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GANA SKUSTISt
Iš šalies žiūrint nieko neveikti 

būtų pati dėkingiausia gyvenimo 
forma: jokios rizikos, jokių nesu
tarimų bei rietenų, jokių proble
mų. Iš kitos pusės tačiau ir jokių 
rezultatų. Tas pats yra tiek ir 
asmeniniame gyvenime, tiek ir 
bendruomeniniame. Tokių sąmo
nėje tėra vienintelis ginklas — 
skundas. Skundžiamasi, kad nieko 
neturima, kad niekas nepadaryta, 
kad laikas ir gyvenimas praeina 
vėjais.

Ir mūsų lūpose gal net perdaž- 
nai prasiveržia skundas. Mes skun
džiamės, kad mūsų bendruomeni
niai susirinkimai dažniausiai tuš
ti, kad mūsų jaunuomenė eina ne 
tais keliais, kuriais mes norėtu
me, kad eitų, kad mūsų veikla ir 
užsimojimai dažniausiai palieka 
trūnyti tik protokolų knygose. 
Klausimas: ar ne perdaug mes 
skundžiamės?

Su pavydu stebime, koks gyvas 
ir judrus tautinis gyvenimas ir 
kultūrinis reiškimasis pas mūsų 
kaimynus. Kodėl mes to neturi
me? Atsakymas ir pirežastis tik 
mumyse pačiuose: jeigu vietoj 
skundo mes daugiau parodysime 
aktyvumo, mums nereikės skųstis 
nei mūsų žmonių pasyvumu, nei 
tos pačios jaunuomenės atitrūki
mu nuo mūsų tautinių reikalų. 
Gyvenimo praktika parodė, kad 
mes nieko dar nesame praradę: ir 
toji pati daug kartų apverktoji 
jaunuomenė mūsų tarpe, ir tie, 
kurie laikomi nutolusiais nuo lie
tuviškų reikalų, visi aktyviai da
lyvauja bet kokio masto lietuviš
kuose parengimuose. Konkrečiau
sias pavyzdys Bankstown’o Kult. 
Tarybos darbai. Jaunuomenė su 
entuziazmu statė Pabaigtuves, o 
salė nesutalpino žmonių. Tas liu
dija, kad žmonės pasiilgę kultūri
nio reiškimosi, o persisotinę ir 
bodisi komitetine veikla. Pagrin
dinė sąlyga yra ta, kad iš visų 
kalbų ir posėdžių gautųsi kas kon
kretaus. Prisiminkime tik, koks 
didelis entuziazmas nusiaubė visos 
Australijos lietuvius, kai buvo 
konkrečiai išjudintas savų namų 
klausimas. Dabar jau šitas tikslas 
pasiektas. Reikia tuos namus ir 
tinkamai išnaudoti, čia ir prasi
deda nauja mūsų kultūrinė fazė 
— kultūrinė akcija. Jos niekad 
nebus perdaug ir ji niekados ne
atsibos, nes čia atsiskleidžia žmo
gaus dvasia.

įvertindama esamą padėtį ir 
susidariusias psichologines nuo
taikas, ALB Krašto Kultūros Ta
ryba ėmėsi konkrečių žygių šiai 
kultūrinei veiklai išvystyti. Pirmai 
pradžiai ji ryžosi suorganizuoti 
Lietuvių Meno Dienas Sydney 
mieste šių metų pabaigoje. Pra
dedame kukliai — visa programa 
sutalpinama į tris dienas, tikriau 
sakant vakarus, ne taip kaip lat
viai pernai turėjo dešimties die
nų savo kultūrinį festivalį, arba 
anais metais estai net keturiolika. 
Drauge čia bus ir savotiškas ban
dymas: jeigu šį kartą viskas sklan
džiai pavyks atsiras didesnio pa
skatinimo panašias dienas ruošti 
platesniu mastu. Atrodo iš turimų 
davinių, kad susidomėjimas yra 
didelis, šimtai žmonių per visą 
Australiją ruošiasi intensyviai me
no dienų programai. Ne mažes
nis susidomėjimas ir iš visuome
nės pusės: jau šiandien ateina vie
tų užsakymai iš tolimiausių vieto
vių. Su pasitikėjimu žiūrime į 
ateinančius įvykius, giliai įsitiki
nę, kad tie, kurie tam ruošiasi, 
neapvils visuomenės, o ši pastaro

Neminint čia netolimos praei
ties, reikia tačiau pabrėžti, kad ir 
vėl jau kurį laiką, ypač šiųmeti
niams Krašto Tarybos atstovų rin
kimams pasibaigus, Australijos 
Katalikų Federacijos leidžiamas 
"Tėviškės Aidų” savaitraštis 
spausdino ir tebespausdina visą ei
lę straipsnelių, laiškų ir korespon
dencijų, daugiausia anonimais pa
sirašytų, kuriuose be atvangos 
puolama A.L. Bendruomenė ir jai 
vadovaujantys asmenys.

Suprantama, nevertėtų iš viso 
kvaršinti galvos, jei tie puolimai 
neperžengtų lietuviško ir krikš
čioniško padorumo ribų, nes vi
siems aišku, kad bendruomenėje 
neišvengiamai atsiranda žmonių 
su skirtingomis nuomonėmis, ku
rios reiškiamos per susirinkimus, 
spaudą ir asmeninio pobūdžio po
kalbiuose.

Bendruomenės institucijų vado
vai nėra neklaidingi, todėl jie 
mielai laukia iš Bendruomesės na
rių aktyvaus pasisakymo tuo ar 
kitu klausimu ir yra dėkingi už 
sveiką, tačiau ne demagogišką 
kritiką, šis principas yra būdin
gas kiekvienai demokratinei orga
nizacijai, tačiau tų nuomonių reiš
kimas, ypač spaudoje, vis dėlto 
turi tam tikras nerašytas pado
rumo normas bei taisykles. Jie 
yra saistomas taip pat ir krašto 
įstatyminių normų, ypač kai pa
liečiama ne sava, o kita organi
zacija, institucija, įmonė ar pas
kiras asmuo.

Tačiau kai Bendruomenė ir jai 
vadovaują jos rinkti nariai prade
dami spaudoje beatodairiškai pul
ti, peržengiant elementarines pa
dorumo ribas, kai šmeižiančio po
būdžio rašinėliais Bendruomenės 
autoritetas žalojamas, kai demo
ralizuojama jaunoji karta, ken
kiama Lietuvos laisvinimo ir tau
tinio išsilaikymo reikalams, įžeidi
nėjama religiniai jausmai nuosai
kiųjų katalikų tokiu stilium ir to
kiais žodžiais, kurie kartais net 
peržengia iš anapus geležinės už
dangos brukamo "Tėvynės Balso" 
toną (suprantama, pateikiant kad 
ir netiesiogiu būdu ir jam me
džiagos Australijos lietuvių puoli
mams), tai pagaliau gi toji vadi
namoji kritika pasidaro jau nebe 
kritika, o piktas šmeižimas.

Kyla klausimas, kokios priežas
tys verčia "Tėviškės Aidus” ir jų 
leidėjus taip elgtis? Manyčiau, 
kad dėl pastarųjų puolimų atsa
kymas turėtų būti aiškus: vienos 
kadaise Lietuvoje egzistavusios 
partijos palikuonys, įtūžę dėl sa
vo nesėkmės, kad nebuvo išrink
ti jų partijos atstovai į Krašto 
Tarybą, paleido į darbą šią dema- 
g°K>ją> užgauliodami visa tai, kas 
padoriam lietuviui ir krikščioniui 
yra šventa.

Šio savo teigimo iliustracijai 
pacituoju čia tik vieną "perliuką" 
iš "T.A.” Nr. 41, pavadintą “Rei
kia radikalių priemonių” ir pasi
rašytą tūlo Jono Klovo (spėjama 
— slapyvarde), kuris tikrai pri
mena Lietuvos okupantų spaudo
je vartojamą stilių ir toną.

Minėtas straipsnelis pradeda
mas:

"Rinkimai į Krašto Tarybos ats
tovus pasibaigė. Per eilę metų 
puoselėtos ir grubiu būdu bruka
mos klaidos atnešė rezultatus. 
Sydnėjuje ir Adelaidėje Bendruo
menės yra jau praktiškai palaido
tos. Visiškai mažas dalyvių skai
čius susirinkime parodė, kad vi
suomenė nieko nebenori matyti 
nei girdėti apie renkamus atsto
vus. Tai liūdni ir greitų bei ra
dikalių reformų reikalaujantieji 
reiškiniai. Nebandykime savęs ap
gaudinėti ir netęskime naivaus 
žaidimo ten, kur jis eikvoja ener
giją ir gaišina laiką"...

Po straipsneliu yra prierašas 
(matomai — pačios redakcijos), 
kur pateikta statistika, kiek ben-

ji savo gausiu apsilankymu dar 
labiau paskatins didesniems užsi
mojimams.
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druomenės narių Adelaidės ir Syd
nėjaus susirinkimuose dalyvavo, 
kiek atstovų išrinko, padarant ga- 
lūtinę išvadą, kad girdi: "lietu
viška Bendruomenė Australijoje 
sparčiai žengia prie liūdno fina
lo”.

Tektų gal tatai ir nutylėti, jei 
šis Jono Klovo pasirašytas strai
psnelis būtų tokios rūšies pirma
sis, patekęs į savaitraštį, nes tada 
būtų galima rasti pateisinimą, 
kad redakcija neapsižiūrėjo ar,i 
nejsigilinusi į turinį, jį patalpino, 
bet kai panašūs bendruomenės 
institucijų ir jų vadovaujamų as
menų užpuldinėjimai "T.A.” ro
dosi jau nuo seno ir perijodiškai. 
tai pagaliau norėtųsi manyti, kad 
laikraščio leidėjai turėtų turėti 
bent tiek tautinės savigarbos, kad 
užkirstų kelią baslių kaišiojimams 
į mūsų tautinį vežimą.

Mano giliausiu įsitikinimu, vi
sai be pagrindo Jonas Klovas pa

laidojo lietuvių Bendruomenę Syd
nėjuje ir Adelaidėje, nes visą 
praeitą dešimtmetį į Bendruome
nės susirinkimus rinkdavosi nei 
kiek nedidesni tautiečių skaičiai, 
o ir bendruomeninių organizacijų 
veikla nebuvo didesnė, kaip ir da
bar, gal tik atvirkščiai.

Jonas Klovas skelbia, kad Mel
burno susirinkimai esą skaitlingi, 
tačiau ir ten Bendruomenė jo aki
mis mirštanti,- nes paskutiniame 
susirinkime absoliučią daugumą 
sudarė "blogi žmonės” — "tota
liniai” ir vargšams "demokratams” 
nepavyko savo gražiomis mintimis 
užkerėti kietasprandžių "totalis- 
tų”... (Prisiminkime čia, kad ir 
sovietai save mėgsta vadinti tik
raisiais "demokratais”).

Kodėl Melburne lietuviškoji 
Bendruomenė susiskirstė į du blo
kus — federacinius "demokratus" 
ir "T.A.” pravardžiuojamuosius 
"totalistus”? Federaciniai "demo
kratai" aiškina, kad tatai pada
ręs Melburno Liet. Namų Klu
bas, o pravardžiuojamieji totą- 
listais tvirtina, kad Melburno lie
tuvių nesantaika atsiradusi jau 
anuo metu, kai įsisteigė Katalikų 
Federacija, išleidusi ir savąjį spau
dos organą.

Dėl neskaitlingo dalyvavimo 
bendruomenės susirinkimuose šia 
proga tenoriu tik tiek pažymėti, 
kad juose jau nuo pat pirmųjų 
bendruomenės egzistavimo dienų 
dalyvauja tik patys aktyviausi na
riai. Tatai dar nereiškia, kad juo
se negali dalyvauti ir kiti, jei tik 
jie nori. Durys visiems lietuviams 
į Bendruomenės susirinkimus yra 
atviros ir visi tautiečiai mielai 
kviečiami. Jau vien ši aplinkybė 
rodo, kad Bendruomenė tvarkosi 
demokratiškai. Dėl aiškumo paly
ginkime Australijos partijų akty
vus: kiek žinau, visoje NSW vals
tijoje darbiečiai teturi tik apie
1.000 aktyvių narių, panašiu skai
čium operuoja ir liberalai. Šie 
partijų aktyvai savo suvažiavimuo
se nustato partijų programą ir jų 
veikimo gaires. Jie parenka taip 
pat savo partijų kandidatus į 
parlamentą ir senatą. Tačiau nie
kam iš australų nekyla mintis 
teigti, kad Australijos parlamen
tas ir senatas yra nedemokratiš
kai rinkti, nes kiekvienas pilietis 
yra pilnateisis dalyvauti politinia
me gyvenime. Dėl Krašto Tarybos 
rinkimų reikia vadovautis ta pa
čia logika: aktyviausi Bendruome
nės nariai išrenka atstovus ir už 
tuos, kurie dėl įvairiausių prie
žasčių rinkimuose nedalyvauja. 
Jei tačiau kam šitai nepatinka, tai 
jis mielai prašomas pats Tarybos 
atstovų rinkimuose dalyvauti, ką 
ir praktikuoja paskutiniųjų kele- 
rių metų Bendruomenė Melbur
ne, o šiemet šį rinkimų būdą no
rėjo išbandyti ir Adelaidė, kur
Bendruomenės susirinkime dalyva
vo nemaža organizuotų vad. de
mokratų.

Būdamas sydnėjiškis, čia galiu 
tvirtinti, kad Sydnėjaus ir apylin
kių Bendruomenė šiuo metu yra 
ir aktyvi, ir nuoširdžiai veikli. Sa
vo šakotame organizaciniame gy
venime ji atlieka didžules parei
gas Lietuvos laisvinimo ir lietu

vybės išlaikymo baruose. Taigi 
priekaištas, kad Sydnėjuje Ben
druomenė miršta, yra tikrai skau
dus ir niekuo nepagrįstas. Čia 
mes kol kas, ačiū Dievui, nesi- 
skirstome j sūnus ir posūnius, mes 
visi drauge — ir "demokratai” ir 
"totalistai" renkamės į tas pačias 
lietuviškųjų namų sales, mes visi 
dar sveikiname vienas kitą ir 
džiaugiamės, kad šitas ar anas ką 
nors gero ir naudingo dirba lie
tuviškiems reikalams. Pas mus nė
ra nei "dievotųjų", nei “bedie
vių" mokyklų, mūsų Dvasios Va
das nesimėto nepagrįstais "bedie
vybės" priekaištais, nes žino, kad 
mes bemaž visi esame katalikai, o 
jau tikrai visi, be išimties, tos 
pačios vargstančios Tautos vaikai 
ir, svarbiausia, savais neapgalvo
tais išsišokimais tiesiogiai ar ne
tiesiogiai netalkaujame komunis
tų propagandiniams šmeižtams.

Taigi drąsiai galima patikrinti 
Joną Klovą ir kitus panašiai mąs- 
tančus ir dirbančius, kad Sydnė
jaus lietuvių Bendruomenė dar 
nereikalinga pakasynų ir tikriau
siai ji pergyvens ne tik Joną Klo
vą, bet ir kitus į jį panašius.

Vieningos lietuviškosios veiklos 
ardytojai neturės daug džiaugsmo 
ir Adelaidėje, nes ir ten po pas
kutiniųjų įvykių Bendruomenė dar 
daugiau susicementavo ir suakty
vėjo.

Tikiuosi, kad būsiu atspėjęs vi
sų geros valios Bendruomenės na
rių mintis, čia išreikšdamas pagei
davimą tiems, kurie iki šiol nieki
no Bendruomenės institucijas ir 
paskirus jos narius, kad kartą ant 
visados atsisakytų šios negarbin
gos taktikos, kuri tikriausiai ne
dirba jų naudai.

Tokį patį receptą reikėtų pri
siimti ir "Tėviškės Aidams", ku
rie save laiko katalikiškos kultū
ros ir krikščioniškos meilės nešė
ju.. .

KLESTI "NUOSAVO” TURTO 
PASISAVINIMAI

Sikorskis, sovietinis finansų mi- 
nisteris Lietuvai, apkaltino vilniš
kį "Sovnarchozą”, kad jo įmonė
se stinga tinkamos atskaitomybės, 
tikslių normų ir kontrolės, todėl 
klesti išeikvojimai. Neseniai esą 
išaiškinta stambių išeikvojimų 
"Inkaro” guminės avalynės fabri
ke (Vilijampolėj), Kauno konser
vų fabrike (buv. "Maiste"), Klai
pėdos žuvies konservų fabrike ir 
eilėje kitų gamyklų.

Statybos ir Žemės ūkio minis
terijos turinčios irgi susirūpinti 
kontrolės sustiprinimu savo įstai
gose bei įmonėse.

Išeikvojimai, tai yra, "visiems 
priklausančių” įmonių turto pasi
savinimai daugelio nelaikomi la
bai smerktinais nusikaltimais. 
Dažnas toks pasisavintojas, jei ir 
pagautas ir net nubaustas, greit 
gauna užtarėjų — rėmėjų ir greit 
gauna vėl tokias vietas, kuriose 
turi progos apčiuopiamai realizuo
ti savo, kaip “bendrasavininko” 
teises... Pavyzdžiui, Šiaulių mies
to statybos-remonto kontoros dar
bų vykdytojas buvo pagautas pa
sisavinęs medžiagų už 54.000 rub
lių. Nuteistas. Bet Pedagoginio 
instituto direktorius jį po kiek 
laiko priėmė instituto ūkvedžiu, 
čia kuvo pagautas nuūkininkavęs 
48,000 rublių. Vėl nuteistas. Ne 
taip jau griežtai, nes netrukus jis 
jau vėl tapo darbų vykdytoju miš
ko prekybos sandėlyje Šiauliuose. 
Ir čia jau pagautas su nusuktais 
28,000 rublių. Nuteistas. Finansų 
ministeris piktinasi tokia istorija 
ir baiminasi, ar tas pats gabus 
eikvotojas vėl nepasirodys kokio 
nors sandėlio vedėjo pareigose.

Tarptautinės diskusijos apie tau
tų išlaisvinimą iš kolonializmo iš
judino Pabaltijo valstybių klausi
mą netik Jungtinėse Tautose, bet 
ir už jų. Štai per visą pasaulio 
spaudą nuaidėjo Prancūzijos va
do generolo de Gaullės pasisaky
mas spalio 22 d. prieš sovietinį ko
lonializmą, vardais minint ir Pa
baltijo kraštus.

Kalbėdama apie kolonijinių tau
tų išlaisvinimą, Sovietų Sąjunga, 
anot dc Gaullės, veidmainiauja, 
pati laikydama kolonijinėje vergi
joje visą eilę valstybių. Generolas 
čia suminėjo Estiją, Latviją, Lie
tuvą, Lenkiją, Čekoslovakiją, Ven
griją, Rumuniją, Bulgariją, Alba
niją, Prūsiją ir Saksoniją. Chruš
čiovas, girdi, elgiasi kaip Tartiu
fas, kuris vaidina moralės saugo
tojo vaidmenį, kad lengviau galė
tų moterį pagauti. Generolo mo
tyvai pasisakyti prieš sovietinį 
kolonializmą aiškinami esant to
kie: Maskva pastaruoju metu ėmė 
stipriau remti Algerijos sukilėlius 
(prieš Prancūziją). Paryžius bu
vo Maskvai net pagrasinęs nu
traukti diplomatinius santykius su 
Sovietų Sąjunga, jei toji pripažins

VISI įsijunkime i 
KONTROFENZYVA

Mūsų spaudoje yra iškelta tei
singa mintis, kad laisvasis pasau
lis niekada neturėjo tokios geros 
progos kontrofenzyvai prieš so
vietinį kolonizmą, kaip dabar po 
Kremliaus ofenzyvos pastarojoj 
JT pilnaties sesijoj. Chruščiovo 
pasiūlyta Jungtinėms Tautoms 
deklaracija prieš kolonizmą yra 
tam labai gera vada.

Tačiau būtų klaidinga laisvojo 
pasaulio kontrofenzyvos laukti, 
patiems nieko ta prasme nevei
kiant. Kol "geležis karšta", kiek
vienas savo kūju turi ją “kalti”. 
Kaip "kalimas” ligi šiol eina ir 
kaip jis turėtų eiti toliau?

Pavergtųjų Seimas per laisvo
jo pasaulio vyriausybes ir jų de
legacijas JT, taip pat per Euro
pos Tarybos Patariamąjį Seimą 
daro žygių, kad Kremliaus iškel
tas kolonizmo klausimas būtų 
įsakmiai Jungtinių Tautų praplės
tas sovietiniam kolonizmui.

Baltijos Valstybių Delegacijos 
Pavergtųjų Seime, palaikydamos 
Pavergtųjų Seimo nusistatymą 
Chruščiovo deklaraciją atkreipti 
pirmiausia prieš sovietinį kolonia
lizmą, savo ruoštu primena JT 
delegacijoms ir laisvojo pasaulio 
vyriausybėms sovietų agresiją 
prieš šias valstybes ir jų dabarti
nę padėtį.

ši akcija tačiau neapima pa
čios visuomenės, kuri šioj dalykų 
padėtyj taip pat turėtų rodyti 
ne mažiau aktyvumo, kaip pav. 
yra rodžiusi dėl Lietuvos atstovy
bės padėties pakeitimo Vatikane. 
Visuomenės akcija čia galėtų ir 
turėtų pasirodyti bent dviem ti
tulais: kaip Amerikos, Kanados, 
Australijos, Argentinos ar kurio 
kito krašto piliečiai, savo laiškais 
akinkime savo krašto vyriausybes, 
o kaip sovietinio kolonizmo au
kos savo laiškais akinkime visas

JT delegacijas kovai prieš Sovie
tų kolonizmą.

Kadangi Chruščiovo deklaraci
ja ir kolonizmo klausimas JT da
bartinės sesijos po poros savaičių 
gali būti svarstomas, laiko yra 
nedaug ir veikti reikia nedelsiant.

Be abejojimo, kur tik galima, 
į bendrą veikimą būtina įtraukti 
ir kitų sovietinio kolonizmo aukų 
žmones.

Visų JT delegacijų adresas: 
To the Delegation of 

United Nations.
United Nations Plaza 
New York, New York.

A.L.B. Krašto Valdybos prierašam
Prašome Apylinkių ir Seniūnijų 

Vadovybes, visas lietuviškas O-jas 
ir pavienius Bendruomenės na
rius aktyviai prisidėti prie siūlo
mos akcijos, demaskuojant sovie
tus, ypač iškeliant Lietuvos ir ki
tų Europos Valstybių kolonizavi
mą.

Austr. lietuviškos o-jos ir pa
vieniai asmenys galėtų užpilti 
laiškais Ministerio Pirmininko Mr. 
Menzes įstaigą (kaip jau žinome 
Mr. Menzies J.T. iškėlė sovietinį 
kolonializmą — ta proga galėtu
me jam padėkoti ir prašyti ir 
ateityje dar stipriau kovoti už 
žmogaus pagrindines teises bei 
už pavergtos Lietuvos laisvės at
statymą). Prašykime, kad Austra
lijoje būtų kasmet skiriama vie
na savaitė Sovietų pavergtoms 
tautoms — panašiai kaip yra 
praktikuojama Amerikoje.

Rašykime ir opozicijos lyderiui 
Mr. A. Calwell, o taip pat svar- 
besnėm Jungtinių Tautų delega
cijom (ypač J.A.V.), kelkime, ku
rie sugebame, šį reikalą ir vieti
nėje australų spaudoje. Paskubė- 
kim ir paskirkim tam svarbiam 
reikalui bent po valandėlę savo 
laisvalaikių.

VIEŠAI KELIA LIETUVOS
PAVERGIMA\

TIESUS GENEROLO DE GAULLES PAREIŠKIMAS
BODINGAS INCI DENTAS BONNOJE

egzilę Algerijos vyriausybę ir ją 
stipriau rems.

Savotiškas incidentas, turįs sai
tų su kolonializmo problema — 
tokiu būdu ir su mūsų kraštais 
— įvyko Bonnoje. Vokiečių paren
gime Afrikos klausimais kalbėjo 
t.k. ir vicekancleris Ehrhardas. 
Jis gana atvirais žodžiais pasisa
kė prieš komunistinį kolonializ
mą, kuris pavergė eilę tautų. 
Dalyvavęs tarp klausytojų Sovie
tų ambasadorius Smirnovas, lyg 
pasimokęs iš savo pono Chruščio
vo New Yorko gastrolių, pašoko 
ir triukšmingai ėmė burnoti pries 
Vokietiją, kaltindamas ją per ka
rą nužudžius 20 milijonų sovieti
nių piliečių ir pan. Kilo šioks toks 
sąmyšis. Galų gale vienas salės 
sargų ambasadorių išvedė lauk. 
Incidentas po to diplomatiniu ke
liu kaip ir likviduotas. Bet jis ro
do, kaip jautriai sovietiniai parei
gūnai reaguoja, kai jiems prime
namas sovietinis kolonializmas. 
Reikia tikėtis, kad ateityje dar 
dažniau bus priminta, kokias ne- 
diplomatines priemones vartoja, 
kad būtų vengiama kelti šį jiems 
opų klausimą.

1
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iš Sovietų vyriausybės. Tasai pra
nešimas, išreikštas tipingai drau
giška kalba, yra pilnas to drau
gingo bendradarbiavimo, kuriuo 
nuo sena pasižymi Sovietų vyriau
sybė savo santykiuose su kitomis 
vyriausybėmis, kurios, priešingai 
Sovietų vyriausybės kėslams, vi
sada nuoširdžiai siekė pasaulio 
gerbūvio, — tasai pranešimas 
kviečia mane — iš tikrųjų gi, įsa
ko man — būti šeštadienį Žene
voje ir dalyvauti nenusakyto po
būdžio konferencijoje su Sovietų 
vyriausybe.

— Manasis jausmas yra lygiai 
toks pat, kaip didžiojo senato
riaus iš Illinoiso, gerbiamojo Or
rin Knox.

— Pataikavimas nenuves tavęs 
niekur! — UPI sušnibždėjo Cle- 
velando News. — Pažvelk į jį. 
Olevelando “News” pažvelgė į 
senatorių Knox ir su mažyte kie
ta 'šypsena linktelėjo savo gal
va.

— Kuris, — kalbėjo preziden
tas, — savo didžioje kalboje, pa
sakytoje šią popietę tuoj po so
vietų radijo pranešimo, pareiškė 
nenuginčijamą faktą, kad Jungti
nės Valstybės nėra nugąsdinamos 
ir negali būti nugąsdintos tokiais 
vulgariais grasinimais. Aš šiuo 
dar kartą patvirtinu šį Amerikos 
principo puikų išreiškimą. Senato
riaus mintys tiksliai išreiškia ir 
mano pažiūrą.

Jis savo kalboje stabtelėjo ir 
siekė vandens stiklo. Jo ranka be
maž nevirpėjo, ir senatorius Knox 
dar kartą žavėjosi nuostabia žmo
gaus valios galia.

— Esant eilinėms aplinkybėms, 
— tęsė prezidentas, — aš turė
čiau iš karto amesti tokį arogan
tišką, įžūlų, niekšišką ir beprinci- 
pinį kreipimąsi, Sovietų vyriau
sybės atsiųstą. Jis stabtelėjo ir 
žvelgė tiesiai į kameras.

— Aš tačiau labai rimtai apgal
vojau tokį ėjimą, — pasakė. Jis 
vėl stabtelėjo, ir patylėjo kiek, 
kad per tą tylą įtampa pakiltų 
besiklausiančiame pasaulyje. Kai 
jis manė, kad įtampa bus pasieku
si norimą augštį, jis tęsė savo 
kalbą.

— Aš nutariau, — nors kvie
timas ir £ra įžeidžiantis, beprinci- 
pinis ir suktas, eiti kitu keliu. 
Nors Sovietų Sąjungos karo kurs
tytojų valdančios klikos vadai —

(— žavėtina! “Hal Fry šukte
lėjo patenkintas. — Mokėk ben- 
kartams jų pačių pinigu!).

— nesiskaito su pasauliu, ta
čiau Jungtinių Valstybių prezi
dentas taip negali elgtis. Jungti
nių Valstybių prezidentas žino, jog 
jo kraštas trokšta, kad preziden
tas nenuilstamai siektų taikos, to 
paties trokšta ir visi padorūs žmo
nės. Jis žino, kad, jeigu jis ne
sieks taikos, tai jį teis Viešpats 
Dievas, žmonija, istorija. — Dėl 
to — jis toliau kalbėjo, — aš 
vyksiu Ženevon. Ne dėl to, kad 
Sovietų Sąjungos karo kurstyto
jų valdančioji klika to reikalau
ja, bet dėl to, kad žmoniškumas 
ir sąžinė, o lygiai ir taikos reika
las to reikalauja. Dėl to, kad aš 
jaučiu pareigą prieš žmoniją, ko 
nejaučia Sovietų Sąjungą valdan
čioji karo kurstytojų klika. Dėl 
to, kad aš pats trokštu, kad mū
sų visa tauta trokšta taikos, noru 
tikrąją taiką ir paneigia Sovietų 
Sąjungą valdančioji karo kursty
tojų klika. Tačiau aš nebūsiu Že
nevoje šeštadienį, nes per tą trum
pą laiką nebus galima atlikti rei
kiamus pasiruošimus. Aš pats ir 
mano delegacija tenai bus pirma
dienį. Aš noriu tamstoms pasaky
ti, kad nebūsime saistomi kokių 
slaptumo taisyklių. Tai bus vieša 
konferencija, ir Jungtinės Valsty
bės viską skelbs viešumai. Sovie
tų Sąjunga pretenduoja, kad kon
ferencija lemsianti pasaulio įvy
kių eigą. Labai gerai, mes pama
tysime. Mes visi pamatysime. 
Pasaulis spręs, kas yra karo kurs
tytojas ir kas yra taikos tarnas.

— Aš pasižadu prieš žmoniją,

Buvo visiškai galima, kad kai 
8 vai. vakaro kalbėjo Jungtinių 
Valstybių prezidentas, jo pasau
linė auditorija buvo dar didesnė, 
negu toji, katra klausėsi sovietų 
pranešimo tą pačią dieną. Pasaulis 
norėjo žinoti, kaip Jungtinės Val
stybės reaguos j sovietų iššauki
mą, ir nors “Amerikos Balsas” 
garsino Illinoiso senatoriaus pil
ną kalbos tekstą visomis bango
mis per visą popietę, paskutinis 
ir galutinis žodis, žinoma, turėjo 
būti tartas valstybės galvos. Ly
giai 8 valandą radijo pranešėjas 
paskelbė: “Mes jungiame visus 
klausytojus su Baltaisiais Rūmais, 
iš kur Jungtinių Valstybių prezi
dentas pasakys kalbą”. Ant ekra
nų pasirodė prezidento antspau
das, ir visose patalpose senato, 
padariusio laikiną savo darbo per
trauką, lygiai ir kitose vietose, 
pasiekiamose per radiją ar tele
viziją visame pasaulyje, rinkosi 
vyrai ir moterys išklausyti kal
bos. Antrą kartą per astuonias 
valandas tyla apglobė žemės ru
tulį. Ton tylon prabilo vyras, 
atrodęs labai pavargusiu ir įsi
tempusiu, kad jo tautiečiai aikte
lėjo iš nusiminimo. Jo balsas, pra
džioje skambėjęs dusliai ir neaiš
kiai, ilgainiui įgavo jėgą ir ryš
kumą.

—- Mano tautiečiai, žemei gy
ventojai, •— prabilo jis. — Pir
miausia ai turiu pranešti, kad 
šiandieną 14.01 valandą išvyko 
Jungtinių Valstybių ekspedicija į 
menulį. Pakilimas kuvo visiškai 
sėkmingas, ir visos informacijos, 
mūsų mokslininkų gautos, sako, 
kad ekspedicija pasieks mėnulį 
sekmadienį. Kada ekspedicija pa
sieks mėnulį, — ir balsas pradėjo 
įgauti didesnę jėgą ir sarkazmą 
— tai nebus pareikšta jokių pom
pastiškų ir pretenzionalių reikala
vimų, kad mėnulis yra Jungtinių 
Valstybių nuosavybė. Bus padary
tas radio pranešimas, kuris, tiki
mės, suteiks informacijų apie 
naują įdomų pasaulį, dabar atve
riamą žmonijai.

— Jokia valstybė negali savintis 
mėnulio. Ir — pridėjo jis šaltai 

-—, jokia valstybė niekada nebus 
mėnulio valdytoja. Jeigu gi eilinis 
žmogelis yra tiek arogantiškas, 
kad imasi teigti, jog jis “valdąs” 
tą tolimą dangaus kūną, tad sa
kau, kad visos valstybės draugėje 
“valdys” mėnulį, nes Jungtinių 
Valstybių ekspedicijai yra nuro
dyta pareikšti valdymo pretenzi- 
jas Jungtinių Tautų vardu ir to 
ženklan jai įsakyta mėnulyje iš
kelti Jungtinių Tautų vėliavą.

“Aš pats nuvyksiu j New Yor- 
ką formaliai paliūdyti Jungtinių 
Tautų Pilnaties Susirinkimui šią 
Jungtinių Tautų hegemoniją mė
nulyje.

— Kada? — paklausė daugu
mos lyderis, besiklausydamas se
nato būste prezidento kalbos, ir 
kažkas jį nutildė įtemptu “sss”.

•— Tai tiek dėl mažųjų žmoge
lių arogantiškų tvirtinimų, kad 
jie “pareiškė pretenzijas” į mė
nulio “valdymą”, — prezidentas 
tarė su paanieka. — Tai tiek dėl 
jų kėslų nugąsdinti Jungtines 
Valstybes, kad jos liktųsi neatli
kusios savos prievolės žmonijai.

— Daugiau dalykų yra reika
linga, nei menkų žmogelių, bešū
kaujančių visatos erdvėse, kad su
trukdytų žmonijos pažangą, — 
kalbėjo prezidentas, ir jo jėgos 
atrodė buvo sugrįžusios ir rodėsi 
jis stiprus ir mažiau suvargęs.

— Mūsų ekspedicija darys tai, 
kas jai nurodyta. Tokiu atveju, 
jei ji, kartais, išsilaipins arti so
vietinės ekskursijos ar sueis su ja 
į kokį kontaktą, tai ji elgsis, kaip 
jai nurodyta. Aš nemanau, kad 
mūsų ekspedicijos uždavinių vyki- 
nimas būtų sutrukdytas. Jeigu gi 
jai būtų trukdoma, — šaltai jis 
tarė — tai ji žinos, kaip apvaldy
ti padėtį.

— O dabar, — jis tęsė, — leis
kite man sustoti ties mandagia 
nota, kurią aš gavau šią popietę

TREMTIES SKAUTŲ ATKŪRĖJAS
Lietuvos okupantui panaikinus 

visas Lietuvos jaunimo organiza
cijas, Lietuvių Skautų Sąjunga 
taip gražiai veikusi savo tėvynėje, 
liko pasmerkta mirčiai, bet ji vos 
tik karo audrai praūžus, atsikūrė 
tremtyje. Atkuriančių jų lietuvių 
skautų vadovų tarpe v.s. dr. V. 
Čepas užima vieną pirmųjų vie
tų. Jo vardas bus įrašytas šviesio
mis raidėmis į lietuvių skautų is
torijos lapus. Jis nepriklausomos 
Lietuvos laikais, o ypač tremty 
atidavė savo daug jėgų, laiko ir 
pasiaukavimo LSS augimui ir 
tvirtėjimui, čia suglaustai susi
pažinkime su jo skautavimo eiga 
ir darbais.

CANBERROS SKAUTAI

Ii kairės užpakalyje: ps. Keraitienė, Rajono Vadas A. Krausas 
ir ps. P. Pilka.

V.S.V. Čepas, dabartinis LSS 
Pirmijos Pirmininkas, pradėjo 
skautauti 1923 metais, įstodamas 
į atskirą “Lapinų” skiltį, vadovau
jamą sktn. Grigaičio, Kaune. Skil
tis priklausė draugovei, vadovau
jamai s. V. Civinsko. ši draugovė 
sueigoms gavo patalpas “Pieno 
Lašo” dr-jos prieglaudoje, prie 
Nemuno. 1924 m. s. V. Čepas da
lyvauja Pasaulinėje Džiamborėje 
Danijoje. Pažaislyje įvyko jai pa
rengiamoji dviejų savaičių stovy
kla. Tuo laiku “Aušros” Gimna
zijos skautams vadovavo s. V. 
Civinskas, o vakarinėje Komerci
nėje Mokykloje s. K. Grigaitis. 
Buvo atspausdinta skautų progra
mų konspektai. Vėliau V. Čepas 
perėjo į “Kęstučio” draugovę, 
“žirgų” skiltį, kurioje skalauda
mas įgijo paskiltininkio, skiltinin- 
ko laipsnius. 1930 m. jis buvo pa-

— jis vis kalbėjo ir vėliau, baig
damas kalbą, iškėlė jis savo galvą 
ir jo akys įgavo įprastinį kovingą 
žvilgsnį, ir savo povyza atrodė 
dominuojąs pasaulį, — taikos rei
kalui atiduoti širdį ir protą ir, 
jei rastųsi reikalo, Jungtinių Val
stybių kraują ir turtą. Mes pa
matysime, kas laimės iš šitokio 
Maskvos vaikiškos arogancijos pa
sireiškimo !

Jo veidas, stiprus ir kietas, ne- 
beatrodąs pavargusiu, išblėso 
ekrane. Prezidentūros antspaudas 
vėl pasirodė, ir iškilmingi “The 
Star-Spangled Banner” garsai ap
skriejo žemės rutulį.

Pasaulis nematė ir nežinojo, 
kad jis, prieš pakildamas nuo sta
lo, staiga vėl išblyško, ir despe
ratiškai dairėsi savo gydytojo. Iš 
kambario jis buvo išneštas. Visi 
reporteliai, lankytojai, televizijos 
technikai visa tai matė. Per de
šimtį minučių žinia, it neapvaldo- 
mas gaisras, plito per miestą, 
spaudos klubą, laikraščių redak
cijas, spaudos galeriją, ir senatą, 
kai jo nariai rinkosi posėdžių sa- 
lėn baigti Roberto A. Leffing- 
well’io bylos.

Vertė M. L. Burniškis 

skirtas “Kęstučio” draugovės 
draugininku. Tuo laiku Vyriau
siuoju Skautininku ir Kauno Tun- 
tininku buvo s. Kuprionis. 1930, 
m. įvyko Skautų Vyčių Suvažiavi
mas “Aušroje”. Tais pat metais 
jis davė skautų vyčių įžodį, šv. 
Jurgio proga jis pakeltas į paskau- 
tininkio laipsnį. 1931 m. Šefo ap
dovanotas žymeniu “Už Nuopel
nus”. 1932 m. už veiklumą ir ak
tyvų darbą pakeltas į skautininko 
laipsnį. 1933 m. buvo šefo apdo
vanotas “Lelijos Ordinu”. Norė
damas tinkamiau pasiruošti skau
tų vadovavimui, jis 1932 m. baigė 
Miško ženklo mokyklą Garzery, 
Latvijoje, kuriai vadovavo Latvi

jos skautininkai Baltpurvinš ir 
Klietnieks. Lankantis broliams 
latviams iš Jelgavos, “Kęstučio” 
draugovė, vadovaujama ps. V. Če
po, rūpinosi svečių brolių priėmi
mu ir supažindinimu su Lietuva. 
To apsilankymo proga “Skautų 
Aidas” paskyrė vieną savo numerį 
apie latvių skautus, o “Ugun- 
skurs” apie lietuvių skautus. Lat
viai, susižavėję maloniu V. Čepo 
priėmimu, apdovanojo jį vado 
garbės žymeniu. V.S. V. Č,epas 
yra išėjęs gerą stovyklavimų mo
kyklą. Jis dalyvauja 1927 m. pir
mojoje paruošiamojoje Tautinėje 
Stovykloje (420 dalyvių), 1928 m. 
pirmojoje Tautinėj Stovykloj (700 
— 800 dalyvių), kurioje vadovavo 
ūkio skyriui. Lankantis žinomam 
skautų veikėjui vilniškiu! s. žiž- 
marui su savo draugove, V. Čepo 
vadovaujama draugovė buvo vil
niškių svečių palydovė ir organi- 
zuotoja iškylos Palangon.

1934 — 1936 metais V. Čepas 
išvyksta į užsienius studijoms ii 
skautiškoj veikloj dėl jų nedaly
vauja. Bet prieš studijas prade
dant dalyvauja beveik kiekvieno
je reprezentacinėje draugovėje, 
vykstančioje į užsienius atstovau
ti Lietuvą. 1932 m. jis išvyksta su 
reprezentacine draugove į estų 
Tautinę Stovyklą Perni ir eina jo
je ūkio vadovo pareigas. 1933 m. 
vyksta su lietuvių reprezentacine 
draugove į Tarptautinę Džiambo- 
rę Vengrijon kaip programos ve
dėjas laužavedys.

Po savo studijų užsieny 1936 
m. grįžta į Lietuvą ir yra paski
riamas Vadijos nariu bei skautų 
vadovų žurnalo “Skautybės” re
daktorium.

Tremtyje jis tampa lietuviško
sios skautijos pirmasis Vyriausias 
Skautininkas, vėliau Pirmijos Pir
mininkas. Tremty jis taip pat da
lyvavo beveik visose Tarptautinė
se Džiamborėse: 1947 m. Prancū
zijoje — Moissone, 1955 m. Nia
gara Falls, 1959 m. Filipinuose. 
Taip pat jis nepamiršo ir tauti
nių stovyklų, įvykusių 1948 m. 
Timmendorfer Strand ir 1958 m. 
įvykusioje Amerikoje. V. s. dr. V. 
Čepas už nepaprastą darbą ir pa-

UKRAINIEČIŲ JAUNIMAS VIKTORIJOJ
Rašo: Algis, nuolatinis “J. Kvieslio” bendradarbis

Paviršutiniškai pažvelgus į uk
rainiečių jaunimą, atrodo, kad 
jis labai panašiai veikia, kaip ir 
mes. Esamos organizacijos labai 
panašios į mūsų. Tik arčiau susi
pažinus, pamatai jų žymiai griež
tesnę discipliną. Ar ji tinkamai 
visur pritaikoma ar ne, tai jau 
kitas klausimas. Visos jų organi
zacijos yra ryškiai tautinės. Jos 
pagrindinai remiasi savaitgalio 
mokyklomis, kuriose mo
koma ukrainiečių kalbos, geogra
fijos, istorijos, literatūros ir dai
nų. Viktorijoje jų yra 22 su 950 
mokinių. Mokoma šeštadieniais ir 
sekmadieniais po pietų. Mokyklas 
tvarko ir prižiūri Australijos uk
rainiečių centrinis mokyklų ko
mitetas (Ukrainska Centralna 
Školna Rada w Australij). Religi
ne programa rūpinasi katalikų ir 
stačiatikių dvasiškiai. Dėl religi
nio konfesinio skyriojimosi tačiau 
nejaučiama jokios įtampos nei 
ukrainiečių mokyklose, nei pačio
je jų bendruomenėje. Visus ap
jungia ukrainiečio kilmė ir norus 
išlaikyti savo tautybę, kad laikui 
atėjus galėtų kilti nepriklausoma 
Ukrainos valstybė.

SKAUTAI
Tai stipriausia ir drausmingiau

sia ukrainiečių jaunimo organi
zacija. Centrinė vadovybė yra 
Sidnėjuje — Ukrainska Krajowa 
Plastova Staršyna. į skautus te- 
priimami tik tie, kurie lanko uk
rainiečių savaitgalio mokyklas ir 
kursus. Pastarieji labai panašūs 
mūsų lituanistiniams kursams. 
Viktorijoj iš viso yra 185 skautai, 
kurių daugumas Melburne. Yra 
tačiau skautų padaliniai Geelon- 
ge, Ballarate, Wodongoje. Orga
nizacija nėra registruota ir veikia 
tik savosios išeivijos ribose. Ne
senai už Geelongo, netoli pajūrio, 
nusipirko 114 akrų stovyklavietę, 
kuriai mokėjo £ 2000. Iki 13 me
tų jaunesnieji skautai, nuo 15 iki 
18 m. skautai, gi turintieji per 
18 m. — vyresnieji skautai. Taip 
pat pagal amžių skirstosi ir mer
gaitės. Skautai apjungti į drau
goves, kurios padalintos į skiltis. 
Skiltys veikia atskiruose prie
miesčiuose, kurios turi vieną vy
resnį instruktorių. Skilčių sueigos 
vyksta kas savaitę. Pravedami 
konkursai tarp skilčių. Daug dė
mesio skiria sportui. Organizuo
jami šokiai, kur šokama ir tau
tiniai šokiai bei pravedami žaidi
mai. Naudojamasi Sunshino ir Es- 
sendono ukrainiečių namais, o 
taip pat privačiomis patalpomis.

Vykstama iškyloms ir geguži
nėms. Vasarą stovyklaujama 2 sa
vaites. Į stovyklą tėvai ir svečiai 
teįsileidžiami sekmadieniais ir tai 
tik 2 valandom, šiais metais visos 
Australijos ukrainiečiai skautai 
suskrenda į Viktoriją. Stovyklaus 
savo naujojoj stovyklavietėje prie 
Geelongo.

SUM
Sum — ukrainiečių jaunimo są

junga (Špilka Ukrainskoji Molo- 
di). Tai bendro, populiaraus pobū
džio jaunimo organizacija, nacio
nalistinė, remiama daugiausiai 
vienos politinės grupės. Veikia vi
sos Australijos ribose. Federali
nis tos organizacijos komitetas 
yra Melburne, gi kiekvienoj vals
tijoj yra poskyrių komitetai. Or
ganizacija veikia skyriais, kur 
nariai dar sudalinti pagal amžių 
į grupes. Viktorijoj SUMo yra 12 
skyrių. Ruošiami susirinkimai su 
paskaitomis ir šokiais. Praeitą va
sarą Viktorijos valstijos SUM bu
vo suruošęs savo nariams vasa
ros stovyklą, kur dalyvavo apie 
200 narių.

siaukojimą atsikūrusiai tremtyje 
Lietuvių Skautų Sąjungai 1948 m. 
apdovanotas “Geležinio Vilko” 
augščiausiu Skautų Sąjungos žy
meniu, esant Pirmijos Pirminin
ku v.s. K. Palčiauskui.

Nemielas Lietuvos okupantams 
skautiškasis veikimas tremtyje. 
Jie per savo laikraštpalaikius pra
deda niekinti mūsų brangius skau
tų veikėjus. Gaila, kad ir kai ku

STUDENTAI

Studentai yra susibūrę į sąjun
gas prie atskirų universitetų. Jo
kių metinių ukrainiečių studentų 
suvažiavimų neįvyksta. Melburno 
universitete studijuoja apie 40 
studentų. Praeitą vasarą melbur- 
niškių viena grupė buvo nuvažia
vusi į Sidnėjų, gi kita į Adelaidę 
susitikti su tų universitetų uk
rainiečiais studentais. Ta proga 
suruošiamos diskusijų popietės. 
Iš kitų Australijos universitetų 
ukrainiečių studentų grupės atsi
lanko tokioms pat diskusijoms į 
Melburną.

SPORTININKAI

Melburne yra du ukrainiečių 
sporto klubai. Populiarus yra fut
bolas (soccer): Melburne 4 ko
mandos ir Geelonge 1. Lošia šach
matus. Suvažiavimų neruošia, bet 
nuvažiuoja rungtynėms į kitų 
miestų ukrainiečių kolonijas.

MENAS

Veikia dvi tautinių š o- 
k i ų grupės — centrinė susi
būrusi ukrainiečių Essendono na
muose, kita gi grupė repetuoja 
Sunshine. Pasirodo tautinių šven
čių progomis ir atstovauja ukrai
niečiams tarptautiniuose pasiro
dymuose. Yra 45 asmenų cho
ras. Po Kalėdų koncertuos 
Sidnėjuje ir Adelaidėje. Anų mies
tų ukrainiečių chorai ateinančią 
vasarą atvažiuos su koncertais į 
Melburną. Yra dar dramos 
klubas. Kasmet suvaidina 
bent po vieną veikalą. Kitas dra
mos būrelis yra Sunshino prie
miestyje. Geelongas turi savo dra
mos būrelį.

Sovietų Sąjungos 1959 m. gy
ventojų surašymo duomenimis 
Ukrainoje gyvena 41.893.000 žmo
nių. žinoma, ne visi ukrainiečiai, 
nes turi būti nemaža priemaiša 
rusų. Sostinėje Kijeve 1.100.000 
gyventojų. Australijoje yra 25.000 
ukrainiečių. Viktorijoj gyvena 
7.000, iš kurių 5.500 Melburne. 
Turi ukrainiečiai Australijoj 2 
vyskupus — stačiatikių ir rytų 
apeigų katalikų. Abu vyskupai gy
vena Melburne, čia yra dveji 
ukrainiečių namai. Nesenai par
duota centriniai South Melburno 
namai, o jų vietoje nupirkta Es- 
sodone buvęs Kinas už £ 23.000. 
Mažesni namai yra Sunshine. Di
džiausia ukrainiečių išeivijos gru
pė gyvena Kanadoje — 400.000.

Su ukrainiečiais išeiviais bei 
politiniais emigrantais lietuviai 
palaiko labai artimus santykius. 
Bičiulystė su ukrainiečiais yra 
labai sena — tai dar nuo tų lai
kų, kai mūsų didieji kunigaikščiai 
valdė Ukrainą. Ukrainiečiai savo 
istorijoj mini tuos laikus labai 
simpatingai lietuviams. Nuostabu, 
tiesa, ir retai taip atsitinka. Al
girdo ir Vytauto laikų Didžioji 
Lietuvos kunigaikštija buvo tikra 
jungtinių tautų valstybė, kur ir 
gudai ir ukrainiečiai turėjo pilną 
tautinę laisvę, nes niekas jų ne
sistengė nutautinti ar jų tikėjimo 
paglemžti. Lietuviai buvo perdaug 
tolerantingi, net tiek, kad patys 
nutautėdavo. Pamiršus tačiau se
nuosius laikus, šiandien ukrainie
čių tautoje matome galingą sąjun
gininką rusiškajam jungui nusi
kratyti, nes vieni ir kiti siekiame 
nepriklausomybės.

rie esantieji tremtyje tautiečiai 
pradeda talkinti mūsų tautos pa
vergėjams. šiomis dienomis ir mū
sų dabartinis Pirmijos Pirminin
kas v.s. dr. V. Čepas susilaukia 
nepamatuotų puolimų ir šmeižtų. 
Kas trokšta mūsų sąjungos tvir
tėjimo ir klestėjimo, nepaklus pa- 
tamšėse gaminamiems prieš mūsų 
garbingus veikėjus šmeižtams.

A. Krausas
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TAUTINĖ BENDRUOMENĖ IR JAUNIEJI

EGZAMINAI
šiuo metu beveik visas mūsų 

jaunimas laiko egzaminus ar sėdi 
prie knygos ir jiems ruošiasi. Tai 
labai svarbus metų laikotarpis. 
Daug kas nuo to priklauso. Išlai
kysi egzaminus, tai pateksi į 
augštesnę klasę, pereisi į vyres
ni universiteto kursą. Baigsi 
augštesniąją mokyklą, tai atsivers 
durys į augštuosius mokslus, kur 
sieksi gilesnio pažinimo ir profe
sinės specialybės. Įsigijęs univer
siteto' diplomą bei mokslinį laips
nį, visai kitaip pasijausi apsišar
vavęs tai gyvenimo kovai, kuri 
neišvengiama modernioje ben
druomenėje, kur tiek mokytų, 
tiek besigrumiančių ir lenktyniau
jančių.

Mūsų gyvenimo sąlygos verčia 
augštesniąją mokyklą baigti kuo 
geriausiai, nes tada kelias atvi
ras gauti stipendijai. Turtuolių 
vaikai gali dėl to ir nesirūpinti, 
o mūsų tėvai tik sunkiai dirbda
mi įstengia vaikus mokyti. Paga
liau jie ima jau ir senti.

Universitetą stipendininkui ir 
eilinio darbininko tėvų vaikui rei
kia baigti greičiausiu laiku. Ten
ka todėl pasirinkti vieną mokslo 
šaką ir prie jos susikoncentruot. 
Renkamasi tokia sritis, kuri pa
tinka, kuri domina, žinoma, ir 
Čia bus dalykų, kurie nuobodūs, 
kuriems reikia įsitempti. Bet to 
neišvengsim, nežiūrint kad tikrai 
širdies dalyką būsim pasirinkę. 
Blogiausiai, kai imame blaškytis. 
Jauną žmogų daugelis dalykų do
mina, o ypač išgirdus skambius 
mokslo sričių pavadinimus. Reikia 
sustoti ties minimumu. Baigus bus 
galima susidomėti ir kitomis ša
komis, jei tik bus noro ir ištver
mės.

O kaip su lituanistiniais daly
kais? Australų mokykloje bei uni
versitete jų nėra, todėl ir tokių 
“egzaminų popierių” negauname. 
Lietuviui lituanistiniai dalykai 
yra tas pats, kas anglui anglų 
kalba ir literatūra. Be jų neišlai
kysi egzaminų, nepateksi į uni
versitetą. Be susidomėjimo litua-« 
nistiniais klausimais ir reikalais, 
be lietuviškos dvasios nebūsim 
lietuvių bendruomenės šviesuo
liai, nebūsim jos vadovai. Lietu
vių gi išeivija laukia naujos švie
suolių kartos. Po mokyklinių eg
zaminų atsisėskim vieną vakarą 
ir susumuokim, ką per 1960 me
tus esam įrašę į lituanistinių eg
zaminų “popierį”. Ar dalyvavom 
lietuvių organizacijose, ar gerai 
atlikom pareigas? Ką parašėm lie
tuvių spaudai ir kiek? Kiek lie
tuviškų knygų perskaitėm, kaip iš 
viso su rašymu ir skaitymu? Ko
kius lietuvių laikraščius skaitom? 
Ką anglų kalba bibliotekoje esam 
skaitę apie lietuvius, Lietuvą, lie
tuviškus reikalus? Kiek lietuviškų 
knygų esam nusipirkę? štai visa 
eilė klausimų lituanistinių egza
minų popieriui.

Manytumėm, visai būtų gerai, 
kad lietuvių jaunimo organizaci
jos net tikrai raštu pareikalautų 
savo narius atsakymo į šiuos ar 
panašius klausimus. Skautų tun- 
tininkai ir draugininkai, keldami 
skautus bei skautes į augštesnius 
laipsnius ar skirdami augštesnėm 
pareigom, galėtų reikalauti litua
nistinių klausimų raštiško atsaky
mo. Nėra kalbos apie lietuvių sa
vaitgalio mokyklos baigimą. Sa
vaime suprantama, kad tą esam
atlikę.

Vaikystėje svarbu meile 
ir draugystė

Kiekvienas žmogus trokšta kur 
nors priklausyti, kur nors jaustis 
savas, suprastas ir reikalingas. 
Mažam vaikui be galo svarbu būti 
tikram, kad jo motina ir 
tėvas jį myli, kad, koks 
jis bebūtų, ką bepadarytų, bent 
jiems jis yra geras, protingas, 
gražus ir visuomet reikalingas. 
Auklėtojai žino, kaip liūdni ir 
nelaimingi būna vaikai pamesti
nukų ar našlaičių namuose, kur 
nors ir niekas jų neskriaudžia, 
betgi niekas jų individualiai ir 
nemyli, niekas nesidomi, niekam 
jie nėra savi. Todėl pažangiuose 
kraštuose skaitlingas prieglaudas 
stengiamasi pakeisti kad ir dirb
tinom šeimom: vaikai padalinami 
į mažus, aštuonių devynių narių 
būrelius, ir jiems paskiriamas vie
nas tėvo ar motinos pareigas ei
nąs globėjas, kuris stengiasi sa
vo augintinius artimai pažinti, 
jais domėtis ir jiems sukurti glau
džiai ir intymiai susijusio vieneto 
gyvenimo iliuziją.

Kai vaikas pradeda eiti į mo
kyklą, didžiausias jo rūpestis ir 
troškimas yra susirasti d r a u- 
g ų, būti priimtam į kokį nors 
jų būrelį, nelikti vienam nuoša
lyje. Jo džiaugsmo ar nuolatinio 
sielvarto, laimės ar nelaimės iš
gyvenimas tik maža dalimi pri
klauso nuo jo pasisekimo mokan
tis bei santykiaujant su mokyto
jais. Jam svarbiausia sugyventi 
su kitais mokiniais, priklausyti, 
nebūti išskirtam.

Tarp savųjų įveikiama 
vienatvė

Ir suaugusiį žmogų vienatvė 
gali slėgti sunkiau negu bet kas 
kitas, ypač kad vienatvė nebūti
nai reiškia fizinį atsiskyrimą. Jei 
žmogus jaučiasi kitoks, nesupras
tas, negalįs dalintis savo mintimis 
bei išgyvenimais, tai jis yra vie
nišas kad ir minioj, kad ir ben
drabutyje, kad ir lageryje. Ta
čiau užtenka kelių ar net vieno 
draugo ar bičiulio, 
kad ta vienatvė būtų išsklaidyta, 
ir kad žmogui reikalingas priklau
somumo jausmas būtų atstatytas. 
Taip žmogus, kuris visą dieną pra
leidžia dirbdamas tarp svetimų, o 
kartais ir nejaukių bei nedrau
giškų žmonių, net ir jų niekina
mas, nėra nelaimingas, jei žino, 
kad nors vakare po darbo, jis su
ras ar šeimą, ar organizaciją, 
ar draugų būrelį, tarp kurių jis 
savas, klausomas, suprantamas 
ir branginamas.

Vyresnieji lietuviai tremtiniai, 
atsiradę toli šuo savo krašto, il
gesnį ar trumpesni laiką visi sun
kiai išgyveno vienatvės, svetimu
mo ir nepritapimo jausmą. Da
bar, po šešiolikos klajonių ir iš
eivijos metų, tas jausmas yra nu
galėtas. Vienam kitam pasisekė 
ištirpdyti ledus, susirasti draugų 
ir būti bent dalinai priimtam į 
australų visuomenę; kaikurie vie
natvę nugalėjo darniame savo šei
mų ir savo vėl atrastų senų bičiu
lių būrelyje. O visi, visi be išim
ties, įaugo savais, visuomet pri
imtais ir branginamais, visuomet 
svarbiais ir reikalingais nariais iš
eivijos tautinėje lietuvių ben
druomenėje.

Tautinę Bendruomenę 
jungiantieji momentai
Tautinės bendruomenės išauga 

natūraliai, ne kaip kokie klubai

jų narius jungiantį pagrindą, ben
drą ideologiją. Į tautines ben
druomenes žmonės buriasi jieško- 
dami vienas kito ir prarastos sa
vo gimto krašto dvasinės aplinkos. 
Juos jungia bendra kilmė, 
kalba, bendri išgyve
nimai ir panašūs praeities 
prisiminimai. Jiems ne
reikalingi jokie specialūs kreden
cialai.

Visame pasaulyje pasklidę lietu
viai priklauso savo tautinei ben
druomenei. šalia visus apjungian
čios kilmės, bendro į save pana
šių žmonių ilgesio ir troškimo 
nugalėti vienatvę bei nepritapimą, 
juos dar riša visiems bendras 
lojalumas Lietuvai, 
troškimas padėti savo skriaudžia
miems broliams ir pasiryžimas 
nenustoti laisvam pasauliui liudy
ti apie Lietuvai padarytą skriau
dą bei kovoti, kad ta skriauda bū
tų atitaisyta.

Bendruomenės 
šakotumas

Australijoje per dešimtį ar dvy
liką čia gyvenimo metų lietuvių 
tautinės bendruomenės išaugo j 
plačius, judrius ir gyvastingus 
vienetus. Turime savo savaitgalio 
mokyklas, spaudą, namus, orga
nizacijas, profesines grupes, lie
tuvių pamaldas, daugybę parengi
mų, susibūrimų. Kaip kam besi
sektų ar nesisektų įsijungti į aus
trališkąją visuomenę, savo ben
druomenėje visi yra užsitikrinę 
sau pilną ir dvasiškai turtingą 
gyvenimą: čia visuomet visi yra 
priimti ir reikalingi, visuomet 
lengva susirasti draugų, visuomet 
yra kam būti naudingam.

Per tą dešimtį metų Australi
jos lietuvių tautinę bendruomenę 
kūrę ir ugdę žmonės dešimčia 
metų pasenėjo. Ateis diena, kada 
jie vienas po kito išnyks. Ar su 
jais išnyks ir jų atliktas darbas, 
ar, priešingai, jis bus dirbamas 
ir toliau, vis plačiau, vis intensy
viau, apimdamas vis daugiau gy
venimo sričių, priklausys nuo tų, 
kurie juos seks, tai yra nuo šian
dienos jaunimo.

Jaunimas todėl turi suprasti, ką 
jiems reiškia tautinė lietuvių ben
druomenė. Jų, tiesa, nebesieja su 
Lietuva laimingesnės praeities 
prisiminimai, kaip jų tėvus; ir sa
vo tarpe jie neberišami vienas su 
kitu bendrų karo, tremties ir 
emigracinio įsikūrimo sunkumų iš
gyvenimų. Jų kalba ir auklėjimas, 
bent paviršutiniškai, nebeišskiria 
jų iš australiškosios visuomenės.

Tautines Bendruomenės 
Reikšmė Jaunimui

O visdėlto tautinė bendruome
nė ir jų gyvenimą praplečia ir 
praturtina ir juos apsaugoja nuo 
vienatvės sielvarto. Kaip vaikai 
brangina tėvų kruopščiai per il
gus metus surinktą ir sutaupytą 
turtą, kuris jiems paliktas gina 
juos nuo ekonominio vargo ir už
tikrina jiems lengvesnę ateitį, taip 
jie turi branginti ir tą kitą ne
mažiau svarbų palikimą. Lietuvių 
jaunimas yra privilegijuotas tu
rėdamas savo bendruomenę. Jiems 
negresia pavojus pražūti plačioje 
minioje ir nereikšmingume. Jie 
apsaugoti nuo-nuobodumo, vienat
vės, nuo prisitaikymo ir savų atsi
sakymo sunkumų. Nors išore jie 
patys ir nebesiskirtų nuo vietinių 
žmonių — jų tėvai, seneliai ir 
giminės skiriasi. Jie patys buvo 
išauginti skirtingoje dvasioje ir 
skirtingų papročių. Su vietiniais

kuriuos, vardan draugystės, rei
kia dažnaiusiai nutylėti, paslėpti, 
neparodyti. O tas nutylėjimas bei 
nuslėpimas yra nuolatinis savęs 
žeminimas, atsižadėjimas, kuris 
anksčiau ar vėliau pasidaro giliai 
skausmingas. Tik tarp savųjų nė
ra ko nutylėti nei prie ko taiky
tis, nei ko aiškintis — visi vienas 
kitą supranta. Ir būti priimtam 
nereikia jokios pastangos: užten
ka būti lietuviu, ir lietuvių du
rys visur atviros. Kad ir po visą 
Australiją ar net pasaulį keliau
damas, kuone kiekvienam dides
niam mieste lietuvis susiranda sa
vų. Be formalių supažindinimų, 
be rekomendacijų bei garantijų 
visur jis priimamas, laukiamas, 
vaišinamas. Tautinė bendruomenė 
padarė tai, kad turime lyg ir gi
minių visame plačiame pasaulyje. 
Nelaimėje visuomet yra į ką 
kreiptis, džiaugsme — su kuo 
dalintis. Bendruomenė ir yra pa
naši į plačiai išsiplėtusią šeimą, 
jai priklauso tėvai, giminės, jų 
bičiuliai ir jų bičiulių bičiuliai. 
Kad ir kiek kartų jaunam lietu
viukui reiktų keisti gyvenamą 
vietą ar mokyklą, jam niekur ne
reikia bijoti pasidaryti vienišu ir 
nepritapusiu, jis vis ras ar tai lie
tuvišką organizaciją, ar būrelį, ar 
bent pavienių tautiečių, į kurių 
tarpą jis iš karto priimamas, vi
suomet laukiamas ir savas.

Taigi, ne vien pirmajai išeivių 
kartai, bet ir jaunimui, ir atei- 
nančiom kartom tautinė bendruo
menė yra lyg savų namų sienos, 
tėvų palikimas, turtas vertas sau
gojimo ir branginimo.

Lietuvių kalbos reikšmė
Tačiau, kad tuo turtu galėtų 

naudotis, reikalingas raktas: na
tūraliai esame viens kitam sa
vi, vieni pas kitus, kad ir sveti
mus, priimami tik tol, kol turime 
visus jungiantį ryšį — savo lie
tuvišką kalbą. Todėl savo kalba 
puoselėtina ir saugotina. Kad, die
na iš dienos angliškai kalbėdami, 
skaitydami, mokydamiesi, savo 
lietuviškąją kalbą išsaugotumėm, 
turime sąmoningai ir atkakliai 
ryžtis savųjų tarpe tekalbėti lie
tuviškai, branginti savo mokyk
las, kursus, mokytis lietuviškų 
dainų, skaityti lietuviškas knygas, 
rašyti lietuviškai, šitaip išlaiky
sime savitarpio ryšį ir jį perduo
sim ateities kartoms.

Pareigos lietuvybei
Kartu su palikimu jaunimas iš 

vyresniųjų paveldi ir pareigą: 
lojalumą Lietuvai ir pasiryžimą 
jai padėti. Augantiems lojalumo 
sąvokas aiškinti nereikia: kasdien 
ji primenama jiems: jie moka būti 
nuoširdžiai lojalūs savo mokyklai, 
savo sporto grupei, savo drau
gams. O ar neglaudžiau kiekvie
nas yra sujungtas su savo tėvais 
ir šeima, negu su mokykla ar 
sporto grupe? Jei ten priklauso 
lojalumas, tai tuo labiau čia. O 
lojalumas savo kraštui yra pra- 
plitęs lojalumas savo šeimai, 
žmonėms, kurie mylimi ir artimi. 
Nežinia, kada to lojalumo įrody
mo iš mūsų bus pareikalauta. Gal 
labai greitai, o gal už dvidešim
ties metų ar dar vėliau pasaulio 
įvykiai taip susidėstys, kad ir 
Lietuvos likimas bus sprendžia
mas iš naujo. Gal tie pusbroliai 
ar pusseserės, su kuriais dabar 
susirašinėjame pasakodami smulk
menėles apie savo namus, mo
kyklas, atostogas,, gal jie vieną 
dieną mus pašauks ir prašys už
tarti juos laisvame pasaulyje, 
skelbti apie jų kovą spaudoje, 
jieškoti lėšų jiems padėti, arba 
grįžti pas juos ir drauge su jais 
imtis atkūrimo darbo, šiandienos 
jaunimas paveldi pareigą būti 
pasiruošusiais tokiam šaukimui.

MILŽINKAPIAI
(Vėlinių proga pagal Vincę. Krėvę)

Daug yra gražių vietų mūsų 
tėvynėje, bet visų gražiausia ir 
garsiausia tai Dainavos šalis. Gar
si ji savo kalneliais, tamsiomis gi
riomis, sriauniomis upėmis ir upe
liais, giliais ežerėliais.

Ten kur Merkys bėga, yra 
augštas kalnas, o ant to kalno 
garsioji pilis Merkinė. Garsi buvo 
Merkinės pilis, garsi ir bajorų 
Kirklių giminė, kuri toje pilyje 
gyveno. Jų buvo keturi sūnūs, 
kurie vienas už kitą narsesni. Kai 
sūnai suaugo, tėvas siuntė Zubrį 
— vyriausiąjį pas Kęstutį, gi du 
jaunesniuosius pas Algirdą. Jau
niausią j į namie paliko. Raitelius 
iki vartų palydėjo tėvas su mo
tinėle, akimis palydėjo juos ir ba
joro kindžio dukrelė Meilužė.

Trys metai praslinko, dar ne
grįžo sūneliai, narsūs Dainavos 
raitužėliai. Gailiai verkė sena mo
tinėlė dėl savo sūnelių. Ilgėjosi 
ir jaunos Meilužės širdelė. Maža 
kregždelė parnešė linksmą žinią: 
grįžta du sūseliai, du bajoro Kir
klio raitužėliai. Bet nesidžiaugė 
motinėlė, nesidžiaugė Meilužė — 
abi jos laukė trečiojo, jaunojo 
Zubrio. Vienos dienos ankstų ry
tą įjojo Zubrys Merkinėn. Džiau
giasi visi: ir tėvas, ir motinėlė, ir 
jaunoji mergelė Meilužė. Senas 
Kirklys norėjo iškelti puotą, kad 
pasidžiaugtų jis ir jo kaimynai. 
Bet Zubrys: “Kelsi puotą, kai 
Meilužę vesiu!”

Tris dienas, tris naktis puota 
tęsėsi, kai Zubrys Meilužę vedė, o 
ketvirtą visi išjojo girion žvėrių 
medžioti. Išjojo ir Zubrys su Mei
luže. Tamsi naktis, bet Zubrys vis 
dir vijo briedį ir bevydamas girdi 
trimito balsą. Niekur nieko nepa
matyti — jis vienaas nuklydęs! 
Bet kur gi Meilužė, jaunoji žmo
nelė? O čia ir kryžiuočiai jam ke
lią pastoja. Prasiveržė narsusis 
Zubrys per priešų eiles, perplaukė

Nemunėlį ristuoju žirgeliu. Bet 
Merkinės pilyje nėra Meilužės ir 
jauniausiojo Kirklio sūnaus Krio- 
kio. Rytą apstovo pilį kryžiuočiai. 
Jie ne vieni buvo, bet priešais ve
dėsi surištą Meilužę ir jauniausią- 
jį Kirklio sūnų. Juokėsi kryžiuo
čiai sakydami: “Liekite dervą ir 
karštą vandenį! Ar bijote?” Klau
sė vyrai tylėdami, jaunasis Zubrys 
nuo galvos sau plaukus rovė. Tik 
jauniausias Kirklio sūnus Kriokys 
stvėrė ginklą iš kryžiuočio, bet 
tasai neišleido ginklo, tik įsmeigė 
jaunon krūtinėn. Likusi viena 
mergelė, jauno Zubrio žmonelė, 
maldavo vyrus jos negailėti, prie
šą kovoti. Stvėrės Zubrys kilpinė- 
lio, įtempė strėlę ir paleido į sa
vo žmonelę. Buvo didi kova, ir 
jauni Dainavos berneliai vijo prie
šą net į gilų Nemunėlį. Nei vieno 
priešo neliko, nei vienas namo ne
grįžo. Daug ir savųjų krito, tarp 
jų ir Kirklio sūneliai, ir jaunasis 
Zubrys.

Dainavos vyrai sukrovė augštą 
laužą, sudėjo kovoj kritusius, o 
tarp jų keturius Kirklio sūnelius 
ir jaunąją Meilužę. Ir supylė 
augštą milžinkapį Merkio pilies 
gynėjams ir jaunajai Meilužei, ba
joro Kindžio dukrelei, narsiojo 
Zubrio žmonelei.

Ne vienas milžinkapis mūsų tė
vų šalelėj, o šimtai jų. Ir ten, 
kur su kryžiuočiu kovojo, ir ten, 
kur šalelę gynę nuo pikto gudo ir 
klastingo lenko. Ir naujų milžin
kapių supylė, kai mūsų broleliai 
tėviškėlę gynę nuo raudonojo 
maskolio, nuo rudojo germanu. 
Pilnas kraštas milžinkapių! Tik 
kas prie jų Vėlinių žvakutę pa
degs, kas juos apraudos? Motinė
lė apraudos, mergelė žvakutę pa
degs tamsią niaurią rudens nak
tužę.

Genė Katinaitė

ar dirbtinu būdu įsteigtos orga- vienaamžiais besibičiuliaudami, jie
A. Zubras nizacijos, kurioms reikia surasti negali nepastebėti tų skirtumų,

KONKURSAS SKAUTŲ BOKLUI 
SUSKAUTINTI

Džiugo tunto tuntininkas spa
lių 26 d. pasirašė įsakymų, skel
biantį konkursą draugovėms ir sa
varankiškiems kitiems tunto dali
niams Melburno lietuvių namuose 
esančiam skautų būklui suskautin- 
ti. Kiekvienas padalinys ateina su 
savo idėjomis ir dirbiniais. Pa
ruošia dalinio padidintą nuotrau
ką ir įrėmuoja. Nuotrauka turi 
vaizduoti dalinį dirbant, iškylau
jant ar stovyklaujant. Nepriim
tina pozuota nuotrauka. Dėl iš
dėstymo bei modelių patalpinimo

Žinovų manymu, žmogus miega 
ne tiek dėl fizinio poilsio, kiek 
dėl psichinio, žmogaus smegenys, 
ypač celebralinis korteksas (cere
bral cortex) reikalingas poilsio 
miegant. Žinoma, ir ši žmogaus kū
no dalis yra fizinė, bet per ją 
reiškiasi dvasinės žmogaus funk
cijos. Augėlesniosios dvasinės 
funkcijos, — kalbėjimas, atmin
tis, samprotavimas, fantazija, — 
yra lokalizuotos celebralinio kor- 
tekso srityje.

Miegodamas žmogus visą laiką, 
deja, sapnuoja. Prisimena tik tai, 
ką pagauna prieš pat pabusdamas 
ar sapnuoja pusiau miegodamas, 
snūduriuodamas. Sapnuojama 
vaizdais, dažnai be sąryšio, be 
kritikos, be logikos. Maždaug vie
no turinio sapnas vidutiniškai tę
siasi apie 30 sekundžių, bet gali
mi sapnai tik sekundės ar jos da
lies. Turinį sapnams duoda mūsų 
slapti priglušinti norai, baimini
masis, laukimas. Sunkiai virškina
mas maistas, nepatogi miegant 
kūno padėtis, triukšmas lauke, net 
pav. lietaus lašai, širdies sutriki
mai yra fizinės priežastys daž
niausiai labai nemalonių sapnų. 
Dienos įspūdžiai taip pat sukelia 
sapnus.

susitarti su skautais vyčiais Al
binu ir Viktoru Savickais. Kon
kursas baigsis 1961 m. vasario mė
nesį, savaitę prieš Vasario 16-tos 
tunto sueigą. Komisija įvertins 
geriausiai darbą atlikusius dali
nius. Bus paskirti du pryzai — 
atžymėjimai geriausiai darbą at- 
likusiems tunto vienetams.

Tunto Adjutantas

Jieva Didžytė

MANO PIRMOJI 
MEILE

Buvo graži pavasario diena. 
Viskas žydėjo ir kvepėjo. Paukš
telių porelės čiulbėjo medžių ša
kose. Visi gyviai džiaugėsi šiltąja 
saulute. Tą dieną aš pirmą kartą 
jį pamačiau.

Vienas žvilgsnis į jo žibančias 
akis mane visai apsvaigino. Nu
leidau akis ir jutau, kad mano 
širdis kaip būgnas plaka. Bet tuoj 
vėl susigriebiau ir antrą kartą 
jau drąsiau pažvelgiau jam į vei
dą. Jis buvo toks gražus! Jo rudi 
plaukai spindėjo saulėje. Toks 
meilutis, kad aš vos besusilaikiau 
neapkabinusi jo ir neišbučiavusi.

Susipažinome. Aš buvau labai 
baili ir nedrąsi iš pradžios, šitokio 
atsitikimo dar nebuvau pergyve
nusi. Bet jis pasirodė toks nuo
širdus ir atviras, kad ir aš netru
kus juokavau ir kalbėjau visai 
laisvai.

Taip gimė mano pirmoji meilė. 
Jis mane mylėjo, aš jį. Aš žino
jau, kad aš niekada nebenorėjau 
su juo skirtis.

Sekančią dieną mes vėl susiti
kom toj pačioj vietoj, šį kartą 
mes tuojau šokom viens antram į 
glėbį, kaip geriausi draugai. Aš 
jį parsivedžiau namo, su tėveliais 
supažindinti. Patiko jis, ir jie no
riai priėmė jį į mūsų šeimą.

Mes ji pavadinom Kudlium. Tai 
buvo gražiausias, išmintingiausias 
šuniukas, kurį aštuonių metų mer
gaitė kada nors yra turėjusi.

Sapno analizavimas priklauso, 
kas jį analizuoja ir kuriam reika
lui. Prietaringi žmonės analizuo
ja sapną, priskirdami jam prana
šingumo, o po to baiminasi patys 
ir gąsdina kitus. Kitaip sapną 
asalizuoja gydytojas bei psicholo
gas. Yra ir pranašingų sapnų. Li
gos inkubacijis periodas, kai dar 
sąmoningoje būsenoje jokių simp
tomų nesuvokiam, gali sukelti 
pradinės ligos stadijos iššauktus 
sapnus. Ko nors baiminimasis, 
menkai sąmoningas nujautimas 
pavojų gali pasireikšti atatinka
mu sapnu. Tada žmogus mano ne
laimę išsapnavęs.
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MUSŲ VEDAMIEJI
Melburno jaunųjų žurnalistų jaunių grupė pas

kutinėje savo sueigoje nagrinėjo vedamojo straips
nio rašymų. Čia spaudžiame jų pirmuosius bandy
mus. J.K. Red.

KALBĖKIME 
LIETUVIŠKAI

Yra pastebima, kad lietuvių 
jaunimas susirinkęs dažniausiai 
tarp savęs kalba angliškai. Nejau
gi jie nesupranta, kad lietuvių 
kalba yra viena gražiausių šian
dien pasaulyje naudojamų. Teisin
gas kirčiavimas ir priegaidė kal
bai suteikia meliodingumo; gau
sybė dalyvinių formų leidžia iš
reikšti įvairiausius minties niu
ansus. Yra faktas, kad australai 
labai gerbia žmogų, kuris moka 
kalbėti, skaityti ir rašyti kuria 
nors svetima kalba. Mūsų jauni
mui yra lengva išmokti lietuvių 
kalbos, nes tai mūsų motinos ir 
mūsų pačių prigimtinė kalba. Tuo 
labiau kad tėvai mielai padeda, 
ir atsidėjusių mokytojų netrūks
ta. Mus gimnazijose moko pran
cūziškai. Kiek iš mūsų važiuos į 
Prancūziją ar kada nors sutiks 
prancūzą ir kalbės prancūziškai? 
Gal vienas iš kelių šimtų! O 
lietuvis sutinka kitą lietuvį ma
žiausiai kartą per savaitę, jei ne- 
dažniau. štai jau ir proga kalbėti 
lietuviškai. Pagalvokim tik, kas 
bus tada, kai sukursim šeimas ir 
turėsim vaikų! Be abejo, mums 
bus malonu, jei mokės jie lietu
viškai. Bet kaip mes išmokysim, 
jei patys nesugebėsim gerai lie
tuviškai kalbėti. Būtų tikrai la
bai gaila, jei su šeimos nariais 
turėtumėm kalbėtis angliškai. 
Sentėvių ir tėvų kalba šeimai su
teikia intymumo, o tuo pačiu ir 
tvirtumo, ir šeimyninės laimės.

Kartą tėvelis yra man pasakęs: 
kuo daugiau žmogus žino, tuo ma
žiau jam ant kupros nešioti. Aus
tralai beveik visi vienakalbiai. 
Jei lietuviai be anglų kalbos mo
kės dar lietuvių, susipažins su jos 
literatūra ir istorija, jų kuprinė 
bus pilnesnė, tačiau lengva, nes 
galva bus šviesesnė, akys plates
nės.

Danutė Jokūbauakaitė

DANUTĖ BUTKEVIČIŪTĖ — BALTUTIENĖ

PAVASARIS MANO SODE
Sugrįžo mano paukštis, šįryt 

pirmą kartą vėl išgirdau jo gai
vališką dainą ir, kai pažiūrėjau 
pro langą, jis tupėjo ant tvoros 
žalsvais blizgučiais nusagstytu 
fraku, balta varliuke pakaklėj, 
lyg būtų ką tik pasiruošęs skris
ti piršlybų.

Jo vardo nežinau. Bet kam tas 
vardas: juk rožė ir kitu vardu 
kvepėtų lygiai maloniai, o mano 
paukštelis mane linksmintų. Anks
ti rytą, dar prieš saulei tekant, 
jis pažadino mane, ir staiga pa
jutau pavasarį širdy. Žiemą jo ne
buvo. Tada turėjau kitą draugą 
— paprastą, nušepusią šarkutę. Ji 
prisistatė ankstyvą rudenį, man 
daržą ravėjant. Gaudė baltas, iš- 
pumpusias karkvabalių lėliukes 
stačiai iš panosės. Skrisdama na
mo, ji matė mane stovinčią prie 
lango ir daugiau manęs nebepa
leido. Aš ją lesindavau kasdien. 
O retkarčiais man užsimiršus, ji 
landžiau snapu pabarškindavo į 
virtuvės langą ir piktai sukvark- 
sėdavo. Bet vieną dieną man žmo
gus pasakė: “Nežiūrėk į kelią!” 
Ir aš žinojau, kad ji tenai, varg
šelė.

Dar liko žvirbliai. Bet jie pil
kosios masės paukščiai — vieno
dai čiauksi ir įkyriai skerbiasi 
vištų padangtėm Kukaburos ir tos 
per pačius žiemos lietus nustoja 
keistai besijuokusios. Galbūt ele
ktros vielos pasidaro perdaug sli
džios, o gal darganas Melburno 
oras atrodo joms juokų never
tas?

Kaip ten bebūtų, dabar man 
nesvarbu, nes turiu savo pavasa

PADEKIME 
MOKSLEIVIAMS

Didelė dalis lietuviško jaunimo 
lanko augstesniąsias mokyklas, 
technikos kolidžus ar universite
tus. Dabar prasidėjo ar tuoj pra
sidės egzaminų laikas, šitie eg
zaminai gali būti lemiantys. Nuo 
jų gali priklausyti visa jaunuolės 
ar jaunuolio ateitis. Lietuvių ben
druomenė turi todėl atsižvelgti ir 
nekrauti studentams pareigų, kai 
egzaminų laikas ateina. Nestudi
juojantys skautų ir kitų organi
zacijų nariai turi laikinai perimti 
studijuojančiųjų pareigas. Daugu
mas nesupranta, kiek laiko ir dar
bo studentams reikia pašvęsti, 
kad tinkamai egzaminams pasi
ruošus. Gal kas mano, kad jei kas 
pasirinko studento kelią, tai tegul 
meta savo pašalines pareigas, jei 
nepajėgia jų pildyti? šitoks sam
protavimas yra tačiau neteisingas. 
Mes esam pasiryžę išlaikyti lietu
vybę. Kaip gi kitaip ją išlaikysim, 
jei ne per mūsų jaunimą, o ypač 
per išsimokslinusį, su jo pagel- 
ba? Tad remkime moksleivius ir 
padėkime jiems tinkamai pasi
ruošti egzaminams. Padėti mes 
galime labai lengvai. Svarbiausia, 
kaip jau minėta, atleiskime juos 
tam laikui nuo visokių organizaci
nių pareigų ir nepriekaištaukim 
jiems, jei tuo metu nedalyvaus 
lietuvių sueigose ir pobūviuose. 
Po egzaminų sudarykim sąlygas 
pasilsėti, paatostogauti ir paišky
lauti. Pamatysim tada, kokie po 
egzaminų vėl aktyvūs ir energin
gi bus mūsų studentai ir šiaip 
moksleiviai.

J. Didžytė

TAUTINES 
STOVYKLOS

Stovyklos būna organizuojamos 
supažindinti jaunimą su gamta, 
sustiprinti jų charakterį, pripra
tinti prie sunkesnių gyvenimo są
lygų. Esant skautams lietuvių 

rinį paukštelį, kurs rytais kels 
mane iš miego ir prikėlęs staigiai 
dings. Ir sugrįš tik sutemos laiku 
ir tai nevisada, o tiktai šiltą, 
drėgną vakarą, kada varlės kelia 
koncertą ir žiogai pamišėliai spie
gia išklerusiom dūdom. Jis dar 
palauks, kol šie visai nusikamavę 
sustos ir tik tada pradės savo 
jausmingą meilės giesmę. Mano 
paukštelis!

Štai ką reiškia pavasaris. Pau
kščiai mėlynoj padangėj ir ant 
tvoros, o ant žemės vešli žolė. 
Taip ir traukia kūlium verstis! 
Tik gaila — čia pat gatvė, žmo
nės, mašinos. Medžių sultingi 
pumpurai, kuriuos visą laiką no
rėjai palytėti, patikrinti, vieną 
naktį sprogsta ir rytą atrandi su
siraičiusius, mieguistus lapučius. 
Tada leki pirkti gėlių ir atrandi 
jau eilių eiles prie daigų skyriaus. 
Kai prasiskverbi ir pamatai, kiek 
Čia jų ir kokių įvairių, nebežinai, 
ką bepirkti. Rodos, ir našlaitėlės 
gražiai žydi, ir švento Petro rak
teliai taip žaviai mirguliuoja! O 
lelijos tiesiog tave masina: “Mes 
baltos, kilnios, mes šventųjų gė
lės!” Staiga prisimeni, kad turi 
vietos palikti ir žaliom rūtelėm, 
kurias viena ponia senai tau pa
žadėjo. Tada perki, kas bepakliu- 
vo, prisižadėdama greitai sugrįž
ti ir nusipirkti daugiau.

Vieną rytą patikrinus naujai 
prigijusius rožių kerus, paglosčius 
švelnų, liekną jauno berželio 
stuomenį, tau dingteli mintis, kad 
reikėtų daugiau medžių pasiso
dinti. Žydinčiosios slyvos nesodin
si, nes kaimynas turi, ir tavo gal

stovyklose, sustiprėja jų lietuviš
kas charakteris, susipažįstama su 
naujais draugais, su naujom vie
tom. Kai susirenka krūvon apie 
200 lietuvių jaunimo, tai lietuviš
ka dvasia sustiprėja, šitokioms 
tautinėm stovyklom yra reikalin
ga daug planavimo ir darbo, kol 
jos gali būti suorganizuotos. Vie
nas žmogus rašė “Mūsų Pastogė
je”, kad skautai perdaug laiko 
praleidžia valgio paruošimui ir 
malkų rinkimui. Norėčiau jam 
atsakyti, kad valgio pagaminimas 
yra vienas skautų mokymo už
davinių.

Nors tautinės stovyklos ir kai
nuoja daugiau kaip paprastos tun
to stovyklos, bet aš žinau iš drau
gų, kad jiems visiems geriau pa
tinka tautinės ar rajoninės sto
vyklos. Pirmoj tokioj stovykloj aš 
buvau prie Melburno 1958 metais, 
šiais metais visos Australijos lie
tuviai skautai suvažiuoja stovy
klauti netoli Sidnėjaus. Manoma, 
kad stovyklaus apie 200. Atrodo, 
kad stovykla bus pasisekusi.

J. Meiliūnas

DŽIUGO TUNTO 
BŪKLAS

Melburne, Thornbury priemies
tyje, lietuvių namuose, yra paskir
tas gana didelis kambarys skau
tams. Ant durų juodom raidėm 
parašyta: “Skautų Būklas”. įeini 
ir ką ten matai? Matai tik papras
tą kambarį, kuris jokiu atžvilgiu 
neatrodo esąs skautų būklas. Nė
ra net nė žymės, kad skautai 
naudojasi šiuo kambariu.

Reikia šį kambarį taip .ruošti, 
kad jis pasidarytų tikras skautų 
būklas, kur skautai galėtų pra
vesti savo sueigas skautiškoj ap
linkoj. Kas atsitiko su dirbiniais, 
su kuriais Melburno skautai pasi
rodys paskutinėj rajoninėj stovy
kloj? Kodėl jie nepuošia mūsų 
skautų būklo? Juos pamatę ir kiti 
skautai parodytų, ką panašaus jie 
gali padaryti. Pavyzdžiai paska
tina pagaminti ir visai naujus dir
binius. Jaauniesiems, pavyzdžiui, 
skautams, siekiant patyrimo, bū
tų labai naudinga pažiūrėti Ar
vydo Ramanausko “Mazgus”. Jie 
kažkur ant spintos numesti. Kaip 
organizuoti ir įruošti stovyklavie
tę, gerų minčių galima būtų gau
ti iš Kęsto Ramanausko ir Genės 
Gabaitės modelio, kurį matėme 
džiamborėje. Tebėra, berods, ir 
jis, tik taip pat kažkur užmestas.

Turim paskirtą būklo šeiminin- 

va svaigsta nuo perpildytų vazo
nų kambaryje. Bet kaip su kame
lija? Ar pameni, kur pirmą kar
tą ją matei? Ji augo prie Lurdo 
grotelių konvento darže. Vakaro 
prieblandoj, kai tu skubėjai pa
sitikti mamos, tau ji atrodė tokia 
paslaptinga, tokia išdidi — visa 
paskendusi baltuos žieduos. Ir ki
tą rytą stiebeisi per mūrinę tvo
rą dar kartą į ją pažiūrėt. Sode
ly vaikščiojo vienuolės, lėtai per 
pirštus leisdamos rožančiaus ka
roliukus.

Taigi nusipirksi kameliją ir pa
sodinsi prie savo namo, rytmeti
nės saulės pusėj, netoli magnoli
jos. šį metą nežydės, bet kitą 
pavasarį ir kiekvieną sekantį ji 
pirmutinė dar žiemai dienojant 
pasipuoš, nekantriai laukdama pa
vasario.

O dabar išeisiu pažiūrėt, kodėl 
tos varnos irzliai krankščioja sodo 
gale. Gal jieško savo seno lizdo 
plačiašakės pušies šakose? Galė
čiau pasakyti, kad jojo nejieško- 
tų. Landrieji kaimyno berniukai, 
konkorėžiais bemušinėdami, senai 
nukrapštė jį. Dabar, tikriausiai, 
laiko savo kambary ant spintos ar 
mokykloj ant lentynos ir, progai 
pasitaikius, rodo pirštu, kita ran
ka kumštį varydamas draugui į 
pašonę: “Matai, ten mano lizdas! 
Aš jį atradau pušies viršūnėje”. 
O gal tą suvargusį lizdą, beyran
tį lizdą jau senai išmainė į pa
veiksliuką ar vienaratį traukinio 
vagoną, ar spalvotos kreidos ga
baliuką. Bet šakų daug anoj pu
šyje ir daug pernykčių konkorė- 
žių bei virbelių apie ją. Galės var
nos ir naują lizdą susikrauti.

Oras giedras, gėlėm iškvėpintas. 
Taip ir traukia bėgt ir dirbt pa
vasario darbus. Ir man reikės 
skubėt prie lopetos, ant naujai iš
varpytos lysvės paliktos.

ATVYKUSIEJI IŠ LIETUVOS RAŠO
PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI 

VAKARŲ VOKIETIJOJE

Susidarius galimybei išvykti į 
laisvąjį pasaulį, daugelis jaunuo
lių ir merginų atsidūrė dvasinių 
svyravimų kryžkelėje. Ir tai sa
vaime suprantama. Tai daugumo
je yra jaunuoliai, gimę karo me
tais, augę ir mokęsi tarybinėje 
mokykloje. Apie gyvenimą vaka
ruose jie težino tiktai iš tėvų pa
sakojimų ir senų užsilikusių kny
gų. Gerai pažįstamas yra tiktai 
dabartinis gyvenimas Tarybų Są
jungoje.

Mokiausi tenai 11 metų ir kas 
dieną vis daugiau klausimų kilda
vo. Jeigu įstatymas užtikrina kal
bos ir spaudos laisvę, tai kodėl 
trugdomos “Amerikos Balso” ra
dijo laidos? Kodėl neįvedama tik
rai demokratiška rinkimų siste
ma? Kokia gali būti demokratija 
šalyje, kurioje valdžios vairas yra 
vienos partijos rankose.

Tai yra klausimai, kurie kilo 
man mokyklos suole ir brendo 
manyje, išėjus į gyvenimą — pra
dėjus dirbti. Ir šis noras pažinti 
buvo vienas iš daugelio stūmok
lių, kurie vertė mane išvykti Vo
kietijon.

Įvairūs pasiruošiamieji darbai, 
kelionė iš rytų į vakarus turėjo 
nemažos auklėjamosios reikšmės. 
Pro traukinio langus praslinko,

lyg kino filmo juostoje, vaizdai, 
rodantieji gyvenimą abiejose gele
žinės uždangos pusėse. Jeigu, 
įvažiavus į Vokietijos Federaty
vinę Respubliką, mačiau kruopš
čiai suartus dirvonus, asfaltuotas 
gatves kaimuose, tai rytuose vi
sur matėsi apsileidimas, nesuinte
resuotumas atlikti pavestą darbą. 
Išvada iš to bus, kad privatinė 
nuosavybė yra žymiai pranašesnė 
už kolektyvinę. Kolūkis atlieka 
tiktai tą, kas reikalinga jo egzis
tencijai palaikyti, o laisvos žemės 
ūkio darbininkas stengiasi pakel
ti savo sklypo derlingumą, suin
teresuotas kokybe ir rinka. Inten
syvus automobilių judėjimas gat
vėse irgi stebina stebėtoją iš ry
tų. Jeigu čia ir darbininkas auto
mobiliu važinėja, tai rytuose už 
vairo sėdi spekuliantas arba par
tijos pareigūnas.

Galima dar daugybę pavyzdžių 
pateikti, ir jie visi kalbės mūsų 
smurtu okupuotos Tėvynės nenau
dai. Tėvyne Lietuva, kuri dabar, 
netekusi savo laisvės bei nepri
klausomybės, dejuoja, paminta po 
komunistinių valdovų padu, nenu
stoja vilties ir tiki savo šviesesne 
ateitimi.

S. Anyaaa, 
8 klaaėa mokinya

★

Žinoma visai žmonijai, kad gy
venimas laisvajam pasauly žymiai 
geresnis, negu Rytuose už “gele
žinės uždangos”. Bet kiekvienas

ką, bet ką jis daro? Gal s.v. Edu
ardas Nagulevičius, kuris pasiėmė 
skaityklos vedėjo pareigų, imsis 
darbo? Pažiūrėsim. Tuntininkas 
bandė visaip išjudinti būklo įren
gimo reikalą, bet iki šiol nesise
kė. Dabar, kiek teko girdėti, žada 
jis skelbti daliniams konkursą 
būklui suskautinti. Būklui suskau- 
tėjus, visai kitaip pasijaustų skau
tai lietuvių namų pastogėje.

V. Vasari*

DŽIUGO TUNTO 
SUEIGA

Džiugo tuntas, švęsdamas Tau
tos šventę, rugsėjo 10 d. buvo su
sirinkęs sueigai į Lietuvių Namus. 
Į sueigą suėjo beveik visi skau
tai bei skautės, o taip pat nema
žas būrelis tėvų ir skautų bičiu
lių. Labai malonu buvo matyti 
tiek daug naujų jaunųjų skau
tų, kuriuos draugininkas vyr. skil
tim s.v. Vytautas šalkūnas pa
ruošė įžodžiui. Įžodį davė Kazys 
Bartuška, Algirdas Vingrys, Edu
ardas Kybartas, Stasys Stankus, 
Romas Spudvila, Eduardas Gru
žauskas, Petras Gružauskas ir 
Šarūnas Morkūnas. Geltonus ka-, 
klaraiščius gavo sesės Emilija ir 
Jadvyga Vaičiulytės. Į skiltininko 
laipsnį buvo pakeltas tunto ad
jutantas stud. Antanas Fišeris. 
Valtininko laipsnį gavo Algis Bu- 
lokas. Rajono vadas ir tuntinin
kas pasveikino įžodį davusius ir 
pakeltuosius.

ši sueiga buvo pirmoji, kurią 
pravedė naujasis adjutantas bro
lis Antanas Fišeris. Baigiant ofi
cialią dalį, australų skautų sve
čias Gus Morton pasakė kelis žo
džius angliškai.

Laužą pravedė tuntininko pava
duotojas brolis Algis Kazlauskas. 
Uždegti laužui buvo pakviestas 
svečias australas, atstovavęs Vik
torijos skautų vadovybei. Laužo 
programa buvo gera ir linksma. 
Brolis Šarūnas Žiedas padeklama
vo, sesė Danutė Jokūbauskaitė pa
skambino pianinu p. B. Zabielos 
sukomponuotą s.v. Raimundo Kaz
lausko dainą. Vaidinime dalyvavo 
sesės Rūta žiedaitė, Ilona Stri- 
maitytė, Genutė Gabaitė, Emili
ja ir Jadvyga Vaičiulytės, Dana 
ir Liucija Petkevičiūtės ir brolis 
Kęstas Ramanauskas. Visiems la
bai patiko p. P. Morkūno daina 
“Žirgelis”. Labai įdomų pašneke
sį apie lojalumą tautai pravedė 
p. E. žižienė.

Po laužo sekė užkandžiai ir 
kava, kuriems produktus atsiuntė 
Socialinė Moterų draugija. Links
mojoj dalyj pasišokom iki valiai, 
šokiams vadovavo p. Stasys či- 
žauskas. Pašokom ir kelis tauti
nius šokius. Tikėsim, kad ateityje 
jų pramoksim ir daugiau, nes s.v. 
Albinas Savickas ėmėsi vadovauti 
skautų tautinių šokių grupei.

J. Didžytė 

Spalių mėn. 15 d. Karmelitų 
salėje, Melburne — Middle Park, 
įvyko pabaltijiečių vaikų šventė.

Pirmiausiai buvo įneštos visų 
trijų tautų vėliavos. Lietuvių 
bendruomenės pirmininkas p. J. 
Petraitis pasakė pradinį žodį, po 
kurio visi sugiedojo tautų himnus. 
Vėliavos buvo išnešiotos. Prasi
dėjo vaikų programa. Labai gra
žiai padeklamavo Dalia Statkutė 
Maironio “Jutę ir Kastytį”. Gru
pė lietuvių mokyklinių vaikų pa
dainavo 4 daineles. Estai ir latviai 
pašoko kelius tautinius šokius. Se
kė latvių liaudies dainos. Po pro
tarpio L. Paukštytė paskambino 
pianinu. Latvių moksleiviai pašo
ko tautinius šokius, o po to la
bai gražiai nuskambėjo estų liau
dies dainos. Astuonios lietuvaitės 
pašoko iškarpą iš “Gulbių ežero” 
baleto. Estai scenon išėjo su tau

daiktas turi savo teigiamas ir nei
giamas puses. Todėl negalima pa
sakyti tai, kad įspūdžiai iš pirmo 
žvilgsnio tik teigiami, žmogus yra 
įpročių vergas, nes jo vystymas ir 
ideologija griežtai priklauso nuo 
aplinkos. Todėl teisingai pasaky
ti kas gera ir kas bloga yra sun
ku.

Pirma, kas patiko pervažiavus 
sieną, tai laukų derlius, kuris pa
siekiamas žmogaus kruopštumu. 
Visur, kur pažvelgtum, matosi 
žmogaus pastangos dirbti ir tie 
rezultatai, kurie pasiekiami prak
tiškame gyvenime. To žmonių 
stengimosi ir meilės darbui nesi
mato Rytų pasaulyje. Tatai gali
ma paaiškinti tuomi, kad Vaka
ruose vyrauja asmeninė nuosavy
bė, o Rytuose — visuomeninė. Ten 
sakoma: kas tavo, tas ir mano.

Didelis skirtumas matosi ir par
duotuvių vitrinose, o ypač maisto 
produktų atžvilgiu. Produktų 
asortimentas yra kelioliką kartų 
didesnis Vakaruose, negu Tarybų 
Sąjungoje, kuri pagal septynme
čio planą turi padėti pagrindinę 
bazę komunizmo statybai, tai reiš
kia, kad ji kai kuriose šakose turi 
pralenkti USA — Jungtines 
Amerikos Valstybes — iki 1966 
metų.

žodžiu, galima pasakyti, kad 
Vakarų pasaulyje žmogus kvėpuo
ja lengviau, nes čia yra daugiau 
deguonies.

H. Gulbinakaa,
8 klaaėa mokiny*

PABALTIJO JAUNIMO ŠVENTE
tiniais šokiais. Seserys Jadvyga 
ir Emilija Vaičiulytės pašoko ju
rininkų šokį. Estai pagrojo armo
nika, trimitu, pianinu palydint. 
Geriausia programos dalis, bent 
man taip atrodo, buvo lietuvių 
tautiniai šokiai. Gražūs šokiai lat
vių ir estų, bet lietuviai šoko dar
niau ir vikriau. Matėm Kepurinę 
ir Lenciūgėlį. Šarūnas žiedas buvo 
labai geras. Programa baigėsi 
dviem latvių dainom.

Pabaigai buvo arbata, o po to 
žaidimai.

Buvo malonu matyti, kaip lie
tuviukai, latviukai ir estukai per 
tą šventę draugavo. Salė buvo 
pilna. Dalyvavo apie 400 jaunimo 
ir suaugusių palydovų bei svečių. 
Daugiausia buvo latvių, šeiminin
kai tos popietės buvo lietuviai.

Rasa Žižytė

Graikijoje, Chalkedonijos pu
siasaly, yra Athos vardo kalnas. 
Senieji graikai kalną laikė savo 
šventove. 10 š. Atanazas įkūrė čia 
vienuolyną. Vėliau atsirado ir 
daugiau vienuolynų, ir kalnas vir
to savotiška vienuolių respuklika. 
Dabartiniais laikais ten yra 20 
vienuolynų su 8000 vienuolių. 
Be graikų ten gyvena nemažai ir 
kitų tautybių stačiatikių vienuo
lių. Nuo 1045 metų į šią vienuolių 
respubliką negali įeiti jokia mo
teris ir joks gyvulys. Ir svetim
šaliams vyrams apsilankyti šioj 
respublikoj reikia gauti graikų 
užsienio reikalų ministro leidimas.

Lietuvoj toks griežtas vienuo
lynas buvo netoli Kauno, Pažais
lyje. Seniau ten gyvenę vienuo
liai turėjo dideliam sode atskirus 
namelius. Sodas buvo aptvertas 
augšta mūrine siena. Vienuoliai 
visus metus tarp savęs nesikalbė
davo. Kartą per metus, Velykoms, 
sueidavo į bendrą valgyklą ir tada 
pasikalbėdavo. Graži vienuolyno 
bažnyčia, pastatyta didiko Paco 
lėšomis.

Gaila, kad tokių griežtų vienuo
lynų nėra Australijoje. Kaiku-

Havajų salos yra turėjusios sa
vo garsią istoriją. Paskutinysis 
ha va j iečių karalius Kamehameha 
mirė 1819 m. čia mes matome jį 
jieČių turnyro metu. Paleidžiamos 
iš karto šešios j ietys. Jis pagau
davo tris, dvi atmušdavo ir šeš
tos išvengdavo greitu kūno jude
siu. Dabar Havajai yra 50-ji 
J.A.V. valstija. Mėgiamiausia 
vieta amerikiečių turistų ir tų, 
kurie iš Azijos ar Australijos 
plaukia per Ramųjį vandenyną į 
Ameriką. Jūrų skautas Jurgis Mi
kalajūnas šiemet baigia Melbur
no universitete mediciną ir Kalė
doms važiuoja pasisvečiuoti pas 
tėvus į J.A.V. Be abejo, jis su
stos Havajuose. Tik dabar keliau
ninkus havajiečiai ne su nuodin
gomis jietimis sutinka, bet jų gra
žuolės mergaitės uždeda svečiui 
ant kaklo gėlių pynę. Ir mūsų 
Jurgis, tikriausiai, taip bus pa
sveikintas.

riems mūsų judriesiems studen
tams būtų pravartu bent egzami
nų metu užsidaryti tokiuose vie
nuolynuose.
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STALO TENISAS
Stalo teniso žaidimas išsivystė 

iš lauko teniso ir pradžioje net
gi buvo vadinamas "steliniu lau
ko tenisu". Anglijoje žiemą lau
ko teniso žaidėjai, neturėdami 
galimybių lauke žaisti lauko te
nisą, susirinkdavo į savo klubų 
patalpas ir iš nuobodumo dau
žydavo kamuoliukus į sienas ir 
į grindis. Laikui bėgant, lauko 
teniso kamuoliukai pradėti dau
žyti ant stelų ir pamėginta už
tiesti tinkliukas. Kad žaidimas 
būtų įdomesnis, pradėta skaičiuo
ti taškai, žaisti partijos, tačiau 
pagal lauko teniso taisykles. Vė
liau pradėta vartoti mažesni gu
miniai kamuoliukai ir medinės ra
ketės. Nuo gaunamo garso dau
žant kamuoliuką, žaidimas gavo 
vardą “pingpongas”. Pradėjus ga
minti sumažintus celiulioidinius 
kamuoliukus ir raketes aplipdžius 
guma, žaidimas pradėjo labai plis
ti, atsirado daug mėgėjų ir buvo 
paruoštos apibendrintos žaidimo 
taisyklės, nustatytas stalo dydis 
ir tinklelio aukštis. Apibendrinus 
taisykles, pagal jas pirmos rung
tynės įvyko Anglijoje, dėl to 
Anglija ir yra laikoma stalo te
niso tėvyne. Anglai, bekeliaudami 
po pasaulį prekybos reikalais, su
pažindino kitas šalis su šiuo žai
dimu. Stalo teniso žaidimas pra
dėjo labai greitai plisti, nors tada 
dar labai skyrėsi nuo šių dienų 
žaidimo, buvo labai mažai juda
ma kojomis. Stalo teniso žaidi 
mas labai buvo pamėgtas Vengri
joje, kur surado daug kraštų se
kėjų. Vengrai šį žaidimą iš lėto 
“pingpongo” ištobulino ir išvystė 
į judrią, gyvą daug energijos ir 
greitos orientacijos reikalingą 
sporto šaką.

Tarptautinė stalo teniso fede
racija buvo įsteigta 1926 meteis 
per Berlyne vykusią stalo teniso 
atstovų konferenciją. Pirmieji 
šios federacijos nariai buvo 
Anglija, Austrija, Vengrija, Če
koslovakija ir Vokietija su Švedi
ja. Pirmosios stalo teniso pasau
lio pirmenybės įvyko 1926 metais 
Londone. Kaip komandiniai taip ir 
individualiai čempionai paliko 
Vengrijos stalo tenisistei. Viene
to laimėtoju paliko dr. Jakobi, 
dvejeto dr. Jakobi ir dr. Pesči. 
šioms pirmenybėms taurę įsteigė 
anglė Lady Sweitling. Dėl šios 
taurės dar iki šių dienų yra ko
vojama. Pirmoji pasaulio moterų 
čempione buvo vengrė Mednian- 
ska.

1934 meteis įvyko moterų pa
saulio pirmenybės dėl prancūzo 
Marselio Korbilion įsteigtos tau
rės, už kurią taip pat dar kovo
jama ligi šių dienų. Iki 1936 me
tų vengrai buvo nenugalimi pa
saulio čempionai. Garsusis veng
ras Barsa ir jo tautietė Medni- 
anska čempionų vardą turėjo net 
po penkis metus. 1934 meteis 
Čempionės vardą iškovojo čekė 
Ketnerova.

1935 metais laimėjimą pakarto
ja Ketnerova, 1936 meteis šį titu
lą laimi Ruth Arons, Amerikos 
žemyno atstovė. 1937 meteis, fi
nalą žaidžiant amerikietei Ruth 
Arons ir austrei Prici, dėl pasy
vaus žaidimo stiliaus buvo nu
trauktos rungtynės, nepaaiškėjus 
tų metų pasaulio čempionei. Tarp
tautinė stalo teniso federacija po 
to įvedė taisyklę, pagal kurią pir
moji partija negali tęstis ilgiau 
kaip 20 min., sekančios partijos, 
jeigu pirmoji partija žaista per 
17 min., neilgiau kaip 10 minu
čių. 1938 meteis austrė Prici vis
gi tampa pasaulio čempione. Pas
kutinė prieš karą pasaulio čempi
onė buvo čekė Depetrisova.

1939 metais čekas Tereba Pra
goję keturių setų pusfinalio ko
voje nugalėjo garsųjį Barną. čem
pionu tapo taip pat čekas Kalaras. 
1937 meteis čempiono vardą iško
vojo austras Bergmanas, 1938 me
tais čekas Vania ir 1939 metais

vėl austras Bergmanas.
1937 metais komandinių pasau

lio pirmenybių metu amerikiečiai 
šifas ir Blatneris pavartojo suk
tus "knipsinius" padavimus ir nu
galėjo daugelį geriausių pasaulio 
žaidėjų. Komandinių pirmesybių 
tais metais laimėtojais dėka gar
sių padavinėjimų, liko amerikie- 
čiai. Stalo teniso pasaulinė fede
racija po šių varžybų uždraudė 
padavimus įsukant kamuoliukų 
pirštų pagalba. Laike karo nuo 
1940 iki 1946 metų pirmenybių 
nebuvo. Pirmas pokarinis čempio
nas tampa čekas Vania ir moterų 
— vengrė Farkaš. 1948 meteis ti
tulą laimi austras Bergmanas, šį 
sykį jau žaidęs už Angliją, kai 
vengrė Farkaš kartoja savo lai- 
mėjimą dar du metus iš eilės. 
1950 meteis titulą iškovoja ir iš
laiko iki 1956 metų rumunė Ro- 
zianu. Du metus vyrų čempiono 
titulą turi anglas Leech ir dar 
vienu laimėjimu sublizga Bergma
nas.

1952 meteis Bombėjuje pirmą 
kartą japonai pavartoja kempini- 
nes raketes ir čempiono vardą 
laimi japonas Šato. 1953 meteis, 
japonams nedalyvaujant Bukareš
te vykusiose pasaulio pirmenybė
se, čempionu lieka vengras šido. 
1954 meteis japonai pradeda vy
rauti stalo teniso žaidime ir teis 
meteis čempionu tampa japonas 
Ogimura. 1956 meteis pasaulio 
čempionės titulą iš daugiakartės 
laimėtojos ramunės Rozianu iš
plėšia japonė Okava. Japonai ir 
toliau dominuoja stalo tesiso pir
menybėse, 1957 meteis iškyla Ta
naka ir Euguci ir pradeda stipriai 
pasirodyti ir kitos Azijos tautos 
su savo stalo teniso savitu žaidi
mo stiliumi.

Dabar pasaulio ir Europos pir
menybės rengiamos kas antri me
tei. Pirmosios Euripos pirmenybės 
įvyko 1958 meteis Budapešte. 
Tarptautinė stalo teniso federaci
ja yra gerai organizuota ir turi 
per septyniasdešimt kraštų atsto
vų savo federacijoje.

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

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

ARBA SYDNEY CITY WB 3795.
Gera, darbas ir pigios kainos.

Mes taisome visų rūšių plienines struktūras ir esame elekt
ros veldavimo specialistei. Skubiai atliekame kiekvieną darbą.

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
JŪSŲ BENDRUUOMENĖS NARIAMS!

L. PAGES
MONUMENTAL MASON,

10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781

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

•į. Jei norite pirkti CANBERROJE i
Ž NAMUS arba BIZNĮ, |
X Jums draugiškai patarnaus ir paskolas parūpins X
I CITY ESTATE AND BUSINESS BROKERS t

GROUND FLOOR MLC BLDG., CITY — CANBERRA A.C.T. 
Telef. J 4785 privatu. J 2943

STOCK
GARSOS VISAME PASAULY,

BRANDY, 
VERMOUTH - LIKERIAI

DABAR GAUNAMI IR AUSTRALIJOJ.

* Be kitų {vairiausių vietinių ir užsieninių gėrimų pas M. Petronj
■ 1 152 Liverpool Rd., Enfield, Sydney, tel. UJ 5727, jūs gausite 

ir Stock gaminius.

Lietuvoje stalo tenisas pradė
tas žaisti 1920 meteis. Stalo te
niso žaidimą Lietuvoje išplatino 
studentei, studijavę užsieniuose.

1927 meteis įvyko pirmosios in
dividualinės stalo teniso prmeny- 
bės. Nuo to laiko Kaune pradėjo 
vykti tarpklubinės varžybos. Pir
mą kartą pasaulio pirmenybėse 
Lietuva dalyvavo 1927 metais Šve
dijoje, Stokholme. 1928 meteis į 
Lietuvą draugiškoms rungtynėms 
atvyko stipri Vengrijos rinktinė, 
šis vizitas davė progos jau pasi- 
reiškiantiems jauniems žaidėjams 
pamatyti ir vėliau kopijuoti pui
kų vengrų žaidimą. 1930 meteis 
jauni LFLS klubo žaidėjai (Dzin
dziliauskas, Karalius, Remeikis) 
nugalėjo pirmavusią “Makabi” 
rinktinę, čempionui šimensui va
dovaujant. Iškilo nauji jauni pa
jėgūs žaidėjai — Variakojis 
(šauliai) Duškesas ir Nikolskis 
(Kaunas) ir Gerulaitis (Kybar
tai). Iškilus naujoms jaunoms pa
jėgoms, stalo tenisas Lietuvoje 
pradeda daryti didelę pažangą. 
Dalyvaujama pasaulio pirmenybė
se 1935 meteis Londone, 1936 me
tais Pragoję, 1937 metais Badene 
(Austrija), 1938 meteis Londone 
ir 1939 meteis Kairo (Egipte). 
Laike šių pirmenybių atsiekta 
puikių laimėjimų kaip komandi
niai taip ir individualiniai, lai
mint prieš pasaulinio masto žai
dėjus ir čempionus. Moterys pir
mą kartą pasaulio pirmenybėse 
dalyvavo 1936 meteis. 1937-1939 
meteis Lietuva buvo Pabaltijo 
Čempionas. 1939 metais pasaulio 
pirmenybėse Kaire Lietuva iško
vojo komandinėse varžybose tre
čią vietą, nugalėdama daug stip
rių komandų, pasipuošusių čem
piono vardus dėvinčiais žaidėjais. I

Paguodos turnyre Duškesas laimė
jo pirmą vietą ir aukso medalį. 

, Po antro pasaulinio karo stalo 
tenisas Lietuvoje dar daugiau iš
populiarėjo ir lietuviai kaip ko
mandiniai taip ir individualiai 
yra daugkiakartiniai T.S.R.S. 
čempionai. T.S.R.S. rinktinės pa
grindą visada sudaro Lietuvos 
stalo teniso žaidėjai. Po karo iš
kilusius puikius žaidėjus — Sau- 
norį, Paškevičių, Baltakį, Balai- 
šienę, Žilevičiūtę ir kitus — da
bar jau tyko pakeisti, arba jai 
ir pakeitė (pav. Balaišytė) naujai 
iškilusios jaunos jėgos, kas lai
duos tvirtą stalo teniso žaidimo 
ateitį Lietuvoje, žemiau talpina
ma Lietuvos stalo teniso čempio
nų lentelę.

m. šimensas — Gurvičaitė, 
m. šimensas — Amonaitė, 
m. Amonas, 
m. Glikmanas,
m. šimensas — Gurvičaitė, 
m. šimensas — Gurvičaitė, 
m. Karalius — Gurvičaitė,

1934 m. Nikolskis — Astrauskaitė,
1935 m. Nikolskis — Rutkauskaitė,
1936 Dzindziliauskas-Astrauskaitė, 
1937 
1938 
1939 
1940
1941 Dzindziliauskas — Vitartaitė, 
1942 
1943 
1944 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953

1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

m. Paškevičius — Urbšienė, 
m. Saunoris — Balaišienė, 
m. Saunoris — Žilevičiūtė, 
m. Saunoris — Žilevičiūtė, 
m. Baltakis — Žilevičiūtė, 
m. Saunoris — Balaišytė ir 
m. Saunoris — Balaišytė.

B.N.

1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933

m. Variakojis — Nasvytytė, 
Dusk esąs — Pauli ūke vičiūtė, 
m. Nikolskis — Nasvytytė, 
m. Variakojis—Astrauskaitė,

m. Variakojis — šodaitė, 
Variakojis — Vitartaitė, 
Variakojis — Vitartaitė, 
Variakojis — Balaišienė, 
Variakojis — Žilevičiūtė, 
Variakojis — Žilevičiūtė, 

m. Saunoris — Balaišienė, 
m. Saunoris — Balaišienė,

m.

J. Strautins
306 The Causeway 

MELBOURNE
Tel. M F 6673

SIUNTINIAI I U.S.S.R.

CABRAMATTA HOTEL
• Tel. UB 1619 ; >
* • moderniškiausia* viešbutis prie Cabramattos gelžinkelio tilto.
! > Geriausias RECHES alus ir pilnas pasirinkimas vietinių ir už- < ' 
’‘ sieninių gėrimų. Užsakymai pristatomi į namus. Vakarais — J ‘ 
;’ gera muzika. ‘ ;

ARTINASI KALĖDOS...
Siųskite savo siuntinius i USSR ir i 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 pasiunčiamo paštu katalogus susipažinimui.

EUROPIETIS SPECIALISTAS
OPTIKAS

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

Tel. 62-2231

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 1220
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

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

THE IMPERIAL
74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS

Tel: Katoomba 523.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.

Savininkas Ed. Valevičius.
Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau
sioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna
vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping 

Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių.

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

smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti.

Centre,

Tarifas

Del

Geriausi ir pigiausi

TELEVIZIJOS APARATAI

Ši garsioji firma Jums siūlo 
televizijos aparatus 21” ekrano 

pradedant

99 gns

Užsisakykite lietuvių firmoje:

CABRA VALE HOME FURNISHING CO.,

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

LIETUVIAMS SPECIALI NUOLAIDA!
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G MOŠŲ PASTOGĖ 1960 m. lapkričio 4 d.

roiisų pastogė
ATVIRAS LAIŠKAS — PAREIŠKIMAS 

GERB. KUN. KAPELIONUI J. KUNGIUI
“šventadienio Balse”, Nr. 34 

(322), 1960.X.2, Tamsta apkalti
nai A.L. Savaitgalio Mok. Tėvų 
Komitetą, kad:

1. “Tėvų Komitetas tapo prie
danga antireliginiai nusiteikusio 
elemento...”

2. “Dviejų paskutinių Tėvų Ko
mitetų ar juose buvusių asmenų 
daugumos dėka, A.L. Sav. Mokyk
la tapo išstumta iš vėžių... ”

3. “Mokyklos vardu 
visokie amoralumų ir 
tos skleidėjai...”

dangstosi 
neapykan-

viešai nu-Mes prašome Tamstą 
rodyti:

1. Kas konkrečiai Tėvų Komite
te sudaro antireliginiai nusiteiku
si elementą?

2. Kaip galėjo buvusio Tėvų Ko
miteto ginčas dėl pinigų ar dabar
tinio Komiteto surengtame baliu
je dail. S. Neliubšio dekoracijos 
— karikatūros išstumti A.L. Sav. 
Mokyklą iš vėžių?

3. Kas konkrečiai yra tie amo
ralumų ir neapykantos skleidėjai, 
kurie dangstosi mokyklos vardu 
ir kokios jie padarė įtakos A.L. 
Sav. Mokyklai?

Kaip Tamstai žinoma, dabarti
nis Tėvų Komitetas, pirmininko 
asmenyje, per pasikalbėjimą su 
Tamsta (š.m. rugsėjo mėn. 28 d.) 
pareiškė, kad neturėjo jokio noro 
nei tendencijos savo ruoštame hu
moristiniame baliuje ką nors už
gauti. Tačiau, jei kai kurie as
menys pasijuto įžeisti, siūlė viešai 
per spaudą (“šventadienio Balsą) 
įsižeidusius be sąlygų atsiprašy
ti. Pasiūlė, jei Kun. Kapelionas 
to pageidautų, kviesti visų moky
klos mokytojų, mokyklos vedėjo, 
gerb. Kapeliono ir Tėvų Komite
to bendrą pasitarimą šį reikalą 
išaiškinti, arba, reikalui esant, 
šaukti visuotinį tėvų susirinkimą, 
nušviesti padėtį ir siūlyti išsirink
ti naują komitetą.

Tačiau Tamsta nei apgailesta
vimo, nei pasiūlymų nepriėmėte.

Tėvų Komitetui ir visai Mokyk
lai mesti kaltinimai yra labai sun
kūs ir nepagrįsti. Mes negalime 
pro juos praeiti be pilno jų išaiš
kinimo.

Jie turi būti patvirtinti arba pa
neigti.

Adelaidė* Lietuvių Savatgaiio 
Mokyklos Tėvų Komitetą*

ADELAIDE
SAVAITG. MOKYKLOS TĖVŲ 

KOMITETO REZOLIUCIJA
Ryšium su “Tėviškės Aidų” Nr. 

39 (234) š.m. spalių mėn. 5 d. ir 
Nr. 41 (236) š.m. spalių mėn. 19 
d. 4-tame puslapyje “Skaitytojai 
rašo” skiltyje atspausdintomis ko
respondencijomis — klaidinančio
mis lietuvišką visuomenę, A.L. 
S-lio Mokyklos Tėvų komitetas 
pareiškia:

1. Anonimais pasirašę asmenys 
— “Labai susirūpinęs tėvas” ir 
J.N-kis — matomai patys baliuje 
nėra buvę ir dekoracijų-karikatū- 
rų nėra matę.

Nebūdami tikri savo iškeltų fak
tų tikslumu, savaime aišku, neiš
drįsta net po jais pasirašyti savo 
pavardės, bet vis dėlto, nesilaiky
dami jokių etikos dėsnių, su malo
numu rašo į rimtą laikraštį savo 
liguistos fantazijos sukurtus da
lykus, kurie nieko bendro neturi 
su tikrove.

Pav. (... “Tuo tarpu ir nieko 
nekalto “Š.B.” numerių pundą 
rengėjai pabėrė ant grindų, norė
dami parodyti, kad jis yra vertas 
tiktai patrypti kojomis, šis fak
tas.. .”) ir t.t. “T.A.” nr. 39 (234) 
4-tas pus.

Pav. (... “nes mokyklos baliaus 
metu ant sienų kunigas buvo vaiz
duojamas su ragais užsodintas 
ant...”) T.A. nr. 41 (236) 4-tas 
pusi.

šios dvi laiškų ištraukos, nemi
nint jau kitų, aiškiai parodo, ko
kius kelius kaikurie “tėvai lietu
viai” pasirenka savo tikslams pa
siekti.

2. Virš minėtieji anonimai, pra
silenkdami su paprasčiausiomis 
mandagumo taisyklėmis, nesuge
bėdami išlaikyti jokio objektyvu
mo, visą savo “audringą puolimą” 
remia tuščiais epitetų svaidymais.

Norėtume atkrepti mielų, ne
apykantos labirintuose paklydu
sių, tautiečių dėmesį, kad melu 
pagrįsti pareiškimai, faktų iškrai
pymai ir šantažas žemina ne Tėvų 
Komitetą, ne mokyklą ir joje dir
bančius mokytojus, ne tėvus ir 
motinas (kuriom pranešimo metu 
žibėjo ašaros), bet tik anonimi
nių laiškų autorius, neturinčius 
net pilietinės drąsos po jais sava 
pavarde pasirašyti.

rodo jo pastangas suniekinti tal
kininkų geros valios darbą ir su
kiršinti tarpusavyje Adelaidės lie
tuvišką bendruomenę.

Turėdami galvoje kas pasakyta, 
talkininkai griežtai smerkia ka
peliono kun. Kungio ankščiau mi
nėtą veiklą.

Ši rezoliucija pasiųsta Adelai
dės Liet. Bendruomenės V-bai ir 
“Mūsų Pastogėa” Redakcijai.

Pasirašė: 19 Talkininkų

NUOTAIKOS KOLONIJOJ
Netarpiškai susidurdami su ade- 

laidiškiais, Lietuvių Namų talki
ninkai pasirodė geriausiai infor
muoti apie vyraujančias bendruo
menėje nuotaikas. Jų nuomone, 
kolonija nesuardomai jungiasi į 
bendrą lietuvišką veikimą, smer
kia skaldymą, iš kur jis beeitų ir 
nuoširdžiai trokšta, kad Lietuvių 
Namai išsilaikytų kaip lietuvių 
taikaus ir vieningo sugyvenimo ži
dinys. Kolonijoj vyrauja įsitikini
mas, kad nė vienas, kuris brangi
na lietuviškumą, neniekino ir ne
niekins Lietuvių Namuose veikian
čių institucijų; jei kada pasitaikys 
blogybės, jos bus šalinamos ben
drom priemonėm. Kaip Lietuvių 
Namai, taip ir visos lietuviškos 
institucijos yra visų bendro darbo 
ir nenuilstamų pasiaukojimų kū
riniai, išaugę dar tada, kai adelai- 
diškiai nebuvo skirstomi į sūnus 
ir posūnius. Visa, kas buvo bend
rai sukurta, visiems bendrai ir pri
klauso. Nors mus visus gina aus
trališki įstatymai ir juos prižiūri 
policininkai, bet mūsų lietuvišku
mą ir mūsų priaugančios kartos 
ateitį saugoja mūsų širdys ir mū
sų meilė viskam, kas yra lietuviš
ka ir tarnauja lietuviškumui.

Talkininkai įsitikinę, kad bend
ruomenė pasiryžus visom išgalėm 
saugoti demokratinius principus 
kolonijos gyvenime. “A.L.z”

kė visuotino pritarimo, turint gal
voje ir Lietuvoje ruoštus panašius 
mūsų abiturientams išleistuviij 
pobūdžio pobūvius.

šiam tikslui įgyvendinti buvo 
sudaryta speciali komisija, kurion 
įėjo Cabramattos apylinkės pirm. 
J. Petniūnas, apylinkės valdybos 
iždininkė N. žygienė bei apyl. 
atstovas, dabartinės Krašto Val
dybos vicepirm. V. Bitinas ir Ban
kstowno bei Sydnėjaus apylinkių 
valdybų pirmininkai — M. Naku- 
tis ir V. Augustinavičius.

Komisija jau yra atlikusi pre
liminarinius pasiruošimus abitu
rijentų baliui — pobūviui, kuris 
įvyks 1961 m. sausio 14 d. (šešta
dienį) Bankstowno “Dainavos” 
salėje.

Iki šiol Komisija savo sąrašuo
se jau turi sekančius abiturien
tus: šapronaitę Renatą, Gilandį 
Aleksandrą, Mironą Vytautą, Reis- 
gytę Gražiną, Kolakauskaitę Ju
ditą, Glionertaitę Ritą, Skirką 
Vytautą, Skrinską Sigitą, Karpy
tę Vidą, Ramanauskaitę Dalią, 
Motėj ūnaitę Laimą, Alkevičiūtę 
Ireną, Dryžą Alį, Mikutavičių Vi
dą, Andriuškaitę Vidą ir Grosai
tę, gyvenančią Auburne.

Komisija mano, kad Sydnėjuje 
ir jo apylinkėse yra dar daugiau 
lietuvių, šiemet baigusių gimnazi
jas, taigi šia proga ji prašo jų 
pačių ar jų tėvelių paskubinti at
siųsti savo adresus Komisijos pir
mininkei N. žygienei, 88 John St., 
Cabramatta, NSW., tel. UB 2899.

Kadangi šis abiturientų išleistu
vinis pobūvis bus paįvairintas įdo
mia programa, o, be to, į jį susi
rinks ir kitas mūsų jaunimas, 
ypač studentai, tai Komisija tiki
si, kad visi šiųmetinių abiturien
tų tėvai numatomam pobūviui nuo
širdžiai pritars, nes juk tik šiuo 
būdu jų vaikai bus galima supa
žindinti su lietuviais studentais, 
kad sekančiais mokslo metais jau 
jie žengtų bendru keliu Alma Ma
ter rūmuose ir įsijungtų į lietu
vių akademikų eiles.

Abiturientams Pagerbti Pobūvio 
Komisijos pirm. N. žygienė dar 
kartą prašo abiturientų tėvus vi
sais su šiuo balium susijusiais rei
kalais kiekvienu metu ir kiekvie
nu atveju kreiptis pas ją aukščiau 
nurodytu adresu.

ŠAUKIAMAS VISUOTINAS 
SUSIRINKIMAS

Visos narės ir prijaučiančios 
kviečiamos į Sydnėjaus Mot. Soc. 
Globos Draugijos visuotiną susi- 
riskimą, kuris įvyks š.m. lapkri
čio 13 d. (sekmadienį) 4 v. p.p. 
Centriniuose Lietuvių Namuose 
Redfeme.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Valdybos prasešimas, 2. Ap

svarstymas D-jos laikomos I ' 
Namuose virtuvės tolimesnės i 
ties, 3. Valdybos papildymas i 
jomis narėmis (pririnkimas) i 
Klausimai bei sumanymai.

Valdyba

Liet, 
atei- 
nau- 
ir 4.

BANKSTOWNAS
PASKUTINIS 

PASILINKSMINIMAS 
PRIEŠ KALĖDAS

Dainavos namų valdyba protar
piais pateikia Sydnėjaus ir apy
linkių lietuviams tikrai būdingų 
staigmenų.

Štai ir šį kartą ji rengia šokių 
vakarą — pasilinksminimą, kurin 
gali atsilankyti ir vyresnieji, ir 
mūsų jaunimas visai veltui. Nebū
sią renkamos ir aukos.

Pranešama, kad muzika tikrai 
bus pritaikyta visų reikalavimams, 
nes šį kartą ji būsianti tikrai gera 
ir patraukli.

Tikimasi, kad į šį neapmokamą 
pobūvį suplauks visi, kurie tik 
nori savųjų tarpe pabuvoti ir 
džiaugsmingai praleisti kelias va
landas laiko, ypač kad šis vaka
ras jau bus paskutinis prieš Ad
ventą.

M.P.I.

LAIŠKAS 
REDAKCIJAI

Melbournas, 1960.X.24.
“MOŠŲ PASTOGĖS”

Ponui Redaktoriui

M.P.I.

Gerbiama* Pone Redaktoriau,
Melbourno B-nės Apyl. Valdy

ba nemato reikalo ir nenorėtų ei
ti į diskusijas bei ginčus dėl ne 
iš jos kaltės kilusio konflikto są
ryšy su š.m. rugsėjo 18 d. susi
rinkime priimta rezoliucija, bet 
p. J. Valio straipsnis “Leiskite 
priminti” (“M.P.” nr. 43) prime
tąs v-bai netiesos skelbimą, rei
kalauja v-bos pasiaiškinimo tame 
pat laikraštyje, būtent:

1. pagal Vakarų pasaulio (de
mokratinio) galvoseną ir teisę 
muo — tiek individualus tiek 
ridinis — yra atsakingas tik

as-
ju-
už

SYDN2JUS

NAMŲ TALKININKAI 
PROTESTUOJA

Adelaidės Lietuvių NamųAdelaidės Lietuvių Namų tal
kininkai savo ataskaitiniame susi
rinkime, įvykusiame 1960 m. spa
lių mėn. 16 d., priėmė šią rezoliu
ciją:

1. Talkininkai dirba atsidėję, 
kad sutvirtintų lietuvišką židinį, 
prieinamą visiems dabar gyvenan
tiems Pietų Australijoje tautie
čiams, taip pat jų vaikams ir 
anūkams.

2. Lankydami tautiečius talki
ninkai įsitikino, kad Lietuvių Na
mų reikalas yra remiamas dide
lės daugumos tautiečių.

3. Kapeliono kun. Kungio veiks
mai, ypatingai paskutinysis — pri
metant Lietuvių Namams jų pa
naudojimą nemoralaus ar antire
liginio pobūdžio parengimams —

PADĖKA
Nuoširdžiausią padėką reiškia

me mūsų tėvelį a.a. Antaną Vid
žiūną lankiusius ligoninėje ir mi
rus, dalyvavusiems laidotuvėse ir 
sudėjusiems didelį gėlių kapą ra
miam atilsiui, pareiškusiems užuo
jautą.

Ypatinga mūsų padėka kun. _P. 
Butkui už atlaikymą šv. Mišių "ir 
dalyvavimą po penkių dienų per
keliant į Lietuvių kapines, p. Ka
valiauskui ir “Dainos” chorui už 
giesmes, p. M. Bernotienei už gra
žią solo giesmę, p. L. Zygaičiui 
ir visiems — giliai supratusiems 
mūsų liūdesio valandą.

Dukterys: Martina Apinienė, 
Vincė Antanaitienė.

POBŪVIS LIETUVIAMS 
ABITURIENTAMS

Kaip jau buvo šio laikraščio 
skiltyse skelbta, Cabramattos apy
linkės valdybos iniciatyva buvo 
sušauktas visų Sydnėjaus apylin
kių tėvų pasitarimas surengti 
šiais metais Sydnėjuje gimnazijas 
baigusiems abiturientams iškil
mingą pobūvį, įteikiant jiems do
vanas.

Graži iniciatorių mintis susilau-

LIETUVI

į

i

I
į

PATS DALYVAUK IR KITĄ PARAGINK DALYVAUTI

LIETUVIIJ JIILVO
ihivosi:

SYDNEY MIESTE

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

DAINŲ ŠVENTĖ
lapildo Adelaide, Melbourne, Newcastle ir Sydney liet, chorai, 

įėjimas: 15/-, 12/- ir 10/-.

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

Adelaidė* Lietuvių Teatras stato Antano Škėmos dramą

ŽVAKIDĘ
{ėjimas: 15/-, 12/- ir 10/-.

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

LITERATŪROS IR DAINOS
VAKARAS

Su savo kūryba dalyvauja: P. Andriuli*, A. Ga*iūnaa, J. Jana
vičių*, J.A. Jūragia, V. Kazokas, 
K. Kunca, P. Pilka, E. Rataiskie- 
nė, M. Slavėnienė, J. šilaini*.

Koncertinėje dalyje: solistė A. Binkevičifltė — Gučiuvienė ir 
pianistė Mi*> D. Oldham.

įėjimas: 15/- ir 12/-.

I 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.

A.L.B.
Krašto Kultūro* Tarybi
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MENKYSTĖS DIDYBĖ
Rugsėjo 28 d. laidoje “Tėv. Ai

dai” straipsnyje “Kova prieš ka
taliką” rašo, kaip kandidatas į 
J.A.V. prezidentus senatorius 
Kennedy puolamas. Trimis saki
niais pavaizdavęs tą puolimą, 
laikraštis toliau kalba apie Aus
tralijos lietuvių bendruomenę ir 
po to vėl grįžta prie Kennedy.

Kalbėdamas apie mūsų ben
druomenę, laikraštis pažymi:

“Tokia jau šiandien padėtis, 
kad prezidentu gali būti visokių 
sektų nariai, bet jokiu būdu ne 
katalikas. Panaši nuotaika šian
dien yra, atrodo, visur, net ir to
kioje mažoje tautinėje grupėje, 
kaip lietuvių bendruomenė Aus
tralijoje. Ir čia matome dedant 
visas pastangas, kad aiškaus nu
sistatymo katalikas nepatektų į 
jokias vadovaujančias vietas. Ga
li būti tose vietose kitų religijų, 
gali būti ateistai, susidėję ir net 
Ealaidos moralės žmonės, bet jo- 

iu būdu ne aiškaus nusistatymo 
katalikas. Išeina, kad katalikas 
nėra lietuvis, jis yra kažkuo ta
rytum “suteptas”. Visa, kas da
roma kitų — yra gera, ir visa, kas 
daroma katalikų, yra iš anksto 
pasmerkta. Tokios yra nuotaikos 
lietuvių bendruomenėje Australi
joje, tokios yra plaču valstybiniu 
masto Amerikoje.”

Šių žodžių autorius (o juo ten
ka laikyti laikraščio redaktorius 
ar jo leidėjas, nes straipsnis ne
pasirašytas) nepasako kas tos 
“vadovaujančios vietos” ir nenu
rodo, kas tie “aiškaus nusistaty
mo katalikai”. Mūsų bendruome
nėje “vadovaujančiomis vietomis” 
bene laikytina: Krašto Valdyba, 
Krašto Garbės Teismas ir Tary-

jo paties veiksmus ar žodžius, 
bet ne už kitų.

2. Dabartinė v-ba, kaip kolek
tyvas ir kaip individualūs asme
nys tame straipsnyje cituojamo 
lapelio teksto nerašė, jo neinspi
ravo ir paties lapelio nematė an
ksčiau, kaip ir visi kiti jį gavę ar 
skaitę.

3. Faktas, kad senosios -bos 3 
nariai buvo v-boje, kai minimas 
rinkiminis lapelis pasirodė, neme
ta jiems jokio šešėlio lygiai taip, 
kaip jis negalėtų mesti ir ant li
kusiųjų dviejų anos v-bos narių, 
kurie taip pat buvo v-boje to la
pelio pasirodymo metu.

4. Neturėjimas pagrįstų faktų 
ir noras primesti dabartinei v-bai 
veiksmų ar žodžių, kurie yra ne 
jos, tik patvirtina ankstyvesnį 
v-bos pareiškimą, kad ji nei veiks
mu nei žodžiu nei raštu L.N. Klu
bo nebuvo palietusi.

A.L.B. Melbourno Apyl. V-ba

bos atstovai, jei prie jų nepri
skirti Apyl. Valdybas, Apyl. Gar
bės Teismus ir kita. Žinome, kad 
tose “vadovaujančiose vietose” 
yra katalikai, gal išskyrus vieną 
kitą kitos tikybos lietuvį, jei tokių 
išviso yra tose vietose. Tačiau 
“Tėv. Aidai” jais ne tik nepa
tenkinti, bet dar drebia jiems 
skaudų užgavimą. Tai, turbūt, ir 
bus tie “aiškaus nusistatymo ka
talikai”, kurie ne nuo šiandien 
per “Tėv. Aidus” drabsto purvu 
kitus. To jiems dar negana. Jie 
bando savo pasielgimus primesti 
kitiems — “Išeina, kad katalikas 
nėra lietuvis”. Šie žodžiai — tai 
tų “aiškaus nusistatymo katali
kų” galvosenos išdava apie kitus. 
Nenuostabu, ką apie kitus sako, 
nes mano, kad ir kiti apie juos 
turėtų taip sakyti.

Štai dar pora pavyzdžių:
Sveikindama “Tėv. Aidus”, 200- 

jo numerio proga, Adelaidės Lie
tuvių Carito Taryba linki — “ne- 
pavargstamai ir toliau budėti ka
talikiško* lietuvybė* sargyboje (T. 
A. N 5-200 — 1960.2.4. Mano pa
braukta J. V.)

Nejaugi yra katalikiška, protes
tantiška, pravoslaviška ar dar ki
tokia lietuvybė? Težinom tik vie
ną lietuvybę.

Kartas nuo karto toji “katali
kiškoji lietuvybė” per “Tėv. Ai
dus” peršama. Paskiausias jos pri
siminimas buvo straipsnyje “Ohne 
Hast, Ohne Rast”, kuris baigia
mas — “Tebūna Lietuvių Centro 
Rūmai Adelaidės lietuviams ta pi
limi, saugojančia čia gyvenančią 
tautos dalį nuo nutautėjimo ir ne
gęstantis katalikiškos lietuvybės 
židinys”. (T.A. 39-234 — 1960. 
10.5.).

Melburno Lietuvių Katalikių 
Moterų D-ja š.m. rugpiūčio 28 d. 
surengė lietuvio — lietuvės teis
mą. Kaltintojai kaltino lietuvį — 
lietuvę šešetu nusikaltimų. Vienas 
tų nusikaltimų buvo — “Katali
kiškos religijos ir moralės bei jų 
papročių reikalu”. Kai išgirdau 
kaltinamąjį aktą skaitant paminė
jus šį nusikaltimą, “negalėjau” 
suvokti kaip galima kaltinti lietu
vį — lietuvę šiuo nusikaltimu, 
nes lietuvių yra ne tik katalikų, 
bet ir kitų religijų. Teismo pro
ceso metu paaiškėjo, kad lietu
viais laikomi tik katalikai. Gal 
todėl nepripuolamai iš teismą pra- 
vedusių 7 asmenų — 3 teisėjai, 2 
kaltintojai ir 2 gynėjai, penki iš 
jų buvo dabartinės Katalikų Fe
deracijos valdybos nariai su pa
čiu jos pirmininku. Betrūko tik 
Federacijos Dvasios Vado, tai ir 
būtų visa federacijos valdyba.

Visa “laimė”, kad teismas vi
sais nusikaltimais tą lietuvį — 
lietuvę išteisino. Tad ne katalikų 
religijos lietuviai “ištrūko” nuo 
bausmės atlikti katalikų religijos 
uždedamas pareigas. Tačiau jie 
liko “ne lietuviais”, nes nėra ka
talikai. (Žiūr. T.A. Nr. 34-229 — 
1960.8.31).

J. Valy.

NUOSAVUS NAMUS,

įmokėjus mažą depozitą,

GREITAI, TVARKINGAI ■ .
IR GRAŽIAI

pastato jums ;;

M. LUCAS & CO.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI.

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

IŠRŪPINAME PASKOLAS. ! !
Tel.: YL 7222 darbo laiku. Po darbo — WJ 2272. J

Printed by MINTIS PTY. LTD., 417 Burwood Rd., Belmore, Sydney 
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