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JEI ŽODŽIAI TAPTŲ KŪNU... PROPAGUOKIME SVARBŲJĮ REIKALĄ
• •

(John Kennedy žurnalistui Neriu E. Gun atsakymų ištrauka)
Naujasis Amerikos prez. sena

torius John Kennedy pirmame sa
vo interviu su žinomu prancūzų 
laikraštininku ir užsienio infor
macijų komentatorium (“Opera 
Mundi” bendradarbiu Amerikoj), 
tarp kita ko, yra išryškinęs šias 
savo busimosios politikos detales.

Prezidento atsakymai pateikia
mi tokie, kokius jis pareiškė. 

džiame Rytų Europos teritorijas 
išlaisvinti iš komunistų įtakos, 
kuri buvo jiems jėga užmesta. 
Aš niekada neisiu į kompromisus, 
kurie pranašautų Rytų Vokietijos 
ir kitų okupuotų Rytų Europos 
Tautų kolonizavimą sovietais. Aš 
niekada nepripažinsiu Baltijos 
tautų eneksijos ir aš manau mes 
neprivalome užmiršti kančių ir ki
tų kraštų, terorizuojamų komu

tuojama visų draugų ir taip pat 
priešų — toji Amerika, kuri gali 
sprąsti, svajoti ir dirbti — stipri 
Amerika taikos pasaulyje.”

čia pateiktos tik būdingesnės 
pasikalbėjimo vietos, ypač tos, 
kurios liečia užsienio politikos 
reikalus. Tikėkime, kad naujojo 
prez. Kennedy aiškius ir mums vi
siems taip suprantamus žodžius 
seks ir panašios linkmės veiksmai.

VAIZDE
MATOME:

Kairėje —-
W. C. WENTWORTH
Vidury —
V. SIDZIKAUSKAS
Dešinėje —
A.C.E.N. SEKRET.
BRUTUS COSTE

Tapkime aktyvesniais, nes jau 
įsikūrusio tėvynainio pareiga pra
dėti judresnę akciją kovojant dėl 
Lietuvos išlaisvinimo.

Pesimizmas, kad mes esame be
jėgiai priartinti Lietuvos išlaisvi
nimo valandą, yra nepagrįstas ir 
atmestinas. Tik mes, o ne kiti, 
turime žengti pirmose kovotojų 
gretose, tik mes turime kitus už
degti tikėjimu ir viltim, tik mes 
privalome aukoti savo išteklius, 
laiką ir sveikatą, jei norime, kad 
priartėtų mūsų Tėvynės išlaisvi
nimo akimirka.

Mūsų politiniai veiksniai per 
spaudą ir Bendruomenės vadovy
bę kreipiasi su įsakmiu prašymu 
pradėti gyvą a k c i - 
j ą , siunčiant Vakarų Valstybių 
vyriausybėms ir įtakingiesiems 
politikams laiškus, raštus, memo
randumus, telegramas ir t.t., de
maskuojant sovietinę okupaciją 
Lietuvoje, čia įpareigojamos ne 
tik organizacijos, bet ir pavienių 
asmenų grupės ar visai paskiri 
tautiečiai. Anglų kalba dabar jau 
jokia kliūtis, nes mes juk turime 
savų studentų ir moksleivių pa
kankamai, kad mūsų memorandu
mus išverstų.

Kad panašūs raštai vis daugiau 
suranda mums draugų Australijos 
vadovaujančiuose sluogsniuose, ro
do tik paskutinių kelerių mėnesių 
gautieji atsakymai į mūsų vado
vaujančių veiksnių išsiuntinėtus 
nepriklausomybės reikalavimus 
Lietuvai.

Nesenai “Mūsų Pastogėje” jau 

buvo išspausti Lietuvos reikalui 
palankūs atsakymai į Krašto Val
dybos pasiųstuosius min. pirm. R. 
Menzies ir opozicijos vadui p. 
Calwell raštus.

šį kartą pateikiame skaityto
jams labai būdingo redefarinės 
vyriausybės Socialinio Aprūpini
mo ministerio Hon. H.S. Rober- 
ton rašto ištrauką.

Šis tikrai ilgas atsakymas buvo 
gautas po to, kai PET Australijos 
delegatūra išsiuntinėjo visą eilę 
Baltų Tarybos pasirašytų Mani
festų ryšium su Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos bolševikinės okupacijos 
dvidešimtmečiu.

Rašydamas apie PET delegatū- 
ros gautą Manifestą, min. H.S. 
Robertson sako:

“Tatai tragiškiausia* šio* rūšie* 
dokumentas, kokį aš kada nor* 
esu matąs, nor* aš esu matąs įvai
riausių dokumentų, jų tarpe ir 
Magna Charta, kuri pagrindė mū
sų laisve* daugiau nei prieš 700 
metų.

Aš baiminuosi, kad ši* dokumen
tas nesukels perdidelio mūsų vi
suomenės susidomavimo, ko prie
žastis yra ir stebinanti ir kartu 
paprasta. Mes esame, gal būt, vie
nintelė šalis visame žemė* pavir
šiuje, kuri niekada nepažino agre
sijos.

Jokia dalis mūsų teritorijos nie
kada nebuvo priešų užpulta.. . Ta
tai ir paaiškina australų visuome
nė* indiferentiškumą agresijos 
apgailėtinumo ir pavergtųjų siel
varto atžvilgiais.

Jeigu Estija būtų sunaikinta 

žemės drebėjimo, jeigu Latviją už
kluptų gaisras ir potvyniai, jeigu 
Lietuva būtų nusiaubta maro ar 
ligų, tai natūraliai mūsų simpati
jos pakryptų nuskriaustųjų kraštų 
linkui ir mes gelbėtume vargo ir 
sunaikinimo paliestąsias bendruo
menes.

Tuo mes galime didžiuotis, ta
čiau mes nieko nežinome apie ag. 
resiją ir todėl mes sunkiai suvo
kiame tą pavergtųjų tragediją ar 
jų priespaudos kančia*.

ši* Manifestas — tikrai huma
niškas dokumentas, kurį atsiuntė
te man, be to, aš manau išsiųsti- 
nėjote jį ir daugeliui kitų, ryškiai 
pademonstravo man, kad dar yra 
pasaulyje kankinamų tautų, ku
rio* prieš 20 metų buvo Sov. Ru
sijos okupuotos ir siekia išsilaisvi
nimo”. . .

Kaip matome iš šios ištraukos, 
net ir ministerių postus užiman- 
tieji, jei jie nėra mūsų informuo
jami, yra tolimi nuo mūsų bylos 
ir mūsų siekimų. Tik nuolatinis 
mūsų klebenimas į laisvojo pasau
lio valstybininkų protus, jausmus 
ir sąžines tikrai gali priartinti 
Lietuvos išlaisvinimo akimirką.

Būdinga čia pažymėti, kad išti
sas pasiųstojo Manifesto tekstas 
buvo išspaustas Krašto Partijos 
(Country Party) oficioze “The 
Land” Nr. 2558 (4 psl.) š.m. rug
sėjo 1 d. antrašte: “Baltic States 
and Soviet Agression; 20th Anni
versary Manifesto IS Tragic Do
cument.”

J.S.

MŪSŲ GYVENIMO AKTUALIJOS

ACEH PRIĖMIMAS AUSTRALUOS DELEGACIJAI JT

Lapkričio 2 Pavergtųjų Seimo vadovybė padarė Australijos delegacijai Jungtinėse Tautose 
priėmimą ir delegatui W.C. Wentworth įteikė atžymėjimą — devynių sovietų pavergtų Centro ir 
Rytų Europos tautų vėliavas bendrame stove su raštu: “Ryžtingam kovotojui už žmogaus vertą ir 
tautų laisvą.” Priėmime be australų ir sovietų pavergtų tautų atstovų dalyvavo ir eilė amerikiečių 
politikų. Priėmimui vadovavo Pavergtojo Seimo pirmininkas V. Sidzikauskas.

Klausimas: Ar Jūs pagrindinai, 
keisite Jungt. Valstybių užsienio 
politiką?

Atsakymas: Mes vadovausime 
užsienio politikai veiksmingesniais 
ir aiškesniais metodais, atsižvel
giant į mūsų šalies ir viso pašau* 
lio įvykių evoliuciją. Mes rasime 
priemonių praeties klaidoms ati
taisyti ir sustiprinsime Amerikos 
pozicijas ir prestižą.

Klausimas: Kokią Jūs poziciją 
užimsite Berlyno klausimu?

Atsakymas: Mes neleisime Va
karų Berlynui patekti į komunis
tinę įtakų sferą, kad sukeltų pa
vojų V. Vokietijos ir Laisvojo 
Pasaulio saugumui. Mes kovojame 
dėl laisvės Niujorke ir Paryžiu
je, kada kovojame dėl laisvės Ber
lyne. Visas pasaulis privalo žino
ti, kad mes kovosime dėl Berlyno. 
Aš tikiu faktu, kad man bus ga
limumų aplankyti šį šaunų sosta- 
miestį.

Klausimas: Kokia yra Jūsų po
zicija Oderio-Neissės sienos tarp 
Lenkijos ir Vokietijos atžvilgiu?

Atsakymas: Vokietijos sienos 
turi būti diskutuojamos laike tai
kos sutarties derybų. Mes gei-

nistų.
Laisvo tautų apsisprendimo 

doktrina yra pagrindinė Jungt. 
Amerikos Valstybių Demokratų 
partijos politika.

Klausimas: Ką atneš mums 
ateitis?

Atsakymas: Mes kalbame į pa
saulį ir mes apeliuojame kiekvie
nam — studentams Bombėjuje, 
lenkams, kurie kovoja pogrindy, 
žmonėms Berlyne, japonų moti
noms Hirosimoj, tradicionalistams 
Beirute, Libane, afrikiečiams, sta- 
tantems mokyklas džiunglėse, pie
tų amerikiečiams, kurie bijo Cast
ro, p. Chruščiovui, Chou En-lai, 
Titui, Nasseriui ir Nehru, — kad 
nuo dabar Amerika pradeda žy
giuoti. Mes pradedame kelti ger
būvį ir galybę. Mes pradedame 
veikti, kad pagelbėtume laisvės 
reikalui.

Aš tikiu, kad neatsiras nė vie
no Amerikos piliečio, kuris atsi
sakytų pritarti pasiaukojimui gin
ti savo kraštą ir pritarti laisvės 
reikalui. Tatai yra kelias, kuriuo 
mes turime sekti!

Aš tikiu, kad Amerika yra žy
gyje, naujoji Amerika yra respek-

PREZIDENTAS KENNEDY 
IR LIETUVA

Kennedy išrinkimo proga pride
ra pacituoti, ką jis įvairiomis pro
gomis yra pakartotinai pareiškęs 
Lietuvos ir lietuvių tautos adresu.

štai vienas jo pareiškimų Ame
rikos senate:

"Aš didžiuojuosi tuo, kad mūsų 
vyriausybė niekad nepripažino 
neteisėtą sovietų įvykdytą Lietu
vos aneksiją 1940 metais. Laisvą 
mylį žmonės Lietuvoje, milijonas 
Amerikos lietuvių ir visi kiti Ame
rikos piliečiai šiandien atnaujina 
savo įsitikinimą, kad Lietuva ne 
pertoliausioje ateityje vėl užims 
teisėtą vietą laisvųjų tautų šei
moje”.

Kita proga Kennedy Amerikos 
senate t.k. pareiškė:

"Padrąsinkime lietuvių pasi
priešinimo dvasią, nes tuo netik 
pagreitinamas laisvo* Lietuvos 
respublikos atstatymas, bet kartu 
užtikrinama* ir Amerikos saugu
mas”.

Tokie žodžiai nebuvo pasakyti 
rinkiminėje kovoje, bet atsakin
gos institucijos — Amerikos se
nato — rūmuose. Jie kai ką reiš
kia. E.

IŠ SYDNĖJAUS PADANGĖS
PADĖKA

1958-9 metais Sydn. Liet. Mot. 
Soc. Globos Draugijai teko palai
doti du vienišus lietuvius, netu
rinčius giminių. Kadangi pamink- Į 
lūs per Public Trustee tik dabar 
buvo galima pastatyti (pašventin
ti lapkričio 6 d. Roockwoodo ka
pinėse), todėl nors pavėluotai no
riu pareikšti padėką už pasitikėji
mą ir malonius patarnavimus vi
siems prisidėjusiems: Draugijos 
valdybai ir visoms draugijos na
rėms už pasitikėjimą a. t K«-1 
zio Vilgindo ir Algio Veblausko | 
laidojimo ir paminklų reikalams 
tvarkyti, Public Trustee manedž. 
Mr. Parker, Enfield Transport 
Depot, Mr Ernest Cook — Welf. 
offic. Dept, of Govt. Transport, 
Trams and Bus cond. unijai, Mort. 
Benefit Fond, Burwoodo Policijai, 
gerb. Belmore parapijos klebonui 
(už eiles šv. Mišių), rev. Father 
McCarthy, Cabramattos laidojimo 
biurui Fun. of. Distinction, p. Ka
zimierui Butkui (a. | a. K. Vil- 
gindą laidojant suteikusiam pini
ginę pašalpą), p. Kovalskiui — 
buv. Krašto Vald. pirmininkui, p. 
J. Veblaičiui už malonų pasitikė
jimą prisiunčiant visus reikalingus 
įgaliojimus iš U.S.A., Sydn. liet, 
kapelionui kun. P. Butkui; p. A. 
Laukaičiui, M.P. redaktoriui p. J. 
Veteikiui, p. M. Petroniu:, p. A. 
Kapočiui ir visiems kitiems, kurių 
pavardžių neišminėjau, dalyvau
jant laidotuvėse ir paminklų pa
šventinime širdingai dėkoju.

Marija Cibulskienė

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba, 

norėdama arčiau susipažinti su 
Soc. Moterų Draugijos veikla bei

išsiaiškinti kilusių nesklandumų- 
gandų, sušaukė bendrą pasitari
mą, kuriame dalyvavo buvusios ir 
dabartinės Soc. Moterų Draugijos 
Valdybos narės.

Pasitarimo dalyvius išsamiai 
supažindino su buvusios Valdybos 
veikla p. Cibulskienė. Iš pateiktų 
davinių matėsi, kad buv. valdybos 
buvo sušelpta daugelis mūsų tau
tiečių, kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu buvo patekę į nelaimę ir rei
kalingi pagalbos. Mirusiesiems, 
kurie neturėjo giminių, buvo iš
sirūpinta pinigai jų paminklams 
per Public Trustees įstaigą. Mini
ma įstaiga išduoda pinigus tik tuo
met, kada yra jau padarytas pa
minklas ir kuomet patiekiamos 
sąskaitos.

Dabartinė Valdyba pranešė, kad 
jos darbo laikotarpy jau yra su
šelpta per 30 tautiečių, neskai
tant išsiųstų aukų seneliams Vo
kietijoje bei paramos Vasario 16- 
tos Gimnazijai. Soc. Moterų Drau
gijos lėšomis esą palaidoti 2 lie
tuviai ir vienam jų pastatytas ant
kapis — paminklas.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba, 
įvertindama šių pasišventusių mo
terų darbą, prašo ir toliau mūsų 
tautiečius, kiek išgalės leidžia, 
remti Draugiją. Mes visi matome, 
kiek daug yra padaryta ir tas dar
bas buvo atliktas geros širdies 
mūsų moterų kurios atotrūkiais 
nuo savo šeimų nesigaili laiko bei 
jėgų ir stengiasi padėti tam, ku
ris reikalingas pagalbos.

čia pranešame visų Žiniai, kad 
buvę kaikurie D-jos narių tarpe 
nesklandumai yra gražiuoju likvi
duoti ir ateityje bus dirbama dar
niai bei vieningai.

Sydnėjaus Apylinkė* Valdyba

DAINŲ ŠVENTĖ

Liaudies daina, šalia gimtosios 
kalbos, yra bene svarbiausias tau
tinės kultūros pažymys. Mūsų 
tauta turi ypatingai gausų lobį. 
Kiekvieną lietuvio žingsnį — dar
be, varge, džiaugsme ar skausme 
— lydi daina. Iš gaunamų leidi
nių ir kitokių žinių matyti, kad 
lietuviai ir dabartinėje vergijoje 
dainuoja savo liaudies dainas. Kol 
taip yra, nėra pavojaus, kad mūsų 
tauta išnyktų. Taip pat kol mes 
tremtyje dainuosime, nenutautė- 
sime.

Liaudies dainai yra daug pavo
jų. Vaikai mokyklose mokomi sve
timų savo dvasia ir melodija dai
nų. Radijas, televizija, kinai, gra
mofono plokštelės įkyriai perša 
pigias, neturinčias meninės vertės 
dainas. Jų melodijos, lengvai at
simenamos, nejučiomis įsiskver
bia į klausytojų sąmonę, išstumia 
savas dainas. Jos visos, daug men
kesnės meninės vertės, ne tik pras
tina jaunuolių (subrendusių jos 
taip stipriai neveikia) skonį, bet, 
kas svarbiausia, juos nutautina. 
Dėl to ir mūsų choruose, labai 
skaudu rašyti, jaunimo per maža.

Todėl labai džiugu, kad šįmet 
gruodžio mėn. 28 d. Sydney įvyks 
Dainų šventė. Reikia tikėtis, kad 
mūsų chorų dainos, dainuojamos 
jungtiniu choru ir paskirai, atgai
vins mūsų sielas ir pažadins jau
nimą pamėgti mūsų dainas. Tai 
būtų atpildas tiems pasiryžėliams, 
kurie ne tik dabar aukoja laiką ir 
darbą, bet aukos laiką ir pinigą 
atvykti į Dainų šventę. Kviečiu 
ir tuos, kurie jau atvėso ar atšalo, 
atvykti j šventę. Esu tikras, kad 
išgyvensite dvasios pakilimą.

K.K.
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IZIDORIUS PALIOKAS

MAČIAU BANKSTOWNO LIETUVIU NAMUS
Visų laikų įtemptai dirbant ir 

gyvenant tolimoje nuo visų dides
nių tautiečių susibūrimų centrų 
vietovėje, kas gali būti maloniau, 
kaip bent kartų metuose sulaukti 
atostogų. Tik atostogų metu pasi
junti, kad gyveni sau ir yra ge
riausios progos išvažiavus pabūvo- 
ti tautiečių tarpe, aplankyti senai 
matytus bičiulius ir užmegsti nau
jas pažintis. Tad ir šiemet, gavęs 
atostogų, vilkdamas jau iš anks
to paruoštus lagaminus, stebėti
nai greitai atsiradau traukinyje, 
kuris netrukus pradėjo mane neš
ti tiesiai į didžiausių Australijos 
lietuvių centrų — Sidnėjų.

Praleidus visų naktelę miega
majame vagone ir jau gerokai 
įdienojus, atsiradau Sidnėjaus 
Centrinėje stotyje. O iš ten pre
kiniu traukiniu, netrukus atsidū
riau viename iš didžiausių Sidnė
jaus priemiesčių — Bankstowne.

Beviešint mielo bičiulio Petro 
šeimoje, kartu su juo sudarėme ir 
būtinai aplankytinų lietuviškų 
vietovių bei parengimų sųrašų, 
pirmiausia apsilankydami Banks
towno Lietuvių Namuose. Pasitai
kė kaip tik gera proga — buvo 
sekmadienis ir salėje turėjo įvykti 
savaitgalio mokyklos jaunimo 
šventė — pasirodymas.

Iš Bankstowno stoties namai 
pasiekiami pėsčiomis per keletu 
minučių. Iš gatvės pusės jau įpu
sėti mūrinės tvoros darbai. Pati 
Dainava — didelis mūrinis pasta
tas, stovįs ant erdvaus dvigubo 
sklypo. Čia yra užtenkamai vie
tos atvykstantiems tautiečiams į 
parengimus nuosavoms mašinoms 
pasistatyti ir užtenka dar vietos 
sklypo gale sporto aikštei įreng
ti. Negalėčiau tačiau pasakyti,
kad šiuo laiku išoriniai pats pas
tatas sudaro labai gerų galutinai 
užbaigtų namų įspūdį. Pažiūrėjus 
taip ir matosi, kad kažko dar 
trūksta, o trūksta (kaip vėliau 
paaiškėjo) pagal planų numatyto 
priekinio pastato, {žengęs salės 
vidun, savo vaizduote ir mintimis 
tikrai persikėliau į Tėvynę. Tatai 
gana erdvi vietiniams susibūri
mams, galutinai užbaigta ir gra
žiai išdekoruota salė. Priekyje di
doka įvairiems pasirodymams sce
na, su atsiveriančiu Tėvynės 
gamtovaizdžio reginiu — dekora
cija. čia matosi ūkininko kiemas 
su grįčios (tikros lietuviškos grį- 
čios) visais įprastiniais ornamen
tais priekis. Šalia jos berželis — 
svyruonėlis su vaismedžių krū
mais. O toliau kaip auksas gelto
nuoja nukirstų rugių gubos, eže
rėlis, kalneliai ir tolumoje su dan
gaus mėlyne susiliejus miškas. 
Pasirodo — tatai dekoracija iš 
nesenai šioje salėje statytos P. 
Pilkos “Pabaigtuvių” premjeros.

Vėliau su didžiausiu pasigėrėji
mu žiūrėjau ir klausiausi vieti
nės savaitgalio mokyklos auklėti
nių pasirodymus scenoje. Ach,

(REPORTAŽAS)

Dievuliau, ir džiaugsmo ašaras 
pajutau riedant, nes taip aiškiai 
jaunimas taria lietuviškus žodžius, 
dainuoja ir deklamuoja, o salės 
lubose įrengti keturi garsiakalbiai 
aiškiai ir garsiai viską parduoda 
skaitlingai susirinkusiems. Tatai 
juk nuopelnas vaikučių tėvų ir 
ypač mokytojų, kurie su tokiu 
pasišventimu, be jokio atlyginimo 
aukodami savo laisvų laikų, moko 
mūsų jaunųjų kartų.

Po programos prasidėjo jauni
mo vaišės, kurias parengė vietinė 
Apylinkės Valdyba. Tėvai ir aps

TAIP ATRODYS UŽBAIGTI —LIETUVIŲ "DAINAVOS” NAMAI BANKSTOWNE

kritai senimas, pradėjo grupuotis 
savo tarpe, užleisdami jaunimui 
numatytas vietas.

— Štai čia, — sako bičiulis Pet
ras, — stovi ir dabartinis šių na
mų valdybos pirmininkas. Nei 
kiek neapsiriksiu pasakęs — namų 
siela ir didžiausias darbų variklis, 
kuris namų gerove rūpinasi, ne
atsižvelgdamas nei į darbų, nei į 
laikų.

— Bronius Stašionis, — ištiesė 
man rankų padžiūvusio, bet ener
gingo veido pakalbintasis. — La
bai malonu čia susitikti su iki šiol 
dar nematytais lietuviškais vei
dais.

—* šia proga labai būtų įdomu 
iš Jūsų išgirsti ir daugiau visus 
dominančių informacijų apie šį, 
kiek žinau, vietinių tautiečių ben
dromis pastangomis ir darbu pa
statytų lietuvybės židinį Australi
joje. Tatai ypač įdomina mus, 
toliau nuo čia gyvenančius, — 
pradėjau kalbų.

— Mielai galėčiau atsakyti, kas 
Jums ir kitiems gali būti įdomu, 
— šypsojosi pirmininkas.

— Pirmiausia, įdomu žinoti, 
kodėl pasirinkote būtent Banks- 

towne statyti Lietuvių Namus?
— Šiame didžiausiame Sidnė

jaus priemiestyje, kuriame skai
toma apie 145.000 gyventojų, su
sispietė ir daugiausia lietuvių su 
gražiu ir skaitlingu jaunimu. Sa
vaime aišku, kad tėvams, besirū
pinantiems savo vaikais, būtinai 
čia vietoje reikėjo surasti patal
pas. Pirmiausia, kur gi galėtų tal- 
pintis savaitgalio mokykla. Reikė
jo patalpų ir skautų bei lituanis
tinių kursų auklėjamiesiems. O 
ir senimui gi reikalinga vieta su
sirinkimams, minėjimams, pasi

linksminimams ir t.t. A.L.B. Ban
kstowno Apyl. V-bos turimomis 
žiniomis, šios apylinkės ribose, 
skaičiuojant ir vaikus, gyvena per 
1.200 lietuvių. Tatai yra daugiau
sia lietuvių gyvenamas priemies
tis, kur susiburta šeimos prie šei
mos. Aš sutinku, kad kur nors 
kitoje Sidnėjaus vietovėje, be abe
jo, galima būtų surasti gal ir ge
resnė bendrų namų statybai vieta 
susisiekimo atžvilgiu, kadangi 
kiekviename Sidnėjaus priemies
tyje gyvena po vienų — kitų lie
tuvių šeimų. Bet netikiu, kad ten, 
kur bus patogu susirinkti dideliuo
se atstumuose gyvenantiems vi
siems kitiems tautiečiams, bus pa
togu ir bankstowniškiams, gyve
nantiems, galima sakyti, kompak
tine mase. Pavyzdžiui, likvidavus 
čia patalpas ir savaitgalio mokyk
lų, kurioje šiuom laiku mokosi — 
48 mažieji ir perkėlus už kelioli
kos mylių nuo čia, labai abejoju, 
ar jų bent pusė dėl susisiekimo 
sųlygų galėtų jų lankyti. Leiskime, 
iš kitų vietovių gal nežymiai ir 
prisidėtų, bet dabartinii skaičiaus 
vistiek nepasiektų. O savaitgalio 
mokyklų išlaikyti ir jų visais ga

limais būdais remti yra mūsų vi
sų gyvybinis ir tautinės garbės 
reikalas.

—- Kokiu pagrindu šie namai 
tvarkosi ir kiek turi narių?

— Namai oficialiai tvarkosi 
Baskstowno Lietuvių Klubo “Dai
nava” pagrindu. Narių turime 
apie 430 ir visuotino susirinkimo 
priimtų statutų. Nariu laikomas 
kiekvienas, įmokėjęs nemažiau £ 
5.0.0 įnašų. Nesvarbu, ar tai bū
tų atskiras asmuo ar organizaci
ja-

— Kaip įstengėte per taip pa
lyginti neilgų laikų pastatyti šiuos 
nemažus ir erdvius namus ir kiek 
iki šiol viskas Jums kainavo?

— Pradžia, kaip visuomet, buvo 
sunki, nes trūko ir pinigų ir dar
bo rankų. Bet pasišventusi tam 
darbui iniciatorių grupė nesigai
lėjo nei pinigų, nei laiko pradė
tam darbui tęsti toliau. Pamažu 

reikalai gerėjo, kai prisidėjo kas- 
kartų vis daugiau tautiečių pini
gais ir darbo talka. Statybos dar
bo eigai paryškinti, galėčiau pa
minėti štai kų: Vienas didžiausių 
iki šio laiko namo rėmėjų yra p. 
Povilas Balkus, įmokėjęs net £ 
275.0.0. Toliau 4 nariai — po £ 
100.0.0, 25 nariai po £ 50, apie 30 
narių po £ 40 ir t.t. Iki šio laiko 
namų statybos išlaidos siekė — 
£9.800.0.0 grynais pinigais. Įdo
mumo dėliai galėtume pasigirti, 
kad kaikurių narių išdirbtų valan
dų skaičius prie namo statybos 
galėtų nustebinti kiekvienų, nes 
tatai buvo atlikta laisvu laiku nuo 
tiesioginio darbo fabrikuose ir 
daugiausia savaitgaliais. Pav. p. 
J. Ramanauskas yra išdirbęs — 
451 vai., antras — 337, toliau po 
277, 243, 206, 188, 163, 140 ir dau
gelis kitų po mažiau. Kaip mato
te, daugelio asmenų prie savojo 
namo buvo dirbta tiesiog fanatiš
ku užsispyrimu. Atskirai imant 
pagal valandų skaičių, daugelis 
asmenų dirbo ištisomis savaitėmis 
prie statybos su kastuvu, pjūklu 
ir plaktuku rankose. Viso yra iš
dirbta — 8720 savanoriškų darbo 

valandų. Visa tai įkainavus pini
gais, būtų graži suma. Todėl ir 
nenuostabu, kad šiuo metu namų 
su sklypu vertė yra — 18.000.000, 
neskaitant kilnojamo turto — in
ventoriaus, kurio turima maždaug 
už £900.0.0.

— Įdomu, kokie darbai vykdo
mi šiuo laiku?

— Esame pasiryžę iki Kalėdų 
švenčių įruošti sporto aikštę. Kaip 
matėte, pradiniai darbai jau vyks
ta. Tai bus, kiek žinau, pirmoji 
sporto aikštė Australijoje gyve
nančių lietuvių. Aikštės statybai 
vadovauja inž. A. Žukas. Jos įren
gimas kaštuos iki £ 400.0.0. Šiuo 
reikalu turėčiau nusiskųsti mūsų 
jaunimu. Iki šio laiko jie labai 
nenoromis prisideda darbu šių 
aikštę rengiant, nors šiems dar
bams atlikti yra sudarytas iš pen
kių jaunimo organizacijų komite
tas. Atrodo, jei tokiu tempu dar
bai eis ir toliau, tai mums seniams 
ir vėl priseis užbaigti pradėtų] į 
darbų, o tik paskui jau kviesti 
jaunimų sportuoti...

— Kaip girdėjau, esate numa
tę statyti priekinį pastatų. Kiek 
tatai kaštuos ir ar turime tam lė- 
šų?

— Pagal planų numatyta pasta
tyti dviejų aukštų priestatas, ku
riame įvairias vietinės organizaci
jos turėtų savo reikalams ir at
vykstantiems iš kitur tautiečiams 
priimti atskirus kambarius. Mūsų 
apskaičiavimu, jo statyba kainuos 
nuo £ 3.000.- iki £ 4.000.- Bet šiuo 
laiku dar turime apie £ 1.400 ban
ke skolos ir, tokioms sąlygoms 
esant, valdybai sunku ryžtis šiam 
dideliam darbui, šiuo reikalu ma
nome kreiptis į visus Australijos 
lietuvius, prašant, kad kiekvienas 
pagal savo išgales mums pagelbė
tų. O jau su visų pagalba mes 
tikrai sparčiau pajudėtume. Mes 
visi, kurie dirbome ir sielojomės 
šio namo statyba, esame giliai įsi
tikinę, kad jį užbaigus bus pada
rytas didelis įnašas į lietuvių kul
tūrinį gyvenimų Australijoj. Kar

EUBOPIETIS 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 Swaniton St., 
Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall)

Tel. 62-2231

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

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

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

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

tu tatai būtų ir mūsų generacijos 
gražiausias paminklas mūsų atei
nančioms kartoms, kuris visuomet 
primintų, kų mes galėjome atlikti 
būdami vieningi ir tautiniai susi
pratę.

Taip užbaigė pasikalbėjimų 
Bankstowno Liet. “Dainavos” na
mų valdybos pirmininkas.

Atvirai ir su gėda turiu prisi
pažinti, kad iki šio laiko dar jo
kiam lietuviškam reikalui nesu 
nei mokėjęs, nei aukojęs. Paga
liau manęs, kaip gyvenančio gana 
toli nuo bet kokio organizuoto vei
kimo, niekas nė neprašė, išski
riant tik tai, kad pats save pri
siverčiu prenumeruoti lietuviškų 
laikraštį. Pačiam savo akimis pa
mačius tautiečių įdėtas tikrai di
deles pastangas ir supratus, kad 
pats laikas prie užbaigimo prisi
dėti ir man, čia pat pareiškiau 
norų įmokėti ir savo įnašų, kad 
sekantį kartų čia atvykęs drąsiai 
galėčiau jaustis, kaip savas su sa
vais. Bičiulio Petro iškviestas tuo
jau prisistatė gen. Nagevičiaus 
ūgio valdybos iždininkas p. M. 
Šumskas ir čia pat išrašė įmokė
tiems £ 25.- pakvitavimų.

★
štai jau kuris laikas praėjo 

linksmosios atostogos kaip sapnas. 
Vėl slenka savaitė po savaitės se
nojoje darbovietėje toli nuo visų. 
Bet Jūsų, mieli bankstowniškiai, 
neužmiršiu ir gėriuosi Jūsų pasi
ryžimu, darbu. Juk ne paslaptis, 
kad daugelis mūsų atėjus tam tik
ram laikui ir progai dažnai kalti
nam kažkodėl kitus. Kad jie — 
tie kiti nesuaukojo, neorganizavo, 
nenumatė ir nepadarė kas yra rei
kalinga mūsų visų naudai ir pa
togumui. O ar daugelis mūsų pa
galvojo, ar mes daug prisidėjom, 
kaip buvome prašomi vienam ar 
kitam bendram reikalui, nors pri
valom ir galim taip pat, kaip ir 
kiti, jeigu ne darbu, tai bent ata
tinkama auka. Juk tiek išleidžia
me pinigų dažnai neapgalvotai ir 
be reikalo!

JUOZAS ALMIS JORAGIS

ŽALGIRIS-DVIEJŲ AMŽIŲ 
LAISVĖS KOVU VAINIKAS

I
(Tęsinys iš “M.P.” 46 Nr.)

NEMUNAS — RAKTAS | 
LIETUVĄ

Kryžiuočiai suprato, kad Ne
munas — tai raktas į Lietuvą. 
Visas jų pirmųjų karinių opera
cijų prieš Lietuvų dėmesys buvo 
nukreiptas Nemuno srovės ir jo 
pakrančių užvaldymui. Perėmę ka
lavijuočių dar Mindaugo laikais 
statytas pilis Klaipėdą ir Jurbar
ką, kryžiuočiai Gedimino laikais 
pasistatė savo pilis netoli Veliuo
nos (Bajerburgas) ir Dubysos 
žiotyse (Marienburgas). Kęstučiui 
valdant jie dar pasistūmėjo iki 
Nemuno ir Neries santakos — pa
statė pilį prie Nevėžio (Gottes- 
werder) ir, sunaikinę lietuvių 
Kauno pilį, netoliese išmūrijo 
savo tvirtovę (Marienwerder). 
Nuolatiniai karai dirvonais paver
tė seniau tirštai apgyventų kraš
tą kairiajame Nemuno krante, va
dinamąją Sūduvos sritį. Žmonės 
arba išbėgiojo, arba žuvo, arba 
buvo išvaryti į kryžiuočių nelais
vę. Derlingi buvę laukai dirvona
vo ir apaugo tankiomis giriomis, 
pavirto niekeno žeme. Nemuno 
pakrantėse kryžiuočių pastatytas 
pilis, jų statytojams ir apsaugi
nei Ordino kariuomenei pasitrau
kus, lietuviai tuojau puldavo, sten
gdavosi sugriauti, o kryžiuočių 
įgulas išnaikinti. Nemuno pakran
tės yra kiečiausių grumtynių liu
dininkės. Kryžiuočių pilys ėflo iš 
rankų į rankas po kelis ar keletą 

kartų. Būdavo išgriaunamos ir vėl 
didelėmis kryžiuočių pastangomis 
atstatomos. Lietuviai dešiniajame 
Nemuno krante statėsi savo pilis 
ir įsitvirtinimus. Tanki pilių gran
dinė nuo Karšuvos iki Gardino su 
nuolatinėmis stipriomis įgulomis 
saugojo Lietuvos žemes nuo kry
žiuočių užpuolimų. Visa vakarinė 
Lietuvos dalis buvo virtusi nuola
tine karo stovykla.

LIETUVIAI GYNĖSI SAVO 
PILYSE

žemaičius nuo Nemuno pakran
čių pilyse įsitvirtinusių vokiečių 
skyrė platus girių ir raistų ruo
žas. Vandeningos upės — Jūra, 
Akmena, Mituva su gausiais ma
žesniais intakais sudarė geras 
gamtines kliūtis, neleidžiančias 
kryžiuočiams veržtis į žemaičius 
su dideliais kariuomenės būriais. 
Mažesnius būrius priešų žemai
čiams buvo lengviau patogiose 
vietose užpulti ir nugalėti. Bet 
vien gamtinių kliūčių sėkmingam 
gynimuisi nuo kryžiuočių neuž
teko. Priešas ne kartą prasigau- 
davo pro jas ir įsiverždavo į kraš
to gilumą. XIII amžiuje ir XIV 
amžiaus pradžioje būtinas reika
las gintis nuo kryžiuočių vertė 
žemaičius statytis naujas pilis, 
arba senąsias bajorų pilis pritai
kyti gynybos ir gyventojų slėpi
mosi uždaviniams, žemaičių gyny
bos sistemos centras buvo apie 

Pavenčio ežeryną — Paršo, Lukš
to ir Biržulio ežerus, šiauriniame 
Paršo ežero krašte stovėjo tvirta 
žemaičių pilis Paršpilis. Ežerus 
jungiančiose pelkėse po vandeniu 
ėjo slapti keliai — kūlgrindos, ku
riais tik žemaičiai temokėjo nau
dotis. Kryžiuočiams tos vietos bu
vo nepereinamos. Praėjimų tarp 
Lukšto ir Biržulio ežerų užtvėrė 
Medininkų pilis. Platesnę apylin
kę gynė stiprios pilys ant Medvė
galio, Girgždutės ir Šatrijos kal
nų. { vakarus nuo Paršpilio stra
teginėse vietose stovėjo pilaitės
— sargybvietės, kurių įgulos pir
mosios duodavo pavojaus ženklus 
ir sulaikydavo priešų, kol apylin
kių gyventojai pasislėpdavo ar pa
siruošdavo gintis. Neperžengiamų 
Plungės — Rietavo — Medingėnų 
girių pakraštį saugojo Tverų pi
lis. Rytinė žemaičių gynimosi li
nija ėjo Skaudvilės — Viduklės
— Nemakščių — Kražių — Kel
mės apylinkėse, čia stipriausias 
atsparos taškas buvo Kražių pilis. 
Ant kalvų buvo laikomos nuola
tinės sargybos, visada pasiruošu
sios gintis.

Rytų Lietuva irgi buvo nusags
tyta pilių tinklu. Karinės tvirto
vės — pilys su nuolatinėmis įgulo
mis kuvo Kaune, Trakuose, Vilniu
je, Ukmergėje, Utenoje, Taurag
nuose, Upytėje, Ramygaloje, Bal
ninkuose, Giedraičiuose, Eišiškė
se, Kernavėje, Maišiogaloje, Krė
voje, Lydoje. Tos pilys daug kar
tų pastojo kelią kryžiuočiams — 
gynė nuo jų puolimų plačias apy
linkes.

SAULĖS IR DURBĖS MŪŠIAI

Karo su Lietuva pradžioje pa
tyrę skaudžių pralaimėjimų kry
žiuočiai pakeitė puolimo taktiką. 

Pamatę, kad dideli žygiai į Lietu
vų baigiasi nesėkmingai, jie pra
dėjo varginti mūsų kraštą žaibiš
kais mažesniais puolimais. Staiga 
įsiveržę į Lietuvą, apsiausdavo ku
rią nors apylinkę, žiauriai išžudy
davo visus žmones arba, sugaudę 
juos, vergais išgabendavo į ne
laisvę, grobė turtą, degino pasta
tus. Atlikę tokį plėšikišką žygį 
skybiai vėl pasitraukdavo. Tokias 
lietuvių medžiokles kryžiuočiai 
ruošdavo kasmet po keletą kartų. 
Kryžiuočių puolimai ypatingai pa
dažnėjo didžiųjų Lietuvos kuni
gaikščių Algirdo (1345-1377) ir 
Kęstučio (1381-1382) valdymo lai
kais. To meto vokiečių kronikose 
rašoma, kad per 37 metus Kry
žiuočių Ordinas puolė Lietuvą 66 
kartus, o Livonijos Ordinas 30 
kartų.

Visa Lietuvių tauta — ir vieti
nių pilių įgulos, ir miškuose prie 
kelių ir praėjimų budį ginkluotų 
lietuvių būriai, ir sutelkta visos 
Lietuvos kariuomenė su dideliu 
atkaklumu kovojo prieš kryžiuo
čius ir jų talkininkus, neleido 
jiems įsitvirtinti lietuviškoje teri
torijoje. Lietuviai ne vien tik gy
nėsi puolami, bet ir patys, atsiker- 
sydami savo priešui, kardu ir ug
nimi aplankydavo kryžiuočių val
domas sritis. Nušluodavo jų mies
tus ir kaimus, parsigabendavo na
mo didelius karo grobius.

Daug kartų lietuviai sumušė 
skaitlingas kryžiuočių pajėgas 
Lietuvos laukuose ir pačių kry
žiuočių valdomose žemėse. Istori
niuose šaltiniuose plačiai aprašo
mi mūšiai: — Saulės mūšis prie 
Šiaulių 1236 m., prie Strėvos upės 
(1348), prie Skuodo (1259), prie 
Durbės ežėro 1260 m., prie Ruda- 
vos netoli Karaliaučiaus (1370) 
ir kitose vietose.

Labai reikšmingas yra Saulės 
mūšis, kuriame lietuviai, kaimynų 
žemgalių padedami, visiškai su
triuškino Kalavijuočių Ordino ka
riuomenę ir jiems padėti atvyku
sius pirmojo kryžiaus karo prieš 
Lietuvą vakarų Europos riterius
— maldininkus. Mūšyje žuvo pats 
Ordino magistras, 48 žygio ope
racijoms vadovauvusieji broliai ir 
tūkstantinis skaičius riterių ir ka
rių. Simonas Daukantas Istorijo
je Žemaitiškoje labai vaizdingai 
apie Saulės mūšį rašo: “Lietuviai 
ir žemaičiai vijo juos su tokia 
aitra, jog, sulūžus ragotinėms, 
su medžiais, iš kero rautais, skrie
jančius meldžionis talžė. Retas 
kuris tarp jų beišsprūdo nuo gil
tinės namikių gandinti, likusieji 
meldžionys be karvedžių ir vyres
niųjų skubinosi į Teutoniją grįž
ti. Rašytojas, tuo laiku gyvenęs, 
sako, jog dešimtasis vos pargrįžęs 
iš tos mūšos.” (Simonas Daukan
tas, Mokinio biblioteka, Kaunas 
1957 m. 30 pusi.) Saulės mūšis 
visiškai sunaikino Kalavijuočių 
Ordiną. Jo likučiai buvo inkorpo
ruoti į Kryžiuočių Ordinų. Tokiu 
būdu kryžiuočiai atsirado ir Livo
nijoje.

Tačiau pats reikšmingiauasias 
yra Durbės mūšis, žemaičiai, va
dovaujami narsaus savo kunigai
kščio Treniotos, jame sumušė 
jungtines Prūsų ir Livonijos Or
dinų pajėgas ir jų talkininkus iš 
Europos. Mūšyje buvo visa vokie
čių kariuomenės vadovybė — Li
vonijos Ordino magistras, Prūsų 
Ordino maršalka ir beveik visi 
kryžiuočiai. Likusius kryžininkus 
apėmė panika, žemaičiai kautynių 
įtūžime jiems atrodė tokie baisūs, 
kad vos keliems žemaičiams pa
sirodžius, šimtai kryžininkų bėgo
— pagal Dusburgo žodžių “su di

dele gėda” — nedrįsdami priešin
tis. žemaičių laimėjimas buvo tik
rai didelis. Durbės mūšis įvyko 
1260 m. liepos 13 d. Taigi šiais 
metais minime to svarbaus mūšio 
700 metų sukaktį. Durbės mūšis 
dar nėra užtenkamai mūsų istori
kų įvertintas. Tačiau tas laimė
jimas, jeigu tik būtų buvęs pil
nai išnaudotas, galėjo būti lem
tingas posūkis Pabaltijo tautų ko
voje už laisvę. Prie Durbės abu 
ordinai buvo gavę tikrai skaudų, 
naikinantį smūgį. Pasinaudodami 
po Durbės kautynių pralaimėjimo 
vokiečių susilpnėjimu ir sumišimu 
sukilo prieš Ordiną Prūsuose ir 
Livonijoje visos jo pavergtos tau
tos. Prasidėjo 14 metų trukęs ant
rasis prūsų sukilimas. Sukilimas 
buvo visuotinas. Prieš savo pri
spaudėjus sukilo visos prūsų gi
minės: pamedėnai, pagudėnai, 
sembiai, varmiai, galindai, bartai 
ir natangai. Herkus Mantas, nar
sus natangų rikis, pačių kryžiuo
čių išmokslintas ir gerai juos pa
žindamas, ilgą laikų sėkmingai va
dovavo sukilimui. Kryžiuočiai 
niekur negalėjo iš pilių pasirody
ti. Ir pilių mūrai menkai juos 
nuo sukilėlių tesaugojo. Pilys vie
na po kitos pateko į sukilėlių 
rankas. Ordino egzistencija Prū
suose buvo beveik visai pakirsta. 
Neįveiktos išsilaikė tik keturios 
pačios stipriausios kryžiuočių pilys. 
Livonijoje sukilo žemgaliai, kur
šiai ir estai, čia sukilimas tęsėsi 
septynerius metus, žemaičių ku
nigaikštis Treniota rėmė sukilė
lius ir Prūsuose ir Livonijoje. Jo 
raitelių rinktinės atlikdavo toli
mus karo žygius — Prūsuose pa
siekdavo Vyslą, Kulmo apylinkes, 
o už Dauguvos nukakdavo net į 
Estiją.

(Bus daugiau)
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DAILININKO HENRIKO ŠALKAUSKO 
PIRMASIS KŪRYBINIO DARBO 

DEŠIMTMETIS
RAŠO: J. BISTRICKAS

Savaitgalyje užkritęs, radau jį 
studijoje bedirbantį. Jo studija 
— šalia miegamojo uždaryta ma
ža veranda. Kai jis dirba atsisė
dęs prie stalo, tai jo nugara pra
sikiša pro angą sienoje į miega
mąjį. Toje mažytėje “dėžutėje” 
jis yra sukūręs šimtus darbų.

DAIL. HENRIKAS ŠALKAUSKAS

— Tai ruošiu darbą išsiuntimui 
į Melburno Kalėdinę parodą, — 
paaiškino jis.

— Gal .galėtumei pasakyti į ke
lintą iš viso parodą ruošiesi, — 
paklausiau jo.

Ant rytojaus atėjęs pas mane, 
apgailestavo nebegalįs to suskai
čiuoti. Davė tik sąrašą parodų, 
kuriose jis dalyvavo praėjusiais ir 
šiais metais. Pasirodo, kad praėju
siais metais jis davė darbų į 23 
meno parodas čia Australijoje ir 
užsienyje, o dabar ruošiasi į 21- 
ją šiais metais.

Henrikas Šalkauskas gimė Kau
ne 1925 m. gegužės mėn. 6 d. Mo
kėsi M. Pečkauskaitės vardo pra
džios mokykloje, vėliau Aušros 
gimnazijoje. Jo tėvas, Henrikas 
Šalkauskas, karininkas, okupanto 
išvežtas mirė 1949 m. kalinamas 
Solovkuose. Karo metu, 1943 m., 
būdamas Vokietijoje, Henrikas 
pradėjo studijuoti grafiką Danci
go mokykloje — Meisterschule der 
Deutschen Kunst. Karui pasibai
gus, nuo 1946 m. iki išvažiavimo 
Australijon, studijuoja toliau gra
fiką Freiburge — Ecole des Arts 
et Metiers, kartu klausydamas 
Freiburgo universitete meno is
torijos paskaitas.

Prasidėjus emigracijai, 1949 m. 
gegužės mėnesį, iš Freiburgo jis 
atplaukia Australijon. Darbo su
tartį atidirba akmenų laužykloje 
Canberroje. Beskaldydamas akme
nis, pradeda kūrybinį darbą. Jau 
tais pačiais metais jis dalyvauja 

HENRIKAS ŠALKAUSKAS — MONOTYPAS (1959) 
20” x 15”

pirmą kartą su šešiais lino raiži-i 
niais viešoje meno parodoje, su
ruoštoje Society of Artists in 
Canberra. Jo džiaugsmui vieną jo 
darbą nuperka žymus Australijos 
dailininkas H. Gilliland ir, be to, 
tuojau po parodos jis yra išren
kamas į tos draugijos narius. Tai 

gražūs paskatinimai pradedant 
pirmuosius kūrybinius žingsnius. 
Kitais metais jį matome “ketu
rių” parodoje Canberroje, kartu 
su dailininkais R. Zusters, J. Mik- 
ševičium ir A. Šimkūnu.

Pabaigęs darbo sutartį 1951 m., 
jis persikelia iš Canberros ir pa
stoviai apsigyvena Sydnėjuje, ša
lia didžiojo tilto, kartu su moti
na — p. Ona Šalkauskiene, čia 
tuojau įsijungia dailininkų tarpan 
ir pradeda kovą kūrybiniame ba
re. Tų pačių metų gegužės mėnesį 
jis priimamas į aktyviausią Aus
tralijos dailininkų Contemporary 
Art Society (C.A.S.) ir nuo to 
laiko nepraleidžia nei vienos jos 
ruošiamų parodų. Nuo 1957 m. jis 
išrenkamas į tos draugijos valdy- 
kos narius ir joje iki šiol tebedir
ba. Metai iš metų dirbdamas, pa
lengva išsikovoja vieno geriausių 
Australijos grafikų vardą. Jis ku
ria su nuostabiu patvarumu, at
liekamu metu nuo kasdieninės 
duonos pelnymo. Jo kūriniai ran
da vietos, be Sydnėjaus, ir kituo
se Australijos centruose ir užsie
niuose. Tikrai yra sunku sužinoti 
visas su jo darbais buvusias meno 
parodas, čia išminėsiu tik jų 
svarbesniąsias.

Pirmoji Australijos Lietuvių 
Dailininkų Paroda Mark Foys Me
no Galerijoje, Sydnėjuje. Joje bu
vo iškabinta dešimts H. Šalkausko 
darbų. Už lino raižinį “Trys Mo
terys” laimėjo trečią premiją.

1956 m. jo kartu su A. šimkū-

EX LIBRIS
H.Š.

Vieškelio dulkės,
Rugių žydėjimas,
Daina linarūty
Balta kaip takas.

Suvirpa kalama vinis,
Suvirpa ąžuolas,
Medinė dievdirbio ranka
Ispjaustinėja ašara*.

A. G.

nu darbų paroda Bissietos Meno 
Galerijoje Sydnėjuje ir toje pa
čioje galerijoje pirmoji “Six Di
rections” paroda 1957 m.

1958 m. — 1) Pirmojo Pasau
lio Lietuvių Seimo New Yorke 
metu dailės paroda, Riverside 
Muzėjuje; 2) Velykinė Vadovau
jančių Modernistų Paroda Terry 
Cluno Galerijoje, Sydnėjuje. Iš 
tos parodos žymus Amerikos me
no kūrinių kolekcijonierius nupir
ko jo piešinį “Kita Kultūra” (22” 
x 18”); 3) kviestinių visos Aus
tralijos dailininkų paroda “Dabar
tinis Australijos Menas”, suruoš
ta atidarymo proga vienos Aus
tralijos geriausios meno galerijos 
— Farmerio Blaxlando Meno Ga
lerijos ir 4) 32 Sydnėjaus Dai
lininkų Keliaujanti Paroda po 
N.S.W.

1959 m. — 1) Žiemos Paroda 
Little Paris Meno Galerijoje, Syd
nėjuje, iš kurios N.S.W. Valsty
binė Galerija nupirko jo lino rai
žinį “Rugiapjūtė” (18” x 14”);
2) kviestinių Australijos dailinin
kų paroda “Australijos Peisažas” 
Farmerio Galerijoje; 3) Kalėdi
nė paroda toj pačioj galerijoje. 
Vienas jo lino raižinių, “Peisažas 
Po Rugiapjūtės” (19” x 15”) nu
keliavo į Vakarų Australijos Val
stybinę Meno Galeriją Perthe; ir 
4) “Muffled Drums” Neo-Dada 
Grupės paroda T. Cluno Galerijo
je, sukėlusi didžiausio susidomėji
mo besidominčios menu publikos 
tarpe.

1960 m. — 1) C.A.S. suruoštoji 
paroda Adelaidės Meno Festivalio 
metu “Dabartinio Australijos Me
no Paroda”; 2) Pirmoji Austra
lijos Grafikos Paroda David Jo
nes Meno Galerijoje. Tai buvo ge
riausia šių metų Sydnėjuje paro
da. Smagu yra prisiminti, kad tos 
parodos idėją iškėlė dailininkas 
V. Ratas, o H. Šalkauskas, būda
mas C.A.S. valdyboje, pasiėmė, 
nešė ir nuostabiai vykusiai užbai
gė parodos organizavimo naštą;
3) 37-toji Australian Valer Co
lour Instituto paroda toje pačio
je galerijoje. Iš jos Viktorijos 
Valstybinė Meno Galerija 'Mel
bourne nupirko jo akvarėlę “Pei
sažas” (21” x 12”); 4) 15-kos 
Australijos Modernistų paroda 
Londone, New Vision Gallerijoje, 
vėliau dar perkelta į Newcastle 
on Tyne Universal Galeriją. Iš 
ten nupirko jo vieną darbą Orien- 
to laivų linija jų keleivinio naujo 
laivo “Oriana” puošimui ir 5) An
troji Tarptautinė Biennalinė Pa
roda Tokyo Moderniojo Meno Mu
zėjuje, kuri buvo atidaryta lap
kričio mėn. 5 d. ir tęsis iki š.m. 
gruodžio mėn. 4 d. Vėliau toji 
paroda bus perkelta vienam mė
nesiui į kitą Japonijos didmiestį. 
Parodoje dalyvauja iš viso pasau
lio tiktai kviesti dailininkai, reko
menduoti meno ekspertų ir kriti
kų. Iš Australijos ton parodon be 
H. Šalkausko yra pakviesti dar ki
ti penki dailininkai ir 6) C.A.S. 
tarpvalstijinė Australijos paroda 
Farmerio Blaxlando Galerijoje. Jo 
piešinys tempera “Atvaizdas” 
(32” x 24”) laimėjo skirtą K. 
Bruce vardo premiją geriausiam 
tos parodos darbui 50 gns. vertės.

Čia tenka dar priminti, kad me
no kritikai, vertindami išvardin
tąsias parodas, mini H. Šalkausko 
darbus kaip atžymėtinus.

Apie savo darbus H. Šalkauskas 
nenori kalbėti. Sako, mano darbai 
kalba patys už save ir jų vertini
mas yra ne mano reikalas. Daug 
kam jo kūriniai yra svetimi, at
rodo sunkūs ir grubūs. Jo patys 
pirmieji darbai dar kvėpuoja mo
kyklos įtaka, bet yra subtiliai iš
gyventi. Tai naturmortai ar figū
rinės kompozicijos lino raižiniuo
se. Jo nedomina žmogus, nors jo 
pavidalą kartais ir naudoja savo 
kompozicijoms. Bet tai jau negy
vi žmonės. Sakysim jo premijuoto
sios “Trys Moterys” gal daugiau 
panašios į Katumbos kalnų Tris 
Seseris, kaip į gyvus žmones. Jis 
ieško gyvybės gamtoje, jos me-
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Redaktorius: putais Andriušis

ŠKICAI, HENRIKAS IR —
— ir tie, kurie pasiryžę neišleisti 
pinigo:

“Už kiekvieną parduotą pavei
kslą menininkas atiduoda ar pado
vanoja dar 3 ar 4”.

džiagoje. Nerasi gyvų žmonių jo 
“Rugiapjūčių” serijoje ar kituo
se. Jo “Atbundantis Heraldas” 
daugiau iš chaoso besiformuojanti 
“gyvybė”, tik jokio panašumo 
žmogaus pavidalui nerodanti. Jis, 
galima sakyti, savo kūriniuose, 
kaip mūsų protėviai, garbina pa
slaptingąją gamtą, jos reiškinius. 
Paskutiniu metu jis nukrypo prie 
abstrakto ir dabar pradeda rody
tis daugiau jo piešinių, kaip rai
žinių.

Suglaudus trumpai, tenka pasa
kyti, kad H. Šalkauskas per pir
mąjį dešimtį metų kūrybinio dar
bo pasiekė tarptautinio dailininko 
mastą. Tai liudija jo darbai. Lin
kiu jam iš širdies dar daugelio 
dešimtmečių amžiaus ir našaus kū
rybinio darbo.

HENRIKAS ŠALKAUSKAS

PABUNDANTIS HERALDAS (1960)
30” x 20”

— ir visuomenė* veikėjai, diplo
matai:

“Kodėl gi visi preligentai maž
daug sutinka, o tik ponas Šalkaus
kas kitaip galvoja?
— ir buvę veikėjai:

“H. Šalkauskas vienas iš tų, su 
kuriais veiklos reikalais galima 
buvo susišnekėti.”
— ir jūreivių raginimai:

“Nevažiuok, Henri! Toks vėjas! 
Didelės bangos! Apvers valtį! Ir 
Jūs nevažiuokit!”
— ir viešoji visuomenė:

“Mums trūksta sa vikri tikos.”
— ir paveikslo pokavimas:

“Įrėmink į tvirtus, solidžius rė
mus, tai nenuskęs, nors ir laivas 
dugnan nusileistų”.

“Bet matai — stiklas!”
— ir žmogus:

“Drabužiai žmogaus niekad ne
padarė ir nepadarys”.
— ir “Šviesa”:

“Sakai, kad mes perdaug su
stingę? Reikia ko nors gyvesnio? 
Surenkim Boheminį Vakarą! Pas
kui “šviesa” galės rengti diskusi
nius vakarus, o kad artimiau na
riai bendradarbiautų, galima juos 
sukviesti į uždarą vakarą — gal 
su Gluhweinu ar Cocktailiu”.
— *r gyvenimas Australijoj:

“Gyventi Australijoj labai ge
rai! Nenorėčiau gyventi nei Ame
rikoj, nei Europoj.”
— ir politiniai įsitikinimai:

“Aš prisilaikau liberalinės lini
jos”.
— ir "Literatūros Lankų” skoli
nimasis:

“Neprarask tik ir neskolink ki
tam! Vertinu juos £200. Tai ge
riausias ir rimčiausias mūsų žur
nalas.”
— ir draugai:

“Nemanai, jog jis bus įsižeidęs, 
kad jo darbą pajuokiau?”

“Sunku Henriką įžeisti, negreit 
supyksta.”

Gytis Danta
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Kur link pakele sparnus?
>

žinomas prancūzų kultūrinis žur
nalas P R E U V E S suorga
nizavo milžiniškos apimties mo
derninės tapybos anketų, išsiun
tinėjęs aštuoniosdešimčiai pačios 
jauniausios kartos dalininkų laiš
kus. Tai vis pasižymėję įvairių 
pasaulio kraštų dailininkai, kurių 
paveikslus jau yra įsigiję didžio
sios pasaulinės galerijos New 
Jorke, Paryžiuje, Berlyne, Ro
moje, Vienoje, Londone, tai vis 
tapytojai, kurie valgo duonų vien 
tik iš savo meno. Iš 80 apklaus
tųjų atsiliepė 43 teptuko žymū
nai iš Amerikos, Prancūzijos, Ita
lijos, Vokietijos, Olandijos, Bel
gijos, Šveicarijos, Izraelio, Len
kijos ir kitų valstybių.

ŠTAI KLAUSIMAI
i.

Atrodo, abstraktinį menų bus 
pagimdę tam tikros intelektuali
nės teorijos (neoplasticizmas, or-
fizmas, simultanizmas, konstruk
tyvizmas ir t.t.). Mondrianas, Ma- 
levičius, Van Doesburgas buvo 
teoretikai, intelektualai, kurie ne 
tik savo paveikslais bet ir raštais 
buvo sukūrę net teoretinį ištisinį 
naujų pasaulėvaizdį.

a) Ar tamsta domiesi šiomis 
teorijomis ir ar tamstai atrodo, 
kad jos ir dabar vertingos?

b) Ar tamstai atrodo, jog šios 
teorijos ir dabar įtaigoja abstrak
tinio meno kūrėjus? Ar tamsta 
manai, kad šių dailininkų-mųsty- 
tojų paveikslai vertintini, neatsi
žvelgiant į jų teoretines idėjas, ku
rių įkvėpti, jie kūrė patys? Jeigu 
taip, tai ar tamstai atrodo, jog 
tos teorijos jau yra pasenę, ir ko
dėl?

c) Ar tamsta ma.nai, jog Paties 
asmeninė kūryba vykdoma pagal 
tam tikrų pasaulėžiūrų, ar meno 
filozofijų?

2.
Ar tamsta manai, kad dabarti

nis dailininkas galėtų pasinaudo
ti praeities meno patirtimis? Jei
gu taip, tai kurių tapytojų pavei
kslai, tamstos nuomone, būtų la
biau pamokomi: senųjų meistrų, 
19 šm. pabaigos garsenybių, ar 
didžiųjų abstraktininkų?

3.
Ar tamsta manai, kad kai ku

rie jaunieji abstraktiniai dailinin
kai mokamai panaudoja tam tik
rus vaizduojamus sprendimus, 
pasiskolintus iš savo vyresniųjų 
kolegų?

4.
Abstraktinėje tapyboje kas, jū

sų manymu, yra svarbiau: ritmai, 
spalvų darna, erdvių žaismas, ar 
tam tikras išvidinio žmogaus pa
saulio plastinis tyrimas: piešinys 
(grafizmas), ar simbolis?

5.
Ar tamsta manai, kad objekto 

vaizdavimas jau yra pasenęs da
lykas? Tamstai atrodo, kad tiktai 
subjekto (vidinio išgyvenimo) vai
zdavimas tėra šiandien reikšmin
gas? Ar galimas toks vaizdavimo 
būdas, kuris apjungtų draugėn 
objektų ir subjektų?

6.
Dabartinėj meno kritikoj pas

tebime tendencijas skatinti abs
traktinius dailininkus, kad jie kiek
vienas asmeniškai atrastų pasau
lį, vadinasi, tuo sutapatydinamas 
menininko ir “pasaulių tvėrėjo” 
(demiurgo) vaidmuo. Ar tamsta 
nemanai, kad tokia pažiūra savai
me pasmerkia antraeilius abstrak
tinio meno kūrinius, tuo tarpu 
kai praeityje “mažieji meistrai” 
yra sukūrę tokių darbų, kurie, 
nors ir nepasiekę universalumo, 
dar ir dabar nėra nustoję mūsų 
akyse savo žavumo jėgos?

7.
Koks, jūsų nuomone, vaidmuo 

žaismo, humoro dabartinėj tapy
boj?

8.
Ar jaunas dailininkas, baigęs 

oficialių jūsų krašto meno mo
kyklų, dažniau pasirenka abstrak
cijų (beobjektinę tapybų), ar fi- 
guracijų (objektinę) ? Abstrakti
nis menas, kuris pradžioje buvo 
revoliucinis, ar netampa dabar 
prisitaikėlišku (konformistiniu) 
menu?

Mondriano ir Kandinskio teorijos 
nėra jems joks ramstis, joks rak
tas asmeninei kūrybai. Iki 1939 
m. meno mėgėjai ir patys dailinin
kai žiūrėjo į abstraktų menų kaip 
į skirtingų ir griežtai priešingų 
bet kokiai kitai tapybai “parti
jų”. O šiandieninis meno jaunimas 
sako: nėra iš viso abstraktinės 
tapybos, yra tiktai abstraktiniai 
paveikslai, kaip ir abstraktiniai 
dailininkai. Tapybinė situacija ne- 
bejspraudžiama į “sųjūdžio” arba 
“mokyklos” sųvokas. Jinai tapo vėl 
tuo, kuo buvo Vakaruose po Bosch 
ir Giorgione: individualus polė
kis, nepakeičiama žmogaus vie
natvės savisklaida.

Futuristai, dadaistai, pirmieji 
abstraktininkai prieš trysdešimt 
su virš metų norėjo sudeginti Lou- 
vrų ir pripaišyt Džiokondai ūsus. 
Nieko panašaus nematom daili
ninkų tarpe, kuriems dabar ne
daugiau kaip trysdešimt metų. 
Priešingai, jie pagarbūs praeities 
menui. Anketos atsakymuose mi
nimi šie praeities “pamokomi” 
meistrai: Rembrandtas (6 kar
tus), o tuo tarpu Braque bei Ma-

9.
Ar tamstai neatrodo, kad for

malistinių eksperimentavimų lai
kotarpis būtų jau pasibaigęs? Ar, 
tamstos nuomone, pasirinktoji jū
sų figuracijos (ar abstrakcijos) 
forma yra galutinė? Ir kodėl?

TRUMPA ATSAKYMŲ 
PERŽIŪRA

Kedenant anketos davinius, iš
ryškėja įdomus, nelauktas jau
niausios dailininkų kartos santy
kis su moderniojo ir praeities me
no meistrais. Beveik visuose at
sakymuose pastebime abejingumų, 
štokų pagarbos abstraktinės tapy
bos meistrams, šalta bedugnė 
skiria jauniklius nuo didžiųjų ab
strakcijos pirmūnų, kurie sukūrė 
pirmuosius beobjektinius, bedaik- 
tinius paveikslus, kurių įtaka da
bartiniams abstraktininkams yra 
sunkiai paneigiama. Dauguma at
sakiusių dailininkų pareiškia, kad

tissepo vienų kartų, Chirico, Ma- 
levičiaus, Picabia — visiškai ne
minimi. Jaunimas nesiremia savo 
tiesioginiais pranokėjais (kaip Pi
casso ir Braque rėmėsi Cezannu 
prieškubistiniame laikotarpy j e), 
bet eksperimentuoja universaliniu 
mastu, jie lygiai pripažįsta Andre 
Malraux'o įtakų, taip pat Longhi’o 
bei Venturi’o, kurie, taikstydamies 
dienos skoniui, norėjo suderinti 
savo meilę senovinei tapybai su 
dabartinių dailininkų estetinėmis 
idėjomis, komentuodami Ucello, 
Piero della Francesca ir Vermeer 
abstraktinio meno terminologijų.

Kita anketos naujiena — įtaka 
surrealistų, nors ir apie juos ne
kalbama atsakymuose, sakytum 
pačiam surrealizmo sųjūdžiui bū
tų paskelbtas tabu (tat kaip tik 
parodo jo neišsidvėsimą!). Beveik 
visi jaunieji dailininkai pareiškia, 
kad jie labiausiai susidomėję “vi
dinio pasaulio tyrimais”, apie ką 

HENRIKAS ŠALKAUSKAS —

NAKTIES MUZIKA (1959) 
18” x 14"

geriau negu kas kitas rašė Andre 
Breton’as. Ar jie būtų “abstrakti
niai”, ar “figuristiniai”, visi jie 
sųmoningai jaučia savo įvaizdžių 
simbolinį pobūdį. Tikras simboliz
mo atgimimas. Dauguma apklau
sinėtųjų dailininkų yra įsitikinę, 
jog jų formos, grafizmas arba 
spalvinės dėmės, kad ir kaip ne
įskaitomos bebūtų, atskleidžia vi
suotinius arkitipus, giliai įsišakni
jusius jų pasąmonėje. Jungo teo
rijos ir moderniosios psichologi
jos mitologinis mųstymas, primi- 
tyvinių menų sociologinis aiškini
mas, negrų skulptūra, prešistori- 
niai freskai, kiniečių kaligrafija 
ir visokios rūšies magiškieji me
nai sėste apsėdo moderniųjų me
nininkų sumanę, žodžiai “magi
ja”, “ženklas”, “gestas” dažnai 
minimi jų atsakymuose. Ir tai nė
ra estetinių sąvokų suubaginimas 
arba grynosios tapybos ieškose- 
nos, bet, jų nuomone, visuotinių 
žmogaus arkitipų atskleidimas.

šisai simbolizmas dangstosi nau
ja forma, gana hibridine, turim 
pripažinti. Dailininkai drauge kal
ba apie “naujas sąvokas” ir “am-

JUOZAS Ml KATAS §

AR MES PRIMIRŠO M JAU? į
Ar mes primiršom jau, tave tėvyne, 
Tave, o motina. — .gimtoji žeme, 
Kad tiek sunkių kelių svetur pramynę, 
Svajojam tik senatvę šiltų, ramių?

Ar mes primiršom jau, kaip užsimiršta 
Svajonės naivios kūdikystės metų, 
Kad vien tiktai pro laiko miglų tirštų 
Mes tavo mielų, gerų veidų matom?

Ar mes primiršom, jog kadais žadėjom 
Aukotis tiesai ir žmonių gėrybei, 
Kad savo naudai lankstomės pavėjui, 
1 egoizmo stabų įsikibę?

Ar mes primiršom, jog kadais raudojom, 
Sudie sakydami tau, mūsų žeme, 
Kad grįžti tėviškėn vilties nustoję, 
Vien tik iš SVARO sau stiprybę šėmiam?...
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TIKROJI DAIKTŲ PRIGIMTIS
Ar mokslas gali mus supažin

dinti su tikrąja daiktų prigimtim?
Į šį klausimų kiekvienas be jo

kių svyravimų atsakytų, jog nega
li. Bet ai manau, jog mes galim 
eiti dar toliau: ne tiktai mokslas 
negali mus supažindinti su tikrą
ja daiktų prigimtim, bet taip pat 
niekas negalėtų mūsų apšviesti 
šioje srityje, ir jeigu koks dievas 
sugebėtų atsakyti į šį klausimų, 
jisai nerastų žodžių tam tinkamai 
išreikšti. Mes ne tiktai negalim 
spėti atsakymo į šį klausimų, bet 
jeigu atsakymas ir būtų mums 
duotas, mes niečnieko nesupras
tum. Aš net gi pats save klausiu, 
ar mes tikrai suprantame šį klau
simų. (H. Poincare “Foundations 
of Science”).

žinus arkitipus”. Kaip ten bebūtų, 
tai yra dinamiškas simbolinis me
nas, kuris šiaip taip bando su de
rinti plastinius, psichologinius bei 
sociologinius atradimus šio šimt
mečio pradžioje.

b.a.

GED. ANDRIUŠIS

PIRMOJI PAŽINTIS SU 
MADRIDU

Nespėjus išsikraustyti su laga
minais Madrido stotyje, prisistato 
visa kariuomenė nešikų, vežikų, 
krovikų, rėkiančių: Senjore, ar 
galima pavežėt jūsų bagažą? Kai 
kurie net kumščiais bandė tarp 
savęs išsiaiškinti, kuriam turi tek
ti tas malonumas ir pelnas. Ste
buklingu būdu pro juos prasprū- 
dęs sveikas, gatvėje patenku į 
dar didesnę minią uniformuotų 
agentų, kurie vienas po kito grie
bė mane už rankos, girdami savo 
viebučių patogumus bei valgį, o 
taksistų pulkai taip pat netingi
niavo, šaukdami maloniai pasinau
doti jų paslaugomis. Su vienu, ku
ris daugiau varžėsi už visus ki
tus, nuvažiavom į pensijoną, atro
dė, dar išlikusį nuo Pilypo II-jo 
laikų, o savininkas prie durų iš 
pasididžiavimo nušvitusiu veidu 
privedė prie lifto, kuris kažkaip 
nesiderno su šio pastato amžium. 
Jo pasitenkinimui nebuvo galo, 
nes aiškiai manė, kad esu turtin
gas amerikonas, ir beveik buvo 
galima matyti jo akyse doleriai, 
nors ir kažkaip aiškinkis, jog esi 
lietuvis ir neturtingas...

Pirmą kartą išėjus į centrinę 
gatvę Gran Via, atsiskleidžia di
namiški vaizdai, šaligatviuose ba
tų valytojai amžinai lenda į akis, 
prašydamies, o kartais visai nesi- 
prašydami sutvarkyt apavą, nors 
ir tavo batai jau blizgėtų kaip vei
drodis, ar būtų pasiūdyti iš visai 
nevalomos odos. Viename kampe 
aklas loterijos bilietų pardavėjas 
monotonišku balsu kartoja: Dar 
galima gauti bilietų šios dienos 
traukimui! šiems žodžiams įkyriai 
skambant ausyse, prieinu prie ki
to verslininko, kuris išsirikiavęs 
keletą lėlių ant grindinio, jas šok
dina pagal hula hoop muziką, čia 
pat praslenka keletas čigonių, vie
na su vaiku maiše ant nugaros, 
o kita lyg operos Carmen juodom 
akim ir dar juodesniais plaukais. 
Bežiūrėdamas į jas, vos neišsidū- 
riau akių į priešais mane ištiestą 
šaką, ant kurios tupėjo koks tuzi
nas kanarėlių, o už jų stovėjo 
pardavėja, besišypsodama keliais 
ūkusiais dantim, maldaudama: — 
Vieną paukštytę, senjore?

Kitame gatvės gale vandens pre
kiautojas, išsistatęs keletą ąsočių, 
kviečia paragauti Pono Dievo ga
mybos. Norėdamas atsigaivinti, 
padaviau kelis centimus, apsuk
rusis vertelga įteikia man ąsotį 
į rankas, tiktai, žiūriu, iš kurios 
gi skylės gerti, nes jų yra dvi? 
Kyla tokia problema: gersi iš vir
šutinės, viskas išsilies ant galvos, 
o antroji šoninė angelė tokia siau
ra, jog reikės vandenį čiulpte 
čiulpti. Pirklys, matydamas mano 
abejones, paima ąsotį, užverčia 
virš galvos, o iš mažosios skylu
tės išsiveržia siūlas vandens tie
siai atdaron burnon. Mėgdžioju 
savo mokytoją, šį sykį viskas pui
kiai eina, ir tik, atitraukęs nuo 
burnos indą, atrodau lyg būčia 
išėjęs iš po dušo!

Buvo šiltoka diena, tad smukau 
į bodegą, tokią įstaigą, kur kiek
vienas Jose arba Jorge praleidžia

DU PRADURTI BALIONAI
Dviejų gana skirtingų rūšių 

žmonės prieš kelias savaites iš
pūtė kvapų dar dviems sovietų 
balionams. Sir Macfarlane Bur
net, O.M., pasižymėjęs anglų me
dicinos mokslininkas, neseniai 
grįžęs iš Maskvos, rašo: “Mokslo 
srityje, kuria aš domiuosi, nuo 
1917 metų Rusijoje nėra pasiekta 
jokių pranašesnių laimėjimų”. 
Toliau jisai pareiškia, jog rusų 
pastangos šioje srityje visų laikų 
buvo nukreiptos į tai, kaip pasi
savinti visame pasaulyje naudo
jamus standatrinius metodus, 
sprendžiant būtiniausius kasdie
ninio gyvenimo klausimus. Antra
sis nuvainikuotojas yra Irako dik
tatorius Kassem, su pasibaisėji
mu įsitikinęs, kad rusų žibalo ek
spertai ir kiti žinovai, kuriuos 
jam prisiuntė Kruščiovas, nega
li prilygti irakiniams, o dar ma
žiau — anglams ir amerikiečiams. 
Tad jisai jiems ragina kuo grei
čiau susikraut lagaminus ir va
žiuot namo.

nemažą dienos dalį su stikliuku 
vyno, su draugais aptaria bulių 
žaidynes, lošia kauliukais. Pagal 
sieną išdėstytos molinės vyno sta
tinės, suskaičiavau apie visą tuzi
ną. Grindyse primėtyta popierių 
ir alyvų kauliukų, pasirodo, čia 
įprasta visa, kas nevirškinama, 
sviesti žemėn be jokių ceremoni
jų. Tad gi ir aš, suvalgęs kelias 
alyvas, kurias padavė man drau
ge su chereso vynu, išspjoviau 
liekanas tiesiai aslon, idant ne
pasirodyčiau blogai išauklėtas, vi
sa tai palikdamas lėkštėje.

Su vyno stiklu galvoje ir an- 
daluziečių daina (kurią visu balsu 
paleidęs per radiją bodegos savi
ninkas) ausyse, išėjau į siaurą 
gatvelę, kuri kas kelintas metras 
vis keitė savo kryptį, ir pagaliau 
išsipainiojau į Plaza Mayor, čia 
jau virė ispaniškoji fiesta.

Žmonių buvo prisigrūdę dau
giau, negu aikštė galėjo sutalpin
ti, ypač kad jau buvo užsidarę 
įstaigos ir dirbtuvės, neperdėsiu 
pasakęs, jog čionai susirinko ne
mažiau kaip pusė Madrido. Va, 
verdančios alyvos katilan ispanus 
merkia tešlos gabalus, tuoj valgy
sime lietuviškas “ponėkas”, — 
kad tik jos taip nedvoktų alie
jum! Suka ratą čigonas, užkimu
siu balsu kviesdamas pabandyti 
milijonieriaus laimę. Be tų visų 
maitintojų, čigonų elgetų ir bur
tininkų vaikų klyksmas karuselė
se, šaudymas, skandalinga muzi
ka sukelia holivūdinės superpro- 
dukcijos įspūdį, tik čionai kur kas 
daugiau realizmo. Viską apėjus, 
apžiūrėjus ir apragavus, laikro
dis išmušė vienuoliktą nakties. 
Niekas, išskyrus mane, nė negal
vojo judėti į namus, atsimenant, 
jog madridiečiai vakarienę valgo 
tiktai 10 vai. nakties, ir tikslu nei
ti gult, bet pradėt patį gyvenimą, 
kuris dažnai užtrunka iki trečio
sios ryto.

Vidurnaktį grįždamas viešbu- 
tin, pakeliui gatvėse vis dar ma
čiau žaidžiant vaikus.

APIE MUS
Kalbant apie Europos kultūrą 

per daug linkstama galvoti lietu
vių arba vengrų tautinių šokių, 
olandinių klumpių bei maišinių 
kelnių sąvokomis, nors ir šie visi 
atributai tiek turi bendra su kas
dieniniu gyvenimu Europoje, kaip 
ir rąstų svaidymas Škotijoj arba 
gegužinio stulpo šokiai Anglijoj. 
Muzikoj, mene ir net literatūroj 
Anglija ir Europa turi tą patį pa
veldėjimą, kurio įpėdinystės tei
ses jaučiasi turinti ir Australija.

Europinė priemaiša aiškiai šiek 
tiek pakeis australinį tipą, bet tai 
ne būtinai reiškia, kad australų 
galvosenoj įvyks didesnis pasikei
timas. Australinė aplinka tuo pa
čiu metu veiks europiečius ir jų 
vaikus lygiai taip, leaip ji veikė 
keletą anglų, škotų ir airių gene
racijų, pakeisdama juos į daugiau 
ar mažiau vienalytį tipą, kurį dau
gumas iš mūsų su pasitenkinimu 
vadiname australu.

Nesunku anglą paversti anglu!
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VYTAUTAS DONIELA

LAISVĖS RŪPESTIS
tuos pasąmoninius, patiems žmo
nėms retai aiškius motyvus, del 
kurių jie ne tik pasiduoda, bet ir 
pritaria totalitarinėms sistemoms. 
Autorius duoda analizę taip va-; 
dinamos ‘autoritarinės asmeny
bės', išskirdamas keletą jos pa
grindinių tipų. Tenka pridurti, 
kad, nors ši analizė buvo numa
tyta kaip fonas nacizmo priežas
čių aptarimui, ji liko giliai įtakin
ga kaip galiojanti ir kitų totali
tarinių sistemų atžvilgiu.

Frommo žvilgsniu, kiekvienas 
žmogus brendimo arba individua- 
cijos proceso laikotarpyje pergy
vena tam tikrą krizę. Kaip kūdi
kis, kiekvienas dar aiškiai neski
ria savęs nuo jį supančio pasaulio. 
Su aplinka ji riša “pirminiai ry
šiai”, — vaikas tebėra pilname su
siliejime su jį supančiu pasauliu. 
Bet prasidėjus asmenybės brendi
mui, taip vadinamam individuaci- 
jos procesui, tarp vaiko ir pasau
lio atsiranda plyšys. Aplinka ne
bėra vien maloni ir patenkinanti, 
bet kartu slepia jėgas, priešingas, 
pavojingas ir paslaptingas. Indi
vidas pasijunta vienišas. Bet ka
dangi nuo aplinkos negalima pa
bėgti, individas turi apsispręsti, 
kaip jis su aplinka bendraus.

Tinkamose aplinkybėse, šią kri
zę individas gali išspręsti išaugi
mu į pilnai integruotą asmenį, t. 
y. žmogų, kuris vadovaujasi protu 
ir į aplinką žiūri ne kaip į pa
slaptingų ar pavojingų jėgų rez
ginį, bet verčiau kaip į kitų lygiai 
tokių pat žmonių bendruomenę. 
Krizę galima išspręsti darbu, mei
le ir, bendrai, produktyvumu. 
Svarbiausia tai, kad toks indivi
das ‘susitaikys’ su faktu, kad jis 
yra nuo aplinkos atskira asmeny
bė, ir kad jis tokį vienišumą ar 
izoliaciją sugebės pakelti.

Silpnesniam individui atskiru
mo ar vienišumo faktas bus nepa
keliamas. Jis visomis jėgomis 
stengsis nusikratyti bauginančios 
izoliacijos, lygiai kaip netyčia į 
jūrą nusiritęs žmogus stengiasi 
pasivyti tolstantį laivą. Kitais žo
džiais, brendimo krizę individas 
gali išspręsti visišku pasidavimu 
aplinkai ir ypač toms jėgoms, ku
rios yra aiškiai galingos arba bent 
sakosi esančios galingos, šitoks 
pasidavimas aplinkos jėgoms at
neša naują susiliejimą su aplinka, 
bet jo kaina yra nepaprastai bran
gi: žmogus praranda savo indivi-

Dvidešimtame amžiuje netikė
tai pasirodė, koks trapus esąs lais
vės progresas. Per keletą šimtų 
metų Europa nusikratė despotų ir 
karalių, daugiau ar mažiau įgy
vendino sąžinės ir minties laisvę, 
pasiekė tautų apsisprendimo. Bet 
štai, staiga, visos laisvės ir tei
sės tapo išstatytos naujiems pa
vojams. Per trumpą laiką išaugo 
nauji totalitarizmai, kurių vienas, 
komunizmas, pradėjo plėstis spar
čiau, negu betkoks laisvės sąjūdis 
ankstyvesnėje Europoje.

šio įvykio akivaizdoje kyla 
klausimas, kokios yra totalitariz
mo pasisekimo priežastys? šian
dien jau išaugo gana plati moksli
nė literatūra, nagrinėjanti šį fe
nomeną. Visgi, totalitarizmas arba 
panieka žmogaus laisvei, atrodo, 
yra perplatus dalykas, kad būtų 
galima duoti išsamią jo analizę. 
Totalitarizmo priežastys yra be 
abejo daugiasluoksnės, todėl ir jų 
nagrinėjimas kolkas pasitenkina 
paskirų aspektų atskleidimu. Iš 
vienos pusės, totalitarizmas yra 
dažniausiai ideologinis (pvz. ko
munizmas, nacizmas, teokratinės 
sistemos). Ideologija yra sufor
muluotas, protiškai išgvildentas 
dalykas, todėl racionalius totalita
rizmo aspektus pritinka nagrinėti 
idėjų istorikui bei filosofui. Iš ki
tos pusės, totalitarinė sistema ne
prigis, jei pačių žmonių dvasinė 
struktūra nebus jai palanki. Psi
chologinius totalitarizmo aspektus 
tenka nagrinėti psichologui.

įdomios šviesos į autoritarinės 
asmenybės struktūrą įnešė psicho- 
analistas Erich Fromm knygoje 
“The Fear of Freedom”, šis au
torius, vokietis pabėgėlis nuo na
cionalsocialistų rėžimo, buvo už
simojęs ištirti psichologines naciz
mo iškilimo priežastis. Knygoje 
tačiau šis užsimojimas išsiplečia 
daug toliau. Jis apžvelgia Euro
pos dvasinę istoriją nuo renesan
so iki XX amžiaus ir ypač apta
ria tuos ryšius, kurie egzistuoja 
tarp psichologinių jėgų, slypinčių 
pačiuose individuose, ir socialinių 
jėgų, pasireiškiančių tautose ir 
bendruomenėse, šia prasme, “The 
Fear of Freedom” yra svarbus 
mėginimas suprasti politinius są
jūdžius, pasinaudojant įžvalgomis 
iš psichologinių mokslų srities.

įdomiausia yra ta knygos dalis, 
kur Frommas, pasinaudodamas 
psichoanalizės metodais, atveria 

dualumą, savo asmenybę. Geriau
siu atveju jis tampa negalvojan
čiu automatu, kuris nesipriešin
damas pasiduoda aplinkos įpro
čiams ir tradicijoms. Blogesniu 
atveju, jis netik pasiduoda aplin
kai, bet dar ir tampa josios gy
nėju — fanatiku, kiekvienoje 
naujenybėje įmaty damas pavojų 
tradicijai, o kartu ir sau, nes jis 
save su tradicija jau sutapatin).

žmogus, kuris brendimo krizę 
išsprendžia atsidavimu kuriai nors 
socialinei jėgai, kaip taisyklė ieš
ko prieglobsčio vienoje ar kitoje 
įtakingoje institucijoje. Jis tam
pa kareiviu, kurio visa užduotis 
yra klausyti vado. Svarbiausia tai, 
kad tokiu kareiviu jis tampa iš 
savo paties valios. Tokią dvasios 
būklę jau pastebėjo Dostojevskis, 
kuris, aprašydamas minią, paste
bi, kad “žmogus nežino jokio kito 
labiau kankinančio rūpesčio už 
tą, kad jis ieško to, kam galėtų 
atiduoti laisvės dovaną, kurią jis, 
šis nelaimingas padaras, atsinešė 
gimdamas”.

Savanorišką laisvės atsisakymą 
išnaudoja visos totalitarinės sis
temos, laisvės dovaną iškeisdamos 
i vadą ar autoritetą. Bet kad to
talitarinės issitucijos galėtų gy
vuoti, reikia, kad šalies gyvento
jai būtų buvę auklėjami autori
tarinėje dvasioje, vadinasi, kad 
jau mokyklose paklusnumas vie
nokiam ar kitokiam autoritetui 
būtų statomas aukščiau už kritiš
ką nuotaiką. Kraštai, kur įsigali 
toks auklėjimas ir iš jo sekanti 
atitinkama bendruomeninė aplin
ka, visuomet sudaro geresnę dir
vą totalitarinėms sistemoms. Na
cizmas galėjo įsigalėti autorita- 
riškai auklėjamoje Vokietijoje, 
bet nerado atgarsio Amerikoje, 
nors ir ten netrūko bandymų. Ko
munizmas įsigalėjo Rusijoje, nors 
pagal Markso išskaičiavimus jam 
geriausią dirvą buvo parengęs 
anglų kapitalizmas. Kartu tai ro
do, kad individualistiškai auklėja
ma tauta ilgiausiai atsispirs to
talitariniams pavojams. Iš čia se
ka, kad auklėjimas demokratijai 
turi būti grindžiamas ne paklus
numo kuriam nors autoritetui iš
kėlimu, bet verčiau pabrėžimu kri
tiško ir individualaus galvojimo; 
kritikos ugniai turi būti išstato
mas betkoks tikras ar tariamas 
autoritetas. Tikras autoritetas iš
silaikys, netikras sudegs kaip ir

ATEITIS PER PRAEITI
Kultūra, iš vienos pusės, yra 

bet kurios epochos aukščiausia 
dvasinė vienybė; ir iš antros pu
sės, — vyksmo tęstinumas. Visa
ta, be abejo, yra vyksmo tęstinu
mas. Vadinasi, kultūros uždavinys 
-tiksliai įsisąmoninti (moksliškai 
pažinti) šio vyksmo tęstinumą. 
Kaip nuolatinis vyksmas, visata 
(aristoteliškai “gamta”) niekuo
met nedaro šuolių. Kaip šito vyks
mo tęstinumo sąmonė, kultūra 
taip pat negali daryti šuolių. Tei
singiau pasakius, nedaro šuolių 
pirmyn, nors ir daro šuolius at
gal. Panašiai, kaip ir gamta. Ir, 
kas dar įdomiau, kultūra savo 
nuolatiniame sklaidos bei polėkio 
vyksme privalo vis ir vis pasinau
doti šuoliu atgal, panašiai, kaip 
norint pristatyti naujus aukštus 
seniems rūmams, reikia pirmiau 
sutvirtinti pačius rūmų pamatus. 
Taigi, kultūros šuoliai atgal (pav., 
kalbotyra, archeologija, proistorė, 
primityvizmas mene) nėra nei at- 
žanga, nei bergždžias sustingi
mas, kaip Loto žmonos pavyzdys 
taip pat nereiškia, kad mes nesu- 
prastumėm, jog dabartis yra atei
ties funkcija.

Vyksmo tęstinumo sąmonė, ku
rią vadiname kultūra, mums nu
rodo, jog dabartis yra praeities 
padaras ir kad prieš šiandien bu
vo vakar. Dabartis savo nuolati
nėje slinktyje link ateities remia
si praeitimi; ir ne tiktai artimiau
sia bet ir tolimiausia praeitimi, 
panašiai, kaip ketvirtasis aukštas 
remiasi tiesiogiškai trečiuoju, ta
čiau drauge ir kitais žemesniai
siais ir, pagaliau, pačiais pama
tais, kurie savo ruožtu yra atsi
rėmę į gimtąją žemę, o ši — į 
geologinę sąrangą, kuri savo ruož
tu remiasi mūsų planetos rutuliu, 
gi pastarasis — saulės sistema ir 
taip toliau. Jeigu viršutiniam 
aukštui gręsia griūties pavojus, 
mes griebiamės tvirtinti visus 
atsparos taškus, vis žemiau ir že
miau, kol pasiekiame pamatus ir 
žemę, taip įjungdami savo pasta
tą viso žemės rutulio sistemon. 
Tai yra tam tikros rūšies kosmi
nė jungtis. Nesąmonė būtų, jei
gu mes užuot tvirtinę šio pasta
to paramsčius, imtum ir prista- 
tytum dar vieną aukštą. Tas pats

reikėjo. Totalitarą gi pažinsi iš 
bandymo auklėjimą uždaryti į 
hermetiškus rėmus, iš kurio kri
tiškas mintijimas yra vejamas 
kaip nuodėmė.

(Nukelta į 6 psl.)

Stasys Santvaras

SŪNAUS KOVA
Krinta į tylumą klaikią
Nerimo bui'hj lašai-------
Grįžusį sūnų iš karo,
Motin, tu sėsti prašai...

Sako, pavasario laivas jau grįžta,
Sako, vėl žmones geri — —
Ir tegirdi apdainuojamą ryžtą —
Meilę auksinėj karietoj parvešim
Gal jau dienos vidury...

Tu netikėk, Motinėle,
Valkatų toji daina-------
Meilės gėlėm pasipuošti gali
Tu tik viena...
Vėtrų riksmai jau atkyla,
Dulkėm pavirs akmenai------
Ar nematai, kaip per drumzliną tylą
Paukščiai nugąsdinti skrenda, 
Paukščiai ir... laimės sapnai...

O, neraudok, Motinėle,
Tartumei nendrė, nelink, nesvyruok nesava-------
Sūnų ir vėl tu palaiminki kryžium — 
Saulę ir žemę prikels Ita kova...

ir kultūros istorijoj. Yra tokių 
kultūrinių epochų (aukštų), — 
tokia ir mūsiškė, — kurios, atro
do, netoli griūties dėl to, kad ne
siremia artimiausia praeitimi. To
kiose persilaužimo epochose kul
tūra niekada nebandė kurti pa
sakiškos ateities (dar vieno aukš
to), o, priešingai, darė šuolį at
gal į tolimą praeitį, iki pama
tų. Tos epochos vadinamos rene
sansu (vėl gimti iš pradžios) arba 
revoliucija (grįžti išeities taškan). 
Šios epochos, atrodo, pritvinkę 
didinga griauties jėga, kuri fakti
nei bet gi yra kūrybinė jėga, 
kuomet ypač linkstama tirti bei 
pažinti senovę, ieškant joje at
ramos. Juo labiau pasinešusi atei- 
tin epocha, tuo toliau grįžtama į 
senovę (futurizmas, dadaizmas, 
fauveizmas, primityvizmas, Afri
kos dievukų pamėgdžiojimas ir 
abstraktusis menas su tendenci
jomis į kiniečių kaligrafiją, egip
tiečių ieroglifus, tragodlitinę-ur- 
vinę tapybą). Vadinasi, mūsų fu
turizmas yra ne kas kita, kaip 
praeitizmas (archaizmas). Juo 
dinamiškiau esam pasišovę į atei
tį, tuo toliau turėsim atkrist pra
eitin, tenai ieškodami ramsčio bei 
pritarimo.Ramon Perez de Ryala.

(Iš ABC).

SPECIALUS NUMERIS
Specialus LITUANUS žurnalo 

numeris pasirodė šiomis dienomis 
ir dabar siuntinėjamas skaityto
jams. Jungtinis antros ir trečios 
šių metų laidos numeris pašvęs
tas paryškinti įvairius sovietų 
okupacijos aspektus. Bent kuklio
je formoje tuo bandyta kontras
tuoti komunistų propagandines 
pastangas ryšium su Lietuvos tra
gedijos liūdnąja 20 metų sukak
timi. Šiame numeryje paliečiama 
rezistencija, deportacijos, religijos 
persekiojimas, sovietų bandymai 
pateisinti okupaciją, dabartinis 
jaunimas, kūrybiniai bandymai ir 
eilė kitų momentų. Leidinys 
iliustruotas tėvynėje gyvenančių 
menininkų reprodukcijomis. No
rintieji šį specialų numerį įsigyti, 
gali kreiptis į leidėjus (916 Wil
loughby Ave., Brooklyn 21 NY). 
Kaina: vienas doleris.

Nuo šių metų pradžios yra pa
sikeitęs LITUANUS darbuotojų 
sąstatas. Redakcijos darbui vado
vauja p. Alina Staknienė. Jai tal
kininkauja K. čerkeliūnas, R. Gus- 
taitytė, G. Penikas ir V.P. Vygan
tas. Administratoriumi yra K. 
Kudžma, gi visą leidimo darbą 
koordinuoja reikalų vedėjas V.P. 
Vygantas.

(Pasakoja P. Navakaitė-Gavelienė, 
Vyties Kryžiaus kavalierius)

— Pati pavasario šlapdriba 191Jh 
metų kovui įpusėjus — nei rogių, 
nei ratų kelias, geriau sakant, 
visiška bekelė. Ir Pasvalio lietu
viškoji savivalda bei savanorių' 
partizanų štabas tokiu metu nu- j 
sprendžia mane ir p. Klungytę Į 
pasiųsti tiesiai į Kauną, pas mi- 
nisterį pirmininką M. Šleževičių Į
paprašyti pagelbos pasvališkiams, 
valantiems mūsų gražųjį šiaurry
čių Lietuvos kampelį nuo plėši
kaujančių rusų karo belaisvių, 
bolševikų, vokiečių ir vietinių rau- 
donsnapių. Siaurasis geležinkeliu
kas į šaulius buvo išimtinoj vo
kiečių armijos valdžioje, civiliams 
visiškai neprieinamas, vadinasi, te
liko amžiais lietuvio išbandytas 
susisiekimo būdas — pasikinkyti 
kuinapalaikį (kad juo nesusigun
dytų raudonieji plėšikai) į sukle
rusį vežimuką ir leistis j tolimą, 
tolimą kelionę į pietvakarius.

— Nors dėl apstaus dar sniego 
galėjom drąsiai kinkytis į roges, 
tačiau pasirinkom mėšliną veži
muką, mat, ratai yra kur kas uni
versalesnė traukos priemonė — 
lygiai gerai prasirausia pro snie
gą, lygiai gerai pranerta per gi
liausi purvyną!

— Bet, sakysit, kodėl gi į tokią 
reikšmingai oficialią delegaciją 
štabas nutarė siųsti mus, jaunas 
studentes? Kuomet visuose Lietu-

P. ANDRIUŠIS 

vos keliuose slampinėjo niekeno 
nesudraudžiama giltinė? Savano
rių vadovybė, mat, laikėsi senos 
žmonių išminties, “kur ... nepra
eis, moteris praeis!” Žinoma, rei
kėjo turėti šiek tiek ir drąsos.

— Apsirengėm beveik skarma
lais, giliai apsimatojom kaimiškom 
palaikėm skarom, apsibjaurinom
veidus, prieš moterišką prigimtį 
nusižengdamos, aš dar apsimečiau 
kurčia. Tos visos priemonės buvo 
mūsų išganymas, ypač kad po šie
nu ir šiaudų pakratais laikiau pa
bruktą iš vokiečių kareivių už la
šinius išmainytą parabelį su šovi
nių atsarga, o taip pat ir karinį 
Lietuvos žemėlapį, kad nepaklys- 
čiau ilgoj, nežinomoj kelionėj.

— Pravažiavus už Panevėžio 
kelyje mus sustabdo keturi gink
luoti bolševikai. Tačiau aš nė ne
manau stabdyti arklio, jiems to
toriškai besikeikiant, nuduodama 
jų negrdinti, ir vis stūmiuosi į 
priekį. Aiškiai girdžiu, kaip jie 
man rusiškai įsako vežti juos ten 
ir ten, bet, matydami, kad į juos 
jokio dėmesio nekreipiu, numojo 
rankom ir nuėjo savo keliais.

— Maždaug per savaitę atvažia
vom Kaunan, su arkliu niekas ne
priima nakvoti, tik vargais nega
lais mus priglaudė vienas Sena
miesčio žydas vežikas. Mano ben
drakeleivė giminiavosi su J. Vi

leišiu, tad per jį mes gavome au
dienciją pas ministrą pirmininką
M. Šleževičių, neturėdamos jokių 
raštiškų įgaliojimų (juos buvo 
pavojingiau vežiotis, negu gink
lus), viską išsakėm žodžiu, jisai 
kantriai mus išklausė ir po to lyg 
šaltu vandeniu perpylė... Girdi, 
tęskite darbą savomis jėgomis, 
mes patys nič nieko neturim, nė
ra ginklų, nėra pinigų, jokios pa
ramos negaliu suteikti, išskyrus...

— Tuomet jis atidarė duris į 
gretimą kambarį, kuris buvo pil
nai primūrytas žalių, raudonų, 
geltonų, baltų atsišaukimų, skel
bimų, kuriuos mes tada vadinome 
prokliamacijomis, ir pasakė: štai 
mūsų visas turtas! Imk, kiek pa
vėži!

— Išeidamos iš ministrų kabi
neto rūmų, gatvėj pažvelgėm į 
stovinčius sargybinius. Be vokiškų 
šautuvų ir balto rankovinio raiš
čio jie nieko daugiau kareiviško 
neturėjo. Kaimiškas apavas, kai
miškos milinėlės, kepurės, visai 
nepuošniau už mano tėviškės sa
vanorius, nors ir tai buvo mūsų 
vyriausybės sargyba. Tatai lyg ir 
paguodė mus.

— Išėjom gatvėn, tempdamos 
pundus, kiek tepajėgtam apka
binti, proklamacijų. Dar užsukom 
į Generalinį Kariuomenės štabą, 
kur maišėsi caro armijos unifor
momis apsivilkę karininkai, išpa- 
sakojom ir jiems savo pasiunti
nystę, ir čia gavom tą patį atsa
kymą: rinkit savanorius ir toliau, 
ginkluokit ir siųskit mušti priešą, 
bet kol kas pagelbos mes negalim 
suteikti. Atrodė, mūsų taip pa
vojinga kelionė bus buvus betiks
lė...

— Grįždamos namo pačiame pa
vasario poleidyje, be parabeliaus 

ir žemėlapio vėžėmis dar kelius 
maišus atsišaukimų, raginančių 
vyti lauk bolševikus, stoti sava
noriais, neduoti jokiems atėjū
nams rekvizicijų. Ir vieną dieną 
netoli žaliosios Girios vėl mums 
pastoja kelią keturi bolševikai, 
girdi, mes esam rekvizuoti pris
tatyti tris kareivius į ten ir ten, 
dabar atgavau amą ir ėmiau gra
žia rusų kalba (buvau studijavus 
Maskvos universitete) meluoti. 
Nieko nepadėjo. įsodina mūsų ve
žiman tris bolševikus ant prieš 
juos nukreiptų proklamacijų (pis- 
tolietą buvau įsikišus kojinėn) ir 
klampojam purvynu. įsukus žalio- 
jon Girion, vėl ėmiau bandyti 
gražbylystę, girdi, mano vyras 
grįžo sunkiai sužeistas iš karo, na
mie dabar paliktas be priežiūros, 
važiavau į Panevėžį vaistų, kaime 
siaučia gripo epidemija, trumpai 
vedant, pasigailėkit ir paleiskt 
mane, juk, jums bus nesunku pa
sigauti kitą pastotę, esate gink
luoti. ..

— Gi, žiūriu, ima ir patiki ma
no pasakomis. Pasiėmę šautuvus, 
nuslinko už medžių ieškoti sekan
čio pavėžninko. Valandėlę palau
kus, man į galvą šauna keista min
tis. Išsitraukiu iš kojinės pistolie- 
tą ir paleidžiu į orą seriją šūvių, 
kad bolševikų kareiviai nesusigal
votų grįžti atgal. Išleidus visus 
šovinius, pakišau ginklą po sama
nomis ir važiuoju toliau. Tik po 
to, girdžiu, visa Žalioji Giria ima 
šaudyti. Pradžioj maniau, jog tai 
mano šūvių aidai, bet paskui, gir
džiu, tie aidai nė nemano nutil
ti — pykšt-pokšt — be galo, be 
pabaigos. Tai mūsų savanoriai at
siliepia! Pasijutom, jog esame ne 
vienos...

— Grįžau atgal, pasiėmiau gin

klą ir po to be tolimesnių nuoty
kių parvažiavom namo. Savano
rių štabui papasakojau M. Šleže
vičiaus ir Gen. štabo karininkų 
kalbas, visi nusiminė ir tada J. 
Navakas man tarė: Paulina, ne
būk kvaila ir susišaukus apylin
kės jaunimą, imk meluoti...

— I mūsų seklyčią sugūžėjo 
šimtai jaunuolių pasiklausyti, ką 
man pasakė Kauno valdžia. Ėmiau 
aiškinti, kad jie tenai jau turi 
100.000 kariuomenę, visi puikiai 
apsiginklavę, varo bolševikus lau
kan, netrukus ir mums atsiųs pa- 
gelbą, greit gyvensime ir valdy- 
simės, kaip mums patinka. Entu
ziazmas buvo nepaprastas, mūsų 
štabas veikė dieną naktį, dėl kiek
vieno už lašinius išmainyto vokiš
ko šautuvo varžėsi keli ūkininkai
čiai, atjoję į mūsų kiemą savais 
arkliais, kuriuos buvo nuslėpę nuo 
plėšikaujančių vokiečių. I darbą 
įsitraukė net kaimo piemenys ir 
piemenaitės. Jiems labai patiko 
lietuviškos proklamacijos, jų pri- 
sikimšdavo pilnus užančius, pas
kui jas kaišiodavo bolševikams, 
vokiečiams ir vietiniams raudon- 
snapiams į kišenes, sukeldami di
džiausią paniką, parodydami, jog 
Lietuvos valdžia jau yra puikiai 
susiorganizavusi. Bolševikai skųs
davosi, girdi, kas čia darosi, mes 
nieko negaunam, o lietuvių parti
zanai viskuo aprūpinti... Kaip 
nedaug žodžių reikėjo kaimo jau
nimui: pristatai arklį, šautuvą ir 
jis išjoja į mišką.

— Vieną dieną priėjau liepto 
galą. I mūsų pirkią atžygiuoja 
keli bolševikai su nuogais durtu
vais. Greitomis apsimečiau kai
miška skara, prisėdau prie kal
varato ir verpiu su kitomis mo
terimis. Banditai pasižiūrėjo, pa

sižiūrėjo į mus ir paskui sako 
man: Pereik per aslą! Pereinu. Ir 
vėl sako: Tu nesi kaimietė, pažįs
tam iš eisenos!

— Nagabeno į Panevėžio kalė
jimą, nuteisė sušaudyti. Turėjau 
valyti jų įstaigą ir vieną rytą ra
dusi tarp popierių savo ir kitų 
lietuvių mirties sprendimus, suki
šau pečiun ir sudeginau, rūpestin
gai išsklaidžiusi pelenus. Nepai
sant to, vieną naktį kieme prasi
dėjo šaudymas. Keletą kalinių nu
žudžius beldžiasi į mano vienu
tės duris, įeina trys ginkluoti 
raudonieji banditai ir liepia eiti 
drauge. Aš sušukau kažkokio ru
sų poeto žodžiais: Neskinkit ro
žės anksti pavasarį... Tada vie
nas jų pamojo savo draugams iš
eiti, manau, bus dar blogiau (at
siminkit, buvau jauna studentė!). 
Likęs vienas su manim, tarė: Esu 
kunigaikštis Oginskis, kuo galiu 
jums patarnauti? Nebuvau sušau
dyta, ar nuskriausta.

— Lietuvių lėktuvams pasiro
džius virš Panevėžio, raudonieji 
plėšikai ėmė nešti skarmalus į sa
vo tėvynę, susiorganizavo trauki
nį ir drauge pasiėmė kalinius. Ma
ne ir du latvius įsodino prekinin 
vagonan, įlipo trys ginkluoti pa
lydovai. Su likimo draugais taip 
susitarėm: Aš flirtuosiu su paly
dovais, o jie pamažėle atidarys va
gono duris ir po to visi iššoksim 
(traukiniai tada nebuvo labai 
greiti!). Vėliau taip ir padarėm, 
nuskambėjo pro šalį keli šūviai, 
bet traukinio nestabdė ir mūsų 
neieškojo (po to sužinojom, kad 
lietuviai savanoriai išsprogdino 
bėgius ir banditai nepasiekė savo 
skarmaluotos tėvynės).

— Lietuvos valdžios pagelbu 
pagaliau atėjo.
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LAISVĖS RŪPESTIS
(Atkelta iš 5 psl.)

Troškime susilieti antrą kartą 
su aplinka Frommas įmato mora
linį masochizmą. Moralinis maso- 
chizmas aptariamas vienu tikslu: 
nusikratyti savimi, pamesti save, 
kitais žodžiais, išmainyti laisvės 
dovaną. Tačiau ranka rankon su 
masochizmu eina ir sadistinė lai
kysena. Moralinis masochistas 
kartu yra moralinis sadistas ir 
atvirkščiai, šituos terminus reikia 
suprasti techniška prasme: mora
linis sadistas nebūtinai yra fizi
niu kito skausmu džiaugiantysis. 
Bet jiem abiem yra visvien ben
dra tam tikra tendencija. Tas, ku
ris nepajėgė pakelti kiekvieną 
žmogų lydinčio individualumo ir 
atsisakė nepriklausomo galvoji
mo, atsiduoda vienai ar kitai insti
tucijai. Bet kadangi jis pasidavė 
tai institucijai norėdamas apsau
gos, jis negali pakęsti tų, kurie 
tai institucijai nepasiduoda. Ne
pasiduodantieji ir tai institucijai 
nepriklausantieji lieka šalia jos ir 
todėl sudaro ‘grasinantį” elemen
tą. Juos todėl reikia vienaip ar 
kitaip pašalinti ar išjungti. Mora
linis masochizmas veda prie mora
linio sadizmo, — prie noro, kad 
“visi turi būti kaip vienas”. Svar
biausia yra tai, kad jėgos troški
mas kyla iš silpnumo, nors pas
tarasis paprastai lieka pačiam 
žmogui nežinomas, ar tik retais 
atvejais suvokiamas ir tuoj nustu
miamas šalin kaip klaidinga, nes 
kompromituojanti, mintis.

‘Silpnam’ ar brendimo krizės 
neišlaikiusiam individui priešin
gas yra ‘stiprus” ar krizę išlaikęs 
žmogus. Kiek pirmajam būdingas 
yra noras ‘atsiduoti’ ir savo lais
vę bei galvojimą perduoti kitiems, 
ypač kuriai nors institucijai, tiek 
antrajam yra būdingas kritiškas 
ir savistovus mintijimas, indivi
dualizmas apskritai. Pirmasis 
skirtingų nuomonių nepakenčia, 
antrasis žino, kad nuomonių skir
tumo bus visada ir visur. Pirmasis 
bus netolerantas, antrasis — to- 
lerantas. Tokia charakterizacija 
nereiškia, kad “stiprusis” indivi
das būtų nesocialus. Anaiptol, jis 
gali priklausyti organizacijoms, 
tik, žinoma, jis joms priklausys 
dėl savo paties įsitikinimo, o ne 
dėlto, kad ‘kiti’ 
joms priklauso.

Reikia pridėti, kad t 
tiek antras tipas yra i 
chologiniai tipai, ir 
kiekvienas žmogus turi vienokių 
ir kitokių bruožų. Tačiau kaip ki
tuose moksluose, taip ir psicho
logijoje operuoti tenka idealiais 
tipais, nes šiaip bet koks dėsnin
gumo atkūrimas būtų neįmano
mas. Apskritai, šios kelios pasta
bos iškelia tik dalį Frommo min
čių, bet ir šiaip jos čia buvo su
prastintos, atsisakant techniškų 
terminų ir detalių.

Iš kitokio taško į totalitarizmo 
problemą žiūri kitas europietis 
pabėgėlis, austras Kari Raimund 
Popper, kurio veikalas “The Open 
Society and its Enemies”, atrodo, 
virsta klasiniu, kaip ir Frommo 
“The Fear of Freedom”. Tačiau 
jei Frommas kaip psichologas ne
ria į pačias žmogaus dvasios gel
mes ir bando atverti neraciona
lias totalitarinio galvojimo šak
nis, Kari Popperis žvelgia į racio
nalius pateisinimus, kuriais nau
dojasi ir grindžiasi totalitarinės 
ideologijos. Tokia studija Poppe- 
rį nuvedė iki garbingojo Platono, 
kuriame jis randa pirmuosius, bet 
jau nuosekliai iki galo išvestus 
argumentus už totalitarinę san
tvarką. Pirmame veikalo tome iš
analizavęs Platono politinę teori
ją, antrame tome Popperis lygiai 
akyliai kritikuoja Marksą, trum
pai prisimindamas betarpį Markso 
mokytoją Hegelį.

Platono politinė teorija išreiš
kia bandymą rasti tokią santvarką, 
kuri suteiktų lygsvarą individų 
interesams ir maksimalines sąly
gas piliečių dvasiniam gerbūviui. 
Platonas buvo įsitikinęs, kad to
kia formulė egzistuoja, tik, žino
ma, ją rasti nėra lengva. Iš čia 
būdingai platoniška mintis, kad 
valstybės valdymas turi būti pa
vestas žinovams (Platono terminu, 
‘išminčiams-valdovams’), kurie ge
riausiai nusimano, kas yra reika
linga individų fizinei ir dvasinei 
gerovei. Bet jei žinovai tikrai ži-

ar ‘dauguma’

tiek vienas, 
idealūs psi- 

r tikrovėje

no, kas piliečiams yra geriausia, 
valdiniai valdovui turi paklusti 
besąlyginiai. Valdovas todėl pri
valo turėti absoliučią galią. Jis 
ne tik įsako, bet ir pats kuria 
įsakymus ir pagal juos baudžia 
neklusniuosius.

Tas, kas skaitė Platono politi
nius dialogus, nenustebs, kad 
Platonas buvo, moderniai išsireiš
kiant, autoritaras. Visa blogybė 
glūdi tame, kad, jei Platono au
toritarizmas ir kilo iš kilnių mo
tyvų, jo argumentai, nepaprastai 
racionalūs ir patrauklūs, liko at
viri piktnaudojimui. Kiekvienas 
gali prisistatyti sakydamas, kad 
“aš atradau absoliučią tiesą, ir 
jūs turite man paklusti”. Iš tiesų, 
nuo Platono laikų didžioji dalis to- 
talitaristinių ideologijų yra grin
džiamos šiuo kilniu platonišku ar
gumentu. Išleidžiant 2300 metų 
po-platoninės istorijos, reikia pa
stebėti, kad ir moderniojo komu
nizmo norus žadina tas pats ar
gumentas.

Tai, kas marksistinį socializmą, 
paties Markso žodžiais, skiria nuo 
ankstyvesnio socializmo, yra ta
riamas pirmojo moksliškumas. Jei 
ankstyvasis socializmas, vėl paties 
Markso žodžiais, buvo ‘utopinis’ 
dėl to, kad jis buvo grįstas vien 
sentimentais ir geraširdžiais troš
kimais, marksistinio socializmo 
pagrinde sakoma gulint pačios is
torijos dėsnius. Marksas tarėsi 
išstudijavęs istorijos dėsnius ir 
pramatęs žmonijos ateitį: klasių 
kova veda link galutinės proleta
riato pergalės ir beklasės ben
druomenės. Štai kodėl, marksistų 
akimis, jų kova nėra vien tik jų 
pačių užsinorėtas pasaulio perkei
timas, bet verčiau pasaulio perkei
timas yra pačios istorijos neišven
giamas žingsnis. Dėlto, marksis
tų akimis, marksistai savo darbu 
prisideda tik tiek, kad jie istorijai 
palengvina ‘gimdymo skausmus’ ;; 
pakeliui į beklasę bendruomenę. Į

Kaip tik šitoje moksliškumo 
pretenzijoje ir glūdi komunistų ' 
fanatizmo šaknys. Senovėje pra-! 
našai šventai tikėjo ir kitus įtiki-' 
no savo pranašystėmis jau vien 
dėl to, kad sakė jas einant iš pa
ties Dievo lūpų. Tiesos dieviška 
kilmė davė stiprybės iškęsti per
sekiojimus
praėjus, dar stipriau pasukti varž
tą ant netikėlių kaklo. Panašiai 
ir komunizmo atveju. Sovietiniai 
marksistai yra įsitikinę, kad isto
rija yra kaip bėgą laiptai, kurie 
nuolat rieda viena ypatinga kryp
timi. Bet kartu marksistai yra 
įsitikinę, kad tik jie vieni yra su
vokę istorijos laiptų kryptį, ir 
kad tai jiems duoda teisę judėji
mą tais laiptais prižiūrėti ir leng
vinti. Daug kas to judėjimo kryp
ties nesupranta, bėga priešinga 
kryptimi, užkemša taką ir stabdo 
laiptų riedėjimą, šitokius paklydė
lius reikia nuo laiptų šalinti, — 
vadinasi, juos galima likviduoti 
pačios istorijos vardu, vien dėl 
pačios istorijos gerovės, šitokia 
akcija yra tiktai istorijos gimdy
mo skausmų lengvinimas.

persekiojimams

B
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Papildomas 1000 kalėdiniu siuntiniu be uždarbio
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS vadovybė naudojasi šia proga pranešti, kad tie 2000 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 vilnonei medžiagos moteriškam ar vyriškam paltui (tamsiai mėlynos, juodos, mėlynos ar žalios spalvos),
3i 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, anghj valiuta, įskaitant visus mokesčius.
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KALĖDINIS SIUNTINYS NR. 2:
6i jardų vilnonės medžiagos dviems vyriškiems kostiumams (tamsiai mėlynos, rudos ar tamsiai pilkos spalvos), 
6i jardų vilnonė* medžiagos dviems moteriškiems kostiumams (tamsiai mėlynos ar pilkos spalvos),
3 jardai vilnonė* medžiagos moteriškam ar vyriškam paltui (tamsiai mėlynos, juodos, mėlynos, žalios ar kup
ranugario spalvos),
4 jardai sunkaus rajono vienai moteriškai ar dviems vaikiškoms suknelėms,
10 jardų dvigubo pločio pamušalo.

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

£ 26.5.0 anglų, 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 PAJĖGOS PASIŪLYTI KALĖDINIAMS BE UŽDARBIO SIUNTINIAMS SPECIALIAI 
MUMS AUSTAS NAUJAS MEDŽIAGAS, ŽYMIAI GE RESNĖS 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 negaiškite ir siųskite užsakymus tuojau pat, kad mes suspėtumėm laiku siuntinius išsiųsti.

Mes garantuojame:
1. 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.

5. 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.

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

Kaip matome, ir čia, 2300 metų 
po Platono, kartojasi tas pats ar
gumentas, per tą laiką užgrūdin
tas kitose sistemose. Ir žinoma, 
jis kartojasi ne tik didelio masto 
politiniuose judėjimuose, bet ir 
vietinio masto grupelėse. Visvien, 
paprastai ta pati tiesos pretenzi
ja, kuri tarnauja totalitarinės 
sistemos iškilimui, veikia ir kaip 
jos žlugdytoje. Bet daug nelai
mių būtų išvengta, jei laisvės my
lėtojai į tiesos pretenzijas savo 
kritišką žvilgsnį nukreiptų dar ne
būdami suvaryti į narvą.

Knygos veikėjai daugiau pri
mena lėlių teatrą: jie patys negy
vena autoriaus keliamomis prob
lemomis, bet jos yra jiems atsi
tiktinai autoriaus prisegtos kaip 
etiketės, šiaip knyga gana lengvu 
skaitosi: stilius ir sakinys sklan
dus, kompozicija nesudėtinga. Pa
triotiškai vertinant, reikia džiaug
tis kiekviena pasirodančia lietu
viška knyga, nors čia aptariamo
ji ir nelaikytina dideliu įnašu į 
lietuvių literatūrą.

V.K.
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KNYGŲ PASAULY
ŠVIESA LANGE

Juozas Kralikauskas, 
Šveisa lange. Romanas. 
Nidos Knygų Klubo leidi
nys Nr. 29. Spausdinta 
Londone 1960 m. Psl. 248.

Štai turime probleminį roma
ną. Tokių mūsų literatūroje vos 
keletas, ir į kiekvieną reikia žiū
rėti kaip į bandymą, išskiriant 
Mykolaičio (Altorių šešėly).

Šioje knygoje J. Kralikauskas 
bando narplioti šeimos problemą, 
arba konkrečiau tariant, ištikimy
bės klausimą šeimoje. Tema yra 
tikrai dėkinga ir neišsemiama, 
vis tik autoriui nepavyko pilnai 
šios temos išvystyti. Skaitytojas, 
atsiversdamas romaną, tikisi ja
me rasti gyvą, pulsuojantį gyve
nimą, tuo tarpu J. Kralikausko 
knyga daugiau schematinė, didak
tiškai teoretinė, kur autorius ne 
tiek koncentruojasi vaizduodamas 
ir tapydamas romano charakte
rius, kiek rūpinasi ramstyti savo

idėjas ne taip jau labai įtikinan
čiais argumentais. Jo romano es
mę sudaro moralisto Alkaičio ir 
laicisto Kvedaro pokalbiai, kurie 
užsibaigia moralisto nenaudai. Ne
atsveria moralinės pusės nei pa
ties autoriaus surežisuotas (labai 
jau dirbtiniu būdu) laicisto Kve
daro galas “koks gyvenimas, to
kia ir mirtis” , ir taip skaitytojas, 
užvertęs knygą, ir nesusivokia, ko 
autorius siekė: įrodyti, kad mote
riškoji lytis neturi atsparos pir
mai pasitaikiusiai pagundai, ar 
kad galioją moraliniai dėsniai ne- 
atatinka elementariausių gyveni
mo reikalavimų. Vis dėl to reikia 
spėti, kad autoriaus teigimas bu
vo, jog socialinis žmogus yra 
drauge ir moralinis, šitą spėjimą 
grindžia net pats knygos pavadi
nimas “šviesa lange”, kuri simbo
lizuoja žmogaus vidinį nusiteikimą 
augštesniam gėriui (“O jeigu vi
duje šviesa, tamsybė negali įsi
laužti pro langus. Net visų tam
siausia naktis nesutirpdo langely 
šviesos”).

LIETUVIAI 
RAŠYTOJAI 
ANGLIŠKAI

šiol lietuviai rašytojai 
dėjo pastangų išeiti į ang- 
ir kitom kalbom kalbantį

ne-Iki 
maža 
liškai 
pasaulį su savo kūriniais. Vienas
kitas veikalas jau yra išverstas ir 
išleistas. Mažesnio masto kūrinė
lių pasirodė angliškai amerikiečių 
perijodikoj, bet į platesnius pasau
lius didesniais leidiniais mums iki 
šiol nepasisekė išeiti. Daugiausia 
mūsų rašytojų kūriniai — verti
mai pasirodydavo mūsų pačių 
spaudoje ar mūsų privatinių lei
dyklų didžiais vargais išleisti lei
diniai, kurie jau iš anksto nulemti 
dūlėti sandėliuose, šiandien labai 
svarbu santykiauti su kitom tau
tom kultūriniuose baruose dailio
sios literatūros kūriniais.

Stiprios valios, didelio pasiryži
mo ir pasiaukojimo vedamas mū
sų rašytojas ir vertėjas Stepas Zo- 
barskas pirmasis atvėrė langą į 
angliškai kalbantį ir skaitantį pa
saulį, išsiųsdamas pasižmonėti 18 
mūsų rašytojų. Jam sunkiausia 
buvo prieiti prie svetimų leidyk
lų, kurių leidiniai plačiai paplinta

pasaulyje. Amerikiečių Voyages 
Press leidykla sutiko jo 18 rašyto
jų kūrinių rinkinį “Selected Lith
uanian Short Stories” išleisti, jei 
jis iš kalno apmokės už 600 eg
zempliorių grynais. Stepui Zobar
skui paskelbus prenumeratos vajų 
atsirado nepilnai 200 prenumera
torių. Knygos išleidimas atsidūrė 
dideliuose sunkumuose. Tuos sun
kumus nugalėti padėjo trys tau
tiečiai geradariai: Juozas Bačiū- 
nas, visuomet paremiąs lietuviškos 
kultūros pasireiškimus, ir du jau
nesnieji lietuvių verslininkai — J. 
Kazickas ir J. Valiūnas. Tuo bū
du mūsų dailiosios prozos kūrė
jai pirmą kartą visu būriu, Stepo 
Zobarsko didelių pastaangų dėka, 
išėjo į platųjį angliškai kalbantį 
ir skaitantį pasaulį.

štai jie: Vincas Kudirka, Jo
nas Biliūnas, Šatrijos Ragana, An
tanas Vienuolis, Vincas Krėvė, 
Ignas Šeinius, Jurgis Savickas, 
Juozas Grušas, Vytautas Alantas, 
Vincas Ramonas, Antanas Vaičiu
laitis, Jurgis Jankus, Nelė Maza- 
laitė, Petras Cvirka, Stepas Zo- 
barskas, Marius Katiliškis, Algir
das Landsbergis ir Aloyzas Baro
nas. šių rašytojų kūrinius vertė 
pats redaktorius Stepas Zobars- 
kas, jo duktė Nijolė ir kiti vertė
jai. Parinkti, redaguoti ir vertimų 
kalbą išlyginti talkino amerikie
čių rašytojas prof. Charles An- 
goff iš Newjorko universiteto. 
Profesorius Charles Angoff kny
gos įžangoje pasidžiaugia nauju 
literatūrinio žavumo pasauliu, ku
riuo nevienas svetimtautis pasi
grožės ir tinkamai įvertins. Kny
gos aplankas tautiniais motyvais 
papuoštas P. Osmolskio. šis leidi
nys ypatingai atžymėtiems ir tu
rės nepaprastos reikšmės ateities 
darbams. a.

Kiek anksčiau, 1958 metais, Ste
pui Zobarskui pasisekė geroje 
amerikiečių leidykloje išleisti ang
lų kalba mūsų 45 rinktinių lietu
viškų pasakų rinkinį “Lithuanian 
Folk Tales”, dailininkės Ados 
Korsakaitės gražiai iliustruotą.

Šios dvi gražiai išleistos ang
lų kalba knygos šiomis dienomis 
Krašto Kultūros Tarybos Litera
tūrinės Sekcijos pastangomis pa
teko į Viešąją Melburno Biblio
teką ir į Tautinę Biblioteką Can- 
berroje. Lituanistinė Sekcija da
rys žygių, kad kiekviena žymesnė 
australų biblioteka didesniuose 
miestuose šias minimas knygas 
turėtų. Kaip pirmieji literatūros 
šaukliai turi atverti angliškai kal
bančiam ir skaitančiam langą į 
lietuvių dailiosios literatūros ‘pa
saulį ir įrodyti, kad lietuvis turi 
jautrią širdį, aštrų protą, yra se
nos kultūros ir brandaus meno 
atstovas. Kiekvienam lietuviui, 
bendraujančiam su svetimtaučiais, 
šios knygos gali tinkamai pasitar
nauti, jas padovanojant svetim
taučiui bičiuliui. Jos sukels pasi
didžiavimą ir gilesnį tautiškumo 
pajautimą mūsų jaunojoj kartoj, 
nes jaunesnieji dažnai pasako, 
kad “nieko įdomaus nėra lietu
viškai pasiskaityti”.

Minimų knygų kainos: “Lithu
anian Folk Tales” — £ 2.0.6 ir 
“Selected Lithuanian Short Sto
ries — £ 2.5.0.

Kas iš tautiečių norėtų įsigyti 
šias Stepo Zobarsko knygas Aus
tralijoje, gali pasinaudoti paslau
ga šiuo adresu: A. Krausas, 4 
Grandview Ave., Maribyrnong, 
Vic.

A. KRAUSAS
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Sukūrus naują šeimos židinį, 
ELENĄ DUBULSKYTĘ 

ir
VIKTORĄ BALTUTI

sveikina ir daug nuoširdžios šeimyninės laimės linki 
Sydnėjaus Sporto Klubo “Kovo” 
Valdyba ir visi sportininkai

XI SIOS SPORTO ŠVENTES NAUJIENOS
šių metų Australijos lietuvių 

Sporto šventė jvyks gruodžio 27 
— 31 dienomis Sydnėjuje, kuriai 
vadovaus Sydnėjaus lietuvių Spor
to Klubas “Kovas”, šiais metais 
Sydnėjuje be sporto šventės įvyks 
ir Lietuvių Kultūros Dienos, to
dėl sydnėjiškiai lietuviai tikisi be 
šventės dalyvių matyti ir didelį 
skaičių svečių. Viena iš svarbiau
sių problemų yra visų dalyvių ap
gyvendinimas, kuriuo rūpinasi 
specialiai sudarytas komitetas, va
dovaujamas Sydnėjaus Apyl. ir 
Sp. Klubo “Kovo” pirmininko V. 
Augustinavičiaus. Sydnėjiškiai lie
tuviai, galintieji priimti pas save 
atvykstančių svečių, jų tarpe ir 
sportininkų, prašome pranešti p. 
V. Augustinavičiui ar bent ku
riam Kovo valdybos nariui.

I-SIOS DIENOS PROGRAMA
Sporto šventės rengėjai, dar ne

turėdami iš visų klubų tikslių da
vinių, sustatė provizorinę progra
mą, kurios atidarymo šventės die
notvarkė yra čia pateikiama:

Gruodžio 27 d. 12 vai. iškilmin
gos pamaldos visiems sporto šven
tės dalyviams; 2 vai. p.p. bendri 
pietūs sportininkams ir visiems 
kviestiniams svečiams Centriniuo
se Lietuvių Namuose Redfernc;
4.30 v. p.p. Oficialus šventės ati
darymas Newtowno Police Boy s 
krepšinio salėje; 5.30 I-sios krep
šinio rungtynės (moterų); 6.20 v. 
Sydnėjaus lietuvių studentų paro
domosios “Judo” sporto varžybos;
6.30 v. vyrų krepšinio rungtynės 
tarp studentų ir šventės dalyvių 
rinktinių; 7.30 v. “Judo” parodo
mosios varžybos; 7.40 v. krepši
nio rungtynės (greičiausiai mote
rų).

ŽAIDYNIŲ VIETOS
Nenorėdami kartoti ankstyves

nių klaidų, rengėjai nori pravesti 
visas sportines varžybas juo ar
čiau viena kitos, kad žaidėjams ir 
žiūrovams nesusidarytų sunkumų 
nugalėti nuotolius. Krepšinio ir 
tinklinio, taip pat ir atidarymo 
bei uždarymo iškilmės vyks New
towno Policijos Klubo naujai at
remontuotoje salėje, kuri yra vi
sai netoli nuo Centrinių Redfer- 
no Lietuvių Namų. Manoma, kad 
pasiseks šios salės ir kitas mažes
nes patalpas gauti stalo tenisui ir 
gal būt šachmatams. Jei ne, tai 
šios varžybos vyks Redferno Lie
tuvių Namuose. Lauko tenisas bus 
žaidžiamas netoliese esančiose 
Camperdowno aikštelėse.

PUNKTUALUMAS 
IR TVARKA

Rengėjai įspėja visus šventės 
dalyvius, kad visų iškilmių ir 
rungtynių metu bus laikomasi 
ypatingai griežto punktualumo ir 
tvarkos. Komandoms ir indivi
dualiems žaidėjams nustatytu lai
ku nesant rungtynių vietoje, po

5-kių minučių laukimo bus už
skaitytas beprotestinis pralaimė
jimas. šventės atidarymo ir užda
rymo iškilmėse turi dalyvau
ti visi šventės dalyviai be jokių 
išimčių pilnose savo išeiginėse ar 
sportinėse uniformose. Nedalyva
vimo atveju, klubo nedalyvavimas 
bus iškeltas pirmininkų ir atsto
vų susirinkime, prašant jį nubaus
ti. Pavieniai sportininkai už ne- 
sportišką ar nedrausmingą elgesį, 
jeigu toks pasitaikytų, gali būti 
vietoje diskvalifikuoti, perduo
dant tolimesnę eigą Atstovų Susi
rinkimui.

ŠVENTĖS VADOVAI
Rengėjai pakvietė šiuos asme

nis paskiroms šventės šakoms va
dovauti: Krepšiniui — A. Laukai
tį ir V. Narbutą; Stalo tenisui — 
V. Binkį ir R. Liniauską; Tink
liniui — A. Merūną (adelaidiš- 
kis) ir vieną vietinį sydnėjiškį; 
Lauko tenisui — I. Bieliūną ir 
šachmatams (galutinai dar nenus
tatyta). Bendruoju šventės reikalų 
vadovu yra pakviestas S. Jūraitis.

Visos šventės varžybos vyks 
“kiekvienas su kiekvienu” taškų 
sistema, išskyrus tinklinį, kuriam 
bus pritaikyta dviejų minusų sis
tema. šventės metu įvyks ir bau
dų mėtymo varžybos.

GERIAUSI BENDRADARBIAI
ALFAS V-ba, suprasdama di

delę reikšmę “Mūsų Pastogės” 
Sporto Skyriaus, nutarė paskirti 
tris dovanas darbščiausi e ms Spor
to Skyriaus bendradarbiams. 
Dviems dovanoms bendradarbius 
išrenka Sporto Skyriaus redakto
rius, kai vieną dovaną savo nuo
žiūrą skiria pati ALFAS Valdy
ba. šios dovanos bus įteiktos iš
kilmingųjų pietų metu.

KITOS ŠVENTĖS NAUJIENOS
★ Iškilminguosius pietus spor

tininkams ir kviestiniams svečiams 
sutiko parengti Sydnėjaus Soc. 
Globos Moterų D-ja, kuri, ateida
ma sportininkams į talką, parodė 
nuoširdų mūsų sportuojančio jau
nimo supratimą, žinant mūsų mo
terų puikius kulinarinius gabu
mus, pietūs tikrai turės būti iš
kilmingi.

★ Adelaidės sportininkai j šven
tę atvyksta kompaktiškai vienu 
autobusu, nors, žinoma, būdami 
atsargūs, prieš tai jie išsiunčia 
vieną savąjį žvalgą, senąjį spor
to veteraną A. Merūną, kuris į 
Sydnėjų atvyksta traukiniu jau 
gruodžio 26 d. rytą. Pirmą kartą 
bebūnant Sydnėjaus didmiestyje, 
įdomu, ar tik senasis sporto vil
kas nepaklys jame. Kojų poilsiui 
gal būtų pravartu atsivežti ir 
adelaidiškę “točkę”, su kuria 
jam teko važinėtis po Adelaidės 
sporto aikšteles.

★ N. Metų balius šiais metais 
bus ypatingai šaunus ir jis vyks

Newtowno Policijos Klubo salėje. 
Rengėjai, norėdami suteikti sve
čiams gerą nuotaiką iš Melburno 
išsikvietė garsiąją B. ZABIELOS 
vadovaujamą muzikos kapelą, kuri 
ne tik jaunuosius “rock’n rolinin- 
kus”, bet ir mūsų vyresniuosius 
įstengs tinkamai pralisksminti. 
Baliaus metu pasirodys Sydnėjaus 
Tautinių šokių grupė, na ir, žino
ma, veiks puikus bufetas, kuriuo 
galės pasinaudoti ir po sunkių ko
vų nuo vadovų atsipalaidavę spor
tininkai.

★ šventei atžymėti yra išlei
džiama speciali šventės programa 
— leidinėlis, kurį redaguoja A. 
Laukaitis. Kiekvienam sporto klu
bui ir sportininkų bičiuliams stu
dentams, kurių daugumas atsto
vauja paskirus sporto klubus, yra 
skiriama po vieną puslapį. Ren
gėjai daro ir sporto šventės ženk
liuką, kuriam projektą paruošė 
dail. V. Ratas.

★ Šventės metu pagrindinėje 1 
krepšinio salėje veiks bufetas — 
užkandinė, todėl visiems daly
viams ir svečiam? nereiks toli ieš
koti sau troškulio numarinimo vie
tos, nes, kaip oro spėjikai prane
ša, švenčių metu Sydnėjuje gali 
būti šiltoka.

VISIEMS SPORTO KLUBAMS
Norint sudaryti Studentų ir 

Likusiųjų šventės dalyvių krepši
nio rinktines, visi sporto klubai 
prašomi kuo greičiau pasiūlyti iš 
savųjų komandų žadėjus, nedau
giau kaip po tris, šių rinktinių 
sudarymui. Studentų rinktinėje 
gali žaisti tik Australijos univer
sitetų studentai, atsovaują savąjį 
sporto klubą XI-je Sporto šven
tėje Sydnėjuje.

KOVO KREPŠININKŲ-KIŲ 
ŽINIAI

Kovo vyrai ir moterys, atstovau
ją klubą krepšinio rinktinėse, pra

šomi be jokių pasiteisinimų daly
vauti krepšinio treniruotėse kiek
vieną sekmadienį punktualiai nuo 
9 vai. ryto Newtowno Policijos 
Klubo salėje. Vyrų rinktinę pa
ruošia A. Laukaitis, kai moterų — 
V. Binkis.

NAUJA ŠEIMA
Lapkričio 19 dieną Melburne su

kūrė naują šeimos židinį “Mūsų 
Pastogės” Sporto Skyriaus nuola
tinis bendradarbis, veiklus Mel
burno sportininkų veikėjas V. 
BALTUTIS su E. DUBULSKYTE. 
Jaunoji pora, po vestuvių nuola
tiniam gyvenimui, pasirinko Ade
laidės miestą, kur, reikia tikėtis, 
jaunieji ir toliau dalyvaus lietu
viškajame sportiniame gyvenime.

Sveikindamas jaunavedžius, lin
kiu geriausios sėkmės nauja
me šeimos gyvenime ir, kar
tu su visais Australijos lietuviais 
sportininkais, tikiu ir toliau mielą 
bendradarbį matyti su savo raši
niais Sporto Skyriuje.

Sp. Sk. Redaktorius

★ 17-jų Lietuvos futbolo pirme
nybių lentelė po 4-rių rungtynių 
atrodo taip: KPI — 8 tšk., Pane
vėžys — 7 tšk., Elnias — 7 tšk., 
Plungė — 6 tšk., kai antrame po
grupyje pirmauja Kauno Inkaras
— 7 tšk., Marijampolės Šešupė
— tšk., Klaipėda — 6 tšk., Kre
tinga — 5 tšk. Kol kas daugiau
siai įvarčių įmušė marijampolie
čiai: Naumaitis — ir Kižys — 5.

★ Lenkijos krepainioo meisteris 
Legija viešėjo Kaune ir pirmas 
rungtynes su Kauno Audiniais 
baigė lygiomis po 63. Sekančią 
dieną, susitikę su Žalgiriu, lenkai 
pralaimėjo 74:66. Nuvykę į Pane
vėžį, lenkai nugalėjo miesto rink
tinę — 70:63.

A.M.

| Puikiausios kokybės, aukščiausios klasės 8
| BELMORE MĖSOS SKANĖSTAI |

Higijieniškai parengti, skoningi delikatesai (įvairiausios rūky- g 
tos mėsos rūšys), kurių yra plačiausias pasirinkmas.

DAŽNIAU, NEI PRIES TAI, YRA KLAUSIAMA
I I
| BELMORE VARDO SKANĖSTŲ |

Telefonai: UL 1611 — UL 1232

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

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

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

ARBA SYDNEY CITY WB 3795.

I
 BELGRADE ESTATE AGENCY |

Savininkas — R. Stoikovich,
SCHOOL OF ARTS, HUME HIGHWAY, LIVERPOOL $

Parduoda namus, sklypus, farmas ir biznius. 'Kalba rusų, į 
serbų, lenkų ir vokiečių kalbomis. XJ DRAUGIŠKIAUSIAI IR PIGIAUSIAI JUMS PATARNAUS J?

RADFORD’S FLORAL SERVICE
;*i Vainikai laidotuvėms, dovanų krepšiai ir kitos rinktinos gėlės. *

Siuntimas į užsienius.
J 117 CABRAMATTA ROAD, CABRAMATTA, Tel.: UB 1617 $

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS
JOSŲ BENDRUUOMENĖS NARIAMS! Sį

| L. PAGES Į
MONUMENTAL MASON,

10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — | 

g: sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklų mirusia* :g 
g: jam giminaičiui ar draugui pagerbti.

•:į moderni kontinentalinė moterų kirpykla (į 
LYDIA

Plaukų kirpimas, sudėjimas, dažymas, pusmetinė šukuo- į 
h sena ir nuspalvinimas.
n Adresas: Frisina Chambers, 359 Chapel Road, Bankstown. j

Tel. UY 4279. Kalbame įvairiomis kalbomis.

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

’: Siuntiniai gali būti pačių pokuoti ar standartiniai, už kuriuos • 
;; nereikia primokėti. Tarpininkauja Jums

NYMAN & SCHULTZ
SWEDEN, 

100 metų senumo ir patyrimo firma.
’; 44 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 pasiunčiamo paštu katalogus susipažinimui.

VIENINTELĖ TIKRA 
VODKA

ORIGINALIOSE BONKOSE, KURI VADINASI

STOLIČNAJA
YRA VISADA GAUNAMA PAS

M. PETRONĮ, 
152 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. Tel. UJ 5727.

Joi norite pirkti CANBERROJE

I
* NAMUS arba BIZNĮ, |

Jums draugiškai patarnaus ir paskolas parūpins X

CITY ESTATE AND BUSINESS BROKERS
GROUND FLOOR MLC BLDG., CITY — CANBERRA A.C.T.
Telof. J 4785 privatus J 2943 j;

***+*++**««+«+**«4*«******«+**«**+«««*****+*«+*4

BROWNEJONES LTD
VISIEMS LABAI SVARBI INFORMACIJA

1, NORFOLK PLACE, LONDON W. 2, ENGLAND.
B?!

iI

>
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KAS UŽSAKYS IKI 1961 METŲ VASARIO MĖN. 10 DIENOS MŪSŲ FIRMOJE SIUNTINĮ, NEMAŽESNI KAIP 25 SVARŲ VERTĖS, 
— GAUS IŠ FIRMOS NEMOKAMAI 3J YDS. MEDŽIAGOS VYRIŠKAM KOSTIUMUI, ARBA 3 YDS. MEDŽIAGOS MOTERIŠKAM 
KOSTIUMUI, DVIGUBO PLOČIO, BE JOKIŲPRIMOKĖJIMŲ.
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.G

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 mūsų kai
noraščiuose.
Į visas išvardintas kainas įeina ir sovietų muito mokesčiai. 
Pasiskubinkite pasinaudoti šia privilegija.

1. 3.8

1.11.3
1.18.3

PREKES SEKANČIAI:

PATS LAIKAS SUSIRŪPINTI KALĖDŲ DO 
VANŲ 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.

J

5 ?!
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8 MOŠŲ P AS TOG t 1960 m. lapkričio 18 d.

hOsu pastogė
SYDNĖJUS

PAMALDOS
Lapkričio 27 d. — pirmas Ad

vento Sekmadienis.
Lapkričio 27 d. pamaldos Went- 

worthville Karmelitų bažn. 10 
vai. 45 min.

Lapkričio 27 d. Wollongong 
apylinkių lietuviams pamaldos W. 
Katedroj 5 vai. po pietų. Pamal
dose dalyvaus ir giedos Sydnėjaus 
ateitininkai, užbaigdami savo iš
kylą, kuri vyks Stuart Park — 
North Wollongong.

Gruodžio 2d. — pirmasis penk
tadienis. Išpažintys Bass-Hills 
bažn. nuo 7 vai. vak.

Gruodžio 4 ir 18 d.d. pamaldos 
Bankstowne St. Brendan’s bažn. 
10 vai. 45 min.

Gruodžio 5 — 9 d.d. būsiu iš
vykęs į kunigų rekolekcijas Man
ly.

KALĖDŲ EGLUTĖ
Camperdowno sekmadienio mo

kyklos užbaigimas ir Kalėdų eglu
tė vaikams — gruodžio 11 d. — 
sekmadienį po pamaldų Camper
downo salėje. Kviečiami visi arti
mesniųjų apylinkių ir nelanką 

mokyklos vaikučiai su tėveliais. Tik 
iš anksto pranešti bei susitarti.

PRIEŠKALĖDINĖ IŠPAŽINTIS
Paskutinį Advento sekmadienį 

— gruodžio 18 d. Camperdowne 
prieškalėdinė išpažintis ir Komu
nija. Svečias kun. S. Gaidelis, 
S.J. išpažinčių klausys šeštadienį 
(17 d.) nuo 5 — 7 vai. vak., sek

madienį nuo 8 vai. ryte iki pamal
dų, kuriose pasakys pamokslą.

K.P.B.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

šiais metais Kariuomenės šven
tės minėjimą Sydnėjaus lietuviai 
ruošia gruodžio 4 d. tuoj po lie
tuviškų pamaldų Camperdowno 
parapijos salėje.

Smulkesnė informacija bus pa
teikta vėliau.

M.P.I.

BENDROS KOČIOS 
SYDNĖJAUS LIETUVIAMS

Sydnėjaus Lietuvių Namų Tary
ba ir A.L.B. Sydnėjaus Apylinkės 
V-ba ruošia bendras Kūčias Cent
riniuose Lietuvių Namuose Red- 
ferne.

Smulkesnė informacija sekan
čiuose “Mūsų Pastogės” nume
riuose.

M.P.I.
ATEITININKŲ IŠKYLA

Sydnėjaus ateitininkai organi
zuoja pirmąją savo iškylą į gam
tą, kuri įvyks š.m. lapkričio 27 d. 
(sekmadienį). Išvykstame 9 vai. 
iš ryto nuo “Dainavos” salės Ban
kstowne. Kadangi vykstama savo
mis transporto priemonėmis, tai 
neturintieji savo mašinų prašomi 
susirinkti anksčiau, kad būtų ga
lima šį reikalą sutvarkyti.

Iškylos vieta — Stuart Park pa
jūris, nesiekiant Wollongongo. 
Smulkesnės informacijos bus su
teikta prieš išvykstant prie “Dai
navos” salės, gi vėliau atvyku-

STATUTINIU KELIU
(l p. J. MEILIŪNO STRAIPSNĮ “M.P.” 60.X.26. 

“NE TUO KELIU”)
Ilgas įrodinėjimas, kad visuo

tinis D-nės susirinkimas yra vy
riausias b-nės reikalų sprendėjas, 
yra laužimasis į atviras duris. 
Statuto 17 str. nepalieka tuo rei
kalu jokių abejonių ir niekas to 
nebando ginčyti. Bet statutas ski
ria du visuotinio sus-mo atveju: 
1) kada sus-me dalyvauja bent 
pusė b-nės pilnateisių narių plius 
vienas ir 2), kada jame dalyvauja 
mažesnė b-nės pusė. Pirmuoju at
veju, statutas tokiam sus-mui pri
pažįsta neribotą teisę, nes prilei
džiama, kad b-nės didesnioji da
lis, pagal demokratinius princi
pus, gali atstovauti ir mažesniąją. 
Antruoju atveju, kad susirinkusio
ji mažuma nesiimtų kalbėti visais 
reikalais b-nės daugumos vardu, 
statuto 20 str. tokio sus-mo galią 
apriboja šiais žodžiais: “... ta
čiau jis tegali tarti tuos dalykus, 
kurie buvo pažymėti sus-mo dar
botvarkėje.” Taigi, mažumos, t. 
y. antrasis tą pat dieną šaukia
mas sus-mas, tegali daryti spren
dimus tik tais klausimais ar rei
kalais, kuriam jis buvo šauktas 
ir į kurį susirinko ta dienotvar
ke suinteresuoti b-nės nariai. 
Esant kitai dienotvarkei, visai na
tūralu, gali būti ir kitas sus-mo 
sąstatas ir dalyvių skaičius, tuo 
pačiu ir kitas sprendimas.

Kalbamąją dieną pirmasis sus- 
mas dėl kvorumo stokos neįvyko. 
Kad antrasis sus-mas tegalėjo 
sprendžiamąja galia svarstyti jai 
patiektą dienotvarkę — statutinis 
patvarkymas. Kad “einamieji rei
kalai” nėra dienotvarkės punktas, 
kuriame mažumos (neturinčio 
kvorumo) susirinkimas darytų pri
valomus nutarimus esminiais klau
simais, rodos, savaime aišku. Kad 
L.N. Klubo klausimas, paties p. 
J. Meiliūno žodžiais “nors ir ne 
naujas, bet ligi šiol tebėra Mel
bourno b-nei aktualus ir neišnarp
liotas” nėra eilinis “einamasis 
reikalas”, o vienas iš rimčiausių, 
kurio neatsargus sprendimas ga
lėtų pakeisti dabartinę Melbourno 
b-nės organizacinę struktūrą — 
niekam nepaslaptis. Tokiu būdu, 
kiek tai liečia einamuose reika
luose pasidalinimą nuomonėmis 
bet kuriuo klausimu, niekas tos 
teisės neginčyja, bet kiek tai lie
čia padarytą balsavimu sprendi
mą, taikomą ir privalomą valdybai 
— nekalbame ar jis atitinka "v-bos 
nusistatymą ar ne — jis yra ne
statutinis ir v-bos jis negali rišti. 
Netenka kalbėti apie “moralinį 
svorį” nevykdyti sus-mo nutari
mų, jeigu tie nutarimai padaryti 
prieš mūsų rašytą teisę, t.y. A.L. 
B-nės Statutą.

Tenka stebėtis, kad p. J. Meiliū
nas, matyt, pats netikėdamas sa
vo išvedžiojimų stiprumu, prisi
mena “37 ir 74” rezoliuciją ir jos 
atšaukmą trečiame iš eilės sus-me 
ir pastebi: “Tada statutas yra 
leidęs... ”

Kaip b-nės nariui, man yra la
bai nemalonu prisipažinti, kad 
“37 ir 74” rzoliucija yra įvykęs 
faktas mūsų bendruomeniniame

gyvenime. Pasinaudojant einamų
jų reikalų priedanga, b-nės susi
rinkimas buvo iš pasalų padarytas 
viešu teismu. Lietuvių B-nės sta
tute nė raidėj nė dvasioj neran
dame, kad sus-mas perimtų teis
mo funkcijas. Tam yra atskira ins
titucija. Norėti, kad tam mūsų 
nesusipratimui pašalinti būtų pri
duota teisinė firma, yra tyčioji
masis iš pagrindinių žmogaus tei
sių, apie kurias mes taip balsiai 
kalbame. Todėl statutas ir aprė- 
žia neturinčio kvorumo sus-mo 
kompetenciją, kad mūsų sus-mai 
nepasidarytų netikėtinumų lote
rija.

Dėl šališkumo. Ar mes turime 
kitą žodį, negu šališkumas, nusa
kyti tam faktui, kad jei sus-mo 
pirmininkas duoda eilei kalbėtojų 
pasisakyti už ir prieš, bet neduo
da pasisakyti v-bai, kuriai ta rezo
liucija tiesioginiai taikoma, nes 
sus-mo pirmininkas nerado reika
lo v-bos “pašaukti atsakyti valdo
mojo organo vardu”? “Apyl. v- 
ba, primesdama šališkumą kitiems, 
tokiu savo elgesiu pati tapo ša
liška”. Kuo? Ar to nemalonaus 
fakto konstatavimu? Ar dėl to, 
kad V-bos nuomonė nesutinka 
L.N. Klubo reikalu su p. J. Mei
liūno, kuris yra ir to klubo tary
bos vice-pirmininku? Ar iš viso, 
kad valdyba turi nuomonę ben
druomenę liečiančiais klausimais"

Jokia žodžių jūra nepajėgs pa
skandinti įvykusių faktų. Joks 
ironijos kiekis nenuslopins teisės 
ir teisėtumo. Juozo Petraičio ir 
p. J. Meiliūno asmeniškas presti
žas v-bos visai neliečia, bet v-bai 
yra labai svarbus Melbourno Apy
linkės V-bos ir tos v-bos pirminin
ko, kaip pareigūno, prestižas, nes 
po šios v-bos ir po šio p-ko ateis 
kitos ir kiti. Ponas J. Meiliūnas 
siūlo valdybai rezoliucijos reikalu 
užuot rašius, jo nuomone, insi
nuacijomis paremtus pareiškimus, 
atsiklausti pačios b-nės narių vi
sumos.

Valdyba ligi šiol vengė liesti 
bet kurių problemų, kurių viešas 
svarstymas dar labiau pagilintų tą 
skilimą, kuris, visų mūsų nelai
mei, mūsų bendruomenėje nesu
laikomai vyksta. Tad v-ba tos at
sakomybės ir dabar negali imtis. 
Rezoliucijos iniciatoriai, iš kitos 
pusės, tos atsakomybės neturi, to
dėl jie gali pasinaudoti statuto 
18 str., kuris sako: ”... Ketvir
tadaliui apylinkės turinčių teisę 
balsuoti narių... raštu pasiūlius 
ir svarstytinus klausimus nuro
džius, Apyl. V-ba turi sukviesti 
apylinkės susirinkimą, ne vėliau 
dviejų savaičių siūlymą gavus”.

Ir taip, Valdyba gal ir eina ne 
tuo keliu, kuriuo norėtų p. J. Mei
liūnas, bet kadangi tų kelių pasi
darytų labai daug, jei v-ba būtų 
įpareigota laikytis visų jai nurodo
mų, ji stengiasi, kiek gyvenimas 
leidžia, laikytis arčiausia statuti
nio kelio ir kviečia visus b-nės na
rius bendrakeleiviais.

J. Petraiti*, 
A.L.B. Melbourno Apyl.

V-bo. P-ka*

siems į išvykimo vietą bus palik
tas planas. Vykstantieji pasiima 
visas sporto priemones, maudymo
si kostiumus ir pan.

Esant lietingam orui, iškyla ne
įvyks. 5 vai. p.p. Wollongongo 
Katedroje yra pamaldos Wollon
gongo lietuviams, tai iškylautojai 
prašomi dalyvauti šiose pamaldo
se. Po pamaldų įvyks ateitininkų 
susirinkimas Katedros salėje Wol- 
longonge, į kurį kviečiami kuo 
skaitlingiau atsilankyti svečius ir 
wollongongiškius. Diskusinę pas
kaitą lietuvybės išlaikymo tema 
paruošė studentė Laima Zarem
baitė.

Sydnėjaus MAS Valdyba

PRANEŠIMAS
ABITURIJENTŲ MOTINOMS
Kaip jau buvo minėta, Sydnė

jaus ir apylinkių lietuviams abitu- 
rijentams yra 1961 m. sausio 14 
d. rengiamas Dainavos salėje pa
gerbimo pobūvis.

Abiturijentams Pagerbti Komi
sijos pirm. N. žygienė prašo visų 
abiturijentų motinas š.m. lapkričio 
26 d. (šeštadienį) 6 v.v. atvykti 
į 88 John Str., Cabramatta, pasi
tarimui.

Kurios motinos minėtą dieną 
negalėtų pasitarime dalyvauti, 
prašomos paskambinti pirmininkei 
telefonu UB 2899 kasdieną iki 
6 vai. vak. - M.P.I.

PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS
Š.m. rugsėjo 25 d. Sydnėjaus 

Lietuvių Namų metiniame susi
rinkime išrinktoji Taryba yra pa
siskirsčiusi pareigomis:

Pirmininkas — V. Simniškis, 
779 Elizabeth str., Zetland, tel. 
MX 2120; vicepirm. — E. Kola- 
kauskas, 32 Auburn Rd., Auburn, 
tel. YX 5379; sekretorius — V. 
Danta, 66 Cross str., Guildford, 
tel. YU 8422 ir kasininkas — M. 
Petronis, 152 Liverpool Rd., En
field, tel. UJ 5727.

Sydnėjaus Lietuvių Namų ad
resas: 20 Botany Rd., Alexandria, 
N.S.W., tel. MX 3043.

M.P.I.
KVIEČIAMI TALKININKAI
Paprastai prieš šventes kiek

vienas gyventojas savo namuose 
atlieka “švaros savaitę”, kad jau
kioje nuotaikoje galėtų praleisti 
švenes giminių ar bičiulių draugi
joje.

Sydnėjaus Lietuvių Centrinių 
Namų Tarybai per šias šventes

DAILĖS PARODA
šių metų pakaigoje, t.y. gruo

džio mėn. 27-30 d.d., tuo pačiu 
laiku, kai vyks įvairiausi mūsų 
organizacijų suvažiavimai ir lie
tuviškąją kultūrą demonstruosime 
Meno Dienų pasirodymuose, Syd
nėjaus ir apylinkių (N.S.W.) me
nininkai ruošia Dainavos salėje 
Bankstowne Dailės Parodą.

Parodos lankymas laisvas vi
siems.

Sydnėjaus ir apylinkių dailinin
kai kviečiami su savo darbais pa
rodoje dalyvauti.

M.P.I.

bus ftialonios progos ypatingai 
daug priimti svečių, nevien syd- 
nėjiškių, bet ir iš visos Austra
lijos. Todėl Taryba nutarė neati
dėliojant pradėti pagrindinį namų 
aptvarkymą. Pageidaujama: sta
liai, dažytojai, tinkuotojai, elekt-> 
rikai, plamberiai ir visi geros va
lios talkininkai.

Kadangi šiems darbams atlikti 
susidarys tam tikros išlaidos, Ta
ryba pageidauja, kad paremtų fi
nansiniai tie, kurie negalės prisi
dėti savo darbu. Aukas siųsti ka
sininkui M. Petroniui adresu: 152 
Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. 
Taip pat aukas galima įteikti 
kiekvienam Tarybos nariui arba 
Liet. Namų budėtojui savaitga
liais.

Aukotojų pavardės bus skelbia
mos Mūsų Pastogėje.

Talkos darbai bus vykdomi sa
vaitgaliais, todėl talkininkai pra
šomi vykti tiesiai į Lietuvių Na
mus — 20 Botany Rd., Redfern.

Norintieji iš anksto susitarti dėl 
laiko ar kitais reikalais, prašomi 
skambinti V. Dantai po darbo va
landų telef. YU 8422 arba šešta
dieniais Lietuvių Namų telef. 
MX 3043.

Sydnėjaus Liet. Namų Taryba

CABRAMATTA
RENGIASI IŠKYLAUTI

Š.m. lapkričio 27 d. 10 vai. ryto 
Cabramattos Apylinkės Valdyba 
ruošia iškylą į Vallacią.

Ten yra labai graži vieta — 
ežeras ir upė, todėl kiekvienas, 
galės maloniai praleisti laiką.

Norintieji pasimaudyti turės 
gražios progos tam malonumui, o 
kas mėgsta sportą, galės čia gry
name ore pažaisti įvairius žaidi
mus.

Kadangi netoliese yra Warra- 
gamba Dam — tvenkinys, kuris 
aprūpina Sydnėjų vandeniu, tai 
ir tą vietą galėsime aplankyti.

Kviečiame visus Sydnėjaus tau
tiečius iškyloje dalyvauti.

Renkamės prie “Rūtos” krau
tuvės Cabramattoje 10 vai ryto.

Mėgstantieji alutį ten pat ga
lės jo gauti.

Vykstama savo priemonėmis.
Apylinkė* Valdyba

LIETUVI,
PATS DALYVAUK JR KITĄ PARAGINK DALYVAUTI

LIETUVIU MENO
DIENOSE

SYDNEY MIESTE

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

DAINŲ ŠVENTĖ
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 

įvyksta

LITERATŪROS IR DAINOS 
VAKARAS

Su savo kūryba dalyvauja: P. Andriušis, A. Gasiūnas, J. Gū
žius, J. Janavičius, J.A. Jūragis, 
V. Kazokas, K. Kunca, P. Pilka, E. 
Rataiskienė, M. Slavėnienė, J. 
Mikštas.

Koncertinėje dalyje: solistė A. Binkevičiūtė — Gučiuvienė ir 
pianistė Mis* D. Oldham.

Įėjimas: 15/- ir 12/-.
— ★ —

GRUODŽIO 27 — 30 D.D. LIETUVIŲ DAILININKŲ
DAILĖS PARODA

DAINAVOS SALĖJE BANKSTOWNE 
Įėjimas laisvas.

— ★ —
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.
Krašto Kultūros Taryba

PADĖKA
Amžinos atminties mūsų brangiam vyrui ir tėvui Pranui 

Zenkevičiui mirus, nuoširdžiai dėkojame dvasiškiams, Geelongo 
organizacijoms, choristams, velionies ir mūsų šeimos darbo 
draugams, prieteliams iš Melburno ir kitur už dalyvavimą laido
tuvėse, išreiškimą užuojautos gėlėmis, vainikais, žodžiu, raštu 
bei spaudoje, už maldas ir kitokį suraminimą mūsų skausmo 
valandoje.

Nuliūdusi Zenkevičių šeima: našlė, sūnus, duktė ir žentas

WOLLONGONGAS
ŠAUKIAMAS VISUOTINAS 

SUSIRINKIMAS
Š.m. lapkričio 27 d. tuoj po lie

tuviškų pamaldų Wollongongo ka
tedroj šaukiamas visuotinas Wol
longongo Apyl. susirinkimas, ku
ris vyks prie Katedros esančiose 
patalpose.

Dienotvarkėje: Atstovų į Kraš
to Tarybą rinkimas ir einamieji 
reikalai.

Nesusirinkus kvorumui, po pu
sės valandos čia pat šaukiamas 
kitas susirinkimas, kuris pagal 
ALB-nės statutą bus laikomas tei
sėtu. Valdyba

MELBURNAS
MINĖJIMAS — POBŪVIS

Lietuvių Karių Sąjungos Ra
movė Melburno skyrius ren
gia lapkričio 23 dienos minėjimą 
— pobūvį.

Minėjimas įvyks š.m. lapkričio 
26 dieną (šeštadienį) Sailors and 
Soldiers Memorial Hall salėje, 150 
Hoddle str. Abbotsford (šalia 
Collingwoid Town Hall). Pradžia 
19 valandą.

Sąjunga prašo atsilankyti visus 
buvusius karius, ypatingai savano
rius ir Vyčio Kryžiaus kavalierius, 
o taip pat ir visus prijaučiančius 
visuomenės narius.

“Ramovės” Valdyba

BANKSTOWNAS
VISI l “DAINOS” KONCERTĄ
Kasmet mes išgyvenome trumpą 

džiaugsmo akimirką, kai klauso
me Sydnėjaus lietuvių choro dar
niai skambančios dainos jos tra
diciniame koncerte.

šiais metais mes kreipiame 
ypatingą dėmesį į š.m. lapkričio 
26 d. ruošiamą “Dainos” choro 
koncertą “Dainavoje”, nes choras 
padainuos eilę dainų, kurios yra 
parengtos ateinančiai Dainų šven
tei.

Ne vien dėl malonumo savo ap

silankymu paremkime mūsų dai- 
norius, bet ir iš tautinės parei
gos. M.P.I.

Į SKAITYTOJUS
“Mūsų Pastogės” kalendorius 

1961 m. jau baigiamas spausdinti 
ir greitai bus siuntinėjamas pil
nai už šiuo* metus laikraščio pre
numeratą apsimokėjusiems.

“M.P.” administracija todėl pra
šo paskubinti atsiteisti skolą už 
laikraštį ir jau užsisakyti “Mūsų 
Pastogę” 1961 metams.

“M.P.” redakcija prašo Kalėdų 
numerin sveikinimus ir skelbimus 
atsiųsti redaktoriaus adresu vė
liausiai iki š.m. gruodžio 10 d.

Pagal susidariusią tradiciją, 
sveikina lietuviškosios organizaci
jos savo narius, apylinkė* savo 
apylinkių bendruomenė* narius, 
lietuvių prekybos bei pramonės 
įmonės savo klijentus, o privatūs 
tautiečiai savo artimuosius, bičiu
lius ir pažįstamuosius.

Nedelskite su prenumerata ir 
kalėdiniai* sveikinimai* bei skel
bimais, ne* Kalėdų proga leidžia
ma “Mūsų Pastogė”, būdama žy
miai didesnė savo apimtimi, jau 
dabar ruošiama.

“M.P” REDAKCIJA 
IR ADMINISTRACIJA

PATIKSLINIMAI
Šiuo patikslinama š.m. rugpjū

čio mėn. 5 d. “M.P.” 32 Nr. iš
spaustas netikslus piniginės su
mos skaičius Sydn. Liet. Mot. 
Soc. Globos D-jos pranešime apie 
piniginį d-jos stovį.

Pastraipoje — “Iš p. Veblausko 
gauta £ 0.15.0 — turi būti 
“£ 15.10.0.”

Be to, praeitoje “St. žodžio” 
laidoje straipsnyje apie “Lietu
viškąjį liberalizmą” buvo klaidin
gai išspausta pacituoto autoriaus 
pavardė: vietoje K. Sruoga turėjo 
būti — K. Drunga. M.P.I.

ŠEŠTADIENĮ,
“DAINAVOS”

“D A I N O

LAPKRIČIO 26 D. 7 V.V.
SALĖJE BANKSTOWNE

S” CHORAS RENGIA

| TRADICINĮ KONCERTĄ
Programoje daug naujų dainų.

Po koncerto šokiai, bufetas, loterija ir t.t.

Bilietai gaunami prie įėjimo.

“DAINOS” CHORO VADOVYBĖ

S.L.S. Klubas “Kovas” kviečia visus į 
NAUJŲ METŲ SUTIKIMO

BALIU
kuri* įvyk* š.m. gruodžio mėn. 31 d. 7 vai. 30 min. vak.

NEWTOWNO POLICE BOYS CLUB SALĖJE
Muzika: B. Zabielos orkestras iš Melburno;
Bufetą*: Pigiomis kainomis bus galima gauti visus gėrimus;
Bilietai: Gaunami Centriniuose Lietuvių namuose kiekvieną sek

madienį nuo 2 vai. iki 8 vai. vak.
Stalų užsakymas: Vietos rezervuojamos tik tuomet, kuomet ap

mokama už bilietu*.

i
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S.L.S. KLUBAS “KOVAS’

NUOSAVUS NAMUS,

įmokėjus mažą depozitą,
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GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. 

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

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
Tel.: YL 7222 darbo laika. Po darbo — WJ 2272.
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