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KELIONĖ Į 
ANAPUS

Gyvenimas, tarsi mirguliuojan
tis miražas, praslenka nejuntamas 
ir trumpas. Žmogus šioje žemėje 
pluša, tarsi ruošdamasis amžinam 
gyvenimui, sielvartauja, tarsi jo 
žemiškoji kelionė tęstųsi begali
niai ilgu vieškeliu.

Tačiau kai ateina kasmet mini
mos Vėlinės, kai visu aiškumu 
prisimenama mūsų artimieji, drau
gai, bičiuliai ir pažįstamieji, jau 
nukeliavę į Anapus, tada žmogus 
ima galvoti, ar verta kabintis šios 
žemės painiavų, ar ne geriau taip 
kreipti savo gyvenimo tiesę, kad 
ji visada žymėtųsi laikinumo są
voka ir neabejotina alternatyva, 
jog greitai tavojo gyvenimo siū
las nutrūks ir tu nužengsi i ten, 
kur tavęs prabočiai laukia.

Gal ir gerai, kad žmogus ne
žino nei savo mirties dienos, nei 
valandos, ši aplinkybė ir skatina 
jį gyventi, dirbti, kurti; ši gyve
nimiškoji realybė nenuskandina 
jo pesimizmo dugnan, o vis žibu
riuoja tūla kūrybine energijos 
ugnele, skatinančia palikti savo 
pėdsekus šioje žemėje, šioje “aša
rų pakalnėje”.

Laimingi yra tie, kurie ne vel
tui stumia savojo gyvenimo die
nas; palaiminti yra ir tie, kurie 
be tulžingosios širdies tik gera 
daro savajam žemės broliui — ki
tam žmogui. Ne veltui gyvena ir 
tie, kurie neturi keršto jausmų 
savajam artimui, kurie nesivado
vauja jokiomis absoliutinėmis 
“tiesomis”, kad suniekintų arti
mą, kad užgautų savo tautietį, sa
vo brolį, savo giminaitį.

Nesvarbus čia atstovavimas 
vienos ar kitos idėjos, reprezen- 
tavimas vienos ar kitos doktrinos 
bei religijos, nes gal daugiausia 
nusikalsta tie, kurie, atstovauda
mi šitą ar aną idėją, šitą ar aną 
religiją, fanatiškai, nenuoširdžiai 
ir brutaliai puola kitaip numa
čius ir kitaip tikinčius. Nereikia 
manyti, kad juos kas nors įga
liojo šiurkščiu puolimo metodu 
niekinti kitus šios žemės gyvento
jus. Gal ne veltui Kristus yra pa
rinkęs tokiems niekintojams fa- 
rizėjų vardą, gal ne veltui moder
nioji žmonija sąmonėja ta linkme, 
kad izoliuotų farizėjiškus skelbė
jus, kurie kartais net Dievo var
du piktnaudoja Jo mokslo tiesas 
ir absoliutų teisingumą.

Vėlinių dieną reikėtų susimąs
tyti visiems: tikintiems, netikin
tiems ir farizėjams apgalvoti sa
vuosius žemiškuosius veiksmus, 
kad paskutinę gyvenimo akimir
ką nereikėtų gailėtis savųjų aist
rų santykiaujant su kitais.

Mūsoji tauta Tėvynėje nuolat 
gyvena Vėlinių dienos nuotaiko
mis. Jis vargsta ir būgštauja žiau
riausio okupanto nelaisvėje, ji dėl 
skurdo, kalinimo, trėmimų ir al
kio Sibiro taigose geriausius savo 
sūnus aukoja negailestingai mir
čiai. ši aplinkybė yra privaloma 
mums visada turėti prieš akis ir 
Širdyse, kad suvoktume broliškos 
vienybės reikalą, kad atsisakytu
me negarbingų ir negražių savi
tarpės kovos metodų, kad pasi
jaustume tikrai vienos tautos se
sėmis ir broliais esą.

Jei pastarųjų minčių keliais 
grįsime savo ateities darbus ir 
veiksmus, tai žinokime, kad būsi
me atlikę savo žemiškąją viešna
gę garbingai, ir tada be baimės 
keliausime į nežinomąjį ANAPUS.

JUNGT. TAUTOSE SOVIETAI 
PRALAIMĖJO

Sovietams nepavyko išjungti Vengrijos ir kitų pa
vergtųjų tautų klausimų iš JT darbotvarkes. — Po 
Chruščiovo sudarytos maišaties JT sesija įeina į 
normalesnes vėžes.

Kad Chruščiovą Jungtinėse Tau
tose šį kartą lydėjo viena nesėk
mė po kitos, parodė ir pilnaties 
nubalsavimas: naktį į spalio 11 d. 
Jungtinės Tautos 54 balsais prieš 
12 (31 susilaikius), nutarė opų 
Vengrijos klausimą įjungti į šios 
sesijos darbotvarkę. Reikia tik 
arčiau pasižiūrėti į tą balsų san
tykį. Absoliutinė dauguma pasi
sako už pavergtąją Vengrijos tau
tą, nors sovietinio bloko delega
tai dideliu aštrumu tam priešino
si. Jei prie daugumos balsų pri- 
skaityti dar ir 31 susilaikiusį bal
są, tai išeina, kad 85 valstybių de
legatai (iš 99) pasisakė prieš so
vietinę politiką. Pasirodo, kad 
naujai į Jungtines Tautas priim
tosios valstybės (Azijos ir Afri
kos naujakūrės), kaip sesijos pra
džioje, taip ir dabar demonstra
tyviai atsiriboja nuo sovietinio 
bloko, kai eina kurie nors atsa
kingi balsavimai. Tai Maskvos pra
laimėjimas.

Vengrijos klausimo galutinis 
įjungimas į JT darbotvarkę reiš
kia Šiokį tokį laimėjimą kitoms 
pavergtosioms tautoms. Kalbant 
apie Vengriją, juk negalima apei
ti agresijos aktų prieš kitas Rytų 
Europos valstybes. Pabaltiečių ir 
kitų pavergtųjų tautų veiksniai 
darė ir daro visa, kad tie klausi
mai Jungtinėse Tautose būtų svar
stomi kuo platesniu mastu.

Būdingas ir kitas komunistinio 
bloko prakišimas JT plenume: spa
lio 11 d. JT 49 balsais prieš 13 
(susilaikius 35) buvo nutarta ki
niečių okupuoto Tibeto klausimą 
taip pat įjungti į JT darbotvarkę. 
Ir šitas nubalsavimas yra laimė
jimas netik egzilinio Dalai Lamos, 
kuris šaukėsi į pasaulio sąžinę, 
bet ir visų pavergtųjų tautų lai
mėjimas. Nes pavergtosios tautos 
tokiais atvejais šiandien jau su
daro vieningą frontą nuo Azijos 
ir Afrikos iki Europos.

Raudonoji Kinija šioje JT se
sijoje prakišo dar ir svarbesniu 
klausimu. Čia nepadėjo jokia “vy
resniojo brolio”, Chruščiovo, in
tervencija. Jau eilę metų Jungti

ŽINIOS IŠ VASARIO 16-TOSIOS GIMNAZIJOS

Po vasaros atostogų į gimna
ziją atvyko 18 naujų mokinių. 
Didžiausia dalis atvyko iš dabar
tinės Lietuvos. Evangelikų moki
nių skaičius smarkiai padidėjo. 
Gimnazijoje dabar yra iš viso 46 
evangelikų mokiniai, iš jų 15 iš 
okupuotos Lietuvos.

Iš viso gimnazijoje šiuo laiku 
yra 20 mokinių, kurie atvyko iš 
okupuotos Lietuvos. 5 iš jų — ka
talikų tikybos. Didžiausia jų da
lis nemoka vokiečių kalbos. Mo
kytojas Skėrys dėsto jiems vokie
čių kalbą papildomai, kad greičiau 
išmoktų kalbą ir galėtų normaliai 
klasėse sekti kalbos kursą. Kele
tas mokinių yra atsiųsta vokie
čių įstaigų, kad lietuvių gimnazi
joje išmoktų vokiečių kalbą. Fdr- 
derschule’se (tai specialios moky
klos, įsteigtos tiems jaunuoliams, 
kurie dabar grįžta iš už “geleži
nės uždangos”) mokytojai su tais 

nėse Tautose sovietinis blokas 
stengėsi Raud. Kiniją padaryti 
JT nariu, bet vis be pasisekimo. 
Šiemet susidarė tokia padėtis, kad 
Maskva buvo priversta kovoti už 
Raud. Kinijos priėmimą jau vien 
dėl to, kad Pekinas netriuksmau- 
tų prieš Maskvą chruščiovinės ko
egzistencijos klausimu. Ir kas iš
ėjo? 42 balsais prieš 34, susilai
kius 22 delegatams, buvo nutarta 
Kinijos priėmimo klausimą nuimti 
nuo dienotvarkės ir atidėti jį dar 
metams. Tad Jungtinėse Tautose 
ir toliau liks tik tautinės Kinijos 
atstotvybė, tos Kinijos, kurios va
das maršalas čiang Kai šek kaip 
tik šiomis dienomis išpranašavo, 
kad per tris, keturis metus su
grius komunistinė Kinija ir tau
tinė Kinija užvaldys visą Kinijos 
plotą, netik Formozą.

Dar įdomi keistenybė: Einant 
į ketvirtą JT sesijos savaitę dar 
nebuvo sudaryta galutinė dieno
tvarkė. Tik spalio 11 d. buvo nu
tarta komplektuoti dar tokius dar
botvarkės punktus: Algerijos klau
simas, rasinių konfliktų problema, 
amerikiečių lėktuvų numušimo 
reikalas, Pietų Tirolijos klausi
mas, Maroko ginčas, Amerikos pa
siūlymas paremti neišvystytas 
šalis ir kt. Bemaž kiekvienas tų 
klausimų yra eksplozyvinio pobū
džio, bet kadangi pirmoji valsty
bininkų viršūnių eilė išvažinėjo 
į namus, posėdžiai eis, galbūt, ra
mesniu būdu. Chruščiovas iš New 
Yorko išvyko taip pat. Nebe 
laivu “Baltika”, bet sprausminiu 
lėktuvu, tiesiai į Maskvą. Ir pa
žado, savo draugą de Kastro Ku
boje aplankyti, jau neišpildė. Ber
lyno radijas “RIAS” viename ko
mentare ištarė: “Yra klausimas, 
ar Chruščiovas grįš į Maskvą lai
mėjęs New Yorke nors vieną nau
ją draugą”.

Jei sudaryti ikšiolinės JT se
sijos balansą, tai jis išeina aiškiai 
Sovietų Sąjungos nenaudai. Kiek 
šioji sesija bus davusi Pabaltijo 
ir kitoms pavergtosioms tautoms, 
parodys tolimesnė sesijos eiga, 
kuri juk tęsis dar iki gruodžio 
vidurio.

vaikais nesusikalba, todėl siunčia 
juos į lietuvių gimnaziją.

4 moksleiviai yra baigę Lietu
voje gimnaziją ar vidurinę mo
kyklą, bet jų baigimo atestato vo
kiečių įstaigos ir aukštesniosios 
mokyklos nepripažįsta. Toks bai
gimo atestatas Vokietijoje jokios 
reikšmės neturi, todėl jie atvažia
vo į mūsų gimnaziją ir nori už me
tų ar — kelių įsigyti brandos 
atestatus.

Kaip tie mokiniai mūsų gimna
zijoje jaučiasi? Turiu pasakyti — 
gerai. Fdrderschule’se jie buvo 
svetimoje, neįprastoje aplinkumo
je. Gimnazija juos gražiai pri
glaudžia, jie jaučiasi kaip tėvy
nėje Lietuvoje, tarp savųjų. Pa
lengva jie išmoks vokiečių kalbą 
ir bus iki sugrįžimo į laisvą ne
priklausomą Lietuvą įjungti į vo
kiečių ūkį, nes didžiausia dalis iš 
jų pasiliks Vokietijoje. Vokiečių

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ VAIKUČIAI PO PIRMOSIOS KOMUNIJOS
Iš kairės į dešinę sėdi: V. Radinaitė, R. Gečiauskaitė, R. Narke vičiūtė, J. Reisgytė, Kun. P. Butkus, 
B. Penkaitytė, E. Paulauskaitė, E. Grinčelytė, Z. Belkutė.
Antroj eilėj stovi: V. Gailiūnas, R. Badauskas ir A. Grinčelis. V. Raitučio nuotrauka

HENRIKO 
ŠALKAUSKO 

DIENA
Antradienį, spalio 25 d., Farme- 

rio Blaxlando Meno Galerijoje 
Sydnėjuje buvo atidaryta Austra
lijos Contemporary Art Society 
22-ji metinė dailės paroda.

Joje dalyvauja visų Australijos 
valstijų tos draugijos dailininkai 
su 144 darbais. Ji tęsis iki lapkri
čio 8 dienos.

Šioje parodoje išstatyti ir mū
sų dailininkų — V. Rato du mo- 
notipai ir H. Šalkausko vienas pie
šinys.

Geriausiam šios parodos darbui 
buvo skirta Keith Bruce vardo 50 
gns. vertės premija. Teisėjas Ant
hony Tuckson, NSW valstybinės 
Meno Galerijos direktoriaus pa- 
vaduotojas, tą premiją skyrė 
Henriko Šalkausko 
piešiniui “Effigy” (Atvaizdas).

Parodą atidarė Australijoj vie
šinti JAV-bių rašytoja ir aktorė 
Miss Cornelia Otis Skinner. Atida, 
riusi parodą, ji iškilmingai, skait
lingai publikai plojant, premiją 
įteikė H. Šalkauskui, drauge su 
premijos davėjo laišku — sveiki
nimu ir gražiais linkėjimais atei
čiai.

Australijos didžiųjų dienraščių, 
ir Heraldo ir Sun, meno kritikai
H. Šalkausko darbą minėjo kaip 
atžymėtiną.

Taigi tikrai yra smagi proga 
pasveikinti dail. Henriką Šalkaus
ką su nauju jo laimėjimu ir kar
tu palinkėti nesustoti, o dirbti to
liau pasirinktąjį kūrybinį darbą.

Stebėtojas

įstaigos jais irgi rūpinasi ir duo
da jiems visokiausių lengvatų, 
juos šelpdami.

Mūsų tikslas yra juos pareng
ti studijoms aukštosiose ir specia
liose mokyklose bei veiklai lietu
viškoje visuomenėje tremtyje. Vi
si moksleiviai be išimties gerų 
norų, stipraus būdo ir gražaus el
gesio. Turiu pasakyti, kad tie mo
kiniai gerai išsiauklėję, mandagūs 
ir paslaugūs. Mokytojams jie jo
kių sunkumų nedaro. Visus rei
kia perauklėti krikščioniškoje dva
sioje, nes Lietuvoje buvo auklė
jami komunistiškai. Religiniai 
evangelikus auklėja mokytojas 
Skėrys, o katalikus kun. dr. Na
vickas. Kas 4 savaitės atvyksta 
kun. Urdzė — gimnazijos evan
gelikų mokinių kapelionas, atlai
ko jiems pamaldas ir biblijos va
landėles. Kunigas Urdzė dar pra
veda krikščioniškus susirinkimus, 
čia mokiniai stato religinio turi
nio klausimus ir jis jiems atsa-

ANŪKO IR SENELIO DIALOGAS
(IŠTRAUKA IŠ ADOMO MICKEVIČIAUS 

“VĖLINIŲ”)

A N O K A S s
NE, NEIKIM I KAPUS, TEN MŪSŲ NIEKS NELAUKIA, 
KOPLYČIOJ ŽIBA KAS, MIŠKE, GIRDĖT, LYG ŠAUKIA. 
ATEISIM ČIA RYTOJ, TU, KAIP KIEKVIENA KART4, 
PASKĘSI MINTYSE; Aš KRYŽIŲ TĄ PRIE VARTŲ 
PAPUOŠIU GĖLĖMIS. JUK KALBAMA APLINKUI.
KAD MIRĘ SU GYVAIS ŠIĄ NAKTĮ SUSITINKA,

S E N E L I S i
NUO TOS DIENOS TOLYN Aš VIS PLAUKIU Iš LĖTO... 
DAUG PRAPLAUKIAU KRANTŲ IR DAUG SALŲ GĖLĖTŲ, 
PASKANDINAU GELMĖJ Aš SAVO LOBĮ BRANGŲ;
KAS MAN Iš JŪS VEIDŲ, Iš BALSO IR Iš RANKŲ?
KUR TIE VEIDAI, KURIUOS AŠ PRIPRATAU MYLĖTI, 
KUR TIE BALSAI, KURIUOS Aš PRIPRATAU GIRDĖTI? 
UŽGESO JIE VISI. APLINK RUDUO VĖLYVAS...
AR MIRĘS Aš ESU, AR TARP LAVONŲ GYVAS?

ĮVAIRENYBĖS

KAIP MASKVA VERTINA 
AMERIKOS PREZIDENTO

KANDIDATŲ ŠANSUS

Maskvos radijas ir spauda, ap
skritai ėmus, lygius šansus pri
skiria ir Nixonui ir Kennedy. Ta
čiau esą pastebima maža demo
kratų kandidato Kennedy peYsva-

MIRĖ ADV. DR. BR. KALVAITIS
Jis buvo 58 m. amžiaus, mirė 

nuo širdies smūgio spalio 10 d. 
Bostone. Buvo kilęs iš Vilkaviš
kio apskr. Baigęs Šiaulių gimnazi
ją. Taikomosios kriminalistikos 
mokykloje Romoje 1930 m. gavo 
teisių daktaro titulą. Nuo 1932 iki 
1944 m. (su pertraukomis) vertė
si advokatūra. T.k. buvo Saugu
mo departamento juriskonsulas ir 
Kauno policijos mokyklos lekto
rius. Po karo emigravo į JAV, 
kur vertėsi nekilnojamojo turto 
bizniu.

ko. Tokiu būdu visi religiniai bei 
dvasiniai neaiškumai išsiaiškina
mi.

Šie iš okupuotos Lietuvos nau
jai atvykę mokiniai, puikiai mo
kėdami lietuvių kalbą, atgaivina 
ir stiprina tremtinių jaunuolių 
lietuvybę.

Fr. Skėrys 

ra. Abu kandidatai esą “monopo
linio kapitalo atstovai” ir abu pa
sisakę už tai, kad Amerika būtų 
stipri, kas, girdi, Ameriką prive
stą prie ūkinių sunkumų.

CHRUŠČIOVAS ATSIŽADĖJO 
KELIONĖS I ŠIAURĖS KORĖJĄ

Chruščiovas buvo numatęs, kad 
po savo būsimų “laimėjimų” Jun
gtinėse Tautose triumfališkai ap
silankys Kuboje ir paskiau Šiau
rės Korėjoje. Dabar jis atsisakė 
lankytis ir į vieną ir į kitą kraštą.

DIDELĖS NEGEROVĖS
NUIMANT DERLIŲ

Pasaulio spauda praneša iš So
vietų Sąjungos vis naujas žinias 
apie negeroves nuimant derlių. 
Milžiniški javų ir kitų produktų 
plotai dar nenuimti, trūkstant ma
šinų, transporto priemonių ir san
dėlių. Tačiau bendrai ėmus skai
toma, kad derlius šiemet bus šiek 
tiek geresnis, negu pereitais me
tais.

ODESOJE SULAIKĖ DU BRITŲ 
DIPLOMATUS

Britų vyriausybė įteikė sovietų 
vyriausybei protesto notą, nes Ode
soje tris valandas buvę sulaikyti 
britų ambasados sekretoriai Dun
can ir Thomas, kurie viename ma
gazine fotografavę pirkėjus. So
vietai filmus išaiškinę ir konfis
kavę.
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ALLEN DRURY

DVI SAIA'S
(IŠTRAUKA IŠ ROMANO 

“ADVISE AND CONSENT” 1959) 
(Tęsinys iš “M.P.” 43 Nr.)

įsiviešpatavo tyla, kai visi pasi
kalbėjimo dalyviai svarstė gali
mus padarinius girdėtųjų pareiš
kimų, ir tada Indijos ambasado
rius staigiu balsu prašneko.

— Jei aš galiu paklausti, — 
pasakė jis, — koks gi bus pono 
Leffingwell likimas?

— Pono Leffingwell likimas, — 
Orrin tarė trumpai, — yra būti 
nepatvirtintam.

— Ar tatai tamstos galutinis 
sprendimas? — paklausė sovietų 
ambasadorius. Illinoiso senatorius 
su nepasitenkinimu pažvelgė j 
klausėjų.

— Tamsta nedaug mus pažįsti, 
ar ne? — jis pasakė. — Tai nėra 
mano sprendimas. Tai yra sena
to sprendimas.

— Aš pakankamai apie tamstų 
žinau, — pasakė Vasily Tashikov 
sausai, — žinau, kad šiuo momen
tu esi senatas.

— Argi jis turi būti nepaskir
tas? — gailiai pratarė Krishna 
Khaleel. Mano vyriausybė taip ti
kėjosi... mes taip vylėmės...

— Taip, — senatorius Knox 
atsakė. — Gerai! Tamstos vyriau
sybė turės pasidaryti kitus pla
nus. Ponas Leffingwell nebus pa
tvirtintas.

— Tatai nebus išmintinga, — 
susimąstęs pratarė Tashikov. — 
Jis yra mūsų draugas. Jums rei
kalinga turėti mūsų draugų tokia
me poste. Tai nėra išmintinga.

Valstybės sekretorius nekant
riai sujudėjo.

— Pone ambasadoriau, — pa
klausė jis, — ar tamsta dar nepa
tyrei, kad tamsta tikrai negali pa
skirti Amerikos valstybės sekreto
riaus, kad ir kažinkaip kietai be
mėgintum? Tikriausiai, tatai tams
ta buvai jau patyręs iš manęs.

— Nors tiek, kad tamsta juo 
nebebūsi, — piktai ištarė sovie
tų amkasadorius. — Nors tiek 
mes galime būti patenkinti!

— Aš nesigailiu nė vieno daly
ko, kurį esu padaręs, kad tamstų 
sukliudyti, — sekretorius Shep
pard atvirai tarė. — Aš taip pat 
elgsiuos ir rytoj, ir aš tikiuos, 
kad mano įpėdinis, kas jis bebūtų, 
elgsis visiškai taip pat.

— Ne, to tai jau tikrai nebus!
— pasitikinančiai pasakė sovietų 
ambasadorius, — nes šiuo metu 
jau nėra pasaulio, kuriame tams
ta buvai valstybės sekretoriumi. 
Dabar yra kitas, naujas pasaulis, 
prasidėjęs 12.30 valandų rytiniu 
standartiniu laiku.

Viceprezidentas nusišypsojo.
— Galimas dalykas, kad pasau

lis nesutiks su tamsta, pone am
basadoriau, — jis tarė. — Gal 
mūsų laikrodžiai dar teberodo ge
nųjį laikų. Mes dar turėsime pa
matyti.

Ir jis atsistojo, kiti gi turėjo 
jį pasekti. Jis ištiesė rankų,.

— Pone Tashikov, — tarė, — 
tatai buvo apšviečiantis apsilan
kymas. Mano kartotini sveikinimai 
tamstos kraštui už tokį puikų lai
mėjimų, kuris mus įkvepia pasek
ti, — jis kiek šyptelėjo. — Tams
ta gali pasakyti savai vyriausybei, 
kad kas benutiktų, Jungtinės Val
stybės visada turės savo preziden
tų. — Jis maloniai šypsojosi. — 
Tai ir buvo klausimas, kurio suži
noti tamsta čia atvykai, argi ne?

— Aš pranešiu savai vyriausy
bei apie įdomų pasikalbėjimų, — 
sovietų ambasadorius tarė, neat
sakydamas į pastatytąjį klausimų.

— Ir apie visų pasikalbėjimų,
— sugestijonavo viceprezidentas.

Ambasadorius parodė rūkščią 
minų.

— žinoma, apie visų pasikalbė
jimų, — tarė jis ir automatiška 
šypsena apibėgo jo lūpas. — Aš 
pasakysiu jiems, — pasakė beveik 
šposaudamas, — kad mes turėsi
me tamstų akyliai sekti.

Viceprezidentas susijuokė nerū
pestingu ir nuoširdžiu juoku.

— Kiekvienas seks!, — pasakė 
jis, ir visi pastebėjo, kad jis to
kio dalyko nebijojo.

— Pone Kapur, buvo malonu 
tamstų matyti. Užeikite ir vėl ka
da, radę progos — pasikalbėsime 

kiek daugiau. Aš esu tikras, kad 
tamstos sena šalis gali daug kų 
duoti šiam jaunam, beaugančiam 
kraštui, — kalbėjo jis Indijos am
basadoriui.

— Mielai, — atsakė K.K., re
gimai patenkintas. — Aš irgi no
rėčiau pasikalbėti.

— Claude ir Raoul, — Harley 
tarė, ištiesdamas kiekvienam ran
kų, — visada malonu matyti senus 
draugus. Gal ir judu pa prasite už- 
eidinėti pas mane.

— Dėkui tamstai, pone vicepre
zidente, — Raoul tarė ir su ne
slepiamu paniekinimu pažvelgė į 
savo kolegų iš SSSR. — Jeigu 
jums būtų reikalinga pagalba Že
nevoje — ar ir kur kitur — aš 
manau, kad mano vyriausybė bus 
pasiryžusi jų suteikti. Ir tai, — 
pridėjo jis, — nežiūrint, kad mė
nulyje yra išsikėlę žmonės, nežiū
rint visokių krečiamų šposų šiame 
šviesiame amžiuje.

Viceprezidentas susijuokė.
— Jūs šiuo kartu padarote ponų 

Tashikovų nelaimingu, — tarė 
jis. — Ponas Tashikovas nustojo 
šypsojęsis.

Sovietų ambasadorius atsigrį
žo nuo durų.

— Jūs esate kvailiai, — šūkte
lėjo jis smarkiai supykęs. — Visi 
jūs, vakariečiai, esate kvailiai! 
Jūs visi esate negyvi, tik to dar 
nežinote!

Lordas Maudulayne šypsojosi.
— Mano brangus bičiuli, — 

pratarė jis kiek nekantriai, — 
mano kraštas per pastarųjį tūks
tantmetį buvo nesuskaitomų dau
gybę kartų negyvas, ir apie tai ne
žinojo. Dėl to tik ir esame mes 
šiandienų šičia.

Staiga jis prakalbėjo ne diplo
matiškai, bet piktai ir jausmingai, 
kaip niekada jo nebuvo matę kal
bant — Na, o dabar, — iškošė 
per dantis tartus žodžius: — Neš
dintis! Nešdinkis! Man bloga da
rosi vien pažvelgus į tamstų, iš
girdus tamstos balsų. Nešdinkis, 
ir — greitai!

Dar prieš pamėlusiam sovietų 
ambasadoriui prašnekant, jis atsi
grįžo į jį nugara ir ištiesė rankų 
į Harley paskutiniam atsisveikini
mui.

— Pone viceprezidente, — ta
rė jis tyliai, — telaimina tamstų 
Dievas. Atgavęs diplomato kau
kę, jis šyptelėjo prancūzų amba
sadoriui. — Eime, Raoul, — tarė 
jis. — Manau, kad Celestine ir 
Kitty panorės būti šį vakarų se
nato posėdyje, tad paskubėkime 
namo, kad gautume pietus.

Paėmęs savo kolegų tvirtai už 
parankės, jis praėjo pro sovietų 
ambasadorių nė nepažvelgdamas 
į jį. Po valandėlės, kai dar Indi
jos ambasadorius trypinėjo ir ner
viškai kažkų kalbėjo, besisukinė
damas apie jį, Tashikovas mato
mu sunkumu atgavo savo profe
sionalinę povyzų, išžingsniavo iš 
kambario, sekdamas iš paskos sa
vo kolegos, ir nuskubėjo į keltuvų 
ir laukiantį limuzinų.

★
Kai jie visi išėjo, kambaryje ra

dosi tyla ir valandėlę viceprezi
dentas ir jo bendrai žiūrėjo vie
nas į kitų. Viceprezidentas pir
mas pradėjo juoktis, vėliau kiti 
prisidėjo, nė nežinodami pradžio
je ko, tik vėliau susivokdami.

— Aš manau, kad Krymo karas 
turėjo vėl prasidėti, — Harley pa
galiau ištarė. Howie Sheppard 
šypsojosi.

— Aš manau, kad mums ne
teks rūpintis apie mūsų draugu 
paramų bet kokiu atveju, — jis 
tarė ir viceprezidentas linktelėjo.

— Gerai tatai žinoti, — mųsty- 
damas tarė jis, kiek stabtelėjo ir 
pažvelgė į senatorių iš Illinoiso.

— Na, Omn, kaip aš visa atli
kau?

Orrin šyptelėjo, ir pradėjęs kal
bėti gana lengvu tonu, pastebėjo, 
kad jis savų mintį dėstė visu rim
tumu.

— Aš didžiuojuos tavimi, — 
tarė jis ir radęs, kad jis pats to
kiu jautėsi, pakartojo lėtai: — 
AŠ didžiuojuos tavimi!

A. ZUBRAS

SOCIALINIS SKYRIOJIMASIS TAUTOJE
I

Socialiniu skyriojimusi dažnai 
nusakoma luominė diferenciacija. 
Luomo sųvoka gyvojoj kal
boj linkstama tačiau pažymėti gi
mimo ar profesijos paženklintų vi
suomeninę padėtį, t.y. pastovų vi
suomenės sluogsnį. Sakome bajo
rų, vergų, valstiečių, kunigų luo
mas. Vargiai tačiau begalėtumėm 
pasakyti gydytojų luomas, visai 
netiks pasakyti rašytojų luomas, 
kumečių luomas. Tuo atveju ge
riau tiks rašytojų, kumečių, žemės 
ūkio darbininkų visuomenės sluo- 
gsnis. Visuomenės s 1 u o g s- 
n i s yra tat bendresnė sųvoka. 
Galima sakyti bajorų, ūkininkų, 
kunigų, gydytojų visuomenės sluo- 
gsniai. Kai kalbama tačiau apie 
padėtį visuomenėje, kuri kyla dėl 
turto, dėl dirbamo darbo ir uži
mamų pareigų, bei gaunamo atly
ginimo (visi šie požymiai yra la
bai nepastovūs), netinka tuo at
veju visuomenės sluogsnio termi
nas. Sluogsniui mes visdėlto esa
me linkę priskirti visuomenės kla
sės požymius, o klasė yra 
gana pastovi visuomenės apraiška. 
Sluogsnio sųvoka tiko klasiniam 
feodalizmo laikui, ji tiko apytik
riai mūsų tautoje iki nepriklauso
mybės atkūrimo 20 s. pradžioje, ji 
tinka dar šių dienų indų kastoms 
nusakyti, nors įstatimiškai kastos 
ir panaikintos. Gimimu paženklin
ti visuomenės sluogsniai atsikūru
sioje Lietuvoje buvo visai išnykę, 
vargiai turėjome visuomenės sų- 
monėje prigijusius profesinius 
sluogsnius. Negalima kalbėti apie 
nepriklausomų laikų Lietuvos įs
taigų raštininkų sluogsnį, o kų jau 
beminėti apie naujuosius kraštus, 
pav. šiaurės Amerikų, kur rašti
ninkas lengvai keičia darbų net su 
nekvalifikuotu darbininku. Dėl 
tos tat priežasties mes pasirenka
me socialinio s k y - 
r i o j i m o s i terminų, many
dami, kad tuo tiksliausiai išreiš
kiame nepastovų, kintantį, turto, 
užimamos vietos bei dirbamo dar
bo sąlygotą skirtingos socialinės 
padėties reiškinį.

Mūšų tema priklauso socialogi- 
jos mokslui ir socialinei psicholo
gijai. Kalbant apie naujųjų laikų 
Lietuvos socialinį skyriojimusi, 
sunku surasti objektingų, aiškiai 
apčiuopiamų požymių; jie yra 
ryškūs, kai nueiname j senųjų 
laikų feodalinę epochų. Nepriklau
somybės laiko socialiniam skyrio- 
jimuisi suvokti svarbiausias kri
terijus yra aplinkos, visumos ar 
daugumos nuomonė. Deja, turime 
tenkintis mūsų pačių stebėjimu, 
nes eksperimentinės medžiagos

— Dėkui, — Harley tarė ir jis 
pats atrodė besididžiuojųs.

— Turiu grįžti senatan, — Or
rin staiga atsistojo. — Kodėl gi 
pats nebūni per senato posėdžius, 
Howie? Turėtų būti įdomu matyti, 
kaip dalykai susitvarkys.

Sekretorius Sheppard santūriai 
šypsojosi.

— Turint galvoj mano asmeni
nius išgyvenimus tame reikale, — 
pasakė, — vargu ar man pritiktų 
ten būti, argi ne? O be ko kita, 
prezidentas nori, kad būčiau Bal
tuose Rūmuose per jo kalbų. Ku
riuo laiku jūs planuojate balsa
vimų?

Illinoiso senatorius tiriančiai 
pažvelgė į viceprezidentų.

—Manau, kad būtų geriau, — 
Harley pasakė, — palaukti ligi 
jo kalbos pabaigos.

Orrin linktelėjo.
— Taip, mes nors tiek jam tu

rėtume duoti, — pratarė. — Ne
būtų gražu, jei jis turėtų kalbėti 
po to, kai senatas jo siūlymų pa
neigs.

— Ar esi visiškai tikras, bet 
kokioms aplinkybėms esant, kad 
jis turės būti nubalsuotas?, — 
Harley paklausė. Senatorius su
kando dantis. — Taip, — jis pra
tarė, — esu visiškai tikras.

Viceprezidentas linktelėjo. — 
Puiku! — tarė jis. — Aš norėjau 
pasitikrinti, ar tu esi visiškai tik
ras.

Orrin Knox karčiai šyptelėjo: 
i— Aš tikras. (Bus daugiau) 

neturime sųlygų surinkti — tas 
jau ir pervėlu, o anksčiau kitų 
mūsuose nieko nepadaryta. Kal
bant apie praeitį, naudojamės 
pavyzdžiais šių dienų primityvių
jų tautų, o svarbiausia tai mūsų 
istorijos medžiaga.

SENIEJI LAIKAI

Socialinio skyriojimosi būta lie
tuvių tautoje seniausiais laikais, 
kai tauta dar tebegyveno primity
viųjų būklę. Kautynėse pasižymė
jusieji kovos vadai, burtininkai 
bei šiaip apsukresnieji iškildavo 
reikšme ir turtu iš kitų tarpo. 
Tačiau tikra luominė santvarka 
su ponais ir vergais, vėliau ir su 
baudžiauninkais galėjo atsirasti 
tik tada, kai imtasi intensyvaus 
žemės darbo. Turtingieji ir galin
gieji senovės Lietuvoje vadinosi 
viešpačiais, kurie vėliau 
imta vadinti kunigais. Iš 
pastarojo žodžio yra kilęs ir k u- 
n i g a i k š č i o vardas. Prieš 
mindauginiais laikais socialinio 
bei turtinio skyriojimosi būta tik 
labai nežymaus. Buvo, žinoma, 
kilties vyresnysis, buvo ir šiaip 
turtingesnių bei įtakingesnių, bet 
visi buvo laisvi ir lygūs, išskyrus 
iš kitų kraštų pasigrobtus vergus, 
bet jų, turbūt, ne kažkiek turėta. 
Mūsų sentėviai priešistoriniais 
laikais yra gyvenę sėslų pastovų 
gyvenimų, misdami medžioklės ir 
žvejybos laimikiais ir sėdamiesi 
miežius, rugius ir kviečius, gi dar
žovių šakniavaisių tepažindami 
ropę. (Grūdinių augalų miežio, 
kviečio, rugio ir avižos žodžiai 
priklauso baltų prokalbei, todėl 
sprendžiame, kad šiuos augalus 
mūsų sentėviai yra sėję žiloj se
novėj ).

Iš senųjų Lietuvos viešpačių — 
kunigų vėlesniais laikais susidarė 
bajorijos luomas. Greta jų 
turėjome laisvuosius 
ūkininkus. Prasiskolinę 
ir nuskurdę ūkininkai gyvendavo 
pono priklausomai, mokėjo jam 
duoklę — tai nelaisvie
ji ūkininkai. Nubaus
tieji ir karuose nelaisvėn paimtie
ji sudarė vergų sluogsnį.

16 š. bajorija išreikalavo, kad 
į visas augštesniųsias dvasininkų 
vietas būtų skiriami tik bajorų 
kilmės kunigai. Jau Vytauto lai
kais išryškėjo naujas savarankiš
kas luomas — tai miestie
čiai. Miestų bendruomenės 
turėjo savivaldų — magdeburgi- 
nes miesto teises. Miestelėnai 
rinkdavosi savo viršininkus ir tei
sėjus, tokiu būdu nepriklausė ba
jorų teismams, šiaip jau valstybės 
valdyme miestelėnai jokių teisių 
neturėjo. Seime, kuris ba
jorams galėjo įsakyti mokėti mo
kesčius, kuris leido įstatymus, 
balsavimo teisę turėjo visi bajo
rai, nežiūrint jų turto ir sociali
nės padėties. Bajorai ir jų seimas 
tokias plačias teises gavo tik po- 
vytautiniais laikais, užtat povy- 
tautinių laikų, ypač nuo Kazimie
ro, Lietuvų tinka vadinti bajorų 
valstybe. Smulkieji bajorai visad 
balsuodavo taip, kaip norėdavo jų 
apylinkės stambusis ponas — dva
rininkas. Teisiškai bajorai jautėsi 
tačiau visi lygūs, vėlesniais lai
kais buvo net stambiesiems po
nams uždrausta tituluotis kunigai
kščiais bei grafais.

16 š. nusistovėjo Lietuvos ūkio 
forma, o su ja kartu ir socialinis 
bei luominis skyrio j imąsis. Pasku
tinis Gediminaitis Zigmantas 1557 
m. pravedė žemės reformų. Kiek
vienas valstietis gavo valakų že
mės t.y. 30 — 44 margų (pagal 
žemės rūšį.) Augsi i augio- 
j e vietoje buvo karalius — di
dysis kunigaikštis, po jo dvari
ninkai — ponai ir katalikų vys
kupai. Dvarininkai įtakos atžvil
giu, žinoma, dar skyrėsi pagal 
valdomų turtų ir einamas valsty
bėje pareigas. Juos sekė bajorai, 
kurių didelė dalis ūkiškai mažai 
kuo tesiskyrė nuo valstiečių, bet 
teisėmis jie labai skyrėsi. V i - 
d u r i n i a j a m sluogsniui tad 
tektų priskirti smulkesniuosius 
bajorus, kunigus bei vienuolius ir 
turtinguosius miestelėnus, kurie 
teisiškai tačiau už smulkųjį bajo
rų ir klebonų daug žemiau stovė

jo. žemesniajam sluo
gsniui tenka priskirti laisvuosius 
ūkininkus bei činčininkus (činčų 
buvo galima mokėti pinigais ir na
tūra). Į tų pačią kategorijų rei
kia priskirti ir amatininkus: ark
lininkus — balnininkus, dailides, 
žvejus ir kt. Žemajam sluo
gsniui skirtini baudžiauninkai, gi 
žemiausia jam vergai.

Senojoj Lietuvos socialinėj di- 
ferencijacijoj reikšmės turėjo ti
kyba. Katalikų ir Rytų Bažnyčios 
vyskupai neturėjo lygių teisių: 
kunigaikščio Ponų Taryboje turė
jo vietų tik katalikų vyskupai. Ka
nauninkais ir klebonais dažniau
siai tebuvo skiriami lenkai (Vys
kupais tik lietuviai didikai), daž
nai pasauliniai žmonės. Klebonija 
ir kanauninko vieta pirmoje eilė
je buvo pajamų šaltinis ir parei
gos, garantuojančios augštų vietų 
socialinėje santvarkoje. Dvasinin
ko darbų atlikdavo, dažniausiai iš 
pačių lietuvių, vos paskaityti baž
nytines knygas pramokytas vika
ras, kurio ir socialinė padėtis te
buvo gana menka. Bajorai ka
talikai teisiniu atžvilgiu 
buvo daug augščiau už bajorus 
pravoslavus: Ponų Taryboje tega
lėjo dalyvauti tik katalikai didžiū
nai, taip pat reikšmingesnę vals
tybinę tarnybų gauti tegalėjo tik 
katalikas bajoras. Rusų valdymo 
laikais buvo susiaurintos katalikų 
teisės. Skirtingų socialinę padėtį 
turėjo žydai, kurie Lietu
voje yra pradėję įsikurti nuo Vy
tauto laikų. Jiems buvo suteikta 
getinė savivalda, vertėsi jie pre
kyba ir amatais. Mėgiami lietu
vių jie nebuvo, bet jų įtaka buvo 
didelė, nes turtingesnieji žydai 
pasidarė didikų bankininkais, pi
nigų skolintojais. 16 š. vienas Lie
tuvos kunigaikštystės iždininkas 
(finansų ministeris) yra buvęs 
žydas. Seinai yra turėję žydų kil
mės vyskupų (Mareijevskis). žy
dai gyveno daugiausiai miestuose 
bei miesteliuose, tačiau magde- 
burginės miestelėnų teisės jiems 
nebuvo taikomos, krikščionys 
amatininkai nepriimdavo jų ir į 
savo unijas (cechus). Dvaruose 
žydai laikydavo svetaines (kar- 
čiamas). Žydų saviška padėtis 
Lietuvos socialinėje struktūroje 
yra kilusi ne dėl tautinių, bet dėl 
tikybinių motyvų. 18 š. ponų tei
sės dar padidėjo — tuo laiku ma
žesni miestai neteko savivaldos 
ir pateko dvarų priklausomybėm 
Miestų savivaldos teisės išliko tik 
Vilniaus, Kauno, Gardino, Trakų, 
Lydos, Naugarduko, Pinsko, Min
sko, Volkoviško ir Mozyriaus 
miestuose. Valstiečių baudžiau
ninkų padėtis kiek geresnė buvo 
didžiojo kunigaikščio ir bažnyti
niuose dvaruose: ten mat buvo 
bent baudžiauninkams nusakytos 
pareigos. Tai k a r a 1 i š k i e- 
j i valstiečiai.

NAUJIEJI AMŽIAI

18 š. Vakarų Europoje kilo nau
jos idėjos — atėjęs buvo vadina
masis šviečiamasis amžius. Tos 
idėjos pasiekė ir Lietuvų. švie
sesni ir humaniškesni bajorai pra
dėjo galvoti apie socialines ir ūki
nes reformas, apie reikalų ir bau
džiauninkų skaityti valstybės pi
liečiu, o ne dvaro inventoriumi. 
Reformų pravesti tačiau nepavy
ko, nes seime bajorų dauguma 
tokioms reformoms pasipriešino.

Patekus Lietuvai rusų valdžion, 
baudžiava dar pasunkėjo, nes ru
suose baudžiauninkas dar sunkiau 
gyveno. Didžiojo kunigaikščio 
dvarai atiteko rusų didikams, o jie 
įvedė ir savo papročius bei bau
džiavos teises. Baudžiauninkų bu
vo galima parduoti, prakortuoti, 
Sibiran išsiųsti. Iš rusų šiomis 
naujybėmis užsikrėtė ir vietiniai 
bajorai. Anksčiau pav. pareigos 
atlikinėta ir duoklės bei mokes
čiai mokėta nuo sodybos, t.y. nuo 
valdomos žemės, rusų laikais imta 
mokesčiai nuo žmogaus, nuo “dū
šios”. Dvarininkas atiduodavo 
baudžiauninkų į rekrūtus, į ka
riuomenė: tarnauti reikėjo 25 m. 
Lietuvos istorijoje žinome ir val
stiečių maištus. 1413 m. buvo su
kilę žemaičių valstiečiai, 1483 m. 
Merkinės valstiečių sukilimas. 
Gausu valstiečių sukilimų 16 š., 

kada suintensyvėjo žemės ūkis, o 
su tuo pasunkėjo ir baudžiava. 
Tuo metu įvesta ir valakų siste
ma — 1 valakas sodybai. Bau
džiauninkai valstiečiai organizuo
to pasipriešinimo parodė dvarinin
kams ir 1812 m., Napoleono žy
gio į Rusiją metais, žinoma, vi- 
si baudžiauninkų maištai būdavo 
veikiai nuslopinami. Negalima kal
bėti apie baudžiavų kaip apie vie
nalytį reiškinį visose lietuvių gy
ventose žemėse. Prūsų lie
tuviai, vokiečių valdžioje, 
vargo dar sunkesnę baudžiavą ne
gu Lietuvos valstiečiai. Socialinio 
pasiskirstymo būta jau ir pas) 
senuosius prūsus, bet viešpačiai 
bei kilmingieji tesiskyrė nuo vals
tiečių tik valdomos žemės ploto 
dydžiu. Ordinui įsikūrus prūsų 
žemėje, kilmingieji prūsai greitai 
perėjo į ordino pusę ir dar ilgiems 
laikams išlaikė savo skirtingą di
diko padėtį, gi valstiečiai buvo 
paversti ordino ir bažnytinių dva
rų baudžiauninkais. Oficialiai bau
džiava čia buvo įvesta 1273 m. 
Baudžiava pasunkėjo po 1410 m. 
pralaimėto Žalgirio mūšio, o dar 
labiau 16 š., ordinui prisidėjus 
prie Liuterio atskalos. Būta čia 
skirtumo tarp vokiečio valstiečio 
ir prūso bei lietuvio: vokiečiai 
buvo dvarams priklausančių žemių 
nuomininkai (činčininkai), gi 
prūsai bei lietuviai valstiečiai bu
vo baudžiauninkai — lažininkai. 
Baudžiava čia kiek palengvėjo 18 
š. pradžioje (po karų ir maro): 
baudžiauninkas dvarui turėjo 
dirbti tik 48 — 60 dienų metuose, 
pagerėjo jų juridinė padėtis, at
sirado vėl laisvųjų ūkininkų. Bū
ta baudžiauninkų sukilimų.
Suvalkija, žinome, tu

rėjo skirtingą istorijų, todėl čia 
kiek kitaip paskutiniaisiais laikais 
ir baudžiava rutuliojosi negu Vil
niaus, Kauno ir Gardino guberni
jose. Suvalkija nuo 1795 — 1807 
m. buvo vokiečių valdžioje. Dva
rininkai ten tegalėjo bausti tik 
mažuose dalykuose, valstiečiai ga
lėjo skųstis ir valdžios teismui. 
1807 m. Suvalkija atiteko rusams, 
bet buvo priskirta Varšuvos ad
ministraciniam vienetui. Varšuvos 
kunigaikštijos konstitucija 1807 
m. panaikino vergijų ir tais pa
čiais metais paskelbė valstiečius 
laisvais žmonėmis, bet žemė liko 
dvarininkų nuosavybė, ir valstie
čiai turėjo ją nuomoti. Nuomai 
turėjo atidirbti dvarui nuostaty- 
tų dienų skaičių pagal žemės rū
šį. Toji pareiga vadinosi lažas, 
kurių buvo net 121 rūšis. 1846 m. 
lažai pakeisti činčais. 1864 m. 
įstatymu valstiečiai gavo dirbamų 
žemę nuosavybėn, gi nuo prievo
lių dvarui turėjo išsipirkti pini
gais.
Estijoje baudžiava pa

naikinta 1816 m., Kurše 1817 
m., Vidžemėje 1819 m., 
Lietuvoje ir kitose Rusijos guber
nijose baudžiava užsitęsė, nors 
baudžiavos panaikinimo klausimų 
kėlė ir patys dvarininkai, bet, ži
noma, be žemės. Dvarininkai bu
vo jau suabejoję baudžiauninko 
darbo našumu ir norėjo juos pa
sidaryti nuomininkais. Tuo metu 
Anglijoje buvo atsiradusi geru 
rinka grūdams, todėl dvarininkai 
buvo susigriebę pakelti ūkio na
šumų. Kaikur Rusijoje žemė be 
baudžiauninkų buvo brangesnė 
kaip su baudžiauninkais (tuo me
tu žemė buvo perkama ar {keičia
ma bankuose su baudžiauninkais) 
Dvarininkai, mat, visdėlto turėjo 
nederliaus laiku ar šiaip skurdo 
atveju ir šiokių tokių pareigų bau
džiauninko atžvilgiu. Baudžiava 
likusioje Lietuvos dalyje (ir Lat- 
galijoje) buvo panaikinta 1861 m. 
bendru įstatymu visai Rusijai: 
valstiečiai palikti toje žemėje, ku
rių jie dirbo, išsipirkti ją turėjo 
per 49 m. Faktiškai vykdamas 
šios perversminės reikšmės įstaty
mo prasidėjo 1863 m. Iškilus 1905 
m. revoliucijai, vyriausybė 1907 
m. panaikino visus valstiečių liku
sius žemės išperkamuosius mokes
čius. Atsikūrusi Lietuva 1922 m. 
išleido žemės Reformos įstatymų, 
ir nuo to laiko dvarininkai nete
ko išimtinos ūkinės ir politinės 
reikšmės krašto gyvenime. Buvo 
ir politinių tautinių motyvų bau
džiavai panaikinti, o atsikūrusioje 
Lietuvoje žemės reformai praves
ti. Atsikūrusi Lietuva panaikino 
visus paveldimus kilmingumo titu
lus — kunigaikščio, grafo, baro
no bei šiaip bajoro.
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MŪSŲ JAUNIMAS IR STOVYKLOS I
Raio: Petra* Pilka

LIETUVIŠKOS PARAPIJOS, KLUBAI IR SĄJUNGOS 
«

Rašo: VI. Ivaškevičius

Sielvartai spaudoje
Jau ir seniau, o ypatingai pas

kutiniu laiku “Mūsų Pastogėje” 
pasirodo straipsnių, keliančių lie
tuviškojo Australijos jaunimo sto
vyklavimo klausimus.

Pastaruoju metu bendruomenės 
organe Matas Gailius ir Vyt. Dei- 
kus esmingai palietė Australijos 
lietuvių skautų stovyklų klausimų 
ir jieškojo recepto, kaip jas pa
daryti parankesnes ir ekeftinges- 
nes jaunimo auklėjimo ir lietuvy
bės išlaikymo prasme.

M. Gailius, gal būt būdamas 
kiek atokiau nuo skautiškųjų rei
kalų, iškėlė kaikurias aplinkybes, 
kurias vėliau Vyt. Deikus, kaip 
veiklus skautų veikėjas, pats sto
vyklavęs ir stovykloms vadovavęs, 
tuos Mato Gailiaus iškeltuosius 
klausimus paryškino.

Iš abiejų minėtųjų straipsnių 
stovyklavimo reikalu paaiškėjo, 
kad skautų stovyklos turi nepap
rastos reikšmės mūsų jaunimo 
auklėjimui ir lietuvybės išlaiky
mui šiame kontinente, kitaip sa
kant — jos turi nepakeičiamos 
naudos mūsų jaunimui, todėl, nė
ra abejonės, stovyklavimo reikalas 
visų sąmoningųjų lietuvių turi bū
ti visapusiškai remiamas.

Visuomenes pasyvumas 
ar tėvų kalte?

Matant, kad mūsų spaudoje 
šiam klausimui teikiama didelės 
reikšmės, norėtųsi čia panagrinė
ti klausimą, ar mūsų tėvai, o ir 
kita visuomenės dalis yra jau taip 
labai susirūpinusi ir atsidavusi 
stovyklų reikalingumo idėjai. 
Kaip žinome, mūsų skautai savo 
tuntų apimtyje stovyklauja kas
met. Kiek man patirtis sako, Syd- 
nėjaus “Aušros” tunto rengiamo
se stovyklose dalyvauja dažniau
sia tik per pusšimtį lietuviškojo 
jaunimo, kai tuo tarpu visoje 
NSW valstijoje lietuvių priskai- 
tytina mažiausia 4 tūkstančiai. 
Remiantis įprastiniu statistikos 
skaičiavimo metodu, iš tokio lie
tuvių skaičiaus turėtų būti apie 
kelius šimtus mokyklinio amžiaus 
vaikų, čia ir kyla klausimas, kur 
gi savas atostogas leidžia tie mū
sų kraujo jaunuoliai, kurie nesi
lanko nei į mūsų savaitgalio mo
kyklas, nei nestovyklauja pas 
skautus?

Manau, kad ir šį klausimą gali 
atsakyti gyvenimiškoji patirtis: kai 
dalis sąmoningų tėvų lietuviukų 
smagiai sau lietuviškai kalbasi, 
lietuviškai dainuoja ir krykštau
ja prie skautiškųjų laužų, kita 
dalis mamyčių “lepūnėlių” leid
žia sau tas dienas su vietiniais 
draugais gatvėse, skaitydami ko
mikus ir išdarinėdami nieko ben
dra su geru auklėjimu neturin
čias išdaigas. Kas čia kaltes, te
sprendžia patys skaitytojai, nes 
visuomenės veikėjai, skautų vado
vai ir mūsų spauda visomis gali
momis progomis šį reikalą judina, 
šį klausimą kelia, nors jų bal
sas, kaip matome, ne visų yra iš
klausomas.

Priekaištai dėl mokesčio
Tenka kartais nugirsti, kai pa

dejuojama, kad, girdi, kelių vai
kų tėvai neišgalį susimokėti sto
vyklos mokesčio. Tatai, mano gi
liausiu įsitikinimu, nėra jokia 
kliūtis siųsti savo vaikus į sto
vyklas. Skautų stovyklų mokestis 
yra minimalus: už 10 ar 12 sto
vyklavimo dienų teįmama tik 5 
ar 6 svarai mokesčio, šią sumą, 
suprantama, sunaudos kiekvienas 
vaikas maistui, nors jis bus lai
komas ir namuose. Dėl bado ar 
maisto trūkumo skautų stovykose 
dar neteko girdėti, kad būtų nusi
skundžiama.

Čja reikia priminti ir antroji 
medalio pusė, keliant klausimą, 
kiek mūsų tėvai, dėdės, tetos, bo
butės ir pažįstamieji išleidžia 
žaislams savo vaikams ar giminai
čiams? Neapsiriksiu, manau, sa
kydamas, kad kasmet vaikai žais
lų gauna trigubai didesnės ver
tės, nei reikia apsimokėti stovy
klos mokesčius. Tie gi žaislai, pa
prastai, netvarkingų vaikų, kurie 
neišmokami drausmės ir tvarkos

pas skautus, yra nenaudinga iš
mėtomi ir sulaužomi. Be to, kiek 
praperkama vaikams komikais, le
dais, limonadais ir kitais net ir 
sveikatai kenksmingais saldumy
nais? Jei šias visas sumas tėvai 
panaudotų savo vaikų skautiškam 
ir lietuviškam auklėjimui, tai tik
riausiai niekam nereikėtų sielotis 
dėl mūsų jaunimo ateities, nežiū
rint jau ir to, kad mes nemaža 
pinigų išmetame šventiniams ar 
proginiams nubaliavojimams bei 
išgėrimams...

Ar pateisinami 
nusiskundimai?

Atvirai konstatuokime nemalo
nų faktą, kad mūsų vaikai tolsta 
nuo lietuvybės, tuo pačiu, aišku, 
neartėja ir prie mūsų — jųjų tė
vų. Viso šios problemos komplek
so šiuo tarpu nenagrinėsiu, ta
čiau noriu pasidalinti su bendruo
menės nariais ir vadovais minti
mis tik vienu klausimu, būtent — 
vaikam skirtos literatūros reikalu. 
Tenka nugirsti, kad, girdi, iš kur 
aš vaiką galiu lietuviškai išmoky
ti skaityti, kai nėra jiems skirtų 
knygelių, laikraštėlių, iliustruotų 
žurnalėlių. Neturint šito, vaikas 
griebiąs komikus arba draudžiant 
pasislėpęs juos skaitąs.

Klausimas tikrai opus ir reika
lingas sprendimo. Tačiau ir šiuo 
reikalu būtų neteisinga kaltinti 
tuos, kurie nėra kalti. Kiek menu, 
visą eilę kartų “Mūsų Pastogėje” 
buvo įdėta žinių apie Amerikoje 
seselių vienuolių leidžiamą labai 
gražiai iliustruotą vaikams žurna
lą “Eglutę”, šio laikraštėlio lei
dėjai labai nusiskundžia, kad šio 
žurnalo prenumeratorių skaičius 
nuolatos mažėjąs ir, šiai padėčiai 
esant, vargu esą galima tikėtis 
toliau šio žurnalėlio leidimą tęs
ti. Jo kaina, berods, tik 4 dol. me
tams, kas sudaro 1 sv. ir 10 šil. 
australiškais pinigais. Suma nedi
delė ir todėl kiekvienam tėvui 
nesudarytų sunkumų užprenume
ruoti jį savo vaikams.

Be to, čia Australijoj mes turi
me specialų skautams skirtą šafi- 
rografuotą, dailiai iliustruotą 
“Pėdsekį”. Būtų, žinoma, daug 
efektingiau, kad “Pėdsekį” spaus
dintų spaustuvėje ir, be specifi
nių skautiškų straipsnių ir žinių, 
galėtų pateikti ir šiaip lengves
nio pasiskaitymo mūsų jaunuo
liams. Tada jis būtų populiares
nis, įspūdingesnis ir, manytina, 
plačiau būtų skaitomas.

Išvadų paraštėje
Šį bei tą iškėlus ir pasvarsčius, 

pravartu čia reziumuoti ir kaiku
rias išvadas.

Pirmiausia norisi sugestijonuoti 
šių metų pabaigoje Sydnėjuje 
vykstančiam Krašto Tarybos su
važiavimui pasvarstyti ir konkre
tizuotai apspręsti ateities planus, 
kaip išlaikyti mūsų jaunuosius 
lietuviais ir išauklėti juos gerais 
žmonėmis. Jaunimo reikalams gal 
vertėtų paskirti daugiausia laiko, 
šių pasitarimų eilėn turėtų įeiti 
skautiškųjų stovyklų, bendrųjų 
stovyklų, jaunimui reikiamos li
teratūros parūpinimo ir visi su 
šiais reikalais susiję klausimai.

Antra — vaikų tėvai, dėdės, dė
dienės, seneliai ir senelės bei ge
ri jų bičiuliai ar pažįstamieji jau 
artimoje ateityje turėtų persvars
tyti savo auklėjimo, apdovanoji
mo ir palepinimo būdus mažie
siems, vietoje pilnų dėžių nereikš
mingų žaislų žaislelių užsakydami 
jiems “Eglutę”, “Pėdsekį” ir kitą 
gaunamą literatūrą, kuria jie ga
lėtų pakeisti nevertingus komikus. 
Be to, tėvai privalėtų pataupyti 
centą kitą ir toms išlaidoms, ku
rios yra būtinos savo vaiką pa
siųsti į savaitgalio lietuvių mo
kyklą ar į skautų stovyklą.

Jei skautų vadovų ir mūsų kul
tūrininkų pastangas parems tėvai 
ir visa visuomenė, tai reikia tvir
tai tikėti, kad jau artimoje ateity
je mūsų mamytės sengalvėlės 
(kaip taria mūsoji tautosaka) ne
dejuos, kad jos vaikas jau ir su 
jomis kalba ne gimtąja kalba, ar 
kad jos anūkas su gatvės vaikais 
atostogų metu prikrečia nemalo
nių pokštų.

Trečias visai konkretus ir jau 
skubus pasiūlymas: šių metų Aus- 
stralijos liet, skautų rajono sto- 
klon, kuri vyks nuo š.m. gruodžio 
pabaigos iki kitų metų sausio 10 
d., reikėtų visiems lietuviams tė
vams išsiųsti visus stovyklinio am
žiaus vaikus, nežiūrint ar jie skau
tai ir ar jie iki šiol stovyklavo. 
Stovyklų vadovybė yra sudaryta 
iš prityrusių vadovų, todėl tėvai 
gali būti visai ramūs dėl savo vai
kų saugumo ir auklėjimo metodų 
joje.

Dar konkretesnis prašymas: lie
tuviškoji visuomenė prašoma jau 
dabar, tuoj pat, savo auka parem
ti busimąją rajoninę stovyklą, nes 
jai reikalinga daugiau palapinių, 
virtuvės rakandų, indų, lauko lo
vyčių mažiesiems ir kt.

Savo aukas prašoma siųsti Aus
tralijos liet, rajono stovyklos fon
do vardu, įteikiant jas vietiniams 
skautų vadovams ar persiunčiant 
paštu Rajono Stovyklos Organiza
cinio Komiteto iždininkei p-lei M. 
Osinaitei, 24 Pitt St., Parramatta,
N.S.W.

Tikėkime, kad vieningomis pas
tangomis tikrai pasieksime savo 
tikslų lietuviškojo jaunimo auk
lėjimo srityje.

Jau daugiau nei keista, kad se
nokai prasidėjęs mūsų bendruo
menės nesutarimas vis dar nesi
baigia.

štai š.m. “Tėviškės Aidų” 40 
numery tilpęs straipsnis vardu: 
“Bendruomenės vargai” vėl ašt
rina šią padėtį, kai straipsnio au
torius iškelia šiuos netikslius ir 
nepagrįstus samprotavimus:

1. Minėtojo straipsnio nuomo
ne, Australijos Liet. Bendruome
nė serganti dėlto, kad nesanti re
gistruota valdžios įstaigose ir ne
galinti savo vardu įteisinti ben
druomeniniu būdu įsigytų namų;

2. Autorius mano, kad esą rei
kalinga lietuvių bendruomenę įre
gistruoti ir dabartinius klubų ar 
sąjungų vardu laikomus namus 
pervesti jos žinion. Siekiant to, 
suprantama, reikalinga būtų pa
keisti bendruomenės įstatus te 
prasme, kad būtų įvesta pareiški
mų sistema norintiems pakliūti j 
besdruomenės eiles;

3. Savo straipsnyje autorius 
pateikia pavyzdžiu Geelongo Liet. 
Bendruomenę, kur lietuvių namai 
priklausą bendruomenei ir esą 
įteisinti patikėtinių vardu, todėl 
ten ir visi gražiai sugyveną.

Būdamas geelongiškis ir aktyviai 
dalyvavęs bendruomenės gyveni
me bei netarpiškai žinodamas Gee
longo lietuvių namų įsigijimo ir 
įteisinimo procedūrą, turiu čia pa
reikšti, kad Geelongo lietuvių na
mai nepriklauso jokiems patikėti
niams, o specialiai šiam tikslui 
įsteigtai Geelong Lithuanian As
sociation (Lietuvių Sąjungai), ku
ri turi apie 120 registruotų narių, 
padavusių pareiškimus, šios Geel
ongo Liet. Sąjungos įstatai yra 
beveik identiški Adelaidės Liet. 
Sąjungos ir Melburno Liet. Klubo 
įstatams. Pagrindinė įstatų min
tis: Lietuvių Sąjungos Namai vi
sais laikais turi tarnauti visiems 
lietuviams be politinių ir religi
nių skirtingumų, padėti išlaikyti 
tautinę kultūrą ir gimtąją kalbą.

Man atrodo, kad dėl namų rei
kalo yra drumsčiamas vanduo tik 
tam, kad nuslėptų tikruosius tiks
lus arba kovą, vedamą dėl įtakų 
ir pasekėjų. Geelonge taip pat ne
būtų sugyvenimo, jei be esamų 
Liet. Bendruomenės namų, nors 
ir Sąjungos vardu registruotų, 
dar kas nors užsimanytų pastaty
ti antrus, sakysime “pagrindinius 
lietuvių namus”, kuriam tikslui 
būtų reikalingi pinigai ir darbo 
rankos. Savaime aišku, tada būtų 
pradėta kelti Geelongo Liet. S-gos 
“nebendruomeniškumas” ir būtų 
skelbiama, kad steigiama “tikra 
lietuviška tvirtovė”.

Kas yra tvarkęs lietuvių namų 
įteisinimo reikalus, tas puikiai ži
no, kad pagal Australijos įstaty
mus tik taip, o ne kitaip galima 
įteisisti — įsigyti nejudomą tur-

A. BAUŽĖ

Lietuviai grybų ūkyje
(REPORTAŽAS)

Vai grybai, grybai, jūs patieks
mano, 

Kas jūs nevalgo, nieko neišmano!
Dažnokai tenka pagalvoti, kodėl 

nedaug mūsų tautiečių įsikūrė 
ūkiuose, tačiau turint galvoje, kad 
šį kartą Lietuvos emigracinėj gru
pėj nebuvo gausu ūkininkų, o, be 
to, ir ūkininkavimo sąlygos Aus
tralijoje yra kitokios, šis klausi
mas savaime darosi aiškus.

Bet tyliai dirbančių ir nesirek- 
lamuojančių lietuvių ūkininkų vis 
dėlto yra ir Australijoj. Šį kartą, 
suprantama, mus sugundė aplan
kyti Australų spaudoj — Womens 
Weekly, Pix, Sun, o ir televizijoj 
— išgarsintą grybų augintojų p. 
p. Giniočių šeimą, kurie gyvena 
netoli Blacktowno, maždaug 25 
mylių atstume nuo Sydnėjaus.

P.p. Giniočiai (šiuo atveju — 
tėvas su Ponia ir sūnus) atvyko Į 
Australiją prieš 11 metų. Pradžio
je jie gyveno Bankstowne ir ver
tėsi daugiausia mūrininkyste. Po 
keleto metų nusipirko šį 10 akrų 
ūkelį su senais trobesiais. Pirmai
siais ūkininkavimo meteis vertėsi

vištų ūkiu, tačiau tas biznis laikui 
bėgant pasidaręs mažai pelningas 
ir todėl pradėję auginti grybus.

Šeimininkai mus sutiko tikrai 
nuoširdžiai ir atviromis širdimis, 
išrodė savo ūkį bei išaiškino jo 
pelningumą. Pailiustravo paja
mas, išlaidas ir pelną neabejoti
nais skaičiais iš knygų. Kadangi 
atvykome privataus noro traukia
mi, tai neparanku čia man per
teikti skaitančiai visuomenei to 
gražaus pelno skaitlinių, tačiau 
reikia pabrėžti, kad jos tikrai di
delės ir imponuojančios.

Skaitytojai jau gali šios biznio 
šakos pelningumą spręsti vien iš 
to, kad p.p. Giniočiai per, paly
ginti, neilgą laiką yra ūkyje vie
toj seno gyvenamo namo pasista
tę naują — patogų, didelį ir gra
žų, be to, turi sunkvežimį ūkio 
reikalams ir naujintėlę lengvą 
mašiną savo malonumams.

Pono Giniočio, iš kilmės žemai
čio, informacijomis, grybų parda
vimas esąs lengvas, nes visus juos 
paimanti I.X.L. Co. bendrovė, 
viena iš didžiausių vaisių ir dar-

žovių apdirbimo įmonių Australi
joj. Be šito, p.p. Giniočiai dar lai
ko keletą karvių savo šeimos rei
kalams, todėl savame ūkyje sėja 
dobilų, avižų ir kt.

Nuvykus iš miesto, malonu pa
sijausti gryname ore ir gražiame 
ūkyje, kurio laukai nuvalyti nuo 
bušynų, puikiai apdirbti ir kulty- 
vuoti. Svečioujantis susidaro įs
pūdžio, kad patekai į stambaus 
Lietuvos ūkininko ūkį, su tikrai 
svetingais ir vaišingais šeiminin
kais, kuriems nieko neturūksta 
svečius pamylėti.

Pats šeimininkas, palydėda
mas mus prie mašinos, vis aiš
kina, kad pradžia buvusi tikrai 
sunki: trūkę pinigų, patyrimo, o 
ir naujo krašto sąlygos buvusios 
mažai pažįstamos. Dabar gi jis 
žiūrįs ateitin su pasitikėjimu ir 
viltim.

šiuo metu grybų auginimo se
zonas jau besibaigiąs, vasarą bū
nanti maždaug 4 mėn. pertrauka 
poilsiavimui. Sezono gi metu jie 
prisamdą dar du vyrus ir darbas 
vykstąs gana sparčiai.

Pasirinkę grybų, kurie augina
mi didžiulėse pašiūrėse (šiuo me
tu statoma trečia tokia pašiūrė), 
dėkodami šeimininkams ir linkė
dami jiems sėkmės ateityje, gero
je nuotaikoje išvykome į namus.

tą. Suprantama, kad čia gyve
nant negalima įsigyti turto pa
gal Vokietijos įstatymus, kaip “T. 
A.” straipsnio autorius mini Vasa
rio 16-tos gimnazijos įsigijimo 
procedūrą.

Dėl A.L. B-nės sąrangos tiks
lingumo ALB Krašto Taryba klau
simą pagrindinai svarstė dviejuo
se savo suvažiavimuose, kur daly
vavo ne tik Lietuvos, bet ir Čia 
mokslus baigę ir praktikuoją tei
sininkai. Tuose suvažiavimuose 
buvo prieita absoliučios atstovų 
daugumos nuomonė, kad Austra
lijos Lietuvių Bendruomenė nere- 
gistruotina, nes tada ji netektų 
savo visuotinumo, o tebūtų tik eili
nė organizacija, kurių bendruo
menės rėmuose mes čia turime 
nemaža. Lietuvių Bendruomenė 
savo esme juk yra Australijoj gy
venančių lietuvių mažuma, pana
šiai, kokias mes turėjome žydų, 
lenkų, rusų ir kitas mažumas Lie
tuvoje. įregistravus bendruome
nę, jos sąvoka ir tikslai neatitik
tų Lietuvių Chartos dvasiai ir ji 
degreduotųsi į eilines organizaci
jas. Taigi Krašto Tarybos suva
žiavimai rėmė teisingą bendruo
menės egzistavimo kelią, namų 
įsigijimą ir įteisinimą paliekant 
tvarkyti sąjungų ar klubų var
dais, pageidaujant tačiau, kad jie 
tarnautų visiems visų lietuvių 
reikalams. Kas norėtų Lietuvių 
Bendruomenę būtinai registruoti, 
degreduojant ją į eilinių organiza
cijų eilę, tegul sau pasidaro šį 
palyginimą: “Bendruomenės var
gų” straipsnio autorius, sakyki
me, yra gimęs iš katalikų tėvų ir 
krikštytas kaip katalikas. Kaip, 
įdomu, jis reaguotų į klebono rei
kalavimą paduoti raštu pareiški
mą ir sumokėti mokesti, kad galė
tų pasilikti kataliku?

Vis dėlto bent kartą atvirai pa7 
sisakykime:

Tie, kurie šaukia ir veikia prieš 
Lietuvių Bendruomenės namus 
vien tik dėl to, kad jie teisi
niais sumetimais 
įteisinti klubų ar sąjungų vardais, 
mano giliu įsitikinimu skaldo, vei
kia prieš ir silpnina pačią Letu- 
vių Bendruomenę. Mūsų susiskal
dymas ir nesugyvenimas su dide
liu pasitenkinimu yra stebimas 
Lietuvos okupanto ir kas gali neig
ti, kad nebūtų jo skatinamas.

Bent kartą supraskime, kad šis 
mūsų skaidymasis yra pasiekęs 
tikrai nešvarių kovos būdų, todėl 
atrodo jau pats laikas sustabdyti 
tą pražūtingą Lieuvių Bendruo
menės niekinimo darbą, o jieškoti 
kelių abiem pusėm bendradarbiau
ti kiekvienai savo 
veiklos ribose, ta
čiau viena ir ta pačia linkme — 
viską aukojant mūsų brangiai ir 
kenčiančiai Lietuvai.

Baigdamas dar norėčiau pri
minti visiems, kurie nori vieni ki
tus praryti, kad ir vieni ir kiti 
yra perdidelis kąsnis net ir di- 
džiausį apetitą turintiems. Tačiau 
kovos pageidaujantiems ir Lietu
vių Bendruomenę niekinantiems 
reikėtų atminti, kad vėliau ar 
anksčiau visada tiesa paaiškėja, 
nežiūrint nešvankiais puolimais 
sudarytų pirmųjų laimėjimo iliu
zijų...

NELEMTA “LIETUVIŠKOS 
OPEROS” REPREZENTACIJA 

MASKVOJE

Spalio 11 d. į Maskvą išvyko 
pasirodyti “tautų draugystės te
atre”, Kremliuje, Kauno Muziki
nio Teatro trupė. Jie tenai rodys 
“Lietuvišką operą” — “Frank 
Kruk” ir operetę “Meilė ir skar
da”. Abu dalykai nelietuvio au
toriaus (Benjamino Gorbulskio), 
ir bent vienas iš jų, būtent, 
“Frank Kruk”, iš viso nevykusi 
ir nelemta “lietuviškos operos” 
reprezentacija. Tai pagal Cvirkos 
pavyzdį komiškos operos forma 
bandoma daryti Amerikos lietuvių 
gyvenimo parodija, liečianti laiko
tarpį maždaug tuojau po pirmojo 
karo. Oficialiai tas dalykas giria
mas, berods, daugiausia todėl, kad 
tai “prieš Ameriką”. Operetės te
ma irgi labai artima puslapiams 
iš agitatoriaus bloknoto.

LIETUVOS 
NAUJIENŲ
ATRANKA

NERIEBUS KOLEKTYVINIS 
PLIENAS LIETUVOJE

Partijos nutarimu, rajonams, 
kurie šįmet geriausiai pasižymėjo 
pieninkystėje ir mėsos gamyboje, 
paskirtos piniginės premijos, kaip 
paskatinimas dar geriau pasisteng
ti. Premijas gavo keturi rajonai, 
po vieną iš kiekvienos ekonomi
nės zonos.

Iš nutarimo matyti, kad tuose 
geriausiuose rajonuose pieno rie
bumas nesudaro priežasties dide
liam pasididžiavimui. Būtent, pir
mos ekonominės zonos geriausia
me Joniškio rajone šių metų pir
mojo pusmečio vidurkis yra 3.5%, 
antros zonos — Klaipėdos rajo
ne 3.2%, trečios — Kazlų Rūdos 
rajone 3.1%, ketvirtos zonos — 
Vilniaus rajone 3.4%.

1939-40 meteis kontroliuojamų 
karvių pieno riebumo vidurkis Lie
tuvoje buvo 3.83%. Žinoma, kon
troliuojamosios karvės irgi repre
zentavo geriausias ar bent geres
niąsias karves. Dabar į kontro
liuojamą kategoriją įeina visos 
“visuomeninės” (arba “socialisti
nės”), tai yra kolchozams ar sov- 
chozams priklausančios karvės. 
Dabar kolektyviai primelžtasis 
pienas riebumu atsilieka 0.3 iki
0.7 taško, imant tik atrinktus ir 
premijuotus pavyzdžius. Likusiuo
se 58-iuose rajonuose kolektyvinis 
pienas liesesnis, negu tuose ketu
riuose premijuotuose.

Premijos, tiesa, irgi gana lie
sos: tik po 3000 rublių rajonui.

KAUNE ATIDARĖ 
ARCHITEKTŪROS INSTITUTO

NAMUS

Spalio 11 dieną Kaune, Tunelio 
gatvėje, buvo atidaryti nauji na
mai, skirti mokslų akademijos sta
tybos ir architektūros institutui. 
Ligi šiol tas institutas buvo pri
siglaudęs buvusiuose “Pažangos” 
namuose. Institutas yra skirtas 
tyrimo ir studijų, ne mokymo rei
kalams. Sabaliauskas yra jo di
rektorius ir Blaževičius mokslini* 
sekretorius.

KEIČIA ARCHITEKTŪROS 
REIKALŲ ADMINISTRATORIŲ

“Ryšium su perėjimu į kitą dar
bą”, atleistas iš ligšiolinių parei
gų Statybos ir Architektūros Rei
kalų Komiteto pirmininkas Stasys 
Vabalevičius. Atleidimas paskelb
tas spalio 11 dieną. įpėdinio pa
skyrimas dar nepaskelbtas.

KYLA NAUJA BOKSO 
ŽVAIGŽDĖ

Rygoje įvykusiose visos Sovie
tuos profesinių sąjungų boksinin
kų varžybose pirmą vietą ir So
vietuos profsąjungų bokso čem
piono vardą iškovojo kaunietis Al
gimantas Zurza, atstovavęs Kau
no “Žalgirį”.

ĮSTEIGĖ CHEMIJOS 
PRAMONĖS VALDYBA 

LIETUVOJE

Lietuvoje veikiąs “Sovnarcho- 
zo” (“Liaudies Ūkio Tarybos”) 
padalinys gavo naują skyrių — 
Chemijos pramonės valdybą. Jai 
priklausys 17 įmonių, jų terpe ir 
kelios dar tik projektuojamos: 
Acetatinio šilko fabrikas Kaune, 
Chemijos kombinatas Kėdainiuo
se, Stiklo fabrikas Panevėžyje ir 
kt.

Naujoji valdyba Lietuvai skir
tajame “Sovnarchoze” yra vie
nuolikta. Ligi šiol tame “Sovnar
choze” buvo tokios valdybos: 
Energetikos ūkio, Lengvosios pra
monės, Maisto pramonės, Mašinų 
gamybos, Medžiaginio-techninio 
tiekimo ir realizavimo, Mėsos ir 
pieno pramonės, Popieriaus ir me
džio apdirbimo pramonės, Prietai
sų gamybos, Stataybinių medžia
gų pramonės ir Vidaus vandenų 
ekspoatacijos. Visos tos valdybos 
atlieka anksčiau buvusių atitinka
mų ministerijų funkcijas, bet tų 
valdybų dabar yra daugiau, negu 
tiems patiems reikalams pirma 
buvo ministerijų.
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(Pasisakymas did Melburno A.L.B. Apylinkės 
V-bos pareiškimo)

“Mūsų Pastogės” Nr. 42 tilpo 
A.L.B. Melburno apyl. v-bos var
du pasirašytas viešas pareiškimas 
ryšium su apylinkės narių visuoti
no susirinkimo, įvykusio š.m. rug
sėjo mėn. 18 d. priimtąja rezo
liucija. Pareiškimu, be ko kito, 
apylinkės v-ba bando sudaryti įs
pūdį, kad susirinkimo pirmininkas 
buvęs šališkas, daręs neteisėtus 
sprendimus, atstovavęs M.L. klu
bo reikąlus, ir turėjęs tikslą pa
laikyti “karingą” nuotaiką.

Kadangi man teko garbinga pa
reiga pirmininkauti minėtam apy
linkės susirinkimui, skaitau sau 
prievole atsakyti į apyl. v-bos pa
skelbtą pareiškimą, kiek jis liečia 
mano pirmininkavimą susirinki
mui.

Mano manymu, visas apyl. v- 
bos pareiškimas paremtas jo au
torių savotišku supratimu apie 
valdybos santykius su susirinki
mu ir iš to supratimo konstruo
jamomis klaidingomis prielaidomis 
bei padaromomis klaidinančiomis 
išvadomis, todėl ir netenka stebė
tis, kad pareiškime radosi prieš
taraujančių išvedžiojimų, ir re
zultate lieka neaišku, ko norima 
tokiu pareiškimu atsiekti.

Prieš pasisakydamas dėl man, 
pirmininkavusiam susirinkimui, 
daromų priekaištų bei kaltinimų, 
noriu pareikšti, kaip aš žiūriu į 
apyl. v-bos kompetenciją kelti 
kaltinimus apylinkės visumos su
sirinkimo pirmininkui. Mano gal
va, apyl. v-ba, kaip valdomasis 
organas, nėra nei kvalifikuota, 
nei kompetetinga kvestijonuoti 
apylinkės narių susirinkimo pirmi
ninko pormininkavimo būdą, jo 
sprendimus ir, apskritai, susirin
kimo tvarką.

Apylinkės narių visumos susi
rinkimas yra aukščiausia institu 
cija apylinkėje. Nuo to momento, 
kada susirinkimo pirmininkas per
ima pirmininkavimą, ligi susirin
kimo uždarymo, niekas kitas, o 
tik patsai susirinkimas — narių 
visuma — yra bendruomenės va
lios reiškėjas, klausimų sprendė
jas, reikalų tvarkytojas. Tuo me
tu, susirinkimui vykstant, apylin
kės valdybos turimoji bendruo
menę atstovauti funkcija pereina 
pačiam susirinkimui. Susirinkimas 
yra bendruomenės vienatinis re
prezentantas ir šalia jo negali 
rastis jokių kitokių besdruomenės 
atstovautojų. Nei apylinkės v-bos 
pirmininkui, nei v-bos nariams, 
nei jų kolektyvui bendruomenės 
statutas nenumato jokių išimtinų 
teisių ir neskiria jiems jokių spe
cialių privilegijų susirinkime 
sprendžiant bet kokius klausimus. 
Jie, kaip ir kiekvienas pilnatei
sis susirinkimo dalyvis, turi lygų 
su kitais balsą ir, paklusdami su
sirinkimo tvarkai, pasisako tik už 
save, jei paties susirinkimo nėra 
pašaukti atsakyti valdomojo orga
no vardu.

Susirinkimas pats išsirenka pir
mininką, nesiklausdamas valdybos 
ką rinkti, todėl tik jis kvalifikuo
tas pasakyti savam pirmininkui, 
ar jis gerai pirmininkauja ar ne. 
Susirinkimas turi galią pirminin
ką nušalinti, jei nustoja juo pasi
tikėti. Kol susirinkimas laiko pir
mininką pirmininkaujančio kėdėj, 
visi pirmininko veksmai ir spren
dimai yra susirinkimo daugumos 
sankcijonuojami, tuo tapdami vi
sumos susirinkimo sprendimais. 
Du trečdaliai susirinkimo dalyvių 
(221 iš 315) patikėjo man susirin
kimo pirmininkavimą. Susirinkimo 
metu niekas nekėlė man nepasiti
kėjimo klausimo, todėl jaučiuosi, 
kad susirinkimą vedžiau ir spren
dimus dariau tvarkingai ir sutin
kamai su statuto reikalavimais bei 
nusistovėjusiais susirinkimų vedi
mo papročiais.

Turėdamas galvoje kas anksčiau 
pasakyta dėl apyl. v-bos galios 
kvestijonuoti susirinkimo pirmi
ninko sprendimų teisėtumą, turiu 
pareikšti, kad apylinkės valdybai, 
kaip organui, tos teisės negaliu 
pripažinti. Apyl. v-bos pareiškimą, 
kiek jis liečia išvedžiojimus dėl 
pirmininko veiksmų susirinkime, 
laikau penkių susirinkimo dalyvių 
viešai paskelbta asmeniška nuo
mone, apgailėtinu būdu pareikšta 
valdybos vardu, šia prasme ir rei

kia suprasti šį mano pasisakymą 
dėl Melburno apylinkės v-bos pa
reiškimo;

Einamuosius reikalus svarstant, 
susirinkimo nariui p. A. Zubrui 
paprašius, kad dėl jo padaryto pa
siūlymo susirinkimas pasisakytų 
balsavimu, aš, kaip susirinkimo 
pirmininkas, neturėjau pagrindo 
neleisti susirinkimui tuo reikalu 
pasisakyti. Diskusijų metu apyl. 
v-bos pirm. p. J. Petraitis, gavęs 
žodį, pareiškė, kad susirinkimas 
galįs svarstyti tik dienotvarkčn 
įrašytus klausimus ir todėl p. A. 
Zubro pasiūlymo svarstymas prieš
taraująs statutui. Nesutikau su p.
J. Petraičio nuomone, nes galvo
jau, kad darbotvarkės punktas 
“einamieji reikalai” ir yra skiria
mas tam, kad susirinkimas galėtų 
pasisakyti kas jam tuo metu ak
tualu. Nesugebu suprasti apyl. 
v-bos pirmininko nenoro išgirsti 
tai, ką bendruomenės susirinki
mas — narių visuma • galvoja 
klausimu, kuris, nors ir ne nau
jas, bet ligi šiol tebėra Melburno 
bendruomenei aktualus ir neiš
narpliotas. Pono A. Zubro pasiū
lymas lietė kaikurių Melburno 
apylinkės v-bų laikyseną M.L. 
Klubo atžvilgiu ir į tą reiškinį siū
lytojo norėta atkreipti dabartinės 
apyl. v-bos dėmesys. Tat matyti 
iš pasiūlytojo teksto:

“Iki šiol per paskutinius kelius 
metus kaikurios apylinkės valdy
bos yra parodžiusios savotišką, 
reikia sakyti priešišką, nusistaty
mą Lietuvių Klubo nupirktų Lie
tuvių Namų atžvilgiu, šis susi
rinkimas nori atkreipti apylinkės 
valdybos dėmesį, kad toks laiky
masis neatatinka Melburno Lietu
vių Bendruomenės valiai, šios rū
šies reiškinys neprisideda prie 
normalių ir širdingų santykių at
statymo mūsų bendruomenėje. O 
jie reikalingi, ydant visi jaustu
mėmės broliai ir sesės vienos ir 
tos pačios vargstančios lietuvių 
tautos. (“M.P.” Nr. 40.).

Nematau, kad būčiau nusižen
gęs bendruomenės statutui, leis
damas susirinkimui šį pasiūlymą 
svarstyti. Leidęs jį balsuoti, jokio 
naujo precedento tikrai nesuda
riau, kaip man priekaištaujama. 
Praeityje esame turėję ryškesnių 
pavyzdžių. Imkime, kad ir tą nuo
latos prisimenamą “37 ir 74” re
zoliuciją, kuri buvo priimta 37 
balsais, vėliau, sekančiame meti
niame susirinkime, buvo pakarto
tinai priimta jau 74 balsais. Toji 
rezoliucija trečiame iš eilės visuo
tiname susirinkime, 1955 m. bu
vo pasiūlyta atšaukti ir ji buvo 
nubalsuota atšaukti. To susirinki
mo darbotvarkėje tikrai nebuvo 
įrašytas “37 ir 74” rezoliucijos 
atšaukimas. Ponas J. Petraitis ta
me susirinkime dalyvavo ir ne
prieštaravo, kad rezoliucijos bal 
savimas “neteisėtu keliu praveda
mas”, neįrašius dienotvarkėn dvie
jų visumos susirinkimų priimto
jo nutarimo atšaukimo. Tada sta
tutas yra leidęs...

Apylinkės v-ba savo pareiškime 
sako, kad antrą kartą neleisdamas 
p. J. Petraičiui pasisakyti dėl p. 
A. Zubro pasiūlymo, būk aš skau
džiai pažeidęs v-bos pirmininko 
prestižą bendruomenės akivaizdoj. 
Jei p. J. Petraitis taip galvoja, 
galiu jį užtikrinti, kad tokios min
ties neturėjau pirmininkaudamas 
ir dabar jos neturiu, rašydamas 
šį pasisakymą. Nuomonių skirtu
mas visuomeninėj veikloj yra ne
išvengiamas ir dėlto nereikėtų sku
bintis su išvadomis. Antra vertus, 
toksai apyl. v-bos galvojimas nė
ra nuoseklus. Jei apyl. v-ba taip 
tikra, kad pirmininkaujančio 
sprendimas buvo neteisingas, ne
objektyvus ir stokojo kurtuazijos, 
irztas viskas vyko bendruomenės 
akivaizdoje — tai jau tik ne p. J. 
Petraičio, bet pirmininkaujančio 
t.y. mano prestižas turėjo nuken
tėti bendruomenės akyse...

Kam yra tekę pirmininkauti di
deliam susirinkimui, tas žino, kad, 
kilus diskusijoms ir daugeliui no
rint kalbėti, yra sunku patenkinti 
visų norus. Pirmininkas, turėda
mas susirinkimo pavedimą įvyk
dyti susirinkimo darbotvarkę, kar
tais turi nutraukti diskusijas ir 
pateikti klausimą balsavimui. Tai

Hansa Trading Co.
GENERAL MERCHANTS

INTERNATIONAL PARCEL SERVICE

197 Flemington Rd., Nth. Melbourne, N. 1., Vic. Tel. 30-3347.

Darbo valandos kasdieną 10 vai. ryto — 7.30 vai. p.p. Šeštadieniais 9 — 3.30 p.p.

• AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS VIETINĖS IR 
IMPORTUOTOS KOSTIUMINĖS IR PALTI- 
NĖS MEDŽIAGOS, VILNONĖS ANTKLO
DĖS, SKAROS, SKARELĖS, MEGZTINIAI, 
ŠILTOS KAILINĖS PIRŠTINĖS, KEPURES, 
AVALINĖ IR ODINIAI ŠVARKAI, AVIKAI
LIAI, ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ ODOS IR DAUGELIS 
KITŲ VERTINGŲ PREKIŲ PARDUODAMA 
URMO KAINOM.

• JŪSŲ PAČIŲ PARUOŠTUS SIUNTINIUS 

11 22; 33 IR 44 SV. SVORIO PERSIUN

ČIAME Į SOV. SĄJUNGĄ IR KITUS EU

ROPOS KRAŠTUS. TAIP PAT PRIIMAME 

MAISTO IR ĮVAIRIŲ KITŲ GAMINIŲ 

UŽSAMYMUS.

GREITAS IR VISAPUSIŠKAI TIKSLUS PATARNAVIMAS.

LABAI SVARBI INFORMACIJA:
Siuntinius iki 22 sv. svorio persiunčiame iš Melbourne paštu tiesioginiai į Sov. Sąjungą. Siun
tinių pristatymas 6 — 8 savaitės taip, kad Kalėdinius siuntinius mes galime priimti iki spa
lio 30 dienos.

MŪSŲ ATSTOVAI:

ADELAIDĖ: — 18 TORRENS AVE., FULLARTON, TEL. U-3626

GEELONG: — 38 WALSGOTT ST., GEELONG NTH.

MOE: — 12 GEORGE ST., MOE.

yra susirinkimo pirmininko teisė. 
Sutinku, kad dėl tokio jo spren
dimo gali būti pamatuotų nepasi
tenkinimų, tačiau tas faktas teisė
to susirinkimo ir jo tvarkingai pa
daryto nutarimo — sprendimo tei
sėtumo nepaneigia. Susirinkimo 
valia yra išreiškiama balsavimu, 
bet ne diskusijomis. Tai tiek dėl 
tariamai pažeisto prestižo.

Kitą kaltinimą, kad, esą, aš sa
vo sprendimu, neduodamas antrą 
kartą balso p. J. Petraičiui, “ne
dviprasmiškai” atstovavęs Lietu
vių Namų Klubą, kategoriškai at
metu ir laikau jį piktu ir nepa
grįstu išmislu.

Man yra visai aišku, kad ben
druomenės susirinkime visi daly
vaujame tik kaip tos pačios b-nės 
nariai, čia niekas negali nei kito 
asmens, nei organizacijos atsto
vauti. Pastaruoju atveju būtų ne 
b-nės narių, o organizacijų ats
tovų susirinkimas. Kalbamam b- 
nės susirinkime matėsi visa eilė 
b-nės narių, kurie užima vadovau
jančias vietas kitose lietuviškose 
organizacijose. Tačiau niekam ne
kilo įtarimų, kad tie asmenys atė
jo į b-nės susirinkimą atstovauti 
savo organizacijų. Be kitų, susi
rinkime kalbėjo kun. Pr. Vaseris, 
p. A. Grigaitis. Pagal apyl. v-bos 
samprotavimą išeitų, kad pirmasis 
atstovavo savo parapijiečių, o 
antrasis savo Katalikų Federaci
jos interesus... Apylinkės v-ba, 
primesdama šališkumą kitiems, to
kiu savo elgesiu pati tapo šališ
ka. Dėl p. A. Zubro pasiūlytos 
rezoliucijos aš nekalbėjau ir susi
rinkimo neįtaigavau vienaip ar ki
taip pasisakyti: Pasiūlymą balsuo
jant, balsus pavedžiau skaityti 
tai pačiai mandatų komisijai, ku
rią apyl. v-bos p. J. Petraitis su
darė susirinkimo pradžioje. Kur 
čia galėjo pasireikšti mano šališ
kumas?

Apylinkės v-bos pareiškimas 
baigiamas šitokia išvada: “Apyl. 
Valdyba, apsvarsčiusi šios rezoliu
cijos priėmimo eigą, tvarką, jos 
tekstą su patriotine “paskaita” 
valdybai ir jos tikslą, skaito, kad 
ji, t.y. rezoliucija tikrai neatitin
ka Melboumo Lietuvių Bendruo
menės dvasiai ir iš jos nedaro jo
kių išvadų, be šio pareiškimo.

Apyl. Valdyba gerbia visuotino 
susirinkimo valią, kaipo vyriau
sio b-nės reikalų sprendėjo, bet 
tai valiai pareikšti yra tam tikra 
tvarka”.

Reikia konstatuoti, kad rezoliu
cijos siūlymas buvo padarytas 
tinkama tvarka, dėl jos buvo leis
ta pasisakyti ir “už” ir “prieš” 
atseit — abiem pusėm. Siūlytojui 
prašant, rezoliucija buvo pastaty
ta balsavimui, kad visumos susi
rinkimas išreikštų savo valią tuo

KONTINCNTC^
SULAIKYTAS ĮTARTASIS, 

NUŽUDĘS PABROBTĄJI VAIKĄ
Paskutinėmis savaitėmis drama

tiškai pasisuko pirmoji Australijoj 
vaiko pagrobimo byla.

Kaip žinome, prieš keletą mė
nesių buvo pagrobtas p.p. Thor
ne devynerių metų berniukas, iš
siruošęs rytą į mokyklą. Kadangi 
p.p. Thornės buvo prieš kurį lai
ką laimėję loterijoj 100.000 svarų, 
tai po kelių valandų po pagrobi
mo grobikas telefonu pareikala
vo 25.000 ir pažadėjo paleisti 
berniuką.

Kai į šį reikalą įsikišo policija, 
tai grobikas daugiau jau nieko 
nereikalavo. Prabėgus kuriam lai
kui, pagrobtojo vaiko lavonas bu
vo surastas tuščiame sklype.

Policija dėjo visas pastangas 
grobiką atidengti ir, atrodo, šis 
uždavinys bus pagaliau pavykęs, 
nes šiuo metu yra sulaikytas Cei- 

klausimu. Ar gali būti kokia kito
kia tvarka, pagal kurią visumos 
susirinkimas galėtų savo nutarimu 
“atkreipti apylinkės valdybos dė
mesį”?

Iš apyl. v-bos viešo pareiškimo 
taip ir lieka neaišku, kokia ta 
tvarka turėtų būti ir kas yra tas 
autoritetas pasakyti, kada toji 
tvarka yra, kada ji yra “tam tik
ra”, atseit — kada ji gera ir ka
da ne. šiuo atveju Melburno 
apyl. v-ba taikstosi būti tuo 
“tvarkdariu”.

Melburno apyl. v-bos tvarkin
gai sukviestas b-nės susirinkimas 
buvo teisėtas nuo jo pradžios ligi 
jo uždarymo. Visi susirinkimo pa
daryti sprendimai yra teisėti ir iš
reiškia Melburno lietuvių b-nės 
valią. Apyl. v-bos pareiškimai, 
kaip gražiai jie neskambėtų, fak
to nepakeičia. Jei apyl. v-ba tik
ra, kad josios nuomonė atitinkan
ti b-nės valią ir ji jaučiasi turinti 
moralinį svorį nevykdyti apylin
kės narių visumos susirinkimo pa
sisakymo — rezoliucijos, tai ji — 
apyl. v-ba — turėtų pasidaryti 
konsekventiškas išvadas ir, užuot 
rašiusi insinuacijomis paremtus 
pareiškimus, turėtų atsiklausti 
pačios b-nės narių visumos. Tas 
kelias jai atviras. Jis yra vienin- 
tėlis, kaip aiškiai nuoseklus ir ne
abejotinai tvarkingas.

J. Meiliūnas 

lone vengrų kilmės Australijos 
pilietis, atvykęs į šį kraštą prieš 
10 metų, jpilietinimo proga pasi
vadinęs Bradley.

Sekant vietinę dienraščių spau
dą, susidaro įspūdžio, kad įtaria
masis bus padaręs primetamą nu
sikaltimą ir manoma, kad kai jis 
bus Ceilono grąžintas, tai bus tei
siamas Sydnėjuje.

Jo žmona, kuri pakeliui j Ang
liją dabar yra Adeno mieste, Sue- 
so zonoje, šiuo tarpu dar nekalti
nama, kaip pagrobimo dalyvė.

M.P.I.

IMIGRANTŲ BENDRUOMENĖS 
REIKALINGOS

Lenkas Df. J. Zukrzycki, kuris 
Canberros universitete vadovau
ja imigrantinių problemų tyrimų 
skyriui, nesenai pradėtame leisti 
žurnale “Migrant Voice” rašo, 
jog tautinių grupių palaikymas 
naujai kuriantiesiems Australijoj 
yra būtinai reikalingas, kad nau
jieji ateiviai per staiga nenutoltų 
šuo senųjų savo draugysčių. Asi
miliacija esanti įmanoma tik ta
da, kai imigrantas jau yra pilnai 
įsikūręs, išmokęs kalbą ir įsigy
venęs į vietos papročius. Persku- 
bus asimiliacijos pageidavimas, 
esą, gali iššaukti imigrantų tar
pe alkoholizmą, fizinius bei pro
tinius sutrikimus, o taip pat ir 
kitas gyvenimo neigiamybes.

Straipsnio išvadoje pasakyta:” 
“Kiekvienas imigrantas, tik at

vykęs Australijon, jau turi įsi
jungti į savo tautinę grupę. Kai 
jis ilgesnį laiką pagyvens nauja
me krašte ir geriau jį pažins, tai 
tik tada ji galės lengviau prisi
taikyti prie vietinės bendruome
nės”.

KAVINIŲ SAVININKŲ 
DELEGACIJA PAS MINISTER!

Sydnėjaus kavinių ir valgyklų 
savininkai apsilankė pas teisingu
mo ministerį Mannix, išreikšdami 
savo pageidavimus, kad būtų leis
ta NSW valgyklose pietų metu 
tiekti valgykloms ribotus kiekius 
alkoholinių gėrimų.

Kaip žinome, iki šiol Sydnėju
je valgyklose visiškai neservuoja
ma nei alus, nei vynas, nei kiti 
stiprieji gėrimai. Europiečiams šis 
įprotis, įvestas įstatymo būdu, 
yra nesuprantamas ir keistas.

Sovietai dar nė vienai 
kolonijai nedavė laisvės

“Neue Zuercher Zeitunf" 277 
nr. įsidėjo žinomo publicisto Sal
vador de Madariaga straipssį ant
rašte “Von der Torheit des We
stens” (Apie Vakarų kvailumą). 
Straipsnyje stebimasi Vakarų op
timizmu siekiant su komunistais 
susitarti ir broliškai sugyventi. 
Tuo tarpu Chruščiovas, įsidrąsi
nęs, apipila Vakarus panieka... 
Kanados premjeras Diefenbakeris 
teisingai pastebėjo, kad Sov. Są
junga nedavė laisvės dar nė rie- 
nai savo kolonijai. O kai tik ku
ris kraštas stengiasi išsilaisvinti, 
paskęsta kraujuje. Sovietai valdo 
pusę Europos ir visą Sibirą ir ne
sivaržo išnaikinti ištisas respubli
kas, jei jos pastoja kelią Maskvos 
valiai.

VĖL PAKĖLĖ ATLYGINIMUS
NSW valstijos vyriausybė, ne

bodama federalinės Australijos vy
riausybės pageidavimų, vėl pakė
lė savo žinybos tarnautojams ir 
darbininkams atlyginimus, pridė
dami po 6 šil. į savaitę dėl būti
nųjų maisto produktų pabrangimo.

Sis pakėlimas pareikalausiąs is 
privačiosios NSW pramonės apie 
3 mil. svarų metams ekstra išlai
dų.

ŠOFERIAMS BUS TIKRINAMOS 
AKYS

NSW universiteto prof. Lederer 
siūlo vyriausybei reguliariai kas 
penkeri metai tikrinti šoferiams 
akis, nes blogas regimumas esan
ti didžiausia katastrofų priežas
tis. Profesoriaus daviniais iš pa
tikrintų 10.000 šoferių Australi
jos didmiesčiuose, 30% šoferių 
buvę atimti leidimai, 15% turėję 
vienos akies netobulumus ir 3% 
buvę rasta tokių, kurie neskiria 
spalvų.

ATSIDARYS EILĖ 
NAUJŲ FIRMŲ

Tik nesenai iš užsienių grįžęs 
Advertising bendrovės direkto
rius Goldberg, savo pasikalbėjime 
su laikraštisinkais pareiškė, kad 
Anglijos, Amerikos ir kitų Euro
pos kraštų firmos norinčios ati
daryti Australijoj savo skyrius. 
Jis patyręs, kad Australijos eko
nominė padėtis ir ateities pers
pektyvos gundančios daugelį fir
mų statyti čia savo gaminių įmo
nes. Australijos darbininkai, už
sienio biznierių nuomone, esą ge
rai parengti, puikiai dirbą, ši apy- 
linkybė taip pat esanti paskati
nanti nebijoti naujų užsienio in- 
vestacijų.

M.P.I.
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XPOPTAW
Varpas (mot.) — Ascot 31-14
Varpo merginos, nesulaukdamos 

iš savo priešininkių didesnio pasi-

Redaguoja: Antanas Laukaitis
Adresas: 35 James Str., Fairfield, N.S.W. Tel. 72*4864

priešinimo, laimi labai lengvai. 
Taškai: A. Lazutkaitė 11, G. Kal
vaitytė 10, A. Kalvaitytė 6, D. 
Urbonaitė 4 ir A. šilvaitė 0.

V.B.

PRANEŠIMAI

★ Penkiakovė yra viena iš sun
kiausių ir {domiausių olimpiados 
rungčių. Ji kilo iš legendos. Pasa-

LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE

Adelaidėje
TINKLINIS

Prieš prasidedant tinklinio pir
menybėms, Vytis turėjo sužaisti 
su Olympic ir Alabarda komando
mis kvalifikacines rungtynes. Vy
tiečiai išėjo žaisti gana stipriu są
statu (Ignatavičius, Petkūnas, Vi
sockis, Gumbys, Pyragius ir Lei
pus), bet sužaidė silpnai ir, pa
tyrę du pralaimėjimus, turės žaisti 
"B” klasėje. Olympic komandai 
pralaimėjus prieš Alabardą, vytie
čiai susitiko su Olympic koman
da ir pralaimėjo 8 — 15, 7 — 15 
rezultatu. Prieš Alabardos koman
dą žaista jau geriau, išskyrus ant
rą setą ir pralaimėta 15 — 13, 14 
— 15, 12 — 15 rezultatu. Per
daug buvo tengtasi smūgiuoti ne
turint gero kamuolio pakėlimo ir 
labai blogai laikytos pozicijos; 
perdaug grupuotas! kairėje pusėje 
prie tinklo. Blogi buvo ir blokai 
ir nei vieno iš jų dvigubo.

Turnyro pirmas rungtynes žai
dė su latvių Ventos komanda ir 
lengvai laimėjo (15 — 4, 15 — 
8). Už Vytj žaidė Ignatavičius, 
Merūnas, Petkūnas, Visockis ir 
Gumbys su Kapočiūnu. šį syk; 
geriau buvo atliekami pakėlimai 
ir geriau išsidėstyta aikštėje.

Mergaitės dėl ezgaminų negalė
jo sudaryti laiku pilnos komandos 
ir turėjo pralaimėti prieš silpną 
Hollandia komandą. Sužaistos 
draugiškos rungtynės, dalyvaujant 
šioms žaidėjoms: M. Kelertaitei, 
R. Andriušytei, L. Andriušytei, 
I. Kapočiūnaitei ir G. Kitienei 
(pavėlavusi).

★

2 metus iš eilės J. Gumbys gavo 
St. George Taxi Co. skirtą trofė- 
ją geriausiam sezono (iki 21 me
tų amžiaus) krepšinio žaidėjui.

★

Žinomi Vyties sportininkai B. 
ir A. Ignatavičiai susilaukė sū
naus. Vytiečiai ta proga sveikina 
Benitą ir Algį ir linki laimingos 
ateities naujagimiui.

B.N.

Melburne
BAIGĖSI ŽIEMOS SEZONAS
Žiemos sezonas baigėsi Varpo 

krepšininkams pusėtinai. Buvo ne
maža trūkumų, bet visos trys 
Varpo komandos įėjo į finalus, tik 
nepajėgė iškovoti pirmųjų vietų. 
Varpas 1 žiemos turnyrą baigė 
užimdamas ketvirtą vietą. Varpas 
II iškovojo 3-čią ir Varpo moterų 
komanda 3-čią vietą, nors buvo ti
kimasi laimėti pirmąją.

Peržvelgiant visą žiemos turny
rą, tenka pastebėti, kad ypatingai 
vyrų komandos (I ir II) daugiau
sia pralaimėjo rungtynių, stoko
jant fizinio pajėgumo, kas rodo, 
kad neužtenkamai buvo kreipia
mas dėmesys j žaidėjų individua
liu; treniravimą. Trenerio neturė
jimas atnešė į žaidėjų tarpą, ypa
tingai rungtynių metu, vienas ki
to netoleravimą ir nesusiklausy- 

mą. šiaip komandose matėsi draus
mės stoka, kas irgi tenka laikyti 
dėl neturėjimo trenerio.

Moterys žiemos turnyrą sužai
dė patenkinamai ir patartina pe
reiti j augštesnę klasę, kur žaidi
mo lygis yra žymiai geresnis ir, 
todėl galima įsigyti daugiau patir
ties.

Rengiantis vykti į Lietuvių 
Sporto šventę Sydnėjuje, patar
tina rinkti žaidėjus ne pagal jų 
‘‘buvus;'’ žaidimo lygį, bet atsi
žvelgiant j žaidėjo drausmingumą 
ir jo treniruočių bei rungtynių 
lankymą.

VASAROS TURNYRO
PIRMIEJI REZULTATAI

Varpas I — Kodak 28 — 37
Pirmąjį puslaikį Varpas baigia 

savo naudai, bet antrame žaidimas 
remiasi tik V. Soha ir rungtynes 
pralaimi. Taškai: V. Soha 14, A. 
Plečkauskas 6, J. Valiukevičius 2, 
š. Urbonas 6, R. Baikauskas 0, A. 
Vaišutis 0 ir R. Vaišutis 0.

Varpas II — H.S.O. 32 — 43
H.S.O. tempas palaužia Varpo 

gynybą ir Varpui tenka nusileisti 
pajėgesnei komandai, nors, išvys
čius darnesnį tarpusavio žaidimą, 
būtų galima laimėti. Taškai: A. 
Gaidelis 10, A. Jomantas 8, V. 
Kuncaitis 5, G. Žvinakis 5, L. 
Vaišutis 4 ir J. Kuncaitis 0.

Varpai (mot.) — Dynamos 22-17

Sėkmingai G. Kalvaitytės mėty
mai atnešė Varpui pirmąjį vasa
ros sezono laimėjimą. Taškai: G. 
Kalvaitytė 12, A. Lazutkaitė 6, D. 
Urbonaitė 4, A. Kalvaitytė 0, A. 
šilvaitė 0 ir N. Grincevičiūtė 0.

Varpas II — Murrays 32-42

Antrame vasaros sezono susiti
kime Varpas II pralaimi įtikinan
čiu skirtumu. Varpo gynimas la
bai silpnas ir puolimas per lėtas; 
duodant priešui grįžti į gynimosi 
pozicijas. Taškai: V. Kuncaitis 
10, A. Gaidelis 8, J. Kuncaitis 6, 
G. žvinakis 6, A. Jomantas 2 ir 
L. Vaišutis 0.

Š.m. lapkričio 12 d. 11 vai. ry
to įvyksta M.L.S.K. Varpas vyrų 
ir moterų stalo teniso turnyras 
vykstantiems į Sydnėjuje Lietuvių 
Sporto šventę dalyviams išaiškin
ti. Norintieji turnyre dalyvauti, 
užsirašo pas J. Ablonskį.

Tą pačią dieną įvyksta šachmatų 
turnyras, kurio pradžia 2 vai. p.p. 
Norintieji šiame turnyre dalyvau
ti, užsirašo pas A. Baltutį. Tur
nyrai vyks Lietuvių Namuose, 
12 Francis Gr., Thonbury.

M.L.S.K. VARPAS

kojama, kad* vieną kartą karinin
kui buvo įsakyta skubiai prista
tyti į armijos štabą svarbų pakie- 
tą. Uždavinys buvo sunkus, bet 
karininkas, šokęs ant žirgo, pasi
leido kelionėn, kurioje žirgas bu
vęs priešų nušautas ir jam tekę 
bėgti, perplaukti upę, susišaudyti 
su priešu, o šoviniams pasibaigus, 
fechtuotis. Nepaisant visų sunku
mų, uždavinys buvo jo atliktas. 
Manoma, kad nuo šio įvykio ir 
prasidėjo karininkų penkiakovė, 
į kurios programą įeina: 5 km. 
jojimas, fechtavimas, šaudymas iš 
pistoleto, 300 m. plaukimas laisvu 
stiliumi ir 4000 m. bėgimo kri- 
sas. Labiau išpopuliarėjus penkia
kovėje buvo leista dalyvauti ir ne 
karininkams. Nuo 1912 metų ji 
tapo olimpine rugtimi ir josios 
pionieriai ir ilgalaikiai laimėtojai 
buvo švedai. Penkiakovė vykdo
ma individualiai ir komandiniai.

A.C.T. Builders Pty. Ltd.
Siūlo visus patarnavimus statybos srityje, taip pat paruošia 

planus, specifikacijas ir apskaičiavimus.
Adresas: 13 LONSDALE STREET, BRADDON, A.C.T.

Telef. J 4094.

VISIEMS LIETUVIAMS 
GERAI ŽINOMA FIRMA

skubiai ir sąžiningai aptarnaujanti savo klijentua, skelbia Šių 
kesčiai, kaip seka:

Siuntiniai v 
“VARPIS’ 
31

KAINA: A£ 15.10.0 SVORIS: 4 lb«. 
yds. medžiagos kostiumui, mėlynos, rudos ar pilkos 
spalvos, lygios, ar neryškiai dryžuotos;
Pamušalai, sagos ir siūlai;
poplino marškiniai;
poros žieminių puskojinių;
komplektas apatinių — baltiniai ir 
kaklaraištis;
didelis turkiškas rankšluostis.

Prie šio siuntinio galima prijungti 6 
pildomų persiuntimo mokesčių, arba — 16 
kant — 11/3.

2 
1 ilgos kelinės

Ibs. prekių
Ibs. prekių,

be pa- 
promo-

ibs.

MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES

646 George St., Sydney, Australia 
(Kampas Liverpool St.)

TEL.: 21-4254 arba BA-4254
| (ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY) 8

I
H Vienintelė firma Australijoj jau 12 metų sudariusi kon-

traktą su Inturistu, kuri turi teisę siųsti siuntinius •• 
TIESIAI i ESTIJĄ, LATVIJĄ, LIETUVĄ, UKRAINĄ ir VISAS ft 
KITAS USSR RESPUBLIKAS.

MES PRIIMAME SIUNTINIUS 11 Ibs IR 22 Ibs SVORIO. £ 
Nuo 1959 m. sausio 1 d. USSR vyriausybė nustatė muitus ft 

visoms prekėms. Sąskaitos daugiau nereikalingos.

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

Mūsų firma dirba jau 12 paskutinių metų. Siuntiniai pasie- :> 
g kia gavėjus per 2 — 2i mėn. Oro pašto siuntiniai per 10 — 12 g 
ft d. Oro pašto išlaidos 14/- už i svaro. Mes neturime ryšio nei g 
ft su Londonu, Švedija ar Danija.
g Jūs galite pirkti viską, ką Jūs norite, ir mes garantuojame, ft 
g kad siuntinys bus tikrai pristatytas. Reikalaujant, mes prisiun- g 
ft čiame paštu Jums katalogus.

R AGENTS:
g SYDNEY: M. & N. PEKIC, GROCER, 143 Cabramatta Rd., g 
g Cabramatta. UB 2082.
ft Olympic Surplus Stores, 293 Church St., Parramatta, YL 9728 g 
:: M. Cibulskis, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578. U 
g Bankstown Trading Co., 332 Chapel Rd., Bankstown, UY 5328 g 
g K. & N. Disposals, 107 Wentworth St, Port Kembla, J 1372 g 
ft Gringila Disposals, 5 Hand Street, Gringila. Tel.: J 1372 g 
g NEWCASTLE, N.S.W.: Fry’s Delicatessen, 557 Hunter Street, ft 
g Newcastle, N.S.W. Tel.: B 3596.
g MELBOURNE, VIC.: CONTAL CO. 114 Elizabeth St., Mel- g 
ft bourne MF 8498 arba 63-8498.
g PERTH, W.A.: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle St., Perth, 8 
g BA 7842
g ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eicas, 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon g 
g J 2829 g

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 62-2231

ŠIUO REIKALU VISADA JUMS MIELAI 
PATARNAUS

VIENĄ Iš PIGIAUSIŲ IR GERIAUSIŲ 

ORIGINALIŲ PRANCŪZIŠKŲ BRANDY

M. PETRONIS,
152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, N.S.W. 

Tel. UJ 5727
Kaina — 24/-

LAFITTE

SIUNTINIAI I LIETUVĄ, SIBIRĄ IR KITUS 
KRAŠTUS

Sąžiningiausias, patikimas ir garantuotas 
patarnavimas, aukščiausios rūšies prekės 

už žemiausią kainą.

Baltic Stores Ltd
(Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND. 
Tel. SHO 8734.

Seniausia Anglijoje lietuviška bendrovė.

MEDŽIAGOS, AVALYNĖ, VAISTAI, MAISTAS.

Akordeonai, siuvamosios mašinos, rašomosios mašinėlės, 
motociklams ir dviračiams dalys, įvairios lempos 

sporto įrankiai ir visa kita.

Geriausios atsiskaitymo sąlygos.

Kiekvienam siuntiniui asmeniška priežiūra!

NAUJI 1960 m. kainoraščiai ir įvairios 
informacijos pareikalavus teikiama visiems 

nemokamai.

Pasiunčiame ir pačių klientų supirktąsias prekes.

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS 
GARANTUOTAS

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

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

Rockdale stotis. Tel.: LW 1226
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu motu.
Prekės duodamos ir ižsimokėjimuL Mes kalbame vokiškai.

BROWNEJONES LTD,
metų STANDARTINIUS SIUNTINIUS labai prieinamomis kainomis,

1, NORFOLK PLACE, 
LONDON, W 2, ENGLAND.

į kurias yra įskaityti sovietų muito ir persiuntimo mo-

Siuntiniai FIRMA GARANTUOJA SAUGŲ SIUNTINIO GAVIMĄ.

“LONE” — KAINA: A£48.0.0 SVORIS: 13i 1b..

3
3

2

yds. vilnonės Velour medžiagos paltui;
yds. vilnonės Baratea medžiagos kostiumui, juodos ar 
mėlynos spalvos export rūšies;
pora minkštos veršio odos batelių:
komplektas vilnonių Twin — Set megstinių (2 gab.);
pora odinių pirštinių;
poros nylon kojinių;
Pamušalai, sagos ir siūlai, paltui ir kostiumui;
yds. geros medžiagos elegantiškai suknelei;
dideli turkiški rankšluosčiai.

GAVĖJAS NIEKO NEPRIMOKA.

Mes turime didžiausią pasirinkimą medžiagų paltams, kos
tiumams, suknelėms ir t.t. Prašome paprašyti medžiagų pavyz
dėlių bei naujų prekių kainoraščių,- kuriame rasite didžiausių 
prekių pasirinkimą ne tik jų kokybe, bet ir jų kaina, kurios yra 
prienamos kiekvienam, kaip pav:

31

♦

į 
i
♦

“VIKIS” — KAINA: A£ 32.2.0 SVORIS: 161
3 yds. vilnonės medžiagos paltui, tamsiai mėlynos spalvos; 

Pamušalai, sagos ir siūlai;
darbinis kostiumas tamsiai mėlynos spalvos — kelinės 
ir švarkas;
darbiniai marškiniai;
poros vilnonių puskojinių;
komplektas žieminių apatinių — baltiniai ir kelinės;
storas megstinis — pullover;
pora darbinių pusbačių, geros odos, dvigubais padais; 
dideli turkiški rankšluosčiai.

2
3

1

2
Prie šio siuntinio galima prijungti 31 Ibs. prekų be papil

domų persiuntimo mokesčių.

4
2
Prie šio siuntinio galima prijungti 6J 1b. prekių be papil

domų persiuntimo mokesčių.

yds. medžiagos vyriškam kostiumui, tamsiai 
mėlynos ar rudos spalvos, lygi ar druožuota, 
stipri ir praktiška .......................................... A£ 5. 1.9; S

3

SVORIS: 7i Ibs.“SILVA”. — KAINA: A£ 16.19.6
yds. medžiagos kostiumui, pilkos ar mėlynos spalvos; 
yds. raštuotos medžiagos suknelei;
yds. flanelio medžiagos, tinkamos apatiniams baltiniams; 
pora zomšinių botų su kailio pamušalu, juodos spalvos, 
guminiais padais;
gėlėta skarelė 27 x 27”;
špūlės siūlų, ir sagos.

yds. medžiagos moteriškam kostiumui, tam
siai ar šviesiai pilkos ar mėlynos spalvos, 
lygi A£ 4.18.3;

3
4
4
1

vyriškas rankinis laikrodėlis, šveicarų garny* 
bos, 15-17 jw., apsaugotas nuo sutrenkimų 
ir vandens, su dirželiu ....................................

moteriškas rankinis laikrodėlis 15-17 jwl., 
šveicarų gamybos, su dirželiu ......................

A£ 8. 8.0;

A£ 8.15.0.

2
Prie šio siuntinio galima prijungti 21 Ibs. prekių be papildo

mų persiuntimo mokesčių, arba — 121 Ibs., primokant — 11/3.

VISAS KAINAS ĮSKAITYTAS SOVIETŲ MUITO 
MOKESTIS

5
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NOSU PASTOGĖ
KRAŠTO VAIDYBOS PRANEŠIMAI

SYDNEJUS
PAMALDOS

A.L.B. KRAŠTO VALDYBA 
KREIPIASI I APYLINKIŲ BEI 

SENIŪNIJŲ VADOVYBES
1. Apylinkės ir Seniūnijos, ku

rios dar iki šiol neprisiuntė Kr. 
Valdybai išrinktų atstovų į Kr. 
Tarybų sąrašų bei susirinkimų 
protokolų nuorašų, prašomos sku
biai tatai atlikti. Taip pat prašo
me pranešti, kuriems atstovams 
nakvynės reikalinga parūpinti.

2. Artėjant Kr. Tarybos atstovų 
suvažiavimui, Apylinkių bei Se
niūnijų vadovybės prašomos uo
liai pildyti Kr. Valdybos bendra- 
raščius, laiku ir tiksliai suteikiant 
prašomas žinias, kad Kr. Valdyba 
gale tų pilniau pateikti suvažiavi
mui Bendruomeninės veiklos su
vestinę ir sudaryti planus ateities 
darbams.

A.L.B. Krašto Valdyba

PADĖKA
Iš Kr. Valdybos rengto Mūsų 

Pastogės Spaudos Baliaus gauta 
pajamų £515.18.1; turėta išlaidų 
£204.13.0. Grynas pelnas — £311. 
5.1 pervesta Mūsų Pastogės sąs
kaitom

Širdingą padėką reiškiame: So
cialinės Globos Moterų D-jai už 
bufeto organizavimą. Rožyčių dvi
gubam kvartetui ir jo vadovui p. 
A. Plūkui už dainas, baliaus pra
nešėjui p. R. Cibulskiui (jun.), p. 
p. Statkams, M. Petroniui ir 
“Maisto” saviniskams už aukotus 
loterijai vertingus fantus ir vi
siems, kurie vienų ar kitu būdu 
prisidėjo prie baliaus pasisekimo.

Dėkojame taip pat visiems sve
čiams už gausų atsilankymą.

Krašto Valdyba

KVIETIMAS I TALKĄ 
METRAŠČIO PRENUMERATAI 

RINKTI
Kr. Taryba . yra . įsipareigojusi 

Kr. Valdybą išleisti Australijos 
Lietuvių Metraštį. .Kr. Valdyba 
susiduria su lėšų stoka šiam di
džios kultūrinės vertės leidiniui 
išleisti. Parengiamieji spaudos dar
bai jau baigiami ir spaustuvei bus 
įmokėtas depozitas. Laukiame iš 
kiekvieno sąmoningo B*nės nario, 
jei iki šiol dar jo neužsiprenume
ravo, neatidėliojant tatai atlikti 
ir paraginti kitus Metraštį užsisa- 
Lyti.

Artėjant Kr. Tarybos atstovų 
suvažiavimui, kviečiame visus Ta
rybos narius, o taip pat Apylinkių 
V-bų narius patiems užsiprenu
meruoti ir surasti dar bent po 4 
— 5 kitus prenumeratorius. Pana
ši talka būtų esmingas palengvi
nimas Metraščio leidėjams suda
ryti reikiamą sumą jo išleidimui.

Metraščio prenumerata, dabar 
jį užsisakant, yra £2.10.0 kietais 
viršeliais ir £2.0.0 — minkštais 
viršeliais. Perlaidas prašome siųs
ti adresu Australian Lithuanian 
Community, Box 4558, G.P.O., 
Sydney, N.S.W.

A.L.B. Krašto Valdyba

DĖKOJA UŽ AUKAS 
VOKIETIJOS LIETUVIAMS 
A.L.B. Krašto V-bos skelbtas 

vajus Vasario 16 d. Gimnazijai ir 
Vokietijoje pasitikusiems ligo
niams bei seneliams susilaukė gra
žių rezultatų. Čia norime pas
kelbti Apylinkes, kurios prisiuntė 
surinktas aukas Kr. Valdybai, kad 
jas persiųstų Vokietijon, kurios 
š.m. spalio 11 d. ir buvo persiųstos.

Aukų surinko šios apyl. valdy
bos:

Bankstowno £ 69.5.0.-
Hobarto 56.18. 8;
Brisbane! 53.18. 6;
Sydnėjaus 26.12. 0;
Canberros 22.10. 0;
Geelongo 18. 6.10;
Cabramattos 15. 0. 0;
Salės Seniūnija 8. 2. 0:
Wollongongo 6. 6. 6
ir per p. Urbšį — 6.11. 3
bei per p. Prašmuntą 27. 7. 0.

Viso surinkta £ 320. 8. 9

Dar gauta papildomai iš Salės 
seniūnijos £5.5.0, kuri suma bus 
persisųta vėliau.

Visiems aukų rinkėjams ir au
kotojams nuoširdžiai dėkojame.

I. Jonaitis, Kr. V-bos P-kas
A. Kutka, Kr. V-bos Iždininkas,

Lapkričio 1 d. Visų šventųjų 
diena. Šventė privaloma. Lietuviš
kos pamaldos C«mperdowne 7 vai. 
vakare. Po šv. Mišių Libera — 
maldos už visus mirusius.

Išpažinčių bus klausoma nuo 6 
vai. prieš pamaldas.

Atlaidai už mirusius — Vėlinė
se ir sekmadienį 6 d. lapkričio, 
aukojant už vienų mirusį išpil
džius reikalingas atlaidams gauti 
sąlygas (atlikti išpažintį, priimti 
šv. Komuniją, sukalbėti 6 poterius 
šv. Tėvo intencija lankant bažny
čią, kapus ar koplyčią).

Lapkričio 2d. — Vėlinės, 3-jos 
Šv. Mišios už mirusius, bet lietu
viškų pamaldų nebus. Pasimelsti 
artimiausioj sau bažnyčioj.

KAPINIŲ LANKYMAS
Kadangi Vėlinės yra darbo die

noje, o sutemus kapinėse nėra 
šviesos, tai kapinių lankymas nu
keliamas į sekmadienį — 6 d. po 
pamaldų Camperdowne — apie 2 
vai. p.p.

Kol dar neturime bendro pa
minklo lietuviškose kapinėse — 
rinksimės vėl prie įprasto - — 
skautų puošiamo kapelio ir ten 
bus pamokslas, giedama Libera ir 
Viešpaties angelas, o po to bus 
pašventinti pastatytieji antkapiai 
mirusiems, bei lankomi pavieniai 
visų — savo artimųjų kapai ir 
laimimi atlaidai sukalbant 6-rius 
poterius.

Lapkričio 2d. — Vėlinių vaka
re 7 vai. Bass Hills kolonijoj už
baigiamasis rožančius už mirusius.

Lapkričio 4 d. Pirmasis Penk
tadienis. Išpažintys Bass Hills 
bažn. nuo 7 vai. vakare.

Lapkričio 6 ir 20 d.d. pamal
dos Bankstowne St. Brendans 
bažn.,,10 vai. 45 min. K.P.B.

VĖLINĖS IR LIETUVIŲ KAPAI
Lapkričio mėn., o ypač Vėlinė

se prisimindami savo mirusiuosius 
lankysime juos dauguma mūsų tik 
mintimis — ten Tėvynės kalnelių 
kapinėse ar skaudžioje tremtyje 
nežinomuos toliuos. Bet kai kurie 
iš mūsų jau turi ir čia savo mi
rusių artimųjų — daugiausia pa
laidotų bendrose kapinėse — šalia 
svetimųjų.

Minint mirusius, manau, dera 
priminti ir apie Sydney lietuviš
kas kapines, kurios šiuo tarpu at
rodo yra tik vienintelės Austra
lijoj ir apie kurias ne visi gal tik
sliai informuoti.

Lietuviškos kapinės yra gautos 
Rockwood Katalikų kapų dalyje 
prie 11 sekcijos — gražus trikam
pis atskirtas keliais, kurį išplana
vus su takais ir aikštele bendram 
paminklui ir kryžiui šio trikam
pio pradžioje, telpa 159 atskiri ka
pai.

Būtų sunku čia aprašyti visa ta 
ilga kapų įsigijimo procedūra, bet 
visos daromos pastangos, kurios 
buvo pradėtos jau 1952 m. ir vis 
iš naujo kartojamos, vis buvo be 
reikiamų pasekmių, nes buvo siū- 
lima pirkti vienoje vietoje, bet 
atskirus — vardinius kapus ir 
juos apvesti jų nustatytu aptva
ru — curbing. Bet ir taip užpir- 
kus vis lieka problema, o kaip su 
tais, kurie mirs neturėdami sau 
užpirkto kapo? Tik praeitų metų 
gale vėl iš naujo aiškinant pavy
ko įtikinti kapinių Valdybą — 
Trusties, kad mums reikalinga ne 
vardinė, o visiems rezervuota vie
ta, kurią galėtume bendrai už
pirkti ir vėliau išmokėti. Su to
mis sąlygomis pradėjus derybas, 
vėliau pavyko nuo to iš anksto 
mokėjimo ir visai išsiderėti, tik 
patys turėsime rūpintis jų papuo
šimu ir sutvarkymu.

Tad galiu drąsiai pranešti, kad 
turime’ lietuviškas kapines, kurio
se visi ir iš bet kur gali palaido
ti savo mirusius. Tik užsakant 
duobę kreiptis per mane, arba 
tiesiog į Rookwood Catholic Ce
metery raštinę, nurodant, kad 
norima laidoti į “Section 11a — 
Lithuanian Cemetery”. Tik nesu
maišyti su Baltic Section, kuri 
randasi liuteronų kapuose. Kapai 
skiriami pagal mūsų padarytą pla
ną eilės tvarka — pradedant nuo 
trikampio — kryžiaus, kur jau 5 
mūsų tautiečiai yra palaidoti. Tik 
šeimos, kurių vienas narys yra 
palaidotas — šalia gali užsisaky
ti, rezervuoti vietą.

šia proga norėčiau padėkoti vi
siems, kurie padėjo rūpintis arba 
tą reikalą išpopuliarino, kaip ats. 
karių “Ramovė”, bei darė vieno
kių ar kitokių žygių, kad ir netie
sioginiai arba kitose kapinėse, o 
ypač Cabramattos “Funeral of 
Distinction” Company, kuri padė
jo išsiderėti minėtas geras sąly
gas.

Dėkoju ir mūsų inžinieriams: A. 
Jakštui ir V. Bukevičiui, padariu
siems šių kapinių planus.

Bet dar laukia didelis uždavi
nys — pastatyti gražų bendrą pa
minklą ir lietuvišką kryžių. Tiesa, 
jau esu gavęs pirmus projektus 
inž. A. Jakšto ir J. Gilandžio, bet 
atrodo, kad reikės sudaryti tam 
speciali komisija ir skelbti kon
kursą, kad tų projektų daugiau

Gerbiamą ponią E. Poželienę, jos vyrui 
adv. VLADUI POŽĖLAI mirus, 

širdingai ir giliai užjaučiame
Janina ir Grigalius Gumeniukai 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

SYDNEJUS
DAINOS CHORO POBŪVIS
Kaip jau anksčiau buvo rašy

ta, Sydnėjaus Dainos choras in
tensyviai ruošiasi pirmajai dainų 
šventei Australijoje, kuri įvyks 
Sydney Town Hall š.m. gruodžio 
28 d. Į dainų šventę atvyksta dar 
Adelaidės, Melburno ir Newcas- 
telio lietuvių chorai.

Sydnėjiškiams, kaip šeiminin
kams, yra visa eilė darbų ir rū
pesčių, kaip atvykstančius svečius 
šilčiau sutikti ir pačią dainų šven
tę sklandžiau pravesti. Į kurią pu
sę besuktume, susiduriame su fi
nansiniais sunkumais. Choro pi
niginė padėtis bent šiuo metu yra 
nepavydėtina. Per praėjusį pasi
tarimą visoms šioms problemoms 
išspręsti buvo nutarta ruošti viešą 
vakarą su programa š.m. lapkri
čio 5 d. Centriniuose Namuose 
Redferne.

Apgailėtina, kad nebuvo gali
mybių gauti erdvesnės Bankstow- 
no salės, kurioje pobūvio prave
damas ir programos išpildymas 
būtų galėjęs įvykti žymiai pato
gesnėje atmosferoje.

Dainiečiai vistiek tikisi, kad pla
čioji Sydnėjaus visuomenė juos 
supras ir skaitlingiausiai atsilan
kys į šį pobūvį, paremdami juos 
dvasiniai ir medžiaginiai.

Teko patirti, kad adelaidiškis 
Kudirka, išdekoravęs Adelaidės 
ir Melburno liet. Namus, persikėlė 
į Sydnėjaus Centrinius Namus ir 
jau antra savaitė juose smarkiai 
darbuojasi, taip, kad choristai ir 
svečiai turės progos pirmieji nau

jai išdekoruotas sienas apšlaksty
ti ir pasidžiaugti žinomojo meni
ninko darbais.

Choro dirigentas p. K. Kava
liauskas pakartotinai kviečia vi
sus, laikinai atšalusius, choristus, 
grįžti, o taip pat ir naujus įsi
jungti į chorą. Padarykime atei
nančią lietuvių dainų šventę ver
tą savo vardo, nes kas žino, ar 
pajėgsime ateityje kitą tokią su
organizuoti.

Vienai ir choristų

PRANEŠIMAS
š.m. lapkričio 6 d. tuoj po pa

maldų Camperdowno bažnyčioje, 
kapinių lankymo proga bus pa
šventinta Raimondo Braškaus pa
minklas. Mirusis giminių ne 
turėjo, todėl kviečiame tautie
čius, ypač jo draugus ir pažįsta
mus, 
gose.

dalyvauti šventinimo apei-

Sydnėjaus Moterų Soc. GI. 
D-jos Valdyba

to, pranešama, kad 1958-59 
kadencijos šios Draugijos

Be 
metų ___ ____ w-»--
Valdybos narės K. Vilgindo ir A. 
Veblausko intencija aukoja šv. Mi
šias, kurias š.m. lapkričio 1 d. 
(Vėlinių proga) atnašaus Sydnė
jaus liet, kapelionas kun. P. But
kus.
Ta pačia proga lapkričio 6 d. tuoj 
po pamaldų bus kun. P. Butkaus 
pašventinti ir mirusių Algio Veb
lausko ir Kazio Vilgindo pamink
lai Rockwoodo kapinėse.

M.P.I.
J

LIETUVI
PATS DALYVAUK IR KITA PARAGINK DALYVAUTI

LIETUVIU Hi:\O
PIEVOSE

SYDNEY MIESTE

GRUODŽIO 28 D. 8 VAL. VAK. SYDNEY TOWN HALL

DAINŲ ŠVENTE
Išpildo Adelaide, Melbourne, Newcastle ir Sydney liet, chorai.

Įėjimas: 15/-, 12/- ir 10/-.

GRUODŽIO 29 D. 8 VAL. VAK. LATVIŲ SALĖJE, 
32 PARNELL ST., STRATHFIELD,

Adelaidės Lietuvių Teatras stato Antano Škėmos dramą

ŽVAKIDĘ
Įėjimas: 15/-, 12/- ir 10/-.

S

Š.M. LAPKRIČIO 5 D. (ŠEŠTADIENĮ) 7 VAL. VAK 
LIETUVIŲ NAMUOSE REDFERNE “DAINOS" CHORAS

Pobūvi su programa
Kviečiame visus tautiečius juo skaitlingiau dalyvauti, 

pobūvio pelnas skiriamas artėjančios DAINŲ ŠVENTĖS 
kalama.

I 
nes § 
rei- s

Įėjimas pagal aukų lapą.

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME IR LAUKIAME! o
•DAINOS” CHORAS

GRUODŽIO 30 D. 8 VAL. VAK. LATVIŲ SALĖJE, 
32 PARNELL ST., 

įvyk
STRATHFIELD 
s t a

LITERATŪROS IR DAINOS
VAKARAS

J 
s

Su savo kūryba dalyvauja: P. Andriušis, A. Galiūnas, J. Jana
vičius, J. A. Jū ragis, V. Kazokas, 
K. Kunca, P. Pilka, E. Rataiskie- 
nė, M. Slavėnienė, J. Šilainis.

Koncertinėje dalyję: solistė A. Binkevičiūtė — Gučiuvienė ir 
pianistė Miss D. Oldham.

Įėjimas: 15/- ir 12/-. >$

I

i

Į visus parengimus moksleiviams ir studentams pusė kai
nos. Bilietų reikalu tiesiog arba paštu kreiptis pas A. Bučinską, 
31 Pyramid Ave., Padstow, N.S.W. Užsakant paštu prisiųsti pi
nigus ir sau adrestuotą voką su 5 penų pašto ženklu.

PASTABA: gautas pelnas bus skiriamas lietuvių meno vie
netams, dalyvaujantiems Lietuvių meno Dienose, paremti ir ke
lionių išlaidoms padengti.

r Krašto Kultūros Taryba
A.L.B.

i
J
s

gavus, bei viską tinkamiau pada
rius.

Jau dabar iš anksto prašau vi
sus menininkus, inžinierius ar 
šiaip šioj srity sugebančius pada
ryti ir prisiųsti šiam numatytam 
bendram paminklui ir lietuviškam 
kryžiui projektus, turint galvoj 
kad jie savo medžiaga ir kaina 
būtų prieinami, o ir būtų kartu 
lietuviški bei reprezentuoją.

Čia reikės ir visų organizacijų 
bei parapijiečių pagelbos telkiant 
lėšas ir vykdant šiuos darbus.

Tikiuosi, kad visų pastangomis 
ir pagelba galėsime šias savo ka
pines taip sutvarkyti, kad jos bus 
atspindys mūsų dvasinės kultūros 
ir negęstančios meilės savo miru
siems, taip pat ir graži susikaupi
mo vieta gyviesiems lankant savo 
mirusius brolius lietuvius.

Kun. P. Butkus, 
Sydney Lietuvių Kapelionas

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS
Sydnėjaus Liet. Mot. Soc. Glo

bos D-jos Valdyba š.m. lapkričio 
13 d. kviečia D-jos nares į visuo
tinį susirinkimą, kuris įvyks Cent
riniuose Namuose Redferne 4 v. 
po pietų.

Visų D-jos narių dalyvavimas 
pageidaujamas.

Valdyba

ANTIKOMUNISTINĖ PARODA
“Mūsų Pastogėje” jau buvo ra

šyta, kad Australijoj vyksta an
tikomunistinė vaizdų ir diagramų 
paroda.

Kadangi kituose Australijos 
didmiesčiuose ši paroda susilau
kė didelio pasisekimo, tai PET 
(Pavergtųjų Europos Tautų) Aus
tralijos delegatūra šią parodą 
rengia ir Sydnėjuj, kuri prasidės 
š.m. lapkričio 5 d. (šeštadienį) 
3 v. p.p. Lenkų Namuose, 182 
Liverpool Rd., Ashfield, NSW, ir 
tęsis 5 dienas.

Lankymo laikas: šeštadienį nuo 
3 v. p.p., sekmadienį nuo 1 v. p.p., 
o pirmadienį, antradienį ir trečia
dienį — nuo 3 vai. p.p. iki 9 vai. 
vakaro.

PET Delegatūra Australijoj

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus “šviesos” skyrius 

ruošia parengimą š.m. 12 lapkri
čio, 7 v.v. Lietuvių Namuose Red
ferne.

Paskaitą skaitys inž. B. Dau- 
kus tema: “Lietuviškoji politika 
užsienyje”. Po paskaitos seks dis* 
kusijos ir pasilinksminimas.

Nariai ir svečiai yra maloniai 
kviečiami dalyvauti.

Valdyba

PADĖKA
Sydnėjaus “Rožytės” dėkoja 

Canberros lietuviams už šiltą pri
ėmimą. Ypatinga padėka p. Jonui 
Baukui ir visiems Quenbejano 
lietuviams už vaišes, rengtas po 
dĮešimtmečio minėjimo.

“ROŽYTĖS”

BANKSTOWNAS
PATIKSLINIMAS — 

PAPILDYMAS
Š.m. spalio 21 d. “Mūsų Pasto

gės” laidoje išspausdinto j Banks
towno Kultūros Tarybos padėko
je nebuvo paminėtos p.p. K. Sta- 
šionio, N. Stašionienės ir p. Dau
guvietytės — šniukštienės pavar
dės, kuriems šia proga nuoširdžiai 
dėkojama: pirmiesiems, padėju
sioms “Pabaigtuvių” pastatymo 
metu tvarkytis salėje, o p. Dau
guvietytei — šniukštienei už vai
dintojų nugrimavimą.

VAIDYBOS ANSAMBLIS 
DIRBS IR TOLIAU

šio mėnesio 23 d. Pabaigtuvių 
vaidinimo dalyviai buvo susirinkę 
Bankstowno Liet. Namuose pasi
tarti ir pasilinksminti.

Teko patirti, kad darnusis jau
nimo vienetas, kuris su pasiseki
mu pastatė P. Pilkos “Pabaigtu
ves”, susitarė liktis ir ateičiai 
vieningu vienetu, numatydami pa
teikti Sydnėjaus lietuviškajai vi
suomenei daugiau panašių pasta
tymų. Buvo priimtas ir ansamblio 
pavadinimas, suteikiant jam “švy
turio” vardą. Vadovu išrinktas J. 
Jarmalavičius.

Tačiau ir ateityje “švyturio” 
ansamblis dirbs Bankstowno Apy
linkės Kultūros Tarybos globoje.

MELBURNAS
PRANEŠIMAS

A.L.B. Melbourno Apyl. V-ba 
praneša, kad š.m. lapkričio 5 die
ną 5 vai. p.p. ROYALE BALL
ROOM salėje ((Exhibition Build
ing) bus taip vad. “Freedom Ral- 
ley” — “Laisvės Mitingas”, ku
riame pagrindinis kalbėtojas bus 
Australijos Ministeris Pirminin
kas Mr. R. Menzies ir kiti aukšti 
asmenys.

Lietuviškoji visuomenė, kaip ko
munizmo gyvoji auka, kviečiama 
skaitlingai tame mitinge dalyvau
ti, tuo demeskuojant tą biaurų 
raudonųjų melą, kad mes esame 
savo tautos išdavikai, o tauta yra 
“laiminga” kūjo ir pjautuvo re
težiuose.

Valdyba

Mieląjį bendradarbį ALGIRDĄ BUČINSKĄ, 
susižadėjusį su p-k MARYTE PADAGAITE, 

nuoširdžiai sveikina
“M.P.” redakcija

!
 Sydnėjaus Ateitininkų V-bos vicepirmininką /

ALGĮ BUČINSKĄ IR MARYTĘ BADAGAITĘ <

Sužieduotuvių proga sveikina )

Sydnėjaus Ateitininkai \

ARTINASI KALĖDOS...
Siųskite savo siuntinius i USSR ir į Pabaltijį.

’ ’ Siuntiniai gali būti pačių pokuoti ar standartiniai, už kuriuos *
' nereikia primokėti. Tarpininkauja Jums

NYMAN & SCHULTZ
■ SWEDEN,

100 metų senumo ir patyrimo firma.
’ ‘ 44 1b. siuntiniai saugiai pristatomi ir pilnai apdraudžiami. Už ’;
;; persiuntimą imami žemiausi mokesčiai Australijoje.
•« Australijos skyrius: ‘

56 Cooper Street, Surry Hills, Sydney, N.S.W. Tel. 31-3335.
Noriai pasiunčiame paštu katalogus susipažinimui.

NUOSAVUS NAMUS, 

(mokėjus mažą depozitą, 1 
GREITAI, TVARKINGAI i ’ 

IR GRAŽIAI 
PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI.

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

IŠRŪPINAME PASKOLAS. ; !
i ; Tel.: YL 7222 derbo laiku. Po darbo — WJ 2272.

Printed b, MINTIS PTY. LTD., 417 Burwood Rd., Belmore, Sydney 
(Tel.: 75 7094), for the Publisher Au.tralien-Lithuanien Community, 
P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.
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