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VAKARAI IR RYTAI

TVIRTINA SAVO POZICIJAS
Tuo pačiu laiku posėdžiauja ir NATO ir sovietinio bloko viršūnių atstovai. 

Pavergtųjų tautų atstovų prognoze pasitvirtino.
Stebint laisvųjų Vakarų vals

tybių ir sovietinio bloko dabarti
nę laikyseną, krinta į akis didelis 
abiejų pusių judrumas cementuo
ti, stiprinti savo karines, politines, 
ūkines pozicijas — atsižvelgiant 
į pavojų iš galimo būsimo priešo.

VAKARUOSE
Lapkričio 21 d. Paryžiuje susi

rinko NATO (šiaurės Atlanto gy
nybos) organizacijos parlamenta
rų konferencija. (Gruodžio mėne
sį Paryžiuje įvyks ir NATO vy
riausybių atstovų konferencija). 
NATO vyriausias karinis vadas, 
amerikiečių generolas Norstad iš
dėstė konferencijai plačią Vaka
rų valstybių gynybos programą, 
pabrėždamas, kad vis dar veikia 
politinė, karinė ir ūkinė grėsmė iš 
Rytų. Generolo nuomone, eilinių 
kariuomenių svarbumas nesuma
žėjo ir atominių ginklų amžiuje. 
Bet Vakarų kariuomenes reikią 
geriau apginkluoti. NATO pajė
gos turi turėti pakankamą kiekį 
atominių ginklų. NATO pajėgos 
turi būti tokios stiprios, kad gali
mas priešas nuo agresijos būtų at
baidytas. Tačiau, jei priešas puo
limą staiga vis dėlto pradėtų, 
NATO pajėgos savo moderniškais 
ginklais turi galėti trumpiausiu 
laiku priešui ‘atmokėti”. Genero
las dar pastebėjo, kad NATO pa
starais trejais metais gerokai su
stiprėjo. Visuose svarbesniuose 
NATO komandų punktuose esą 
įkurdinti daliniai, kurie turi savo 
žinioje sprogmenis su atominėmis 
kapsulėmis.

Naujas veiksnys Vakarų gyny
bos pajėgumui sustiprinti — tai 
amerikiečių pradėtos plačiu mas
tu gaminti “Polaris” raketos, ku
rias galima iššauti net iš povande
ninių laivų, plaukiančių jūros gi
lumoje. šie povandeniniai laivai 
yra atomine energija varomi įr 
gali jūros gilumoje išbūti mėne
sius, net metus. Priešui sunku to
kius laivus susekti. “Polaris” ra
ketų viršūnėse įmontuotos atomi
nės kapsulės. Toji raketa skrenda 
ir taikliai pasiekia savo tikslą po
rą tūkstančių kilometrų ir dar to
liau. Vienas toks atominis povan
deninis laivas su “Polaris” rake
tomis neseniai pradėjo kursuoti 
šiaurės Atlanto jūroje. Amerikie
čiai esą linkę NATO vadovybei 
su laiku perleisti 12 tokių laivų. 
Amerika didina atominių pov. lai
vų su “Polaris” raketomis staty
bą. Naujai išrinktasis JAV pre
zidentas Kennedy ir jo bendradar
biai jau yra pakartotinai pareiš
kę, kad Amerika savo ginklavimo
si pastangas dar sustiprins...

RYTUOSE
Maskvoje dvi savaites vyko so

vietinio bloko viršūnių konferen
cija. Kai to bloko viršūnės suva
žiavo lapkričio 7 d. į Kremlių 
Spalio revoliucijos sukakties mi
nėjimui, visiems buvo aišku, kad 
Chruščiovas panaudos progą su
tarti “bendrą liniją” Vakarų atž
vilgiu. Kaip žinoma, tarp Chruš
čiovo ir Mao Tse Tungo tuo atž
vilgiu yra labai žymių nuomonių 
skirtumų. Kremlius gina (laiki
nės) koegzistencijos tezę, Raud. 
Kinija davė nekartą suprasti, kad 
ji j taikų sugyvenimą su Vakarais 

netiki ir “teisingą karą” (suprask: 
komunizmo naudai) laiko netik 
leistinu, bet ir būtinu. Pastaruoju 
metu Pekinas “dėl pasaulio akių” 
Chruščiovui lyg ir nusileido, pus
balsiai pritardamas jo koegzisten
cijos teorijai. Bet faktas, kad so
vietinio bloko viršūnių konferen
cija užtruko porą savaičių, aiškiai 
rodo, kad iki tikro vieningo susi
tarimo dar toli.

Tačiau yra aišku, kad nežiūrint 
sovietinio bloko ideologinio suski
limo to bloko ginklavimosi pastan
gos tęsiamos, ypač Sovietų Sąjun
goje. Rytų-Vakarų nusiginklavimo 
pasitarimai (New Yorke ir Žene
voje) ginklavimosi įkarštyje yra 
mažai pastebimi ir atsidūrė lyg 
kaž kokio užkampio pašnekesiuo
se.

MŪSŲ GYVENIMO AKTUALIĮOS
ALB KRAŠTO TARYBOS 1960 METŲ PAPRASTOSIOS SESIJOS, 
ĮVYKSTANČIOS SYDNĖJUJE 1960 M. GRUODŽIO MĖN. 28-30 D.D.

DARBOTVARKĖ
1960 m. gruodžio mėA. 28 d. — trečiadienį, Lietuvių Namuose, 

Redferne, 20 Botany Rd., Alexandria:

1) 9 vai. ryto Atstovų registracija;
2) 10 vai. ryto pamaldos St. Benedict parapijos bažnyčioje, ne

toli Centr. geležinkelio stoties — Broadway, Sydney;
3) 11 vai. ryto tęsiama atstovų registracija;
4) 12 vai. pietų pertrauka;
5) 13 vai. suvažiavimo atidarymas,
6) prezidiumo sudarymas ir
7) sveikinimai raštu;
8) Komisijų rinkimai: mandatų, sveikinimų ir rezoliucijų;
9) Vykdomųjų organų ataskaitiniai pranešimai: Krašto Valdy

bos, Krašto Kontrolės Komisijos ir Krašto Garbės Teismo;
10) diskusijos dėl vykdomųjų organų veiklos ir
11) vykdomųjų organų veiklos ir apyskaitų tvirtinimas.

1960 m. gruodžio mėn. 29 d. — ketvirtadienį — Bankstowne, 
Lietuvių Dainavos salėje, East Terrace:

1) 9 vai. ryto mūsų kultūrinės veiklos apimtis ir jos ateities ga
limybės — ref. St. Kovalskis;

2) jaunimo reikalais referatai: ref. R. Zakarevičius ir I. Venc
lova;

3) diskusijos dėl referatų ir nutarimai;
4) 13 vai. pietų pertrauka;
5) 14 vai. vykdomųjų organų rinkimai: Krašto Valdybos, Kraš

to Kontrolės Komisijos ir Krašto Garbės Teismo ir
6) Sekančiai kadencijai Krašto Valdybos sąmatos patvirtinimas 

ir veiklos plano sudarymas.

1960 m. gruodžio mėn. 30 d. — penktadienį — Lietuvių Namuo
se, Redferne:

1) 9 vai. ryto einamieji reikalai;
2) diskusijos;
3) sveikinimų bei rezoliucijų priėmimas ir
4) suvažiavimo uždarymas.
Pastaba: I paskaitas bei referatus (1960 m. gruodžio m. 29 d. 

9 — 13 vai.) kviečiame atsilankyti mūsų jaunimą, ypač studentiją, 
visuomenininkus, kultūrininkus, savaitgalio mokyklų bei lituanistinių 
kursų mokytojus, spaudos darbuotojus ir visus, kurie domisi bendruo
menine kultūrine veikla. Krašto Tarybos nariai ir svečiai galės daly
vauti diskusijose.

Pagrindas: ALB Krašto Valdybos 1960 m. lapkričio mėn. 13 d. 
nutarimas (Prot. Nr. 27, p. 1).

ALB KRAŠTO VALDYBA

LENKŲ JUBILĖJINĖ
STOVYKLA

Lenkų skautai pirmą kartą su
skrenda krūvon iš visos Austra
lijos Viktorijos valstybėn, į Moe

ĮSPĖJIMAS

Pavergtųjų tautų atstovai lais
vajame pasaulyje jau daug metų 
nuolat įspėja Vakarus nepasikliau
ti Kremliaus “taikos” obalsiais, 
nes už jų slepiamas tik tolesnis 
sovietinio bloko karinis ir ūkinis 
stiprinimasis. Vakarai įspėjami vi
sad turėti galvoje, kad sovietinis 
blokas bet kokį nusiginklavimą 
nori pasiekti tik Vakarų saugumo 
kaina. Jei Vakarai į tuos įspėji
mus būtų daugiau dėmesio kreipę, 
laisvojo pasaulio pozicija šiandien 
būtų tokia, kad Chruščiovas jau 
nedrįstų Berlyno klausimu ultima
tumais švaistytis ir konvulsiškai 
karščiuotis, kai primenamas sovie
tinis kolonializmas Pabaltijo kraš
tuose.

apylinkę, savo sąjungos 50-čiui 
atžymėti. Numatoma, kad joje 
dalyvaus apie 200 berniukų ir 80 
mergaičių. Kai kuriose vietovėse 
lenkų skautai tik organizavimosi 
stadijoje.

DARBININKŲ NEGEROVES
LIETUVOS SOVCHOZUOSE
Dalis sovehozij dirba su nuostoliais. Kasmet 

žlugdomi statybos planai. Gyvenvietės netvarkomos, 
keliai netaisomi, maža pirčių, blogas viešas maitini
mas. Vis dar kova su “privačios nuosavybės atgyve
nomis”.

Paprastai manoma, kad darbi
ninkai sovehozuose (“tarybiniuo
se ūkiuose”) gerai gyvena, bent 
jau geriau, negu kolchozininkai. 
Bet iš Lkp centro komiteto svars
tymų sovehozų klausimu galima 
išskaityti, kad Lietuvos soveho
zuose ir jų darbininkų aprūpini
me yra daug negerovių.

Ck pripažįsta, kad dalis soveho
zų 1959 metais turėjo nuostolių, 
kad gyvenamųjų namų statybos 
planai “daugelyje ūkių kasmet 
žlugdomi”, kad per 8 šių metų 
mėnesius gyvenamųjų namų ati
davimo naudotis planas išpildytas 
tik 21,6%, kad eilė ūkių neregu
liariai aprūpinami būtinomis pre
kėmis, kad blogai organizuotas 
viešas maitinimas, kad eilėje sov
ehozų nėra kultūrinių klubų, ar
ba jie yra apleisti, kad laikraščiai 
blogai pristatomi ir pan.

Esąs neišspręstas ir jaunųjų 
sovehozininkų bendrojo lavinimo 
klausimas (čia matyt turima gal
voje faktą, kad jaunuoliai verčia
mi eiti į darbus, neužbaigę kaip 
reikiant bendrojo išsilavinimo).

Iki šiol buvo manoma, kad tik 
kolchozuose stipriau tebesireiškia 
“privačios nuosavybės atgyvenos”. 
Bet, pasirodo, ir sovehozuose tos 
“atgyvenos” dar neišdilusios. Lkp 
centro komiteto svarstymuose tuo 
klausimu šitaip būdingai išsireiš
kiamą: “Reikia atkakliau kovoti 
su privačios nuosavybės atgyve
nomis žmonių sąmonėje...” Iš to

“DAINOS“ CHORO CONCERTAS
Sydney lietuviams “Dainos” 

choro pasirodymai jau yra virtę 
kasdienišku dalyku. Be “Dainos” 
neapšeina jokios didesnės šventės, 
minėjimai, bažnyčia. Gal tuo gali
ma ir pateisinti, kad į “Dainos” 
metinį koncertą lapkričio 26 d. 
Dainavos salėje tesusirinko vos 
nepilnas šimtas entuziastų klausy
tojų. Kiti greičiausiai galvojo, kad 
nieko naujesnio neišgirs, ką jau 
girdėję. Tačiau vienas dalykas iš
girsti vieną kitą choro dainą šalia 
kitokių pasirodymų, ir visai kas 
kita išklausyti ištisą choro kon
certą. Koncerto metu dirigentas 
savo magiškais rankų mostais val
do ne vien choristus, bet ir visą 
auditoriją: klausytojas atpalai
duojamas nuo visų pašalinių įspū
džių ir duodasi dainos nešamas į 
ten, kur dirigentas veda, šita ma
giška dirigento K. Kavaliausko jė
ga koncerto metu viešpatavo vi
soje salėje. Tai nėra kasdieniška. 
Tai šventė, kuri ilgam palieka 
klausytojo dvasioje pėdsakus.

Koncertas buvo tikrai pasigėrė
tinas. Turint galvoje paties choro 
darbo sąlygas, parinktų dainų iš
pildymas atliktas be priekaištų. 
Ypač pačios dainos: jos parinktos 
su dideliu estetiniu skoniu, nežiū
rint, kad kaikurios ir labai subti
lios ir gerokai komplikuotos (“li
nelį raunu”, “Užmigo žemė” arba 
“Meno daina”), kurių išpildymas 
tikrai nėra pigus dalykas. Už tai 
didelė pagarba “Dainos” choro di
rigentui p. K. Kavaliauskui, ku
ris nesigriebia pigiais efektais pa
sotinti auditoriją, bet stengiasi at
skleisti pačią dainą visame jos mu
zikiniame grožyje. Ir šitą jis kaip 
tik davė.

Ir nors p. Kavaliauskas, bai
giant koncertą, minorine gaida 
prasitarė, kad, gal būt, šis kon

limesnių svarstymų matyti, kad 
sovehozuose stinga ir “darbo 
drausmės” ir “socialistinio ben
dravimo”.

Tuo tarpu, kai kolchozininkai 
yra iš profesinių sąjungų išskirti, 
sovehozininkai joms priklauso. Bet 
koks profesinių sąjungų svarbiau
sias uždavinys? Reiktų manyti, 
kad darbininkų buities gerinimas. 
Lkp centro komiteto svarstymuo
se tačiau pasakyta: “Profsąjungi
nės organizacijos svarbiausią dė
mesį turi skirti socialistiniam 
lenktyniavimui gerinti. Jų užda
vinys — plačiai vystyti komunis
tinių darbo brigadų ir spartuolių 
judėjimą”, kitaip tariant, išspaus 
ti iš darbininkų kuo daugiau jė
gų ir gaminių. Ir jau tik tarp 
kita ko trumpai minimas ir darbi
ninkų buitinių sąlygų gerinimo 
reikalas. Kai dėl tų buitinių sąly
gų tenkinimo, centro komitetas 
sovehozams pataria nelaukti gery
bių iš kitur, o kiek galint patiems 
apsirūpinti. Statykitės namus pa
tys, arba bendrai su “tarpkolū- 
kinėm organizacijom”, užsisodin
kite pakankamai bulvių, daržovių, 
pasigaminkite kas reikia patys, 
įsirengkite siuvyklas, batų dirbtu
ves, kirpyklas ir pan., patarinėja 
centro komitetas.

Iš vienos ck svarstymų pastrai
pos aiškėja, kad kai kur kolcho
zus pertvarkant į sovehozus ne
buvo sutvarkytas buvusių kolcho- 
zininkų, ypač senesniojo amžiaus, 
socialinis aprūpinimas. E.

certas nesąs paskutinis, reikia ma
nyti, kad “Daina” dar su didesne 
jėga ir žavesiu pasirodys Dainų 
šventėje gruodžio 28 d. Sydney 
Town Hall.

Inf.

FOTO MĖGĖJŲ PARODAI 
RENGTI KOMISIJOS

PRANEŠIMAS
čja minimos Komisijos sudary

mas dėl įvairių priežasčių yra la
bai suvėlavęs, dėliai to pilnos, vi
sus Australijos lietuvius apiman
čios, foto mėgėjų parodos suruoši
mas Sydnėjuje yra sunkiai įmano
mas dalykas. Taigi savo pirmame 
posėdyje (28.11.60) Komisija nu
tarė pirmoj eilėj pakviesti Adelai
dės foto mėgėjus su savo nuotrau
komis ir kita medžiaga ir, žinoma, 
kitose Australijos vietovėse gyve
nančius lietuvius foto mėgėjus, 
kurie per šį trumpą laiką žemiau 
nurodytomis sąlygomis galėtų pra
šomą medžiagą prisiųsti.

Dalyvavimo sąlygos:
Paroda bus atidaryta š.m. gruo

džio 28 d. ir uždaryta gruodžio 
31 d.

I parodą galima siųsti:
a) meninės nuotraukos (juoda 

-balta) arba spalvotos, ne mažes
nės 8” x 10”;

b) istorinės nuotraukos iš lietu
vių gyvenimo Australijoj, ne ma
žesnės 34” x 54”.

c) 8 milimetrų filmos (juoda- 
balta) arba spalvotos, nebylės ar
ba garsinės;

d) Juodi-balti arba spalvoti ne
gatyvai projekcijos aparatui, ne 
daugiau 12 iš vieno asmens;

KITI APIE MUS
PABALTIJO TAUTŲ

NEREIKTŲ UŽMIRŠTI

“Vart Land” (Oslo) ryšium su 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo tautų 
20 metų pavergimo sukaktim įsi
dėjo straipsnį, kuriame ragina 
norvegus neužmiršti Pabaltijo li
kimo. Neilgai toms tautoms teko 
džiaugtis laisve, išsilaisvinus iš 
carinės Rusijos režimo. 1940 me
tais prasidėjo Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai dar skaudesnis — sovieti
nis — režimas. Maskva niekais 
sutrypė vjsas nepuolimo ir taikos 
sutartis. Tai turį gerai atsiminti 
kiekvienas norvegas, kad nepasi
duotų suklaidinamas ir geriau 
įvertintų laisvės vertę.

“NIEKAD NEPRIPAŽINSIU 
KOMPROMISO RYTŲ EUROPOS 

KLAUSIMAIS”

“Soir” paskelbė pasikalbėjimą 
su naujai išrinktuoju JAV pre
zidentu Kennedy, kuris t.k. pa
reiškęs: “Aš niekad nepripažin- 
siu kompromiso, kuriuo būtų įam
žintas sovietinis viešpatavimas 
Vokietijos dalyje ir Rytų Euro
pos valstybėse”. Kennedy dar pa
reiškęs, kad jis sutinkąs kitais me
tais ir su Chruščiovu susitikti, 
jei susitikimas bus atitinkamai 
parengtas ir jei bus bent kiek vil
ties kuriais nors svarbiais klausi
mais susitarti. Bet Sovietų Sąjun
ga prieš tai turi parodyti ir įro
dyti savo gerą valią, pabrėžia 
Kennedy.

ATKASA ĮVYKIUS
PRIEŠ 21 METUS

“Trud” (Maskva, profesinių są
jungų organas), kaip praneša 
DPA, skelbiąs apie dokumentus, 
kurie buvę rasti sovietiniuose ar
chyvuose. Juose esąs paliestas žy
mus Fed. Vokietijos vyriausybės 
pareigūnas, kuris 1939 metais lan
kęsis Klaipėdoje ir su kažkuria 
“lietuvių delegacija” vedęs dery
bas dėl kai kurių Lietuvos gy
ventojų trėmimo. — “Trud” pra
nešimas, matyt, yra dalis kampa
nijos, kuri sovietinės propagandos 
jau ilgą laiką vedama prieš kai 
kuriuos Fed. Vokietijos pareigū
nus, primetant jiems nusikaltimus 
nacių laikais. E.

e) Nuotraukas prašoma atsiųs
ti ne vėliau š.m. gruodžio 15 d.

f) Visa prisiųsta medžiaga po 
parodos bus grąžinta rengėjų lė
šomis ;

g) Kiekviena nuotrauka turi tu
rėti autoriaus vardą ir nuotraukos 
pavadinimą;

h) Už geriausias nuotraukas ir 
kitą medžiagą — juri komisija 
skirs specialius pažymėjimus.

Būtų pageidautina, kad senes
nieji foto mėgėjai prisiųsti nuo
traukų iš nepriklausomos Lietu
vos gyvenimo.

Visą medžiagą, skirtą parodai, 
siųsti šiuo adresu: J. šarkauskas, 
33 Regatta Rd., Five Dock, N.S.W. 
telef. — UJ 8111. Jeigu kas at
vyktų j Sydnėjų prieš 27 gruo
džio, tai galėtų visą medžiagą as
meniškai aukščiau nurodytu ad
resu pristatyti, tačiau su sąlygą, 
kad apie atvežamą medžiagą iki 
gruodžio 15 d. laišku bus painfor
muota apie visus išdėstytose sąly
gose reikalaujamus davinius.

Visais informacijos reikalais 
kreiptis šiuo adresu: J.P. Kedys 
91 A Argyle St., Parramatta ,N.S. 
W„ telef. YL-9787.

J.P. Kedys, 
Komisijos pirmininkas

J. Šarkauskas, 
sakratorius
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2 MŪSŲ PASTOGĖ 1960 m. gruodžio 2 d.

A. ZUBRAS

SOCIALINIS SKYRIOJIMASIS TAUTOJE GYVIEJI KLAUSIMAI
RAŠO: J.P. KEDYS

IV

KOMUNISTINĖS 
LIETUVOS KLASĖS

Naujausiųjų laikų komunisti
nės Rusijos okupacija turi per- 
versminės reikšmės Lietuvos so
cialiniam skyriojimuisi. Dvaro li
kučiai ir ūkininkų socialinis laips- 
niavimas panaikinta — visi jie pa
versti valstybinės žemės darbinin
kais. Miestuose ir miesteliuose 
išnyko stambiųjų namų savinin
kų ir verslininkų sluogsnis. Klai
dinga tačiau būtų manyti komu
nizmą panaikinus socialinę nely
gybę. Pasiliko ir savo reikšme dar 
net iškilo įmonių vedėjai, 
valstybės ir savivaldybės p a - 
r e i g ū n a i, nors ir naujais 
veidais. Labai reikšmingas naujas 
sluogsnis — tai komunistų par
tijos pareigūnai. 
Jie sudaro naujosios aristokrati
jos sluogsnį. Yra socialinis skirtu
mas tarp lietuvio ir ruso atėjūno: 
rusas turi didelių privilegijų, jau
čiasi žymiai stipresnėje socialinė
je padėtyje negu lietuvis nepar
tinis. Dabartinėje komunistinėje 
Rusijoje, tuo pačiu ir Lietuvoje, 
ypatingą išimtiną padėtį turi rau
donosios armijos k a r i n i n 
k i j a : ji gauna augščiausias 
algas, geriausius butus, turi ats
kiras krautuves, atskirus klubus 
laisvalaikiui praleisti, atskiras mo
kyklas vaikams mokslinti. Blo
giausioje padėtyje visoje Rusijoje 
yra žemės ūkio darbininkas ir 
apskritai nekvalifikuotas darbi
ninkas. Labai žemai ir visais bū
dais skriaudžiami yra buvę dva
rininkai, stambesni ūkininkai, bu
vę įmonininkai bei stambesni vers
lininkai, o taip pat daugelis se
nojo rėžimo išmokslintųjų žmo
nių. Jie negauna darbo ar gauna 
tik atsitiktinus, niekur nepatiki
mi. Didelė jų dalis buvo ar yra 
priverstinų darbų stovyklose bei 
kalėjimuose — taigi patekę į pa
tį žemiausią socialinį sluogsnį, 
prilygstantį senųjų laikų vergų 
būsenai.

Idealistui žmogui norėtųsi ma
tyti bendruomenę, kur viešpatau
tų socialinė lygybė, kur nebūtų 
išnaudotojų ir išnaudojamų, kur 
silpnesnį j į saugotų įstatymas, kur 
visi žmonės jaustųsi saugūs ligos 
atvejuje, kur negrėstų nedarbo 
šmėkla ir su ja badas. Masėms są- 
monėjant, šia kryptimi daug pa
daryta, padaryta evoliuciniu ke
liu. Visiškos socialinės lygybės 
atrodo, žemėje vargu pavyks pa
siekti: skirtingi žmonių gabumai, 
skirtingi interesai, skiriasi žmo
nės inteligencijos laipsniu, todėl 
apsukresnieji visad geriau susi
tvarko, pasiekia didesnio turto 
bei augštesnio išsilavinimo, gi ben
dravimui jieško sau panašių. Jei 
viską pasiimtų į savo rankas vals
tybė tvarkyti, tai būtina milžiniš
ki tarnauojų ir įvairių vedėjų kad
rai, kurie užimtų ir augštesnę vie
tą socialinėje pakopoje. Jei vi
siškos socialinės lygybės ir nega
lima pasiekti, tai nereiškia, kad 
žmonija pasaulyje, o mes atkur- 
simoje Lietuvoje neturėtumėm 
siekti didesnio laipsnio socialinės 
lygybės ir augštesnio socialinio 
teisisgumo. Kaikam atrodo, kad 
naujuose angliškai kalbančiuose 
kraštuose (šiaurės Amerikoje ir 
Australijoje) esama pakenčiamos 
socialinės lygybės. Tai tik išorinis 
pirmasis įspūdis, čia turtingieji 
net ir labai yra atsitvėrę nuo kitų 
socialinių sluogsnių: gyvena jie 
atskiruose miestų kvartaluose, 
bendrauja tik savuose rateliuose. 
Jei kartais jie ir pasirodo tarp 
darbininkų ir draugiškai vardais 
vadinasi ir ploja per petį, tai tik 
dėl psichologinių motyvų.

Lietuviška išeivija turto atžvil
giu labai susilygino: senesnioji 
šviesuomenė labai regresavo dva
siniais turtais ir labai dažnais at
vejais nebesiskiria nuo tamsuolio 
lygmens. Tačau keliolikai metų 
praėjus, pajausime naują skyrio- 
jimąsi ir tarp mūsų išeivių: atsi
ras turtingesnių ir vargšų, moky
tų ir tamsuolių. Turėsime savųjų 
inžinierių, gydytojų, profesorių, 
įmonių vedėjų ir savininkų, ūki
ninkų ir šiaip verslininkų.

ŽVILGSNIS Į ATEITĮ
Sunku įsivaizduoti šiais moder

niais laikais Lietuvą atsikursiant 
ūkiškai ir politiškai visiškai lais
vą valstybę: ji visad prklausys di
džiųjų. Tačiau viduje Lietuvos 
ūkinės sąlygos niekados neleis iš
augti stambiai pramonei, domi
nuos smulkusis ūkis ir smulkioji 
pramonė, o tokiose aplinkybėse 
paskiras žmogus turės galimybių 
pajausti didžiausią laipsnį indivi
dualinės laisvės iliuzijos, įgyven
dinti augščiausią socialinį teisin
gumą bei lygybę. Tegu gyvenime 
ir bus mažiau liuksusinių gėrybių 
(jų vienų įsigijimas nuolat suke
lia alkį kitoms), bet didesnio lai
mės pajautimo, pasitenkinimo kaip 
tik galima pasiekti pasitenkinant 
mažmenomis. Ne iš JAV ir Aus- 
traljos pavyzdžių turi mokytis 
mūsų jaunimas, bet iš mažųjų 
Šveicarijos ir Šve
dijos valstybių. Jų ūkinė, 
socialinė ir politinė santvarka pa
studijavus (bent iš knygų), bus 
daug galima surasti pritaikintino 
atkarsimai Lietuvai socialinio tei
singumo srityje ir iš jo plaukian
čiam pasitenkinimui pasiekti.

Išsivadavus iš Rusijos ir nusi
kračius komunistinės prievartos, 
pereinamajam laikui Lietuva, be 
abejo, turės eiti valstybinio so
cializmo keliu. Iš karto neįmano
ma grįžti nuo valstybinio prie in
dividualaus ūkio. Tam reikalui 
teks atlikti dideli paruošiamieji 
darbai. Daugelis stambesnių įmo
nių vienu ar kitu būdu liks ir to
liau valstybės priklausaančios. Il
giau užtrukusi komunistinio ūki
ninkavimo santvarka, jei tik ji

SOCIALINĖ 
STRUKTŪRA 
IR LAISVĖ

Socialinis skyrio j imąsis yra
glaudžiai susijęs su ūkiniu lais
vės pajautimu. Pramo
nės požiūriu pažangiuose kraš
tuose (JAV, Anglijoje, Vokieti
joje, Australijoje ir kitur) visad 
gausiausi bus darbininkai, men
kiausiai ūkiškai laisvas visuome
nės sluogsnis. Pramonė atnešė di
desnį gerbūvį platiesiems visuo
menės sluogsniams, bet kartu ir 
daug negerovių. Modernusis gy
venimas intensyvios industrijos 
kraštuose vyksta slegiamas galin
gų organizacijų naštos, kur asme
ninės ūkinės laisvės dažnai tik 
šešėlis belikęs. Visiškai sumenkė
jo smulkiojo verslininko padėtis, 
savarankiško amatininko: jis ne
įstengia konkuruoti su stambiai
siais, su įvairių rūšių bendrovė
mis, su fabrikine masine gamyba. 
Paliestas daugiausiai vidurinysis 
visuomenės sluogsnis, kuris tirps
ta ir išvirsta darbininkais. Nesi
jaučia laisvi ir saugūs ir augštieji 
sluogsniai: juos slęgia valstybės 
organizacija. Valstybė kišasi į 
bendrovių gyvenimą, didina pagal 
uždarbį valstybinius mokesčius, 
įveda muitų mokesčius, importo ir 
eksporto licenzijas, suvaržo kre
ditus. Net ir valstybinio gyveni
mo vairuotojai yra nuolatinėje 
valstybės organizacijos grėsmėje: 
rinkimai ir partijos pralaimėjimai 
išmeta juos iš ministrų ir parla
mentarų kėdžių. Kaikuriose vals
tybėse partinis pralaimėjimas gre
sia dideliam skaičiui net žemes
niųjų valstybės ir savivaldybės 
tarnautojų likimui, silpnesnėms 
ūkinėmis bendrovėmis. Nėra ūkiš
kai nepriklausomos ir valstybės, 
nes jos visos susirišusios tarpvasl- 
tybiniais gynybos, prekybos ir 
kredito santykiais; ūkinis sušlu- 
bavimas galingo valstybinio part
nerio ar pakeitimas politinės ar 
ūkinės linijos turi mažesnės ar 
didesnės įtakos ir kitoms valsty
bėms. Ir taip, kuo gyvenimas la
biau modernėja, kuo kraštas in
tensyviau supramonėja, tuo jis 
pats daugiau netenka laisvės, tuo 
daugiau jame gyveną piliečiai da
rosi priklausomi, tuo menkesnės 
sąlygos pasijausti žmogui laimin
gam, tuo sunkesnis kelas indivi
dualiam žmogaus žmoniškėjimui. 
Mūsų pavaizduotos sąlygos ypač 
būdingos angliškai kalbantiems 
kraštams ir komunistinei Rusijai.

progresuos ir įstengs bent dalinai 
patenkinti žmogaus ūkinius inte
resus, gali palikti gilių pėdsakų 
mūsų tautos dvasioje, žmonės ga
li kaikuriose srityse ir nebenorė
ti grįžti prie individualinio ūki
ninkavimo. Dar taip nesenai dau
gelyje valstybių ir geležinkeliai 
priklausė (kaikur tebepriklauso) 
privatiems asmenims ar bendro
vėms ; pašto ir net valstybinių mo
kesčių parangą buvo galima išsi
nuomoti. šiandien lietuvio sąmo
nei atrodo tai seniena. Gali mūsų 
žmonėms, ilgiau pagyvenus vals
tybinio komunizmo formą, atrody
ti seniena privačios įmonės ar 
krautuvės. Dar nepriklausomo gy
venimo laikais daugelis stambes
niųjų įmonių veikė akcinių ben
drovių pagrindais, kur valstybė 
buvo stambiausias akcininkas, tuo 
kontroliuodama ar faktiškai val
dydama tas įmones. Visuose mies
tuose ir miesteliuoje turėjome ko- 
peratyvus, kurie sėkmingai kon
kuravo su individualia prekyba.

Lengviausiai, atrodo, į individu
alinio ūkininkavimo kelią gali grįž
ti žemės ūkis. Ir ilgai užtrukęs 
komunizmas neišdildys žmonėse 
meilės savajam žemės sklypui, sa
vajam trobos slenksčiui. Kolekty
vinis valstybinis koperatyvinis že
mės darbas yra tik nesantaikos, 
rietenų ir kaltinimų šaltinis. Vie
nas dirba labiau atsidėjęs, rūpes
tingiau, gi kitas by tik darbą at
stumti. Gerybėmis tenka dalintis 
visdėlto pagal darbo valandas. Kas 
tą galėtų pakęsti be valdinės prie
vartos? Kiek čia progų vagystėms 
ir sukčiavimams, kiek įtarimų val
dytojams ir prižiūrėtojams! Ir vo
kiečių okupacinė valdžia Antrojo 
Pasaulinio karo metu Rusijos 
užimtuose plotuose geriausių re
zultatų susilaukė iš kaimų nukol- 
chozinimo. Gudas ar ukrainietis 
kolchozininkas šį okupanto žygį 
priėmė su dėkingumu.

Ateitis slepia daug ir neprama
tomų momentų. Jei Lietuvai tek
tų keltis naujam gyvenimui iš po 
karo griuvėsių Rusijai subirėjus, 
tai nugalėtojas ar nugalėtojų są
junga galėtų padiktuoti ir politi
nę, ir ūkinę struktūrą ne tik ko
munizmo išsivadavusiems kraš
tams, bet visai Europai. Nuo atsi- 
kursimos Lietuvos ūkinės struk
tūros priklausys ir neišvengiamas 
lietuvių tautos ateities socialinis 
skyrio jimąsis.

UZ GELEŽINES 
UŽDANGOS

PASLAPTINGOS NELAIMĖS IR 
BŪDINGI PASKYRIMAI

Žuvus paslaptingom aplinkybėm 
Sov. Sąjungos raketinių pajėgų 
vyriausiam vadui maršalui Nede- 
linui (be jo žuvo dar ir kitas žy
mus generolas, Pavlovskis), jo 
vieton paskirtas maršalas Moska
lenko. Pasirodo, kad tai labai ar
timas Chruščiovo draugas. Abu 
jie ukrainiečiai. Moskalenko 
Chruščiovui jau nekartą padėjo 
kopti į Sov. Sąjungos vadovybės 
viršūnes: 1953 metais Moskalenko 
vadovavo kariuomenės daliniui, 
kuris suareštavo galingąjį Beriją. 
Padėjo Moskalenko vėliau Chruš
čiovui ir Malenkovą nuversti, ku
rio vieton atsisėdo Chruščiovas. 
1956 metais Moskalenko pakėlė į 
maršalus. Bet ir pačioje kariuo
menėje Moskalenko ištikimai pil
dė slaptuosius Chruščiovo įsaky
mus, pvz., atleidžiant maršalą Žu
kovą iš kariuomenės vadovybės. 
Dabar jis pasidarė svarbiausiojo 
sovietinio ginklo — raketų — va
du, palengvindamas tuo Chruščio
vui vykdyti grasinimų (raketo
mis) politiką.

“ESTONIA” SU SOVIETINIAIS 
TURISTAIS I AFRIKĄ 

IR AZIJĄ
Pirmą kartą sovietinis turistinis 

laivas iš Europos plauks į Afriką 
(Dakarą ir kitas vietoves) bei į 
Azijos uostus. Sovietų įstaigos pa

Gyvendami šiame krašte jau 
apie 10-12 metų kaip bendruome
nė, turėjome daugybę rūpesčių, 
kurių didelę dalį jau esame su
tvarkę ir jau spėjome net pamirš
ti. Tačiau ir dabar dar yra kele
tas klausimų, kurie visą laiką yra 
gyvi ir reikalingi nuolatinio ty
rinėjimo, svarstymo ir laukia iš
sprendimo.

Komunizmas
Šis klausimas buvo pirmuoju su 

mūsų Tėvyne skiriantis, jis buvo 
dominuojantis į šį kraštą atvy
kus ir jis turėtų būti neišdildo
mas iš mūsų sąmonės, kol bolše
vizmas bus sunaikintas. Juk tik 
dėl bolševizmo antplūdžio į mūsų 
Tėvynę mes turėjome apleisti sa
vo sodybas, apkeliauti didesnę 
pusę žemės kamuolio ir pagaliau 
čia apsistoti. Dėl komunistinio 
tautų genocido yra dešimtys tūks
tančių lietuvių žuvę kovos lauke, 
išmarinta Sibiro tremtyje, kalė
jimuose ar kitokiais būdais sunai
kinta ir šiandieną tebenaikinama.

Dėja, kai atydžiai stebi mūsų 
gyvenimą Australijoj, tai gauni 
įspūdžio, kad mes, kaip kovotojai 
prieš bolševizmą, ne tik pasilie
kame senose pozicijose, bet net
gi rodome apsnūdimo ir apsileidi
mo žymių, nekovodami prieš ko
munizmą visur ten, kur galima 
būtų kovoti, ir nepanaudodami 
visų kovos būdų, kurie kartais iš 
paties gyvenimo išplaukia.

štai keli pavyzdėliai:
“M.P.” dorespondentas iš Mel

burno rašo, kad prieškomunisti- 
niame susirinkime, kuriame net 
šio krašto min. pirm. R. Menzies 
dalyvavo, iš lietuvių esą maža te
simatė. Be to, skaitome australų 
spaudoj, jog iš komunistinių kraš
tų esą atsiunčiami agentai neva 
“unijų” atstovų priedanga čia 
propagandai vesti ir nuodyti ma
žai žinančių žmonių sąmones. 
Prieš šiuos agentus drąsesnieji 
unijų atstovai rengia demonstra
cijas, kokių buvo ir Sydnėjuj, ir 
Melburne ir kitur. Tačiau paklaus
kime, kiek tose demonstracijose 
dalyvauja? Spaudoj skaitome, kad 
apie 25-50 asmenų ir tai — iš se
nųjų gyventojų. Tad ir kyla klau
simas, kurgi dingo tie mūsų an
tikomunistiniai avangardai?

Esant geriems norams ir gerai 
organizacijai, suprantama, Syd
nėjuje ar Melburne ven tik lietu

skelbė, kad 1959 m. 700.000 so
vietinių turistų lankėsi užsieniuo
se ir 600.000 užsieniečių lankėsi 
Sov. Sąjungoje. Vakariečių aki
mis žiūrint, tai yra palyginamai 
menki skaičiai. Viename tik dides
niame Vak. Europos mieste per 
metus lankosi daugiau svetimša
lių, negu visoje Sov. Sąjungoje. 
Sovietinis turizmas į užsienį ple
čiamas, bet labai pamažu. Vis dar 
pirmoje eilėje leidimai duodami į 
satelitines šalis, kiek galint ven
giant Vakarų kraštų. Be to, sovie
tiniai turistai užsienyje yra su
varžyti kolektyviniais varžtais ir 
turistas jaučiasi kaip su virvele 
vedžiojamas.

VIETOJ TAUKŲ — RATŲ 
TEPALAI

Lvove (Ukrainoje) buvo nuteis
tas maisto paskirstymo organiza
cijos darbuotojas, kuris vogtą ra
tų tepalą nelegaliai pardavinėjęs 
kaip maistui taukus. Kitas sovieti
nės organizacijos darbuotojas va
ręs plačią prekybą vogtom deš
rom, falsifikuotu alum ir kitomis 
prekėmis.

REVIZIONIZMAS LENKIJOS 
UNIVERSITETUOSE

Lenkų komunistų teoretiniame 
žurnale “Nove Drogi” kritikuoja
ma, kad universitetų partinėse or
ganizacijose vis dar pasireiškiąs 
“revizionizmas”. Daug kur stinga 

vių galima būtų po 300-500 žmo
nių suorganizuoti. Bet deja...

Kai išsikalbi įvairiais komuniz
mą liečiančiais klausimais, tai su
sidaro įspūdis, kad mūsų tautie
čiai, per dešimtį metų laisvame 
krašte pagyvenę, pradeda jau 
“neblogą įspūdį” susidaryti apie 
gyvenimą už geležinės uždangos. 
Kas nuostabiausia, kad panašio
mis pažiūromis yra persisunkę 
net kaikurie mūsų inteligentai. 
Kaikurie mūsiškių pavienių lietu
vių grįžimą į Lietuvą laiko as
meniniu reikalu, kiti net mano, 
jog ekskursijų ruošimas pasižiū
rėti “bolševikinių pergalių” nieko 
blogo lietuviškumui nepadarytų, 
dar kiti galvoja, kad esą nieko 
nepralošime kultūriniai bendra
darbiaudami su L.T.S.R.

Gerbiamieji tautiečiai! čia tik 
prisiminkite 1940 — 1941 metus, 
kai dar patys gyvenote bolševikų 
okupacijoje: jeigu Jums kas nors 
tada būtų kalbėjęs panašius daly
kus, kuriuos aš čia išminėjau, tai 
esu tikras, kad tokį asmenį Jūs 
tuo laiku būtumėte palaikę tau
tos išgama.

Tatai galioja ir šiandieną! Lie
tuva yra okupuota, persekiojama 
ir kenčianti. Kas bando 3-jų mi
lijonų mūsų kenčiančių tautiečių 
gyvenimą “normaliu” laikyti ar
ba tuo įtikinėti kitus, tas ma
žiausia yra bolševikinis pataikū
nas ir tautos išgama...

Lietuvių namai
Ir mūsų laikraščiuose ir kitomis 

progomis lietuviai, draugėn susi
ėję, kartais gana mielai pasigin
čija dėl lietuviškųjų namų. Tie 
visi ginčai dažniausia kyla tik to
dėl, kad Sydnėjuje, Melburne ir 
Adelaidėje turime po dvejus na
mus, tuo tarpu, kai skaitlingesnės 
ir turtingesnės bendruomenės, 
kaip pav., vokiečių, latvių ir net 
estų, pilnai pasitenkina tik vie
nais namais, šiųjų namai yra, ži
noma, gerokai gražesni, erdvesni, 
akį patraukiu. Tačiau kai lietu
viai reikalingi padoresnių patalpų, 
tai net ir dvejus namus turint 
tenka eiti Sydnėjaus lietuviams 
pas latvius, Melburno — pas aus
tralus į St. Kildą, Adelaidės — 
kur nors kitur ir t.t.

Po dešimties gyvenimo metų 
šiame krašte, rodosi, jau turėjo 
paaiškėti, kad erdvių ir modernių 
dviejų namų viename mieste 

vos universiteto filosofiniame fa
kultete vyraujančios “klaidingos 
pažiūros” ideologiniais ir politi
niais klausimais. Žurnalas kriti
kuoja taip pat ir partiečių stu
dentų bei mokytojų nesidomėjimą 
partiniu gyvenimu. Į partinius su
sirinkimus atvykstą dažnai vos 
50% visų narių. Teisinamasi tuo, 
kad mokyklinis darbas užimąs vi
są laiką. Nepatinka žurnalui ir 
tai, kad partiečių skaičius univer
sitetuose nuolat mažėjąs.

SIŪLO KAMPANIJĄ PRIEŠ 
SOVIETINĮ KOLONIALIZMĄ 

EUROPOJE
Tarptautiniai žinomo šveicarų 

laikraščio “Neue Zūrcher Zeitung” 
305 numeryje atspausdintas dr. A. 
Krafft (Lausanne) atviras laiškas 
prieš sovietinį kolonializmą. Laiš
ke dėstoma: Pastaruoju metu įvai
riais atvejais buvo pabrėžta, kad 
Rytų bloko valstybės visai nėra 
kompetentingos protestuoti prieš 
kolonializmą Afrikoje, kai tuo pat 
metu yra daug sovietinių kolonijų 
pačioje Europoje. Laiško autorius 
kreipėsi į eilę asmenų Šveicarijo
je, siūlydamas čia įsteigti sąjungą 
prieš sovietinį kolonializmą Eu
ropoje. Jau gauta eilė pritarimų, 
čia neturima galvoje steigti po
litinę kovos organizaciją, rašo dr. 
Krafft, bet studijų draugiją, ku
ri eventualiai galėtų užsiimti ir 
karitatyviniu darbu. Panašios or
ganizacijos šiame amžiuje jau bu
vo steigiamos kitų skriaudžiamų 
tautų naudai. Laiško uždavinys 
esąs išaiškinti, ar tam planui bus 
pakankamai pritarėjų. Laiškas 
baigiamas: “Mes Šveicarijoje tu- 

niekada nepavyks įsigyti. Argi ir 
toliau mūsų tautiečių didžioji ma
sė paklus keletui fanatiškai nusi
teikusių veikėjų kiekviename čia 
išminėtame mieste ir lindės lūš
nelėse? Argi dar neatėjo laikas, 
kad plačios aukotojų masės pada
rytų radikalias reformas, Jikvi- 
duotų lūšneles ir bendromis jėgo
mis nupirktų kiekviename mieste 
po vienerius, moderniškus ir erd
vius visokio įsitikinimo lietuviams 
prieinamus tautinius namus.

Du laikraščiai
— pakakti; vieno

Šiuo klausimu jau daug raša
lo esu sugadinęs ir vienu laiku, 
kai “Australijos Lietuvis” susto
jo ėjęs, jau lengviau atsikvėpiau, 
manydamas, kad gal šio reikalo 
jau daugiau nereikės judinti.

Dėja, neilgai laukus Melburne 
pasirodė “Tėviškės Aidų” savait
raštis. Po kelių metų paaiškėjo, 
kad šis savaitraštis duoda tik su 
mažomis išimtimis tą pačią infor
maciją, kokia telpa ir bendruome
niniame “M.P.” savaitraštyje. Vie
nas gal dalykas jam pradėjus eiti 
yra naujas, tai bereikalingi gin
čai, kurie kartais išeina iš žurna
listiškos etikos ribų. Argi tik dėl
to mums reikalingas antras laik
raštis, kad bereikalingai pasida
rytume išlaidų, eikvotume laiką 
ir energiją ir vyktų bendruome
ninis skaidymasis? Argi čia jau 
yra tokia baisi problema, kurios, 
susisėdus už bendro stalo ir tu
rint bent kiek gerų norų, nebūtų 
galima išspręsti Australijos lietu
vių visumos labui? Man atrodo, 
kad tatai įmanoma, tik reikia pa
bandyti vieną, antrą, trečią kar
tą ir bus vienoki ar kitokį rezul
tatai.

Lietuviškumo išlaikymas 
ii- jo stiprinimas

Šį kartą ir šį klausimą norė
čiau paminėti. Miniu jį paskuti
niuoju ne dėlto, kad jis būtų ma
žiau reikšmingas už pirmuosius, 
bet tik todėl, kad šiuo klausimu 
beveik kiekviename “M.P.” nume
ryje telpa nemaža straipsnių ir 
jis nėra tuo tarpu pamirštas.

šiuo norisi ir baigti, nekeliant 
mažiau reikšmingų klausimų. Bū
tų labai gerai, kad mūsų tautie
čiai, o ypač Krašto Tarybos ats
tovai, šiais klausimais turėtų sa
vo aiškų apsisprendimą. Jeigu ku
ris iš čia išminėtų klausimų at
sidurtų diskusijų dėmesy per šių 
metų suvažiavimą Sydnėjuje, tai 
kad susirinkę atstovai, negaišda
mi daug laiko, galėtų daryti savo 
sprendimus.

UŽSIENINIAI FILMAI 
UŽKARIAVO VILNIŲ!

“Vieną neseniai praėjusią sa
vaitę Vilniaus kino teatruose žiū
rovas galėjo pamatyti dvylikoje 
kinų užsieninius, trijuose — liau
dies demokratijos šalių ir dvyliko
je — tarybinius filmus. Pagrindi
niuose kinuose ėjo išimtinai užsie
niniai filmai,” — rašė spalio 19 
d. Tiesoje susirūpinęs pilietis, 
nors pasirašęs lietuviška (B. Aks
tino) pavarde, bet lyg nostalgija 
susirgęs kolonistas rusas, besitei
raująs, kur galėtų pamatyti “Ča- 
pajevo” filmą. Jis teigia, kad už
sieniniai filmai esą menkaverčiai 
(iš tiesų, kai pamini pavadinimus, 
jis atrodo* teisus, nes rodoma in
diška komedija “New Delhi”, ame
rikinė “Septintoji Sindbado ke
lionė”, prancūzų “Babeta eina ka
riauti” — bene menkiausioji Br- 
gitte Bardot komedija, ir kitos 
panašios). Tačiau valdiniai filmų 
paskirstymo kontoros pareigūnai 
kemša net ir tuos prastus vaka
rietiškus filmus į geriausius teat
rus, nes, matyt, žmonės labiau ei
na jų žiūrėti, nei rusiškų ar “liau
dies demokratijų” filmų, — o 
planą įvykdyti juk visiems rūpi! 
Būdinga, kad “liaudies demokrati
jų” filmai nevadinami užsieni
niais. .. LNA 

rėtume įsisąmoninti, kad nepakan
ka protestuoti ar simpatizuoti, 
bet kad tam tikromis sąlygomis 
reikia laisves veiksmingai ginti 
ir pasisakyti už pagrindus, ku
riuos mes laikome svarbiais ir 
nesąlygojamais”.
partinės disciplinos. Ypač Varšu-
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Inz. Balys Daukus
(ATŽYMĖTA JO 60 METŲ AMŽIAUS 

SUKAKTIS)

TRYS ŽMOGAUS TEISIŲ 
DEKLARACIJOS

Š. m. lapkričio 19 d. Ashfieldo 
(Sydnėjuje) Town Hall salėje 
Pasaulio Liet. Inž. ir Archt. Są
jungos Sydnėjaus skyrius ir arti
mieji inž. B. Daukaus draugai su
rengė jam iškilmingą pobūvi, ku
riame buvo plačiai nušviesta Ju
biliato gyvenimas ir jo visuome
niniai politinė veikla.

Skyriaus pirm. inž. F. Sipavi
čius platokai peržvelgė p. Dau
kaus gyvenimą, o Krašto Valdy
bos pirm. inž. Iz. Jonaitis pateikė 
būdingesnius jo politinės ir visuo
meninės veiklos bruožus. Sveikin
tojų tarpe buvo visa eilė kolegų 
ir bičiulių. Buvo dar perskaityti 
sveikinimai raštu ir telegramomis.

Jubiliatas gimė 1900 m. lapkri
čio 23 d. Samanių vienk., Jūžintų 
vlsč. Rokiškio apskr. kaip Dobke
vičius, tačiau dar Lietuvos nepri
klausomybės laikais jis susigrąži
no sau senelio baudžiavos laikais 
įprastinę Daukaus pavardę.

Rokiškėnų Dobkevičių pavardė 
jau buvo plačiai žinoma ir prieš 
nepriklausomybės atkūrimą, nes 
Jubiliato tėvo trys broliai buvo 
inžinieriai, vienas baigė gamtos — 
matematikos mokslus ir viena šios 
šeimos sesuo jau anuo metu, kas 
buvo tikrai reta, išsimokė medici
nos daktare.

Jaunas Baliukas nebuvo stiprios 
sveikatos, tačiau jo senelis, persi
kėlus j tėvo gimtinę Viktoriškj, 
Kamajų vlsš., išmokė j j lietuviš
kai skaityti ir suteikė pirmus ma
tematikos pagrindus.

Baigęs pradžios mokyklą, B. 
Daukus jstojo j Daugpilio gimna
ziją. II-sis Pasaulinis karas nu
bloškė jj j Taškentą, tačiau grį
žęs jis vėl lankė gimnaziją Rokiš
kyje ir 1923 m. baigė Panevėžyje. 
Kadangi nepildė tėvo noro tapti 
daktaru, tai buvo atsakytas pašal
pos ir studijavo Kaune inžinieriją, 
pragyvenimą užsidirbdamas savo 
išmone: dėstydamas kursuose, 
teikdamas privačias pamokas ir 
pagaliau eidamas techniko parei
gas durpių gamykloje. Kadangi 
šiuo būdu begyvenant ir iš toli va
žinėjant 1 studijas, buvo sunku ti
kėtis greitai baigti jas, tai paga
liau jis atsikėlė Kaunan, gavo dar
bą geležinkelio dirbtuvėse, kur ve
dė dabartinę savo žmoną, anuo 
metu studentę — Pajautą Linar- 

taitę. 1932 m. jis baigė universi
tetą, jsigydamas technologijos in
žinieriaus laipsni.

Dabar Jubiliatui jau atsidarė 
platūs keliai i politinę bei visuo
meninę veiklą ir i aukštesnes pro
fesinės karjeros pakopas. Veikiai 
jis buvo paskirtas j Geležinkelių 
Valdybą — Virbalio depo ir gele
žinkelių dirbtuvių viršininku. Ta
tai anuo metu buvo tikrai aukšta 
ir atsakinga pozicija, ypač kad 
viršininkas turėdavo nemaža rei
kalų Vokietijoj ir ne viena proga 
inž. B. Daukus ten lankėsi, daly
vaudamas atsakingose delegaci
jose.

1934 m., susisiekimo ministro 
Vileišio paskatintas ir padrąsintas, 
inž. B. Daukus išvyko Klaipėdon 
— uosto mechanikos skyriaus ir 
uosto gilinimo darbų viršininko- 
pareigoms, čia jo vadovybėje bu
vo visa eilė Įrengimų, kaip: įvai
rių paskirčių tarnybiniai laivai, 
elingai, kranai, metereologinės ra
dijo stotys, švyturiai, signalai ir 
apie 450 personalo, čia dirbdamas 
jis dar būdavo kviečiamas ir kaip 
prancūzų laivų bendrovės ir stato
mojo “Lietūkio” grūdų elevato
riaus mechaninių įrengimų eks
pertas. Uosto įrengimų įsigijimo 
reikalais jis ne kartą važinėjo 1 
Angliją, Švediją, Vokietiją. 1938 
m. jam dar buvo pridėtos Klaipė
dos muito ir Klaipėdos krašto 
priešlėktuvinės apsaugos viršinin
ko pareigos. Be šių tikrai gausių 
ir atsakingų Įsipareigojimų, Jubi
liatas dar dirbo ir visuomenini 
darbą — buvo aktyvus tautininkas 
ir šaulių S-gos pareigūnas.

Netekus Klaipėdos, kuri laiką 
jis dirbo Pavenčių cukraus fabri
ke, o 1940 m. buvo paskirtas Pa
nevėžio cukraus fabriko direkto
rium. čia jam vadovaujant buvo 
baigtas statyti fabrikas, kur dirbo 
dviems pamainoms apie 2.000 dar
bininkų.

1944 m. spalio 8 d. jis atvyko j 
Vokietiją ir pradžioje dirbo cuk
raus rafinerijos fabrike (netoli 
Leipcigo) Betriebsingeneur parei
gose.

I Australiją jis atvyko 1949 m. 
iš Kempteno, kur vadovavo lietu
vių inžinierių sąjungos skyriui. 
Darbo prievolę atlikęs, kurj laiką 
jis dirbo fabrike mechaniku, o J

INŽ. B.

šiuo metu dirba braižytoju.
Kaip jau buvo minėta, inž. B. 

Daukus Lietuvoje buvo aktyvus 
Tautininkų Sąjungos ir Šiaulių 
S-gos veikėjas, jau universitete 
dalyvavęs Neolituania korporaci
jos pirmųjų steigėjų eilėse. Kai 
apsigyveno Australijoj, jis pradė
jo aktyviai reikštis lietuvių visuo
menės tarpe. Jo iniciatyva buvo 
čia suburti inžinieriai į savo pro
fesinę sąjungą, kuriai jis su nedi
delėmis pertraukomis pirmininka
vo, čia jis atstovauja Lietuvių 
Tautinę S-gą tremtyje, aktyviai 
reiškiasi “šviesoje” ir Bendruo
menės veiklos poreiškiuose: jau 
keletą kadencijų yra išrenkamas 
1 Krašto Tarybos atstovus, vieną 
kadenciją yra išbuvęs Krašto Ta
rybos prezidiumo pirmininku ir 
Krašto Valdybos pirmuoju vicepir
mininku. Ir iš viso, Sydnėjaus 
lietuvių Bendruomenės junginiai 
dažnai mato savo susirinkimuose, 
pobūviuose, paskaitose, chorų kon
certuose, vaidinimuose visada gy
vą ir judrų Jubiliatą, kuris ir sa
vais patarimais ir sava auka vis 
judina tą ar kitą lietuviškos kul
tūros puoselėjimo aspektą.

Sunku detališkai visą inž. B.

DAUKUS

Daukaus veiklą išminėti, todėl čia 
tebuvo pateikti mūsų visuomenei 
tik jos pagrindiniai bruožai, šia 
proga pabrėžiant, kad jis yra taip 
pat aktyvus “M. P.” bei dabar 
spaudžiamo Australijos Lietuvių 
Metraščio bendradarbis.

Būdamas pačiame savo intelek
tualiniame subrendime, inž. B. 
Daukus neretai kviečiamas lietu
viškųjų sambūrių paskaitoms, to
dėl šia proga norėtųsi pateikti čia 
neilgą ištrauką politinio ir vi
suomeninio pobūdžio minčių iš jo 
nesenai “šviesos” sambūrio susi
rinkime skaitytos paskaitos tema: 
“Lietuviškoji politika svetur.”

Iš išsamios ir ilgos paskaitos 
Jūsų bendradarbiui ypač jstrigo 
keletas preligento minčių, kuriose 
jis, galima sakyti, liberališku po
žiūriu vertina dabartinę Lietuvos 
padėtį. Jis iškelia paryškintos ko
vos reikalingumą, kad galėtume 
priartinti Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą, tačiau ši subend
rintoji ir paspartintoji akcija tu
rinti išeiti iš vieno centro, šiuo at
veju — iš PLB-nės vadovybės. Jo 
nuomone, turinti būti laisvesnė 
pažiūra renkant dabartinės Lietu
vos gyvenimo faktus, ne viską nei-

JAV prezidentas Eisenhoweris 
lapkričio 12 d. paskelbė “Žmogaus 
teisių savaitę” š.m. gruodžio mėn. 
10-17 dienomis. Prezidentas kvie
tė tos savaitės proga visus ame
rikiečius perskaityti savo sąžinę 
ir išsijoti visas neigiamybes ypač 
rasiniu, tikybiniu ir tautiniu at
žvilgiu. Savaitė skelbiama ryšium 
su Amerikos “Pilietinių teisių 
deklaracijos” 160 metų ir Jungti
nių Tautų “žmogaus teisių dekla
racijos” 12 metų sukaktim.

Nors toji “žmogaus teisių sa
vaitė” yra paskelbta pirmoje ei
lėje Amerikos piliečiams, jos ai
das, be abejo, paplis po visą pa
saulį. Nes ir šiandien dar žmogaus 
pagrindinės teisės dideliuose pa- 

giant, tačiau, suprantama, ir ne
pasitarnaujant priešo propogandi- 
nėms aistroms.

Preligentas išryškino ir šią min
tį: Ar Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, viskas, kas ten dabar 
sukurta, atmestina? Preligento 
manymu, gal būt, teksią kaiką pa
sekti, ypač kultūrinėj ir sociali
nėj srity. Dėl mūsų, politinių išei
vių, politinės veiklos metodų kal
bėdamas, paskaitininkas manė, 
kad čia geriau veikti centralizuo
tai, nors ir pavieniai veikėjai daž
nai gali atsiekti pageidaujamų re
zultatų. Jo manymu, dabar vei
kiančios senosios mūsų partijos 
esančios teigiamų veiksnių tarpe, 
nes politinį mūsų judrumą, sie
kiant nepriklausomybės atstaty
mo, vis dėlto judiną senieji politi
niai veteranai per savo partijas. 
Jaunoji karta dar esanti tik lau
kimo pozicijoj.

Dėl kultūrinio bendradarbiavi
mo su dabartine Lietuva paskaiti
ninkas pasisakė neigiamai, nes čia 
esąs pavojus sovietinio vienašališ
kumo persvaros ir įtakos, kadangi 
mūsų sukurtos kultūrinės vertybės 
nesančios ten įsileidžiamos. Buvo 
išryškinta mūsų siunčiamų Tėvy
nėn siuntinių reikšmė kaip teigia
mas veiksnys. Dėl grįžimo Lietu
von preligentas mano neigiamai, 
nes, esą, masinis mūsų grįžimas 
būtų politinė kapituliacija.

Taigi čia pateikta keletas bend
ro pobūdžio žinių apie Jubiliato 
gyvenimą ir jo politiniai visuome
ninę veiklą. “M. P.” redakcija lin
ki inž. B. Daukui ilgos ir gražios 
ateities.

J.V. 

šaulio plotuose tebėra neapsau
gotos, kai kur jos stačiai kojom 
trypiamos. Pagrindinių žmogaus 
teisių negerbimas yra ypač ryš
kus sovietiniuose ir komunistiniuo
se kraštuose. Bet netik šiuose.

Jungtinių Tautų prieš 12 metų 
priimtoji Žmogaus teisių deklara
cija susilaukė to paties likimo, 
kaip ir kai kurie kiti žmonijos 
šviesuolių geri sumanymai: Per 
mažai į tą deklaraciją kreipiamas 
dėmesys. Ir Sovietų Sąjunga yra 
narys Jungtinių Tautų ir atrodo, 
turėtų gerbti jos pagrindinius 
nuostatus, j kuriuos įeina ir žmo
gaus teisių apsauga. JT žmogaus 
teisių deklaracija yra pagrindinių 
JT nuostatų priedas. Sovietai ne
gerbia nė pagrindinių nuostatų, 
nė šios atskiros deklaracijos. Sa
kysim, ar gali okupuotos Lietu
vos lietuvis kreiptis į Jungtines 
Tautas, ieškodamas apsaugos 
prieš žmogaus teisių pažeidimus? 
Tik pamėgintų jis tai padaryti... 
Arba kitas pavyzdys: Po karo so
vietiniai ir komunistiniai organai 
iš Vakarų Berlyno ir Vakarų Vo
kietijos yra pagrobę tuzinus žmo
nių ir nusigabenę per geležinę už
dangą. Ar buvo girdėti, kad nors 
vienas iš jų galėjo skųstis tarp
tautiniams organams? žinoma, ne
galėjo nė mėginti.

Kas prezidento Eisenhowerio 
“žmogaus teisių savaitės” dekla
racijoje nepažymėta, bet mums 
verta prisiminti, tai kad šių metų 
lapkričio 4 d. suėjo 10 metų ir 
nuo “Europinės žmogaus teisių 
deklaracijos”. Deja, be vieno kito 
reto prisiminimo vienoje antroje 
radijo transliacijoje ir kelių eilu
čių spaudoje, tos deklaracijos su
kaktis praėjo bemaž tylomis. O 
juk Europos Tarybai, priėmusiai 
šią deklaraciją, priklauso 151 Vals
tybių. Vienas svarbiųjų tos dekla
racijos nuostatų liečia Europos 
Žmogaus teisių teismą, į kurį gali 
kreiptis kiekvienas europietis, ku
ris jaučiasi nuskriaustas. Bet, 
nors deklaracija buvo priimta jau 
prieš 10 metų, to teismo įkurdi
nimas galėjo įvykti tik prieš 2 
metus (1958 m.), kai teismo sta
tutą ratifikavo reikalingas valsty
bių skaičius. Tiek ilgai trunka, 
kol įgyvendinami tokie sumany
mai. Tame teisme jau buvo kele
tas bylų, bet jos buvo neesminės. 
Dėl politinių žmogaus teisių pažei
dimo dar nedrįso nė vienas euro
pietis skundą įteikti. E.

JUOZAS ALMIS JORAGIS

ŽALGIRIS-DVIEJŲ AMŽIŲ
LAISVĖS KOVU VAINIKAS

I

(Tęsinys iš “M.P.” 48 Nr.)

DIDINGOJI 
VYTAUTO GADYNĖ

Vytauto kelias į Lietuvos val
džios viršūnę buvo ilgą laiką sun
kus ir permainingas. Kryžiuo
čiams po Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Algirdo mirties (1345- 
1377) politinėmis intrygomis pa
sisekė sukelti naminį karą tarp 
valdančių Lietuvos kunigaikščių 
Jogailos ir Kęstučio. Siekdami sa
vo naudos, kryžiuočiai tame kare 
pirma ėjo kartu su Jogaila prieš 
Kęstutį ir Vytautą, paskui su Vy
tautu prieš Jogailą, o dar vėliau 
su Švitrigaila prieš Vytautą ir 
Jogailą. Kryžiuočiams Lietuvos 
valdovų nesantaika buvo didžiau
sias jų politikos laimėjimas, že
maičių kraštas, kurio jie taip gei
dė ir kurio tiek metų nepajėgė 
ginklu užkariauti, buvo jiems do
vanotas. Be karo kryžiuočiai įkė
lė koją į Žemaičius kaip teisėti to 
krašto savininkai.

Lietuvai to karo pasėkos buvo 
labai skaudžiai nuostolingos:

a) Klastingos apgaulės auka 
žuvo pats žymiausias Lietuvos 
nuo kryžiuočių gynėjas Didysis 
Kunigaikštis Kęstutis (1382).

b) Jogaila 1382 m. Dubysos su
tartimi už suteiktą pagalbą atida
vė Ordinui žemaičius iki Dubysos.

c) Vytautas net du kartus ga
vo bėgti pas kryžiuočius, prašyti 
jų globos ir pagalbos prieš jo tė

viškę užgrobusį Jogailą ir keturis 
kartus buvo priverstas užrašyti 
jiems žemaičių kraštą iki Nevėžio 
(1384, 1389, 1398 ir 1404 m.)

d) Jogaila, jausdamas, kad, Vy
tautui stiprėjant, jo padėtis Lie
tuvoje darosi netvirta, buvo pa
stūmėtas į sąjungą su Lenkija, 
priėmė lenkų pasiūlymą tapti Len
kijos karaliumi. Krėvos aktas 
(1385) ir kitos vėliau sudarytos 
sutartys su Lenkija laikui bėgant 
labai nelaimingai nulėmė visą to
limesnį Lietuvos valstybės gyve
nimo likimą.

Žemaičių dovanojimas kryžiuo
čiams ir Jogailos sąjunga su Len
kija buvo patys žymiausi XIV 
amžiaus pabaigoje Lietuvos vals
tybinio gyvenimo įvykiai, turėję 
tiesioginę įtaką lemiamam Žalgi
rio mūšiui, žemaičiai pasidarė 
svarbiausia aštrios nesantaikos 
tarp Ordino ir Lietuvos valstybės 
priežastimi, vedusia į Žalgirio mū
šį. Sąjunga su Lenkija laimėjo 
Lietuvai talkininką kryžiuočiams 
nugalėti.

Žemaičiai, nors ir buvo priver
sti įsileisti naujuosius šeiminin
kus į savo žemę, niekada nenu
traukė kovos su kryžiuočiais. Vy
tautas, sutvirtinęs savo padėtį 
Lietuvoje, ir slaptai ir atvirai 
jiems padėdavo. Užimtas karais ir 
žygiais Rusijoje, jis kurį laiką tu
rėjo palikti žemaičius visiškai kry

žiuočių malonei — 1404 — 09 me
tais. Tuo laiku kryžiuočiai skubė
jo įsistiprinti Žemaitijoje. Statė 
joje savo pilis, kurdino vokiečius 
kolonistus, norėdami palaužti že
maičių pasipriešinimą, grobė įkai
tais jų vaikus iF žmonas, varė 
žmones į priverstinus darbus, ap
krovė dideliais mokesčiais, žudė 
įkaitus. Nepakeldami žiaurios 
priespaudos žemaičiai bėgo pas 
Vytautą. Vytautas globojo atbė- 
gėlius, kryžiuočiams reikalaujant 
negrąžindavo jų atgal. 1407 me
tais žemaičiai parašė atsišaukimą 
— skundą visiems Europos valdo
vams, išdėstė jame visas kryžiuo
čių daromas skriaudas. Tas raš
tas yra platus vergijos nelaimių 
dokumentas.

BŪDINGAS DOKUMENTAS
“Viso pasaulio krikščionių val

dovams ir tautoms. Paklausykite, 
šlovingieji kunigaikščiai, dvasinių 
ir pasaulinių reikalų tvarkytojai, 
ir visi garbingieji, galingi ir pra
kilnūs vyrai, kurie išpažįstate ka
talikų tikėjimą ir juo rūpinatės, 
ir atkreipkite maloningą dėmesį į 
puolamųjų skundą ir prispaustųjų 
šaukimą.

Prūsijos Teutonų ordino bro
liai, kai užėmė mūsų kraštą, ieš
kojo tik sau naudos, o ne Dievui 
garbės. Jie pradėjo mus spausti, 
iš pradžių lengvai, bet toliau vis 
smarkiau ir smarkiau. Ėmė nebe
duoti mums dirbti kasdienių dar
bų, iš kurių mes gyvenam, ir mū
sų turtus, kuriuos iš tėvų ir pro
senelių buvome gavę, naudojo sa
vo reikalams, kaip jiems patiko. 
Visų mūsų bitynus ir kitus gyve
nimo šaltinius atėmė iš mūsų, ne
žiūrėdami Dievo meilės nei tei
singumo. žingsnis po žingsnio pra
dėjo krauti vergijos naštą ant mū

sų pečių, kuriuos prigimtis buvo 
davusi laisvus. Sunkino mus viso
kiais, žmogui nepakeliamais dar
bais. .. Atėmė pagaliau teisę me
džioti, žvejoti ir kt., uždraudė 
keliauti į kaimynų šalis prekybos 
ir kitokiais ūkio tikslais. Kaimy
nų taip pat neleido į mūsų kraš
tą su prekėmis ir kitais būtinais 
reikalais. Ir daugybe kitokių bū
dų mus varžė ir sunkino, bet vi
sų šiame skunde surašyti negali
me. Tačiau už viską sunkiau at
rodė mums viena, kad kasmet im
davo iš mūsų vaikus įkaitais. Kai 
mes atsisakėme kartą duoti dėl 
to, kad jau seniau kitus mūsų vai
kus įkaitais turėjo paėmę, tada 
jie visai pašėlo ir be pasigailėji
mo, be artimo meilės atėmė dau
geliui mūsų žmonas, išplėšdami 
jas stačiai iš vyrų glėbio. Nebuvo 
jiems gana dviejų šimtų mūsų 
vaikų, kuriuos buvo paėmę.

Išgirskite, prašome jus, kurie 
mylite teisingumą, baisią mūsų 
priespaudą, kuri mus ir mūsų šei
mas didžiai sužalojo. Dėl jos la
biau reikėtų verkti, negu kalbėti. 
Ir daugelį mūsų krašto bajorų ir 
didikų, kurie, kaip kokia gamtos 
dovana, nuo pat jaunų dienų pa
sižymėjo karo gabumais ir narsu
mu, suėmė mūsų valdytojai, kai 
tik pradėjo mus jungti į vergiją! 
Ir tikra teisybė, kad tris bajorus, 
kurie, bijodami kad jų vaikų ne
paimtų įkaitais, buvo pasislėpę, 
sudegino drauge su dviem suim
tom moterim. Daugelį vyrų surišo 
ir drauge su žmonomis išvarė į 
Prūsus. Jaunutes mūsų dukteris 
kryžiuočiai, bjaurodami kryžiaus 
šventumą, smurtu paverčia savo 
aistrų aukomis! Su skausmu tai 
minime, bet šie faktai visiems ži
nomi ir lengvai įrodomi. Vienas 
žmogus, venas turtingesniųjų mū

sų krašto bajorų, pavarde Kirku- 
tis, turėjo gražią dukterį. Užpuo
lę ordino broliai smurtu ją pa
grobė. Bet Kirkučio sūnus, nelai
mingosios mergaitės brolis, nepa
jėgė šio smurto pergyventi ir vie
ną ordino brolių, prievartaujantį 
jo seserį, nusmeigė kardu. Apie 
šį įvykį daugelis žino. Taip pat 
plačiai žinomą baroną, pavarde 
Vaisginą, jo žmoną ir vaikus su
rišo ir išvarė į Prūsus, o ten vi
sus, kaip vergus, išžudė. Panašiai 
atsitiko ir su kitu bajoru, Suval- 
kėnu, kurį suėmė, o jo namus su
degino drauge su jam priklausan
čiais kaimais. Kaimiečius išžudė 
be jokio pasigailėjimo. Bet Su- 
valkėnas, varomas į Prūsus, ištrū
ko ir pabėgo. Taip Dievo malonė 
jį išgelbėjo. O vieną didiką, taip 
pat nemažiau garsų už minėtuo
sius, pavarde Sungaila, suėmė, iš
varė į Prūsus ir nužudė. Tris žy
mius, daug žymesnius už aukščiau 
minėtuosius, žmones suėmė ir be 
jokio pasigailėjimo nukirto jiems 
galvas, o jų žmonas ir vaikus iš
gabeno į ašaras spaudžiančių ver
giją-

Sulig pirmaisiais reiškiniais mes 
pamatėme, kad negalima nieko ki
ta tikėtis nei laukti, kaip tik žiau
rios mirties nuo savo valdovų 
rankos, kad nuo nelaimingo mūsų 
kraujo paraustų jų kalavijai. Mū
sų pavergėjai — nebegalime jų 
ilgiau vadinti valdytojais — krovė 
mums vargus vieną po kito; ver
tė mus daryti kelius ten, kur buvo 
balos ir nepereinami įžėlę rais
tai, kur nė šuo nepajėgė pereiti. 
Mes turėjome viską užpilti, išly
ginti ir tiesius kelius padaryti, 
kad jais jie galėtų lengviau vary
ti mus kankinti ir žudyt. Visa tai 
gerai apgalvojome ir pamatėme, 
kad ordino broliai trokšta tiktai 

mus išnaikinti. Tarp kito ko atėjo 
mums galvon mintis ir dėl krikšto 
atidėliojimo. Kodėl jie gaišta mus 
krikštyti, kodėl visame, kad ir di
deliame mūsų krašte nepastatydi
no nė vienos bažnyčios? Maža to: 
net kunigo mums nedavė nė vie
no. Išvada tegali būti viena, kad 
mus išmarinti ir išnaikinti jiems 
terūpėjo. Nors mūsų šalį jie val
dė, tačiau nerasime nė vieno, ku
rį jie būtų apkrikštiję, be tų, ku
riuos apkrikštijo garbingi valdo
vai Vladislovas, Lenkijos karalius 
ir Vytautas, Lietuvos kunigaikš
tis. Ordino broliai dangstėsi gynė
jo kauke tam, kad mus skriaustų 
ir gydytojo vaistais stengėsi ligonį 
nuodyti.

Todėl tepažvelgia Jūsų prakil
nybė į šiuos nežmoniškus žiauru
mus, kurie mus vertė nuolat dre
bėti dėl savo gyvybės ir visiškai 
atėmė norą būti klusniems. Tegu 
žino broliška Jūsų širdis, kad mes 
norime savo gyvenimą gyventi 
Augščiausiojo garbei ir visomis 
jėgomis trokštame, kad Kristus 
atvestų mus prie krikšto malonės. 
Žemai maldaujame Jūsų prakil
nybę, kad, jeigu kryžiuočiai kitaip 
apie mus pasakos, teiktumėtės 
jais lengvai netikėti... Teikitės 
suprasti, kad mes esame žmonės, 
o ne galvijai, kuriuos galima do
vanoti, parduoti ir pirkti; esamo 
Dievo kūriniai, Jo paveikslu su
kurti, kuriems skirta Dievo vaikų 
laisvė... Aiškiai ir atvirai sakant, 
mes nenorime, kad viešpatautų 
mums ordino broliai, nebenorime 
būti jų valdžioje, nes savo val
džioje esančius žmones jie ne val
do, bet spaudžia ir vergia.” (Co
dex Epist. Vitoldi, 1018-24 pusi. 
A. Dambrausko vertimas).

(Bus daugiau)
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TARYBOS ATSTOVŲ RINKIMAI
RAŠO: ALB. POCIUS

Paskutiniu metu beveik visose 
Australijos lietuvių kolonijose jau 
įvyko atstovų rinkimai į Krašto 
Tarybos atstovų suvažiavimą.

Mažose kolonijose rinkimai pra
ėjo tvarkingesnėje aplinkumoje — 
daugiau bendruomenės dvasioje. 
Didesnėse kolonijose rinkimai įga
vo daugiau seimo laikų nuotaikas, 
balsuojant pagal grupių sąrašus.

Visuomenei susiskirstant į kele
tą grupių, ir mūsų negausus ben
druomeninį darbą dirbąs aktyvas, 
norėdamas dalyvauti suvažiavime, 
yra priverstas leisti save įtraukti 
į vienos ar kitos grupės sąrašą. 
Jo grupei pralaimėjus, į jo vietą 
gali būti kartais išrinktas visai 
neveiklus ir bendruomenės veik
loje mažai tesireiškiąs asmuo.

Šitokia rinkimų tvarka neati
tinka bendruomenės dvasiai, nes 
bet koks partijų kišimasis ir pa
siskirstymas grupėmis suardo 
b-nės vienybę.

Mūsų bendruomenę sudaro ir į 
jos sąstatą įeina įvairios kultūri
nės organizacijos ir jaunimo susi
būrimai, bet pagal dabartinę ats
tovų rinkimų tvarką jos ne visa
da yra atstovaujamos.

Bendruomenei priklauso arba 
yra jos remiamos įvairios savait
galio mokyklos ir lituanistiniai 
kursai, bet ir jie yra Tarybos tie
sioginiai neatstovaujami. Jeigu, 
pav., mokyklos vedėjas ar skautų 
vadovas ar studentų atstovas no
ri patekti į suvažiavimą ir pasisa
kyti mokyklos ar jaunimo reika
lais, tai jis pirmoje eilėje yra 
priverstas prašyti, kad kokia nors 
grupė jį priimtų į savo “sąrašą”. 
Jo grupei pralaimėjus, jis pasi
liks už durų, o mokyklos ir jauni
mo reikalus “atstovaus”, gal būt, 
toks, kurs net savo vaikų nelei
džia į lituanistinę mokyklą.

Niekas negali ginčyti fakto, jog 
mūsų parapijų kapelionai dirba 
naudingą kultūrinį darbą, bet ir 
jie priversti prisiglausti prie sa
vo pasaulėžiūrai artimesnės gru
pės sąrašo, kad įsigytų atstovo 
mandatą. Niekas negali paneigti 
spaudos reikšmės išeivijos gyveni
me. Atimk iš mūsų spaudą, ir 
nieko iš mūsų veiklos neliks. Spau
da tarsi cementas mus jungia į 
vieną lietuvišką šeimą ir stiprina 
lietuvybės dvasią mūsų jaunimo 
Širdyse. Paklauskite, o kur lie
tuviškų laikraščių redaktoriai su
važiavimo metu? Gerai, jei kas 
nors išrinko vieną iš jų, o jei ne 
— tai spaudos reikalus “svarstys” 
redaktoriams stovint už durų.

Mačiau, kaip vieno suvažiavi 
mo metu vienos jaunimo organi
zacijos vadovas turėjo koridoriu
je gaudyti atstovus ir prašyti, kad 
iškeltų jaunimo stovyklų reikalą. 
Sakykite, ar čia protinga?

Aiškiai visi matome, kad da
bartinė atstovų rinkimų tvarka 
pagal grupių sąrašus yra nevy
kusi ir keistina. Turėtų būti pa
keistas ir pats Tarybos atstovų 
sudarymo metodas, pagausinant 
organizacijų ir kultūrinių institu
cijų tiesioginį atstovavimą Tary
boje. Dabartiniu metu Adelaidė, 
Melburnas ir Sydnėjus renka po

14 atstovų. Sumažinkime renka
mųjų skaičių iki 3, o likusias 11 
vietų padalykime tarp organiza
cijų ir bendruomenės aktyvistų.

Bendruomenės labui būtų nau
dingiau, jei per ateinantį suva
žiavimą pakeistume atstovų rinki
mo tvarką pagal šį siūlomą pro
jektą:

A.L.B-nės Krašto Tarybą suda
ro:

1) Krašto Valdyba;
2) Garbės Teismas;
3) Revizijos Komisija;
4) Atstovai į P.L.B-nės Seimą;
5) Apylinkių Valdybos (J);
6) Visi lituanistinių mokyklų 

ir kursų aktyvūs mokytojai;
7) Teatrų ir chorų vadovai;
8) Kapelionai;
9) Periodinių laikraščių Redak

toriai ;
10) Skautų, ateitininkų, Studen

tų ir šviesos org. Centro ir sky
rių Valdybų pirmininkai;

11) Kultūros Fondo centro ir 
skyrių pirmininkai;

12) Katalikų Federacijos, Syd
nėjaus Katal. Kultūros d-jos ir 
Caritas atstovai;

13) Moterų Social. Globos, Ka
tal. Moterų D-jos, “Ramovės” ir 
Maž. Lietuvos Bičiulių D-jos cent
ro ir skyrių pirmininkai arba ats
tovai ;

14) Sporto klubų centro ir sky
rių atstovai;

15) Lietuviai menininkai, daly
vaują lietuviškuose parengimuose;

16) Lietuviai dailininkai;
17) Liet. Rašytojų d-jos nariai;
18) Liet, žurnalistų s-gos na

riai;
19) po 3 rinktus atstovus iš 

kiekvienos apylinkės ir
20) Lietuvių Namų — Klubų 

ir S-gų atstovai.
Sudarius Bendruomenės Tary

bą pagal šį pasiūlymą, atstovi] 
skaičius nedaug tepadidėtų, kai- 
kur pasiliktų net tas pats, bet už 
tai į suvažiavimą susirinktų visi, 
kurie tikrai dirba visuomeninį 
darbą — bažnyčioje, mokyklose, 
spaudoje, organizacijose, mūsų pa
rengimuose, socialinėje globoje ir 
jaunimo tarpe. Susirinktų žmo
nės, kurie aant savo pečių neša 
visą mūsų išeivijos kultūrinės 
veiklos naštą. Šitie žmonės mažai 
teturėtų laiko tuštiems ginčams, 
nes kiekvienas norėtų pasisakyti 
tik savo atstovaujamos kultūrinės 
institucijos reikalais.

Suvažiavimas virstų gražia mū
sų bendros darbo veiklos demon
stracija ir metine apžvalga, ap
vainikuotas tradicinėmis Kultūros 
Dienomis.

Kultūrinį ir visuomeninį darbą 
dirbantys atstovai suvažiavimo 
metu turėtų progos pasidalyti 
bendro darbo patirtimi, nustatyti 
veiklos gaires ateičiai ir dvasiniai 
sustiprėję grįžti su nauju ryžtu 
į savo apylinkes tolimesniam dar
bui. Tai būtų tarsi moralinis at
lyginimas visiems mūsų aktyvis
tams už jų įdėtą triūsą ir pasiau
kojimą Bendruomenės labui.
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Lictuuiai-----
KENNEDY TELEGRAMA 
AMERIKOS LIETUVIŲ 

DEMOKRATŲ KOMITETUI
Amerikos lietuvių demokratų 

komiteto pirmininkas K. Žirgulis 
gavo iš Kennedy telegramą, ku
rioje demokratų kandidatas į pre
zidentus John F. Kennedy dar 
kartą patvirtino, kad Amerikos 
demokratų valdžia niekad nepri
pažino Lietuvos aneksijos ir nie
kad nepripažins. Ateisianti diena, 
kai Lietuvos vyrai ir moterys kar
tu su kitų Pabaltijo kraštų gy
ventojais vėl galės gyventi lais
vą gyvenimą.

SĖKMINGI ALDONOS 
STEMPUŽIENĖS KONCERTAI 

PIETŲ AMERIKOJE
Žinoma Amerikos lietuvių dai

nininkė Aldona Stempužienė da
bar sėkmingai atlieka koncertų 
eilę Pietų Amerikoje. Jau turėjo 
gražiai pavykusius koncertus Ko
lumbijoje ir Venezueloje, o lap
kričio 18 d. vyko tas didžiulis kon
certas Argentinos sostinėje, Bue
nos Aires, kurį ruošė Argentinos 
Lietuvių Organizacijų ir Spaudos 
Taryba. Jau pakeliui į Argenti
ną daininkė gavo pasiūlymų kon
certuoti dar ir Brazilijoje ir Uru
gvajuje, kaip praneša “Argenti
nos Lietuvių Balsas”. Tačiau pri
klausysią nuo artistės laiko, ar ji 
galės dar ir į tuos kraštus vykti.

LIETUVOS VĖLIAVA NUOLAT 
PUOŠ ROSARIO ROTUŠĘ

Argentinos milijoninio miesto 
dienraštis “La Capital” plačiai 
pranešė apie lietuvių dalyvavimą 
Argentinoje gyvenančių tautų pa
rodoje. Lietuvos himno tekstas, 
vytis ir vėliava, gražiai įrėminti, 
esą patalpinti visam laikui Rosario 
miesto rotušėje. Lietuvių atstovai 
įsirašė į miesto aukso knygą. Lie
tuviams, dalyvavusiems tame pa
rengime, įteiktos įvairios dova
nos.

policijos vyr. leitenantą Schmidt- 
Hammer ir buv. Kretingos polici
jos pareigūną Praną Lukį-Jakį 
teismas lapkričio 3 d. paskelbė 
sprendimą. Teisiamajam Schmidt- 
Hammer už padėjimą nužudyti 
313 atvejais palikta 3 metų sdk 
bausmė, Lukiui-Jakiui bausmė iš
7 metų sdk sumažinta iki 5 metų, 
atimant pilietines teises 2 metams. 
Iškalėtas iki sprendimo laikas ats
kaitytas šitaip: Schmidt-Hammer 
apie 1 mt., Lukiui-Jakiui 3 metai
8 mėn. Teismas kartu nutarė nuo 
Lukio-Jakio nuimti areštą, jį iŠ 
kalėjimo paleisti (antrasis teisia
masis jau preš tai buvo laisvas).

DAILININKO PRANO 
PARODA MIUNCHENE

Tautų susitikimo namuose Miun
chene (Bogenhausen, Rauch str. 
22) lapkričio 11 d. atidaryta daili
ninko Prano (Gailiaus) kūrinių 
paroda. įžengiamąjį žodį tarė dr. 
P. Rėklaitis. Po to įvyko Baltų 
Draugijos pobūvis tuose pačiuose 
rūmuose. To paties dailininko Pra
no paroda liepos mėnesį vyko Er- 
langene, rugpiūčio mėn. Stuttgar- 
te ir sugsėjo mėn. Bad Oynhau- 
sene.

PRANO GAILIAUS KŪRINIŲ 
PARODOS ATIDARYMAS

l dailininko Prano Gailiaus kū
rinių parodos atidarymą Miunche
ne, Tautų susitikimo rūmuose, la
pkričio 11 d. susirinko daug pa
baltiečių ir kitų tautų svečių, ku
rie dideliu susidomėjimu susipaži
no su šio nekasdieninio dailininko 
darbais. įžengiamąjį žodį tarė 
Baltų Draugijos Vokietijoje gen. 
sekretorius Gruenbaum, kūrinius 
paaiškino dr. P. Rėklaitis.

MIRĖ DAILININKAS 
JONAS ŠILEIKA

1960 m. spalio 27 d. Kaune 
ilgos, sunkios ligos mirė dailinin
kas Jonas Šileika, 77 metų am
žiaus. Buvo gimęs 1883 m. liepos 
2 d. šakių apskr. Jadagonių kai
me. Dar jaunas išvyko į Ameriką, 
studijavo dailę JAV-se, Paryžiu
je, Miunchene, Maskvoje. Pirmo
jo karo metu (1915 m.) grįžo į 
Ameriką, bet 1921 metais galuti
nai apsigyvena Lietuvoje. Dėstė 
Kauno meno mokykloje, vėliau Vil
niaus dailės akademijoje. Išėjęs į 
pensiją, nenustojo dirbęs, kaip pa
prastai ir kiti pensininkai-daili- 
ninkai. Laidotuvės įvyko Kaune 
spalio 29 d. Reikia pastebėti, kad 
Šileika buvo ne “tarybinis” dai
lininkas, o išugdytas Vakarų me
no mokyklų, nors sovietinis reži
mas jį nekartą dekoravo medaliais 
ir garbės raštais.
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ULMO BYLOJE LIETUVIUI 
BAUSMĖ SUMAŽINTA

Masinių žudymų Lietuvoje by
loje Uline prieš buv. Klaipėdos

ARTINASI KALĖDOS...
Siųakite savo *iuntiniu» į USSR ir į Pabaltijį.

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

NYMAN & SCHULTZ
SWEDEN,

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

56 Cooper Street, Surry Hill*, Sydney, N.S.W. Tel. 31-3335.
Noriai pa*iunčiame paštu katalogu* susipažinimui.

STOCK
GARSŪS VISAME PASAULY,

BRANDY, 
VERMOUTH - LIKERIAI

DABAR GAUNAMI IR AUSTRALIJOJ.

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

ir Stock gaminius.
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LIETUVIS PASIŽYMĖJO 
ALŽYRE

Lietuvių kilmės prancūzų vyr. 
leitenantas Jurgis Norkevičius 
nuo šių metų pradžios eina kuo
pos vado pareigas Alžyre. Nese
niai apdovanotas “Crox de la Va- 
leur Militaire” ženklu. (Karo mo
kyklą jis yra baigęs 1957 metais, 
trečiuoju iš 800).

PARYŽIAUS LIETUVIŲ 
SUSIRINKIMAS

Paryžiaus lietuviai buvo susi
rinkę pasitarti lietuviškais reika
lais. Dr. J. Deveikė-Navakienė 
kalbėjo tema “Tarp praeities ii’ 
dabarties”. Iškėlė svarbesniuosius 
Lietuvos istorijos bruožus, primi
nė senosios Lietuvos aukštą tei
sinę kultūrą, valstybės smukimo 
priežastis, kartu išreikšdama vil
tį, kad Lietuva naujai prisikels. 
Kaip praneša “Prancūzijos Lietu
vių žinios”, mokslininkė dr. De
veikė-Navakienė savo ilgų metų 
“Lietuvos statuto” vertimo darbą 
užbaigė. Dabar statutas išverstas 
į prancūzų ir lietuvių kalbas. Vi
sas tekstas (vertimo, komentarų 
bei įvado su istoriniais paaiškini
mais) sudarysiąs ne mažiau 2.500 
puslapių.

Jei norite pirkti CANBERROJE

NAMUS arba BIZNĮ,
Jums draugiškai patarnaus ir paskolas parūpins

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

4*4*44+4*****+******4****+++++*4+4+*++++++m*m

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

Tel. 62-2231

THE IMPERIAL
74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS

Tel: Katoomba 523.

★ Vadovaujančių institucijų va
dovų Vokietijoje bendra* pasitari
mai įvyko lapkr. 16 d. Vasario 16 
gimnazijos salėje Hūttenfelde. 
Buvo tariamasi Vokietijos lietuvių 
bendruomeniniais ir visuomeni
niais reikalais, Vasario 16 dienos 
Nepriklausomybės šventės minėji
mo ir kitais aktualiais gyvenamo
jo laikotarpio klausimais.

★ Dr. A. Vabala*, po karo ap«i- 
gyvenęs Venezueloje, gydymosi ir 
biznio reikalais buvo kuriam lai
kui atvykęs į Vokietiją. Gydėsi 
Tūbingeno klinikoje. Taja proga 
apsilankė ir VLIKo Vykd. Tary
boje bei ELTOJE Reutlingene. 
Dr. A. Vabalas, Barquisimeto 
mieste, verčiasi bizniu ir turi nuo
savą dirbtuvę su 12 darbininkų. 
Kai kurias prekes importuoja ir iŠ 
Vokietijos. Lapkričio 12 d. dr. Va
balas vėl išvyko į Venezuelą.

★ Nauji pamfletai. Vak. Vokie
tijoje “iš tam tikrų šaltinių” vėl 
buvo paskleista keletas anonymi- 
nių pamfletų. Vienas jų buvo pa
sirašytas L.P. (Lietuvos patrio
tai?). Tai nauji sovietinės propa
gandos bandymai.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.

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

Tarifas

Del

Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių.

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

smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti.

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.

BROWNEJONES LTD
VISIEMS LABAI SVARBI INFORMACIJA

KAS UŽSAKYS IKI 1961 METŲ VASARIO MEN. 10 DIENOS MŪSŲ FIRMOJE SIUNTINĮ, NEMAŽESNI KAIP 25 SVARŲ VERTES, 
— GAUS IS FIRMOS NEMOKAMAI 3f YDS. MEDŽIAGOS VYRIŠKAM KOSTIUMUI, ARBA 3 YDS. MEDŽIAGOS MOTERIŠKAM 
KOSTIUMUI, DVIGUBO PLOČIO, BE JOKIŲPRIMOKEJIMŲ.
KAS UŽSAKYS SIUNTINĮ, NE MAŽESNĮ KAIP 19 SVARŲ VERTĖS, GAUS TĄ PAČIĄMEDŽIAGĄ KAIP PRIEDE, TIK TURES 

APMOKĖTI MEDŽIAGOS SOVIETŲ MUITĄ.
KALĖDINIŲ DOVANŲ SIUNTINIAMS REKOMENDUOJAME

1, NORFOLK PLACE, LONDON W. 2, ENGLAND.
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1 komplektas vyriškų storų, šiltų fleecy apatinių 
baltinių — ilgos kelinės ir baltiniai su 3/4 ran
kovėmis A£

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

2.18.3

2. 8.0

2.15.0

į. 2.6

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

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

Ir daugelį kitų prekių pigiomis kainomis galite rasti 
noraščiuose.
I visas išvardintas kainas įeina ir sovietų muito mokesčiai. 

Pasiskubinkite pasinaudoti šia privilegija.

PREKES SEKANČIAI:

1. 3.3

1.11.3
1.18.3 

mūsų kai-

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.

į
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SPORTO ŠVENTĖS KAMPELIS
BURMISTRAS 

ATIDARYS ŠVENTĘ
šių metų sporto šventės rengė

jai — Sydnėjaus koviečiai šven
tės atidarymo iškilmes nori pada
ryti tikrai iškilmingas. Oficialiai 
šventę atidaryti yra pakviestas ir 
jau sutiko Sydnėjaus miesto bur
mistras LORD MAYOR OF SYD
NEY MR. HARRY JENSEN, šio 
aukšto ir Sydnėjuje bei užsienyje 
labai populiaraus žmogaus sutiki
mas oficialiai atidaryti XI-jų mū
sų sporto šventę yra didelis ren
gėjų laimėjimas ir, reikia tikėtis, 
mūsų sportininkai, suprasdami šį 
įvykį, pasistengs labai tvarkingai 
ir gražiai atidarymo iškilmėse pa
sirodyti.

Atidarymo metu numatoma su
silaukti ir daugiau svetimšalių 
svečių, todėl, po oficialių iškilmių, 
žiūrovams ir svečiams prieš vis;} 
sportinę programų pasirodys Syd
nėjaus lietuvių tautinių šokių gru
pė. Nors anksčiau ir buvo skelb
ta neoficiali atidarymo programa, 
tačiau įvykiams keičiantis, aš siū
lyčiau, atidarymo metu padaryti 
sekančias rungtynes: 1. Studentų 
Vyrų krepšinio rinktinė prieš Da
lyvių II-jų Rinktinę, 2. Moterų 
Krepšinio Rinktinė prieš Austra- 
lių Rinktinę ir 3. Vyrų Krepšinio 
I-ji Rinktinė prieš Australų ar 
amerikonų rinktinę. Pertraukų 
metu, kaip ir buvo numatyta, pa
sirodytų studentų “Judo” imtyni
ninkai. šitoks rungtynių pademon
stravimas būtų lyg ir priešžaismis 
prieš prasidedančias tarpusavio 
kovas. Pagalvokite, rengėjai, gal 
mano pasiūlymas ir bus priimti
nas jums.

SP. ŽINIOS HERALD E
Visos sportinės šventės žinios, 

pagal rengėjų ir laikraščio leidėjų 
susitarimų, kiekvienų dienų tilps 
rytiniame Sydnėjaus laikraštyje 
“Sydney Morning Herald”, todėl, 
norintieji žinoti visus šventės 
sportinius rezultatus, galės juos 
rasti šiame dienraštyje.

ŽENKLIUKAS GATAVAS
Sporto šventei atminti, rengė

jai, pagal žinomo mūsų dailinin
ko V. Rato projektų, pagamino 
ženkliukų, kuris atrodo labai gra
žiai ir bus gera sportinių varžybų 
atmintis. Ženkliuko kaina irgi, at
rodo, bus visiems prieinama.

ŠACHAS AR MATAS?
X-je Jubiliejinėje Sp. šventėje 

viena iš įdomiausių taktinių ko
vų, gal būt, mažai kam ir žinomų, 
vyko tarp Adelaidės ir Sydnėjaus 
šachmatų vadovų. Nesigilinant į 
visas smulkmenas, taktiškai laimė
jo Sydnėjaus vadovas, ko pasė
koje ir sydnėjiškiai išplėšė I-jų 
vietų. įdomu kaip visas reikalas 
klostysis šiais metais, nors, mano 
manymu, sydnėjiškiams namuose 
bus daug lengviau, kadangi mūsų 
meisteris Arlauskas yra labai sės
lus žmogus ir iš savo miesto kojos 
nekelia svetur, kai taip pat ir bu
vęs I-sios lentos Kovo žaidėjas 
šiais metais savo vietų turi užleis
ti geresniam žaidėjui, todėl ir jo 
nereiks valandų prašyti, kad pra
dėtų savųjų partijų.

PAVYZDYS KITIEMS
Sydnėjuj žinomas verslininkas, 

Kovo vėliavos krikšto tėvas ir di
delis sportininkų bičiulis P. Mika
lauskas, gerai suprasdamas atei
nančios šventės reikšmę, sutiko 
pas save apgyvendinti 21 sporti
ninkų, kas tikrai, jeigu būtų ga
lima tai skaityti, padarė mūsų 
gyvenime rekordų, šiam jaunimo 
draugui priklauso tikras sportiš
kas ačiū.

Kalbant apie apgyvendinimų, 
tai ne visi yra toki geraširdžiai 
kaip P. Mikalauskas. Nesenai vie
nas iš buvusiųjų aktyviųjų sporti
ninkų buvo paprašytas priimti ke

letu žmonių į savo nuosavų namų. 
Susiraukęs jis atsakė, kad jo kam
bariai reikalingi vaikams žaisti, o 
be to, jis su lietuviais daugiau 
nieko bendro nenori turėti, nors 
prie australų kažkodėl ir nesuge
ba pritapti. Gaila, tikrai gaila, 
kad tokio charakterio žmonių dar 
atsiranda ir buvusiųjų sportinin
kų tarpe, bet gi, kaip mūsų liau
dies patarlė sako, lazda turi du 
galus ir vienas iš jų gali atsisukti 
atgal.

PUNKTUALUMAS
Koviečiai krepšininkai paskuti

niuoju metu labai intensyviai tre
niruojasi. Naujasis jų treneris, 
norėdamas įdiegti žaidėjams punk
tualumo jausmų, nustatė, kad už 
kiekvienų pavėlavimų, ar praleidi
mų, žaidėjas, taip pat ir treneris 
turi sumokėti bendron krepšinin
kų kason 2 šilingus. Išgirdęs šį 
potvarkį, vienas iš krepšininkų, 
tuoj pat pasisiūlė sumokėti 10 šil. 
avanso, nors dar iki šiol ir nepa
vėlavo ir, reikia tikėtis, kad šiuo 
avansu neteks pasinaudoti. Įdo
mu tik — ko prisibijoma: trenerio 
drausmės ar dviejų šilingų nete
kimo?

Iki sekančio karto
Jūsų Rimas Gailius

Sydnėjuje
ŠACHMATAI

Sėkmingai pabaigę miesto pir
menybių varžybas, mūsų šachma
tininkai surengė tarpusavio tur
nyrų, kuriame dalyvavo pajėgiau
si Sydnėjaus lietuviai šachmati
ninkai. Kaip ir kiekvienoje sporto 
šakoje, taip ir šachmatuose, iš 
anksto negalima numatyti laimė
tojo. šį kartų visi tikėjome, kad 
V. Patašius išsikovos Sydnėjaus 
lietuvių šachmatų meisterio var
dų, bet jo ir visų šachmatininkų 
nustebimui jam tenka tik antroji 
vieta. Turnyro laimėtojas tapo V. 
Liūgą, kuris iš 10 galimų taškų 
surinko 9i. V Liūgą pradėjo žais
ti šachmatus būdamas 12 metų 
amžiaus. Pirmų kartų jam daly
vaujant lietuvių turnyre Vokieti
joje, jo gabumus pastebėjo mūsų 
buvę geriausi šachmatininkai ir 
nusprendė jam padėti tapti geru 
šachmatininku. Po kelių metų in
tensyvaus darbo, jis buvo skaito
mas vienas iš geriausių jaunių 
šachmatininkų Vokietijoje. Vykda
mas į Australijų, laive suruošta
me šachmatų turnyre laimi pirmų 
vietų. Šiuo metu, baigęs univer
sitetų, jis mokytojauja Bexley 
High School ir tikisi ateityje dau
giau laiko pašvęsti šachmatams. 
“Kovo” valdyba, įvertindama šio 
šachmatų turnyro reikšmę, pasky
rė 3 vertingas dovanas.

V. Liūgai — mūsų naujam meis
teriui — buvo įteiktas šachmatų 
laikrodis, V. Patašiui — antros 
vietos laimėtojui — kelionės šach
matų komplektas ir V. Koženiaus- 
kui — trečios vietos laimėtojui 
— šachmatų knyga.

LAIMĖJOME PABALTIEČIŲ 
ŠACHMATŲ TURNYRĄ

Š.m. lapkričio 20 dienų Centri
niuose Lietuvių Namuose Redfer- 
ne įvyko šachmatų varžybos su 
estų šachmatininkais. Laimėjome 
gana gražiu rezultatu 4-1, kai V. 
Koženiausko partija liko atidėta 
vėlesniam laikui.

Lapkričio 27 d. Latvių namuo
se kovojome prieš jų gana stip
rių komandų ir laimėjome 3i-2i 
santykiu. Kai latviai sužais su es
tais, tai bus įteikta mums Pabal- 
tiečių šachmatų taurė, kuri pereis 
mūsų nuosavybėn, kaip laimėju
siems 3 Pabaltiečių šachmatų tur
nyrus.

“Kovo” komandų sudarė ir taš
kus laimėjo:

V. Liūgą Š, I. Venclova 2, V.

Koženiauskas 0, (viena partija ne
baigta), J. Dambrauskas 2, V. Au
gustinavičius 1, A. Dargužis 1, ir 
J. Kvietkauskas 1. V. Patašius 
negalėjo dalyvauti šiame Pabaltie
čių turnyre dėl egzaminų.

Artinantis sporto šventei, šach
matininkai jau dabar yra sudarę 
stiprias komandas ir tikisi vėl iš
kovoti pirmų vietų. Kiek žinoma 
Adelaidės komandoje dalyvaus R. 
Arlauskas, bet mūsiškiai visiškai 
nenori girdėti apie pralaimėjimų. 
V. Liūgą ir V. Patašius tikisi įro
dyti, kad jie yra nė kiek neblo- 
gesni. žinoma, netolima ateitis ta
tai įrodys.

Adelaidėje
VYTIS II — NORWOOD 

45-47 (17-26)
Silpnai žaidusi žiemos pirmeny

bėse antroji komanda, atrodo va
saros turnyre susižaidusi, bus ga
na pajėgi. I šių komandų iš III- 
čios komandos perkeltas Daugalis. 
Kurį laikų nežaidęs Zablovskis 
grįžo į šių komandų ir žais vasa
ros turnyre. Šių rungtynių pralai
mėjimo priežastis yra blogas nau
jųjų krepšinio taisyklių pritaiky
mas ir teisėjų nesusigaudymas 
jose. Taškus pelnė: Merūnas 19, 
Zablovskis 14, Gudelis su Dauga
ilų po 4 ir Rakauskas su Ramo- 
naičiu po 2.

VYTIS III — PLYMTON
REBELS 32-44 (12-25)

Jauniausioji komanda pasekė 
vyresniųjų pavyzdžiu ir stipriai 
prakišo pirmų puslaikį, gerai su
ko vodama antrąjį, šių komandų 
dabar treniruoja P. Alkevičius, ir 
reikia tikėtis, jog jis turimų pa
tyrimų žaidžiant pirmoje koman
doje sugebės pritaikyti ir perduo
ti mūsų jauniesiems krepšinin
kams. Taškai: V. Stankevičius 12, 
Kapočiūnas 10, Ruzinskas 6 ir R. 
Stankevičius su Bakaičiu po 2.

VYTIS I (mergaičių) — 
CRUSADERS 20-24 (11-14) 
Silpniausiai iš visų Vyties va

saros turnyrų pradėjo ši mūsų 
komanda, žaista pagal savo nuo
monę, visiškai neklausant trene
rio nurodymų ir patarimų. Taškai: 
Kitienė 8, M. Kelertaitė 6, D. 
Radzevičiūtė 4 ir R. Andriušytė 2.

VYTIS II (mergaičių) — 
TORRENS 29-15 (15-4)

Jaunių komanda padarė gerų 
pradžių ir, nors ir be pamainų 

žaisdamos, pasiekė laimėjimų. Taš
kus pelnė: Powierza 15, Baškutė 
6 ir Mainelytė su Trusz po 1. Ant
rame šio sezono susitikime su 
Fobres komanda pralaimėta 12-31 
rezultatu.

TINKLINIS
Vyrų komanda patyrė pirmų 

pralaimėjimų, susitikusi su Volga 
komanda. Pralaimėjimo priežastis 
— blogas pozicijų laikymas ir be-

I
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tikslis smūgiavimas. Rezultatas: 
15-11, 7-15, 7-15. Be kovos laimė
ta prieš Hollandia komandų (30-0) 
Draugiškose rungtynėse ši koman
da nugalėta 15-7, 15-10. Už Vytį 
žaidė Ignatavičius, Visockis, Gum- 
bys, Rakauskas, Alkevičius, Dau- 
galis ir Kapočiūnas.

Mergaičių komanda, susitikusi 
su geriausia Pietų Australijos es
čių komanda Estonia, sužaidė ga
na gerai, išskyrus trečių setų. Re
zultatai: 9-15, 15-12 ir 1-15. Rei
kia tobulinti kamuolio padavimai 
(servai) ir reikalinga mokytis 
smūgiavimo ir blokavimų — už
tvarų statymo. Estės laimėjimų 
pasiekė dėka puikių savo koman
dos smūgiuotojų. Už Vytį žaidė: 
M. Kelertaitė, šiukšterytė, Igna
tavičienė, O. Kelertaitė ir Kitie- 
nė su L. Andriušyte.

i

Į SKAITYTOJUS
“Mūsų Pastogės” kalendorius 

1961 metams jau atspausdintas

nai už šiuo* metus laikraščio pre.

“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, apylinkės savo 
apylinkių bendruomenės narius, 
lietuvių prekybos bei pramonės 
įmonės savo klijentus, o privatūs 
tautiečiai savo artimuosius, bičiu-

Nedelskite su prenumerata ir 
kalėdiniais sveikinimais bei skel
bimais, nes Kalėdų proga leidžia
ma “Mūsų Pastogė”, būdama žy
miai didesnė savo apimtimi, jau

“M.P.” REDAKCIJA 
IR ADMINISTRACIJA

KIEKVIENO PAREIGA — IŠ 
ANKSTO UŽSISAKYTI 

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
METRAŠTI,

2.10.0, minkštais — £ 2.0.0.
Užsakymus siųsti adresu: Box 

4558, G.P.O., Sydney, pažymint, 
kuriam tikslui pinigai siunčiami.

.’AWAWAWW.’.'

J. Strautins
5-tas aukštas

T.L MF 6673
SIUNTINIAI Į U.S.S.R.

306 The Causeway 
MELBOURNE

DARŽOVIŲ IR VAISIŲ PARDUOTUVĖ

JOHN S MIT
148 Cabramatta Rd. East, priešais Royal kino teatrą.

Švieži vaisiai ir daržovės nemokamai pristatoma į namus.

John Graham
GRINDŲ UŽTIESALAI (linoleumas, kilimai)

BE TO: VENECIŠKOS UŽUOLAIDOS, SKLAISTYTUVAI, 
ALUMININĖS UŽUOLAIDOS NUO SAULĖS IR SKALBINIŲ 
DŽIOVYKLOS (HILL’S HOISTS).
Mūsų adresas: Cabramatta Rd. ir Arcade aankryža, Cabramatta. s

GERIAUSI IR PIGIAUSI SKANĖSTAI

Cabramatta Delicatessen
&

BULK FOOD STORE
X priešais stotį, šalia Wollwortho < >
į JAU DABAR PATS LAIKAS UŽSAKYTI KALĖDOMS ; J 
? PAUKŠTIENĄ: ANTIS, KALAKUTUS IR VIŠČIUKUS, KURIE ’ ; 
? GAUNAMI TIESIAI Iš ŪKININKŲ.

į

GERIAUSIOS RŪŠIES IR PIGIAUSI BAL 
DAI JŪSŲ SEKLYČIOMS IR ATVERČIA 
MOS DVIGUBOS KUŠETES TIK UŽ 45 GNS, 

VISŲ SPALVŲ IR RŪŠIŲ.

MES PRAKTIKUOJAME TIK ŠIĄ BALDŲ BRANŽĄ 
PARDAVINĖDAMI TIESIAI IŠ SAVO BALDŲ DIRBTUVĖS.

AMAZON
Baldu gamintojai

JŪS ČIA GAUSITE PAGAL KONTINENTĄ- 
LINĮ STILIŲ IR SKONĮ JŪSŲ SŽKLYČIAI 

BALDUS.

NEDELSKTE, NES PRIES KALĖDAS MES ŠIA TAIP PIGIA 
KAINA TURIME TIK RIBOTUS KIEKIUS.

Mūsų adresas: BELVEDERE ARCADE, 
CABRAMATTA

♦

K

g

Z

♦

l CABRAMATTA HOTEL 
Tel. UB 1619 

moderniškiausias viešbutis prie Cabramattos gelžinkelio tilto. 
Geriausias RECHES alus ir pilnas pasirinkimas vietinių ir už
sieninių gėrimų. Užsakymai pristatomi į namus. Vakarais — 
gera muzika.

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

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

THE ARCADE, JOHN STREET 
> Pbone UB4218 CABRAMATTA J

*

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
JŪSŲ BENDRUUOMENĖS NARIAMS!

E. PAGES
MONUMENTAL MASON,

10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781

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

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

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

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

Mes taisome visų rūšių plienines struktūras ir esame elekt
ros veldavimo specialistai. Skubiai atliekame kiekvienų darbų.

GERIAUSIA MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PARDUOTUVĖ

Baypla Pty. Ltd
C.bramatt. Rd., pri. C.tr.m.lto. kino teatro.

Kalbama vokiškai ir kitomis Europos kalbomis.
KALĖDOMS UŽSISAKYKITE: RŪKYTUS KUMPIUS (ISVER- 
DAMA VELTUI), KEPTĄ IR VIRTĄ PAUKŠTIENĄ (ANTIS, 
ŽĄSIS. KALAKUTUS, VISTAS) IR ĮVAIRIAUSIAS ŠVIEŽIŲ 

RŪKYTŲ MĖSŲ ROSIS TIKRAI PIGIOMIS KAINOMIS.

PORTRETAI. VESTUVIŲ, GRUPINĖS, BALIŲ, KOMERCINĖS 
IR SPALVOTOS NUOTRAUKOS GREIT IR GRAŽIAI 

DAROMOS

Cabramatta Studios
BELVEDERE ARCADE, JOHN STR., II AUKŠTAS, 

CABRAMATTA
Prieš Kalėda* mes išsiuntinėsime į Jūsų namus kalėdines atvi
rutes, į kurias Jūs galite įjungti savo šeimos nuotraukas, šiuo 
reikalu kreipkitės pas mus.

į

FRANK LABBOZZETTA
VADOVAUJANTIS VYRŲ KIRPIMO STILISTAS

23 JOHN ST., CABRAMATTA
Ii anksto užsisakant — skambinti tel. UB 1602
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MOŠŲ PASTOGĖ 1960 m. gruodžio 2 d.

PASTOGĖ
BRISBANE

NAUJA VALDYBA
Š.m. spalio 16 d. buvo sušauk

tas ALB Brisbanės apylinkės su
sirinkimas naujai valdybai rinkti. 
Naujoji valdyba jau pasiskirstė 
pareigomis:

pirmininkas — V. Kariūnas, vi- 
ce-pirm. — J. Kiškūnas, sekreto
rius A. Kviecinskaitė, iždininkas 
J. Luckus, Kultūros ir Meno reik, 
narys — V. Laurinaitis.

Į Krašto Tarybos suvažiavimą 
Sydnėjuje vyksta Apyl. pirminin
kas. M.P.I.

MELBURNAS
MONTREALIO LIETUVIŲ 

DRAMOS TEATRAS
Melburno Lietuvių Namai kas 

kartą darosi vis gyvesni ir juose 
besilankančių tautiečių skaičius 
nuolat didėja. Tam yra ir pagrin
do, nes Melburne nėra tokios or
ganizacijos, kurios narių susirin
kimams ar kultūriniams parengi
mams nepakaktų juose vietos, ži
noma, išskyrus bendruomenės me
tinius susirinkimus ir didžiųjų 
tautinių švenčių minėjimus. Be 
to, visoms Melburno lietuviškoms 
organizacijoms Lietuvių Namų du
rys plačiai atdaros ir mielai jos 
kviečiamos naudotis jų pastoge.

Šį pavasarį Lietuvių Namuose 
gyvai reiškėsi Lietuvių Kultūros 
Fondas, suruošęs ciklą aktualių 
paskaitų. Prie jo prisijungė Pa
saulio Lietuvių Inžinierių S-gos 

Melburno skyrius, paruošęs paskai
tą ir modernių žemės ūkio maši
nų bei jų naudojimo demonstravi
mą spalvotu kino filmu.

Prie minėtųjų kultūrinių paren
gimų prisidėjo ir Melburno Lie
tuvių Klubo Parengimų komisija, 
sukvietusi į Lietuvių Namus ne
mažą būrį tautiečių pasiklausyti 
vaidinimo, įrašyto į plokšteles.

Išgirdome Montrealio Lietuvių 
Dramos Teatrą, kuris vaidino Ka
zio Borutos veikalą “Baltaragio 
Malūnas”. Veikalą vaidinimui pa
ruošė ir režisavo rašytoja Birutė 
Pukelevičiūtė ir Kazys Veselka. 
Girdėjome aktorius: Juozą Aksti
ną, Henriką Nagį, Birutę Pukele- 
vičiūtę, Leoną Barauską, Bronę 
Valeiškienę, Kazį Veselką, Vytau
tą Sabalį, Vincą Skaisgirį, Viltį 
Vaičiūnaitę ir Ričardą Simaniū- 
kštį. Muzikinę dalį paruošė ir gar
sų efektus pritaikė Zigmas Lapi
nas.

Reikia pripažinti, kad atėjusieji 
į Lietuvių Namus pasiklausyti vai
dinimo tikrai neapsiriko. Tos dvi 
sekmadienio popietės valandos bu
vo tikras malonumas, todėl ne
nuostabu, kad, vaidinimui pasibai
gus, dar buvo gyvai diskutuota.

Pažymėtina, kad Montrealio Lie
tuvių Dramos Teatras šiuo vaidi
nimu davė melburniečiams gry
nos, nesudarkytos svetimybėmis, 
lietuvių kalbos pamoką. Gaila tik, 
kad jaunimas, kuris kaip tik daug 
svetimybių naudoja, buvo negau
siai atstovautas.

Reikia būti literatūros ir teatri
nio meno kritiku norint veikalą 
ir jo pastatymą recenzuoti. Juo 
nesu. Tačiau negaliu nepasidžiaug
ti, kad Montrealio Lietuvių Dra
mos Teatras melburniečius suža
vėjo.

Ne vienas pasijutome Tėvynė
je bėsą, kur rudens vakaro prie
blandos metu tarsi girdėjome sa
vo tėvą ar senelį pasaką sekant 
apie pelkynuose apsigyvenusius 
kipšiukus, jų išdaigąs, drąsuolių 
žygius, o ir baisią žmogaus tra
gediją.

M.L. Klubo Parengimų Komisi
jos narys p. Antanas Krausas (jis 
tų plokštelių savininkas) sutiktų, 
jei atsirastų didesnis skaičius tau
tiečių, pageidaujančių montreališ- 
kių vaidinimą išgirsti (o vertė
tų), dar kartą jį pakartoti.

Taip pat džiugu, kad M.L. Klu
bo Parengimų Komisija sekantį 
kartą žada sukviesti tautiečius pa
siklausyti Balio Sruogos premijuo
tojo veikalo “Milžino Paunksnėj”.

Šiame Balio Sruogos veikale 
yra pavaizduoti Vytauto Didžiojo 
laikai bei tuolaikiniai valstybiniai 
santykiai tarp Lietuvos ir Lenki
jos. Ypač tiktų, kad neliktų nė 
vieno Melburno lietuvio jaunuo
lio, kuris to vaidinimo neišgirstų, 
kur gyvu Montrealio Lietuvių 
Dramos Teatro aktorių žodžiu at
skleidžiamas vienas Lietuvos isto
rijos lapas. Rima* Vėtra
MELBURNO SKAUTŲ SUEIGA 

SVARBU VISIEMS, 
VYKSTANTIEMS Į SIDNĖJŲ!

Visi melburniškiai skautai ir 
skautės, vykstantieji rajoninėn 
stovyklon į Sidnėjų, šeštadienį, 
gruodžio 10 d. 5 vai. po pietų 
renkasi į Lietuvių Namus, Thom- 
bury, Francis gr., sueigai. Ta pro
ga bus pasiruošta kelionei ir gau
ta instrukcijos. Pasimokysim dai
nų. Visi vykstantieji turi daly
vauti šioje sueigoje. Reikės su
mokėti ir visus trūkstamus pini
gus už kelionę ir stovyklą.

Tunto Adjutantas

SYDNEJUS
DVASINIS PASIRUOŠIMAS
Besirūpindami ir užsiėmę Kalė

diniu pasiruošimu — nepamirški
me ir pačio svarbiausio — dvasi
nio pasiruošimo.

Adventinis susikaupimas ir išpa
žinti* Sydnėjaus lietuviams Cam
perdowne — gruodžio 17 ir 18 d.J., 
kam vadovaus svečia* kun. St. Gai- 
delis, S.J.

Gruodžio 17 d. — šeštadienį 
išpažinty* Camperdowne nuo 5 — 
7 vai. vak.

Gruodžio 18 d. — sekmadienį 
išpažintys nuo 8 vai. ryto iki pa
maldų ir kol bus visi išklausyti.

Pamaldose (12 vai.) bendra Ko
munija ir svečio kunigo pamoks
las.

Gruodžio 18 d. nuo 4 vai. p.p. 
išpažintys Wollongongo lietuviams 
(kun. St. Gaidelis, S.J.) W. Ka
tedroj. 5 vai. pamaldos ir bendra 
Komunija. Po pamaldų Kalėdų 
eglutė vaikams.

Man būnant rekolekcijose gruo
džio 5 — 9 d.d. Manly, svarbiais 
rekalais kreiptis į kun. St. Gai
delį, S.J. tel. XB 1183.

KALĖDŲ EGLUTĖ
Mokyklos užbaigimas ir Kalė

dų eglutė vaikams Camperdowne 
gruodžio 11 d. po pamaldų.

Kviečiami visi artimesniųjų apy
linkių vaikučiai su savo tėveliais 
dalyvauti. Nuotaikinga vaikučių 
išpildoma programa ir Kalėdų se
nelis.

Gruodžio 11 d. Cabramattos lie
tuviams pamaldos Mt. Pritchard 
parapijos bažn. 9 vai. 45 min.

Gruodžio 11 d. — antrasis mėn. 
sekmadienis — vaikučių mėnesinė 
Komunija Camperdowne per lie
tuviškas pamaldas 12 vai. Išpažin
tys nuo 11.30 vai. prieš pamal
das. K.P.B.

DAR VIENAS GRAŽUS 
PAVYZDYS

Pirmasis į paraginimą atsilie
pė Sydnėjaus lietuvis P. Mika
lauskas, kuriam paaiškinau sun
koką padėtį svečių apgyvendini
mo reikalu. Iš karto mačiau, kad 
P. Mikalauskas suprato šią padė
tį, todėl pasiūliau užpildyti pasi
žadėjimo lapelį. Lapelį užpildyti 
nesutiko, bet pakvietė mane vykti 
apžiūrėti skiriamų patalpų. Nuvy
kome į jo gražų pastatą, kuriame 
yra įrengęs privatų viešbutį. Iš 
karto nežinodamas, kiek man pa
žadės kambarių, nedrįsau net ir 
klausti. Tik įžengus į pirmą kam
barį, P. Mikalauskas paprašė ma
ne pasiimti popierio lapą ir su
rašyti kambarius. Man vis dar bu
vo neaišku, kam tatai reikalinga 
ir kiek man bus kambarių paskir
ta. Prašymą tačiau vykdžiau. Pra
dėjome žygį per kambarius, ir pa
aiškėjus, kuris iš tų kambarių bus 
laisvas, man liepė jį įtraukti į są
rašą. Po gero pusvalandžio kam
barių peržiūrėjimo darbas buvo 
baigtas. Mano sudarytame sąraše 
buvo net 21 asmeniui pažadėta 
nakvynė. Tik dabar P. Mikalaus
kas pareikalavo iš manęs pasiža
dėjimo lapelio ir savo ranka įrašė:

... “pasižadu suteikti nakvynę 
21 svečiui.”

Svečių Apgyvendinimo Komisi
jos vardu padėkojęs P. Mikalaus
kui už didelę paramą, skubėjau 
atgal į Lietuvių Namus, kur tikė
jausi rasti paštu prisiųstų dau
giau pasižadėjimų.

Manau, kad p. Mikalausko pa
vyzdžiu paseks daugelis Sydnė
jaus lietuviu. Kiekvienas, manau, 
gali suprasti, kiek p. Mikalauskas 
atsisako pajamų, palikdamas 2 
savaites 21 kambarį neišnuomo
tus. V. Augustinavičiu*,

Svečiam* Apgyvendinti 
Komisijos Pirmininką*

ABITURIENTŲ BALIUI 
INTENSYVIAI RUOŠIAMASI
š.m. lapkričio 26 d. Sydnėjaus 

lietuvių abiturientų motinos bu
vo susirinkusios pas Abiturientų 
Išleistuvėms Ruošti Komiteto 
pirm. N. Žygienę Cabramattoj ap
tarti išleistuvių baliaus smulkme
nas.

Malonu, kad susirinko daugu
ma abiturientų motinų ir aptarė 
visus reikalus dėl 1961 m. sausio 
14 d. 7 v.v. vyksiančio abiturien
tų baliaus Dainavos salėje Ban
kstowne.

šiuo metu yra susirašę 27 Syd
nėjaus lietuviai abiturientai.

Motinų pasitarime buvo nutar
ta, kad bus parengti stalai ne tik 
abiturientams ir jų tėvams bei gi
minaičiams, bet ir visiems atsilan
kiusiems svečiams.

Išleistuvių baliaus programoje, 
tarp kitų įdomybių, dainuos “Ro
žyčių” dvigubas kvartetas ir pa
šoks balerina p. Kymantaitė.

Gros gera muzika ir numatoma, 
kad pagal Lietuvos abiturientų 
išleistuvių papročius bus šokama 
tautinio pobūdžio šokiai, na — 
suprantama, ir pamėgtasis gėlių 
valsas.

Tos abiturientų motinos, kurios

šiame susirinkime dėl kurių nors 
priežasčių negalėjo dalyvauti, 
prašomos susisiekti su Komisijos 
pirm. N. Žygiene adresu: 88 John 
St, Cabramatta, arba telefonu 
UB 2899.

Smulkesnės ateinančio abitu
rientų baliaus programos detalės 
bus skelbiamos vėlesnėse “M.P.” 
laidose. M.P.I.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Antibolševikinis Tautų Blokas š. 

m. gruodžio 7 d. 8 v.v. Kroatų 
Namuose 47-49 Buckinham St, 
Sydnėjuje, šaukia susirinkimą, ku
riame Sir W. Kent Hudges skai
tys paskaitą tema: “Nusiginkla
vimas ar laisvė”.

Lietuvių Bendruomenės nariai 
kviečiami aktingai ir skaitlingai 
dalyvauti.

Salė bus papuošta visų paverg
tųjų tautų, jų tarpe ir Lietuvos, 
vėliavomis. M.P.I.

STUDENTŲ DĖMESIUI-
Š.m. gruodžio 11 d. (sekmadie

nį) ruošiama studentų iškyla į 
Bobin Head.

Visi renkamės 10 vai. ryto prie 
Turramurra stoties. Vykstame au
tomobiliais.

Visi, kurie turi automobilius, 
prašomi laukti prie stoties.

Studentų Valdyba

BANKSTOWN AS
MIELI TAUTIEČIAI!

Lietuvių Namų “Dainava” val
dyba prašo visų kilniaširdžių tau
tiečių dosniai atsiliepti į Valdy
bos prašymą lėšų užbaigimui “Dai
navos” namų statybai. Prašydami 
Jūsų paramos, lyg ir girdime prie
kaištus “tam duok, tam duok, vi
si tik prašo ir prašo ...” Bet juk 
visi vargstame tą patį tremtinio 
vargą. Esame tos pačios Lietuvos 
sūnūs ir dukros. Palikdami savo 
brangią Tėvynę, meldėme Aukš-

čiausiojo palaimos klaidžiojant 
svetimuose kraštuose, ir daug ta
da žadėjome savo širdyse paau
koti lietuvybės palaikymui. Argi 
dabar, palyginus gerai įsikūrę, pa
miršime tuos, anuo metu duotus 
pažadus? Ar tapsime ekonomi
niais emigrantais, atvykę jieškoti 
geresnio gyvenimo? Jei dalis tau
tiečių įstengė aukoti net šimtus, 
pasistengkime kiekvienas dosniai 
atsiliepti į bendro darbo talką, 
kad su pasididžiavimu galėtume 
sau pasakyti: tebūna ir mano nors 
maža auka Tėvynės Lietuvos la
bui. Aš savo duotą pažadą ište
sėjau. Dainavos Valdyba

MOKSLO METUS BAIGIANT 
KALĖDŲ EGLUTĖ

Bankstowno savaitgalio mokyk
los užbaigimas ir Kalėdų eglutė 
rengiama š.m. gruodžio 18 d. 5 v. 
p.p. Dainavos salėje.

Kviečiami visi Sydnėjaus lietu
vių vaikučiai su tėvais ir svečiais 
šioje iškilmingoje šventėje daly
vauti.

Kalėdų senelis apdovanos visus 
vaikučius. Tėvai dovanomis iŠ 
anksto pasirūpina.

Bankstowno Savaitg. 
mokyklos vedėjas

KNYGA, PRALAUŽUSI 
GELEŽINĘ UŽDANGĄ

Taip pasitiko Kazio Borutos 
Baltaragio Malūną išeivijos spau
dą 1952 m. Tada lietuvių poeto- 
lyriko sielvartingas žodis buvo 
raudonųjų suniekintas nemažes
niu įtūžimu, kaip kad vėliau, už 
šešeto metų, B. Pasternako roma
nas. Talentingai liaudies pasakų 
metmenimis atausta K. Borutos 
apysaka buvo sovietinės kritikos 
apšaukta dekadentišku formaliz
mu, neturinčiu sau vietos knygy
nuose bei skaityklose. Konfiskuo
tos knygos autorius pateko nema
lonėn. Turimomis žiniomis netgi 
kalintas Lūkiškiuose ir tremtas 
Sibiran.

Montrealio Lietuvių Dramos 
Teatro suvaidintas K. Borutos 
“Baltaragio Malūnas” plokštelė
se) bus perduodamas Dainavos sa
lėje š.m. gruodžio mėn. 10 d. 7 
v.v. Visi tautiečiai kviečiami at
silankyti.

Įėjimas nemokamas.
Dainavo* Valdyba

LIETUVI,

BRANGUS TAUTIETI!
Gyvename toli nuo savo Tėvy

nės Lietuvos, tačiau Tėvynės mei
lės balsas šaukiantis ir įpareigo
jantis girdimas ir čia ir visur, 
Kur tik lietuviai gyvena, {vairiais 
būdais patrijotai stengiasi atlik
ti savo šventas pareigas Tėvynei: 
vieni aukoja gyvybę ir laisvę, kiti 
maldas ir aukas, kuriomis įgalina 
didesnius ar mažesnius darbus at
likti savo Tėvynės laisvei ir Jos 
garbei arba tautos solidarumui 
įgyvendinti ir jos tautinei dvasiai 
puoselėti.

Mes, Bankstowno (Sydnėjaus 
priemiesčio) lietuviai, negalėdami 
kitaip atlikti tos savo pareigos, 
esame nutarę ir pasiryžę pasta
tyti Lietuvių Namus, vertus pasi
didžiavimo ir tautinės garbės, čia 
esame pasiryžę sutraukti visą lie
tuvišką jaunimą, kuris turėtų tin
kamas sąlygas žaisti, sportuoti, 
vaidinimus ir paslinksminimus 
rengti, mokytis ir šviestis. Turi
me jau įruošę didelę ir gražią sa
lę, talpinančią virš 300 žmonių, 
su tinkama scena ir gefais garsia
kalbiais. šiuo metu čia pat sklype 
ruošiame krepšinio aikštę, kainuo
jančią apie £400.

Džiugu mums konstatuoti fak
tą, kad tie namai buvo pradėti 
statyti su tikra lietuviška meile. 
Po pamatais pakasta lietuviškos 
žemės žiupsnelis, lietuviški pini
gai ir testamentas su daugelio 
lietuvių parašais. Pirmąsias ply
tas padėjo savaitgalio mokyklos 
mokiniai. Pašventinus namų pa
matus, su dideliu entuziazmu ir 
pasišventimu ėmėmės statyti sa
vuosius namus. Leiskite pailius
truoti skaitlinėmis mūsų atlikto 
darbo rezultatus. Pradėjome dar
bą turėdami £500 ir vieną skly
pą, o dabar jau turime investavę 
9.800. Skolos bankui turime £ 
1.400. Namų dabartinė vertė su 
dviem sklypais siekia £ 18.000. 
čia turime iškelti vieną labai svar
bų faktorių — tai mūsų tautiečių 
savanorišką darbą. Per tą laiką 
atlikta 8720 savanoriško darbo va
landų. štai kaip atrodo kaip ku
rių asmenų išdirbtų darbo valan
dų skaičius: 451, 337, 277, 243, 
206, 188, 187, 163, 140, 137, 125, 
122, 116 ir t.t. Taip pat kai kurių 
narių įnašai siekia nemažas su
mas. Pavyzdžiui, vienas narys yra 
paaukojęs net £275, 4 asmens — 
po £100, 30 asm. — po £50, dau
gumas po — £40 ir t.t. Tatai pa

kankamai vaizdžiai rodo su kokiu 
pasišventimu ir pasiaukojimu bu
vo statomi Lietuvių Namai Ban
kstowne.

Šie namai dar nėra galutinai 
užbaigti: jiems trūksta dviejų 
aukštų priekio, kuriame turi tilp
ti bufetas, gi antrame aukšte — 
biblioteka ir pora kambarių. Mū
sų apskaičiavimu, su mūsų sava
noriška darbo talka tai turėtų kai
nuoti apie £4.500. Esame pasiry
žę tą sumą pinigų surinkti iš kil
niaširdžių tautiečių ir namus už
baigti.

Šiuo laišku kreipiamės į Tave, 
Mielas Tautieti, prašydami pagal
bos mūsų darbui užbaigti. Neat
stumk mūsų ištiestos rankos. Visi 
pagal galimybę padėkime auką 
ant smilkstančio Tėvynės aukuro, 
nes visi juk esame tos pačios 
Tėvynės Lietuvos vaikai. Tene- 
priekaištauja mums sąžinė, kad 
gyvendami šiame krašte nepasi- 
stengėm palikti ilgalaikį atminimą 
ateinančioms kartoms, kad čia 
gyveno ir dirbo darbštūs kilnios 
lietuvių tautos sūnūs.

Asmuo ar organizacija, įnešę 
nemažiau £5, tampa narys ir tų 
namų dalininkas. Savo aukas ar 
įnašus pinigais, čekiais, Money 
Order ar Postal Note prašome 
siųsti šiuo adresu: Mr. M. Šums
kas, 106 Cragg St., Bankstown, 
N.S.W.

P.S. Visos aukos bus paskelb
tos lietuviškoje spaudoje. Jei pa
sitaikytų kokių netikslumų, pra
šome pranešti Valdybos Pirminin
kui B. Stašioniui adresu: 11 Bera- 
la Street, Berala, N.S.W.

Dėkodami Jums už parodytą so
lidarumą ir auką

Lietuvių Namų “DAINAVA” 
vardu

B. Staiioni*, 
Valdybos Pirmininkas 

M. Šumskas, 
Valdybos Iždininkas

M.P. ADMINISTRACIJOS 
PRANEŠIMAS

Paskutiniuoju laiku daugumai 
M.P. skaitytojų buvo išsiuntinėti 
Lietuvių Namų “Dainava” Valdy
bos laiškai — “Brangus Tautie
ti!” prašant aukų ar įnašų baigi
mui tų namų.

M.P. Administracija šiuo pati
kina mielus M.P. skaitytojus, kad 
minėti laiškai buvo išsiųsti iš M. 
P. Administracijos būstinės, su 
Krašto Valdybos sutikimu.

PATS DALYVAUK IR KITĄ PARAGINK DALYVAUTI

LIETUVIU

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/-. >: 
į

:
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!♦;
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GRUODŽIO 29 D. 8 VAL. VAK. LATVIŲ SALĖJE,
32 PARNELL ST., STRATHFIELD,

Sydney Liet. Teatras “ATŽALA” vaidina 
J.B. Priestley dramą

“PAVOJINGAS POSŪKIS'
Režiauoja K. Dauguvietytė

Įėjimas: 15/-, 12/- ir 10/-.

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

LITERATŪROS IR DAIN0
VAKARAS

S

Su savo kūryba dalyvauja: P. Andriuli*, A. Galiūnas, J. Gu
riu*, J. Janavičių*, J.A. Jūragi*, 

V. Kazokas, K. Kunca, P. Pilka, E. 
Rataiskienė, M. Slavėnienė, J. 
Mikita*.

Koncertinėje dalyje: solistė A. Binkevičiūtė — Gučiuvienė ir 
pianistė Mi** 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 meho Dienose, paremti ir ke
lionių išlaidoms padengti.

A.L.B.
Greito Kultūros Taryba

n

sukūrusius skautišką šeimą, sveikina

“Vilniaus” Tuntas

Vyr. skilt. RENATĄ REISONAITĘ 
ir

Vyr. skilt. ROMĄ URMONĄ,

“PARODYKITE TĄ GARSIĄ TROCADERO SALĘ” |

— prašo mus dažna* svečia*.

DIDŽ. GERB. TAUTIEČIAI IR MIELI SVEČIAI!

Tokia proga ne tik pamatyti, bet ir po kelionės atsikvėpti 
bei su visais susitikti ir kartu išgyventi nuotaikingų ir nepa- :•:• 
mirštamų valandų erdvioj ir didingoj salėje pačiame Sydney 

į’: centre (George St.).

bu* *. m. gruodžio 27 d.

TRADICINIS SYDNEY LIETUVIŲ ir

SUSIPAŽINIMO SU SVEČIAIS BALIUS

Į I
•:•: Programoj baletas ir lietuviškos dainos, išpildomos mūsų svečių 
:Š — dainos menininkų.
g: Puiki Trocadero kapela, turtingas bufetas bei kitos pramogos 
:į nuteiks visus jaukiai ir šventiškai.

Įėjima* tik 15 šilingų.

Bilietus užsakant paštu — kreiptis pas A. Bučinską, 31 Pyra- $• 
$: mid Ave., Padstow, N.S.W.
:į Pradėsime 7.15 vai. punktualiai, nes užbaigsime 12 vai. naktį.,. iŠio parengimo pelną* skiriama* šaipo* reikalam*.
S SYDNEY LIETUVIŲ CARITAS I

??. S

NUOSAVUS NAMUS, 

įmokėjus mažą depozitą, 

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI, | 

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

: : IŠRŪPINAME PASKOLAS.
Tel.: YL 7222 d.rbo laiku. Po darbo — WJ 2272.

Printed by MINTIS PTY. LTD., 417 Burwood Rd., Belmore, Sydney 
(Tol.: 75 7094), for the Publisher Auetr aliaa-Lithuanien Community, 
P.O, Box 4558, G.P.O, Sydn.y, N.S.W.
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