
HUSU PASTOGĖ
PRENUMERATA

Ištisiems metams — 
£ 3.0.0.

Pusei metų—£1.15.0 
Trims mėnesiams 

£ 1.0.0.
Atskiras nr. — 1/9. 
N. Zelandijoje ir 
Anglijoje kaina ta 
pati. Kituose kraš
tuose — £ 4.0.0. me
tams.

KOMERCINIAI 
SKELBIMAI!

1 colis per 1 skiltį 
12/-

Bendruomoniniai — 
10/-

Skelbimų kaina vie
nai tekste eilutei ar
ba jos vietai — 1/6. 
Nuolatiniams skel
bimams teikiama 
nuolaida.
Už skelbimų turinį 
neatsakoma.

AUSTRALIAN-LITHUANIAN WEEKLY—'‘OUR HAVEN” AUSTRALUOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES SAVAITRAŠTIS

Registered at the G.P.O. Sydney, for transmission by post as a news paper.

PRENUMERATA ADRESUOJAMA: 
Box 4568, G.P.O. Sydney, N.S.W. 
Administracijos tol. YX 9062

LEIDŽIA: AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES KRAŠTO VALDYBA.

Redaktorius: Julius Veteikis. Redakcijos adresas: 24 Lovoni St., Cabramatta, N.S.W. Tel.: UB 3680.

Sydney, 1960 m. lapkričio 11 d.
Nr. 46 (604). Dvylikti metai.

VISOMS LIETUVIU ORGANIZACIJOMS 
VISUOSE PASAULIO KRAŠTUOSE

Lemtingosios dienos atėjo. Lietuvos skundas prieš Sovietų Sąjungos 
pavergimą ir jos šauksmas atstatyt paniekintas tei sės ir grąžinti jai laisvą 
ir nepriklausomybę turi būti nuneštas i Jungtines Tautas.

Kai Jungtinių Tautų pilnaties 
susirinkimas (tur būt š.m. lapkri
čio mėn.) pradės svarstyti pačių 
Sovietų įneštą pasiūlymą tuoj su
teikti laisvę visoms tautoms dar 
dabar esančioms kolonialinėje pri
klausomybėje Afrikoje, Azijoje ir 
Okeanijoje, Jungtinėse Tautose 
tuoj turi būti iškelta viešumon, 
kad Lietuva Europoje tebėra So
vietų Sąjungos kolonialiniai pa
vergta ir kad jos laisvė ir nepri
klausomybė turi būti tuč tuojau 
atstatytos.

Kreipiamės į visas lietuviškas 
organizacijas visuose pasaulio 
kraštuose ir prašome neatidėlio
jant mobilizuoti visuomenę ir pa
vienius asmesis tuč tuojau siųsti 
peticijas, laiškus, telegramas jų 
gyvenamų kraštų vyriausybėms, 
prašant kelti Lietuvos išlaisvini
mo iš Sovietų kolonialinio paver
gimo bylą Jungtinėse Tautose ir 
ten reikalauti, kad kolonialinių 
kraštų išlaisvinimo deklaracija 
tuoj būtų pritaikyta Lietuvai ir 
kitiems Rytų ir Vidurinės Euro
pos pavergtiems kraštams.

Lietuvių organizacijos savo me
morandumuose jų gyvenamųjų 
kraštų vyriausybėms galėtų pri
minti, kad

1. Lietuva nuo neatmenamų 
šimtmečių buvo nepriklausoma 
valstybė prie Baltijos jūros ir jos 
vardą jūs galite rasti seniausiuo
se Europos žemėlapiuose. Rusiš
kojo imperializmo užgrobta gale 
XVIII šimtmečio, ji 1918 metais 
atkūrė savo valstybinę nepriklau
somybę, buvo priimta į Tautų Są
jungą ir pripažinta de jure ir de 
facto visų pasaulio valstybių, įs
kaitant taip pat Sovietų Sąjungą.

2. Sovietų Sąjunga 1940 metais 
birželio 15 dieną brutalia karine 
jėga okupavo nepriklausomą Lie
tuvos Respubliką ir palaipsniui:

a) panaikino jos valstybinę san
tvarką ;

b) panaikino jos administraciją;
c) panaikino jos finansinę sis

temą ;
d) sugriovė jos ekonomiją, pa

naikindama privačią nuosavybę 
pramonėje, žemės ūkyje, prekybo
je ir nekilnojamojo turto valdy
mą miestuose;

e) prievarta įjungė Lietuvą į 
Sovietų Sąjungą teritoriniai, po
litiniai, ekonominiai, kultūriniai 
ir pagrobė arba suvalstybino So
vietų Sąjungos naudai visus jos 
turtus, nuosavybės ir gamtos iš
teklius.

3. Karinės okupacijos pasekmė
je Sovietų Sąjunga įvykdė Lietu
voje:

a) politinį genocidą — likvida
vo visas lietuviškas politines par
tijas ir tų partijų vadus ir įstip- 
rino vienintelę komunistų partiją, 
pačios Maskvos vadovaujamą;

b) fizinį genocidą — sunaiki
no ir deportavo 1941 ir 1944 iki 
1953 metų šimtus tūkstasčių lie
tuvių, kurie buvo priešiški Sovie
tų Sąjungai, ar jos komunistų par
tijai, ar jos įvestam okupuotoje 
Lietuvoje Sovietų kolonialiniam 
režimui arba tik buvo įtarti, kad 
gali būti priešiški;

c) kultūrinį genocidą — var

žant ir persekiojant lietuvių tau
tinę kultūrinę veiklą ir lietuvių 
kultūrininkus, pavedant juos Mas
kvos patikėtinių priežiūron ir su
varžant juos sovietinės komunis
tinės cenzūros varžtais;

d) religinį genocidą — nuo
sekliai ir įžūliai siekiant sunai
kinti tikėjimą, tikinčiuosius ir 
dvasiškius;

e) tautinį genocidą — neatlai- 
džiai vykdant rusifikaciją ir pri
skiriant visa, kas lietuviška ir 
tautiška prie diversinių ir krimi
nalinių nusikaltimų, tikslu perse
kioti ir naikinti.

Visi aukščiau išvardinti Sovie
tų Sąjungos nusikalstamieji vei
ksniai buvo nukreipti įstumti Lie
tuvą į valstybinę, politisę, ekono
minę, o lygiai kultūrinę ir kitokią

KOVOJAME DĖL LAISVĖS
DEMONSTRAVO BOLŠEVIKŲ 

ŽIAURUMUS
šio mėnesio 5 d. Lenkų Namuo

se Ashfielde — Sydnėjuje buvo 
atidaryta paveikslų ir brėžinių 
paroda, vaizduojanti sovietų žiau
rumus okupuotuose R. Europos 
kraštuose.

Parodą organizavo PET (Pa
vergtųjų Europos Tautų) Austra
lijos delegatūra.

Parodos atidaryme dalyvavo 
apie šimtą pavergtųjų tautų ats
tovų ir įžymių australų pareigū
nų.

Po PET Delegatūros pirm. p. 
Dukats trumpo atidarymo proga 
tarto žodžio, ilgesnę kalbą pasakė 
federalinės vyriausybės narys 
(Attorney — General) Sir Gar
field Barwick, kuris tarp kita ko 
šiaip būdingai kalbėjo:

— Chruščiovas, pasirinkdamas 
paskutinėje Jungt. Tautų sesijoje 
kolonializmo temą, norėjo pa
traukti savo pusėn naujas Afrikos 
tautas, tačiau šis jo žygis buvo 
anųjų šaltai priimtas. Aš kalbė
jausi su tų valstybių atstovais po 
to, ir jie tikrai nebuvo sužavėti 
chruščiovine kumščio daužymo 
politika.

Sir Garfield pareiškė, kad Aus
tralijos min. pirm. Menzies, ma- 
tydamasis su Chruščiovu Niujor
ke, jam tiesiai pasakęs: “Jūs esa
te didžiausia kolonialistinė valsty
bė pasaulyje šiandieną.”

Toliau jis smulkiau apibrėžė so
vietų kolonialinę politiką, ragin
damas R. Europos išeivius dar ak
tyviau reikštis antkomunistiniame 
fronte, visomis progomis šviečiant 
australų visuomenę apie bolševikų 
kėslus, nes šio krašto gyvento
jai, kurie niekada esą neišgyvenę 
svetimos okupacijos, dažnai neturį 
nė pilno supratimo apie komunis
tinį terorą ir jo žiaurumus.

Po to dar kalbėjo Geležies Dar
bininkų (Ironworkers) Unijos ge
neralinis sekretorius Laurie Short, 
kuris pareiškė, kad su komunistų 
okupuotų kraštų gyvenimo sąly
gomis joks žmogus negalįs sutik
ti.

Apžiūrėjus parodą , oficialūs pa
rodos atidarymo dalyviai buvo pa
vaišinti kava.

Paroda tęsėsi penkias dienas ir 
nemaži skaičiai sydnėjiškių (Eu
ropos išeivių ir australų) turėjo 
progos pasižiūrėti į tikrai įspū
dingus bolševikinio teroro vaizdus. 
Parodoje buvo išstatyta ir Lietu
vą liečiančių eksponatų, jų tarpe 
ir nukankintojo mūsų vysk. Rei
nio paveikslas.

M.P.I.

LAISVĖS MITINGAS
L.apkričio 5 dienos vakare Mel- 

burni Royale Ballroom salėje vy- 

priklausomybę nuo Sovietų Sąjun
gos, kas sudarė turinį labiausiai 
beširdiško, žiauraus, naikinančio 
ir visą žmonišką buitį ir jos ap
linką išnaudojančio sovietiško ko
lonializmo, kurį mūsų visų di
džiausia pareiga yra pasmerkti, 
prieš jį grieščiausiai protestuoti 
ir reikalauti tuč tuojau atitrauk
ti iš Lietuvos Sovetų Sąjungos 
kariuomenę, administraciją, poli
ciją ir partiją, baigti Lietuvos 
okupaciją, kad ten galima būtų 
pravesti laisvus ir visuotinus rin
kimus Jungtinių Tautų priežiūro
je ir atstatyti teisę, laisvę ir Lie
tuvos nepriklausomą valstybę.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto Prezidiumas 

1960 m. spalio 18 d.
New Yorkas.

ko tikraį įspūdingas Laisvės Mi
tingas — Freedom Rally, kuriame 
dalyvavo daug žymių svečių ir 
apie 2.500 dalyvių. Mitingas bu
vo pradėtas Anglijos himnu. Po 
to mišrus latvių choras sudainavo 
dvi latvių laisvės dainas. Mitingo 
pirmininku buvo pakviestas Mel
burno miesto burmistras Cr. Ber
nard Evans, labai sumaniai pra
vedęs šią laisvės manifestaciją.

Pirmasis kalbėtojas buvo De
mokratų Darbo Partijos parla
mentarinis lyderis senatorius P.P. 
McMaanus, pareikšdamas, kad pa
tenkinimas kadaise Hitlerio rei
kalavimų nedavė taikos, taip pat 
ir dabar koegzistencija ir nuolai
dos rusams nenešančios taikos.

Svarbiausiu mitingo kalbėtoju 
buvo Australijos ministeris pirmi
ninkas Rt. Hon. R.G. Menzies, 
kuris papasakojo savo įspūdžius iš 
Jungtinių Tautų Organizacijos 
posėdžių New Yorke ir iš susitiki
mo su Chruščiovu. Min. pirm. 
Menzies pasidžiaugė tokiu skait
lingu ateivių susibūrimu ir pareiš
kė, kad: jegu rusai nori taikos, 
tai nusiginklavimą turi pradėti 
nuo savęs, suteikdami laisvę pa-Į 
vergtoms .Rytų Europos tautoms. I 
Didžiausias ginklas kovai už pa-1 
vergtų tautų laisvę esanti viešoji 
pasaulio opinija.

— Susirinkite kasmet į panašius 
mitingus kiekviename laisvojo pa
saulio mieste ir priminkite pasau
liui, kad milijonai žmonų Europo
je dar neatsižadėjo laisvės, nors 
jie ir spaudžiami komisarų vergi
jos.

Aš tikiu į žmogaus dvasios ga
lybę, — kalbėjo Mr. Menzies, — 
nes tai yra pats galingiausias 
ginklas pasaulyje. Jūs esate iš 
Europos kraštų, kurie davė pasau
liui garsiausius laisvės kovotojus, 
todėl neleiskite ir ateity laisvės 
troškimui užgęsti. Jeigu mes ati
duosime vieną po kitos dar laisvė
je esančias tautas tai greitai jau 
nebeturėsime ką daugiau atidavi
nėti, nes nebeliks jokios tautos 
tarp Rusijos ir Australijos.

Rusai turi sputnikus ir karines 
raketas, bet mes turime vertingų 
išradimų moksle ir medicinoje ir 
dirbame žmonijos gerovei, apie 
ką rusai net nesapnuoja.

Ministerio pirm, kalba buvo su
tikta karštomis ovacijomis.

Tolimesniu kalbėtoju buvo se
natorius C.C. Hannam, kuris pa
siūlė kasmet suruošti tokį didin
gą laisvės mitingą ir nepamiršti 
pavergtųjų tautų reikalo.

Po senatoriaus kalbos Dr. A. 
Galius pasiūlė rezoliuciją, reika
laujant įgyvendinti Jungtinių 
Tautų paskelbtą žmogaus Teisių 
Deklaraciją (Declaration of Hu
man Rights), kuri buvo mitingo 
dalyvių vienbalsiai priimta. Mi-

IR VĖL NUOLAIDŲ BANDYMAI?
Naujasis Amerikos prezidentas — demokratų 

senatorius John F. Kennedy. Chruščiovas džiūgauja. 
Vakarų didžiosios demokratijos susirūpinę. Spėlioja
ma, kų parodys netolima ateitis.

Ne visi tikėjo, kad Amerikos 
Jungt. Valstybių prezidentu bus 
išrinktas 43 metų amžiaus demo
kratų senatorius John Kennedy, 
ypač kad jis yra, be to, dar ir ka
talikas, nes, kaip žinome, pagal 
susidariusią tradiciją iki šiol dar 
nė vienas katalikas nėra preziden
tavęs Baltuosiuose Rūmuose.

Užsienio spaudos komentatoriai, 
ypač Anglijos didieji dienraščiai, 
mano, kad Amerikos gyventojai 
šį kartą rinko demokratų kandi
datą daugiausia todėl, jog bijo 
ginkluoto susidūrimo su sovietais. | 
Suprantama, darbininkui ar eili
niam krašto gyventojui mažai i 
svarbus ateities politinio akiračio 
pramatymas, be to, jis niekada, i 
jei nevaromas, nesiryžtų aukotis . 
krašto gerovei savęs išsižadėjimo 
kaina. Kennedy buvo išrinktas i 
daugiausia pramoninių Amerikos 
miestų balsais, nes jo rinkėjų ei
lėse daugiausia buvo darbininkai 
ar iš viso žemojo atlyginimo Ame
rikos gyventojų sluogsnis.

Todėl gal ir nenuostabu, kad 
pirmasis pasišovė jį pasveikinti

NAUJIEJI AMERIKOS VADAI
KAIRĖJE — NAUJASIS VICEPREZIDENTAS LYNDON B. 

JOHNSON, DEŠINĖJE — PREZIDENTAS JOHN F. KENNEDY.

siomis spalio revoliucijos metinė
mis.

Per visą pirmąją tų šūkių dalį 
it vaiduoklis eina “nacionalinės 
nepriklausomybės” obalsis. Išvar
dijamos ir atskiros tautos, kovo
jančios už tautinę nepriklausomy
bę (žinoma, tik Afrikos, Azijos 
ir kitų žemynų), o duodami ir 
bendri šūkiai visoms nelaisvėje 
esančioms tautoms. Pvz., 9-me 
šūkyje pasakyta: “Broliškai svei
kiname visas tautas, kovojančias 
už visišką gėdingos kolonializmo 
sistemos panaikinimą! Pasaulio 
tautos! Sekite, kad tuojau pat 
būtų suteikta visiška Bepriklauso- 
mybė ir laisvė visoms koloniji
nėms tautoms!” Betrūko, kad čia 
būtų sakinys užbaigtas išvardijant 
Pabaltijo kraštus Lietuvą, Latviją 
ir Estiją.

Keistai atrodo ir 13-sis šūkis:

NEPRIKLAUSOMYBES ŠUKIAI - 
TIK PROPAGANDA

SPALIO REVOLIUCIJOS ŠOKIUOSE “NACIONALINĖ NEPRI
KLAUSOMYBĖ" MINIMA KELIOLIKA KARTŲ, TIK PABALTI- 
JO TAUTOS NUTYLIMOS.

Vilniaus “Tiesa” spalio 13 die
nos laidoje išspausdino visasąjun
ginės komunistų partijos centro 
komiteto 100 šūkių ryšium su 43-

tingas buvo baigtas vienos minu
tės tyla pagerbiant žuvusius už 
laisvę.

Meninėje dalyje pasirodė: Ki
niečių tenoras Chu Tihwen su 
dviem dainomis, Ukrainiečiai su 
tautiniais šokiais Vengrų “Buda
pest” baletas.

Mitingas buvo aktyviai seka
mas Australų spaudos atstovų ir 
lapkričio 7 d. buvo plačiai apra
šytas visuose Melburno dienraš
čiuose, įdedant ilgas McManus ir 
Mr. Menzies kalbų ištraukas.

Visos tautybės, išskyrus lietu
vius, labai gausingai dalyvavo, 
daugelis iš jų pasipuošę savo tau
tiniais rūbais. Mintingą surengė 
Pavergtųjų Tautų (PET) Komi
tetas.

Alb. P.

Sovietijos diktatorius N. Chruš
čiovas, nes jam vėl prasivėrė po
litinis plyšelis derėtis, apgaudinė
ti, grasinti, gauti nuolaidų ir 
plėsti savo nežmoniškąją doktri
ną vis toliau ir toliau į Vakarus.

Perankstyva, suprantama, teig
ti, kad naujasis prezidentas leng
vai leisis bolševikų vedžiojamas, 
kaip neseniausioj atminty buvo 
Stalinui linkęs nuolaidžiauti taip 
pat demokratas Ruzeveltas, Jal
toje prakišęs Pabaltijį ir padaręs 
nedovanotinų klaidų, išplėtusių so
vietinę imperiją iki rimtos pavo
jingumo ribos. Tikėkime, kad prez. 
Kennedy tęs iki šiol vestą respub
likonų užsienio politiką, kuri pas
kutiniu metu tikrai linko į kietu
mą ir atsparumą. Jei ji būtų tęsia
ma, o logiškai galvojant taip tu
rėtų būti, tai reikėtų tikėtis, kad 
jau netolimoj ateity būtų išdrįsta 
sovietams tarti: nešdinkitės iš R. 
Europos okupuotųjų kraštų!

Būdinga, kad Chruščiovas, svei
kindamas Kennedy, pagarbino ir 
jo partijos pranokėją Ruzeveltą.

OKUPUOTOJ 
LIETUVOJ

VILKAI APIE RADVILIŠKI
Šį pavasarį medžioklės valdi

ninkai Lietuvoje guodėsi, kad vil
kai vėl baigiami Lietuvoje nai
kinti. (žmonės kalba, kad jie 
ateina iš Rusijos, kai bolševikiš
kai saugoma siena tapo nukelta 
į Vakarus nuo Lietuvos). Bet da
bar “Valstiečių laikraštis” prane
ša, kad vilkai ėmė lankytis net 
dviejuose Radviliškio rajono kol
chozuose. Vienur kitur pagrobę 
po avį, iš vieno tvarto išsinešę 
paršą.

MUZIEJUS GEDIMINO PILYJE
Vilniuje, Gedimino pilies bokš

te, atidarytas Vilniaus Kraštoty
ros muziejaus skyrius. Bokšto pa
talpose rodomoji medžiaga apima 
svarbesniuosius Vilniaus pilių is
torijos momentus nuo seniausių 
laikų. Apie priešistorinę epochą 
byloja grubaus darbo puodų šu
kės ir kaulų dirbiniai. Istorinių 
laikų Gedimino laiškas 1323 m. 
Vilnių vadina “karališkuoju mies
tu” — taigi Lietuvos valstybės 
sostine. Apie ginybą kalba šimt
mečius po žeme išgulėję ginklai: 
kardai, kuokai, jietys. Miesto pre
kybinį gyvenimą atidengia 9 — 
13 š. pinigai ir diagramos su pre
kybos keliais. Vilniaus turėta se-
novėje medinių latakų vandentie
kis.

LĖLIŲ TEATRAS
Kaune pradėjo veikti valstybi

nis lėlių teatras. Atidarant paro
dyta V. Miliūno “Mūsų nuotykiai 
mėnulyje”. Lėlių teatro sudary
tos dvi paralelinės grupės: viena 
veiks pastoviai Kaune, gi kita va
žinės su gastrolėmis po kraštą.

Aišku, ir lėlės turės šokti taip, 
kaip Maskva įsakys. Ir šis vaikų 
teatras neišsivers be propagandos. 
Taip jau dabar Lietuvoje visose 
gyvenimo srityse yra.

“Karštai sveikiname narsius ko
votojus už taiką, demokratiją, so
cializmą ir nacionalinę nepriklau
somybę, vargstančius kapitalisti
nių šalių kalėjimuose”. O kiek to
kių kovotojų už nacionalinę ne
priklausomybę vargsta komunisti
niuose kalėjimuose ir ištrėmime?

Dar krinta į akį, kad visuose 
tuose šūkiuose, kurie užima visą 
“Tiesos” puslapį, sveikinimas 
Raud. Kinijai — vos tik trijų ei
lučių! Pereitais metais Sovietų 
Sąjungos-Kinijos bendradarbiavi
mas dar buvo vadinamas “taikos 
tvirtovė”, šiemet toji atestacija 
jau išleista, nors, kaip pernai, 
taip ir šiemet pabrėžiama “neiš
ardoma draugystė”.

Akivaizdoje sovietinių reikala
vimų “nesikišti į kitų kraštų vi
daus rekalus”, keistai skamba 37- 
sis ir 42-sis šūkiai, kuriais kursto
mi vokiečiai ir japonai prieš mi- 
litarizmo ir fašizmo atgaivinimą 
(Vokietijoje) ir prieš Amerikos 
karines bazes (Japonijoje).

Nemažai šūkių paskirta pramo
nės, kolchozų ir sovehozų darbi
ninkams, kurie įsakmiai raginami 
daugiau dirbti, mažinti savikainą, 
daugiau krauti į “nedalomus fon
dus”, daugiau jėgų atiduoti ko- 
lektyvinimo reikalui, negu savo 
poreikiams.

Sunku įsivaizduoti, kad tie sū
kiai galėtų kaip nors patikti Lie
tuvos ar kitų sovietiniai valdomų 
kraštų darbo žmonėms. Nepaisant 
to, Lietuvos darbininkai ir dabar 
vėl visą laiką verčiami “pasitemp
ti” spalio revoliucijos garbei ir 
duoti “viršprodukcijos”. E.

1
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A. Z L'B RAS

SOCIALINIS SKYRIOJIMASIS TAUTOJE
II

NAUJIEJI LAIKAI
Kad atsikuriant Lietuvai be re

voliucijos ar šiaip reikšmingesnių 
sukrėtimų įvyko milžiniškas per 
versmas socialinėje struktūroje, 
kad visai lengvai buvo galima pa
naikinti gimimų paveldėtas privi
legijas ir titulus, kad visų politi
nių partijų sutarta dėl žemės re
formos, tai ne be rimtų priežas
čių. Žinome jau, kad mūsų aristo
kratija, kuri valdė didžiuosius 
dvarus ir buvo bejsistiprinanti 
miestuose, su nežymia išimtim bu
vo lenkiškos kultūros: lenkiškai 
kalbėjo namuose, Lenkijoje moks
lino jaunąją kartą, mintimis ir 
veiksmais šliejosi prie lenkų tau
tos politinių siekimų. Kita dalis 
aristokratijis buvo atėjūnai rusai, 
kurie buvo įrankis caro politikos 
ir rusų tautos avangardas vadi
namam Rusijos šiaurės — Vaka
rų krašte (rus. Sieverno — Za- 1 
padnyj kraj). Baudžiavą panaiki
nus, ūkiškai ir tautine sąmone 
sustiprėjo valstiečių luomas. Iš jų 
išaugo nauja šviesuomenės karta: 
mokslus nors ir ėjusi Rusijos bei 
Lenkijos augštosiose mokyklose, 
tačiau lietuviškai mąstanti, lietu
viškai suprantanti socialines pro
blemas. Ji ėmėsi leisti “Aušrą" 
ir “Varpą", ji savo pečiais išne
šė politinę nepriklausomybės ko
vą, ji savo krauju gynė nuo prie
šų atgimusį Lietuvos valstybės 
kūdikį. Logiška tad buvo, kad ši
toji visuomenės dalis su panieka 
žiūrėjo į senąją mūsų aristokra
tiją, gi atėjūnus lenkus bei rusus 
dvarininkus laikė iš visb priešais 
tautos ir valstybės. Titulų panai
kinimas ir žemės reforma tokioje 
atmosferoje turėjo labai palankias 
sąlygas. Būta tačiau ir politinių 
priežasčių. Mūsų vadinamoji pa- 
salėžiūriškai liberalinė šviesuo
menė, mokydamosi Rusijos ir Len
kijos universitetuose, dėjosi prie 
socialistinių sąjūdžių, kurie buvo 
priešai caro ir iš viso senosios 
santvarkos, priešai aristokratų ir

jų išimtinų teisių. Jie susigyveno 
su idealistiniais socialistų sieki
mais: įkurti naują gyvenimą, ku
riame nebūtų luomų, kur žmonės 
visi jaustųsi lygūs, kur nebūtų 
turto skirtumo. Tuos siekimus me
niškai yra apipavidalinęs J. Bi
liūnas vaizdelyje “Laimės Žibu
rys". Kita dalis, iš lietuviško kai
mo kilusi kunigija ir su ja einan
ti pasauliečių dalis, nors ir nesi
dėjo pasaulėžiūriniais sumetimais 
su socialistais, bet taip pat nebu
vo konservatyvi: jai socialinės re
formos reikalais buvo kalbėjęs 
popiežius Leonas XIII-sis, kun. K. 
Pakalniškis—Dėdė Atanazas, kun- 
J. Tumas — Vaižgantas, Pr. Do
vydaitis ir kiti. Enciklika “Rerum 
Novarum” (1891 m.), kurioje ap
tarti darbo ir kapitalo principai, 
buvo davusi katalikų veikėjams 
naujus socialinei tvarkai pagrin
dus. “Rerum Novarum” buvo at- 
atsakymas “Komunistiniam Mani
festui" (1874 m.) ir Markso “Ka
pitalui" (tom. I 1867 m.), kuriais 
rėmėsi ir iš kurių formuluotų 
idėjų sėmėsi socialistai. Dėl tų 
priežasčių Lietuvos krikščionys 
demokratai, socialdemokratai, 
liaudininkai, demokratai, pažan
giečiai (vėlesnieji tautininkai) so
cialinių reformų dvasa buvo gi
miningi, skirdamiesi tik sociali
nių — ūkinių reformų pravedi- 
mo keliais. Reikia pažymėti ir 
tai, kad 19 š. Vakarų Europoje, iš 
viso plačiuosiuose politikų, min
tyto jų, rašytojų, apskritai švie
suomenės, bet ir masės sluogs- 
niuose buvo susidariusi pažiūra, 
kad žmonės yra visi lygūs, kad gi
mimas jokių privilegijų neturi 
teikti. Tos visos idėjos buvo žino
mos ir prigijusios Lietuvos švie
suomenėje. Bet buvo iškilusi ir 
kaip tik 19 š. išbujojusi kitos rū
šies luominė nelygybė — buvo 
tai kapitalizmo vaisius, prieš kurį 
iškilo socialistinis sąjūdis, prieš 
kurį kalbėjo ir “Rerum Nova
rum”. Visai suprantama, kad ši
tos idėjos Lietuvoje buvo radusios 
atgarsio. Kadangi Lietuvoje ne

buvo tikrojo kapitalizmo, tad są
jūdis nusikreipė prieš dvarus ir 
ponus — feodalizmo likučius, ryš
kiausią krašte luominę nelygybę.

Visos anksčiau suminėtos prie
žastys vęikė, kad atsikūrusios 
Lietuvos 1918 ir 1919 m. konsti
tuciniai nuostatai buvo visiškai 
demokratiški, kad Lietuvos kara 
lijos ar didžiosios kunigaikštijos 
atkūrimas buvo nepopuliarus, kad 
respublikos pirmoji 1922 m. kon
stitucija skelbė visų piliečių lygy
bę. Paragrafu 10-j u tas įsakmiai 
pabrėžiama: “Visi Lietuvos pilie
čiai, vyrai ir moterys, yra lygūs 
prieš įstatymus. Negali būti tei
kiama ypatingų privile
gijų bei mažinama 
teisių piliečiui dėl 
jo kilmės, tikėjimo, 
tautybės.” Kosstitucija, tiesa, te
buvo priimta vien krikščionių de
mokratų balsais, bet tik ne dėl 
socialinių ir ūkinių motyvų, o gry
nai dėl pasaulėžiūrinių. Tos pa
čios kosstitucijos paragrafas 90- 
sis valstybei suteikia teises socia
linio teisingumo reikalui re
guliuoti privačią 
nuosavybę, nors žemės 
valdymo pagrindan ir paimtas pri
vatinės nuosavybės dėsnis, čia 
matoma nuosaikiųjų socialistų 
dvasia, kuri labai aiški ir Leono 
XIII-jo “Rerum Novarum” encik
likoje.

šitoje vietoje turime papildyti 
reikalą dėl mūs dvarininkijos lai
kymosi Lietuvos atgimimo ir so
cialinių reformų atžvilgiu. Būta 
ir išimčių. Iš rusų tarpo su lietu
višku judėjimu nuėjo grafai Zu
bovai. Aktyvūs lietuviško judėji
mo vadai buvo Lietuvos bajorai 
M. ir V. Biržiškos, D. Malinaus
kas, Narutavičiai, Putvinskiai. 
Dvarininkas VI. Sirutavičius ir 
bajoraičiai Biržiškos yra vieni ak- 
tiilgiausiųjų socialistų veikėjai.

Atsikūrusios Lietuvos socialinis 
skyriojimasis buvo sumažintas, 
panaikinta senieji jojo pagrindai 
— stambusis dvaras ir paveldimas 
titulas, su juo ir susijusios privi

legijos. Skyriojimasis nebuvo ta
čiau visiškai panaikintas — iški
lo socialinis pasiskirstymas nau
jais pagrindais, šiuo laiku reikš
mingiausiai veikė socialiniam su
siskirstymui profesinis pasiruoši
mas ir individualiniai gabumai, 
turtas ir einamos pareigos visuo
menėje. Žmonėse gyva tebebuvo 
sąmonė, kad vienos rūšies darbas 
yra reikšmingesnis, kitas mažiau 
reikšmingas, dėl to ir atlyginimų 
didelis skirtumas. Pono prisimini
mas dar labai gyvas, tik senojo 
dvarininko vietoje naujaisiais lai
kais atėjo visi tie, kas švarų ir 
pelningą darbą dirbo — valdžios 
žmonės, tarnautojai, gydytojai, 
advokatai, verslininkai, miesto na
mų savininkai. Ūkininko menka- 
vertystės kompleksas, kilęs bau
džiavos laikais, nelengvai tenyko. 
Ūkininkas jautėsi, ypač centrinės 
ir rytinės Lietuvos, esąs menka
vertis socialinėje pakopoje. Tvir
čiau jautėsi Suvalkijos, Klaipėdos 
krašto ir šiaurinės Lietuvos ūki
ninkai (vidutiniškai tose srityse 
dominavo stambesni ūkiai, Suval
kijoje ir Klaipėdos krašte anks
čiau panaikinta vergija ir juridiš
kai baudžiava.) Ūkininką slegian
čiai veikė, ypač vidutinį ir smul
kųjį, menkos pajamos už žemės 
ūkio produktus. Darbininkas, ypač 
žemės ūkio darbiniskas, visą ne
priklausomą Lietuvos gyvenimą 
buvo žemos socialinės padėties, 
nebuvo stipriau besireiškiančių 
darbininkų unijų (paprastas ne
kvalifikuotas darbininkas, ypač 
žemės ūkio darbininkas, visuose 
kraštuose yra žemoje socialinėje 
pakopoje). Pamažu evoliucijos ke
liu tačiau nepriklausomoje Lie
tuvoje augštesnio socialinio tei
singumo idėja stiprėjo, pagarba 
kiekvienos rūšies darbui augo. 
Proceso pagreitinimui trūko silp
niesiems socialiniams sluogsniams 
šviesesnių vadų: šviesuomenė, net 
iš darbininkijos ar smulkiosios 
ūkininkijos kilusi, nuo jų nutol
davo, “supenėdavo”, kita dalis nu
eidavo su komunistais, o tuo pačiu 
tarnaudavo svetimai, nedraugin
gai valstybei ir neigdavo pačią 
Lietuvą ir jos savarankiškumą. 
Lietuvos socialdemokratai, užuot 
pasitenkinę socialine ir ūkine 
programa ir tuo atstovavę silp-

PAVERGTŲJŲ SEIMAS ATSAKE 
KREMLIUI

Pavergtųjų Seimo pilnatis spa
lio 24 atžymėjo Vengrijos sukili
mo metines ir pasisakė dėl Krem
liaus pateiktos Jungtinėms Tau
toms vadinamos kolonizmo dekla
racijos.

Vengrijos klausimu priimtoji 
rezoliucija prašo Jungtines Tau
tas atmesti Vengrijos komunisti
nės delegacijos galiojimus, pra
tęsti JT specialaus referento Ven
grijos klausimu, L. Munro, įgalio
jimus ir pareikalauti Sov. Sąjun
gą, kad ji vykdytų JT nutarimus 
Vengrijos klausimu.

Dėl Kremliaus bandymo savo 
propagandai pajungti buvusias ko
lonijas Pavergtųjų Seimas priėmė 
atsišaukimą į laisvojo pasaulio de
legacijas Jungtinėse Tautose. Pa
vergtųjų Seimas “reiškia savo 
visišką pritarimą Jungtinių Tau
tų bet kuriai akcijai, pagal Jung
tinių Tautų Chartos nuostatus už
tikrinti visuotinį respektą tautų 
apsisprendimo principui ir užtik
rinti šio principo vykdymą”.

Konkrečiai Pavergtųjų Seimas 
saukiasi į laisvuosius Jungtinių 
Tautų narius, kad Jungtinės Tau
tos ryšium su Chrušiovo iškeltu 
kolonizmo klausimu: 

nesniesiems socialiniams sluogs
niams, įsivėlė į pasaulėžiūrines 
klampynes ir pasidarė nepopulia
rūs tikinčiųjų sluogsniuose. Pas
kutiniųjų laikų mūsų socialiniai 
įstatymai buvo labai humaniški, 
tačiau -jais siekta tik apsaugoti 
silpnesnįjį. Darbininkai savo so
cialinę padėtį reikšmės atžvilgiu 
galėjo iškelti tiktai patys. Tam 
reikėjo naujos pažiūros į darbą, 
naujo auklėjimo: bendruomenei 
kiekvienas darbas yra svarus, rei
kalingas, todėl nėra garbingesnių 
ir mažiau garbingų darbų. Ir ši
toji pažiūra nebūtų panaikinusi 
socialinės nelygybės, bet būtų ją 
žymiai sušvelninusi.

“(a) patvirtintų aiškiai ir įsak
miai kiekvienai valstybei ir tautai 
nenusavinamą teisę be jokio išori
nio įsikišimo ar spaudimo laisvai 
nuspręsti savo likimą, savo valdy- 
mosi formą ir savo tarptautinius 
ryšius;

“(b) kiekvieną bet kurios val
stybės ar tautos pajungimą, — 
nepaisant kokio pavidalo tas pa
jungimas bebūtų, — kitos vals
tybės valiai deklaruotų tautų ap
sisprendimo visuotinio principo 
pažeidimu, kurio pašalinimą lai
kytų savo tiesioginiu rūpesčiu

“(c) kviestų panaikinti visas 
koloninio viešpatavimo ir vienos 
valstybės ar tautos pajungimo ar 
priklausomybės kitai formas, vis- 
tiek po kokia legalumo skraiste 
tokie santykiai būtų slepiami ir 
kokia bebūtų jų istorinė kilmė;

“(d) nutartų, kad vienintėlė 
tikra priemonė valstybės ar tau
tos apsisprendimo teisei vykdyti 
yra laisvi rinkimai, Jungtinėms 
Tautoms prižiūrint;

“(e) įsakmiai nutartų, kad aukš
čiau minėti principai taikintini 
Albanijai, Bulgarijai, Čekoslova
kijai, Estijai, Latvijai, Lenkijai, 
Lietuvai, Rumunijai ir Vengrijai.”

Prie šio Pavergtųjų Seimo atsi
šaukimo į JT laisvuosius narius 
pridėtas memorandumas apie tei
sinę ir faktinę sovietinio koloniz
mo padėtį Centro ir Rytų Euro
pos kraštuose.

Pavergtųjų Seimo pilnatyje ap
silankė ir žodį tarė tautinės Kini
jos ambasadorius Dr. T. F. Tsiang’- 
as, Filipinų delegatas JT R. Ba- 
gatsing’as ir Australijos delega
tas JT W.C. Wentworth’as. Spe
cialiam Pavergtųjų Seimo posė
džiui Vengrijos klausimu pirmi
ninkavo Pavergtųjų Seimo pirmi
ninkas V. Sidzikauskas. Paverg
tųjų Seimą sveikino Azijos Tautų 
Antikomunistinės Lygos pirminin
kas Ku-Cheng-kang.

Kor.

JUOZAS ALMIS JŪRAGIS

ŽALGIRIS-DVIEJŲ AMŽIŲ 
LAISVĖS KOVU VAINIKAS 

t

(Paskaita, skaityta I960 m. liepos 24 d. Dainavos 
salėje Bankstowne — Lietuvių Veteranų Sųjungos 
“Ramovė” Sydnėjaus skyriaus suruoštame Žalgirio 
Mūšio 550 metų sukakties minėjime.)

Aa, pravertas dobilienos plutą, 
Tūkstančius pėdų po ja randu — 
Kiekvienoj vagoj senuolių būta, 
Neišplovė jų nei laikas, 

nei vanduo.
K. Bradūnas

ĮŽANGA
Mūsų tėvynės žemė yra gyvoji 

istorijos knyga. Nemuno, Neries 
pakrančių kalvos, Dubysos, Nevė
žio ir kitų Lietuvos upių lankos — 
tai laukai kietų kovų už laisvę. 
Dažnas kalnelis — milžinkapis. 
Kiekvienas piliakalnis — tai bu
vusi senovės lietuvių pilis, kurios 
gynėjai ilgais nelaimių metais sau
godami savo tėviškės ir savo kraš
to teritoriją, pastodavo Lietuvą 
puolantiems priešams kelią. Nera
si ten žemės pėdos, kuri nebūtų 
persotinta lietuvių karių kaulų 
dulkėmis, kuri nebūtų persigėrusi 
lietuvių ir jų priešų krauju. Ta 
žemė yra betarpiška liudininkė 
garbingų kovų ir žygių, sudaran
čių gražiausius mūsų tautos isto
rijos puslapius. Ji jungia lietuvių 
tautos dabartį su praeitimi seno
sios Lietuvos — Lietuvos kovojan
čios, ištvermingos, ištisais šimt 
mečiais šviečiančios lasvės meilės 
pažadintu kilniu karžygiškumu.

Mums gimtoji žemė toli. Mes 
negalime aplankyti tų krauju pa
šventintų vietų, kur senovėje ėjo 
garbingos laisvės kovos, kur į 
narsių ir atkaklių lietuvių krūti
nes sulūžo priešo kalavijai. Mes 
negalime pajusti slaptingą seno
vės dvelkimą pabuvoję vietose, 
kur "vedė Vytautas ten didžiavy

rių pulkus ir priešų sulaužė galy
bę”. Minėdami Žalgirio mūšio 
pergalę, kaip reikšmingiausią lie
tuvių tautos ir valstybės karinės 
galybės laimėjimą, pavartykime 
Lietuvos istorijos lapus. Kaip auk
so raidės spindi ten senovės lie
tuvių pėdsakai. Jie rodo mūsų 
tautos ir valstybės permainingą 
likimą — jos laimėjimų ir pralai
mėjimų, vargo ir didingumo ke
lius.

Žalgirio mūšio 550 metų sukak
ties minėjimas yra Lietuvos pra
eities galybės ir garbės prisimini
mas. Žalgirio laukuose 1410 m. 
liepos mėn. 15 d. Didysis Lietuvos 
Kunigaikštis Vytautas, vadovauda
mas jungtinei lietuvių — lenkų 
ir jų sąjungininkų kariuomenei, 
visiškai sumušė Kryžiuočių Ordi
no Didžiojo Magistro Ulricho von 
Jungingen vedamas rinktines Va
karų Europos riterių pajėgas. Lie
tuvai Žalgirio mūšio pergalė buvo 
be galo reikšminga. Ji buvo tarsi 
vainikas ir užbaigimas tų be skai
čiaus permainingų kovų, kurias 
per 200 metų lietuviai turėjo ko
voti su Kryžiuočių Ordinu už savo 
laisvę. Prie Žalgirio Ordino kari
nei galybei buvo perlaužtas nu
garkaulis. Sąjungininkų suduotas 
smūgis Kryžiuočių Ordiną padarė 
Lietuvai nebepavojingu. Lietuvai 
pasibaigė nuolatinės užkariavimo 
grėsmės ir nesiliaujančio karo lai
kai. Laimėdamas Žalgirio mūšį, 
Vytautas Didysis į garbės ir ga
lybės viršukalnę iškėlė ne vien tik 
savo asmenį, bet ir visą lietuvių 
tautą. Tačiau j tą garbės ir galy

bės viršukalnę lietuvių tautai teko 
kopti sunkiai dviejų šimtmečių 
vargo ir kovų keliais. Tai buvo 
šimtmečiai kietų kovų su Vokie
čių Ordinu, šimtmečiai įtempto 
budėjimo, nuolatinių aukų ir ne
palaužiamo ištvermingumo.

KRYŽIUOTŲ ORDINŲ 
ŽNYPLĖSE

Kryžiuočių ir Kalavijuočių at
siradimas Pabaltijyje buvo lietu
vių tautos ir visų jai gi
miningų kaimyninių aisčių tau
telių likiminė nelaimė. Abu tie 
Ordinai buvo mirtį afba pavergi
mą nešą kaimynai. Lietuviškose 
pasakose minimas slibinas devyn
galvis, kuriam nukirstos galvos 
tuojau vėl atauga. Tokie devyn
galviai slibinai buvo vokieškieji 
Ordinai. Daugelyje mūšių sumušti, 
jie greitai vėl atsigaudavo, vėl 
tiesdavo kruvinus savo nagus į 
lietuviškas žemes, o kur jie pra
eidavo, ten likdavo kraujo ir su
naikinimo pėdsakai.

Kryžiuočių ir Kalavijuočių at
siradimu mūsų žemių pasieniuose 
priežastim buvo visa grandinė is
torinių įvykių bei aplinkybių, ku
rių svarbiausios yra trys: pirma
— pavėluotas Pabaltijo tautų są
lytis su krikščionybe, antra • — 
pakraštinių aisčių genčių priešiš
kas laikymąsis pirmųjų krikščio
nybės skelbėjų atžvilgiu ir trečia
— viduramžių krikščioniškos Eu
ropos stabmeldžiams nepalankus 
nusistatymas.

Iki X amžiaus pabaigos visos 
Europos tautos jau buvo apsi
krikštijusios. Tik nuošaliuose Bal
tijos Jūros pakraščiuose gyvenę 
aisčiai ir jų kaimynai lybiai ir es
tai, neturėdami artimų ryšių su 
toliau į vakarus gyvenančiomis 
Europos tautomis, tebesilaikė se
nosios savo religijos. Krikščiony
bės plėtimasis ir į Pabaltijos kraš
tus buvo natūralūs ir nesulaiko
mas istorinis vyksmas. Krikščio
nybė į Pabaltijį ėjo dviem nely
gaus stiprumo bangomis. Pirmoji 
silpnesnė taikingijo apaštalavimo 

banga žemaičių ir lietuvių nepa
siekė. Ji sudužo Prūsuose ir Pa- 
dauguvyje į tenykščių gyventojų 
ginkluotą pasipriešinimą. Pirmie
siems misijonieriams patraukti į 
krikščionybę Pakalti jo gyventojų 
nesisekė — jie patys buvo nužu
dyti. Jeigu panašūs dalykai būtų 
atsitikę prieš kryžiaus karus, jie 
nebūtų iššaukę tokio griežto Po
piežiaus ir Europos krikščionių 
reagavimo. Pabaltijo tautų nelai
mei, XIII amžiaus pradžia buvo 
stabmeldžiams nepalankus laikas. 
Kryžiaus karai ėjo į galą, bet Eu
ropoje dar tebebuvo gyvas krikš
čionių solidarumas ir religinis pa
kilimas, be kitų savo žymių dar 
tebesireiškiąs ir militarine forma. 
Tada Europoje kryžiaus karų nuo
taikose buvo išaugęs įsitikinimas, 
kad reikia kariauti su visais ne- 
krikščionimis. Ne tik nebuvo pri
pažįstama teisė stabmeldžiams tu
rėti savo valstybes, bet dar buvo 
tvirtinama, jog krikščionių valdo
mos žemės neturi teisėtų savinin
kų — užkariautos jos tampa kri
kščionių savastimi. Religinių ka
rų užsidegimo dvasia tebegyve
nančioje Europoje pirmųjų Pabal
tijo misijonierių žuvimas ir stab
meldžių tolimesni trukdymai nau
jiems krikščionybės skelbėjams 
sukėlė antrąją ginkluotą krikš
čionybės bangą. Ji nusiaubė prūsų 
ir latvių žemes, sunaikino arba 
pavergė tose žemėse gyvenusias 
tautas ir, pasiekusi Lietuvos ri
bas, atsimušė į kietą žemaičių ir 
lietuvių pasipriešinimą.

Kariaujančios krikščionybės 
avangardas buvo vokiečių riterių 
— vienuolių ordinas Kryžiuočiai 
Prūsuose ir jam panašus ordinas 
Kalavijuočiai Livonijoje. Abiejų 
ordinų svarbiausias tikslas ir už
davinys buvo ginti naujakrikštus 
nuo pagonių keršto ir teikti kari
nę apsaugą krikščionybės platin
tojams — misijonieriams. Kry
žiuočiai Palestinoje karuose su 
turkais buvo gražiai krikščiony
bei pasitarnavę. Tiek Popiežius, 
tiek krikščioniškų tautų valdovai 
kryžiuočius laikė krikščionių gy

nėjais, ištikimais Bažnyčios tar
nais. Tikėjo jų žodžiu, visokerio
pą jiems teikė pagalbą. Kryžiuo
čiams dėl to buvo lengva po tikė
jimo gynėjų priedanga paslėpti 
tikruosius Pabaltijo užkariavimo 
ir Ordino valstybės steigimo pla
nus. Kad kryžiuočiai, dar prieš 
atvykdami į Prūsus, jau ruošėsi 
Pabaltijį užkariauti, rodo tas fak
tas, kad tuometinis Ordino Didy
sis Magistras Hermanas von Sal- 
za 1226 metais, taigi keturis me
tus prieš kryžiuočiams atsikeliant 
į Prūsus, iš imperatoriaus Fridri
cho II išsirūpino taip vadinamą 
Rimini privilegiją, kuria Ordino 
magistrui buvo suteiktas imperi
jos kunigaikščio titulas, o Ordi
nui buvo dovanotos visos žemės 
Pabaltijyje, kurias tik kryžiuočiai 
įstengs užkariauti.

Kalavijuočiai (1202 m.) ir kry
žiuočiai (1230 m.), tik spėję įkelti 
koją ir įsitvirtinti lybių ir prūsų 
žemėse, pradėjo užkariaujamąjį 
karą prieš visas Pabaltijo tautas. 
Kartu su jais naikinti paskutinių 
stabmeldžių Europoje popiežiaus 
ir Romos imperijos imperatoriaus 
raginama atsisuko beveik visa va
karų Europa. Kryžiuočiai, Vaka
ruose verbuodami kariautojus 
prieš pagonis aisčius, skelbė, kad 
Pabaltijo gyventojai yra “žiaurūs 
rytų saracėnai, savo papročiuose 
aršesni' net už žvėris. Velnio tar
nai, kurie patekusius į nelaisvę 
krikščionis degina kaip aukas 
stabams, o savo kardus ir strėles 
dažo jų kraujuose. Kad naujakri- 
kštai yra stabmeldžių persekioja
mi ir žudomi” (J. šliupas MD 
“Lietuvių tauta senovėje ir šian
dien”, Plymouth 1905) Tokie sklei
džiami melai krikščioniškose tau
tose kėlė neapykantą stabmeld
žiams. Gaudami iš popiežiaus to
kius pat atlaidus kaip ir už kry
žiaus karą Palestinoje, riteriai, 
kunigaikščiai ir karaliai atvykda
vo kryžiuočiams į talką su ištiso
mis kariuomenėmis ar šiaip skait
lingais karių būriais. Jų padeda
mi kryžiuočiai sėkmingai tęsė sa
vo užkariavimus.

Nukariaudami vis didesnius kai
myninių žemių plotus, vokiečių ri
terių Ordinai pamažu artėjo prie 
Lietuvos sienų. Kalavijuočiai pir
mieji pasiekė Lietuvos ribas. 1229 
metais kalavijuočiai, papildę sa
vo eiles pagalbiniais estų, lybių ir 
latgalių daliniais, įsiveržė į Lietu
vą ir, naikindami viską pakeliui, 
pasiekė Nalšėnų sritį. Livonijos 
kronistas Henrikas Latvis, savo 
kronikoje aprašydamas pirmąjį 
kalavijuočių žygį į Lietuvą apgai
lestauja, kad jis pasibaigė didele 
nesekme. Ištikro, lietuviai kalavi
juočius taip sumušė, kad šie po to 
septynerius metus nebedrįso lie
tuvių užkabinti. Livonijos Ordi
nui karas prieš Lietuvą buvo ne
lengvas ir pareikalaujantis daug 
aukų. Iš 20 Ordino magistų, XIII 
amžiuje vadovaavusių Livonijos 
Ordinui, šeši žuvo kovose su lietu
viais.

Kryžiuočiai, nukariavę prūsus 
ir okupavę jų visą kraštą, 1283 
metais prislinko prie Nemuno ir 
pradėjo karo žygius prieš Lietuvą. 
Kryžiuočiams tai buvo labai reikš
mingas įvykis — pirmas Pabaltijo 
užkariavimo etapas buvo baigtas. 
Ordino karinių laimėjimų sužavė
tas, seniausias Prūsų krašto kro
nistas Dusburgas savo kronikos 
pergamente didelėm raidėm užra
šė “pasibaigė karas su prūsais ir 
prasidėjo karai su lietuviais”. 
Lietuviams atėjo sunkūs išbandy
mo laikai. Atsidūrę tarp dviejų 
priešų, lyg didžiulių replių žiau
nų iš dviejų pusių kietai spau
džiami, lietuviai narsiai gynėsi. 
Kryžiuočiai irgi ne kartą atkan
do dantis į Lietuvą. Nors ir neno
romis jų pačių kronistas gavo pri
pažinti, kad lietuviai — tai ga
linga, kietasprandė ir kariauti 
įgudusi tauta.

Livonijos Ordinas staigiais puo
limais plėšė ir naikino šiaurės ir 
šiaurės rytų Lietuvą. Hermano 
Vartbergės kronika rūpestingai su
mini ištisas dešimtis išnaikintų 
kaimų vardų Šeduvos, Panevėžio 
ir Utenos apylinkėse.

(Bus daugiau)
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VYTAUTAS KAVOLIS

“ATSISVEIKINIMAS SU LIETUVA”- 
IR SUSITIKIMAS SU LIETUVYBE

KELIOS MINTYS APIE

“LIETUVIŠKĄJĮ LIBERALIZMĄ”

Mūsų skaitytojai neretai pasi
genda žinių apie studentijos nuo
taikas Amerikoje. Iš tiesų, tarp 
Australijos ir Amerikos studentų 
intelektualinis ryšis yra gana 
silpnas. Čia todėl perspausdiname 
Vytauto Kavolio paskaitą, skaity
tą studentų santariečių suvažia
vime. Joje atsispindi ne tik stipri 
nuomonė apie kaikuriuos išeivijos 
gyvenimo reiškinius, bet ir kelia, 
ma, dabar ypač opia tapusi, "gy
vosios lietuvybės” mintis.

“St. 2.” Redakcija
— ★ —

Prieš porų savaičių sėdėjau prie 
skautiško laužo ir, besiklausant 
ilgesingai skambančių dainų, man 
prieš akis gyvai atsistojo tas jau
nuolis ar jaunuolė, kuriam lietu
vybė iki šiol ir tebuvo tai, kas 
plazdėjo tamsiame miške apie lau
žo liepsnų.

Tam jaunuoliui lietuvybė buvo 
patraukli, nes ji išvesdavo žmogų 
iš kasdienybės į tikrų gamtos įvai
rumų, duodavo jam giliai įsmin
gančias džiaugsmo ir susikaupimo 
minutes. Aš norėčiau pavadinti 
degančio laužo kultūra tas lietu
viškas nuotaikas, kuriose bręsta 
— jei iš viso turi progos lietu
viškai bręsti — mūsų priešaka- 
deminis jaunimas, šis jaunimas 
lieka naivus tiems lietuviškiesie
ms reikalams, kurie netelpa prie 
laužo: politinėm problemom, dva
siniam siekimam, atskirų indivi
dų pastangoms lietuviškai atsa
kyti į moderniojo gyvenimo klau
simus. Lietuvybė šiam jaunimui 
yra paprasta ir savo turiniu ri
bota; bet ji liepsnoja, ji šildo, ir 
ji vilioja.

Tik universitetan atėjęs, mana
sis jaunuolis pradeda susipažinti 
su tais lietuviškaisiais reiškiniais, 
kurie prie laužo netilpo. Su kokio
mis lietuviškojo gyvenimo apraiš
komis jis pirmiausia susidurs?—

Pirma, su aktualiausia tema 
mūsų laikraščiuose: kas, dėl ko 
ir su kuo rengė 1926 m. pervers
mų, ir kam nepavyko ko apmauti.

Antra, su šimtais draugijų ir 
organizacijų, kurių visų pagrindi
nis tikslas — kultyvuoti buvusias 
Nepriklausomoje Lietuvoje tradi
cijas, visiškai neklausiant, ar jos 
šiandien prasmingos ir ar reika
lingos. Atkuriamos net ugniage
sių ir policininkų draugijos, nors 
buvusieji ugniagesiai šiandien tik 
cigarėtes gesina, o policininkai tik 
per sapnus vagis gaudo.

Trečia, mūsiškis jaunuolis susi
durs su “vadovaujančiais veiks
niais”, kuriuose dešimtmetčiarna 
užsidaro nusipelnę, bet niekieno 
nerinkti senukai, kurie užblokuoja 
mūsų viešųjį gyvenimų bet kokiai 
pažangai, šių senukų negalima net 
galvoti apie pakeitimų kuo nors 
kitu, netampant Tėvynės išdaviku.

Ketvirta, jis susidurs su neįti
kėtinu garbinimu stabų, daugiau
sia atsivežtų iš Nepriklausomos 
Lietuvos ir iki šiol, kad neimtų 
gesti, laikomų šaldytuvuose. Yra 
visai galima viename savaitraščio 
numeryje net užtikti keturias vie
no asmens prakalbas arba straip
snius apie jį — ir, lyg to dar būtų 
negana, desertinį straipsnį apie 
jo tėvų. Kultūriniame gyvenime 
jaunuoliui bus pasiūlyta pasigė
rėti naujai atšildytais patiekalais 
tokių kūrėjų, kurie visa, kų galėjo, 
jau buvo sėkmingai pasakę prieš 
penkiolikų metų. Stabų garbinimu 
lietuviai pralenkia visa, kas ligi 
šiol buvo pasaulyje žinoma.

Penkta, mūsų spaudoje jis susi
durs su tokiais tuščiažodžiavimo 
šedevrais, tiek nagrinėjant kultū

rinius, tiek politinius klausimus, 
jog, anot Balio Sruogos, net pa
kaušis ima raukšlėtis beskaitant. 
Politikoje niekada nesibaigia pa
reiškimai, kad “reikalai krypsta į 
Lietuvai gerų pusę”, o kultūrinis 
gyvenimas kai kada atsimuša į to
kias gelmes, jog net pradedami 
spausdinti eilėraščiai, nieko ben
dro neturintieji su poezija.

šešta, mūsų nelaimingasis jau
nuolis visur — politikoje ir kul
tūroje — susidurs su nenugalimu 
grupiniu dogmatizmu. Kiekvienos 
grupės žmonės yra pasiryžę iki 
užkimimo garbinti savo grupę ir, 
vietoj darbus dirbę, nuolat karto
ti jos principus ir Lietuvoje turė
tus nuopelnus. Svarbiausia kiek
vieno lietuvio politiko pareiga yra 
jokiu būdu neiti į talkų jokiam 
Lietuvai naudingam darbui, jeigu 
jį daro ne savieji.

Kiekvienas mūsų žino ir dau
giau tokių pavyzdžių, kurie ryš
kiausiai mesis į akis žmogui, nau
jai ateinančiam į lietuviškųjį gy
venimų.

Svarbiausias manojo jaunuolio 
priekaištas šiam visam oficialia
jam lietuvybės fasadui bus tas, 
kad ji neaktuali, nešiandieniška, 
apaugusi, kaip Trakų pilis, įspū
dingiausiomis kerpėmis ir voratin
kliais. Ji nebeatsako šiandienos 
klausimų, ji nebežiūri į šiandienę 
padėtį ir jos reikalavimus. Nuo
taikos, kurios vyrauja lietuviška
jam gyvenime, pilnai užsitarnauja 
archyvinės kultūros vardo. Ir jau
nuolis, kuriam lietuvybė iki šiol 
buvo kad ir ribota, bet gyva ir 
patraukli, lieka pilnai pateisintas, 
jeigu jis nusigręžia nuo šios ar
chyvinės ir sudulkėjusios kultūros, 
kuri į jį nebeprašneka.

Jeigu jis iš viso lieka lietuviu, 
jisai pasitraukia tenai, kur žino 
patrauklų ir jaunatviškų lietuvy
bės konceptų. Jis sugrįžta į de
gančio laužo kultūrinę nuotaikų 
arba joje pasilieka. Tas tariama
sis nenoras subręsta, tas palinki
mas užsidaryti siaurame beveik 
vaikiškame interesų rate nuo viso 
to lietuviškajame gyvenime, kas 
esmiška kiekvienai civilizuotai 
tautai, — visas šis sugrįžimas į 
vaikystę yra paaiškintas, kaip jau
nuomenės neigiama reakcija prieš 
mūsų kultūros tremtyje susenimų.

ši reakcija yra suprantama, 
bet neatsakinga. Neatsakinga ji, 
pirma, dėl to, kad kiekvienas pa
sitraukimas nuo sunkumų, užuot 
bandžius juos nugalėti, yra savo 
atsakomybės atsisakymas. Bet 
antra, užsidarymas ribotame lau
žų kultūros rate neatsakingas dar 
ir tuo, kad juomi reaguojama 
prieš tai, kas pasenę ir sudulkėję 
lietuvių kultūroje, ir visai nepas
tebima to daugelio dalykų, kurie 
joje auga ir skleidžiasi naujai gy
vybei. Tiesa, oficialusis archyvas 
nustelbia daug tylesnį augimų po
grindyje. Užtat juo aiškesnė iš
kyla pareiga tiems, kurie žino, 
parodyti visiems, kad šalia archy
vinės yra ir gyvoji lietuvių kultū
ra.

Kokiuose reiškiniuose regime at
siskleidžiantį gyvosios kultūros 
veidų?

Pirma, jaunųjų literatų kūrybo
je. Alfonsas Nyka-Niliūnas pra
deda savo rinkinį Orfėjau* medi* 
eilėraščiu “Vaikystė”, kuriame jis 
nupiešia ne tik save, bet ir visų 
šių kartų. Tame eilėrašty jam mie
gančiam kažkas surinka: “Kel
kis,” ir jis pabunda ir randa pa
vasarį su vėjais lakstant po na
mus. Tai pabudimas iš vaikystės 
ir poeto pajutimas, jog apie jį 
vyksta gaivališkas, platus, nerim
stantis gyvenimas, šiandien poe

tas dar labiau išalkęs; jis negali 
užgesinti sykį pabudusio ilgesio 
gyventi ir kurti. Aplinka pilna 
neatrastų galimybių, kurias jis 
skuba savo eilėse išjausti. Laukai 
dvelkia pavasariu. Bet paskutinė
je eilutėje jis žvelgia į kažkų šalia 
savęs, galbūt skaitytojų, galbūt 
oficialiuosius Kultūros Fondo ide
ologus. "Bet tu nesikeli... Ir aš 
dainuot imu.” Nepaisydamas be
prasmiškam žiovavimui iškreiptų 
burnų aplink save, poetas dainuo
ja apie tų pilnų spalvų ir gyvybės 
pasaulį, kurį jis savyje pajunta.

Dramaturgai, kaip Antanas Škė
ma, novelistai kaip Algirdas Lans- 
bergis, giliai skverbiasi į gyvų, gy
venimo bandomų žmogų. Jie pas
tebi jo meskystę, kurių paprastai 
slepia kasdieninė konvencijų dah- 
ga, bet, dar ilgiau siekdami, jie 
atranda ir slaptuosius žmogaus 
vertės šaltinius, nuvedančius žmo
gų į jo kelionės tikslų — atbudi
mų savy, ši jaunoji literatų karta 
yra davusi geriausių tremtyje žur
nalų Literatūros lankus, kurie liu
dija, jog ir tarp mūsų yra žmonių, 
kurie pajėgia ir drįsta žengti 
drauge su pirmutiniais visuotinės 
literatūros avangardais. Tame pa
čiame nenuvargstančių kelyje už
tinkame ir jaunuosius dailininkus, 
kaip Romų Viesulų, ir teatralus, 
kaip Jurgį Blekaitį ir Vyt. Valiu
kų ir, galbūt, net muzikus — nors 
tarp šių jaunoji karta nepasirodo 
tokiu išskirtinu veidu, kaip ki
tuose menuose.

Antra, gyvoji kultūra išryški ir 
politiniame gyvenime, šalia nesi
baigiančio senų šūkių kartojimo 
iškyla ir šviežios, studijų vietos 
idėjos, kaip Ant Maceinos “kul
tūrinė demokratija ir bepasaulė- 
žiūrinė politika.” Kultūrinė demo
kratija siekia užtikrinti tokias 
naujas valstybinio gyvenimo for
mas, kad būtų apsaugota maksi
mali laisvė individo sųžinei ir kul
tūrinei kūrybai. O bepasaulėžiūri- 
pė politika siūlo atsieti visus dva
sinius, o ypač religinius reikalus, 
nuo politinio vyksmo. Tai vis min
tys, savy slepančios nemažų dina
minę jėgų, ypač gi tuo, kad jos 
kilo tarp ateitininkų. Su šiomis 

■idėjomis lietuviai politiniai galvo- 
tojai įsijungia į visos žmonijos 
ieškojimų tobulesnių valdymosi 
principų.

Trečia, prieš senųsias partijas, 
kurios šiandien nebeturi pateisini
mo, nes nebeturi ir ko valdyti, iš
kyla platesnio masto vadinamieji 
rezistenciniai sųjudžiai, gimę iš 
ginkluoto pasipriešinimo Lietuvos 
okupantams ir šiandien atstovau
ju jaunosios politiškai sųmoningos 
kartos valių. Šie sąjūdžiai,, kaip 
ateitininkiškas Lietuvių Frontas 
ir ideologiniai liberališkesnė Lie
tuvių Resistencinė Santarvė, krei
pia savo dėmesį ne į praeities tei
sinimus ar smerkimus, bet grynai 
į Lietuvos vadavimų ir lietuvybės 
stiprinimų realiomis priemonėmis. 
Jie mėgina pergalėti praeities ne- 
apykantas, nusikratyti senų šūkių 
ir senų stabų ir, susibūrę j pajė
gesnius vienetus, griebtis dabar
ties problemų. Jie bando apjungti 
žmones ne vien "politikos dary
mui,” bet visų reikalingų darbų 
vykdymui visuomenėje. Lietuvių 
visuomenės vieningumas ir dar
bui pajėgumas padvigubėtų, jei
gu pavyktų senųjų sambūrių trem
tyje atsidūrusias liekanas sulieti 
j šiuos dinamiškus ir šiandieniš
kus sųjūdžius. Kaip ir kiekvienoje 
pavasariškoje srovėje, netrūksta 
ir rezistenciniuose sąjūdžiuose 
drumzlių. Tačiau jie yra vienin
teliai dinamiški sąjūdžiai mūsų 
stovinčiame politinio gyvenimo

("Lietuviškasis Liberizmas”, iš
leistas Santaros — šviesos Fede
racijos, Čikaga, 1959 m., Red. V. 
Kavolis)

Centriniu knygos straipsniu rei
kėtų laikyti V. Trumpos "Libera
linės minties raida Lietuvoje”. Tai 
vienintėlis straipsnis, galįs užimti 
vietą knygoj pagal jai duotų pava
dinimų. Apžvalga, nors autoriaus 
žodžiais — “nei pilna, nei gerai 
išbalansuota”, parodo konkretų ir 
objektyvų priėjimų prie temos 
nagrinėjimo. Tačiau trūksta toli
mesnių temų dėstančių pasisaky
mų.

Likusioj turinio daly, plačiai 
imant, teka dvi skirtingos srovės. 
Vieną jų sudaro įvairiapusiškai 
išdėstomos liberalizmo ir žmogaus 
laisvės sampratos, čia autoriai 
glaudžiai laikosi bendrų liberaliz
mo principų. Antroji srovė ragina 
lietuvį geriau liberalizmų suprasti 
ir pažinti ir jį savo gyveniman in
korporuoti.

Šioj antrojoj srovėj užtinkame 
eilę pasisakymų:

“Autentiškas liberalizmas lietu
vių tautos masėse niekada nebu
vo prigijęs” (V. Kavolis)

"Lietuviams liberalams visais 
laikais stigo teorinio įsigilinimo j 
liberalinio mąstymo esmę” (V. 
Rastenis)

"Kur yra tie standartiniai lie
tuviškieji veikalai ar pasisakymai, 
iš kurių jaunoji karta galėtų su
vokti lietuviškąją liberalizmo at
mainų, liberalizmo projekcijų į 
lietuviškųjų kasdienybę?” (K. 
Sruoga);

Pasisakymai, kurie susilauks be- 

tvenkinyje. Ir už tai jie verti mū
sų dėmesio.

Ketvirta, rasime gyvosios kultū
ros reiškinių ir tuose dar retuose 
bandymuose, nukreiptuose į vidi
nio sutarimo ieškojimų. Tuo tar
pu, kai liaudininkas kviečia sabo
tuoti Washingtono sąskrydį vien 
dėl to, kad jį rengia tautininkai; 
kai tautininkas užginčija dr. P. 
Grigaičio patriotizmų vien todėl, 
kad šis socialistas; kai krikščio
nis demokratas profesorius reko
menduoja ateitininkams nelanky
ti paskaitų apie Lietuvos istorijų, 
lietuvių kovas dėl kultūros, ir apie 
lietuviškųjų filosofijų vien todėl, 
kad jas rengia santariečiai: tuo 
pačiu metu jaunosios kartos atei
tininkų atstovas dr. Juozas Gir
nius Aiduose ieško vertybinio su
tarimo tarp lįberalizmo ir krišč- 
čionybės.

Krikščionybė atstovauja vienų iš 
pagrindinių elementų mūsų tradi
cijoje; liberalizmas atstovauja tai, 
ko mes išmokome dvidešimtajame 
amžiuje. Mūsų išlikimas vieninga 
ir pajėgia bendruomene priklauso 
nuo nuoširdaus šių vertybių su
derinimo. Tačiau senosios kartos 
fanatikai verčiasi per galvų, ban
dydami įrodyti, kad sutarimas ne
įmanomas, ir kad reikia savo tar
pe kovoti. Ir tada ateina jaunosios 
kartos vadovaujantis katalikų in
telektualas ir, rašydamas katali
kų kultūros žurnale, suranda 
krikščionybei ir liberalizmui ben
drų pagrindų. Tokiomis pastango
mis mes tegalime grįsti savo, kaip 
bendruomenės, ateitį.

Penkta, gyvoji kultūra išryški 
ir tame naujame reiškiny lietuvių 
gyvenime, kurį ypač atstovauja 
Santara: pasiryžime talkinti kiek
viename lietuvybei naudingame 
darbe, nesvarbu, kas jį dirbtų. 
Mes važiavome į Washingtono są
skrydį, kurį rengė tautininkai; 
mes parėmėme dr. Kazio Griniaus 
fondą, kuris priklauso liaudinin
kams; mes sutikome įeiti į rezis
tencinės stipendijos fondą, kurį 
organizuoja tikrai mums svetimas 
Lietuvių Fondas; mes bendradar
biaujame socialistų spaudoje; ir 
mūsų narys neseniai perėmė skau
tų skyrelio redagavimą dogmatiš
kajame Drauge. Mūsiškė kultūra 
reikalauja tik klausti, kas dirba 
Lietuvai naudingą darbą, ir jam 
padėti. Šio nusistatymo dėka mes 
pajėgiame sklandžiai bendradar
biauti su daugiau skirtingų gru
pių, negu bet kuris kitas lietuviš
kas jaunimo sąjūdis. Argi nėra 
pagrindo tuo didžiuotis?

(Nukelta į 4 psl.)

Rašo: Gytis Danta

reikalingo ir jau šiaip per dažno 
pasipiktinimo iš konservatyviškes- 
nio mūsų visuomenės sluogsnio, 
be abejo yra tikslūs. Kyla tik 
klausimas, ar mes galime pagrįsti 
savo egzistencijų, suprasti savo 
padėties problemas liberalizmo 
galvosena, jei liberalizmas mūsų 
tautos charakteriui toks svetimas?

Žvelgdami į paskirus knygos 
straipsnius, visų pirma sustoja
me prie V. Kavolio “Laisvės sam
prata socialiniuose moksluose”. 
Straipsnyje vitališkai išreiškiamos 
gyvos idėjos. Skaitydami nejun
tame į mus bylojančio mokytojo, 
kaip kad būdinga keliuose kituo
se knygos straipsniuose. Tokį 
"neskoningą” rašymo būdą užtin
kame ne tik viename autoriaus 
pasisakyme. Dažnai jaučiame, tar
si autoriui būtų reikalinga asme
niškai savo nuomonę prieš skaity
toją pateisinti, kad nelaikytume 
jo komunistu ar ne lietuviu.

J. Kaupo “Individualizmas ir 
visuomeniškumas lietuvių litera
tūroje” yra tikslus, nors ir pavir
šutiniškas temos nagrinėjimas. 
Pažįstame autorių, kaip gabų li
teratūros kritikų, sugebantį nuo
dugniai mūsų veikalus nagrinėti.

Likusiuose straipsniuose neuž
tinkame tų sukauptų pastangų, 

Regina Obelaitė

KUO TU NORI BŪTI UŽAUGĖS ?
“Kas tu nori būti, kai užaugsi?” 

klausia tėvai ir artimieji vaikus. 
Ir nuo pačių jaunų dienų tie vai
kai svajoja apie ateitį ir su ne
kantrumu laukia, kada jie užaugs, 
bus dideli ir svarbūs žmonės.

Dabar, kada metai slenka į pa
baigų ir egzaminai artėja, jaunuo
liai pradeda rimtai svarstyti savo 
ateitį, ir kiekvienas turi tatai ap
spręsti pats vienas, savo protu. 
Tai nėra lengva, nes visokių klau
simų kyla.

Australijos mokyklų santvarka 
reikalauja, kad nuo maždaug 12
— 15 metų jaunimas turi apsi
spręsti ir pasirinkti sau tinkamų 
mokslo šakų. Kai kuriose gimna
zijose tu esi paskirtas į klases ne 
pagal norų, bet pagal gabumų. 
Moksle gabūs mokosi vienų arba 
dvi kalbas, matematikų, chemijų, 
fiziką ir panašiai, ši mokslo šaka 
veda į aukštesnį mokslų ar tech
nikų, čia individo ateitis jau pra
deda formuotis, ši sistema tačiau 
bus pakeista už poros metų, bet 
kolkas mums reikia ja naudotis.

Lietuvių, apskritai, mokslas yra 
branginamas ir vertinamas dau
giau, nei australų, šis mokslo 
branginimas leidžia tėvams ragin
ti ir stumti savo vaikus siekti 
augštojo mokslo. Tėvai tatai daro 
iš geros širdies, bet jie taip pat 
daro ir didelę klaidų. Reikia juk 
suprasti, kad ne visi esame vieno
dai apdovanoti gabumais ir todėl 
/ie visi galime pasiekti augštojo 
mokslo. Raginti yra kartais nau
dinga ir reikalinga, bet nieko nė
ra žiauresnio, kai stumi savo vai
kų į mokslą, kurio jis nemėgsta 
ar nesugeba. Girdėti tėvus sakant
— "tegul pamėgina”, bet jie ne
pagalvoja, kad tas mėginimas daž
nai išeina į nenaudų — ypatingai 
psichiniu atžvilgiu. Nepajėgdami 
nešti užkrautos naštos, vaikai sa
ve įtikina, kad jie yra niekam ti-, 
kę, blogi, negabūs ir tatai numu
ša jų nuotaikų ateičiai.

Tėvai turi suprasti ir savo vai
kų gabumus ir pagal juos turi 
jiems padėti susirasti gyvenimo 
takų. Labai svarbu yra kiekvie
nam turėti pasitikėjimų, kad “aš 
bent ką nors galiu padaryti ge
riau už visus kitus” — ar tatai 
bus menas, braižyba, matematika, 
statyba, cemento liejimas ir t.t. 
Yra daug sveikiau būti šaltkalviu, 
siuvėju ar panašiai ir būti laimin
gam savo darbe, nei studentu uni
versitete, kuriam nesiseka studi
jos. Toks paprastai nusivilia gy
venime ir nesižavi ateitimi.

Reikia suprasti, kad nūdienėje 
kultūroje reikalinga ir juodadar-

siekiančių iš faktinio gyvenimo 
komplikuotumo išdestiliuoti tiesos 
lašų, o randame tik dėstomų fak
tų atskleidimų.

Knygoje užtinkame logiškai 
tvarkingų dėstymų (Dr. J. Gir
nius, A. Gureckas, J. Jaks — Ty- 
ris); dėstymą su technišku apsi- 
šarvavimu (Dr. V. Doniela); ei
lę minčių, kur sunku suprasti, kų 
norima pasakyti (Dr. A. J. Grei
mas).

Nepaisant knygos silnybių, ben
dras jos įvertinimas turi palikti 
teigiamas, nes tiesioginių neigimo 
bruožų joje neužtinkame, šis po
zityvumas iškyla ne nustatytos te
mos nagrinėjime ir ne paskirų 
straipsnių genialume, o toj išryš
kėjančioj geroj valioj, kai auto
riai pasiryžę be perdėto vienpu
siškumo svarstyti svarbias mūsų 
gyvenimo problemas.

Nėra abejonės, kad "tie stan
dartiniai lietuviškieji veikalai ar 
pasisakymai” mums labai reika
lingi, net ir būtini. Be išsamaus 
darbo ir atsidėjimo jie neįmanomi, 
nes kiekvienas žingsnis pirmyn, 
gal net pasilikimas vietoj, savęs 
pateisinimui reikalauja sukaupto 
darbo ir brangios aukos.

Grupė, kuri pasiryžusi tų dar
bų dirbti, jau egzistuoja. "Lietu
viškųjį liberalizmų” turime įver
tinti kaip vienų šios grupės dar
bų išdavų.

bių, ir amatininkų, o ne tik inži
nierių ir daktarų. Dažnai tėvai 
stuma savo vaikus į mokslų tik 
todėl, kad jie patys neturėjo gali
mybių savo svajones įkūnyti...

Dabartinė epocha yra labai su
dėtinga. Jaunimas turi įvairesnį, 
atsakomingesnį ir protiniai sun
kesnį gyvenimų, nei ankstyvesnie
ji karta. Kaip pavyzdį, imkime 
jaunuolį 15 — 18 metų. Fiziniai 
šis jaunuolis jau yra subrendęs. 
Jeigu jis mokosi, tai į jį žiūrima 
kaip į mokinukų. Jeigu jis dirba, 
tai jis negauna pilnos algos, nors 
už keliones, kinus ir teatrus jis 
turi mokėti suaugusio kainų. Jis 
neturi teisės balsuotT, bet turi at
likti karinę tarnybų. Vyresnieji 
reikalauja, kad jis elgtųsi kaip 
suaugęs, bet jam, deja, nepripa
žįsta suaugusio teisių.

Taigi atrodo, kad tėvų ar arti
mųjų raginimai ir moraliniai 
stumterėjimai, kad, girdi, tu taip, 
o ne kitaip daryk, nereikėtų da
ryti gyvenimo taisykle.

Leiskime geriau savo jaunie
siems patiems apsispręsti savo 
ateitį ir pasirinkti savo gyvenimo 
kelių.

ATSIŲSTA 
PAMINĖTI

LIETUVIŲ DIENOS, iliuetruo- 
tas lietuvių kultūros ir visuome
nės gyvenimo mėnesinis žurnalas, 
1960 m. spalio mėn., Nr. 8.

Atskiro nr. kaina 60 c, prenu
merata metams — 6 dol.

šiame LD nr. dėmesio vertas 
S. Lūšio rašinys, kuriame jis pla
čiai nagrinėja, ar mums reikia 
naujos organizacijos šalia (ar vie
toj) Vliko. Toliau randam repor
tažus, skirtus Lietuvių' Socialde
mokratams, Ateitininkams ir Lie
tuvių Krikščionių Demokratų 
Studijų klubams. Gausiai ilius
truotu reportažu apžvelgiamas 
Miunchene vasarų įvykęs Eucha
ristinis kongresas. Iš Kanados 
Lietuvių VH-sios Dienos plačiau 
paminima dailės paroda, iš kurios 
parodomi V. Kasiulio, skulpt. Da
gio ir G.K. Račkaus dailės dar
bai. Literatūrinėje dalyje randa
me puslapį poezijos iš Bernardo 
Brazdžionio rinkinio "Vidudienio 
sodai”, už kurį paskirta 1959 me
tų “Aidų” literatūros premija, ir 
Fabijono Neveravičiaus 60 metų 
amžiaus paminėjimų. Gausūs, kaip 
visuomet, lietuvių gyvenimo ap
žvalgos ir kiti skyriai. Anglų k. 
dalyje pažymėtina labai turininga 
ir ginanti Lietuvos laisvės reika
lų sen. T.J. Dodd kalba, pasa
kyta jam įteikiant Vyčių medalį 
už Lietuvos laisvinimo kovos rė
mimų.

LD viršelį puošia kandidato į 
prezidentus Nixono nuotrauka su 
dviem lietuvaitėmis — Abraitiene 
ir D. Bartkiene.
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I.EIITIYGI METAI
Elenos Žižienės paskaita

Spalių 29 d. Melburno Liet. Na
muose p. E. žižienė Kultūros Fon
do paskaitų ciklo ribose skaitė ak
tualų referatą “Lemtingi Metai”. 
Tai Naujų Metų nakties apmąsty
mai. Paskaitininkė davė pokario 
žmogaus dvasinio klimato pjūvį, 
ypatingą dėmesį atkreipdama jau
najam žmogui — jaunajai gen- 
kartei. Paskutinio karo žiaurumai, 
masėms mirtį nesantieji ginklai, 
pagal paskaitininkę, esančios tos 
būdingosios sąlygos, formavusios 
naująją genkartę ir josios mora
linius principus. Tai jaunas be- 
iliuzinis žmogus, atmetąs autori
tetą, senąsias tradicijas, tai nu
blokštas žemėm kad ir ant kojų, 
bet be sparnų. Būdinga apraiška 
“bytnikai”, kuriuos paskaitininkė 
lietuviškai pavadino “degančiai
siais”. Jie skuba gyventi, gyventi 
intensingai, pasukdami šališkai 
jusline kryptimi. Jie iškelia in
tuiciją, nuvainikuodami intelektą 
ir tuo pačiu mokslą, logiką, eti
ką. Jų sąmonėje yra susvyravusios 
visos senosios institucijos, neiš
skiriant Bažnyčios ir valstybės, 
bet ir mokyklos ir šeimos. Atme
ta jaunoji karta nusistovėjusias 
filosofijos ir politines doktrinas. 
Be abejo, tai nihilistinis žmogus. 
Aiškiausiai šių dienų genkartės 
dvasiai atliepia pesimistinis ek- 
zistencializmas. Preligentė davė 
savo tezei pailiustruoti ryškių li
teratūrinių pavyzdžių — tai vis 
naujieji Vakarų egzistencializmo 
dvasios epikai pasakoriai.

Ir mūsasis jaunimas yra užsi
krėtęs tuo moderniuoju slogučiu, 
nes jam, atitrūkstant savosios lie
tuvių tautos ir nevisai suaugant

“ATSISVEIKINIMAS SU LIETUVA” — 
IR SUSITIKIMAS SU LIETUVYBE.

(Atkelta iš 3 psl.)
Šešta, mūsų tarpe ima išsivys

tyti nauja pažiūra į žmogų. Mū
sų senesnėje visuomenėje žmogus 
vertinamas pagal tai, kuo jis bu
vo Lietuvoje; ir taip žmogiški 
vertinimai pakimba praeities iliu
zijų tinkle, spalvotame ir trapia
me, kaip vaivorykštė. Amerikos 
visuomenėje žmogaus vertė sve
riama jo uždarbiu: ir iš šio nu
sistatymo išplaukia agresyvi kom- 
peticija tarpusavio santykiuose ir 
egoistinio individo izoliacija. Mū
sų gi tarpe ima ryškėti nuotaikos, 
vertinančios žmogų pagal tai, kas 
jis pats yra: kiek jis garbingas, 
ištikimas, tikras, šitoks žmogaus 
vertinimas būdingas kiekvienai 
jaunystei; bet mus išskiria tai, 
kad vienu iš pagrindinių kriterijų 
žmogaus vertei nusakyti mes lai
kome jo įsirikiavimą į organizuo
tą veiklą ir jo realų darbą ben
drajam reikalui, kuris vadinasi 
lietuvybė, šis žmogaus vertinimas 
pagal tai, kiek jis įsijungia į pras
mingą bendruomeninį veikimą, iš- 
gelbsti mus nuo kiekvienam mo
derniam žmogui gresiančios izo
liacijos ir nusivylimo, žmogus, 
kuris aktyviai įsirikiuoja į orga
nizaciją, siekiančią didelių tikslu, 
atranda savo vietą tame, ką jis 
dalinasi su kitais. Bet jis dalinasi 
ne tik bendromis idėjomis, bet ir 
darbais; ne tik draugystėmis, bet 
ir savo jėgomis, laiku ir lėšomis. 
Mes pradedame pilnai vertinti tik 
žmogų, kuris realiai, paaukoda
mas savo paties egoizmą, padeda 
kitam.

Kiekvienas, kas įdėmiau pažvel
gtų į lietuviškojo gyvenimo tyles
nius reiškinius, atrastų, kad ir vie
noje, ir kitoje kertėje fermen- 
tuojasi naujos nuotaikos, šviežios 
idėjos, iki šiol nežinoti kultūri
niai ir politiniai siekiai.

šios gyvosios kultūros akivaiz
doje ir pasirodo pilnas neatsako- 
mingumas tų, kurie dėl vienos ki
tos archyvinės senienos paskleisto 
dulkių tvaiko atsisako visos kiek
vienam civilizuotam žmogui esmi
nės lietuviškųjų klausimų platy
bės ir pasitenkina “laužų kul
tūra.”

Santariečiai iš pat pradžių bu
vo nukreipę savo žvilgsnius į visa 
tai, kas sudaro lietuviškojo gyve
nimo turinį. Kaip vieninteliam 
jaunimo judėjimui, kuris išplau

su įvietintąja aplinka, ypatingai 
palankios sąlygos nuklydusiam 
žmogui formuotis. Gaji ir efektin
ga lietuvių bendruomenė gali bū
ti tas šiltadaržis, kuris gali mūsų 
jausimą apsaugoti nuo naujųjų 
laikų klystkelių, gali net jam pa
dėti susiformuoti tikrai stiprioms 
asmenybėms. O jų ši genkartė yra 
ir bus reikalinga. Lietuviškasis 
idealizmas gali būti tie gydantie
ji vaistai.

Paskaita sukėlė gyvas diskusi
jas. Kaikurie kalbėtojai nenorėjo 
sutikti su preligentės niuriu da
bartinės genkartės vaizdu. Kiti 
norėjo šiandien įžvelgti daug dau
giau pragiedrulių, negu jų yra 
buvę senaisiais ar viduramžių 
laikais. Dar kiti manė, kad pas
kaitininkė tedavus tik Vakarų po
kario žmogaus dvasinio klimato 
pjūvį ir norėjo papildymo su ko
munistinių kraštų realiąja būsena 
ir ugdomosiomis vertybėmis. Tas 
visai suprantama, nes visi jaučia
me gyveną savotiškus Vakarų ir 
Rytų rungtynių laikus. Vienas 
kalbėtojų ypatingai pabrėžė, kad 
kalbant apie lietuvių bendruome
nę ir jos jaunąją genkartę, šiuo 
metu dėmesys turi būti nukreip
tas lietuviškajai šeimai. Mišrios 
šeimos yra kapinynas lietuvių 
bendruomenei. Reikia, kad ir seni 
ir jauni gyventų ta mntimi, kad 
tarp mūsų yra pakankamai prie
auglio, tarp kurio dairytumėmės 
ir gyvenimui dalininko. Mūsų 
jaunieji gyvi yra ir geri, ir ga
būs ir energingi, o daugeliu at
žvilgių pranašesni už kitus. Tokios 
yra ir mūsų merginos. Kur akys 
ir mintys krypsta, ten jos ir už- 

kė, kaip paties jaunimo atsakymas 
i jo gyvenimo klausimus, mums 
šiandien tektų išryškinti, jog ne 
už archyvinę, bet už gyvąją lie
tuvybę esame pasisakę.

Norint lietuvybę išlaikyti gyvą 
savo tarpe, reikia atsisveikinti su 
kai kuriais, kad ir brangiais, Lie
tuvos prisiminimais, kurie šian
dien nebeneša vaisių, ir nukrei
pia visą dėmesį į tą vyksmą, ku
riuo šiandien realiai reiškiasi lie
tuvybė. Lietuvoje ji realiai reiš
kiasi stambaus masto socialiniais 
ir dvasiniais pakitimais sovietinio 
rėžimo įtakoje; ir juos mes turė
tume pažinti. Mūsų tarpe gyvoji 
lietuvybė daugiausia reiškiasi ats
kirų individų ir jaunesnės dvasios 
sambūrių pastangomis įnešti nau
jus ir reikalingus elementus į lie
tuvybės turinį; mes turėtume ak
tyviai jungtis į šias pastangas.

Kiekvienai sveikai bendruome
nei jos vidinę dinamiką duoda dia
logas tarp konservatyviųjų jėgų, 
branginančių iš praeities atsinešta 
gyvenimo būdą ir tradicijas, ir 
jaunatviškų jėgų, kurioms svar
bu gyventi šiandienybėje ir savais 
sprendimais pozityviai atsakyti į 
jos reikalavimus, šios jaunatviš
kos jėgos pasižymi drąsa, šviežu
mu, pasiryžimu eksperimentuoti ir 
ieškoti naujų, prasmisgesnių ke
lių.

Lietuvių visuomenėje vyrauja 
konservatyvusai pradas, nešamas 
senimo; ir vyrauja taip, kad švie
žios idėjos užstelbiamos, nauji 
žurnalai ignoruojami, jaunimo 
veikla stebima su maždaug tokiu 
dėmesiu, kaip zoologijos sode bež
džionės.
Šio visuomeninio nususinimo aki

vaizdoje Santarai tenka užduotis 
užpildyti skaudžiausią spragą lie
tuvių visuomenėje: būti jaunat
viškos orientacijos atstovu, subur
ti apie save visas šiandienybe gy
venančias jėgas. Trumpai tariant: 
atnaujinti lietuvybę!

Mūsų veikla, šio tikslo siekiant, 
dalijasi į tris šakas. Pirmiausia, 
reikia patiems susipažinti su visu 
tuo, kas gyva ir veržlu šiandie
nėj lietuvybėj, ir kas jai aktualu. 
Vienoje jaunimo organizacijoje ne
seniai buvo skaityta paskaita, 
aiškinanti, ką senovės lietuviai da
rydavo, kai jų karvėms skaudė
davo pilvas: jie padegindavę po

KRONIKA
KONKURSO REZULTATAS

Kadangi buvo maža susidomėta 
studentų ženkliuko konkursu, Ui 
Centrinė Valdyba nutarė ženkliu
ko kolkas iš viso negaminti.

Centrinė Valdyba

IŠKYLA

Egzaminus daugumai mūsiškių 
jau baigus, gruodžio 11 d. studen
tai iškylaus Bobin Head. Smul
kesnės isformacijos bus paskelb
tos vėliau.

Sydnėjaus Studentų Valdyba

SUVAŽIAVIMO REIKALAI

Greitu laiku bus išsiųstos pro
gramos visiems A.L.S.S. skyriams.
C.V. pageidauja, kad skyriai sku
biai atsiųstų Suvažiavimo dalyvių 
sąrašus, nes jau laikas rūpintis 
studentų apnakvydinimu.

Centrinė Valdyba 

kliūna, šiame reiškinyje nieko nė
ra antgamtinio nei jokių kitų fak
torių sąlygoto likimo, šeimos part
nerio “lemties” reikalą mes patys 
lemiame.

Preligentė pasižadėjo savo refe
ratą dar kartą peržiūrėti ir ats
pausti “Mūsų Pastogėje”, šis re
feratas tikrai vertas dėmesio pla- 
tesniems mūsų lietuviškosios vi
suomenės sluogsniams. Būtų la
bai gerai, kad p. E. žižienė šia 
tema išleistų kad ir nedidelės 
apimties, bet visdėlto atskirą lei
dinėlį.

Paskaitininkei šiltai pelnytais 
žodžiais padėkojo Kultūros Fondo 
pirmininkas p. A. Mikaila. Pas
kaitos klausėsi apie 40 asmenų.

A.Z.

apačia verbų. Panašias temas reik
tų atiduoti archyvams, o mūsų 
paskaitose, seminaruose ir suva
žiavimuose nagrinėti tokius klau
simus, kaip: ko ieško naujieji lie
tuvių dailininkai? Kokias proble
mas sprendžia modernioji mūsų 
literatūra? Kokias naujas visuo
meninio veikimo formas bando 
įkūnyti Rezistencinė Santarvė ir 
Lietuvių Frontas? Dėl kokių ver
tybių visi prieš komunizmą ko- 
voją lietuviai sutaria, ir kurios 
vertybės turėtų būti padėtos mū
sų bendradarbiavimo pagrindan? 
Su kokiomis problemomis susidu
ria didmiestyje augąs mūsų jau
nimas, kurį vienos jėgos stumia į 
subrendimą, ir kitos nuo jo sulai
ko? Sociologai K. Davis, T. Par- 
sonas, S. N. Eisenstadt, o taip 
pat visi, kurie nagrinėjo antro
sios imigrantų kartos likimą, yra 
davę įdomios medžiagos šioms 
problemoms nušviesti (plg. strai
psnį “Jaunimas” Lietuvių Enci
klopedijoje). Pagaliau, koksai yra 
galvojančių lietuvių atsakymas į 
moderniojo gyvenimo klausimus, 
kuriuos kelia filosofai nuo Dewey 
iki Sartre, sociologai nuo Soroki- 
no iki Riesmanno, teologai kaip 
Tillich, ir psichologai, kaip From- 
mas, Horney, ir Autoritarinės aa. 
inenybėa autoriai?

Antra, mūsų veikimas, siekiant 
atjauninti lietuvybę, turėtų būti 
nukreiptas ir į visuomenę. Visuo
menėje egzistuoja tam tikros verž
lios ir dinamiškos jėgos. Tas jėgas 
mes turime sustiprinti, visuome
nėje sudaryti sąlygas jų ryškes
niam prasiveržimui. Santara turi 
galimybes ilgainiui tapti globėja 
lietuviškoje visuomenėje viso to, 
kas jaunatviška ir žvelgia į prie
kį. šios užduoties priėmimas rei
kštų, jog mes remtume tuos, ku
rie ieško naujų kelių politikoje ir 
kultūros kūryboje; kurie siekia 
mūsų visuomeninį gyvenimą racio
naliau pertvarkyti, kad jis atitik
tų dabarties reikalavimus. Tai 
reikėtų, jog mei jungtume* prie 
visų tų jėgų, kurio* tiekia nugalė
ti mūsų tarpe įsivyraujančia* dog
matine* neapykanta* ir įgalinti 
skirtingų pažiūrų bendradarbiavi
mą, kaip mūsiškės Jaunimo Petici
jos atveju. Tai, pagaliau, reikštų, 
jog mes dalyvautume kiekviena
me bandyme išryškinti bendras 
vertybes, rišančias visus prieš ko
munizmą kovojančius lietuvius. 
Viena iš tokių vertybių yra tikė
jimas nelygstamu žmogaus asme
nybės vertumu. Iš jo išplaukia

INFORMACIJŲ BIURAS KALBA
Prieš porą mėnesių įsisteigė 

naujas Lietuvių Klubą*. Jau turi
ma pustuzinis narių. Kas nemėgs
ta išlaikyti egzaminų, gali į šį 
Klubą įstoti. Nariai renkasi kas
dieną Sydnėjaus universitete Uni
jos “Pik-up-room”, prie televizijos 
aparato, per pietų pertrauką. 
Klubo seniūnas yra garsusis pira
tas iš Bateu Bay II — William 
Bendix.

★
šių metų abiturientai sėkmin

gi. Jų mamos sugalvojo gerą da
lyką: juos pagerbti, šiai idėjai 
pritarė ir visos trys Sydnėjaus 
apylinkių valdybos ir sutiko padė
ti abiturijentų mamoms surengti 
pagerbimo vakarą. Sausio 14 d. 
Dainavoj, visiems abiturjientams 
(jų tikimasi per 15) bus įteiktos 
dovanos šio pagerbimo vakaro 
proga. Kadangi įėjimas nekaštuos, 
abiturjientes pagarbinti atvyksiu 
ne aš vienas.

★
GERUTIS KIŠONAS, ateities 

daktaras, bus tikrai geras gydyto
jas. Paskutiniame savo interviu, 
jis labai įdomiai aiškino lavonų 
pjaustymo procedūrą. Nors dar 
neskiriąs galvis nuo pilvo (jam li
kę dar daug metų) tačiau manąs 
įsigyti praktikos ir šiame mene...

★
Sydnėjaus studentai jau eilę 

metų skundžiasi studenčių trūku
mu. šiais metais, kiek girdisi, re
kordinis lietuvių skaičius laikys 
brandos atestatui įsigyti egzami
nus. Abiturjientų didesnę dalį su
daro merginos. Prileidžiant, kad 
bus visokių netikėtumų ir kliūčių, 
kurių dalis merginų neišvengs, ki
tais metais gal ir turėsime kelias 
naujas studentes ir savo Sąjungos 
eilėse.

pagarba kiekvienai pažiūrai, ku
rios rimtai ir garbingai laikomasi.

Savo veikloje, nukreiptoje į vi
suomenę, mes remtume visas šias 
sveikas ir jaunatviškas tendenci
jas mūsų aplinkoje. Mes plačiai 
paskleistume žurnalus, kurie ats
tovauja šią tendenciją, kaip San
tarvė ir Literatūros lankus; mes 
nukreiptume savo jėgas į sąjū
džius, kurie šią gyvastingą srovę 
neša; mes patys organizuotume 
progas stipriau pasireikšti šiai 
naujai, ir dėl to dar neperdaug 
populiariai srovei. Mes taptume 
natūralia auditorija gyvajai lietu
vių kultūrai ir organas platesniam 
jos laimėjimų paskleidimui. Tai 
mūsų tolimesnės ateities uždavi
nys.

Trečia, ir svarbiausia mūsų 
veiklos kryptis: tarpininkauti gy
vosios lietuvių kultūros perdavi
me jaunesnei už mus kartai. Mes 
nesiekiame jaunimo įvesti į tuos 
mūsų gyvenimo aspektus, kurie 
yra vien praeities paminklai. Bet 
mūsų pareiga yra kiek galima 
daugiau jaunimo supažindinti su 
gyvąja lietuvybe ir panardinti juos 
visuose kultūriniuose ir politi
niuose mūsų gyvenimo bangavi
muose. Tai atsakingai užduočiai 
reikia labai rimtai paruoštų jau
nimo vadovų. Jiems nepakanka 
būti vien gerais lietuviais. Jie tu
ri būti ir gerai informuoti lietu
viai. Ir Santara turi tapti kdna- 
lu, kuris visų bendromis pastan
gomis jiems perduos tas kiekvie
nam jaunam lietuviui reikalingas, 
bet ne visada lengvai nuo pelų at
skiriamas, žinias ir mintis.

Lietuvybės atnaujinimas yra 
bendra užduotis ir filisteriams, ir 
studentams. Tačiau filisteriams 
priklauso dirbti realų darbą, gi 
studentams tenka lengvesnė privi
legija susipažinti, apsispręsti ir 
ruoštis. Santaros programa gali 
būti masėse nepopuliari, nes ji 
žmogui stato sunkius reikalavi
mus, nuo kurių juk galima ir pa
bėgti — jeigu kulnai niežti. Bet 
lietuvybės išlikimas realia jėga 
mūsų gyvenime priklauso nuo šių 
uždavinių išsprendimo. Santaros 
programa šiandien yra pakanka
mai reali ir konkreti, kad visam 
gyvenimui patrauktų kaip tik 
tuos žmones, kurių mes norime 
visa širdimi. Ir todėl: pradėkime 
kovoti už savo programą! Skleis
kime ją, ir laimėkime jai tuos, 
kurie gali dirbti ir kurie tiki!

Tada mes būsime atlikę tai, ką 
galėjome.

★
Sydnėjaus un-to Dziudo klubas 

monotoniškai laimi visas savo var
žybas. šioj stadijoj turnyruose li
kęs tik vienas lietuvis, M. MOPS Y. 
Jam sekasi gerai.

★
Abiturjientas HENRIKAS AN

TANAITIS, prieš išskrendant į 
Romą pereito mėnesio 22 d., dar 
spėjo pas skautus duoti vyčio įžo
dį. Studentai, stovyklavę Tautinėj 
Stovykloj Melburne, prisimins jį 
bepučiant dūdą rytais, vakarais 
ir kitais nepalankiais laikais.

“Stuvac” — laikootarpiui nuo 
mokslo metų pabaigos iki egzami
nų — pasibaigus, egzaminai jau 
prasidėjo. Jie užsitęs per mėnesį 
laiko. Tikėkimės, mūsiškiai stu
dentai egzaminus išlaikys be “pos
tų”, lietuviškai — pataisų.

Inocentą*

KELIONE NAMO
Egzaminams artėjant, studentas 

griebiasi knygos ir mėgina išmok
ti per porą savaičių, ką metų bė
gyje užleido, {tampa pasidaro ne
paprasta. Staigus veržimasis mo
kytis, studentą labai išvargina.

Panašioj dvasinėj būklėj ir me
lancholiškoje nuotaikoje važiuoju 
autobusu namo iš universiteto. 
Bandau skaityti Ben Jonson’ą, bet 
neįstengiu koncentruotis. Akys 
merkiasi, o ausys pagauna neju
čiomis kelionės komentarus prie
šais sėdinčių dviejų berniukų. 
Pirmasis klausia mamos:

— Kada aš būsiu šešių metų?
— Po Kalėdų, brangusis.
— O kada aš, mamyte? — ir 

antrasis nori žinoti.
— Dar už pusantrų metų, vai

keli.
Neužilgo privažiuojame King 

George V (motinų ir kūdikių) li
goninę. Vyresnis mandriai aiškina 
jaunesiam:

— čja Dievas daro beibius...
Pravažiavus “beibių dirbtuvę”, 

vyresnysis kurį laiką sėdi ramus. 
Staiga, bet tyliau negu pirma, 
ištaria:

— Mama! žiūrėk, tas vyras 
miega!

Išgirdęs šiuo žodžius, nežino
jau, ar pramerkti akis, ar pradėti 
juoktis. Nutariau priimti šio vai
kino priekaištą, jį visai ignoruo
damas.

Mama jam atsakė:
— Jis tikriausiai išvargęs.
— O kaip gi jis žinos, kada 

jam reikės išlipti, jeigu jis mie
ga?

Motinai atsakius — “jis prabus 
iki to laiko” — nutariau pramerk
ti akis ir likviduoti to penkiame-

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

Visų rūšių vaistai, vaistai iš Europos, vokiška kosmetika
Mouson. Kalbama lietuviškai.

THE ARCADE, JOHN STREET a
Phone UB4218 CABRAMATTA g

SIUNTINIAI I LIETUVĄ, SIBIRĄ IR KITUS 
KRAŠTUS

Sąžiningiausias, patikima* ir garantuota* 
patarnavimas, aukščiausio* rūšies prekės

Baltic Stores Ltd
421, HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND. 

Tel. SHO 8734.

Seniausia Anglijoje lietuviška bendrovė.
MEDŽIAGOS, AVALYNĖ, VAISTAI, MAISTAS.

Geriausio* atsiskaitymo sąlygos.

Kiekvienam siuntiniui asmeniška priežiūra!

NAUJI 1960 m. kainoraščiai ir įvairios 
informacijos pareikalavus teikiama visiems 

nemokamai.

(Z. JURAS)

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

sporto įrankiai ir visa kita.

Pasiunčiame ir pačių klientų supirktąsias prekes.

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS 
GARANTUOTAS

i

ĮVYKIAI, idėjos...
■

“Pabaigtuvių” spektaklio metu 
salėje teko girdėti keletas jauno
sios kartos lietuvaičių besišneku
čiuojant angliškai. Kolegė Daiva 
Labutytė, taip pat girdėjusi jų 
pokalbį ir suprasdama reikalą, 
paklausė mergaites, kokios tauty
bės jos esančios.

Esu tikra, kad šitoks sugėdim- 
mas yra daug efektingesnis daly
kas, nei pamokslinis priminimas 
lietuviškai kalbėti. Tokios sveikos 
iniciatyvos reikia laukti ir iš kitų 
studentų.

★
Artėjant V-jam Australijos Lie

tuvių Studentų S-gos suvažiavi
mui, kuris sutampa su Kultūros 
Dienomis, ar nevertėtų studen
tams pagalvoti apie eilės kultūri
nių konkursų pravedimą? Bent li
teratūrinėje plotmėje tatai būtų 
įmanoma. Valdyba galėtų surasti 
mecenatus ir kunkursus paskelb
ti.

šitoks studentijos pasireiškimas 
įneštų dar vieną, kad ir menkutį, 
indėlį į lietuviškos kultūros loby
ną. Kartu, aišku, pasirodytų, jog 
studentams kūrybinis reiškimasis 
yra svarbus ir brangus.

★

Kolega Romas Cibulskis skun
džiasi kad menkai Studentai ben
dradarbiauja “Studentų Žodyje”.

Jeigu norima, kad “Studentų 
židis” būtų įdomesnis ir aktua
lus, tai visi kolegos turėtų ban
dyti į jį rašyti. Ką rašyti yra 
daug: reikalingos korespondenci
jos, straipsniai, eilėraščiai, nove
lės, apybraižos, reportažai ir t.t.

Nejaugi Adelaidės, Melburno ir 
Canberros veikimas jau sustojo, 
kad niekas neparašo arba tik ret
karčiais dar atsiliepia? Aišku, stu
dentai veikia ir ten, kas galėtų 
būti plačiau aprašytas “Studentų 
Žodyje”, bet tiek kolegos, tiek 
valdybos delsia ir užmiršta, kad 
studentams duotas lapas M.P. yra 
sunku užpildyti tik redaktoriams.

Taigi kolegos, supraskit reika
lą, palengvinkite ir pradžiuginki
te redaktorius — Romą ir Ridą 
atsiųsdami sekančiam “Studentų 
žodžiui” daugiau ir įvairesnės 
medžiagos. Aidi* 

čio berniuko neišspręstą proble
mą. Kai akis pramerkiau, tas 
“kipšukas” tik nusišypsojo paten
kintas ir apsisuko. Apsisukdamas 
tikriausiai pagalvojo:

— Pažadinau! Dabar tikrai ne
pramiegos.

Studentams visur sunku: studi
juoti nesiseka, o ir pamiegoti ne
leidžia. ..

Svogūną* Svogūnaiti*
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“Karališkoji” polemika
Visas sporto pasaulis gerai žino 

Ruyby League žvaigždę Vincą 
Karalių. Mūsiškiai sako, kad jis 
lietuvis yra ar bent lietuvių kil
mės, gi australų (Sydnėjaus) 
spauda dažnai Karalių kildina 
iš graikų.

Vienas aštriausių sydn^jiskių 
sporto kritikų Frank Browne, ra
šydamas Daily Mirrore apie Ka
ralių, beveik kas kartą pažymi, 
kad jis esąs graikas. Pasirodo šis 
kritikas jau yra gavęs eilę priva
čių laiškų iš lietuvių, savaime 
aišku — protestuojant, kad jis 
Karalių laiko graiku, kai tas esąs 
lietuvis.

Nežinau, ar jis ir j privačius 
laiškus atsakė, tačiau viena yra 
visai aišku: užkabink tik Browne 
spaudoj, ir jis tuoj tau atrėš!

Kol. R. Cibas parašė į Daily 
Mirroro “One-eyd barrackers” sa
vaitinį skyrių, lietuviškai išver
tus, Šitokią pastraipą:

“Kodėl korespondentai, įskai
tant ir Mirroro kolumnistą Frank 
Browne ir toliau laiko anglų Rug
by League favoritą graiku?

Vietoj to, kad Karaliaus protė
viai “nešė iėtį Maratone”, kaip 
p. Browne sako, aš susilažinčiau, 
kad jie švaistė kardą Lietuvoj”.

Po savaitės Frank Browne, mi
nėdamas tame pačiame Mirrore 
McTigue ir Karalių, parašė:

“Tarp kitko, atrodo, kad yra 
neaiškumų apie antrojo tautybę. 
Kai jis atvyko čia 1958 m., anglų 
Rugby League viešai burnojo, kad 
jis graikas. Visų stiprinamas šia 
vidaus alyva aš ir paminėjau jo 
graikiškus protėvius. Vietiniai lie
tuviai, man rašydami piktus laiš
kus, sako, kad jis yra lietuvis.

Kas jis pagaliau bebūtų, jis vis- 
dėlto yra nešvankiausias futboli
ninkas, kokį Rugby League yra 
bet kada mačiusi, ir jis žaidžia 
už Angliją.”

Tikėkime, kad po šito Frank 
Browne taip akiplėšiškai netvir
tins, kad Vincas Karalius yra 
graikas.

Teko patirti, kad kol. Cibas, po 
jo straipsnio atspausdinimo Mir
rore, yra gavęs laiškų iš australų, 
kuriose pritariama jo nuomonei 
dėl Vinco Karaliaus lietuviškos 
kilmės.

Aras

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 
“MOŠŲ PASTOGĖS” 

PRENUMERATĄ ADRESU: 
BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.

F. R. S. I
SPRINGS LIMITED

SPYRUOKLIŲ IR SPYRUOKLINIŲ 
JUNGINIŲ GAMINTOJAI

SI GARSI ĮMONĖ JUMS GAMINA:

1. FRISCO-
PUIKIAUSIAS ĮRĖMUOTAS SPYRUOKLINIS JUNGINYS JŪSŲ g
LOVOMS. PAČIOS SPYRUOKLĖS APTRAUKTOS PILKU EMALIU,
KAD NERŪDYTŲ;

2. RESTONIC-
AUKŠČIAUSIO KOKYBĖS PILNAI SPYRUOKLIUOTAS LOVOS 
PATIESALAS, BE GELEŽIES RĖMŲ. JAUKUS IR PATOGUS.
VISOKIAUSI DYDŽIAI; g

3. FRS MATTRESS SUPORT —
TATAI GERIAUSIAS SPYRUOKLINIS JUNGINYS, ANT KURIO 
DEDATE LOVOS ČIUŽINI. NEPAKEIČIAMAS SAVO STIPRUMU, 
ELASTINGUMU IR PIGUMU.
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JEI JUMS REIKALINGI SPYRUOKLINIAI JUNGINIAI LOVOMS, t:
KUSETĖME AR KITKAM, GALITE JŲ GAUTI ĮVAIRIŲ DYDŽIŲ 
IR FORMŲ PAS:

Cabra— Vale Home Furnishing Co., 
88 JOHN ST., CABRAMATTA, N.S.W.

Tel. UB 2899.

p.. B. ŽALYS

Į RAJONINĘ STOVYKLĄ 
BESIRUOŠIANT.

Australiškoji vasara, kaip lau
kinis žirgas, smarkiais šuoliais 
atskrieja į Pietų Kryžiaus žemy
ną, o su ja ir Kalėdų atostogos 
— ir LSS Australijos Rajono 
skautų-čių taip pamėgtos vasaros 
stovyklos, kuriose jaunieji broliai 
ir sesės nusipurto miesto dulkes 
ir triukšmą, pailsi nuo nuolati
nio sėdėjimo mokyklų suoluose ir 
įgauna jauniems žmonėms taip 
reikiamo užsigrūdinimo, savisto
vumo ir skautiško patyrimo.

“Stovykla išmoko jaunuolį kuk
lumo, atpratina nuo didelių rei
kalavimų, išmoko savarankiškumo, 
punktualumo ir atsakingumo”.

“Kiekvienas žingsnis, kiekvie
nas darbas, kiekvienas kirvio pa
kėlimas stovykloje turi gilesnės 
reikšmės, čia malkų skaldymas ne
lygus miesto darbininko malkų 
skaldymui. Virimas, ugnies kūre
nimas, vandens nešimas nėra Čia 
apmokamas samdinio darbas. Sto
vyklos darbe pasireiškia bendra 
stovyklos dvasia, nes šis darbas 
bendras visų stovyklautojų rei
kalas,” — rašo s. dr. K. Avižonis, 
savo knygoje “Kaip Stovyklauti”.

Nenuostabu tad, kad stovyklos 
skautus traukia kaip bites prie 
medaus...

šiemet, be vietinių stovyklų, 
kurios yra rengiamos Viktorijoj?, 
P. Australijoje ir kt. vietovėse, 
yra ruošiama ir viso LSS Austra
lijos Rajono stovykla prie Sydnė
jaus, į kurią suvažiuos, tikimasi, 
per 200 skautų-čių. Žinoma, čia 
suvažiuos daugumoje jaunuoliai 
12 m. amžiaus ir daugiau, išsky
rus artimesnes Sydnėjaus vieto
ves, iš kurių bus patogu atvykti ir 
jaunesnio amžiaus sesėms — bro
liams.

šiam tikslui, kiek patirta, ruo
šiasi visų Australijos vietovių vie
netai — tuntai ir vietininkijos.

Rajoninė stovykla įvyks Sydnė

jaus “Aušros” Tunto Skautų 
“Aušros” vardo stovyklavietėje 
Ingleburne, maždaug 30 mylių 
atstu nuo Sydnėjaus, laike 29.12. 
60 — 9.1.61. Jai vadovaus prity
ręs vilkas ps. P. Pilka, su visu 
štabu skautininkų ir jaunesnių
jų vadovų. Stovyklos metu numa
tyta atlikti įdomi skautiškoji ir 
lituanistinė programa, kuriai va
dovaus visa eilė prityrusių ins
truktorių. Tarp kitko, yra numa
tyta surengti skiltininkų kursai, 
padaryti išvykas į Sydnėjuje ruo
šiama Lietuvių Kultūrines Dienas 
ir apsilankyti netoliese Sydnėjaus 
ruošiamoje Australijos Skautų 
Džiamborėje. Tikimasi, kad Rajo- 
ninėn Stovyklon (kaip svečiai) 
apsilankys Krašto Tarybos Suva
žiavimo dalyviai, egzilai skautai 
ir, galimas dalykas, dalis svetim
šalių džiamboristų iš Landsdowne 
vykstančios Australijos skautų 
džiamborės, su kuriais ryšiai už- 
megsti dar Pasaulinėje Džiambo
rėje Filipinuose. Netolima upė ir 
baigiamos įruošti žaidimų aikštės 
darys stovyklavimą tikrai malo
nų.

Stovykloje bus skautų vyčių, 
jūrų skautų, skautų ir skaučių 
pastovyklės.

Virtuvė, kuriai vadovaus ps. A. 
Plūkas, aptarnaus visą stovyklą.

Norintieji vykti į Rajoninę Sto
vyklą, registruojasi pas savo tun- 
tų-vietininkijų tam reikalui skir
tus pareigūnus, iš kurių gaus ir 
visus kt. nurodymus dėl aprangos, 
kelionės ir kt. pasiruošimo sto
vyklai.

Stovyklos mokestis — £7 (į jį 
įskaitant ir £1 registracijos mo
kesčio) 2 savaitėms; vykstant iš 
šeimos keliems asmenims, mokes
tis mažinamas taip: 1-mas asmuo 
moka £7, 2-ras — £6, 3-čias — £5 
ir t.t.

Vykstantieji traukiniu, bilietus 

užsisako iki Ingleburno stoties 
N.S.W. (Sydnėjuje, Liverpool 
stotyje, reiks persėsti į užmiesti
nį traukinį, einantį į Ingleburn'ą). 
Ingleburne gruodžio 27-29 d.d. bu
dės “Aušros” tunto skautai ir ma
šinomis ar autobusais suvežios at
vykstančius į Rajoninę Stovyklą. 
(Stovykla iš Ingleburn’o stoties 
maždaug 40 min. pėsčiom).

Visais Rajoninės Stovyklos rei
kalais rašyti Rajoninės Stovyklos 
Organizavimo Komiteto (RSOK) 
vicepirmininkui adresu: A. Dudai- 
tis, 126 Gladstone St., Cabramat
ta, N.S.W.

Vienetai, kurie Sydnėjuje ne
užsisakė palapinių, jas atsiveža su 
savim ar atsiunčia į Ingleburno 
stotį su įgaliojimu jas paimti bro
liui A. Dudaičiui.

Taigi iki greito pasimatymo 
Rajoninėje!

SKAUTAI GEELONGE
Nedidelis, bet darnus lietuvių 

skautų būrelis veikia Geelonge, 
susibūręs į “Šatrijos” vardo vie- 
tininkiją. Šį būrelį sudaro dvi 
draugovės: berniukų “kunig. Mar
gio” d-vė, vadovaujama pskltn. A. 
Pisarskio ir mergaičių — “kunig. 
Gražinos”, vadovaujama pskltn.
G. Varankaitės. Skaučių skyrių 
tvarko dar Vokietijoje pradėjusi 
skautauti, žinoma Geelongo spor
tininkė sesė Nijolė Bratanavičiū- 
tė.

Kadangi bemaž visi skautai lan
ko ir savaitgalio mokyklą bei da
lyvauja ir įvairiose šventėse, mi
nėjimuose, paruošdami dalį pro
gramos, tai tenka atsisakyti nuo 
per dažnų skautiškų sueigų. Šiuo 
laiku vietininkija ruošiasi stovyk
lai, kadangi šiais metais stovykla 
ruošiama bendra su į Rajono sto
vyklą nevykstančiais “Džiugo” 
tunto skautais.

Kaip praeitais, taip ir šiais me
tais stovyklauti numatoma Russell 
Bridge vietovėje. Tai nuostabaus 
grožio stovyklavietė, kurios gali 
pavydėti ir kiti vienetai. Vietovė 
guli tik penkiolika mylių už Gee
longo — Ballarat miestelio kryp
timi, apsupta nedidelio upelio. 
Vasaros metu, pro tankiai susipy
nusias medžių šakas, pakeleivin
gasis nelengvai net mato šią sa
lelę. Manoma, kad stovyklavietės 
grožis sutrauks šiais metais di
desnį skaičių stovyklautojų ir sve
čių.

Stovykla prasidės gruodžio 27 
dieną ir tęsis iki sausio 10 die
nos. Mokestis visam laikui vienam

A. W. A.
FRAZER

PUIKIOS KOKYBES REIKMENIŲ GAMYBA

GAMINA: FRAZERIO PROSIJIMO LENTAS (10 MODELIŲ) 

— BALDUS SODELIAMS — SUDEDAMAS KĖDES IR STALUS — 

KĖDES VERANDOMS — KOPĖČIAS — KĖDUTES — KOPETI- 

NES KĖDUTES — VEŽIMĖLIUS PIRKINIAMS — PINTINES RŪ

BAMS — SKALBINIAMS VEŽIOTI RATUKUS — VAIKŲ UŽTVA- 

RĖES IR SKĖČIUS PAPLŪDINIAMS.

Visus šiuos gaminius Jūs visada galite gau/ti su tikrai 

palankia nuolaida

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖJE

Cabra— Vale Home Furnishing Co.,

88 JOHN ST., CABRAMATTA, N.S.W.

Tel. UB 2899

stovyklautojui numatoma peniu 
svarai. Didesniam stovyklautojų 
skaičiui iš vienos šeimos vykstant 
ir nepasiturintiems, bus daroma 
nuolaida. Be to, Skautų Globos 
Komitetas ruošia stovyklai parem
ti balių, todėl nuo baliaus pasise
kimo priklausys ir pats stovyklos 
mokestis.

Šiai jungtinei stovyklai vado
vaus ps. A. Karpavičius, tikėda
masis sulaukti sau pagelbininkų 
iš brolių džiugiečių — vyr. skltn. 
V. šalkūno ir skltn. A. Fišerio. 
“Šatrijos” vietininkijos Dvasios 
Vadovas kun. Dr. P. Bačinskas 
jau Naujųjų Metų dieną įsijungs 
į stovyklautojų skaičių, Geelongan 
parvykdamas tik nakčiai. Virtuvės 
reikalais sutiko rūpintis brolis Di 
ninas, o maistą pristatyti Skautų 
Globos Komiteto pirmininkas p.
L. Bungarda. Sanitarinę pagalbą 
teiks “Šatrijos” skaučių vadovė 
sesė N. Bratanavičiūtė, kadangi 
ji yra baigusi gailestingų seserų 
mokyklą ir šia profesija verčiasi 
dabar. Brolis Šileris vyksta į Ra
joninę stovyklą Sydnėjun, tačiau, 
kiek sąlygos leis, talkaus ir “Šat
rijos” stovyklai.

ALKA

SKAUTIŠKOSIOS 
ĮVAIRENYBĖS

ĮVERTINTAS VADOVAS

Australijos Rajono Jūrų Skautų 
Skyriaus vedėjas v.vl. Vyt. Vait
kus š.m. rugpjūčio mėn. 28 die
ną Pirmijos posėdyje pakeltas į 
paskautininkio laipsnį. Jūr. ps. A. 
Vaitkus yra nemaža širdies ir 
energijos įdėjęs jūros skautus or
ganizuojant Australijos rajone. 
Pirmijos pagerbtą ir įvertintą 
brolį jūr. ps. V. Vaitkų sveikina
me, linkėdami ir toliau nenuilsti 
ir dirbti skautiškojo jaunirho la
bui. Kiek anksčiau šiais metais 
Pirmija įvertino brolį A. Talačką, 
pakeldama jį į paskautininkio 
laipsnį.

DŽIUGI STAIGMENA

šiomis dienomis australų Skau
tų Sąjunga išleido iliustruotą 
kvieslį į Vll-tą Pasaulinį Skautų 
Vyčių Sąskrydį, įvykstantį Clif
ford Parke, Viktorijoje 1961 — 
1962 metais. Šis kvieslys jau iš
siuntinėtas į visus kontinentus, 
visoms skautų sąjungoms pasau
lyje. Tarp būdingų autrališkų 
iliustracijų yra atspausdintos ir 

dvi iš skautavimo. Vienoje aus
tralų skautai vaizduojami kalnuo
se, kitoje lietuvių skautų stalas, 
prie kurio rateliu sėdi mūsų bro
liai. Po šiuo lietuvišku paveikslu 
parašyta “Fraternisation”. Mums 
lietuviams skautams labai malonu, 
kad ir australai mūsų tradicinį 
lietuvių skautų stalą iš Pan-Pafi- 
fic Džiamborės didžiai įvertino ir 
panaudojo kaip būdingiausią nuo
trauką sukviesti pasaulio vyčius 
į Australiją, į VU-jį Pasaulinį 
Vyčių Sąskrydį!

“VILNIAUS” TUNTAS JAU 
STOVYKLAVO

Spalių mėn. 8 — 10 dienomis 
“Vilniaus” tunto skautai stovykla
vo. Laukiama platesnio stovyklos 
aprašymo!

RAJONINĖ STOVYKLA

Nuo š.m. gruodžio 29 d. iki 
1961 m. sausio 9 d. įvyksta “Auš
ros” Tunto stovyklavietėje, prie 
Sydnėjaus, viso Australijos Rajo
no stovykla. Tiek Rajoninės Sto
vyklos Komisija, tiek skautų vie
netai smarkiai ruošiasi tai stovyk
lai. Iš “Vilniaus” Tunto Adelai
dėje jau užsiregistravo 17 skau
tų. “Džiugo” Tuntas Melburne 
siunčia kalbamon stovyklon 57 
savo narius. Didžiausia šios sto
vykla našta tenka aušriečiams 
broliams ir sesėms Sydnėjuje, ku
rie turės priimti suskridusius iš 
visos Australijos skautus. Rajoni
nės Stovyklos viršininku pakvies
tas ps. P. Pilka iš Canberros ir 
skaučių pastovyklės viršininke ps. 
V. Keraitienė taip pat iš Canber
ros. Tėvai raginami savo pauges- 
niuosius leisti ton stovyklon, ku
rioje nemaža stovyklautojai iš
moks, vieni su kitais susipažins ir 
atsigaivins lietuviška dvasia.

I ŠEIMOS GYVENIMĄ

Šiais metais melburniškės skau
tės smarkiai pradėjo keisti savo 
pavardes ištekėdamos. Sesė Klei- 
naitytė ištekėjo už p. Jomanto iŠ 
Geelongo, sesė Rasa Jakutytė už 
p. E. Lipšio geelongiškio. Sesė M. 
Kiemaitytė, pasekdama savo jau
nesniosios sesers pėdomis, š.m. 
lapkričio mėn. 26 d. išteka už p. 
V. Pažerecko. Pirmąją Kalėdų 
dieną sesė Rūta Krausaitė susi
tuokia su s.v. Viktoru Savicku, 
abu “Džiugo” Tunto nariai. Tuo 
būdu Skautų S-ga padeda susi
rasti saviškių tarpe gyvenimo 
draugą, draugę, sukurti lietuviš
kas šeimas. (SKS)
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Linksmųjų gėralų 
parduotuvėje

Jaunam ir kylančiam krašte, 
kuris tvarkosi laisvos prekybos 
principu, žmogaus energijai ir su
manumui visi keliai atviri ir pla
tūs.

Jūsų bendradarbiui šį kartą 
parūpo pradėti keliones, lankant 
Sydnėjaus lietuvių prekybininkus, 
pirmų pirmiausia, suprantama, 
tuos, kurie efektingai paremia 
Bendruomenės savaitraštį savais 
skelbimais ar kitokio pobūdžio 
auka.

Gal supuolimo, o gal, kaip sa
koma, ir saviškos “traukos” dėka, 
Jūsų bendradarbis pirmiausia pa
kliuvo pas Miką Petronj, kuris 
laiko alkoholinių ir nealkoholinių 
(limonadų, Coca colos ir 1.1.) gė
rimų parduotuvę Enfielde, visai 
arti Ashfieldo.

Mikas Petronis, žinomas visuo
menininkas ne tik sydnėjiškiams, 
bet ir visai Australijos lietuvių 
visuomenei. Jis net keletą kaden
cijų yra buvęs Krašto Valdybos 
nariu ir beveik be pertraukų yra 
išrenkamas j Krašto Tarybą. Miką 
Petronj daugis mūsų mato Centri
niuose Lietuvių Namuose Redfer- 
ne, kur jis yra namų tarybos na
rys ir dosnus namų rėmėjas. Mes 
visada jo giedrų veidą matome ir 
visuose lietuviškuose Sydnėjaus 
ir apylinkių pobūviuose, kur ir 
girkšnojame jo patiektus gėrimė
lius. Tačiau nepaslaptis — jo fir
mos skelbimai kas savaitę matosi 
ir “Mūsų Pastogės” puslapiuose.

I įprastinį ir banalų klausimą, 
kaip sekasi biznis, p. M. Petronis 
atsakė su ramia šypsena:

— Galėtų, žinoma, būti ir ge
riau, jei mūsų tautiečiai plačiau 
naudotųsi mano patarnavimais. 
Neneigiu, kad lietuviškuosius po
būvius aš aprūpinu savo prekė
mis, tačiau pavienės šeimos, jei 
jos ruošia namuose gimtadienių, 
vardinių ar kitomis progomis ba
liukus, nesakyčiau, kad visos 
kreiptųsi j mane. Daugelis nusi
perka gėrimų baruose, tempia 
juos į namus patys, kai tuo tarpu 
man tik reikia paskambinti ir aš 
visada galiu viską nugabenti į pa
čius namus nei kiek ne brangiau.

Apžvelgęs p. Petronio prekių 
atsargas, priėjau išvados, kad to
kio pasirinkimo greičiausiai nebū
tų galima gauti nė geriausiame 
australiškame bare ar restorane...

Turtingieji 
cabraniatiškiai

Jau kitą dieną pasišoviau aplan
kyti ir apžvalgyti ryškiai išsiplė
tusią ir vis dar besiplečiančią 
Cabra — Vale Home Furnishing 
bendrovę Cabramattoj, kurios sa
vininkų p.p. N. žygienės ir K. 
Butkaus buvau maloniai sutiktas.

Nuoširdžiai kalbantis paaiškėjo, 
kad šio šimtatūkstantinę vertę pa
šokusio biznio pradžia buvusi la
bai sunki ir pradžioje mažai teiku
si viltingos ateities.

Iš pradžių pradėję prekiauti tik 
senais baldais varganoj pašiūrėj. 
Tačiau savininkai nemetę vilties, 
o dirbdami patys fabrike ar kitur 
už atlyginimą vakarais, o ir šešta
dieniais vis parduodavę vieną ar 
kitą baldą, vieną ar kitą namų 
apyvokos reikmenę.

Kai susitaupę šiek tiek atlieka
mo pinigo, pasistatę šioje vietoje 
nemažą sandėlį baldams ir pradė
ję prekiauti kasdieną. Ilgainiui 
biznis pagerėjęs ir buvęs vis ple
čiamas ir plečiamas.

Šiandieną p.p. žygienė ir But
kus jau tikrai tvirtai stovi ant 
“savųjų kojų”. Jų didžiulėje, erd
vioje baldų krautuvėje galima pa
sirinkti moderniausius baldus, ša
lia esančioj elektros reikmenų 
krautuvėje galima gauti įvairiau
sių firmų, įvairiausių dydžių ir 
modelių elektros reikmenes, šal
dytuvus, radijo bei televizijos 
aparatus ir t.t. ir t.t.

Ir čia man rūpėjo sužinoti, ar 
lietuviai vartotojai yra dažni jo 
svečiai?

— Aišku, turime ir lietuvių kli- 
jentų, — malonėjo atsakyti p. 
Butkus, — tačiau jų galėtų būti 
žymiai daugiau, nes mes visiems 
savo prekes pristatome į namus 
ir lietuviams darome spe
cialias nuolaidas. Aš tikrinu, kad 
mūsų tautiečiai viską pas mus 
gali nusipirkti pigiau, kaip kur 
nors kitur. Ypač būna nemalonu, 
kai mūsų mirusieji laidojami kitų 
bendrovių patarnaujami. Kaip jau 
sakiau, mes ir čia atliekame pi
giau, o mūsų patarnavimas, kaip 
kiti tatai matė, yra tikrai oresnis 
ir įspūdingesnis.

P.p. žygienė ir Butkus yra ak
tyvūs liet. Bendruomenės nariai, 
savo auka ir parama lietuviškie
siems reikalams žinomi ne tik Cab
ramattoj.

Paryžietiškos išvaizdos 
buduaruose

Vieną gražią popietę nudro- 
žiau Bankstownan, norėdamas ir 
ten aplankyti mūsų biznierius. 
Deja, nesu prieš tai girdėjęs, kad 
bankstowniškiai būtų biznyje įsi
šakniję. Taigi ir vykau pirmiau
sia pas p. Praną Sakalauską, ku
rį žinau iš jo visuomeninės veiklos 
Sydnėjuje ir jau iš kitų esu gir
dėjęs apie jo vadovaujamas net 
dvi modernias moterų kirpyklas.

Ir tikrai nustebau, kai p. Sa
kalauską radau jo ištaigioje kir
pykloje, kuri įrengta antrame 
aukšte priešais Bankstowno poli
ciją. Nors man, kaip vyriškosios 
lyties atstovui, ir nepatogu kai
šioti nosies į moteriškuosius gro
žio galionus, tačiau neužsiginsiu, 
kad buvo progų ir šios rūšies įmo
nių pamatyti. Bet minimasis čia 
p. Pr. Sakalausko ponių grožio 
salionas yra nepalyginamas savo 
grožiu, įrengimų ištaiga, erdvu
mu ir t.t. Viskas kažkaip primena 
Paryžiaus grožio buduarus, net ir 
oro reguliavimo sistema įvesta. 
Kadangi ir aš pats nesu viengun
gis, tai pasiįdomavau ir dėl kai
nų. Ir žinote, pasirodė, kad kai
nos žymiai pigesnės nei kitose 
kirpyklose, nors pas p. Sakalaus
ką dirba geriausios užjūrio spe- 
cialystės.

— Bankstowne gyvena daug lie
tuvių, — tariau, — tai gal ir lie
tuvių klijenčių turite apsčiai?

Malonusis šeimininkas, kuris 
Sydnėjuje jau nuo seno vadova
vo Politinių Kalinių Draugijai, o 
ir dabar yra jos sekretorium, ra
miai į mano klausimą atsakė:

— ši jūsų nuomonė yra klaidin
ga. Lietuvės, ypač bankstowniškės, 
dėl man nesuprantamų priežasčių 
į mano kirpyklas mažai lankosi. 
Rodosi, kad pas mane galėtų jos 
jaukiau jaustis ir pasidaryti sau 
šukuosenas pagal savo širdžių pa
geidavimus, tačiau jos kažkodėl 
mieliau eina pas svetimtaučius. 
Aš skelbiuosi ir “Mūsų Pastogė
je” ir lietuviškame kalendoriuje, 
bet tatai man nedaug biznio rei
kaluose padeda. Dedu skelbimus 
daugiau tikslu palaikyti lietuviš
ką spaudą.

Apleisdamas šio nuoširdaus lie
tuvio įmonę, tikrai susimąsčiau 
savo širdyje, žinoma, nekaltinda
mas bankstowniskiu lietuvaičių 
bei lietuvių, o tik tautinio sąmo
ningumo stoką, kadangi nepalai
komi savieji. Nesinorėtų tikėti, 
kąd ir čia rastųsi pavydo kirmi
nėlis. ..

“Maistas” didėja ir 
plečiasi

Ponai Jonas Grybas ir Algir
das Blažinskas jau senai garsėja, 
kaip mėsos ir jos gaminių “Mais
to” bendrovės savininkai. Buvo 
gandų-gandelių, kad jiems neleng
vai sekasi, tačiau nuvykau pasi
tikrinti, kai sužinojau, kad jie nu
pirko ir kitą keliolikos tūkstančių
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Papildomas 1000 kalėdiniu siuntiniu be uždarbio
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS vadovybė naudojasi šia proga pranešti, kad tie 2006 kalėdinių siuntinių be 

uždarbio, kurie buvo skelbti, jau išparduoti ir išsiųsti daug greičiau, negu mes buvome tikėjęsi.
Turint galvoje tai, kad dar yra laiko garantuoti siuntinių pristatymui prieš Kalėdas ir kad yra dar didelis pareika

lavimas jų, mes nusprendėme pasiūlyti DAR 1000 KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ, už kuriuos kaip dovaną mes atiduodame klien
tams savo uždarbį.

KALĖDINIS SIUNTINYS NR. 1:
3 jardai vilnonės medžiagos moteriškam ar vyriškam paltui (tamsiai mėlynos, juodos, mėlynos ar žalios spalvos),
31 jardų vilnonės medžiagos vyriškam ar moteriškam kostiumui (tamsiai mėlynos, rudos ar pilkos), 

jardai dvigubo pločio pamušalo,
sunkus vilnonis megztinis, sibirišku vadinamas,
pora žieminių moteriškų kojinių,
pora vilnonių vyriškų kojinių.

Normali šio siustinio kaina yra £ 15.8.0.
Kalėdinė kaina šio be uždarbio siuntinio Nr. 1 yra tiktai

£ 12.12.0, augių valiuta, įskaitant visus mokesčius.

2.
3.
4.
5.
6.

3 
1

KALĖDINIS SIUNTINYS NR. 2:
6J jardų vilnonės medžiagos dviems vyriškiems kostiumams (tamsiai mėlynos, rudos ar tamsiai pilkos spalvos), 
6J jardų vilnonės medžiagos dviems moteriškiems kostiumams (tamsiai mėlynos ar pilkos spalvos),
3 jardai vilnonės medžiagos moteriškam ar 
ranugario spalvos),
4 jardai sunkaus rajono vienai moteriškai
10 jardų dvigubo pločio pamušalo.

Normali šio siuntinio kaina yra £ 29.15.0.
Kalėdinė kaina šio be uždarbio siuntinio Nr. 2

2.
3.

4.
5.

i

vyriškam paltui (tamsiai mėlynos, juodos, mėlynos, žalios ar kup-

ar dviems vaikiškoms suknelėms,

yra tiktai
£ 26.5.0 anglu valiuta, įskaitant visus mokesčius.

Visos šių abiejų KALĖDINIŲ siuntinių, medžiagos yra angliškos eksportinės medžiagos
Visos kostiuminės šių abiejų KALĖDINIŲ siuntinių medžiagos yra sužymėtos:

“MADE IN ENGLAND”
TURINT GALVOJE, KAD 1959-60 METAIS MES ESAME LABAI SĖKMINGAI PREKIAVĘ, DĖL TO ŠIAIS 
METAIS ESAME PAJĖGŪS PASIŪLYTI KALĖDINIAMS BE UŽDARBIO SIUNTINIAMS SPECIALIAI 
MUMS AUSTAS NAUJAS MEDŽIAGAS, ŽYMIAI GERESNĖS RŪŠIES IR ŽYMIAI PATRAUKLESNIO 
RAŠTO ŽEMESNĖMIS KAINOMIS NEGU ANKSTYVESNIAIS METAIS.

Pareikalavusiems siusime oro paštu nemokamai medžiagų pavyzdžius į bet kurią pasaulio dalį.
Mūsiškius be uždarbio siuntinius gali užsisakyti bet kuris lietuvis, vis tiek, ar jis yra mūsų klijentas, ar ne.
Gaila, kad dabar jau nebegalime priimti po & 1.0.0 užstato užtikrinti mūsiškiams KALĖDINIAMS SIUNTINIAMS, 

kaip buvome siūlę praeitame skelbime, nes siuntinių teturime ribotą kiekį ir laikas siuntiniams siųsti yra gana trumpas.
Be to, nebūtų teisingai pasielgta su daugeliu tų mūsų klijentų, kurie užsimoka už siuntinius net ir pavyzdžių ne

matę.
Esame tikri, kad jums aišku, jog kurioje nors kitoje firmoje už panašius siuntinius mokėtumėte, mažiausia, bent 

dvigubai tiek. Todėl negaiškit* ir siųskite užsakymus tuojau pat, kad mes suspėtumėm laiku siuntinius išsiųsti.

Mes garantuojame:
Kiekvienas siuntinys bus pristatytas gavėjui.
Jei siuntinys dingtų, grąžiname pinigus arba pasiunčiame nemokamai kitą siuntinį.
Užmokame visus mokesčius, dėl to gavėjams, sulaukusiems siuntinio nieko jau nebereikia primokėti.
Medžiagas siunčiame visas tiktai pagal pavyzdžius.
Kitokias prekes siunčiame tiktai pagal jų aprašymą.

Kas pareikalauja, tam siunčiame taip pat oro paštu ir nemokamai savo bendrinį katalogą, kuriame surašytas dide
lis prekių pasirinkimas, ir standartinių siuntinių kainoraštį, duodantį aprašymą 31 siuntinio, kurių kainos su visais mokes
čiais yra nuo £10.3.0 iki £ 43.15.0.

Malonu pranešti visiems lietuviams, kad iš 1 HUNT STREET esame persikėlę į kitas patalpas.

2.
3.
4.
5.

Lithuanian Trading Company
341, LADBROKE GROVE, LONDON, W. 10, ENGLAND.

vertės mėsos gaminimo įmonę 
judriame prekybos atžvilgiu Cam- 
psi e priemiestyje.

Na, manau, dabar tai jau tikrai 
paragausiu “Maisto” skanėstų, kai 
skelbiama, kad jie gaminami pa
gal garsėjusios Lietuvos “Maisto” 
įmonės receptus.

Ilgokai jieškojau Campsie prie
miesčio gatvės, nes buvau gavęs 
ne visai tikslų adresą. Nesitikė
jau, kad gana didelė jų naujoji 
įmonė bus taip arti geležinkelio 
stoties, o ir p. Grybas nuoširdžiai 
nudžiugo mane pamatęs, kadan
gi mes esame seni pažįstami dar 
iš Vokietijos lagerinės buities lai
kų.

Pasirodo, kad dabartinė ’’Mais
to” įmonė yra jau ne nedidutis 
fabrikėlis, o geras, automatizuo
tas ir erdvus fabrikas su trimis 
didžiuliais šaldymo kambariais. 
Jau šiuo metu, dar tik pačioje 
pradžioje, jame dirba 15 darbi
ninkų, kelios fabriko mašinos iš
vežioja gaminius po krautuves, 
kavines, restoranus ir pavienius 
užsakinėto jus. Be to, dar dirba 7 
pardavėjai (selesmanai su savo
mis mašinomis) komiso teisėmis. 
Taigi apyvarta kasdieną didėja, 
ypač kad dabar “Maistas” pats 
turi skerdyklos teises ir jo agen
tai provincijoj supirkinėja be 
tarpininkų gyvulius skerdimui. 
Neparduota dar ir senoji "Maisto” 
dirbtuvė, kuri dabar paversta ur
miniu sandėliu — krautuve.

Ponai Blažinskas ir Grybas pa
informavo mane ir apie ateities 
galimybes, šiuo metu, esą, per sa
vaitę teapdirbama 25 tonos mėsos 
produktų, tačiau bendrovė jau yra 
gavusi licenzijinį leidimą ekspor
tui. Turį gražių vilčių eksportuo
ti “Maisto” gaminius į Jungt. 
Amerikos Valstybes.

— Dabar biznį tvarkysime ki
taip, — pasakojo savininkai, vai
šindami mane tik iš rūkyklos iš
imtomis karštomis dešromis. — 
Gaminame įvairiausias delikatesų 
rūšis, turime gerus Europos spe
cialistus, be to, kas svarbiausia 
šiame klimate, puikius šaldomuo
sius kambarius. Taigi dėl produk
tų šviežumo jokio pavojaus da
bar nėra.

— Mieliausiai aprūpiname ir 
lietuvius, — j mano klausimą at
sakė p. Grybas. — Mūsų išvežio
toje! kiekvienu atveju gali išpil
dyti ne tik lietuviškųjų parduotu
vių, bet ir paskirų šeimų užsaky
mus. Tereikia mums tik paskam
binti telefonu. Kad mes dabar 
tikrai geras ir įvairias prekes ga
miname, gali jau liudyti tatai, jog 
pas mus mėsą perka net Anderso
no, Scotts ir kiti delikatesų fab
rikantai urmininkai.

Apdovanotas šviežiai kvepian
čiais gaminiais, širdyje tikrai 
džiaugiausi, kad mūsų verslinin
kai Sydnėjuje vis sėkmingiau ko
pia biznio laiptais į viršų.

★

Artimoje ateityje vėl pasisten
gsiu apvažiuoti kitas lietuvių vers
lininkų, čia dar neišminėtas, įmo
nes, nes mane nemažiau įdomina 
p. Kedžio vadovaujama “Balti
jos” bendrovė, p.p. Saudargų 
portfelių dirbtuvė, p.p. Statkų 
“Rūtos” parduotuvė, p. M. Lu- 
kausko statybos bendrovė, lietu
viškoji spaustuvė “Mintis” ir vi
sa eilė lietuviškųjų parduotuvių, 
gamybos įmonių, viešbučių ir t.t.

Tikiuosi, kad ir ateities kelionė
se būsiu maloniai ir nuoširdžiai 
painformuotas apie vis besiple
čiantį lietuviškąjį biznį Sydnėjuje 
ir jo priemiesčiuose.

LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE

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

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

Telef. J 4094.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 62-2231

Pirki te
VIENĄ Iš PIGIAUSIŲ IR GERIAUSIŲ 

ORIGINALIŲ PRANCŪZIŠKŲ BRANDY

LAFITTE
ŠIUO REIKALU VISADA JUMS MIELAI 
PATARNAUS

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

Tel. UJ 5717
Kaina — 24/-
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Adelaidėje
TINKLINIS

Dalyvaudami Pietų Australijos 
tinklinio pirmenybių turnyre, vy- 
tiečiai susitiko su Estonia koman
da ir laimėjimą gavo be kovos — 
30 — 0 rezultatu, kadangi prie
šas neturėjo pilnos komandos. Bu
vo sužaistos draugiškos rungtynės, 
estams papildžius savo komandą 
vienu latvių žaidėju. Šias rungty
nes vytiečiai lengvai 15 — 10, 
15 — 12 rezultatais laimėjo. Su
sitikę su ukrainiečių Lion koman
da, mūsiškiai turėjo gerokai pasi
tempti ir antrame sete rezultatui 
esant 11 — 14 mūsų nenaudai, 
grėsė pralaimėjimas. Vis dėlto ge
ras Gumbio ir Petkūno smūgiavi- 
mas šį setą nukreipė mūsų nau
dai. Trečiame sete mūsų komanda 
įgavo lygsvarą ir lengvai laimė
jo. Rezultatas: 14 — 16, 16 — 14 
ir 15 — 4.

žaidė Ignatavičius, Petkūnas, 
Gumbys, Visockis, Kapočiūnas, 
Rakauskas, Alkevičius ir Merūnas 
su Daugaliu.

*
Mergaičių komanda, susitikusi 

su stipria A.L.S. (latvikės) ko
manda, pirmą setą buvo pritrenk
tos ir nemėgino žaisti, pralaimėda- 
mos setą nuliumi. Antrą setą įga-

rinkus gausiam tautiečių būriui, 
sportininkai sužaidė ketverias 
krepšinio rungtynes, pademonstra
vo stalo teniso žaidimą ir P. Sa- 
venis davė šachmatų simultaną 
prieš penkias lentas ir prieš visas 
laimėjo.

Krepšinyje laimėtojais tapo vy
rų “vidutiniai”, sunkiai įveikę 
“mažiukus”, o mergaičių “mažiu
kės” lengvai laimėjo prieš “dide
les”. Rezultatai: “Dideli” — “Ma
žiukai” 3 — 16, “Vidutiniai” — 
“Mažiukai” 35 — 32; Mergaičių: 
“Didelės” — “Mažos” 12 — 18, 
“Vidutinės” — “Didelės” 15 — 17.

Krepšinio rungtynės žaistos su
trumpinto laiko, ir nemažas vėjas 
trukdė išvystyti geresnį žaidimą 
ir pasiekti aukštesnius rezultatus. 
Kovota buvo kietai ir ypatingai 
“mažiukai” ir “mažiukės” pasižy
mėjo kovingumu, šios šventės su
rengimu ir visa jos organizacija 
rūpinosi A. Merūnas. Tautiečiai 
ta proga už segamus klubo spal
vų kaspinukus suaukojo (su paja
momis už šaltus gėrimus) apie £ 
18.0.0. šią sumą dar papildė p. Di- 
čiūnas £ 2.0.0 auka, nors pats ir 
negalėjo dalyvauti parengime.

Visiems aukotojams ir dalyviams 
sportininkai ir Klubo Valdyba 
reiškia nuoširdžią padėką. B.N.

SPORTAS 
LIETUVOJE

* Rugsėjo mėnesį Lietuvoje 
viešėjo Kom. Kinijos Angliakasių 
draugijos krepšininkės, kurios 
pirmą dieną sužaidė lygiomis (po 
57 taškus su KPI. Kiniečiai vyrai 
žaidė su Žalgiriu. Rungtynes, po 
gražios kovos, laimėjo mūsiškiai 
71:53. Sekančią dieną Kauno mo
terų rinktinė nugalėjo viešnias 
73:50. Kauno vyrų rinktinei rei
kalai klostėsi gana liūdnokai, ir 
jie tik paskutinėj minutėj per
svėrė ir laimėjo 75:74.

★ KPI Sov. Sąj. moterų krep
šinio pirmenybėse, po pralaimėji
mų pirmame rate, stipriai pasi- 
spaudusios, nugalėjo daugumą 
varžovių, ir antrame rate iškopė 
į IV-tą vietą, šis KPI laimėjimas 
yra vienas iš geriausių S.S. pir
menybėse, kuriose mūsų moterys 
yra dalyvavę. Iš 22 žaistų rung
tynių 21 laimėjo Rygos ASK, 15 
Tartu USK, 14 Leningr. ASK ir 
— 10 KPI.

laimėtų visus susitikimus, tai už
imtų IV-tą vietą.

* Lietuvos lengvaatletei, daly
vaudami Baku Spartako draugi
jos pirmenybėse, atsiekė puikių 
rezultatų. J. Treigienė iššoko į 
aukštį 1.65 m. ir pagerino 3 cen
timetrais Lietuvos rekordą. Stan- 
čiūtė, kylanti ieties metimo žvai
gždė, nusviedė ietį 47,60 m. ir A. 
Zablovskis 71,95 m., kai vilnietis 
K. Orentas nubėgo 3.000 m. su 
kliūtimis per 8:57.0. Visi rezulta
tai yra labai geri.

* Lietuvos stalo teniso pirme
nybėse dalyvavo stipriausios pa
jėgos: 20 moterų ir 32 vyrai. Po 
audringų kovų, A. Saunoris tapo 
Lietuvos vieneto nugalėtoju, kai 
dvylikmetė Laima Balaišytė su
dorojo savo didžiausią priešinin
kę N. Ramanauskaitę. Laima yra 
taip pat ir S. Sąj. meisteris. Dve
jetuose laimėjo: Saunoris-Paške- 
vičius ir moterų: Balaišytė-Kun- 
drotaitė.

* Romos Olimpiados dalyviai
Vyrų grupėje dar liko sužaisti Jukna ir Bagdonavičius dvivietėse 

po 3-4 rungtynes. Kauno Žalgiris valtyse plaukdami S.S. pirmeny- 
stovi 3-je vietoje. Jeigu jis pra- bėse laimėjo aukso medalius.

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip ipllai Ir užvalkalai 63" (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

Rockdale atotia. Td.: LW 1220
SKYRIUS: Fleming. Corner Shop, 181 Queen St., St. Marya, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir lieimokėjimnl. Mea kalbame vokiikal.

MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES

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

8 TEL.: 21-4254 arba BA-4254
g (ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY) g 
g Vienintelė firma Austrai! joj jau 12 metų sudariusi kon- g 
K traktą Su Inturiatu, kuri turi teisę siųsti siuntinius 2 
Į: TIESIAI į ESTIJĄ, LATVIJĄ, LIETUVĄ, UKRAINĄ ir VISAS | 
g KITAS USSR RESPUBLIKAS.
S MES PRIIMAME SIUNTINIUS 11 Ibs IR 22 Ibs SVORIO. g 
$ Nuo 1959 m. sausio 1 d. USSR vyriausybė nustatė muitus Q 

visoms prekėms. Sąskaitos daugiau nereikalingos.
g Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ, TIESIAI g 

Jūsų giminėms, PAŠTU, bet ne laivais.
Mūsų firma dirba jau 12 paskutinių metų. Siuntiniai pasie- 

kia gavėjus per 2 — 2i mėn. Oro pašto siuntiniai per 10 — 12 || 
g d. Oro pašto išlaidos 14/- už š svaro. Mes neturime ryšio nei 2 

su Londonu, Švedija ar Danija.
įį Jūs galite pirkti viską, ką Jūs norite, ir mes garantuojame, g 
g kad siuntinys bus tikrai pristatytas. Reikalaujant, mes prisiun- § 
0 čiame paštu Jums katalogus.
| AGENTS:
$ SYDNEY: M. & N. PEKIC, GROCER, 143 Cabramatta Rd., 

Cabramatta. UB 2082.
g Olympic Surplua Stores, 293 Church St., Parramatta, YL 9728 g 
f: M. Cibulskis, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578. g 
K Bankstown Trading Co., 332 Chapel Rd., Bankstown, UY 5328 
g K. & N. Disposals, 107 Wentworth St., Port Kembla, J 1372 8 
0 Gringila Disposals, 5 Hand Street, Gringila. Tel.: J 1372 g

NEWCASTLE, N.S.W.: Fry’s Delicatessen, 557 Hunter Street, g 
(į Newcastle, N.S.W. Tel.: B 3596.
£ MELBOURNE, VIC.: CONTAL CO. 114 Elizabeth St., Mel- g 
g bourne MF 8498 arba 63-8498.
•: BRISBANE, QLD.: E. JURKA, 10 Vale Street, Red Hill, g 

Brisbane, Queensland.
g PERTH, W.A.: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle St, Perth,
g BA 7842
•: ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eicas, 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon g 
g Tel.: J 2879.

vo drąsos ir kovodamos pralaimė
jo 10 — 15. Susitikę su Ventos 
komanda, mūsų tinklininkės buvo 
jau drąsesnės, bet dar labai daug 
darė klaidų ir nelabai vykę buvo 
kamuolio padavimai, nors protar
piais parodė ir gana gerą žaidi
mą. Rungtynes laimėjo vytietės 
15 — 9, 10 — 15 ir 15 — 13 re
zultatu. Žaidė M. Kelertaitė, M. 
šiukšterytė, G. Kitienė, O. Keler
taitė bei R. ir L. Andriušytės.

★
X-sios Jubiliejinės Sporto šven

tės stalo teniso čempijonė Irena 
Gudaitytė susižiedavo su V. Stan
kūnu iš Brisbanės.

★
Artima pirmos mergaičių stalo 

teniso komandos žaidėjų draugė 
Elena Dubulskytė šių metų lap
kričio 19 d. Melburne susituoks 
su žinomu Melburno sporto klubo 
veikėju ir praėjusių metų klubo 
pirmininku V. Baltučiu.

★
Sportininkų kelionei į Sydnėjų, 

Xl-ją Australijos Lietuvių Spor
to šventę paremti pagal aukų la
pus aukojo šie asmenys: J. Puslys 
£ 5.0.0, B. Dičiūnas, V. Linkus ir 
J. Binkevičius po £ 1.0.0, B. Mar- 
mukonis, A. Damokaitis, R. Bin
kevičius po £ 0.10.0 ir per Ade
laidės Lietuvių Namų talkininkų 
atsiskaitomą sueigą šiam tikslui 
suaukota £ 6.3.6. Visiems auko
tojams Klubo Valdyba taria nuo
širdų ačiū.

SPORTININKŲ DIENA 
ADELAIDĖJE

Spalio 30 dieną p.p. Adelaidės 
Lietuvių Namų aikštelėje buvo 
surengta sportininkų diena. Susi-

ARTINASI KALĖDOS...
. . Siųskite savo siuntinius į USSR ir į Pabaltijį.
;; Siuntiniai gali būti pačių pokuoti ar standartiniai, už kuriuos ;

- nereikia primokėti. Tarpininkauja Jums

NYMAN & SCHULTZ
SWEDEN, ’

100 metų senumo ir patyrimo firma.
; 44 lb. siuntiniai saugiai pristatomi ir pilnai apdraudžiami. Už ’;

*; persiuntimą imami žemiausi mokesčiai Australijoje.
• • Australijos skyrius: ■ ■

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

ŽEMIAU NURODYTU ADRESU PASIRINKITE 
GERIAUSIAS IR PIGIAUSIAS MEDŽIAGAS 

SAU IR SIUNTIMUI Į LIETUVĄ.

FABRICS MEDŽIAGŲ SKYRIUS: 
ORION MARKETS, BEAMISH ST., CAMPSIE

/yrw f M(m 

( // a

CROSLEY

MALONIAUSI JŪSŲ ŠIRDŽIAI

ŠALDYTUVAI

CROSLEY

4 NAUJAUSI MODELIAI

NAUJIEJI CROSLEY ŠALDYTUVAI YRA DIDE

LĖS TALPOS, NAUJO VIDAUS IŠPLANAVIMO 

IR PUIKAUS IŠORĖS STILIAUS.
ŠIŲ MODELIŲ KAINA TIKRAI PIGI, PRADE 

DANT

129 gns.
LENGVIAUSIOS ISSIMOKĖJIMO SĄLYGOS, 

TAUTIEČIAMS SPECIALI NUOLAIDA.

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

Nedarykite klaidos pirkdami kitur, o kreipkitės tik pas lietuvius prekybininkus: 
Pristatome visur, iš kur tik užsakoma.

CABRA VALE HOME FURNISHING, 
88 John Str., Cabramatta, N.S.W. Tel. UB 2899

BROWNEJONES LTD
VISIEMS LABAI SVARBI INFORMACIJA

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

KAS UŽSAKYS IKI 1961 METŲ VASARIO MĖN. 10 DIENOS MŪSŲ FIRMOJE SIUNTINĮ, NEMAŽESNI KAIP 25 SVARŲ VERTĖS, 
— GAUS IŠ FIRMOS NEMOKAMAI 3? YDS. MEDŽIAGOS VYRIŠKAM KOSTIUMUI, ARBA 3 YDS. MEDŽIAGOS MOTERIŠKAM 
KOSTIUMUI, DVIGUBO PLOČIO, BE JOKIŲPRIMOKEJIMŲ.
KAS UŽSAKYS SIUNTINĮ, NE MAŽESNĮ KAIP 19 SVARŲ VERTĖS, GAUS TĄ PAČIĄMEDŽIAGĄ KAIP PRIEDE, TIK TURĖS 
APMOKĖTI MEDŽIAGOS SOVIETŲ MUITĄ.

KALĖDINIŲ DOVANŲ SIUNTINIAMS REKOMENDUOJAME
1 komplektas vyriškų storų, šiltų fleecy apatinių 

baltinių — ilgos kelinės ir baltiniai su 3/4 ran
kovėmis

1 komplektas moteriškų šiltų fleecy apatinių bal
tinių — kelnaitės ir ilgi baltiniai

1 pora šiltų feltinių kambarinių šliurių (slippers) 
su auliukais, užsegamos zip’u, guminiais padais, 
tinkamos moterims ir vyrams

Vaikams iki 4 metų amžiaus — 1 pora feltinių šliu
raičių, užsegamų zip’u

Mergaitėms nuo 5 — 10 metų amžiaus — 1 šiltas

A£ 2.18.3

2. 8.0

2.15.0

1. 2.6

PRIEINAMOMIS KAINOMIS, VERTINGAS IR NAUDINGAS 
fleecy megstinis, cardigan, užsegamas su sago
mis, su gražiais raštais, žaliame ir citrinos spal
vos dugne

Berniukams — 1 šiltas fleecy Wincheater su kiše- 
niais, užsegamas su zip’u — nuo 5 — 7 metų 
amžiaus 
nuo 8 — 10 metų amžiaus

Ir daugelį kitų prekių pigiomis kainomis galite rasti 
noraščiuose.
Į visas išvardintas kainas įeina ir sovietų muito 
Pasiskubinkite pasinaudoti šia privilegija.

1. 3.3

1.11.3
1.18.3

mūsų kai-

mokesčiai.

PREKES SEKANČIAI:

PATS LAIKAS SUSIRŪPINTI KALĖDŲ DO 
V ANŲ SIUNTINIAIS SAVO ARTIMIE
SIEMS.

įsitikinkite mūsų firmos skubiu ir patikimu aptarnavimu.

SIUNTINIO GAVIMAS YRA SAUGUS IR 
GARANTUOTAS.
Prašykite prekių kainoraščių, medžiagų pavyzdėlių, kuriuos 
siunčiame klijentams nemokamai.

7
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NilSŲ PASTOGĖ
TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PRAŠOMA PAGALBOS ..

TVARKANT STOVYKLAVIETĘ
Su skambančia daina taip mie

la ir graudu and širdies! Daina 
savo švelniais garsais neša mus 
prie banguojančio Nemunėlio, į 
ošiančius miškus, į plačius Balti
jos pajūrius. Daina švelnina ilgesį 
ir ramina skausmus.

Simpatiškų klausytojų būrys 
karštomis katutėmis lydėjo kiek
vieną dainą Sydnėjaus Liet. Na
muose “Dainos” choro suruošta
me pobūvyje.

Choras, p. Kavaliausko vado
vaujamas, pasiekė aukšto lygio. 
Klausantis jo dainų, jaučiama 
drausminga dirigento ranka ir ge
ras apmokymas. Dirigentas ir dai
nininkai davė viską, kas gero cho
ro pagrindui reikalinga. Dabarti
niai choro vadovai įrodė savo dar
bo rimtumą ir jam atsidavimą. 
Tačiau nežiūrint to, jis skamba 
silpnokai. Tatai — dėl balsų sto
kos. Iš visa ko matyti, kad cho
rui trūksta dainininkų ir bendruo
menės moralinės paramos.

Besiklausydami dainos, ar kar
tais pagalvojame kokiais sunkiais 
keliais Sydnėjaus choras veda 
savo klausytojus į Lietuvos lau
kus, kaip sunku atidaryti dainų 
skrynelę ir išdainuoti visas dai
neles? Kaip daug laiko, kantry
bės ir darbo reikia padėti dirigen
tui ir dainininkams? Kaip chorui 
trūksta moralinės pagelbos iš 
bendruomenės narių ir organiza
cinių vienetų? Ir kaip kenkia dai
nininkų nepastovumas ir mėtyma- 
sis prie kitų organizacijų ar nau
jų chorų, kurie tik trukdo choro 
darbą?

Lyg būtumėm ne tos pačios tau
tos vaikai, lyg ne visi ta pačia 
tėvynės ilgesio liga sirgtumėm, 
kad mums reikia atskirų grupių, 
chorų, būrelių.

Leiskime mūsų individualistams 
kurti ir reikštis pavieniui, bet vi
si eikime vienu keliu, sukaupiant 
visas jėgas, visus savo asmeniškus 
sugebėjimus ugdymui ir tobulini
mui mūsų tautinių vertybių.

Neturime pasaulinio masto kū-

rėjų, mūsų tauta nedavė pasauliui 
proto galiūnų. Esame maža tauta 
ne tik skaičiumi, bet ir pasauliniu 
garsu. Ir jeigu lietuvių tauta yra 
žinoma, tai tik kaip tautinis vie
netas savo tautinės kultūros įna
šu, nes mūsų tautosaka, dainos 
ir šokiai yra labiausiai žinomi ir 
vertinami. Dėka jų mes tik ir ga
lime atsistoti kitų tautų gretose.

Italija ir Lietuva dvi garsios 
dainų šalys. Italija garsi solistais, 
o Lietuva — visa dainuojančia 
tauta. Nei karai, nei priešai dai
nų mums negalėjo atimti, tat ar 
mes patys atimsime jas sau?

Sydnėjus yra vienas su daugy
be priemiesčių, kuriuose dainuo
jantieji lietuviai išsibarstę. Visur 
skamba lietuviška daina savaitga
lio vakarais. Neorganizuoti ir be 
dirigentų dainuojame, kai tik į 
krūvą sueiname. Visi džiaugiamės 
savo skambančia daina, didžiuo
jamės savo balsais. Tat kodėl sa
vo gero balso neįjungiame į vie
ną chorą ir nedainuojame visi 
kartu? Tik pagalvokime, koks di
delis, koks stiprus choras būtų. 
Į kokį aukštą muzikalinį lygį jis 
iškeltų mūsų dainą. Toks choras 
Sydnėjuje gali būti. Bet visi dai
nuojantieji turi įsijungti į vieną 
chorą!

Valdybos, tarybos, įvairios ko
misijos ir visi veikėjai bei orga
nizatoriai pabandykite pabendrau
ti, sujungti visus savo vadovavi
mo ir organizavimo sugebėjimus 
nors kartą bendram tikslui: su- 
verbuokite naujų dainininkų ir 
palaikykite moraliai esamąjį cho
rą ir jo dirigentą.

O kiekvienas, kas turi balsą (o 
kas iš lietuvių jo neturi!) tene- 
užmiršta, kad ateis diena kai-Die
vas tars: “Daviau tau balsą, o ar 
tu dainavai? Ar tu garbinai savo 
giesme mane, kaip kad ankstyvą 
rytą vyturėliai laukuose garbina?” 
Ir kas bus kai galėsi tik pasakyti: 
“Viešpatie, mano daina skambė
jo... tik prie stiklelio”...

Rūta

Šių metų Kalėdų atostogų me
tu vyks visos Australijos lietuvių 
skautų Rajoninė Stovykla “Auš
ros” Tunto stovyklavietėje Ingle- 
burne.

šios stovyklos paruošiamuosius 
darbus intensyviai vykdo ausrie- 
čiai bemaž kiekvieną savaitgalį.

Prasidėjus mokyklose bei uni
versitetuose egzaminams, daugu
mas šių darbuotojų negali toliau 
tęsti pradėtų darbų, todėl esame 
verčiami kviesti mielus skautų tė
vus bei bičiulius talkon.

Kurie gali ir turi noro, yra 
malonai prašomi atvykti šį savait
galį (lapkričio 19 d. ar 20 d.) į 
“Aušros” stovyklavietę — Lot 12, 
Bensley Rd., Ingleburn.

Su savimi pasiimtina šie įran
kiai: kirkos, kastuvai, grėbliai, 
pjūklai, kirviai.

Laukiame!
Rajoninei Stovyklai Organizuoti 

Komitetas

MELBURNAS
SKYRIOJAMĖS IR

TARPTAUTIŠKAI IŠEIDAMI
Spalių 15 d. Melburne įvyko 

Pabaltijo mokyklinio jaunimo 
šventė. Šios jaunimo šventės šei
mininkai šiemet buvo lietuviai. 
Pradinį žodį tarė skyriaus Lietu
vių Bendruomenės pirmininkas p. 
J. Petraitis.

Lietuviams šventėje atstovavo 
parapinės savaitgalio mokyklos 
jaunimas. Negi mūsų skyriaus val
dybai ar kitiems šios šventės lie
tuviams rengėjams nėra žinoma, 
kad Melburne dar dirba Lituanis
tiniai kursai, prie kurių yra ir pa
rengiamoji klasė? Rengėjai tačiau 
šių kursų nepakvietė. Mielai prie 
šios šventės būtų prisidėję ir žur
nalistinių kursų jaunesnioji gru
pė, kurie, kaip teko matyti, nei 
amžiumi nei ūgiu niekuo nesiski
ria nuo kitų vyresniųjų, kurie šio-

SYDNEJUS
KRISTAUS KARALIAUS IR 

ATEITININKŲ METINĖ 
ŠVENTĖ SYDNĖJUJE'

š.m. spalių mėn. 30 dieną Syd
nėjaus ateitininkai šventė Kris
taus Karaliaus ir savo metinę 
šventę.

Šventė prasidėjo pamaldomis 
Camperdown’e, kurias laikė ir 
Šventei pritaikytą pamokslą pasa
kė kun. P. Butkus. Pagrindinė pa
mokslo mintis: reikia jaunimui 
burtis į lietuviškas organizacijas 
— ateitininkus ir skautus.

Pamaldų metu giedojo “Dainos” 
choras, vadovaujamas muziko Ka
valiausko. Ateitininkai pamaldose 
dalyvavo su savo vėliava.

5 vai. vakaro Bankstowne, Dai
navos salėje, minėjimas buvo tę
siamas toliau. Pirmininkė J. Za- 
karauskaitė garbės prezidiuman 
pakvietė kun. S. Gaidelį S.J., kun. 
P. Butkų, p-nią Slavėnienę, dr. A. 
Mauragį, p. Kovaliauskienę, muz. 
Kovaliauską ir inž. J. Dirginčių.

Pirmiausia kalbėjo kun. P. But
kus, ragindamas tėvus netik ne
drausti savo vaikams jungtis į tau
tiniai religines organizacijas, bet 
stengtis juos kuo anksčiau į tas 
organizacijas įjungti. Buvimas or
ganizacijose mokslui netrugdo ir 
sulaiko jaunimą šuo nutautėjimo.

Po to sekė įžodis, kurį pravedė 
kun. P. Butkus. Įžodį davė: Da
nutė Andrijūnaitė, Gailutė Kurai- 
tė ir Vytautas Mironas. Sidnė
jaus ateitininkų kuopos globėjas 
A. Mauragis įžodį davusiems pri
segė at-kų ženklelius. Dėl vyks
tančių baigiamųjų egzaminų dar 
kiti trys negalėjo dalyvauti.

Po įžodžio Newcastelio lietuvių 
kapelionas kun. S. Gaidelis S.J. 
skaitė paskaitą, kurią pirmoj eilėj 
skyrė įžodį davusiems jauniesiems 
ateitininkams, iškeldamas charak
terio ugdymo ir valios mankštini- 
mo reikalą. Pabaigoje prelegentas 
sveikino naujai su Ateities organi
zacija įžodžiu susirišusius, New
castelio ateitininkų Vytauto Ma
černio kuopos vardu.

M. Mauragis sveikinimo žody 
Eabrėžė, jog yra svarbu žiūrėti, 

ad mūsų jaunimas burtųsi į or
ganizacijas, kurioms rūpi lietuvy
bės ir krikščionybės išlaikymas.

Muz. Kavaliauskas džiaugėsi, 
kad nemaža dalis ateitininkų da
lyvauja chore ir rūpinasi lietuvy
bės išlaikymu. Ateitininkai ne
klausia, ar šiuo metu reikia būti 
lietuviais, o tik klausia ir rūpinasi, 
kaip išlikti lietuviais ir kaip iš
laikyti lietuvybę.

Inž. J. Dirginčius savo žody pa
žymėjo, jog ateitininkų kelias nė
ra lengvas, tačiau reiškė viltį, kad 
jauniesiems pasiseks įveikti pasi-

taikančias kliūtis sustiprės dva
sia ir ištvers savo pasiryžimuose.

Pasibaigus sveikinimams, buvo 
sugiedotas ateitininkų himnas.

Meninė dalis prasidėjo deklama
cija: O Kristau, B. Brazdžionio. 
Deklamavo V. Pužaitė.

Vaizdelį “Patekės Saulutė” pa
rašė ir scenai paruošė jaunųjų 
ateitininkų globėja M. Mykolaity
tė — Slavėnienė. Gražiai suvai
dino du kareivėlius: K. Laukaitis 
ir A. Pužas; žaidžiančias mergai
tes: B. Aleknaitė, A. Intaitė, L. 
Laukaitytė, A. Mišeikaitė, V. Pu
žaitė, R. Slavėnaitė. Gerąją lau
mę — D. Mišeikaitė. Rugiagėlių 
šokį išpildė tos pačios mergaitės.

Toliau sekė dainos. Jaunuosius 
dainuoti išmokino ir scenoj vado
vavo kun. P. Butkus. Akordeonu 
akomponavo A. Plūkas. Buvo su
dainuotos sekančios dainos: Kaip 
obelis — mamyt palinkus — kun. 
P. Butkaus; Trijų seselių jaunam 
broleliui — 1. daina; Lėk sakalėli
— liaudies daina; Per girią girelę
— liaudies daina; Dainuokim se
sės mes jaunystėj — kun. P. But
kaus.

Po dainų A. Intaitė padeklama
vo V. Kastyčio — Maldą. Tuo 
jaunieji ir užbaigė savo programą.

Scenoj pasirodė A. Pluko vado
vaujamas “Rožyčių” dvigubas 
kvartetas. Dainavo: Po girelę 
vaikščiojau, o Lietuvos kareivė
liai, Rausvuose rytuose teka sau
lelė ir Funicula — kaip priedą, 
publikai pageidaujant.

“Rožyčių” dainomis ir buvo 
baigta meniškoji dalis. Programą 
pranešinėjo V. Lašaitis.

Jaunųjų ateitininkų tėveliai 
programos vadovams — p-niai Sla
vėnienei, kun. P. Butkui ir A. 
Plūkui, įteikė gėlių ir dovanėles.

Pabaigoje įvyko programos da
lyvių ir įžodį davusių bendri už
kandžiai, kuriuos paruošė tėveliai. 
Bendrai šis pasirodymas buvo įma
nomas tik padedant tėveliams. 
Jie leisdavo naudotis patalpomis 
susirinkimams ir repeticijoms, pa
rūpindavo transportą ir pan.

Tai jau trečias jaunųjų pasiro
dymas. Du kart minint Kristaus 
Karaliaus šventę ir vieną kartą 
minint Motinos Dieną.

Minėjimas praėjo jaukioj nuo
taikoj. Ne vien tėveliai džiaugėsi 
jaunųjų pasirodymu, bet ir kiti 
minėjiman atsilankę svečiai.

Dalyvavęs

je šventėje dalyvavo. Po vienu 
stogu sutelpa latvių, estų jauni
mas, bet lietuvių tik dalis “išrink
tųjų. Skyriojamės taigi net ir 
tarptautiškai išeidami. Gal ir čia 
kaltas paskutinysis bendruomenės 
susirinkimas ir vieno bendruome
nės nario taikai kelią nurodantis 
pareiškimas? šioji pabaltijiečių 
mokyklinio jaunimo šventė dar se
nai prieš susirinkimą buvo suma
nyta ir jai pradėta ruoštis. Tik to
kie mūsų bendruomenės “broliš
ki” reiškiniai ir buvo priežastis 
Tėviškės Aiduose išgarsintosios 
rezoliucijos.

Melburniškis

SVARBUS 
PRANEŠIMAS

Dėl pragyvenimo darbo sąlygų 
pasitraukus ii Adelaidės Liet. 
Teatro dviem aktoriams ir nesant 
galimybės jų vietoje surasti nau
jų, numatytasis Liet. Meno Die
nose Teatro spektaklis “Žvakidė” 
nej vyks.

Visa kita programa vyksta ta 
pačia tvarka, kaip žemiau skel
bime nurodyta.

Kult. Tarybos Informacija

GEELONGAS
KVIEČIAME VISUS!
Artėjanti jungtinė “Šatrijos — 

Džiugo” stovykla norima padary
ti galimai sėkmingesnę. Juk visų 
lietuvių rūpestis, kad lietuviškos 
skautijos uždaviniai, gelbstint sto
vykloms, iškyloms, sutrauktų mū
sų besiblaškant] ir šuoliais nuo 
lietuviškų tradicijų bebėgantį 
šiandieninį jaunimą. Geelonge 
ruošiamoji stovykla, jau daug rū
pesčių kėlė vietinio vieneto skau
tų vadovams, o ypač Skautų Glo
bos Komitetui bei skautų tėvams. 
Nupirktos jau palapinės, dalis vir
tuvės inventoriaus, tačiau tatai 
atlikta skolon.

Skautų Globos Komitetas rūpi
nasi, kad ši skola būtų laiku grą
žinta, kad ruošiama stovykla kuo 
sėkmingiau praeitų, kad pats sto
vyklos mokestis būtų juo mažes
nis. O šitai pareina nuo to, kiek 
mes visi Komiteto siekimus pa- 
remsime.

Komitetas todėl kreipiasi į kiek
vieną lietuvį, kviesdamas visus at
silankyti į pirmąjį skautams ir 
stovyklai paremti, o be to, Geel
onge šiais metais ir paskutinį 
balių kuris įvyks š.m. lap
kričio 19 dieną (šeštadienį), 7.00 
vai. vakaro Lietuvių Namuose, 
Duro str., Nth. Geelonge.

Kad Geelongiškiai moka ruošti 
balius, žino visi, tačiau panašaus, 
kokis bus šį kartą, iki šiol dar ne
buvo. Atsilankę — neapsivilsite. 
Prie puošnių stalelių svečiai pasi
vaišins įvairiais skanumynais, 
troškulį nuramindami kuo kam 
patiks iš turtingo bufeto. Puikios 
kapelos muzika išjudins ir jaunuo
sius ir senuosius.

Nepraleiskite retos progos, kur 
lietuviškoje geelongiškių drau
gystėje praleisite tos dienos vaka
rą bei susitiksite gal rečiau maty
to bičiulio veidą.

Visi iš arti ir toli laukiami 
Geelongo Lietuvių Namuose lap
kričio 19 dieną. ALKA

BANKSTOWN AS
“ŠVYTURYS” IŠKYLAUS

Bankstowno vaidybos ansamb
lis “švyturys” š.m. lapkričio 19-20 
dienomis iškylaus Jervis Bay pa
jūryje.

Išvykstama lapkričio 19 d. 7 v.r. 
punktualiai nuo Dainavos namų 
savomis mašinomis.

Jei kas nors iš ne narių norėtų 
šioj iškyloj dalyvauti, kreipiasi te
lefonu — UU 9174 pas A. Bu
činską. M.P.I.

LIETUVI,
PATS DALYVAUK IR KITĄ PARAGINK DALYVAUTI

LIETUVIU MENO
DIENOSE

SYDNEY MIESTE

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

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

Įėjimas: 15/-, 12/- ir 10/-.

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

LITERATŪROS
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IR DAINOS
VAKARAS

Su savo kūryba dalyvauja: P. Andriušis, A. Gasiūnas, J. Gu- 
čius, J. Janavičius, J.A. Jūragis, 
V. Kazokas, K. Kunca, P. Pilka, E. 
Rataiskienė, M. Slavėnienė, J. 
Mikitas.

Koncertinėje dalyje: solistė A. Binkevičiūtė — Gučiuvicnė ir 
pianistė Miss D. Oldham.

Įėjimas: 15/- ir 12/-.
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Antanui Vidžiūnui mirus, 
p.p. APINIAMS ir ANTANAIČIAMS 

liūdesio valandoje gilią užuojautą reiškia

Penkaičių šeima

LAIŠKAS REDAKCIĮAI
GERB. P. REDAKTORIAU, 
prašau Tamstą atspausti “Mūsų 

Pastogėje” šį laišką, rašytą “Tė
viškės Aidų” p. Redaktoriui, bet 
“Tėviškės Aidų” neatspaustą.

Aš suprantu, kad “M.P.” čia 
niekuo dėta, bet viešai apšmeižta
jam pagaliau gi reikia duoti gali
mybę gintis.

Reikšdamas pagarbą
A. Mikaila

VIEŠAS LAIŠKAS “TĖVIŠKĖS 
AIDŲ” REDAKTORIUI 

Pone Redaktoriau,
Prašau paskelbti artimiausiu 

laiku “Tėviškės Aiduose” atsaky
mą į šio laikraščio mano pavardės 
linksniavimus bent dviejuose iš ei
lės (40 ir 41) numeriuose.

Pasirašęs “Bendruomenės Na
rys” straipsnely “Bendruomenės 
Vargai” — No. 40, rašo: “Prieš 
keturis metus, svarstant bendruo
menės užregistravimo klausimą 
Tarybos suvažiavime, “buvo teigia
ma, kad bendruomenė yra miręs 
kūnas, o registruoti klubai yra 
gyvoji jėga, šią nuomonę pareiš
kė suvažiavimo atstovas p. Mikai
la ...................Taip atstovai grįžo
iš bendruomenės šermenų”.

Kalbamoj Tarybos sesijoje, prieš 
keturis metus esu pasakęs: “Visi, 
visos organizacijos iki šiol naudo
jasi svetimomis patalpomis. Rem
kime ir išlaikykime tik tuos tur
tus, kuriuos esame iki dabar įsi
giję. “Mūsų Pastogė”, kaip gyvas 
pavyzdys rodo, kad mes laikraš
čiui lėšų kėlimo reikale nieko iki 
šiol dar nenuveikėm, nieko nepa- 
darėm. Tad, nereikia skubintis su 
busimosios valdybos apsunkinimu

CANBERRA
PASKAITA IR FILMAS

Š.m. spalio 29 d. p.p. R.V. Ge
nių svetainėje Canberros “Švie
sos” skyrius surengė paskaitą, ku
ri buvo iliustruojama spalvotu 
filmu.

Paskaitą skaitė apie Indiją p. 
Ver, Indijos Ambasados Canber- 
roje pareigūnas.

Keletą valandų šviesiečiai ir jų 
svečiai gerėjisi Indijos vaizdais ir 
jos gyvenimo iškarpomis. Itin įs
pūdingas buvo Indijos nepriklau
somybės dešimtmečio paradas — 
karnavalas, atskleidęs žiūrovams 
ano krašto papročius ir karinių 
dalinių demonstravimą.

Po paskaitos “šviesos” skyriaus 
pirm. p. Jarašienė padėkojo pas
kaitininkui už suteiktą malonu
mą, o po to sekė bičiuliški pašne
kesiai prie kavos ir sumuštinių, 
čia pažymėtina, kad Canberros 
šviesiečiai savo kultūriniuose po
būviuose neservuoja jokių alkoho
linių gėrimų, šį kartą paskaitoje 
ir pobūvyje dalyvavo net keletas 
svečių iš Sydnėjaus.

M.P.I.

PATIKSLINIMAI
1. “M.P.” 44 Nr. p. J. Meiliūno 

straipsnio sakinyje — “Du treč
daliai susirinkimo dalyvių (221 iš 
315) patikėjo man susirinkimo 
pirmininkavimą” •—pirmasis skai
tmuo (221) buvo išspausdinta ne
tiksliai.

Turėjo būti: ne “221”, bet 
“211”;

★
2. p.p. Penkaičių šeimos užuo

jauta dėl a.a. Antano Vidžiūno 
mirties pavėluotai spausdinama ne 
dėl p.p. Penkaičių kaltės, bet tik 
dėl to, kad tik prieš kelias die
nas uždelstai iš pašto gauta.

“M.P.” redakcija

jau kitais darbais. Tegul paskiros 
grupės dirba, steigia klubus ir 
pan. šis darbas juk yra kilnus. 
Namų — Klubo tikslas yra suda
ryti sąlygas kultūriniam veikimui 
ir visiems lietuviams yra atdaras, 
tad visų lietuvių jis turi būti ir 
išlaikomas” (Žiūr. Kr. Tarybos 
sesijos pro tok. 7 psl.)

Kiekvienam aišku, kad “ben
druomenės mirusį kūną” rašinėlio 
autorius sukūrė savo fantazijoj, 
ir šį falšyvą jo fantazijos lavoną 
nori padėti prie mano durų.

Skelbdamas bendruomenės šer
menis, įvykusius keturi metai at
gal, jis visgi savo rašinėlyje ai
manuoja dėl bendruomenės da
barties neva vargų. “Bendruome
nės Narys” pats netiki tuo, ką ra
šo, nes jei tikėtų, būtų pasirašęs 
“Mirusios Bendruomenės Miręs 
Narys”, ir iš viso kokius vargus 
mirusi bendruomenė galėtų betu
rėti?

Galima įtarti, kad visas “mi
rusio kūno”, “bendruomenės šer
menų” motyvas pas rašinėlio au
toriui kilęs iš noro iš tų šermenų 
pasipelnyti. Tolesnė rašinėlio au
toriaus aliuzija kaip klubas “su
valgo” bendruomenę, manding, 
geriau tiktų parapijinio komiteto 
vadovo kelerių metų praktiškai 
veiklai, o ne klubininkų ketini
mams pavaizduoti.

P. Jono Klovo slapyvarde pasi
rašęs reikalauja nemažiau kaip 
suskaldyti bendruomenę (“Reikia 
radikalių priemonių” — No. 41). 
ši tema lietuviam* yra už diiku- 
•ijo* ribų, tad čia teliečiu tiktai 
kur iš pasalų esu puolamas, nesi- 
leisdamas nagrinėti rašinio gran
diozinės mišrainės — Dangus 
Griūva. P.J. Klovas, grįždamas 
prie Klubo registracijos istorijos, 
leidžia sau vartoti mano adresu 
“savarankiškai užregistruoto sta
tuto kaltininkai, kurie už savo 
kaltes panoro apkaltinti kitus”.

P.J. Klovas gerai žino, kad lie
tuvių klubo registracija buvo nu
tarta narių visuotino susirinkimu, 
žino, kad draugiją registruojant 
negalima išvengti Victorijos vals
tijos draugijų įstatymo reikalavi
mų. Jis žino, kad nepaisant di
džiulės “Tėviškės Aidų” propo- 
gandos prieš registraciją, dėl re
gistracijos nepatenkinti buvo kaž
kas apie 11 asmenų (rašau iš at
minties) iš su virš 300 klubo na
rių. P.J. Klovas žino, kad po re
gistracijos jau pasikeitė trečia 
klubo Taryba, įvyko eilė klubo 
narių visuotinų susirinkimų ir juo
se net nebuvo keliamas klubo de- 
registracijos klausimas, o Tarybų 
veikla buvo užgirta. šitų dalykų 
p. J. Klovas negalėjo nežinoti, nes 
jie ne kartą yra skelbti spaudoje 
ir vistiek jis leidžia sau šmeižti 
kitus asmenis, jų tarpe ir mane, 
sauvaliautojais, kaltininkais ir 
pan.

(Tie patys asmenys visų spalvų 
anoniminiais lapeliais tolydžio 
brutaliausiai šmeižiami. Tiems 
patiems asmenims apšmeižti ieško
ma talkininkų net už geležinės už
dangos. Pasekmių jau susilaukė
me — eilė jautresnių lietuvių at
sisakė turėti ką nors bendro su 
bendruomenine ar bet kokia lie
tuviška veikla, ir, gal būt, eilė 
lietuviškų šeimų iškeliaus į Si
birą “virš normos”).

Tie, kurie savo smulkutėms 
“pergalių” užmačioms nežino kai
nos, nežino priemonėms ribų, aiš
ku, nepasikeis. Bet argi yra visai 
sunaikinta vieša opinija? Ar lietu
vių spauda laisva yra nuo prievo
lės ją sužadinti? Ar spauda yra 
laisva nuo elementarinių etikos 
dėsnių?

A. Mikaila

/ Mielus jaunosios kartos tautiečius — <
/ ADOLFĄ ŠTEINARTĄ ir GRAŽINĄ REUTAITĘ <
/ sutuoktuvių proga nuoširdžiai sveikiname ir linkime visoke- < 
Z riopos Dangaus palaimos vedybiniame gyvenime. \

( Brisbanės Apylinkė* Valdyba 1

NUOSAVUS NAMUS, 
įmokėjus mažą depozitą, 1 

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. J
; Tol.: YL 7222 a.rbo laiku. Po darbo — WJ 2272.

Pajieškojimas
* Pajieškomas Petras Jencius, 

po karo gyvenęs Vokietijoje.
Prašoma rašyti seseriai tėviškėn 

arba Jonui Jenciui adresu: Lot 4, 
Epsom Rd., Moorebank — Liver
pool, N.S.W., Australia. .

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

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

A.L.B.
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