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Laisvės viltis
Vėl švenčiame Vasario šešio

liktųjų. ši diena mums simboli
zuoja politinės laisvės idėjų — 
idėjų nepriklausomo, gražaus, kū
rybingo gyvenimo.

Mes žinome, kad be politinės ne
priklausomybės tautos yra pas
merktos tolydiniam mirimui ar, 
geriausiu atveju, tik skurdžiam 
vegetavimui.

Mūsų tautos kamienas — Lietu
vos lietuviai, kaip žinome iš spau
dos ir kitų šaltinių, gyvena be
viltiškoj būsenoj, nuolatiniuose 
pavojuose, kasdienėje baimėje.

Mes esame sotūs ir be siaubo 
laukiame nakties. Laisvieji Vaka
rai garantavo mums gyvenimų ii 
laisvę, tačiau neatleido nuo kil
mės diktuojamų pareigų. Nors ir 
tolimi, tačiau tamprūs ryšiai mus 
įjungia j bendrųjų lietuvių šeimų, 
laiškai, straipsniai laikraščiuose 

■ ir mūsų siunčiamos dovanos nu
skurdintiems broliams kasdienę ir 
kasvalandų mums primena, kad 
kova dėl mūsų Tėvynės Lietuvos 
laisvės dar nebaigta.

Nemaža gal būt mūsiškių jau 
prarado viltį ir nutolo nuo tų ide
alų, kuriais tūkstančius metų gy
veno ir dabar gyvena Nemuno 
šalies vaikai. Daugkas iš mūsų 
susižavėjo ekonomine laikinosios 
prieglaudos gerove ir gal pamojo 
ranka j nedaugelio tų politinių 
kovotojų šauksmų, kurie neper
maldaujamai tiki į Lietuvos pri
sikėlimų.

Neviltis yra galutinas žudikas: 
neviltin patekęs sunkus ligoni* 
retai pagyja, nevilties siaubiamas 
skenduolis — nuskęsta.

Bet ar yra priežasčių, kad mes 
pultume neviltin dėl Lietuvos 
ateities? Argi politinio gyvenimo 
vingiai neturi bent šešėlio viltin
gų prošvaisčių?

Kas seka šių dienų politinį gy
venimų, tas aiškiai mato, kad Lie
tuvos nepriklausomybės atgavimo 
viltys nuolatos šviesėja. Krašte 
persekiojimo banga sumažėjo. Lie
tuviškoji šviesuomenė ir ypač 
jaunimas nesukomunistėjo. Rusi
nimo apaštalai neturi Lietuvoje 
pasisekimo. Antirusiška dvasia iš
likus, kaip ir buvus.

Vakarų pasaulio vairuotojai 
diena dienon vis daugiau jsisųmo- 
nina, kad su komunistais nebus 
sandėrio. Kai pamename, tuoj po 
karo buvo baisu skelbti apie ko
munistų žiarumus ir brutalumų: 
niekas Vakaruose tuo netikėjo. 
Metams bėgant, kultūringasis pa
saulis, išbandęs visas progas ir 
galimybes, galutinai įsitikino, kad 
sovietų siekimas — prievarta už
valdyti visų pasaulį, šiandienų pa
saulinio konflikto su sovietais ga
limybės kabo tik ant plono plau
kelio. Ginklų žvanginimas ir ne
dviprasmiški grųsinimai — kas
dienis reiškinys. Priežasčių yra 
daug, kad sprendimo valanda iš
muštų.

Tatai tačiau dar nereiškia, kad 
mūsų Tėvynės išlaisvinimas būti
nas žiauriausio karo. Reikia tikėti, 
kad ateities įvykiai rutuliosis so
vietų spaudimo kryptimi. Tautų 
laisvės idėja pasislinks ir j Rytų 
Europą, kaip ji slenka į Azijų ir 
Afriką. Iš komunistinio koloso 
nagų per kelioliką metų jau iš
spruko Jugoslavija, Austrija ir iš 
dalies Lenkija. Yra apčiuopiamų 
davinių, sekant Sovietijos vidaus 
nuotaikas ir vis didėjantį vaka
riečių ryžtingumų, kad ateitis iŠ- 
lauš dar keletu valstybių iš ko
munistinės orbitos, nes prievarta 
— ne amžina. Ginklavimosi var
žybos ir karo grėsmė dažnai bū
na politinių laimėjimų ginklas.

Europos valstybėms bei tautoms. 
Net ir Vatikanas, tas didysis mo- 

i raitais autoritetas, ir tas bando 
nuolaidų kelius. Juk kų kitų galė- 

' tų reikšti sunkiausiu lietuvių 
tautai istoriniu momentu nebepri- 
pažinti Lietuvos pasiuntiniui prie 
Vatikano pasiuntinio rango? Tarp
tautini? teisė neleidžianti jo belai
kyti pasiuntiniu, nes nėsų vyriau
sybės, kuri atnaujintų jam skiria
muosius raštus? Bet ar ne tarp
tautinės teisės sulaužymas sudarė 
padėtį, kad nebėra likę suvereni
nės Lietuvos? Pasiuntinio vardo 
nepripažinimas tų ir reiškia tarp
tautinės teisės kalba šnekant, kad 
Vatikanas bando užmerkti akis di
desniam tarptautinės teisės prasi
lenkimui — Lietuvos okupacijai, 
t.y. skaitytis su įvykusiu faktu. 
Nieko negelbsti čia aiškinimasis, 
kad pasiuntinybė neuždaroma: ji 
neuždaroma, bet ir duodama su
prasti, kad nėra likę teisėto Lie
tuvos akredituoto atstovo — pa
siuntinybės šeimininko. Pagaliau, 
tarptautinę teisę rašo gyvenimas. 
Ar gi negalima kurti tarptautinės 
teisės precedentus, net jų keisti, 
jei moralinis momentas to reika
lauja?

Ir taip padėtis diktuoja lietu
viams pasitikėti tik savo jėgomis, 
pasiruošti ilgiems okupacijos, tuo 
pačiu ir ilgiems kovos dėl lais
vės metams. Kad lietuvis ištvertų 
audras ir įveiktų laiko dantis sve
timųjų jūroje, reikia ypatingai 
suglaustų gretų, reikia meilės vis
kam, kas lietuviška, meilės vienas 
kitam. Tačiau taip yra nutikę, kad 
nuo vieningo kelio esam gerokai 
nuklydę. Ir pačioje Lietuvoje sve
timajam šeimininkauti būtų daug 
sunkiau, jei visi lietuviai būtų 
vieningi, jei vienas kitų remtų, vie
nas kitam gelbėtų. O visdėlto ten
ka spaudoje skaityti, kaip lietuvis 
rašytojas kitų rašytojų puola, kad 
šis nukrypęs nuo marksistinės li
nijos, kad mokytojas ar profeso
rius neteisingai dėstus literatūrų 
ar istorijų, kodėl jis nepasmerkiąs 
praeities dienų, neišplūstųs “bur
žuazinių" laikų. Tai mūsų ausis 
pasiekia. O kiek skundų, įtarimų, 
šmeižtų, pataikavimų mes visai 
neišgirstam! Esam tačiau linkę 
tikėti, kad tokie reiškiniai nėra 
perdažni, manome, kad vargas ap
jungia žmones, verčia susiprasti.

Blogiau yra čia — laisvajam Va
karų pasaulyje. Saujelė čia mū
sų, bet svarbi ir reikšminga mū
sų kovai dėl laisvės. Kova dėl 
duonos kąsnio, dėl išlikimo never
čia mus čia nei pyktis, nei vienas 
kitam ant kulnų minti, o skyrioji- 
mosi ir neapykantos apstu. Ne
suranda vieningo kelio nei patys 
mūsų augščiausieji veiksniai, ku
riems tenka nuolat budėti dėl lie
tuviškų reikalų tarptautinėje plot
mėje. Eina vienas mūsų veikėjas 
pro vienas duris, gi pro kitas atei
na kitas ir sako pirmojo neklausy
ti, tik jis teatstovaująs tikrajam 
lietuviškajam reikalui.

žalingas skyrioj imąsis yra sura-

A. ZUBRAS | 

VIENINGAI I LAISVE
Pasaulio skersvėjai mums itin dęs dirvų beveik visose lietuvių1 

nepalankūs. Vis dažniau pasigirs- kolonijose. Pagrindas jo — pa
tą balsų, siekiančių pamiršti rau-' saulėžiūrinis ar politinis, o kar- 
donosios Rusijoj grobuoniškuosius tais ir asmeninio pavydo, diktuo- 
žygius, jos padarytus nusikaltimus 
mažesniosioms vidurio ir šiaurės

Taigi laisvės viltis nežuvusi. Jos 
mes sulauksime greičiau, jei kiek
vienas atliksime sąmoningo ir ko
vojančio lietuvio pareigas ben
druomenėje.

jamas palaužtos bei nužmogintos 
pabėgėlio asmenybės. Kad ir čia 
Australijoje! Kas pažįsta vietinį 
gyvenimą, kas seka mūsų laikraš
čius, tas yra pastebėjęs daug ža
lingų mūsų vieningumui reiškinių. 
Ne vienas jau yra neviltin nuvytas 
ir viskam pamojęs ranka. Taip 
rodos aišku, kad šiandien visų po
litinių grupių viena ir ta pati po
litinė programa — atgauti tėviš
kei laisvę, išlaikyti lietuviškų dva
sių, išsaugoti lietuviškų šeimų. 
Kiekvieno todėl, rodos, pastangos, 
paskiro žmogaus ar sambūrio, ku
rios to tikslo siekia, turėtų būti 
remiamos bei skatinamos. O bū
na labai dažnai kitaip. Pasaulė
žiūrinis momentas, kai turima gal
voje lietuviškasai visumos reika
las, turėtų būti palaikytas asme
niniu žmogaus įsitikinimu ir ne- 
perkeltinas į visuomeninę lietuviš
kų plotmę. Ideologiniai kovūnai, 
berods, daug daugiau laimėtų at
viru širdingu žodžiu, negu gudra
vimais, netiesioginiais puolimais, 
pastangomis suniekinti. Jei nepa
tinka žmogus bei jo įsitikinimai, 
negi galima nuneigti jo inžinie
riaus, gydytojo, architekto į me- 
ninko darbo?

To masto, berods, galėtumėm 
laukti ir lietuviškuose dirvonuo
se. Kiek čia mūsų yra, o turime 
du laikraščius, Melburne dvejus 
lietuvių namus, dvejus lituanisti
nius kursus. Skyriojimasis kartais 
ir palaimingas yra, bet tik tada, 
kai gyvenam ramų pastovų gyve
nimų, savo tėviškės žemėje. Sky
riojimasis neskaitlingoje kolonijo
je, jeį. nori jis išsilaikyti, būtinai 
veda prie kovos, o tada kiek be
trūksta, kad nebebus skaitomasi 
ir su priemonėmis. Turėjome 
Melburne gražių pavyzdžių. Negi 
negalim surasti kelio, kad Austra
lijoje eitų vienas lietuviškas laik
raštis, kuris patenkintų ir vadina
mųjų griežčiausių katalikų, ir lie
tuvį evangelikų ir šiaip jau libe
ralu apšauktąjį. Toks laikraštis 
būtų didesnis, įspūdingesnis, turė
tų daugiau bendradarbių, galėtų 
išlaikyti du redaktorius,' kurie 
redaguotų skyriais — pagal šir
dį ir įsitikinimus. Turime Melbur
ne dvejus namus — dvi trobeles. 
Sumetę krūvon, vieningai reikalą 
remdami, galėtumėm įsigyti dide
lius namus, kurie patenkintų ir 
tautinius ir parapinius reikalus. 
Lituanistiniai kursai, viena Aus
tralijoje sėkmingų pastangų, daug 
geriau klestėtų, jei mokytojai ir 
mokiniai krūvon sueitų. Dingtų 
šnairavimas, padidėtų būrys. Toks 
jau žmogus yra, kad jis geriau 
jaučiasi, sėkmingiau dirba, kai jis 
yra' būryje, kai jis žino, kad visi 
ar bent labai didelė dauguma jo 
darbą remia, darbo vaisiais džiau
giasi.

Melburne latvių yra daug dau
giau, bet jie turi vienus namus 
ir vienų mokyklą. Vokiečių nely
ginsi su mumis, ir jie tikri emig
rantai. Vieningai eidami jie nusi
pirko miesto centre vokiečių klu
bui namus už £ 30.000.

J.E. vysk. V. Brizgio taurios ir 
šviesios lietuvio asmenybės sve
čiavimasis tegu padeda ir mums 
Australijos lietuviams susirasti 
bendrų kelių, kurį buvome pame
tę dėl takelių, nors Ir dėl labai 
mums atrodžiusių svarbių moty
vų. Vieningas kelias sėkmingiau

SU DUONA m DRUSKA
Mascot areodrome Sydnėjuje sutinkamas J. E. vysk. V. Brizgys 
š.m. sausio 29 d.
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(Eilėrašti* jauno Okupuotos Lietuvoi poeto)

MANO ŽEME
Aš einu gimtąja Nemuno pakrante.
Rankoje kepurė, epušės lazda.
Baltas jievų sniegas
Ant peties man krinta,
Melsvas rūkas plaukia, paupio brasta.
O raudona saulė, kaip varinis varpas, 

Vandeny nuskendo — nieks neišridens. 
Vien tik žvaigždės, žvaigždės!...
Tarsi medžių varpos
Auksu ribuliuoja ant ramaus vandens.
Tyloje sustoju. Ir, užėmęs kvapų, 
Aš klausau, kaip kužda vakaro vėsa, 
Kaip naktis užgožia 
Pakalnutės lapą, 
Kaip suskyla žemėn kritusi rasa.
Kaip vabzdelis krabžda, kaip alsuoja gėlės, 
Kaip augštyn pašoka medžio atžala, 
Kaip vanduo čiurlena, 
žvaigždėmis pamėlęs, 
Paslaptingai anksnė šnabždasi žalia...
štai ji, mano žemė! Man jinai gražiausia.

Ji mane augino, guosdavo mane.
. Stoviu aš pakrantėj

Ir tyloj klausausi,
Ką man kužda žvaigždės aukso Nemune.

X
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KRITIŠKA PADĖTIS BERLYNE
SOVIETAI GRĄSINA RAKETINIU KARU. VAKARAI ATSA

KO, KAD DĖL BERLYNO JIE PRIIMS KARO IŠŠŪKI. D. BRI
TANIJA BANDO TAIKOS KELIĄ. ANGLIJOS MIN. PIRMININ- 
KAS SKRENDA MASKVON. AMERIKOS UZS. REIK. MINISTE- 
RIS F. DULLES SKELBIA VAKARŲ VIENINGUMĄ IR PAMINI 
“SLAPTUS BERLYNO GYNYBOS PLANUS".

Net ir didžiausiems pesimistams, 
bylojantiems apie tolydines Vaka
rų valstybių sovietams daromas 
nuolaidas, kyla nuostaba, kai es
minguose politikos vingiuose va
kariečiai pasako — ne!

šitokių politinę padėtį iššaukė 
sovietai, deklaruodami, kad š.m. 
gegužės 27 d. Rytų Berlyną per
duos Ryt. Vokietijos komunistinei 
vyriausybei", kuri kontroliuosianti 
ir visus kelius, atdarus vakarie
čių judėjimui į Berlyną pagal 
Podsdamo sutartį.

Kaip žinome, Vakarų demokra
tijos nepripažįsta Ryt. Vokietijos 
vyriausybės, ir jei sovietai taip 

tarnaus lietuviškam reikalui.
Negi neįmanoma Lietuvos labui 

šių metų Vasario 16-tos proga 
grįžti į vienybės kelią, kurį gyve
nome okupacijos laikais, kai dar 
buvome tėviškėje? Kaip mielas 
lietuvis lietuviui atrodė, kai su
spaudimo dienomis susitikdavo 
Vokietijoje.

EDMUNDAS MIEŽELAITIS 

pasielgtų, tai vakariečiams tada 
reikėtų de facto pripažinti raudo
nųjų vokiečių vyriausybę. Pasta
roji gi savo vadų lūpomis grąsi- 
na, kad ji, gavusi iš sovietų teisę 
ir galią, užblokuos Berlyną. Net 

. ir oro keliu ji neleisianti susisiek
ti Vakarams su miestu.

Kai sovietų nustatytasis termi
nas artėja ir Maskvos grųsinimai 
raketiniu karu vis dažnėja ir tirš
tėja, Vakarų politikai, vadovau
jant Amerikos užs. reik. min. F. 
Dulles, perėjo j diplomatinę šal
tojo karo ofenzyvą. Anglijos min. 
pirm. Macmillanas jau šio mėn. 21 
skrenda į Maskvą dar kartą ban
dyti taikų kelią su buvusiu savo 
sąjungininku. Spėjama, kad jis 
vyksta, pritariant visiems Vaka
rų partneriams, nes šis žygis lai
komas paskutiniu, panašiu j ka
daise įvykusį Ciamberlaino pasi
matymą su Hitleriu Miunchene, 
tik su tuo skirtumu, kad šiuo 
kartu anglai neparduosiu Berly
no, kaip tada buvo parduota Če
koslovakija.

Savaitės Žinios
VĖL VAIDINS "RINKIMUS".
Okup. Lietuvos aukščiausios ta

rybos prezidiumo p-kas Paleckis 
sausio 24 d. paskelbė, kad krašte 
kovo 16 d. įvyksią nauji "rinki
mai" į aukščiausiąją tarybą ir j 
vietines tarybas (rajonų, miestų, 
apylinkių ir gyvenviečių t.).

* Irake bręita neramumai. Pa
tikimi šaltiniai iš Syrijos prane
ša, kad Irake galimas sukilimas 
prieš dabartinį premjerą Kasem. 
Nors jis jau areštavo keletą šim
tų žmonių ir buvusius savo kabi
neto 6 ministerius, tačiau šie vei
ksmai neišgelbėsiu padėties. Ka
dangi dabartinė Irako vyriausybė 
yra palanki sovietams, tai pasku
tiniu metu jai ypač pradėjo prie
šintis Eigipto diktatorius Naseris 
ir Syrija. Opozicija rėžimui kas
dieną stiprėjanti.

* Kipro ••loję tikimasi greito* 
taiko*. Turkija ir Graikija susita
rė dėl Kipro salos nepriklausomy
bės. Turkų mažumai saloje bū
siančios garantuotos plačios tei
sės.

Tuo būdu Anglija yra pastaty
ta prieš jau įvykusį faktą ir ma
noma, kad ji greitai paskelbs sa
vo pritarimą. Karines Kipro sa
los bazes užimsianti Atlanto Pak
to valstybių kariuomenė.

* Pranešama H Madrido, kad 
ten vyksta dideli neramumai prieš 
Franko rėžimą. Net ir monarchis- 
tai pradėję efektyviai priešintis 
ir reikalauti pakviesti j sostą ka
ralių Don Juaną, kuris šiuo metu 
gyvena tremtyje.

Prieš išvykdamas į Europą, F. 
Dulles pareiškė kongreso užs. ko
mitete, kad sąjungininkai yra vie
ningi ir pasiryžę net ir karu rizi
kuoti, ginant savo teises į V. Ber
lyną. Jo žodžiais, komunistai no
ri vakariečius išstumti iš pozici
jos, kuri įstrigus raudonųjų širdin 
ir rodo okupuotoms tautoms va
karietiško gyvenimo pavyzdį. Ko
munistai, esą, žaidžia laisvojo pa
saulio nervais, ir jei iki paskuti
nės akimirkos nervai neišlaikys, 
tai Rytų kolosas išloš nepaprastos 
svarbos laimėjimą. Po to jis bus 
dar įžūlesnis, reikalaudamas vis 
naujų ir naujų koncesijų.

Grįžęs į Ameriką ir guldamas 
ligoninėn operacijai, F. Dulles pa
reiškė, kad jis Europoje padaręs, 
kas įmanoma, sustiprindamas są
jungininkų moralę ir drąsą. Atė
jęs istorinis momentas, kada ka
ras, jei jo norės sovietai, esąs ne
išvengiamas.

Ta pačia proga Amerikos gyny
bos ministerija pranešė, kad ame
rikiečių jgulos Vokietijoj sustip
rintos naujais atominiais daliniais. 
Esančios nugabentos vidutinio ir 
sunkaus tipo vandenilinės raketos, 
kurios galinčios pasiekti visus 
Sov. Sąjungos užkampius. Krašto 
strateginė bombanešių komanda 
buvusi dar pagausinta ir dabar 
ore skraidą keli šimtai lėktuvų 
pilnoje paruoštyje bombarduoti 
priešo strateginius punktus.

Paskutinėmis žiniomis Amerika 
susitarusi su Anglija, V. Vokieti
ja ir Prancūzija dėl gynybos de
talių, jei staiga kiltų karas. Va
kariečiai nusprendę kautis visais 
įmanomais ginklais ir būdais, nes 
netikima, kad sovietai laikysis ku
rių nors įstatyminių karo taisyk
lių.

Taigi ateinantieji mėnesiai bus 
pavojaus ir nerimo laikotarpis, 
galįs pavirsti į žiaurų dviejų pa
saulio ideologijų konfliktą.
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MOTERYS LIETUVAI PRISIKELIANT
Lietuvė sėkmingai ([alyvavo 

Steigiamojo Seimo ir sekančių 
demokratinių seimų darbuose. 
Pagal politines partijas seimuo
se jos buvo šiaip susiskirsčiusios:

Krikščionių Demokratų bloko: 
7, Valstiečių Liaud. S-gos 2, So- 
cialdemokr. partijos 1.

Seimo atstovės, dalyvavusios 
seimų komisijose, prisidėjo prie 
įvairių įstatymų parengimo. Ypa
tingai joms rūpėjo švietimo ir so
cialiniai reikalai. Moterų atsto
vės Krikščionių Demokratų frak
cijos: Magdalena Galdikienė, V. 
Muraškienė - Račiukaitienė, Emi
lija Spudaitė-Gvildienė, Veronika 
Mackevičiūtė, M. Lukošiūtė, S. 
Stakauskaitė parengė ir įnešė į 
seimų civilinio kodekso (X tomo 
ir Napoleono kodekso) pataisų įs
tatymų, kuriuo sulyginama mote
rų teisės į turto paveldėjimų. 
(Šioji nelygybė buvo užsilikusi iš 
rusų senų įstatymų), šis įstaty
mo projektas, palaikant kitų 
frakcijų atstovėms, buvo seimo 
priimtas. Moterų siūlymu įrašyta 
į Lietuvos konstitucijos paragra
fų 98, kad moterystės pagrindan 
dedama abiejų lyčių teisių lygybė 
ir kad motinystė yra ypatingoje 
valdžios globoje.

Iš moterų parlamentarių, akty
viai dalyvavusių savo politinėse 
grupėse ir turėjusių įtakos į Lie
tuvos politinį ir kultūrinį gyve
nimų, buvo ypač pasireiškusios: 
Magdalena Galdikienė, žymiausia 
katalikių moterų veikėja, ilgame
tė Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugijos pirm-kė, Lietuvių Mo
terų Katalikių Organizacijų Su
jungęs pirm-kė, direktorė peda
gogė. Ji buvo Steigiamojo Seimo 
ir kitų trijų seimų atstovė, švie
timo komisijos sekretorė, II-jo 
seimo sekretorė, III-me Emilija 
Bliudžiūtė.

Emilija Spudaitė-Gvildienė, mo
kytoja, Steigiamojo seimo ir kitų 
seimų atstovė, Darbo ir Socialinės 
apsaugos komisijos narė, Liet. 
Kat. Moterų Dr-jos Valdybos na
rė.

Felicita Bortkevičienė, sena po
grindžio kovotoja su rusų caro 
valdžia, Steigiamojo seimo atsto
vė, "Lietuvos Žinių” ir “Lietuvos 
Ūkininko” redaktorė, aktyvi po
litikė Valstiečių Liaudininkų Są
jungoje ir jos viešosios nuomonės 
formuotoja, Lietuvos Moterų Są
jungos ir “Žiburėlio” pirm-kė.

Advokatė Liuda Purėnienė I, 
II, ir III-jo seimų atstovė. Teisių 
ir Redakcijos, Darbo ir Socialinės 
apsaugos, Skundų ir Peticijų ko
misijų narė, Socialdemokratų par
tijos žymi veikėja: įkūrė partijos 
moterų sekciją ir redagavo laik

raščio “Socialdemokratas” priedą 
— moterų skyrių.

Be paminėtų moterų parlamen
tarių, jau 1918-1920 m. pasireiš
kia visa eilė jaunesnių moterų, 
įsijungusių į politinę veiklą. Jos 
buvo veržlios ir idealistiniai nusi
teikusios. Jos aktyviai dalyvauja 
priešrinkiminėse į seimus ir sa
vivaldybes kampanijose, taip pat 
yra lygiai aktyvios moterų or-jo- 
sc, budėdamos moterų teisių sar
gyboje."

Daugiau pasižymėjusios šioje 
akcijoje yra S. Pakalkytė, M. Bla
žytė, A. Kaupelytė.

Lietuvė moteris, Lietuvai besi- 
kuriant, suprato didžiulę reikšmę 
gerai organizuotų vietos savival
dybių viso krašto ekonominiame 
ir socialiniame gyvenime: kokios 
bus statomos mokyklos, kur ke
liai tiesiami, krašto sveikatingu
mo problemos, prieglaudų steigi
mas — visa tai sprendžia savi
valdybėse. Užtat jos ir gyvai ei
na j savivaldybes.

Kai 1918-1919 metais vyrai iš
ėjo tėvynės ginti, — lietuvė mo
teris stojo juos pavaduoti ir bu
vo įsijungusi į Lietuvos valstybi
nį administracinį aparatą. Patie
kiu keletą pavardžių moterų, ėju
sių atsakingas pareigas:

Pirmoji moteris diplomatė — 
Jadvyga Chodakauskaitė, 1918 m. 
tvarko Spaudos skyrių Valstybės 
Taryboje. Tų pat metų gruodžio 
mėn. buvo pasiųsta į Šveicariją, 
kur prie Lietuvos Atstovybės įkū
rė informacijos biūrą ir buvo jo 
vedėja. Jai pavyko užmegzti san
tykius su Reuterio, Havaso ir 
Stefani agentūromis, kurios ėmė 
skelbti Lietuvos Informacijos 
biuro paduodamas žinias. Kai-ku- 
rį laiką ji pavadavo išvykusį atos
togų Daumantą. 1919 metais bu
vo perkelta į Paryžių prie Lietu
vos Delegacijos Taikos Konferen
cijai. čia ėjo spaudos biuro ve
dėjos pareigas. Politiniai priklau
sė Tautos Pažangumo Partijai.

Dideli nuopelnai Lietuvos at
kūrimo laikotarpyje priklauso 
amerikietėm-lietuvaitėm — Mari
jai Radzevičiūtei, Marijonai Ki- 
žytei ir Onai Draugeliūtei, ku
rios Amerikos lietuvių buvo pa
siųstos j Lietuvos Delegacijos 
Taikos Konferencijos Paryžiuje 
bendradarbių skaičių.

Dvi iš jų — Marija Radzevi
čiūtė ir Ona Draugeliūtė — 1920 
metais atvyko į Lietuvą ir dirbo, 
pačiu sunkiausiu metu, Užsienių 
Reikalų Ministerijoje, kaip sekre
torės.

1920 m. į Lietuvą grįžo Magda
lena Avietėnaitė, taip pat Ameri
koje augusi ir mokslus ėjusi lietu

vaitė. Dirbo Užsienių Reikalų 
Ministerijoje, vėlesniais laikais — 
Užsienių Reikalų Ministerijos il
gametė “Eltos”, ir Informacijos 
skyriaus direktorė, turėjusi gabios 
diplomatės vardą.

Tuo pat metu 1919 — 1921 “El
toje” dirbo Veronika Bakšytė, mo
terų kak veikėja.

Birutė Bulotaitė — pirmoji mū
sų valstybės valdininkė nuo 1918 
metų dirbo Valstybės Taryboje. 
Mirė jauna, džiovos pakirsta.

Birutė Grigaitytė nuo 1918 m. 
rudens dirbo Valstybės Taryboje 
ir vėliau Ministerių Kabinete. 19- 
19 m. paskirta Valstybės Tarybos 
reikalų vedėja. Tas pareigas ei
nant, 1920 m. gegužės mėn. pris
kiriama prie Taikos Delegacijos 
deryboms su Rusija Maskvoje. Kai 
grįžo — buvo paskirta Steigia
mojo Seimo Protokolų Biuro vedė
ja. Nuo 1917 metų dirba valstie
čių liaudininkų eilėse.

Ona Gulbinaitė nuo 1919 metų 
Finansų ministerijos kanceliarijos 
viršininkas, Kazė Kudirkaitė 1919 
— 20 m. Tiekimo ir Maitinimo 
ministerijos sekretorė. Janė Mar
kevičiūtė 1919 — 22 m. Žemės 
Ūkio ministerijos sekretorė ir vė
liau leidžiamo ministerijos laik
raščio redaktorė. Ona Labanaus
kaitė 1920 m. St Seimo protoko- 
lininkė, vėliau Ryto ir kitų laik
raščių redaktorė. Žymi katalikiš
kų organizacijų veikėja. Magdale
na Suųmauskaitė 1920 — 23 m. 
Steigiamojo Seimo protokolininkė, 
vėliau Valstybinės Bibliotekos ve
dėja. Marcelė Kubiliūtė 1919 m. 
laikraščio “Nepriklausoma Lietu
va”, ėjusio Vilniuje, redaktorė, 
vėliau Užsienių Reik, ministerijos 
tarnautoja. Marcelės Kubiliūtės 
lygiai kaip Aldonos čarneckaitės 
vardai aukso raidėmis bus įrašyti 
į pogrindžio kovų su lenkais isto
riją Vilniuje 1919 metais.

Gal niekur tiek daug nėra įdėta 
moters darbo, kaip į mūsų mokyk
las, jas steigiant bei jų tinklą ple
čiant. Jeigu reikėtų kam nors sta
tyti paminklą —- tai toms kuklioms 
liaudies mokytojoms, kurių vardai 
nežinomi, tačiau kurių nuopelnai 
beatsikūriančiai valstybei ir priau
gančiai mūsų kartai yra neįkai
nuojami. Turbūt retai kam žino
ma, kad 1918 — 19 m. Vincė Jo- 
nuškaitė, vėliau mūsų žinoma o- 
peros solistė, mokytojavo Surde- 
giuose, tuo pat metu Papilyje stei
gė ir dėstė suaugusių kursuose. 
1918 — 23 m. gimnazijose dėstė 
žinomos pedagogės: J. Augustai- 
tytė — Vaičiūnienė, A. Valaitie
nė, S. Landsbergaitė, M. Andziu- 
lytė, O. Zinkevičiūtė.

Moterį mes randame gailestin-

MILE K LIETUVI!
Mylėk, lietuvi, tą brangiai žemę, 
Kame nuo amž'ų tėvai gyveno. 
Mylėk jos kalbą, senovė* būdą. 
Jo* girių kvapą, žaliąaiaa pievas...

I jo* dirvoną pasėjęs grūdą, žinok, jog vaisių palaimins
Dievas.

Prieš mano akis kabo 1959 me
tų kalendorius. Didelėmis, aiškio
mis raidėmis ir skaitlinėmis už
rašyta vasario mėnuo. Ryt vasa
rio 16-kto. Krūtinę -užlieja dide
lis ilgesys. Praeities prisiminimai, 
kaip pavasarį paukščiai, tūkstan
čiais mylių sugrįžta į širdį.

Aš ilgai žiūriu į tą kalendorių, 
o mano mintys pakyla virš dulkė
tų lentynų, darbu apkrauto sta
lo... Jos išklysta prisiminimų už
žėlusiais takais į praeitį, čia vėl

gosios sesers pareigose — ligoni
nėse, fronte, sveikatos punktuo
se. Gailestingosios seserys, kaip ir 
mokytojos, atlieka savo darbą pa
tylomis, su pasišventimu. Jų var
dai neišskaičiuotini. Net mūsų 
valstybės kūrimosi pradžioje sveti
mieji pastebi jų pasišventimą li
gonių slaugyme: gailestingąją se
selę Rozaliją Tamošiūnaitę apdo
vanoja Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus Florence Nightingale 
medaliu.

Pirmieji sveikatos punktai pra
dėta steigti 1918 m. Vilniuje, ku
rių vedėjomis buvo medikės P. 
Kalvaitytė ir Bubėnaitė.

Moterys gydytojos ypač tuomet 
buvo reikalingos — jų buvo ne
daug; visos jos — perkrautos 
darbais. Vienos dirbo provincijo
je, kitos — Kaune. Pionierės gy
dytojos: Dr. V. Tumėnienė (vė
liau profesorė; Daktarės: Aldona 
Šliupaitė, B. Galkytė — Bylienė, 
A. Ambraziejūtė — Steponaitienė, 
O. Jablonskytė — Liandsbergienė 
(mirusi), seime vicepirmininkė.

šioje apžvalgoje neliesiu moters 
darbo organizacijose, nes jos veik
la čia buvo plati ir šakota; ji tu
rėtų būti paminėta atskirai. 
Baigdama, norėčiau pabrėžti, kad 
šią trumpą apžvalgą moters vaid
mens atsikuriančioje valstybėje 
stengiausi padaryti, pasiremdama 
nuotrupomis, išblaškytomis įvai
rioje spaudoje, o taip pat savo 
prisiminimais tų gražiausių mūsų 
atgimstančioje Tėvynėje praleistų 
metų.

Kai — kurių nusipelnusių mote
rų pavardžių sąmoningai nepami
nėjau, manau, kad skaitytojos su
pras, kuriais sumetimais tai pada
ryta.

Monika Indrišiūnaitė (“M”)

(Maironis)

sugrįždamos iš lėto į pilką dabar
tį. Jos gyvena rytdiena. VASA
RIO 16-KTOJI LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ. 
Nepriklausomybė reiškia laisvę. 
Ar yra kas gražesnio ir kilnesnio 
už laisvę? Lietuvių tauta ilgus 
amžius buvo valdoma kitų. Sveti
mieji skriaudė mus, nežiūrėdami 
nei mūsų krašto gerovės, nei mū
sų žemės ir kankindami mūsų 
"žmones. Nusibodo visiems žiauri 
vergovė, atsirado drąsių vyrų, ku
rie ėmė reikalauti, kad mūsų Lie
tuva būtų laisva ir nepriklauso
ma. Ir 1918 metais vasario 16 die
ną tapome laisvi, dėka mūsų sa
vanorių aukos ir ryžto. Daug jų 
kovojo, vargo ir žuvo už Tėvynės 
laisvę...

— x —
Man menasi, kad dar taip ne

senai po mūsų kojomis girgždėjo 
baltas vasario sniegas, o mūsų 
akys ir lūpos šypsojosi jaunos lai
mės jutimu, kai Trispalvė iš lėto 
kildavo į stiebo viršūnę ir aukštai 
padangėje, vėjo siūbuojama, plas
nojo laisva ir lengva, tarsi Lietu
vos laisvės simbolis. Tada didin
gai iš kiekvieno lietuvio krūtinės 
skambėjo Lietuvos Himno garsai, 
tarsi malda, lyg priesaika savajai 
žemei, kuri mus išugdė ir maiti
no. Linksmi mes grįždavome na
mo po iškilmių, be baimės ir rū
pesčio, kaip tie padykę išlepinti 
vaikai...

Taip slinko metai po metų, žie
mą išstumdavo pavasaris, pasipuo
šęs pirmaisiais žibuoklių žiedais. 
Nedrąsiai lysdavo mėlyni lapeliai 
iš po šaltu sniegu apklotos žemės, 
kurie geisdavo pamatyti pirmuti
nį pavasario spindulėlį. O saulutė 
k'ekvieną dieną vis daugiau paber
davo auksinių spindulių į atbun
dančią žemę. Išeidavo artojas į 
laukus aukšti rytą, pažadintas vy
turėlio dainos. Versdavo pirmuti
nę vagą ir, kryžiaus ženklu per
žegnojęs savo laukus, su viltimi 
laukdavo derliaus. Jauna žolytė 
kasdieną kildavo vis aukštyn ir 
aukštyn, siūbuojama švelnaus pa
vasario vėjo. Mėlyni šilkasparniai 
debesėliai tyliai plaukdavo į va
karus. Kiek laisvės ir grožio!., 
čia pat atplasnodavo, pasipuošu
si žiedų vainikais, vasara. Siūbuo
davo, lyg plati bekraštė jūra, pri
nokusios rugių varpos, kvepėda

vo kupetose sukrautas šienas.
— x —

Matau... kaip grįžta iš darbo 
pjovėjai, dainuodami sutartinę... 
Toli laukais nuskamba dainos ai
das ir dingsta paklydęs miško gi
lumoje. Medžių viršūnėse supasi 
paskutiniai besileidžiančios saulės 
spinduliai, apšviesdami visą pa
dangę maloniu rausvumu. Matau, 
kaip kregždė saugo lizdelyje savo 
mažyčius... girdžiu tyliai čirškan
čius žiogus pievoje ir toli laukų 
rugienomis atklystančius liūdnus 
armonikos aidus... Ramios, malo
nios vasaros naktys Jos trumpos, 
kaip laimė...

— x —
1944 metais, kada vasara juo

kėsi pilnutiniu džiaugsmu, žiauri 
ir grobuoniška svetimųjų ranka 
nutraukė mūsų laimės dienų tink
lą.

įsisiūbavusi karo audra įsiver
žė į mūsų šalį. Suliepsnojo gaisrų 
ugnys gimtose sodybose, o mes 
pilni liūdesio bėgome iš namų, 
jieškodami laikinos užuovėjos. 
Verkė iš skausmo širdis... Glau
dėme prie lūpų juodos žemės sau
ją, kuždėdami per ašaras, kad 
grįšime... mes greitai vėl sugrį
šime. .. Paskutinį kartą mūsų akys 
glostė mėlyną tėviškės padangę, 
kurioje prabėgo gražiosios laimės 
dienos.

Prieš mus atsistojo tyli, be ža
do, nežinia. Mes klajojome sve
timais laukais, keliavome nežino
mais keliaais, miegojome žalio 
miško prieglobsty. Ir tik sapnų 
pasauly mes sugrįždavome į savo 
gimtuosius namus. Aplink mus ko
vojo mirtis ir gyvenimas. Karo 
audra naikino viską. Niekas mūsų 
nelaukė svetimoje šalyje... Mes 
alkom... Mes jieškojom juodos 
duonos plutelės ir artimo meilės. 
Ir supratom, kokia yra sunki be
namio dalia...

— x —
Jau daug metų mes keliaujam 

svetimais keliais. Gyvenimas vis 
bėga, nusinešdamas džiaugsmus ir 
liūdesį, pakeisdamas praeitį da
bartimi, tačiau niekas nepakeis 
gimtojo krašto ilgesio, čia taip 
maža paguodos! Čia žmonės iš ki
to pasaulio. Jie neturėjo progos 
suprasti, ką reiškia tėvynės ilge
sys. Jie nesuvokia, kad mes, lyg 
tos šiaurės gėlės, atklydusios į 
pietus, vystame karštoje saulėje 
ir nykstame ilgesy anų baltu 
sniegu apklotų laukų.

— x —
Tačiau širdis laukia pamainų, 

nes visos šios žemės galybės yra 
laikinos. Jos nyksta ir griūva, 
amžių siūbuojamos.

Melas ir priespauda — ne am
žini. ..

Elena Paukštienė
Auckland, N. Zelandija

GYVOSIOS MOZAIKOS 
GYVOS IŠTRUPĖLĖS

(PIRMŲJŲ TRANSPORTŲ 

(Tęsinys iš

UŽSILIKĘS NEVYKĖLIS

O iš tų visų 40-ties pirmatrans- 
portiečių lietuvių kažkaip užsiliko 
čia vos keli nevykėliai, kuriems 
gerai ir ten, kur sutartį atpylė... 
šių eilučių autorius taip pat čia 
dar tebevargsta. Taigi, jis vis dar 
tebėra ištikimas savo bendradalių 
gyvenimo būdui. Jei sveikata lei
džia, geria alų ar kas papuola..., 
kasa anglį. Tik jis nesimuša dėl 
lietuviškai pasakyto žodžio, nes 
dabar čia saugu būtų kalbėtis lie
tuviškai ir prie paties Mr. Men
zies, jeigu tik jis teiktųsi kada 
nors žvilgterti j Yallourno anglies 
kasyklų daubas... Vis dar gyven
damas hostely (ir šias eilutes ra
šant) jis girdi už kartoninės sie
nos girtų angliakasių rock in roll 
šokį. Jo nuolatinis “hobby” vis 
dar tebėra eilių rašymas apie ne
išpasakytas meilės kančias, neuž
mirštant kartais ir tikrų lietuviš
kų barščių bei kopūstų su skilan
džiu ir kitais gardėsiais ilgesio. 
Taip, kaip pritinka geram vien
gungiui, poetui, švenčiant čia de
šimtąsias tremties Kalėdas, jis 
buvo bepradedąs kurti: 
Kalėdos krautuvių vitrinose, 
žmonių veidai Kalėdų džiaugsmo 

kupini.
O tu, manęs iyg nepažinusi, 
Pro šalį praeini...

Moderniosios poezijos “tūzai”

LIETUVIAI YALLOURNE)
“M.P.” 6 Nr.)
sako, kad jo eilėraščiai tetinka tik 
pačiam autoriui pasiskaityti. ..

O kur kiti pirmo transporto 
tautiečiai? Dabar kaip tik šis 
klausimas mane kankina ir svai
gina, kaip senas vynas.
IŠSISKLAIDŽIUSIŲJŲ LIKIMAS

Nagi, pasiekia mane žinios, kad 
dauguma mūsiškių, kas sau išsi- 
slapsčiusių didmiesčiuose, vedė 
vietines ar tautietes, kurios kurį 
laiką veltui čia tikėjosi jei ne mi
lijonieriaus, tai bent gero, nors 
kiek pliktelėjusio biznieriaus. Kas 
svarbiausia, jie virto jau gerais, 
(jei ne šio krašto piliečiais) tai 
bent gyventojais. Su savo vaikais 
susikalba: jei ne lietuviškai, tai 
bent australiškai “very easy”...

Dar nepatikrinti pletkai pliurš
kia, kad tūlas yallourniškis pir- 
matransportietis, Melbourne lai
mės bejieškodamas, jau kuris lai
kas gyvena tik iš Lietuvos gau
namų siuntinių... Skundžiasi jis, 
vargšelis, dėl “City Club” specia
lios drėgmės įvaryto ir jau neiš
varomo reumatizmo ir negalėjimo 
gauti darbą su tikrai riebiais virš
valandžiais.

Kaikurie, visą laiką svajoję apie 
auksinę Ameriką, kur doleriai gat
vėse mėtosi ir alus upėm srove
na, vis dar nenustoja vilties ją 
pamatyti, kibdamiesi į kokį biznį, 
bankrutuodami ar tik vegetuoda

mi. Blogiausiu atvėju — nepavy
kus įsiprašyti į kokį nedidelį fab
rikėlį — jau kelinti meteliai kur 
nors vis dar vėjuj ir lietuj tebe- 
šiupeliuoja šią varganą, svetimą 
žemelę. t

Pora praktiškų pulkos (profe
ranso) mėgėjų, net aukščiausioj 
mūsų valdžioj kurį laiką švariai 
išsilaikę, vienas išlošęs loterijoj, 
o kitas "lyg nagas” taupydamas, 
metėsi į biznius. Geriausios jiems 
sėkmės. Sėkmės ir visiems tiems 
tautiečiams, kurie jau sugebėjo 
atsipalaiduoti nuo kastuvo, kir
kes, pjūklo ar kitokio kaulus lau
žančio australiškojo įnagio ir pa
justi save esant savo paties bosu.

Vienas pirmatransportietis, ne
silaikęs darbo sutarties ir šiaip 
prikrėtęs eibes visokių šposų, grą
žintas į Europą.
* A.A. Vladas Paškevičius ir An
tanas Pranauskas, jau kelinti me
tai iš Jos Didenybei priklausančios 
žemės persikraustė į Jo Amžiny
bės karalystę. Gaila jų, nes abu 
buvo jautrūs ir dosnūs lietuviš
kiems reikalams ir aistringi lietu
viškos spaudos mėgėjai. Paškevi
čius paliko nuosavus namus savo 
broliui Melbourne, o Pranauskas, 
buvo veiklus Geelongo LKF sky
riaus narys ir Liet. Namų staty
tojas, ne kartą savo pinigais mo
kėdamas bendruomeninių namų 
statybos skolas. Net jo brolis, gy
venąs Yallourne, paaukojo £ 40 
Geelongo namams. Tegu būna įni
rusiems lengva ši kengūrų, euka
liptų ir orchidėjų žemė, o juos pa
žinojusiems ir kartu su jais Yal
lourne pergyvenusiems pirmuosius 
išeivijos jaudadarbio įspūdžius, 
belieka tik:

“Pasakyti gimtajai žemei, 
Kad jie ją mylėjo”...
NARĖTŲSI VĖL JUOS MATYTI

Juos visus, kurie čia pergreit 
palūžo, tuos, kurie šiame krašte 
jau rado sau jaukią ir sočią užuo
vėją, kukiuos silpnavalis būdas 
šuntakiais nuvedė liūdnon neži
niom visus tuos 40 vyrų nurėtųsi 
vėl matyti Yallurn North’e, prie 
amžinai dulkių debesim alsuojan
čių kasyklų daubos, kur tik bevil
tiškai vienatvei esame likę gyven
ti. Tušti barakai gal dar mini taip 
staiga daugiau kaip prieš dešimtį 
metų čia atklydusį svetimų, jau
nų, “nepakenčiama” kalba kalban
čių, pusnuogių (tik laive atsiga
vusių) triukšmingų vyrų būrį, 
kuris pamažu išsiskirstė kas sau, 
nes juos nuvedė neramūs jų troš
kimai, jaunatvė ir veržlumas į ge
resnį gyvenimą ir į laisvę...

Ar visi jie jaučiasi patenkinti ir 
laimingi? Kas iš jų dar vis kas
kart dažnai nuostalgijai tebesi- 
meldžia, į praeitį įsižiūrėję, įsi
klausę, o katras, visam kam abe
jingas, kasdieniniais savo rūpes
čiais tegyvena? Katras iš jų, neži
nioj dingusių, vis “tebeoperuoda- 
mas” tik rūsčiu savo darbo įna
giu, dar vis tebejaučia ant savo 
surambėjusio sprando kvailokų 
reikalavimų ir įgeidžių kupiną sa
vo bosą? Katras po lengvo ir pel
ningo darbo jau turi lengvą poilsį, 
kaip egzotiniame atviruke, su sa
vo rafinuota dama ar kuklia lie
tuvaite grakščiai pasvirusių pal
mių popiečio pavėsy klausantis 
vandenyno amžino bangų šniokš
timo?.. .

Tai klausimai, į kuriuos ir pats 

Saliamonas vargu rastų atsaky
mą.

Bet šias eilutes rašąs dažnai 
juos savo prisiminimuose mato 
aiškiai, kaip ant delno. Taigi da
bar tik praeities akimirkų iškar- 
pėlėmis norisi čia juos prisiminti.

“LAIMINGI ŽMONĖS”
“Klebonas”, “Graborius”, Vy

tautas ir Mykolas (pastarieji du 
dar nespėję gauti savo “nick
name”), visą pasaulį užmiršę, ker
ta savo amžiną proferanso “pul
ką”. O vienas tautietis, bespokso- 
damas į lošimą, lyg patsai sau ta
ria:

— Laimingas žmogus, galįs ir 
prakeikčiausiu metu ir net kuo
lais lyjant, save “užbovyti”...

BĖDA DĖL KELNIŲ
Jau ne vieną savo algelę leng

vai perleidęs per visokius “trun- 
kus” mėgstančią savo gerklelę, 
Algis, susiriesdamas keikia Vokie
tijoj taip brangintą ir garbintą 
sviesto pussvarį, dienos kaitroj 
ištirpusį skardinėj spintelėj ir su
bjaurojusį jo šviesias, dar unri- 
nes, ir dabar dar vienintėles kel
nes:

— Prakeiktas saulės karštis ir 
tas blogai padėtas sviestapalaikis: 
dabar kelnės netiktų nė Balfui 
paaukoti. Rytoj į šokius eik nors 
vienom apatinėm... O ten lauks... 
Ir tie draugai, žalčiai, manai, kad 
skolins? Juk ir jie, beveik visi te
turi tik po vienas kelnes... Alga 
gi bus tik po dviejų savaičių, iš 
kurios dar draugai atsiims tris 
ketvirčius, kuriuos man jau prieš 
mėnesį paskolino... Nė velniam 
netikęs gyvenimas! Nors imk, ir 

pasikark ant pirmos pasitaikiusios 
šakos... Koks nelabasis čia ati
tempė mane? Geriau būčiau važia
vęs Kanadon ar Amerikon. Gal ten 
uždarbiai didesni ir vynas ne taip 
žiauriai skelia makaulę, — kalba
si pats su savim prie savo palapi
nės Algis, visų vadinamas bam
bekliu.

PRASTAS PATARIMAS
Antanas keikia savo “lieader- 

hend’ą”, patarusį jam sušlapinti 
nuo kirkos sutinusius ir pūslėtus 
delnus. Jis paklausė patarimo, bet 
nieko nepadėjo ir dar labiau del
nai sutino.

— Aš jam prie geros progos 
juodą akį, bet ne potą alaus už- 
fundysiu. žiūrėk, rupūžė, geria 
su savo draugais, kalbasi su jais, 
o kai tuščias stiklas — man pa
duoda jį pripildyti. Geriau dabar 
tegu jis nejieško arabų. O čia nu
garą gelia, rankų beveik nejau
čiu: jos kabo kaip virvagaliai. Sa
ko, kad prieš karą, depresijos me
tu buvo daug prasčiau. Jei norš 
kiek neįtikai savo bosui, tai ir eik 
iš darbo, kur tau patinka. Valgiui 
pasigauk triušį, bet ir triušiai visi 
jau išgaudyti. O miegoti — eik po 
medžiais. Eilutėj darbo prašyti nė 
nebandyk, jei nesi vedęs ir netu
ri geros krūvos vaikų ar nemoki 
gerai prieiti prie bosų, bedarbiauk 
sau į sveikatą visą gyvenimą. Da
bar, sako, darbų marios, bet kad 
man visi darbai yra pašėlusiai 
sunkūs, ;— skundžiasi savo drau
gui, prieš tai negalėjęs atskirti 
kastuvo nuo kirkos, jaunuolis, bu
vęs Kaune turtingų tėvų išlepin
tas sūnelis...

(Bus daugiau)
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' PULGIS ANDRIUŠIS

AR MUMS REIKALINGOS IDĖJOS?
(PASKAITA STUDENTU SUVAŽIAVIME ADELAIDĖJE)

Vis giliau ir giliau beleisdami 
šaknis anglosaksinėje aplinkoje, 
mes vis ryškiau pastebim jai bū
dingą bruožą — skirti daugiau 
reikšmės žmogaus charakteriui, 
negu jo idėjoms bei idealams.

Tuojau po paskutinio karo, no
rėdamas pajusti nugalėtosios vo
kiečių tautos jaunimo dvasinį pul
są, atsilankė anglų matematikas 
ir filosofas Bertrand Russel, su
rengęs eilę viešų diskusijų Vo
kietijos universitetuose bei radi
jo studijose. Atsimenu, viename 
tokiame radijo pošnekyje vokie
čių jaunosios akademinės kartos 
atstovas tiesiai paklausė svečią:

— Kokie dabartinio anglų jau
nimo idealai?

Dabar negalėčiau žodiškai pa
kartoti šio' išmintingo senelio at
sakymo, bet jūs, gerai susipažinę 
su anglosaksine protausena, galit 
patys numanyti, kaip jau vien 
toks klausimo pastatymas nejau
kiai, tiesiog pritrenkiamai nutei
kė skeptišką britų mąstytųjų. To
kio “netaktiško” klausimo sujauk
tas, profesorius po valandėlės at
gavo amų ir kažką paaiškino apie 
jauno žmogaus pareigą kritiškai 
ištirti kiekvieną idėją, pritaikant 
dekartinės abejonės dėsnį ir pa
našiai.

įsitvirtindami tokioj protinėj 
laikysenoj ir mes jau būtumėm 
linkę išplėsti akis, jei kas mus 
dabar staiga paklaustų:

— Koki Australijos lietuvių 
akademinio jaunimo idealai?

Mokslo metams baigiantis, Aus
tralijos švietimo ministeriams, di
rektoriams, inspektoriams, visuo
menės veikėjams, tituluotoms as
menybėms ateina tikra prakalbų 
rugiapjūtė. Ant rytojaus permetę 
akimis tą žodžių jūrą, pastebė
sim, jog daugiau, negu 90% liečia 
jaunuolio tinkamą profesinį pa
rengimą, jo sklandų įsijungimą 
gerai veikiančion visuomenės hie- 
rarchijon, augštą švietimo įstaigų 
standartą tenkinant joms stato
mus bendruomenės, vadinasi, mo
kesčių mokėtojų reikalavimus, ra
minama, jog į tas įstaigas inves
tuotas pinigas neša gerus dividen
dus. Vietinis švietimo standartas 
dar palyginamas su kitų angliškai 
kalbančių kraštų standartais ir 
surandama, kad vietinis nėra nė 
kiek žemesnis, o kaikuriais atžvil
giais pranokesnis, negu užjūriniai, 
kaip tai bus pareiškęs tūlas Ame
rikos universiteto profesorius, per
nai pagal savitarpinio lektorių 
pasikeitimo planą viešėjęs Aust
ralijoje. Kraštas su neišmatuoja
momis galimybėmis laukia atsa
kingų, įstatymus gerbiančių pilie
čių, energingų menedžerių, išra
dingų mokslininkų, kurie prisidės 
prie pirminės bei antrinės pramo
nės plėtros. Erdvės nukariavimų 
įtakoje dar skatinama, kad jau
nimas susidomėtų vad. nepelnin
gais mokslais, kaip teorine mate
matika ir fizika. Visur pastebime 
būdingą anglosaksams bruožą — 
vengti žodžių “idealai”, “idėjos”, 
o būtinam reikalui spiriant, šie 
žodžiai pakeičiami į bespalvį sta
tistinį “standartą”.

Susidomėjau vienos tokios pra
kalbos gana skirtingu antgalviu: 
“[diegti mokiniams vertybių pa
jautimą!” Po kelių sakinių bet gi 
paaiškėjo, kad prakalbininko tiks
las buvo priminti tėvams, jog jų 
vaikai neturėtų taškyti rašalo ant 
mokyklinių suolų, nedraskyti kny
gų, negadinti laboratorinių įrengi
mų ir kitų valdinių vertybių...

Pasakojama, kaip vieną garsią 
Anglijos gimnaziją kartą aplankė 
užsienio mokytojų delegacija. Ap
rodęs savo mokyklos įstaigas bei 
priemones, anglų direktorius, atsi
sveikindamas su svečiais, pareiš
kė:

>— Nė, mes čia neauklojam 
mandrapypkių!

Jūs, Australijos lietuvių akade
minis jaunimas, pralindę pro ang- 
losaksinę augštesniąją mokyklą, 
geriau už mane žinot ką tai reiš
kia.

Vadinasi, kaip mokykloje, taip 
ir gyvenime angliškai kalbančiuo
se kraštuose daugiau vertinamas 
charakteriaus, negu intelekto žmo
gus — mandrapypkis.

Spauda, pristatydama savo skai- 
totojams užjūrinę meno, mokslo 
ar bažnyčios asmenybę, daugiau 
reikšmės skiria tam, ką toji as
menybė mėgsta valgyti, ar pade
da žmonai indus plauti, kokius 
baltinius vilki, negu pasidomi 
svečio idėjomis, pažiūromis tojo 
srityje, kurioj pasiekė tokių augš- 
tų laimėjimų. Prieš keletą metų 
Australijoj besilankant Kenterbc- 
rio arkivyskupui, Sydnėjaus laik
rašty skaičiau jo biografiją, kur 
tarp kitų šio anglikonų didiko 
žmogiškųjų polinkių buvo pažy
mėta, girdi, jo ekscelencija savo 
laisvalaikius teikiasi paįvairinti 
kriminalinių romanų skaitymu.

Mokyklos ir spaudos įdiegtas 
susidomėjimas žmogaus charakte
riu, o ne jo idėjomis, teorijomis, 
pažiūromis demokratinėj Australi
joj privedė net prie to, kad rei
kėjo įvesti priverstinį balsavimą, 
už šios nepersunkiausios pilieti
nės pareigos neatlikimą baudžiant 
3 svarais!

Neseniai klausiausi radijo foru
mo, kurį pravedė garsus branduo
linės fizikos mokslininkas, prof. 
Meisselis — tema: Ar galima šia
me krašte atvirai reikšti savo nuo
monę be pavojaus būti visuomenės 
pasmerktam? Profesorius' teigė, 
jog australas, kuris drįsta viešai 
reikšti drąsią nuomonę, yra visuo
meniškai sužlugdomas. Dėl to čia, 
pakartojant forume suglaustas iš
vadas, mes taip pasigendame ori
ginalių, dinaminių idėjų, kūrybi
nių polėkių, kultūrinės pažangos.

— Na, ir kas? — išgirstam ga
lingą anglosaksinės visuomenės 
opiniją (‘a la prof. Murdoch).

Anglosaksų pasaulis, tiesa, ne
pasitiki iškilmingomis idėjomis, 
nepatikrintais idealais, teoriniais 
samprotavimais, neskatina jų skel
bėjų, kartais juos smerkia (kaip, 
pav. pririšo miestelio aikštėje ra
šytoją J. Swiftą prie gėdos stul
po ir praeiviai spjaudė jam į vei
dą), bet paprastai juos toleruoja, 
kaip nepavojingus svajotojus, 
duoda jiems valdines, nereikšmin
gas tarnybas, jeigu jie gražiai el
giasi. Angliškai kalbančių kraštų 
auklėtojai nė kiek nesigaili, skir
dami daugiau reikšmės charak
teriui, empiriniam pažinimui, 
praktikai, negu intelektui, idėjų 
žaismui. Ir per tai Anglija sukū
rė didingiausią moderniais laikais 
imperiją, išugdė gabiausius poli
tikus, valingus karvedžius, ver
tus pramonės bei prekybos didžiū
nus, Amerika pakėlė pragyveni
mo standartą iki nematyto isto
rijoj augščio, išplėtė medžiaginių 
vertybių gamybą iki pasakiško 
lygmens. Išbalansuota, ilgametės 
praktikos patikrinta politinė dvi- 
partinė santvarka, religinė tole
rancija, socialinis draudimas ang
liškai kalbantiems kraštams (Pie
tų Afrikos Unija pateko į sun
kumus dėl to, kad tenai valdžią 
perėmė olandiškai kalbančių pi
liečių dauguma) garantuoja sau
gią, pastovią ateitį,kaip tam yra 
pagrindo manyti, žvelgiant atgal 
į ilgą ramią praeitį. Net ir be 
rašytinės konstitucijos anglai bei 
iš jų kelmo spirti kraštai vykdo 
pasigėrėtiną teisingumą, pasižiū
rėję į precedentų knygas, kur 
guli užkonservuotos keleto šimt
mečių bylos, tuo padarant spren
dimą nepriklausomą nuo teisėjo 
sauvaliavimo, suteikiant šiam ak
tui pastovumo ir pasitikėjimo. 
Pagaliau, jei norite, joks kitas 
kraštas neparašė tiek daug geros 
poezijos, nesukūrė tokios gausin
gos, net genialios dramaturgijos, 
kaip Anglija, tokios stiprios pro
zos, kaip moderninė Amerika, 
nors ir tenai niekas nerėmė auto
rių, negarbino jų kaip didvyrių, 
tiesa, paskutiniais laikais ir vie
nam kitam menininkui karalienė 
jau teikiasi prisegti riterystės ti
tulą.

Tai ką čia bešnekėt apie ne- 
angliškai kalbančius kraštus, — 
tęsia toliau viešoji opinija, — iš 
kur mus tepasiekia žinios apie fi
zines muštynes šventoje parla
mento salėje, perversmus, revoliu
cijas, diktatūras, tuziniais skai
čiuojamas politines partijas, ku
rios guldo galvas dėl savo anek
dotiškai skambių programų, prak

tikoje mikroskopiškai besiskirian
čių viena niro kitos. Tai vis re
zultatas to, kad jų auklėjimo sis
temoje, spaudoje ir net religijoj 
tiek daug skiriama reikšmės idė
joms, teoriniams samprotavimams, 
abstrakcijoms.

Mes savo intelektualus-mandra- 
pypkius uždarėme į getą, ar tai 
provincijos miškeliuose įsikūrusius 
oksfordus, kembridžius, amerikie
čiai — grinvičio kaimelius arba — 
Londono priemiestį Chelsea, tegu 
jie tenai kaip sliekai meškeriotojo 
skardinėse trinasi, vienas kitą čė- 
plodami; o tie, kurie prasigyvena 
iš intelekto gaminių, tegu sau pra
lėbauja didesnę metų dalį prancū
zų Rivieroje arba Paryžiaus ka
vinėse bei naktinėse skylėse, grįž
dami tėvynėn tiktai susitvarkyt 
sąskaitų su mokesčių departamen
tu. Dėl spaudos subizninimo ir 
brangumo jie namie pinigiškai 
nepajėgia leisti kultūrinių žurna
lų, neturėdami progos betarpiškai 
prabilti į plačiąją visuomenę. O 
kad ir turėtų progos, tai plačioji 
visuomenė, per amžius pripratin
ta komercinės spaudos maitintis 
sportu, pornografija, kriminalisti
ka, sausai atsisakytų virškinti sun
kų intelektualinį maistą, kuris po 
alinamo astuonių valandų fizinio 
darbo nė kiek nepadeda žmogui 
išsiblaškyti. Kuo gi pavirstų mūsų 
’tradicinės institucijos, jeigu į jų 
vadovybę, kaip Prancūzijoj ar ki
tur, patektų intelekto, o ne cha
rakteriaus žmonės, sakysim, ame
rikiečių Hemingvėjus, Steinbekas 
arba anglų Dylan, Lawrence?

Tiesa, mūsų sir Winstonas Čer
čilis yra taip pat ir rašytojas, 
net dailininkas, tačiau jo memu
arai yra paremti kruopščiais fak
tais, patikimais dokumentais, jo 
istorija išlaikyta tradiciniuose rė
muose, jo paveikslai ir gi tradici
niai, be abstrakcijų, visiems su
prantami, — dovanokite, — Čer
čilis nėra intelRtualas, nors ir 
mėgsta prancūzų Rivierą, bet te
nai neužsikrėtė chaotinėmis idė
jomis, tai mūsų žmogus!

Šią galvoseną su kaupu patvir
tino istorinė praktika. Amerika 
nuo pat nepriklausomybės paskel
bimo, Anglija nuo Vilhelmo Nu
kariautojo laikų nepergyveno sve
timos invazijos, neišgyveno socia
linės revoliucijos, niekas iš pa
grindų nesujaukė demokratinės 
santvarkos, piliečiai ramiai dirbo 
po keliolika valandų, o vėliau — 
po aštuonias valandas į dieną, 
laisvalaikius leido kriketo, futbo
lo bei arklių lenktynių aikštėse, 
aludėse, studentai rengėsi praktiš
kam gyvenimui, uždaryti anapus 
karpytų gyvatvorių, toli nuo kas
dienybės turgavietės.

— Jie (anglosaksai) tokiu bū
du tapo iš visų kitų tautų labiau
siai neprieinami idėjoms ir labiau
siai nepakantrūs joms; neprieina
mi — dėl to, kad jie nėra susipa
žinę su jomis; o nepakantrūs — 
dėl to, kad jie taip gerai galėjo 
išsiversti be jų, jog dabar neno
ri pakęsti tokių žmonių, kurie 
ne taip gerai vertėsi kaip jie pa
tys, ir dar kelia triukšmą dėl to, 
be ko anglosaksai taip gerai išsi
vertė (Mathew Arnold).

Ir, štai, kolegos, pačiame jūsų 
kartos pavasary esate liudininkai 
to, kaip anglosaksai pirmą sykį 
istorijoje suabejojo savo tradici
ne gyvensena. Smūgis po smūgio 
(Pearl Harbour, Dunkerkas, Hi
rosima, pagaliau sovietinis sput- 
nikas) daužomas jų ilgaamžis įsi
tikimoms “ne, šitaip negali atsi
tikti mums!”

Išdidaus Albijono žemėje nese
niai pasirodė garsaus istoriko To
ynbee sūnaus — publicisto anke
tinė knyga, kurios pagrindinė nūn 
tis tokia: jeigu Rusija yra už mus 
galingesnė, jeigu ji anksčiau ar 
vėliau pradės atominį karą ir mus 
sunaikins, tai ar ne geriau mums 
dabar geruoju kapituliuoti, vadi
nasi, duotis okupuojamiems ir iš
likti gyviems, negu priešintis ir 
būti sunaikintiems?

Prezidentas Eizenhaueris sykį 
per savo tarnybinius šnekorius 
yra pareiškęs, girdi, jis nenori as
meniškai tartis su rusų vadais 
tarp kitko ir dėl to, kad sovietų 
galvosena esanti daug gudresnė 

bei suktesnė, negu jo paties at
viras, tiesiogiškas minčių reiški
mo būdas...

žinoma, nereikia daug reikšmės 
skirti laisvuose kraštuose išlei
džiamoms knygoms bei viešiems 
pareiškimams, tatai primenu kaip 
pavyzdį, kokios permainos vyks
ta anglosaksų mąstysenoj, čia taip 
pat bus paranku priminti Pietų 
Australijos gubernatoriaus, lab
iausiai pasauly užkonservuotos 
angliškosios institucijos atstovo, 
po ilgų atostogų grįžusio iš Euro
pos paskatinimą australų švietimo 
vadovams ir besimokinančiai jau
nuomenei susidomėti daugiau inte
lektualiniais bei kultūriniais klau
simais mūsų besikomplikuojančio- 
je civilizacijoje.

Tai jau tikras anglosaksinės 
galvosenos perversmas, pasiekęs 
net ir mūsų laimingą lotoėdžių sa
lelę. Nepaisant profesoriaus Mur
doch raminimų, kad bus kaip nors 
surastas koegzistencijos pagrindas 
su sovietais, vis dažniau ir daž
niau pro vilnonę uždangą prasi
muša balsai, girdi, reikia moder
ninti švietimą, skirti daugiau lėšų 
universitetams, skatinti matemati
kos, fizikos, humanitarinių moks
lų studijas, kelti atlyginimus šių 
nenaudingų sričių specijalistams, 
nes, štai, rusai jau lipa mums ant 
kulnų.

Kas gi idėjinėj plotmėj užrau
gė tas mieles, kurių pagamintą 
gėralą mes, jūsų tėvai, turėjom 
prievarta išsrėbti iki dugno, ir 
kurį dar neokupuotas vakarų pa
saulis kiekvieną akimirką yra pa
sirengęs gerti?

Praeito ir dabartinio šimtme
čio sanvartoje trys didieji žydų 
pranašai, Karolis Marksas, Zig- 
muntas Freudas ir Albertas Ein
šteinas pakelbė pasauliui idėjas, 
kurių vienos dėka mes šiandien 
suvažiuojame ne Kaune ar Vil
niuj, bet lotoėdžių mieste Adelai
dėje. Kas gi čia, iš tikrųjų įvyko, 
kad net ir anglosaksai išsigando?

Izraelitinių pranašų trijulė tei
gia, kad žmogus yra tik pasauli- 
riio proletarijato, pergalingosios 
ateities klasės vienetas, kad žmo
gus nėra šeimininkas savo paties 
psichiniuose namuose, kad kosmi
nėje sąrangoje nėra absoliutinių 
dėsnių, — vadinasi, ką reiškia 
Imanuelio Kanto kategorinis tei
gimas: moralinis įstatymas many
je ir žvaigždėtas dangus virš ma
nęs? Marksizmas, psichoanalitinė 
žmogaus sielos chirurgija ir re- 
liativybės teorija galutinai sujau
kė ramią newtoninę, dekartinę 
pasaulėžiūrą, tradicinę psicholo
giją. Kaip visuomenėj, kaip pas
kirame individe, taip ir visatoje 
nieko nėra pastovaus, viskas pas
merkta nuolatiniam kitėjimui, 
panta re i, — pasakytų 
senovės filosozofas Herakleitus.

Prof. Murdoch pasakytų, gal, 
kaip nors prasirgsim ir šitą lai
ko ligą, kaip kad jau prasirgom 
nemaža kitų praeityje, palengvėle 
surasime tam tikrą koekzistenci- 
ją. Kai vidurdienį sutinki univer
saliniame magazine tautietį, ap
sikarsčiusį pirkiniais už savo do
ru prakaitu uždirbtus pinigus, ve
žiojamą liftais augštyn ir žemyn, 
maloniai aptarnaujamą, garsiakal
bių įaistrintą, pasirengusį išleis
ti viso mėnesio atlyginimą į prie
kį, pabandyk jo paklausti, ar jam 
reikalingos idėjos. Jeigu į Meye- 
rio emporijumą užeitų Sokratas 
ir imtų šitaip klausinėti klijen- 
tus, tai jis būtų tiesiai nugaben
tas į policijos šaltnamį. Ne, mums, 
gyvenantiems tokiame gerbūvio 
krašte, idėjos nėra reikalingos, 
nes jos nukreipia mūsų dėmesį 
nuo esminių uždavinių, vadinasi, 
nuo pagrindinio rūpesnio, kaip 
daugiau uždirbti pinigų ir už juos 
įsigyti kuo daugiau prekių. *

Deja, idėjos yra kuo mažiausiai 
suinteresuotos, ar mes jomis do
mimės, ar ne. Jos dirba savo dar
bą. Tūkstantmečiais. Tik prisimin
kime, kad mes iki šiol gyvename 
Platono-Aristotelio-Kristaus idėjo
mis, arba jų pagrįstomis institu
cijomis. Kiti jomis netikime, bet 
turime gyventi tarp žmonių, kurie 
jomis tiki, arba nuduoda tikį. Iš 
tų pačių šaltinių išsunkta sistema 
apie Absoliutinę Dvasią (Hėge
lis) davė pradmenis Karoliaus 
Markso dialektikai:

Tezė — buržuazinė valdančio
ji klasė.

Antitezė: — proletarijato kla
sė.

Sintezė: — proletarinė valdan
čioji klasė.

Juk tai yra ne kas kita, kaip 
senojo Herakleito idėjos "neįma
noma du kartus brįsti į tą pačią 
upę” perkėlimas ekonominės san
tvarkos plotmėn.

Vadinamoji moderninė psicho
logija (Z. Freudas) betarpiškai 
atsirėmusi Platono "Respublikos”, 
kur pirmą kartą žmogaus sieloje 
buvo suprastas “liūtas (narsybės 
pradas) ir daugiagalvis slibinas 
(įvairių geismų, blogų polinkių, 
instinktų rinktinė pabaisa), ir, 
girdi, liūtas yra tam, kad jisai 
tramdytų aną laukinį žvėrį, taip 
palaikant asmens dvasinę lygsva
rą. Be to, dar žmoguje yra augš- 
čiausias išminties pradas, kuris 
duoda įsakymus liūtui, štai ir tu
rime “moderninės psichologijos” 
schemą: superego-ego-id.

Aristotelio teigimas, kad kiek
viena medžiaga turi savy įdiegtą, 
labai dinaminį linkimą virsti ak
tualija, reikia manyti, turėjo ne
maža įtakos A. Einšteinui sukū- 
riant garsiąją lygtį: medžiaga yra 
lygi energijai.

Nepažinodami didžiųjų idėjų, 
mes pamirštame, jog gyvename 
vienoje ir toje pačioje idėjų ben
druomenėje, kurią pradėjo graikų 
mąstytojai. Nepamirškime, kad 
Platono prigimtine morale ir kiek 
pakeista Aristotelio teologija yra 
pagrįsta ir mūsų krikščionybė, ku
rios praktika, arba dvasia mes iki 
šios dienos gyvename! Anglosak
sai savo džentelmeno, vadinasi, 
charakteriaus žmogaus sąvoką 
perdėm nusirašė iš Aristotelio 
Etikos vadovėlio.

— Jisai be reikalo nestato sa
vęs į pavojus, nes gi pasaulyje 
tėra nedaug dalykų, kuriais jis 
galėtų pakankamai domėtis; bet 
gi didelių krizių metu yra pasi
rengęs net atiduoti savo gyvybę, 
žinodamas, jog tam tikrose aplin
kybėse iš viso nėra verta gyven
ti. Jisai visada linkęs patarnauti 
kitiems žmonėms, tačiau esti su
gėdintas, jeigu kas jam pačiam 
patarnauja. Suteikti kitam malonu
mą yra pranašumo ženklas, bet gi 
pačiam apturėti aną — vergystės 
ženklas,.. Jisai nedalyvauja vie
šuomenės pasirodymuose... Jisai 
atvirai reiškia savo nepritarimą 
bei pritarimą; jisai kalba ir vei
kia nuoširdžiai, kadangi žiūri j 
žmones bei daiktus su panieka... 
Jojo niekuomet neuždega entu
ziazmas, kadangi nieko didinga 
nėra jo akimis žvelgiant. Jojo lai
kysena yra sėsli, jojo balsas že
mas, jo tarsena saikinga; jisai 
niekuomet neskuba, nesgi tėra su
sirūpinęs tiktai visiškai nedauge
liu dalykų; jisai nėra linkęs karš
čiuotis, kadangi, jo nuomone, 
nieko nėra kas būtų labai reikš
minga. Jisai pakelia gyvenimo 
smūgius išdidžiai bei grakščiai, 
žinodamas kaip geriausiu būdu iš
naudoti jam duotąsias aplinkybes, 
it įgudęs karvedys, kursai ope
ruoja savo ribotomis pajėgomis, 
paleidžiant į darbą visą turimą 
karinę strategiją... Jisai yra sa
vo paties geriausias draugas, ir 
labiausiai džiaugiasi paliktas vie
nas pats su savim, kai tuo tarpu 
jam pikčiausias priešas yra žmo
gus be dorybių arba gabumų ir 
bijąs vienatvės (citatos iš Aristo
telio ETIKOS).

— 1910 metais apie gruodžio 
mėnesį žmogaus charakteris visai 
pasikeitė, — kažkodėl paskelbė 
avangardinė anglų rašytoja Vir
ginia Woolf.

Kaip žinome, tais metais Angli
joje buvo pirmą kartą surengta 
poimpresijonistų Cezanno, Matiso, 
Picasso, Van Gogho paroda, su
kėlusi negirdėtą triukšmą, taip 
pat angliškuose vertimuose įsi
veržė į ramias Albijono salas Dos
tojevskis, Einšteinas ir Z. Freu
das, kuris teigia, kad žmogaus 
charakteris sudaromas iš sąmo
ningos srities, nustūmiant į pasą
monės sritį tam tikrus, viešosios 
cenzūros pasmerktus, motyvus. 
Tačiau šie pastarieji nenustoja 
savo dinamikos ir pasąmonėje, 
grąsindami prasiveržti tam tik
rais ligūstais pavidalais, kaip neu
rozės, psichozės, isterijos ir t.t. 
Vadinasi, anglosaksinio pasidid
žiavimo produktas, dvasinio pas
tovumo tvirtovė — charakteris, 
taip saugiai paremtas Aristoteliu, 
buvo paleistas į' psichinės reliaty- 
vybės turgavietę, kaip dirbtinė, 
nepastovios vertės prekė.

Iki tol tvėrusi platoninė visuo
menės sąranga (galva — 
išmintingas karalius, valdininkai, 
dvasininkai; pilvas — dar

bininkai, krautuvininkai, vergai; 
galūnės >— gynėjai, karei
viai, generolai) po K. Markso 
ekonominės dialektikos paskelbi
mo taip pat atrodė ne tokia am
žina ir pastovi. Nieko nebeliko ir 
iš newtoninės visatos sąrangos, 
paklusnios absoliutiniams mecha
nikos dėsniams, kai scenon išėjo 
trečiasai žydų pranašas A. Ein
šteinas.

Idėjų reikšmingumą bei dinami
ką, jeigu norite, paliudija ir tai, 
kad šiandien pusė pasaulio yra 
marksistinė (K. Marksas), visas 
pasaulis panikiškai* nusigandęs 
atominės bombos (A. Einšteinas), 
kad kiekvienas pasiturintis ame
rikietis eina pas savo psichoana- 
listą pasitikrinti protinės sveika
tos (Z. Freudas).

štai, jūsų, akademikų, uždavi
nys — pažinti idėjas!

Pažinkime ir kitiems skleiskime 
tai, kas pasauly buvo geriausia 
pasakyta ir mąstyta (Mathew _ 
Arnold).

Priešingu atveju turėsim prisi
minti kaimišką dainelę:

Tėvas su motina savo
I bažnyčią išvažiavo.
Vaikai namie pasiliko, 
Jiem nelaimė atsitiko...
Tokių nelaimių netolimoj pra

eity mums privirė Hitleris, Mu
solinis, dabar verda Kruščiovas 
savo iškraipyto socializmo virtu
vėje.

Ir būdingas anglosaksams daly
kas. Jie net gi nebuvo išsivertę 
savo nuožmiausio priešo evange
lijos “Mein Kampf", vadinasi, ir 
norėt nenorėjo pažinti, kokias idė
jas skelbia Hitleris, kad jas gali
ma būtų sugriauti kaip klaidin
gas. Mes šiandien patikrintai ži
nome, kaip pavergtieji lietuviai 
piktinasi lietuviškojo Amerikos 
Balso propoganda už šaldytuvus 
ir Kadiljakus ir augščiausj pasau
ly pragyvenimo lygį, pamirštant 
dėsnį, jog idėjas reikia mušti idė
jomis. Mes žinome, kad Amėrikoj 
netrūksta filosofų, gerų marksiz
mo žinovų, kurie paleistų į skudu
rus sovietų praktikuojamą mark
sizmą, bet taip pat žinome, jog 
Amerikos Balso valdininkai, kaip 
žmonės nesusipažinę su idėjomis, 
savaime joms neskiria daug rei
kšmės ir nesamdo tam kompete- 
tingų prelegentų.

Mes, senoji karta, nemokėjus 
svetimų kalbų, auklėjomės kur kas 
skurdesnėje intelektualinėje ap
linkoje, Lietuvos valdžia nesigai
lėjo pinigų siųsdama akademinį 
jaunimą į vakarų Europos univer-, 
sitetus susipažinti su tuo, kas bu
vo pasauly geriausia pasakyta ir 
mąstyta. Jūs, lietuviai akademi
kai užj Oriniuose anglosaksų kraš
tuose, tobulai mokėdami turtingą 
anglų kalbą, galėdami piršto pa
kėlimu naudotis neišsemiamomis 
bibliotekomis, taip pat jauskitės 
kaip savo tėvų stipendininkai ir 
be savo specialinių studijų lais
valaikiu domėkitės tuo, kas pa
sauly buvo geriausia pasakyta bei 
mąstyta. Tokių žmonių intelek- 
tuališkai bolševikų nuskurdinta 
Lietuva visuomet lauks kaip ge
gužės lietaus, tokiems žmonėms 
ir svetur bus lengviau atskirt 
grūdus nuo pelų.

Mes, jūsų tėvai, buvom auklė-' 
jami totališkai angažuotis tam 
tikroms idėjoms (religijos, nacio
nalizmo, socijalizmo), kaip tatai 
pridera platoniniam 
žmogui. Jūs, mūsų vaikai, 
besiauklėdami a r i s t o t e 1 i - 
nio žmogaus, auksinio 
vidurio atmosferoje, būsite labai 
vertingi ateities Lietuvai, įnešda
mi lietuviškon galvosenon anglo
saksinio racijonalizmo, saikingu
mo, proporcijų pajautimo, empiri- 
cizmo, pakantrumo svetimai nuo
monei. Lietuviškojo totalinio už
siangažavimo “arba viskas arba 
nieko” principas, kraštutinis atsi
davimas tam tikroms pasaulėžiū- 
roms, pastangos pažinti tik tatai, 
kas buvo geriausia pasakyta ir 
mąstyta mano įsitikinimų 
doktrinoje neįneša per didelio 
sklandumo į mūsų tremties orga
nizacijas. Ne paslaptis kad jūs, 
studentai, nesiveržiate urmu j 
bendruomenės susirinkimus bei 
rinkimus bei gi perrinki
mus, ir ne dėl to, jog jūs 
vengtumėt idėjų, bet dėl to, jog 
tenai iš viso nėra jokių idėjų, iš
skyrus nuvalkiotas klišes, pasis
kolintas iš mūsų gausiau už gry
bus sudygusios spaudos, laukian
čios ir nesulaukiančios kompete-

(Perkelta į 4 psl.)
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IGNO ŠEINIAUS KŪRYBA Tautinės Nuotaikos Lietuvoje
Skandinavų kūrybos įtakoje Ig

nas Šeinius atstovavo mūsų lite
ratūroje impresionizmą, atseit — 
literatūrinę srovę, artimą realiz
mui, kur vaizduojama veikėjų 
psichikoje susidarantieji įspūd
žiai. Čia paprastai įspūdis valdo 
veikėją ir nulemia jo veiksmus. 
Impresionizme įspūdžiai sukelia 
veikėjui gaivališkas emocijas, kur 
ypač gamtos jėgos turi didelės 
įtakos į veikėjo psichologiją. Kū
rinyje nežiūrima kompozicijos 
vientisumo, o tėra svarbus tik 
priežastinis epizodų ryšys ir vic 
ninga nuotaika. Daugiausia I. Šei
niui įtakos yra padaręs žymusis 
norvegų impresionizmo atstovas 
Knutas Hamsunas.

Apskritai Ignas šeinius yra pa
rašęs, palyginti, gana daug veika
lų. Lietuvių literatūroje jis jau 
pradėjo reikštis 1910 metais. Pir
moji jo apysaka "Endeko sapnas” 
buvo išspausdinta lietuvių studen
tų “Aušrinėje” par prieš I-jį Pa
saulinį Karą. Vėliau jis pradėjo 
aktyviai bendradarbiauti lietuviš
kuose žurnaluose — “Vaivorykš
tėje”, “Bare” ir kt

I. Šeinius sukūrė šiuos dides
nės apimties veikalus: Vasaros 
vaišes, Kuprelį, Bangos siaučia, 
romaną Siegfried Immerselbe at
sijaunina, novelių rinkinį — Aš 
dar grįžtu, vaikystės atsiminimos
— Tėviškės padangėje, pjesę — 
Diplomatus ir eilę trumpesnių 
apysakų.

Švedų kalba, be visos eilės 
straipsnių ir fragmentarinių apy
sakaičių, jis parašė dramų Tomas 
Galindis, kurią statė Stokholmo 
švedų teatras, be to dar veikalus
— Naktis ir saulė, Raudonasis 
potvynis ateina ir Stebuklo belau
kiant Paskutiniajame buvo pa
vaizduota 1940 m. įvykiai Lietu
voje.

KUPRELIS
Ryškus impresionistinio stiliaus 

kūrinys yra I. šeiniaus apysaka 
“Kuprelis”, kurio pirmoji laida 
pasirodė Amerikoje jau 1913 m. 
Čia vaizduojama malūnininko Ole- 
sio, dėl jo kupros Kupreliu vadi
namo, išgyvenimai. Jau anuo metu 
Kuprelis buvo lietuvių tautos vi- 
suomeninkas, vargoninkavęs Lie
tuvos bažnytkaimyje ir organiza
vęs lietuvišką chorą. Kai jo pa
milta mergaitė Gundė su lenku 
pabėga į Varšuvą, Kuprelis meta 
vargoninkavimą, išeina į mišką, 
atsiskiria nuo žmonių ir gamtoje 
jieško nusiraminimo. Vyksta net 
j Jeruzalę paesimelsti prie Kris
taus karsto.

Vėliau, vis dar su nerimstan
čia siela, Kuprelis įsikuria viena
me malūne, skaito vokiečių, rasų 
ir anglų kalbomis filosofines kny
gas ir gyvena savotiškos panteis
tinės filosofijos svajonėse. Jam 
rodėsi, kad senovės lietuvių gyve
nimas, kai paslaptingieji gamtos 
reiškiniai juos amžinai rišo su 
Dievybe, buvo žymiai geresnis ir 
gražesnis. Savo svajinguose pasa
kojimuose autoriui jis kalbėjo:

“Ar ne stiprūs buvo lietuviai, 
kai jų kelias į Dievą buvo trum
pesnis, ir kai jie Dievą daugiau, 
dažniau jautė, o mažiau galvojo. 
Lietuvis jautė Dievą per saulę, 
mėnulį, vėją ir audrą — ar tai 
blogas kelias?”

Kuprelis buvo individualistas, 
jieškąs nuošalumo nuo žmonių ir 
susijęs su gamta.

Veikalo kompozicija, nors ir ne
sudėtinga, bet tikrai puiki. Kup-

AR MUMS REIKALINGOS IDĖJOS?
(Atkelta iš 3 psl.) 

tingų bendradarbių. Taip pat ne 
paslaptis, kad vienas kitas iš jūsų 
telkiatės į plunksnų klubus, lavi
nimosi būrelius, kur lyg ir Atėnų 
akademijose aristoteliškai svars
tote idėjas, susipažįstate su tuo, 
kas pasauly buvo geriausia i š- 
v i s o pasakyta ir mąstyta, ne- 
sigriebdami peilio savo oponentui 
nutildyti, žinodami, jog pasauly 
nėra per daug dalykų, už kuriuos 
vertėtų mirti.

Pirma pažinti idėjas, o paskui 
jas nešališkai skleisti 
kitiems (Mathew Arnold).

čia mūsų tremties apskurdę 
laikraščiai ir žurnalai jus priims 
kaip šiltą vilną, mūsų bendruome
ninių švenčių bei minėjimų pro

relis pasakoja autoriui savo gy
venimo istoriją, tačiau i tarpus 
šio pasakojimo įterpiamas malūno 
darbų vaizdavimas. Kai nelaimin
gasis Olesis pasakoja apie savo 
vaikystės džiaugsmą ir ramumų, 
malūnas pamažėl suka girnas, kai 
pasakotojo jausmai kyla prieš gy
venimo skriaudas, malūnas ima 
dundėti nuo smarkėjančio vėjo. 
Tragiškiausioj gi pasakojimo<aki- 
mirkoj, griaudžia perkūnas, dan
gų skrodžia žaibai, ir malūninin
kas turi įtempti visų savo budru
mų, kad sutvarkytų šėlstantį ma
lūnų. -

Tarp malūno ir Kuprelio buvo 
gyvas ir gilus ryšys:

“Sparnai tik švaisto ir 'švaisto 
palangiais. Piklius dūsauja sku
biai, patenkintai. Ratų ir mažų 
ratelių dantys vien mirga, vien 
mirga. Vieni kitus gaudo. Net sie
nos dunda, dreba. Voratinkliai 
kertėse šokinėja, kratosi. Vorai 
negriškus šokius šoka, patys nu
baltinti, apmiltinti.. . Visas malū
nas, tartum ne malūnas, bet koks 
didelis gyvis. Rūstus ir smarkus 
toks. Regis kažin ką galėtų su
trinti ir sumalti... Kuprelio vei
dą lyg koks šešėlis užslinko. Ma
tyt, kad jis visai susigyvenęs su 
tuo bildesiu ir ūžesiu. Susijungęs 
su jais siela ir kūnu. Tai jie val
do jį, atrodo. Silpsta malūno jė
ga, puola ir Kuprelio ūpas, ir jis 
ima širdytis"...

VASAROS VAIŠĖS

Tatai pats būdingiausias impre
sionizmo kūrinys, čia nevaizdue- 
jami dideli įvykiai, ir veikalas ne
turi net vientisos fabulos. Grįžę* 
iš Maskvos atostogų į Lietuvos 
kaimų, Karolis džiaugiasi vaišin
gąja tėviške ir šių įspūdžių pa- 
vaizdavmas, ypač Karolio vidinio 
pasaulio išgyvenimų nuotrupėlės 
žavi skaitytoją savo subtylumu.

štai lietuviškoji pieva:
“Šit smilga, sunkiai pavirtusi. 

Visai nugriūtų, kaip vėjo išrauta 
pušis, jei nebūtų atsirėmusi j sto
rą, šakotą dobilą. Stipriai laiko 
dobilas, net įlinkęs. O ten dvi pie
vos dirsės, artimai susiglaudusios 
tęvais liemenėliais. Kiek tolėliau 
benykstą žalioje ūkanoje plačiai 
išsikėsnoję kmynai. Vos vos krūp
čioja po truputį. Tai, matyt, ra
mus vėjelis siaučia per jų viršū
nes, skaito jų pribrendusius grū
delius. Laukia, kada, seną kmyną 
papurtęs, nubarstys juos žemėn. 
— 0 dar toliau, į šoną ir aukš
čiau, tik mainosi, tik žvilga skais
čiai žalsva juostelė. Kas ten au
ga, ir ar auga kas, nežinia. 0 gal 
tik taip šviesu? Gal prasideda miš
kas, kokios naujos karalystės, gal 
dar didesnės?.. . Va, nuo tolo, nuo 
tolo ateina mažutis vabalėlis, o 
rodosi, lyg koks didelis lokys. Kai 
eina, net medžiai linksta, net ša
komis siūbuoja. Ateina tiesiai į 
mane. Visai jau netoli. Staiga su
stoja ir pakelia aukštyn savo 
smailą snukutį. Ūsais kraipo. Nu
stebo, iš kur čia tas kalnas pie
voje atsiradęs'*.. .

Kaip matome, L šeinius buvo 
subtilus kūrėjas. Jo stilius yra 
trumpasakis, gyvas, tikrai origi
nalus ir vaizdus. Jo mėgiami įspū
džiai yra optiniai.

Mūsasis jaunimas, ypač akade
minis, šiam didžiam kūrėjui, nu
keliavusiam Amžinatvėn, pagerb
ti turėtų suruošti minėjimą — 
akademiją.

Jv.

gramos laukia ir nesulaukia žmo
nių, kurie nuobodžiaujantiems, 
maža ką beskaitantiems klausyto
jams nešališkai paskleis
tų idėjas, jomis sudomintų drau
ge ir už jus dar jaunesnę lietuviu 
kų kartą, mintančių kriminalisti
ka bei pornografija. Per spaudą, 
parengimus ir lavinimosi ratelius 
beskleisdami idėjas, pajusite kū
rybinį džiaugsmą, pajusite, jog 
esate kitiems reikalingi, atsikra
tysite anglosaksams būdingu dva
siniu bergždumu (— Dėl ko jie 
visi toki liūdni? — klausdavo ita
lai, žiūrėdami į jaunus amerikie
čių kareivius.), intelektualinių in
teresų anemija, užpildysite vidi
nę tuštumą sau ir kitiems.

A. SNIEČKUS LKP SUVAŽIAVIME VĖL SMARKIAI JAUDI
NOSI DĖL “NACIONALINIŲ TENDENCIJŲ”, KURIOS ESĄ PA
STEBIMOS NET “DARBO ŽMONIŲ SLUOKSNIUOSE”. — VĖL 
PALIETĖ IR UŽSIENIO LIETUVIŲ VEIKLĄ.

Savo didžiulėje kalboje Lietu
vos komunistų partijos XI-me su
važiavime sausio viduryje pirma
sis partijos sekretorius A. Snieč
kus ne mažai laiko ir žodžių pa
šventė ir “ideologiniams klausi
mams”.

Pasirodo, kad po tiek ilgo laiko 
sovietinio-komunistinio viešpatavi
mo Lietuvoje, po tiek prievartos 
žygių ir teroro, tautinės nuotai
kos okupuotojo krašto lietuviuose 
tebėra gyvos. Tai patvirtina 
Sniečkaus puolimai. Jie patvirti
no taip pat — nors ir netiesiogi
niai — faktą, kad laisvojo pasau
lio lietuvių ir jų organizacijų,' 
veikla randa atgarsį tautiečiuose 
pavergtajame krašte.

“PASIREIŠKIA DAR IR 
ATVIROS NACIONALISTINĖS 

NUOTAIKOS“.
Sniečkus savo kalboje t.k. žo

dis žodin pasakė:
“Kai kuriuose darbo žmonių 

sluoksniuose, ypač inteligentijos 
tarpe, vis dar pasireiškia tenden
cijos išpūsti nacionalinių ypatu
mų reikšmę, o tai savo ruožtu ska
tina nacionalinio atsiribojimo reiš
kinius. Pasireiškia dar ir atviros 
nacionalistinės nuotaikos, šias ža
lingas komunizmo statybai bei 
tautų draugystės ugdymui tenden
cijas aktyviai stengiasi skatinti 
lietuviškųjų buržuazinių naciona
listų atplaišos, ypač užsienyje, 
šias tendencijas skatina ir reakci
nė dvasiškija. šiuo metu buržu
aziniai nacionalistai labiau negu 
kada nors anksčiau mėgina dan
gstyti savo priešišką veiklų, savo 
siekimus restauruoti kapitalizmą 
‘nacionaliniu rūbu’, ‘patriotizmu*. 
Šioje srityje priešai dabar veikia 
daug lanksčiau, ir jiems vis dar 
ten, kur mūsų darbas silpnesnis, 
kartais pavyksta suklaidinti bei 
paveikti atskirus žmones”.

Todėl tokią "pirmaeilę reikšmę” 
visame ideologiniame darbe turįs 
internacionalistinis darbo žmonių 
auklėjimas, kova su nacionalizmo 
reiškiniais.

“DAUGIAU AKCENTUOJAMA 
NACIONALISTINĖ FORMA, NE
PAKANKAMAI PABRĖŽIANT 
SOCIALISTINĮ TURINĮ, KLASI
NĮ POŽIŪRĮ.”

Mums užsienio lietuviams įdo
mus ir toks Sniečkaus pasisaky
mas lietuvių tautinės kultūros te
momis:

“Reikia atkreipti rimčiausią dė
mesį į tai, kad kai kurių drau
gų tarpe dar pasireiškia viena
pusiškas požiūris į nacionalinės 
politikos klausimus, į nacionali
nės kultūros vystymą. Kai kurie 
draugai linksta žiūrėti j naciona
linės politikos klausimus, atitrūk
dami nuo klasinių pozicijų, nuo 
klasių kovos klausimų, nuo komu
nizmo statybos uždavinių. Kai 
kuriuose pasisakymuose kultūros 
klausimais daugiau akcentuojama 
nacionalinė forma, nepakankamai 
pabrėžiant socialistinį turinį, kla
sinį požiūrį. Tai pavojingos ten
dencijos, kurios gali atvesti į na
cionalistinį nukrypimą, jei su jo
mis nebus kovojama”.

Sniečkus toliau ėmė kaip pavyz
dį nacionalinių tradicijų klausimą. 
Lietuvių tautos turtingos naciona
linės tradicijos esą vertinamos 
teigiamai. “Bet Čia turi būti aiš
kus klasinis požiūris”. Kitaip ta
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Specialus
TAURO PRANEŠIMAS
Įsigaliojus naujam muitų potvarkiui, TAURAS turi galimy

bę jums pranešti, kad žymiai nupigo visos jo siunčiamos pre
kės. Tiek medžiagos, avalynė, oda. Vaistai, už kuriuos dabar 
tereikia mokėti tik 25%.

Rašykite kainaraščiams ir pavyzdžiams pažymėdami nori
mų kainą ir spalvų. Viskas bus tuojaus jums oro paštu pasiųs
ta: TAURAS — A. Briedis, 88 Goldsmith Ave., London, W. 3. 
England.
Atstovai: Mr. K. Makūnas, Barton House, Room 29, Canberra; 
Mr. L Vitkūnas, 1, Guthrie St, Hillside, Adelaide; Mr. N. But- 
kūnas, 9, Cowper St., St. Kilda, Vic. ir Mr. A. Augustinas, 
D. 65. Railway Hostel, Greenacre, N.S.W. Pas juos galite pa
matyti pavyzdžius bei užsisakyti norimas prekes.

riant, tautinės tradicijos priimti
nos tik tiek, kiek jos tinka žmo
nių bolševikinimui. Tačiau Snieč
kus turi pripažinti, kad toks lietu
viškųjų tradicijų iškraipymas Lie
tuvos gyventojuose iššaukia pasi
priešinimą:

“Kai kurie draugai yra linkę 
žiūrėti į senas nacionalines tradi
cijas kaip į kažką neliečiamo, kaip 
į fetišų, nori jas konservuoti... 
Toks požiūris j senas tradicijas, 
be abejonės, nepadeda mums ko
munistiškai auklėti darbo žmones. 
Praeities tradicijų fetišizavimas 
gali tik pakenkti komunistiniam 
auklėjimui".

Dar prieš tai Sniečkus nusi
tvėrė' leidyklas, kad jos išleidžian
čios knygų, kurios savo tematika 
“esti neaktualios”. Kita vertus, 
leidyklos kartais neekonomiškai 
elgiasi su lėšomis. Kaipo pavyzdį 
mini 1958 metais išleistą knygą 
apie mezgimą, kuri “be jokio rei
kalo” buvusi išspausdinta bran
giai kaštuojamame popieriuje ir 
davusi 36.000 rublių nuostolių. O 
knyga apie futbolų davusi net 
150.000 rublių nuostolių. Tų išlai
dų Sniečkui matyti labai gaila. 
Bet jam negaila, kad iš rusų kal
bos sovietinės okupacijos metais 
išversta daugiau kaip 760 rusų 
knygų, kurių bendras tiražas su
daręs arti 7 milijonų egz. (neskai
tant grynai partinės literatūros, 
kuri buvo leidžiama dar didesniais 
kiekiais).

“NENORĖDAMI PASITARNAU
JA BURŽUAZINIAMS NACIO
NALISTAMS”

Prisikabino Sniečkus ir prie Vil
niaus senosios architektūros albu
mo. Jis buvęs išleistas 1955 me
tais. Girdi, buvę tikėtasi, kad po 
to bus susilaukta albumo su “so
cialistine Vilniaus architektūra”. 
Tačiau, praėjus trejiems metams, 
leidykla vietoj tokio albumo iš
leidusi pakartotinai senąjį albumų 
“kas, be abejo, sukėlė vienapusiš
ko žavėjimosi praeitimi įspūdį”, 
dejuoja Sniečkus, ir kitoje vieto
je sako:” ... yra draugų, kurie 
vis dar nekritiškai žiūri į praei
ties kultūrinį palikimą. Vis dar 
kalbama apie nacionalinę kultūrą 
apskritai, atsiranda mėginimų pa
leisti į apyvartą net tokį anti- 
marksistinį teiginį kaip “naciona
linė ideologija”. Girdi, kai kurie 
draugai vis dar neįsisąmonina, 
kad esančios “dvi nacionalinės 
kultūros kiekvienoje nacionalinė
je kultūroje”, kaip Leninas pa
reiškęs. Tokie draugai, girdi, pa
tys to nenorėdami pasitarnauja 
“buržuaziniams nacionalistams”, 
kurie paskutiniuoju laiku stengia
si kuo plačiausiai panaudoti vis
ką, kas tik yra reakcinio kultū
riniame palikime, kaip savo idėji
nį ginklą, nukreiptą prieš tarybi
nę santvarką... Buržuaziniai na
cionalistai vis labiau stengiasi sa
vo kovą prieš tarybinę santvarką 
koncentruoti ideologinėje srityje, 
stengiasi veikti politiškai atsiliku
sius darbo žmonių sluoksnius”.

PUOLA UŽSIENIO LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJAS

“Buržuaziniams nacionalistams” 
Sniečkus dar prikiša, kad jie sten
giasi "nukreipti darbo žmonių dė
mesį į praeitį, stengiasi idealizuo
ti buržuazinę santvarką, iškraipy
ti tarybinio gyvenimo tikrovę. 

Ypač didelį dėmesį jie skiria jau
nimo idėjiniam krikdymui”.

Po to jau Sniečkus šaudo į už
sienio lietuvių organizacijas:

“Ideologinės diversijos centrai 
yra imperialistinių sluoksnių iš
laikomos nacionalistinės organiza
cijos, kurios daro daug pastangų 
vystyti priešišką veiklą”.

Sniečkus įspėja, kad reikia ko
voti su bet kuriais mėginimais 
“taikstytis su buržuazine ideolo
gija, nes kiekviena, kad ir ma
žiausia nuolaida buržuazinei ideo
logijai stiprina buržuazinio nacio
nalizmo, revizionizmo poziciją”.

Kokios priemonės toje “ideolo
ginėje kovoje” vartojamos Lietu
vos maskvinių komunistų veikėjų, 
matyti iš tokio Sniečkaus pasisa
kymo kitoje kalbos vietoje:

“Veiksminga priemonė kovai su 
buržuazinio nacionalizmo liekano
mis yra tas darbas, kuris pasta
ruoju metu plačiai vystomas dau
gelyje partinių organizacijų, aiš
kinant nacionalistų konkrečius nu
sikaltimus hitlerinės okupacijos 
metais ir pokariniais metais.”

Rusofilas Sniečkus nepraleido 
nei to suvažiavimo progos neskel
bęs savo j-usofiliškas pažiūras i 
lietuvių tautos santykius su rusų 
tauta. Jam turi “ypač svarbią rei
kšmę” stiprinti lietuvių tautos 
draugystę su rusų tauta, nors vi
są lietuvių tauta žino, kiek ji yra 
iškentėjus: nuo Rusijos ir dar to- 
bekenčia.

KAI KAS IŠ DISKUSIJŲ
Ir diskusijose pakartotinai bu

vo prisiminti “ideologinio karo” 
klausimai. Kalbėdamas apie idėji
nį literatūros “grynumą”, partie
tis Reimeris kritikavo J. Dovydai
čio dokumentinę apysaką “Pa
smerktieji”, kuri idėjine prasme 
esanti ydinga. Nepaisant to, šį kū
rinį atskira knyga ėmėsi išleisti 
Politinės ir mokslinės literatūros 
leidykla. “Panašūs faktai rodo, 
kad būtina daugiau rūpintis idėji
niu rašytojų auklėjimu, siekti, kad 
jie tvirtai įsisavintų marksistinę

Siuntiniai Naujomis
i PIGESNĖMIS KAINOMIS Į

Nauji patvarkymai siuntinių reikalu leido mums sumažinti * - 
’: kainas. )'

Dėl to Lietuvių Prekybo* Bendrovė labai pigiomis kaino- ' 
;; mis tiesiog iš audimo fabrikų nupirko didelius kiekius vii-“
- ■ n o n i ų medžiagų ir siūlo dabar tas medžiagas visiems ■ ■ 
: i Australijoje gyvenantiems lietuviams sudaryti specialiems

EKONOMIŠKIEMS SIUNTINIAMS.
:: Tokį EKONOMIŠKĄ SIUNTINĮ .udaro:
- - 3i jardo mėlynos,
i i 3i jardo pilkos ir
;; 3i jardo rudos

geros rūšies ruožuotos medžiagos.
Ankstyvesnė tokio siuntinio kaina buvo 16.10.0 svarų ster-

■ ■ lingu, bet tuript galvoj, kad
a) veikia nauji patvarkymai,

.• b) tiesiog iš audimo fabrikų labai pigiomis kainomis
;) nupirkta dideli kiekiai tų medžiagų ir
'; c) Lietuvių Prekybos Bendrovė dirba versdamasi labai

-mažais pelnais, tai
• Lietuvių Prekybos Bendrovė siūlo šitą

” EKONOMIŠKĄ SIUNTINĮ,- ►
' sudarantį 9 3/4 jardų v i 1 n o no s medžiagos 3 vyriš- 

;; kiems ar moteriškiems kostiumams už nepalyginamą pigumu ir 
- • niekam jau pasaulyje nebeįmanomą nuvaržyti kainą — tiktai 
:. už
:: 11.15.0 SVARŲ STERLINGŲ,

įskaitant visus mokesčius.
Tas mūsų ekonomiškas.siuntinys sveria 11 svarų. Todėl, jei 

panorėsite, prie to siuntinio mes galime dar pridėti 10 svarų 
kitų prekių, neimdami jokių papildomų mokesčių.

Kas pareikalaus, tuoj pasilsime medžiagų pavyzdžius.
Mes garantuojame, kad

1)
2)

3)

4)

kiekvienas siuntinys pasieks gavėją,
jei siuntinys dingtų, mes grąžiname pinigus arba pa- 
siunčiame kitą siuntinį,
mes apmokame visus mokesčius, ir gavėjui Lietuvoje 
jau nieko nereikia mokėti,
siunčiame tik tokias prekes, kurios užsakomos pagal jų 
aprašymą ir medžiagų pavyzdžius.

Mums reikalingi atstovai visose Australijos dalyse. Kandi
datai dėl sąlygų prašomi rašyti:

Lithuanian Trading Company
1 A, HUNT STREET 
LONDON, W. 11 
GREAT BRITAIN

ideologiją, būtų atsparūs sveti
moms, dažnai revizionizmo pagim
dytoms nuotaikoms”. Ir jis, kaip 
prieš jį Sniečkus, siūlė glaudesnį
bendradarbiavimą su rusais.

F. Bieliauskui užkliuvo, kad 
Vilniaus universiteto studentai 
“idėjiniai” per mažai auklėjami. 
Iš jo kalbos išplaukė, kad reikią 
“auklėti” netik studentus, bet ir 
pačius profesorius...

"BŪNA IR DAR BLOGIAU”

Sniečkus savo baigiamajame žo
dyje LKP suvažiavime dar kartą 
grįžo prie “ideologinių” temų, 
kurios, matyt, jam ir komparti
jai ypatingą susirūpinimą kelia.

Bardamas partiečių ideologinį 
susvyravimą, Sniečkus pareiškė: 
“Būna ir dar blogiau. Niekuo ne
galima pateisinti tokių faktų, ka
da kai kurie atskiri žmonės — ir 
netgi komunistai — kai kada nu
stoja perspektyvos jausmo, apsi
leidžia. Nederą komunistams trau
ktis prieš trūkumus”.

Dar griežčiau bara rašytojus, 
nukrypstančius nuo ideologinės 
partijos linijos:

“Ir tenka stebėtis, kada kai ku
rie mūsų rašytojai ir kiti ide
ologinio fronto darbuotojai kar
tais nepakankamai dar įvertina 
mūsų jėgas ir per daug vertins 
priešų jėgas, mėgina pavaizduoti 
priešą didesnį ir galingesnį, negu 
jis yra iš tikrųjų. Tiesiog keis
ta, kad kai kurie rašytojai, inte
ligentijos atstovai, dar nepajėgia 
pakilti aukščiau, nusikratyti mies
čioniškumo likučiais, nemato mū
sų dienų didvyrių.”

Ir Sniečkus, kaip prieš tai jau 
Reimeris, griežtai kritikavo J. 
Dovydaičio apysaką “Pasmerktie
ji”. Prikiša jam, kad jis nedarąs 
jokio skirtumo tarp lietuvių, ku
rie didvyriškai kovojo prieš vo
kiškuosius okupantus ir tarp tų, 
kurie Kauno IX forte ir Paneriuo
se žudę žmones.

E.I.
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IX-SIOS SPORTO ŠVENTĖS ATGARSIAI
Neperseniausiai, vienų sekma- 

dienio popietę, Melbourne Lietu
vių Namų kieme, ant gaivinan
čios vejos, apie trisdešimts akty
viųjų Varpo sportininkų susirin
ko prisiminti ir aptarti dar taip 
nesenai pasibaigusios IX-sios Aus
tralijos Lietuvių Sporto šventės 
žaidynes ir nuotaikas, šį susirin
kimų sukvietė Klubo Valdyba, 
tikslu išstudijuoti spaudoje tilpu
sias recenzijas apie įvykusių šven
tę, išnagrinėti priežastis padarytų 
klaidų ir nepasisekimų, kaip įvy
kusiuose žaidimuose, taip ir pa
čiame Šventės organizavime.

Klubo sekretoriui perskaičius 
p. Daudaro “Mūsų Pastogėje” til
pusi ilsų ir gana išsamų straipsnį 
apie visų Sporto šventę, kiek buvo 
sustota ties vieta, kur kalbama 
apie aukštų krepšinio žaidimo ly
gį ir kur klasifikuojamos vyrų 
krepšinio komandos. Susirinkusių 
nuomone, šios šventės vyrų ko
mandų krepšinio žaidimo lygį ne
galėtumėm tolygiai vertinti su bu
vusių Sporto švenčių krepšinio 
žaidimo lygiu, o Adelaidės krep
šininkus aukščiau klasifikuoti už 
Geelongo arba Melbourne taip 
pat vargu ar kas sutiktų. Daugu
mai atrodė, kad nebūtų galima 
išskirti pirmųjų trijų komandų 
pranašumo, bet jeigu jau ieškoti 
komandinio pirmumo, tai, grei
čiausiai šioks pirmumas atitektų 
Geelongo krepšininkams, kurie 
jau ir prieš Tasmanijos krepši
ninkus žaisdami sugebėjo parody 
ti, kad jie turi kažkų daugiau iš
mokę, negu kitos visos komandos. 
Adelaidės vyrų krepšinio koman
dos širdis ir akis yra Ignatavi
čius, be kurio ne tik kad visa ko
manda susilygintų su kitomis, bet, 
tikriausiai, vargu ar, kaip viene
tas, iš viso būtų galėjus kų nors 
ypatingo parodyti.

Sakant, kad tinklinio žaidimo 
lygis buvo labai žemas, taip pat 
susirinkusieji nelabai norėjo su
tikti, nes Geelongo ir Melbourne 
vyrų tinklinio komandų susitiki
mas buvo ne tik pasigėrėtinai įdo
mus, bet beveik kiekvienas žaidė
jas buvo aukščiau vidutinio žai-

Dr. J. Mackiewicz

NERVŲ SPECIALISTAS

25 Balaton St., St. Hilda, Vic.

Tel. LB 4083.
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dimo lygio, kas matėsi iš jų tech
nikos, kur ypatingai krito į akis 
taisyklingas sviedinio valdymas ir 
iš taktiškosios pusės, kur nebuvo 
galima nepastebėti žaidėjų mokė
jimo prisitaikyti prie esamos pa
dėties, poziciniai užimant reikia
mas vietas.

Daug dar buvo kalbėta apie pa
čius žaidimus ir nemažiąu apie 
Šventės organizavimų. Buvo ap
gailestaujama, kad nebuvo gali
ma sukoncentruoti visų žaidimų 
daugiau į vienų Vietų, nes įvairių 
sporto šakų išsklaidymas sudarė 
daug sunkumų, kaip šventės pra- 
vedėjams, taip pat ir visiems da
lyviams.

Sekantį kartų, kai Sporto šven
tė vėl bus pravedama Melbourne, 
šių sunkumų bus galima išveng
ti, nes šiuo metu Viktorijos krep
šinio Sųjunga baigia statyti Al
bert Parke grandiozinį pastatų, 
kuriame tilps net trys krepšinio 
aikštės; visai kaimynystėje yra 
stalo teniso centrinis pastatas ir 
čia pat vyksta ir lauko teniso žai
dimai.

šio susirinkimo metu Klubo Val
dyba išreiškė pasigėrėjimų, kad 
bendraujant sportiniame gyveni
me susipažįstama su naujais žmo
nėmis, susiranda naujų draugų, ir 
dažnai sportininkai susiranda sau 
draugų arba draugę visam gyve
nimui. Visų sportininkų vardu bu
vo pasveikinta p-lė Valė Baltuty
tė ir p. Balnionis, kurie bespor- 
tuodami susirado vienas kitų ir 
nutarė toliau žengti bendru ke
liu. Ta pačia proga jiems buvo 
įteikta maža dovanėlė ir palinkė
ta laimės ir sėkmės Jų būsimam 
gyvenime.

Taip besišnekučiuojant, pavyko 
išlukštenti, kad ir šventėje gra
žiai pasirodęs V. Soha, taip pat 
turi sau pasirinkęs gyvenimo 
draugę, vienų iš Varpo krepšinin
kių, ir, be to, dar viena graži 
sportininkų pora žygiuos koja į 
kojų gražiuoju gyvenimo keliu.

Baigiant šį susirinkimų buvo 
pasidžiaugta, kad melbourniškiai, 
nepaisant Kalėdų švenčių meto ir 
neatsižvelgiant į tokį didelį skai
čių suvažiavusių svečių, sutiko 
priimti nakvynėn atvykstančius
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SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

„R O M U V A“ I
OVERSEAS PARCEL SERVICE

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

TEL. WM 6032

I
 EUROPIETIS SPECIALISTAS

OPTIKAS
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 va!., 
šeštad. 9-13 vai.
9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef.

(Priešais Melbourne Town Hall.) 
$ Centr. 1819
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Melbourne

SPORTO KLUBO VARPAS 
VISUOTINAS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS
Š.m. vasario 22 d. (sekmadie

nį), 2 vai. p.p. Sporto Klubo Var
pas būstinėje, 12 Francis Grove, 
Thornbury, šaukiamas Visuotinas 
Melbourne Lietuvių Sporto Klu
bo Varpas narių susirinkimas.

Susirinkimo dienotvarkė:
1. Susirinkimo P-ko rinkimai,
2. Klubo Pirmininko ir kt. V-bos 

narių pranešimai,
3. Naujos Klubo Valdybos ir 

kt. organų rinkimai ir
4. Klausimai bei sumanymai.
Atsižvelgiant j tai, kad norima 

suaktyvinti sportinį gyvenimų, 
sporto klubo narių dalyvavimas 
šiame susirinkime yra labai svar
bus.

Varpas V-ba

Adelaidėje
VYTIS I — TORRENS 

64:46 (28:18)
Pirmųsias rungtynes po Kalėdų 

atostogų vytiečiai sužaidė labai 
gerai, nors žaidė be Ignatavičiaus 

sportininkus, kurių šį kartų pri
važiavo rekordinis skaičius.

Buvo išreikšta viltis, kad sve
čiai, kurie turėjo vienokį ar kito
kį nepasitenkinimų ryšium su 
Sporto švente, įvertindami spor
tuojančiojo jaunimo gražius sieki
mus, užmirš visus buvusius sun
kumus ir su nekantrumu lauks 
ateinančios Australijos Lietuvių 
Sporto Jubiliejinės šventės.

Varpa* V-ba 

ir Lapšio. A. Lapšys šiuo metu 
atlieka kariškų prievolę ir į rung
tynes atvykti negali, šių rungty
nių pralaimėjimų pranašavo mums 
australų spauda, bet pranašystės 
buvo sugriautos gero vytiečių žai
dimo. Vytiečiai naudojo labai sėk
mingai zoninį gynimų ir labai di
delę spartų. Visi žaidėjai žaidė 
gerai ir išlaikė spartų ligi rungty
nių pabaigos. Taškus pelnė: Gum- 
bys 16, Jaciunskas 14, Petkūnas 
11, Klimaitis 9, Visockis 8 ir L. 
Urmonas 7.

VYTIS II — GLENELG 
50:22 (22:8)

Laimėjimas vytiečiams buvo už
skaitytas vęltui, kadangi nesusi
rinko priešo komanda. Vietoje 
varžybinių rungtynių buvo su
žaista draugiškos, papildžius prie
šo komandų svetimais žaidėjais. 
Rungtynes lengvai laimėjo vytie
čiai.
VYTIS III (jauniai)— ALLENBY 

GARDENS 25:27 (10:5)
Šios varžybos vyko, kai karštis

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

UŽSAKYKITE, IR JŪSŲ SIUNTINYS TUOJAU PAT BUS IŠSIŲSTAS JO j
LAUKIANTIEMS JŪSŲ ARTIMIESIEMS.

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

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

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

BALTIC STORES mielai pasiunčia už labai mažų mokestį (informacijos šutei- -■ 
kiama atskirai paprašius) ir pačių tautiečių sudarytus siuntinius. , !

BALTIC STORES pasiųs jums lietuviškų prekių ir vaistų kainaraščių, tik pa- j 
I’ prašykite parašydami. PRAŠYKITE MŪSŲ MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIŲ.

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

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

BALTIC STORES BENDROVĖ
(SAVININKAS Z. JURAS) j421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND. j

Nepr. Lietuvoj:
Vilniaus Liet, spor
tininkų sutikimas 
1938 m. Kauno gelež. 

stoty, kai jie atvyko 
j I-jų Tautinę Olim- 
pijadą.

svilino, ir vytiečiams buvo sunku 
žaisti, neturint pamainų. Pirmas 
puslaikis buvo laimėtas, antrame 
puslaikyje blogai dengta priešo 
žaidėjai ir pralaimėta vienu me
timu. Taškus pelnė: šemetas 8, 
Dambergas 7, Andriušis 6 ir Kar
pys 4.

VYTIS MERGAIČIŲ II (jaunė.)
— CHRYSLER 43:21 (26:12)
Mergaičių antroji komanda vi

sus nustebino geru žaidimu ir 
triuškinančia pergale. Pradėta bu
vo žaisti silpnokai, priešininkės 
pirmavo 6-1 mūsų nenaudai.

Mūsiškėms mergaitėms susižai- 
dus, reikalai staigiai pagerėjo, 
rezultatas tapo išlygintas ir grei
tai pradėjo taškai augti mūsiškių 
naudai. Centro puolėja R. Andriu- 
šytė su kraštų puolėjomis L. ir D. 
Radzevičiūtėmis gerai žaidė puo
lime, naudodamos gerus kamuo
lio perdavimus, staigius prasiver
žimus ir tikslius metimus. Gynė
jos R. Šulcaitė, J. Jaunutytė ir 
L. Bartminaitė žaidė gerai ir už

tikrintai gynyboje. Taškus pelnė: 
R. Andriušytė 22, D. Radzevičiū
tė 15, Į.. Radzevičiūtė 5 ir R. Šul
caitė 1.

REIKALINGI JAUNIAI-NĖS

Jaunių berniukų ir mergaičių 
krepšinio komandoms reikalinga 
naujų žaidėjų 12-18 metų amžiaus 
riboje.

Stengiantis palengvinti atvyki
mų į treniruotees, kurios vyksta 
Forestville Basketball Stadium 
sekmadieniais, yra pratęstas tre
niruočių laikas viena valanda, at
seit nuo 1 v. p.p. ligi 4 v. p.p. 
Berniukus treniruos prityręs “Vy
ties” žaidėjas K. Jaciunskis, mer
gaites treniruoja A. Merūnas. 
Norintieji treniruotis ir vėliau 
žaisti už “Vyties” S. klubų, at
vyksta tiesiai į treniruočių salę.

B.N.

PADĖKA
Visiems tautiečiams, parėmu- 

siems Sporto Klubų siunčiant žai
dėjus į 9-tą Sporto Šventę ir tuo 
sudarius sųlygas atsiekti laimėji
mų, nuoširdus sportiškas ačiū.

Adelaidė* Sp. Kl. “Vyti.”

PRANEŠIMAS
Paskutiniuoju laiku Sporto 

Skyrius gavo keletu laiškų ir 
straipsnelių, kuriuose yra iškelia
ma įvykęs paskutiniosios šventės 
metu tarpklubinis nesusipratimas.

Sporto Skyrius, laikydamasis 
Sporto Klubų Atstovų, kaip aukš
čiausio lietuviškojo sporto orga
no Australijoje, nutarimo, kad šį 
įvykį visuomenei referuos V. Dau- 
daras, pareikšdamas bendrus ats
tovų nutarimus (kas ir buvo pa
daryta) šį nemalonų įvykį laiko 
baigtu ir tuo klausimu Sporto 
Skyriuje daugiau nebus dedami 
jokie laiškai bei straipsniai.

Sp. Sk. Redaktorių*

IIROWXE JONES LTD

s
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1
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LIETUVIŲ SKYRIUS 1, NORFOLK PLACE, LONDON, W. 2.

NUO 1959 METŲ SAUSIO MĖN. 1 DIENOS SOVIETŲ SĄJUNGA SUMAŽINO MUITĄ SIUNTINIAMS, SIUNČIAMIEMS Į PABALTIJO KRAŠTUS IR RUSIJOS GILUMĄ. , s
1 pora vyriškų batų, juodi stiprūs, minkštos odos £A. 2. 7.6;
1 plaukams kirpt mašinėlė 0” 00” 000” 0000" Nr. 1 £A. 1.17.6;

Reikalaukite daugiau informacijų ir kitų prekių kainų bei 
medžiagų pavyzdžių.
MES GARANTUOJAME SAUGŲ SIUNTINIO GAVIMĄ. 
SIUNTINIO GAVĖJUI NEREIKIA NIEKO PRIMOKĖTI 
SIUNTINYS PASIEKIA ADRESATĄ LAIKE 3-5 SAVAIČIŲ.

MŪSŲ FIRMOS SKUBUS PATARNAVIMAS, PRIEINAMOS KAINOS YRA ŽINOMOS VISIEMS MŪSŲ FIRMOS KLIJENTAMS.

Čia paduodame kai kurias naujas prekių kainas, į kurias 
įeina SOVIETŲ MUITAS.

yds. vyriškai eilutei medžiagos, tamsiai mėlynos 
arba rudos spalvos, dryžuota arba lygi, stipri £A. 
yds. moteriškam kostiumui medžiagos, tamsiai pilkos, 
vid. pilkos arba mėlynos spalvos, lygi, stipri £A. 
vyriškas rankinis laikrodėlis, šveicarų gamybos, 15-17 
akmenų, antimagnetinis, nebijąs sutrenkimų, ga
rantuojamas £A.

5. 0.9;

4.18.0;

7. 8.3;

1

1

1

1

moteriškas rankinis laikrodėlis, šveicarų gamybos, 
15-17 akmenų, antimagnetinis, garantuojamas £A. 
jaunimui tinkamas rankinis laikrodėlis, šveicarų 
gamybos, antimagnetinis, nebijąs sutrenkimų £A. 
vyriška gatava eilutė (švarkas ir kelinės) tamsiai 
mėlynos arba rudos spalvos, dryžuota arba lygi £A. 
moteriškas gatavas kostiumėlis (švarkelis ir sijonė
lis) tamsiai pilkos, vid. pilkos arba mėlynos spal
vos £A.

7.14.9;

5. 1.0;

11. 2.6;

10.17.0;

5



6 MŪSŲ PASTOGE

HUSU PASTOGĖ-_ •'
J.E. VYSKUPAS V. BRIZGYS 

NEWCASTELYJE
Sausio 30 d. 3.45 vai. p.p. J.E. 

Vyskupas V. Brizgys, lydimas kun. 
Gaidelio, išlipo Brodmeadow ge
ležinkelio stotyje. [ stotį atvyko 
nemažas būrys vietos lietuvių, ku
rių tarpe visi apylinkės valdybos 
nariai ir vietos australų kunigas 
Flanigan. J.E. Vyskupą pasitiko 
valdybos pirmininkas P. Brūzga 
su duona, druska ir vynu, tarda
mas pasveikinimo žodį, o p. N. 
Levickaitė apdovanojo Svečią gra
žia gėlių puokšte.

. Iš čia valdybos reikalų vedėjo 
automobiliu “J.E. buvo nuvežtas 
į miesto rotušę, kur Lord Mayor 
Dunkley jį priėmė privačiam savo 
kabinete. Vietos vyskupo atstovas 
Monsignor Peter ta proga sukvie
tė apie dešimt vietinių katalikų 
kunigų, kurie dalyvavo priėmime 
ir keletas iš jų pasakė šiltas su
tikimo kalbas. J.E. buvo burmis
tro apdovanotas Newcastelio apy
linkės vaizdų' knyga.

4.30 vai. p.p. J.E. aplankė 2 KO 
radijo stotį, kur padarė įkalbėji
mus į plokšteles. Jo kalba per 
radiją buvo transliujama sekma
dienį, vasario 1 d. ir po to sekantį 
penktadieni, vasario 6 d.

Pirmą vakarienę J.E. valgė pas 
valdybos narį, meno grupių va
dovą J. česnaitj ir socialinės glo
bos komiteto pirmininkę p. Barš- 
tienę.

Vakare J.E. pravedė misijas.
Sausio 31 d. J.E. vysk. Brizgys, 

valdybos sekretoriaus J. Viskaus- 
ko buvo pavežiotas po Newcaste
lio apylinkes.

Sekmadienį, vasario mėn. X die
ną, vyskupas buvo iškilmingai su
tiktas einant į bažnyčią. Tik išė
jus iš klebonijos, jį pasitiko mer
gaitės baltuose rūbuose ir visu 
keliu j bažnyčią barstė gėles po 
kojų.

Iš abiejų šaligatvio pusių buvo 
išsirikiavę vietos lietuviai garbės 
eilės tvarka. Prieš bažnyčią buvo 
pastatyti specialūs vartai ir pa
puošti žalumynų vainikais.

šį kartą Brodmeadow bažny
tėlė susilaukė lankytojų labai 
daug. Net iš tolimiausių apylin
kės vietovių galima buvo sutikti 
lietuvį, kurio niekuomet jokiam 
lietuvių pobūvyje anksčiau nesi
matė.

Iškilmingas mišias laikė ir pa
mokslą sakė pats vysk. Brizgys. 
Po pamaldų visi drauge prie baž
nyčios nusifotografavo. Po to ten 
pat, salėje, įvyko Vasario 16-sios 
minėjimas, ir Bendra arbatėlė, da

M. Malaičio tėvui Lietuvoje mirus,
Bičiuliams M. ir B. MALAICIAMS 

nuoširdžią užuojautą reiškia
P. ir E. Nagiai

SYDNĖJUS
PET ATSTOVAI SYDNĖJUJE

Š.m. vasario 14 d. 6 v.v. į Syd- 
nėjų atskrenda Pavergtųjų Euro
pos Tautų (PET) organizacijos 
atstovai: pirm. Karbonski (len
kas), be to, dar vengrų ir latvių 
delegacijų vadai.

Australijoj jie išbus ilgesnį lai
ką: matysis su vyriausybės na
riais, politikais, rodysis televizi
joj ir t.t.

Nuo lietuvių bendruomenės juos 
sutinka Krašto Valdybos narys E. 
Kolakauskas, kuris gavo netarpiš- 
ką pranešimą iš lietuvių delegaci
jos PET’e pirm. Sidzikausko.

Daromos pastangos, kad atvy
kusieji dalyvautų Lietuvos nepri
klausomybės minėjime Sydnėjuje.

M.P.l.

EISMO NELAIMĖJ SUŽEISTAS 
SKAUTININKAS IG. PRANULIS

Pereito sekmadienio vakarą prie 
Ingleburno buvo sunkiai sužeistas 
"Geležinio Vilko” vardo skautų 
vyčių būrelio vadas skautininkas 

lyvaujant J.E., kun. Gaideliui, 
kun. Glanigan, Latvių, Estų bei 
Vengrų pirmininkams, Iron Work
ers Ass. sekretoriui Shofield ir 
daug kitų svečių. Vis dėlto ir šį 
sykį buvo tokių tautiečių, kurie 
šioj vieningumo iškilmėj nesitei
kė dalyvauti.

Išpuoštoje parapijos salėje tarp 
lietuviškos ir australiškos vėlia
vų aukštai kabojo Vytis ir vys
kupijos herbas. 16-sios Vasario mi
nėjimas buvo pradėtas J.E. Vys
kupo Brizgio malda ir australų 
himnu.

Po gražiai paruoštos vakarienės, 
oficialų atidaromąjį žodį tarė val
dybos Pirmininkas P. Brūzga, ku
ris pasveikino J.E. bendruomenės 
vardu ir padėkojo, kad nepamir
šo, nors ir neskaitlingos, Newcas
telio apylinkės aplankyti ir daug 
naudingų pamokymų ir patarimų 
duoti. Po to kalbėjo kun. Gaide
lis, kun. Flanigan, Latvių, Estų 
ir Vengrų pirmininkai. Vyskupą 
taip pat sveikino Dr. Kišonas, J. 
Levickienė, S. Žukas ir Iron 
Workers Ass. sekretorius p. Sho
field.

Paskaitą 16-sios Vasario proga 
turėjo skaityti Dr. šeškus, bet 
esant stokai laiko ji neįvyko.

čia pat Newcastelio lietuvių) 
choras sudainavo 4 dainas: Tė
viškėlė, Oi kas sodai, Iš rytų ša
lelės ir Vėliavos iškeltos plaka. 
Dirigavo S. Žukas. Tėviškėlę — 
deklamavo N. Levickaitė. Oi kas 
sodai — solo partiją atliko M. 
Bučytė.

Tautinių šokių grupė pašoko 
Kepurinę, Rugučius ir Oželį. Gru
pei vadovavo J. Cesnaitis. Minė
jimas buvo baigtas Tautos Himnu.

J.E. vyskupas Brizgys iš New
castelio išvyko vasario 2 d. 10 v. 
ryto, negausiam lietuvių būreliui 
išlydint.

šito brangaus J.E. atsilankymo 
Newcastliečiai niekuomet nepa
mirš.

Šia proga Apylinkės Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja visiems New
castelio lietuviams, vienu ar kitu 
būdu prisidėjusiems J.E. vysk. V. 
Brizgi sutinkant ir priimant: mais
to produktų aukotojams, salės 
puošėjams, gėlių barstytojoms, jų 
paruošėjai p. Gasparonienci, beto, 
Bažnytiniam Komitetui, Socialės 
šalpos komitetui, choristams, šo
kėjams, jų vadovams ir visiems, 
kurie savo namuose J.E. svetin
gai sutiko ir vaišino.

Baltrui Drožė

Ignas Pranulis. Jis paguldytas Li
verpulio ligoninėn. Gydytojų nuo
mone pavojaus gyvybei nėra. 
Drauge su juo važiavę vienu au
tomobiliu ps. R. Jaselskis ir sk. 
vyt. Vyt. čižauskas sužeisti leng
vai ir po pirmos pagelbos iš ligo
ninės atleisti.

Sk. I. Pranulis prašo pranešti, 
kad dėl jo ligos numatytoji “Ge
ležinio Vilko" būrelio sueiga ne
galėjo numatytu laiku įvykti.

“ŠVIESA” RENGIA
DISKUSIJŲ VAKARĄ

“Kas yra lietuvybė? Ar ji rei
kalinga?" z

Šiems, klausimams gvildenti 
ruošiamas pirmasis diskusijų va
karas. Tema: “Jaunimas pasisa
ko".

Diskusijų temon įvesdins K. An- 
kus, K. Kemešys ir G. Danta. Po 
to seks visuotinės diskusijos, į 
kurias kviečiami šia proga visi, 
kas tik nori dalyvauti.

Minėtas diskusijų vakaras įvyks 
šeštadienį, vasario 28 d. 7 v.v. 
Bankstowno Lietuvių Namuose.

“švieioi” Valdyba

SYDNĖJAUS SENŲJŲ 
SKAUTŲ IŠKYLA

Dar kartą primename židinio 
nariams, kad tradicinė sueiga 
įvyks Sydnėjaus skautų stovykla
vietėje Ingleburne š.m. vasario 
22 d., 10,30 iš ryto.

Neturintieji savų susisiekimo 
priemonių išvyksta iš Liverpoo- 
lio stoties į Ingleburną gariniu 
traukiniu 9.54 iš ryto (kelionė 
trunka 16 min.) Iš Ingleburno sto
ties židinio nariai ir svečiai bus 
nuvežti automobiliais į stovykla
vietę, o po sueigos vėl grąžinti 
Ingleburno stotim

židinio svečiais kviečiami visi 
vyresnieji skautai ir jų prieteliai.

Esant blogam orui, sueiga įvyks
ta tą pačią dieną Bankstowno 
Lietuvių Namuose 3 vai. p.p.

Visais klausimais, susijusiais su 
Židinio sueiga, kreipta į Židinio 
kanclerį Telef. UB 3680.

Visi nariai, neužpildžiusieji Na
rio Anketų, prašomi jas atsinešti 
į sueigą.

Plačiau apie iškylą skaityti 
“Mūsų Pastogėje” Nr. 5, 1959 m. 
sausio 30 d.

Židinio Vadovybė

GEELONGAS
PERSITVARKĖ SAVAITGALIO 

MOKYKLA
Nors ir neskaitlinga gyventojų 

skaičiumi Geelongo lietuvių kolo
nija, tačiau lietuviškam darbui 
visuomet randa laiko. Bemaž vi
sas lietuvių jaunimas čia susibū
ręs j skautų ir sportininkų eiles.

PASAULIO POLITIKOS 
SUKŪRIUOSE

Pasaulio politikoje pastaruoju 
metu vyksta reiškiniai, kurie gali 
atsiliepti ir pavergtųjų tautų ko
vai už laisvę.

Sovietų Sąjungos ministerio p- 
ko pavaduotojo Anastazo Mikoja 
no lankymasis Amerikoje sausio 
mėnesį prasidėjo labai viltingo
mis Maskvai nuotaikomis, bet bai
gėsi jai lyg ir apsivylimu. Grįžęs 
į Maskvą, Mikojanas pasakojo, 
kad Amerikos “liaudis” ir daugelis 
ūkio gyvenimo žmonių esą koeg
zistencijai palankūs, tik valdžia, 
girdi, nenorinti baigti šaltojo ka
ro. Vis dėlto negalima užmerkti 
akių prieš faktą, kad Mikojano 
šypsenos kai kam Amerikoje su
darė iliuziją, lyg su tokiais sovie
tiniais vadais kaip Mikojanu gali
ma įeiti į kalbą, į biznį ir gerą 
sugyvenimą. Tartum prie bendro 
vaišių stalo būtų galima išspręsti 
visus opiuosius Kytų-Vakarų klau
simus. Iš visų pranešimų ir spė
liojimų apie tai, kokias apčiuo
piamas pasėkas turės Mikojano 
kelionė, išsikristalizavo vienas 
aiškesnis dalykas: šį pavasarį, 
tikriausia, įvyks nauja Rytų-Vaka
rų konferencija, jei ne viršūnių 
— valstybių šefų, tai nors užsie
nio reikalų ministerių plotmėje. 
Mikojanas pats patvirtino, kad 
Maskvai netiek svarbūs atskiri 
klausiami (pavyzdžiui, Berlyno 
byla), kiek tai, kad iš viso būtų 
prieita prie Rytų-Vakarų derybų. 
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Vyresnieji lanko choro repeticijas, 
talkauja Lietuvių Namų statybos 
darbuose, rūpinasi lietuvių savait
galio mokyklos reikalais. Savait
galio Mokykla yra pagrindinė tvir
tovė lietuvybei išlaikyti priaugan
čioje kartoje. Tam tikslui Savait
galio Mokyklos Tėvų Komitetas š. 
m. vasario 1 dieną Lietuvių Namų 
salėje sušaukė tėvų pasitarimą. 
Mokyklą liečiančius pranešimus 
padarė komiteto pirmininkas p. L. 
Valodka ir piniginę padėtį apibū
dino iždininkas p. Saldokas. Su
sirinkimas, užgyręs praeitų metų 
komiteto veiklą, išrinko iš trijų 
asmenų naują komitetą, j kurį 
įėjo kun. dr. P. Bašinskas, p. Ja- 
rinkevičienė ir p. P. Šileris.

Keletą metų mokykloje nuošir
džiai dirbusi p. K. Normantienė, 
sąlygoms neleidžiant, pasitraukė. 
Naujuoju mokyklos vedėju pa
kviestas p. Alg. Karpavičius. Ka
dangi šiuo metu visas mokyklinis 
jaunimas užimtas ruošdamasis J. 
E. vysk. Brizgi sutikti, mokykloje 
pamokos bus pradėtos kovo 20 
dieną (šeštadienį) 10 vai. ryto. 
Jos vyks kiekvieną šeštadienį tuo 
pačiu laiku, kaip ir ankščiau, Lie
tuvių namuose.

Alka

MELBOURNAS
VIDA ALEKNIENĖ 

HOLLYWOODE
Melburno dienraštis “The Sun” 

sausio 30 d. laidoje įsidėjo po pa
saulį skraidančios gražuolės lie
tuvaitės Vidos Aleknienės 4 did
žiules nuotraukas iš Hollywoodo, 
pažymėdamas, kad jos demonstra
cinis kino vaidybos seansas Ko
lumbijos studijoj praėjo su dide
liu pasisekimu. Žymusis kino eks
pertas Clay Campbell išsireiškė, 
kad Vida yra labai graži moteris. 
Šis ekspertas yra paruošęs kinui 
Kim Novak, Rita Hayworth, Joan 
Crawford ir kitas filmų žvaigž
des.

Pabaltijo ir kitų pavergtųjų kraš
tų atstovai laisvajame pasaulyje 
turėtų iš anksto visa daryti, kad 
Vakarų valstybių delegatai į to
kias konferencijas vyktų gerai 
pasiruošę Rytų Europos problemų 
atžvilgiu. Pabaltijo tautų intere
sus tiesioginiai ar netiesioginiai 
liečia visi pastarais metais viešu
mon išėję planai: ir vad. Rapac- 
kio planas, ir Europos suneutrali- 
zavimo planas, ir Europos saugu
mo planas, ir Maskvos pasiūlytas 
taikos sutarties su Vokietija pro
jektas ir kai kurie kiti ateities 
tvarkymo projektai. Maskvinis 
taikos sutarties projektas tiesio
giniai liečia Lietuvos sienas. Nors 
visoms valstybėms savieji marš
kiniai artimesni ir nėra ko laukti, 
kad kuri nors pasaulio valstybė 
imtų, sakysim, Lietuvos laisvės rei
kalą ginti kaip savą, vis dėlto yra 
mūsų teisė ir pareiga klebenti vi
sur, kur galima, pasaulio galiū
nams neduoti ramybės, kol nebus 
imtasi rimčiau atsižvelgti į lietu
vių tautos gyvybinius siekimus. 
Ypač pavergtosioms tautoms rū
pi, kad Vakarai nenusileistų Mas
kvai, nes tokiais nusileidimais ati
tolinamas pavergtųjų kraštų iš
laisvinimas.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

1959 m. vasario 13 d.

Įspūdingą Šventę Prisiminus
Gyvenimo verpetai nusinešė jau 

ilgą laiko tarpą, tačiau ta iškil
mingoji diena ilgai išliks atmin
tina Geelongo lietuvių kolonijoje. 
Tatai — praeitų metų gruodžio 
21 dienos sekmadienis. Mažos lie
tuvių kolonijos skautai Gcelonge, 
susibūrę į “Šatrijos” vardo vie
netą, suruošė Lietuvos skautų 
40-ties metų sukakčiai atžymėti 
šventę, kokių retai būna net di
desniuose skautų vienetuose.

šventė pradėta pamaldomis Bell 
Park katalikų bažnyčioje, kur šv. 
Mišias už vieneto skautus atnaša
vo "Šatrijos” Vietininkijos Dva
sios Vadovas kun. dr. P. Bašins
kas. Pamaldose dalyvavo gausus 
tautiečių skaičius, organizuotai 
vieneto skautai. Prie altoriaus bu
vo įnešta šlamanti vietininkijos 
vėliava, tarsi tardama: “Introibo 
ad altare Dei”... Pamaldų metu 
didelis dalyvių skaičius priėmė Šv. 
Komuniją, jų tarpe bemaž visi vie
neto skautai. Po to buvo atlikta 
vėliavos šventinimo apeigos. 
Krikšto tėvai: s. A. Bakaitis ir 
p. Jarinkevičienė.

— Jei Dievas man leis, ir miręs 
aš žvelgsnlu į jus, mielieji skau
tai, — iš Amžinojo Gyvenimo na
mų skverbėsi į jaunųjų širdis 
Dvasios Vadovo žodžiai, pasakyti 
šventinimo apeigų metu, čia pat 
visi vietininkijos skautai, bučiuo
dami vėliavą, prisiekė eiti jos ro
domu keliu. Bažnyčioje dalyvavu
sieji vėliavą pagerbė atsistodami.

Saulutei truputėlį kryptelėjus 
vakaruosna, erdvi Geelongo Lietu
vių Namų salė buvo pilna lietu
vių. Ištroškusieji vaišinosi kavute 
ir vaisvandeniais, kiti pas spaudos 
platintoją p. Bertašių rinkosi kny
gas, dar kiti — būreliais šnekučia
vosi. Visi nekantraudami kažko 
lauke. Staiga pasigirdo skardus 
švilpukas. Salėje įsiviešpatavo ka
pų tyla. Prieš dalyvius išsirikia
vusi “Šatrijos” vietininkija pra
dėjo antrąją šventės dalį — Jubi- 
lėjinę sueigą. Čia pat krikšto tė
vai perdavė vietininkijos vietinin
kui v. si. P. šileriui vėliavą, prie 
kurios septyni "Šatrijos” skautai 
davė įžodį. Jubilėjinės sueigos 
proga, skautė Lidija Šimkutė pa
kelta į paskiltininkės laipsnį, ši 
sueigos dalis buvo baigta s. A. Ba
kaičio pašnekesiu, kurio gilios ir 
pamokančios mintys ne tik skau
tų, bet ir visų dalyvių buvo nuo
širdžiai sveikintos.

Meninė sueigos dalis buvo pra
dėta ps. A. Karpavičiaus scenos 
vaizdeliu “Regėjimas", kurį kruo
pščiai paruošė pats autorius. Tar
si piemenėlio ragelio traliavimu, 
mažieji veikėjai nukėlė dalyvius 
į gimtąjį sodžių, į tėviškės laukus.

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpila! 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 St., St. Marys, N.S.W.

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

įmokėjus mažą depozitą,

Z
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GREITAI, TVARKINGAI
IR GRAŽIAI

PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
ž REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI.
| 107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W.

PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS.
£ IŠRŪPINAME PASKOLAS.
X Skambinti tel.: WJ 2272 iki 9 vai. ryto ir po 6 vai. vak.aro.
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Dar ir šiandieną tarsi girdisi lie
tuvės motinos (atliko Lidija Šim
kutė) skundas, netekus sūnelio 
brangaus, senojo vaidilos (F. Ja- 
rinkevičius) rauda, kad “tvirti mes 
būsim, jei riš mus vienybė”... ir 
šv. Kazimierui skirtieji lietuvės 
(M. Varankaitės maldos žodžiai: 
“o, šventasis Lietuvos Karalaiti, 
Globėjau kenčiančios tautos...”

Vaizdelį "Regėjimas" išpildė: 
L. Šimkutė, F. Jarinkevičius, E. 
Buckytė, R. Jarinkevičiūtė, D. 
Davalgaitė, R. šilerytė, M. Va- 
rankaitė, A. Andriukonytė, G. 
Ivaškevičiūtė, B. Milkauskaitė, E. 
Vaičekauskaitė, K. gaidukas, V. 
Želinkevičius ir J. žvirblis.

Po trumpos pertraukėlės, iš gi
laus susimąstymo dalyvius knsdie- 
nybėn grąžino grakščiosios “At
žalyno” šokėjos p. J. Valytė ir 
p. E. Kleinaitytė, pašokdamos iš
tisą lietuvių liaudies tautinių šo
kių pynę. Nuoširdi visų geelongiš- 
kių padėka ir pagarba priklauso 
šioms lietuviško meno mylėtojoms. 
Griausmingąjį dalyvių plojimą šo
kėjoms nutraukė jaunutės šatri- 
jietės, vadovaujamos skltn. J. 
Normantaitės, kurios pašoko “šus- 
tą” ir “Lenciūgėlį". Sueigos me
ninė dalis buvo užbaigta dainų 
pyne bei “čigonų” ir “O ant kal
no malūnas” dainomis ir vyku
siais pasirodymais. Meninę dalį 
pravedė ir pynės šokius parengė 
ps. A. Karpavičius, visus pasiro
dymus paruošė skltn. J. Norman- 
taitė, dainas ir šokius akordeonu 
lydėjo skltn. A. Fišeris.

Pasibaigus sueigai, p. K. Nor
mantienė vadovavo “Dr. V. Ku
dirkos” vardo Savaitgalio Mokyk
los mokslo metų užbaigimo iškil
mėm. Čia atvykęs lietuviškasis 
Kalėdų Senelis apdalino mažuo
sius dovanėlėmis. Tenka pastebė
ti, kad p. Normantienė yra nuo
širdi skautų rėmėja ir bendradar
bė, kuriai priklauso visų skautų 
padėka;

Pakilioje nuotaikoje prabėgo 
jaunimo diena, kurią prisiminus, 
nejučiomis lūpos taria: Ačiū jums 
skautai ir vadovai, kad eidami kil
niuoju skautybės keliu dirbate 
mūsų tėvynės Lietuvos gerovei.

Alka

INFORMUOJAMA, KAD
š.m. vasario 22 d. (sekmadieni) 

7 vai. 45 min. iš ryto per Sydhė- 
jaus valstybinę radijo stotį 2 BL 
(Newaustralian programoj) bus 
transliuojama žinomojo Sydnėjaus 
solisto p. Vilnonio dainų koncer
tas.
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