“ 
pirmuose posmuose, kai viskas nu
tilo, viskas nurimo; medžio užmi
gęs nejuda lapas, kai vienos tik 
žvaigždės mirkčioja, dega. Pasku
tiniame tačiau posme kun. Jonas 
Mačiulis prisimena turįs sukalbėti 
vakarinę maldą, ir gavome Mairo
nį eilininką. Negi negalima poe
tiškai melstis? Galima. Tik tada 
neužtenka:

Noris mylėti Dievą augščiausį, 
Nori* pasiekti amžiną Grožį!

Poezijoje žodžiu “mylėti” mei
lės neišreikši, ir Dievą turi pajau
sti labai arti savęs, o Grožy
je pats paskęsti.

• RINKTINĖS MINTYS — 
aforizmų citatų rinkinys jau spau
stuvėje baigtas surinkti ir baigia
mas spausdinti. Knyga turės dau
giau kaip 300 pusi. Apims Graiki
jos, Romos, pirmųjų krikščionybės 
amžių, viduramžių ir naujųjų lai
kų daugybę mintytojų, filosofų, 
rašytojų, sociologų, auklėtojų, po
etų. Taipgi įvestos citatos kelių 
dešimtų lietuvių autorių ir poetų 
nuo Donelaičio iki tremtyje išryš
kėjusių autorių. Gausiai duodama 
įvairių tautų patarlių ir priežo
džių: lietuvių, vokiečių, prancū
zų, anglų, italų, ispanų, olandų, 
indų, kinų, japonų, graikų, škotų, 
kalbomis. Knygą leidžia Lietuvių 
Dienos, Los Angeles. Spaudai pa
rengė Juozas Prunskis.

• KARLIS STALŠANS, isto
rijos magistras, parašė veikalą 
“Latvių ir lietuvių rytinių kraštų 
suslavėjimas“. Knyga jau renka
ma Draugo spaustuvėje. Susidarys 
veikalas netoli 400 puslapių. Kny
ga yra latviška, bet jame daugiau 
kaip pusė yra apie Lietuvą, apie 
Vilniaus, Suvalkų, Gardino kraš
tus, įskaitant Breslaujos, Švenčio
nių, Trakų, Ašmenos, Lydos, Sei
nų, Augustavo apskritis. Tomis 
sritimis Stalšans susidomėjo tuoj 
baigęs universitetą Rygoje. Ke
liaudamas po Latgaliją, o taipgi 
ir po Vilniaus apylinkes, rinko me
džiagą. Ilgesnį laiką praleido Vil
niuje 1942 ir 1943 metais. Daug 
medžiagos gavo iš Lietuvių Mok
slo akademijos, iš Vilniaus univer
siteto ir valstybinių archyvų. Ren
kant medžiagą jam davė nurody
mų istorijos prof. Jonynas.

Algi* Kazlauskas

EINAME SU VISA TAUTA
Tautos šventės proga vyr. skilt. 

A. Kazlauskas Džiugo tunto iš
kilmingoje sueigoje skaitė šia te
ma referatą. Redakcija referatą 
savo nuožiūra sutrampino ir per
redagavo.

Redakcija

Kas yra tauta, kas yra tai, ką 
anglų kalba nusako nation, peop
le vardais? Tautomis vadiname 
prancūzus, kinus, vokiečius, ang
lus, šveicarus, lietuvius ir dauge
lį kitų.

Tautų yra didelių ir mažų. Di
džiausia tauta yra kiniečių, di
delės yra rusų, amerikiečių, vo
kiečių, anglų ir prancūzų tautos. 
Tarp mažesnių tautų sutinkame 
švedus, šveicarus, lietuvius, lat
vius, estus, belgus ir dar dauge
lį kitų. Vienos tautos yra viena
lytės — jų žmonės tos pačios ra
sės, kalba ta pačia kalba,, turi tą 
pačią istoriją ir bendrus papro
čius; kitos tačiau tautos yra miš
rios. Mišrios tautos pavyzdys yra 
šveicarai, šveicarai gyvena, pasi
skirstę atskiromis provincijomis, 
kurie kalba keturiomis skirtingo
mis kalbomis, laikosi skirtingų 
papročių. Sutinkame čia vokiečių, 
prancūzų, italų ir reto-romanų 
kalbas. Tačiau visi šio kalnuoto 
krašto gyventojai- turi jau ilgų 
amžių bendrai išgyventą praeitį, 
o taip pat jų dabarties ekonomi
niai ii* politiniai interesai yra 
bendri. Jei šiandien kas nors pa
vadintų prancūziškai kalbantį 
šveicarą prancūzu, tai jis tikriau
siai užsigautų ai- palaikytų tokį 
žmgoų neišmanėliu turistu.

Labai įdomus reiškinys yra 
šiaurės amerikiečių nacijai pri
klausomybės sąmonė: įvairių tau
tų emigrantai per ilgesnį laiką, 
gyvendami bendrą ekonominį ir 
politinį gyvenimą, suauga į vie
ną valstybinį lydinį ir pasisavina 
vieną tą pačią anglų kalbą, gyve
nimo būdą, pamažu įveikia net ir 
rasinius skirtumus.

Yra tautų pasaulyje ir visiškai 
be žemės. Tokia buvo iki pat šių 
laikų žydų tauta, tokie tebėra či
gonai. žydai, nors ir gyvendami 
įvairiuose kraštuose, vartodami 
tų kraštų kalbas ir dalinai pasi
savindami gyvenamųjų kraštų pa
pročius, išlieka žydai. Jų svar
biausia jungtimi bus buvusi tau
tinė religija, kuri teikė jiems iš
rinktosios tautos vardą ir žadėjo 
laikus, kai vėl susirinks apie Je
ruzalę. Jų religinių vadų jiems 
buvo griežtai draudžiama mišrios 
vedybos.

Tautos skirtingą charakterį su
daro žmonių rasinė priklausomy- 
bė, jų kalba ir kultūra, pagrindi
nis verslas, religija, pasaulėžiū
ra, gyvenamosios vietos gamta ir 
bendrai išgyventa praeitis. šie 
veiksniai duoda kiekvienai tautai 
skirtingą atspalvį. Matome, kad 
▼ienai tautai priklausomybė* są
monei susidaryti yra būtiniausia 
bendra praeiti* (ji nebūtinai la
bai ilga), bendrai gyvenama da
bartis ir bendri ateities siekimai.

Labai svarbu, ypač svetimųjų 
užvaldytoms tautoms, o taip pat 
emigrantams, norintiems nenu
trūkti nuo savojo tautos branduo
lio — tikėjimas tautinei vertybei: 
kad priklausoma skirtingam etni
niam junginiui, kad prigimties 
teisė gyventi saviškas tautinis 
gyvenimas kad įgimta teisė yra 
siekti, valstybinio gyvenimo for
mos, kad tautinės skirtybės ska
tina kultūrėjimą tautos ir visos 
žmonijos.

Lietuvių tauta yra vienalytė: 
žmonės kalba viena kalba, turi 
tuos pačius papročius ir ilgą ben
drą istoriją. Jau Mindaugo lai
kais, 13 a. pradžioje, buvo sukū
rusi savarankišką valstybę, vė

liau išplėtusi savo valstybines 
sienas nuo Baltijos iki Juodųjų 
jūrų, o naujaisiais laikais net 
per šimtą metų rusų okupacijos 
išlaikė savo kalbą ir papročius, 
atsispyrė supravoslavinimui. Po 
I-jo Pasaulinio karo lietuviai vėl 
sugebėjo nusikratyti pavergėjų 
ir sukurti nepriklausomą ir pa
žangią valstybę. Žmonės su užsi
degimu žengė pirmyn, gerindami 
medžiaginį gyvenimą, keldami 
švietimą ir, apskritai, kultūrą. 
Nemanau, kad mūsų tėvai drįstų 
tvirtinti, kad viskas buvo atsiek
ta tik idealizmo įkarščio — reikė
jo didelių pastangų, sugebėjimo 
surasti kapitalo, išsikovoti vietą 
pasaulinėje rinkoje, kartais ir ne^ 
davalgyti, kad pasistačius namus, 
tiltus, fabrikus, išauginus univer
sitetus, išleidus vaikus į moks 
lūs.

Ir vis dėlto, mūsų tautos pava
saryje įvyko tragedija. Tautai ji 
buvo didelė ir žiauri. II-jo Pasau
linio karo metu lietuviai vėl pate
ko po ruso, šiuo kartu po rau
donojo, letena. .Įvykdė okupantus 
ir tebevykdo šiurpą sukeliančių 
darbų: paminėkime tik areštus, 
kalinimus, žudynes ir trėmimus. 
Skaitoma, kad išvežtų ir nužu
dytų yra apie 500.000 mūsų tau
tiečių. Daugelis lietuvių, ypač 
šviesuomenės, pabėgo į Vakarus. 
Jie ir šiandien tebetiki, kad ar
tėja jų grįžimo valanda į Nemu
no ir Neries Šalį.

Lietuvių tačiau tauto* branduo
ly* tebegyvena Lietuvoje — sen
tėvių žemėje. Lietuviams gyventi 
savo krašte nelengva: jie turi 
sunkiai dirbti, kad pramistų; su
varžytas ir žmonių nuomonės pa
reiškimas, negali jie savo skriau
domis pasiguosti net su giminė
mis. Nelengva ir jaunimui, kai jų 
tėvai vargsta. Nesenai teko skai
tyti Lietuvoje išleistą Rimkevi
čiaus knygą “Studentai”. Labai 
buvo jdomu sekti per knygos pus
lapius vaizdus iš dabartinio Lie
tuvos studentų gyvenimo. Jauni
mo madų skonis nedaug kuo ski
riasi nuo mūsiškio. Svarbų žodį 
turi komunistų partija ir komjau
nimo organizacija. Didelis vaid
muo priskirtas savikritikai: “nu
sikaltėliai“ pliekiasi patys, vano
ja juos susirinkimuose ir kiti. 
Knygoje jaučiama ir naujos dva
sios: yra tokių sakinių ir vietų, 
kurių anksčiau partijos cenzoriai 
nepraleistų. Kad ir studentų po
grindžio slaptame susirinkime 
skaitomas laikraštėlis “Mėnesie
na be kelnių“, arba draudžiamų 
skaityti knygų pasiskolinimas iš 
bibliotekos, dėl kurių studentas 
buvo pakaltintas knygų vagyste! 
Mums, žinoma, juokinga, kad ir 
universitetuose yra draudžiamų 
skaityti knygų. Universitetai tam 
ir yra, kad jieškotum tiesos, o ji 
geriausiai paryškėja iš priešingu
mų pažinimo. Mes ir Australijo
je lengvai ir nevaržomai galime 
nusipirkti knygų, išleistu Lietu
voje ar Maskvoje. Pilna jose ta
rybinės propagandos, bet negi 
mes nežinome tiesos, kad negalė
tumėm atskirti propagandos pelų 
ir pasigrožėti tuo, kas vertinga. 
Mums tačiau neįmanoma pasiųs
ti iš čia knygų savo pusbroliams 
ar pusseserėms į Lietuvą, nes to
kių siuntinių neįsileidžia komu
nistinio rojaus kraštai. Juk jeigu 
ten taip gera, tai ką bepaveiktų 
mūsų čia skurdžios knygelės ar 
laikraštukai — tik juoką sukeltų!

Tremtiniai-emigrantai fiziškai 
esame atskirti nuo tautos kamie
no, O visdėlto turime dvasiniu* 
ryšius su lietuviai* Lietuvoje. Mes 
turime su jais vieną kalbą, tą pa
čią bendrą garbingą istoriją, kar
tu su jai* esam iškentėję karo 
žiaurumus, turime ir bendrą tikė
jimą dėl ateitie* — kad gėris ir

teisybė turi įveikti blogį. Tikime, 
kad Lietuvoje likusi rusinama 
liaudis ir Vakaruose pasklidę ir 
asimiliuotis viliojami lietuviai iš
liks ištikimi savai motinai — tau
tai. Atėjus laikui, kaip ir po pir
mos rusų okupacijos, jie bendro
mis jėgomis vėl atkurs nepri
klausomą Lietuvą. Pavojų mes 
daug turime. Gyvenant tarp sve
timą žmonių, kartais pasirodo, 
kad būtų patogiau savo tautybę 
užmiršus. Tačiau tai nepatartina, 
nes ir savi, ir kiti į tokį žmogų 
žiūri neigiamai jį laiko padlaižiu 
ir silpno charakterio žmogumi. 
Tik silpno būdo žmonės atsisako 
savo tautybės. Taip šiomis dieno
mis yra sutvarkyta, kad žmogus 
gimsta ir išauga savoje tautoje. 
Tautybė padaro žmogų pilnateisį, 
duoda vidinio pasitenkinimo ir 
padaro žmogaus asmenybę spal

NAUJOS KNYGOS
ASTUONI LAPAI

“Astuoniais Lapais“, 391 p. vei
kalu, labai stipriai užsirekomen
davo naujosios kartos atstovė Bi
rutė Pūkelevičiutė. Tai dienoraš
tinės formos romanas. Kaip iš šios 
rūšies veikalo ir reikia tikėtis, pa
grindinis veikėjas yra pati autorė. 
Per visus knygos puslapius gyve
nimą matom iš Birutės Pūkelevi
elutės stebėjimo taško, pažįstam 
jos išgyvenimus, jos samprotavi
mus. Veikale stipri lyrinė gaida

Aštuoni lapai! Tai todėl, kad 
pasakojimas prasideda Verbų sek
madienį apsuptame Dancige ir bai
giasi Velykų dieną sovietų repat- 
riaciniame lageryje. Taigi aštuo- 
..:<>« šiurpulingų išgyvenimų die
nos — aštuoni lapai. Tik tie la
pai dviejų puslapių: vienoje pu
sėje dega Dancigas, ateina rusų 
raudonieji “frontavikai”, gi kitoje 
lapų pusėje vaizdai iki pabėgimo. 
Jei danciginė lapų pusė duoda vei
kalui griaučius, čia ir fabula vie- 
ningesnė, tai antroji pusė, kur 
rašytoja mus veda nuo savo lop
šio iki formaliojo II-jo Pasaulinio 
karo kaltininko Dancigo, yra nuo- 
trupinė, tačiau visumoje suderin
ta į tokią turtingų spalvų mozaiką, 
taip subtiliai lyrišką, čia sutinkam 
mieląjį Kauną, Nemuną, Kai
melį, o svarbiausia — būrį įvairių 
įvairiausių lietuviškos žemės žmo
giškųjų žiedų. Rašytoja juos ge
rai pažįsta ir keliais įdomiais 
brūkšniais atkuria žmones. Ir tai 
npeasakodama, neaprašinėdama, 
bet leisdama jiems patiems gy
venti.

įdomiausias ir geriausiai pavy
kęs yra dieduko, Kaimelio klebo
no kun. Jono asmuo. Koks sim
patingas šio senelio portretas, su 
kokia meile jis įamžintas knygos 
puslapiuose! Ir tai be jokio ide
alizavimo, o realus žmogus, su vi
somis mažomis žmogiškomis silp
nybėmis, su senatviško suvaikėji
mo požymiais. Arba vėl dėdė Vla
das, tik keliais metais vyresnis už 
dukterėčią. Bendrai praleista vai
kystė, bendras mokymasis prie 
vieno stalo, pavydas, kai dėdė ima

SUŽ AL
Antanas

Tokia antrašte susilaukėme ra
šytojo Antano Rūko 245 puslapių 
apysakos — romano. Tai bene vie
na labiausiai intriguojančių trem
tyje parašytų apysakų.

Rašytojas pavaizduoja vokiečių 
okupacijos laikotarpį Kaune, lie
tuvių atsiradimą Vokietijoje ir sto
vyklinį gyvenimą po karo. Pagrin
diniai charakteriai: išsilavinusi 
moteris lietuvė Aldona Vaišnienė, 
advokatas Juozas Vaišnys, šeimos 
draugas, Aldonos jaunystės pažįs
tamas Algis Grigas, pas Vaišnius 
okupacijos metu gyvenąs poetas 
karininkas Karlas Eichenbaumas, 
epizodinis, bet ryškus portretas 
fronte sužaloto Valterio Borno, 
pogrindžio veikėjo batsiuvio Kaž- 
dailio ir apyblankis geštapiečio 
Frico.

Psichologiškai labiausiai vykęs 
Aldonos Vaišnienės paveikslas. Iš
tekėjo ji jauna — vyras buvo aug- 
Štoje visuomeninėje pakopoje, ge
rai uždirbąs. Ar toje santuokoje 
buvo meilės, tai taip ir lieka ne
aišku, bet tikras dalykas, kad Al
donai Vaišnys nebuvo tas, kuris 
jai būtų galėjęs suteikti šeimyni
nės laimės. Gal jų pasauliai buvo 

vingesnę ir įdomesnę.
Daug pagelbėti išsilaikyti lietu

viais gali mums padėti raštu pa
laikymas’ryšių su likusiais Lietu
voje. Svarbu išlaikyti gyvą lietu
vių organizuotą gyvenimą, savo 
spaudą, lietuvišką knygą. Gal 
svarbiausia tai būtų paimti pavyz
dį iš žydų ir griežtai nusistatyti 
nekurti mišrių šeimų. Reikia su
gebėti ir asmeninį gyvenimą pa
lenkti tautos gerovei!

Lietuvybei išlaikyti esame susi
būrę Australijoje ir lietuviai 
skautai. Lietuviškai žaidžiam, lie
tuviškai kalbam, lietuviškai dai
nuojam, lankom lituanistines mo
kyklas, skaitom lietuviškas kny
ga* ir laikraščius, klausom lietu
vių vadų ar patys vadovaujam 
lietuvių jaunimui. Tai mūsų įna
šas lietuvybei.

Pūkelevičiutė, Chicago, 1956 m. 
dairytis merginų, kai atveda sa
vo sužadėtinę. Psichologiškai tai 
labai tikra. Kad ir visai epizodi
niai charakteriai ir tie keliais pa
braukimais nupiešti tinka į meno 
galeriją: tai dėdė Stasys, senber
niai Klemensas su Feliksu ir jų 
seserys, suvažiavę šv. Onos atlai
dams į Kaimelį kunigai. Užtenka 
tik prisiminti, kai Feliksas rodo 
per padidinamąjį stiklą Birutei pa
veiksliukus, o ši stebi jo suplaišio
jusį piršto nagą.

Tai kultūringos, gilios jaunos 
mergaitės dienoraštis, tai nuolati
nė kova dėl gėrio, dėl mergystės. 
Kaikam gali pasirodyti persenti- 
jnentalu, dirbtinas idealizmas. Ir 
vis dėlto, kai skaitai knygą, to ne
jauti. Tai jaunos Birutės tikras 
pasaulis. Kitas reikalas,, ar tokia 
Birutė yra užgrūdinta gyvenimo 
audroms? Taip veikale tikrai pa
tikime, kad ji, net visų artimųjų 
netekusi, nepalūžta, nepasimeta ir 
savo principų neišsižada, net nie
kad nesuabejoja.

Viena aiški gaida prasiveržia iš 
visumos: “Rusas man visad pasi
liks neįmanoma mįslė“, 161 p. 
Klystumėm tačiau manydami, ra
šytoją neapkenčiant žmonių vien 
tik dėl to, kad jie kitos tautybės 
ar tos, iš kurios patirta skriaudos. 
Pūkelevičiutė myli žmogų be tau
tybės* skirtumų, bet sukyla ten, 
kur mato moralinį smukimą.

Stilius labai mielas, moteriškai 
patrauklus, puošnus, kalba gera. 
Gaila tik, kad per visą veikalą 
sudedamajam sujungime nerašo
ma kablelio prieš jungtuką “ir”. 
Turbūt, būtų buvę geriau, jei ra
šytoja būtų rašiusi tikt vienoje 
lapų pusėje: būtumėm susilaukę 
dviejų vieningų veikalų — astuo
nių lapų iš apsupto ir rusų paim
to Dancigo ir Birutės prisimini
mų nuo kūdikystės iki Dancigo.

Lauksime tęsinių. Norėtųsi ži
noti, kaip pavyko Birutei pabėgti 
iš repatriacinės stovyklos, kaip 
atsirado Amerikoje, kaip naujasis 
pasaulis atspindi jos moteriškoje 
sieloje. ■

OTIEJI
lūkas, Nida, Londonas, 1958 m.
skirtingi, o gal ir nė vienas kitas 
vyras nebūtų pilnai tikęs Aldonai? 
Yra tokių moterų, o Aldona vie
na jų. Tai emancipuotos, sava
rankiškos ir šviesios moters tipas, 
paryškintai nupieštas priešingai 
vokiečių moterų būdingam Gret
chen tipui — vyro tarnaitei, pate
lei, kitu atveju — motiniškam 
žmonos tipui. Mylėdama ar ne, Al
dona jaučia savo gyvenimą suri
šus su Vaišnio ir lieka jam ištiki
ma net ir po jo mirties, jei taip 
galima būtų aiškintis atstūmimą 
Algio. Skaitant lietuvė moteris 
jausis, paglostant jos savimeilę. 
Kad toks tipas, kokia vaizduojama 
Aldona, yra lietuvių tautinio pog
rindžio veikėja, tai mes visiškai ti
kime. Tikime ir dėl Algio Gri
go: jis yra savotiškas idealistas, 
nepritampąs kasdienybėje, nors 
nėra joks moralistas. Atrodo, kad 
šiam tipui būtų labai tikę kelti 
teptukai cinizmo, kiek nuobodu
lio ir gyvenimiško nusivylimo bei 
skausmo — būtumėm turėję piti- 
grilišką prajovą. Bet negi gali rei
kalauti iš rašytojo to, ko pats 
lauktum. Bet dėl to Algis Grigas

(Tęsinys 4 psl.)
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Sužalotieji
(Atkelta iš 3 psl.) 

blankus. Visai nustembam pogrin
dyje sutikę Juozą Vaišnį — jis 
tipas advokato, kuris mėgsta sau
gą ir gerą gyvenimą, iš jo, rodos, 
lauktum to pragarsėjusio advoka
to, kuris okupacijos metu imdavosi 
politinių bei žydiškųjų geto bylų, 
o honorarui reikalaudavo aukso. 
Kąždailis patikėtinas. Gaila susi
painiojusio ir kitiems nenoromis 
nelaimių pridariusio Karlo Ei- 
chenbaumo. Įspūdingai tragiškas 
Valteris — labai įtikimas.

Apysakos kompozicija pagau
nanti nuo pradžios. Karlą Eichen- 
baumą pataiko kulka tuo metu, kai 
jis sėdi savo kambaryje ir eiliuoja 
trečiajam savo tomui “Aldai”. 
Kaltininkas paaiškėja tik gale. Tai 
įprastinė kriminalinių apysakų

KOVA DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS
žymus senesniosios kartos poe

tas ir romanistas prof. V. Myko
laitis — Putinas rašo Lietuvoje 
didžiulį istorinį romaną “Sukilė
liai”. Pirmasis šio romano tomas 
išėjo 1957 m., laukiama pasirodant 
kitų tomų. Rašytojas vaizduoja 
1861—1864 m. sukilimą Lietuvoje, 
kuris, istorinis! faktas, buvo pradė
tas Lenkijoje, šis sukilimas atgar
sius rado ir latviuose, net tarp pa
žangesniųjų rusų. Lietuvoje šio 
politinio — socialinio sukilimo va
dais yra buvę Zigmantas Siera
kauskas, Kostas Kalinauskas, kun. 
Antanas Mackevičius, Liudvikas 
Narbutas ir kiti. Tai iš bajorų kilę 
šviesuoliai, patys sukilimo orga
nizatoriai ir vadai, bet ir tikri 
liaudies — valstiečių vadai: suki
limo tikslas ne tik atkurti Lietu
vą, bet iškovoti geresnes sąlygas 
valstiečiamp, duoti jiems po 1861 
m. baudžiavos panaikinimo paža
dėtosios žemės. Liberalinės mintys 
tuo metu visoje Europoje buvo 
gyvos, ir jomis buvo užsikrėtę mū
sų kilnesnių bajorų šviesuoliai 
vaikai.

Putinas — Mikolaitis, neturėda
mas šiandien raudonųjų rusų pa
vergtoje Lietuvoje rašytojo lais
vės, sukilimui kirtį deda ant vals
tiečių sluogsnio, pirmoje eilėje iš
ryškina jį kaip socialinį sukilimą 
prieš ponus — feodalus. Iš mūsų 
paminėtųjų istorijai žinomų suki
limo vadų sutinkame tik kun. A. 
Mackevičių. Iš tikrųjų, pagrindė 
nis šio sukilimo tikslas yra buvęs 
politinis — atkovoti kraštui Apoli
tinę laisvę. Juk kai kovoje su rusų 
daliniais miršta Lydos bajoro,

MARIJA STIUART VILNIUJE
šiemet Vilniaus valstybinis dra 

mos teatras vaidina garsaus vokie
čių rašytojo Fridricho Schillerio 
nepasenstantį veikalą “Marija 
Stiuart”. Jos vardas, Škotijos ka
ralienės, australiškų mokyklų mo
kiniams gerai žinomas. Vilniaus 
publika, kaip galima patirti iš Lie
tuvoje išeinančių laikraščių, šį 
veikalą mėgsta. Lengva suprasti, 

DIEVU MIŠKAS
c

“Dievų Miške” Balys Sruoga 
rašo apie savo pergyvenimus štu- 
tthofo koncentracijos stovykloje. 
Jis atvirai kalba, kaip naciai tame 
lageryje su kaliniais elgdavosi, 
kaip ir tkip jau liesą maistą nu
sukdavo. Žinoma, tokiose aplinky- 
kdavo. Žinoma, tokiose aplinky
bėse kaliniai labai greit mirdavo: 
kaip musės, ir kaip negyvos mu
sės jie niekam nerūpėjo. Sargas, 
radęs lavoną, paspardydavo, nusis
pjaudavo ir nueidavo sau. Vienu 
mažiau! Bus daugiau maisto ir 
mažiau rūpesčių...

Balys Sruoga drauge su kitais 
lietuviais šviesuoliais buvo 1943 
m. nacių suimtas ir išvežtas iš Vil
niaus į Kauno Gestapo centrą. Čia 
jiems tardytojas pasakė, kad lietu
vių, tauta turinti būti išnaikinta, 
todėl jie pirmieji ir vežami mirtim 
Ir taip po ilgų kelionių per Vokie
tijos kalėjimus jie pagaliau atsi
dūrė štutthofo koncentracijos 
stovykloje.

;štutthofo kaceto kaliniai vidu
je buvo prižiūrimi ilgiau išbuvu- 
sų kalinių, daugiausia kriminali
nių: juo didesnis mušeika, sadis
tas, juo greičiau stovykloje iš
kildavo.

Stovyklos vadai buvo ypač blo
gi žmonės, žiaurūs, be moralės, 
individai, kurie kalinius su dide

forma. Klystumėm, jei manytu
mėm “Sužalotuosius” esant krimi
nalinį romaną. Kulkos žaizda Čia 
mažai reiškia: Kariąs paties liki
mo buvo jau sužalotas Kaune, ne
noromis pats dar giliau susižalojo 
dėl pavydo. Gyvenimo sužalota 
yra Aldona, Algis. Gal tik Vaiš- 
nį galėtumėm laikyti nacių kalė
jimo auka. Bet ir tai jauti,kad 
šiuo pavojų keliu pastūmėjo jį 
eiti atsiradusi tuštuma ir jo gy
venime kilęs, nors ir neaiškus, ne
pasitikėjimas žmona.
“Sužalotieji” turi aiškią politinę 

tendenciją — pavaizduoti dėl vo
kiečių nacių lietuvių patirtas žaiz
das. Šių visų nacių ir jų sužvė
rėjusių prižiūrėtojų skriaudų ne
patyrusiam, apysaka gali pasiro
dyti esanti tendenccinga.

Lietuvos istoriko Tado Narbuto 
sūnus Liudvikas, jo paskutinieji 
žodžiai: “Malonu mirti už tėvy
nę”. Kostas Kalinauskas atmeta 
antspaudą su Lenkijos, Lietuvos 
ir Gudijos herbais, o įveda tik 
vien su Lietuvos vytimi. Tai tie
sa, kad mirdamas Kalinauskas 
pasakęs: “Esu ramus, nes liaudis 
gavo žemės, o bajorų sumažė
jo”. Pats vyriausiasis vadas, pra
džioje tarnavęs carui vyriausia
me kariuomenės štabe, Z. Siera
kauskas, sutikdamas vadovauti 
lietuviams sukilėliams, jų atsto
vui pareiškė: “Tuo man atneši 
mirties sprendimą”, žinojo taigi 
išeinąs prieš politinę Rusijos ga
lybę. Jis įteikė ir krašto apsau
gos ministrui Miliutinui memo
randumą, siūlydamas Rusijai per
sitvarkyti į federalinę valstybę, 
kur Lietuva ii’ Lenkija būtų sa
varankiški nariai. Gaila, kad “Su
kilėlių” pirmajam tome nesutin
kame nei Sierakausko, nei Kali
nausko, nei Narbuto nei kitų žy
mesniųjų sukilimo vadų. Tikėki
me, kad juos sutiksime kituose 
romano tomuose, bet tenka šiek 
tiek ir baimintis, žinant, kad šių 
dienų tikrieji Lietuvos' šeiminin
kai labai nemėgsta kalbų ir raš
tų apie Lietuvos nepriklausomy
bę, nemėgsta ir Gedimino bei Al
girdo, plėtusių Lietuvos sienas 
Rytuose ir pastojusių kelią Mas
kvai. Juk ir Maironio raštuose, 
išleistuose dabartinėje Lietuvėje, 
nesutinkame eilėraščio “Nepri
klausomybę atgavus”! šiaip jau 
“Sukilėliai” yra įdomus skaityti 
veikalas.

nes šia drama Šileris kelia vabz
džiais žodžiais protestą prieš val 
dančiųjų sluogsnių neteisybes ir 
žiaurumus ir tas priemones, ku
riomis jie gina savo valdžią. Ma
rija Stiuart gyveno 16 š, bet lie
tuvis Vilniuje didelio panašumo 
'randa tarp ano amžiaus ir jo da
bar gyvenamų dienų.

NEMO

liu pasitenkinimu mušdavo, įsa
kydami tą patį daryti ir prižiū
rėtojams.

Lietuvių bloko viršininkas (va
dinamas kapu) buvo Vacekas 
Kozlovskis — lenkas, ilgametis 
stovyklos “veteranas”. Vacius 
buvo fiziškai labai stiprus, di
džiausias niekšas ir žmogžudys, 
kuris kitus kalinius be pasigailė- 
jimd mušdavo ir juos apvaginė
davo. B. Sruoga, su juo geriau 
susipažinęs, išmokė dainelę, ku
ri jam, esą, baisiai patikusi: 
“Mano rankos nepapeiksi, 
Kad suduosiu — nusibaigsi, 
Mano ranka pamačlyva, 
Kad suduodu — nebegyvas!”

Dar vienas panašus tipelis buvo 
Sauteris: vokietis, kriminalistas. 
Septyniolika kartų baustas už 
vaikų kankinimus ir už panašius 
nusikaltimus. Stovykloje jis greit 
padarė karjerą: pasidarė lietuvių 
darbo komandos kapas.

Kaliniai turėjo bėgomis vežti 
vagonus, pilnus smėlio. Bet tatai 
atlikti buvo beveik neįmanoma, 
kadangi vagonai buvo seni ir iš
klerę ir nuolat nušokdavo nuo' 
bėgių. Sauteris stovėdavo prie 
staigaus posūkio, kur vagonas vi
suomet nušokdavo, ir su paten? 
kinta sadisto šypsena lazda vano
davo kaliniams šonus, kartodamas

kaip papūga:
— Die Arbeit macht das Leben 

suess! (Darbas gyvenimą saldi
na).

čia paminėti budeliai (Vacek 
ir Sauter) yra tik du iš daugelio 
buvusių Štutthofo stovykloje.

1945 m., karui baigiantis, vokie
čiai evakuavo štutthofą. Varė jie ’ 
kalinius pėsčiomis per sniegą iki 
50 km. per dieną, dėlto iš* 3500 
žmonių tiktai 2000 pasiekė Gau
sės miestelį, palikdami nueitą ke
lią lavonais nuklotą.

Gansėje kaliniai žiauriai bada
vo ir daug jų mirė. Sruoga, pa
dedamas vietos gyventojų, išliko 
gyvas. Atriedant Raudonajai Ar
mijai, vokiečiai vėl varėsi kali
nius toliau, bet Sruoga buvo tiek 
nusilpęs, kad apalpo-ir sukrito pa
tvory. Vokiečiai gi perdaug sku
bėjo, kad atkreiptų dėmesį į dar 
kvėpuojantį mirštantįjį «— kitu 
atveju būtų įvarę kulką į kak
tą...

Sruogos “Dievų Miškas” baigia

RAŠYKIME LAIŠKUS I LIETUVĄ
Jau keli metai, kai daugelis lie

tuvių pabėgėlių pradėjo susiraši
nėti su giminėmis Lietuvoje. Ta
tai buvo didelis džiaugsmas, kai 
tremties lietuviai sužinojo, kad 
įmanoma pasidalinti mintimis su 
tėvais, broliais, seserimis, žmono
mis, vyrais ir su Lietuvoje liku
siais vaikais. Tačiau ir mūsų jau
nimas, nors jis savo giminių daž
niausiai ten visai nepažįsta ir to
dėl jiems daug užuojautos neturi, 
turėtų su savo amžiaus jaunimu 
susirašyti.

Nepamirškime, kad Lietuva, 
nors ji ir pavergta, yra visų lie
tuvių minčių centras. Žinome, kad 
materialinis lietuvių gyvenimas 
Tėvynėje labai sunkus, ypač se
nesnių žmonių. Tačiau tenykščio 
jaunimo gyvenimas, iš laiškų at
rodo, nėra jau toks beviltiškai 
sunkus. Negalvokim, kad Lietuva, 
rusų spaudžiama, pamažu miršta. 
Dabartinėje Lietuvoje žmonės 
visi, kas tik gali, bando dirbti sa
vo profesinį darbą ir jame tobu
lėti. Įdomu, kad Lietuvoje visi, 
nei nutautėti, nei mirti negalvoja. 
Ypač jaunoji karta domisi menu 
daug daugiau, nei mes, pabėgėliai. 
Lietuviai Tėvynėje išleidžia daug 
naujų knygų ir stato naujas ope
ras bei dirba kitose kūrybos srity
se. Mūsų tauta, atrodo, apsispren
dė bent laikinai taikytis prie esa
mos padėfties.

Pasikeitus politinėms sąlygoms, 
didelė tremtinių dauguma grįš į 
senąją Tėvynę. Jaunoji karta, 
jau gimusi ir augusi tremtyje, tu
rės taip pat grįžti iš lojalumo ir 
pagarbos savajai rasei ir savo 
protėviams. Nors daugelis mūsojo 
jaunimo jau natūralizuoti, tačiau 
jie vistiek yra lietuviai ir tol ne
jaus vidinės laimės, kol nebus Lie
tuvoje, kur galės aukoti savo jė
gas jos gerovei. Tegul nė vienas 
jaunuolis negalvoja, kad jis pasi
darys patenkintu australu, nes jų 
bendruomenėje jis nebus laimin
gas, o tik klajoklis be tautos!

Dalis senosios kartos, manyčiau, 
klaidingai galvoja; planuodami, 
kad Lietuvon grįžę jie vėl vado
vaus gyvenimui. Ten bus kitos są
lygos ir kiti siekimai. Gal būt, mes 
susilauksime net priekaištų dėl 
pabėgimo. Jei mes grįžę norėsime 
pamokyti ko nors savo brolius, tai 
turėsime būti labai atsargūs ir 
kuklūs. Gal būt, mes nuvešime jie
ms tik vieną vertybę — teisingą 
laisvės supratimą. Bet ir tai turės 
atlikti dabartinis jaunimas, to

S VISKAS ŽEMIAU URMO KAINU
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B PERSIUČINAME Į U.S.S.R. K
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S VISI MŪSŲ STANDARTINIAI SIUNTINIAI YRA g 
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B Aplankykite, o negalintieji atvykti rašykite — prisiusime K 
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mas šiais žodžiais:
“Važiuoja Raudonosios Armijos 

tankai. Važiuoja ir važiuoja. To
kia daugybė jų!

Po dešimties minučių jie buvo 
mūsų kaime... ”

Pabaiga visai be jokio džiaugs
mo, kurį, atrodo, turėtų išvaduo
tasis jausti, čia slypi tiktai re
zignacija, pasidavimas nenumal
domai gyvenmo eigai. Ir kaip gi 
kitaip galėjo būti: juk Balys Sruo
ga žinojo, kad" jo žmona ir myli
ma dukrelė buvo Vakaruose — 
pabėgusios nuo jo dabartinių “iš
vaduotojų”. ..

Nors šioje autoriaus knygoje 
ir gerokai kliūva nacių prižiūrė
tojams, tačiau B. Sruoga yra per
daug kilni asmenybė, kad leistų 
išsiveržti jneapykantos jausmui; 
atvirkščiai — jis net stengiasi pa
teisinti šiuos sutvėrimus žmogiš
komis savybėmis, kurių iškrypi
mai atsiradę dėl žiaurių aplinky
bių.

Karolis Kazlauskas

dėl būkime geri, sąmoningi ir iš
tikimi lietuviai. Susiriškime 
su Lietuvos lietuviais, rašykime 
laiškus savo amžiaus jaunimui, 
juos pažinkime ir supraskime, nes 
jaunimas ten turi tas pačias prob
lemas, kaip ir mes čia. Jei nesusi- 
rašinėsime, nuo Lietuvos, mūsų 
Tėvynės, visai atitruksime. Nepa
mirškime, kad gali ateiti laikas, 
kada mes nuo jų malonės bent 
morališkai priklausysime.

Taigi, būkime tikrais lietuviais 
ir dirbkime lietuvybei, nes kitaip 
tapsime Tėvynės pasmerkti, kaip 
neverti jos kentėjimų, jos didžio
sios senovės ir kritusių didvyrių.

Arūnas Žižys

DUBYSA
Kada triukšmingai skelbei pa

vasario pergalę, kada ramiai ta
vo lankos žydėjo, sakyk, o Duby
sa, kiek jauno džiaugsmo, kiek 
svajonių gražių tavąsias bangas 
palydėjo!

Prūdų gelmių didinga tyla, ma
lūnų ratų mistinis ūžesys, skubių 
verpetų linksmos šnekos, — ko
kia darni sutartinė! — jausmus 
žavėję, sapnais kerėjo, kaip leng
vai ten alsavo krūtinė. Kai vaka
ro ūkai dengia, būdavo, tavo mė
lyną juostą, šešėliais žaidžia pa
krantės rūtom nusėtos, tikrink 
kiek nori, kiek tik nori kartų, -- 
vien burtai — tikrovei nėr vie
tos. Ir jei aš žinočiau, kad yra 
kas nors gražesnio kaip tu prie 
Ariogalos, man nebūtų taip sun
ku. ..

Dubysa miela, mintimis, siela į 
tavo slėnius skrendu — gaivią 
paguodą, vilčių aruodą, aš prie

P ATRIA o.v.s.
50 Station Place, Sunshine, Vic.

Tel.: MM 1176
Darbo vai. nuo 9 ryto iki 9 vak. 
kiekvieną dieną.
Ir 260 Victoria St., Melbourne, 
prieš Victoria Market.

Tel.: FJ 2268.
Biuras atidarytas tik Vic. Market 
dienomis.
Pigiausias ir garantuotas jūsų su
pirktų dovanų persiuntimas. Vais
tus ir maistą geriausiai apsimoka 
užsakyti pas mus. Turime didelį 
pasirinkimą laikrodžių ir odų.

PASIRODOME TELEVIZIJAI
Nesenai Melbourno Tautinių 

Šokių Grupė buvo pakviesta šok
ti televizijoj. Algis Karpavičius, 
grupės vadovas, visiems šokėjams 
parašė laiškus su linksma žinia, 
ir tuojau pradėjom repetuoti daž
niau. Antanas Fišeris, mūsų mu
zikantas, visur važinėjo, mokyda
mas kitus mūsų šokių melodijų. 
Mat, pats jis taip pat turėjo šok
ti. Susirinkom vieną penktadienį 
T.V. studijoje ir sužinojom, kad 
mes dalyvaujam vaikų programoj 
“Joung Seven.” Prieš programos 
pradžią reikėjo pašokti — demon
struoti programos organizatoriui, 
ir jis išrinko du šokius. Algis Bu- 
lokas sutarė su Audrone Paragy- 
te, Rūta Krausaite ir Jūrate Va
lyte šokti Lenciūgėlį ir Malūną.

Pirmiausiai šokam Malūną, ku
riame pasirodė ir mūsų naujau
sias šokėjas Romualdas Padgurs- 
kis. Jis buvo lankęs tik tris repe
ticijas ir temokėjo tik tą vieną 
šokį. Džiaugėmės, kad jis prie 
mūsų grupės prisidėjo, nes būtu
me neužtekę berniukų. Australai 
sakė, kad šokome gražiai. Jų pa

BALTAS IR JUODAS ŽMOGUS
Laikraščiuose skaitome, kad US 

A Arkansos valstijoje, baltieji ne
sutinka juodukų įsileisti į savo 
mokyklas, šiomis dienomis didelio 
masto teroras prasidėjo Londone 
prieš spalvuotuosius. Pietų Afri
kos Unija visą laiką juoduosius 
laiko antros rūšies piliečiais, žmo
niškai galvojant, tai labai nedora 
ir neišmintinga. Argi spalvoje 
žmogaus vertė? Jei jau kartą jie 
krašte gyvena, tai jie turėtų būti 
lygiateisiai su visais. Nesenai ma
ža Londono juoduke mergaitė No
el Hawken tikrai turėjo pataikyti 
į baltųjų Londono barbarų sąžinę, 
žinoma, jeigu jie turi ją. Baltieji 
padegė jos namus, kai tėvų nebu
vo namie. Antrame aūgšte gyveno 
baltas nuomininkas. Mažoji 8 me
tų Noel surado kopėčias ir išgel
bėjo nuo sudegimo baltąjį.

Taip jau yra, kad žmogus šlyk- 
štisi tuo; kas nuo jo ar jo įpročių 
skiriasi. Tą esame ir mes čia Aus
tralijoje patyrę: australai, ypač 
vaikai, mėgdžiojasi ir išjiuokia, 
kai išgirsta mus kalbant lietuviš
kai, kai pamato mus valgant kito
kius sumuštinius. Tai vis žmogaus 
tamsumo požymis. Jie taip elgiasi 
ne proto vedami, o juslių, lygiai 
kaip gyvulėliai. Mažoji Noel žino
jo visą baltųjų neapykantą jai ir 

tavęs tik randu, žarsčiau Vislos 
smėlį, skyniau Veserio gėles, prieš 
mane buvo Dunojus platus ir ga
lingas, — nesužavėjo nieku, jomis 
pasilieku šaltas ir abejingas. Gar
sių Reino legendų nepasigendu, 
Murray ramiai te sau plaukia, 
malūnų ratai, skubūs verpetai, 
Dubysa, prie tavęs šaukia!

F. Sipavičius
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COSMOS TRADING CO.
SAV. A. VAITIEKŪNAS

Siunčiame Jūsų pačių supirktus siuntinius Lietuvon ir Sibiran. 
SEKANČIAI SIUNTAI PRIIMAME SIUNTINIUS IKI 13-TO 
SPALIO. SIUNTINIAI PASIEKS ADRESATUS NAUJIEMS. 
METAMS ARBA 1959 M. SAUSIO MĖN. PRADŽIOJE. PA
SKUBĖKITE IŠSIŲSTI NAUJŲ METŲ DOVANAS ŠIUO 
TRANSPORTU! —

Siuntiniai priimami, kaip ir anksčiau, iki 44 Ibs. svorio. 
Seniems klijentams didelė nuolaida: užeikite — įsitikinsite!

DĖMESIO!
Pas mus galite gauti gerų ir pigių medžiagų. Kainos žemesnės 
negu turguose ar kur kitur. Tiesiai iš fabrikų į Jūsų siuntinius: *♦

Vilnonės kostiuminės medžiagos nuo 25/------ 40/- yardas
Vilnonės suknelėms medžiagos nuo 10------- 18/- yardas
Vilnonės paltinės medžiagos nuo 12/-------30/- yardas

Gaunamos Essendone ir pas visus agentus.
Pristatykite siuntinius arba siųskite į Essendono geležin

kelio stotį prekine važta:
2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX 2325

Mieste: 300 LITTLE COLLINS ST., MELBOURNE (6 aukštas) |
TEL. MF 2370. (Atidaryta tiktai ketvirtadieniais, penktadie- ¥ 
niais ir šeštadieniais). v

SKYRIAI: .1
Sydnėjuje: A. Mauragis, 18 Crinan St., Hurlstone Park, N.S.W. .£ 

.Tel. LL 5549. X
Adelaidėje: J. Lapsys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A. £
Brisbanėje: Cosmos Trading Co., Herschel Chambers, Cr.

George & Herschel St., Brisbane, Q’ld.
C. Kriučiūnas, 82 Bywong St., Toowong, Q’ld. Tel. U 5827.

Perthe: M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A.
Hobarte: N. Kantvilas, 57 Strickland Ave., Hobart, Tasm.

(Trolleybusu nuo G.P.O. Stricland Ave. iki 20 sust.)
Geelong: J. Cirulis, 241 Yarra St., South Geelong, Vic. • X

gyrimais patikėjome, kai š.m. rug
sėjo mėn. 12 dieną, penktadienį, 
buvome vėl pakviesti televižijos 
šokiams. Šioje programoje daly
vavo žinomi šokėjai iš visokių 
miesto teatrų, tačiau mes ųžbaį- 
gėm tos dienos programą “Plovė
jomis”.

Pirmas mūsų pasirodymas buvo 
dekoruotas kažkokia sala, apau
gusia palmėmis. Pasakėm, kad tai 
ne lietuviškas vaizdelis, todėl* šį 
sykį programos rengėjai pasisten
gė padaryti kitaip: per mūsų šo
kius scenoj pastatė daržinę, pa
puoštą rausvu eukaliptu! še, tau 
ir lietuviškas vaizdelis piovėjoms! 
Įdomu, kokias dekoracijas turėsi
me kitą kartą?

Mūsų grupės žvaigždė — Jūra
tė Valytė, kuri yra baleto šokėja 
ir minėjimuose dažnai pasirodo 
solo; o taip pat ir broliai Kaz
lauskai, Algis ir Karolis, kurie vi
sad labai entuziastingi.

Taigi lietuviškas “Atžalynas” 
garsėja plačiame Melbourne.

Rasa Žižytė

jos tėvams, ji paskutiniu laiku bi
jodama net į gatvę ar į mokyklą 
išeiti. Ir vis dėlto, kai baltasis jos 
priešas degė, ji bėgo jo gelbėti.

Tai tiesa, kad daugelis juodukų 
yra žemesnės kultūros, kad jie 
prastuose priemiesčiuose gyvena, 
kad jie nešvarūs. Be£ dėl to kaip 
tik kaltas baltasis žmogus, kuris 
jo sentėvius iki vėliausių laikų 
vergais laikė, kuris neleido juo
diesiems mokytis, neįsileisdavo ir 
neįsileidžia jų į savo draugiją, at
stumia nuo geresnio darbo, pigiau 
jiems moka. Tiesa ir tai, kad ne
grai jautresni, greitai supyksta, 
pasikarščiuoja, nepakelia svaigių
jų gėralų. Bet tai, palyginus, 
smulkmenos. Geltonieji, pavyz
džiui, taip pat ir Australijos žibo- 
ridženai yra ramūs, dar net rames
ni už baltuosius.

Negrai turi savotišką kvapą. Sa
koma, kad tas prakaito kvapas yra 
svarbiausia priežastis, kod^l j U 
baltieji nemėgsta. Bet baltieji 
jiems negeriau kvepia. Juodojo — 
baltojo žmogaus neapykantoje yrii 
dar ir senų laikų prietaro likučiai. 
Baltajam žmogui mat velnias btt- 
vo juodai maliavojamas. •

Baltasis žmogus turėtų, labai 
rimtai susimąstyti — neapykanta 
nieko gero jam nežada. Afrikoje 
baltųjų saujelė, o juodųjų daug 
šiandien jie nemokyti maža tegali, 
bet gali laikai pakisti. Azijos gel
tonieji skaičiumi pranašesni už 
baltuosius, o mokslą ir techniką 
sparčiai savinas; iš baltųjų. Liūd
nai atrodo baltojo pono reikalai.

Žmogaus odos spalva priklauso 
nuo pigmento odoje. Tamsusis pig
mentas apsaugo odą nuo kenks
mingosios saulės spindulių įtakos.
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PO 20-T/E5 MEHJ
(PRISIMINIMAI IS I-SIOS TAUTINES 

OLIMPIADOS 1938 M. KAUNE)
Pasinaudodamas Sporto Sky

riaus Redaktoriaus kvietimu (žiū
rėk M.P. Nr. 34 (388) “Tautine 
Olimpiada ir Mes”), bandau pa
tiekti savo asmeninius prisimini
mus po dvidešimties metų iš I- 
sios Tautinės Olimpiados. Mielus 
skaitytojus iš anksto atsiprašau 
už galimas paklaidas, nes laikas 
yra praėjęs gana ilgas, o mes bu
vome ir mėtyti, ir vėtyti.

Š.m. rugpiučio mėn. suėjo 20 
metų, kai Kaune vyko I-ji Taut. 
Lietuvių Olimpiada. Tikrai didelis 
dalykas buvo padarytas, suren
giant šią pasaulio lietuvių sportinę 
šventę. Lietuva, būdama viena iš 
mažųjų valstybių tarpo, sugebėjo 
sukviesti lietuvius sportininkus iš 
viso pasaulio, kur jie, gražiai bes- 
portuodami, sudarė glaudų ryšj su 
kitų kontinentų lietuviais. Garbė 
priklauso I-sios Tautinės Olim
piados organizatoriams.

Tautinės Olimpiados metais 
Kaune priklausiau JSO Kauno 
Vandens Klubui (visada jam pri- 
k]Ousiau). Tais laikais Lietuvoje 
visa® sportinis gyvenimas buvo 
. aIitroliuojamas Kūno Kultūros 
Kūmų, ir kiekvienas sportininkas 
turėjo taip vadinamą sportininko 
liudijimą, -kuriame būdavo atžy
mėtos sporto šakos, kuriose tau 
metais sportininkas dalyvauja. 
Kad gavus starto teisę, prieš 
rungtynes reikalinga buvo dar 
gauti K.K. Rūmų gydytojo para
šą. čia apibūdinau tuo metu Lie
tuvoje buvusią sportinę procedū
rų.

Prieš 20 metų dalyvavau plau
kimo ir irklavimo sporte. Visad 
plaukdavau 200 metrų krūtine ir 
irkluodavau ketveriuke. Koks su
tapimas mūsų ketveriukės: V. 
Petraitis (Bitelė) ir aš Australi
joje, kai V. Staškevičius (Šašo) 
1941-jų metų sukilime dingęs be 
žinios ir Ličkūnas dingęs 1944 me
tais. Vairininkas Ganužauskas, 
vėliau ledo rutulio žaidėjas, man 
rodos, yra ir dabar Lietuvoje. 
1038 metais pavasarį aš turėjau 
operaciją, tad nei Kauno miesto, 
nei Lietuvos plaukymo pirmeny
bėse nedalyvavau, todėl ir i Tau
tinės Olimpiados plaukikų eiles 
negalėjau pakliūti, nes mano pa
jėgumas buvo nežinomas, o kan
didatai j Lietuvos rinktinę buvo 
atrinkti pasibaigus Lietuvos pir
menybėms, kurios tais metais bu
vo pravestos anksčiau. Tuo laiku 
dar nebuvo pravestos irklavimo 
pirmenybės dėl mažo dalyvių 
skaičiaus. I Olimpiadą registravo 
komandas šie klubai: Kauno Van
dens Klubas, Kauno Jachtklubas 
ir Klaipėdos “Santara”. J savo 
ketveriukę aš nebuvau įtrauktas, 
kadangi po operacijos nesitreni- 
ravau, bet su Juozu Ambrazu bu
vome sudarę dvejukę. Kad gau
čiau starto teisę, nuvykau pas 
K KR gydytoją, bet, dėja, jo su
tikimo negavau, kadangi dar ne
buvo suėję šeši mėnesiai po ope
racijos. I klubą grįžau su ištysu- 
sia nosimi. Taigi bet kokios vil
tys būti olimpiadoje dalyvaujan
čių sportininkų tarpe, buvo din
gusios, nors prieš tai buvau plau
kikų rinktinės eilėse. Buvo liūd
na ir tas tik gali suprasti mane, 
kas pats yra dalyvavęs sporte ir 
sportinėse varžybose.

Būdamas vandens sporto kva
lifikuotas teisėjas, gavau iš Olim
pinio Komiteto pakvietimą daly
vauti Taut Olimpiadoje, kaip tei
sėjas, plaukymo varžyboms Kaune 
ir irklavimo varžyboms Klaipėdo
je. Kiekvienas teisėjas gavo Tau
tinės Olimpiados ženklą ir atida
rymo dieną paskui Taut Olim
piados vėliavą pirmieji žengėme 
į Valstybinį Stadioną. Visi teisė
jai buvo mėlynais švarkais ir bal
tomis kelnėmis.

ATIDARYMAS IR VARŽYBOS.
Valstybinis Kauno stadionas 

Tautinės Olimpiados atidarymo 
dieną buvo išpuoštas tų valstybių 
vėliavomis, iš kurių sportininkai 
buvo atvykę, jų tarpe ir Lenkijos 
vėliava, kurią po visų iškilmių 
keli sportininkai pakeitė lietuviš
kąja, nes sportininkai buvo tik 
vilniečiai ir jie į stadioną įėjo tik 
su lietuviška vėliava. Atidarymo 
iškilmėse žiūrovų buvo pilnas 
stadionas ir įeinančias komandas 
jie pasitiko karštais plojimais, 
įžengus į stadioną vilniečiams 
sportininkams, kuriuos vedė' gar
susis Pranas 2ižmaras, stadionas 
pratrūko griausmingomis ovacijo
mis. Suėjus visiems sportinin
kams, išsirikiavome stadione. Lau
kiam atidarymo ir jo nesulau
kiam. Jau Amerikos lietuviai pra
dėjo nerimauti ir ristis ant žolės. 
Atvykus Respublikos Prezidentui 
Antanui Smetonai, prasidėjo ofi
cialiosios atidarymo iškilmės ir 
jis atidarė I-ją Tautinę Olimpia
dą. Po atidarymo, visi sportinin
kai perėjo iš stadiono į žiūrovų 
pusę, o jį pripildė šimtai tautinių 
šokių šokėjų, kurie, vadovauda
mi, man rodos, p. Juzės Jazbu- 
tienės, dabar gyvenančios Bego
tos mieste. Kolumbijoje, šoko 
tautinius šokius. Taut. Olimpia
dos atidarymo iškilmės vyko sek
madienį po pietų.

Būdamas plaukymo ir irklavi
mo varžybų teisėju, jas tik ir pa
liesiu, nes kitų varžybų, išskyrus 
krepšinį, kuris vyko vakarais, 
kaip ir nemačiau. Krepšinyje vy
ravo tada taip vadinami Ameri
kos lietuviai ir Lietuvos ameri
kiečiai. Plaukymo varžybos vyko 
plaukymo baseine, priešais Kan
to gatvę. Dienos pasitaikė tikrai 
labai gražios ir šiltos, žiūrovų 
kasdien buvo keli tūkstančiai ir 
tai visi negalėjo tilpti, todėl da
lis, pasisamdė valtis, stebėjo var
žybas iš Nemuno. Varžybose da
lyvavo Amerikos, Anglijos ir Lie 
tuvos plaukikai. Kitų kraštų da
lyvių nepamenu, gal ir buvo, gal 
ir ne. Plaukikų tarpe buvo1 labai 
populiarus amerikietis lietuvis 
Budrikis (mat jis saujomis dalijo 
tikrą amerikonišką kramtomą gu
mą kitiems plaukikams). Būda
mas labai linksmas storulis, jis 
greitai įgijo bendras simpatijas.

PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI 
SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

„R O M U V A“
OVERSEAS PARCEL SERVICE

SAV. L. VACBERGAS
36 WALPOLE ST., KEW, VIC.

TEL. WM 6032
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

Rockdale stotis. Tel: LW 1220
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen SL, St. Marys, N.S.W.

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

Prie progos norėčiau paminėti 
Taut. Olimpiados plaukymo var
žybų sekretorių A. A. Algirdą Tu
mėną, kuris žuvo Štuthofo KZ-te 
(Žiūrėk St. Ylos “žmonės ir žvė
rys” psl. 192). Tame pačiame KZ- 
te yra buvę clr. Algirdas Vokietai
tis, Plaukymo komiteto pirminin
kas ir sekretorius Vladas Bakū- 
nas. Aišku jie ten sėdėjo ne už 
plaukymą, bet už lietuviškąją re
zistenciją.

Techniškųjų plaukymo varžybų 
rezultatų negaliu patiekti, nes jų 
po tiek metų nepamenu, tik ži
nau kad buvo keletas Lietuvos 
rekordų. Visos pirmosios vietos 
buvo užskaityta T.O. rekordais. 
Pasibaigus plaukymo varžyboms 
ir išdalinus laimėtus medalius, aš 
su irkluotojais išvykau į Klai
pėdą, kur vyko irklavimo ir bu
riavimo varžybos. Visos irklavi
mo varžybos vyko Kuršių mario
se, prie Smilties kranto. Pirma 
diena pasitaikė graži, ir vanduo 
buvo ramus, bet antrąją dieną, 
pasikeitus vėjui, marios tapo aud
ringos ir oras atšalo. Daug val
čių tą dieną užplaukimus baigė, 
per pus prisisėmę vandens, ir ne 
vienam teko pagauti “vėžį” (irk
luotojai vėžiu vadina tą momen
tą, kai vanduo pagauna iškeltą 
irklą ir trenkia irkluotoją, kar
tais išmušant jį iš valties).

Pamenu vieną nuotykį, kai dve
jukių baidarių užplaukime, ėjusi 
Kauno Jachtklubo valtis, labai 
smarkiai atsiplėšus, apvirto. Irk
lavę du broliai prisiyrė prie kran
to ir pradėjo pilti vandenį. Kaž
kas iš žiūrovų norėjo jiems pa
dėti išpilti vandenį, bet aš sušu
kau iš teisėjų motorinės valties, 
kad patys piltų vandenį, nes už 
padėjimą gręstų diskvalifikavi
mas. Jie, išpylę vandenį, baigmę 
pasiekė tretieji, tuo pakliūdami į 
sekančius užplaukimus ir finali
niame užplaukime jie laimėjo pir
mąją vietą, gaudami aukso meda
lį. Baigus irklavimo varžybas, se
kė buriavimas. Sekėme jo fina
lus ir po to visi grįžome į Kau
ną I-sios Tautinės Olimpiados už
darymui. Pats uždarymas vyko su 
prislėgta nuotaika, nes visi — 
tiek dalyviai, tiek žiūrovai — 
jautė šios didžiosios sporto šven
tės užbaigimą ir, tarsi dar ko 
nors laukdami, nenoriai skirstėsi 
is stadiono. Naujai užmegstos pa
žintys vis dar rišo draugėn, ir 
daugumas negalėjo atsikalbėti ir 
išsiskirstyti. Gaila, kad užėjęs 
karas ir okupacijos nutraukė tokį 
gražų ir kilnų Lietuvos valstybės 
užsimojimą ruošti ir vėliau tau
tines olimpiadas.

ĮŽIEBTA UGNIS-NEGESTA
Nuo tų atmintinų Kaune ir 

Klaipėdoje dienų daugelis jau nu
keliavo Anapilin ir, ’ būtent, kaip 
esu minėjęs, Algirdas Tumėnas, 
Štuthofo KZ-te, plaukikai — Jur
gis čerškus, žuvęs 1943 ar 44 me
tais Liubline, Narbutas (vadina
mas Pajonkas) žuvęs Vokietijoje

geografijoje. Po gana įtemptų 
varžybų, gal būt ne mažesnių 
kaip sporto aikštėje, laimėtojais 
tapo: Lietuvių kalboj — Gedimi
nas Grudzinskas, Akvara Meiliū- 
naitė ir Elvira Jūraitytė; Lietu
vos istorijoje, ir geografijoje — 
Ged. Grudzinskas, Algis Gru- 
diznskas ir Vyt. Mironas.

Varžybų laimėtojams Kovo val
dyba ir p. Saudargas buvo pa
skyrę dovanas: stalinį laikrodį, 
medžio raižinių rašalinę ir kelius 
portfelius. Po varžybų jauniams 
ir jų tėvams buvo suruoštos 'gra
žios vaišės, ir jaunieji turėjo 
progos tikrai gražioje lietuviško
je sportiškoje nuotaikoje pasi
linksminti. Gaila tik, kad daugu
mas tėvų, nors ir buvo asmeni
niais pakvietimais kviesti, išleido 
vienus vaikus ir nerado noro pa
matyti jų pastangas šiose varžy
bose, o tuo pačiu ir jų jaunatviš
ką džiaugsmą kitų lietuviukų tar
pe. Reik tikėtis, kad Kovo vado
vybė ir ateityje suruoš panašių 
pramogų jauniams, kurios, kartu 
su sportinėmis varžybomis, yra 
esminis būdas lietuvybei išlaikyti.

KOVAS — ROYALS 
54:23 (34:26)

Prasidėjusiame vasaros krepši
nio turnyre koviečiai išplėšė pir
mą pergalę prieš aukštus austi a- 
lų komandos žaidėjus, kurie, nor.« 
ir turėdami didelį ūgiu pranašu
mą, neįstengė nieko padaryti. 
Kriaucevičius 22, Vasaris 16, šu
tas 7, Daniškevičius 6 ir Moc
kus 3.

IŠVYKSTA į AMERIKĄ
Spalio mėn. 7 dieną iš Sydnė

jaus išplaukia į Ameriką buvęs 
Kovo valdybos narys ir vicepir
mininkas Jonas Ilčiukas ir buvęs

(begindamas tiesą, buvo peiliu 
nudurtas lenko žudiko). Yra mi
rusių ir iš kitų sporto šakų. | 

Daliai I-sios Taut. Olimpiados 
dalyvių teko atsidurti Australijo
je, kai prieš 20 metų, esu tikras, 
niekas iš mūsų ir nesapnavo čia 
gyventi. Kiek man yra žinoma, 
Australijoje yra šie teisėjai: J. 
AMBRAZAS ir aš, irkluotojai: 
inž. V. KM1TAS ir V. PETRAI
TIS, plaukikai: A. KO2ENIAUŠ
RAS (vadinamas Baran) ir viena 
ponia, kurios pavardės nepamenu, 
bet jos mergautinė pavardė buvo 
p. STRAGYTĖ. Sutikau ją vyks
tančią į Australiją Neapolyje, 
Italijoje.

Kartais ir dabar, po 20 metų, 
susitikę pasišnekam apie taip to
limas (dėl laiko ir atstumo) gra
žiai prabėgusias dienas, nors, dė
ja, mes jau nebūsime Taut. Olim
piados dalyviai. Gal būt mūsų vai
kai? Tik kažin, ką jie atstovaus 
— ar Australijos lietuviu?, ar 
Lietuvos... ?

Čia Australijoje vyksta lyg ir 
tąsa tų gražių Lietuvoj buvusios 
Tautinės Olimpiados tradicijų, 
kurios jau pradeda apimti vis 
daugiau sporto šakų, plačiai 
įtraukiant mūsų tremties jauni
mą. •

Iš savo pusės, prisimindamas to
limąją mūsų Tėvynę, linkiu Aus
tralijos lietuviams sportininkams 
būti, SVEIKU KŪNU IR SVEI
KA LIETUVIŠKA SIELA.

J. RIAUBA

Sydnėjuje
DAUGIAI’ TOKIŲ PRAMOGŲ

Kovo valdybos iniciatyva buvo 
surengta Sydnėjaus jauniams 
sportininkams kultūrinės varžy
bos, kurias labai įdomiai ir gra
žiai pravedė jaunių krepšinio ko
mandos treneris Vladas Daudaras. 
Per 30 atsilankiusių jaunųjų 
sportininkų rado malonią tarpu
savio draugystę ir, išklausę sa
vojo trenerio įdomaus pasakoji
mo apie Lietuvos garbingą pra
eitį, istoriją, jos geografinę pa
dėtį, lietuvių kalbos kilmę ir jos 
senumą, stojo į varžybas, kurios 
buvo pravedamos lietuvių kalbos 
žinojime, Lietuvos istorijoje ir
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II Į LIETUVĄ?

“Savi pas savus”
KAM JUMS SIŲSTI PER SVETIMUOSIUS, JEI D. BRITANIJOJE YRA LIETU
VIŠKA IR TIK VIENA VIENINTELĖ TOKIA ĮSTAIGA, PER KURIĄ JOS GALI
TE PASIŲSTI SIUNTINIUS SAVIESIEMS Į LIETUVĄ, SIBIRĄ AR KUR KITUR. 
O TOKIA ĮSTAIGA YRA: RAŠYKITE - BALTIC STORES LTD., 
421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND, teiraukitės, 
IR JUMS TUOJAUS BUS ATSAKYTA ORO PASTŲ.

užsakykite, ir jūsų siuntinys tuojau pat bus išsiųstas jo 
LAUKIANTIEMS JŪSŲ ARTIMIESIEMS.

Užsakę ramia sąžine laukite pakvitavimo ii savo artimųjų, nes už siuntinį atsako 
BALTIC STORES BENDROVĖ.

Nesibaidykite, jei užsakydami neturite iš karto visos reikalingos pinigų sumos, 
nes Baltic Stores skuba pirma pasiųsti kas užsakyta, o tik paskui suveda sąskaitas. 
Baltic Stores yra pasitikėjimu parėmusi savo santykius su savo tautiečiais.

BALTIC STORES vienintelė siuntinių įstaiga, kuri pajėgia pigiausiai pasiųsti 
netik visokius siuntinius, bet taipogi ir maisto siuntinius!

BALTIC STORES mielai pasiunčia už labai mažą mokestį (informacijos sutei
kiama atskirai paprašius) ir pačių tautiečių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES pasiųs jums lietuviškų prekių ir vaistų kainaraščių, tik pa
prašykite parašydami. PRAŠYKITE MOŠŲ MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIŲ.

SIUNTINIŲ SIUNTIMAS YRA ŠALPOS DARBAS, todėl Baltic Stores būda
mos grynai lietuvių nuosavybe stengiasi ne pasipelnyti, bet kiek galint daugiau pa
dėti savo tautiečiams kuo pigiau pasiųsti siuntinius. Nes tai gyvybinis reikalas tiek 
siuntėjui tiek gavėjui

NEUŽMIRŠKITE, KAD MES ESAME LIETUVIAI, be jokių “skyrimų” prie
maišų. O lietuvis visada geriau susikalbės su lietuviu.

BALTIC STORES BENDROVE
(SAVININKAS Z. JURAS)

421, HACKNEY RD.. LONDON. E. 2. ENGLAND.

aktyvus sportininkas bei Kovo 
meno sekcijos narys Romas Sta- 
kauskas. Koviečiai sportininkai 
išvykstantiems linki gero vėjo ir 
laimingo įsikūrimo naujame kraš
te,

Melbourne
JAUNIŲ STALO TENISO 

TURNYRAS
Spalio 5 d. 2 v. p.p. Lietuvių 

Namuose pradėtas Melbourne lie
tuvių jaunių stalo teniso turny
ras. Turnyras tęsis apie tris sa
vaites, nes kiekvienas turnyro 
dalyvis turės progos sužaisti 3U 
kiekvienu kitu dalyvaujančiu jau
niu. Kitaip sakant — bus žaidžia
ma taškų sistema.

Turnyrinės žaidimo dienos: 
antradieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 3.30 vai. vak. iki 10 vai. vak. 
ir sekmadieniais — nuo 2 v. p.p. 
iki 9 vai vakaro.

SPORTO BŪSTINĖS IR AIKŠ
TĖS ATIDARYMO IŠKILMĖS
Spalio 12 d. (sekmadienį), Mel

bourne Lietuvių Namuose orga
nizuojama Sjporto Būstinės ir 
Sporto Aikštės atidarymo iškil
mės. Atidarymo pradžia — 3 vai. 
po pietų. Atidarymo proga nu
matoma sportinė programa Mo
terų ir vyrų tinklinio rungtynės 
ir parodomosios stalo teniso 
rungtynės. Galimas dalykas, kad 
paįvairinimui Melb. Tautinių šo
kių Grupė Atžalynas sušoks ke
letą tautinių šokių. Vietoje veiks 
bufetas. Tikimasi, kad Melbour
ne lietuviai skaitlingai atsilankys 
į pirmąjį viešą jaunimo pasiro
dymą Melbourne Lietuvių Na
muose.

ELBE

AUSTRALIJA - LIETUVA
MES SIUNČIAME:

* Jūsų nuosavus daiktus — jie turi būti nauji — apdraustu 
paštu tiesiai į Rusiją.

* Siuntiniai išeina du kartu į savaitę, nedelsiant.
* Nėra laivų perkrovinėjimų — normali pašto tarnyba.
* Visi mokesčiai sumokanti ■— mūsų įstaigoje. Jūsų giminės už 

gautus siuntinius nieko neprimoka.
* Visi siuntiniai yra pilnai garantuoti.

CONTAL CO.
Relief Parcels Department

387 LITTLE BOURKE ST., MELBOURNE VIC.
Tel. MU 1608 & MU 3627 po darbo: JB 5368

KLAUSYKITE CONTAL RADIJO PROGRAMŲ
kiekvieną sekmadienį, 3 GL nuo 2 vai. p.p. iki 2,30 p.p.
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« MŪSŲ PASTOGĖ 1958 m. spalio 6 d.

NOSU PASTOGĖ
SYDNĖJUS

TARYBOS ATSTOVŲ 
RINKIMAS

A.L.B. . Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba š.m. spalio 12 d. (sek
madienį) 2 vai. p. pietų Sydnė
jaus Lietuvių Namuose (Botany 
Rd. 20, Redfern — Alexandria) 
šiaukia apylinkėje gyvenančių 
lietuvių visuotinų susirinkimą.

DARBOTVARKĖ:
1) Susirinkimo atidarymas,
2) Prezidiumo rinkimai,
3) Balsams skaičiuoti komisi

jos rinkimai,
4) Atstovų j A.L.B. suvažiavi

mą Melbourne rinkimai,
5) Pasiūlymai bei sumanymai ir 
G) Susirinkimo uždarymas. 
Skelbtu laiku reikiamam skai

čiui nesusirinkus, pagal A.L.B. 
Statuto paragr. 10, už pusės va
landos susirinkimas bus laikomas 
teisėtu bet kuriam apylinkės gy
ventojų skaičiui dalyvaujant.

Apylinkėje gyvenantieji lietu- 
viai-ės, kuriems sukako 18 metų 
amžiaus, kviečiami šiame svar
biame susirinkime gausiai daly
vauti.

A.L.B. Sydnėjaus Apyl. V-ba
DĖKOJAME

★ Š.m. rugsėjo 15 d. “Mūsų Pas
togėje” (Nr. 37), per neapsižiū
rėjimą nebuvo pareikšta paskelb
ti tikrai nusipelnytą padėką p. p. 
šalūgoms, gyv. Glenmore, už pa
aukotus maisto produktus Tau
tos šventės dalyviams. P.p. ša- 
lūgas atsiprašome ir drauge šir
dingiausiai dėkojame. \

x
★ Sydnėjaus Apylinkės gyven

tojas p. Jonas Ilčiukas apylin
kės bibliotekai paaukojo 16 ver
tingų lietuviškų knygų.

Ponui J. UČiukui už mūsų bib
liotekos praturtinimą reiškiame 
padėką ir linkime laimės, sveika
tos ir gero įsikūrimo Amerikoje.

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus Apylinkės lietuviai 

įsakmiai kviečiami sutvarkyti sa
vo solidarumo mokesčio reikalus 
už 1958 metus.

Solidarumo mokestį galima ap
simokėti pas kiekvieną apyl. v- 
bos narį, Spaudos Kioske Cam- 
perdowne ir Sydnėjaus Lietuvių 
Namuose.

Ryšium su atstovų suvažiavimu 
Melbourne, apylinkės valdyba rei
kalinga lėšų, kuru žymi dalis eina 
švietimo, kultūros ir kitiems dar
bams, kuriuos vykdyti jūs pave- 
dėte valdybai.

A.L.B. Sydnėjaus Apyl. V-ba 
SYDNĖJAUS APYL. VAKARAS 

A.L.B-nės Sydnėjaus Apylinkė 
jau ilgesnį laiką nėra rengusi ko
kio nors linksmesnio subuvimo.

O juk visi tautiečiai žino, kad 
ankstyvesnieji Apylinkės parengi
mai būdavo linksmi ir smagūs.

Taigi š.m. spalio 18 d. (šešta
dienį) ir vėl susirinksime į Apyl. 
V-bos ruošiamą

ŠOKIŲ VAKARĄ, 
kuris įvyks visiems žinomuose 
Sydnėjaus Liet. Namuose. Atsi
lankiusieji ir šį kartą nebus ap
vilti, nes šokiai vyks gražiose pa
talpose ir grynai savoj aplinku
moj. Gerai muzikai praturtinti 
kiekvienas iš mūsų galės atsineš
ti savi] patefono plokštelių. Veiks 
skanus ir įvairus bufetas.

Sydnėjaus Apyl. Valdyba

PADĖKA
Poniai Dr. S. Ambrozienei, man 

staiga susirgus, už suteiktą pir
mąją pagalbą ir labai vertingus 
patarimus širdingiausiai dėkoju.

E. Stasys

papildymas"
Papildomai pranešama (žiūrėk 

“M.P.” Nr. 39 Moterų 'Skyrių), 
kad Sydnėjaus Liet. Mot. Socia
linės Globos D-jos V-bos ligonių 
reikalams narė yra p. O. Šidlaus
kienė (57 Baronia Str., Granvil
le, N.S.W.), Telef. YU 4518.

PAMALDOS
PIRMOJI KOMUNIJA

Š.m. spalio 12 d. per lietuviš
kas pamaldas Camperdown, 12 v., 
Sydnėjaus lietuvių vaikučiai pri
ims pirmą Šv. Komuniją.

Į šias retas iškilmes kviečiami 
visi tautiečiai — bus tik šios vie
nos lietuviškos pamaldos, o tėve
liai, artimieji bei visi mokyklinio 
amžiaus vaikučiai prašomi kartu 
priimti šv. Komunją.

Išpažinčių klausys ir Tėvas Le
onardas Paltanavičius sekmadie
nį (12 d.) Camperdowne nuo 11 
vai. prieš pamaldas.

Spalio 19 d. pamaldos Banks- 
towne St. Brendan’s bažn. 10 vai. 
45 min.

Kristaus Karaliaus Šventė šie
met bus spalio 26 d. (ketvirtą sek
madienį), kurios iškilmingam mi
nėjimui ruošiasi Sydnėjaus atei
tininkai. K.P.B.

“DAINOS” 
CHORO KONCERTAS

Sydnėjaus lietuvių tautinei kul
tūrai puoselėti ypač didelį vaid
menį vaidina, muz. Kavaliausko 
vedamas, “Dainos” choras.

Kaip daugelis matėme š.m. Tau
tos šventės minėjime choras yra 
padaręs tikrai didelę pažangą ir 
tikime, kad ateityje, jei chorve
džio ir choristų pastangos bus nuo
širdžiai paremtos, mes susilauksi
me tikrai darnaus lietuviškosios 
dainos sambūrio.

Chorui reikalinga ne tik mora
linė, bet ir medžiaginė parama. 
Taigi į š.m. spalio 25 d. ruošiamą 
“Dainos” choro koncertą — baliu 
rinkimines skaitlingai ir vieningai. 
Balius vyks Newtown Police Boy’s 
Club salėje ir tęsis nuo 7 v.v. iki 
1 vai. nakties. Salė yra visai arti 
geležinkelio stoties.

Po gražaus choro koncerto, bus 
kita tikrai įdomi ir turtinga prog
rama.

PADĖKA
Ligos metu mane lankiusiems 

ligoninėje — kun. P. Butkui, Tė
vui Paltanavičiui, Sydnėjaus Liet. 
Soc. Moterų D-jos narėms p.p. A. 
Virgininkienei, Žygienei, Cibuls- 
kienei ir čelkienei, taip pat p.p. 
V.Z.J. Staugirdams, L.J. Veteikia- 
ms, V. Šliogeriui, P. Bačiuliui, S. 
Naručiui ir A. Baužei reiškiu nuo
širdžiausią padėką.

E. Stasys

kio, Z. Samuolio ir V. Savaičio.
Einamuose reikaluose pasisaky

ta įvairiais aktualiais klausimais 
ir iškelta įvairių sumanymų. Susi
rinkimas, pirmininkui J. Valiui 
vadovaujant, praėjo darniai ir 

. tvarkingai.
(c).

VER2KIMĖS J AUGSTĄJĮ 
MOKSLĄ

Melbourne lietuvių bendruome
nėj yra apstu priaugančio jauni
mo. Tačiau tenka apgailestauti, 
kad žymi jo dalis, pabaigus vidu- 
riniąją arba augštesniąją mokyk
lą (gimnaziją), neina į augštąjį 
mokslą universitetuose ar kitose 
augštosiose mokyklose, o jieškosi 
sau darbo bei uždarbio kitur.

Atrodytų, kad daugelis tokių 
mano, jog augštojo mokslo siekti 
reikia ypatingų ekonominių ’sąly
gų ir gabumų.

Šiuo straipsneliu norime at
kreipti lietuviškojo jaunimo dė
mesį, kad studijų klausimas Aus
tralijoj nėra perdaug sunkus nei 
vienu, nei kitu atžvilgiu.

Juk žinome, kad lietuviai yra 
patvarūs, ir mūsų tėvai bei protė
viai net ir ypatingai sunkiose są
lygose įstengdavo pasiekti augš
tojo mokslo, šiuo metu, kaip ži
nome, Lietuvoje mūsų broliai la- 

I bai skaitlingai lanko universite
tus ir kitas augštąsias mokyklas.

Taigi ir mes kreipiamės į Aus
tralijos lietuviškąjį jaunimą, ypač 
melburniškius, kad jie pasisteng
tų pagal savo polinkius siekti 
augštojo profesinio išsilavinimo, 
kas tikrai palengvins jų ateities 
gyvenimą ir pasitarnaus mūsų tė
vynės reikalams.

Melbourne galima pasirinkti 2 
augštojo mokslo institucijas: Mel
bourne Universitetas ir Karališ
kasis Technikos Koledžas.

Universitete yra šie fakulte
tai: medicinos (6 metų kursas); 
teisių (4 mL kursas); humani
tarinių mokslų (kalbos, filosofi
ja, psichologija, istorija ir t.t. — 
3 metų kursas); architektūros 
(4 metų kursas); gamtos moks
lų (3 metų kursas) ir 1.1.

Melbourne Karališkajam Tech
nikos Koledže, pagal jo lekto
riaus A. Kabailos informaciją, 
yra profesiniai ir neprofesiniai 
skyriai. Jame yra šie įvairūs tech
nologijos skyriai: mechaninė in-_ 
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MELBOURNAS

MELBOURNAS IŠRINKO A.L.B. 
TARYBOS NARIUS

Š.m. rugsėjo 28 d. Melbourne 
įvyko apylinkės narių visuotinis 
susirinkimas, kuriame dalyvavo 
virš 260 asmenų. Susirinkimo pir
mininku 142 balsais išrinktas J. 
Valys, sekretoriumi pakviestas 
Stankūnavičius. Svarbiausiu dar
botvarkės punktu buvo A.L.B. Ta
rybos narių rinkimai.

Ligi šiol Melbourne apylinkė 
rinkdavo 12 atstovų pagal apylin
kėje esančių pilnateisių lietuvių 
skaičių, po vieną nuo kiekvieno 
šimto, kaip statuto nustatyta. Dis
kusijų sukėlė naujas pasiūlymas 
išrinkti 16 atstovų, atseit keturiais 
daugiau, kitais nei bendruomenės 
statuto nurodomais motyvais. Bū
ta taip pat ir trečiojo “kompromi
sinio” siūlymo rinkti 14 atstovų.

Balsavimo keliu nuspręsta rink
ti 14, pasisakius už tą siūlymą 167 
balsams, siūlymui rinkti 16 atsto
vų tegavus 107 balsus.

Buvo pasiūlyta 30 kandidatų, iš 
kurių A.L.B. Tarybos nariais iš
rinkta: • P. Baltutis^ (gavęs 163 
balsus), J. Dudėnas (159), A. Zub- 
ras (157), J. Valys (152), L. 
Barkus (150), I. Alekna (147), 
V. Bosikis (146), V. Aglinskas 
(138), kun. P. Vaseris (137), 
B. Zabiela (136), V. Bartuška 
(134), K. Kazlauskas (133), J. 
Kalpokas (132) ir' J. Gylys 
(131).

Didelį slaptojo balsavimo kolbe
lių skaičiavimo darbą atliko komi
sija iš A. Kabailos, J. Padgurs-

Nepamirškite!
E L B O U R N O LIETUVIŲ NAMŲ

Š.M. SPALIO 10 D., PENKTADIENĮ, 
RICHMOND TOWN HALL.

Tęsis nuo 8 vai. vak. iki 2 vai. ryto.
★ Puiki 6 asmenų kontinentalinė kapela,
★ Turtingas skanių valgių bufetas,

★ Gairinantis alutis ir kiti gėrimai.
Kvietimus gausite: pas J. č.errinską sekmadieniais bibliotekoj 
ir pas V. Baltutį užsisakę telefonu MX 1082.

MALONIAI VISUS LIETUVIUS KVIEČIAME IR 
LAUKIAME BALIUJE.

Melbourno Lietuvių Klubo 
Taryba

i
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žinerija, statyba ir aeronautika, 
pritaikomoji chemija, cheminė in- 
žinierija, metalurgija, geologija, 
pritaikomoji fizika, ryšių inžinie- 
rija, elektrikos inžnierija, gryna
sis menas, architektūra, humani
tariniai mokslai, sąskaityba, in
dustrinė administracija, viešoji 
administracija ir susisiekimas.

Mokantis Koledže, tereikia mo
kėti tik 26 svarai metams už 
mokslą, tačiau jau nuo pirmųjų 
metų tvarkingieji mokiniai yra 
atleidžiami nuo jo. Universiteto 
mokslas kaštuoja nuo 100 ir 130 
svarų metams. Tačiau ir čia vi
durkio pažymiai? studentas gali 
gauti valstybinę stipendiją. Be to, 
kiekvienas abiturientas gauna 
“Secondary Teachers Student
ship” stipendiją. Kam pasiseka 
gauti abi minėtos stipendijos, už
tenka jų apsimokėti už studijas 
ir išlaikymą. O tokių Melbourno 
universitete yra net 90%.

čia reikia pastebėti, kad visa, 
išskyrus tik medicinos ir inžinle- 
rijos fakultetus, galima studijuo
ti ir baigti vakarais. Kas neturi 
pakankamai pinigų ir yra privers
tas dirbti, tas per ilgesnį laiką, 
palyginti, gana nesunkiai gali pa
siekti augštojo mokslo ir vaka
rais. Čia tik reikia noro ir ryžto.

Apskritai, Australijos studentų 
gyvenimas yra nenuobodus, čia 
yra daug įvairių pramogų: ruo
šiami pasilinksminimai — vaka
rai, neapmokami šokiai, yra kino 
teatrai, geros sporto aikštės, ba
seinai, kavinės ir kita. Taip pa* 
čia veikia įvairiausi klubai: spor
to, muzikos, politikos, dramos ir 
panašiai.

Lietuviai studentai gražiai ben
dradarbiauja su latviais ir estais, 
be to, mūsiškiai kasmet, “Initium 
Semestri” proga, ruošia balių, tu
ri akademinių savaitgalių ir susi
rinkimų, kur diskutuojamos įvai
rios problemos. Kalėdų atostogų 
metu yra ruošiami visos Australi
jos liet, studentų suvažiavimai, 
kur aptariamos aktualios tautinės 
problemos ir užmezgamos naujos 
pažintys.

Baigdami šį mūsų kreipimąsi, 
maloniai kviečiame visus Mel
bourno lietuvių moksleivius 
(drauge ir tuos, kurie dėl kurių 
nors priežasčių nutraukė moks
lą): atsilankyti j mūsų susirinki
mą, kuris įvyks Lietuvių Namuo
se — 12 Francis Grove, Thorn- 
bury, Vic. 2,30 p.p. š.m. spalio 
11 d. (šeštadienį).

Šia proga bus suteikta plačių 
informacijų apie studijines gali
mybes Melbourne ir atsakyta į 
paklausimus. Prašome atvykti 
drauge ir tėvelius.

Po pranešimo ir diskusijų, bus 
arbatėlė ir linksmi studentiškos 
nuotaikos šokiai.

Melbourne studentai

X

LIETUVĖS IR LIETUVIAI!
ATSIŠAUKIMAS I N.S.W. LIETUVIUS

Tik savaitė paliko iki pavasa
rio Waratah Festivalio, kuris 
įvyks š.m. spalio mėn. 11 d. 12 
vai. Sydnėjaus mieste.

šiame festivaly lietuviai daly
vaus pagal dail. Šimkūno supro
jektuotą ir organizacijų atstovų 
priimtą eisenos ir papuošimų pla
ną.

Eisenoje turi dalyvauti 120 
lietuvaičių ir lietuvių.

Lietuvių kolona neš Lietuvos 
ir Australijos vėliavas ir tauti
niais ženklais papuoštus Wara
tah vainikus. Kolonos pirmoje 
grupėje žygiuos tautiniais drabu
žiais apsirengę, o antroje — “Ko
vo” sportininkai sporto unifor
mose.

Eisena prasidės ir baigsis Do
main. Pražygiuoti reikės 2 mylias.

Po eisenos Hyde Parke įvyks 
tautybių meniniai pasirodymai, 
kurių tarpe dalyvaus ir lietuvių 
tautinių šokių grupė.

Šiam gražiam pasirodymui ir 
lietuvių reprezentavimui dar 
trūksta tautiniais drabužiais ap
sirengusių moterų, mergaičių ir 
vyrų, o taip pat trūksta ir lėšų.

Lietuvės ir lietuviai! šią did
žiąją viešo lietuvių pasirodymo 
dieną tenepalieka nė vienų tau
tinių drabužių, kurie kabotų lie
tuvės spintoje. Jeigu jų savinin
kė pati negali dalyvauti, tai te
gul būna jie paskolinti kitai lie
tuvei, kuri dalyvautų.

Tenepalieka nė vieno jaunuolio, 
kuris būtų tik tos. eisenos stebė
tojas, bet tegu jis pats dalyvau
ja joje. Vyrų apsirengimas: bal
ti marškiniai su tautiniu kakla
raiščiu, baltos arba lininės spal
vos kelinės, tautinė juosta ,o jos 
neturint paprastas diržas ir bal
ti teniso batukai.

Dalyvių amžius įvairus — nuo 
15 iki 50 metų amžiaus.

Mes kviečiame geros valios lie
tuves ir lietuvius, kurie patys 
nežygiuos, savanoriškai prisidėti 
maisto produktais ir darbu prie 
mūsų Žaliojo Kryžiaus. Eisenos 
dalyviai bus išplkę ir ištroškę,

Pajieškojimai
★ F. Ročys, kilęs iš Purplių, 

(dabar gyv. Sibire) pajieško bro
lių Ročių, kil. iš Urvikių, Mažei
kių aps. Rašyti: M. Jasučiui, 
2 Ponder Ave., Gilberton S.A.

★ Žygas Vincas, sūnus Blažie- 
jaus gim. 1924 m., kilęs iš Šven
čionių rajono — iš Lietuvos. Ra
šyti A. Šimkus, 22 Challis Ave., 
Potts Point, N.S.W.

★ Jono Tumylos j ieško sesuo 
Zosė iš Rusijos.

Kreiptis: J. Aleksa, 308 Old 
Canterbury Rd., Hurlstone Park, 
N.S.W. 

Ponų BARAVYKŲ ŠEIMAI,

dėl Jų mylimo sūnaus Algio tragiškos mirties, 
gilią užuojautą reiškia

Sydnėjaus Ateitininkai

“Negailestingas likimas mus perskyrė”
Ponams O. ir I. BARAVYKAMS,

sūnui Algirdui tragiškai žuvus, giliausią 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi,

Fišerių šeima Melbourne

Mielus prietelius
p.p. O. ir I. BARAVYKUS,

jų mylimam sūnui Algirdui tragiškai mirus, „
nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi \

I.K. Daniškevičiai ir O.J. Maksvyčiai

Mieleims p.p. BARAVYKAMS,
jų brangiam sūneliui Algirdui mirus,
gilią užuojautą reiškia

Čėsnų šeimyna Albury

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, (Tei. 
WB 1758), for the publisher Vytautas Simniškis, as President of the 
Australian — Lithuanian Community — 779 Elizabeth St., Zetland,
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jiems reikia paruošti užkandžių 
ir gaivinančių-šaltų vaisvandenių. 
Dalyviai patys neštis negalės, o 
tūkstantinėm miniom susigrūdus, 
nebus laiko lankytis Pieno bare, 
kad troškulį ir alkį nuramintų.

Po varginančios eisenos ir pro
gramos pabaigos, Sydnėjaus Lie
tuvių Namuose bus eisenos daly
vių, jų tėvų bei pažįstamų poilsio 
ir įspūdžių pasidalinimo popietė 
prie užkandžių. Pavargusioms da
lyviams nuo Hyde Park iki Lietu
vių Namų nuvežti reikalinga 25 
automobiliai, kurių savininkai sa
vanoriškai tai atlikti turėtų. 
Nelaukime asmeniškų kvietimų ir 
prašymų, o skambinkime nurody
tais adresais: norinčios eisenoje 
dalyvauti mergaitės ir moterys 
registruojasi — Sydnėjaus Apy
linkėj pas p. D. Grosaitę, telef. 
YB 5415; Bankstowno Apylinkėj 
pas p. šimborą, telef. UY 4581. 
Šiuo telefonu skambina ir tie, 
kurie sutinka aukoti maisto pro
duktus arba automobilius trans
portui.

Sydnėjaus Apylinkės vyrai, su
tinką dalyvauti eisenoje, maisto 
produktų, aukų reikalu ir automo
bilių savininkai skambina p. Adic- 
kui UA 3557 arba p. Juraičiui 
— LA 4476.

Wollongongo ir Cabramattos 
Apylinkėse registruojasi pas vie
tinių apyl. v-bų narius.

Piniginės aukos siunčiamos per 
vietos apylinkės valdybas.
Tepabunda mūsų širdyse vėl 1918 
metų savanorių dvasia! Pasiūdy
kime, kad esame verti lietuvių 
vardo, kada iškyla reikalas rung- 
tyniautis su kitomis tautybėmis.

A.L.B. Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba ir Waratah Eisenos 

Organizacijų Komitetas.

T A Z A B
Lithuanian Department

1 LADBROKE GARDENS, 
LONDON W 11, ENGLAND.

Persiunčia siuntinius į Lietuvą, 
Latviją, Estiją ir kitus kraštus 

be jokių trukdymų.
SIUNTINIAI PASIEKIA ADRE
SATUS PER 4-6 SAVAITES.

Kainoraščius galite gauti ir 
pavyzdžius matyti pas mūsų 

atstovą Australijoje

M. P E T R O N I.
t

152 LIVERPOOL RD., 
ENFIELD (SYDNEY), N.S.W.

Tel.: UJ 5727
Darbo valandos nuo 9 iki 6 darbo 
dienomis, šeštad. nuo 9 iki 1 vai. 
Kitu laiku susitarus.
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