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Pavergt. Europos Tautu Seimas
NE VISOS TAUTOS, KURIOS NORI, GALI PRIKLAUSYTI PET SEIMUI. KAI KURIE NEAIŠ
KUMAI SU UKRAINIEČIAIS IR KITOMIS SOVIETŲ SĄJUNGOS TAUTYBĖMIS.

POLITIKA IR KASDIENYBĖ

Kaip žinoma, Pavergtųjų Eu
ropos Tautų Seimui (ACEN) pri
klauso devynios tautybės: Lietu
viai, latviai, estai, lenkai, čeko- 
slovakai, vengrai, rumunai, bul
garai, albanai. Trys pirmosios 
(Pabaltijo) tautos yra įjungtos į 
Sovietų Sąjungą karo metu, ki
tos šešios — tai satelitiniai kraš
tai, turį šiokį toki savistovumą 
sovietinio bloko rėmuose. Visi 
tie kraštai yra buvę nepriklauso
mi ir siekia nepriklausomybę vėl 
atgauti, šių tautų politiniai sie
kimai, tokiu būdu, yra kiek kito
kio pobūdžio, negu tautų, esančių 
sovietiniame režime, kurios ta
čiau jau ir anksčiau įėjo į Rusi
jos imperijos rėmus; tik pirmojo 
Didž. karo pabaigoje ar po jo 
(viena kita iš jų, kaip štai Uk
raina ar Gruzija) buvo trumpam 
laikui mėginusios išplaukti i ne
priklausomybės vandenis, kas ne
pavyko.

Iš PET sluoksnių informuoja
ma, kad Amerikoje susidarius (ir 
vėliau į kitus kraštus išsiliejus) 
Pavergtųjų Europos Tautų Seimo 
organizacijai, tų visais laikais Ru
sijai priklausiusiųjų tautų atsto
vai darė pastangų įeiti į PET or
ganizaciją. Bet, kadangi tų tautų 
statusas, kaip minėta, yra visai 
kitas, negu anksčiau išvardintų 
devynių tautų, PET vengė tas 
tautas j savo tarpą priimti. Skir
tinga teisinė padėtis plaukia iš 
to, kad PET Seime dalyvaujan
čios tautos antrajam Didž. karui 
prasidėjus buvo savystovios. Sie
kimas atgauti tiems kraštams ne
priklausomybę tokiu būdu yra 
siekimas likviduoti antrojo karo 
padarinius. Tuo tarpu Ukraina, 
Gudija, Gruzija ir panošios tau
tos karui prasidėjus buvo integ
ralios Sovietų Sąjungos dalys. 
Jungt. Amerikos Valstybės ir kiti 
Vakarų kraštai, kurie su Sovietų 
Sąjunga palaiko normalius diplo
matinius santykius, negali šių pa
starųjų tautų laisvės pastangų 
tokiu pat mastu remti, kaip Pa
baltijo ir kitų tautų, kurios jau 
buvo nepriklausomos valstybės 
ir siekia tos nepriklausomybės 
grąžinimo.

Skelbiant pereitais metais pir
mą kartą “Pavergtųjų Tautų Sa
vaitę”, ir Amerikos valdžioje ki
lo neaiškumų, ar perdėm visas 
pavergtas tautas išvardinti, ar tik 
tas, kurios yra organizuotos 
PETe, ar visai neišvardinti. Pre
zidento paskelbime buvo pasiten
kinta įsigyvenusia sąvoka “cap
tive nations” (pavergtos tautos).

Šiokių tokių nesusipratimų, 
skelbiant “Pavergtųjų Tautų Sa
vaitę”, kilo ir šiais metais. Ukrai
niečių atstovas prof. Dobriasnki 
įsteigė komitetą “Pavergtųjų Tau
tų Savaitės” reikalams. Kvietė ir 
PET dalyvauti, bet PET negalėjo 
dalyvauti dėl anksčiau minėtų mo
tyvų. Kaip buvo nugirsta, ir JAV 
vyriausybės sluoksniuose tasai ko
mitetas ir jo demonstracijos bu
vo sutikti su tam tikromis abejo
nėmis (irgi dėl motyvo, kad čia 
išplečiama pavergtųjų tautų sąvo
ka j tautas, nebuvusias nepri
klausomomis). Ir šiais metais 
JAV prezidentas savo proklama
cijoje neišvardijo atskirai paverg
tųjų tautų.

Prof. Dobrianskio sukurtas ko
mitetas Pabaltijo ir panašioms 
tautoms netinka ir tik gali su
siaurinti jų politinių laisvės šie-L

kimų svorį, kai abiejų statusų 
tautos būtų suplakamos į vieną.

Nežiūrint visų pabaltiečių ir ki
tų PET tautų simpatijų ukrainie
čiams ir į juos panašaus statuso 
tautoms teisinė padėtis yra kita, 
tad ir veikimo būdai skirtingi.

Kad Pavergtųjų Europos Tau

KOMUNISTINIAI AGENTAI VAKARUOSE
Vokietijos vyriausybės leidžia

mas “Bulletin” praneša, kad Ry
tų komunistinio bloko kraštai kas 
metai išleidžia apie du milijardus 
dolerių “šaltajam karui” vesti.

Komunizmui platinti, neskaitant 
agentų, kurie dirba pačiame Ry
tų bloke, apie pusę milijono ap
mokamų komunistinių agentų 
dirba Vakaruose, šiapus geležinės 
uždangos. Yra ekspertų, kurių 
apskaičiavimu tas išlaikymas kai
nuoja tarp 3,5 iki 1 milijardų do
lerių.

“Bulletin” pateiktais duomeni
mis komunistinių agentų skaičius, 
dirbančių šiapus geležinės uždan
gos, yra sekantis:

Prancūzijoje — 12.000 agentų, 
Italijoje, Indonezijoje ir Indijoje
— po 20.000, Suomijoje ir Irake
— tarp 2.000 ir 10.000 ir kituose 
20 kraštuose — po 200 agentų.

Prancūzijos komunistų partijos 
agentams kas metai išmokama 
20 mil. dol., Italijos — 30 mil. 
dol., Indijos ir Indonezijos — po 
10 mil. dol., Suomijos ir Irako
— po 5 mil. dol. Be to, panašiam 
šnipų tinklui, į kurį įeina antio- 
ji valstybių grupė su 20 kraštų, 
ir trečioji valstybių grupė su maž
daug 30 kraštų, kas metai išmo
kama 220 mil. dol.

Seniesiems Bukarešto 800 ko- 
minformo narių šiuo metu atly
ginimas pakeltas iki 25.000 dol.; 
jie visi gyvena Maskvoj ir įeina 
į generalinį komunistinių revoliu
cijų planavimo štabą, šio aparato 
išlaikymas kas metai pareikalauja 
200 mil. dol. Toliau: netiesioginės

IŠ ANAPUS GELEŽINĖS 
UŽDANGOS

RAUDONOJI GVARDIJA 
JUODŲJŲ KONTINENTUI

Šitokia antrašte Daniel T. 
Schledtmut aprašo “Die Welt’’ 
š.m. 186 nr-je tai, kaip R. Vokie
tijoje mulkinami bei komunistina- 
mi juodukai. R. Berlyne steigia
mi taip vadinamieji “Afrikos biu
rai”. Pirmomis dienomis atvyku
sius juodukus studentus (tarp 
kitko, jų studijas finansuoja vy
riausybė) specialūs propagandos 
pareigūnai liuksusinėmis mašino
mis vėžina po prabangiausius 
viešbučius. Jie apdovanojami 
brangiom dovanom. Šitaip jiems 
pristatomas “darbininkų rojus”. 
Žinoma, juos visą laiką lydi spe
cialūs “palydovai”, kurie jiems 
aiškina, kad visi darbininkai gy
vena vilose. Nėr ko stebėtis, kad 
po šitokio susipažisimo su komu
nistiniu rojumi vienas juodukas 
pasakė: “Reikia tik pašalint kapi

tų Seimo pastangos randa aidą 
net Tolimuose Rytuose, matėsi iš 
to, kad šiemet pirmą kartą Pa
vergtųjų Tautų Savaitė buvo su
ruošta ir Japonijoje. Minėjime 
priimta labai drauginga Pabalti
jo ir kitoms tautoms rezoliucija.

E.

propagandos aparatas kainuoja 
110 mil. dol.; komunistų kontro
liuojamos taip vadinamosios tarp
tautinės organizacijos, kaip Pa
saulio taikos taryba, Moterų drau
gija, Studentų draugija ir pan., 
kainuoja 50 mil. dol.; kontrolia
vimas krypto komunistinių orga
nizacijų bei organizavimas įvai
rių kongresų — 20 mil. dol. ra
dijo programos viso pasaulio tau
toms — 300 mil. dol. ir filmų 
propaganda — 200 mil. dol. me
tuose. Dvidešimties agentų mo
kyklų išlaikymui (šios mokyklos 
randasi Rusijoje ir satelit. kraš
tuose) kas metai skiriama 125 
mil. dol. Prie šių išlaidų papildo
mai prisideda 20 mil. dol. moki
nių studijų ir propagandos kelio
nių išlaidoms apmokėti.

Iš šiapus geležinės uždangos 
organizuojamos kolektyvinės ke
lionės į Sovietų Sąjungą, jos sa
telit. kraštus arba į Raudonąją 
Kiniją kas metai atneša naujų 
išlaidų Maskvai ir jos sateliti
niams kraštams papildomai už 50 
mil. dol.

Viso pasaulio kom. partijoms 
kas metai išmokama 200 mil. dol., 
kurie priklauso taip vadinamajam 
korupcijos (papirkinėjimų) fon
dui. Šie pinigai išleidžiami Vaka
rų agentams, politikams, moksli
ninkams, intelektams, meninin
kams ir laikraščiams papirkti. 
Viską susumavus, gaunasi apie 
du milijardai dol., kuriuos Rytų 
komunistinis blokas išleidžia “šal
tojo karo” vedimui bei pusės mili
jono agentų visame pasaulyje iš
laikymui.

talistus, tada mes visi turėsime 
vilas ir automobilius”.

•Šitokiu būdu, pagal Maskvos 
direktyvas, R. Vokietija ruošia 
“raudonąją gvardiją” juodukų 
kontinentui.

PAVĖLAVO
Pragos radijo pranešimu, maž

daug trečdalis viso šių metų der
liaus nuėjo niekais, dėka uždelsto 
derliaus nuėmimo bei blogų der
liaus nuėmimo priemonių.

VAIKAI SAUGO PASIENI
Vengrijos-Čekoslovakijos pasie

nyje sudaromos iš mokyklinio am
žiaus vaikų “savanoriškos pasie
nio sargybų” kuopos, šių savano
riškų pasienio sargybininkų užda
vinys — duoti vyriausybei prane
šimus apie pasienyje gyvenančių 
žmonių politines pažiūras. Suži
noję, kad tas arba kitas gyvento-

Sovietai vis labiau 
braunasi Afrikon

Sovietų Sąjunga ir Ghana pa
sirašė tarpusavio ūkio ir tech
nikos bendradarbiavimo sutartį. 
Sovietai padės Ghanai pramonės 
statyboje bei žemės ūkyje ir duos 
paskolą.

Rugpjūčio 27 d. sovietinė “kul
tūros” delegacija atvyko Leopold- 
villėn, Kongan, su rusų instruk
toriais. Delegacijai vadovauja so
vietų vyriausybės kultūriniams 
santykiams su užsienio kraštais 
palaikyti pirmininkas G.A. Žuko
vas.

Tuo tarpu Lumumba reikalau
ja, kad ne tik belgų, bet ir JT ka
riniai daliniai pasitrauktų iš Kon- 
go^ Įvyko daug nesusipratimų 
tarp JT karinių dalinių ir kongo- 
liečių. Katanga laukia Lumumbos 
karinių dalinių antpuolio. Gi Kon
go senatas Lumumbai nepritaria: 
jis norėtų, kad JT padėtų kongo- 
liečiams išspręsti vidaus nesuta
rimų klausimus. Pasitraukus JT 
daliniams, Konge tikriausiai galė
tų prasidėti pilnas pilietinis ka
ras.

Kuba apleido San Jose 
konferenciją

Visos Amerikos valstybės, iš
skyrus Kubą, San Jose įvykusioje 
OAS užsienio reikalų ministerių 
konferencijoje griežtai pasisakė 
prieš bet kokį sovietų-kiniečių 
bloko kišimąsi į Vakarų hemisfe
ros vidaus reikalus. Kubos užs. 
reikalų ministeris Raul Roa iš 
konferencijos pasitraukė. Konfe
rencijai pirmininkavęs JAV užs. 
reikalų nii misteris Herteris pa
reiškė apgailestavimą dėl Kubos 
pasitraukimo. Bendrai, San Jose 
konferencijos išdavos Vašingtone 
priimtos su pasitenkinimu.

Adenaueris sutiko su 
generolų nuomone

Vakarų Vokietijos vyriausybė 
rugpjūčio 26 d. pranešė, kad ji 
sutinkanti su generolų pamfletu, 
kuriame buvo rekomenduojama, 
kad V. Vokietijos kariuomenei 
būtų duoti branduoliniai ginklai, 
šis Vak. Vokietijos vyriausybės 

jas yra pasiruošęs perbėgti sieną, 
jie tu tuojau privalo apie tai pa
informuoti vyriausybę. Už šį Ju
do darbą vyriausybė mokiniams 
moka nuo 52 iki 68 DM (apie 
15,-$) už atskiro žmogaus įskun
dimą. Šie “savanoriški pasienio 
sargybiniai” buvo pradėti organi
zuoti praėjusių metų pabaigoje. 
Net ir mergaitės įtraukiamos į šį 
darbą.

Reguliarūs pasiesio policininkai 
už sugavimą vieno piliečio, norin
čio perbėgt per sieną, paprastai 
atlyginami astuonių dienų atos
togom.

BULGARIJOJ NEGAUNAMA 
PREKIŲ

Komunistinė vyriausybė maiti
na žmones statistikomis; anot 
statistikos duomenų prekių pa
skirstymo planas išpildytas su di
džiausiu kaupu, tuo tarpu apie 
450 maisto prekių negalima visa
me krašte niekur gauti. Kai ku
riose vietose gyventojai po kelis 
mėnesius nėra matę ryžiaus, mė
sos ir žuvų konservų, medaus 
ir t.t. 

pareiškimas susilaukė didžiausių 
protestų ir pasipiktinimų Mask
voje.

Sovietų Sąjunga bijosi stipriai 
apginkluotos Vakarų Vokietijos, 
kuri yra vienas stipriausių stab
džių sovietinei ekspansijai į Va
karus.

Jordano min. pirmininkas 
Majali

š.m. rugp. 29 d. žuvo jis aten
tato metu. New Yorko “Herald 
Tribune” nuomone, jieškant šio 
atentato kaltininko, savaime iš
kyla klausimas: Kam šis atenta
tas galėjo atnešti naudos? Laik
raščio manymu, Majali pašalini
mas galėjęs būti naudingas tik 
Nasseriui, Egipto diktatoriui.

Kas metai pasaulis 
padaugėja 48 mil.

gyventojų
Šiuo metu pasaulyje yra 2.900. 

000.000 gyventojų; kasinėtai pri
auga 48 mil. gyventojų. Daugiau 
nei pusė viso pasaulio gyventojų 
gyvena 4 kraštuose: Kinijoje 669 
mil., Indijoje 403 mil., Sov. Są
jungoje 209 mil. ir JAV 178 mil. 
gyventojų. Kas antras pasaulio 
gyventojas yra azijatas.

Chruščiovo — Mao 
Tse-tungo varžybos

Tarp Maskvos ir Pekino tebe
sitęsia trintis. Abiejų pusių va
dai, Chruščiovas ir Mao Tse-tun- 
gas, vienas kito tiesioginiai ne
puola: jie dangstosi aplinkinių žo
džių priedanga. Tačiau visiems 
yra aiški Chruščiovo ir Mao Tse- 
tungo nesutarimo priežastis: tiek 
vienas, tiek antras nori visam 
komunistiniam pasauliui padiktuo
ti savo taktiką kovoje prieš Va
karus. Ir vienas ir kitas savo pa
sirinktos taktikos neklaidingumui 
įrodyti griebiasi savo tariamų 
evangelijų — marksizmo-leniniz
mo — citatų skaitymo. Kiekvie
nas judviejų laiko save didžiausiu 
marksizmo-leninizmo teoretiniu 
autoritetu.

Nors sovietai atšaukė savo tech

KOMUNISTAI VISUR DIKTUOJA
Romos Olimpiados atidarymo 

iškilmėse įvyko incidentas, kuris 
parodo, kokių bereikalingų, ne
garbingų ir neteisėtų nuolaidų da
roma Vakaruose bolševizmui. Iš
kilmingoj eisenoj, kuria praėjo 
pro Italijos Respublikos Preziden
tą G. Gronchi tautinės komandos, 
nešdamos savo vėliavas ir plaka
tus su savo kraštų pavadinimais, 
Kinijos komandos priešaky buvo 
nešamas plakatas su užrašu — 
Formoza. Kiniečių komandai ar
tinantis prie Prezidento Gronchi, 
jos vadovas ištiesė dar kiti} pla
katą, kuriame buvo užrašyta — 
under protest, šitaip kiniečiai už
protestavo viešai prieš Tarptauti
nio Olimpinio Komiteto nutarimą, 
kuriuo jiems buvo uždrausta va
dintis Kinijos komanda ir pri
mesta Formozos vardas. Toks nu
tarimas buvo Komiteto priimtas 
(34 balsais prieš 19) Sovietų Są
jungos pasiūlymu, kurį palaikė 
Anglijos atstovas Komitete lordas 
Burghly. ši Kinijai padaryta ne
teisybė yra juo ryškesnė, kad, 
pav., Egipto-Sirijos atletams yra 
leista dalyvauti Olimpiadoje kaip

Suvienytos Arabų Respublikos 
komandai, nors ta Respublika ap
jungia tik mažą arabų dalį.

Ryšium šu kalbamu incidentu 
Lietuvos diplomatijos šefas S. Lo
zoraitis yra parašęs tokį laišką 
Kinijos ambasadoriui:

Kinijos Respublikos atletai bu
vo priversti dalyvauti Olimpinių 
žaidynių Romoje atidaryme su 
plakatu, kuriame jų krašto var
das buvo pakeistas Formozos sa
los vardu. Tokiu būdu, dar prieš 
prasidedant sporto varžyboms, 
Romos Olimpiada buvo pažymėta 
pralaimėjimu. Tačiau tai nebuvo 
nei Kinijos atletų, nei pačios Ki
nijos, kuria jie teisėtai atstovauja 
sporto srityje, pralaimėjimas. Tai 
teisė, teisingumas ir sveikas pro
tas buvo nugalėti olimpinėje are
noje.

Kaip atstovas krašto, kuris yra 
Sovietų Sąjungos agresijos ir oku
pacijos auka, prašau Tamstą ma
lonėti perduoti Kinijos Respubli
kos olimpinei komandai mano 
nuoširdžios simpatijos ir visiško 
solidarumo žodžius.

Inf,

nikus iš Kinijos, ir nors kinų 
studentai iš Sov. Sąjungos grįžo 
Kini j on, tačiau iki šiol tarp abie
jų pusių oficialaus plyšio nėra.

Rudenį Chruščiovas ir Mao Tse 
-tungas susitiks. Atrodo, kad šio 
susitikimo proga jiedu bandys 
ieškoti kompromisinio kelio nesu
tarimams išlyginti E.

BRITAI JAU LAIKO MĖNULI
Britų mokslininkai jau yra bai

gę projektą paleisti į erdvę komu
nikacinį “mėnulį” — satelitą. Jo 
pagelba būtų galima atlikti tele
foninius pasikalbėjimus, nenaudo
jant povandeninių kabelių bei 
transliuoti T.V? To satelito greitis 
lygus žemės sukimosi greičiui. To
kio satelito išlaikymas metams 
kaštuotų tik £15 milijonų, o pa
jamų iš jo galima esą tikėtis apie 
£80 milijonų į metus. Įgalinimui 
visam pasauliui naudotis šių sa
telitų komunikacija, esą reikėtų 
erdvėje turėti jų 4. Į tai satelitą 
būtų siunčiamos radijo bangos, 
kurias jis perduotų iš vieno į ki
tą ir tos bangos reikiamoje vieto
je grįžtų atgal į žemę. Jis skristų 
22,300 mylių aukštyje nuo žemės 
paviršiaus, šioje srityje anglai 
yra daug daugiau pažengę už 
amerikiečius ar rusus.

SLEPIASI UŽ VAIKŲ IR 
MOTERŲ

Gautomis žiniomis iš Tibeto, 
krašte veikia didelis skaičius par
tizanų, kurie pasitraukė į kalnus, 
kaudamiesi prieš kraštą užgro
busius Kinijos komunistus. 
Komunistinės Kinijos kareiviai, 
užpuldinėdami Tibeto partizanus, 
prieš save varo pulkus tibetiečių 
moterų ir vaikų, kad apsisaugotų 
nuo partizanų kulkų.

KAULŲ GYDYMAS
Australijos medicinos moksli

ninkai po 6 metų tyrinėjimo Prin
ce of Wales ligoninėje, Rand
wick, NSW, ištyrė, kad kaulų gy
dymui, ypač kur yra sunkūs lū
žimai, galima naudotis plastika. 
Ligonys, kurie normaliai turėtų 
lovoje išbūti ilgus mėnesius, nau
juoju gydymo metodu jau galį 
būti išgydomi savaičių bėgyje.
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V. KIKILIS

LIETUVIS RAŠYTOJAS IŠEIVIJOJ

S. Būdavas nuo setimenta- 
lių apsakymėlių persimetė i 
istorini romaną (spaudos drau
dimo laikotarpis) ir atrodo, 
čia jis susirado pats save. L. Do
vydėnas galima sakyti tuo tarpu 
tyli. Jurgis Jankus, vienas iš pro
duktyviausių rašytojų išeivijoje, 
yra gana savotiška asmenybė: 
dar Lietuvoje davęs vilčių išaug
ti brandžiu psichologinio romano 
kūrėju išeivijoje persimetė j leng
vų nuotykių, atmieštų kriminali
niu elementu vaizduotoją, kuris 
yra patrauklus skaityti, įdomus ir 
įtikinantis, tačiau paviršutiniškas. 
A. Marius Katiliškis, Andriušio 
masto stilistas, niekaip neišeinąs 
iš šiaurės Lietuvos miškų. Tarp 
kitko, jo knyga Miškais ateina ru
duo išveda autorių į pirmaeilius 
mūsų rašytojus ne tik išeivijoje, 
bet ir Lietuvoje. Nieko negalė
čiau pasakyti apie Katiliškio pa
čią paskutinę knygą Išėjusiems 
negrįžti, kurios pats nesu skai
tęs. šalia J. Jankaus savo pro
duktyvumu pirmauja Nelė Ma- 
zalaitė. Ji yra tikra šansų gau
dytoja, tarsi vadovautųsi devizu: 
daug rašant vis kas nors pasitai
kys ir geresnio. Vincas Ramonas 
po Kryžių ir Dulkės raudoname 
Saulėlydy nieko stambesnio vė
liau ir neišleido, neskaitant vieno 
kito trumpo apsakymėlio periodi
koje. Teko išgirsti, kad jis už
gulęs ant naujo veikalo, ir reikia 
manyti, kad jis bus dar gilesnis 
už pirmuosius. Dideli medžiai lė
tai auga. Gi Ramoną reikia pripa
žinti mūsuose vienu iš didžiųjų. 
A. Vaičiulaitis be tomelio stili
zuotų ir originalių pasakų nieko 
naujo išeivijoje neparašė, bet tik 
pakartotinai išleido visus savo 
veikalus, sukurtus Lietuvoje. Tai 
viskas, ką mes turime iš vyresnės 
kartos rašytojų, kurie jau buvo 
mūsų mastu matuojant dideli dar 
Lietuvoje. Jaunesnės kartos ra
šytojų, kurie debiutavo jau išei
vijoje, paminėtina keletas gana 
sėkmingai užsirekomendavusių: 
Algirdas Laandsbergis, Antanas 
Škėma, Alb. Baranauskas, K. Bu
tėnas ir dar vienas kitas. Rašyto
jų Draugijos sąrašo šimtinėje bū
tų galima dar surasti keliolika 
žmonių, išleidusių po vieną ar ke
lias knygas, tačiau jų veikalai 
mūsų literatūroje reikšmingesnės 
vietos neužima.

Suminėdamas keletą pagrindi
nių mūsų rašytojų, aš tuo norėjau 
tik pabrėžti mano iškeltą mintį, 
kad emigracija jų kūrykai dides
nės įtakos nepadarė. Visai ne
nuostabu, kad jie neišeina ir ne
gali išeiti iš lietuviškų dirvonų, 
nes neįmanoma neprieštaraujant 
sau vaizduoti svetimą aplinką ir 
svetimus savo dvasia ir kultūra 
žmones, šitą eksperimentą atliko 
mums čia gerai pažįstamas J. Ti- 
ninis, kurio novelių knygoje Su
žadėtinė sutiksime visą eilę tiek 
europiečių, tiek ir neeuropiečių 
veikėjų, bet geriau į juos įsižiū
rėjus kiekviename galima neklys
tamai atpažinti patį jų kūrėją. 
Jeigu rašytojas, sakau, negali iš
eiti iš savo aplinkos ir peržengti 
savos kultūros ribų, tai dar ne
reiškia, kad jis negali turėti kiek 
gilesnių problemų, idėjų. Juk to
kios permainos Lietuvoje, tiek 
išgyvenimų ir tragiškų situacijų 
karo ir pokario metu. Ir stebėti
na, beveik jokio atgarsio mūsų 
literatūroje. Jeigu aš vis akcen
tuoju problematinę literatūros 
veikalo pusę, tai vien tik dėl to, 
kad tik gilios žmogiškosios pro
blemos ir idėjos išlaiko literatū
ros kūrinį gyvą, aktualų ir įdomų 
per šimtmečius. Ne stilius ir ne 
kasdieniškosios buities pavaizda
vimas. Tuo tarpu lietuviškos bui
ties veikalų turime labai gausiai. 
Jie yra geri, jie yra pasigėrėtini, 
kas liečia estetinę pusę, bet jie 
yra lėkšti ir paviršutiniški žvel
giant iš idėjinės pusės. Ir tik 
tai dėl šito trūkumo mes perskai
tę kartą padedam gražiai išleistą 
veikalėlį ir paliekam jį dulkėti 
knygų lentynoje, nesiryždami dar 
kartą prie jo sugrįžti. Jonas Bi
liūnas mūsų literatūroje nėra tik 
praeitis — jis gyvas dar ir šian-
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die ir pragyvens visą eilę dabar
ties mūsų rašytojų, kurie šiuo 
metu arba vakar nešėsi premijas. 
O vien tik dėl to, kad be esteti
nės pusės jis svarbiausia yra gi
lus. Ir taip norisi prie jo vis ir 
vis sugrįžti, nors tokį L. Dovy
dėną skaityti, tegu jis yra ir pui
kus stilistas, užtenka vieno arba 
daugiausia dviejų kartų.

Matėme, kad mūsų rašytojas 
nepasidavė svetimoms įtakoms ir 
neišėjo bent savo kūryboje už 
Lietuvos ribų. Visai kitas klausi
mas, kiek paveikė emigracija jo 
produktyvumą. Čia be jokių svy
ravimų galime drąsiai tvirtinti, 
kad jo produktyvumą emigracija 
labai skaudžiai palietė. Jeigu pa
lyginsime vien tik laiko atžvilgiu 
rašytojo sąlygas nepriklausomoje 
ir dabarties Lietuvoje, tai čia 
mūsų rašytojas savo kūrybai lai
ko visai neturi. Nedaug yra to
kių laimingųjų, kurie atsitiktinai 
arba laimingo supuolimo keliu 
pritapo prie išeivijos laikraščių 
redakcijų, kur darbas yra visai 
kitokio charakterio, negu įmonė
se. Antras labai svarbus kliuvi
nys yra leidėjų ir skaitytojų sto
ka. Rašytojas yra ir žmogus ir 
menininkas ir todėl nuotaikos jo 
gyvenime turi nepaprastos svar
bos. Vienokią nuotaiką sukelia ra
šytojui jo veikalų pareikalavimas 
plačioje visuomenėje, kitokią nuo
taiką atneša visiškas jo veikalais 
nesidomėjimas. šitokia, galima 
sakyti, žlugdančią nuotaiką mūsų 
išeivis rašytojas išgyvena kaip tik 
pastaruoju atveju. Netenka abe
joti, kad greitu laiku užsidarys ir 
tos kelios leidyklos, kurios su 
nuostoliais bando išleisti vieną ki
tą knygą. Jeigu lietuviškoji kny
ga išgyveno skaudžią krizę per 
pirmąjį emigracinį dešimtmetį 
(gyvenimas Vokietijos stovyklose 
čia sudarytų visai atskirą atvejį), 
tai buvo galima teisintis, kad kiek
vienas, sudeginęs paskui save til
tus, stengėsi kaip nors kiečiau 
įsikabinti į naują vietą ir užtik
rinti sau bent artimiausią rytojų. 
Netenka stebėtis, kad daugelis 
neturėjo laiko ne tik skaityti, bet 
neišgalėjo nė nusipirkti. . Tačiau 
praėjus dešimtmečiui į mūsų na
mus atrado kelius naujausio mo
delio automobiliai, didžiausio ek
rano televizijos, tačiau lietuviškai 
knygai vis dar nelieka nei pinigo 
nei laiko. Sunku tikėtis, kad lie
tuviškai knygai švystelėtų gied
resnė viltis. Imkime kad ir Syd
ney lietuvius: ne visus pažįstu, 
bet iš daugelio pažinčių žinau tik 
kelias šeimas, kurios gyvai domi
si lietuviška knyga, perka ją dau
giau ar mažiau pasirinkdami, o 
žinau vieną, kuris perkasi kiek
vieną lietuvišką leidinį. Jeigu to
kių būtų daugiau, lietuviška kny
ga neskurstų ir gal mūsų rašyto
jas daugiau įtemptų valios nau
jiems kūriniams. Pagaliau net ir 
spauda ir toji mūsų knyga nesi
domi. Sakysim, kaikurių laikraš
čių skaitytojas iš savo laikraščio 
nežino, kad kaž kur pasaulyje dar 
išeina lietuviškų knygų. Visa tai 
imant dėmesin, nereikia stebėtis, 
kad lietuviškų knygų kasmet išei
na vis mažiau ir mažiau. Greičiau
siai netrukus nė jokios neprisi
šauksime. O tada tą momentą 
reikia skaityti galo pradžia, šitoks 
liūdnas reiškinys tik vien tepasa
ko: kiek mes mažai turime tauti
nio sąmoningumo ir tautinės sa
vigarbos. Ir reikia prisipažinti, 
kad mes nė šešėlio neturime to, 
ką turėjo mūsų vyžoti seneliai po 
kieta caro ranka. Vienintelis ke
lias šiandie lietuviškai knygai vėl 
atgyti ir surasti kelius į lietuvio 
širdį ir namus, yra visuotinio jos 
persekiojimo kelias. Lietuvių tau
tinio atgimimo viena iš svarbiau
sių priežasčių buvo lietuviškojo 
žodžio persekiojimas. Kitais žo
džiais sakant, patys rusai mūsų 
tautą prižadino ir įsąmonino. Pa
našaus akstino šiandie esame rei
kalingi ir mes. Gi prie dabartinių 
aplnkybių perspektyvos mūsų ra
šytojui yra labai nekokios. Emi
gracijoje mes esame mirštanti 
tautos dalis. Tą kaip tik liūdija 
mūsų literatūrinis kritimas, kriti

mas trejopu atžvilgiu: paties ra
šytojo pesimistinės nuotaikos, 
skaitytojo abuojumas kūrybiniam 
žodžiui ir pagaliau lietuvių ra
šytojų prieauglio trūkumas. Pas
kutinysis yra pats liūdniausias. 
Istorija mums duoda daug atve
jų, kad visa eilė rašytojų emigra
cijoje arba tremtyje sukūrė savo 
brandžiausius kūrinius, tačiau to
ji pati istorija nieko nekalba apie 
rašytojus, gimusius ir brendusius 
išeivijoje, nes tokių nebuvo ir 
nėra. Rašytojui augti ir bręsti 
reikia natūralių ir aktyvių, t.y. 
gyvų kultūrinių sąlygų. Kad ir 
kaip stengsimės, mes savo vai
kams gyvosios lietuvių kultūros 
neįskiepysime: jiems visados lie
tuvių kultūra bus ir paliks tik mo
kyklinis, išmoktasis dalykas. Li
teratūros klestėjimas tėra įmano
mas tik gyvojoje tautos kultū
roje.

Būtų visai kitokia kalba ir spe
cifinė šio pranešimo užduotis, 
jeigu aš svarstyčiau apie mūsų 
poeziją ir pačius poetus. Visame 
pranešime aš nė žodžiu apie juos 
neužsiminiau. Ir tai padariau vi
sai sąmoningai, nes poezija yra 
visai kitokio charakterio menas ir 
jos svarstymui reikalingas visai 
kitoks metodas. Proza ir poezija 
yra visiškai skirtingi menai ir jie 
tik atsitiktinai jungiami vienu li
teratūros vardu, šis termino ry
šys tėra tik formalinis, imant žo
dį literatūra raidine prasme. Ra
šytojas (turiu minty prozininką) 
ir poetas turi tik tiek savy bend
ro, kad jų kūryba yra rašytinė, 
tačiau kaip menai yra visai skir
tingi. Rašytojas ne tik formaliu 
žodžiu, bet visa kūrybos esme yra 
tautinis, nes jo kūryboje kaip 
veidrodyje atsispindi visas tautos 
kultūrinis gyvenimas. Gi poetas 
su tauta turi tik formalinį ryšį, 
būtent gimtąjį žodį, tuo tarpu sa
vo nuotaikomis ir savo turiniu to 
ryšio gali ir neurėti, arba jis nė
ra jam esminis. Sakysim, kiek to
kio H. Nagio, H. Radausko, Kėkš
to poezijoje yra tautinio elemen
to, kuris ypač charakterizuotų jų 
kūrybą? Bet, žinoma, čia būtų 
jau visai kitas svarstymas.

NORI PAVYTI VAKARUS
Maskvos radijas š. m. rugp. 9 d. 

pranešė, kad Sov. Sąjunga yra nu
mačiusi padidint mokyklinių pas
tatų statybą, tikslu šioje srityje 
pasiekti Vakarus. Maskva pripa
žįsta, kad tuo metu, kai milijardai 
rublių buvo išleidžiami sputni- 
kams, mokyklų statybos programa 
jau daugelį metų stokojo lėšų. 
Mokyklinių patalpų stoka vertė 
daugelyje mokyklų įvesti 2-jų, o 
kai kur ir 3-jų pamainų mokymą. 
Šitos pamainos turi neigiamos įta
kos vaikų sveikatai.

Uzbekistane, kuris turi virš 8 
mil. gyventojų, 40% visų mokyk
lų dirbama pamainų sistema (pra
neša “Pravda Vostoka” š.m. ba
landžio mėn. nr-je). Uzbekistanas 
yra centrinės Azijos republika, ir 
jos gyventojų analfabetų skaičius 
panašus į kaimyninių Azijos kraš
tų. Bet ir vakarinėj Sov. respub
likoje, Bielarusijoje, padėtis nėra 
žymiai geresnė. Neseniai Bielaru- 
sijos laikraštyje skundžiamasi, 
kad daugelyje mokyklų dirbama 
net trimis pamainomis ir kad ne
simato padėties pagerėjimo. Gi 
pačioj Rusijoje, pvz. Voroneže, 
rašo “Pravda”, “iki šiol nėra bū
tiniausių sąlygų, kad mokyklos 
galėtų normaliai funkcijonuoti. Iš 
2.350 Voronežo mokyklų (miestas 
turi 2.400.000 gyv.) pusė dirba 
dviem pamainom; devyniose mo
kyklose dirbama trimis pamaino
mis. Sovietinė spauda yra paminė
jusi, kad kai kuriose mokyklose 
dirbama net keturiomis pamaino
mis. Maskvos “Izvestia” rašė, kad 
pernai metais vietoje pažadėtų 
500.000 rašomųjų lentų, buvo pa
gaminta tik 200.000. Sovietų Są
jungoje yra ne tik mokyklų, bet 
ir būtiniausių mokslo priemonių 
stoka.

PAGELBA NAUJIESIEMS AUSTRALAMS
Commonwealth Bankas, norėda

mas padėti besikuriantiems nau
jiesiems australams, atidarė sky
rių, pavadintų “Migrant Infor
mation Service Centre”. Kad ga
lima būtų daugiau painformuoti 
apie šią įstaigą, jūsų korespon
dentas lankėsi jos Sydnėjaus raš
tinėje, pateikdamas vizito smulk
menas.

Nuvykęs į “Migrant Informa
tics Service Centre”, kuris yra 
Commonwealth Bank of Australia 
rūmuose, Lower Ground Floor, 
kampe George & Market Streets, 
Sydney, ir prisistatęs “Mūsų Pas
togės” korespondentu, buvau ma
loniai priimtas. Nesant skyriaus 
viršininko, visas informacijas su
teikė jį pavaduojąs Mr. B.J. Par
ker. Pirmiausia paklausiau:

— Iš kur kilo idėja steigti tokį 
skyrių ir nuo kada jis veikia?

— Kas šią idėją iškėlė, aš jums 
negaliu pasakyti, bet tardamas, 
kad tai paties banko sugalvota, 
manau, neapsiriksiu. Mūsų ban
kas, matydamas krašto plėtimąsi 
ir vis didėjantį imigrantų skai
čių, kurie, atvykę į šį kraštą, turi 
daugybes visokiausių problemų 
dažnokai sunkiai išsiaiškinamų, 
rado reikalo šį skyrių atidaryti. 
Skyrius pradėjo darbą 1958 m. 
lapkričio mėnesį ir jo centrai da
bar yra visose valstijų sostinėse.

— Kokio* yra pagrindinė* pro
blemos, kurias sprendžia jūsų įs
taiga?

— Jas būtų galima skirstyti į 
3 skyrius:

1) Imigracija į šį kraštą. Įsi
kūrę imigrantai nori atsivežti 
kraujo gimines, savo pažįstamus 
bei draugus. Mes padedam jiems, 
nurodydami į kur kreiptis ir tar
pininkaujame dokumentus tvar
kant. Mes gauname iš visų savo 
skyrių direktorių nuolatinius pra
nešimus, liečiančius tos vietovės 
vystymąsi. Taigi, remiantis tais 
duomenimis, mes nurodome taip 
pat ir vietoves, kur galima ge
riau įsikurti ir kokios bus ten 
ateities perspektyvos.

2) Profesini* klaucima*. Dau
gumas naujai atvykusiųjų randa 
sunkumų įsitaisyti savose profe
sijose. Mes išverčiam jų doku
mentus į angių kalbą ir duodam 
nurodymus, kur jie galėtų gauti 
darbą savo profesijoje. Kaip pa
vyzdį, paimkim vokietį Mr. O. At
vykęs į Australiją su pilnomis 
kvalifikacijomis, jis negalėjo gau
ti darbo kaip laikrodininkas, nors 
ir visus įrankius turėjo. Jam dar
bą suradome pas vieną latvį laik
rodininką Enfielde. Panašių atsi

tikimų yra begalės, bet tatai ne
reiškia, kad kiekvienam surandam 
poziciją jo profesijoje. Daugumai 
tarpininkaujame per darbo įstai
gas.

3) Butai. Tai viena iš sunkes
niųjų mūsų darbo problemų, bet 
tarpininkaujant įvairioms įstai
goms patenkinamai išsprendžiame 
ir šias bėdas.

— Ar imate kokį atlyginimą už 
įvairiu* jūsų patarnavimu*?

— Mūsų tikslas yra padėti imi
grantams. Jokio atlyginimo ne- 
imame. Ir svarbiausia, nereikia 
net būti banko nariu. Šis skyrius 
bankui neduoda pelno, — su šyps
niu veide kalbėjo Mr. Parker.

— Ar turite vi»ų kalbų vertė
ju*?

— Raštinėje paprastai dirba 
vertėjai tų kalbų, su kuriomis tu
rime daugiau reikalų šiuo metu, 
kaip vokiečių, graikų, italų, len
kų, olandų, vengrų, suomių, mal
tiečių, prancūzų ir ispanų. Kai 
prireikia kitų kalbų vertėjo, mes 
turime sąrašą savo tarnautojų, 

.kurie kalba jų kalbomis. Pav., lie
tuvių vertėja dirba Bankstowno 
banko skyriuje. Reikalui esant, 
mes susirišam su ja. Nors lietu
vių ir kreipėsi į šį skyrių, bet ne
buvo didelis* skaičius. Iš viso dau
giausia aptarnaujame naujai at
vykstančius, o iš seniau įsikūru
sių, maždaug 5% tesikreipė į mus.

— Kiek maždaug perleidžiat 
žmonių per »avaitę?

— Nuo įsisteigimo visoj Aus
tralijoj jau kreipėsi į mus su. 
įvairiomis problemomis per 200. 
000 žmonių. Savaitės bėgy aptar
naujame maždaug 500-600 asme
nų.

— Ar visa* problema* išspren
džia jū*ų skyriui, ar reikia kar
tais pagelbos iš kitur?

Pats pagrindinis mūsų darbas 
yra vertėjavimas, bet savaime 
aišku susiduriame ir su kitais rei
kalais. Jei į mus kreipiasi teisi
niais klausimais, nurodome mums 
žinomus advokatus, kurie kalba 
pageidaujama kalba. Panašiai da
rome ir kitais reikalais. Vienaip 
ar kitaip reikalą padedam iš
spręsti iki galo. Daktarams visoje 
Australijoje esame paruošę įvai
riomis kalbomis klausimų sąrašą. 
Jei daktaras negali su pacijentu 
susikalbėti, tai jam gali parodyti 
norimus klausimus, kurie yra ga
na platūs.

— Ar galite pavaizduoti įdo- 
meinių jūsų darbo momentų?

— Vienas naujasis australas, 
kuris jau buvo šioje įstaigoje 
anksčiau, atbėgo kartą uždusęs

ir sakosi, kad bėdą turįs. Norįs 
vesti, bet pabrolis neatvykęs į 
vestuves — trūkstą vieno liudi
ninko. Mūsų tarnautojas su juo 
nuvyko į apeigas ir pabuvo už pa
brolį. Kitas įdomesnis įvykis: 
kartą iš Coomos atvyko jaunas 
vyrukas, sakydamas, kad jam rei
kalingos 4 merginos viešbučio 
kambarinių darbui vakaro metu. 
Jos turinčios mokėti rašyti ang
liškai. Daugiau informacijų jis 
atsisakė suteikti. Nurodėm, kur 
kreiptis, savaime aišku, anuos iš 
anksto perspėję. Jis gavo norimas 
4 merginas net pagal reikalautą 
amžių -- 25-30 metų. Vėliau pa- 
aiškėjo, kad jis norėjo joms pa
dedant išspręsti laikraščio “teli- 
word” problemas, už kurias buvo 
skiriama gera premija. Kiek te
ko patirti, premijos jis vis dėlto 
nelaimėjo...

Atsisveikinant Mr. Parker pa
prašė “Mūsų Pastogės” numerio, 
kuriame tilps šis pasikalbėjimas.

— Bet ar suprasit lietuviškai!
— Išsiversi m į anglų kalbą — 

tai mūsų specialybė, — atsakė su 
šypsniu.

Skaitytojų, kurie turėtų kokių 
nors problemų, informacijai patei
kiama įstaigos darbo valandos: 
darbo dienomis — 9 v. — 5 v p.p., 
šeštadienį 9 v. — 11 v. ryto ir 
sekmadieniais nu 2 v. — 5 v. p.p. 
Kitų valstijų skyriai: 227 Bourko 
Street, Melbourne, Vic.; 251) 
Queen St., Brisbane, Q-land; 135 
Rundle St., Adelaide, S.A.; Wil
liam St., Perth, W.A.; 81 Eliza
beth Street, Hobart, TAS.

Visos įstaigos talpinasi Com
monwealth Bank of Australia pa
talpose.

PASIGAILĖJO AŠARŲ
Libano prezidentas Fuad Che- 

hab pasiliko savo pareigose, nes, 
jam įteikus atsistatydinimą, rū
mų tarnautojai pradėjo verkti ir 
parlamento nariai maldauti, kad 
tęstų darbą, o bažnyčių varpai 
graudžiai aidėjo visame krašte. 
Prezidentas perėmė kraštą valdy
ti 1958 m., kada grėsė krizė vals
tybei. Dabar jis manė, kad darbą 
jau baigė, sunormalindamas vals
tybinį gyvenimą. Kai vėl sutiko 
prezidento pareigas eiti, jo atsi
statydinimo raštas buvo sudegin
tas. Krašte kilo didelis džiaugs
mas : gatvėse šoko, dainavo, sprog
dino dinamitą ir raketas, o bažny
čių varpai aidėjo džiaugsmo skam
besiu.

MALONIAUSI JŪSŲ ŠIRDŽIAI

ŠALDYTUVAI
o// a

CROSLEY

4 NAUJAUSI MODELIAI

CROSLEY

NAUJIEJI CROSLEY ŠALDYTUVAI YRA DIDE

LĖS TALPOS, NAUJO VIDAUS IŠPLANAVIMO 

IR PUIKAUS IŠORĖS STILIAUS.

ŠIŲ MODELIŲ KAINA TIKRAI PIGI, PRADE

DANT

129 gns
LENGVIAUSIOS IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS, 

TAUTIEČIAMS SPECIALI NUOLAIDA.
CROSLEY 12 CUBIC FEET

CROSLEY šaldytuvai tikrai modernūs: motoras beveik negirdimas, o duryse įrengtos 
gilios lentynos įvairiausio tipo bonkoms.

Nedarykite klaidos pirkdami kitur, o kreipkite* tik pa* lietuviu* prekybininkus: 
Pristatome visur, iš kur tik užsakoma.

CABRA VALE HOME FURNISHING, 
88 John Str., Cabramatta, N.S.W. Tel. UB 2899
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'J.Kv.” redaktorius Antanas Fišeris

MOŠŲ PASTOOt

A. ZUBRAS

TAUTOS AMŽIUS
III

Galimas dar istorinis 
amžiaus požiūris į tautas.

Paliesime tik indoeuropiečių 
kalbinei grupei priklausančias 
tautas. Taip svarstant, pavyzdžiui, 
sena būtų graikų tauta, kurios 
pėdsakai istoriniuose šaltiniuose 
atsektini nuo 12š. pr. Kr. Apie 
1000 m. pr. Kr. jie yra Balkanų 
pusiasalyje, Kretos ir Rodos sa
lose. Kiek tuo metu yra graikų 
buvę, tai sunku tikrai pasakyti. 
Graikų miestinės valstybėlės ga
lėjusios turėti tarp 50.000 — 300. 
000 gyventojų. Suklestėjimo, t.y. 
brandos amžiaus graikai buvo pa
siekę 5 š. pr. Kr. Tuo metu jie 
yra jau geri jūrininkai, turi savo 
kolonijas Mažojoj Azijoj, sugeba 
atremti to meto didžiausios pasau
lio galybės persų puolimus ir net 
juos sumušti, pagaliau Aleksand
ro Makedoniečio laikais net jų 
imperijų nukariauti. Viešieji rei
kalai tvarkomi ne karalių bei dva
sininkų, o rinktinių valstybės vy
rų, miesto aikštėje diskutuojant 
ir nutarimus priimant. Graikai 
yra davę pradus visoms valstybi
nėms formoms, o taip pat ir de
mokratijai, nors ir nevisus gy
ventojų sluogsnius apimančiai. 
Vergai, pavyzdžiui, neturėjo jo
kių teisių.

Periklio laikais Atėnai žydi: 
arehitektai stato gražiausius rū
mus, skulptoriai juos išpuošia, pa
gal kuriuos šiandien pažįstamas 
klasinis stilius; Aischilas, Sophok- 
las ir Euripidas sukuria nemirš
tamus dramos veikalus ir iškelia 
teatrą į tautos šventovių viršū
nes; Sokratas, Platonas, Aristo
telis, Demokritas, įskaitant vėliau 
iškilusius Epikūrą ir Zenoną su
kuria visų iki šiol filosofijos is
torijoj pažįstamų mintijimo sis
temų pradus, nors pati filosofinė 
mintis yra jau gimusi priešsokra- 
tikų galvose; Herodotas yra isto
rijos mokslo tėvas. Graikuose 
gimsta medicina, matematika, ast
ronomija ir kiti mokslai. Atėnuo
se jieškotina pirmųjų augštųjų 
mokslų pradai, vėliau tų pačių 
graikiškos kilmės Ptolomėjų di
nastijos taip sėkmingai ugdyti 
Aleksandrijoj. Ir Romos nuka
riauti graikai visdėlto neprarado 
savo kūrybinės galios, bet davė 
graikų kultūros veidą visai Romos 
imperijai. Bizantijos Justinijonas 
6 š. po Kr. uždarė Atėnų mokyk
las. Nuo to laiko užblėso ir grai
kų tautos genijus. Sekė turkų nu
kariavimai, vėliau graikų išsilais
vinimas. Ir turkų viešpatavimo 
laikais, ir šių dienų graikai gar
sėja savo prekybiniais gabumais, 
bet mokslo, meno ir filosofijos di
džiūnų jau daugelis šimtmečių 
nebegimdo graikų tauta. Atrody
tų, lyg toji tauta būtų savo kūry
bingosios -jaunystės ir brandos 
amžiaus laikus išgyvenusi. Pana
šius reiškinius sutinkame, pasekę 
kitų senųjų amžių garsenybių ke
lią — egiptiečių, persų, romėnų 
ir kitų. Apie tų tautų ateities kū
rybinę potenciją nesijausdami ga
lį pranašauti, bet tesiremdami tik 
praeitimi, jaučiam galį kalbėti lyg 
ir apie savos rūšies šių tautų su- 
senėjimą. Naujaisiais laikais iški
lo Romos imperiją sunaikinusieji 
germanai, kurių maišaties pasėko
je, patiems įsiveržėliams ėmus 
kalbėti lotynų dialektus su ger
maniškuoju įnašu, pietuose ir 
pietvakariuose susiformavo šian
dien romanų vardu pažįstamos 
tautos — prancūzai, ispanai, pa
galiau ir patys italai. Tik už 
Reino ir Dunojaus, t.y. už seno
sios Romos imperijos ribos, iš 
germanų kilčių išaugo vokiečių

tauta su savo germaniškos raidos 
kalba, skandinavų tautos su šian
dien pažįstamomis švedų, norve
gų, danų ir islandiečių kalbomis. 
Germanai, įsiveržę į Romos val
dytą Britanijos salą, susiliejo su 
vietiniais gyventojais ir išaugo į 
anglų tautą su sava kalba.

Germanams užplūdus ir užval
džius vakarinę Romos imperijos 
dalį, Europoje prasidėjo tamsieji 
viduramžių laikai. Tačiau jau nuo 
10 š. jaučiamas dvasinis atgimi
mas. Italijoje 11 š. išaugo Bolog- 
nos, Paryžiaus ir Oksfordo uni
versitetai, o su popiežium Leonu 
X Roma vėl pasidaro kultūrinis 
Vakarų centras. Germaniškosios 
tautos praauga savo ankstyvosios 
jaunystės audringąsias nuotykių 
jieškotojų ir plėšikavimo dienas 
ir drauge su sugniuždytais liele- 
nizuotosios Romos tautų likučiais 
pasiekia vadinamąjį renesanso bei 
humanizmo amžių. Tikrasis mo
kslo amžius teprasidėjo tik 18 š., 
gi technikos tik 19 š., ir germanai 
čia aiškiai vadovauja. Visi pasku
tiniųjų laikų germaniškų bei 
germaniško-lotyniško mišinio tau
tų šių dienų atsiekimai dvasinio 
ir medžiaginio gyvenimo srityse 
byloja apie tų tautų ankstyvąjį 
brandos periodą.

Rytuose su hunų imperijos žlu
gimu 5 š. po Kr. pasirodo slavų 
gentys ir pasiekia Balkanus. Isto
rijon slavų tautos ateina 9 š., iš 
kurių reikšmingiausia ir gausiau
sia tai rusai. Savo audringąją 
jaunystę rusus reikia laikyti pa
siekus Petro Didžiojo laikais, 18 
š. pradžioje. Praeito šimtmečio 
rusų tautoje gimsta Puškino, Ler
montovo, Turgenevo, Dostojevskio 
ir Tolstojaus kūryba, šiame šimt
metyje garsiausias bus buvęs, be 
abejo, Gorkis. Devynioliktasis 
šimtmetis davė čąikovskį, Rimskį 
— Korsakovą, Musargskį, gi šis 
20-sis susilaukė Rachmaninovo, 
Stravinskio, Dzeržinskio. Tai vis 
pasaulinio garso kompozitoriai. 
Taip besireiškiančią tautą reikė
tų laikyti pasiekus rimtąjį bran
dos amžių. Mokslo tačiau ir poli
tikos srityje rusai tebegyvena 
ankstyvos jaunystės laikotarpį. Jų 
techninė pažanga yra labai pana
ši japonų vakarietiškų idėjų ir iš
radimų pasisavinimui, tačiau tai 
nuslepiant ir jaunatviškai girian
tis svetimųjų darbais. Politikoje, 
nekritiškai pasisavinę materialisti
nio marksizmo idėjas, jaunatviš
kai gyvenimą spraudžia teorijon, 
bet netaiko teoriją praktiniam 
gyvenimui. Jaunatviškai avantiū- 
riški yra ir jų imperialistiniai po
lėkiai.

Tarp Vislos ir Dauguvos nuo 
seniausių amžių gyveno mūsų sen
tėviai, iš kurių kilo prūsų, lietu
vių ir latvių tauos. Archeologiniai 
duomenys rodo, kad čia sutinka
ma vienalytės kultūros tęstinu
mas, taigi visad tų pačių žmonių 
gyventa. Atskirom sodybom mū
sų sentėviai yra siekę pietinės 
Suomijos, gi pagal jūrą suomių 
-ugrų gentis lybiai gyveno dabar
tinėse latvių žemėse. Jų ir iki šių 
dienų apie 1.000 yra išlikę. Pir
mieji žmogaus pėdsakai Pabaltyje 
yra apie 10.000 metų senumo — 
tai mūsų sentėvių. Suomiai, es
tai ir lybiai Baltijos jūrą yra pa
siekę apie 500 metų pr. Kr. K. 
Būgos teorija, kad mūsų sentė
viai, spaudžiami slavų, atsikėlė 
prie Baltijos jūros iš dabartinės 
Baltgudijos (Būgo ir Pripeties 
pelkių rajono) reikia laikyti at
mestina. Tai tiesa, kad Būgos vie
tovardžių tyrinėjimai rodo, kad 
mūsų gyventa dar toli į ryus, da
bartinėse gudų žemėse ir už jų,

bet tai bus buvusios paskiros gi
minės, gyvenusios įsiterpusiai 
tarp slavų. A. Salys prieina iš
vados, kad priešistoriniais laikais 
lietuvių ir rytinių slavų sodybos 
bus susidūrusios Zietelos ir Nau
garduko apylinkėse.

SU AZIJOS STUDENTAIS SUSITIKUS
Nusįteikę komunistiškai

Melburno jaunųjų žurnalistų būrelio diskusinėse pratybose 
iškilo Azijos kontinento studentų klausimas. Pasirodė, kad 
inž. Algis Kazlauskas jų, galbūt, buvo daugiausia 
sutikęs ir su jais, studijuodamas universitete, mielai pasi
kalba ir šiandien. Jis tat gavo šiuos klausimus, kurie su jo 
atsakymais čia spaudžiami.

' J.K. Red.

1. Kur ir kada susitikote su Azi
jos studentais? ..

Su to kontinento studentais su
sitikau, bestudijuodamas inžineri
ją Karališkajam Melburno Tech
nikos kolidže. Jie sudarė apie 
trečdalį mano klasės. Studijų me
tais turėjau progos arčiau su jais 
susipažinti ir pabendrauti. Sutin
ku jų kelis ir dabar universitete.

2. Iš kurių kraštų daugiausia 
teko sutikti?

Daugumas jų buvo kiniečiai iš 
Malajų ir Hong-Kongo.

3. Jų mokslo tikslai?

Mokymosi tikslas, aiškiai įvai
rus, tačiau besimokančių tik dėl 
mokslo nesutikau. Daugumas, 
šiaip taip praeidami egzaminus, 
siekia įsigyti profesiją. Jie labai 
nelinkę praktiniams darbams. 
Viena, pavyzdžiui, praktikos gru
pė susidėjo iš keturių azijiečių 
ir vieno australo. Australas stu
dentas beveik galą gavo, nes tu
rėjo prisiimti pilną atsakomybę 
už eksperimentų pravedimą — jį 
Azijos kolegos "tik silpnai tepa- 
remdavo. Jie mielai nusirašydavo 
rezultatus, kad tik bykaip nusi
kratytų eksperimento darbų.

4. Jų politinės pažiūros?

Beveik visi kiniečių kilmės 
studentai, kuriuos aš buvau suti
kęs ar sutinku, nežiūrint ar iš 
Malajų ar kitų kraštų, yra įsiti
kinę komunistai ar jiems simpa
tizuoją. Šitas, atrodo, natūraliai 
kyla iš jų stipraus tautinio pajau
timo. Jie sako, kad dabartinė Ki
nijos valdžia vis didinanti kinų 
prestižą, o nesenai tai buvęs ba
daujantis ir baltųjų prispaustas 
kraštas. Beveik visi kiniečiai stu
dentai gauna daugybę propagan
dinio turinio komunistinių žurna
lų-

Turėdavome mes diskusijų va
karus. Prieš dvejus metus vienas 
kinietis, gavęs progos, išdrožė 
kalbą prieš .europiečius ir gyrė 
Mao-Tse-tungą. Sakė jis, mokslą 
baigęs, važiuosiąs į Kiniją, nors 
pats ir esąs iš Hong-Kongo. Vie
toj pusės valandos, kaip įprasta, 
kalbėjo visą valandą.

Kitą kartą socialinių studijų se
minaro pokalbyje vienas kinietis 
studentas įsikaršiavęs propagan- 
diškai gynė komunizmą. Kiti jo 
kolegos kiniečiai, atrodė, nebuvo 
labai sužavėti, bet ne dėl to, kad 
jis komunizmo gynėjas, bet kad 
ne vietoje ir be reikalo išsišoko. 
Apskritai, kiniečiai savo vidiniam 
pasauliui atverti yra labai santū
rūs. Tai gimę diplomatai.

Yra ir prieš komunizmą nusitei
kusių. Šių daugumas tai dėl hu

GRANITO ANTKAPIS — PAMINKLAS, ■ KRAST0VALPYBA...
pastatytas Australijos Liet. Bendruomenės aukomis a.a. buv. “Mūsų Pastogės“ redaktoriui JUR
GIUI KALAKONIUI — KALAKAUSKUI Sydnėjaus Rockwoodo kapinėse.
Velioniui Jurgiui redaguojant Bendruomenės savaitraštį, buvo įves tas “Jaunimo Kvieslio“ skyrius.

manistinių priežasčių, dėl tiesio
ginio jų šeimos palietimo. Kata
likai kiniečiai yra antikomunistai.

5. Koks yra jų religinis ir pa
saulėžiūrinis nusiteikimas?

Religija, atrodo, jiems mažai 
terūpi, nors šiaip daugumas jų 
budistai. Dalis yra krikščionys, 
esu sutikęs kelis katalikus. Augš- 
čiausioji jų visų vertybė tai ki- 
nietiškas nacionalizmas, ekonomi
nė krašto gerovė ir nerasiška 
žmonijos lygybė. Marksizmas tai 
tik priemonė Kinijai iškilti. Esmė
je tai nemedžiaginių ir neegoisti
nių vertybių šalininkai. Indivi
dualizmas palenktas kinų visumai.

6. Kokia jų tėvų socialinė pa
dėtis?

Daugumas priklauso pasitūrin- 
čiajai ir turtingajai klasei.

7. Kokiu būdu jie čia atvažiavo 
studijuoti?

Didžioji dalis savo tėvų finan
suojami, mažesnė Colombo plano 
remiami. Pažinau vieną Malajų 
indą, kuris namuose buvo dirbęs 
policininko ir mokytojo darbą, o 
susitaupęs atvažiavo čia studijuo
ti. Padeda jam ir tėvai.

8. Kokie jų santykiai su Senai
siais australais ir naujaisiais atei
viais?

Draugiški su visais, bet mieliau 
ir atviriau pasikalba su mumis.

9. Kaip tektų juos palyginti su 
australais?

Mokslo reikalu esu jau palygi
nęs. Galima dar kalbėti apie vi
suomeninį subrendimą ar nesu
brendimą. Australai visą savo vie
šojo gyvenimo išmintį semia iš 
Heraldo ir pagal jo trafaretus 
kalba. Kaip keičiasi Heraldo nuo
taikos ir pažiūros, taip ir austra
lų studentų. Mano sutikti Azijos 
kolegos, paprastai, turi savo nuo
mones ir sprendimus. Gali tai bū
ti ir gaunamų propagandinių žur
nalų ir pamfletų įtaka. Kalbu api
bendrinimais, todėl negaliu būti 
visai tikslus.

10. Ką žino azijiečiai apie Lie
tuvą ir mūių reikalus?

Žino, kad yra Lietuva, kad da
bar yra rusų okupuota, bet tai 
viskas. Iš viso azijiečiai labai ma
žai težino apie Europą. Jų pasau
lis yra Azija ir Australija. Ir 
Australija, turbūt, mažai terūpė
tų, jei čia nestudijuotų. Kai jiems 
papasakoji apie rusų komunizmą, 
tai jie pasiklauso, bet nekomen
tuoja. Atrodo, kad ir jie rusams 
nelabai pasitiki. Kinijos komuniz
mas tai esąs geras dalykas.

MELBURNO LATVIŲ 
JAUNIMAS

Latvių veikla Melburne stipri; 
yra daug organizacijų ir daug 
narių. Stipriausia organizacija 
yra sporto klubas. Jis turi apie 
90 narių. Krepšinis yra pagrindi
nis žaidimas. Komandos sudary
tos iš jaunuolių nuo 15 amžiaus 
metų. Komandų vardai — Ryga, 
Kuršą ir Daina. Mergaičių koman
dos naudoja tuos pačius vardus. 
Krepšininkai, savaime aišku, žai
džia ir tinklinį. Klubas turi šau
dymo ir atletikos komandas, turi 
šachmatų ir stalo teniso žaidėjų. 
Kasmet vyksta kurios nors valsti
jos didmiestyje pirmenybės, šį
met bus Melburne.

Skautų organizacija, atrodo, 
nebeegzistuoja. Matyt, sporto klu
bas bus prarijęs. Sidnėjuje ir 
Adelaidėje yra stiprūs latvių skau
tų vienetai ir šiemet ruošiasi ben
drai stovyklauti Viktorijoj. Gal 
iki tam laikui ir melburniškiai pri
sikels iš miego?

Žymesni organizaciniai vienetai 
yra tautinių šokių grupės. Riteny- 
tis yra didžiausioji grupė iš trijų 
egzistuojančių — turi 30 dalyvių. 
Iš viso šokėjų yra per 50. Gru
pės, paprastai, šoka latvių tauti
nių švenčių progomis, šoko Wan- 
garratoje miesto šimtmečio su
kaktuvėms, o taip pat Altonojc.

Studentų būrys nemažas — 50. 
Yra oficiailiai universitete regi
struoti — “Latvian Students 
Club”. Tuo būdu gauna šiokių to
kių privilegijų. Nesenai latviai 
studentai buvo suruošę savo meti
nį balių. Latvių namuose, St. Kil- 
doje, įvyksta latvių studentų mė
nesiniai pobūviai. Būna trumpa 
paskaita ar referatas, po to kava 
ir Šokiai. Karoli* Kazlauskas

Prieš kiek laiko iš Melburno į Ameriką išvažiavo ponų Laisvėnų 
šeima. Nuotraukoje matome sėdint Rūtą Laisvėnaitę ir Algį Kazlaus
ką. Kairėje stovi Karoli* Kazlauskas, dešinėje Antanas Fišeris. 
Nuotrauka p. A. Zubro balkone, sesei Rūtai atėjus atsisveikinti su sa
vo buvusiu lituanistinių kursų mokytoju ir su “Džiugo“ tunto stabo 
nariai*. Ta proga tunto štabas -jai įteikė Vilniau* miesto paveikslų 
albumą. Fotografavo: V. Šalkūnas, jun.

Šiuo metu Laisvėnų šeima gyvena Čikagoje. Viso* trys Laisvė- 
naitė* — Irma', Rūta ir Milda —- dirba raštinė* darbą. Irma ir Rūta 
buvo baigusio* Melburno universitetą ir pasiruošusios mokytojauti. 
Irma jau vienerius metu* dirbo mokytojo* darbą vienoje Melburno 
priemiesčių vidurinėje mokykloje. Amerikoje tačiau mokytojų darbo 
negali gauti, kol negaus U.S.A, pilietybės. Privačiose mokyklose 
reikia stiprių rekomendacijų. Galvojo eiti vakarais į Čikagos univer
sitetą, bet ir vėl bėda: universitetas yra negrų rajone, o moterims 
ten vakarai* pasirodyti povojinga. Pažįstami rašo, kad Irma ir Rūta 
nėra patenkinto* naujuoju kontinentu ir mielai grįžtų į Melburną. 
Melburniškiai jų tikrai laukia.

PADĖKA
Australijos lietuviai parodė 

gražų mostų, pagerbdami nusipel
nius} ilgameti “Mūsų Pastogės" 
redaktorių ir aktyvų visuomeni
ninkų a.a. Jurgį Kalakonį — Ka- 
lakauskų, savanoriškomis aukomis 
papuošdami jo amžinų poilsio vie
tų antkapiu — paminklu.

Reiškiame nuoširdžių padėkų 
visiems mirusiojo redaktoriaus 
paminklui aukojusiems.

Dėkojame taip pat kun. P. But
kui už aukotas a.a. Jurgio inten
cija šv. Mišias bei už paminklo 
pašventinimo apeigas, taip pat 
“Dainos” chorui, giedojusiam šv. 
Mišių metu, skautams-vyčiams, 
kapinėse ėjusiems garbės sargy
bų, dail. V. Ratui už paminklo 
projektų ir visiems tautiečiams 
— tautietėms, skaitlingai dalyva
vusiems a.a. redaktoriaus Jurgio 
Kalakonio — Kalakausko pamink
lo šventinimo iškilmėse.

A.L.B-NĖS

JONAS MEILIŪNAS

MARGI 
SAKALAI

— Lydėdami gęstančią žarą, 
vėlai

Pakilo į dangų margi sakalai.

šitaip pradeda poetas Putinas 
-Mykolaitis vieną savo eilėraščių. 
Jame, mano manymu, jis palygi
na margus sakalus su modernišku 
jaunimu. Jaunimas nepatenkin
tas pasauliu, esama tvarka, pasi
priešina vyresniųjų valdymui ir 
palieka žemę, jieškodamas naujų 
vietų, kur jų idealistiniai sapnai 
galėtų išsipildyti. Sakalai pasiža
da negrįžti į žemę, į tokį gyve
nimą, kuris jiems peršamas vy
resniųjų, kol kalnai ir pakalnės 
aptemę, t.y. kol žmonės laikosi 
senųjų papročių. Sakalai pareiš
kia, jog niekas jų nesustabdys jų 
žygyje. Jie sako:

— Miegančiu* žemės laukus irt 
uolynus

Paversim j žėrinčiu* saulė* gė
lynus.

Sakalai ryžtasi pakeisti pilkąjį 
žemės gyvenimą. Ir taip tarę, jie 
toliau ir toliau skrido, savo ide
alistinių sparnų nešami.

— Tačiau iš dangaus nei anksti 
nei vėlai

Negrįžo j žemę margi sakalai.

Tais žodžiais poetas baigia eilė
raštį. Pasakyta, kad sakalai ne
grįžo. Neaišku mums, ar jie rado 
tuos plotus, kur jų idealistiniai 
sapnai gali išsipildyti. O gal jie, 
keliaudami per toli ir siekdami, 
kas žmogaus jėgomis nepasiekia
ma, žuvo?

3
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ANTANAS FIŠERIS

AR IŠVENGIAMAS KARAS?
Mano antraštinj klausimą atsa

ko istorija. Kiek tik mes įsten
giam pažiūrėti j praeiti, tai visad 
žmogus yra kariavęs. Ne vokietis, 
rusas ar anglas yra kaltas dėl 
karo, bet žmogus. Dievui tveriant 
žmogų, matyt, yra įvykusi kokia 
nors klaida. Greičiausiai tai vel
nias bus slapta nudžiovęs vieną 
ar kitą sraigteli. Pagaliau, kas 
žino. Ir angelai, kaip sako raštai, 
net danguje buvo sukėlę karą. 
Liuciferis, žinoma, pralošė, o su 
juo ir sąjungininkai. Nuo to lai
ko be dausų turim ir pragaro ka
raliją.

Priešistoriniai laikai
Nuo seniausių laikų žmonės yra 

gyvenę šeimyninėmis bedruome- 
nėm. Būdavo, kad tokios bendruo
menės taikoj gyvendavo, bet at
sitikdavo, kad susipešdavo. Susi
pešdavo dėl žemės ir maisto. Nuo 
priešo gintis giminingos šeimyni
nės bendruomenės apsijungė į 
gentis.

Gentys didėjo ir plėtėsi. Pirmi
nės gentys nebuvo sėslios, bet 
klajokliai. Radę derlingesni plotą, 
žuviningesnę upę ar daugiau žvė
rių turinčią girią, ten sustodavo. 
Jei vietiniai gyventojai pasiprie
šindavo, o jie, žinoma, priešinosi, 
tai jau ir karas. Laikui bėgant, 
žmogus suprato, kad galima žemę 
išarti ir vaisių pasėti. Ėmė tada 
statytis namus, vėliau ir miestus. 
Žmogus prakuto, pramoko, ir ėmė 
kilti civilizacija. Savo dirvas, sa
vo namus ir miestus reikėjo ap 
ginti nuo pavydžių kaimynų, nuo 
tolimesnių atsibastėlių. Ir vėl ka
ras.

Graiku civilizacijos laikai
Atsidangino graikai į Balkanų 

pusiasali. Nebuvo tai viena tau
ta, bet daug giminingų genčių. 
Išaugo miestinės graikų valstybė
lės. Pagaliau šios miestinės vals
tybėlės kilo vienos prieš kitas — 
graikai kariavo prieš graikus. 
Makedoniečių Philipui teko ka
riauti prieš Atėnus ir kitus grai
kų miestus. Jo darbą užbaigė sū
nus Aleksandras, nukariavęs vi
sas graikų miestines valstybėles. 
Pasiskelbęs visos Graikijos kara
liumi, atsuko jėgas prieš persus. 
Pasiekė net Indiją. Jo žygiai bu
vo tokio masto, kad galima tai 
vadinti pirmuoju pasauliniu ka
ru. Su Aleksandro mirtimi subi
rėjo ir jo imperija. Jo generolai 
pasidalino nukariautas žemes, bet 
greit ir jie ėmė viens prieš kitą 
kariauti. Graikijos žvaigždė ėmė 
leistis, o kilti pradėjo Romos.

Romos Imperijos laikai
Sustiprėjusi Roma, žinoma, rū

pinosi apsiginti, bet tuoj panoro 
užgrobti ir naujas žemes. Julius 
Cezaris ir Pompejus išplėtė Ro
mos sienas iki Dunojaus ir Rei
no. Kariauta buvo daug. Bet ir 
Romos imperija susilaukė priešo, 
kurio nebejveikė — tai germaniš
kieji barbarai. Užplūdo dar hūnai 
su Atila.

Krikščionybės laikai
Su popiežių kylančia jėga pra

sidėjo Kryžiaus karai. Tai karai 
prieš saracėnus išlaisvini Jeruza
lę. Kai ten nepavyko, kryžiaus 
karai pasuko į šiaurę. Mūsų pačių 
tauta yra kentėjusi Kryžiuočių 
ordino puolimus. Kryžiaus karai 
maža kuo tesiskyrė nuo kitų ka
rų, nors ir dėl Dievo vardo ko
vota. Riteriai ir jų tarnai alkani 
buvo žemiškų gėrybių — grobė 
merginas ir nešė skurdą ir vergi
ją pavergtoms tautoms. Prūsus 
visai išnaikino. Krikščionybė iš
silaikė Europoje, bet pačioj krikš
čionybėje buvo nesutikimų, ir vėl 
kilo nauji karai.

Reformacijos laikair
Centrinėje Europoje asiskyri- 

mas nuo Romos popiežiaus {vyko 
per karus. Liuteris išėjo prieš 
Romą, o karas Vokietijoj dėl to 
užsitęsė 30 metų. Atsiskyrimas 
įvykęs faktas, o vokiečius pase
kė kiti kraštai. Vokietija dėl 
religinių karų suskilo, ir reikėjo 
laukti suvienytojo Bismarko.

Išradimų laikai
Vadinkime Kryžiaus ir Refor

macijos karus idealoginiais. Dabar 
prieiname prie tų laikų, kada ka
riauta grynai dėl medžiaginių ge
rybių, dėl prekybinių rinkų. Ang
lija prieš Prancūziją kariavo 
apie šimtą metų dėl kolonijų, bet 
kilo ir prancūzų jėgos, Napoleo
nas atnešė prancūzams pasitikėji
mą savo karo mašinai. Sekė na
cionaliniai karai. Bismarkas su
jungė Vokietiją per karus. Tuo 
pačiu keliu Cavour sujungė Ita
liją, Meiji reformos ir karai iškė
lė Japonijos prestižą.

Modernūs laikai
Pirmasis Pasaulinis karas paro

dė, kad tauta prieš tautą sukils, 
nes niekas nenori būti išnaudoja
mas. Bet vienas turi pralošti, o 
kitas išlošti. Daugelis mažųjų tau
tų po to karo gavo nepriklauso
mybę, nes iškilęs buvo tautų iš
laisvinimo šūkis. Antrasis Pasau
linis karas išėjo su nacionalisti
niu šovinizmu, iškeliąs sava ir nie
kinąs kitus. Seks dar ir trečias 
pasaulinis karas, nes grumtynės 
jau šiandien prasidėjusios.

ARŪNAS ŽIŽY.S

APSISPRENDIMO VALANDOS
Mums jaunimui artėja laikas 

galutinai apsispręsti, kokią rolę 
vaidinsime šiame gyvenime. Kas 
pasidarysime per šį lūžio laiką, 
tokie, sprendžiant iš kitų pavyz
džio, ir liksime visam gyvenimui. 
Aš pats, tiesą sakant, žengti į su
augusių žmonių gyvenimą per
daug nesiskubinu. Tokiu savęs dar 
negaliu jsivaizduoti. Bet tai nė 
nuo mūsų priklauso ir, norom ne
norom, laikui atėjus, turėsim pa
miršti jaunystės išdaigas ir perei
ti j pavyzdingą, nuoseklų ir, svar
biausia, rimtą suaugusio žmogaus 
gyvenimą. Su tuo gyvenimu rei
kia ką nors aiškaus padaryti, nes 
jo pakartoti neleidžiama, žinoma, 
tiems, kurie tiki, kad žmonės kaip 
ir katinai gali turėti devynius 
gyvenimus, toks svarstymas turi 
atrodyti nereikalingas ir neaktua
lus: daryk, kas reikia, ir viskas 
bus gerai. Bet aš manau, kad vis- 
dėlto reikės pasitenkinti vienui 
vienu gyvenimu. Palyginęs save 
su tais žmonėmis, kurie nenusto
dami kovoja dėl duosos kąsnio, 
neberasdami laiko tokiam nepro
duktingam užsiėmimui kaip įvai
rūs svarstymai, aš jaučiuosi pri
vilegijuotas asmuo. Ta savo pri
vilegija ketinu čia pasinaudoti.

Minėjau, kad pereinant į rimtą 
subrendusio žmogaus gyvenimą, 
reikia apsvarstyti, kaip tą gyveni
mą geriau praleisti. Pasidairę ma
tom įvairių įvairiausių jo pralei
dimo būdų. Iš jų, rodos, galėtu
mėm ir savąjį pasirinkti.

štai iš praeito šimtmečio užsi
likęs romantikų pavyzdys. Roman
tikai tai kaip ir kaikurie iš mūsų, 
labai rūpinosi, kaip geriau šį gy
venimą praleisti. Ilgai negalvoję 

•— jie buvo impulsyvūs — priėjo 
išvados, kad reikia gyventi stip
riai, karštai, kovoti už tiesą ir 
laisvę ir mylėti aistringai. Į pri
imtą socialinę moralinę ir pana
šius dalykus perdaug dėmesio jie 
nekreipė, o tik rūpinosi, kad visi 
jų išgyvenimai plauktų tiesiog iš 
sielos gelmių. Gaila, kad roman
tiškas gyvenimo supratimas dabar 
nebemadingas. Prie jo sunykimo 
prisidėjo keli dalykai. Buvo pa
stebėta, kad žemėje tiek gražių 
moterų nėra, kaip romantikų kny
gose. Pastebėta ir tai, kad šio gy
venimo supratimo skelbėjai patys 
nevykdė savo pasirašytų nuosta
tų. Tik anglų Byronas, parašęs 
keletą eilėraščių apie laisvę, viską 
metė ir iškeliavo kovoti už graikų 
nepriklausomybę. Atvyko pervė- 
lai, nes turkai buvo jau sumušti. 
Visdėlto iš Graikijos nebegrįžo — 
pasistengė ten peršalti ir pasimir- 
ti. Moderni medicina gal būtų jį 
išgelbėjusi. Beiliuzinis šiandienis 
jaunimas kaltina romantikus iliu
zijų gaudymu. Tai yra labai ne
simpatingas ir nemandagus prie
kaištas. Aš manau, kad visdėlto

Ateities karas
Jis prasidės, kai vieno bloko 

ekonominė ir karinė pajėga bus, 
tokia stipri, kad politikai nutars 
galį laimėti. Ateities karas bus 
žiauresnis, nes bus panaudoti ato
miniai ginklai. Grumsis Rytai su 
Vakarais — komunizmas su vaka
rietiškąja demokratija ir libera
lizmu. Atominis karas, nors ir bus 
baisus, žmonijos nesunaikins, nes 
ginklui bus ir priešginklių. Hiro
simoje žuvo 100.000 žmonių, bet 
65% nuo nudegimo, 15% nuo 
sprogimo ir tik 20% nuo radiaci
jos. Surasta betrono bangos, ku
rios sunaikina rakietą ore, medi
cina žino pagelbą prieš radiaci
ją. Atominiai ginklai mažiau pa
vojingi kariuomenei negu civi
liams gyventojams. Daug laimės 
tas, kas pradės, bet tuo dar karas 
neišsispręs. Visos kariuomenės 
niekas nesunaikins iš karto. Po 
pirmojo smūgio bus kariaujama 
iki vienos ar kitos pusės pergalės. 
Moralinis atsparumas, noras gy
venti lems labai daug, lygiai kaip 
lėmęs yra praeities karuose. Di
džiausias priešas yra baimė.

galima romantikus, ypač jų rašy
tojus pateisinti. Reikia ir tai pa
galvoti, kad jei nebūtų jie para
šę knygų, tai mes gal nieko apie 
juos nežinotumėm ir todėl nega
lėtumėm pasekti jų pavyzdžio. 
Knygą parašyti užtrunka daug lai
ko! Dar reikia prisiminti, kad tie 
žmonės, apie kuriuos romantikai 
rašinėjo, išlaisvino Europą. Napo
leonas buvo vienas jų herojų. Ir 
visdėlto mažai jaunimo pasirinks 
šią profesiją. Romantizmas paga
liau ir nepelningas biznis.

Reikia jieškoti kitokio gyveni
mo būdo. Man, pavyzdžiui, labai 
patiktų būti nuotykių jieškotoju. 
Bet ir tai ne aip lengva, kaip bū
davo anksčiau — viskas atrasta, 
viskas išmatuota. Į mėnuli skristi 
neįdomu, nes ten tik akmuo. Ka
dangi ir aš, kaip visas jaunimas, 
skaitausi moderniškas ir dėl to 
beiliuzinis, tai kas mane begali 
nustebinti! Nuotykių jieškotojui 
kaip tik ir reikia ko nors stebi
nančio. Taigi reiks gyvenimą dar 
kitaip praleisti.

Kuo gi būti? Kareiviu? Nema
nau. Mano draugas ruošiasi va
žiuoti į prancūzų svetimšalių le
gioną. Bet tik šiandien perskai
čiau Heralde, kad kitas australas 
prieš tris metus padarė lygiai tą 
patį ir nesenai buvo arabų nušau
tas. Žinoma, garbinga mirtis, bet 
nepermaloniausia. O kitokiu ka
reiviu būti nei svarstyti nenoriu. 
Manau, kad ir draugas, Heraldą 
paskaitęs, persigalvos.

Jei ne į kareivius, tai gal į ku
nigus eiti? Tačiau apie šitą sritį 
abejonių neturiu. Nenoriu kitų 
atkalbinėti bei patarnavimų davi
nėti. Sakykit, ką norit — nei jų 
rūbas gražus nei linksmos spal
vos. Pikčiausia tai būtų pamokslą 
sakyti.

Pagaliau prieinam prie profe
sijos, apie kurią bent mes žurna
listai dažnai pagalvojam. Beveik 
kiekvienas mūsų norėtų būti ra
šytojas. Aš tai svarstau visiškai 
objektyviai, žinau, kad visi nori 
būti rašytojai, kad tik keletas 
bando jais pasidaryti ir kad, gali
ma sakyti, nei vienam nepasise
ka. Kuris mūsų nenorėtų gyventi 
kaip Balzakas, kuris visą dieną 
žmones stebėdavo, devintą valan
dą eidavo primigti, dvyliktą bū
davo pribudintas; užsidegdavo 
žvakes, išsirikiuodavo eilę puodu
kų kavos ir tada raudonomis aki
mis pradėdavo rašyti. Tokiu būdu 
jis naktimis aprašydavo viską, ką 
dienomis išgyvendavo. Bėda tik, 
kad norint būti rašytoju, reikia 
mokėti rašyti. Balzakas mokėjo 
rašyti.
Bet ir romantiškas gyvenimas, ir 
nuotykių jieškojimas, kareiviavi
mas, kunigavimas, knygų rašymas 
tėra svajonės. Ne todėl svajonės, 
kad tai neįmanoma, bet kad tai

Moskito vardas yra ispanų kil
mės — mosquito. Sparnų musku
lai sudaro 20% viso moskito svo
rio. Sparnų vibracija tarp 160- 
190 per sekundę. Jie paplitę visose 
klimatinėse juostose, išskyrus pa
čias tolimiausias ašigalių vietas ir 
sausas dykumas. Bjaurūs jie, nes 
smarkiai gelia. Čia Australijoje 
jų gausu, nes mėgsta šilumą, ir 
drėgnas vietas. Kaikurie moskitai 
platina ligas: gaunamas gripas ar
ba lengvos formos šiltinė. Moski
tų priskaitoma apie 2000 rūšių. 
Viena jų rūšis, mokslinėje litera
tūroje pažįstama anopheles var
du, sukelia maliarijos — drugio 
ligą. Ligą perduoda tik patelės 
įgėlimas.

“Jaunimo Kvieslio” redakcija ir 
ateityje stengsis vaizdų paaiški
nimais išryškinti vieną kitą moks
linę tiesą, susiejant ją ir su lie
tuviškosios kultūros tikrove.

Šis skyrelis, tikime, sudomins 
bestudijuojantį ir besimokantį 
mūsų jaunimą. Red.

neįvyks. Dabar net nebežinau, 
kodėl man užėjo j galvą jaunimą 
raginti apsigalvoti, kaip ateityje 
gyventi. Gi staiga ateitis atrodo 
visiškai aiški. Galėtum net per 
mikroskopą studijuoti. Nėra jokių 
abejonių — lyg dūmai iš galvos 
išėjo.

Užbaigę mokyklas, stosim į 
universitetus. Vienems seksis, ki
tiems nesiseks. Tie, kurie nepa
jėgs baigti univeriteto, bandys vi
sus kitus mokyti, bet niekas jų 
neklausys, nes jie neturės autori
teto. Pamažu jie kaip nors įsiti
kins, kad ir jie svarbūs ir sugebą 
žmonės, ir tada viskas bus gerai. 
Tie, kurie baigs universitetus, pa
sidarys svarbios asabos: galės kai- 
ką naudinga kitiems padaryti ar 
pamokyti ir ras patys malonumo. 
Kitus mokyti visad malonu! Ta
da ir tie, kurie bus, ir tie, kurie 
nebus baigę universitetų ves gra
žias žmoneles, iš kurių tikėsis 
vaikų. Kaikurį laiką bus daug ba
lių ir tortų. Po to iš tikrųjų atsi
ras vaikų — lygiai kaip ir buvo 
tikėtasi. Visi uždirbs daug pini
gų (Australija turtingas kraš
tas!). Kada jiems atsiras trečias 
vaikas, jų žmonos pastebės, kad 
kartu atsirado raukšlių ir "žilų 
plaukų ir pasakys — užteks! Vy
ras tuo tarpu pažiūrės į veidrodį 
ir nustebs (nuotykius galima iš
gyventi ir namie) pamatęs, kad 
nuo skanių valgių jo liemuo pra
dėjo storėti. Greitu laiku jis tu
rės pirktis naują švarką, nes se
nasis nebesusisegs. Augančius 
vaikus reikės auklėti. Auklėjimas 
yra “full time job”. Nuo to laiko 
tėvai eis žemyn, o sūnūs ir duk
ros augštyn. Kuo augščiau kils 
vaikai, tuo žemiau links tėvai; tuo 
daugiau džiaugsis ir vieni ir kiti. 
Pagaliau turėsim anūkų, anūkėlių, 
dukraitėlių... Ir kadangi nieko 
gudresnio nebeišgalvosime, jiems 
pasakosim juokingas pasakas, 
glostydami su nuostabos pilnom 
akutėm jų galvutes. Pagaliau pa- 
simirsim. Mūsų vaikai užaugs ir 
mirs, taip pat ir jų vaikai ir vai
kų vaikai.

Dar pamiršau paminėti, kad 
mes visi turėsim automobilius ir 
kad iš mūsų visų laimingiausias 
bus tas, kuris vieną dieną, atver
tęs laikraštį, ras tenai savo fo
tografiją, po kuria bus parašyta: 
ponas toks ir toks, pasaulinio 
masto autoritetas apie tai ir tai 
sakė taip ir taip. Po tokio strai
psnio laimingiausias Australijos 
lietuviško kraujo produktas ati
duos sielą dausom su saldžia šyp
sena ant lūpų.

šitiek prirašęs, aš linkiu jauni
mui daug laimės ir patariu nesi
rūpinti ateitim, nes dėl rezulta
tų nėra jokių abejonių.

Pirmojo laikraščio tenka jieš
koti Rom®je. Juliaus Cezario lai
ku — 59 m. pr. Kr. pradėta rašyti 
valdžios pranešimai, kurie būdavo 
iškabinami Forume. Pirmas spaus
dintas periodinis leidinys pasirodė 
Kinijoje 7 ar 8 š. po Kr. Prancū
zijoj pirmas laikraštis “La Gazet
te” pradėjo eiti 1631 m., Vokieti
joj 1502 m. — “Newe Zeytung”, 
Anglijoje 1622 m. — “News from 
Italy, Germay”. Pirmaisiais laik
raščiais Lietuvos didž. kunigaikš
tystėje galime laikyti Vytauto lai
kais rašytas polemines kronikas, 
bet joms buvo pasirinkta gudų 
kalba. Pirmas lietuvių kalba pe
riodinis leidinys pasirodė Prūsų 
Lietuvoje 1832 m. — “Nusidavi
mai apie Evangelijos praplatini
mą tarp žydų ir pagonių”. Didžio
joj Lietuvoj 1883 m. pasirodė 
“Aušra”. Unesko daviniais 1952 
m pasaulyje (be Rusijos ir jos 
satelitų), įskaitant Kiniją su 
Lenkija, ėjo 7520 dienraščių. 
J.A.V. išeina per 600 laikraščių 
svetimomis kalbomis, tarp jų ir 
lietuvių. Australijoj šiuo metu 
turime du savaitinius laikraščius 
—• “Mūsų Pastogę” ir “Tėviškės 
Aidus”.

SPORTO ŠVENTĖ
Rugpjūčio mėn. pabaigoj Aus

tralian Association of Scouts in 
Exile surengė antrą olimpiadą 
Glenfielde, N.S.W. Aišku, dalyva
vo ir lietuvių skautų-čių kontin
gentas.

Rimtoj, bet broliškoj atmosfe
roj prabėgo visa diena, nuo ati
daromojo parado iki uždaromojo. 
A.A.S.E. pirmininkas Dr. Bern
hardt mums priminė dabar vyks
tančią olimpiadą Romoje ir pas
katino kovoti už savo tautos var
dą pagal olimpines taisykles ir 
olimpinėj dvasioj.

Lietuviai, nors ir ne skaitlingi, 
savo pajėgumą pademonstrovo vi
siems. Beveik visi dalyviai išsiko
vojo į finalus; kiti, net finaluo
se laimėjo. Mergaičių 12 m. gru
pėje, Kristina šurkaitė atbėgo 
pirma 75 jardų atstumą. Taip 
pat 12 m. grupėje trikojinėse 
lenktynėse lietuvaitės — K. šur

g
J.E. KAZĖNO

į| Elvios Espresso Kavine
SU UŽKANDŽIAIS IR ŠALTAIS GĖRIMAIS.

ATIDARYTA nuo 9 ryto iki 12 nakties
8 SEKMADIENIAIS — nuo 3,30 iki 12 nakties

| 744B GEORGE ST„ CITY,
| Tel. MA 1463

•į
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• MONUMENTAL MASON,
10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — 

sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia- 
jam giminaičiui ar draugui pagerbti.

t EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS««•

" Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
;; akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 

šeštad. 9-13 vaL
- ■ 8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., 
«» Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall) 

Tel. 62-2231

Ilgus šimtmečius žmonės tikė
jo, kad žemė yra centras viso pa
saulio. Graikų išminčius Aristar- 
chas buvo sukūręs visai artimą 
Koperniko sistemai pasaulėvaiz
dį. Jo tačiau mintys neprigijo il
gus amžius, nes vėlesnieji filoso
fai laikėsi pažiūros, kad žemė 
nejuda, kad ji esanti pasaulio 
centras, o kiti dangaus kūnai 
skrieja apie ją. Ptolomėjaus var- 
du pažįstamas geocentrinis pasau
lėvaizdis. Kopernikas naujaisiais 
laikais grįžo prie Aristarcho pa
žiūros ir sukūrė solarinę Siste
mos hipotezę. Teoretinis tos sis
temos pagrindėjas yra Kepleris. 
Kai XVII. š. buvo išrastas teles
kopas, tai nuo to laiko labai pa
tobulėjo dangaus kūnų judėsiu 
sekimas. Su tuo gimė ir astrono
mijos mokslas, nors saulės ir mė
nulio užtemimus pranešdavo egip
tiečių ir chaldejų išminčiai kuni
gai, remdamiesi tik akies stebėji
mu ir matematiniu apskaičiavimu, 
Lietuvoje mokslinė ostronomija 
siejasi su jėzuito Tomo Žebrio 
darbu Vilniuje. Jo pastangomis 
1767 m. Vilniuje buvo pastatydin
ta observatorija, ir iš užsienių at
gabenti reikalingi įrankiai.

kaitė su D. Genyte ir U. Kaze- 
kaitė su G. Zigaityte užėmė antrą , 
ir trečią vietas. Berniukų 16 m. 
“hop step & jump” žaidynėse lai
mėjo V. Mikus, o A. Dryža baigė 
po jo — antruoju. Visas mūsų 
estafetinės komandos, nors ne
laimėjo, užėmė visdėlto geras vie
tas. Patį sunkiausią ir įdomiau
sią įvykį — mylios bėgimą — 
laimėjo lietuvis V. Dryža.

Diena buvo saulėta ir palanki 
šiai sporto šventei. Visų nuotaika 
buvo kaip per gegužinę. Gaila, 
kad lietuvių tėvų ir pažįstamų 
atvyko mažai mūsų skautų-čių pa
žiūrėti.

Olimpiadai užsibaigus, berniu
kų nugalėtojais tapo ukrainiečiai 
(lietuviai baigė ketvirti), o mer
gaičių — rusaitės (mūsiškės mer
ginos irgi ketvirtos), šį kartą 
skautams susikaupti neleido ne 
ukrainietės, bet estaitės savo nau
jais talentais...

R. Ciba*

i
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SPORTAS IR MES

aikšteles ir 
sportui pa-

turime ne-

Daugumas mūsų tautiečių ma
no, kad sportas yra labai žalin
gas ir visai nereikalingas jauni
mui. Per amžius sunkiai dirbda
mi ir ilgą laiką gyvendami sveti
mųjų priespaudoje, mes neturėjo
me tinkamų sąlygų iš arčiau pa
žinti sporto naudos jaunam, pil
nam energijos žmogui. Taigi ir 
šiandieną, gyvendami krašte, kur 
kasdieną tenka matyti būrius jau
nuolių, skubančių į 
parkus, mes liekame 
syvus.

Savųjų tarpe mes
maža tos srities specialistų. Dau
guma iš jų kritikuoja sportinin
kus ir esamus jų vadovus. Jauni
mas reikalingas ne kritikos, bet 
tikrų nuoširdžių darbininkų — 
vadovų. Kodėl gi jūs, senieji spor
to veteranai, neateinate pas sa
vąjį jaunimą, kuriam jūs būtu
mėte labai reikalingi? ’

Didesnieji lietuviškieji centrai 
turi savus sporto klubus, į ku
riuos buriasi didesnioji lietuviš
kojo jaunimo dalis. Galėtų, žino
ma, dar ir daugiau jų būti, bet 
čia susiduriama su dviems kliū
tims. Pirmoji — tai jaunimo tė
vai, nuo kurių pareina jaunuolio 
sportinė ateitis. Vieni mano, kad 
jo vaikas besportuodamas gali 
nukristi ir susižeisti, kiti — gal
voja, kad sportuodamas jaunuolis 
neparuoš gerai savųjų pamokų ir 
atsiliks moksle, kai tretieji neno
ri savųjų vaikų leisti iš viso į 
lietuviškąsias sporto ar ne spor
to organizacijas. Yra ir tokių, 
kurie sako: Girdi, mano vaikas 
eina pas australus, jis ten pri
prato, jam ten geriau, išmoks ge
riau anglų kalbą ir panašiai.

Už pirmosios priežasties slepia
si nesupratimas sporto reikšmės 
ir gailėjimas keleto šilingų kelio
nei ir kitoms smulkioms išlaidoms. 
Mieliau išleidžiama svarus kitiems 
"kilniems” tikslams, bet tik ne sa
vo jaunimui ir sportui.

Antroji didelė “bėda” — tai 
nebendravimas mūsų sporto spe
cialistų, ypatingai mūsų sporto 
veteranų, kurie dar taip nesenai 
pasitraukė iš aktyvaus sportinio 
gyvenimo. Jeigu mes būtume tiek 
turtingi ir mūsų sporto vadovy
bės mokėtų po dvidešimt svarų 
savaitinio atlyginimo jiems, tai 
tikrai atsirastų žmonių ir su dip
lomais, gal net ir iš N. Lietuvos 
laikų.

Taigi nors sportiniame darbe 
mes ir turime nemaža vargo, ta
čiau dalis jaunimo vis dėlto įsi
jungia j sporto klubus ir mūsų 
vadovaujantieji ir besisielojantie- 
ji gali matyti juos sporto aikš
tėse. Tik reikia atvykti ir įsi
jungti į jų dirbamą sportinį dar
bą,. Tėvai, pagaliau, taip pat tu
rėtų įsitikinti, kad mūsų jaunuo
liai, dalyvaudami lietuviškame 
sporto gyvenime, geriau išmoks 
lietuvių kalbą, šitokių pavyzdžių 
galima būtų duoti labai daug. Jie 
taip pat geriau pažins savo kil
mės draugus ir taps judresni bei 
užsigrūdins fiziškai savo jaunys
tės brendime.

mūsų šviesuoliai be jokios prie
vartos taip lengvai 
nauti kitiems, taip 
miršdami savuosius 
sius sporto klubus, 
studentai nežaidžia 
klubus? Nejaugi tapęs studentu 
jau bijo bendrauti su savo kil
mės jaunuoliais, kurie, gal būt 
ir neužilgo taps taip pat aukštųjų 
mokslo institucijų nariais. Tenka 
tik džiaugtis, kad šitokių “atska
lūnų studentų” nėra daug mūsų 
tarpe. Daugumas mūsų besimo
kančio jaunimo supranta lietuviš
kųjų sporto klubų dirbamų darbų 
ir jiems terūpi tik lietuviškieji 
reikalai. Nors ir skaudu, bet gal 
nereikia kreipti didelio dėmesio į 
atskilėlius, kurie dėl kurių nors 
asmeniškumų palieka savųjį klu
bų ir eina laimės ieškoti kitur.

Sporto klubų vadovybės turėtų 
gerai pagalvoti ir atkreipti dė
mesį į šiuos “laimės ieškotojus” 
ir esamųjų sporto švenčių metu, 
nenuskriaudžiant tikrų lietuvių 
sportininkų. Atskilėliai neturėtų 
būti išstatyti klubų rinktinėse. 
Jeigu Sydnėjuje bus vykdoma 
studentų ir nestudentų rinktinių 
krepšinio rungtynės, ar ne geriau 
būtų sudaryti lietuvių studentų 
rinkinę tik iš tokių studentų, ku
rie tik savuose lietuviškuose klu
buose žaidžia, nes kokia gi nauda 
lietuviškajam sportui, jeigu mes 
saviškių pradėsime ieškoti kinie
čių tarpe? Jau pats laikas klubų 
vadovams susitvarkyti su šiais 
bėgliais, kad jie nedrumstų mūsų 
sportinio gyvenimo. Tokių studen
tų tėvai turėtų jiems priminti, 
kad lietuviškasis sporto gyveni
mas turėtų būti statomas pirmoje 
vietoje.

Būtų labai malonu Sydnėjaus 
sporto šventės metu matyti visų 
lietuviškąjį sportuojanį jaunimą, 
susibūrusį po savomis klubų vė
liavomis ir ne tik šventės metu, 
bet ir per ištisus metus. Būtų ir
gi labai gerai sudaryti Australi
jos lietuvių rinktinę, kuri galėtų 
sužaisti su N.S.W. valstijos rink
tine. Tokios rungtynės leistų pa
matyti mūsų vyrų pajėgumą, nes 
į jas atvyksta ir didžiausias pesi
mistas palaikyti savųjų.

A. Merūnas

pradeda tar- 
lengvai už- 
lietuviškuo- 

Kodėl gi šie 
už savuosius

Rugpjūčio 25 dienų pagrindi
niame Romos olimpiniame stadio
ne, dalyvaujant 100.000 žiūrovų, 
Italijos prezidentas atidarė XVII- 
jų Moderniųjų Olimpiadų, kurio
je dalyvauja 7.700 sportininkų iš 
86 kraštų. Atidarymo iškilmės, 
nežiūrint j didelius karščius, bu
vo labai iškilmingos ir, uždegus 
iš Olimpo kalno (Graikijoj) at
neštų olimpinę ugnį, perskaičius 
italų veteranui sportininkui olim
pinę priesaikų ir iškėlus iš buv. 
Melburno olimpiados atvežtųjų 
olimpinę vėliavų, po gražaus ir 
įspūdingo, nors ir ne visiems 
sportininkams dalyvaujant, para
do, prasidėjo moderniosios olim
pinės varžybos.

Pirmųjį aukso medalį laimėjo 
italas dviratininkas S. Gajardoni 
ir po keturių varžybų dienų pir
maujančioje vietoje stovėjo 'Vo
kietija 34 tšk., Italija 30 tšk., 
Amerika 17, Rusija, Olandija ir 
Anglija po 14 tšk. ir Australija 
12 tšk. Neprasidėjus lengv. at
letikos pirmenybėms, kurių favo
ritais yra amerikiečiai ir rusai, 
šios abi stipriausios olimpiadoje 
valstybės, nėra dar pirmaujan
čiose vietose. Iš australų iki šiol 
(rašant šį straipsnį) aukso meda
lį laimėjo tik 100 m. laisvam plau
kime J. Devitt ir moterų 100 m. 
laisv. stil. D. Fraser (naujas olim
pinis rėk.).

Krepšinyje iki šiol Amerika 
nugalėjo Italiją 88:54, Jugoslavi
ja — Bulgarijų 67:62, Čekoslova
kija — Prancūzijų 56:53, Sov. 
Sųjunga — Meksiku 66:49, Brazi
lija — Puerto Riko 75:72, Ispani
ja — Uragvajų 77:72, Lenkija — 
Filipinus 86:68, Jugoslavija — 
Prancūzijų 62:61, Vengrija — Ja- 
ponijų 93:66, š. Amerika — Ja- 
ponijų 125:66, Italija — Vengri- 
jų 72:67, Meksika — Puerto Ri
ko 68:64, Filipinai — Ispanijų 
84:82, Uragvajus — Lenkijų 76:72. 
Didžiausia staigmena krepšinyje 
buvo, kai Brazilijos rinktinė po 
labai gražios ir kietos kovos lai
mėjo prieš tris kartus iš eilės bu
vusį olimpinį antrosios vietos lai
mėtojų — Sov. Sųjungos rinkti
nę 58:54. Kitos krepšinio rungty
nės: Amerika nugalėjo Vengrijų 
107:63, Lenkija — Ispanijų 75:63, 
Italija — Japonijų 100:92, Pran
cūzija — Bulgarijų 73:72, Ameri
ka — Italijų 88:54, Jugoslavija — 
Prancūzijų 62:61, Bulgarija — 
čekoslovakijų 75:69, Jugoslavija
— Bulgarijų 67:62, Čekoslovakija
— Prancūzijų 56:53, Brazilija — 
Puerto Rikų 75:72, Lenkija — 
Filipinus 86:68, Ispanija — Ura
gvajų 77:72, Čekoslovakija — Ju
goslaviją 76:64, Meksika — Bra-

žili ją 80:72, Rusija — Puerto Ri
ką 96:63. Pusiau finaluose Ura
gvajus — Filipinus 80:76 ir Len
kija — Ispaniją 75:63.
‘ Po penkių varžybų dienų meda
lius gavo: Italija — 5 aukso, 1 
sid., 1 bronz.; Rusija — 3 auk., 
1 sid,, 4 bron.; Vokietija — 2 
auk., 7 sid., 1 bron.; Australija
— 2 aukso; Amerika 1 aukso ir 
4 sid.; Vengrija — 1 auk. ir 4 
bronz.; Anglija — 1 aukso ir 2 
bronz.

Taip pat Brazilijos futbolinin
kai laimėjo futbolą prieš Angli
jos rinktinę.

Kitose futbolo varžybose Jugo
slavija nugalėjo J. Arabų Valst. 
6:1, Bulgarija — Turkiją 3:0, 
Italija — Formozą 4:1, Brazilija
— Angliją 4:3, Lenkija — Tunisą 
6:L Danija — Argentiną 3:2, 
Prancūzija — Peru 2:1, Vengrija
— Indiją 2:1. Buvęs pereitos 
Olimpiados meisteris Rusijos fut
bolo rinktinė neįstengė pereiti 
kvalifikacijos eilę ir šioje olim
piadoje nedalyvauja. Danija lai
mėjo prieš Lenkiją 2:1. Anglija 
sužaidė lygiomis po 2 su Italija. 
Argentina laimėjo prieš Tunisą 
2:1 ir Jugoslavija prieš Turkiją
— 4:0.

Savaitrašty, suprantama, yra 
sunku pateikti naujausias žinias 
apie Olimpiados žaidynių eigą ir 
rezultatus. ■

Šią savaitę “Mūsų Pastogę” 
spausdinant, Olimpiados varžybų 
lentelėje pagal pirmumą sekė 
valstybės: Sov. Rusija, Jungt. 
Amerikos Valstybės, Vokietija, 
Italija, Australija, Vengrija ir 
t.t.

Kaip matome šiuo metu Aus
tralija atsidūrė penkton vieton.

DOVANINIUS SIUNTINIUS
— PAČIŲ PORUOTUS AR STANDARTINIUS — 

SIŲSKITE I USSR PER FIRMĄ 

NYMAN & SCHULTZ
ši firma veikia jau 100 metų Stockholme, Švedijoj ir dabar 

atidarė savo skyrių Sydnėjuje, N.S.W.
Siuntiniai yra pilnai apdrausti ir už juos gavėjas nieko ne

primoka.
MES ESAME LICENZIJUOTI INTURISTO AGENTAI ir 

Jūs galite siųsti pačių pokuotus siuntinius iki 44 sv. svorio per 
Švediją arba užsakyti standartinius iš Švedijos.

Informacijų prašoma kreipti* adresu:
NYMAN & SCHULTZ, 56 Cooper St., Surry Hills, N.S.W.
Atidaryta ir šeštadieniais nuo 9 iki 11.30 ryto.

;VAVAW/A\V,VA\%‘AW.WIAV,,ASWAW>WA*AV.

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

BOSE
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.
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THE IMPERIAL
74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS

Tel: Katoomba 523.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.

Savininkas Ed. Valevičius. į

I
 Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau- g 

šioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna- } 
vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping } 
Centre, Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių. ;

Tarifas įskaitant butą, maistą ir patarnavimą £ 7.7.0 savaitei, ‘ 
Vaikams nuolaida. |

Del smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti. }

Geriausias ženklas
TV ir radijui...

PHILIPS
PHILIPS MODELIS 320
Garsu* didžiuli* Magnalux Console ekranas 
su paslėptu alyvos saugikliu. Labai jautri 
“Magiškoji Aki*’’ automatiškai kontroliuoja 
paveikslų, garsas teikia puikiausių ištaigų ir 
visa* kita* Magnalux savybes. 3-juose veid
rodžiuose — blizganti* užbaigimas . . 195 gn*.

MODELIS 210

PHILIPS

Canberroje
LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS 

“VILKAS”
Šio mėnesio 4 d. canberiškiai 

lietuviai sportininkai vėl buvo 
susirinkę aptarti savo klubo rei
kalus. Jame buvo apsispręsta se
nąjį klubo pavadinimą “Lituan
ians” pakeisti į “Vilko” vardą. 
Šiame pačiame susirinkime nu
tarta įsigyti ir klubo uniformą: 
švarkai būsią tamsiai mėlynos 
spalvos su klubo ženklu atlape, 
pilkos kelnės ir kaklaraiščius pa
keisiančios tautinės juostelės.

Pats esminis nuosprendis — 
Canberros liet, sporto klubas “Vil
kas” imasi veiklios iniciatyvos

tartis su Canberros lietuvių ben
druomenės vadovybe pasistaty
dinti nuosavus namus prie būsimo 
Canberros ežero. Tatai, supran
tama, pareis nuo visų canberiš- 
kių lietuvių pritarimo ir dosnu
mo.

Ąlūsų klubas, kovodamas dar 
senuoju “Lituanians” vardu, pra
ėjusiame Canberros krepšinio 
žiemos turnyre laimėjo trečią vie
tą.

Komandoje žaidė: F. Gružas, 
L. Venclova, Br. Jarašius, Irvis 
Jarašius, R. Katauskas, R. Mi
niotas, T. Žilinskas, č. Žilinskas, 
F. Borumas ir J. Kovalskis.

Komandos treneris — A. Ge
nys.

Philip* Stereo-Fideli
ty radiograma su 
puikiu vientisu kabi
netu. Dvigubo kanalo 
garsas. 6 lempos. 2 iš
ryškinimai. 2 garsia
kalbiai. Kvapą gniau
žiantis realumas gar
se ! Riešutmedžio, 
klevo ir mohagony 
užbaigimas 122 gns.

PHILIPS RANKINIS 
(portable)

Garsiausia* Australi
joj mygtuko pagelba 
valdoma* rankini* ra
dijas. Žavintis pajė
gumas ir tikras eko
nomiškumas. 3 spal
vų paranku* apval
kalas............ 42 gn*.

Kalbant apie pataikančias spor
tines negeroves, pažvelkime ir į 
patį mūsų jaunimų. Po keleto 
sunkių treniravimosi metų mūsų 
jaunuolis pramoko, sakykim, krep
šinio. Jis žaidė su savo draugais 
savame lietuviškame sporto klu
be, atstovaudamas jo spalvas. Bu
vo patenkintas. Ir štai vienų die
nų jis stoja į aukštųjų mokykla 
ir tampa studentu. Atsiranda kiti 
darbo barai. Jis nemeta žaisti 
krepšinio, bet meta savąjį lietu
viškąjį klubų ir eina ginti univer
siteto spalvų. Jis visai pamiršo, 
kad žaisti jį išmokė lietuviai, kad 
jis žaidė visuomenės aukotais 
sviediniais, klubo duotomis uni
formomis ir kt. Ar toks studentas 
irgi pamiršo, kad jis yra lietuvis, 
kai jis įsimaišė tarp kiniečių, vo
kiečių ir kitų tautybių žaidėjų? 
Tikrai nuostabu, kad busimieji

Jei reikia spygliuotos ar vielinės tvoros, vartelių, tinklinių durų, 
kreipkitės į

Cobra Gate & Fencing Co.
45 CHADDERTON ST., CABRAMATTA, tel. 72-8848 

ARBA SYDNEY CITY WB 3795.
Geras darbas ir pigios kainos.

Mes taisome visų rūšių plienines struktūras ir esame elekt- 
veldavimo specialistai. Skubiai atliekame kiekvieną darbą.

MES TIKRI, 
KAD TAI

PHILIPS

JŪSŲ PATARNAVIMUI IR TIKRAM PASITEN
KINIMUI KREIPKITĖS Į:

PHILIPS SUPER QUINTET

Stiprio* jėgos ir puikaus garso 5 lempos. 
Galima įjungti Jūsų gramafoną. Žavus mo
derniškas kabinetas pasirinktinų spalvų 

.... 25 gn*.

ros CABRA VALE TELEFONAS:

Perkant sukneles, paltu* ir kostiumu* aplankykite

EVA LOWE9S
201 BEAMISH STR., CAMPSIE 

Palankus ir mandagus dėmesys bus kreipiamas. V.£

HOME FURNISHING CO. PTY. LTD.
88 JOHN ST., CABRAMATTA, N.S.W.

VISKAS LENGVOMIS IŠSIMOKEJIMO SĄLYGOMIS IR SU 
SPECIALIA LIETUVIAMS NUOLAIDA.

UB 2899
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6 MOŠŲ PASTOGĖ 1960 m. rugsėjo 9 d.

mOsu pastogė
BRISBANE

IR VĖL IŠLEISTUVĖS
Rugpjūčio 20-tos popietę gau

sus Brisbanės apyl. tautiečių bū
rys, susirinkęs Darbo partijos 
salėje, atsisveikino su Emilijos ir 
Kaz. Statkų šeima, išvykstančia 
j U.S.A., kurie iš Brisbanės uos
to išplaukia š.m. rugsėjo 12 d.

Ponai Statkai čia buvo labai 
populiarūs ir buvo daug kur kvie
čiami ir laukiami.

K. Statkui pirmininkaujant 
Apyl. Valdybai 1959 mt., jo ini
ciatyva Nudgee kapinėse tapo pa
statydinti paminklai trims vien
gungiams tautiečiams.

Jis nuoširdžiai rūpinosi vargo 
mokyklėle bei stengėsi paįvairin
ti minėjimų — parengimų prog
ramas.

Taip pat daugeliu atvejų talki
ninkavo atremontuojant įsigytus 
namelius, bendradarbiavo Pr. Bud
rio vyrų chorely ir visoj tautinėj 
veikloj.

Atsisveikinant Apyl. Vald. p- 
kas Ant. Murauskas tarė jautrų 
židį ir įteikė sidabrinį ąsotį bei 
taures už nuoširdžią lietuvišką 
veiklą.

Po eilės sveikinimų ir atsisvei
kinimų, pasivaišinę alumi ir pa
čių suneštais gausiais užkandžiais, 
skirstėmės budėdami, vėl neten
ką taip pajėgios ir reikalingos 
apylinkei draugiškos šeimos. P.p. 
Statkai turėjo dvi dukreles.

VARGO MOKYKLĖLĖ DIRBA
Pamokos vyksta kas antrą sek

madienį St. Marie’s parapijos mo
kyklos salėje, Sth. Brisbane.

Vaikučiai skaitlinga lankosi, 
kartais dalyvauja net iki 20.

Vyresniuosius moko Ad. Kvie- 
cinskaitė, o su mažaisiais tvarko
si Irena Gudaitytė.

PIRMININKAS JUDINA 
VEIKLĄ

Dabartinis Apylinkės Valdybos 
p-kas Ant. Murauskas energingai 
tvarko apylinkės reikalus.

Kelis metus išbuvęs Apyl. V-bos 
nariu, jis įgavo reikiamo patyri
mo ir tatai stengiasi pilnai išnau
doti. Jis nori suklijuoti net meno 
mėgėjų būrelį ir, jei pasisektų, su
ruošti net scenos vaidinimą.

Tad kas tik galime, padėkime 
jam.

Corindas Povels

BANKSTOWNAS
JAUNIMAS MINĖS 

TAUTOS ŠVENTĘ
Tautos šventės minėjimas liet, 

jaunimui įyyks š.m. rugsėjo 18 
d. 5 vai. v. Bankstowno lietuvių 
namuose “Dainava”.

Meninę dalį išpildys Bankstow
no ir Camperdowno savaitgalio 
mokyklos ir pavieniai asmenys.

A.L.B. Bankstowno Apylinkės 
Valdyba pavaišins vaikus (iki 15 
tn.amž.) nemokamai coca-cola ir 
saldainiais, o tėvai ir vyresnieji 
galės patys pasivaišinti alumi ir 
vaisvandeniais, kurių galima bus 
gauti vietoje.

Bankstowno Apyl. Valdyba

“PABAIGTUVĖS” 
BUS KARTOJAMOS

Pranešama, kad dėl ypatingai 
didelio tautiečių skaičiaus, kurie 
norėtų dar pamatyti P. Pilkos 
“Pabaigtuvių” vaidinimą, pasta
tymas bus pakartotas “Dainavos” 
salėje š.m. rugsėjo 25 d. 6 v. 30 
min. vak.

I šį vaidinimą kviečiami ypač 
Lituanistinių kursų ir Savaitgalio 
mokyklų mokiniai ir mokytojai, 
kuriems įėjimas neapmokamas. 
Mokiniai užsirašo pas savo moky
tojus.

Kitiems įėjimas: suaugusiems 
— 6 šil., vaikams (kurie nelanko 
nei Lituanistinių kursų nei Sa
vaitgalio mokyklų) — 2 šil., 6 p.

Inf.

VAKARAS SKAUTAMS 
PAREMTI

Artinantis Rajoninei Skautų 
Stovyklai, skautai, jų tėvai ir 
skautų rėmėjai — bičiuliai susirū
pinę, iš kur bus gautos lėšos jai 
suruošti ir išlaikyti. Numatomai 
stovyklai šį kartą lėšų tikrai rei
kės nemažai, nes ji šiais metais 
bus gausiausia skaičiumi.

Kiek teko patirti, Skautų Tėvų 
Komitetas žada tą stovyklą pagal 
išgales paremti, kad stovyklaujan
tieji jaustųsi kiek galima jaukiau 
ir patogiau.

Kaip kiekvienais metais, taip ir 
šiemet, K-tas ruošia tradicinį 
Skautų rėmėjų bičiulių vakarą, 
kurio pelną skirs Skautų Rajoni
nei Stovyklai paremti.

Vakaras numatomas rugsėjo 24 
d. Dainavos salėje, Bankstowne.

Inf.

ADELAIDE
BALTŲ KALBOS KALBOTYROS 

DRAUGIJOJ
Jau visi metai kaip veikia Ade

laidės Kalbotyros Draugija (Ade
laide Linguistic Society). Nors 
draugijai, kuri glaudžiasi univer
sitete, labiausia rūpi anglų kal
ba, tačiau čia skaitomos paskai
tos ir apie kitas kalbas. Taip, 
pav., neseniai latvis kalbininkas 
Gelsen supažindino tos draugijos 
narius su baltų kalbomis, iškelda
mas latvių ir lietuvių kalbų svar
bą kalbos istorijai. Jis apžvelgė 
taip pat latvių bei lietuvių moks
lininkų įnašus kalbotyroje.

Draugijoj galima sutikti įvai
riausių tautų kalbininkų ir kalba 
besidominčių. Iš lietuvių jai pri
klauso Antanas Gavelis, B.A. 
(Hons.).

Rugpiūčio mėn. draugijoj bu
vo gvildenamas keliakalbis klau
simas. Dvikalbių ir daugiakalbių 
žmonių, ypač mokinių problemą 
nušvietė anglų kalbos dėstytojas 
Adelaidės universitete, R.W.V. 
Elliott. Pagal Asglijoj surinktus 
statistinius davinius, dvikalbiai 
vaikai linkę atsilikti fizikoje ir 
pan. mokslo šakose, nes, girdi, 
daug energijos sunaudojama mo
kantis antrosios kalbos. Diskusi
jose iškilo ir šitoks klausimas: 
kaipgi tad atsitinka, kad baigiant 
gimnazijas, daug naujų australų 
gauna medalius už gerą anglų 
kalbos mokėjimą? Prieita išvados, 
kad gera aplinka ir dora šeima 
čia turi didelės reikšmės, ypač 
jei vaikai daug žinių pasisemta 
iš savo tėvų.

FRAENKELIO ŽODYNAS 
UNIVERSITETE

Džiugu patirti, kad Adelaidės 
universitetas neseniai užsisakė 
Fraenkelio lietuvių kalbos etimo
loginį žodyną, apie kurį prof. Dr. 
Pr. Skardžius spaudoje yra pa
lankiai atsiliepęs. Tai išsamus są
siuviniais tebeleidžiamas moksli
nis veikalas, kuris brangus kiek
vienam lietuviui. Įdomu, kad žo
dynas užsakytas vienos dominin
konų gimnazijos (Blackfriars’ 
College, Prospect) prancūzų kal
bos ir istorijos mokytojo Peter 
Paul rūpesčiu. Šis jaunas kalbi
ninkas labai domisi lietuvių kal
ba, nors dar nespėjo išmokti vi
siškai gerai lietuviškai kalbėti bei 
rašyti.

E. DAINIENĖ — MODERNIŠKO 
VIEŠBUČIO ŪKIO VEDĖJA
Kaip žinoma, Adelaidėje šiomis 

dienomis buvo atidarytas vienas 
moderniškiausių viešbučių — Ho
tel Australia, kurio septyniaaukš- 
tis pastatas, stovįs North Adelai
de aukštumose, dominuoja visą 
miestą ir kurio visą vidaus deko
ravimą atliko lietuvaitė Renata 
Reisonaitė. Pranešama, kad šio 
viešbučio ūkio vedėja paskirta vi
siems adelaidiškiams gerai žinoma 
veikli lietuvė Elena Dainienė. Jos 
žinioje yra visas viešbučio ūkis 
ir personalas.

Kaip prisimename, prieš 10 
metų E. Dainienė kartu su P. Rū- 
teniu pastatė Adelaidėje “Pirmą 
Skambutį”. Vėliau ji surežisavo 
“Sudrumstą Ramybę” ir “Aušros 
Sūnus”, su kuriais buvo nuvykusi 
pirmom gastrolėm į Melburną. 
Lietuvoje E. Dainienė yra baigu
si Vaičkaus Teatro studiją.

ARCHITEKTO A.V. NAVAKO 
PASKYRIMAS

Gerai žinoma architektų firma 
(Bruer, von Schramck, Bruer & 
Dawes) ten dirbantį architektą 
A.V. Navaką, Karališkojo Austra
lijos Architektų Instituto narį, 
paskyrė vyresniu architektu ii' 
priėmė į firmą kaip bendrininką 
— bendradarbį.

Arch. Algimantas V. Navakas, 
mūsų kariuomenės intendanto 
brig. gen. K. Navako sūnus, at
vyko į Australiją su vienu pirmų
jų transportų. Pradžioj dirbo 
anglių kasyklose, vėliau persikėlė 
į Adelaidę ir pradėjo studijuoti 
inžineriją ir architektūrą. Sėk
mingai mokslus baigęs tuoj pra
dėjo dirbti minėtoj firmoj.

Jo brolis V.A. Navakas, kaip in
žinierius, dirba S.A. Elektros 
Treste ir šiuo metu yra kelionėj 
po Europą.
MOTERŲ SEKCIJA STROPIAI 

LANKO LIGONIUS
ALB Moterų Sekcijos atstovės 

rugpiūčio mėnesį vėl aplankė vi
są eilę sergančių lietuvių ir juos 
atitinkamai apdovanojo. North
field Mental Hospital buvo aplan
kytas Gindulis, o Parksido ligo
ninėj — visa trylika ten besigy
dančių mūsų tautiečių.

Sekcijos atstovės taip pat bu
vo nuvykusios aplankyti 93 metų 
senutę klaipėdietę Alysaitienę, 
kuri su savo ligotu sūnum, te- 
gaunančiu tik ligonio pašalpą, 
gyvena Ascot Pk.

Moterų Sekcijos atstovė Gar- 
baliauskienė dalyvavo a.a. Jurgio 
Dienos (apie 80 m.) laidotuvėse. 
Ant jo kapo buvo uždėtas Mote
rų Sekcijos vainikas.

“A.L.Ž.”

CANBERRA
ĮDOMI PASKAITA 

ŠVIESIEČIAMS
Bemaž reguliariai Canberros 

“Šviesos” skyrius surengia pas
kaitas viena ar kita tema.

Šį kartą rugpjūčio 27 d. Can
berros šviesiečiai buvo skaitlingai 
susirinkę p. Jarašienės svetainėje 
ir su dėmesiu išklausė Parlamento 
Bibliotekos vedėjo p. Lake pas
kaitą tema “Australijos literatū
ra.”

Tenka pasidžiaugti, kad Can
berros šviesiečių eilės vis didėja, 
o ir į paskaitas ar pranešimus 
daugumas stropiai lankosi.

M.P.I.

CABRAMATTA
VISUOTINAS SUSIRINKIMAS

Pakartotinai pranešama, kad 
Cabramattos apylinkės visuotinas 
susirinkimas atstovams į Krašto 
Tarybą rinkti šaukiamas šio mė
nesio 18 d. p. Povilo Aleknos na
muose, 9 Hill st., Cabramattoje.

Čia pat patikslinama, kad susi
rinkimas prasidės 1 vai. p.p., o ne 
3 vai., kaip ankstyvesniam pra
nešime buvo paskelbta.

Susirinkiman kviečiami visi 
apylinkės lietuviai. Po susirinki
mo bus pasilinksminimas su alu
čiu.

Valdyba

SYDNEJUS
SYDNĖJAUS CENTRINIŲ 

NAMŲ SUSIRINKIMAS
Sydnėjaus Lietuvių Klubo “Lie

tuvių Namai” visuotinis narių su
sirinkimas įvyks 1960 m. rugsėjo 
25 d. 2 vai. p.p. 20 Botany Road, 
Alexandria.

Dienotvarkėj numatyta:
Susirinkimo atidarymas; Man

datų komisijos sudėties paskelbi
mas; Susirinkimo prezidiumo su
darymas; Mandatų komisijos pra
nešimas ir atpalaidavimas jos nuo 
pareigų; Balsams skaičiuoti komi
sijos rinkimas; Sydnėjaus Lietu
vių Klubo “Lietuvių Namai” Ta
rybos metinis apyskaitos patieki
mas:

Tarybos Pirmininko, Tarybos 
Iždininko ir Revizijos Komisijos 
pranešimai; po to — diskusijos 
dėl patiektos apyskaitos, Apyskai
tos įvertinimas, Sydnėjaus Lietu
vių Klubo “Lietuvių Namai” Ta
rybos atsistatydinimas, Naujų val
domųjų organų — Tarybos ir Re
vizijos Komisijos rinkimas, Eina
mieji reikalai (pageidavimai, su
manymai bei paklausimai) ir Su
sirinkimo uždarymas.

Remiantis įstatų 33 paragrafu, 
šauktu laiku reikalingam kvoru
mui nesusirinkus, valandą vėliau 
susirinkimas bus pradėtas ir lai
komas teisėtu neatsižvelgiant į 
dalyvių skaičių.

Turint galvoje susirinkime 
svarstomų dalykų svarbą, kiekvie
no nario dalyvavimas yra priva
lomas.

Narys, negalėdamas dalyvauti 
susirinkime, pasiremiant įstatų 
14 paragrafu, gali raštu įgalioti 
kitą narį dalyvauti susirinkime su 
jam priklausoma balso teise.

Sydnėjaus Liet. Namų Taryba

EISMO NELAIMĖ
š.m. rugsėjo 1 dieną eismo ne

laimėje buvo mirtinai sužeistas 
mūsų tautietis Juozas Špokaus
kas.

KLAIDINANTI INFORMACIJA
Melburno “Tėviškės Aidų” 35 

Nr. paskelbta itin klaidinanti in
formacija : “Dingo paruošta 
A.L.B. Metraščio medžiaga”.

Ši istorija yra tokia:
Vykdamas į Sydnėjų atostogų, 

p. A. Zubras traukinyje neteko 
vieno savo portfelio su įvairiais 
rankraščiais, tačiau paruoštoji 
A.L. Metraščio medžiaga buvo ne 
tame porfelyje, bet kitame dra
bužių lagamine, ir ją aš gavau 
pilnoje tvarkoje.

Tuo būdu Bendruomenės nariai 
prašomi skleidžiamiems gandams, 
patekusiems net į spaudą, netikė
ti: A.L. Metraščio medžiaga ne
buvo pamesta, o atsivežta Sydnė- 
jun, kad artimiausioj ateity būtų 
pradėta spausdinti.

J. Veteikis, 
A.L. Metraščio redaktorius

Jam einant skersai gatvę, už
važiavo automašina, kuri sunkiai 
sužalojo velionio galvą. Nuvežus 
į ligoninę buvo konstatuota, kad 
yra trūkęs galvos kaulas. Neat
gavęs sąmonės, jis mirė kitos die
nos vakarą. Velionis neturėjo gi
minių Australijoje. Palaidotas 
Rockwood kapinėse.

Laidotuvėmis rūpinosi Sydnė
jaus Soc. Moterų Globos D-ja ir 
Apylinkės V-ba. Į kapus lydėjo 
ir laidojimo apeigas atliko mūsų 
kapelionas kun. P, Butkus. Palai
dojo Cabramattos Liet. Laidotu
vių Biuras Rockwoodo kapinėse.

V.A.

• MELBURNAS
METINIS SUSIRINKIMAS

Socialinės Globos Moterų Drau
gijos Melburne metinis narių su
sirinkimas įvyks šių metų rugsė
jo 17 d. 4 vai. po pietų Lietuvių 
Namuose, 12 Francis Grove, 
Thornbury.

Visos Draugijos narės privalo 
atvykti į metinį susirinkimą. Taip 
pat kviečiame rėmėjas ir prijau
čiančias jame dalyvauti.

Dienotvarkė:
Susirinkimo atidarymas, Prezi

diumo sudarymas, Valdybos Pir
mininkės metinės veiklos prane
šimas, Iždininkės pranešimas, 
Kontrolės. Komisijos pranešimas, 
Klausimai ir diskusijos dėl prane
šimų, Pranešimų tvirtinimas, Nau
jos Valdybos rinkimas, Kontrolės 
Komisijos rinkimas, Einamieji 
reikalai bei sumanymai ir Susi
rinkimo uždarymas.

Nesusirinkus paskelbtu laiku 
2/3 narių, po pusės valandos 
įvyksta teisėtas susirinkimas, ne
atsižvelgiant į atvykusių narių 
skaičių.

Po susirinkimo erdviose Lietu
vių Namų patalpose bus ir links
moji dalis: duetai, solo ir kitos 
pramogos, prie vaisių ir kavutės.

Kviečiame nares, rėmėjas ir 
prijaučiančias su savo šeimomis 
ir prieteliais.

Soc. Glob. Mot. D-jos 
Valdyba

NAUJA LIETUVIŲ ŠEIMA
Rugsėjo 3 d. Melburne susituo

kė Edvardas Lipšius su Rasa Ja
kutyte. Vedybiniam gyvenimui pa
laimino šv. Jono bažnyčioje kun. 
dr. P. Bašinskas. Pamergėmis bu
vo E. č.esnaitė ir K. Brėdikytė, 
pabroliais — A. Krausas ir B. 
Kairaitis.

Jaunosios tėvai Ona ir Vlądas 
Jakučiai suruošė vedybinį pobūvi 
Lietuvių Namuose. Dalyvavo apie 
120 svečių. Pirmasis jaunąją pa
sveikino svotas J. Meiliūnas. Dr. 
kun. P. Bašinskas iškėlė humoro 
reikšmę įtampos situacijose, o jų 
būna ir šeimos gyvenime. V. Kun- 
caitienė sveikino Socialinės Mote
rų Globos D-jos vardu. Rasos bu
vęs mokytojas A. Zubras sveiki
no asmeniškai ir “Džiugo” tun
to štabo vardu. Džilongiškių var
du kalbėjo P. Zenkevišius. Svei
kino dar skautininkų ramovės 
vardu A. Bakaitis, studentų var
du A. Žilinskas. Telegramas ir 
kitos rūšies raštiškus sveikinimus 
paskaitė Arvydas Krausas.

Jaunoji Rasa yra vienintelė 
duktė-ponų Jakučių, pernai bai
gusi Melburno universitetą, šiuo 
metu dirba Raudonajam Kryžiuj. 
Jaunasis Eduardas studijuoja ar
chitektūrą ir yra gerai pažįsta-

>! SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETO >;
J TRADICINIS SKAUTŲ BIČIULIŲ — RĖMĖJŲ £
$ M

I Vakaras — Balius !
J vra ra
į; įvyks i.m. rugsėjo 24 d. 7 v.v.

DAINAVOS SALĖJĘ. į
ra ra

Programoje: £
♦ • A. Plūko “Rožyčių” dvigubas kvartetas,

• Balerina E. Kymantaitė, i
J; • šokiams gros 5 asmenų orkestras, £

• Veiks gėrimų ir užkandžių bufetas. į*š
J Kviečiami visi tautiečiai atsilankyti ir savo dalyvavimu pa-
‘♦į remti Skautų veiklą. >

Vakaro pelnas skiriamas Skautų Rajono Stovyklos reika- £•
>♦< lams.

įėjimas — 10 šil. £
Skautų Tėvų Komitetas

Sesę RASĄ JAKUTYTĘ 
ir

EDVARDĄ LIPŠĮ
jungtuvių proga sveikina

Melb. Skaučių Skyrius

mas Geelongo lietuvių sportinin
kų komandos krepšininkas. Tėvai 
kretingiškiai žemaičiai, šiuo me
tu gyvena Geelonge.

Vestuvėms grojo B. Zabielos 
kapela.

INTENSYVIAI RUOŠIAMASI
M.L.N. BALIUI

Tradicinio Lietuvių Namų ba
liaus paruošimas jau vyksta: 4 
asmenys platina pakvietimus (žiū
rėk baliaus skelbimą), užsakytas 
geras 7 asmenų orkestras, pra
šome ir priimame bufeto pratur
tinimui pinigines aukas arba pasi
žadėjimus įvairiais maisto pro
duktais. Tokių pasižadėjimų jau 
gauta iš keleto Ponių, už ką joms 
esame dėkingi. Tikime, kad ir 
kitos Ponios prisidės prie Lietu
vių Namų Baliaus bufeto pratur
tinimo, o tuo pačiu ir prie baliaus 
pilno pasisekimo.

Tenka atkreipti būsimų baliaus 
svečių dėmesį, kad stipriųjų gėri
mų bus galima gauti vietoje ir nė 
kiek nebrangesnėmis kainomis 
kaip krautuvėse. Tuo norime pa
tarnauti svečiams, kad nereikėtų 
neštis “išsipūtusių” portfelių. Jei 
kas norėtų padaryti specialų gė
rimų užsakymą, prašome iš anks
to pranešti pakvietimų platinto
jams. ,

Taip pat patariame pakvietimus 
įsigyti iš anksto, nes pirmesnieji 
turi didesnį pasirinkimą pagei
daujamų vietų.

Tenka dar pridėti, kad besimo
kančiam jaunimui — mūsų ba
liaus būsimiems svečiams — da
rome didelių lengvatų.

Taigi kviečiame visus ir laukia
me visų!

M.L.K. Sekretorius

•£«*«e4^44*e4*4e*4»144*4e£44*44*4»*44*44*e4*44*4e*4e*4**44*44*4e£e4*44*4
NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 

"MŪSŲ PASTOGĖS”
PRENUMERATĄ ADRESU:

BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.

SI

TARĖSI SU AMERIKOS 
LIETUVIAIS

* John Kennedy' kandidatai j 
JAV prezidentus š.m. lapkričio 
rinkimuose, sukvietė pas save 
svetimkalbių tautybių grupių vei
kėjus, norėdamas su jais pasitarti 
užsienio politikos klausimais, ypač 
tais, kurie liečia pavergtas tautas. 
Svečius priiminėjo gubernatorius 
W. Williams. Iš vakaro buvo pa
ruošta darbotvarkė, pagal kurią 
turėjo padaryti trumpus, trijų-še- 
šių minučių pranešimus tautybių 
atstovai ir kiti kalbėtojai. Baigda
mas kalbą J. Kennedy prašė, kad 
kiekviena tautybių grupė trumpai 
išdėstytų savo pageidavimus maž
daug dviejų mašinėle rašytų pus
lapių memorandumuose ir galimai 
greičiau pasiųstų jam per tauty
bių skyriaus pirmininką, gub. 
Williams. Taip pat jis pabrėžė, 
kad JAV, esant valdžioj demok
ratams, atsisakė pripažinti jėga 
įvykdytą sovietinę aneksiją 1940 
metais. Taipogi jis užtikrino, kad 
išrinkus demokratinę vyriausybę 
bus ir toliau priešinamasi šios 
aneksijos pripažinimui. Lietuvių 
grupėje buvo: John Grigalius, ge
ras Kennedy pažįstamas dar iš 
mokyklos laikų, dabar turįs Mass, 
valstybėje generalinio prokuroro 
padėjėjo vietą ir gyvenąs Kenne
dy kaimynystėje; M. Kižytė iš 
New Yorko, Liet. Inform. Centro 
direktorė; A. Varnas, taip pat iš 
New Yorko ir “Naujienų” redak
torius Dr. P. Grigaitis iš Čikagos.

Pajieškojimai
★ Pažįstamų iš Lenkijos pajies- 

koma Eugenija RAMANAUSKAI
TĖ (baigusi “Aušros” gimn. Kau
ne, vėliau lituanistikos studentė). 
Tarpininkauja V. Doniela, Dept 
of Philosophy, University Col
lege, Newcastle, N.S.W.

★ Paj ieškoma Natalija Račių- 
kauskaitė — Šeškienė. Jieško bro
lis iš Lietuvos, Kostas Račiukaus- 
kas.

Rašyti: černekovskio g-vė 30, 
Kybartai.
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GARSŪS VISAME PASAULY,

BRANDY, 
VERMOUTH

DABAR GAUNAMI IR AUSTRALIJOJ.
LIKERIAI

Be kitų įvairiausių vietinių ir užsieninių gėrimų pas M. Petronį
152 Liverpool Rd., Enfield, Sydney, tel. UJ 5727, jūs gausite 

ir Stock gaminius.
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