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IR VĖL PRIEŠ

“NACIONALINES TRADICIJAS”
Jų priedanga, esą., atgaivinami “reakciniai papročiai ir įgūdžiai”. Pripažįsta, 
kad komunistinė propaganda esanti “atitrūkusi nuo niasių”. Propagandoje 
esą, perdaug “politinių plepalų”.

Visasąjunginės komunistų par
tijos centro komitetas sausio 10 
d. “Pravdoje” paskelbė ilgą, dvie
jų laikraštinių puslapių nutarimą 
“apie partinės propagandos užda
vinius šiuolaikinėmis sąlygomis”. 
Vilniaus “Tiesa” nutarimą ats
pausdino sausio 12 d.

Nutarimas atskleidžia seniai vi
siems žinomą faktą, kad komuni
stinė propaganda esanti atitrūku
si nuo gyvenimo, ji “apsiriboja 
bendrais šūkiais ir lozungais, ven
gia aktualijų, liaudies mases jau
dinančių klausimų”. Trūkumų 
esą tiesiog begalės: “Idėjinio auk
lėjimo darbe silpnai ir kartais 
nevykusiai aiškinami socializmo 
pranašumai”, nepakandamai auk
lėjamas “sovietinis patriotizmas”.

"SOCIALIZMO PRIEŠAI VIS 
SMARKIAU PROPAGUOJA...”

Nutarimas atskleidžia ir faktą, 
kad antikomunistinės nuotaikos 
pačioje šalyje (Sovietų Sąjungo
je ir jos okupuotuose kraštuose; 
netik nemažėja, bet dar stiprėja- 
Ir sakoma, kad jaučiama propa
gandos iš laisvojo Vakarų pasau
lio įtaka. Ypač “nacionalinė te
ma” sovietiniams propagandinin
kams nuolat kelia susirūpinimą. 
Kp centro komitetas šaukia savo 
darbuotojus į naują kampaniją 
tame fronte. Tikrai būdingi yra 
tokie nutarimo pasisakymai:

“... socializmo, priešininkai yis 
smarkiau propaguoja kapitalistinį 
gyvenimo būdą, reakcinę kosmo
politizmo ideologiją. Kai kuriose 
-partinėse organizacijose neteikia
ma reikiamos svarbos klausimams, 
susijusiems su darbo žmonių auk
lėjimu socialistinio internaciona
lizmo, neišardomos, nuolat stiprė
jančios tautų draugystės dvasia, 
su nesitaikstymu su buržuazinio 
nacionalizmo atgyvenomis, su at
silikusių reakcinių papročių ir į- 
gūdžių atgaivinimu bei dirbtiniu 
jų skiepijimu po ‘nacionalinių tra
dicijų’ priedanga, su mažiausiais 
mėginimais priešpastatyti klaidin
gai suprastus ‘vietinius interesus’ 
bendriems tarybinės liaudies ko
vos už komunizmą interesams’.

Nors gromozdiški tie sakiniai, 
bet jie atskleidžia faktą, kad “so 
cializmo priešininkų” propaganda 
už “kapitalistinį gyvenimo būdą” 
sovietų valdomuose kraštuose “vis 
smarkiau” pasireiškia. Po "nacio
nalinių tradicijų priedanga” esą 
„skiepijami “reakciniai papročiai”, 
“buržuazinės nacionalinės atgyve
nos” ir pan? Sovietinė kimunistų 
partija turbūt dar niekad nėra 
taip atvirai pripažinusi savo reži
mo ideologinį ir propagandinį ne
pasisekimą masėse.

MASKVA NEMĖGSTA NERUSŲ 
TAUTŲ “NACIONALINIŲ

TRADICIJŲ”

Kita vertus, nutarimas atsklei
džia ir tai, kad Maskva yra nusi
stačiusi nerusų tautas sąjunginėse 
respublikose ideologiniai dar la
biau spausti prisitaikyti Rusijai, 
nors tuo tektų atsižadėti “nacio
nalinių tradicijų”, kurių Maskva 
nemėgsta. Retai kada ji taip atvi
rai yra pasisakiusi prieš tas tra
dicijas, kaip šiame nutarime. Nu

tarime tiesiai kaltinami “kai ku
rie sąjunginių respublikų kompar
tijų centro komitetai” ir kiti dar
buotojai, kad silpnai vadovauja 
“šiam svarbiam partinės veiklos 
barui”. (Vargu tas priekaištas 
yra taikytas Lietuvos komparti
jos vadui Sniečkui, kuris ir be to 
nutarimo visą laiką išsijuosęs 
propaguoja rusofiliškumą). Atski
rų respublikų partiniai ir kiti dar
buotojai kaltinami, kad jie “ne
duoda reikiamo atkirčio” naciona
listinėms ir panašioms tendenci
joms ir “kartais užima pasyvią, 
gyvybinę poziciją marksizmui — 
leninizmui priešiškos idealistinės 
religinės ideologijos atžvilgiu” 
žymi partinių ir kitokių darbuv- 
tojų dalis vis dar iš viso nedaly
vaujanti propagandoje.

IDEOLOGINIAI PRIEŠAI 
IŠ VISŲ PUSIŲ

Būdinga, kad nutarime įsakmiai 
raginama propagandoje mases 
skatinti daugiau dirbti. Užtat rei
kią siekti, kad propagandoje.būtų 
mažiau politinio plepėjimo.
’ Užkliūna centro komitetui netik 

“buržuaziniai nacionalistai”, kurie 
nutarime pakartotinai' puolami, 
bet ir “dešinieji socialistai bei re- 
vizionistai”, kurie, girdi, esą taip 
pat buržuazinės ideologijos skel 
bėjai, žodžiu, Maskvos komunis
tiniam centrui baimę įvaro prie
šai ir iš kairės ir iš dešinės ir iš 
pačios partijos vidurio.

Kalbant apie atskirus sluoks
nius, nutarime raginama “darbi
ninkų ir kolchozininkų tarpe ypač 
skiepyti “komunistinę pažiūrą ;

ATVIRAS PASISAKYMAS
“YRA ABSURDAS, PABALTIJĮ IR KITAS 
PAVERGTAS TAUTAS TOLIAU LAIKYTI 

NELAISVĖJE”
Žymusis švedų politikas ir Eu

ropos Tarybos veikėjas, Dr. K. 
Wistrand, Stockholmo dienraštyje 
“Svenska Dagbladet ’ (1960 •— 
1-12 d. laidoje) parašė ilgą straip
snį: “Skaudžiamoji vieta”. Ryšium 
su pastarųjų laikų raida ir būsimo
mis viršūnių konferencijomis Dr. 
Wistrand pastebi, kad paruošia
mose diskusijose esą per mažai ar
ba visai neliečiami Pabaltijo it ki
tų sovietinių kraštų ateities klau
simai. Tiesa, JAV prezidentas Ei 
senhoweris savo laiku pareiškė, 
kad tie klausimai turėtų įeiti i 
eilę tų klausimų, kuriuos reikės 
aptarti viršūnių konferencijose. 
Pavergtųjų tautų reikalas nuolat 
keliamas Europos ir Amerikos vie 
šoje opinijoje, pabrėžiant, kad ne
valia daryti jokio veiksmo, kuris 
galėtų būti suprastas kaip smurto 
prieš tautų apsisprendimo teisę 
įteisinimas.

“Laikyti tas valstybes ir toliau 
nelaisvėje — tai yra absurdas, ku
ris negali ir neturi būti pakęstas. 
Chruščiovo nenoras tą klausimą 
diskutuoti kaip tik rodo, kad So
vietams tai yra skaudžiamoji vie
ta”, pabrėžė Dr. Wistrand.

Argi galima manyti, klausia to
liau autorius, kad Europa visiems 

darbą”, inteligentijos tarpe ska
tinti “dirbti visuomenės labui”, 
jaunimo tarpe skiepyti “nepakan
tumą buržuazinės ideologijos, apo- 
litiškumo ir miesčioniškumo pasi
reiškimams”, moterų tarpe įtrauk
ti namų šeimininkes į visuomeninį 
darbą ir sukelti jas prieš “religi
nius prietarus ir prieš miesčioniš
kumo atgyvenas”.

Komunistinėje propagandoje pa
sitaikąs “įkyrus žinomų tiesų kar
tojimas”. Dar įdomu, kad ateity
je į komunistinę propagandą bus 
stengiamasi įjungti daugiau inži
nierių, agronomų ir šiaip liaudies 
ūkio darbuotojų, be to, moksli
ninkų, literatūros ir meno veikė
jų,‘profesinių sąjungų darbuoto
jų ir kitų. Būsią leidžiama plati 
propagandos literatūra.

Tikras kurijozas, kad nutarime 
numatoma išleisti literatūros ir 
Azijos, Afrikos bei Lotynų Ame
rikos tautų nacionalinio išsivada
vimo temomis (tuo tarpu kai Eu
ropos tautoms nė neleista užsimin
ti apie jų išsivadavimą iš sovieti
nio režimo).

MOKYKLŲ TOLIMESNIS 
SUPOLITINIMAS

Nutarime sausais žodžiais pasa
koma, kad laikoma tikslingu nuo 
1961-62 mokslo metų įvesti vy- 
resniose vidurinių mokyklų klasėse 
ir vyresniuosiuose vid. spec, mo
kyklų kursuose “populiaraus po
litinių žinių pagrindų kurso dės
tymą”. Būsiąs paruoštas specialus 
šio kurso vadovėlis. Tai kvepia 
dar įkyresniu mokyklų programos 
supolitinimu.

laikams liks perskelta į vieną lais
vą ir vieną neląisvą pusę ir kad 
šioje pastaroje didelės masės gy
ventojų turėtų visiems laikams iš
būti be laisvės, negalint pasinau
doti tautų apsisprendimo teise? 
Kurį laiką galima jėga valdyti, 
bet ne amžiais. Be to, smurtu 
draugų sau nepasidarysi. Peršasi 
klausimas, ar yra pačios Rusijos 
interesuose laikyti tuos kraštus 
tokioje padėtyje, kuri tų tautų 
yra jaučiama kaip priespauda ir 
kuri niekad nesiliaus ugdžiusi pa
sipriešinimą. Jeigu Maskva manė 
tuos kraštus panaudoti kaip už
tvarą prieš galimą agresiją iš Va
karų, tai turbūt ir patiems rusams 
turi būti aišku, kad tai yra klai
da. Maskvai nepavyko tas tautas 
pasidaryti savo draugiškais sąjun
gininkais. Sovietai tai patys jau
čia, bet nenori viešai pripažinti. 
Sovietams tikriausia tik prestižas 
neleidžia keisti satelitinių valsty
bių padėties.

Tol, kol Sovetų Sąjunga tęsia 
tokią politiką satelitinių valstybių 
atžvilgiu, niekas negali tikėti 
Maskvos taikos šūkių nuoširdumu, 
rašo toliau Dr. Wistrand. Taikin
goje Europoje jokios “užtvarų 
valstybės” nereikalingos. Kaip

PAVOJAI IŠKELIAAUTORITETUS
Paskutinę savaitę pasaulį jau

dino du itin būdingi politinio gy
venimo aspektai.

Prancūzijos vidujis nerimas dėl 
Alžyro įvykių pasibaigė dar di
desniu jos prezidento gen. de 
Gaulle autoriteto . išryškinimu.

VAKARŲ PASAULIO DIDIEJI
Ii kairės: D. Britanijos min. pirm. Macrnillanas, Amerikos 

prez. Eisenhoveris, Prancūzijos prez. de Gaulle ir Vak. Vokie- 
tijos kancleris dr. Adenaueris.

Visa eilė politinių stebėtojų kėlė 
rimtų abejonių, jog Alžyro nera
mumai galėtų būti taip lengvai 
numalšinti, ypač kad Prancūzijos 
kariuomenės daliniuose buvo jun
tama jiems simpatijos.

Po to, kai prez. de Gaulle šią 
savaitę padarė per radiją kietą 
pareiškimą, reikalaudamas Alžyro 
sukilėlius pasitraukti iš užimtų 
barikadose pozicijų, jie labai 
greit pakluso. Jei kas prieš tai 
manė, kad Prancūzijos preziden
tas yra tik paprastas valstybės 
galva, labai klydo. Pasirodė, kad 
jis naudojasi daug didesniu kraš
to pritarimu, negu buvo galvota. 
Prancūzijos parlamentas, kai de 
Gaulle pareikalavo ypatingų tei- 

kiekvienam kraštui, ir Rusijai 
praverstų turėti savo pašonėje 
draugiškai nusiteikusius kaimynus. 
Draugingos kaimynystės keliu Ru
sija galėtų daugiau pasiekti ir iš
laikyti, negu smurto priemonėmis.

Rusija turi daug vargo su savo 
satelitais, kai kur ir daug išlaidų.

“Ar ne laikas būtų Maskvai 
peržiūrėti savo politiką satelitų 
atžvilgiu ir leisti jiems pagaliau 
naudotis tautų apsisprendimo tei
se? Ar tai nėra pribrendęs rei
kalas?”

Žinoma, Maskva bijo savo pozi
cijų atsisakyti, kad kiti nepalai
kytų tai Sovietų Sąjungos silpnu
mu. Tačiau, ar šiais laikais, kai 
griūva šimtametės kolonijinės im
perijos, Maskva gali tikėtis išlai
kyti savo kolonijinę imperiją kitų 
tautų sąskaiton? Ar gali ji toliau 
taikyti kolonijinį režimą Europos 
kultūros tautoms, tęsti negirdėtą 
priespaudą ir'kartu save garsinti 
kaip kitų tautų apsisprendimo tei
sės ir laisvės gynėja? Vakarai tu
rėtų aiškiai suprasti, kad devynių 
pavergtų Europos tautų klausi
mas Maskvai yra “skriaudžiamoji 
vieta” ir kad tautų sąžinė tol ne
nurims, kol nebus skriauda minė
toms tautoms atitaisyta. Dr. Wi
strand baigia: Sovietams patiems 
būtų laikas suprasti, kad sateli
tinių tautų pajungimas Rusijos 
padėties nesustiprina, bet ją dar 
apsunkina. (E.) 

šių sunkiu-šio Alžyro įvykio mo
mentu, nedvejodamas jam tas dik
tatoriškąsias teises suteikė 441:75 
santykiu. Prieš de Gaulle reikala
vimą tebalsavo tik komunistų 
frakcijos atstovai. Patikėtoji ypa
tingosios padėties teisė de Gaul- 

le suteikia galią valdyti kraštą 
dekretų keliu, atseit — neatsi- 
klausiant parlamento. O tatai gi 
ir yra diktatoriaus teisė! Šitai 
rodo, kad kritišku valstybei mo
mentu šaukiamasi autoritetų pa- 
gelbos. Alžyre Prancūzijos vyriau
sybė vykdo plačius areštus sukilė
lių tarpe.

Viduriniuosiuose rytuose kas
dieną vis labiau iškyla kitas au
toritetas, valdąs kraštą diktato
riaus metodais. Tatai — pulk. 
Nasseris, Eigipto ir Sirijos jungi 
tinės respublikos vadas.

Vakarų pasaulis, ypač anglo
saksai, visą laiką jam pranašavo 
galą. Buvo manyta, kad Nasseris 
neišlaikys tautoje autoriteto ir, 
pirmam vėjeliui pūstelėjus, jo rė
žimas subyrės į šypulius. Gerai 
dar prisimename neseną Izraėlio, 
Prancūzijos ir Anglijos jungtinę 
ataką prieš Eigiptą dėl Sueso ka
nalo nusavinimo. Visokių priežas
čių buvo prigalvota, kodėl šis už
puolimas buvo nebaigtas, palie
kant Eigiptą dar labiau suvieny
tą ir sustiprėjusį moraliai, o pa
galiau ir medžiagiškai. Pastarai
siais metais, kada amerikiečiai 
vis daugiau pradėjo domėtis šiuo 
garsios srovinės kultūros kraš
tu, aiškėja tikrai įdomi aplinky
bė: Eigiptas vieningai sekąs savo 
vadu, o šis turįs nepaprastų val
stybės vyro gabumų ir mokąs 
taip suktis Rytų ir Vakarų poli
tikos susikryžiavimo verpetuose, 
kad ir iš vienų ir kitų čiulpiąs 
įvaiariopą naudą, bet tik sava
jam kraštui ir jo interesams.

Kai paskutinėmis dienomis žydų 
kariuomenė užpuolė vieną Sirijos 
kaimą Galilėjos ežero pietuose, 
Nasseris tuoj pradėjo koncentruo
ti savo armijas Izraėlio pasieniuo
se. Esą rimto pavojaus, kad šiuo 
kartu Eigiptas ir Sirija galį rim
tai suvesti su žydais sąskaitas, 
ypač kad šio meto Eigipto kariuo
menė esanti ir skaitlinga, ir gerai 
paruošta.

Izraėlis, kai dabar už jo nuga
ros nestovi Angįįja ir Prancūzija, 
pradėjo šauktis UNO pagelbos, 
nes ir jis, matyti, suvokia, kad 
Nasseris, laikomas savųjų tikru au
toritetu, šį kartą gali surizikuoti 
ir rimtesniems dalykams.

KITI APIE MUS
ŽUVO KETURI RUSAI

Italų žinių agentūra Continen
tale praneša, kad rusų mokslinin
kai stato erdvių laivą, kuriuo ga
lėsią skristi daugiau kaip vienas 
asmuo.

Sovietai bandė keturis kartus 
paleisti satelitą su žmogum, bet 
visi keturi asmenys žuvo.

Pirmasis bandymas iškelti žmo
gų į-tolimąsias erdves buvo 1957 
metų pabaigoje. Kiti trys bandy
mai paleisti žmogų su raketa bu
vo daromi 1958 metų pradžioje. 
1959 metų sausio bei vasario mė
nesiais.

Visi keturi bandymai buvo pa
daryti Kapustin raketų bazėje prie 
Uralsko, netoli Uralo ežero, apie 
230 mylių į rytus nuo Kaspijos 
jūros šiaurinio kranto.

Aleksei Ledowski buvo pirma
sis, žuvęs iš keturių astronautų. 
Jis buvo iššautas raketoje po pa
leidimo sputniko II.

Antrasis astronautas buvo Se- 
renty Šiborin, kuris irgi neteko 
gyvybės. Jis taipgi buvo iššautas 
raketoje ir dingo erdvėje.

Nepaisant rusų mokslininkų 
pastangų, Andrei Mitko žuvo pr. 
mt. sausio mėnesį, tuoj po iššovi- 
mo pirmosios sovietų mėnulio ra
ketos.

Moteris Mirija Gromov buvo 
paskutinė, žuvusi erdvėje. Bet ji 
buvo paleista erdvių lėktuvu.

Tai informuoja The New York 
Times korespondentas Arnaldo 
Cortesi. Jo informacija The New 
York Times laikraštyje tilpo gruo
džio 14 dieną.

Prof. Herman Oberth, vokiečių 
erdvės mokslininkas, pareiškė 
gruodžio 14 d., jog pasitiki pra
nešimu apie keturių sovietų astro
nautų žuvimą.

SUOMIAI PAGERBĖ 
“LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ”

“Helsingin Sanomat”. didžiau
sias Suomijos dienraštis, sausio 
13 d. laidoje įsidėjo platų rašinį 
apie “Lietuvių Enciklopedijos” 
Amerikoje leidybą, pabrėžiant už
sienio lietuvių kultūrinį veiklumą 
spaudos ir literatūros srityje. Pa
žymimi leidėjo J. Kapočiaus ir 
enciklopedijos redaktorių bei ben
dradarbių nuopelnai, sėkmingai 
vykdant tokį stambų darbą.

DIDELIS LENKŲ 
SUSIDOMĖJIMAS LIETUVIŲ 

LIAUDIES MENU

“Tribūna Ludu”, “Zycie War- 
*zawy”, “Express Wieczorny", 
“Glos Pracy”, “Glos Nauczyciel- 
ski”, “Slowo Powszechne”, “Prze- 
kroj” (visi eina Varšuvoje), “Zy
cie Olsztynskie” ir kiti Lenkijos 
laikraščiai gausiai paminėjo lietu
vių liaudies meno ir taikomosios 
dailės parodą, kuri sausio 9 d. 
buvo atidaryta Kultūros ir mokslo 
rūmuose Varšuvoje. Parodos di
rektorius esąs A. Reimeris. Paro
doje rodomi 500 darbų. Parodą 
atidarė Lenkijos kultūros ir meno 
viceministeris Zigmuntas Garstec
kis. Lenkų laikraščiai pabrėžia 
didelius lietuvių gabumus*liaudies 
meno ir taikomosios dailės srityje 
ir deda kai kurių kūrinių nuotrau
kas.

LIETUVIŠKAS KLUBAS 
VARŠUVOJE

“Zycie Warizawy” sausio 12 d. 
pranešė, kad Varšuvoje pradėjęs 
veikti Lietuvių kultūros draugijos 
skyrius, kuris atidaręs klubą (ui. 
Lowickiej 7-15, Mokotow-wejscie 
od ui. Wiktorskiej 68). Klubas 
veikiąs kasdien 17-21 vai., išsky
rus pirmadienius.
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DABAR DAŽNIAU RAŠO APIE LIETUVA
X

Amerikos laikraščiuose ir žur
naluose dabar vis dažniau pasiro
do platesnių straipsnių apie Lie 
tuvą ir jos padėtį. Tai prasidėjo 
nuo to meto, kai Maskvos valdžia 
pagaliau atidarė užsienių spaudos 
atstovams kelių j Vilnių (tik j 
Vilniaus miestą, bet ne į visą Lie
tuvą). Visų laikraščių nuolatiniai 
Maskvoje laikomi korespondentai 
dabar laiko sa'vo pareiga nuvykti 
į Vilnių ir parašyti savo įspū
džius. Jokių nuostabių staigmenų 
jie, žinoma, neatskleidžia, neišven
gia ir netikslumų, tačiau apie 
Lietuvą visiškai nepainformuo 
tiems ar apie ją primiršusiems 
skaitytojams jie vistick daug ką 
paaiškina bei primena.

Gruodžio 13 ir 14 d. toki strai
psniai iš Vilniaus pasirodė New 
York Herald Tribune. Autorius 
Tom Lambert pačioje pradžioje 
pasisako negalįs daug spręsti apie 
žmonių nuotaikas Lietuvoje, ka
dangi lankęsis trumpai ir turėjęs 
progos kalbėtis tik su optimistiš
kai kalbančiais pareigūnais komu
nistais. Tad jis ir pasakoja tik 
tai, ką tokiomis aplinkybėmis ma
tė, stengdamasis griežtų išvadų 
nedaryti.

Paminėdamas senos pilies griu
vėsius su komunistinės valstybės 
vėliava, autorius primena, kad tai 
didžiojo kunigaikščio Gedimino pi
lis, Gedimino, kurs 1323 metais 
čia įkūrė sostinę, žmonės Vilniuje 
esą kiek linksmesni, gyvesni, ne
gu Maskvoj, krautuvės skoningiau 
papuoštos, rįors prekės kokybės 
ir kiekio požiūriu tokios pačios 
kaip ir Maskvoj. Lietuviai sakę, 
kad lentynose dabar esą daugiau 
prekių, nei pirma, bet kaikurių 
visuotinio vartojimo dalykų vis 
dar stinga.

Pareigūnai, su kuriais autorius 
kalbėjęs, įtikinėję jį, kad raudo
noji santvarka čia esanti, jei ir 
ne mylima, tai tautos priimta, ir 
kad dabar esanti perdirbinėjama 
istorija, buvusi pilna karų ir 
priespaudos iš carų ir rusų, lenkų 
bei vokiečių pusės...

Autoriui susidarė įspūdis, kad 
žmonės yra tinkamai apsirengę, 
pavalgę ir prisitaikę prie komu
nistų valdžios. Bet lietuviai tebe
są nacionalistiški. Jis matęs pla
katą mokykloje, raginantį moki
nius mylėti savo tėvynę labiau už 
viską. Vilniaus mieste daugelis 
gatvių tebeturi priešsovietinių 
laikų vardus. Komunistas redakto
rius jam paaiškinęs, kad naciona
lizmas dabar reiškia 'didžiavimą
si visa sovietine tautų šeima”. — 
“Kažin”? — prideda autorius nuo 
savęs.

"Gatvių pavadinimai užrašyti 
rusiškai ir lietuviškai. Taip pat 
ir restoranuose meniu lapeliai bei 
kaikurie laikraščiai. Policija ne
šioja rusų stiliaus uniformas, o 
mokiniai mikyklose privalo moky
tis rusų kalbos”.

“Svarbiausios aikštės pavadin
tos Lenino ir sovietų maršalų 
vardais, pagrindinė gatvė pava
dinta Stalino prospektu, o dauge
lis naujų daugiabučių gyvenamų
jų namų yra toki kaip Maskvoj, 
ar rytiniame Berlyne, ar Pyon- 
gyange, nesideriną su gracingais 
renesanso ir baroko stiliaus na
mais, taip būdingais šiam mies
tui”.

Didžiausia atrakciją Vilniuje 
dabar — naujoji Neringos kavinė, 
kuri esanti panaši į amerikinius 
didžiakelių restoranus. Vidaus de
koracija autoriui atrodė skandi- 
daviška (mat, dekoruota pajūrine 
tema, lengendos apie Neringą ir 
Naglių vaizdais). Patys vilniečiai 
kavinę gausiai lanko, nes ypač esą 
susidomėję įsižiūrėti, kas gi taip 
supykdė Maskvos Izvestijas. Iz- 
vestijose ši kavinė buvo piktai iš
kritikuota, kaip perkrauta papuo
šimais, perbrangiai kaštavusi... 
Vienas iš lietuvių dėl to užsipuoli
mo pasįkęs: “Didysis Brolis pa
vydus”. .. Tikrai, kavinė esanti vi
sai skirtinga ir gražesnė už auto
riaus Maskvoje matytas kavines, 
nors jam, amerikiečiui, ji visiškai 
neatrodo perbrangi. Vyriausias 
Vilniaus architektas Mikučianis, 
esą, Izvestijų puolimų nepaiso ir 
aprobuoja jaunųjų architektų pa
sireiškimą įrengiant šią kavinę. 
Maistas esąs neblogas, bet orkest
ras neįtikimai prastas.

Autorius pateko į Vilnių uni
versiteto sukakčių minėjimo me
tu. Sukaktys minimos ne visai 

įprastomis progomis: 380 metų 
nuo įsteigimo ir 40 nuo “atsteigi- 
mo”. To “atsteigimo”* tebuvo vie
nas paprastas popieris, toliau ne
buvo nueita, tačiau dabar sten
giamasi sudaryti įspūdis, kad 
“Vinco Kapsuko” (autoriui išėjo 
“Victor Kapukas”) universitetas 
tikrai jau turi 40 metų. Ir svečią 
tos iškilmės šiek tiek įtikino, nes 
jis jau kalba apie “antrąjį Lie
tuvos bolševizacijos periodą”, lyg 
Lietuva jau kartą būtų buvusi 
subolševikinta (bolševikai, žinoma 
stengiasi iš 1919 m. pradžios pa
sikėsinimo padaryti didelį įvyku
sį faktą).

Autoriui nepavyko visiškai at
sispirti jį Vilniuje priėmusių šei
mininkų įtaigojimams, nors pra
džioje jis ir įspėjo negalįs daryti 
išvadų apie gyventojų nusiteiki
mą. Štai pora pastraipų, kuriose 
jis atrodo bekapituliuojąs prieš 
kvislinginę tezę. Esą:

“Dabartinė Lietuvos orientaci
ja kreipia tautą nuolat artyn prie 
Maskvos ir jos ideoligijos, link 
Rusijos, su kuria Lietuva dažnai 
kariavo ir kuri buvo kietai spau
dusi tą mažą valstybę. Bet lietu
viai dabar atrodo paklusnūs bro
lybėje su savo nešimatuojamai 
stipresniu kadaise buvusių priešu, 
ir komunistai stiprina bolševizmo 
įspaudus šioje šalyje. Tai nei 
keista nei netikėta, nors daugelio 
lietuvių ir nepalankiai vertinama, 
ši valstybė dabar yra viena iš 
USSR sudėtinių respublikų ir in
tegrali Sovietų Sąjungos dalis. 
Tai nėra “liaudies demokratija”, 
kaip Bulgarija ar Čekoslovakija, 
todėl gyvenimas Lietuvoj yra dau
giausia, kaip gyvenimas Sovietų

REVI Zl ON IZM AS - SOVIETI JOS 
VĖŽYS

Naujos filosofinės,mintys Rytų Europoje
Rytų Europos tautų rašytojai 

“Tiesos” ar “Pergalės” puslapiuo
se, yra stropiai atrinkti. Jie tera
šo apie vaikus, žaidžiančius su 
raudonarmiečiais, ar rūsčius kal
vius, kurie sutriuškina buržuazi
nes “atgyvenas”. Bet literatūrinis 
gyvenimas kaimyninėse Lietuvos 
kalėjimo celėse yra žymiai aud
ringesnis ir sudėtingesnis. Jo kro
nika gausi sukilimais prieš oficia
lią dogmą.

Vienas žymiausių tųjų “sukilė
lių” yra jaunas lenkų filosofas 
Leszek Kolakowski. Savo pagrin
diniame veikale “Istorija ir atsa
komybė”, jis nagrinėja prarają 
tarp asmens ir valdančiosios kla
sės sąžinės.

Kolakowski, apibūdinęs s avė 
marksistu, įrodinėja, jog paneig
damas asmens sąžinę, asmens at
sakomybę, asmens pareigą pada
ryt individual pasirinkimą duoto
je padėtyje — komunistinis judė
jimas artėja prie išsigimimo, ši 
Kolakowskio knyga padarė nepap
rastos įtakos Rytų Europoje, ypač 
partinių intelektualų sluogsniuose. 
Maskva patvirtino tai, įtraukda
ma Kolakowski pačių “aršiausių 
revizionistų” eilėsna. čia duoda
me ištrauką iš Kolakowskio kny
gos:

“Tu sakai ” taria intelektualas 
savo oponentui revoliucionieriui, 
“kad tam tikrą istorijos momentą 
specifinis darbininkų klasės inte
resas visiškai sutampa su visos 
žmonijos, interesais; kad jis netik 
išsaugo visažmogiškas vertybes, 
bet yra vienintelė jėga, galinti iš
gelbėti jas. Bet kokiai įrodymais 
tu gali paremt šį savo pareiškimą, 
išskyrus neaiškias istoriškai — 
filosofines spekuliacijas? Ar aš tu
riu bet kokios teisės, tos spekulia
tyvios ateities dialektijos vardan, 
dabar atsižadėti nuo augščiausiųjų 
žmogiškosios buities vertybių? Be 
to, ligšiolinis patyrimas nepatvir
tina tavo optimizmo — anaiptol, 
jis rodo, kad tavasai interesas daž
nai įgyvendinamas priešingai vi
soms žmokiškosioms vertybėms...

“Jei tu atstovauji tam tikrą is
torinę realybę, kokiu pagrindu tu 
reikalauji iš manęs, kad aš ją pa- 
remčiau moraliai? Ar vien todėl, 
kad tai yra realybė?... Jei nusi
kaltimas būtų istorijos įstatymas,

Sąjungoj”...
Reikėjo, žinoma, pridėti, kad 

taip dalykus apibūdinti stengiasi 
rusai ir lietuviški kvislingai... Ir 
kad autoriaus tėvynės vyriausybė, 
bent teisiškai, kitaip tą padėtį va
dina. Bet per jėgą į akis bruka
mi faktai prašalaičiams paprastai 
užstoja kitur į šešėlį nustumtuo
sius dalykus.

Tačiau savo skeptiškumo auto
rius galutinai dar nepameta. Mi
nėdamas savo pasimatymą su uni
versiteto rektorium Jonu Kubi
lium (kurio pavardę jam pavyko 
visai teisingai užsirašyti), jis pas
tebi, kad šalia rektoraus stovėjo 
ir universiteto kompartijos sky
riaus sekretorius. Pasikalbėjimą 
su profsąjungų sekretorium K. 
Pilelių (šio pavardė išėjo “Bile- 
lias”) irgi apibūdino amerikie
čiams daug sakančiu Pilelio paaiš
kinimu, anot kurio profsąjungų 
uždavinys esąs “kelti gamybą ir 
padėti įmonių vadovams”...

Vienas jaunuolis, paklaustas, 
kodėl jis įstojęs į komunistų par
tiją, atšovęs: “O kaip gi kitaip? 
Mes gi dabar Sovietų Sąjungoj!”

Partiečiai ir kiti pareigūnai au
toriui Vilniuje atrodę jaunesni 
kaip Maskvoj. Vienas sakęs, kad 
įtakingiausi partiečiai esą apie 
40-50 metų amžiaus, daugelis par 
tijon įstoję jau po karo, ir jie 
esą ne toki dogmatikai ir doktri
nieriai. Tačiau jie tvirtiną, kad 
vienintelis kelias Lietuvai esąs 
komunizmas ir Sovietų Sąjunga...

Reikia pastebėti, kad straips
niai perduoti iš Maskvos telegrafu, 
taigi yra perėję per sovietinę cen
zūrą.

(Drv. inf.)

ar tai.reiškia, kad aš turiu tapt 
nusikaltėliu idant įkūnijus tą įsta
tymą. Kodėl? Tu neleidi man ma
tuoti tavo veiksmų absoliučių ver
tybių matu, nes — tavo nuomone
— tos vertybės visai neegzistuoja, 
ar tik yra įsivaizduojamos. Bet tuo 
pat laiku įu pats kalbi apie visa- 
žmoniškas vertybes, kurios turi 
būti absoliučios: taip patylomis, tu 
įjungi į savo doktriną aksiomati- 
nį absoliutizmą, labai miglotu ir 
daugiaprasmiu būdu, kad bema
tant jį sunaikintumei su “istoriniu 
reliatyvizmu”. Su tokiu pakietu 
tu kreipiesi į mane reikalaudamas, 
kad aš bematant pasmerkčiau iški
lusius žmogaus kultūros kūrinius, 
nes tavo doktrina pažada man su
grąžinti juos pilname stovyje po 
neriboto laiko.

"... Jei mes esam priversti be
matant užimti poziciją dėl dabar
tinių pasikeitimų, tada mes negali
me laukti kol istorinės — filoso
finės diskusijos išsispręs po kokio 
šimto metų. Todėl mūsų poezija, 
mūsų pasirinkimas bus geriausias, 
jei jį apspręs ta maža dalelytė 
tikrumo, kurį mes nešiojame savo 
krūtinėse. Moralinės vertybės, iš
ugdytos ilgame žmogaus vystyme
si yra mūsų geriausia atrama, ka
da istorija pareikalauja iš mūsų 
apsprendimo, kuris — galiausiai
— yra moralinio pobūdžio. Bet 
kuriuo atveju, tos vertybės yra 
daugiau vertos pasitikėjimo negu 
betkoks istorinis mokslas... ”

★
Kolakowski streike komunisti

niam režimui daug nemigo naktų 
netik savo filosofiniais veikalais, 
kaip ‘Atsakomybė ir Istorija”. To
kie veikalai tegalėjo paveikti inte
lektualų sluogsnius. Bet Kolakow
ski moka naudoti ir kitą ginklą 
—satyros ginklą.

Iš jo satyrinių kūrinių žymiau
sias “Kas Yra Socializmas?” šis 
straipsnis buvo parašytas dabar 
jau uždarytam garsiajam Lenkijos 
studentų laikraščiui Po Prostu. 
Gomulka, betgi, uždraudė jį spaus
dinti, nenorėdamas užpykinti sa
vo didžiojo brolio. Tada studentai 
pradėjo platinti straipsnio šapiro
grafuotas kopijas ir iškabino jį 
savo sieniniuose laikraštėliuose.

Šis Kolakowskio straipsnis yra 
būdingas už geležinės uždangos

SOVIETAI PLEČIA ŪKINĘ OFENZYVA
Tačiau galutino laimėjimo ūkinėje /kovoje su 

Vakarais vargu ar begali tikėtis
1957 m. Chruščiovas paskelbė 

amerikiečiams — o su jais drau 
ge ir visam pasauliui — karą, ka
rą taikoje, ūkinių lenktynių karą.

Tuoj pat buvo pradėta ofenzyva 
visais frontais. Maskvos aerodro
me galima kas dieną, net kas va
landą, matyti tos ofenzyvos “ka
reivius”, kartais pavienius, kar
tais su šeimomis, su lagaminais ir 
ryšuliais laukiančius savo “žygio". 
Pagrindinė ofenzyvos kryptis nu
kreipta į Tolimuosius ir Artimuo
sius Rytus, nors veikiama visame 
pasaulyje, tik gal su mažesniais 
rezultatais.

Lėktuvai, pakylą iš Maskvos di 
džiajai ofenzyvai, neturi bombų 
ir šaunamųjų ginklų. Jų įgulos 
nesusideda iš parašiutininkų ir 
partizanų, šios sovietų ofenzyvos 
kareiviai yra inžinieriai, techni
kai, prekybos specialistai. Vietoj 
ginklų jie gabenasi planus ir brė
žinius. Kiti lėktuvai gabena pagal
binius dalinius į jau užimtąsias 
pozicijas. Indai, egiptiečiai, afri
kiečiai, balti ir spalvoti, Sovieti- 
joje apmokyti vyksta kovoti sovie
tų naudai ir garbei.

★
Vienas šio “karo taikoje’ prie

tilčių yra Bhilai, centrinėje Indi
joje. Per tūkstantį sovietinių in
žinierių ir specialistų statybininkų 
ten vadovauja milžiniško plieno 
fabriko statybai. Per 60,000 indų 
vykdo jų nurodymus. Sovietija 
davė pinigų ir paruošė planus. In
dija parūpino darbininkų armijas. 
Medžiaga ir įrankaiai ateina iš 
Sovietijos. Sunkvežimiai, vilkikai 
ir žemkasės, tiesa, atgabentos iš 
JAV, bet kas į tai tekreips dėme
sį, kai baigta statyba liudys so
vietinį “draugiškumą ir brolišką 
pagalbą”.

Jau dabar milžinišku triukšmu 
propaganda apie tą “socialistinę 
statybą” trimituojamaa iki men
kiausios indo lūšnelės, tarytum 
Bhilai būtų vienintelis plieno fab
rikas, kurį Nehru statydinasi. 
Faktiškai jis tėra vienas iš kelių, 
kuriuos pastatyti Indija atidavė 
užsienio firmoms.

Rourkeloje jau pradėjo veikti 
vokiečių firmų pastatytas fabri
kas. Duryapurc anglai pastate 

nuolat plintančios satyrinės lite
ratūros pavyzdys. Kaip visad is
torijoje, kada tironas uždrausda- 
vo tiesiogiai kalbėti apie' tiesą, ji 
grįždavo varginti jo satyros ir 
alegorijos rūbe.

Ištraukos iš straipsnio “Kas yra 
socializmas?”:

“Mes pasakysim jums, kas yra 
socializmas. Bet pirmiausiai mes 
turim pasakyti jums, kas nėra so
cializmas. Taigi, socializmas nė
ra:

“Visuomenes santvarka, kurioje 
asmuo, nepadaręs nusikaltimo, sė
di namuose laukdamas policijos.

“Valstybė, kurioje žmogus gali 
būti pasmerktas be teismo.

“Santvarka, kurios vadai patys 
pasiskiria save į savo postus.

“Valstybė, kuri turi daugiau 
šnipų negu slaugių, ir daugiau 
žmonių kalėjimuose, negu ligoni
nėse.

“Valstybė, kurios kaimynai kei
kia geografiją.

“Valstybė, kuri gamina puikius 
sprausminius lėktuvus ir netiku
sius batus.

“Valstybė, kurioje bailiai gyve
na geriau negu drąsieji.

“Valstybė, kuri nori, kad visi 
jos piliečiai turėtų tas pačias nuo
mones filosofijoje, užsienių poli
tikoje, ekonomijoje, literatūroje 
ir etikoje.

“Valstybė, kurioje dalis gyven
tojų gauna algas 40 sykių dides
nes už likusiųjų gyventojų.

“Valstybė, kuri visad žino gy 
ventojų valią prieš paklausdama 
juos.

“Valstybė, kurioje filosofai ir 
rašytojai visad sako tą patį, kaip 
generolai ir ministerial, bet visad 
po pastarųjų.

“Valstybė, kurioje gatvių pla
nai yra valstybinė paslaptis.

“Valstybė, kurioje darbininkai 
neturi jokios įtakos vyriausybei.

“Valstybė, kurioje piliečiai ne
gali skaityti didžiausių dabarties 
literatūros kūrinių; negali maty- 

plieno fabriką, kuris didesnis, ne
gu. Bhilai ir Rourkela. Seniausias 
Indijos plieno fabrikas, kuris vei
kė jau prieš Indijos nepriklauso
mybę, dabar modernizuotas ir pa
gerintas. čia amerikiečiai atrėmė 
sovietų ofenzyvą ir davė reika
lingų pinigų.

Bet Indijos ambicijos iš karto 
pasistatydinti tris plieno fabrikus 
perviršijo indų organizacinius su
gebėjimus. Visur atsirado trans
porto sunkumų, o iš dalies komu
nistų įtakoje esanti transporto 
darbininkų unija talkininkavo so
vietams. Bet, nepaisant tų sunku
mų, Vakarams pasisekė sovietus 
prisivyti.

★
Kiekvienam aišku, kad Krem

lius tokį plieno fabriką indams už 
dyką nepadovanoja. Tačiau jo 
kainą yra žymiai pigesnė, už skolą 
reikalaujama tik 2,5%, kas žymiai 
skiriasi nuo Vakarų reikalaujamų 
6.3%. I piniginį pelną sovietai 
nekreipia dėmesio, jų svarbiausias 
tikslas išstumti Vakarų konku
rentus. Su 2,5% palūkanomis pa
saulinis bankas, be abejo negali 
konkuruoti. Be to, Vakarai, sko
lindami pinigus, reikalauja, kad 
tie pinigai būtų sunaudoti tik bū
tinai reikalingiems projektams, o 
Sovietija testato sąlygą, kad pi
nigai nebūtų panaudoti prieš ją 
pačią.

Todėl Kremlius neretai Ameri
koje pirktąsias medžiagas perpar- 
duoda ūkiškai atsilikusiems kraš
tams, kad tik Vakarus išjungus 
iš konkurencijos ir pasirodžius 
duosnesniais už juos. Sovietija 
per pastaruosius kelerius metus 
su 2.5% palūkanų dvylikai metų 
paskolino: Egiptui — 500 mil. dol., 
Syrijai — 67 mil., Irakui — 138 
mil., Ceilonui — 60 mil., Indone
zijai — 100 mil.

Prekybos stiprinimas su Art. 
Rytų kraštais yra kitas sovietines 
ofenzyvos pagrindinis tikslas. Čia 
naudojama itin rafinuota taktika. 
Visus gaunamuosius įrengimus te
gali aptarnauti ir taisyti tik so
vietiniai technikai. Taip neseniai 
iš varžybų buvo išstumta Vak. Vo
kietija, kai tarėsi su Egiptu dėl 
laivų statybos. Sovietai pareiškė

SLAPŠINSKO “KURPAITĖS”
(FAKTAI AIŠKŪS IR BE KOMENTARŲ)

Čia kalbama ne apie kokias la
kuotas kurpaites, o apie tas, ku- 
riojnis taip stengiasi artelės “Už 
taiką” pirmninikas Petras šlap- 
šinskas apauti darbininkus.

— Svajonė, o ne batai, — su 
įkvėpimu įrodinėja šlapšinskas pa
žįstamam ir nepažįstamam.

Iš tiesų, ne vienas panevėžie
tis, net prieš metus įsigijęs Šlap- 
šinsko siūlomas “kurpaites”, dar 
ir šiandien stebisi ir negali atsi- 
fctebėti jomis. Ir kaip neatsistebėti! 
Nuspirko vienas statybininkas ar
telės gamybos batus, apsiavė par
duotuvėje ir skuba į namus. Eina 
ir stebisi: “kurpaitės” vis leng
vesnės ir lengvesnės darosi. Ap 
sižiūrėjo — ogi nuogos kulnys 
matyti: beeidamas padus pametė...

Pasakoja, kad kitam dar liūd
niau baigėsi. Apsiavė žmogus nau
jus darbinius batus, o nusiauti 
niekaip negali. Mat, neužlanksty- 
tos paduose vinys į kojas sulindo. 
Sako, net chirurgą reikėję į pa
galbą kviesti.

ti didžiausiųjų dabarties dailinin
kų paveikslų ir negali girdėti di
džiausiųjų moderniosios muzikos 
kūrinių.

"Valstybė, kuriai nerūpi, jog 
jos nekenčia, jei tik jos bijosi. '

“Valstybė, kuri nusprendžia 
kam galima ją kritikuoti, ir kaip.

“Valstybė, kurioje žmogus turi 
kiekvieną dieną atmesti tai, ką 
jis teigė vakar ir visad tikėti, kad 
jis galvojo tą patį.

Ir Kolakowskis ironiškai užbai
gia:

“Tai buvo pirmoji dalis. Bet da 
bar atidžiai klausykitės, mes pa
sakysim jums, kas yra socializ
mas: Taigi, socializmas yra geras 
dalykas”.

M.P.

Nasseriui, kad anksčiau duotieji 
laivai tegali būti remontuojami 
tik sovietų statybos dirbtuvėse. 
Prispaustas Nasseris atidavė už
sakymą sovietams. (Vėliau, kai 
jis nenorėjo šokti pagal Kremliaus 
dūdelę, sovietiniai inžinieriai bu
vo atšaukti. Egiptiečių apmoky
mas naudoti sovietinius sprausmi- 
nius lėktuvus ir povandeninius 
laivus nutrūko ir sukėlė Nasse
riui nemaža rūpesčio).

Ir Sirijoje sovietai yra pasiekę 
laimėjimų. Pasaulinis bankas pa
siūlė paskolą su 5% ir norėjo kon
troliuoti pinigų panaudojimą. Mas
kva pasiūlė 157 mil. dol. su 2,5% 
dvylikai metų — be kontrolės 
(bent oficialiai, nes praktiškai 
Kremlius apie jo pinigų panaudo
jimą yra visada gerai painfor
muotas). Sovietija pažadėjo išpil
dyti Sirijos troškimus: tiltai per 
Eufratą, užtvankos, 650 km. gele
žinkelio linija tarp Latakijos ir 
Turkijos pareikalavo matavimų, ir 
taip Sovietija “tarp kita ko” su
sirinko visus krašto topografinius 
duomenis.

Neseniai nepriklausoma tapu
sios Gvinėjos prekyba su Sovie
tija siekia 30% visos krašto pre
kybos. Sovietija Gvinėjai moka 
aukštesnes kainas ir nevengia 
pirkti prekes, kurių jai nereikia, 
bent tokia apimtimi.

Olandams pasitraukus iš Indo
nezijos, sovietai tuoj pat įkėlė ko
ją ir ten, perimdami visą susisie
kimą tarp salų.

★
Sovietiniai batalionai šiame ka

re tebepirmauja, bet šis prekybos 
karas neturi nieko bendra su anks
tesnių prekybos karų strategija ir 
taktika, jei neminimi piratų lai
kai.

Tačiau galutinio laimėjimo ūki
nėje kovoje su Vakarais sovietai 
vargu ar begali tikėtis. Pati So
vietija tebėra vystymosi stadijo
je, ypač kalbant apie kasdieninio 
pareikalavimo ir lengvosios pra
monės sritis, ir vis audringesnis 
sovietinio gyventojo troškimas tu
rėti moderniosios civilizacijos reik
menų jau šiandien verčia Kremlių 
riboti finansinę ekspansiją, kad 
nesukėlus neramumų pačioje So- 
vietijoje. Nes, siekiant sutvirtinti 
pozicijas, kurias Sovietija laimi 
propagandiniais kreditais ir ūki
ne pagalba, pirmoj’e eilėje reika
lingas politinis pastovumas ir sa
voje imperijoje, (tp)

Dėl tų ar kitų gandų vis krei- 
viau panevėžiečiai pradėjo į Šlap- 
šinsko “kurpaites” žiūrėti.

— žinot ką, draugai, — vieną 
dieną valdyboje autoritetingai pa
reiškė šlapšinskas. — Nenori pa
nevėžiečiai — nereikia. Mes savo 
batus nuvežime į Kauną parodyti. ■

Netrukus sutartis su Kauno pre
kybinėmis organizacijomis buvo 
pasirašyta. Pagaliau šių metų ge
gužės 15-tą pirmąją siuntą — 1604 
pirmos rūšies poras — pasiuntė 
į Kauną. Bet kauniečiai apvylė 
šlapšinską, aktą surašė. Girdi, ba
tai standartų neatitinka, daug de
fektų turi.

šlapšinskas komandiravo žmo
nes, mokėjo jiems pinigus, ginči
josi, įrodinėjo, bet batus teko at
gal parsivežti.

Batų ceche vėl užvirė darbas: 
ilgino liežuvėlius, plėšė iš vidaus 
įgrūstą popierių, klijavo, vinių 
galus batų viduje lygino. Ir vėl 
kauniečiams pasiuntė. Bet kaunie
čiai vėl aktą rašo, reikalauja per- 
rūšiuoti, perdirbti, šlapšinskas vėl 
komandiruoja žmones, vėl moka 
pinigus, ginčijasi, įrųdinėja. šiaip 
taip 600 porų, kaip antros rūšies 
gaminį įpiršo, likusius parsivežė, 
vienuolika tūkstančių rubliu pa
baudos sumokėjęs už sutarties ne
įvykdymą.

Batų ceche ir toliau tauška plak
tukai, sandėlyje auga broko krū
vos. Ir kas pasakys, kiek dar lai
ko artelė gamins broką?

A. VENSKŪNAS, 
S. VALANČIUS

PERKAME IR KITAIS REIKA
LAIS KREIPIAMĖS PIRMIAU
SIAI Į TAS FIRMAS, KURIOS 
SKELBIASI “MŪSŲ PASTOGĖJ”.
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5 d. MOŠŲ PASTOGĖ .

LIETUVA PER AMŽIUS

” JŪS SUVAŽIAVOTE BURIN LIETUVIŠKU
I

ŠIRDŽIŲ VEDAMI “ 
I

Ekon. Ant. Ceičio paskaita Australijos Liet. Studentų Suvažiavime Canberroje
GERBIAMOSIOS IR 

GERBIAMIEJI A KADEMIKA1 i
Jūsų suvažiavimo proga man 

buvo suteikta didelė garbė akty
viai au jumis dalyvauti ir pasida
linti mintimis jus ir bendruome
nę liečiaičiais klausimais, šio pa
sikalbėjimo tema pasirinkome: 
Studentijos pareigos lietuvių ben
druomenei. Tema ne akademiška, 
bet praktiška. Aš nesu oficialus 
bendruomenės vadovybės narys, 
todėl ir nereiškiu kokios nors ben
druomenės nustatytos politikos. 
Aš, kaip privatus bendruomenės 
narys, noriu pasidalinti su jumis 
kai kuriomis mintimis, o svarbiau
sia — noriu iškelti vieną, kitą 
klausimą, dėl kurio jūs patys pa 
atsakytumėte ir, jei pasisektų, ap
tartumėte, kaip jūsų santykius su 
bendruomene tvarkyti ateityje.

Pirmu žvilgsniu iškeltasis klau
simas gal atrodytų nelogiškas. Jūs 
esate sąmoningi lietuviai, jūs 
esate organizuoti, jūs esate orga
nizaciniai gyvas kūnas, todėl jūs 
privalote būti ir aktyvūs bei pa
klusnūs bendruomenės nariai... 
Aktyvūs — dirbti organizaciniame 
darbe, jei išrinkti, vadovauti įvai
riuose bendruomenės gyvenime 
srityse, ir jei pakviesti — dary
ti pavestus darbus. Tokios yra 
kiekvienas organizacijos nario pa
reigos ir privilegijos.

Bet ar taip yra? Iš dalies taip, 
visumoje — ne! Jei taip būtų, ne
būtų reikalo šį klausimą kelti ir 
trukdyti brangaus ir įdomaus lai 
ko.

Spaudoje ir įvairiuose pasisa
kymuose vyresnieji bendruomenės 
nariai pakaltina jaunimą, kad jie 
yra perdaug pasyvūs bendruome
niniame gyvenime. Tą tendenciją 
jūs ir patys vargiai nuginčysite. 
Pažiūrėkite visų Australijos liet, 
apylinkių valdybų sąrašus. Kiek 
ten rasite studentų? Kas ruošia 
bendruomenės minėjimus, paskai
tas, kas dalyvauja meniniuose pa
rengimuose, kas užpildo progra
mas? Tai vis senieji veteranai, 
arba jų atsivesti pradžios mokyk
lų vaikučiai, arba, geriausiu at
veju, gimnaziįų amžiaus jaunuo
liai. Atrodo, kad įžengę į univer
siteto rūmus, uždarėte bendruo
menės namų duris ir jie jums ne
bereikalingi, neįdomūs ir svetimų 
apgyventi.

Raginimai per spaudą, per susi
rinkimus ir asmeniški priminimai 
nebepataiko jūsų širdžių.

Jūs turite porą pasiteisinimų, 
kurie irgi tik iš dalies priimtini. 
Vienas iš jų: studijos yra pilno 
laiko užsiėmimas — ir, jei nori
te, kad būtume gerais studentais, 
nereikalaukite, kad trugdytume 
laiką bendruomenės darbu. Taip, 
darbo studijoms yra daug, bet ar 
visą 100% laiko praleidžiate stu
dijoms? Ar nelieka laiko asmeniš
kiems išsiblaškymams bei laisva
laikio sunaudojimui?

Aš tikras, kad lieka.
Antras pasiteisinimas: mes tu

rime savo lietuvišką studentų or
ganizaciją, joje aktyviai dirbame 
ir tuo savo, kaip bendruomenės 
nario, pareigas atliekame. Tai tie
sa. Tai gražu, bet tas bendruome
nės darbo spragų neužkemša. 
Studentų organizacija yra siaura 
specifinė organizacija ir šioje or
ganizacijoje dirbdami jūs dirbate 
tiktai sau ir savo interesams pa
tenkinti.

Žinokite, kad dirbdami tiktai 
savo studentų sąjungoje ir per tą 
sąjungą subręsdami tikrais inteli
gentais lietuviais jūs drauge rizi
kuojate pasidaryti svetimais lie
tuvių bendruomenei ir bendruo
menė svetima jums. Jeigu ben

druomenė šaukiasi jūsų pagelbos, 
tai jai ji labai reikalinga. Jūs pa
tys matote^kad bendruomenė sen
sta, jos darbuotojai pavargsta, 
jei reikalinga jauno kraujo. O gal 
kas nors iš jūsų pasakys, kaa 
jums bendruomenė nereikalinga. 
Teeina ji savo keliu, jūs eisite sa
vais. Jums gal per tolimi jauni
mo auklėjimo, lietuvybės puoselė
jimo, santykių su savo tėvų kraš
tu, lietuviškų tradicijų išlaikymo 
ir panašūs reikalai? Tokia nuomo
nė, jau mažiausiai pasakius, būtų 
tragiška nuomonė. Jūs ir jūsų or
ganizacija yra bendruomenės at
žala, jūs esate bendruomenės vai
kai. Nebūtų buvę bendruomenės, 
nebūtų gimusi ir jūsų oragnizaci- 
ja. Nebus bendruomenės, jūsų Or
ganizacija mirs. Jūs neteksite že 
mės po kojų, jūs neteksite šalti
nio, iš kurio geriate gyvybės sy
vus. Anksčiau ar vėliau jūs turė
site grįžti į bendruomenę, nes bū
dami sąmoningi lietuviai, jūs tu
rėsite rūpintis savo vaikų, savo 
atžalos lietuvišku auklėjimu. Ir 
ką jūs tada rasite? Rasite organi
zaciją pasenusią, paliegusią, gy
venančią pasenėjusiomis idėjomis, 
nostalgiškais prisiminimais. Rasi
te pasenusį kūną, be kraujo ir be 
dvasios. Ir ką kaltinsite? Būdami 
protingi, tegalėsite tik save kal
tinti.

O gal jau dabar ta bendruome
nės organizacija pasenusi, nepa
traukli ir neįdomi?

Čia turite tiesos. Bendruome
nės organizacija jau yra pasenusi. 
Jos parengimai neįdomūs, šalbo- 
niški, negyvi. Parengimų temos 
jums svetimos, šaltos, su daug
kartiniais pasikartojimais. Žmonės, 
parengimus ruošią, visur ir visa
da tie patys, nubodę, įkyrėję. 
Dirbti su tokiais žmonėmis ne
įdomu ir vargina. Šie simptomai 
turi jums, kuriems rūpi lietuvių 
bendruomenės ateitis, būti rimtu 
perspėjimu, kuris turėtų nepails
tamai belstis į jūsų jaunas lietu
viškas širdis ir reikalauti iš jūsų 
galvoti, svarstyti ir rasti naujų 
kelių bendruomenės gyvenimą at-

ST. JOHN’S
Egzaminų metu užsukau pas 

studentų valdybos sekretorių St. 
Grincevičių sumokėti Canberros 
suvažiavimo pinigų. Staska studi
jų ir egzaminų laiku gyvena Syd- 
nėjaus universiteto Katalikų Stu
dentų St. John’s kolidže. Ta pro
ga jis mane apvedžiojo ir paaiš
kino apie svarbesnes minėtojo ko
lidžo vietas.

Paklausus, kur jis gyvena, bu
vo nurodytas kambarys su užra
šu “Student Advisers”. Susitikęs 
Staską, paklausiau ar jis tikrai 
yra studentų patarėjas. Gavau 
teigiamą atsakymą. Jis ypatingai 
mėgstąs duoti fuksams patarimus. 
Čia tuoj ir priminiau, kad aš atė
jau ne patarimų gauti.

Nuvedė jis mane į valgomąjį. 
Parodė, kur sėdi fuksai ir kur 
senjorai. Pastebėjau pilna tranai- 
čių. Jis paaiškino, kad vakarais 
visi sueina su akademiniais rūbais 
prie stalo ir tos tarnaitės aptar
nauja. Dienos metu valgis būna 
paruoštas nustatytu laiku. Valgyti 
visi ateiną laisvai.
Buvo parodyta man ir kitos svar
bios vietos: bažnyčia, atskira kop
lytėlė, biblioteka, šokių salė, stu
dijų kambariai, bilijardas, sporto 
aikštelės, stalo ir lauko tenisas, 
golfas, futbolas ir kit. Nustebau, 
kad jie, turėdami tiek daug pato
gumų, temoka j savaitę tik sep- 

naujinti, pagyvinti, gal net, pa 
sakyčiau, pagimdyti naują ben
druomenės dvasią, išauginti ben
druomenę į organizmą, žengiantį 
su gyvenimu,, kuriame būtų įdo
mu ir mažiems ir jauniems ir su
augusiems. GedulO'dienos yra įky
rėjusios ne tiktai jums, bet ir 
mums.

Šis didelis bendruomenės at 
žvilgiu jaunimui statomas uždavi
nys tegalės jaunimo būti išspręs
tas, tik jaunimui aktyviai įsilie- 
jant į bendruomenės darbą. Sto 
vint už bendruomenės darbo ri
bos, tą darbą kritikuojant arba 
visai pasyviai laikantis, bendruo
menės neatgaivinsite, o aktyviai 
prisidėsite prie jos užmigdymo.

Kad jūs esate susipratę lietu
viai, įrodo šis gausus suvažiavi
mas. Jūs suvažiuojate kiekvienais 
metais padraugauti, pasidalinti 
akademinėmis temomis, pasirgti 
lietuviškais reikalais, pasilinksmin
ti savos lietuviškosios šeimos tar
pe ne dėlto, kad jūs neturėtumė
te progų su kitais kolegomis ma
loniai praleisti keletą švenčių 
atostogų dienų su mažesnėmis iš
laidomis ir mažiau vargo. Jū< su
važiuojate būrin lietuviškų širdžių 
vedami, nes niekur kitur nerasite 
tiek šilumos, tiek pasitenkinimo ir 
jokioj kitoj aplinkumoj taip gerai 
vienas kito nesuprasite.

Tie, kurie išlydi jus, jums linki, 
kad Jūs rastumėte daugiau lietu
viškų draugų, kad atsigaivintumė
te lietuviškoje dvasioje ir kad grį
žę atsimintumėte pasekti savo tė
vus arba juos pavaduoti, eidami 
lietuviškos bendruomenės darbo 
dirbti.

Kaip tą darbą dirbti, kiek sa
vo jėgų, ir laiko šiam darbui au
koti ir kokiai bendruomenės or
ganizacijai ar organizacijoms ypa
tingą dėmesį skirti, yra jūsų rei
kalas. Šia tema pasikalbėti mes 
šiandien čia ir susirinkom.

Aš linkėčiau, kad'bent pradžiai 
jūs konstatuotumėte tokio darbo 
reikalingumą, o po to atsiras lai
ko, noro ir energijos tam darbui 
ir talkauti.

tynius svarus už visą išlaikymą.
Kadangi kolidžas yra katalikų, 

buvo įdomiau sužinoti apie pačius 
studentus ir jų gyvenimą. Kolid
žas turįs du dvasiškius: rektorių, 
kuris tiesiogiai priklauso kardino
lui Gilroy ir jo pavaduotoją. Kiek
vieną dieną esančios dvejos mi
šios, bet studentai privalą eiti į 
jas tik kas sekmadienį. Sekmadie
niais tikriną pagal sąrašą. Kurie 
nebūna, turi sumokėti penkis ši
lingus pabaudos. Sako, kad kaiku- 
rie studentai jau sutaupę per 
20 šil. Tai nereiškia, kad jie pla
nuoja sekmadieniais šv. Mišias 
praleisti, bet kartais (kaip Stas
ka) būna lietuviškose pamaldose. 
Negalėdami tuo pačiu metu būti 
ir kolidžio mišiose, jie ir moka po 
5 šil.

Tvarka čia trijų rūšių: religi
nę prižiūri abu kunigai, švarą — 
tarnaitės, o bendrą elgesį — stu
dentų komitetas su senjorais. Pa
vyzdžiui, kad šv. Mišias išklausy
tų, prižiūri komitetas, kad fuk
sai ant koridoriaus linoleumo ne
vaikščiotų, o tik šalia jo, prižiū
ri senjorai. Fuksų pareiga yra ir 
į telefonus atsakyti ir iškviesti 
šaukiamus.

Kolidže studentų nėra daug: 
šimtinės nesiekia. Paviršutiniškai 
kolidžą apžiūrėjus, sunku daug ką 
apie jį parašyti, bet nemanau, 
kad fuksai jame yra perdaug 
skriaudžiami, šiaip sąlygos yra ga
na geros. Staska sako, kad tik
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Didžiuojamės Nepriklausomybės 
laikų pažanga ir šnekame apie 
savo lietuvišką kultūrą. Tačiau ne 
visi įžiūrime, kad ligi pat naujau
sių laikų Lietuvos istorijoje buvo 
ryškus vienas bruožas — 1 a i s- 
v ė. Su šiąja susijusi ir lietuvio 
valstybinė s ą m o 
Šie veiksniai dažnai keitė 
apraiškas. Įvairavo ir jų 
kėjai, ir puoselėtojai, 
bar Vakaruose turime 
pagrindinius valstybės ir 
vės reiškėjus: Lietuvos 
publikos Diplomatinę Tarnybą ir 
Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą. Jų egzistencija įmano
ma dėl to, kad šiandien ypatingai 
gaji demokratinės valstybės idėja.

Pagal laisvės ir valstybės krite
rijus matysime, kad jau priesvy- 
tautinė Lietuva puoselėjo didžius 
idealus. Vytautas yra tas diplo
matas, karys ir administratorius, 
kuris tobulai (bent aniems lai
kams) valstybės sąvoką išreiškė 
savo darbais. Kad laisvė buvo, ro
do tai, jog anuomet didžiuma val
stiečių dar buvo laisvieji ūkinin
kai. Jie turėjo pareigų karo ir 
taikos metu. Visuomenės nekaus
tė tvirtai nustatytų luomų ribos. 
Penkioliktame ir šešioliktame am
žiuje laisvės nešėjai ir valstybės 
laikytojai pasikeitė. Svoris iš lais
vųjų sluogsnio persikėlė į bajorus. 
1447 m. privilegija padėjo pama 
tą baudžiavai, pagal kurios nuos
tatus bajorų valstiečiai liko visiš
koje savo ponų valdžioje. Jeigu 
D. Lietuvos kunigaikštis Kazimie
ras atpalaidavo valstiečius nuo pa
reigų didžiajam kunigaikščiui 
(valstybei) ir tuo padarė didelės 
įtakos socialiniam gyvenimui,, jei
gu šitas visuomenės sluogsnis bu
vo nustumtas į pareigas vien po
nams, tai tie patys ponai Jgavo 
daugiau reikšmės valstybės gyve
nime. Išsireikalavę sau teisių, už
sidėjo ir pareigų. Ankstesniems 
bajorams šita 1447 m. privilegija 
buvo užtikrinta asmens ir turto 
laisvė. Taip pagal Teitą 1433-4 me
tų Nemikem Captivabimus privi
legiją Lietuvoje nustatyta, kad ne
valia nė vieno piliečio suimti be 
teismo sprendimo, nebent būtų 
užkluptas nusikalsiant — inflag 
ranti delicto. (Anglijoje Habeas 
Corpus Act įsigaliojo 1679 me
tais). 1492 metais Aleksandras 
naujais nuostatais pagrindė Lie
tuvos bajorų viešpatavimą. NuoL.S.S. SUVAŽIAVIMAS AMERIKOJ

Lietuvių Studentų Sąjungos 
JAV-bėse visuotinis suvažiavimas 
pr. metais įvyko lapkričio mėn. 
27-29 d. Čikagoje. Jame dalyva
vo apie 200 registruotų sąjungos 
narių.

Prieš suvažiavimą Jaunimo Na
muose įvyko atstovų posėdis, kur 
skyrių atstovai padarė praneši
mus.

Suvažiavimas oficialiai vyko 
Conrad Hilton viešbučio patalpo
se. Atidarymo žodį tarė L. S.S. CV 
pirm. Rimas Vėžys, linkėdamas 
visiems darbingos bei linksmos su
važiavimo nuotaikos. Suvažiavimo 
prezidiuman buvo išrinkti K. 
Skrupskelis ir J. Kregždys, sekre- 
toriatan — M. čikotaitė, D. Ger- 
manaitė, V. Pajaujytė ir N. Re- 
meikytė.

Buvo išklausyta Centro Valdy
bos narių pranešimų, Lituanus 
žurnalo remti komiteto, Lituanus 
redakcijos pranešimo, Studentų 
Gairių pranešimo ir kt. Iš skyrių 
veiklos apžvalgos, R. Stakauskas, 
(anksčiau gyvenęs.Australijoj) pa
brėžė, kad beveik visupse skyriuo
se viena iš svarbesnių problemų, 
kaip įtraukti studentus į aktyvią 
veiklą, o ypatingai, kaip sudomin- 

apie mėnesį prieš egzaminus pa
vyksta studijuoti, bet namuose 
mokinantis dar blogiau, nes stu
dijos prasideda tik 24 valandas 
prieš egzaminą ir be jokios per
traukos tęsiasi ligi pat egzamino...

Šia proga norėčiau padėkoti 
Staskai už jo gerą širdį supažin
dinant mane su kolidžo gyveni
mu, nors tatai buvo egzaminų lai
kas ir jį atitraukiau nuo studijų.

Svogūnas Svogūnaitis 

Čia ir turime minėtąją

tada ir galime skaityti, kad val
stybės ir laisvės reiškėjai Lietuvo
je buvo kilmingieji.

Pagal laiko sąlygas bajorų skai
čius jungtinėje Lietuvos — Len
kijos Respublikoje augo ir 18 am
žiuje sudarė 12-14 nuošimčių vi
sų gyventojų, taigi, lyginant su 
kitais ano meto kraštais, ne taip 
jau maža jų buvo. Žemaičių Se
niūnijoje jis turėjo būti dar di
desnis. žydai ir miestelėnai turė
jo savo '“autonomijas” ir valdėsi 
pagal skirtingas teises. Jie suda
rė apie 15 nuošimčių visų gyven
tojų, taigi balsą turinčiųjų skai
čius dar padidėjo ir įgavo visuo- 
tinesnį charakterį.

Apie šešiolikto amžiaus vidurį 
išryškėjo naujas bruožas — kraš
to atsiklausimas visais reikalais, 
šitas bruožas neišskiriamai sieja
mas su demokratinės laisvės ir 
balsavimų mintimi. M. Radvila 
Juodasis, kuris vadovavo Lietu
vos delegacijai Liublino Unijos 
pasitarimuose, ne kartą yra pa
brėžęs, jog nežinąs, ar kraš
tas sutiksiąs su lenkų reikalą-' 
vimais.
krašto apsisprendimo teisę ir bal
savimų mintį. Jų valstybinė ap
raiška yra seimas arba parlamen 
tas. Tad Lietuvoje valstybės ir 
teisės klausimams spręsti buvo 
sukurta ištisa seimelių ir seimų 
sistema, o Lietuvos delegacijai 
bendrame 1569 m. seime pavyko 
užsitikrinti, kad liktų kaip buvę 
atskiri Lietuvos ministerial, atski
ras valdžios aparatas ir iždas, ats
kira kariuomenė. Lietuva visai 
ateičiai pasidarė savarankiška. 
Teisėms reguliuoti sudarytas sis
temingas ir pažangus Lietuvos 
Statutas, galiojęs ligi 1840 metų. 
Trečioji Statuto laida 1588 metais 
išreiškė savitos valstybės idėją net 
ir tuo straipsniu„kad ne piliečiai 
negalėjo gauti urėdų (valdinių 
vietų) ir negalėjo turėti žemės 
nuosavybės. Apsidrausta iš visų 
šonų: valstybės, kaip vieneto, 
minties išsaugojime ir krašto at- 
klausimo užtvirtinime. Vėliau už
ėję nelaimių laikai šito nesugrio
vė.

Septyniolikto šimtmečio pabaiga 
ir aštuonioliktas amžius matė Lie
tuvoje perdėtą ir nebesveiką lais
vės piktnaudojimą, tačiau iš es
mės apsisprendimo teisės ir vals
tybės nesugriovė tol, kol svetimie-

ti jaunuosius studentus lietuviš
kuoju veikimu.

Lituanus remti komiteto prane
šime R. Minkūnas pranešė, kad 
kovo mėnuo (1960 metais) bus 
paskelbtas Lituanus žurnalui rem
ti mėnesiu. Jis priminė, kad Litu
anus remti yra kiekvieno studen
to pareiga.

Buvo 'pranešta, kad Studentų 
Gairės dabar leidžiamos žurnalo 
forma.

Daugiausia laiko suvažiavime 
buvo skirta įvairių temų nagrinė
jimui. Gal geriausiai išnagrinėta 
buvo “Santykiai tarp jaunimo or
ganizacijų: kova ar bendradarbia
vimas”. Dr. Vyt. Vardys gynė 
bendradarbiavimo poziciją, o V. 
Kavolis kovos naudingumą.

šeštadienį iš ryto diskusijos bu
vo tema “Žvilgsnis ateitin", kurio
se dalyvavo E. Kaminskas, L. 
Mockūnas, R. Stakauskas, o mode- 
ravo R. Mieželis. Pašnekėsys bu
vo ne žvilgsnis ateitin, bet žvilg
snis mirtin. Bendra idėja ta, kad 
lietuvių studentų sąjungos gyveni
mas neturi prasmės ir kad sąjun
ga išmirs. Dabartinė studentų 
veikla pasižymi merdėjimu, pana 
šių į Amerikos masės tuštumą. 
Nors tema buvo įdomiai išnagri
nėta, kalbėtojai buvo perdaug pe
simistiškai nusiteikę.

Viena iš ilgesnių paskaitų buvo 
‘“Lietuviai išeiviai ir politika šian
dien”. Paskaitininkais buvo se
nesnės kartos žmonės iš 4 politi
nių partijų. Pirmuoju kalbėtoju 
buvo krikščionių demokratų part, 
pirm. dr. K. Šidlauskas, o po jo 
sekė buvęs liet, valstiečių liaudi
ninkų pirm. prof. M. Mackevičius, 
ALTS vicepirm. dr. J. Paplėnas ir 
Liet. Fronto veikėjas inž. P. Na- 

iniciatyvą paėmė j sa- 
Žemininkai įgavo reikš-

tautinis atgimimas kt

ji sekėsi atmušti. Tiktai, kaip ka- 
zimierinėje Lietuvoje asmenį ir 
valstybę reikšti perėmė bajorai, 
taip carų ir kaizerių Lietuvoje 
persuktų ir susuktų įtakų nepa
liestas lietuvių tautos sluogsnis 
dabar vėl 
vo rankas.
mės.

Lietuvių 
lo iš visuotinio tautos kamieno — 
laukininkų, nes žemės ūkis buvo 
pagrindinis verslo šaltinis, o kar
tu ir pagrindas šviesuoliams dau
gėti ir darbininkams pragyventi.

Lietuvos atsigavimas yra perė
jęs kelis tarpsnius: žadinimo 
(Daukantas, Valančius, Basanavi
čius, Kudirka, Maironis), pabudi
mo (lietuvių atstovai reichstage 
ir dūmoje), galūtinio formavimo
si (lietuvių seimai Vilniuje, Did
žiojo Karo meto Rusijoje ir išei
vijos Amerkoje), naujo (vienok 
labai seno), valstybinės minties 
apreiškimo nepriklausomos Lietu
vos Respublikoje. Minimi du Lie
tuvos bruožai — laisvės idėja ir 
valstybinė mintis — nenutrūko, 
buvo tęsiami.

čia įdomu, kad laisvės ir vals
tybės minties reiškimasis ne tik
tai grįžo-nuo bajorų į* laisvųjų 
rankas, bet įgavo begalinio visuo
tinumo pobūdį. Tas visus lietu
vius apimąs bruožas, kuris povy- 
tautinėje Lietuvoje uždėjo parei
gų ir suteikė demokratinių lais
vių karo tarnybą einančiam sluog- 
sniui, dabar galūtinai išryškėjo 
balsavimo teisės ir žmogaus lais
vės forma. Jis demokratinėmis pa
reigomis apjungė visus lietuvius 
taip, kaip seniau buvo apjungęs 
bajorus. Nepriklausomybės metai 
vienu ar kitu būdu laisvės ir vals
tybės mintis ne tiktai kad tęsė, 
bet atnaujino jos reiškėjus ir dar 
labiau pabrėžė jau minėtą visuo
tinumo bruožą.

Tartum brangaus verpinio gija 
per visus Lietuvos laikus, per visą 
mūsų gyvenimą ryškiai matomos 
dvi neįkainojamos vertybės: lai
svė ir valstybin
gumas. Tiktai jas išsaugo
dami, galime būti vakarų kultū
ros nariai ir atstovai, nes jos yra 
Vakaruose esančių lietuvių kultū
ros pagrindas, keliamas žmogaus 
sąmonės, apsisprendimo ir sąmo
ningumo.

rutis. Jų mintys ėjo šia kryptimi: 
kad studentai turėtų stipriai verž
tis į šių dienų politiką ir užimti 
senųjų politikų vietas. Jaunimas 
privalomas užimti politines pozi
cijas dėl Lietuvos išlaisvinimo 
Jaunimo specifiniai uždaviniai po
litikoje, nurodyti dr. Paplėno šie;- 
įnešti j politiką naujų idėjų, nau
jų jėgų ir kraujo.

Studentiška tema “Išeivis li.etu 
vis — studentas” kalbėjo p. I. Už- 
girienė, K. Skrupskelis, S. šimo- 
liūnas, moderuojant A. lljasevi- 
čiui. Tema buvo išvystyta paskirų 
pranešėjų įvairiai, nukrypstant 
kartais nuo tikrojo uždavinio.

Jono Meko, poeto, paskaita “Aš 
Amerikonas ir Lietuva XX am
žiaus antroje pusėje. Pervertini
mas ir išpažintis” buvo labai įdomi 
tuo, kad, pagal Meką, naujoji ge
neracija veda žmogų j jo pagrin
dines charakteristikas, kada ofi
cialioji generacija atrodo gailiai, 
nes laikosi visų senų tradicijų, ne
tikrų vertybių. Į kaikuriuos lietu
viškojo gyvenimo reiškinius jis 
pažvelgė labai juodai.

Suvažiavimo organizacinėje da
lyje studentų dalyvavimas ir susi
domėjimas buvo nedidelis. Nuta 
rimai vyko su mažomis diskusijo
mis ir greitu balsavimu. Taip pat 
paskaitose klausytojų skaičius bu
vo mažas.

Buvo keli nusiskundimai, kad 
suvažiavime buvo perdaug paskai
tų ir temų nagrinėjimo. Gal būt ' 
buvę geriau turėti mažiau teriių, 
bet jas išsamiai išdiskutuoti.

Matėsi, kad. suvažiavime rengi
mo komisija daug darbo ir laiko 
pašventė suvažiavimo ruošimui.

Taip pat čia tenka paminėti, kad 
LSS Čikagos skyrius sekm. lapki. 
19 d. suruošė pianisto A. Smetonos 
rečitalį, kuriame dalyvavo daug 
suvažiavimo dalyvių bei Čikagos 
visuomenės. -
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SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

— Polikai-
Universite- 
redakcijos 
Los Ange- 
į Lietuvių

Persiunčiame į “Sov. Sąjungą ir kitu* Eu
ropos kraštu* Jūsų pačių sudarytu* ir pil
nai apdraustu* siuntiniu* iki 44 *v. svorio.

Taip pat turime vietoje didžiausių pasirin
kimą tikrai augštos kokybė* vilnonių me
džiagų, įvairių rūsių odos, šilto* avalynė* 
ir t.t. Viskas urmo kainom.

Mūsų firmoje pigiausiai užsakysite vais
tu* ir maistą (galima siųsti drauge) 
Greita* ir garantuotai tikslu* užsakymų iš
pildymą*. Siunčiame tiesioginiai iš urmo 
sandėlių Europoje.
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HUMANITARINIAI MOKSLAI

HANSA TRADING Goa
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a
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387 LIT. BOURKE ST., MELBOURNE C.I
TEL. MU 4811 ARBA JM 6169

SAV. V. ir R. ANIULIAI

A. Grincevičiūkė,
C. V-bos Pirmininkė

S 
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APIE 1956 M. VĖLINES 
LIETUVOJE

ALB Krašto Kultūros Tary
bos skelbtame rašinio konkur
se laimėjusios antrą premiją 
Emilijos Vaičiulytės, Mel
bourne Parapijos Savaitgalio 
Mokyklos mokinės, rašiny*.

I

1959 .metų studentų suvažiavime 
Canberroje buvo kelta idėja pa
rašyti į lietuviškąją spaudu apie 
Australijos mokyklas ir universi
tetų fakultetus. Vyresnioji karta
čia nesimokė ir turi maža supra
timo, kas mokyklose vyksta ir j 
kokius mokslus reikia leisti savo 
vaikus^ Ta pačia proga buvo pa
siūlyta, kad studentai aprašytų ir 
apie savo, fakultetų darbą, čia tu
rėta galvoje pagelba f Uksams, 
kad tinkamiau pasirinktų studija
vimo kursą. Todėl šiame straips 
nyje pakalbėsim apie humanitari
nius mokslus, tikėdamies, kad vė
liau ir kiti studentai atsilieps 
apie savuosius mokslus.
r Humanitarinius mokslus sun
kiau apibūdinti, kaip pav., inži- 
nieriją _ąr mediciną, nes čia stu
dentas dažniausiai studijuoja vi
sai skirtingus dalykus, negu jo 
kolega tame pačiame fakultete. 
Tuo būdu savaime suprantamą, 
kad baigę hum. mokslus dažnai 
būna visai skirtingos profesijos. 
Baigęs teisę, būsi teisininkas, bai
gęs mediciną — daktaru, tačiau 
baigęs Humanitarinius mokslus 
būsi tuo, ką studijuosi. Studijuo
ti galima viską, bet būna ir su
varžymų. Pavyzdžiui, yra dalykų, 
kuriuos pradedant studijuoti, stu
dentas turi turėti bent brandos 
atestato pažymėjimą, šiuo atveju 
daugumai studentų atpuola kal
bų studijavimas, nors populiariau
sias studijų dalykas vis dėlto, yra 
anglų kalba. (Pereitais mokslo 
metais anglų kalbą studijavo apie 
1400 fuksų).'

Humanitarinių mokslų fakulte
tas universitete yra pats gausiau
sias. Pereitais metais studijuojan
čių skaičius čia viršijo 2000. Iš 
lietuvių tarpo humanitarinius mo
kslus N.S.W. studijavo penki stu
dentai: Z. Bajalytė (Newcastle), 
I. Bieliūnas, R. Cibulskis, V. Griš- 
kaitytė ir V. Lizdenytė (Sydnęy).

Kad įsigytum humanitarinių 
mokslų laipsnį — Bachelor of 
Arts — reikia išlaikyti devynius 
kursus. Tuose kursuose turi būti 
nemažiau trijų ir nedaugiau ketu
rių dalykų. Pasirinkus tik tris da
lykus, studentas negali daugiau 
ir klausyti kaip po tris kursus 
per metus. Pasirinkus keturis da
lykus, pirmaisiais metais galima 
studijuoti keturis dalykus, antrais 
— tris ir paskutiniais — du.

Arts laipsnį galima įsigyti po 
trijų metų, studijuojant pilną lai
ką. Dėl kurių nors priežasčių su- 
sitrukdžius ar studijuojant dali
mis, baigusiu laikomas tas, kas 
išlaiko devynių kursų egzaminus. 
Dažniausiai tatai prasitęsia iki 
penkių metų. Kiek girdėjau, ki
tuose fakultetuose duoda iki dvie
jų pataisų, bet humanitarams 
pataisą sunku gauti, nes jei išlai
kai kurį dalyką, tai tau jį ir už- 
skaito, jei neišlaikai — neužskai- 
to.

Norintieji atsiekti honors laips
nio studijuoja 4 metus. Magistro 
laipsnį galima įsigyti už dviejų 
metų po bakalauro laipsnio. Dar 
toliau studijuoja tie, kurie siekia 
daktaro laipshį.

Arts studentams yra galimybė 
įsigyti ir dar vieną laipsnį. Po 
dviejų metų studijų j;e gali įstoti 
į teisės fakultetą. Teisės fakultete 
studijuojama keturi metai. Po me
tų teisės studijų, reikia baigti 
paskutinieji arts metai, ^įsigyjant 
B.A. laipsnį. Išlaikius egzaminus, 
po šešerių metų galima įsigyti 
du laipsnius — B.A., L.L.B.

Truputis dėl išlaidų. Turintieji 
stipendijas, humanitarai nemoka 
už mokslą, bet knygas reikia pa 
čiam nusipirkti. Kitos smulkios iš
laidos mokamos iš. savo kišenės. 
Neturint stipendijos, reikia mokė
ti už kiekvieną dalyką laike tri
mečio po £ 8. Geografiją studi
juojantiems, reikia mokėti £ 9. 
(Svaru daugiau už atliekamą prak
tiką). Kitaip sakant, klausant tri
jų dalykų, metinis mokslo mokes
tis siektų £ 72., o klausant ketu
rių — £ 96. čia nepriskaitau ki
tų universiteto mokesčių. Knygos 
yra labai brangios. Visų reikalau
jamų knygų humanitaras negali 
įsigyti, todėl labai daug laiko rei
kia praleisti universiteto bibliote
koj. Knygas patartina pirkti uni
versiteto knygyne (Sydn. Univ. 
Cooperative Bookshop) įmokant 
vieną svarą nario mokesčio ir pa
sidarant to kooperatyvo nariu.

Gale metų kiekvienam yra išmo
kama to kooperatyvo pelno dalis 
nuo tos sumos, kurią esi išpirkęs. 
Pereitų metų pelno dalis buvo 
skaičiuojama 20%. Pavyzdžiui, nu
pirkus knygų už £ 20, grąžintų 
atgal 4 svarus. fįumanitarams 
šiam kooperatyvui priklausyti ap
simoka.

AUSTRALIJOS
LIETUVIAI 
STUDENTAI

Studentų Santaros leidžiamas 
Žvilgsnių laikraštis (1959 m. 
gruodis) patalpino Bronės Bo- 
dikonytės rašinį “Vėlinės”, kuria
me ji rašo apie 1956 metų demon
stracijas okup. Lietuvoje. Autorė 
pati savo akimis mačiusi tuos įvy
kius, prisimena studentų organi
zuotą pasirodymą Rasų kapinėse 
ir Vilniaus gatvėse.

Čia ji rašo: “Vos įžengus į ka
pines, visus pagauna ta gūdi tyla, 
kokia tegali būti mirusiųjų mies
te. Ir staiga, ši tyla sudrumsčia
ma “Lietuva Tėvynė mūsų!’ gai
dos, kuri liejasi nors iš jaunų krū
tinių, bet stipriai ir galingai, nus
telbiant nėt šimtamečių medžių 
ošimą. Ji paliečia ausį ir užgauna 
širdį kiekvieno, kuris yra gyvas ir 
dar nekurčias... Vėliau pasigirdo: 
“ Lietuva brangi”. Bet kuo toliau, 
tuo melodijos garsai vis mažiau ir 
mažiau tepasiekdavo ausį — ji to
lo išėjimo link...”

Taip pat rašinyje yra pasako
jama apie demonstracijų organi
zatorių suėmimus ir jų nubaudi
mus. Rašoma, kad demonstracijų 
auka tapo Ped. instituto gamtos- 
geografijos fakulteto absolventas

Būtų geriausiai, visiems fuk- 
sams nusipirkti Arts Handbook. 
Ji kaštuoja vos kelis šilingus. Ten 
galima rasti visos žinios. Ji yra 
naudinga pradžioje per visus me
tus. Ten surašyta visų metų pro
grama, be kurios sunku susigau
dyti.

Sunku sužinoti tikslų visos Aus
tralijos lietuvių studentų skaičių, 
nors Centrinė Valdyba ir turi apy
tikslę 1959 m. statistiką. Pagal 
ją šiuo metu turėtų būti šie Aus
tralijos liet. studentų skaičiai: 
Adelaidėj — per 20; Brisbanėj — 
8;-Canberra j — 7; Melburne — 
22; Sydnėjuj — 55.

Iš viso jau aanksčiau baigusių 
studentų yra per 21: Adelaidėj — 
? ; Brisbanėj — 2; Melburne — 
7;- Sydnėjuj — 12.

Kadangi laukiant pataisų re
zultatų, dar negalima konstatuoti 
galutinio š.m. baigusiųjų skai
čiaus, tačiau jau yra žinomi šie 
baigusieji:

Adelaidėj — Vytautas Navakas 
(Elektroinžinierija), Kristina Var
naitė (Mokytojų kolidžas);

Brisbanėj — Rimgaudas Budrys 
(Gamta-Matematika);

Canberroj — Gražina Biveinytė 
(Teisė), Bruno Jarašius (Humani
tariniai Mokslai);

Melburne -— Ina čėsnaitė (Hu
man. Moks.), Rūta Laisvėnaitė 
(Hum. Moks.), Liucija šeštakaus- 
kaitė (?), Irena Tamošaitienė 
(Hum. Moks.);

Sydnėjuj — A. Grincevičiūtė 
(Odontologija), R. Katauskas (Ci
vilinė Inžinierija), J. Kazokienė' 
(Odontologija), K. Kemėžys 
(Gamta-Matematika iy Geologija) 
ir M. Osinaitė (Farmacija).

Šia proga sveikiname visus fi
listerius.

Vytautas sėdėjo tamsiam Krė
vos kalėjime. Jo išvargusios akys 
nematydamos žiūrėjo į drėgnas, 
purvinas grindis, bet grindų ne
matė. Nematė ir dviejų kareivių, 
kurie tyčiojos iš jo, stebėdami jį 
pro tarpelį duryse. '

Staiga Vytautas ^uolė ant ke
lių ir karšta malda veržėsi iš jo 
širdies:

— “Dieve, gelbėk Lietuvą nuo 
priešų, Dieve, jeigu girdi mano 
maldą...! — ir sukniubęs ant 
grindų paslėpė veidą rankose...

Vėjas staugė lauke. Tamsu, šal
ta ir drėgna kalėjime, bet Vytau
tas to viso nejautė, buvo per
daug skausmo prislėgtas.

— “Jei Jogaila būtų geras, jei 
jis būtų garbingas, viskas būtų 
tvarkoj. Ar atsiras nors vienas 
kuris galėtų gelbėti Lietuvą nuo 
priešų” — galvojo Vytautas.

Tą naktį Vytauto žmona ir jos 
tarnaitė irgi blaškėsi skausmo, 
sielvarto ir abejonių kankinamos:

— “Kaip ilgai teks Vytautui 
laukti Kęstučio likimo...?”

Rytui išaušus jos išsirengė lan
kyti Vytautą kalėjime. Sargai jas 
žinojo ir be jokių kliūčių pralei
do. Girgždančios kalėjimo durys 
pažadino Vytautą iš sunkių min
čių.

Nuo jo veido pradingo neviltis 
ir skausmas. Kalėjimo sargai įlei
do lankytojas ir vėl užrakino du
ris. Tarnaitė negaišo brangaus lai
ko. Puolė Vytautui po kojų ir 
verkdama maldavo:

— “Valdove, pasigailėk Lietu
vos ir savęs! Pasikeiskime rūbais, 
sargai nepažins, mes esame vieno
do ūgio!”

— “Bet ar žinai, kas Tavęs 
laukia?!” — prašnibždėjo susijau
dinęs Vytautas.

— “Taip, žinau, kad būsiu nu
žudyta, Bet aš tik paprasta mer
gaitė, o jeigu Tu žūsi, su tavim 
pražus visa Lietuva... ”

Vytautas krūptelėjo. Taip, Jo
gaila jam rengia Kęstučio likimą. 
, — “Tu esi Dievo siųsta!” — su
šnabždėjo drebančios lūpos.

— Algis Virbalis. Už poros mėne
sių po įvykio buvo jo teismas ir 
jame jis buvo kaltinamas už ne
sveikų idėjų skleidimą jaunimo 
tarpe. Jį gynė net Instituto por- 
torgas, pareikšdamas, jog jaunuo
lis tai darė pats nesuprasdamas, 
būdamas politiniai nesubrendęs.

— Aš žinojau, ką aš dariau, ir 
ką dariau — dariau sąmoningai,
— jis prisipažino. Teisėjas tada 
padarė sprendimą: “Aštuoni metai 
sunkiųjų darbų kalėjimo”.

(D.I)

Pereitame “Studentų Žodyje” 
IV A.L.S.S. Suvažiavimo aprašyk 
mas nebuvo tiksliai pilnas, šia 
proga norėčiau kiek patikslinti ir 
prdėti keletą naujai prisimintų 
akimirkų.

Kol. Irenos Tamošaitienės ir 
Irmos Laisvėnaitės inicialai buvo 
parašyti J., o kol. Donato Dundės 
inicialas buvo visai praleistas.

Straipsnyje parašyta; "Šia pre 
legento paskaita užsibaigė ir ofi
cialioji suvažiavimo dalis...”. 
Tiksliau būtų: “oficialoji suvažia
vimo atidarymo dalis”.

Minint pavardes asmenų, kurie 
talkavo ekon. p. čeičiui, buvo pra
leista p. Osinienės pavardė.

Aprašant studentų susirinkimą, 
taip pat buvo praleistos dvi pa
vardės: sekretorės kol. K. Briedi- 
kytės ir patarėjo — kol. A. Ol
šausko.

Liečiant “St. Ž.”, turėjo būti 
paminėta kol. Daukaus sugestija, 
patarianti kolegoms įsteigti sub 
redakcijas, jei jie patys nedrįstų 
rašyti individualiai. Sub-redakcį- 
jos galėtų atlikti ir paskatinimo 
pareigas.

Suvažiavime dalyvavo per 60 
studentų-čių.

Svarstant 1960 m. Australijos 
Liet. Stud, suvažiavimo vietą, ne
buvo galvota niekam užbėgti už 
akių, nes studentai tikrai respek
tuoja bendruomenės vyresniuo
sius ir ypač Krašto Valdybą.

Braddon parapijos klebonas sa-

Kalėjimo durys atsidarė ir, kaip 
paprastai, kunigaikštienė su tar
naite praėjo sargybas. Laimingai 
praėjo pro kalėjimo vartus ir lai
mingai pasiekė kryžiuočių žemes. 
Jei ta karžygė mergelė nebebūtų 
savęsx paaukavusi, kas žino, gal 
Lietuvos dabar visai nebūtų pa
sauly.

SYDNĖJAUS STUDENTŲ KOVO 
MĖN. VEIKLOS PROGRAMA

Kovo 12 d. — gegužinė Niel
sen’s Park. (Smulkesnės informa
cijos suteiktos vasario 5 d. susi
rinkime).

Kovo 13 d. šv. Mišios Camper- 
downo bažnyčioj — 12 vai., pir
mo trimestro intencija — studijų 
sekmei.

Kovo 5 d. Initium Semestri 
Bankstowno Liet. Nam. “Daina
va”. Pradžia 7 vai. vak.

Kovo 20 d. Pabaltiečių studen
tų ekskursija į gamtą. Smulkes
nių žinių dar neturima.

Studentų Valdyba

Išėjo iš spaudos naujas lietuvių 
liaudies meno albumų tomas. Šis 
tomas skirtas keramikai. Yra per 
400 nuotraukų: ąsočių, vazų, švil
pynių ir kt. Leidinį paruošė prof. 
Galaunė.

Kitų leidinių tarpe pasirodė ir 
du tomai Konstantino Jasiukaičio 
raštų. Tai “apie sunkią vaikystę 
buržuazinėj priespaudoj”. Vaikys
tės vargus pasakoja: Kipras Pet 
rauskas, Antanas Žmuidzinavičius, 
Zigmas žemaitis ir kiti.. Išleistas 
ir naujas jauno rašytojo Vytauto 
Petkevičiaus romanas “Priemies
čio žmonės”. Irgi apie vargus 
"buržuazijos laikais”, iš Kauno 
darbininkų gyvenimo. 

vo žodį tarė susirinkimui įpusėjus.
Štai ir linksmesnės suvažiavi

mo akimirkos.
Dūkstant prie Cotter upės,, fuk- 

sai sumanė iškrėsti šposą. Visi dai
nuoja liaudies dainas ir staiga 
klyksmas! Kas atsitiko? Kol. Rū
ta Laisvėnaitė išsigando, kai vie
nas fuksas įteikė jai šlapią varlę.

Tą pačią pavakarę vienas iš ko 
legų, mėgstąs dažnai pabuvoti 
merginų tarpe, mėgino jas tarpu
savy supažindinti, bet Zina jam 
pripylė pilną marškinių kišenę li
monado, pas Dalią jis pamiršo fo
to aparatą ir iš baimės lakstė, 
neatsimindamas, kuriai paskolino 
saulės akinius.

Važiuojant namo, vienas kolega 
kažkodėl sumanė patikrinti savo 
auto sandėlį. Pažiūrėjęs, rado jį 
pilną tuščių alaus bonkų.

Kitos dienos susirinkime, Brad
don klebonui iš salės išėjus, vie 
nas dėl pokšto užklausė: “O kas 
dabar? Gal Menzies ateis?” Men- 
ziui neatėjus, susirinkimą tęsėm 
toliau, čia atsirado kolega su pa
siūlymu, kad kitą kartą skaitytu
me paskaitą ar pravestume semi
narą savo jėgomis, kad nereikėtų 
(kaip šį kartą) prašyti vyresniųjų 
pagelbos. Kadangi jis baigė geo
logiją su pirmos klasės atžymiu, 
tai buvo pasiūlyta jam kitais me
tais skaityti paskaitą iš geologi
jos.

Svogūnas Svogūnaitis

Sofijos Jonynienės vadovėlis li
tuanistinių mokyklų penktajam 
skyriui “Lietuvos laukai” jau iš
ėjo iš spaudos. Išleido JAV LB 
Kultūros Fondas, Leidimą finan
savo Ilinois Lietuvių Gydytojų 
Dr-jos Pagalbinis Moterų Viene
tas. Iliustracijas parinko ir iš da
lies pats iliustravo dail. VI. Vijei- 
kis, kurio spaustuvėje knyga ir iš
spausdinta. Knyga pradedama 
Vikt. Šimaičio sukurto eilėraščio 
motto “Lietuva, mano žemė gim
toji”. Knyga papuošta spalvotu 
aplanku, eile spalvotų meniškų 
paveikslų ir gausiu skaičiumi ilius
tracijų. Čia užtinkame gausiai ei
lėraščių ir prozos ištraukų ir kū 
rybos vysk. Valančiaus, Vaižgan
to, L. Žitkevičiaus, I. Šeiniaus, 
Ks. Vanagėlio, St. Džiugo, J. Jan
kaus, St. Tomarienės, V. Nemu 
nėlio, V. Pietario, B. Sruogos, A. 
Giedriaus, J. Švaisto, B. Vovery
tės, Z. Gavelio, Pr. Mašioto, Ber
nardo Brazdžionio, L. Petravi
čiaus, A. Barono, P. Jurkaus, K. 
Inčiūros, A. Vaičiulaičio, Lazdy
nų Pelėdos, J. Mackevičiaus — 
Nord, K. Grigaitytės, P. Vaičiū
no, L. Žitkevičiaus. Kaip įvade 
paaiškinama, vadovėlis apima visą 
programoje numatytą lituanistinių 
dalykų kursą: literatūros skaiti
niui, tėvynės pažinimą, gramati
ką ir dainavimą. Tekste, paįvairin
tame mįslėmis, patarlėmis, nuro- 
iomi gramatikos pratimai, duodami 
sakinio dalių aptarimai, supažin
dinama su linksniavimais, asme
navimais, sausus dalykus suredu- 
kuojant iki minimumo, įterpiant 
tarp įdomių skaitinių; gausu dai
nų su, gaidomis. Vadovėlis daro 
gražų įspūdį, vaikams patrauklus.

D.I.

LABAI SVARBI INFORMACIJA
i! 

Jeigu visos siuntinių firmos už 11 *v. svorio I 
siuntiniu* ima maždaug £ 6 manipuliacinių | 
mokesčių mes gi už 44 *v. svorio siuntinių j 
persiuntimą skaitome nte £24, kaip kad Jum* j 
tektų kitur sumokėti, bet tik £14.

Venkite didesnių siuntinių dalinimo, ne* tai | 
labai pakelia persiuntimo išlaidas. Reikalau- i 
kite mūsų katalogų arba atsilankykite asme
niškai. Mielai suteiksime tikslia* ir bešališka* 
informacija* visuose siuntinių reikaluose.

KULTŪRINE
KRONIKA

★ Povilas Matulionis — šitokiu 
pavadinimu Ant. Rukuižos knyga 
jau platinama JAV-se. Tai Lie
tuvių Profesorių Draugijos Ame
rikoje leidinys Nr. 1, su 1960 m. 
data, kada suėjo 100 metų nuo 
prof. Matulionio gimįmo. Knyga 
turi 82 puslapius. Joje aprašoma 
prof. Matulionio jaunystė, veikla 
iki 1918 m., darbuotė Nepriklau
somoje Lietuvoje, apibūdinamas 
jis kaip visuomenininkas ir žmo
gus, informuojama apie jo senat
vę. Suglaustai duodamos prof. 
Matulionio gyvenimo datos ir jo 
išspausdintų rašinių, žemėlapių ir 
kitokių darbų sąrašas. Pabaigoje
— veikale minimų asmenų ir vie
tų. rodyklė. Knyga gausiai ilius
truota, papuošta menišku, miški
ninko profesijai pritaikytu, virše
liu, sukurtu dail. V. Vijeikio, ku
ris ir spaudos darbą atliko.

★ Vitalis Žukausko straipsnis 
apie lietuvių teatrą įdėtas italų 
enciklopedijoje Enciclopedia Del
io Spettaculo.

★ Dalilė Valančiūtė 
tienė, baigusi Illinois 
tą, buvusi Lituanus 
narė, dabar gyvenanti 
les, Calif., pakviesta
Dienų redakcinę kolegiją redakto
re.

★ VI. Sidzikausko liudijimas 
apie įvykius okupuotoje Lietuvo
je yra išspausdintas Priešameriki- 
nei Veiklai Tirti komiteto leidiny 
“The Crimes of Khrushchev”. ..

★ Lietuvė Lenkijoj ir Čekoslo
vakijoj. Archeologė dr. M. Gim
butienė apie savo kelionę į Len
kiją, Čekoslovakiją bei kitus Eu
ropos kraštus papasakojo Bostono 
lietuviams Amerikoj ir parodė pa
veikslus. Ypač visi domėjosi Pun
sko apylinkių nuotraukomis. Po
būvį suorganizavo Bostono vilnie 
čiai.

Dr. M. Gimbutienė suminėjo, 
kad Čekoslovakijoj žmonės gana 
paniurę ir prastai apsirengę, net 
ir miestuose. Kaimas esąs beveik 
visai sukolektyvintas ir jame ge
rokai skurdo. Lenkijoje pragyve
nimo lygis gal žemesnis už Čeko
slovakijos, bet ten nuotaikos žy
miai laisvesnės. Taip pat ten mies
tuose bent moterys gražiau ap
rengtos. Varšuva, kurios vaizdų ji 
rodė nemažai, atstatyta didele da
limi tokia, kokia ji buvo prieš tai
— visi pastatai stengtasi atstaty
ti jų turėtame stliuje. Parodyta 
nemaža nuotraukų iš lenkų pusėje 
esančios Lietuvos dalies — Puns
ko. Ten sunkiai patenka iš Vaka
rų siunčiamas spausdintas žodis 
ir tokių siuntinių ten esą žmohės 
bijo. Šiaip materialinės paramos 
jiems labai reikia.

★ Arch. J. Mulokas paprašyta* 
vienos didžiulės amerikiečių fir
mos suprojektuoti rūmus pagal iš
statytus jo pavyzdžius Pasaulinė
je Parodoje Chicagoje, — lietu
vių skyriuje.

A- Juozas Bagdonas — skulpto
rius ir tapytoja*, nesenai atvykęs 
iš Kolumbijos, Bogotos miesto, 
apsigyveno Vašingtone, kur įruošė 
nemažą studiją. Joje turi 3 kros
nis keramikai deginti ir kt. prie
taisus stambesniems skulptūros 
darbams liedinti.

Dailininkas Juozas Bagdonas 
šių metų pradžioje projektuoja 
suruošti savo darbų parodą Va
šingtone, o vėliau gal ir Čikago
je.
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PO JUBILĖJINIO
SĄSKRYDŽIO

kad

bū- 
va-

Praėjus X-tam jubilėjiniam sąs
krydžiui, norėčiau atskleisti kitų 
medalio pusę. Pati šventė pavyko 
gerai ir tvarkingai. Tačiau kas 
nedirba, tas ir klaidų nedaro. Bū
ta tų klaidelių ir šiame sųskrydy- 
je. Norėčiau jas paryškinti, 
jos nesikartotų sekančiuose.

Pirmiausiai — įvykusio ar 
simųjų sųskrydžių nederėtų
dinti “Tautinė Olimpiada”. Tau
tinė olimpiada vyko Laisvoje Lie
tuvoje, dalyvaujant lietuviams 
sportininkams iš viso pasaulio. 
Varžybos buvo gana plačios, čia 
gi dalyvauja tik Australijos lietu
viai sportininkai ir, be to, siauru 
mastu (krepšinis, orinis, lauko ir 
stalo tenisas bei šachmatai). Man 
atrodo, kad geriausias ir tinka
miausias vardas būtų: “Australi
jos Lietuvių Sporto sąskrydis”. 
Labai gerai, kad Adelaidė paga
mino sąskrydžio vėliavų. Ji ir ski
riasi nuo Tautinės Olimpiados vė
liavos. Būtent, joje Vietoje vals
tybės vėliavos, yra įkomponuota 
tautinė vėliava. Būsimuose sąs
krydžiuose jų turėtų nešti ne tas 
klubas, kuris neturi vėliavos, bet 
šventės rengėjai, t.y. sportininkas 
iš tos vietovės, kur ruošiamus 
sąskrydis, o jos palydovais turėtų 
būti po vieną sportininkų arba 
sportininkę iš kiekvieno klubo. 
Tai būtų simboliška, kai vėliava 
jungia visus Australijos sportinin
kus.

Salėje vyko pranešimai per mik
rofonų. Būtų gerai, kad progra
mos pakeitimus praneštų taip pat, 
suteikiant galimybę žiūrovams pa
daryti pataisas programoje.

Turint galvoje, kad kiekviena 
vietovė turi nuosavus namus, bū
tų labai gerai, kad rengėjai su
rastų vienų laisvų vakarų ir su
ruoštų sportininkanis pasišokimą 
(aišku, be svaigalų, nes sporti 
ninkai negeria). Visi žinome, kad 
jaunimas mėgsta šokius. Būtų ge
ra proga daugiau susipažinti ir 
pabendrauti. Nauda būtų labai di
delė. Susidarytų šiltesni santykiai 
tarp sportininkų. Tiesa, 
Naujų Metų balius, bet čia 
tininkai pražuvo minioje.

Lietuvių Rinktinės prieš
Australijos Rinktinę krepšinio var
žybas reikėjo daryti antrųjų die
nų, o ne nukelti į galų, nes po 
keturių ar penkių dienų įtemptų 
varžybų krepšininkai yra pervar
gę, kas aiškiai matėsi. Savaime 
aišku, kad po vienos dienos žai
dimo galima jau sudaryti rinktinę. 
Būtų svarbiau išbandyti savo jė
gas dar esant pajėgiems ir ne- 
nuvargusiems. Paskutiniųjų var
žybų dienų ir uždarymas užsitęsė 
per ilgai. Galima pradėti žaidynes 
anksčiau, kad užbaigus apie 2 vai. 
Užsitęsus uždarymo ceremonijoms, 
žiūrovai pradėjo skirstytis ir iki 
galo liko vos pora desėtkų. Visi 
skubėjo j namus persirengti ir 
vykti į Naujų Metų sutikimų. 
Keistai atrodė, kai buvo šaukia
mas sportininkas pasiimti diplo
mo, kaip nepraleidęs nei
varžybų sąskrydžiuose, o jo tuo 
tarpu jau nebuvo salėje. Geriau
siai būtų buvę diplomus įteikti 
klubų atstovams ir jie, grįžę į na
mus, būtų sušaukę savo klubų su
sirinkimus ir iškilmingai juos įtei
kę savininkams. Įspūdis būtų bu
vęs žymiai didesnis ir iškilmin
gesnis ir nereikėtų bėgti kaip į 
gaisrų, norint pasiimti diplomų.

Taip pat keletas pastabų ir dėl 
Jubilejinio leidinio. Pats leidinys 
savo išvaizda gana gražus ir ge
ras, bet neturiningas. Pirmiausiai 
jame trūksta sąskrydžių istorijos 
ir žinių apie pirmąjį sąskrydį Mel
burne. Visiškai nepaminėtas tuo 
laiku buvęs FASK’o įgaliotinis 
Australijoje p. L. Baltrūnas, ku
rio dėka ir įvyko pirmasis sąskry
dis. Jis yra įdėjęs daug energijos 
ir sielos, organizuodamas pirmąjį 
sąskrydį. Minimas dešimtmetis, o 
leidinyje užsimušęs nerasi apie tų

dešimtmetį. Ateityje, ruošiant pa
našius leidinius, reikėtų kreiptis 
pas tokius asmenis ir išspausti 
reikalingus straipsnius. Taip pat 
reikėtų duoti daugiau biografinių 
žinių apie žymesnius sportininkus 
bei sportininkes.

Na, ir paskutinė pastaba būtų 
dėl Vyr. sporto komiteto būstinės 
nustatymo. Keistai atrodo, kad 
sąskrydis vyksta viename mieste, 
o komitetas išrenkamas visiškai 
priešingo j e-^Jęryptyj e. Ateityje są
skrydžio rengėjas turėtų būti 
Vyr. sporto komitetas, o ne atski
ras klubas. Savaime aišku, kad 
vienas komitetas negalėtų pats 
visko apimti ir tam reikalui turė
tų sudaryti komisijas, kaip — 
sporto šventes pravedimo, sporti
ninkų sutikimo ir apgyvendinimo, 
informacijos, finansų ir t.t., kvie
čiant į tokius komitetus daugiau 
žmonių,1 arba kooptuojant pagal 
komiteto nuožiūrą.

Čia aš nieko nenoriu nei kaltin
ti, nei užgauti, bet tik pažvelgti j 
vaizdą per antrą akinių pusę, kad 
būtų išvengta ateityje pasitaikiu
sių klaidelių.

Ju-Ra

buvo 
spor-

Pietų

PASTABA: Atsakant į padary
tus užmetimus X-čin Leidiniui, 
pirmų pirmiausia reikia tik džiaug
tis ir dėkoti buv. ALFAS v-bos 
pirmininkui V. Daudarui, jog jis, 
atsisakius šventės rengėjams, su
tiko paskolinti ir savais pinigais 
sumokėti visas jo leidimo išlaidas, 
kas, žinoma, tik ir įgalino reikalo 
realizavimą. Dėl esamo jame turi
nio, tai buvo nuspręsta nekartoti 
visų 5-čio metu išleisto leidinio 
detalių, kuriose buvo duota visų 
klubų ir švenčių platesnė statis
tika. Turint finansines galimybes, 
o jų čia dar kol kas neįmanoma 
rasti, platesnis leidinio suredaga- 
vimas būtų buvęs ne per sunkus, 
nes visi prašytieji iš klubų asme
nys (už ką dar sykį jiems nuo
širdžiai dėkoju) medžiagą atsiun
tė labai greitai ir tvarkingai, iš
skyrus, kaip minėto straipsnio au
torius su apgailestavimu paminė
jo, p. L. Baltrūną ir dar keletą 
buv. mūsų žinomųjų sportininkų, 
kurie jau keliais panašiais atvejais 
nesiteikia ne tik ką nors parašy
ti, bet ir bent trumpu žodžiu į 
asmeninius prašymus atsakyti, 
taip, kad su dideliu apgailestavi
mu turėjome pasitenkinti ir be 
jų.

X-čio Leidinio Redaktorius

X CIO ŠVENTES 
TENISAS

Daugumas Australijos lietuvių 
kolonijų į šią sporto šventę buvo 
atsiuntę ir lauko teniso koman
das. Tenisištams buvo sudarytos 
labai geros sąlygos: nepilna my
lia į Forrestville salę, kur vyko 
visos rungtynės, geros šoninės 
aikštės, leidžiant naudotis visais 
klube esamais patogumais, net ir 
kantina, kurioje galima buvo gau
ti ir alaus. Tačiau tenisininkai 
alučiu nesinaudojo.

Lošimo lygis, matuojant Aus
tralijos štandartu, nebuvo aukš
tas. Australijoje, kaip žinome, te
nisas yra labai populiarus ir labai 
aukšto lygio. Lietuviams, išskyrus 
vieną — kitą, reiktų dar daug 
treniruotis, kad pasiektų australų 
apygardų (district) komandų ly
gį. Mūsų mergaitės, atrodo, dar 
tik nesenai pradėjo tenisu domė
tis.

Vyrų komandinėse rungtynėse 
Adelaidė laimėjo pirmą vietą be 
pralaimėjimo. Geelongas antrą vie
tą, išlošdamas prieš Melburną ir 
Hobartą. Hobartiskiai išlošė prieš 
Melburną, palikdami jį paskutinė
je vietoje. Buvo žaidžiamoš ir vy
rų individualinės bei dvejeto rung
tynės. Vyrų individualines laimėjo 
jaunas Adelaidės tenisininkas S. 
Zablovskis, o dvejetus — Remei
kis su Čibiru. Mergaičių koman
dines rungtynes laimėjo Geelon
gas, antrų vietų — Adelaidė, tre
čią — Hobartas. Individualines 
rungtynes laimėjo geelongiškė L. 
Šimkutė.

Komandinių rungtynių nugalė
tojams, Adelaidės vyrų komandai, 
buvo įteikta Adelaidės lietuvių 
choro “Lituania” padovanota per
einamoji taurė. Geelongo mergai
čių komandai buvo įteikta skydas.

Kadangi lauko tenisas yra nau 
ja sporto šaka mūsų sporto šven
tėse (nors tai ir nėra pasitei
sinimas), tai neišvengta ir klaidų, 
kurias praktika vėliau parodė.

lentelė 
nesikirto

vauti kitose sporto šakose, laikas 
nebuvo griežtai nustatytas. Buvo 
tikimasi, kad kiekvienas ateis žais
ti pirmai laisvai valandai pasitai
kius, Bet taip neįvyko. Todėl 
antrų ir trečių dienų, žaidėjams 
neatvykus, jie buvo braukiami iš 
sųrašų. Ta aplinkybe paskutinėse 
dienose privertė norinčiuosius da
lyvauti rungtynėse žaisti daugiau 
rungtynių, nei jiems buvo nau
dinga. Tatai žemino žaidimo lygį, 
nes žaidėjai buvo per daug pa 
vargę. Pavyzdžiui, A. Remeikis 
paskutinę dienų turėjo pradėti 
žaisti 8 vai. ir beveik be sustoji
mo buvo aikštėje iki 15 vai., ka
da žaidė individualinių rungtynių 
finalų — ir, suprantama, pralo
šė, nes buvo jau per daug pavar
gęs. •

Kitų metų šventės rengėjams 
patarčiau, kad individualinių ir 
dvejeto žaidynių pirmam ratui 
paskirtų pirmų dienų, antram — 
antrų ir t.t., o tuo laiku nežaidžiu- 
sius — išbrauktų. Tuo būdu žai
dėjams nereikėtų vienų dienų žais
ti visus ratus.

Kaip ten bebūtų buvę, tenisinin
kai aikštelėse praleido laikų labai 
sportiškai ir maloniai, ir dalyvavi
mas šioje sporto šventėje jiems 
atnešė daug nabdos ir patyrimo.

S. Čibirą*

Vyrų krepšinio I-mos komandos 
žaidėjas L. Urmonas buvo susi, 
žeidęs laike treniruotės kojų, bet 
šiuo metu jau taisosi, nors ligi 
žiemos sezono nežada žaisti.

Geelongo sporto klubas “Vytis” 
yra pakvietusi mūsų krepšininkus 
-kės atvykti Velykų metu drau
giškoms rungtynėms į Geelongų.

A.L.F.A.S. Valdybos pirminin
kas ir mūsų vyrų I-mos krepšinio 
komandos treneris S. Urnevičius 
šiuo metu yra paėmęs sveikatai 
pataisyti atostogų ir laikinai ne
dirba. Sportininkai linki Jam grei
to pagijimo ir nori greitai matyti 
savo tarpe.

VYTIS II (MERGAIČIŲ) — 
NORTH ADELAIDĖ 76-33 (38-18)

B.N.

Jaunosios vytietės ir toliau aki
na triuškinaančius laimėjimus ir 
stipriai stovi pirmoje vietoje var
žybų lentelėje. Matydamos lengvą 
laimėjimų mūsų žaidėjos nerode 
didelių pastangų ir dažnai dvi gy
nėjos turėjo atlaikyti visų prieši
ninkių penketukų. Po šių rungty
nių žaidėjos turės dviejų savaičių 
pertraukų. Taškai: Andriušytė 39, 
D. Radzevičiūtė 28, L. Radzevi
čiūtė 7 ir Baškutė 2. Taškų ne
pelnė, bet nuoširdžiai kovojo gy
nime Kapočiūnaitė.

5 STANDARTINIAI SIUNTINIAI I LIETUVĄ |
NR. 4. — svoris 14 lbs. 6 yds medžiagos eilutei, suknelėms, 
10 yds medžiagos vyrų eilutėms, 16 yds — 5 eilutėms — £ 23.8.3. ft 
NR. 5. — svoris 16 1b*. 6 yds medž. eilutei ir suknelei, 10 yds N 
medž. 3 vyrų eilutėms. Viso 16 yds — su persiuntimu £ 22.10.0. g 
Ateikit pažiūrėti pavyzdžių, tokių medžiagų už tų kainų niekur ft 
negausit. Pas mus galit užsakyti visokiausių medžiagų, įrankių § 
ir prekių. Nuo savo pigaus kainoraščio duodame dar 5% nuo- g 
laidą. Pristatymas garantuotas ir greitas. g

N. BUTKŪNAS, 9 Cowper st., St. Kilda, Vic. XJ 4671 g
A.KLIMAITIS, 313 Bulwer st., Perth, W.A. 28 2315. ::
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Komandinėm rungtynėm 
buvo sustatyta gerai, 
su jokiom kitom rungtynėm, nors 
tie patys sportininkai dalyvavo 
įvairiose sporto šakose.

Individualinėse ir dvejetuose, 
nenorint žaidėjoms trukdyti daly-

Adelaidėje
KREPŠININKAMS ŽINOTINA

Š.m. vasario 28 Lietuvių Namų 
sporto aikštelėje 4 vai. po pietų 
įvyks krepšinio rungtynės tarp 
jaunimo ir senimo rinktinių. Mū
sų jaunosios krepšininkės taip pat 
žais prieš pirmų mergaičių koman
dą. Vėliau bus rodoma Spoi’to 
šventės spalvotas filmas. Visi kvie
čiami ir laukiami atsilankant.

Laikinai yra pasikeitusi krepši
nio treniruočių tvarka. Treniruo
tės dabar vyksta šeštadieniais nuo 
1 vai. iki 3 vai. po pietų Forest- 
villėje ir sekmadieniais po pietų 
Lietuvių Namų sporto aikštelėje.

Beveik visi žaidėjai — jos mo
ksleiviai, žaidžią už mūsų klubų, 
išlaikė egzaminus, kaikurie su la
bai puikiais pažymiais, tuo paro
dydami, jog sportas netrukdo mo 
kslui.
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.*. Jei norite pirkti CANBERROJE

NAMUS arba BIZNĮ, |
Jums draugiškai patarnaus ir paskolas parūpins

CITY ESTATE AND BUSINESS BROKERS 1 
f 
i

I
GROUND FLOOR MLC BLDG., CITY — CANBERRA A.C.T. 

& Telef. J 4785 privalu* J 2943

DANE’S PHARMACY
K.E. DANE, Ph. C., M.P.S.

Kalėdų dovanos, visų rūšių vaistai, vaistai iš Europos, vokiška
kosmetika Mouson. Kalbama lietuviškai.

THE ARCADE, JOHN STREET
Phone UB4218 CABRAMATTA

MURRAY’S f
xIHEALTH FOOD STORES 

91 Darlinghurst Road, Kings Cross Sydney, 
Australia. 

PHONE 35-5795
Vienintėlė firma Australijoj, kuri turi teisę siųsti drabužių 

maisto siuntinius TIESIAI į Estiją, Latviją, Lietuvą, USSR 
Ukrainą.

Nuo 1959 m. sausio 1 d. USSR vyriausybė nustatė muitus
visoms prekėms. Sąskaitos daugiau nereikalingos.

Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ, TIESIAI 
Jūsų giminėms, PASTŲ, bet ne laivais.

Mūsų firma dirba jau 12 paskutinių metų. Siuntiniai pasie
kia gavėjus per 2 — 2 i mėn. Oro pašto siuntiniai per 10 — 12 
d. Oro pašto išlaidos 14/- už į svaro. Mes neturime ryšio nei 
su Londonu, Švedija ar Danija.

Jūs galite pirkti viską, ką Jūs norite, ir mes garantuojame, 
kad siuntinys bus tikrai pristatytas. Reikalaujant, mes prisiun- 
čiame paštu Jums katalogus.
AGENTS:

SYDNEY, N.S.W.: M. & N. Pekic, Grocer, 143 Cabramatta Rd., 
Cabramatta, N.S.W. Tel.: UB 2082.
Olympic Surplus Store*, 293 Church Street, Parramatta, N.S.W. 
Tel.: YL 9728. K
M. Cibulskis, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578. 
NEWCASTLE, N.S.W.: Fry’* Delicatessen, 557 Hunter Street, 
Newcastle, N.S.W. Tel.: B3596.
MELBOURNE, VIC.: Cental Co. 114 Elizabeth St., Melbourne, 
2nd Floor, Tel.: MF 8498 arba 63-8498.
PERTH, W.A.: S. & L. Furni»her», 229 Newcastle Street, Perth, 
W.A. Tel.: BA 7842.
ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eica., 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon 
Adelaide, S.A. Tel.: J 2879.
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J. Strautins
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SIŪLO:

Lengvo* išsimokėjimo sąlygos ir 
saviem* tautiečiam* žymi nuolai
da. Pristatome visur neapmoka' 
mai.

KAINA — PIGIAUSIA PRADE
DANT NUO 119 GNS. 6 TELEVI
ZIJOS APARATŲ MODELIAI 
NUO 169 GNS.

GERIAUSIAS ELEKTROS REIKMENŲ 
PREKES.

KREIPTIS:

Galima išsirinkti šaldytuvą iš 
11 moderniausių modelių.

JONAS ELECTRICS
146 Catharine Str., Leichhardt, Sydney

TEL. LM 2570 (bet kuriuo laiku) X■v- -- - *

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

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

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

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

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., 
Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall) 

Tel. 62-2231

BALTIC STORES LTD
421 Hackney Road

LONDON, E. 2. ENGLAND.

SIUNTINIŲ SIUNTIMAS Į VISUS EUROPOS KRAŠTUS
MEDŽIAGOS: Angliškos gamybos geriausios vilnonės, pusvilnonės, rajoninės ir 
gabardino medžiagos. Crombie velūro ir milo medžiagos paltams. Vilnonės ir kito
kių rūšių medžiagos suknelėms. Vokiškos impilinės medžiagos.

Kainoraščiai ir medžiagų pavyzdžiai pasiunčiami pareikalavus.
Mes siunčiame taip pat ir vaistus. Siųskite mums savo receptus.

VISŲ RŪŠIŲ GATAVI RŪBAI PAGAL PAGEIDAVIMĄ.
Avalynė, batai su kailio pamušalu, oda, antklodės, paklodės, skaros, skustuvai, stik
lo rėžtukai ir kt.

PIGIAUSIA! GREIČIAUSIA! GERIAUSIA!

5



6 MŪSŲ PASTOGE 1960 m. vasario 5 d.

kOw pastogė
ADELAIDE

/
BUS ŠVENČIAMA SUKAKTIS

NEPRIKLAUSOMYBĖS PA
SKELBIMO MINĖJIMAS bua 
švenčiamas vasario mėn. 14 d., 
sekmadienį, šia tvarka: 4 vai. p.p. 
pamaldos Katedroje, Wakefield 
St., kurių metu giedos “Lituania” 
choras. (Pamaldas laikys Kun. J. 
Kungys; išpažinčių klausys* prieš 
pamaldas nuo 2,30 iki 3,45 vai.) 
Orgaiizacijos kviečiamos dalyvau
ti pamaldose su vėliavomis.

6,30 vai. Lietuvių Namuose įvyks 
minėjimas, kurio meninę dalį iš
pildys: sol. p. A. Gučiuvienė, Jau
nimo Tautinių šokių Grupė ir 
“Lituania” choras.

Vasario mėn. 21 d., sekmadieni, 
per NWS 9 televizijos stotį, 
“Southern Stars” programoje, 
4,30 vai., Lietuvos Nepriklausomy • 
bės šventės proga pasirodys p. 
B. Lapšienės vadovaujama J.T.S. 
Grupė.

Adelaidės Apylinkės Valdyba

LIETUVIŲ SĄJUNGOS 
PRANEŠIMAI

1. Ponas Petras Gasiūnas pa
aukojo Lietuvių Namams £ 5.0.0, 
bet ne — £ 2.0.0, kaip buvę pa
skelbta. Dėl nemalonios klaidos 
labai atsiprašom.

2. š.m. sausio mėn. 23 dieną 
Lietuvių Namų talkoje dirbo: J. 
Birbilas, Ą. Kelertas, Povilas Ma
riukas, A. Merūnas, M. Pocius, V. 
Raginis, J. Ramanauskas, K. Rei- 
sonas, M. Rudzenskas, P. šatkus, 
M. Urbonas. Nuoširdus lietuviš
kas ačiū!

Taip pat nuoširdi padėka Mo
terų Sekcijos ponioms už talkinin
kų maitinimą.

A.L.S-gos Valdyba

GARBĖS PRENUMERATOS

darbių dirbėjai, amatininkai ir 
įmonininkai, tuo reklamuodami 
savo gaminius ir pasirodydami pa
siektaisiais laimėjimais.

Šių metų “Kaziuko mugė” ruo
šiama Bankstowno Liet. Namuose, 
kovo 6 d., tuoj po liet, pamaldų 
St. Brendans bažnyčioje, Banks- 
towne. Programą išpildys liet, 
jaunimas: sportininkai, studentai, 
skautai ir ateitininkai, pasirody
dami sporte, komiškose varžybose, 
scenos vaizdeliais, kupletais ir 
muzika, judo demonstravimu, įvai
riais žaidimais ir t.t. Bus kelios 
loterijos su gausiais ir vertingais 
fantais.

Be kitų staigmenų, mugės me
tu bus išstatyta liet, spaudos Aus
tralijoje parodėlė ir spec. Sporto 
Klubo “Kovo” skyrius, supažin
dinąs su šio klubo veikla ii* pasiek
tais laimėjimais.

Mugės lankytojai galės čia pa
sivaišinti įvairiais liet valgiais, ir 
atsigaivinti alučiu ir vaisvande
niais.

Mugės pelnas skiriamas Punsko 
lietuvių šelpimui.

Į mugę kviečiama visa liet, ben
druomenė, o ypač su savo ekspo
natais liet, amatininkai ir įmoni
ninkai.

• Ž.

SYDNEJUS
SVARBUS PRANEŠIMAS

Pakartotinai pranešama, kad 
ALB-nės Sydnėjaus apylinkė š. 
m. Lietuvos Nepriklausomybės su
kaktį atžymės vasario 14 d. (sek
madienį). Pirmiausia bus iškilmin
gos pamaldos už tėvynę, kurios 
prasidės 12 v. 45 min. St. Bene
dict’s bažnyčioj, Broadway, o po 
to tos pačios bažnyčios parapijos 
salėj vyks iškilmingas šventės mi
nėjimas ir meninė dalis.

Maloniai prašomi visų Sydnė-

VASARIO 16-JI
Tautos šventę minint — sek

madienį, vasario 14 d. — iškilmin
gos pamaldos už Tėvynę St. Be
nedicts bažn. Broadway 12 vai. 
45 min., į kurias kviečiami visi 
Sydnėjaus lietuviai.

Nesant galimybės gauti lietuvį 
kunigą, išpažinčių padėti klausyti 
užkviestas svečias kun. Father St. 
Mika, kuris klausys išpažinčių nuo 
11 ,val. prieš pamaldas St. Bene
dict’s bažn. dešinėj pusėj, (čekų, 
lenkų, vokiečių ir anglų kalbo
mis).

Maloniai prašau kuo daugiau 
tautiečių katalikų atlikti išpažin
tį ir priimti Šv. Komuniją auko
jant už Tėvynę.

Kviečiami ir visi vaikučiai, einą 
kas mėnesį Komunijos, o taip pat 
ir visas lietuviškas jaunimas.

Po pamaldų Tautos Šventės mi
nėjimas parapijos salėje.

EKSKURSIJA l 
WOLLONGONGA

Jau senai numatyta Camper- 
downno sekmadienio mokyklos 
ekskursija į Wollongongą įvyks 
vasario mėn. 21 d., sekmadienį.

Bus vykstama mašinomis iš ry
to prie gražaus pajūrio — Taw- 
ragi Park, o po to dalyvaujama 
pamaldose Wollongongo Katedroj 
(4.30 vai. p.p.) ir Tautos Šventės 
minėjime.

Kviečiami visi tautiečiai į šią iš
kylą, kurioje bus darniai sujun
giamas malonumas su naudingu
mu.

Plačiau apie tai bus paskelbta 
dar vėliau.

K.P.B.

PABALTIJO PAVYZDYS 
PARODĖ MASKVOS METODUS

AUTOMATINES
ELEKTROS VIRTUVES KROSNYS

RODEN

ĮVAIRIAUSIŲ MODELIŲ 

PILNAS PASIRINKIMAS.

JOSE GALIMA KEPTI, VIRTI, 

TUŠINTI IR ATLIKTI ĮVAI- 

RIUS KITUS ŠEIMININKĖMS 

REIKALINGUS DARBUS.

JŲ ĮRENGIMAS VISAI PAPRASTAS:
ELEKTROS LAIDAS SUJUNGIAMAS SU PAPRASTU ELEKTROS 

PUNKTU SIENOJE.

KREIPTIS Į
CABRA — VALE HOME FURNISHING, 

88 John Str., Cabramatta, N.S.W.
Tel. UB 2899

Pajieškojimai
* Pajieškomas Kaunas Antanas, 

gimęs Lietuvoje, Šakių apskr., 
Kidulių valse., Bunikių km. Jieško 
sesuo D. Kaunaitė. žinantieji apie 
jo likimą, prašomi rašyti šiuo ad
resu: Danutė Kaunaitė, 318 In
dian Rd., Toronto Ont., Canada.

PRENUMERUOKITE “MOŠŲ PASTOGĘ”

Malonu konstatuoti, kad vis 
daugiau “Mūsų Pastogės” skaity
tojų su prenumeratos pinigais at
siunčia didesnių ar mažesnių au
kų. Kaikurie savo auka įsirašo 
net į garbės prenumeratorių ei
les, atsiųsdami £ 5 ar daugiau 
svarų prenumeratą.

Štai ir šį kartą, p. J. Gudaitis 
iš Adelaidės, siųsdamas £ 5 1960 
metams prenumeratą, tarp kita* 
ko rašo:

“Jūsų redaguojamam laikraš
čiui linkiu geriausio pasisekimo, 
kad jį skaitytų ir platintų visi mū
sų brangūs tautiečiai lietuviai, 
gyvenantieji Australijos saulėto
joj saloj. Jūsų laikraštyje galima 
rasti tokių straipsnių bei aprašy
mų, kurie skatina mūsų brangios 
tėvynės Lietuvos meilę. Tikiu, 
kad tokius straipsnius skaityda
mas mūsų jaunimas, kurie dalį, 
deja, jau palietė nutautėjimo ban
ga, bus taip pat savo širdies gel
mėse paliesti patriotizmo ugne
lės.. .

Tad geriausios sėkmės... ”
“Mūsų Pastogė” skaito p. J. Gu

daiti savo garbės prenumerato
rium ir ta proga nuoširdžiai dėko
ja už jo malonius linkėjimus.

BANKST0WNA8
KAZIUKO MUGĖ

Sausio 30 d. Bankstowno Liet 
Namuose įvyko Sydnėjaus liet, 
organizacijų atstovų posėdis ‘ Ka
ziuko mugės” ruošimo reikalu.

Posėdis sukviestas A.L.K.K.D- 
jos iniciatyva. Posėdyje dalyvavo: 
A.L.K.K. D-jos pirm. dr. A. Mau- 
ragis, Sporto Klubo “Kovas” atst 
AugustinaviČius, studentų — N. 
Grincevičiūtė ir Grincevičius, jū
rų skautų — G. Dryža, skautų 
vyčių — V. Šliogeris, “Aušros” 
Tunto-V-jos — B. Žalys ir ateiti
ninkų — A. Bučinskas.

Posėdžio pradžioje dr. A. Mau- 
ragis paaiškino, kad “Kaziuko 
mugės” norima įvesti kaip tradi
cija Bankstowno Liet Namuose, 
čia ne tik kad susirinktų liet 
jaunimas ir vyresnioji karta pasi
linksminti ir pavalgyti “riestai
nių” ir širdelių, bet tokiose mūgė- 
se galės savo dirbinius ar produk
tus išstatyti liet, tautinių juostų 
audėjos, kryžiadirbiai ir kt. rank-

jaus apylinkių lietuviai šioj bran
gioj mums šventėj skaitlingai da
lyvauti.

Sydnėjaus Apyl. Valdyba

IŠVYKO TĘSTI STUDIJŲ
Sydnėjaus “šviesos” sambūrio 

ir Lietuvių studentų sąjungos na
rys, buvęs “Kovo” krepšininkas 
Kazys Kemežys, (jaunasis) baigęs 
Sydnėjaus universiteto geologijos 
skyrių su 1st class honour, pra
eitą pirmadienį, vasario 1 d. iš
skrido lėktuvu į Armidalę. Čia 
dalinai dirbdamas savo srityje, 
University of New England tęs 
toliau studijas aukštesniam moks
lo laipsniui su pilnu valstybės at
lyginimu. Aerodrome jaunąjį lie
tuvį geologą išlydėjo jo motina, 
tėvas ir kiti giminės.

PADĖKA
P.p. Ladygams, p.p. Mimicams, 

Sydnėjaus "šviesos” sambūriui, 
Austr. Liet. Studentų S-gos Val
dybai, kurie pareiškė spaudoje 
užuojautas mūsų mylimam vyrui 
ir tėvui a.a. Vladui Žiliui mirus, 
muz. p. Kavaliauskui, prisidėju
siam prie Gedulingųjų Mišių iškil
mingumo, be to, visiems bičiu
liams, užjautusiems mus laiškais 
ar žodžiu, palydėjusiems vėlionį 
į amžinąją poilsio vietą bei pa- 
puošusiems jo kapą vainikaias ar 
gėlių puokštėmis, nuoširdžiausiai 
dėkojame.

Žilių ir Reisonų šeimos

PRANEŠIMAS SKAUTAMS
Visi “Aušros” Tunto jaun. skau- 

tai-tės, skautai-tės, jūrų skautai, 
skautai vyčiai ir vadovai pilnose 
uniformose renkasi vasario 14 d. 
12 vai. St. Benedict’s bažnyčios 
šventoriuje, Broadway, iš kur or- 
gaanizuotai vyksime į pamaldas, 
ir vėliau — į Vasario 16 d. minė
jimą.

“Aušros” Tunto Vadija

PRANEŠIMAS
Sekanti Sydnėjaus Senųjų Skau

tų židinio sueiga numatoma š.m. 
kovo mėn. 13 d. East Hills parke. 
Smulkesnės informacijos bus pa
skelbtos vėliau.

Židinio Vadovybė

“Time and Tide” (Londone) 
polemizuoja su buv. britų amba
sadorių Maskvoje, Sir William 
Hayter, kuris neseniai siūlė Ry
tuose rodyti daugiau nuolaidumo, 
ypač Oderio-Neissės linijos ir pa
našiais klausimais. Stalino režimo 
laikais ištisų kraštų gyventojai 
buvę iškeldinami, buvo teritorijo
mis prekiaujama. Pabaltijo kraštų 
pajungimo pavyzdys aiškiai paro
dęs sovietų metodus ir šitą reikią 
atsiminti, žurnalas pasisako prieš 
“cinikus ir defaitistus Vakaruo
se”, kurie lengvomis linkę užleisti 
pozicijas Maskvai.

ž

PARDUODAMA 
arba

IŠNUOMOJAMA

atskiras namas arba jo dalis

labai gražioje vietoje su gražiu 
vaizdu, 10 min. nuo gelež. stoties 
ir 1 min. nuo autobuso sustojimo 
vietos pėsčiomis.

Skambinti telefonu 54 8200 kas
dieną po 5 v.v. arba savaitgaliais.

Išnuomojama arba pavieniams, 
arba šeimai.

ALB-NĖS SYDNĖJAUS MOT. SOC. GLOBOS DRAUGIJA 

š.m. VASARIO 20 D. (ŠEŠTADIENI) 7 V.V. RUOŠIA

TRADICINĮ UŽGAVĖNIŲ

BLYNŲ BALIŲ
SYDNĖJAUS LIET. CENTRINIUOSE NAMUOSE REDFERNE

Gros gera muzikos kapela, veiks puikus bufetas su blynais, 
šiltais ir šaltais užkandžiais.

Įėjimas tik 15 šil., įskaitant ir blynus.

MALONIAI KVIEČIAMI VISI ČIA ATVYKTI IR UŽSIGAVĖTI

VALDYBA

i

Z

ž

BANKSTOWNO LIET. NAMŲ VALDYBA S

š.m. vasario 20 d. (šeštadienį 7 v.v. 
salėje

ruošia

ŠOKIU VAKARA
labai pigiomis kainomis.

Įėjimas: ponams — 8 šil., ponioms — 5 šil., moksleiviams — 
4 šil.
Gros geras orkestras, veiks bufetas ir bus įvairių kitų malo
numų.

KVIEČIAMI VISI VĖL APSILANKYTI "DAINAVOJE”.

VALDYBA

V.w/AVA\\W1\\V.V.V,\^\W.VAWAVMVAVAVĄ

I
Š.M. VASARIO 13 D. (ŠEŠTADIENI) 7 V.V. j!

SYDNĖJAUS LIET. NAMUOSE REDFERNE ’!

ruošiamas JiATEITININKŲ LINKSMAVAKARIS :Į
Nauja įdomiausia programa, populiari itališka kapela. "J

Maloniai kviečiami tautiečiai juo skaitlingiau dalyvauti. «J
%WA'A\S\WAW.W/.,.,.V.,AW.YAV.W.,.,AV^AWA

MELBURNO SOCIALINĖS GLOBOS MOTERŲ DRAUGIJOS 

ruošiamas

KAUKIU BALIUS

I

įvyks puikioje BRUNSWICK TOWN HALL salėje,

S.m. VASARIO MĖN. 27 D., ŠEŠTADIENI.

Veiks turtingas bufetas. Gros puikus Karageorge orkestras. 
Be kitų pramogų, bus KAUKIŲ PARADAS. Geriausios kaukės 
bus premijuojamos.

Pradžia — 7 vai. vak. Bilietų kaina: Suaugusiems 18 šil.
10 šil.Moksleiviams

Bilietai gaunami pas p-lę R. Jakutytę (moksleiviams) 
FL 5802. ir p. V. Kružienę telef. — 50-5459.

J: Važiuoti iš Elizabeth Street tramvajumi 18, 19 ar 
:<•
į Brunswick Town Hall — stop 26.

NUOSAVUS NAMUS, J J
įmokėjus mažę depozitą,

GREITAI, TVARKINGAI

telef.

20 iki

VALDYBA

IR GRAŽIAI 
PASTATO JUMS

& co.
X REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI.

107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W. 
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS.

X IŠRŪPINAME PASKOLAS.
X Skambinti tel.: WJ 2272 iki 9 vai. ryto ir po 6 vai. vakaro.
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