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LAISVĖ
Laisvės reiškinį sutinkame pa

čiame istorijos vyksme. Tiesa, yra 
pažiūrų, kad istorijos vyksmas yra 
padarinys nuolatinės įvykių gran

dies, kuriuos jungia priežastingumo 
ryšys, t.y. kiekvienas naujas reiš
kinys yra paseka prieš jį buvusio 
reiškinio ar reiškinių grandies. Tai 
mechanini* istorinio vyksmo aiš
kinimas. Priežastingumo įstaty • 
mas, tiesa, valdo medžiagą, bet 
šiandien kyla ir čia naujų minčių. 
Atomo fizika yra iškėlusi rimtų 
abejonių dėl priežastingumo dės 
nio visuotinumo. Istorija tačiau 
yra žmogaus dvasios rezultatas, o 
žmogaus dvasioje įžvelgti absoliu
tinį priežastingumo dėsnį reikštų 
nepažinti žmogaus. Iš atskirų žmo
nių gi susideda tautos ir visa žmo
nija. Jei dvasia būtų pakliauta 
vien titk priežastingumo (kauzali- 
teto) dėsniui, tai mokslui pavyk
tų be didelių sunkumų nusakyti 
žmogaus, bet bent apytikriai ir 
tautų ateitį. Jei mes kartą įžvelgė
me gamtoje traukos dėsnį, tai mes 
esame visai tikri, kad nė vienas 
kūnas niekad nuo žemės pavir 
šiauš nenuskris, neiškils į erdves 
ir nenulėks į kitas planetas, jei 
kurios kitos galingesnes jėgos ne
bus išmestas už žemės traukiamo 
sios jėgos ribų. Tuo tarpu kas žino, 
ką padarys tas ar kitas žmogus 
rytoj, kaip reaguos užgautas ar 
įžeistas. Tose pačiose aplinkybėse 
vieną kartą gal tik nusijuoks, o 
kitą kartą audrą sukels.

Istorijos vyksmas teaiškin- 
tinas tik psichologine prasme, 
kur žmogaus dvasia laisvūnė ren
kasi kelius net ne visados proto ar 
išimties diktuojamus, o labai daž
nai paklauso jausmo bei intuicijos. 
Istorija yra žmogaus kūrinys, žmo • 
nių sambūrių, partijų — kolektyvo 
ir paskirų žmonių. Netikra yra, 
kai bandoma aiškinti, kad tik as
menybės kuria istoriją, netikslu 
yra, kai bandoma laisvė istoriniam 
ratui sukti priskirti visumai — ko
lektyvui, visai paneigiant asmens 
reikšmę. Hitleris, be abejo, pasu 
ko vokiečių tautos istorinį ratą 
keliais posūkiais atgal.

Dialektinis materializmas, nors 
ir įtilpdamas šiame psicholo
giniame istorijos vyksmo aiškini
me, t.y. pripažindamas kolektyvo 
laisvę istorijos įvykiuose, yra ta
čiau šališkas ir todėl nemoksliš
kas, kai centran pastato nuolati
nį priešingumo dėsnį, nuolatinę 
kovą, nuolatinį prieštaravimą — 
tezę ir antitezę, iš kurių gimsta 
sintezė, o tai jau naujas reiškinys 
ir pažanga. Dialektinis istorijos 
aiškinimas išleidžia iš akių reiški
nius, kurie kyla iš ramios įvykių 
eigos, .evoliucijos bei kompromiso. 
Išleidžia iš akių žmoniškosios dva
sios išminties faktorių, kuris laisvu 
apsisprendimu taip pat prisideda 
prie istorinio rato sukimo, kar
tais ilgesnį, o kartais ir visai 
trumpą laiką užleisdamas vulka- 
niškoms aistroms. Ekonominė dia
lektika dar siauresnė, nes visame 
istoriniame vyksme temato tik 
ekonominių interesų susikirtimą ir 
iš jų kylančius naujus reiškinius. 
Išleidžia iš akių dvasinius momen
tus, pamiršta idėjines kovas, kal
tais nieko bendro neturinčias su 
medžiaginiu gyvenimu. Pavyz
džiui galime imti krikščionybės, 
reformacijos, Kryžiaus karų reiš
kinius, Lietuvos idealistų laisvės 
kovotojų žygius. Nesakysime, kad 
ir šiais visais atvejais ekonominis 
momentas nebūtų vaidinęs savo 
vaidmens, bet tik jau ne lemiamą
jį*

A. ZUBRAS

ISTORIJOS VYKSME
CHRUŠČIOVO PAŽADAI, 
O AMERIKOS PINIGAI

Sutinkame dar tikslingumo — 
finalitetinį istorijos vyksmo 
aiškinimą. Tai metafizinis istori
nės raidos supratimas. Jei šis aiš
kinimas ir neatmeta žmogaus lais
vos valios dalyvavimo istorinėje 
raidoje, tai visdėlto antgamtinė 
jėga nulemia visą istorinę eigą, 
palenkdama kiekvieną reiškinį ar 
bent reiškinių visumą galutinam 
tikslui. Iš tokios istorinės raidos 
spratimo yra kilęs ir mums daž
nai girdėtas pasakymas: “Be Die
vo valios ir plaukas nekrenta’’. 
Toks istorijos vyksmo supratimas 
stelbia žmogaus pastangas, stelbia 
kūrybines žmogaus jėgas — juk 
visa visdėlto atsitiks taip, kaip 
Dievas nori. Dievui todėl priskiria
mi pasisekimai, bet Jam sukrauna
mi ir nepasisekimai. Ir rimti teo
logai, įžvelgdami Dievo duotus 
bendrus visatai reiškimosi dėsnius, 
visdėlto neeina taip toli, kad Že
mės istorinėje raidoje tenorėtų 
matyti vien tik nuolatinį Dievo 
vairavimą.

Palikdami teoretinius ir žino
mais vardaiš nusakytus samprota
vimus nuošalėje, mes tik sutrauk
tai pakartosime tai, ką mes randa
me esant tikslinga, teisinga lais
vės ir josios kelio istorinėje raido
je sąvokai priskirti. Žmogus turi 
iki tam tikro laipsnio laisvą valią, 
yra tvarinys, kuris tik laisvėje — 
socialinėje, ekonominėje ir politi
nėje — tegali savąją pilnutinę 
žmoniškąją egzistenciją pajusti ir 
išgyventi. Lygiai tuo pat laisves 
keliu eidami žmonių junginiai — 
politinės ir kultūrinės institucijos

SOVIETŲ KARINĖS PAJĖGOS
SOVIETŲ RAKETINĖS BAZĖS 

BALTIJOS PAJŪRYJE
Sovietų Sąjungos Aukščiausios 

Tarybos sesijoje šių metų sausio 
14 dieną Chruščiovui paskelbus 
sovietinių karinių pajėgų 1.200.000 
vyrų sumažinimo planą, kartu bu
vo pabrėžta, kad dėl mažinimo 
kareivių skaičiaus sovietinės ka
riuomenės smogiamoji jėga nesu
mažės. Perginklavus jau paruoš
tais raketiniais ir atominiais gin
klais, karo atveju sivietinės karo 
pajėgos pasieksiančios kiekvieną 
žemyno sritį, galėdamos ją nu
šluoti nuo žemės paviršiaus...

SLĖPIMAS BUVUSIŲ 
SUOKALBIŲ

Toliau Chruščiovas pabrėžė rei
kalą siekti visuotinio nusiginkla
vimo, čia pat pabrėždamas, kad 
kai kuriose šalyse atsirandą būg
štavimų, jog didžiosios valstybės, 
susitarusios tarpusavyje nusigin
klavimo klausimais, galinčios nuo
šalyje palikti mažąsias valstybes, 
nebodamos jų interesų. Dėl to 
Kremliaus diktatorius pareiškė:

“Kai dėl Tarybų Sąjungos vy
riausybės, tai ji niekada neketino 
ir neketina susitarti už kitų val
stybių nugaros jų interesus tie
siog liečiančiais klausimais”.

Tasai chruščiovinis pareiškimas 
tuo būdingas, kadangi jis atsklei
džia sovietinės valstybės vadovų 
visišką nesiskaitymą su tikrove. 
Kad Sovietų Sąjunga darė suokal
bius už kitų valstybių nugaros, 
tai čia nepaneigiamu faktu yra 
1939 metais Sovietų Sąjungos su
darytas slaptas susitarimas su 

— užtikrina individui galimai lais
vesnę, o tuo pačiu laimingesnę, 
pilnesnę ir pažengesnę būseną. 
Žmogus pats ir draugėje sociali
niuose junginiuose, o per juos 
kaip narys visoje žmonijoje laisvai 
kuria istoriją, kurios vyksmas nė
ra mechaninių dėsnių determinuo
tas, nėra betarpiškai antgamtiniu 
būdu vairuojamas, o yra rezulta
tas žmogaus dvasios, toks pat ne
pastovus ir audringas kaip jau 
nuolis, tai vėl rimtas ir kūrybin
gas kaip subrendusi bei susiforma
vusi patyrusio žmogaus dvasia, tai 
vėl kartais rezignuojantis, snūdu 
riuojantis kaip gilioji senatvė.

Gyvenamasis laikas yra labai 
būdingas istorinio vyksmo laisvės 
sąvokos ryškinimui. Vienoje pusė
je turime milžinišką technikos ir 
pinigo viešpatiją, gi kitoje pasau
lio dalyje “neginčijamos ir vienin
telės tiesos’’ diktatūrą, taip pat 
pasinešusią technikos keliu. Ir ka
pitalas ,<ir valstybinis komunizmas, 
kurie abu yra tarptautinio pobū
džio, sąmoningai siekia laisvą isto
rinę raidą kontroliuoti, o tuo pa
čiu suvaržyti žmogų, suvaržyti 
laisvą žmogaus dvasios reiškimąsi 
bei kūrybą. Praeitis tačiau rodo, 
kad pastangos ilgesniems laikams 
supančiojus išlaikyti žmonijos 
laisvės pradą nepavykdavo. Susi
darys tokios progos, kils tokios 
įtampos, kada revoliucijos ar evo
liucijos keliu ims viršų laisvė ten, 
kur jos šiandien nėra ar tik še
šėlis jos belikęs. Tuo metu kils 
naujam laisvam gyvenimui ir Lie
tuva.

Hitleriu pasidalinti Europą, 
Kremliui pasigrobiant Lietuvą, 
Latviją ir Estiją.

VAKARŲ ŽVILGSNIS l 
SOVIETŲ KARINES PAJĖGAS

Dar prieš Chruščiovui paskel 
biant sovietinių karinių pajėgų 
perorganizavimo planą, praėjusių 
metų pabaigoje “NATO Letter ’ 
12 numeryje paskelbė duomenų 
apie Sovietų Sąjungos karinį pa
jėgumą, kartu nurodydamas ir 
sovietinių karinių pajėgų išdėsty
mą.

NATO biuletenis nurodo, jog 
Sovietų Sąjungos karinių pajėgų 
perginklavimas atominiais gink
lais buvo pradėtas pastaraisiais 
metais.

75% sovietinių pajėgų motori
zuotos. Tankų sovietai turį apie 
20.000.

Sovietų karinis laivynas, 1940 
metais buvęs 600.000 tonažo, pas
taruoju metu esąs 1.600.000 tonų 
(tuo tarpu JAV karinio laivyno 
tonažas siekiąs 4.000.000 tonų).

Povandeninių laivų sovietai tu
rį tarp 500-660. Jau pradėti staty
ti 3.000 tonų povandeniniai ato
miniai laivai.

Karinę aviaciją Sovietų Sąjun
goje sudarą apie 20.000 lėktuvų 
su apie 700.000 aptarnaujamu 
personalu. Sovietų Sąjungos teri
torijoje įrengta apie 1.000 moder
nių karinių aerodromų. Kariniai 
aerodromai taip pat įrengti ir sa
telitinėse šalyse.

Kaip žinome, šiuo metu Chruš
čiovas lanko Indoneziją, prieš tai 
kelias dienas pabuvojęs Indijoj ir 
keletą valandų Burmoje. Indone
zijoj manąs išbūti apie 12 dienų. 
Visame krašte esą iškabinėti so
vietuos diktatoriaus ir Indonezi
jos prezidento dr. Soekarno at
vaizdų plakatai.

Užsienio politiniai komentato 
riai tačiau pabrėžia, kad Indone 
zijos gyventojai, palyginti, gana 
šaltai sutinką nelauktąjį svečią, 
bė to, spėliojama, kad vargu ar 
jis išbus visą numatytąjį laiką, 
ypač tuo atveju, jeigu neduos re
alių pažadų sudrausti Raud. Ki
niją, kuri paskutiniuoju metu va
ro aštrią propogandą prieš Indo
nezijos vyriausybę dėl jos repre
sijų prieš kiniečių mažumą kraš
te. Iš antros pusės buvo pasklidę 
gandai, kad Indonezijos vyriau
sybė už kaikurias koncesijas (pas
kolas ir palankias prekybos sąly
gas) leis sovietams įsteigti Indo
nezijoje lėktuvų ir laivyno bazę,

VASARIO 16 AMERIKOS 
PARLAMENTE IR SENATE

Lietuvos nepriklausomybės ats
tatymo diena, Vasario 16-ji kaip 
ankstesniais metais, taip ir šie
met buvo minima Jungtinių Ame
rikos Valstybių atstovų rūmuose 
ir senate.

Be to, Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimo proga padarė pa
reiškimą JAV atstovas Jungtinėse 
Tautose, Henry Cabot Lodge, pa
linkėdamas lietuvių tautai laisvės.

Gautomis žiniomis, Vasario 16-

/

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAI

NEDAVERTINTA MEILĖ LAISVEI
Pasirašius Korėjos karo paliau

bas, 1953 sausio 23 per 22,000 ki
nų ir korėjiečių karo belaisvių at
sisakė grįžti į komunistinę šiau
rės Korėją ar į raudonąją Kini
ją. Tautinė Kinija ir laisvoji Ko
rėja sausio 23 paskelbė Azijos 
Laiasvės Diena. Šiemet tos dienos 
proga Pavergtųjų Seimas išleido 
atsišaukimą į Azijos tautų anti
komunistinę lygą ir sausio 22 tu
rėjo bendrą posėdį su tautinės

Raketinių bazių tinklas išplės
tas visoje Sovietų Sąjungoj e,'pra
dedant nuo “Tiiringijos ir Karpa
tų, ligi Vorkutos ir baigiant so
vietų šiaurinėmis ir rytinėmis sri
timis”. Ypač platus raketinių ba
zių tinklas Baltijos pajūryje. Nuo 
Ladogos težero ligi Karaliaučiaus 
įrengta (įskaitant ir Rytų Vokic 
tiją) apie šimtas raketinių bazių.

Sovietų karinis laivynas Balti
jos jūroje taip pat stiprus. Pary
žiuje išeinančio laikraščio “Ėst & 
Quest” duomenimis, Baltijos jū
roje esą 130 sovietinių povande
ninių laivų, 60 naikintojų, 7 krei
seriai, neskaitant apsauginio lai
vyno.

Pažymėtina, kad Vladivostoko 
srityje sovietų karinis laivynas mi
nėto laikraščio duomenimis kiek 
mažesnės apimties, negu kad Bal
tijos jūroje. Taip pat ir Juodojo
je jūroje sovietų karinis laivynas 
mažesnis už esamą Baltijoje.

tačiau ši versija įtakingųjų Indo
nezijos politikų griežtai paneigia
ma.

Vakarų pasaulio politikai pas
kutiniu metu susirūpino, kai so
vietai pradėjo teikti paskolas at* 
silikusiems Azijos ir Afrikos kraš
tams. Kelius šimtus milijonų esą 
jie jau paskolinę Indijai, 50 mil. 
Indonezijai ir mažesnes sumas ki
tiems kraštams. Tačiau objekty
vūs stebėtojai šiose kukliose pas
kolų sumose nemato jokio komu
nistinės įtakos baimės, nes Ame
rika atsilikusioms tautoms pade
da dešimteriopai didesnėmis su
momis. štai ir š.m. Amerikos biu
džeto rėmuose prez. Eisenhoveris 
siūlo priimti per 4 milijardus do
lerių užsienio kraštams paremti. 
Tatai yra suma, kokios sovietai, 
būdami pusnuogiai ir pusalkaniai 
patys, negali net svajoti sudary
ti, kad paremtų ekonomiškai atsi
likusius kraštus. Tačiau tiesa yra 
visada ta pati: Chruščiovas tuš
čiai žada, o Amerika perkasi 
draugus savo pinigais.

ją Lietuvos Diena jau paskelbė 
Iowa, Maryland, Ohio, Pensilveni- 
jos ir Wisconsin gubernatoriai, 
deklaracijose , nurodydami, jog 
Lietuva nūdien yra komunistinės 
Rusijos priespaudoje ir lietuvių 
tautai palinkėdami sulaukti lais
vės.

Virginijos ir S. Carolines gu
bernatoriai Vasario 16 proga pa
darė pareiškimus spaudai.

Platesnės informacijos apie Va
sario 16 minėjimus sekančioje 
“M.P.” laidoje.

Kinijos ir laisvosios Korėjos am
basadoriais.

Pavergtųjų Seimo atasišauki- 
mas iškėlė sovietų pavergtųjų 
Azijos ir Europos tautų solidaru
mą kovoje dėl laisvės ir priminė, 
kad demokratijos kovoje su so
vietiniu totalizmu ligi šiol neda- 
vertinama komunistų pavergtų 
tautų meilė laisvei. Dėl to laisvė
je esančių pavergtųjų tautų ats
tovų uždavinys atidaryti laisva
jam pasauliui akis ir parodyti tei
singą kelią į demokratijos laimė 
j imą ir j tikrą taiką — kelią di
namiškos politikos vienybėje su 
pavergtomis tautomis.

Pavergtųjų Seimo posėdyje tau
tinės Kinijos ambasadorius Dr. 
Tsiang pabrėžė, kad, nors kova 
dėl laisvės pirmiausia priklauso 
patiems laisvę atimtiesiems, pa
vergtųjų vergija yra sykiu ir lais
vųjų laisvei giesmė. Jis taip pat 
paneigė tariamą Sov. Sąjungos ir 
raudonosios Kinijos interesų kry- 
žiavimąsi ir iš to galimą tų dvie
jų totalizmu susikirtimą. Nei da
barty, nei artimesnėj ateity to
kiam susikirtimui nesą pagrindo.

Laisvosios Korėjos ambasadorius 
B.C. Limb paryškino sovietų sie
kiamos Rytų-Vakarų vadinamos 
koegzistencijos tikrąją prasmę. 
Per tą koegzistenciją Kremlius 
siekiąs, kad laisvasis pasaulis pa
sidarytų pats savo laisvės duob
kasys.

Kor.

LIET. NAUJIENŲ 
- ATRANKA

NAUJAS PRAMONĖS RAJONAS 
KAUNE

Kaune, Žaliakalny suprojektuo
tas naujas pramonės rajonas, ku
riame numatomos statyti šešios 
naujos įmonės: acetato šilko kom
binatas, medvilnės verpykla, vai
sių ir daržovių konservų fabrikas, 
metalinių statybinių konstrukcijų 
gamykla ir iš dabartinių vietų nu
matyti perkelti cheminių dirbinių 
fabrikas ir medžio apdirbimo 
kombinatas. Projektuojamas ir 
naujas gyvenamasis plotas 20-čiai 
tūkstančių gyventojų. Tikimasi vi
sa tai įvykdyti iki 1966 metų.

BIRŠTONAS PASILIEKA SAVO 
VIETOJ

Pagal pirmąjį Kauno hydroelek- 
trinės jėgainės projektą, ne tik 
Rumšiškės, bet ir Darsūniškis ir 
Birštonas turėjo paskęsti tvenki
nyje. Jau buvo ieškoma net ir Bi
rutės bei Vytauto šaltinių minera
linio vandens gyslų kitoje vieto
se, projektavo sanatorijas kitoj 
pusėj Nemuno ant kalno... Tačiau 
po kiek laiko projektas buvo pa
keistas (sumažintas stoties pajėgu
mas) ir Birštonas su Darsūniškiu 
galėjo paslikti savo vietoje (Rum
šiškės jau perkeltos ir jų senoji 
vieta jau apsemiama). Tačiau ir 
Darsūniškyje ir Birštone reikės 
specialių apsauginių pylimų, kana
lų ir vandens siurbimo sistemų, 
nes vanduo ir ties tais miesteliais 
Nemune pakils.

INSPEKTORIUS LANKĖ 
AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS

Sausio vidury Lietuvoje lankė
si sovietinės aukštojo ir specia
laus mokslo ministerijos ministro 
pavaduotojas Michailas Prokofje
vas. Jis Preikšo ir Kuzminsko 
(Aukštojo ir spec, mokslo vilniš
kio komiteto pirmininko) lydimas 
lankė universitetą ir institutus 
Vilniuje ir Kaune ir tikrino, kaip 
dabar jau neva nepriklausomai 
tvarkomos aukštosios mokyklos 
Lietuvoje vykdo maskvinės minis
terijos^ instrukcijas, ypač, kaip 
gyvendinamos “naujojo gamybi

nio apmokymo formos”.

RADIJAS LĖTOKAI PLINTA

Radijo transliacijos tinklų di
rektorius Lietuvoje (rusas) pareiš
kė korespondentams, kad dabar 
Lietuvoje “radijp taškų yra pus
trečio karto daugiau kaip 1939 
metais”, būtent, 160,000.

Tai dar labai ir labai toli nuo to, 
kad kiekvienoj šeimoj būtų radijo 
imtuvas. Pustrečio karto radijo 
klausytojų skaičius paaugimas per 
20 metų yra tikrai lėto augimo ro
diklis. Be to, minimas skaičius yra 
radijo “taškų”, į kurių skaičių įei
na ir centralizuoti garsiakalbiai 
bei toki imtuvai, kuriais tegalima 
girdėti vieną stotį. Tik dabar yra 
rengiamasi įtaisyti tuos “radijo 
taškus” taip, kad jais būtų galima 
girdėti abi Vilniaus programas ir 
Maskvos programą. Kiekvienoje 
šeimoje radiją Lietuvai žada tik... 
1976 metais!

Televizijos imtuvų šiuo metu 
Lietuvoje esą 10,400, iš jų 6,000 
įsigyti pernai. Po 16 metų žada 
turėti jau ir televiziją beveik kiek
vienoje šeimoje. Bet televizijos ga
limybės tobulėsiančios daug grei
čiau: jau šio septynmečio metu 
(t.y., iki 1965 metų) būsią galimą 
matyti programas ne tik iš Vil
niaus ir ne tik iš Rusijos miestų, 
bet ir iš Varšuvos Prahos, Berly
no, Vienos ir net Paryžiaus ir kitų 
Vakarų Europos miestų!

1
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MELBURNISKIAI STOVYKLAVO

šv. Mišias, kurias at- 
dvasios vadovas kun. 
Jis pastiprino išvyks- 
savo giliomis minti-

“Džiugo” Tuntas ir vėl stovyk
lavo ant Yarros krantų. Paskuti
nįjį kartą tai įvyko prieš ketveris 
metus, kuomet stovykloje dalyva
vo tik sesės ir jaunesnieji broliai, 
o vyresnieji repreezntavo lietu
vius Pan-Pacific Džiamborėje — 
Clifford Park, šiaip jau dažniau
siai tuntas stovyklaudavo jūros 
pakrantėse, ši stovyklavietė buvo 
toj pačioj vietoj, kaip ir prieš 
ketveris metus. Tai mr. Ockwell 
žemėje Worry Yallock, kur iš tri
jų pusių supa Yarros vingis. Šį 
kartą tačiau potvynių nebuvo ir 
neteko kraustytis iš vienos vietos 
į Jutą, kaip praeityje, o galėjo
me pasirinkti gražiausią ir pato
giausią vietą stovyklavimui ir 
maudymuisi. Maudymosi vietovė 
su savo smėlynu buvo daugiau 
panaši į paplūdymį nekaip į upes 
krantą.

Stovykla prasidėjo gruodžio 
mėn. 29 d. rytą, prieš išvykstant 
stovyklon, apie 50 skaučių ir skau 
tų išklausė 
laikė tunto 
P. Vaseris. 
tančiuosius 

, mis.
Stovykloje dar tinkamai neįsi- 

ruošus, jau buvome oficialiai pa
kviesti apsilankyti pas ukrainie
čius skautus, stovyklaujančius už 
penkių mylių. Jų buvome mes la
bai širdingai sutikti ir pagerbti. 
Ukrainiečių stovyklos viršininkas 
aprodė visas tris pastovykles. Mes 
dalyvavome vėliavos nuleidime ir 
lauže. Jų stovyklavo apie 200. Jų 
reprezentacinis vienetas atvyko ir 
pas mus. Ir jie buvo vėliavos nu
leidime sausio mėn. 4 dieną ir 
lauže sausio mėn. 5 dieną. Buvo 
kviesti ir kiti egzilų skautai apsi
lankyti, tačiau, nesant palankių 
susisiekimo priemonių, jie negalė
jo atvykti.

Stovyklos viršininko pareigas 
ėjo J. • Antanaitis, kuris yra ir 
Skautų Globos Komiteto pirmi
ninkas. Jo adjutantu buvo v. si. 
A. Kazlauskas. Sesių pastovyklei 
vadovavo si. J. Normantaitė, bro
lių gi — v. si. N. Ramanauskas. 
Ūkio ministerio pareigas ėjo si. 
K. Kazlauskas, padedamas ir pa
tariamas seno vilko v. si. K. Kuz- 
mickio.

Pasibaigus įsiruošimo darbams, 
prasidėjo tiesioginis skautiškų ži
nių ir patyrimo įsigijimas. Buvo 
užsibrėžta kiekvienam sudaryti 
sąlygas pakopti vienu patyrimo 
laipsniu augščiau. Patyrimo laips
nių programoje yra aišku daug 
lituanistinių dalykų. Todėl stovyk
los viršininko pakviestas buvo li
tuanistas s. A. Zubras, kuris va
dovavo lituanistinių ir skautiškų 
dalykų mokymui. S. A. Zubro ir 
J. Antanaičio pokalbiai buvo pa
prastai trumpi ir įdomūs — su
interesuodavo visus klausytojus. 
Jūr. ps. A. Gabas kartu stovykla
vo pirmomis dienomis. Jis prave- 
dė pokalbius su skiltininkais ir 
paruošė žaidimų programą.

Tarp stovyklautojų buvo ir pir
mą kartą dalyvaujančių tarpe 
skautų, tačiau jų greitai pamėgta 
tvarka ir žaidimai ir susigyventa.

Per paskutinį vėliavos 
mą sausio mėn. 8 dieną 
— skaučių įžodį davė: 
Skimbirauskas, Veronika
kaitė, Irena Kryžiutė, Rasa Seže- 
nytė, Filomena Valaitytė ir Kris
tina Vingytė.

Jaunesniųjų skautų įžodį davė: 
Viktoras Makaravičius, ir Jonas 
šemetas.

Egzaminus išlaikė į I v skautų 
patyrimo laipsnį: Algimantas Di- 
midavičius. Į I-mą skaučių paty
rimo "laipsnį: Danutė Davalgaitė, 
Jie va Didžytė, Rūtaa Jarinkevi 
Čiūtė, Genė Katinaitė, Laima Vin
gytė ir Rasa žižytė.

Į II-rą skautų patyrimo laipsnį. 
Antanas Kalvaitis, Aloyzas Kati
nas, Kęstas Ramanauskas, Vyte
nis Vasaris ir Šarūnas žiedas.

Į II-rą skaučių patyrimo laips
nį išlaikė: Snieguolė Dagytė, Da
nutė Jakubauskaitė, Liucija PetH

I®

nuleidi- 
skautų 
Arūnas 
Bartus-

kevičiūtė, Rūta Žiedaitė, Danute 
Petkevičiūtė, Rūta Kemešytė, Ge
nutė Gabecaitė ir Irena Gutaus- 
kaitė.

Į vyčius davė įžodį: Raimundas 
Kazlauskas ir Balys Stankūnavi- 
čius.

Į skiltininkės laipsnį buvo pa
kelta: Genė Katinaitė, o paskilti- 
ninko: Kęstutis Antanaitis ir Kęs
tutis Ramanauskas.

Naujų Metų dieną ir sekmadie
nį tunto dvasios vadovas stovyk
loje atlaikė šv. Mišias prie pa
puošto altoriaus. Sekmadienį be
sileidžianti saulė sudarė ypač jau
dinančią nuotaiką.

Sausio mėn. 4 dieną lankėsi 
Rajono Vadas ir palinkėjo gero 
stovyklavimo ir įsigijimo naujų 
žinių. Naujų Metų dieną Sociali
nės Globos moterys atvežė ir pa
ruošė pietus. Gauta dovanų ir iš 
įvairių kitų skautų rėmėjų, ku
riems padėkojo stovyklos virši
ninkas.

Daug ko išmokę ir atsigaivinę 
gamtoje, grįžome laimingi, paten
kinti prie kasdieninio darbo.

Algis Kazlauskas

PAN—PACIFIC DŽIAMBORĖ
1960 m. gruodžio mėn. 29 — 

1961 sausio mėn. 8 dieną Lands- 
downe, 16 mylių nuo Sydnėjaus, 
arti Cabramattos įvyksta Pacifiko 
kraštų džiamborė. Numatoma, kad 
joje dalyvaus apie 15.000 daly
vių.

TARPTAUTINIS SKAUTŲ 
VYČIŲ SĄSKRYDIS

Iš pradžių buvo manyta, kad 
7-sis Pasaulinis Rover Moot įvyks 
Pan-Pacific džiamborės metu. Ne
seniai galutinai paaiškėjo, kad 
šis 7-sis Tarptautinis Skautų Vy
čių Sąskrydis įvyks 1961 metų ga
le Viktorijos valstybėje, štai vėl 
naujas mūsų rajonui uždavinys 
paruošti ir pasiųsti reprezentaci
nius vienetus į platesnio masto 
tarptautinius sąskrydžius.

(.k.)

suruošė gegužinę, šeš- 
popietė pasitaikė apsi- 
bet suvažiavo apie 20 
Samdytas ekskursinis

GEGUŽINĖ Į WORRI YALOCK

Šių metų melburniškių skautų 
stovyklavietėje Skautų Glcbos ko
mitetas, jaunimo prašomas, vasa
rio 6 d. 
tadienio 
niaukusi, 
mašinų.
sunkvežimis atvežė netilpusius. Iš 
viso Jaros upės pakrantėje susi
rinko per šimtą jaunų, mitusių ir 
senesnių mūsų tautiečių.

Programoje buvo pradžiai nu
matyta maudytis. Staiga tuo pa
sirūpino pats dangus — pasipylė 
lietus. Paskubomis statėmės pala
pinę. Bet tik ją baigus, lietus 
nustojo lijęs ir pasirodė saulė, ku
ri jau iki pat vakarui mūsų ne
bepaliko. Dalis visdėlto nuėjo iš
simaudyti ir į Jarą. Vėliau turė
jom žaidimus, kuriuos pravedė 
broliai A. Gabas ir A. Kazlaus
kas. Su bufetu vytis K. Kuzmic
kas pavėlavo (turėjo mat pasibu
čiavimą pakelėj su kita mašina!), 
todėl visi užkandžiavo, ką buvo 
atsivežę.

Šokiams grojo p. B. Zabiela, 
palydimas būgnininkės.
kelios 
kurtas 
rinko. 
Gabas, 
programoje dalyvaujant.

Skautų Globos komitetas galėtų 
tokią metinę gegužinę įsirašyti į 
savo programą. Baiminimasis, kad 
gegužinė gali nepavykti, kad gali 
susidaryti nuostolių, nepasitvirti
no. Visi buvo patenkinti, visi lin
ksmi, o išlaidoms mielai sumetė 
per 12 svarų. Iš svečių rengė
jams mielai talkavo p. J. Reke- 
šienė. Atsakingas asmuo rengėjų 
vardu gegužinėje buvo brolis A. 
Zubras.

Pasišokta 
buvo su
vis: susi- 
brolis A.

valandos. Naktį
laužas, apie kurį
Laužą pravedė

visiems svečiams aktingai

Ten Buvęs

(Tęsinys iš praeito 
“M.P.” numerio)

Lenki], ministerio 
išsišokimas

— 1938 m. gegužės 3 d. lenkų 
tautinės šventės proga mūsų pa
siuntinys ir ministeris p. Franci- 
szek Charwat Metropolio viešbu
čio atskiroje salėje surengė iškil
mingus pietus visam lenkų pa
siuntinybės Kaune personalui. 
Pietums baigiantis min.» Charwat 
pasiuntinybės nariams bei sve
čiams, kurių tarpe buvo ir min. 
Jan Wszelaki iš Varšuvos, pasakė 
“patriotinę prakalbą” (svetim- 
ženkliai autoriaus), šiaip jau pui
kią prakalbą, tačiau ją baigė to
stu: “Linkėkime, kad Rzeczpospo
litos pasiuntinybė' Lietuvoje kuo- 
greičiausia taptų Kauno vaivadi
ja!”. Štai! Tai buvo man ir, ma
nau, kitiems pasiuntinybės na
riams visiškai nelauktas ir nesu
prantamas min. Charwat’o graž
bylystės išsišokimas. Tikrai taip 
niekas negalvojo visoj Lenkijoj, 
o, be to, tai buvo prieš visas ins
trukcijas, kurias aš ir min. Char
wat buvom gavę iš ministerio 
Beck’o ir kurias buvo patvirtinus 
Lenkijos Ministrų Taryba. Pie
tums pasibaigus, aš pasakiau min. 
Charwat’ui, ką galvoju apie jo iš
sišokimą. Padėtis buvo tuo blo
gesnė, kad pietums patarnavo lie
tuvių viešbučio padavėjai, kurie 
girdėjo tą prakalbą ir, aišku, ge
rai suprato lenkiškai. Tai buvo 
nelaiminga provokacija lietuvių 
atžvilgiu, o min. Charwat, kaip 
vėliau turėjau progos įsitikinti, 
uždarė sau kelią į nuoširdžius 
santykius su lietuviais.

IŠ NAUJOSIOS ZELANDIJOS 
PADANGĖS

Kalėdų laikotarpyje Invercargill 
Miesto Meno Galerijoje, tarpinin
kaujant Dr. A. Butkui ir poniai, 
buvo surengta Australijoje gyve
nančių lietuvių dailininkų — V. 
Rato, H. Šalkausko, A. Vaičaičio 
ir T. Zikaro — darbų paroda, šis 
rinkinys pereitų metų viduryje 
buvo išstatytas Aucklando Meno 
Galerijoje ir universiteto biblio
tekoje. Prie Invercargill’yje su
rengtos parodos prisijungė Ze
landijoje gyvenantis lietuvis dai
lininkas Rudolfas Gopas. Abu In
vercargill dienraščiai “Southland 
Times” ir “Southland Daily News’' 
savo skiltyse apibudino lietuvių 
darbus kaip “stiprokai moderniš
kus stiliuje ir idėjose”. Yra da
romos pastangos šią parodą per
kelti į Dunedin’o Meno Galeriją, 
šiuo reikalu taip pat rūpinasi po
nai Buikai.

*
Aucklando Miesto Biblioteka 

paskutinių kelių mėnesių laikotar
pyje įsigijo Dr. Senn’o Emergen
ce of Modern Lithuania, Augus
tino vaizdų albumą Lithuania, S. 
Zobarsko Collected Lithuanian 
Stories ir prof. Page — Forma
tion of Baltic States. Anksčiau 
biblioteka įsigijo Pasaulio Lietu
vių žynyną. Keletą knygų lietu
viškomis temomis bibliotekai do
vanojo Lietuvos Atstovybė Wash- 
ington’e ir N.Z. Lietuvių Ben
druomenė. Be šių, yra eilė prieš 
karą išleistų knygų Lietuvos rei
kalais. Bibliotekos vadovybė yra 
palanki lietuviškiems reikalams 
ir, esant reikalui, ištiesia pagal
bos ranką. Prieš porą metų Vasa
rio 16-tos proga savo patalpose 
leido surengti lietuvių spaudos ir 
tautodailės parodą, neseniai įvy
kusiai spaudos parodai, rengtai 
lietuvių suvažiavimo proga Auck- 
lande, veltui paskolino knygoms 
išstatyti reikalingas lentas, ne
žiūrint kad tai bibliotekai suda
rė šiek tiek išlaidų.

Aucklando Lietuvių Apylinkės 
visuotiniame susirinkime į naują 
valdybą buvo išrinkta O. Med- 
žiauskienė, J. Gaigalas ir M. Pa
lubinskas.

★

Papildymas. Prieš kurį laiką 
šiame laikraštyje tilpusiame Lie
tuvių Suvažiavimo (Aucklande) 
aprašyme per neapsižiūrėjimą iš
leista suvažiavimą sveikinusių 
prof. S. Kairio ir J. Jančio pa
vardės. G.P.

Pirmas lenkas 
Karininkų Ramovėje

— 1938 m. gegužės 10 d... Tik 
ką grįžau iš Karininkų Ramovės, 
kur man kaip lenkų kariuomenės 
atstovui generolas Raštikis buvo 
surengęs pagerbimo pusryčius. 
Šių iškilmių eiga buvo nepapras
tai įdomi ir vertė mane gerokai 
susimąstyti. Tenka visai nuošir
džiai pripažinti, kad gen. Rašti
kis, jo generolai ir vyresnieji Lie
tuvos Štabo karininkai, jų tarpe ir 
pulk. Dulksnys, yra geri, įgudę 
diplomatai.

— Kauno Karininkų Ramovė 
primena didžiulį viešbutį — klu
bą pagal Anglijos ar Amerikos 
pavyzdį. Įgulos ramovė įsikūrusi 
milžiniškuose, daugiaaukščiuose 
rūmuose, specialiai šiam tikslui 
pastatytuose netoli Laisvės Alė
jos. Kaip tokios pat rūšies klubai 
Londone arba Vašingtone Kauno 
Karininkų Ramovė yra drauge ir 
viešbutis pakeleivingiems karinin
kams, be to, greta veikia ir kavi- 
nė-restoranas, kur gali lankytis 
civiliai. Mūsiškė įgulos ramovė 
Varšuvoje, palyginus su kauniške, 
atrodo visiška mizerija.

— Erdviame šios ramovės prieš
kambaryje 12.28 vai. manęs jau 
laukė pulk. Dulksnys drauge su 
majoru, namų šeimininku. Iš ten 
mane nuvedė į didžiulę salę pir
mam aukšte. Pačiam vidury sto
vėjo gen. Raštikis, tolėliau — 
Štabo viršininkas gen. Černius, o 
reikiamame atstume — pusračiu 
išsirikiavę keliolika generolų ir 
vyresniųjų karininkų. Visi lietu
viai vilkėjo vakarine uniforma su 
visais ordenais ir iškilmių papuo
šalais. Mirgėjo raudoni generolų 
atlapai, lampasai, auksinės apy
kaklių apsiūvos, auksiniai štabo 
karininkų akselbantai. Tas iškil
mingumas mane labai sujaudino. 
Pagal lenkų uniformos nuostatus, 
deja, aš negalėjau susilyginti su 
lietuviais, — mano apranga buvo 
tarnybinė: kardas, auliniai batai, 
visi ordenai; vakarinę, iškilmingą 
uniformą mes tegalėdavom apsi
vilkti po 6 vai.; šis nuostatas bu
vo privalomas ne tik įguloms Len
kijoje, jis galiojo ir užsieny gy
venantiems lenkų karininkams.

— Gen. Raštikiui ir Černiui pa
sisveikinus su manim, pirmasis 
ėmė pristatinėti iš eilės Lietuvos 
Kariuomenės generolus bei pulki
ninkus. čia buvo: gen. Adamke- 
vičius, 2 pėstininkų divizijos va
das ir drauge Kauno įgulos ko
mendantas, gen. Gustaitis, avia
cijos viršininkas, gen. Vitkauskas, 
pėstininkų inspektorius, gen. Pa- 
peliučka, ryšių viršininkas, gen. 
Tallat-Kelpša, kavalerijos inspek
torius, gen. Nagevičius, sveikatos 
skyriaus šefas ir karo muzėjaus 
direktorius, gen. Musteikis, karo 
mokyklos viršininkas, pulk. Valu 
šis, I-jo gusarų pulko vadas, taip 
pat keletas kitų gen. štabo pulki
ninkų, kurių pavardes, deja, jau 
pamiršau. Iš viso buvo atsilankę 
apie 20 asmenų.

— Po visų tų pasisveikinimų 
įsivyravo man labai sunki ir pri
slėgta atmosfera. Lietuviai gene
rolai ir pulkininkai žvalgosi į ma
ne kaip į kokį -retą paukštį, nė 
valandėlei nenuleisdami nuo ma
nęs akių, žiūri tiesiai į veidą ir 
kurčiai tyli. Jaučiuosi lyg kokių 
cenzorių akistatoje arba lyg koks 
neįgudęs aktorius-mėgėjas sceno
je. Reikia ką nors kalbėti, ką 
nors daryti, bet lietuviai neduoda 
jokio tam ženklo, nors ir pošne- 
kio iniciatyva jiems priklauso. 
Kreipiuosi rusiškai į gen. Raštlkj 
ir imu stebėtis puošniaisiais Ka
rininkų Ramovės rūmais. Greta 
gen. Raštikio ir manęs stovi gen. 
Černius ir pulk. Dulksnys, tačiau 
nedalyvauja pošnekyje. Visi kiti 
karininkai stovi pusračiu toliau, 
įtemptai žiūri į mane ir tyli, net 
gi tarp savęs nesišnekėdami. Uo
liai klausosi, ką pasakoju gen. 
Raštikiui, ir tyli. Ir taip iki pat 
pusryčiams baigiantis...

— Pusryčių protokolo šefo pa
reigas ėjo pulk. Dulksnys, talki
ninkaujant ramovės šeimininkui. 
Pulk. Dulksnys tinkamu momentu 
krepiasi į gen. Raštikį ir kviečia 
pusryčiauti. Visi kalbame rusiš
kai, nes tai visiems suprantama 
kalba. Gen. Raštikis kreipiasi į 
mane: “Eisim užkąsti ir išgerti, 

pone pulkininke, o ta pačia pro
ga apžiūrėsite mūsų kariuomenės 
židinį”. Einame. Gen. Raštikis 
priešais mane, visi kiti generolai 
ir pulkininkai — mums iš paskos. 
Praeiname visą eilę didžiulių sa
lių bei salionų, įrengtų labai sko
ningai ir puošniai. Visur- sienose 
kabo gausybės gerų paveikslų ir 
įvairių istorinių paminklų: seno
vinių ginklų, iečių, žemėlapių’ ir 
t.t. Matome pilną vaizdą senovės 
Lietuvos istorijos, geriau pasa
kius, Didžiosios Lietuvos Kunigai
kštystės istorijos prieš 1386 m. 
susijungiant su Lenkijos Karūna. 
O tikrai kalbant, tai yra Didžio
sios Lietuvos Kunigaikštystės is
torija Didž. Kunigaikščio Vytau
to valdymo metais. Iš visko susi
daro įspūdis, kad šių rūmų pla
nuotojai ir ypač dailininkai turė
jo aiškią intenciją išbraukti iš 
Lietuvos istorijos kelių šimtme
čių gadynę, kai L.D. Kunigaikš
tystė ir Lenkijos Karūna vienin
gai sutilpo Didžiosios Rzeczpospo- 
litos rėmuose. Taip, čia matome 
tą naująją Lietuvą!

— Pakeliui gen. Raštikis aiš
kino man paveikslų, bronzinių sta
tulų, iečių ir žemėlapių reikšmę. 
Jis tikrai puikus kalbėtojas ir 
geras lietuvių istorijos žinovas. 
Iš jo lūpų beriasi Mindaugo, 
Švitrigailos, Kęstučio, Gedimino, 
Algirdo ir Vytauto vardai — tai 
vis didieji kunigaikščiai, o kai ku
rie net Lietuvos karaliai. Tačiau 
šičia niekur nesutinkame nė dva
sios Vladislovo Jogailos, nei kitų 
jogailaičių, pragarsėjusių ne tik
tai Lenkijos Respublikoj, bet ir 
vakarų Europoje. Nė vienu žode
liu neprisimenamas Vladislovas 
Jogaila, lenkų karalius ir d. Lie
tuvos kunigaikštis, čionai viešpa
tauja vien tiktai nepriklausomos 
D.L. Kunigaikštystės, nesujungtos 
jokiais ryšiais su lenkų karūna, 
dvasia, kaip ir valdant Vytautui, 
kurį lietuviai vadina Didžiuoju.

— Pamažėle man paaiškėjo, jog 
visa tai buvo iš anksto suorgani
zuota demonstracija labai švelniu 
būdu pabrėžti lenkų karo atsto
vui Lietuvos Kariuomenės dvasią 
bei tradicijas, atremtas į laisvą, 
tikrai nepriklausomą D. Lietuvą, 
kokia ji buvo prieš Krėvos uniją 
1386 m.

Įspūdžiai 
Karo Mušėjuje

— Lietuvių karo muzėjus yra 
vienas geriausiai pavykusių pas
tatų Kaune. Rūmus sudaro trys 
dalys, sujungtos darnion vieny- 
bėn, o visuma sukelia meninės ar- 
chitektinės kompozicijos įspūdį.

(Pulk. L. Mitkiewicz čionai at
vyksta persirengęs civiliškai, nes 
girdėjęs, jog muzėjuje esą tokių 
eksponatų, kurie įžeistų jo kari
nę uniformą. Tuo nepatenkinto 
gen. Nagevičiaus lydimas, jis ty
liai apžiūrinėja apatines sales, 
visur mato tą patį nepriklausomos 
D.L. Kunigaikštystės kultą, be to 
didžiųjų Rzeczpospolitos asmeny
bių — kaip A. Mickevičiaus, Si- 
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rakauskio, Platerytės, Gelgaudo 
— beatodairinį lietuvinimą, o taip 
pat lenkų-lietuvių vienybės išda
viko kun. Jonušo Radvilo garbi
nimą).

— Po to lipame į pirmąjį aukš
tą. čionai salės skirtos atgimu
sios, naujosios Lietuvos istorijai. 
Vienoje iš jų matome 1920 m. Su
valkų sutarties antkapį. Tai nedi
delis juodo marmuro obeliskas, 
kokius paprastai žmonės stato ka
talikų kapinėse Lietuvoje ir Len
kijoje. Viršuje vietoj antkapio įra
šo didelėmis sidabrinėmis gedulo 
raidėmis iškalta: “Lietuvi, atsi
minki, kad klastingas lenkas Tau 
pagrobė Vilnių — Tavo sostinę!”. 
Antkapyje gedulinguose, juoduo
se rėmuose taip pat iškaltas pil
nas Suvalkų sutarties tekstas 
su autentiniais lenkų atstovų pa
rašais (Lukaševičiaus ir pulk Mac- 
kievičiaus) ir lietuvių. Ilgai sto
vėjau sukauptai tylėdamas prieš 
tikrai gedulingą Lietuvos ir Len
kijos praeities antkapį, nes gi Su
valkų sutartis, tikriau, jos nesi
laikymas iš lenkų pusės, palaido
jo naujosios Lenkijos ir naujo
sios Lietuvos susipratimo galimy
bes aštuoniolikai metų, o, gal, ir 
ant visados. Gen. Nagevičius, ma
tydamas mano nuotaiką, pastebė
jo: “Labai gaila, kad taip atsiti
ko — galėjo būti šiandien visiš
kai kitoki santykiai tarp rąūsų”.

— Visa apžiūrėjęs, pagal iš 
anksto numatytą planą įrašiau 
svečių knygoje sekančius saki
nius: “Karo Muzėjus yra iškalbin
gas liudininkas to, kad lietuvių 
tauta ir kariuomenė stengiasi pa
rodyti ateities kartoms tradicijas 
kovų dėl nepriklausomybės, atgau-. 
tos kraujo kaina. Nepriklausomy
bės tradicijos, išlaikymas ir stip
rinimas Lietuvių Tautos nepri
klausomos būties yra suprantami 
bei labai artimi lenkų kario šir
džiai siekiai”. Pasirašiau: Pirma
sis Lietuvoje lenkų karo atstovas.

ORGANIZUOJA LIETUVOS 
SODININKYSTĖS DRAUGIJĄ
Vilniuje, Gedimino g. (vad. Sta

lino pr.) 19 nr. įsikūrė “Lietuvos 
Sodininkystės Draugijos” centro 
valdyba. Jos narys Pranas Rimkus 
(buvęs Lietuvos Žemės Ūkio Rū
mų smulkiųjų ūkio šakų agrono
mas) informavo apie tą draugiją 
sodininkus, daržininkus, bitininkus 
ir gėlininkus, kviesdamas draugi
joje dalyvauti. Įstojamasis mokes
tis 10 rublių, mėnesis — 5 rb!, 
Draugijos nariai galės gauti savo 
žinion žemės sklypelius, miestuo
se iki 600 kvadr. metrų, kaimuose 
iki 1200 kv. m., ir juose, draugi
jos agronomų pamokomi, galės už
siimti minėtomis ūkio šakomis. 
Draugijos nariais gali būti ir juri
diniai asmenys, t.t., kolchozai, sov- 
chozai, organizacijos, įstaigos, bet 
dauguma narių regimai bus paski
ri asmenys. Gavęs sklypą asmuo 
bus įpareigotas jį tvarkingai laiky
ti ir tinkamai jį išnaudoti, bet 
gautais produktais galės pats kaip 
tinkamas naudotis. LNA
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NAUJA EMBLEMA
ŠIS JAUNIMO KVIESLYS JAU ANTRĄ KARTĄ SPAUDŽIAMAS 
SU NAUJA EMBLEMA. JĄ PAGAMINO DAILININKAS VIKTO
RAS STMANKEVIČIUS, KURIO DARBAS BUVO IR SENOJI. JAU
NIMO KVIESLYS IŠAUGO, BRĘSTANT IR AUGANT JOJO BEN
DRADARBIAMS. KAI J.K. PIRMIEJI HEKTOGRAFUOTI NUME
RIAI PASIRODĖ 1954 M. MELBURNE, O VĖLIAU ĖMĖ EITI ŠIO 
LAIKRAŠČIO PUSLAPIUOSE, TAI JO BENDRADARBIAI BUVO 
JAUNI MOKINIAI. ŠIUO METU JIE VISI YRA ABITURIENTAI 
BEI STUDENTAI, TODĖL SURIMTĖJO IR JŲ PLUNKSNA. PAKI
TUS TURINIUI, REIKĖJO IR NAUJOS EMBLEMOS.

KOVA DĖL SPAUDOS 
LIETUVOJE

Rusai, valdydami Lietuvą, bu
vo uždraudę spaudą. Spaudos 
draudimas yra trukęs 40 m., t.y 
nuo 1865 m. iki 1904 m. balan
džio 24 d. Iš tikrųjų, negalima 
pavadinti to reiškinio tikru spau
dos draudimu: per tą 40 m. lai
kotarpi visdėlto buvo atspausta 
lietuvių kalba 55 leidiniai, iš jų 
tik vienas privačiomis pastango 
mis, gi visi kiti atspausta val
džios lėšomis. Iš kitos pusės -- 
rusų valdžia cenzūravo lietuvis 
kus leidinius ir po 1904 m., taigi 
ir pa spaudos draudimo panaiki
nimo. Tai, ką mes vadiname 
spaudos draudimu, buvo lotyniš 
kųjų-čekiškųjų rašmenų draudi
mas. Lietuviškosios knygos visdėl
to buvo galima spausti tam rei
kalui specialios komisijos pritai 
klntu rusiškuoju raidynu.

Ta proga keli žodžiai iš viso 
apie raidynus. Seniausi mums pa
žįstami rašymo būdai yra vaizdo- 
grafinis (paveikslinis) ir jierogli- 
finis. Kai daiktui ar įvykiui atžy
mėti panaudojamas atatinkamas 
paveikslėlis ar vaizdelis, tada tu
rime vaizdografinį rašymo būdą, 
gi kai atskiri skiemens žymimi 
tam tikrais ženklais, turime jie- 
roglifinį rašymo būdą. Europoje 
vartojamais raidynais žymime ats
kirus garsus. Raidyną vadiname 
dar alfabetu, nuo graikų pirmųjų 
dviejų raidžių pavadinimo, t.y. 
alfos ir betos, kurių pavadinimai 
savo ruožtu atatinka semitų pir
mųjų dviejų raidynp ženklų pa
vadinimams. Pirmieji garsinę ra
šybą. naudojo finikiečiai. Jie tau 
būtų lyg ir alfabeto išradėjai. Ta
čiau ir jie yra daug perėmę iš 
Egėjos kultūros — iš mikėnų ra
šymo būdo. Pagaliau ir pas pa
čius finikiečius raidynas išgyve
no ilgą evoliucijos laikotarpi — 
yra išgyvenęs vaizdografinį ir jie- 
roglifinį rašymo periodą. Iš fini
kiečių rašmenis yra perėmę grai
kai, iš kurių 8 š. pr. Kr. išmoko 
rašmenis naudoti lotynai (iš Eu- 
bojos salos graikų raidyno, vadi
namo chaldikiškojo). Iš graikų 
prieškrikščioniškoje eroje išmoko 
rašmenų senieji skandinavai, ku
rių rašmenis vadiname runomis. 
Tiesiai iš graikų 10 š. rašmens 
pritaikyti vienai slavų kalbai — 
bulgarų, iš kurios atsirado ir da
bartinis rusiškasai raidynas, pato
bulintas Petro D. laikais. Gotiš- 
kasai raidynas yra sudarytas iš 
graikiškojo, lotyniškojo ir skandi
navų rūniškojo, kurio sudarytojas 
yra gotų vyskupas Ulfilas (Wul- 
filas), IV š. gotų evangelistas, 
išvertęs gotų kalbon šventraštį. 
Lietuviai, valdydami didelius plo
tus gudų ir per juos pirmiausia 
susidūrę su krikščionybe, rašymo 
reikalui vartojo bulgariškosios kil
mės kirilicą, iš kurios, kaip gir
dėjome, yra išsirutuliojęs rusiška
sis raidynas. XVI ir XVII š. lie
tuviški raštai M. ir D. Lietuvoj 
buvo spaudžiami gotiškais rašme 
nimis. Lotyniškai-čekiškais rašme
nimis imta spausti tik nuo XVIII 
š. antros pusės. Tas raidynas pa
sidarė nuo to laiko Lietuvoje sak
raliniu (šventu) raidynu, nes juo 
buvo spaudžiamos maldaknygės. 

Lotyniškas-čekiškasai raidynas pas 
mus atėjo per lenkus. Lenkai mat 
krikščionybę priėmė (966 metais) 
per čekus, o per juos ir jau jų 
kalbai pritaikytą lotynišką raidy
ną.

Raidynas, kaip matome, nėra 
esminis dalykas. Kodėl tad lietu
viai taip kovojo dėl lotyniškojo 
raidyno? Pradžioje to reikalo svar
bos ir mūsų mokyti vyrai nelabai 
suprato ir net nelabai tesiprieši
no rusų valdžiai. Rusai, įvesdami 
savo raidyną, pirmiausia norėjo 
lietuvius nuo lenkų kultūros įta
kos atskirti. Smarkiausiai tačiau 
prieš šitą reformą pasipriešino 
liaudis — ji mat pirmoji įžvelgė 
ar nesąmoningai pajuto pavojų — 
žinoma, religinį, todėl rusiškomis 
raidėmis spaustų maldaknygių bi
jojo net į rankas imti, manydami 
tuo nusikalstą Dievui. Iš tikrųjų, 
rusai tai ir norėjo lietuvius pir
miausia išmokyti rusiškų raidžių, 
po to provoslavijos, o su ja sa
vaime lietuviai būtų išvirtę rusais. 
Tad liaudies gaivališkas rusiškųjų 
raidžių atmetimas yra šiandien 
vertintinas kaip tautinis reikalas.

Spaudos draudžiamuoju laiko
tarpiu lotyniškomis raidėmis raš 
tai buvo spaudžiami vokiečių val
domoje Tilžėje. Ten pradėjo eiti 
ir pirmieji lietuvių tautiniai laik
raščiai — “Aušra” ir “Varpas”. 
Kontrabandininkai ir knygnešiai 
tas knygas gabeno per sieną. Dide
lė dalis knygnešių buvo tikri idea
listai, todėl ir tautos didvyriai. 
Daug jų dėl lietuviškos knygos 
žuvo, kiti buvo ištremti į Sibirą. 
Tokius idealistus knygnešius Čiur
lionienė yra pavaizdavusi “Auš
ros Sūnuose”, kurį vaidinimą esa
me matę ir Australijoje. Draus
dami spaudą, vienu atžvilgiu rusai 
pasitarnavo lietuviams — tautinė 
sąmonė buvo pagreitinta atbusti, 
lietuviai pasijautė esą skirtingi 
ne tik nuo rusų, bet ir nuo len 
kų. Lenkų knygoms mat nebuvo 
draudžiamas lotyniškas raidynas.

šiandien vėl tie patys rusai, šį 
kartą raudonieji, atrodo, vėl kėsi
nasi prieš mums dabar jau įpras
tą lotyniškąjį raidyną. Tuo jie, 
žinoma, nori mus ir raidyno po
žiūriu visiškai atskirti nuo Vaka
rų. Tai būtų tik pirmasis žings
nis, nes su raidynu būtų priartin
ta ir rusų kalba. Po rusų komu
nistinės revoliucijos pačioje Ru
sijoje komunistų vadai (Leninas 
ir kiti) buvo sumanę įsivesti lo
tynišką raidyną. Iki 1934 m. viso- 
je TSRS vyravo toks nusiteiki
mas, lotyniškąjį raidyną vadinant 
spalių revoliucijos alfabetu, šitas 
reiškinys tačiau baigėsi su 1937 m. 
Susiorijentuota, kad rusams ge
riau išlikti atskiru pasauliu, kur 
visos jų valdomos tautos būtų ap
jungtos vienos ir tos pačios rusų 
kalbos, o tada geriau jau ir skir
tingo rusiško raidyno. Ir taip im
ta išstumti iš įvairių kalbų jau 
nuo seno buvusį ar porevoliuci
niais laikais įvestą lotyniškąjį rai
dyną. Rusiškas raidynas išstūmė 
1937 m. lotyniškąjį iš vogulų, os- 
tijakų, lapių, jakutų, totorių, šiau
rės osetų, ingušų, kabardų ir eilės 
kitų kalbų; 1938 m. — iš kalmu
kų irb uriatmongolų kalbų; 1940 
m. — iš azerbeidžianiečių, baš- 
kyrų, kirgizų, turkmėnų ir uzbe
kų kalbų; 1941 m. rusiškas rai 
dynas įvestas ingrų ir vepsų kal
boms. Net 1940 m. iš Suomijos 
atimtoje Karelijoje buvo įvestas 
rusiškas raidynas.

Pasklidusi tat žinia, kad raudo
nieji rusai planuoja ir Lietuvoje 
įvesti rusišką raidyną, atrodė la 
bai patikima. Viso laisvojo pasau-
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ŠIS BEI TAS
Jogaila ir Vytautas filme

Lenkai šiemet ruošiasi iškilmin
gai atžymėti Žalgirio mūšio 550 
metų sukaktį. Tai progai pagal 
Henriko Sinkevičiaus romaną 
“Kryžiuočiai” sukamas filmas, 
kur pagrindiniai veikėjai bus du 
lietuviai — Jogaila ir Vytautas. 
Sinkevičius, rašydamas savo ro
maną, daugiausia ar išimtinai te
sirėmė lenkų istoriku Dlugošu, 
šis gi buvo Lietuvos priešo lenkų 
primo kardinolo Zbignievo Oles- 
nickio giminaitis ir lietuvius yra 
piešęs neigiamomis spalvomis. 
Jadvyga, pavyzdžiui, pasiaukojan
ti tekėdama už puslaukinio Jogai
los. Jogaila senas, negražus, ne
išmintingas. Filmoje šitoji vieta 
koreguojama, nes, kaip paduoda 
lenkų laikraščiai, naujausi istori 
niai duomenys rodą, kad Jogaila 
buvęs didelės inteligencijos bei 
proto žmogus.

Filmą,^atrodo, matysime ir Aus
tralijoje.

Lenkas apie 
lietuvių kalba

Praeitų metų pabaigoj lenkų 
laikraštis “žycie Warszawy” Nr. 
280 įsidėjo savo specialaus kores
pondento Eugenijaus Waszczuko 
korespondeiciją iš Vilniaus. Apra
šo savo susitikimą su Vilniaus 
miesto pareigūnais, apie vedamą 
ir planuojamą miesto perstatymo 
darbą. Pabaigoje aprašo svečiavi- 
mąsi pas medicinos profesorių 
Girdzijauską. Ta proga buvę ir 
daugiau Vilniaus ir Kauno uni
versitetų profesorių, kurie, pagal 
korespondentą, “pasižymėję augš- 
tu mokslingumu ir kultūra”, šei
mininkai itin didžiavęsi lietuvių 
kalbos senumu. Girdzijauskas pa
citavęs sanskritiškai: “Devs das 
dantas, Devas das ir danas”, o_ 
lietuviškai: “Dievas davė dantis, 
Dievas duos ir duonos”.

MĮSLĖ
Buvo trys nepaprasti jaunikai

čiai. Vienas turėjo žiūronus, su 
kuriais viską pasaulyje galėjo 
matyti; antrasis turėjo kilimą, su 
kuriuo visur galėjo nuskristi; tre
tysis turėjo stebuklingą obuolį, 
su kuriuo galėjo betką pagydyti. 
Visi trys įsimylėję vieną ir tą 
pačią gražuolę karalaitę merginą.

Kartą žiūri jaunuolis per Savo 
žiūronus ir mato karalaitę sunkiai 
susirgusią ir bemirštančią. Skuba 
jis pas draugą, kuris turėjo ste
buklingąjį kilimą ir skrenda pas 
karalaitę. Pakeliui jie paėmė ir 
tretįjį draugą su stebuklingai gy
dančiu obuoliu. Karalaitė buvo 
nuo mirties išgelbėta. Ji pasižadė
jo tekėti už vieno jųjų ir, būtent, 
už to, kuris jai buvo padaręs di
džiausią paslaugą. Už kurio kara
laitė ištekėjo ir kodėl?

(Atsakymas kitam “J.K.” nu
meryje. Red.) 

lio lietuviai labai rimtai šiuo rei
kalu susirūpino. Naujieji rusų kės
lai nuskambėjo ne tik emigraci
nėje lietuvių spaudoje, bet ir žy
miausiuose kitų tautų ir kraštų 
laikraščiuose. Nesenai vienas Lie
tuvos kalbininkas, neoficialiomis 
tačiau lūpomis, paneigė rusų rai
dyno įvedimą Lietuvoje. Mūsų 
tačiau susirūpinimas nėra praėjęs, 
nes rusams palankiu tarptautiniu 
momentu tas klausimas vėl gali 
iškilti. Raidyno pakeitimas būtų 
didelis pavojus lietuvių tautos iš 
likimui. Tuo klausimu laisvojo 
pasaulio lietuviai neturi nustoti 
budėję.

Namo

MELBURNO ŽURNALISTAI ATŽYMĖTI
Kalėdų antrą dieną, Melburno 

jaunųjų žurnalistų būrelio vedėjo 
p. Alberto Zubro kviesti, susirin
kome Lietuvių Klubo namuose 
jaunųjų spaudos talkininkų darbo 
metų užbaigtuvėms ir jiems “Mū
sų Pastogės” skirtų dovanų įtei
kimui.
• Naujai įrengta Lietuvių Namų 
salė papuošta kalėdinėm dekora
cijom. Kampe stovi eglutė. Sve
čių susirinko gražus būrelis: Mel
burno bendruomenės atstovai, 
šiaip svečiai ir jaunimas. Popietį 
pradėjo p. A. Zubras, paskalyda
mas konkursinės komisijos raštą, 

kuriuo jis įgaliotas pravesti šią 
iškilmingą sueigą. Pasveikindamas 
susirinkusius, papasakojo apie 
Melburno jaunųjų žurnalistų bū
relio darbą redaguojant “Jauni
mo Kvieslį", o drauge ir apie 
ateities planus. Dabartinis penkių 
kolektyvas prasiplečia, nes iš šių 
metų Lituanistinių kursų abitu
rientų prisideda bent penki nau
ji. Praeitų metų “Mūsų Pastogės’ 
skelbtas žurnalistinis konkursas 
pasibaigė net keturių Melburno 
jaunųjų bendradarbių įvertinimu 
ir atžymėjimu. Lygiavertės dova
nos paskirtos: Algiui Kazlauskui, 
Antanui Fišeriui, Karoliui Kaz
lauskui ir Arūnui žižiui.

Po p. A. Zubro pranešimo patį 
vedėją ir konkurso laimėtojus 
sveikino apylinkės valdybos pir
mininkas p. N. Butkūnas, skautų

ŠIO J.K. REDAKTORIUS
— INŽINIERIUS ALGIS KAZLAUSKAS

Algis Kazlauskas, sūnus Kazi
miero ir Veronikos Kazlauskų, 
praeitų metų pabaigoje išlaikė 
Melburno Karališkajam Technikos 
kolidže baigiamuosius mechanikos 
inžinieriaus egzaminus. Tai, rodos, 
bus pats jauniausias lietuvis inži
nierius, nes praeitų metų gruodžio 
13 d. teatšventė 20 metų gimta
dienį.

Gimė Algis 1939 m. Raseiniuo
se, bet vos tik vienerių metų bū
damas, gavo su motina bėgti į Va
karus. Tėvas tuo metu mat buvo 
bolševikų areštuotas kaip politiš
kai priešiškas komunistiniam rėži
mui. Žmonai tačiau pavyko iš 
kalėjimo išgelbėti ir vyrą, ir šei
mą jis susirado Vokietijoje. Aus
traliją su tėvais pasiekė 1949 m. 
Algis įstojo į Footscray techni
kos mokyklą. Ten baigęs žemes
nįjį kursą, 1956 m. įstojo į M.K. 
Technikos kolidžą.

Algio visad pilna buvo tarp lie
tuvių jaunimo: jis aktingas skau
tas, tautinių šokių grupės dalyvis, 
dainavo jaunimo chore, vaidino 
jaunių scenos pasirodymuose.

Mokydamasis australų mokyk
lose, ėjo ir lietuvių savaitgalio 
mokyklą. Baigė 1953 m. Antano 
Krauso pradinę lituanistinę mo
kyklą ir tais pačiais metais įstojo 
į Melburno Lituanistinius kursus, 
kuriuos sėkmingai baigė 1956 m., 
paskutiniais metais būdamas tų 
kursų seniūnas. Baigęs kursus tuoj 
įsijungė į žurnalistinį būrelį, ku
ris turėjo būti tiesioginė atrama 
dar 1954 metais pradėtam leisti 
“Jaunimo Kviesliui”. Pradžioje 
“J.K.” išeidavo Melburne hekto
grafuotas leidinėlis, kuris vėliau 
išvirto “M.P.” priedas, o nuo 1959 
m. stengiasi išlikti dviejų pusla
pių mėnesiniu šio laikraščio prie

rajono vadas p. A. Krausas, So
cialinės Globos draugijos pirmi
ninkė p. V. Kuncaitienė, Skautų 
Globos komiteto pirmininkas p. 
J. Antanaitis ir Lituanistinių kur
sų vedėja — šių eilučių autorė. 
Sveikinusieji pasidžiaugė darbo 
akivaizdžiais laimėjimais, linkėjo 
ištvermės ateičiai. Prašė, kad 
žurnalistų būrelis būtų pavyzdys 
visam lietuviškam jaunimui, kad 
prisitraukdami vis naujų narių į 
savo tarpą ir puoselėdami meilę 
lietuviškam žodžiui, užtikrintų lie
tuviškos spaudos ateitį išeivijoje 
bei tremtyje.

Sekė iškilmingas dovanų įteiki
mas konkurso laimėtojams. Algis 
Kazlauskas gavo fotografijos apa
ratą, kad netik žodžiu, bet ir pa
gautu vaizdu galėtų pasirodyti 
lietuviškoj spaudoj. Antanas Fi
šeris gavo puikų, beveik ministriš- 
ką portfelį. Vedėjo žodžiais, pra- 
versiąs, kai Antanas baigs savo 
užplanuotus politinius mokslus, o 
šiuo tarpu bus kur “Jaunimo 
Kviesliui” rašinius sudėti. Karo
liui Kazlauskui įteikta odinis raš
menims- aplankas ir visas glėbys 
gražių, sunkių lietuviškų knygų 
— kad pats berašydamas, turėtų 
iš kur pavyzdžių, o kartais ir 
įkvėpimo surasti. Arūnui žižiui 
padovanota dailininko J. Bistricko 
aliejum tapytas paveikslas (jis bu
vo Melburne lietuvių dailininkų 
parodoje) — esą, kad Arūno hu

du.
Pirmaisiais metais mūsų žurna

listų būrelyje tebuvo tik du jau
nieji ir aš. Po metų antrasis nu
birę jo. Tikėtasi prieauglio iš ant
rosios Lituanistinių kursų laidos. 
1958 m. pradžioje prisijungė An
tanas Fišeris, Karolis Kazlauskas 
ir Arūnas žižys, gi 1959 m. — 
medikas studentas Kazys Zdana
vičius. Idėja nugalėjo kliūtis, nes 
be vieno nubirėjimo visi išsilai
kė, o šiemet prisijungia dar pen
ki, o gal ir daugiau. Algis yra 
žurnalistų būrelio seniūnas.

Pirmieji Algio Kazlausko strai
psneliai “M.P.” buvo atspausti 
1957 m., o nuo 1958 m. jų vis ėmė 
dažnėti. Retas “J.K.” numeris, ku
riame nebūtų buvę jo straipsnio. 
Algis yra jau redaktoriaus a.a. 
Jurgio Kalakausko laikais ėmęsis 
“J.K.” suredagavimo darbo, ku
riuo vėliau pasekė naujai prisidė- 
jusieji.

Baigęs kolidžą, Algis mokslo 
neužmeta ir šiemet stoja studijų 
tęsti į universitetą. Jis šiuo metu 
yra skautų “Džiugo” tunto adju
tantas, ant kurio pečių, tuntinin- 
kui susirgus, gula visa tuntui va
dovavimo našta, šių metų skau
tų stovykloje Algis ėjo stovyklos 
adjutanto pareigas. Pasirodė, jis 
esąs ir labai geras laužavedys, o 
šios pareigos skautuose reikalin
gos ir vaidybos gabumų.

Linkėtina jaunajam inžinieriui 
Algiui Kazlauskui sėkmės univer
sitete, nepavargti dirbant su skau
tais ir toliau tęsti gražiai pradėtą 
spaudos talkininko darbą. Jaunie
ji draugai jį visad remia ir jo vi
suose pobūviuose laukia.

Redaktoriau* ne*iklau*ę*
Alberta* Zubras
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ELENA ŽIŽIENĖ

manitarinių interesų sritis būtų 
praplėsta ir gražiu regimojo me
no pavyzdžiu.

įteikęs dovanas p. A. Zubras 
dar priminė, kad Šios dovanos ne 
tik atžyminčios praeitą darbą, bet 
įpareigojančios ateities bendra
darbiavimui. Jaunųjų žurnalistu 
vardu padėkoti išėjo būrelio se
niūnas Algis Kazlauskas. Dėkojo 
“Mūsų Pastogei” ir p. Albertui 
Zubrui už vadovaujant įdėtą dar
bą. Be mokytojo nuolatinių pas
tangų, patarimų, be koregavimų 
ir įdomiai pravedamų diskusijų ir 
labiausiai entuziastingi jaunuoliai

ATŽYMĖTIEJI 
ŽURNALISTAI

Iš kairės: A. žižys, 
A. Fišeris, mokyt. 
A. Zubras, būrelio 
seniūnas A. Kaz
lauskas ir K. Kaz
lauskas.

nebūtų galėję pasiekti dabartinių 
rezultatų. Paspausdamas ranką 
mokytojui, Algis nuo visų penkių 
jaunuolių įteikė dovaną — Azijos 
žemyno išminčiaus Budos stovyk
lėlę.

Taip oficialioji dalis ir baigėsi. 
Po jos vyresnieji susėdo pasišne
kučiuoti sportininkų būkle, o jau
nimas pasiliko pavakaroti — ka
vutei ir šokiams. Iš vėliau nu
girstų įspūdžių pasakojimų atro
do, kad jaunimui buvo linksma. 
Radiograma grojusi garsiai, bū
rys buvęs gražus, o nuotaika sma
gi. Kieme Algis su naujuoju apa
ratu pridaręs nuotraukų. Kitiems 
metams jaunųjų spaudos bendra
darbių netruksią. Gal atsirasią 
net ir tikrų rašytojų!

IŠVYKA Į W00DENDĄ
Pasinaudojant Australijos tau

tinės šventės proga ilgesniu sa
vaitgaliu, 13 Melburno jaunuolių 
suruošėm iškylą į Woodendą. šei
mininkų p. A. Zubro ir p. B. Za
bielos pakviesti, stovyklavome jų 
5 akrų sklype, kuris yra apie pu
santros mylios nuo miestelio. Vie
ta apaugusi augštais medžiais, 
neturi tankių žemų krūmų ir yra 
ideali stovyklavimui. Maudymuisi 
yra artimi tvenkiniai — vienas 
kaimyno, antras valdinis.

Besimaudant, nors beveik ir vi
są laiką debesys dengė saulę, kai- 
kurie mūsų smarkiai įdegė. Ultra
violetiniai tad spinduliai ir pro 
debesis pralenda. O gal mes ne
pastebėjom pragiedrulių? Nuken
tėjusieji nutarė šį reikalą ateity 
je giliau patyrinėti.

Buvom nuvykę į netolimą Hang
ing Rocks vietovę. Tai nuostabus 
gamtos reiškinys. Vidury laukų 
ir lygumų staiga iškyla milžiniš
ka akmenų krūva — kalnas. Kalne 
yra nesuskaičiuojami urvai ir tar
pekliai, atsiradę ar tai akmenims 
nuo klimato besiskaldant, ar tai 
lietui išgraužus. Pats kalnas, at
rodo, yra vulkaninės kilmės, nes 
viduryje yra plokščias įdubimas, 
išvirtęs dabar aikštele.

Buvo ir šiaip nuotykių. Tik at
vykus penktadienį vakarą, jauni
mas užkūrė laužą. Brolis Alber
tas pradėjo bambėti, bet vėliau, 
patikrinęs apsaugos priemones ir 
pataręs nesukelti didelės liepsnos, 
numojo ranka. Grįždamas įsilinks
minęs iš miestelio kaimynas, pa
matė laužavietę, o apie ją 14 vy
rų būrį. Jis paskambino policijai 
ir po kiek laiko, policininkui drą
siai žygiuojant, o kaimynui prisi
dengus valdžios užpakaly beei
nant, susitikome su valdžia. Brolis 
Albertas, mūsų vyriausias, stojo 
į pokalbį. Atsiprašė nepaskambi-
- (Nukelta į 4 psl.)
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ANTANAS FIŠERIS

MŪSŲ PASTOGĖ

ŽYGIAI Į
Caras Petras Didysis iškėlė Ru- 

, sijų. Jis pradėjo krašto moderni
zavimų, sekdamas anglus ir olan 
dus. Nuo pat jaunų dienų jis sva
jojo ir sapnavo: paversti Rusiją 
didžiule jūrine prekybos galybe. 
Juodoji jūra tačiau buve turkų 
kontroliuojama, tat savo dėmesį 
jis nukreipė į Baltijos jūrų. Bal
tijos jūra tuo metu buvo laikoma 
Švedijos ežeru. Kad įvykdžius sa
vo sapnų, Petrui reikėjo nukariau
ti švedus. Švedija tačiau Gustavo 
Adolfo laikais buvo pasiekusi 
žvaigždžių augščio pasaulio tautų 
pusiausvyroj. 1697 metais penkio
likos metų vaikas įžengė į Švedi
jos sostų. Petras palaikė tai proga 
susilpninti Švedijos įtakų. Jis susi
tarė su Lenkijos — Lietuvos ir 
Danijos karaliais ir paskelbė Šve
dijai karų. '

Karolis XII, užėmęs Švedijos 
sostų, pasakė bajorams ir savo pa 
reigūnams: “Gerbiamieji, aš esu 
pasiryžęs niekuomet nekariauti be 

„ tikslo, bet jeigu mane kas užpuls, 
tada aš su visa energija kariausiu 
iki mirties.” To principo jis laikė
si visų trumpų gyvenimų, bet, de 
ja, pražudė Švedijų. Jis buvo ge
ras karys ir jei būtų buvęs toks 
pat strategas ir diplomatas, istori
joje būtų likęs žymiausiu švedų 
karaliumi. Dabar jis minimas tik 
kaip kylanti žvaigždė, kuri greitai 
užgęso.

Kai 1699 m. Lenkija — Lietuva, 
Rusija ir Danija paskelbė Švedijai 
karų, Karolis tebuvo septyniolikos 
metų. Lenkija — Lietuva tuo karu 
norėjo atsimti švedų užvaldytas 
latvių žemes, švedai, kol priešai 
dar nebuvo susiorganizavę, puolė 
Danijų. Užėmė Zelando salų ir, 
apsupę Kopenhagų, privertė Dani
jos karalių pasirašyti padiktuotų 
taikų Be poilsio 1700 m. Karolis 
su sawo kariuomene išplaukė į 
Supmių įlankų, kur Petras buvo 
apsupęs Narvos miestų. Pasinau
dodami pūga, kai vėjas nešė snie
gų į rusus, švedai puolė priešų ir 
per porų valandų paėmė penkis 
kartus daugiau belaisvių, negu jų 
kariuomenės buvo. Karolis tad ga
lėjo pakartoti Gustavo Adolfo žo
džius: “Be mano leidimo Rusijos 
laivas nepasirodys Baltijos jūro
je!”

, Susidorojęs su danais ir rusais,
Karolis atsidėjo sumušti Lenkijos 
— Lietuvos karalių Fridrikų Au
gustų Saksietį. Švedai užėmė vi
sų vakarinę Lietuvą, krašte kilo 
maras. Kelis kartus Karolis sumu- 

' šo Augustų, bet galutinai nesunai
kino. Pagaliau teko Augustui bėg
ti į savo gimtąją Saksoniją, o šve
dai į Lenkijos — Lietuvos sostą 
pasodino lenkų Stanislovų Leščins- 
kį. Augustas tačiau suorganizavo 
stiprių opozicijų, Leščinskiui teko 
pabėgti, ir švedams teko nusileis
ti. Augustas grįžo į sostą, sudaręs 
su švedais taiką.

Petras Didysis per visų tų laiką 
ruošė savo kariuomenę ir mokė jų 
kariauti švedų metodais. Jo ka
riuomenė buvo 10 kartų skaitlin- 
gesnė už švedų. Karolis tuo tarpu 
buvo pasiruošęs keliauti į Maskvą. 
Ukrainiečių kazokų vadas Mazepą 
prikalbėjo Karolį žygiuoti per Uk
rainą: manė mat jie, kad daug gy
ventojų prisidės ir žygiuos prieš 
rusus. Žygis buvo pradėtas 1708m. 
Rusijos žiemoje tačiau pražuvo 
Karolis — šaltis ir partiza
nai sunaikino daug jo karių, 
Daug mirė ir nuo bado, bet Karo
lis negrįžo atgal Abi kariuomenės 
1709 m birželio mėnesį susidūrė 
prie Poltavos. Nors švedai ir buvo 
išvargę ir praretėję, bet kovėsi 
drąsiai, ir pats Karolis, nors su
žeista koja, vadovavo mūšio veiks
mams.

Rusų kariuomenės didumas pri
vertė Karolį pasitraukti, ir po po
ros mėnesių jis pasiliko tik su ke
turiais šimtais karių, nes partiza
nų veikimas dar pastiprėjo. Karo
lis pabėgo į Turkiją ir iš tėn su 
turkų sultono kariuomene prieš ru
sus kariavo dar penkerius metus. 
I Švediją jis grįžo 1714 m. ir rado 
kraštų be ūpo ir karo išvargintą. 
Surinkęs kariuomenės dar tęsė ka
rų prieš rusus. Mirtinai buvo su
žeistas ties Frederikshald. Su jo 
mirtimi užgęso ir Švedijos garbė ir 
didybė. Petras užėmė visas Balti
jos jūros pakraštyje švedų valdy
tas žemes (Suomiją). Rusai pasi
darė Baltijos jūros šeimininkai,

MASKVĄ
užvaldė jos uostus ir prekybų.

Iškilo su Napoleonu prancūzų 
galybė, kurie ėmė diktuoti visai 
Europai. Carui Aleksandrui atsi
bodo lenktis Napoleonui, ir jis ati 
darė Rusijos uostus prekybai su 
Anglija, o Napoleono tai buvo už
drausta. Norėdamas Napoleonas 
pamokyti carų, surinkęs pusę mili
jono vyrų, 1812 m. birželio mėne
sį peržengė to meto Rusijos sienų. 
Rusai, traukdamiesi atgal, naikino 
viskų, Napoleono keliui palikdami 
dykumų. Daug Napoleono karių 
žuvo dėl bado ir ligų. Pagaliau ru 
sai sustojo Borodino kaime, 70 my
lių nuo Maskvos. Ten įvyko žiau
rios kautynės: tik 40.000 rusų te- 
pabėgo. Napoleonas žygiavo toliau 
ir po poros savaičių užėmė Mask 
vą. Kai tik pracūzų kariuomenė 
įžengė į Maskvų, miestas, pačių 
rusų partizanų padegtas, ėmė 
liepsnoti. Degė miestas penkias 
dienas, ir tik juodi griuvėsiai beli 
ko iš Maskvos. Badas ir žiema pri
vertė Napoleonų pasitraukti iš 
Maskvos. Su likusiu 100.000 karių 
didysis Europos karo vadas pradė
jo žygį atgal. Maršalas Ney vado
vavo užpakalinei dangai. Pakeliui 
kazokai ir šiaip rusų partizanai 
puldinėjo prancūzus. Iš didingos 
imperatoriaus kariuomenės tegrį- 
žo tik šešiasdešimts tūkstančių.

Hitleris pradėjo žygį į Maskvų 
1941 m. birželio menesį. Jo kariuo
menė lydima Luftwaffen, žygiavo 
“Blitzkrieg”’ metodu nesulaiko
mai. Vokiečiai jau buvo 18 km. 
nuo Maskvos, bet ir vėl Rusijų iš
gelbėjo jos žiema. Iš Sibiro atvež
ta kariuomenė pasipylė iš miesto 
prieš menkų vokiečių frontų. Vo
kiečių artilerija nebesugebėjo su
laikyti rusų 35 tonų tankų. Teko 
pėstininkams improvizuoti prieš 
ginklį. Iš benzino bonkos jie pasi
darė “Molotovo Cocktail” ir sulai
kė rusų tankus. Vasarą vėl vokie
čiai atsigavo ir vėl girdėjo Mask 
vos bokštų varpus. Atrodė, kad vo
kiečių žvaigždė vėl pradėjo kilti. 
Leningradu tačiau rusai ' apgynė, 
nors Stalingradas ir tebebuvo vo
kiečių raankose. Stalingradą rusai 
apsupo trimis žiedais. Atvežta ka
riuomenė iš Sibiro atstūmė vokie
čius nuo Maskvos. Frontui trau
kiantis, Stalingrade pasidavė Pau
lius. Karo vyksmas jau buvo nu
spręstas.

Iš visų žygių tik Napoleonui bu
vo pavykę užimti Maskvų. Maskvą 
apgindavo Rusijos plotai ir jos žie
ma. Rusų komunistų propaganda 
skelbia, kad kol Maskva atlaikys, 
tol Rusija viešpataus. Bet naujie
siems žygiams prieš Maskvų gal 
nebereikės nei puskarininkio nei 
generolo vadovybės, o užteks tech
nikui paspausti mygtukų, žinoma, 
daug priklausys, kas pirmas pas
paus. Kaip šiandien reikalai susi 
kloję, nuo tokio paspaudimo pri
klausys visos žemės rutulio atei
tis — diktatūra ar demokratija. 
Turi Rusija daug silpnų vietų, tai 
užgrobti kraštai, satelitai, o svar
biausia — ūkiniai nedatekliai. Va
kariečiai gi verčia lenktyniauti.

IŠVYKA I VVOODENDĄ
(Atkelta iš 3 psl.)

nęs, bet manė manė tų padaryti 
šeštadienį, asmeniškai atsilanky
damas policijoje. Apžiūrėjęs poli- 
ciniikas mūsų apsaugos priemo
nes, patarė kitų dieną jas dar la
biau sustiprinti, o rytą arbatų 
mums išvirti įsakė kaimynui (tur
būt, už pažadinimą naktį!), šita 
paslauga rytais mielai naudoja
mės, nors vakarais, dabar jau ofi
cialiai leisti, kūrėm laužą. Kaimy
nas kitų' dieną su mumis visai su
sibičiuliavo ir net pats vyko į po
licijų išaiškinti įvykį. Jis buvęs 
išgąsdintas mūsų būrio. Dabar jis 
matąs, kad visi yra labai “nice 
chaps” ir jis apgailestaująs savo 
klaidą. Brolis Albertas visdėlto 
mano, kad ateičiai visiems mums 
reikia būti atsargesniems, nes Ja
lai lengva sutikti ir kitokį poli
cininkų, kuris gali ir šiurkščiau 
pasielgti.

Sekmadienį vakarų buvom nu
ėję į miestelio viešų šokių vaka
rų. šeimininkai (atsargos kariai) 
labai maloniai priėmė, bet atsira
do vienas išgėręs jaunikaitis, ku
riam atėjūnai nepatikom. Jis no
rėjo su mumis pasikalbėti, bet 

siais metais melburniškiai lietu 
viai studentai prašoko kitas vie
tas, nes jų didžiausias skaičius 
įsigijo universito mokslinius laips
nius. Ne visiems lengvas mokslo 
kelias, ne visi įveikia kliūtis moks
lui baigti. O verta tačiau pavarg
ti, susispausti, nes baigus tikrai 
susilaukiama atpildo. Moralinis 
momentas: jaučiamės patenkinti 
baigę, ir tas jausmas palieka vi 
sam gyvenimui. Atdaros durys eit' 
ir gilintis mokslo keliu. Jei šio 
traukimo nejaučiame dabar, tai 
gal pajausime vėliau. Nebaigtas 
mokslas, neįsigytas diplomas mums 
sutrukdys tuo keliu eiti. Yra to
kių, kurie atidėlioja — suspėsiu, 
metus patarnausią, o tada galėsią 
vėl mokytis. Dažniausiai tai taip 
ir lieka atidėtas reikalas amžiui. 
Kartų'paragavus savo uždarbio pi
nigų, pradėjus savarankiškai tvar
kytis, yra labai sunku sugrįžti į 
studento padėtį, kai dėl pinigo 
tenka varžytis. O čia dar pasipai
nioja meilė, jų seka vedybos, ir 
taip mokslas lieka pakabintas gem
bėje. Baigimas mokslo suteikia ir 
medžiaginio atpildo, nes jei ne 
pradedant karjerą, tai būtinai vė
liau pajausime, kad neturėjimas 
diplomo mums daugelį durų užda
ro.

Šiais metais Melburne tenka pa
sveikinti keturias dailiosios lyties 
atstoves, baigusias humanitari
nius mokslus ir vieną — meno 
studijas.

★

IRENA TAMOŠAITIENĖ baigė 
humanitarinį fakultetų studijuoda
ma vokiečių ir prancūzų kalbas ir 
tų kalbų literatūrą, o taip pat ir 
meno istoriją. Žinoma, būna ir vi
sokių priedelių, o tie priedeliai ir 
kankino. Buvo užkliuvusi su ūki
niais reikalais — vadinamąja poli
tine ekonomija. Nelabai, matyt, ti
ko įvairios ekonominės teorijos, 
pelno ir persipelnymo apskaičiavi
mai. Žinoma, tai ne meno istoriko 
pomėgiai. Ji gi pati dar" taip nese
nai ir patį gyvąjį meną praktika
vo. Melburniškiai jų dar gerai pri
simena iš tų laikų, kai lankė p. 
Nasvytytės išraiškos šokio studijų

KAROLIO RAČKAUSKO VAIRO 
SUKAKTIS

Rašytojas ir vertėjas Karolis 
Raškauskas — Vairas sausio 6 die
nų susilaukė 75 metų amžiaus. Jis 
prieš I karų yra gyvenęs Ameri
koj ir čia plačiai pasireiškęs lietu
vių spaudoje. Lietuvoje jis kurį 
laikų buvo Užsienių reikalų minis
terijos tarnyboje (buvo paskirtas 
konsulu į P. Afrikų),bet tarnyba 
baigėsi byla teisme dėl patikėtų 
valstybės lėšų panaudojimo ne 
taip kaip skirta. Yra išvertęs lie
tuviškai visų eilę knygų iš anglų 
kalbos. Dabar yra vadinamojo Pet
ro Cvirkos memorialinio muzie
jaus prižiūrėtojas Kaune (buv. M. 
Sleževičiaus namuose), ir išvertė 
dar keletu knygų, tamsesnė 

mis spalvomis vaizduojančių Ame
rikos gyvenimų. LNA 

mes į šnekas su juo nesileidom. 
šeimininkai pastebėjo. Tuoj iš
kvietė vėl jau mūsų pažįstamų po
licininkų. šis vyruką valandai 
kažkur išsivežė, o kai grįžo, tai 
buvo jau labai mandagus ir malo
niai šypsojosi.

Bestovyklaujant pripjaustyta 
ir stulpų daliai tvoros. Algiu ko
misija išrinko ir vietų laikinam 
pastatėliui ar vasarnamiui. Kai- 
kurie žadėjo ir prie statybos pri
sidėti. Laikų praleidom linksmai 
ir pasilsėjom.

A.K.

MOKSLO KELIU
ir ne kartą pasirodydavo scenoje. 
Irena paskutinę dalį kurso.studi
javo vakarais, dieną dirbdama. Be
studijuodama ištekėjo. O visdėlto 
rado laiko aktyviai su kolegomis 
bendradarbiauti lietuvių studentų 
sąjungoje. Šiais metais" ji buvo 
valdybos pirmininkė, nors ir pra
eityje ne kartų dalyvavo valdybo
se ar šiaip aktyviai prisidėdama 
prie studentų paruošimų, šiuo me
tu atstovauja Melburno lietuviams 
studentams baltų studentų tarybo 
je. Yra ir “Mūsų Pastogės” meno 
reikalų bendradarbė.

*

KRISTINA ČESNAITĖ, gim. 
1938 m., pagrindinius dalykus stu
dijavo vokiečių ir anglų kalbas ir 
tų kalbų literatūrų. Visų laikų ak
tyviai reiškėsi liet, studentų veik
loje, o šiais metais buvo v-bos sek
retorė. Ji yra ir aktinga skautė, 
kasmet dalyvauja vyresniųjų skau
čių surengiamuose vaidinimuose.

Su *universitetu Kristiną nema
no nutraukti ryšių ir baigusi: šie
met ji ryžtasi pasiruošti egzami
nams auklėjimo mokslo diplomui 
(Diploma of Education), tuo būdu 
gauti pilnas teises mokyti gimnazi
joje.

★

LIUCIJOS ŠEŠTAKAUSKAI* 
TĖS, gim. 1932 m., studijų pagrin
diniai dalykai buvo vokiečių ir 
prancūzų kl. ir literatūra. Atspė
jamu nuo studijų laiku baigė api
pavidalinimo mokyklų (Finishing

PRANCŪZAI APIE KASIULI
Prancūzų kultūrinis žurnalas 

“L’OEIL” savo 1959 m. spalių 
mėnesio numeryje atspaude strai
psnį apie lietuvį dailininkų Vy
tautų Kasiulį, kuriame pasisako 
keturi prancūzų kritikai, čia pa
duodu ištraukas dviejų rašiusių
jų.

GEORGES PILLEMENTs

Praeitų metų Kasiulio piešinių 
paroda Stiebei galerijoje turėjo 
tokį pasisekimų, kuris pranešė 
viskų, ko anksčiau iš šio dailinin
ko tikėtasi. Jame galima įžiūrėti 
naujų Chagall; jo suburto, pilno 
poezijos ir sųmojaus pasaulio ža
vumas pagavo visus, kurie nori 
pamiršti mūsų laikų biaurumų ir 
pabėgti į sapnų ir fantazijos ap
linkų.

Štai svarbioji priežastis jo pa
sisekimo: su pasigėrėtinu švelnu
mu jis mums suburia ištisų, ne-, 
sugrįžtamai praėjusį pasaulį e su 
ramiais mieščioniškais ar kaimie
tiškais žmoneliais, kurie arba 
skendi savo iki juokingumo nai
vioj aplinkoj, kų nors lėtai be
dirbdami arba, po darbo besilsė- 
dami, džiaugiasi saule ir, neturė
dami kų veikti, graužia duonos 
plutų, išsitiesę žolėje, akis įsmei
gę į ramų debesį. .

Pasidžiaukime ir mes tais pas
kutiniais poilsingais metais prieš 
vėl pasinerdami į gyvenimų, ku

ALGIS KAZLAUSKAS

School). Lietuvių studentų veik
loje visad buvo aktinga narė. Kaž
kuriomis progomis yra skaičiusi ir 
atspaudusi savo pačios kurtus ei
lėraščius. Yra dalyvavusi Kultū
ros Fondo suruoštame meno va
kare. To įvykio recenzentas ja bu
vo pavadinęs “jaunąja lakštinga
la”. Aktyviai dalyvavo Melburno 
ateitininkų organizacijoje.

★

RŪTOS LAISVĖNAITĖS, gim. 
1938 m., studijų pagrindiniai da 
lykai buvo vokiečių kalba ir lite
ratūra ir britų ir amerikiečių nau
jųjų laikų istorija. Visad buvo ak
tyvi lietuvių studentų sųjungos 
narė, dalyvavo valdybose. Yra bai
gusi M. Lituanistinius kursus, da
lyvavo tautinių šokių grupėje. 
Buvo ir tebėra aktyvi skautė. Gai
la, kad su tėvais greitai žada iš
plaukti į dolerio žemę. Vilčių, ži
noma, dar gal ir būtų, jei melbur 
niškiai vyrukai nebūtų tokie ap 
snūdę! Kokia nelaimė, kad nė 
vieno vyro nėra tarp universite
tą baigusių.

ELENA ZDANAVIČIŪTĖ, 21 
m. amžiaus, baigė Melburno Ka
rališkojo Technikos kolidžo ko
mercinio meno diplominį kursą. 
Be mokslo jai visad artimas bu
vo lietuvių reiškimasis. Kol gyva
vo Džilongo tautinių šokių grupė, 
tol dalyvavo joje, o taip pat pri
klausė “Vyties” sporto klubui.

riame' privalome atsiskaityti už 
kiekvienų savo veiksmą. Tegul 
Kasiulis tuos momentus pripildo 
švelniom savo spalvų harmonijom!

Kasiulio kūriniai skaitytini tarp 
labiausiai rafinuotų ir subtilių šie 
amžiaus meno kūrinių. Savo pas
telėse dar labiau negu savo alie
jaus darbuose jis stebina ir žavi 
savo neįprastais, meistriškais de
riniais, kurių paslaptį jis vienas 
težino, jais iššaukdamas nelauk
tus humoristinius vaizdus, sken
dinčius paslaptingoj, išsvajotoj 
aplinkoj. Šio rafinuoto ir švelnaus 
spalvininko talentas pilniausiai 
pasireiškia jo pastelėse. Kasiulis 
yra gimęs dekoratorius kaip 
Christian Berard, ir esame tik
ri, kad kada nors jis turės tiek 
pat pasisekimo su teatro dekora
cijomis, kiek ir su kitais savo kū
riniais.

DTR D’ARTHEZ:

Kasiulis yra Pabaltijo dailinin
kas. Nuo 1950 metų jis priklauso 
Paryžiaus Meno akademijai, ta
čiau ypatingai džiugu jame visa
dos įžiūrėti jo nesikeičiančių iš
tikimybę savo kilmei. Paryžius dar 
nespėjo savo kosmopolitišku ants- 
palviu atženklinti šito grynakil- 
mio. Daugeliu atžvilgių šis lietu
vis išliko šiaurės žmogus — vaiz
dų kūrėjas. Tie ryškiomis spalvo
mis papuošti vaizdai, dažnai pa- 
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Nemažai sunkumų sudarė kasdie
ninis važinėjimas paskaitoms bei 
pamokoms į Melburną. Pasiryži
mas visdėlto įveikė kliūtis.

Elena, tikriausiai, nebesėdės 
dabar Džilonge, nes komercinis 
menas, turbūt, komerciškesnis bus 
Melburne. O mums melburniš- 
kiams vis smagiau, kai mūsų bū
rys auga. O gal suvilios Sidnė
jus? Bet man tai jau teks nuo 
džilongiškių! Gali visai nekomer- 
ciškai baigtis. Valia tačiau mums 
kalbinti, o džilongiškiams sulai
kyti.

★ ,
Turėsime ir naujų studentų, 

kurie praeitais metais įsigijo abi- 
tūrų. šiuo metu jie nepavargsta- 
mai varsto universiteto raštinės 
duris.

ARŪNAS ŽI2YS stoja į huma
nitarinių mokslų fakultetų. Nors 
prancūzų kalba ir istorija žada- 
būti pagrindiniai dalykai, bet, 
tikriausiai, griebs ir filosofijų su 
psichologija. Logikos profesorius 
susilauks stipraus oponento.

ANTANAS FIŠERIS, kaip ir 
reikėjo tikėtis, imasi teisės moks
lų. šiandien dar labai sunku pa
sakyti, kad Antanas ateityje pa
sitenkintų advokato kontora. Jo 
polėkiai į politikus. Mažai trūko. ■ 
kad prieš metus būtų nuėjęs į 
karininkų mokyklų. Planus sumai 
šė gal tik kariuomenių moderni
zavimas, kur technikui lieka di
desnė reikšmė negu armijos ge
nerolui.

KAROLIS KAZLAUSKAS pra- ' 
šosi į medicinos fakultetų, žino
damas medikus esant labai pavy
džius ir įsileidžiant tiek, kiek ne
baisu konkurencijos, rezervuojasi 
gamtos mokslus ir net prekybines 
studijas. Prekybininkas iš jo, tik
riausiai, nebūtų blogas: ir skautų 
stovykloje ūkio “ministro” parei
gų ėmėsi, ir atostogų metu milk- 
bare uždarbiauja. Šiaip jau ir šei
moje jis visada prie pinigo.

Malonu pasididžiuoti, kad visi 
naujieji studentai priklauso Mel
burno jaunųjų žurnalistų būreliui 
ir “Jaunimo Kvieslio” redakcijos 
kolektyvui.

Ir penktasis mūsų — Kazys 
ZDANAVIČIUS — sėkmingai pra
ėjo į trečią medicinos kursą. Nau
jieji studentai yra taip pat ak
tingi skautai ir įvairūs tos jauni
mo organizacijos pareigūnai.

Turime ir ne taip malonių ži
nių. šiais metais Melburne labai 
daug lietuvių suklupo, laikydami 
baigiamuosius ar abitūros egzami
nus. Tikėkimės, kad jų tai nenu
vils ir kad baigusiųjų pavyzdys 
paskatins nenuleisti rankų, o kib
ti iš naujo į mokslą, kad metų 
gale galėtų sėkmingai pakartoti 
egzaminus. Nieko nėra blogesnio 
už neviltis.

maldūs, primena pasakėčias, paly
ginimus, padavimus. Jo kūriniai 
panašūs paprastiems, nuoširdiems 
liaudies menininkų darbams, ku
riuose atsispindi besikeičiančių 
įvykių ir besigrumiančių minčių 
nepaliesta, kantrai išugdyta, gili 
ir nuoširdi poezija. Kasiulis, trem
tinys iš šiaurės, vaikų žaidimų 
ir karuselio mylėtojas, išgyvena 
tų poeziją ir perduoda jos švie
žumų.

šis lietuvis apdovanotas skirtin
iu regėjimu nuo mūsiškojo; ta 
ypatybė jam ir padeda taip meis
triškai naudoti antrinius tonus. 
Kaip kitaip išaiškintume tą jo 
šviežumų, tą truputį kaimišką nai
vumų, kuris tarnauja jo ryškiai 
savitai spalvinimo technikai, ypač 
kai pagrindas yra juodas arba 
tamsus! Bet ypač jo piešiami as
mens žavi savo bent kiek apstin
gusiu gracingumu, savo byzantiš- 
komis formomis ir savo giliu mis
ticizmu.

Iš prancūzų kalbos vertė 
Arūnas Žižys

★ Antisemistinė banga, prasidė
jusi Vakarų Vokietijoje Kūčių 
vakarų su hakenkreucų ženklais 
prie žydų sinagogos Koelne, vė
liau persimetusi ir į eilę kitų kraš
tų, dar ir dabar neatslūgo, nors 
pagauti antisemitiniai demon
strantai baudžiami. Pažymėtina, 
kad antisemitiniai išsišokimai per
simetė net į užjūrį ir į sovieti
nio bloko kraštus.

4
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ĮSPŪDŽIAI ADELAIDĖJE
Traukinyje, kuriame vykau į 

Adelaidės sporto šventę, matėsi 
- daug sportininkų. Visi geroje nuo

taikoje tarėsi būsimos šventės rei
kalais. Prieš įvažiuojant į Adelai
dės geležinkelio stotį, daugelis šių 
sportininkų pasipuošė savo klubų 
rūbais, tai — Sydnėjaus, Melbur
no ir Geelongo sportininkai.

Vos spėjus traukiniui sutram
dyti girgždančius ratus, būrys šių 
jaunuolių pasipylė geležinkelio 
stoties perone ir tuoj juos apsu
po Adelaidės sporto klubo valdy
bos nariai bei pavieniai lietuviai. 

x Prasidėjo sveikinimai. Per keletą 
minučių jie suteikė reikalingas 
informacijas ir išdavė kortelę, su 
kuria kiekvienas sportininkas ga
lės dalyvauti šventėje. Antroje 
kortelės pusėje buvo adresas, kur 
skirta nakvynė. Tokio gražaus su
tikimo tikrai nesitikėjau. Jau pir
mus žingsnius žengiant, matėsi 
tvarka ir draugiškumas.

Iš stoties daugumas vyko į Lie
tuvių Namus, kurie, iš pirmo 
žvilgsnio atrodo labai maži, bet, 
pamatęs naujai įrengtą sporto 
aikštę, buvau kitos nuomonės. 
Namo viduje didelė salė, kurios 
gale maža scena, dekoruota lietu 
vių dailininkų. Salės sienos iš
puoštos fotografijomis iš sporti 
ninku veiklos Australijoje. Tai 
Adelaidės fotografų darbas. Pasi 
rodo jų čia nemaža esą ir jie visi 
nepagaili laiko ir darbo lietuviš
kam labui.

Iš Lietuvių Namų skubėjau į 
pamaldas, kurios vyko Adelaidės 
Katedroje ir jas atlaikė kun. Kun 
gys, giedant lietuvių chorui “Li
thuania”.

J.E. Arch. M. Beovich — Ade
laidės arkivyskupas, sakydamas pa
mokslą, išreiškė džiaugsmą, kad 
lietuviai šią iškilmingą šventę 
pradeda bažnyčioje.

Pasibaigus iškilmingoms pamal
doms, kurių metu buvo pašven
tinta Adelaidės sporto klubo vė
liava, visi vykome vėl į Lietuvių 
Namus pietums, čia ant gražiai 
apdengtų stalų buvo prikrauta 
vištienos, lietuviškai pagaminto 
kumpio ir visokių kitų gėrybių 
Adelaidės Soc. Globos D-jos na
rės paruošė šiuos pietus visiems 
atvykusioms sportininkams ir sve
čiams. Visiems susėdus, perme
čiau akimis ir suskaičiau apytik
riai virš 300 žmonių. Graži spor- 
ninkų bei sportą mėgstančių tau
tiečių šeimynėlė.

Po trumpos sveikinimo kalbos, 
kurią pasakė sporto klubo “Vytis” 
pirmininkas J. Jaunutis, pradėjo 
me gardžiuotis. Po, ilgos kelionės 
tikrai buvo pravartu šitokie geri 
pietūs. Kiek vėliau sužinojau, kad 
šitų pietų pagaminimu rūpinosi tik 
Adelaidės Mot. Soc. D-ja ir ji pa
dengė visas išlaidas, todėl buvau 
labai nustebintas tokiu pasiauko 
jimo darbu. Moterų Soc. D-jai va
dovauja jau kelinti metai p. Rei- 
sonienė. Pietų metu buvo perskai
tyta gauti sveikinimai raštu. Jų 
buvo gana daug, tarpe jų net iš 
Amerikos, žodžiu sveikino visos 
Adelaidės esančios lietuvių organi
zacijos ir jų atstovai.

Namų tarybos pirmininkas, pas
veikinęs sportininkus, pranešė apie 
pabaigtą sporto aikštę prie Lietu
vių Namų. Jos įrengimas kainavęs 
S 800. Tatai tikrai didelė ’ dovana 
sportuojančiam Adelaides jauni
mui.

Kadangi artėjo šventės atida
rymas, tai išskubėjome į Forest- 
vill Basketball stadioną, čia karš
tais plojimais buvo sutikti visi 
Australijos liet, sporto klubai, 
įžygiavę su savo vėliavomis. Kai 
nuskambėjo paskutinieji Himno 
žodžiai, salėje pasidarė tylu, tar
si pamaldose. Visų širdyse jautės: 
pakili šventės nuotaika.

Adelaidės sporto klubo pirmi
ninkas, atidarydamas šventę, pra
dėjo šiais reikšmingais žodžiais: 
“Brangūs sportininkai! Jūs esate 
mūsų pasididžiavimas. Mes viltin
gai tikime Jumis ir šios šventės

’MŪSŲ PASTOGĖ

pasisekimas pareina tik nuo Jūsų 
pačių”. Po jo šventės dalyvius 
pasveikino Austr. Liet. Fizinio 
Aukl. Valdybos įgaliotinis V. Au- 
gustinavičius, kuris kvietė visus 
sportininkus gyventi ir sportuoti 
lietuviškoje dvasioje bei savo jė
gas ir laimėjimus skirti brangia
jai tėvynei Lietuvai.

Kai sportininkai, grojant mar
šus, įžygiavo į sporto aikštes, bu
vo baigtos atidarymo iškilmės, pa
likusios mūsų širdyse tikrai gilų 
įspūdį.

posėdyje buvo nutarta sekančią 
šventę ruošti Sydnėjuje, buvo pa
keistas bei papildytas ALFAS sta
tutas, išklausyti pranešimai iš 
klubų veiklos ir išrinkta nauja 
ALFAS valdyba. Iš klubų veiklos 
pranešimų paaiškėjo, kad dar 
daugelyje mūsų kolonijų sunku 
rasti žmonių, kurie noriai talkau- 
tų ir vadovautų Australijos liet, 
sportininkams. Canberros skyriaus 
atstovas apgailestavo, kad šiais 
metais negalėjęs klubas išsiųsti į 
šventę sportininkų junginio, o jų 
klubo iždininkas dingęs kažkur su 
£ 14 klubo pinigų.

Prieš renkant ALFAS valdybą, 
buvo gerokai padiskutuota. Buvo 
siūloma dėl patogumo ir tampres
nio ryšio ALFAS valdybą rinkti 
tame mieste, kur vyks ir sekančio
ji sporto šventė, tačiau tam kaž
kodėl pasipriešino Sydnėjaus klu
bo pirmininkas ir galutinoj išva
doj ALFAS valdyba šiems me
tams buvo išrinkta Adelaidėj tik 
vieno balso skirtumu.

Čia pastebėtina, kad šventės 
uždarymo iškilmės buvo perijgos,

nors ALFAS įgaliotinis prieš tai 
ir buvo rengėjų prašęs jas gali
mai trumpinti, pasiūlydamas, kad 
sportininkų pažymėjimų išdavimas 
būtų pavestas paskirų klubų pir
mininkams.

Ši šventė buvo jubilėjinė. Aus
tralijos lietuvių sporto dešimtme
tis, atrodo, turėjo būti kažkaip 
ryškiau atžymėtas, tačiau be jubi- 
lėjinio leidinio ir ženkliuko, ji 
niekuo ypatingu nesiskyrė nuo ki
tų eilinių švenčių. Atrodytų, jog 
reikėjo skirti kurį nors laisvą va
karą šiam tikslui, kuriame būtų 
išryškinta 10-ties metų lietuvių 
sportininkų veikla Australijoj, at
žymėti mūsų sportiniai laimėjimai 
ir lietuvių sporto srityje pasidar
bavę asmenys.

Tačiau nežiūrint to, šventė, dė
ka Adelaidės sporto klubo vado
vybės ir jo pasišventusio sekre
toriaus B. Nemeikos, buvo pasi
sekusi ir įspūdinga.

Šia proga visiems adelaidiškiams 
už jų gražų priėmimą ir vaišin
gumą tariu nuoširdų lietuvišką 
ačiū.

VYTIS I — SOUTH 
62-45 (24-23) 

šį kartą vytiečiai parodė gėrės 
nes pastangas ypatingai antrame 
puslaikyje ir pasiekė užtikrintą 
pergalę prieš šią veržlią jauną ko
mandą. Mūsiškiai vis dar žaidžia 
nepilnu sąstatu: Urmonas dar 
nepagijo, o Lapšys semia karo 
mokslus. Gumbys žaidė gerai, pui
kiai mėtė ir labai gerai nuiminė- 
jo kamuolius bet, kaip ir visuo
met, pergreitai apleido aikštelę 
su penkiomis baudomis. Gerai su- 
kovojo abudu gynėjai Petkūnas ir 
Alkevičius. Jaunasis komandos 
žaidėjas M. Statnickas žaidė ne 
perblogiausiai, bet būtinai turi 
taisyti ir tobulinti kamuolių per
davimus. Ignatavičius, kaip ir vi
suomet, puikiai skirstė kamuolius 
ir padarė gerų mėtymų. Taškai. 
Ignatavičius su Gumbiu po 21, M. 
Staatnickas 10, Alkevičius 5, Pet
kūnas 3 ir Visockis 2.

VYTIS II — BRIGHTON
41-40 (22-24)

šioje komandoje yra neblogų 
žaidėjų, bet visdėlto kažko trūks
ta, kad būtų sklandus žaidimas 
ir daugiau laimėjimų. Pirmiausia, 
gal būt, blogi mėtymai ir stoka 
kamuolių nuėmimų. Neneša nau
dos ir tai, kad beveik kiekvieną 
kartą žaidžiama su skirtingu sąs
tatu. Kartais buvo parodyta ne
blogas žaidimas, bet kartais ir la
bai silpnai žaista. Reikalinga dau
giau ir tiksliau pasipasuoti ir grei 
čiau kamuolius perduoti iš gyni
mo puolėjams. Geriausiai laike šių 
rungtynių sužaidė Klimaitis. Taš
kai: Klimaitis 16, Pyragius 8, Gu 
delis 6, Kitas 4, Merūnas 3, Ka- 
libatas su G. Statnicku po 2.

X-CIO SPORTO

ADELAIDĖJE:

r oto: A. Budrio

ŠVENTĖS

Sportininkai su 

vėliavomis.

Sporto varžybos tęsėsi 5 dienas. 
Visi žiūrėjome su įtampa kaip 
rungėsi dažnokai apylygės mūsų 
komandos, tačiau žiūrovai ypač 
pergyveno krepšinio rungtynes su 
australų rinktine. Gal ne vienam 
sutino delnai nuo entuziastingų 
plojimų. Nors australai ir laimėjo 
rungtynes tik dviejų taškų skir
tumu, tačiau mes įsitikinome, kad 
turime tikrai augšto lygio savų
jų krepšininkų.

šia proga tenka pasidžiaugti 
pastebint, kad lietuviai sportinin
kai buvo ir tvarkingi, ir draus
mingi. Tačiau nemalonu prisimin
ti vieno klubo pirmininko ginčas 
su tinklinio vadovu, kuris vyko 
visai arti prie tinklinio aikštės, 
girdint visiems sportininkams.

Apskritai tvarka ir drausmė bu
vo gera. Ypač šachmatininkai lai
kėsi punktualumo ir tvarkos, šis 
nuopelnas turėtų atitekti šachma
tų vadovui M. Pociui.

Šios šventės klubų pirmininkų

8

Reikia tikėtis, kad sekančioji 
liet, sporto šventė, kuri bus Syd- 
nėjuje, bus daug gausingesnė, 
nes per metus visi klubai padarys 
didelę pažangą ir skaičiumi ir 
sporto lygiu.
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LIKERIAI

GARSŪS VISAME PASAULY,

BRANDY
VERMOUTH

DABAR GAUNAMI IR AUSTRALIJOJ — 
pas M. Petronį, 152 Liverpool Rd., Enfield, Sydney.

Tel. UJ 5727

HEALTH FOOD STORES
91 Darlinghurst Road, Kings Cross Sydney, 

Australia.
PHONE 35-5795

Vienintelė 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, PAŠTU, bet ne laivais.

Mūsų firma dirba jau 12 paskutinių metų. Siuntiniai pasie
kia gavėjus per 2 — 2į 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 Stores, 293 Church Street, Parramatta, N.S.W. 
Tel.: YL 9728. _
M. Cibulskis, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578. 
Bankstown Trading Co. 332 Chapel Rd., Bankstown. Tel.: 
UY 5328.
NEWCASTLE, N.S.W.: Fry’s Delicatessen, 557 Hunter Street, 
Newcastle, N.S.W. Tel.: B 3596.
MELBOURNE, VIC.: Contal Co. 114 Elizabeth St., Melbourne, 
2nd Floor, Tel.: MF 8498 arba 63-8498.
PERTH, W.A.: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle Street, Perth, 
W.A. Tel.: BA 7842.
ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eicas, 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon 
Adelaide, S.A. Tel.: J 2879.

J. atrautais
5-TH FLOOR

X
X

ir
ir

306 The Causeway 
MELBOURNE

XXX

SIUNTINIAI I LIETUVA

VYTIS I (MERGAIČIŲ) — 
SOUTH 34-32 (17-13)

Merginoms dar nepraėjo karin
gumas po Sporto šventės ir dar 
vieną laimėjimą pasiekė po neblo
gai sužaistų rungtynių. Antrame 
puslaikyje buvo trupučiuką ap
snūsta, gal būt, dėlto, kad turėta 
atsargoje apie dešimtį taškų. Ge
rai sužaidė M. Kelertaitė. Gynime 
gera buvo šiukšterytė. Taškai; 
M. Kelertaitė 6, Kitienė 7, O. Ke
lertaitė 6, Pečiulytė 4 ir Ignata
vičienė 1.

Galima išsirinkti šaldytuvą iš 
11 moderniausiu modelių.

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

Lengvos išsimokėjimo sąlygos ir 
saviems tautiečiams žymi nuolai
da. Pristatome visur 
mai.

neapmoka-

JONAS ELECTRICS
146 Catharine Str.,' Leichhardt, Sydney

TEL. LM 2570 (bet kuriuo laiku)

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

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. 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. (Priešai* 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! GREIČIAUSIAI GERIAUSIA!
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MŪSŲ PASTOGE 1960 m. vasario 19 d.

KOTU PASTOGE
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS SYDNĖJUJE
Valstybinių ir tautinių mūsų su

kakčių minėjimai, verta pabrėžti, 
vis dėlto sutraukia žymiai gauses
nius tautiečių skaičius, nei eiliniai 
susirinkimai ar pasilinksminimai

tos pastangos, dažnai atsižadant 
savo asmeninių malonumų ir pra
mogų, gal net darbo ir uždarbio, 
o visą savo būsenų aukojant vai
kų auklėjimui, mokant jų lietu-

ja ir turės ilgesnį laikų pagulėti 
ligoninėje, šiuo metų jis gydosi 
privačioje St. Anthony vardo li
goninėje, 25 Lovoni Str., Cabra- 
mattoje.

PAMALDOS

Vasario 28 d. lietuviškos pamal-

“DAINOS” CHORO IŠVYKA

š.m. vasario 27 d. Sydnėjaus 
liet. “Dainos” choras išvyksta 
koncertuoti į Newcastelį. Koncer
tų organizuoja Newcastelio apy
linkės valdyba Anzac House pa
talpose 7 v.v.

Dainuos paskirai Newcastelio 
lietuvių ir “Dainos” chorai, o taip 
pat ir šių dviejų chorų jungtinės 
pajėgos.

Kitų dieną, t.y. vasario 28 d. 
“Dainos” choras giedos Newcas
telio lietuvių pamaldose Broad
meadow bažnyčioj 10 v. ryto.

M.P.I.
*

LITUANISTINIAI KURSAI 
JAU DIRBA

SVEIKI SULAUKĘ KETURIASDEŠIMT ANTROSIOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENOS,
visi tautiečiai, Lietuvos nepriklausomybės idėjų tebelaikantieji 
didžiuoju savo tikslu ir uždaviniu!

Lietuvos Nepriklaunoinybės Talkos

Lietuvos Nepriklausomybės Fondo Valdybos

Taip ir š.in. Lietuvos Nepri
klausomybės sukakties minėjimai! 
Sydnėjaus lietuviai susirinko ga
na skaitlingai: ir St. Benedicts 
bažnyčia ir vėliau parapijos salė 
buvo bemaž pilnos.

Bažnyčioje kun. P. Butkus at
laikė iškilmingas mišias už tėvy
nę, o “Dainos” choras giedojo 
lietuviškas giesmes ir lotyniškas 
mišias. Savo pamoksle Sydnėjaus 
lietuvių kapelionas labai nuotai
kingai kreipėsi į mus, raginda
mas nenugrimzti dabarties nesėk
mių būklėje, o dar labiau sukaup
ti savo pastangas ir dar vienin
giau suglausti lietuviškąsias gre
tas kovai dėl Lietuvos nepriklau
somybės.

Gerb. Kapelionas ypač ragino 
laikytis dviejų tvirtybės stulpų: ti
kėjimo ir tautiškumo. Patardamas 
savo vaikus leisti į katalikiškas 
mokyklas, kad jie išaugtų dorais 
žmonėmis ir kalbėdamas dėl per
spektyvų grįžimo į tėvynę, tarp 
kita ko šitaip išsitarė;

‘— Klydo tie, kurie manė, kad 
greit grįšim, tačiau klysta ir tie, 
kurie galvoja, kad niekad negrį
šim ir niekad Lietuva laisvės ne
turės. Aš sakau: mums visiems 
aišku, kad Lietuvos laisvės kelias 
yra ilgos distancijos kelias, nes 
daug kas pasikeitė, pasikeitėm ir 
mes. Iš tremtinių mes pasidarė
me emigrantais, tačiau turime dar 
visų eilę priemonių, kurios gelbs
ti išlikti lietuviais, tai — savait
galių mokyklos, lietuviškosios jau
nimo organizacijos ir savoji spau-

viškų poterių ir savo protėvių 
kalbos raštu bei žodžiu, galės su
teikti jūsų senatvėje paguodą, 
kai vaikas bus ir geras, doras 
žmogus ir susipratęs lietuvis pat- 
rijotas. '

— Reikia niekad nepamiršti, 
kad Lietuvos laisvės kova yra vi
suotina. Lietuva ne kraštas, bet 
tauta. Krašto palikimas dar ne
reiškia pačios Lietuvos palikimo, 
nes Lietuva yra gyva visur ten, 
kur ir mes esame gyvi.

Pasibaigus pamaldoms, sydnė- 
jiškiai lietuviai susirinko šios baž
nyčios parapijos salen iškilmin
gam šventės minėjimui. Oficialią
ją dalį trumpu žodžiu pradėjo 
Sydnėjaus apyl. pirm. H. StoŠius, 
pakviesdamas dienai pritaikytos 
paskaitos skaityti dr. A. Maura- 
gį, kuris trumpai, tačiau aiškiai 
nušvietė Lietuvos nepriklausomy
bės parengiamųjų ir realiųjų ko
vų kelius.

Meninėj minėjimo programoj A. 
Alčiauskas paskaitė eilėraštį 
“Laiškas aklojo poeto”, jaunute 
pianistė šaparaitė paskambino du 
muzikos kūrinėlius, sol. p. Vilno
nis, akompanuojant 1. Vilnony- 
tei, nuotaikingai padainavo dvi 
dainas, svečias iš Newcastelio p. 
Liorencas, pats akordeonu pritar
damas, taip pat padainavo dvi 
dainas.

Ypač entuziastingai klausytojai 
sutiko “Dainos” chorų, vad. muz. 
Kavaliausko. Ir iš tiesų, choras be 
priekaištų išpildė tris dainas: Č. 
Sasnausko — Užmigo žemė1, B.

dos Wentworthville (10,45 vai.) 
ir Camperdowne (12 vai.) laikys 
svečias kunigas St. Gaidelis, S.J. 
Prieš pamaldas bus klausoma iš
pažinčių.

ŠV. KAZIMIERAS

Lietuvos ir jaunimo globėjas šv. 
Kazimieras K. Bažnyčioje mini
mas kovo mėn. 4 d. — penktadie
nį. Kadangi tai yra darbo diena 
— šių šventę perkeliam į sekma
dienį — kovo 6 d.

Bus tik vienos lietuviškos pa
maldos Bankstowne St. Brendan's 
bažn. 11 vai., į kurias kviečiami 
visi Sydnėjaus lietuviai. A.L. Kat. 
Kultūros D-jos nariai, skautai, 
ateitininkai ir visas katalikiškas 
jaunimas kviečiamas toje šventėje 
priimti šv. Komuniją, aukojant 
jų už Lietuvos jaunimų.

IŠPAŽINČIŲ BUS KLAUSOMA
Kovo 4 d.— pinnųjį penktadie

nį Bass-Hills bažn. (prie Hume 
Highway) nuo 7 vai. vak.

Kovo 5 d. — šeštadienį Banks
towne St. Brendan's bažn. nuo 
6-7 vai. vak.

Camperdowne tą sekmadienį 
(6d.) pamaldų nebus.

CAMPERDOWN MOKYKLA
Camperdowne sekmadienio mo

kykla pradės vėl pamokas kovo 
mėn. 13 d. — sekmadienį. Prašo
ma tėvus iš anksto užsirašyti ir 
pasižadėti atvežti vaikučius.

K.P.B.

Sydnėjaus lituanistiniai kursai, 
pradėję šių metų mokslo metus, 
jau reguliariai dirba Bankstowno 
Liet. Namuose “Dainavoje”. Jau
nesniųjų grupė renkasi pamo
koms kas sekmadieni 5 v. p.p., 
vyresniųjų — 7 v.v.

Kursų vedėjas informuoja, kad 
pirmosiose pamokose buvo negau
sus kursantų skaičius, tačiau tiki
masi, kad, atšalus orui, visi Syd
nėjaus jaunuoliai pasistengs at
vykti į kursus. Neabejojama, kad 
tėvai paragins savo vaikus įsi
jungti į kursantų eiles, šįmet no
rima sudaryti ir žurnalistinė 
grupė.

M.P.I.

MELBURNAS
STUDENTŲ SAVAITGALIS

Studentų ruošiamas savaitgalis 
įvyksta š.m. kovo mėnesio pirmąjį 
savaitgalį t.y. 5-6 kovo, “Wald- 
heim’o” kurorte, Bayswater, maž
daug 20 mylių nuo" Melburno 
centro. Savaitgalio mokesčio dy
dis (čia pilnai aprūpinama mais
tu, patalyne ir t.t.) yra £ 3.-0-0 
asmeniui. Išvykstama penktadie 
nio vakarų (4-to kovo) su trauki
niu į Bayswater stotį, o toliau 
mašinomis. Vakarienė bus parū
pinta vietoje.

Į savaitgalį kviečiamas visas 
lietuviškas jaunimas virš 16 me
tų amžiaus linksmai ir kultūrin
gai praleisti laikų jaukiose sąly
gose. Norintieji j jį važiuoti, už

sirašo pas Rūtą Laisvėnaitę, 
6 Napier Cres., Essendon, tel. — 
FU 8531 arba pas Rasą Jakutytę, 
14 Thistle St., Pascoe Vale South, 
tel. — FL 5802, įteikiant £ 1 de
pozitų.

Melburno Studentų Valdyba

NAUJA ŠEIMA MELBURNE

šiomis dienomis už mūsų kai
mynų tautos atstovo Jono Bum- 
bers ištekėjo Melb. Liet. Dainos 
Sambūrio jauniausioji dalyvė Da
nutė Dimindavičiūtė. Danutei bu
vo duotas dainorių palaiminimas, 
su sąlyga, kad jos vyras, kuris 
kalba lietuviškai, bus įtrauktas į 
Melb. Dainos Sambūrį.

*
Šių metų vasario mėn. 20 d. 

Melburne susituokė Joana Danutė 
Dimindavičiūtė su Jonu Arnoldu 
Bumbersu.

šia proga, sukūrus gražų šeimos 
židinį, Melb. Lietuvių Dainos Sam
būrio dalyviai nuoširdžiai sveiki
na mielų Danutę ir lirjki, kad 
Jųdviejų meilė ir pagarba lietu
viškai dainai per amžius bujotų. I

ADELAIDĖ
SUDAROMA APYLINKĖS 

KULTŪROS TARYBA
1957 metų pradžioje Adelaidėje 

p. J. Lapšio iniciatyva įsteigta 
Adelaidės švietimo Taryba, š.m. 
sausio mėn. 22 d. persiorganizavo 
ir pagal ALB Statuto reikalavi
mus įsijungė į Apylinkės Kultū
ros Tarybų. Trijų savo veikimo 
metų bėgyje švietimo Taryba 
nuolatos rūpinosi Adelaidės jau
nimo lituanistiniu švietimu ir jos 
dėka Adelaidėje veikia Lituanisti 
niai Kursai. Už nuveiktą darbą 
švietimo Tarybos prezidiumui su 
p. Juozu Lapsiu priešakyje pri
klauso didelė Adelaidės lietuvių 
padėka. Apylinkės Kultūros Tary
bos sudarymui pagal ALB Statutą 
yra paruošti Adelaidės sąlygom 
pritaikyti nuostatai ir artimiausiu 
laiku bus sukviestas Kultūros Ta
rybos narių susirinkimas tolimes
nio veikimo gaires nustatyti.

Adelaidės Apylinkės Valdyba

PRENUMERUOKITE 
“MŪSŲ PASTOGĘ”

Mielų Kolegų
KAZĮ K E M Ė Ž Į,

vainikavusi studijas su FIRST CLASS HONOURS, 
širdingai sveikina ir intensyvaus mokslinio darbo 
linki

.Vytautas Doniela

PRANEŠIMAS
dą. Vaikų liętuviškumui išlaikyti 
ypač gali pagelbėti tėvai, nes vai
kai yra tėvų lietuvybės veidro
dis.

Toliau kun. P. Butkus tiesiai 
kreipėsi į tėvus šiais žodžiais:

-— Mieli tėveliai! Australų mo
kyklos ir televizija lietuvybės jū
sų vaikams neįkvėps, o tik tėvo 
ir motinos gyvas rūpestis ir rim-

Budriūno — Pradės aušrelė aus
ti ir V. Klovos — Pasveikinimas 
iš operos Pilėnai.

Bažnyčioje “Aušros” tunto 
skautai dalyvavo uniformuoti ir 
su vėliavomis. Meninės dalies 
programų pranešinėjo A. Alčiaus
kas.

Minėjimas buvo baigtas Tautos 
Himnu.

CABRAMATTA
VISUOTINIS APYLINKĖS 

SUSIRINKIMAS
Š.m. vasario 28 d. (sekmadie

nį) Cabramattos apylinkės valdy
ba šaukia visuotinį metinį apy
linkės lietuvių susirinkimą, kuris 
įvyks skautų žemėje Ingleburne.

Apylinkės lietuviai (iš Cabra
mattos, Carramar, Canley Vale, 
Villawood’o, Fairfieldo, Liverpoo- 
lio ir Marrylando) prašomi juo 
skaitlingiau dalyvauti su seimo ■ 
mis.

Visi prašomi vasario 28 d. 11 
vai. iš ryto susirinkti prie Cab
ramattos stoties esančios “Rūtos” 
krautuvės, iš kur bus parūpintas 
transportas nuvežti į susirinkimo 
vietų ir atvežti atgal.

Susirinkimo programoje numa
tyti nauji apylinkės valdybos rin
kimai.

Po susirinkimo įvyks glaudes
niam tarpusavio susipažinimui bi
čiuliškas alutis.

Cabramattos Apyl. Valdyba

BANKSTOWNAS
KAZIUKO MUGĖ

Australijos L.K. Kultūros Drau
gijos pradėtas darbas su Socia
line Moterų Draugija ir Ateiti
ninkais susilaukė Sydnėjaus liet, 
jaunimo organizacijų pritarimo 
rengti tradicinę Kaziuko Mugę. 
Be paminėtųjų organizacijų yra 
dar* įsijungę: Studentai, Sporto 
Klubas “Kovas”, Skautai Vyčiai, 
Jūrų Skautai ir “Aušros” Tunto 
Skautai.

Kadangi šiame parengime da
lyvauja didelis skaičius organiza
cijų, taigi daug žmonių dirbs ir 
daug atliks. Rengėjai užtikrina, 
kad mugėje visokių prašmatnybių 
netrūksių.

i Kadangi prisidėjo jaunimo or
ganizacijos, kurios pačios buvo 
numačiusios suruošti Kermošių, o 
dabar įsijungė aktyviai į Mugę, 
tai pelnas bus paskirstomas pu
siau. Dalį gaus Punsko lietuviai, 
o antroji dalis skiriama aikšte 
lių prie “Dainavos” namų įrengi
mui.

Mugės metu bus renkama taip 
pat ir rūbai bei avalynė Punsko 
lietuviams sušelpti.

Privatūs lietuviai verslininkai, 
norintieji “pakupčiauti” mugėje, 
yra maloniai kviečiami tatai at
likti, prieš tai susitarus su orga
nizatoriais. Norintieji daugiau in
formacijų kreipiasi pas: dr. A. 
Mauragį, telef.: UU 6707 arba 
A. Bučinskų, telef.: UU 9174 arba 
darbo metu — BO 961, Extention 
B 7434.

Kovo 6 (sekmadienį) niekas ne
lieka “pelyti“ savo namuose, bet 
visi vyksta į Jomarkų — Kaziuko 
Mugę “Dainavon", Bankstowne.

*
š.m. vasario mėn. pabaigoj ir 

kovo m. pradžioje lankysis po na
mus rinkėjai pas visus Bankstow
no apylinkės lietuvius, rinkdami 
pinigais aukas 16 Vasario Gimna
zijai ir likusiems Vokietijoj ligo
niams bei seneliams paremti.

Prašome neatsisakyti ir, kiek 
kas galite, padėkite išlaikyti vie
nintelę lietuvių gimnazijų laisva
me pasauly.

Bankstowno Apyl. Valdyba

SYDNEJUS
EISMO NELAIMĖJE SUŽEISTAS 

DAIL. J. BISTRICKAS

Prieš savaitę, važiuojant moto
ciklu, buvo sužeistas dail. J. Bis- 
trickas. Sulaužyta jo dešinioji ko-

Daktara. OSCAR RYCHTER, M.D. Paryžiuje,
M.B. ir B.S. — Sydnėjuje, priiminėjęs pacijentui

761 Darling Str., Rožele, N.S.W.,
SPECIALISTAS CHIRURGIJOJ IR GENEKOLOGIJOJ, 

nuo š.m. kovo 2 d. pradės priiminėti ligonius visais trečiadieniais 
nuo 4.p.p..iki 7.p.p. ir šiuo adresu:

2 BELLAMBI LANE, BELLAMBI, N.S.W. (prie Wollongongo)
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A.L.B. NEWCASTELIO APYLINKĖS VALDYBA
š.m. vasario 27 d. (šeštadieni) 7 vai. vak.

ruošia

Į KONCERTĄ - ŠOKIU VAKARA
ANZAC HOUSE, HAMILTONE.

Dalyvauja Sydnėjaus Lietuvių choras, vadovaujamas p. Ka
valiausko ir Newcastelio lietuvių choras, vadovaujamas p. Žuko. 
Minėti chorai pavieniui ir bendrai išpildys lietuviškų dainų re
pertuarų.

Kviečiame ne tik newcasteliecius, bet ir kitų apylinkių lie
tuvius skaitlingai dalyvauti.

Po koncerto bus šokiai iki 12 vai. Gros gera olandų kapela. 
Veiks bufetas su užkandžiais ir alumi.
PRAŠOME NEVĖLUOTI, PRADĖSIME PUNKTUALIAI 7 V AL.

Apylinkės Valdyba
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JAU KELI METAI, KAI TAZAB, LIETUVIŲ 
SKYRIUS, LONDONE, 1, LADBROKE GARDENS, LON- 
DON W. 11, PATARNAUJA VISIEMS, KURIE TIK KREIPĖSI 
SIUNTINIŲ PASIUNTIMO REIKALE.

TIEK SENIESIEMS MŪSŲ SIUNTĖJAMS, TIEK NAU
JIEMS, PRANEŠAME, KAD, PRISIDERINDAMI PRIE VIS 
NAUJŲ REIKALAVIMŲ, TURIME KELIS TŪKSTANČIUS 
SPECIALIAI SIUNTINIAMS PARINKTŲ PREKIŲ, PAGAL 
KIEKVIENO PAGEIDAVIMUS.

MES UŽTIKRINAME, KAD PER MUS SIUNČIAMOS 
PREKĖS YRA YPATINGAI AUKŠTOS KOKYBĖS. TODĖL 
SIUNTĖJAS VISADA TIKRAS, KAD JO PASIŲSTAIS PER 
MUS SIUNTINIAIS BUS PATENKINTAS JŲ GAVĖJAS.

BE TO, MES PERSIUNČIAME PER LONDONĄ Iš AUS
TRALIJOS NUOSAVAS SIUNTĖJŲ PREKES. PRAŠOME 
MUMS PARAŠYTI, KAS BUS SIUNČIAMA IR MES IŠ ANKS
TO TUOJ PAT PRANEŠIME, KIEK UŽ PREKES TEKS MO
KĖTI MUITO.

REIKALAUKITE MŪSŲ KAINORAŠČIŲ. BET KURIAIS 
SIUNTINIŲ REIKALAIS PIRMIAUSIAI PARAŠYKITE ŠIUO 
ADRESU:

TAZAB
LITHUANIAN DEPT.,

i

s

£
MELBURNO SOCIALINĖS GLOBOS MOTERŲ DRAUGIJOS

• ruošiamas

KAUKIU BALIUS
įvyks puikioje BRUNSWICK TOWN HALL salėje,

Š.m. VASARIO MĖN. 27 D., ŠEŠTADIENĮ.

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.

»♦( Važiuoti iš Elizabeth Street tramvajumi 18, 19 ar 
J Brunswick Town Hall — stop 26.
i

s telef.

20 iki

VALDYBA

1, LADBROKE GARDENS LONDON W. 11, 
ENGLAND.

Parcels sent through Charles S. White of London, Sole 
authorised Agent for Australia.
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NUOSAVUS NAMUS, * 
įmokėjus mažą depozitą, 

GREITAI, TVARKINGAI
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. 

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

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