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PASIKALBĖJIMAS SU LIETUVIU A.L.B-NES VADOVYBES PRANEŠIMAI

MILIJONIERIUM
(REPORTAŽAS)

to trūkumas. Jau po dviejų sa
vaičių teko grįžti į Vokietiją ir 
per turimas pažintis galėjau su
daryti kontraktus Amerikon im
portuoti cementą bei geležį. Kada 
tie produktai yra siunčiami pilnai 
pakrautais laivais, savaime aiš
ku, kad likutis yra geras. Iš pra
džių buvo sunkiau, bet vėliau 
sunkumai buvo nugalėti, ir šian
dieną mes kontroliuojame įvai
riose pasaulio šalyse anglies, si
dabro, aukso, naftos ir kitas ka
syklas.

Atsargiai paklausiau, ar nėra 
galvojęs grynai dėl biznio pato
gumų pakeisti savo pavardę?

Ponas Valiūnas pasijuto įžeis
tas, nes jis didžiuojasi savo pa
varde ir lietuviška kilme, kurią 
kiekviena proga iškelia ir papasa
koja apie Lietuvą, o progų pasi
taiką, nes be įvairių aukštų asme
nų pramonės šakose, jis turi dar ir 
asmeniškų pažinčių su keletą ka
ralių, prezidentų, ministerių pir
mininkų, įvairių diplomatų ir po
litikų.

Paklaustas dėl pasirinkto firmos 
vardo ir ar jos pavadinimas ne
apsunkina svetimtaučių klausos, 
jis atsakė:

— Gimiau ant Neries kranto, 
kur ir užaugau. Argi galima būtų 
mūsų firmą geresniu vardu pa
keisti? Svetimtaučiai ištaria ją vi
siškai teisingai, o ir su pavardė
mis (Valiūnas ir Kuzmickas) jie 
jau apsiprato.

Poniai Valiūnienei rodant šei
mos fotografijas, mano nustebi
mui teko išgirsti:

— čia mano vaikai su Kene- 
džiukais!

Pasirodo, kad ponai Valiūnai 
yra kaimynai su naujuoju Ameri
kos prezidentu ir, be to, dar arti
mi draugai. Jų vaikai išbūna po 
kelias dienas pas prezidentą, o 
dažnai prezidento vaikai atvyksta 
pas p.p. Valiūnus pagyventi.

Ponas Valiūnas sako, kad atsi
radus realiam reikalui Lietuvos 
klausimu, jisai asmeniškai kreip
sis į prezidentą, bet iki šiol, nebu
vę dar realių galimumų ką nors 
ypatingai reikšmingo šia prasme 
daryti. Prašymas, esą, kad pradė
tų karą su Rusija dėl Lietuvos, 
būtų visiškai nerealus ir neįma
nomas. Pats prezidentas esąs pui
kiai informuotas Lietuvos reika
lu ir dabartine mūsų padėtim.

Ponas Valiūnas pažįsta abu bu
vusius Amerikos prezidentūros 
kandidatus. Jo nuomone, Lietu
vos klausimu yra daug mums nau
dingesnis Kennedy, nei Nixonas, 
ypač, kad Kenedžių visa šeima yra 
antikomunistiška. II-jo pasaulinio 
karo metu prezidento tėvas ėjęs 
ambasadoriaus pareigas Londone, 
kur pareiškęs griežtą protestą, 
kad rusams buvo teikiama para
ma. Jo tikslas buvęs: leisti pir
miau vokiečiams sunaikinti komu
nizmą, o paskiau Amerika turė
jusi sutvarkyti Vokietiją. Ameri
konai dabar tą klaidą, girdi, ma
to ir gailisi. Kennedy tuo laiku 
buvęs apšauktas, kaip vokiečių už
tarėjas ir net nacio vardas jam 
esąs primetamas. Savaime aišku, 
kad, kilęs iš tokios šeimos, jauna
sis prezidentas, tikimasi, komu
nizmui nedarysiąs jokių nuolaidų.

Kalbant apie lietuvišką visuo

Kelioms dienoms Australijon 
užsuko Amerikos lietuvių bendro
vės “Neris International” savi
ninkas J.K. Valiūnas su ponia, ku
rie aplankė porą savo senų pa
žįstamų lietuvių ir užmezgė san
tykius su didžiaisiais Australijos 
biznieriais. Jūsų korespondentui 
buvo suteikta progos su juo pasi
matyti. Įspūdžiai čia ir talpinami.

Paskambinau pareitą sekmadie
nio rytą į Chevron viešbutį p. Va
liūnui ir susitarėme susitikti pas 
jo senus (iš Lietuvos) pažįstamus 
p.p. Stašionius. Prieš vykstant 
bandžiau įsivaizduoti naują emi
grantą lietuvį, nuvykusį į Ameri
ką ir šiandieną jau darantį mili
joninę apyvartą pasaulinėje rin
koje. Atrodytų, kad jis turėjo bū
ti išdidus, kieto charakterio, gal 
sunkiai sukalbamas... Tačiau su 
malonumu turiu konstatuoti, kad 
mano vaizduotėje sukurti vaizdai 
pasikeitė, susitikus jį kasdienybė
je. Ponas Valiūnas su ponia abu 
dar jauno amžiaus, žmonės nuo
širdūs, simpatiški, draugiški ir 
didžiuojasi, kad jie yra lietuviai.

— Kaip ilgai užtruksite Syd
nėjuje? — pradėjau pasikalbėji
mą klausimu.

— Atvykome penktadienio va
karą ir išvyksime pirmadienį po 
pietų į Naująją Zelandiją, kur 
noriu pamedžioti. Ilgiau savaitės 
tenai nenorėčiau pasilikti, nes na
muose laukia Kalėdos ir kiti šei
mos nariai.

Ar ši kelionė — atostogos, ar 
siejama su bizniu?

— Iki šiol buvo biznio reikalu. 
Aplankėm savo sidabro ir aukso 
kasyklas Pietų Amerikoje, buvau 
Maniloje, Japonijoje, kiek ilgiau 
teko užtrukti Filipinuose, kur ati
darytas mūsų biznio naujas sky
rius. Ten pradėsime naujas ka
syklas. Taigi teko apžiūrėti vie
toves ir tartis dėl pradedamųjų 
darbų. Tik iš Australijos išvykus 
prasidės poilsis prieš sugrįžtant į 
Ameriką.

— Ar esate numatę steigti ko
kią biznio šaką ir Australijoje?

— Mes paskutiniu laiku kon
centruojamos žemės turtų realiza
vimo biznyje: anglis, auksas, si
dabras, nafta, metalas —* svar
biausios mūsų biznio šakos. Aus
tralijoje norėtume įsteigti naftos 
rafineriją arba kokias kasyklas. 
Rytoj turiu pasimatymą su Cal- 
tex direktorium bei kitais jūsų 
krašto finansų biznio atstovais. 
Dėja, gaila, kad mažai laiko te
bus — tik 4 darbo valandos, bet 
tikiu, kad paaiškės galimybių pa
dėtis. Mūsų tikslas kiekviename 
kontinente turėti savo skyrių.

— Kokią metinę apyvartą da- 
ro Jū»ų firma?

— Nors mes importuojame ir 
eksportuojame, bet daugiausia 
šiuo metu remiamės tik eksportu. 
Mūsų metinė apyvarta siekia maž
daug 50 milijonų dolerių. Apy
tikriai skaičiuojant — keletas mi
lijonų krypsta į vieną ar. kitą 
pusę.

—- Kaip Jums pasisekė pakelti 
tokią milžinišką apyvartą?

— Dar būdami Vokietijoje mes 
atidarėme savo bendrovę, kur są
lygos buvo sunkios ir galimybės 
ribotos. Nuvykus į Ameriką, tuo 
metu ten buvo geležies ir cemen

meninį gyvenimą Amerikoje, Va
liūnas pasirodė yra gerai apie jį 
informuotas, seka lietuvišką spau
dą ir joje bendradarbiauja. Jis 
leidžia lietuviškas knygas, ypač 
svetima kalba, kad būtų galima 
pasaulį plačiau supažindinti su Tė
vyne ir propaguoti Lietuvos var
dą. “Neris” skiria lietuviams stu
dentams stipendijas lankyti aukš
tąjį mokslą, kad būtų galima iš
auginti juo stipresnę lietuviškąją 
inteligentiją, kuri tremtyje esan
ti ypač reikalinga. Jis su malonu
mu pastebėjo, kad Amerikoje vi
sas jaunimas eina į aukštuosius 
mokslus. Gerų ir susipratusių lie
tuvių ypač reikią. Taip pat jis yra 
nusistatęs prieš mišrias vedybas, 
nes, jo nuomone, tuokart žūna 
tautai žmonės.

Kalbant apie lietuvių įsikūrimo 
sąlygas Amerikoje, p. Valiūnas 
painformavo, kad profesiniai žmo
nės — gydytojai ir inžinieriai — 
turi gana geras sąlygas, bet bu
vusiems karininkams bei teisinin
kams yra sunkesnės galimybės, 
nes jie turį pasitenkinti papras
tais darbais. Fabrikuose ir kitose 
vietose, darbą norint išlaikyti, rei
kią gerai ir sunkiai dirbti, nes 
Amerika kraštas didelis ir gausiai 
apgyventas. Darbininkų pasirinki
mas esąs pakankamas, todėl pasi
taiką ir nedaro. Iš Australijos 
į Ameriką vykti, neturint geros 
profesijos, kurioje būtų galima 
tenai nuvykus verstis, nepataria.

Jis pastebėjo, kad Čikagoje lie
tuvių skaičius esąs didesnis už pa
tį Kauną. Ten kiekvieną šeštadie
nį būną po keletą lietuviškų pa
rengimų ir kiekviename, esą, rasi 
po kelis šimtus tautiečių.

Jis iš dalies pritaria ir politi
nėms diskusijoms, kurios Apieri- 
koje iškylą lietuvių tarpe. Tada, 
jo nuomone, atsirandanti tarpu- 
savė konkurencija ir kiekvienas 
norįs padaryti geriau, nei padarė 
priešingų politinių įsitikinimų 
žmonės. Tas pagyvenąs ir sustip
rinąs veiklą.

Ponai Valiūnai išskubėjo iš p.p. 
Stašionių pas p.p. Bagdonavičius, 
nes ir taip jau porą valandų il
giau išbuvo, nei buvo numatę.

— Reikia aplankyti senus studi
jų dienų pažįstamus — atsisvei
kindami teisinosi.

Buvo tikrai malonu pasikalbėti 
su milijonierium, tačiau sąmonin
gu ir veikliu lietuviu patriotu.

A. Bučinską*

LENKIJOJE PANAIKINO
DVI KATALIKŲ ŠVENTES

Lenkų parlamentas lapkričio 16 
d. prieš 10 katalikų atstovų bal
sų ir 4 susilaikius priėmė įstaty
mą, kuriuo panaikinamos Trijų 
Karalių (sausio 6 d.) ir žolinių 
(rugpjūčio 15 d.) šventės. Jos pa
skelbtos darbo dienomis.

KARO PAVOJUS
“Tarp karo ir taikos kybą pa

saulis”, pareiškė Indijos premje
ras Nehru. Indija tai jaučia ir sa
vo šalies pasienyje. Raud. Kinijos 
lėktuvai nuolat įskrenda į Indijos 
teritoriją. Nehru: Ateityje mes 
numušime kiekvieną tokį lėktuvą.

A. L. B. Sydney, 1960 m. gruodžio mėn. 1 d.
KRAŠTO VALDYBA

Nr. 105 VISOMS ALB APYLINKIŲ IR
SENIŪNIJŲ VADOVYBĖMS

BENDRARAŠTIS Nr. 10
Liečia: ALB Krašto Tarybos 1960 m. gruodžio mėn. 28-30 d.d. Sesiją.

1. ALB Krašto Valdyba, rem
damasi ALB Statuto && 9 ir 11, 
šaukia ALB Krašto Tarybą Pap- 
rastajai Sesijai 1960 m. gruodžio 
mėn. 28-30 d.d. Sydnėjuje, Lietu
vių Namuose Redferne (Alexand
ria), 20 Botany Rd.

Į ALB Krašto Tarybos Sesiją, 
pagal Statuto & 7 kviečiami: ALB 
Krašto Valdybos nariai, atstovai, 
išrinkti į Pasaulio Lietuvių Seimą, 
ALB Krašto Garbės Teismo ir 
ALB Krašto Kontrolės Komisijos 
Pirmininkai arba jų pavaduoto
jai,ALB Apylinkių Pirmininkai ar
ba jų pavaduotojai, Seniūnijų Se
niūnai ir ALB Apylinkių rinkti 
atstovai.

2. Visi Apylinkių Pirmininkai ir 
Seniūnijų Seniūnai įpareigojami 
aprūpinti visus .rinktuosius-vyks- 
tančius Tarybos Atstovus atitin
kamos formos pažymėjimais, kad 
jie išrinkti į ALB Tarybą. Taip 
pat visi ALB Apylinkių Pirminin
kai ir Seniūnai turi turėti pažy
mėjimus, kad jie vyksta Tarybos 
Sesijon. ALB Krašto Valdyba iš
duoda pažymėjimus: ALB Krašto 
Valdybos nariams, Krašto Garbės 
Teismo ir Krašto Kontrolės Ko
misijos Pirmininkams ir Atstovams 
Pasaulio Lietuvių Seimo. Pažymė
jimai įteikiami Mandatų Komisi
jai prieš Sesijai prasidedant (žiūr. 
darbotvarkę).

3. Vykstantieji Atstovai aprū
pinami Krašto ir Apylinkių Val

dybų bei Seniūnijų faktinomis ke
lionės išlaidomis; parama — pa
gal susitarimą ar turimus finansi
nius resursus.

4. Apylinkių Vadovybės ir Ta
rybos nariai prašomi įvairius pa
siūlymus ir projektus veiklos rei
kalais skubiai siųsti Krašto Valdy
bai, kuri, juos sugrupavus, galėtų 
įnešti svarstyti Sesijai.

(-) I. Jonaiti*,
Krašto Valdyto* Pirmininką*

(-) S. Pačė.a, 
Sekretorių*

ALB 1960 M.
PAPRASTOSIOS SESIJOS

TARYBOS SUDĖTIS

ALB Krašto Tarybą sudaro: 
Krašto Valdybos 7 nariai, Pasau
lio Lietuvių Seimo 5 nariai, Kraš
to Kontrolėj Komisijos pirminin
kas arba jo pavaduotojas, Krašto 
Garbės Teismo pirmininkas arba 
jo pavaduotojas, Sydnėjaus Apy
linkės pirmininkas ir 12 Tarybos 
narių, Adelaidės Apylinkės pirmi
ninkas ir 15 Tarybos narių, Mel
burno Apylinkės pirmininkas ir 
14 Tarybos narių, Newcastelio 
Apylinkės pirmininkas ir 1 Tary
bos narys, Bankstowno Apylinkės 
pirmininkas ir 6 Tarybos nariai, 
Brisbanės Apylinkės pirmininkas 
ir 1 Tarybos narys, Hobarto Apy
linkės pirmininkas ir 1 Tarybos

POLITIKA IR KASDIENYBĖ
BŪKŠTAUJA DĖL AMERIKIE

ČIŲ KARO LAIVŲ BALTIJOS 
JŪROJE

“Pravda” (Maskva) įsidėjo V. 
Menšikovo straipsnį, kuriame krei
piamasi prieš amerikiečių karo lai
vų bivimą Baltijos jūroje. Ameri
kos generalinis štabas esąs numa
tęs Baltijos jūroje laikyti karo 
laivyno vienetus. Maskvos laikraš
tis tokius užsimojimus vadina 
“provokacija”, kuri galinti padėtį 
šiaurės Europoje paaštrinti. Be 
to, tuo būsią nuodijami tarpusavio 
santykiai tarp tų valstybių, ku
rios prieina prie Baltijos jūros.

BŪDINGI RINKIMŲ 
DUOMENYS

Danijos parlamento rinkimuose 
vėl daugumą gavo socialdemokra
tai, kurie jau valdo ilgus metus. 
Komunistai ši kartą visai praki
šo. Jie nebegavo nė vieno atstovo. 
— Japonijoje rinkimus laimėjo li
beraliniai demokratai, kurie jau 
ir iki šiol daugumą turėjo. Jų lai
mėjimas reiškia, kad japonų gy
ventojų dauguma pasisakė už vy
riausybės politiką su Amerika ir 
Vakarų pasauliu palaikyti kuo 
glaudžiausius, karinės sąjungos, 
santykius. Sovietams tai nepatin
ka. Komunistai iš daugiau kaip 
460 atstovų gavo tik 3.

GENEROLO SUKAKTIS
Pranczijos šefui generolui de 

Gaulle lapkričio mėn. pabaigoje 
suėjo 70 metų. Pastarais laikais 
jis vis ryžtingiau pasisako prieš 

narys, Canberros Apylinkės pir
mininkas ir 2 Tarybos nariai, Gee- 
longo Apylinkės pirmininkas ir 3 
Tarybos nariai, Pertho Apylinkės 
pirmininkas ir 1 Tarybos narys, 
Alburnio Apylinkės pirmininkas 
ir 1 Tarybos narys, Launcestono 
Apylinkės pirmininkas ir 1 Tary
bos narys, Cabramattos Apylinkės 
pirmininkas ir 2 Tarybos nariai, 
Wollongongo Apylinkės pirminin
kas ir 1 Tarybos narys ir Salės 
Seniūnijos seniūnas.

ALB Krašto Valdyba

ALB KULTŪROS TARYBOS

PAPILDOMAS
PRANEŠIMAS ,

Gruodžio 27 d. 2 vai. p.p. Ban- 
kstown’e, “Dainavos” salėje, Easi 
Terrace, kaip jau buvo skelbta M. 
Postogėje 1960.7.22 Nr. 30 (588), 
įvyksta pirmasis Krašto Kultūros 
Tarybos plenumo posėdis.

Pagal mūsų Bendruomenės sta
tuto 56 straipsnį, Krašto Kultū
ros Tarybą sudaro: Krašto ir apy
linkių valdybų nariai kultūros rei
kalams ir Krašto Tarybos penkc- 
riems metams kviečiami Kultūros 
Tarybos nariai, šiame posėdyje 
bus nustatytos gairės ateinančių 
metų mūsų Bendruomenės kultū
rinei veiklai ir ypač svarbu, kad 
visos apylinkės būtų atstovauja
mos. Jei iš kurių apylinkių kultū
ros vadovai negalėtų atvykti, pra
šome posėdyje dalyvauti apylin
kių pirmininkus arba įgaliotus 
tam reikalui atstovus. Posėdin at
vykę atstovai turi būti pasiruošę 
informacijai apie savo apylinkės 
kultūrinę veiklą, ypač trūkumus 
ir negalavimus.

ALB Krašto Kultūro* Taryba 

vo kolektyvą likviduoja, jo turtą 
(inventorių) žinoma tarp savęs 
pasidalindami. Lenkijos įstatymai 
nedraudžia kolchozus likviduoti. 
Tokiu būdu lenkų smulkūs žemdir
biai bent laikinai bando iš savo 
nuolatinio vargo išbristi.

“PAKAITOMIS” IŠTREMIA 
DIPLOMATINĮ PERSONAL^
Kasmet bent keletą kartų atsi

tinka, kad kuri nors Vakarų vals
tybė ištremia akredituotus pas ją 
sovietinio bloko diplomatus, ka
rinius atašė ir kt. Daugiausia bū
na tremiami Sov. Sąjungos ats
tovybių nariai, tai iš vieno, tai iš 
kito krašto. Net tokia Šveicarija 
neseniai ištrėmė sovietinį diplo
matą, kaltinamą špionažu. Mask
va iš savo pusės “atsiskaito” trem- 
dama Vakarų valstybių, ypač 
Amerikos diplomatinio personalo 
narius. Lapkr. 21 d. Sovietų užs. 
reik, ministerija pasiūlė per 48 
valandas išsikraustyti amerik. 
aviacijos atašė padėjėjui maj. 
MacDonald, kuris kaltinamas, kad 
važinėjęs po Sov. Sąjungą ir fo
tografavęs “draudžiamus” objek
tus. Buvęs sulaikytas Charkovo 
apylinkėse, su nuotraukomis, žval
gybiniais užrašais ir pan. —< Fak- 
tinai sov. dipl. personalas visuo
se kraštuose visais laikais pana
šiais veiksmais verčiasi.

17 SATELITŲ
Aplink žemės rutulį dabar skrai

do 17 amerikiečių satelitų. Kai 
kurie iš jų turi prietaisus fotogra- 
žuoti žemės paviršių ir nuotrau
kas radijo būdu perduoti į Ame
riką. F.

sovietinį kolonializmą. Neseniai 
ryšium su tuo jis minėjo, be kitų, 
ir sovietų pavergtą Lietuvą.

Jau vien todėl lietuviai ir kitos 
pavergtos tautos generolui jo 70 
metų sukakties proga pasiuntė 
nuoširdžius sveikinimus.

LENKIJOS KOLCHOZININKŲ 
ORIGINALUS BODAS IS

VARGO IŠBRISTI
Nors Lenkijoje yra komunisti

nis režimas, bet žemės kolektyvi- 
nimo atžvilgiu Gomulkos vyriau
sybė yra šiek tiek tolerantinga, 
žinodama, kad kolchozinė sistema 
nėra iš geriausių būdų žemės ūkio 
gamybai vystyti. Kolchozų skai
čius Lenkijoje labai nedidelis. 
1956 metais, kai Gomulka paėmė 
valdžią, Lenkijoje buvo 10.600 
kolchozų, kurie sudarė 11% žemės 
ūkio ploto. 1957 metais kolchozų 
skaičius buvo nukritęs iki 1.534 
ir besudarė' 1,4% ploto, šių metų 
balandžio mėnesyje kolchozų bu
vo 2.132, tačiau atskiro kolchozo 
plotas nuo 146 ha nukrito iki 129 
ha. Jei ir įsisteigia naujų kolcho
zų, tai senųjų dalis susilikviduo- 
ja. Lenkų spaudos žiniomis, smul
kieji Lenkijos kolchozininkai “pra- 
gudrėję” valstybės sąskaiton. Ke
liolika smulkių žemdirbių susiei
na, įsteigia “kolchozą” ir apie tai 
praneša kam reikia. Lygiagrečiai 
prašoma valstybinės pašalpos pi
nigais, sėklomis, mašinomis ir pan. 
Kai “kolchozą” sudarą žemdirbiai 
jaučiasi bent kiek “prakutę”, jie 
vėl susirenka ir nutaria, kad sa

1
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JUNGTINĖSE TAUTOSE

KELIAMA LIETUVOS KLAUSIMAS
KITUR SPAUDOJ PASIŽVALGIUS

ŠI KARTĄ LIETUVOS, LATVIJOS IR ESTIJOS KLAUSIMĄ IŠKĖLĖ DIDŽ BRITANIJOS DE
LEGATAS. — SOVIETŲ DELEGATAI VĖL DAUŽĖ KUMŠTIMIS I STALĄ, KAI PRIMINĖ SO
VIETINI KOLONIJAL1ZMĄ.

Lapkričio 28 d. Jungtinių Tau
tų plenume prasidėjo viena įdo
miausių savaičių visoje šioje sesi
joje: Diskusijos kolonializmo klau
simu. Koks susidomėjimas tuo 
klausimu, matyti iš to, kad disku
sijose numato dalyvauti beveik 
visų 99 JT valstybių delegatai. 
Jei ne visi ir kalbėtų, vis dėlto 
tai būtų klausimas, kuriuo bus 
pasisakę pats didžiausias delega
tų skaičius visoje JT istorijoje.

Diskusijos prasidėjo labai ilga 
sovietų delegato Zorino kalba, 
kuris į galą paskaitė taip pat ilgą, 
Chruščiovo jau seniau paskelbtą 
rezoliuciją kolonializmo likvidavi
mo klausimu. Bet Zorinas dar ne
buvo baigęs savo kalbos, kai JT 
plenumo delegatų sluoksniuose 
jau buvo aišku, kad už sovietinį 
rezoliucijos tekstą, tokį, kaip pa
tiektas, nebalsuos net dauguma 
Afrikos ir Azijos delegatų, ku
riems juk kolonializmo pervedi
mas į tautų valstybinę nepriklau
somybę itin rūpi.

Kambodžos ir kitų 28 afro-azia- 
tinių valstybių delegatai įnešė re
zoliuciją, kurios daugumą punktų 
būtų galima pritaikyti ir sovieti
niame kolonializme laikomoms 
tautoms Pabaltijyje ir kitose Eu
ropos dalyse, štai keletas ryškes
nių punktų:

“1) Tautų pavergimas ir išnau
dojimas žaloja pagrindines žmo
gaus teises, prieštarauja Jungtinių 
Tautų įstatams ir kliudo siekti pa
saulio taikos ir bendradarbiavi
mo.

2) Tautų apsisprendimo teisė 
priklauso visoms tautoms, lei
džiant joms laisvai nustatyti poli
tinį statusą, ir ūkinį, socialinį 
bei kultūrinį vystymąsi.

4) Bet kokie ginkluoti žygiai 
ir bet kokios pavergimo priemo
nės prieš pajungtas tautas turi 
būti sustabdomi, kad tautos lais
vai galėtų pasinaudoti savo teise 
į nepriklausomybę.”

širsta priminus Pabaltijo 
valstybes

I besaikius užgaulingus sovie
tų delegato Zorino plūdimus pir
mas atsakė Didž. Britanijos dele
gatas Ormsby-Gore. Delegatas 
pradžioje pasmerkė sovietų klas
tingumą, siekiant kolonializmo lik
vidavimo Azijoje ir Afrikoje, o 
tylomis praeinant kolonializmą 
Europoje. Skaičiais įrodė, kad vien 
tik Did. Britanijos valdžioje bu
vę apie 500 milijonų kolonijinių 
žmonių nuo 1939 metų iki šian
dien įgavo laisvę ir nepriklauso
mybę, tuo tarpu nuo tų pat 1939 
metų

“Sovietai visiškai ar dalinai pa
siglemžė ir įsijungė 6 valstybes 
su 22 milijonais gyventojų. Jų 
tarpe naujausios pasaulyje koloni
jos Lietuva, Estija ir Latvija. Iš
tisi gyventojų sluoksniai buvo lik
viduojami arba deportuojami į 
tolimas Sibiro sritis”.

Kai tik sovietų delegatas Zori
nas savo klausikliais išgirdo bri
tų delegato tvirtinimus apie so
vietinį kolonializmą Pabaltijyje, 
Zorinas, chruščiovišku metodu, 
pakėlė didelį triukšmą, daužė kum
ščiais stalą, šūkavo ir net bandė 
skverbtis į kalbėtojo tribūną. 
Kaip savo laiku Chruščiovo bato 
nusiavimo scena, taip ir šitas 
vaizdas visumos delegatuose, net 
juodukuose, paliko blogą įspūdį. 
Kai anglų delegatas savo kalbą 
pertraukė, Zorinas šūkavo, girdi 
tai esąs įsikišimas j Sovietų Są
jungos vidaus reikalus. “Mes pro
testuojame”.

Britų delegatas dar pasakė, kad 
sovietai norį šaltąjį karą perkelti 
ir į Afriką. Maskva klastingai sie
lojasi dėl Afrikos ir Azijos tau
tų, kurios viena po kitos gauna 
nepriklausomybę, tuo tarpu kai 
sovietiniame pasaulyje įgauna 
laisvę tik tie, kuriems pavyksta 
per geležinę uždangą persikelti į 
laisvąjį pasaulį.

Jungtinių Tautų stebėtojų ir Va
karų komentatorių nuomone, so
vietų isterinis reagavimas į prie
kaištus dėl sovietinio kolonializ
mo Pabaltijyje ir kitur Europoje 
atsiradęs po to, kai jie pamatę,

LIETUVIUS PRIIMA 
KAMPININKAIS LITERATŪROS 

ENCIKLOPEDIJOJ
Maskvos sovietinės enciklopedi

jos leidykla užsimojo leisti “Trum
pą literatūrinę enciklopediją” (še
šių tomų), kurioje būsiančios 
duodamos žinios apie visų tautų 
literatūras, rašytojus, filologus, 
tautosakininkus. Kampininkais į 
tą enciklopediją priimami ir lie
tuviai. Lietuviškos dalies redakto
rium toje enciklopedijoje bus K. 
Korsakas, kuris, pasikvietęs tal
kon kitus rašytojus, jau organi
zuoja 25 straipsnius pirmajam 
kalbamosios enciklopedijos tomui. 
Straipsnių būsią apie praeities ir 
apie vadinamuosius tarybinius 
lietuvius rašytojus.

Apie garsiai prieš porą metų 
nuskambėjusį užsimojimą leisti 
enciklopediją lietuvių kalba (bu
vo jau sukomplektuota redakcija, 
atskirtos patalpos, pakabinta iška
ba ir jau 1959 m. rudenį buvo ža
dėtas pirmas tomas) nebeužsime- 
nama nei vienu žodžiu. Kad tas 
užsimojimas sustabdytas, nebėra 
jokių abejonių. Nusistebėjimo su
kelia tik ta aplinkybė, kad niekas 
neišdrįsta viešai pasakyti, kad su
stabdytas ,nei paaiškinti, kas ir 
dėl ko sustabdė. Lietuvoje yra ži
noma, kad lietuvišką enciklopedi
ją Bostone leidžia J. Kapočius, 
ir iš lūpų į lūpas sklinda nusiste
bėjimas, kad “didžioji tėvynė”, 
besirengdama pavyti ir pralenkti 
visą Ameriką, nepajėgia susily
ginti su vienu Juozu Kapočium.

ŽADA NAUJOVĘ KAUNO 
KINO TEATRUOSE

Kauno kino teatruose žada 
įrengti “vaikų kambarius”, kur 
tėvai, eidami žiūrėti filmų, galė
sią (panašiai, kaip paltus rūbinė
se) “pasidėti” mažamečius vaikus. 
Tuo tarpu dar nenustatyta, ar 
reiks už vaikų saugojimą mokėti 
ir ar reiks įrodinėti, kad namie 
nėra su kuo vaikus palikti.

RUOŠIASI
"TEISĖJŲ RINKIMAMS”

Perduotas Paleckiui patvirtinti 
naujas “Teisėjų rinkimo” įstaty
mas. Dabar tokius įstatymus — 
nuostatus formaliai leidžia res
publikiniai organai, nes respubli
kos gavo teisę tūrėti “savus’/ teis
mų santvarkos įstatymus (nors 
tie įstatymai visose respublikose 
iš esmės vienodi, griežtai suderin
ti su Maskvoje nustatytas “ben
draisiais nuostatais”). Rajoninius 
(ir miestų arba miestų rajonų) 
teisėjus rinks “slaptu balsavimu”. 
Kiekvieno rajono gyventojai turės 
pabalsuoti už vieną įprasta tvar
ka paskelbtą kandidatą, kuris tuo 
būdu taps tame rajone teisėju 
penkeriems metams (ir galės būti 
vėl “perrinktas”, jei tokia bus 
kompartijos valia), šalia teisėjų 
turės būti renkami dar ir “liau
dies tarėjai”, maždaug po 75 kiek
viename rajone. Iš jų tam tikra 
tvarka skiriami po du dalyvauti 
bylų sprendimuose drauge su tei
sėju. Tarėjai bus renkami dve
jiems metams ir juos rinks akla
macijos būdu komphrtijos sušauk
tuose susirinkimuose. Tarėjų rin
kimuose dalyvaus tik tie piliečiai, 
kurie bus pašaukti į tokius susi
rinkimus. Kurie dalyvaus, turės 
galimybę entuziastingai pritarti 
kompartijos atstovo nurodytiems 
kandidatams.

NEPATIKO PABALTIJO 
DAILININKŲ “NACIONALINIS 

SAVITUMAS”
Po neseniai Maskvoje įvykusios 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos dai-

kad jų pačių iškeltas kolonializ
mo klausimas lyg bumerangas, lyg 
lazdos antras galas dabar nusi
kreipia prieš pačią Maskvą. Disku
sijos tuo jautriu klausimu eis vi
są savaitę. Be kitų, jose tikriausia 
dayvaus svariais pareiškimais ir

JAV delegatas. Amerikiečiai jau 
iš anksto yra pareiškę, kad jie 
nepraleis progos išdėstyti padėtį, 
kuri susidarė dėl sovietinio kolo
nializmo Lietuvoje, Latvijoje, Es
tijoje ir kitur Europoje.

• E.I.

Lietuvos Naujienų Atranka
lininkų darbų parodos, partijos 
CK kritikai, neabejotinai tebebū
dami tiesioginėje neseniai išklau
sytų Suslovo pamokymų, apie 
Pabaltijo dailininkus atsiliepia ga
na “diplomatiškai”, tai yra, san
tūriai giria ir ne taip jau labai 
santūriai, nors dar ir ne grubiai, 
priekaištauja jiems už, esą, perdi- 
delį dėmesį vadinamajam nacio
naliniam savitumui.

Nacionalinis savitumas iš prin
cipo dar nesmerkiamas (iš parei
gos oficialiai jis net skatinamas), 
bet kritikai kreivai žiūri į Pabal
tijo dailininkų supratimą apie tą 
nacionalinį savitumą. Pavyzdžiui, 
V. Zimenko iš “Sovietskaja kultū
ra” klausia: “Kodėl gi kažkokią 
sąlygišką tapybos sistemą, kurio
je aiškiai jaučiama modernistinių 
bei užsienio darbų ir iš dalies 
prancūzų meno įtaka, mes turi
me vertinti kaip nacionalinius sa
vitumus? Ar ne teisingiau pama
tyti nacionalinius savitumus tuose 
darbuose, kurie teisingiausiai at
spindi nūdienėse istorinėse sąly
gose nacionalinę tikrovę, savo 
liaudies realų gyvenimą!” Su
prask: reikia vaizduoti bolševizmo 
tautai primestą tikrovę, tokią, ko
kią ją sako esančią partijos agita
toriai, tai tada bus “nacionalinis 
savitumas”.

Kritikas pabrėžia, kad reiktų 
perspėti kaikuriuos jaunuosius Pa
baltijo dailininkus, kurie, esą, są
moningą ar nesąmoningą nutoli
mą nuo realizmo vertina, kaip 
“nacionalinį savitumą”. Esą, tik
ros, iš paties gyvenimo išplaukian
čios nacionalinės savybės labiau 
pasireiškia ne tiek temose ir mo
tyvuose, turinčiuose siaurai vie
tinę reikšmę, kiek didelėse... ko
munistinės statybos temose...”

Kita kritikė (S. černovaja) 
aukštai vertina Lietuvos skulpto
rius, ypač išskirdama P. Rimšą, 
J. Mikėną, J. Kedainį ir Pirčiu
pio aukoms paminklo autorių G. 
Jokubonį. Bet, išskyrus Rimšą, 
visus garbina už jų kūrinių monu
mentalumą ir už “nūdienes te
mas” (J. Mikėno paminklas Mel- 
nikaitei, Pergalės paminklas, “Tai
ka”, J. Kedainio “Melioratorius”, 
“Žvejas”, “Tėvynės laukuose”, 
“Lauko darbai”, “Trina bulves” ir 
pan.

Grafikai pagiriami irgi todėl, 
kad “nacionalinės tradicijos in
terpretuojamos aštriai nūdieniš- 
kai”, ir kad “domėjimasis didelė
mis liaudies gyvenimo temomis, 
liaudės istorijos ir didvyriškos da
barties temomis nulemia lietuvių 
grafikos turinio aktualumą ir gi
lumą”. Tuo požiūriu “į koją pa
taikiusiais” pripažinti grafikai: 
V. Kuzminskas, A. Makūnaitė, V. 
Jurkūnas, V. Valius, V. Kaušinis 
(plakatai).

Visiškai “nepataikė” tapytojai. 
Sunku, sako kritikė, kalbėti apie 
lietuvių tapybą, jei kalbėsi dorai 
ir tiesiai. Pavyzdžiui, A. Žmuidzi
navičius su savo poetiškais ir 
švelniais Lietuvos peizažais, — 
gražu, bet... Nepatenkino net V. 
Mackevičius su “Kauno HES sta
tyba” (HES reiškia hydroelektri- 
nė stotis). Iš viso, sako kritikė, 
“negalima nematyti, kokios nuo
bodžios, neretai nekūrybiškos yra 
dešimtys eksponuotų tapybos dro
bių”. Tik vieną A. Savicką (rašy- 
tojo-diplomato Jurgio Savicko sū
nų) kritikė vertina viltingai, ma
tydama jo darbuose kompartijos 
reikalaujamos “tematinių pavei
kslų jėgos” ir “monumentinių už
mojų”.

SNIEČKUS TIKI PRIETARAIS!
Kalbėdamas neseniai įvykusia

me “elito” susirinkime, Sniečkus

PARAŠTĖ
Amerikos Liet. Bendruomenės 

biuletenis straipsnyje “Paraštėse” 
sielojasi dėl vis augančio bendruo
meninės Veiklos “kritikų”- skai
čiaus.

Straipsnyje rašoma:
LB Tarybos narys Juozas J. Ba- 

chunas (Bačiūnas) ryšium su Lie
tuvos paviljono įrengimu šių me
tų prekybos ir pramonės tarptau
tinėj parodoj Chicagoj konstatuo
ja žinomą tiesą, kad mums trūks
tą rengėjų, bet ne kritikų, ir to
liau prieina išvadą, kad lietuviams 
reikėtų “taisyti savo būdą”, nes 
kitaip atsidursim akligatvy: mūsų 
visuomenė “savo trumparegišku
mu ir tuo biauriu niekinimo ar 
pavydo būdu” užmuša idealizmą 
ir pasiryžimą dirbti lietuvybės 
naudai ir garbei.

Tai yra mūsų veikėjo veterano 
balsas, kurio nereikėtų praleisti 
negirdomis. Apie šitą mūsų “bū
dą” galėtų būti ir ilgesnė šnek
ta, tik ne čia jai vieta. Ne kriti
ka mus graužia, bet kraštutinu
mai: jei ką giriame (daugiausia 
“savuosius”), tai giriame be sai
ko, jei ką smerkiame (daugiausia 
ne “savuosius”), tai darome vėl 
be kokios atodairos. Vidurio taip 
ir nėra. Būdami linkę daugiau 
pabrėžti neigiamą kritiškąjį savo 
nusistatymą, mes ir visą viešąjį 
savo gyvenimą užkrečiame bergž- 
dumo prabanga: vis negerai, ką 
daro kiti, o patys vėl nieko neda
rome, kad būtų gerai.

KOLUMBIJOJ 
PASLAPTINGAI

DINGSTA LIETUVIAI
“Dirva” rašo:
Prieš maždaug penkerius metus, 

žinomas Medellino mieste preky
bininkas Vladas Pacevičius dingo 
be žinios ir iki šiol apie jo likimą 
nėra jokios tikros žinios. Žinoma 
tiek, kad Vladas Pacevičius išvy
ko kelioms dienoms į Barranguil- 
la užpirkti prekių ir iš ten dau
giau nebegrįžo.

Pikti liežuviai paleido paskalas, 
kad jis pabėgo dėl skolų. Tačiau 
yra aišku, kad Pacevičius paliko 
krautuvę su nemaža prekių ir iš
vykdamas pasiėmė nemažą sumą 
pinigų. Todėl negali būti kalbos, 

pasidžiaugė, kad “jaunesnioji už
jūrio lietuvių menininkų karta 
pradeda vis blaiviau samprotauti, 
vis aštriau pakritikuodama lietu
viškuosius buržuazinius naciona
listus, nuvedusius juos klystke
liais” ir kad “čia didelį poveiki 
daro pažangieji užsienio lietuviai, 
kurie skleidžia tiesą apie lietuvių 
tautos pasiekimus Tarybų valdžios 
metais, duoda deramą atkirtį bur
žuazinių nacionalistų šmeižtui”.

Tai tie “pažangieji” bus nau
jųjų Lietuvos ponų tarpe pasklei
dę tokius prietarus, kad “jaunieji 
menininkai atsiverčia mūsų pu
sėn”, jeigu jie kartais kritiškai 
pasisako apie tą ar kitą veiklą, 
ir kad tie “pažangieji” turi ko
kios nors įtakos už savo ratelio 
ribų. Pasirodo, Sniečkus tais prie
tarais naiviai tiki.

JUNGIA ŠVENTĄJĄ 
SU NEVĖŽIU

Tarp Kavarsko ir Anykščių ka
sa kanalą iš šventosios į Nevėžį. 
Tikslas — papildyti dalimi šven
tosios vandeniu Nevėžio upę, kad 
ties Panevėžiu ir Kėdainiais bū
tų sraunesnis. Vanduo bus reika
lingas Panevėžio ir Kėdainių įmo
nėms. Kanalą žada baigti 1962 
metais.

CHRUŠČIOVAS DĖL AMERIKOS 
LAIKYSENOS PABALTIJO 

ATŽVILGIU GALI APSIRIKTI
“RIAS” radijas (Berlin) lap

kričio 10 d. davė Friedrich No- 
perto komentarą ryšium su Ken
nedy išrinkimu naujuoju JAV pre
zidentu. Maskva savo propagando
je išreiškė pasitenkinimą, kad 
“baigėsi Eisenhowerio era”, ku
rios metu, girdi, buvę sunku susi
tarti, kartu reiškiant viltį, kad su 
Kennedy būsią lengviau tartis. 
Bet kažin, ar Chruščiovas nesu
klys dėl Amerikos būsimos laiky
senos kai kuriais klausimais, pa
vyzdžiui dėl sovietinio kolonializ
mo, dėl Pabaltijo? Ar jis neapsi
riks laukdamas, kad Pabaltijo val
stybių aneksiją naujojo preziden
to jau bus noriau pripažįstama 
kaip senojo? Anot komentatoriaus, 
tai yra nekintami JAV užsienio 
politikos faktoriai ir be reikalo 
Chruščiovas laukiąs tuo atažvil- 
giu naudingų Maskvai pakeitimų. 

kad Pacevičius "pabėgo.”
Po kelerių metų, jam dingus, 

pasklido gandas, kad Barranguil- 
lijoje buvo rastas vieno “miste
rio” lavonas. Gaila, kad nei mūsų 
bendruomeninės vadovybės, nei 
mūsų konsulatas nesiėmė aiškinti 
Pacevičiaus dingimo.

Šių metų pradžioje Medelino 
mieste dingo Stasys Poškus. Apie 
jį taip pat iki šio laiko jokios tik
ros žinios nėra. Apie jį taip pat 
eina įvairūs gandai, kad buvęs 
rastas gatvėje pusgyvis, kad išėjo 
iš proto ir pan. Ir šio lietuvio din
gimo taip pat niekas nesiima rim
tai aškinti.

PERSEKIOJA DĖL 
SIUNTINIŲ

Čikagos dienraštis “Draugas” 
pateikia šias smulkmenas siunti
nių reikalu:

Nors komunistai ir daug kalba 
apie gėrį, bet Lietuvoje visa, kas 
geriausia, suryja taip vadinamas 
vyresnis brolis — rusas. Kad so
vietai pateisintų tą amžiną lietu
vių tautos apgrobimą, išrado va
dinamą “vyresnio brolio” termi
ną, nes esą vyresniajam broliui 
daugiau reikia. Tas vyresnysis bro
lis” apiplėšdinėja Lietuvą, gabena 
iš jos visa, kas reikalinga lietu
viui, ir šie privalo ieškoti daiktų 
juodojoj rinkoj. Kur visko yra, 
ten juodos rinkos nėra, bet kadan
gi Lietuvoj dar viską praryja “vy
resnis brolis”, gyventojams ten
ka labai suktis.

Štai Vilniaus “Tiesa” rugsėjo 
20 d. laidoj rašo: “Kybartų mili
cijos darbuotojai įtarė, kad pilie
tė Aleksandra Savickienė speku
liuoja. Milicijos darbuotojai daž
nai ją buvo pastebėję geležinkelio 
stotyje, turguje, pardavinėjant 
įvairiausius daiktus. Gyveno ši 
moteriškė irgi kietai. A. Savic
kienės dažniausiai nebūdavo na
mie, ji kažkur važinėjo. Jos sū
nus Albinas, kuris dirbo Kybar
tų ryšių skyriuje, visada ištaigin
gai pietaudavo valgykloje, ir, ners 
dirbo tik jis ir gaudavo nedidelį 
atlyginimą, nei motina, nei sūnus 
dėl kapeikos nedrebėjo”.

— Aš, vaikeliai, iš Amerikos 
vieną kitą siuntinį gaunu, — pa
sakojo senukas. — O Savickienė 
iš manęs tuos siuntinius nuper
ka.

SNIEČKUS BARA IR BARA
Už žemos kokybės produkcijos išleidimą. Išbrokuota 
avalynė masiniai grįžta i fabrikus. “Dažnai gauna
mos skundą telegramos.”

Ne apie mažutes, atsilikusias 
dirbtuvėles čia eina kalba, bet 
apie pačias stambiausias, pavyz
dingiausias. Lkp ck pirmas sek
retorius net spalio revoliucijos 
šventės proga pasakytoje prakal
boje negalėjo apeiti tuos trūku
mus, kurie įsigalėję kai kuriose 
“pavyzdingose” įmonėse, štai ką 
pasakė Sniečkus pažodžiui:

“Vienas iš svarbių pramonės 
įmonių darbo trūkumų yra žemos 
kokybės produkcijos išleidimas. 
Rimtos pretenzijos, pavyzdžiui, 
keliamos avalynei, kuri gaminama 
Vilniaus Eidukevičiaus vardo kom
binate ir Šiaulių “Elnio” kombi- 
sate, o taip pat Klaipėdos “Gul
bės” fabriko medvilnės audiniams, 
Alytaus siuvėjų gaminiams. Esa
ma taip pat faktų, kurie daro gė
dą ir Kauno įmonių gamybinei 
markei. Antai per devynis šių me
tų mėnesius “Raudonojo spalio” 
fabrikui buvo grąžinta išbrokuo
tos avalynės 500.000 rublių sumai. 
Panaši padėtis yra “Spalio” siu
vimo fabrike”.

Pažymėtina, kad tai vis įmonės, 
kuriomis sovietinė propaganda 
per visus metus visaip giriasi. Tik 
retkarčiais komunistiniai vadai 
pripažįsta, kad jų giriami fabri
kai išleidžia — broką. Sovieti
niams vadams tai yra tuo labiau 
nemalonu, kad skundai dėl išbro
kuotų prekių ateina ir iš “broliš
kų” respublikų. Apie “pavyzdin
gą” turbinų gamyklą “Pergalę” 
Sniečkus susikrimtęs pareiškė: 
“Mes dažnai iš kitur gauname te
legramas, kuriose skundžiamasi, 
kad ‘Pergalės’ gamykla išleidžia 
turbinas su stambiais defektais”. 
Sniečkui tenka prieš “vyresnįjį 
brolį” rausti. (Kad nebūtume klai
dingai suprasti: Užsienio lietuviai 
nesidžiaugia, kad okupuotos Lie
tuvos fabrikai išleidžia daug bro
ko. Bet Sniečkaus kaltinimai įmo 
nėms ir jų darbuotojams tik iš

Tą patį pasakė ir Uršulė Juk
nevičiūtė. Jai iš JAV siuntinius 
atsiunčianti sesuo. Kol buvo šalta, 
pati turguje pardavinėdavo. Bet 
vieną kartą Savickienės sūnus Al
binas atvežęs jai siuntinį iš paš
to, o Savickienė ir pasisiūliusi 
nupirkti viską. Dabar jai ir par
duoda.”

Taigi amerikietiški siuntiniai 
padėdavo užpildyti “vyresnio bro
lio” padarytus trūkumus, tačiau 
enkavedistas nesnaudžia ir dėl to 
teko gyventojams nukentėti.

Gyventojai nubausti, tačiau vi
sas šis įvykis rodo didelę lietu
vių vienybę ir susipratimą. Štai 
kaip toliau “Tiesa” rašo: “A. Sa
vickienė nubausta už spekuliaciją 
pagal įstatymus. Atrodo, tuo būtų 
galima ir baigti. Tačiau, susipaži
nus su bylos medžiaga, kyla daug 
minčių. A. Savickienė eilę metų 
vertėsi šiuo “amatu”. Kybartuose 
visi apie tai žinojo ir tylėjo. Mili
cijos įgaliotinis gyvena kaimynys
tėje su Savickiene, jo namas tik 
per gatvę. Bet pareigūnas nuta
rė geriau nesipykti su kaimynais 
ir, keletą metų žinodamas, kad 
Savickienė apgaudinėja žmones, 
tylėjo. Tylėjo ir miesto vykdomo
jo komiteto vadovai, kaimynai, 
visuomenės organizacijos.”

Toliau “Tiesa” rašo ir mini vi
są eilę pavardžių. Komisaro par
duotuvių vedėjai žinoję apie šiuos 
biznius ir nekreipę į tai dėmesio. 
“Tačiau komiso darbuotojai, užuot 
pranešę teisingumo organams, 
“įteisino” A. Savickienės speku
liaciją, sudarė jai sąlygas apgau
dinėti žmones.

Tačiau jų niekas atsakomybėn 
nepatraukė. Jie dargi teismo kvie
timu neatvyko į teismo posėdį.

Argi jie ne A. Savickienės ben
drininkai?” — baigia “Tiesa”.

Malonu, kad Amerikos lietuviai 
remia, o Lietuvoj gyvenantieji so
lidariai veikia ir neskundžia vie
ni kitų, kad galėtų taip gintis 
nuo nepriteklių “vyresniajam bro
liui” viską sugrobus. Iš straips
nio matyti, kad lietuviai yra susi
pratę ir kad pagalba iš Amerikos 
vis dar labai reikalinga, nes “vy
resnis brolis” burliokas yra rajus 
ir nesistengia kelti Lietuvos gy
ventojų gerbūvio.

dalies gali būti pagrįsti. Tikroji 
broko ir iš viso gamybos negero
vių priežastis yra sovietinė ūkinė 
sistema, komunistinė santvarka. 
Šitai, žinoma, Sniečkus negali drįs
ti pripažinti. E.

Lietuvos vokiečių 
suvažiavimas

“HeimatBtimme”, Lietuvos kil
mės vokiečių mėnesinis laikraštis, 
ir spalio mėn. laidoje t.k. vėl duo
da įvairios medžiagos iš Lietuvos 
gyvenimo praeityje ir dabartyje. 
Kultūriniame priede “Raute” (Rū
ta) atvaizduojamas “Bedievių uni
versitetas šakiuose”, duodamas 
mirusio mokslininko filosofo prof. 
Vladimiro šilkarskio nekrologas 
ir kt. — Tame pačiame numeryje 
skelbiama, kad nuo š.m. spalio 29 
iki lapkričio 1 d. Bad Pyrmont, 
“Ostheim”, Parkstr. 10, bus Lie
tuvos kilmės vokiečių Vokietijoje 
(Landsmannschaft’o) delegatų su
važiavimas.

SUGRĮŽO DVIRATININKAI B 
KELIONĖS VLADIVOSTOKAN

Beveik pusmetį iš Klaipėdos į 
Vladivostoką važiavę dviratininkai 
sugrįžo Klaipėdon. Grįžo Algiman
tas Knašas, Algirdas Petniūnas, 
Gotfridas Šimkus ir Domas Vit
kus. Tik negrįžo jų vadovas Liu
das Alseika, 79 metų amžiaus ke
liautojas, ta kelione norėjęs atžy
mėti savo gausių keliavimų 50 
metų sukaktį. Jis žuvo anapus 
Maskvos, suvažinėtas karinio 
sunkvežimio.

V. LIETUVAITYTĖS SUKAKTIS
Paskutinę spalio savaitę Klaipė

dos dramos teatre buvo paminėta 
Vandos Lietuvaitytės, dramos ak
torės, 50 metų amžiaus ir 25 me
tų scenos darbo sukaktis. LNA
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KARIUOMENES SUKAKTIES MINĖJIMO 
ATGARSIAIS

(IŠTRAUKA PASKAITOS, SKAITYTOS ATS. MJR. K. ZD. 
Š. M. LAPKRIČIO 27 D. GEELONGE)

Daugelis išvyko iš Lietuvos dar 
vaikais būdami, šiems tėvynė tar
si dviejų dalių: viena — namai, 
tėvai, lietuviškos iškilmės, koks 
nors subuvimas, manifestacija; 
antroji dalis — tai toji nežiomo- 
ji Lietuva, ta, netikroji, problema
tiška, tikriau — daugiau svetima, 
nei apsigyvenimo kraštas. Kiti vėl 
pažino pilna krūtine laisvų tėvy
nę dviejų karų tarpe, ir jiems 
Lietuva stovi tikrai prieš akis ir 
jie tarsi gyvena toje prieškarinė
je Lietuvoje su josios privalumais, 
trūkumais ir visu jos šešėlių bei 
prošvaisčių kompleksu.

Kada tėvas parodė sūnui gra
žiai išleistas, iliustruotas okupuo
toje Lietuvoje knygas, šis atsa
kė:

— Tau prisiminimai, man gra
žūs vaizdai.

Juo labiau primenama mažiau 
apie Lietuvos kariuomenę, apie jos 
ginkluotas pajėgas, nes daugumas 
praleido jos eilėse trumpų laikų, 
kiti — jos visai nematė. Bet kada 
žmogus sensta, kada jo gyvenimo 
net ir svarbūs laikotarpiai išdils- 
ta iš atminties, tada staiga prieš 
akis stoja koks nors epizodas, as
muo, iš kažkur iškyla jaunystės 
laikotarpis su bereikšmiais atsiti
kimais ir viskas sulimpa į didelį, 
milžiniškų, tačiau miglotų tėvynės 
vaizdų.

Paprastai kartais keliamas klau
simas, ar mums reikalinga buvo 
kariuomenė, kurių tautai teko sun
kiai išlaikyti? Ar pateisino ji sa
ve, jeigu ji nebuvo panaudota ne
priklausomybei apginti, ar ne ge
riau buvo panaudoti tuos resursus 
kitiems, atseit — naudingesniems 
tikslams? Manau, geriau palikti 
šiuos klausimus nuošaliai, geriau 
prisiminkime tik tam tikrus epi
zodus iš kariuomenės gyvenimo, 
iš jos buvimo bei darbo, o kas dėl 
jos reikalingumo — atsakysiu teo
logų pavyzdžiu: nėra tautos be ti
kėjimo, taip pat nėra ir nebuvo 
valstybės be kariuomenės.

Po pirmojo pasaulinio karo lie
tuviai ir kitos iš rusų vergijos iš
silaisvinusios tautos, pasitaikius 
progai, stojo kovon dėl nepriklau

somybės. Praėjo jau per 40 metų 
nuo didžiųjų įvykių Lietuvos isto
rijoj, nuo nepriklausomybės atga
vimo. Tikrai nepamatysime tame 
tvirtinime perdėjimo, kai savo 
mintimis įsigilinsime į tėvynės įvy
kius jos atgimimo lopšyje, kai po 
tokio ilgo nelaisvės laikotarpio 
vos nurimo pirmojo pasaulinio ka
ro šūviai, nuo rytų pradėjo slink
ti komunistinė banga su savo 150 
mil. užnugariu. Tose kritiškose 
dienose tuometinė vyriausybė ry
žosi pastoti kelių ir neleisti prie
šui užimti viso krašto. Neužimto
se srityse augo kariuomenės eilės 
iš masiniai plaukiančių savanorių. 
Mūsų kareivis ne tik išlošia kau
tynes, pastoviai priešų stabdyda
mas, bet atstumia jį už valstybės 
ribų.

Lietuvos kareivis ne tam karia
vo, kad parodytų savo narsumų ar 
darytų iš savo kovų vaidinimų. 
Jis norėjo, kad jo imtynės būtų 
rimtai traktuojamos. Savo kieta 
kova, nenusileidžiant, be anksty
vesnio pavyzdžio, norėjo jis visų 
pirma parodyti savo bekompyomi- 
sinę politinę valių ir pasiekti kon
krečių valstybinių tikslų. Jo kovos 
veiksmai buvo ne pripuolami epi
zodai, bet logiškai susieta grandis, 
kurių pagalba jis pasiryžo iškelti 
respublikos laisvę. Panašių užsi
spyrimo valių kareivis reprezenta
vo visose su priešais kovose, ku
riose teko jam susivaržyti. Reikė
jo didžios dvasios, kad pakeltų 
epochos įvykių sunkumus, kurie 
mus tada slėgė, kad priaugtų už
daviniams, kurių prieš tai neturė
jo nė viena karta, kad stotų tin
kamoje tų laikų reikalavimų aukš
tumoje.

Ir tikrai, vyriausybė padarė tin
kamas išvadas formuojant pirmuo
sius kariuomenės dalinius ir siun
čiant juos tuojau į mūšį tėvų že
mei ginti, bet neapsunkinant tos 
kovotojų saujelės, visuomenės auk
lėjimo uždaviniu. Priešingai, tai 
kariuomenės pradžiai, tam atgi
musiam kareiviui reikalavo pagal
bos, aprūpinimo ir pagarbos. Tie
sioginiai statė kareiviui uždavinį, 
kad laiku, kada ant svarstyklių 

stovi Tėvynės laisvės, Rytų, o gal 
net visos Europos likimas, netrūk
tų ir lietuviško durtuvo. Juk be
veik visada ir visur taupomas 
kraujas, tatai ne tik įsakmios di
rektyvos ir moralinis spaudimas, 
kad neatsižvelgiant į ambicijas, 
turėtų drųsos ir valios išvengti 
mūšio, kada nėra realios galimy
bės nugalėti. To pavyzdys buvo 
1920 m. Vilniaus be mūšio aplei
dimas. Atgaunant nepriklausomy
bę, reikia pabrėžti, perdaug savo 
tautos kraujo sugebėjome nepra- 
lieti.

Pirmuose karo metuose, nepri
klausomybės atgavimo slenkstyje, 
sugebėjome išvengti per didelių 
kraujo aukų visuomenės tautiniam 
susipratimui pakelti. Savoje vals
tybėje normaliu ir ramiu keliu 
pasireiškė tikrasis ir visuotinas 
tautinis susipratimas. Antrasis ka
ras jau užtiko skirtingų tautų. 
Negalima to aiškinti vien tik kietų 
valstybės rėmų buvimu, kada vi
sa tauta parodė stiprių apsigyni
mo valių per pasyvų pasipriešini
mų okupantams ir platų pogrin
džio veikimų. Kad prie gyventojų 
auklėjimo prisidėjo kariuomenė 
per jos 20 metų egzistavimų, nie
kas neginčys. Tuo tarpu antras pa
saulinis karas įrodė, kad mūsų 
galvosena į svetimų žadamus paža
dus siejama su mūsų kraujo au
komis. Stipriai krauju užrašyta 
mūsų pagalba kitiems turėjo ati
daryti politinės padėkos sųskaitų. 
Nauja istorinės išminties pamoka 
papildė patyrimo, apsaugos prieš 
įstojimų į kovų balansų, kada sa
vo jėgos neduoda vilčių, o sve
timos nėra siejamos bendrų inte
resų.

žuvusių tiesa nenueis veltui, 
jei dėl jos sugebės kovoti gyvie
ji. Ne kraujo praliejimo faktai, 
ne vidujinis pasišventimo aktas, 
bet pasiektieji to praliejimo 
efektai turi reikšmingumų ir ta
tai rodo ne turėtos aukos, bet pa
siekti rezultatai. Iš to kyla pilna 
vadų atsakomybė disponuojant ki
tų gyvybe. Akcija yra verta val
dinių kraujo, kada tam yra pasi

ryžęs ir įsakymų duodųs. Mūsų 
karų laikotarpyje nebuvo kario, 
jieškančio romantiškos mirties, tik
slai buvo matuojami pagal jėgas, 
o ne jėgos pagal tikslus. Nuo 
Spartos laikų mažuma aukoja gy
vybę, kad gyventų dauguma.

Mūsų vertybių sistema remiasi 
pasišventimu aukoti aukščiausių 
aukų, kad galėtų tauta gyventi.

Kas gi buvo toji didžioji karta, 
tėvynės nepriklausomybę iškovo
jusi. Paprasčiausi žmonės, kaip ir 
kitos kartos, tik jos nuopelnas, 
kad tinkamai išnaudojo politines 
aplinkybes ir nepabūgo stoti ko
von. Tas nepamirštamas karys — 
didvyris, toji tėvynės žemės drus
ka buvo nuo žygių pūslėtomis 
kojomis, suplyšusiais apvijais, nuo 
dėvėjimo neaiškios spalvos uni
forminiais sudėvėtais, apdrisku
siais rūbais, ne visada sotus, be 
padų batais, silpnai ginkluotas, 
mirtinai išvargęs, pramirkęs savo 
prakaite ir kraujuje. Toks buvo 
Nepriklausomybės kovų karys, 
kurių vienas Nežinomas Kareivis 
palaidotas Karo Muziejaus sodely
je ir kurio kapų bolševikiškieji 
maskoliai išniekino. Lietuvos ka
reivis buvo visada judesyje, ka
ras buvo kariaujamas drųsa ir 
pėstininko kojomis, primitiviškiau- 
siomis sųlygomis, gamtoje, sunai
kintose nuo karo vietovėse, bet už 
tat netrūko savo gamtovaizdžio, 
savotiškumo, džiaugiantis kiekvie
nų Tėvynės pėdų išlaisvinus, šie 
puikūs kariniai laimėjimai buvo 
ne vien karių, pavienių asmenų 
ar partijų, bet visos tautos nuo
pelnas, kam vieni daugiau, kiti 
mažiau prisidėjo. Galime mes da
bar tik patvirtinti, kad Dievo va
lia, tautos pastangomis ir kariuo
menės narsumu Nepriklausoma 
Lietuva buvo atstatyta. Galima 
tai vadinti stebuklu, bet stebuk
las nepasidaro iš nieko, neišauga 
dirvonuojančiame pūdyme, šis 
stebuklas gimė dėl visuotino ir 
kruvino kareivių pasiaukojimo.

Jei tai stebuklas, tai nenugali
mos lietuvio dvasios stiprumo ga
lybės išbandymas, kuri supančiota 
snaudė nelaisvėje, bet prikelta gy
venimui perkūnu trenkė į bandy
mų uždėti vėl jungų.

Niekas nemėgsta mažinti savo, 
ypač karinių, nuopelnų. Bet Lie
tuvos Kariuomenei politiniais su
metimais vienas jos žymių nuo
pelnų buvo savo laiku atimtas. 
Tai Klaipėdos Krašto prijungimas, 
ne atvadavimas, kaip įprasta sa
kyti, nes jis nuo Vokietijos buvo 

atskirtas ir sųjunginių valstybių 
administruojamas. Jei savo laiku 
toks aiškinimas buvo pateisina
mas, tai dabar jokio pagrindo nė
ra klaidinti nežinančius. Klaipė
dos Kraštas buvo prijungtas “ma
nu militari” — ginkluota jėga ci
viliais rūbais perrengtos mūsų ka
riuomenės. Visi sukilėliai, prade
dant vadu Polovinskiu-Budriu, jo 
štabu buvo tikrosios karo tarny
bos nariai. Jų pasiryžimas buvo 
didelis, nes kaip sukilėliai jie ne
beturėjo jau kombatanto teisių su 
iš to išplaukiančiomis pasėkomis.

Praėjo kovos metai, prasidėjo 
nepriklausomas, laisvas gyveni
mas, bet tai dar nebuvo kariuo
menės darbo pabaiga. Kariuome
nės įgulų miestuose gyventojai 
matė puikiai atrodančius karinin
kus, šaunius kariūnus, žvalius ka
reivius. Jų išorinė išvaizda žymiai 
skyrėsi nuo nepriklausomybės ka
rių išorės, nors dvasia liko ta pa
ti. Daug kas manė karių gyveni
mas buvo linksmas, patogus ir lai
svas nuo darbo. Tikrenybėje tar
nybinis karių gyvenimas buvo dau
giau žemiškas pilna to žodžio pras
me. Dažnokai tekdavo gulėti pel
kėtuose krūmokšniuose, geriau — 
jei poligono smėlyje su kareiviais. 
Tai paruošimas ir apmokymas ka
rių eventualioms kovoms. Nežiū
rint vienapusiškumo, mūsų dalinių 
paruošimas Krašto gynimui buvo 
užtektinai aukštas, kad sudarytų 
kovos lauko realizmų. Tuo tarpu 
negalima gintis nuo apsunkinimo 
romantizmo balastu, kuriame bu
vo gilios tradicijos mūsų ginkluo
tų pajėgų kaip visumos, o taip 
pat atskirų dalių. Laikymasis tra
dicijų taip pat, suprantama, už
dėdavo pareigas. -

Kariuomenės uždavinys, atsta
čius valstybės nepriklausomybę, 
nepasibaigė. Jai teko atlikti daug 
kitų darbų, gana žymių, bet sun
kiai apčiuopiamų. Kaip ginkluo
tos pajėgos ji taikos metu budėjo 
tėvynės sargyboje, visada įvai
riems eventualumams pasiruošusi. 
Ramiame kasdieniniame gyvenime 
ji davė tautai daug naudos. Pir
muose nepriklausomybės metuose, 
kada į jos eiles patekdavo pasi
baisėtinai didelis skaičius jaunų 
vyrų analfabetų (30-40%), ka
riuomenėje jie buvo apmokomi 
pradžios mokyklos programos rė
muose, kas ateities gyvenime 
jiems teikė didelę pažangų. Ka
riuomenė ruošė įvairius specialis
tus — radistus, telegrafistus, te
lefonistus, šoferius, kalvius, me

chanikus, geležinkeliečius ir dau
gelį kitų specialybių, kurias tu
rėdami, išėję atsargon, gyvenime 
galėjo ne tik pasinaudoti jomis pa
tys, susidarydami geresnį ekono
minį gyvenimų, bet buvo sutaupo
mos ir valstybės lėšos. Kitų žiny
bų įstaigos jau galėjo gauti pa
reigoms paruoštus vyrus. Kai ku
rios žinybos — pasienio ar viešoji 
policija — netarnavusių kariuo
menėje vyrų visai nepriimdavo. 
Apskritai, kiekvienoje valstybinėje 
ar kitoje įstaigoje kandidatui į 
darbų pirmas klausimas buvo ka
rinės prievolės atlikimas.

Gal dar žymesnis kariuomenės 
nuopelnas — tai tėvynės meilės ir 
patriotiškumo skiepijimas. Kaimo 
bernelis iš kariuomenės grįždavo 
daugiau išsilavinęs, daugiau ma
tęs, daugiau pramokęs ir pažinęs, 
patriotiškesnio, savistovesnio, pla
tesnio akiračio. Per visų mėgia
mus radijo pusvalandžius, leidžia
mus žurnalus, karo muziejų su jo 
eksponatais, ir kasdienines vėlia

vos nuleidimo iškilmes, kariuomenė 
auklėjo tautom patriotiškumų ir 
skiepijo tėvynės meilę. Karys vi
suomenėje buvo populiarus, mė
giamas. Nors karinė prievolė buvo 
visuotinė, sveikas vyras negalėjo 
jos išvengti, buvo net atsitikimų, 
kada ne visai tinkamos sveika
tos vyrai prašėsi priimami, nes 
sakydavo, kad nepatogu netarna
vusiam kariuomenėje.

Galime drųsiai pasakyti, mūsų 
kariuomenė ir nepriklausomybės 
atgavimo laiku, ir taikos metu sa
vo pareigų atliko gerai, pasitar
naudama tėvynei. Bet ar savo pa
reigų atliko gerai valstybės vyrai 
ir politikai, ar Lietuvos politika 
buvo vedama tinkama linkme, tai 
jau kitas klausimas, kurio dabar 
nenagrinėsime. Kariuomenė buvo 
vyriausybės įrankis tėvynės sar
gyboje ir ji pati negalėjo apie sa
vęs panaudojimų spręsti. Jos pa
reiga buvo vykdyti vyriausybės 
įsakymų ir, kada toks įsakymas 
buvo duodamas, kariuomenė jį 
vykdydavo ir įvykdydavo.

KIEKVIENO PAREIGA — Iš 
ANKSTO UŽSISAKYTI 

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
METRAŠTI, 

kurio kaina: kietais viršeliai* £ 
2.10.0, minkštai* — £ 2.0.0.

Užsakymu* siųsti adresu: Box 
4558, G.P.O., Sydney, pažymint, 
kuriam tikslui pinigai siunčiami.

JUOZAS ALMIS JORAGIS

ŽALGIRIS-DVIEJŲ AMŽIŲ 
LAISVĖS KOVU VAINIKAS

I

(Tęsinys iš “M.P.” 49 Nr.)

ŽEMAIČIAI SUKYLA
žemaičiai vergijoje ilgai neiš

tvėrė. 1409 metais Žemaitijoje 
prasidėjo visuotinas sukilimas 
prieš Ordinų. Vytautas pats dėl 
akių dar laikėsi nuošaliai, bet jo 
pasiųsta savanorių kariuomenė, iš
tikimų bajorų vadovaujama, rėmė 
sukilusius žemaičius. Visos kry
žiuočių pilys Žemaitijoje buvo nu
šluotos nuo žemės paviršiaus — 
nei vieno kryžiuočio neliko Lie
tuvos žemėje. Tais pačiais metais 
Lietuvoje buvo didelis nederlius. 
Jogaila iš Lenkijos laivais siuntė 
Lietuvai grūdus. Kryžiuočiai lai
vus sulaikė Ragainėje — pagrobė 
grūdus ir laivus. Įpykęs už tai Vy
tautas nutraukė santykius su Or
dinu ir Žemaitiją atvirai paėmė į 
savo valdžių. Karas su kryžiuo
čiais neišvengiamai artėjo.

Tuo pačiu metu Lenkija turėjo 
ginčų su Ordinu dėl kryžiuočių už
imtos pasienio pilaitės Drezden- 
kos. Be to iš seno kaupėsi nesu 
vestos sąskaitos dėl kryžiuočių už
grobtų lenkiškų žemių — Pamario 
ir Vyslos žemupio. Jogaila matė, 
kad geruoju susitarti ir taikingai 
sugyventi su išdidusiu Ordinu yra 
nebeįmanoma ir apsisprendė su 
Vytautu kariauti išvien.

ABI PUSĖS PRADĖJO 
RUOŠTIS KARUI

Ordinas, Europoje įvairiais fne- 
lais juodindamas Lietuvą, verbavo 

sau į talką riterius ir samdomųjų 
kariuomenę. Lietuvoje ir Lenki
joje pasiruošimas ėjo didžiausioje 
paslaptyje. Vytautas pasirinko 
naują karo vedimo būdą. Iki tol 
viduramžių karuose puolančioji 
kariuomenė griaudavo priešo pilis 
iš eilės ir taip palaipsniui eidavo 
prie sostinės. Vytautas nutarė ne
eikvoti jėgų atskirų pilių atakavi- 
mui, bet sutraukti visas jėgas į 
vienų vietų ir iš karto smogti į 
kryžiuočių sostinę Marienburgu. 
Be to Vytautas apsidraudė nuo 
netikėto puolimo iš Livonijos pu
sės. 1410 m. birželio mėn. 2 d., tai
gi prieš pat pradėdamas žygį į 
Prūsus, jis padarė nepuolimo su
tartį su Livonijos Ordinu, kurios 
sųlygose buvo numatyta, kad, no
rint nutraukti sutartį ir pradėti 
karo veiksmus, reikalinga apie tai 
kitai susitarimo pusei pranešti tris 
mėnesius iš anksto. Ta sutartis 
surišo Livonijos Ordino rankas ir 
jis Žalgirio kautynėse nedalyvavo.

Kryžiuočiai, laukdami atskirų 
puolimų iš Lietuvos ir Lenkijos 
pusės, stiprino savo įgulas pasie
nio pilyse. Vytautas, staigiais ne
didelių dalinių puolimais iš Že
maitijos, stengėsi užmaskuoti tik- 
ruosus savo planus ir sudaryti 
įspūdį, kad tikrai ruošiasi pulti 
iš Lietuvos pusės. Tuo pačiu tiks
lu lenkų daliniai puldinėjo kry
žiuočius savo pasienyje. Tuo tar
pu Lietuvis kariuomenė, slapta 

sutelkta Trakuose ir Vilniuje, 
traukė per Gardinu ir Brastų į 
Lenkijų. Vytauto ir Jogailos ka
riuomenės susijungė prie č.ervins- 
ko ties Vysla ir įsiveržė į Prū
sus. Tada tik kryžiuočių magistras 
suprato Vytauto karo žygio planų 
ir skubėjo su savo kariuomene pa
stoti sųjungininkams kelių.

PASIRENGIMAS KAUTYNĖMS
Kokios buvo vienas prie kito ar

tėjančių priešų karinės pajėgos 
neįmanoma tiksliai nustatyti. Is
toriniuose šaltiniuose skaičiai yra 
labai išpūsti ir paduodami nevie
nodi. Dėl to vieni istorikai skai
čiuoja, kad abejose pusėse buvo 
po keliolika tūkstančių karių, kiti, 
kad po keliasdešimts tūkstančių. 
A. Šapokos Lietuvos Istorijoje nu
rodoma, kad Ordinas buvo sutel
kęs 12.000 karių, o lietuvių — 
lenkų kariuomenėje buvę apie 15 
— 20.000 karių. Dr. Kostas R. 
Jurgėla yra linkęs priimti gerai to 
meto strategijų išstudijavusio len
kų generolo Marjan Kukiel nuo
monę, kad “Ordino pusėje buvo 
apie 20.000 rikiuotės karių, dides
nė pusė raitelių; lietuvių ir lenkų 
apie 40.000 rikiuotės vyrų; prie 
to dar tektų pridėti po 15-20.000 
nerikiuotės vyrų (tarnų, kalvių, 
gurguolės, tiekimo ir kt. žmonių) 
vienoje ir kitoje pusėje. Dlugošas 
sumini, kad Ordino pusėje buvo 52 
vėliavos, Vytautos kariuomenėje 
buvo 40 vėliavų ir totoriai, o Jo
gaila turėjo 51 vėliavų, įskaitant 
ir Žygimanto Kaributo pulkų, ku
rį Vytautas dar 1409 m. pavedė 
Jogailos žinion.” (Mūšis Eglijos 
Girioje, Karys Nr. 6, 1960 m. 172 
pusi.)

Kaip vyko pačios Žalgirio kau
tynės visiškai tikslių žinių netu
rime. Dr. K.J. Jurgėla pažymi 

“kad vieninteliai išsamesni duo
menys apie mūšio dienos įvykius 
ir kovos eigų yra patiekiami len
ko kronikininko, Krokuvos kanau
ninko Jono Longino Dlugošo, ku
ris gimė jau 5 metams praslinkus 
po įvykių (1415) ir pradėjo rašyti 
dar keliems dešimtmečiams pra
ėjus. Taigi duomenys nėra tiesio
ginio įvykių liudininko, stebėtojo 
parūpinti. Dlugošas tegalėjo rem
tis kautynėse dalyvavusio savo tė
vo ir kitų karaliaus rūmų didžių- 
nų — įvykių dalyvių — pasako
jimais”. (Ten pat) Nesant kitų 
išsamesnių ir patikimų Žalgirio 
mūšio operacijų aprašymų, Dlugo
šo pasakojimų daugiau ar mažiau 
vėlesniais laikais panaudojo tiek 
dailiosios literatūros kūrėjai, tiek 
istorikai — tarp kitų ir istorikai 
lietuviai.

Jungtinė lietuvių ir lenkų ka
riuomenė, liepos mėn. 3 d. pradė
jusi nuo červinsko žygiuoti į šiau
rę, liepos 9 d. peržengė Ordino 
žemių sienų. Vytauto pulkai žy
giavo voros priekyje, vedami įvai
riaspalvių vėliavų, kurios visos 
turėjo tą patį Vyčio ženklų. Lie
tuvių kavalerija — lengvai šar
vuoti raiteliai dėvėjo šarvus, šal
mus ir skydus, buvo ginkluoti kar
dais, ietimis, trumpakočiais kau
tynių kirviais ir buožėmis. Voros 
centrų sudarė lenkų pulkai — 
sunkiai ir lengvai ginkluoti raite
liai, šarvuoti patys ir arkliai, gin
kluoti ilgomis ietimis, dideliais 
kardais ir kovos kirviais. Virš len
kų kariuomenės plevėsavo miškas 
įvairiausių vėliavų, kurių vedami 
pulkai žygiavo pirmyn. Virš visų 
vėliavų išdidžiai plėvesavo Kro
kuvos žemių raudona vėliava su 
baltu vainikuotu ereliu — ji buvo 
Lenkijos karalystės pagrindinė vė
liava — ir dviejų sargybos pulkų 

vėliavos: viena su dvigubu lietu
višku kryžiumi, kita su Lietuvos 
Vyčiu. Voros gale žengė samdi
niai — pėstininkai čekai, apsigin
klavę kirviais, dalgiais ir geleži
niais spragilais. Su jais kartu ėjo 
lenkų pėstininkai, kurių ginklai 
buvo ragotinės ir dalgiai.

Liepos 10 d. sąjungininkų ka
riuomenei vadovauti buvo sudary
ta karo taryba iš aštuonių asme
nų. Karo tarybos viršininku 
buvo išrinktas Vytautas. Vyriau
sias kariuomenės vadas buvo Len
kijos karalius Vladislovas Jogai
la. Faktinai jungtinės kariuome
nės lauko operacijoms vadovavo 
Didysis Lietuvos Kunigaikštis 
Aleksandras Vytautas. Lenkams 
vadovavo Krokuvos kardininkas 
Zindramas iš Maškovicų.

Kryžiuočiai, pramatydami, kad 
sąjungininkai gali mėginti persi
kelti per Dreventies upę, išdėstė 
savo kariuomenę paupiais ir bras
tas užtvėrė smailių baslių užtva
romis. Puolimas kryžiuočių pasi
rinktoje vietoje būtų buvęs nuos
tolingas, dėl to sąjungininkai pa
sirinko kitų kelių Dreventies upei 
apeiti. Kryžiuočių kariuomenė bu
vo priversta palikti savo pozicijas 
ir dešiniuoju Dreventies krantu 
skubėti sųjungininkams už akių. 
Liepos 13 d. lietuviai užėmė Gil- 
genburgo pilį. Abi priešų kariuo
menės buvo netoli viena kitos. 
Jas skyrė tik Gilgenburgo ežeras. 
Liepos 14 d. abi kariuomenės ar
tėjo, žygiuodamos ežero pakrantė
mis. Lietuvių — lenkų kariuome
nė sustojo nakties postoviui miško 
pakraščiuose prie Ludwigsdorfo 
kaimo tarp Laubeno ir Gilgenbur
go ežerų. Priekyje buvo penkių 
mylių pločio atvira lyguma, ku
rios viduryje, pamažu kylančiame 
į vakarus, žaliavo Gruenwald 

miškai. Naktis buvo lietinga — 
siautė didelė audra. Kryžiuočių 
kariuomenė naktį per audrų nu
žygiavo 25 km., skubėdama pa
siekti Tannenbergo kryžkelę ir už
imti pozicijas.

LIEPOS 15-JI — LEMIAMOJI 
DIENA

1410 m. liepos mėn. 15 d. po 
naktinės audros išaušo giedri ir 
saulėta. Sąjungininkų kariuomenė 
iš pat ryto pradėjo rikiuotis kau
tynėms ant medžiais ir krūmais 
apaugusių aukštumų į vakarus nuo 
Laubeno ežero. Lietuviai sudarė 
dešinįjį sparnų, lenkai rikiavosi 
kairiajame sparne. Jogailai ant 
aukšto Laubeno ežero kranto buvo 
pastatyta koplyčios palapinė ir vi
sa kariuomenės vadovybė susirin
ko pasimelsti prieš sprendžiamą
jį mūšį. Pasibaigus vienoms mi
šioms, atjojo žvalgai ir pranešė, 
kad artinasi pirmieji priešo dali
niai. Vytautas ir Zindramas šoko 
ant arklių ir nujojo tvarkyti savo 
kariuomenių, o Jogaila grįžo į pa
lapinę melstis. Tuo metu vokie
čių kariuomenė, palengva žygiuo
dama, išėjo iš Gruenwaldo ir Tan
nenbergo ir kautynių rikiuotėje 
sustojo viduryje lauko. Kryžiuo
čių Ordino Didysis Magistras Ul- 
richas von Jungingen atsivedė ge
rai ginkluotą, kariauti įgudusių 
kariuomenę. Jo kariuomenėje bu
vo būriai riterių iš visų Europos 
valstybių: Austrijos, švabijos, 
Šveicarijos, Burgundijos, Flandri
jos, Prancūzijos ir Anglijos. Nei 
vienas kryžiuočių magistras iki 
šol nebuvo išvedęs į kovos lauką 
tokios skaitlingos kariuomenės. 
Jis buvo įsitikinęs, kad karas te
gali baigtis tik lietuvių — lenkų 
pralaimėjimu. Kai jam pranešė,

(Nukelta į 4 psl.)
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I
 BARGAIN — į 

STORE
Kelnės — 55/- 2

Dažai — 32/- X

Nylono kojinės — 4/- Y

Marškiniai — 14/- y

Žaislai atpiginti 33% nuo X

bendros kainos x

CABRAMATTOS į

BELVEDERE ARCADE į
IŠPARDAVIMAS YSavininkas T. Kovacs Y

' KODĖL AS REMIU 
PABALTIEČIUS?”

"Norges Handels og Sjofarts 
Tidende” (Oslo) įsidėjo pasikal
bėjimą su vienu savo redaktorių, 
Terje Baalsrud, kuris neseniai pa
garsėjo tuo, kad gautą iš Norve
gijos žurnalistų sąjungos 5.000 
kronų premiją (ryšium su jo 50 
metų sukaktim) paaukojo Pabalti
jo tautų pabėgėliams Švedijoje. 
Pasikalbėjime jis atsakė į klausi
mą, kodėl jis savo premiją pado
vanojo pabaltiečiams. Jis pareiš
kė: "Pabaltiečiai neturėjo tos lai
mės, kaip mes, po ilgų metų oku
pacijos atgauti laisvę. Aš nekartą 
tuo klausimu esu rašęs šiame laik
raštyje. Savaime aišku, šiais 5.000 
kronų jie neatgaus laisvės, vis 
dėlto vienas kitas pabaltietis ga
lės savo studijoms gauti stipen
diją. Bet svarbiausia, norima pa
brėžti, kad mes trijų Pabaltijo 
kraštų ir tautų neužmiršome. Vien 
tik Švedijoje gyvena 30.000 pabal
tiečių ir tik keletas atsidūrė Nor
vegijoje. Aš tikiu, kad mano au
ka sudarys branduolį stambesniam 
fondui, iš kurio būtų galima pa
remti pabaltiečius”.

MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES

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

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

Vienintelė firma Australijoj jau 12 metų sudariusi kon- 
| traktą su Inturistu, kuri turi teisę SIŲSTI SIUNTINIUS 
: TIESIAI j ESTIJĄ, LATVIJĄ, LIETUVĄ, UKRAINĄ ir VISAS 
r KITAS USSR RESPUBLIKAS.
‘ MES PRIIMAME SIUNTINIUS 11 Ibs IR 22 Ibs SVORIO.
t Nuo 1959 m. sausio 1 d. USSR vyriausybė nustatė muitus 
į visoms prekėms. Sąskaitos daugiau nereikalingos.
: Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ, TIESIAI
E Jūsų giminėms, PAŠTU, bet ne laivais.
: Mūsų firma dirba jau 12 paskutinių metų. Siuntiniai pasie-
> kia gavėjus per 2 — 2i mėn. Oro pašto siuntiniai per 10 — 12 
E d. Oro pašto išlaidos 14/- už š svaro. Mes neturime ryšio nei 
t su Londonu, Švedija ar Danija.
E Jūs galite pirkti viską, ką Jūs norite, ir mes garantuojame, 
: kad siuntinys bus tikrai pristatytas. Reikalaujant, mes prisiun- 
E čiame paštu Jums katalogus.
! AGENTS:
: SYDNEY: M. & N. PEKIC, GROCER, 143 Cabramatta Rd.,
• Cabramatta. UB 2082.
: Olympic Surplus Stores, 293 Church St., Parramatta, YL 9728 
: M. Cibulskis, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578. 
: Bankstown Quality 
Ė Tel.: UY 8089.
: K. & N. Disposals,
• Gringila Disposals,
: NEWCASTLE, N.S.W.
: Newcastle, N.S.W. Tel.
: MELBOURNE, VIC.:
: bourne MF 8498 arba 63-8498.
: BRISBANE, QLD.: E. JURKA, 10 Vale Street, Red Hill,
■ Brisbane, Queensland.

PERTH, W.A.: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle St., Perth,
i BA 7842

ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eicas, 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon 
Tel.: J 2879.

ii
};

Centre, 5 Kitchener Pde., Bankstown

107 Wentworth St., Port Kembla, J 1372
5 Hand Street, Gringila. Tel.: J 1372 

: Fry’s Delicatessen, 557 Hunter Street, 
.: B3596.
CONTAL CO. 114 Elizabeth St., Mel-

A. W. A
FRAZER

PUIKIOS KOKYBĖS REIKMENIŲ GAMYBA

GAMINA: FRAZERIO PROSIJ1MO LENTAS (10 MODELIŲ)

— BALDUS SODELIAMS — SUDEDAMAS KĖDES IR STALUS —

KĖDES VERANDOMS — KOPĖČIAS — KĖDUTES — KOPETI-

NES KĖDUTES — VEŽIMĖLIUS PIRKINIAMS — PINTINES RŪ

BAMS — SKALBINIAMS VEŽIOTI RATUKUS — VAIKŲ UŽTVA-

RĖES IR SKĖČIUS PAPLŪDINIAMS.

Visus šiuos gaminius Jūs visada galite gauti su tikrai

palankia nuolaida

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖJE

Cabra Vale Home Furnishing Co

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

Tel. UB 2899

ŽALGIRIS - DVIEJŲ AMŽIŲ 
LAISVĖS KOVŲ VAINIKAS

(Atkeltu iš 3 psl.)

jog Vytauto ir Jogailos kariuome
nė yra didesnė, magistras atsakė: 
"Kokia ten kariuomenė. Tos gau
jos tinka tik šaukštams ne kar
dams kilnoti.”

Kryžiuočiai, sunkiai šarvuoti ir 
stovėdami saulėkaitoje, nerimavo. 
Miško pakraštyje ir miške susto
jusius sąjungininkus vokiečiams 
buvo nepatogu pulti. Riteriai buvo 
pratę kautis tik atvirame lauke. 
Ordino pajėgų štabas ragino ma
gistrą pradėti puolimą, kol lenkai 
dar nebaigė rikiuotis. Sąjunginin
kų pusėje Vytautas ir pats ir per 
pasiuntinius ragino Jogailą grei
čiau pradėti mūšį. Bet nei magis
tras nei karalius nesiskubino. Pa
galiau Jogaila baigė melstis, užsi
dėjo šarvus ir, užjojęs ant kalno, 
ilgai stebėjo išsirikiavusias abie
jų pusių armijas, nepilno kilomet
ro atstumu viena nuo kitos sus
tojusias. Nujojęs prie kariuome
nės Jogaila pakėlė į riterius apie 
1.000 kilmingų lenkų jaunuolių ir 
grįžo į stovyklą, čja pas Jogailą 
atvyko Ordino pasiuntiniai, kurie 
įteikė jam du nuogus kardus ir 
pasakė:

— Magistras Ulrichas šaukia 
tavo didybę ir kunigaikštį Vytau
tą į mirtiną kovą ir jūsų drąsai 
pakelti siunčia jums šituos du 
nuogus kardus. Be to magistrą? 
įsakė jums pranešti, jeigu jums 
trūksta vietos pradėti mūšiui, jis 
su kariuomene pasitrauks ir užleis 
dalį lauko, kad jums nereikėtų 
slapstytis krūmuose.”

Jogaila atsakė: — Kardų mums 
netrūksta, bet ir šituos aš priimu 
kaip pergalės ženklą, paties Dievo 
man jūsų rankomis siunčiamą, nes 
yra paprotys, kad nugalėtasis ati
duoda kalaviją savo nugalėtojui.”

Ordino kariuomenė atsitraukė 
atgal, užleisdama lygumos dalį. Są
jungininkai išėjo iš miško ir su
sirinko į kautynių rikiuotę. Prie
kyje sustojo priekinė užtvara, su
daryta iš drąsiausių ir geriausiai 
ginkluotų riterių, už jos buvo pa
grindinės jėgos, o dar už jų pės
tininkai ir samdiniai. Tokiu būdu 
fronto bare susidarė dvi didelės 
gatvės, kuriomis su keliais palydo
vais skrajojo raitas Vytautas, duo
damas paskutinius įsakymus. Or
dino kariuomenės eilės pradėjo 
persiformuoti. Priekyje stovėjusi 

lengvoji kavalerija prasiskyrė, ati
dengdama sunkiai šarvuotos ka
valerijos dalinius, artileriją ir lan
kininkus. Priešo persigrupavimas 
buvo proga pradėti puolimui. Bu
vo apie 3 vai. po pietų. Jogailai 
davus ženklą pradėti kautynes, 
puolimui pajudėjo visas dešinysis 
lietuvių sparnas. Lietuviai, iškėlę 
kardus ir ietis, šuoliais ant grei
tų arklių lėkė prieš kairįjį kry
žiuočių sparną. Priešakinės lenkų 
vėliavos pasileido lietuviams padė
ti. Abi kariuomenės, lyg įniršusios 
jūros bangos, atsidaužė viena į 
kitą. Lenkų vyriausios jėgos, giedo- 
damos šventą giesmę, dar nebuvo 
pradėjusios kautis, kai lietuviai 
sutrempė priešo artileriją ir užgu
lė lankininkus. Tada, palikusi 
prieš lenkus praretintas gretas, į 
kovą pajudėjo sunkioji Ordino 
kavalerija ir visą puolimo svori 
nukreipė į lietuvius. Mūšis visu 
žiaurumu įsiliepsnojo tik tada, ka
da, ietims sulūžus, kovojantieji 
griebėsi kardų ir kirvių. Skydai 
daužėsi j skydus, vyras kovojo 
prieš vyrą. Krito arkliai, plyšo šal
mai ir šarvai nuo kirvių ir buo
žių smūgių, virto iš balnų riteriai. 
Skraidė aplink geležies sukeltos 
kibirkštys, medžio nuolaužos, vė
liavų skuteliai, strausų ir povų 
plunksnos. Arklių kanopos slydo 
nuo ant žemės gulinčių šarvų ir 
arklių lavonų. Kas virto sužeistas, 
tą mindė pasagos.

Po valandos kietos kovos Vytau
tas, matydamas kad frontinis puo
limas pareikalauja daug aukų ir 
kad sunkus bus pralaužti glaustas 
sunkiai šarvuotų kryžiuočių gre
tas, nutarė atsitraukimo manevru 
suardyti kryžiuočių eiles. Vytauto 
įsakymu, lietuviai suvaidino bė
gančius. Lietuvių frontas vidury
je plyšo. Totoriai ir lietuviai ant 
greitų ir lengvesnių žirgų pasi
leido bėgti į Laubeno ežero pusę, 
paskui save patraukdami didelę 
kryžiuočių fronto karių dalį. Kry
žiuočių raiteliai vijosi lietuvius 
ligi pailso arkliai, arba kol sunkiai 
šarvuoti rateliai ir žirgai ėmė 
klimpti raistotose ežero pakrantė
se. Atsipalaidavę nuo priešo, besi
traukiantieji lietuviai ir totoriai 
vėl formavosi j kautynių būrius 
ir laukė ženklo grįžti atgal į mū
šį.

Kautynių svoris dabar persime
tė į baro centrą ir vis labiau plė- 
lėsi į kairįjį lenkų sparną. Lietu
vių pirmosios linijos dalis kovėsi 
centre, neleisdama kryžiuočiams 
smogti į lenkų dešinįjį sparną ar 
jų užnugarį. Centre užvirė ypatin
gai kietos kautynės, čia ypatingai 
pasižymėjo Trakų srities lietuvių 
pulkai, kurie, kaip Daukantas sa
ko, "tarp visų didžiau toje gar
bingoje mūšoje atsiženklino ir it 
mūras nepakrutinamas trakšojo 
viduryje rindų plienu ir variu ap
lietų kryžėjų.” Lenkai kovėsi nar
siai ir atstūmė vokiečius atgal per 
vieną kilpinio šūvį. Lietuvius per
sekioję kryžiuočiai, galvodami mū
šį jau bveik laimėję, grįžo atgal 
pavargę, užmiršę atsargumą, pa
vieniais netvarkingais būriais. Vy
tauto kariuomenės rezerviniai da
liniai atkirto juos nuo pagrindi
nės kryžiuočių kariuomenės ir 
staiga užpuolę naikino juos arba 
išsklaidė. Tada vokiečiai metė į 
mūšį savo antrosios linijos dali
nius. Pergalė pradėjo svirti į vo
kiečių pusę. Krito didžioji lenkų 
valstybės vėliava. Lenkų kariuo
menėje pradėjo rodytis sumišimo 
ženklai. Vokiečiai pasijuto nuga
lėtojais ir džiaugsmu apsvaigę 
pradėjo giedoti pergalės giesmę 
"Christ ist erstanden”. Bet jų 
džiaugsmas buvo perankstyvas. 
Lenkų vadas Zindramas išvedė į 
mūšį nešarvuotus lenkų raitelius 
ir pėstininkus, ginkluotus ragoti
nėmis, sunkiomis buožėmis, spra
gilais ir dalgiais. Papildytos len
kų eilės atsigavo ir netrukus Len
kijos karalystės vėliava vėl su- 
plėvesavo aukštai iškelta virš ko
vojančios lenkų kariuomenės. At
kovoję vėliavą lenkai su padidėju
siu įnirtimu puolė vokiečius.

Kryžiuočių Didysis Magistras 
Ulrichas von Jungingen, nuo 
Gruenwaldo aukštumų stebėdamas 
mūšio eigą, matė, kad lemiamoji 
persvara nekrypsta nei į vieną pu
sę. Prie jo rezerve buvo dar 16 
vėliavų sunkiai šarvuotos vokie
čių kavalerijos. Dabar jis pats ve
dė jas į mūšį, norėdamas apjoti 
lenkų linijas ir suduoti jiems nai
kinamą smūgį iš užnugario. Vykdy
dami apėjimo manervrą, kryžiuo
čiai atsidūrė arti lenkų stovyklos, 
iš kur mūšį stebėjo karalius Jo
gaila su savo asmens sargyba. Ma
gistras, nepažinęs karaliaus, ne
kreipė dėmesio į atskirai stovintį 
mažą priešo būrelį, ir su savo dali
niais prajojo pro šalį. Vienas vo
kiečių riteris atsiskyrė nuo būrio 
ir bandė susikauti su karaliumi, 

bet buvo tuojau sargybos karių 
sutvarkytas.

Lenkai, naujų kryžiuočių vėlia
vų iš šono ir užnugario supami, 
ėmė nusiminti. Vytautas, pastebė
jęs pavojų, lenkų raitelius suri
kiavo nauja kryptimi prieš puolan
tį priešą. Naujas kryžiuočių smū
gis savo tikslo nepasiekė, nes šiuo 
kritišku momentu nuo Tannen- 
bergo pusės lyg audra ant greitų 
savo žirgų atūžė į mūšį anksčiau 
pasitraukusieji lietuvių ir totorių 
raitija. Lietuviai pradėjo pulti 
kryžiuočius iš užpakalio ir supti 
iš šonų. Keli kryžiuočių komtū
rai ragino Didįjį Magistrą gelbė
tis, kol žiedas dar neužsidarė. Bet 
magistras sušuko palydovams, kad 
sektų jį ir šoko į kautynių sūku
rį. Kelios kryžiuočių vėliavos pa
spruko. Likusius apsiautė geleži
nis lietuvių — lenkų kariuome
nės žiedas. Trys lietuvio ieties 
smūgiai į veidą ir kaklą paklojo 
Ordino magistrą. Kautynės virto 
skerdynėmis ir visišku kryžiuočių 
pralaimėjimu. Krikščionijos lai
kais nuo Romos karų su Atilos go
tais ir Karolio Martelio su ara
bais tokios didelės kariuomenės 
niekados nebuvo kariavusios. Da
bar viena jų didesne dalimi jau 
gulėjo ant žemės kaip nupjautas 
javų laukas. Kautynės dar vyko, 
nes daugelis kryžiuočių geriau no
rėjo žūti, kaip maldauti pasigailė
jimo ir nelaisvės. Susitelkę į žiedą 
jie gynėsi iš visų pusių. Lietuviai 
ir lenkai apsupo juos ir kas kar
tas vis labiau spaudė. Puolančių
jų kirviai ir buožės kirto vokie
čius kaip medžius miške. Netru
kus vokiečiai buvo suskaldyti į ke
letą mažesnių būrelių. Ir šitos su
skaldytos grupelės kovėsi atkak
liai ir desperatiškai. Visi, kas ne
norėjo pasiduoti, žuvo.

Tai buvo baisi Ordino pralai
mėjimo diena. Istorikas K.R. Jur
gėla šitaip aptaria Ordino nuosto
lius — "šiame mūšyje Ordinas 
neteko savo Didžiojo Magistro ir 
savo karinio elito, veik 600 "bro
lių”, ir niekad po to neatgavo 
pirmykštės savo galybės. Vėliau 
Ordinas skundėsi šiame mūšyje 
netekęs 18.000 vyrų nukautais. 
Istorikai sutaria, kad žuvusiųjų 
skaičius buvo Ordino sąmoningai 
perdedamas. Nelaisvėn pateko 
tūkstančiai Ordino karių — kai 
kas priskaičiuoja 14.000 ir net 
16.000, veikiausiai su visu gurguo
lės personalu, nekovotojais. Lai
mėtojams teko visa Ordino lauko 
artilerija ir visų 52 pulkų vėlia
vos.

Sąjungininkų pusėje žuvo tarp 
4 ir 5 tūkstančių vyrų ir buvo 
apie 8.000 sužeistų.”. (Mūšis Eg- 
lijos Girioje, Karys Nr. 6, 1960 m. 
187, 199 p).

Sąjungininkai paėmė milžinišką 
kryžiuočių stovyklą. Kryžiuočiai 
buvo iš anksto pasiruošę laimėji
mui. Gurguolės vežimai buvo pa
krauti virvėmis — belaisviams su
rišti ir vyno indais — pergalės 
šventei švęsti. Nugalėtojai gėrė 
kryžiuočių vyną. Paimti į nelais
vę kryžiuočiai buvo surišti jų pa
čių atsigabentomis virvėmis.

Kai baigėsi kautynės, buvo va
karas. Vytautas ir Jogaila stovėjo 
ant kalvos ir stebėjo kaip kariai 
renka į vieną vietą žuvusius kry
žiuočių riterius ir nugalėtų prie
šo pulkų vėliavas. Prie Vytauto 
ir Jogailos kojų dulkėse gulėjo 
visa vokiečių galybė, sulaukusi už
tarnauto galo. Gulėjo dulkėse su
tempti išsigimę krikščionybės pla
tintojai, kurie kryžių ir artimo 
meilę buvo pakeitę į kalaviją, me
lą ir žiaurią neapykantą. Jų liki
mas patvirtino žodžius šventojo 
Rašto, kad "visi, kurie ima kala
viją, pražus nuo kalavijo” (Ma
to 26,52).

Žalgirio mūšis išgarsėjo visoje 
Europoje kaip didžiosios viduram
žių kautynės. Gudrus strateginis 
planas ir sėkmingas jo pravedimas 
kautynių lauke iškėlė Didįjį Lie
tuvos Kunigaikštį Vytautą žymiau
sių Europos karo vadų eilėsna.

Sąjungininkų kariuomenė, ke
letą dienų pailsėjusi, palaidojusi 
žuvusius ir aprūpinusi sužeistuo
sius, žygiavo Marienburgo link. 
Kryžiuočių pilys viena po kitos 
pasidavė laimėtojams. Kol sąjun
gininkai pasiekė ir apgulė kry
žiuočių sostinę, komtūras Henri- 
chas von Plauen su 3.000 rezervi
nės kariuomenės ir artimiausių pi
lių įgulomis užsidarė Marienbur
go pilyje. Apgulimas tęsėsi kelis 
mėnesius, bet Marienburgo pilies 
užimti nepasisekė. Apgulėjams 
pradėjo trūkti maisto, kilo kariuo
menėje epidemijos, vargino vis 
blogėją rudenio orai. Sąjunginin
kai, daugiau nieko nelaimėję, nu
traukė karo veiksmus, ir vienas 
po kito pasitraukė iš Ordino že
mių.

PASIRAŠYTA TORONĖS 
SUTARTIS

1411 metais Torūnėje buvo pa
sirašyta Lietuvos — Lenkijos tai
kos sutartis su Ordinu. Lietuvių 
— lenkų politikos prieštaravimai 

statė Ordiną į ypatingą padėtį. 
Nei viena pusė nenorėjo visiško 
Ordino sunaikinimo, planuodama 
ateityje, reikalui esant, jį panau
doti kaip įrankį prieš kitą pusę. 
Dėl to sutarties sąlygos Ordinui 
buvo gana lengvos. Žalgirio mūšio 
pergalė nebuvo pilnai išnaudota. 
Ordinas išpirko savo belaisvius, 
grąžino Lenkijai dalį žemių, Lietu
vos naudai atsisakė Žemaičių tik 
laikinai — tik iki Vytauto ir Jo
gailos gyvos galvos. Vytautas Že
maičių, kaip savo tėviškės, neno
rėjo išsižadėti ir rūpinosi juos vi
siems laikams atgauti Lietuvos 
valstybei. Dėl to derybos su Ordi
nu, įvairios bylos ir ginkluoti ne
sutarimai tęsėsi dar 11 metų, kol 
1422 metais kryžiuočiai karo lau
ke dar kartą buvo priversti pra
šyti taikos. Prie Melno ežero pa
sirašytoje naujoje taikos sutarty
je kryžiuočiai buvo priversti at
sisakyti žemaičių ir grąžinti Vy
tautui visus, bet kada gautus iš 
Lietuvos valdovų, žemaičių krašto 
Ordinui dovanojimo raštus. Tada 
buvo nustatytos sienos tarp Lietu
vos ir vokiečių Ordino valstybių. 
Tos sienos be žymesnių pakeitimų 
išliko per 500 metų iki po I pa
saulinio karo.

Po Žalgirio mūšio Ordinui su
silpnėjus, Lietuvai atėjo taikos ir 
ramybės laikai, nes, nors dar ir 
buvo karų valstybės periferijose, 
į lietuvių gyvenamuosius plotus 
beveik 200 metų — iki švedų ka
rų — joks priešas nebeįkėlė ko
jos.
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J. GUTAUSKAS

Tarybinės visuomenės sluoksniai

Naujųjų Metų 
nakties apmastymai

Yra žmonių, kurie Naujų Metų 
naktį nelaukia dvylikos laikrodžio 
dūžių ir nekelia putojančio šam
pano taurių linksmų draugų bū
ryje. Vietoj pokylio, jie jieško sa
vo kambario tylos, kuriame užsi
darę, patys vieni bando padaryti 
išgyventų metų apyskaitą, įžvelgti 
klaidas, pasidžiaugti laimėjimais, 
patikrinti savo nusiteikimus kitų 
žmonių atžvilgiu, o be to, apsvars
tyti ateinančių metų kelią, nu
spręsti ką tęsti, ką pamiršti, ką 
taisyti, ko siekti.

Visuomeniniame gyvenime irgi 
yra momentų, kada norisi sustoti 
ir pasvarstyti, kas jau atsiekta ir 
kas dar atliktina. Australijoje iš
gyvenę pilną dešimtmetį, ir lietu
viai tremtiniai ėmėme daryti pra
eities apžvalgas, o pagal jas kri
tikuoti dabartį ir pranašauti atei
tį. Kelių mėnesių bėgyje visoje 
eilėje straipsnių ir kalbų rūpintasi 
pažvelgti, ko lietuvių išeivių tau
tinė bendruomenė jau pasiekė ir 
atspėti jos ateities likimą. Kai ku
rie pesimistai nutarė, kad jau da
bar baigiama nutautėti bei išsi
sklaidyti ir kad dar po kelių de
šimtmečių lietuvybė pasaulyje bū
sianti mirus. Kiti, priešingai, tei
gė, kad tokio pavojaus iš viso ne
są. Kol Naujų Metų nakties apsi- 
mąstymo nuotaika nepraėjus, no
risi tuos svarstymus tęsti dar to
liau.

Pavienių lietuvių išeivių gyve
nimas per pirmąjį įsikūrimo de
šimtmetį daug pasikeitė. Iš už 
vandenynų atsivežtos iliuzijos ne 
tik senai sugriuvo, bet jau ir pa
mirštos. Po atkaklių pastangų ir 
nežinia iš kur surastos energijos 
dirbti vis už du, antro dešimtme
čio pradžioje ekonomiškai jau 
šiaip taip įsitvirtinta. Daugiausiai 
priklausoma žemesnei vidurinio 
luomo pakopai, bet skurdo neken
čiama: darbo randama, įsigyta na
mai, šiokie tokie patogumai; vai
kai mokslinami, seneliai nestumia- 
mi į prieglaudas, netgi turima 
šiokių tokių pramogų.

Savitarpiniame gyvenime išau
ginta Bendruomenė, parapijos, 
organizacijos, spauda, profesiniai 
būreliai, nupirkta namai, rengia
ma eilė pobūvių. Nežiūrint to, 
kaip tik šitame savitarpiniame 
bendravime daugiausia priekaiš
taujama sau ir vieni kitiems. Pa
kartotinai tvirtinta, kad paskuti
niais metais, drauge su ekonomi
niu įsikūrimu, lietuviškas ben
druomeninis gyvenimas lėtėja. Pa
stebėta, kad prie organizacijų ne
be taip noriai dėdamasi, į paren
gimus mažiau besilankoma, viešų
jų pareigų bei atsakomybės vis 
labiau kratomasi. Tame įžiūrėta 
tautinės sąmonės stingimo, o taip 
pat ir išeivijos lietuvybės mirties 
pradžia.

O tačiau, nors tie reiškiniai ir 
verti svarstymo bei rūpesčio, su 
tautine sąmone jie nebūtinai sie
tini. Tremtiniai skiriasi tempera
mentu, sugebėjimais, išsimoksli
nimu ir pasiruošimu visuomeni
niam darbui. Negalima reikalau
ti, kad visi tą darbą dirbtų, ar 
net kad visi juo vienodai domėtų
si. Vokietijos stovyklose, kuriose 
išgyventa nerviškai įtemptas lau
kimo laikotarpis, fiziškai suglaus
tus ir daugumoje bedarbius pa
bėgėlius buvo lengviau kuo nors 
sudominti. Kiekvienas susirinki
mas ar parengimas reiškė kasdie
ninio nuobodulio prablaškymą; į 
juos buvo einama jau ir dėl to, 
kad iš viso nebuvo kur dėtis, nei 
ką veikti. Be to, kiekvienas vis ti
kėjosi išgirsti ką nors naujo apie 
emigraciją bei įsikūrimo galimy
bes užjūrio kraštuose.

Šiandien, jei tremtinių gyveni
mas dar ir nėra normalus, jis jau 
bent supastovėjęs. Gyvenama iš
siblaškius dideliuose miestuose, to
li vieni nuo kitų. Laiko turima 
tik tiek, kiek jo atlieka nuo vi
siems neišvengiamo darbo. Ne 
kartą, laisvalaikį bedalinant, rei
kia rinktis tarp šeimos ir visuo
meninio darbo. Ne visada taip 
jau lengva nuspręsti, ar organi
zacija ar nuosavi vaikai uždeda

I DALIS

pirmesnę pareigą. Po dešimties 
metų ir pasenėta, nebenorima eiti 
į visus parengimus, ypač pasilin
ksminimus.

Vadovavimo našta visada kren
ta ant nedidelės mažumos pečių. 
Iki šiol toji aktyvi mažuma ne
parodė stingimo ar merdėjimo žy
mių, nors po praėjusios metų ei
lės jau galėjo ir pailsti. Didžiuo
siuose miestuose auga ir tvarkosi 
savi namai, veikia savaitgalio mo
kyklos, organizacijos; metinis pa
rengimų kalendorius retai tepa
rodo šeštadienį ar sekmadienį be 
kokio nors susirinkimo, pobūvio, 
iškylos, koncerto ar ir paskaitos. 
Kai kurie iš tų parengimų sėkmin
gi, kai kurie ne. Jų yra tiek, kad 
renkamasi tai, kas kam patrauk
liau, todėl rengėjams tenka kar
tais ir nusivilti.

Gal labiausiai tautinis gyvas
tingumas pasireiškia privačiam 
tremtinių bendravime ir jų ry
šiuose su Lietuvoje pasilikusiais 
giminėmis ir bičiuliais. Išeivijoje 
lietuviai bendrauja su lietuviais 
daug glaudžiau negu su australais, 
ar negu australai su australais. 
Bendra praeitis, bendras ilgesys 
ir vienodi lūkesčiai traukia į krū
vą, verčia vieniems kitus bran
ginti, vieniems kitų jieškoti. Ne
nuostabu, kad lietuviškas vaišin
gumas ir išaugo į ne retai perdė
tas proporcijas taip labai bran
ginama būvojimai vieni pas kitus, 
vieni su kitais.

Net ir sielvartą kelią tremti
nių bendruomeniniai kivirčai ir 
nesantaikos daugiausiai išplaukia 
iš savitarpio santykių glaudumo ir 
intensyvumo.

O tremtinių lojalumas Lietuvo
je pasilikusiems gali būti pailius
truotas siuntiniais į Lietuvą. Nuo 
to laiko, kai atsidarė kelias kores
pondencijai, išeivija užpylė Lie
tuvą siuntiniais: daug skurstančių 
buvo paremta, aprengta, kitiems 
net namai nupirkta. Tie siuntiniai 
siunčiami ne iš kokių lengvai at
liekančių išteklių, bet tiesiog su
taupant nuo reikalingiausių daly
kų. O siuntėjai yra ne tik aktyvis
tai, visuomenės veikėjai, bet visi, 
net ir tie, kurie nuo bendrųjų 
reikalų toliausiai atitrūkę.

Minėti reiškiniai yra šiandie
nos tremties lietuvybės gyvastin
gumo laidas. Tikras rūpestis ky
la dėl rytdienos.

Dar apie genkartes.
Miestas prieš kaimą.

Savo kraštą atsimenantiems, 
vargu įmanoma prarasti tautinę 
sąmonę. Kiekvienas yra prisirišęs 
prie savo tėvų ir tėviškės, vai
kystės ir jaunystės prisiminimų, 
vietų ir laikų, kur patirta džiau
gsmo. Meilė savo kraštui nebūti
nai yra abstrakti sąvoka, išaugusi 
politinio bei ideoliginio auklėjimo 
įtakoj. Ji yra toks pats papras
tas jausmas, kaip ir tas, kuris ri
ša vienos šeimos narius. Toks 
jausmas negali numirti ar būti už
mirštas.

Antros ir vėlesnių kartų išeivių 
santykis su jų kilmės kraštu yra 
kitoks. Jie Lietuvos prisiminimų 
neturi, vaikystės ir brendimo me
tų įspūdžiai juos suartino su nau
ja aplinka. Tautiškumas jiems yra 
abstrakti sąvoka, kuri puoselėti- 
na, kaip religinis jausmas ar mo
ralės dėsniai. Nuo tos sąvokos iš
ugdymo ir perdavimo priklausys 
lietuvybės likimas išeivijoje. To
dėl svarbu jai jieškoti dar ir kitų 
pagrindų, negu vyresniųjų instink
tyvus prisirišimas prie savo gim
to krašto. Pirmas žisgsnis tokių 
pagrindų jieškojimui yra pastanga 
įvertinti esamus skirtumus, ne
smerkti, bet išsiaiškinti, suprasti 
ir atjausti. Jei pasitaiko tarp vy
resniųjų ir jaunimo nesusiprati
mų, j juos nenumotina ranka, sa
ve nuraminant, kad tai tik amžių 
senumo genkarčių nesutarimas, 
neišvengiamas vaikų nuo tėvų at
siskyrimo ir savarankiško kelio 
rinkimosi vyksmas. Lietuvių trem
tinių vyresniųjų ir jaunimo skir
tumai didesni, negu paprastas am
žiaus tarpas, o reikalas susiprasti 
ir sugyventi ypač svarbus.

Žmonija ir šiandien suskilusi į 

dvi pagrindines genkartes: prieš 
— ir pokarinę. Prieškarės lietu
viai pagrindinę ir kūrybingiausią 
savo gyvenimo dalį praleido Ne
priklausomoje Lietuvoje. Tai bu
vo entuziazmą iššaukiantis laiko
tarpis. Po ilgų priespaudos metų 
atgauta nepriklausomybė visiems 
įkvėpė pasitikėjimo, noro dirbti, 
kurti. Todėl tiek daug ir pasiekta 
per dvidešimtį nepriklausomo gy
venimo metų. Nesenai atgauta 
laisvė buvo visų turtas, o pries
paudos ir kovos laikai taip ryškiai 
tebegyveno visų prisiminimuose, 
kad ir jų nepatyręs jaunimas ne
abejojo, kad nelaisvė buvo nege
rovė, o atgauta laisvė-vartybė; 
kad Nepriklausomybės Kovų me
tu už ją užmokėta kaina buvo 
prasminga, o kovojusių pavyzdys 
ir toliau įkvėpiantis, vertas seki
mo.

Nuo neatmenamų laikų Lietu
voje vyraujanti žemdirbystė iš
ugdė tam tikrus daugumai krašto 
gyventojų bendrus tautinio cha
rakterio bruožus. Nuolatinis kon
taktas su gamta išaugino žmones 
lėtus, svajotojus, mąstytojus, in
tuityviai religingus; iš pagarbos 
kiekvieną artimai supančiai gam
tai išaugo pagarba gyvenimui, 
Tvėrėjui, žmogui. Iš žemdirbiško 
metų laikų, dienos ir nakties se
kimo išsivystė rami, ne nervinga 
gyvenimo eiga; kad ir kaip sun
kiai būtų dirbama, gyvenimo va
landos sekė viena kitą tvarkingai, 
neskubėdamos, palikdamos laiko 
vidinei savęs įžvalgai, kito žmo
gaus pažinimui, ramiam, netruk
domam individualybės ugdymui. 
Stoka plačios pramonės nors ir 
trukdė ekonominiui krašto vysty
muisi, bet užtat skatino kitų, ne 
medžiaginių vertybių jieškojimą: 
gerbta ir branginta mokslas, kul
tūriniai bei meniniai pašireiški- 
mai. Mokyklose daugiau rūpintasi 
atskiros asmenybės puoselėjimu 
bei kūrybingumo skatinimu, negu 
skirtingų asmenybių socialiniu su
derinimu.

Šitokiose nuotaikose užaugo 
prieškarinė lietuvių karta.

šiandienos lietuvišką jaunimą 
veikia trejopos įtakos: pirmiau
siai mes patys — tėvai, lietuviš
kos organizacijos, bendruomenės; 
paskui — mokyklos bei kasdie
ninė naujojo pasaulio didmiesčio 
aplinka; pagaliau — iš tos pačios 
aplinkos kilusios, bet prieš ją nu
sikreipusios reakcinės nuotaikos, 
pasireiškiančios kaikuriose meno 
šakose, raštijoje, o taip pat ir 
kaikuriuose keistuose, tariamai 
besiplečiančiuose priešvisuomeni- 
niuose judėjimuose.

Mūsų pačių įtaka nereikalinga 
aiškinimo: savo jaunimui stengia
mės perduoti tai, kas mums bran
gu; norim, kad jie dalintųsi mūsų 
jausmais ir prisirišimais, kad jie 
palaikytų ir perduotų tai, kas 
mums regisi vertinga, kad jie tęs
tų mūsų pradėtą darbą, o taip 
pat, kad jie išvengtų mūsų patir
tų sielvartų.

šitoji savųjų įtaka turi atsver
ti kitas, dažniausiai jai priešin
gas įtakas, o pirmiausia — gyve
namojo krašto aplinkos kasdieninį 
veikimą. Palyginus su vyresniųjų 
išeivių kaime ir gamtoje praleis
ta jaunyste, jaunieji, kur jie be
būtų gimę, yra didmiesčio vai
kai. Ryšio su gamta jie nėra iš
gyvenę, arba tas ryšis tėra pavir
šutiniškas ir dirbtinis, įsivaizduo
tas savaitgaliais bežiūrint į lau
kus iš automobilio lango, ar trum
pai besilankant vietinių gyvulių 
rezervatuose, ar rūpestingai pri
žiūrėtuose miesto parkuose. Mies
te viešpatauja pramonė, kuri val
do ir nustato ne tik viešąjį, bet ir 
privatų, ir intymiausią žmonių gy
venimą. Nebe metų laikai ar mė
nulio keliavimas apsprendžia žmo
gaus darbus: viskas taikoma prie 
pramonės reikalavimų. Vis augan
tis gamybos tempas nulemia ir 
bendrąjį gyvenimo tempą. Kiek
viena diena pasidaro beprotiškos 
lenktynės, per kurias nėra laiko 
sustoti. Ir vaikai nepaliauja sku
bėję: vos tik išeina į mokyklą, ir 
jiems ištisai nelieka laiko. Ne tai, 
kad per panašų skaičių jie dau
giau pažinimo pasiektų, negu jų

Partinė tarybinė propaganda 
daug kalba apie tarybinės visuo
menės "vieningumą” ir "vienaly
tiškumą”.

TSakCK nutarimas dėl propa
gandos netyčiomis iškėlė viešumon 
priešingą teigimą. Nutarime pa
sakyta, kad propaganda turi įvai
ruoti, atsižvelgiant į profesijas, 
tautybes, išmokslinimą ir kitas 
atskirų grupių ir gyventojų sluo
ksnių ypatybes. Nutarime pasaky
ta, kad partinės propagandos ne
pasisekimai daugiausia išaiškina
mi tuo, kad ji iki šiol nebuvo įvai
ruojama.

Prisiminkime, kad partinė pro
paganda pripažįsta Tarybų Sąjun
goje esant tiktai dvi klases — 
darbininkų ir valstiečių ir vieną 
tarpsluoksnį — inteligentiją, ir 
teigia, kad jų visų yra bendri in
teresai. Tad kokiems galams įvai
ruoti tą propagandą? Kreipkis į 
bendrus visų interesus, ir baigtas 
reikalas. Taip ir daryta. Dabar gi 
bolševikai priversti pripažinti, kad 
tokia neįvairuojama propaganda 
neveikia protų, nes neatitinka tik
rosios reikalų padėties.

Dabar paimkime pavyzdžiu vie
ną "socialistinę” Tarybų Sąjun
gos klasę — kolūkiečius. Ar vie
ningi yra interesai vienos šios kla
sės viduje? Tarybinė spauda pati 
pripažįsta, kad yra kolūkių mili
jonierių, pasiturinčių ir neturtin
gų kolūkių. Kitaip sakant, vietoje 
buožių pavienininkų, vidutiniokų 
ir pavienininkų biedniokų iškilo 
buožės, vidutiniokai ir neturtingi 
kolūkiai, štai kaip apsisuko tris
dešimties metų kolektyvizacija!

Jeigu pasektume padėtį Tarybų 
Sąjungos "socialistinės” darbinin- 

vienaamžiai senajame pasaulyje, 
tiktai jų dienos yra taip sutvar
kytos, kad jie nebeturi laiko sau: 
mokykloj diena ilga, kelionės daž
niausiai ilgos, po mokyklos reikia 
paruošti pamokas, laisvalaikiu 
reikia treniruotis ateinančioms 
mokyklos sporto rungtynėms, ar 
ruoštis ateinančiam vaidinimui, 
pasirodymui, diskusijai. O kiek 
reikalų paliekama atlikti per atos
togas, ypač vyresniesiems: tai tos 
pat mokyklos ekskursija, tai ko
kia, sakykim, kadetų stovykla, tai 
ateinančio egzamino ruošimas, tai 
neužbaigtų praeito trimestro dar
bų pribaigimas. O didelė dalis jau
nimo, net ir nedidelių vaikų, pa
gauti bendros gaminių ir pinigų 
vijimo nuotaikos, praleidžia atos
togas uždarbiaudami. Ne tai, kad 
jiems duonos trūktų, bet kad ir 
jų beaugantiems norams vienin
telė kaina yra piniginė. Ne vienas 
ir ne du dvylikos-trylikos metų 
berniukai iš pirmų mokyklos kla
sių išnešioja laikraščius prieš ei
dami į mokyklą, nuo ryto penk
tos valandos, ne vienas keturioli
kinis po pamokų iki sutemos dir
ba kokiam garaže ar kitur. Pas
kui laikas nuo laiko tie vaikai pa
sirodo mokyklose nešini tranzisto
riniais radio aparatėliais, įmant
riais foto aparatais, patefonais, 
ar vos pakeliama krūva plokšte
lių, atneštų į klasės šventę... — 
Pasikalbėjus paaiškėja, kad tas 
ankstyvas kėlimasis ar pomokyk- 
linis darbas dažniausiai nukreip
tas įsigijimui kokio nors tuo mo
mentu garsiausiai reklamuojamo 
dalyko; kartais, ypatingai vyres
niųjų tarpe, uždarbis dedamas j 
banką, kur jis turi augti į depo
zitą automobilio įsigijimui, kai 
jaunuoliui sukaks aštuoniolika me
tų; išimtinais atvejais, ypač 
emigrantų vaikų tarpe, uždarbis 
taupomas tolimesnėm studijom, 
knygom ar net uniformai. Tie vai
kai, kurie nedirba, dažniausiai 
žiūri j dirbančiuosius kuone su 
pavydu.

šitokiame kasdieniniame skubė
jime kiek suaugę, tiek ir vaikai, 
nebeturi progos ramybei, atitrauk
tam mintijimui, vidinei savęs 
įžvalgai. Paviršutiniškai žvelgiant, 
tai gal nei nebereikalinga: visas 
gyvenimas yra taip sutvarkytas ir 
užpildytas, kad belieka nenukryp
ti nuo nustatytos jo eigos, ir vis
kas klosis. Tik žinia, jo nešamas 
žmogus vis labiau skiriasi nuo to, 
kuris savo laukuose pats savo gy
venimą kūrė. 

kų klasės, ypač darbo atlyginimo 
klausimu, tai nesunku bus paste
bėti, kad ir ten yra gerai apmo
kamųjų, vidutiniškai ir blogai ap
mokamųjų kategorijos. Esančius 
darbininkų klasės viduje priešin
gumus partinė vadovybė stengiasi 
sušvelninti pažadais pakelti darbo 
atlyginimą, pirmoj eilėj blogai ap
mokamiems darbininkams.

Partinė ideologija partinę vals
tybinę biurokratiją įjungia į va
dovaujamąjį sluoksnį ir nelaiko 
atskira klase.

Trumpai kalbant, kaip besi
stengtų partiniai ideologai su 
Chruščiovu prieky, kuris pasidi
džiuodamas prieš ekrano žvaigž
des Hollywoode stengėsi įrodyti, 
kad jis esąs valstietis ir kartu dar
bininkas, — bet ylos maiše nepa
slėpsi. Sovietinę bendruomenę su
daro įvairūs sluoksniai ir grupės 
su įvairiais interesais, šis išsi
skirstymas visą laiką gilėja. M. 
Džilas tarybinės visuomenės val
dantįjį sluoksnį pavadino naująja 
išnaudotojų klase. Gal būt, tai ir 
nėra klasė, bet neabejotina, kad 
tai yra naujas sluoksnis ir išnau
dotojų sluoksnis.

Kodėl partiniai ideologai taip 
užsispyrę gina tarybinės visuome
nės “vieningumą” ir “vienalytiš
kumą”? Todėl, kad pripažinus jos 
išsiskirstymą, pripažinus įvairių 
interesų įvairiuose sluoksniuose ir 

LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE

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

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

Telef. 11094.

AKT1JNAB1 KALEDUb...
Siųskite savo siuntinius į USSR ir į Pabaltijį.

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

NYMAN & SCHULTZ
SWEDEN,

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

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

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

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

Rockdale stotis. Tel.: LW 1330
SKYRIUS: Flemings Comer Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W. 

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

I
 SIUNTINIAI I LIETUVA, SIBIRĄ IR KITUS 

KRAŠTUS
Sąžiningiausias, patikimai ir garantuotas 
patarnavimas, aukščiausios rūšies prekės 

už žemiausią kainą.

Baltic Stores Ltd. Į
g (Z. JURAS)

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

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

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

sporto įrankiai ir visa kita.

Geriausios atsiskaitymo sąlygos.
Kiekvienam siuntiniui asmeniška priežiūra!

NAUJI 1960 m. kainoraščiai ir įvairios 
informacijos pareikalavus teikiama visiems 

nemokamai.
Pasiunčiame ir pačių klientų supirktąsias prekes.

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS 
GARANTUOTAS

grupėse buvimą, tenka pripažinti, 
kad kiekvienas sluoksnis, kiekvie
na grupė su vienodais interesais 
privalo turėti teisę į savo nepri
klausomas organizacijas, partijas, 
programas. Partinė diktatūra par
tinės viršūnės sudėty tvirtina, kad 
tik jai vienai žinoma, kas gera ir 
kas bloga visiems.

Ar gali tokia padėtis tęstis be 
galo? Ne. Juo toliau, juo sunkiau 
partinei vadovybei vadovauti ta
rybinės visuomenės gyvenimui. Pa
starieji metai parodė, kad parti
nei vadovybei vis dažniau ir daž
niau tenka prisitaikyti prie gyve
nimo. Gilėja tarybinės visuome
nės susiskaldymas, gilėja priešin
gumai joje, stiprėja ir didėja ko
va jos viduje. Ekonominė kova 
seniai pastebima, socialistinė ma
žiau, o politinė gi anksčiau ar vė
liau turi prasiveržti į paviršių.

D.B.I.

DUJOTIEKIO TVARKARAŠTIS
Iš Ukrainos vedamoji dujotie

kio vamzdžių linija jau peržengė 
Maskvos nustatytąją Lietuvos sie
ną ir artėja į Vilnių, kur jau pra
dėjo skubėti rengti vietinį vamz
džių tinklą. Pradėti dujotiekio 
vamzdžių tinklo rengimo darbai 
ir Kaune. Vilniui dujas žada pra
dėti tiekti ateinančių metų rude
nį, o Kaunui — 1962 metų ru
denį.
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TIK STATUTINIU KELIU JAUNIMO
SIEKIMAI

Malonu, kad šį kartą p. J. Pet
raičiui, Melbourne apyl. y-bos 
pirm-kui, neliko jokių abejonių 
dėl valdybos santykių su susirin
kimu ir jam paaiškėjo, kad valdy
ba neturi teisės kvestijonuoti su
sirinkimo tvarkos.

Reikia taip pat pastebėti, kad 
šiuo kartu straipsnyje “Statuti
niu keliu” (“M.P.” Nr. 47) im
tasi kitokios taktikos, pradėta 
naudoti kitus motyvus, kad tik 
pateisintų apyl. v-bos užimtą lai
kyseną: nevykdyti visumos susi
rinkimo priimto nutarimo — re
zoliucijos einamuoju reikalu.

Savo ankstesniame pareiškime 
(“M.P.” Nr. 42) Melbourno apyl. 
v-ba, turėdama galvoje susirinki
mo balsavimu priimtą kalbamą 
autarimą (“... susirinkimas nori 
atkreipti apylinkės valdybos dė
mesį.. .”), leido sau pareikšti, kad 
tasai susirinkimo nutarimas pagal 
jo priėmimo eigą, tvarką, tikslą 
“tikrai” neatitinkąs Melbourno 
lietuvių bendruomenės dvasią ir iš 
jo nedaro jokių išvadų.

Šį kartą jau mėginama surasti 
ALB Statute paramą savajai po
zicijai išlaikyti. Pasakysiu, kad 
priėjimas prie svarstomo bendruo
meninio klausimo statutu remian
tis, yra tikrai geresnis būdas da
lykui nagrinėti, nei anksčiau apyl. 
v-bos eitasis kelias.

Pilnai sutinku su teigimu, kad 
susirinkimo “einamuose reikaluo
se” negali būti svarstomi esminiai 
bendruomeniniai klausimai. Ta
čiau negaliu sutikti su p. J. Pet
raičio peršama{ jam, matyt, labai 
brangia, prielaida, kad rezoliucija 
— siūlymas valdybos dėmesiui at
kreipti esąs esminis klausimas, 
kurio svarstymas turėtų būti įra
šytas atskiru punktu sus-mo dar
botvarkėje, kaip sąlyga rekomen
dacijai priimti. To siūlymo bei re
zoliucijos nelaikiau ir nelaikau 
esminio pobūdžio klausimu, o tik 
eiliniu iš dienos einamųjų reikalų 
išplaukusiu dalyku, rekomendaci-

Žinoma, p. J. Petraitis, kaip ir 
kiekvienas kitas asmuo, turi pil
ną laisvę galvoti kaip tinkamas ir 
likti prie savo nuomonės.

Apskritai, tokios sąvokos, kaip 
“esminis”, “nėra eilinis”, “rim
tas” ir pan., pastebėtina, nevisada 
duodasi lengvai išmatuojamos ko
kiu objektyviu mastu, juo labiau, 
jei į tų sąvokų turinį įpinami ko
kie subjektyviniai nusiteikimai. 
Tad ir atrodo, kad tokiais atve
jais, susirinkimo nariams, skyrio- 
jantis nuomonėmis dėl sąvokos, 
bene tikslingiausias mastas būtų 
priimti sus-mo daugumos sprendi
mą.

Susirinkimas negalvojo, kad 
kalbamas siūlymas prasilenkia su 
statutu, ar kad jis yra esminis, 
nežiūrint to, kad p. J. Petraitis to
kią savo mintį ir kėlė ten pat, 
susirinkime, siūlymą svarstant.

Kas gi tokiu atveju, susirinki
me atsiradus nuomonių skirtumui 
dėl einamojo reikalo, yra kvalifi
kuotas daryti sprendimą, jei ne pa
ties sus-mo dauguma?

Jeigu apyl. sus-mo sprendimo 
galia yra apyl. v-bos ginčijama bei 
nepripažįstama, jeigu iš sus-mo

ne- 
ei-
pa- 
ga-

Jei v-bos pirm-kas kažką dau
giau, nei kad pasakė, žino apie 
“neatsargaus sprendimo” grėsmę, 
tai, manau, jo pareiga būtų pain
formuoti bendruomenę apie tuos 
eventualius pavojus, kad pati b- 
nė imtųsi priemonių tiems b-nę 
ardantiems sprendimams išvengti.

Man, prisipažinsiu, tasai pa
skelbimas ir toji “niekam nepa- 
slaptis” yra naujas dalykas.

Ir iš viso, ar gali koks sus-mo 
nutarimas eiliniu einamuoju reika
lu ar rekomendacija grėsti b-nės 
organizacinei struktūrai, jei esa
me lojalūs b-nės idėjai ir pripa
žįstame demokratinį principą fa
nes reikalų tvarkyme?

Gal, sakau, Melbourne apyl. 
v-bos pirm-kui kelia rūpesčio ano
niminiai rašinėliai, nukreipti prieš 
b-nę ir siekią pakirsti josios orga
nus, institucijas, vadovus? Tokie 
puldinėjimai, mano manymu, ne
turėtų duoti pagrindo susirūpini
mui tol, kol b-nės laikosi savojo 
statuto. Antai, ir pati v-ba, anot 
pirm-ko, “stengiasi, kiek gyveni
mas leidžia, laikytis arčiausia sta
tutinio kelio”.

Ėjimas tiesiu, statutiniu keliu, 
vykdant statutu uždėtas prievoles, 
nenuklystant nuo to kelio į kokias 
šalikeles, be abejo, yra remtinas. 
Aš neabejoju, kad b-nės nariai, 
ar bent jų dauguma, statutiniu 
keliu eina ir juo eis.

J. Meiliūnas
“M.P.” redakcijos pastaba:

Abiems šalims išsamiai pasisa
kius, redakcija šį klausimą laiko 
baigtu.

Jeigu H. Korsakienės romanas 
“Laikinoji Sostinė”, spausdinamas 
“Pergalės” žurnale, nebus paplau
tas, kaip Griciaus “Kalakutai”, tai 
jis tikrai bus plačiai skaitomas 
Lietuvoje. Demokratinės santvar
kos ir laisvės pasiilgęs Lietuvos 
jaunimas matys jame, kaip vei
drodyje, daug blogybių, kurios ta
riamai buvusios nepriklausomybės 
laikais, bet ištikrųjų pasireiškia vi
su gražumu komunistinėje san
tvarkoje.

Jaunimas, ypač studentija, vi
suomet buvo ir yra persisunkęs 
idealizmu ir meile savo kraštui. 
Todėl jis, o ne kas nors kitas, pir
mas Įsijungė 1918-19 metais į ko
vą dėl Lietuvos nepriklausomybės. 
1923 metais, jaunimas stojo sava
noriais vaduoti Klaipudos krašto. 
Vėlesniais metais jaunimas sielo
josi pavojais demokratinei san
tvarkai. Laisvės nustojus, vėl jau
nimas stojo kovoti 
kiekvienam žmogui 
šia. Daugiau kaip 
žuvo išsilaisvinimo
m.; dar didesnių aukų pareikala
vo pasipriešinimas okupantui 1944 
-48 m. laikotarpiu. Studentai pir
mieji dalyvavo, solidarizuodami 
su vengrais, duonos ir laisvės de
monstracijose 1956 metais Vilniu
je. Visais atvejais kovotojai smar
kiai nukentėjo. Vilniaus demons-

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

VISŲ SPALVŲ IR RŪŠIŲ.
MES PRAKTIKUOJAME TIK ŠIĄ BALDŲ BRANŽĄ 

PARDAVINĖDAMI TIESIAI IŠ SAVO BALDŲ DIRBTUVĖS.

pareigūnų,

į

i

g

J. Vėteikis, 
“M.P.*’ redaktorius

dėl to, kas 
yra brangiau- 
2000 jaunimo 
kovose 1941

John Graham
GRINDŲ UŽTIESALAI (linoleumas, kilimai)

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

tracijų dalyviai buvo ištremti, ir 
jiems ligi šiol neleidžiama grįžti 
į savo tėvynę.

Ar buvo reikalo demonstruoti 
prieš okupantą? — Atsakymą duo
da Korsakienės romanas. Kraštas 
ne tik pavergtas, bet dar valdomas 
diktatoriaus. Politinė literatūra 
priverstinai brukama į visų gy
ventojų rankas. Komunistų parti
ja vienintelė legali partija, ir tik 
su komjaunimo bilietu jaunuolis 
gali patekti į aukštesnę mokyklą. 
Dauguma gyventojų, neskaitant 
aukštų komunistinių
neturi lėšų leisti savo vaikų į uni
versitetą. Valstybės stipendijos, 
kurios duodamos vėl tik pagal 
komjaunimo bilietą, yra tokios 
menkos, kad joks studentas negali 
iš jų pragyventi. Niekas dėl to 
negali pasiskųsti. Apmokamus šni
pus studentų tarpe papildo komu
nistiniai “draugovininkai”, kurie 
ne tik seka, ką studentai kalba, 
bet net neleidžia laisvai praleisti 
laisvalaikio.

Jaunimui uždarytos pramogos, 
kurios yra prieinamos ir labai mė
giamos laisvame pasaulyje. Jauni
mas negali keliauti j užsienį, net 
j komunistinius kraštus, kaip Len
kiją, nekalbant jau apie demokra
tinį pasaulį. Jaunimui neleidžiama 
susirašinėti su jaunuoliais laisva
jame pasaulyje, negalima domėtis 
filatelizmu. Tarptautinės sporto 
rungtynės vyksta tik Sovietų Są
jungos ribose. Lietuvos jaunimas 
negali dalyvauti pasaulinėse Olim
piadose, neskaitant tų kelių atletų, 
kurie per Maskvos malonę įtrau
kiami į Sov. Sąjungos ekipos su
dėtį. Jų laimėjimai įrašomi rusų 
sąskaiton, o Lietuvos vardo nie
kas nė negirdi.

Štai kokia šiandien yra Lietu
va, kaip tvirtiną komunistinis ra
šytojas J. Baltušis — “lygi tarp 
lygiųjų”- štai kodėl Lietuvos jau
nimas su senų laikų pasiilgimu 
skaitys H. Korsakienės romaną 
“Laikinoji Sostinė”. D.B.

AMAZON
Baldu gamintojai

JŪS ČIA GAUSITE PAGAL KONTINENTA- 
LINĮ STILIŲ IR SKONĮ JŪSŲ SEKLYČIAI 

BALDUS.

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

Mūsų adresas: BELVEDERE ARCADE, 
CABRAMATTA

i

j

: j 
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GERIAUSIA MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PARDUOTUVĖ

Baypla Pty. Ltd
Cabramatta Rd., prie Cabramattos kino teatro.

Kalbama vokiškai ir kitomis Europos kalbomis.
KALĖDOMS UŽSISAKYKITE: RŪKYTUS KUMPIUS (IŠVER
DAMĄ VELTUI), KEPTĄ IR VIRTĄ PAUKŠTIENĄ (ANTIS, 
ŽĄSIS, KALAKUTUS, VIŠTAS) IR ĮVAIRIAUSIAS ŠVIEŽIŲ 

RŪKYTŲ MĖSŲ RŪŠIS TIKRAI PIGIOMIS KAINOMIS.

sprendimo v-ba “jokių išvadų 
daro”, tad, statutiniu keliu 
nant, kyla klausimas: kokiu 
grindų apyl. v-ba imasi sau tą 
lią prisiskirti?

Pagaliau, pati v-ba viešais 
reiškimais neabejotinai save 
darė ginčo šalimi ir, aišku, . 
galėdama būti teisėju savo bylo
je, turėtų jieškoti kelio išeičiai 
rasti.

Tą mintį — išeičiai rasti — bu
vau ryškinęs savo pasisakyme 
“Ne tuo keliu” (“M.P.” Nr. 44.) 
Mintimi susidomėjęs p. J. Petrai
tis, dėja, netiksliai ją atpasakojo, 
matyt, neįsiskaitęs į jos tekstą ar 
privengęs jį suprasti.

Visi mūsų apyl. susirinkimai li
gi šiol buvo ir, reikia manyti, vi
sada bus “antrieji”, galį svarstyti 
tik darbotvarkėje numatytus, o 
taip pat ir einamuosius reikalus. 
Tokia “antrųjų susirinkimų” pa
dėtis negali būti kliūtimi eina
miems reikalams svarstyti.

Palikus v-bai, sakykim, apspręs
ti, kas leistina susirinkimui svars
tyti “einamuose reikaluose”, ar 
davus, leiskim, jai “veto” teisę 
sus-me, pats susirinkimas nebega
lėtų einamuose reikaluose pasisa
kyti balsavimo būdu nė vienu 
klausimu, kuris v-bai tuo metu at
rodytų ne prie širdies. Tokia prak
tika, be abejo, eitų prieš statutą 
— rašytąją mūsų teisę.

Melbourno apyl. v-bos pirm-kas 
p. J. Petraitis, teisindamas val
dybos laikyseną dėl sus-mo reko
mendacijos — rezoliucijos, tąja 
proga paskelbė ligi šiol negirdėtą, 
tad ir skaitytojų dėmesį atkrei
piantį tvirtinimą, būtent “kad L. 
N. Klubo klausimas... nėra eili
nis “einamasis reikalas”, o vienas 
rimčiausių, kurio neatsargus 
sprendimas galėtų pakeisti dabar
tinę Melbourno b-nės organizaci
nę struktūrą — niekam nepaslap- 
tis”.

Suprantu, kad p. J. Petraitis 
turi savą nuomonę “L.N. Klubo 
klausimu” ir dėl to klausimo rim
tumo. Tačiau, kaip bendruomenės 
narys, negaliu neatkreipti dėmesį 
į to tvirtinimo dalį, kur aidi kaž
koks įspėjimas su grasinimo prie
maiša.

pa- 
pa
ne-

♦

PATVARŪS

PATOGŪS

PUIKIOS IŠVAIZDOS nes aptraukti gražiu Damasko šilko apval
kalu su apvaliais kampais.

yra prikimšti solidžiu sluogsniu spacia- 
fibro medžiagos.

>:

51 JOHN ST., CABRAMATTA 
priešais Snows

abi pusės įvilktos i minkštą medvilnės 
pamušalą, kas leidžia maloniai išsimiegoti.

GERIAUSIOS

RŪŠIES AVALYNĖ

VISAI JŪSŲ ŠEIMAI

PIGIAUSIOS

SHOE KAINOS

Kampas John St. ir Cabramatta Rd.

ARIZONA ESPRESSO KAVINE
THE ARCADE, CABRAMATTA, N.S.W.
Nauja vadovybė — 

savininkas vokietis
Geriausios rūšies kava, puikus valgis
Šeštadieniais šokiai iki vidurnakčio!

GERIAUSI DELIKATESAI IR MAISTO PRODUKTAI

92 BROMFIELD STR., CABRAMATTA 
Nauji savininkai, puikus patarnavimas. 

Kalbama lietuviškai.

FRANK LABBOZZETTA
VADOVAUJANTIS VYRŲ KIRPIMO STILISTAS

23 JOHN ST., CABRAMATTA
Iš anksto užsisakant — skambinti tel. UB 1602

DARŽOVIŲ IR VAISIŲ PARDUOTUVĖ

JOHN SMIT
148 Cabramatta Rd. East, priešais Royal kino teatrą. 

Švieži vaisiai ir daržovės nemokamai pristatoma į namus.

APAVAS
visai Jūsų šeimai 

BATŲ PARDUOTUVĖJE

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

DAROMOS

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

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

galima gauti pas 

lietuvius prekybininkus:

CABRA-VALE HOME
FURNISHING,

88 John Str., 
Cabramatta. N.S.W.

Tel. UB 2899

“SLEEPMAKER” 
ČIUŽINIAI YRA:

MODERNIAUSI SPYRUOKLINIAI
ČIUŽINIAI (MATRACAI)

Įvairių, spalvų pasirinkimas, geriausios išsimokėjimo 
sąlygos, tautiečiams žymi nuolaida. Užsisakius pri 
statoma visur, kur pageidaujama.
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SPORTO ŠVENTĖS KAMPELIS

ATVIRAS LAIŠKAS
SYDNĖJAUS L.S.K. “KOVAS” VALDYBAI

V. BINKIS — ALFAS 
ATSTOVAS

Australijos A.L.B. Krašto Val
dybos pirmininko inž. I. Jonaičio 
pastangomis, lapkričio mėn. pabai
goje buvo sudarytas jaunimo or
ganizacijų atstovų patariamasis 
prie Krašto Valdybos organas, ku
ris eis ryšininkų pareigas tarp 
Krašto Valdybos ir jaunimo orga
nizacijų. Atstovais buvo pakvies
ti šių organizacijų nariai: Spor
tininkų, skautų, studentų ir atei
tininkų. ALFAS V-bos pirminin
kas Adelaidėje S. Urnevičius įga
liojo sportininkus atstovauti žino
mąjį Sydnėjaus Kovo sportininkų 
Vincą Binkį, kuris davė savo suti
kimą ir dalyvavo pirmame atsto
vų posėdyje, šių jaunimo orga
nizacijų jungtinio vieneto kaden
cija — trys metai. Tikimasi, kad 
šie jaunimo organizacijų atstovai 
palaikys daug tampresnius ryšius 
tarp mūsų vadovaujančių organų 
ir jaunimo, šis Krašto Valdybos 
žingsnis yra tikrai sveikintinas ir, 
reikia tikėtis, jis jau artimoj 
ateity parodys gerus rezultatus.

M.P. REDAKTORIUS 
PASKELBS LAIMĖTOJUS

šiais metais ALFAS V-ba nu
tarė įteikti tris dovanas darbščiau- 
siems “Mūsų Pastogės” Sporto 
Skyriaus bendradarbiams, kurių 
du išrinks Sporto Skyriaus Re
daktorius ir vieną pati ALFAS 
V-ba. Laimėtojams paskelbti yra 
pakviestas “Mūsų Pastogės” re
daktorius J. Veteikis, kuris sporti
ninkams ruošiamų pietų metu, 
gruodžio 27 dieną, juos pristatys 
ALFAS V-bai, kuri ten pat ir 
įteiks skirtas dovanas.

PIETOS BANKSTOWNE
Sporto šventės rengėjai anks

čiau buvo numatę bendruosius 
sportininkams pietus rengti Red- 
ferno lietuvių namuose, bet, no
rėdami parodyti atvykstantiems 
svečiams ir antruosius Sydnėjaus 
lietuvių namus Bankstowne, savo 
nusistatymą pakeitė ir dabar pie
tus rengia Bankstowne. Ta pačia 
proga mūsų jaunimas ir svečiai 
turės progos apžiūrėti Bankstow
no namuose vykstančią lietuvių 
dailininkų meno parodą, ką dėl 
didelio skaičiaus sportininkų var
žybų būtų sunku rasti kitą progą 
apžiūrėti.

BUS AR NE?
Sydnėjaus lietuviai krepšinio 

mėgėjai dar gerai atsimena pas- 
kutinąją sporto šventę, kurios me 
tu jie su dideliu susidomėjimu 
stebėjo grakščiąją Adelaidės krep
šininkę Marytę, kuri jų buvo lai
koma geriausia žaidėja ir populia
riausia sydnėjiškių tarpe. Be gra
žaus žaidimo, Marytė savo malo
niu šypsniu sužavėjo ir nemažą 
skaičių vietinių jaunuolių, kurie 
jau dabar teiraujasi: Marytė bus

NEVARGINKIME 
SPORTININKŲ

Iškiliausiems krepšininkams 
Sydnėjaus sporto šventėje gali 
tekti žaisti 8 rungtynes penkių 
dienų laikotarpyje, žinant, kad 
praktikoje, beveik tie patys žai
dėjai žaidžia ir orinį,- o kiti net 
lauko tenisą bei stalo tenisą, ne
norom prisimena pereitų sporto 
švenčių nukamuotų ir sutrauktus 
kojų muskulus masažuojančių 
mūsų sportininkų vaizdai.

Nepaslaptis, kad pereitos sp. 
šv. lauko ir stalo teniso finalai 
buvo tik dėl formos, kad įvykdy
tume programą. Lauko tenise ve
terano A. Remeikio pralaimėjimas 
prieš jaunuolį S. Zablovskį dar 
galima pateisinti, bet jokiu būdu 
ne A. Andrikonio prilaimėjimas 
prieš V. Sirjatavičių 21:6, 21:7 
stalo teniso finale. Aš tatai norė
čiau pavadinti sporto niekinimu, 
neverčiant kaltės A. Asdrikoniui, 
kuris, būdamas tikras sporto ko
votojas, neapvildamas komandos 
draugų, savo duoklę atidavė krep- 
šinyje ir orinyje.

Džiugu, kad sporto šventės di
dėja, o ne mažėja, bet, kad ne
nukentėtų žaidimo lygis, siūlyčiau 
jas suprastinti.

Sydnėjaus L.S.K. Kovas rašte 
sporto klubams 15.11.1960, sako, 
kad sporto šventės atidarymo die
ną įvyks vyrų krepšinio rungty
nės tarp studentų ir sportininkų 
rinktinių. Dėl jau aukščiau minė
tų priežasčių neparodys didelio 
entuziazmo nei sporto klubai, ne 
patys žaidėjai. Todėl, turint gal
voje, kad atidarymo dieną publi
ka būna skaitlingiausia, sakyčiau, 
partizaniškos rungtynės gali ge
riau patenkinti žiūrovų skonį. Pa
vyzdžiui: audringiausios rungty- 

ar ne? Ne šimtaprocentinėmis ži
niomis galiu smalsuoliams praneš
ti, kad ši geroji krepšininkė, syd
nėjiškių favoritė, tikrai bus, ir 
krepšinio mėgėjai vėl pamatys jos 
puikų žaidimą. Kai dėl jaunuolių, 
tai ką gi: lyginkite kelnes, valy
kite, jei turite, savo ar tėvų ma
šinas, o paskui žiūrėsim.

Jeigu jaunuoliai šito klausia, tai 
mūsų buv. sportininkės poniutės 
teiraujasi taip at apie adelaidiš- 
kį Edą, kuris paskutiniosios šven
tės metu Sydnėjuje išėjo gerą 
vaikų saugojimo mokyklą. Mūsų 
jaunos poniutės, kurių per tuos 
4-ris metus skaičius padaugėjo, 
su dėmesiu teiraujasi Edo, nes, 
jos, norėdamos dalyvauti įvairiose 
šventės metu vykstančiose pramo
gose, iš anksto jau ruošiasi suda
ryti vaikų darželį ir jo vyr. “bo
su” pakviesti jau praktikos gavu
sį Edą. šventė bus kai kam ma
lonumu, o kaikam darbu...

Kai kurie sydnėjiškiai ir Įdo
maujasi, ar šiais metais bus di
džiosios rungtynės: “kas daugiau 
..., ir kas ilgiau išsilaikys?” tarp 
Melburno ir Sydnėjaus “storojo” 
ir “mažojo” “tėvo”. Paskutinįjį 
tokį susitikimą Melburne, kur ir 
man teko dalyvauti, laimėjo syd- 
nėjiškis. Tikėkimės, kad bus pui
kus atsiteisimas, į kurį, gal būt, 
mane ir vėl pakvies. Tat į svei
katą?

ADELAIDIŠKIAI 
“VERKŠLENA”

šiame pat numeryje jūs skai
tysite ir adelaidiškio R. Sidabro 
atvirą laišką Kovo valdybai. Jau 
anksčiau man teko keletą kartų 
skaityti “griaudžius” laiškus iš 
Adelaidės, su įvairiausiais siūly
mais. Atmenu: dar taip nesenai, 
tik pernai, adelaidiškiams rengiant 
šventę, jie su jokiais pašaliniais 
siūlymais, nors jų buvo ir tikrai 
gerų, nesutiko ir viską darė savo 
nuožiūra, nors, stebint vsą Jubi
liejinę X-ją šventę, tikrai tų siū
lytų dalykų labai trūko. Kas liečia 
Sidabro siūlomas rungtynes Syd- 
nėjus-Melburnas pirmąją dieną, tai 
tikrai keista, pagalvojus, kodėl gi 
pirmąją dieną negalėtų sužaisti il
gametis meisteris — Adelaidės 
Vytis. Kiek aš žinau, nei viena ko
manda nenori turėti pirmas rung
tynes prieš stiprią komandą, kas 
matosi ir iš adelaidiškių. Aš siūly
čiau palikti rengėjus ramybėje ir 
leisti jiems daryti taip, kaip jiems 
atrodo geriau.

PAGERBKIME SPORTO 
DARBUOTOJUS

Mes visi gerai žinome, kiek dar
bo, vargo, išlaidų, o dažnai ir į- 
vairiausių priekaištų turi sporto 
klubams ir sportininkams vado
vaują asmenys, už tai negaudami 
jokio, net moralinio, atpildo. Ak
tyvūs sportininkai, dalyvaują var
žybose, vienu ar kitu atveju lai-

mi įvairių dovanų, pasižymėjimų, 
kurie yra puikus atpildas už jų 
įdėtą darbą. Ką gi gauna jiems 
vadovaują ir daug daugiau dirbą 
sporto veikėjai? O gi, galima sa
kyti, nieko! Labai malonu, kad 
ALFAS V-ba šiais metais pasky
rė dovanas darbščiausiems mūsų 
sporto spaudos darbuotojams, bet 
ar nereikėtų ALFAS V-bai pagal
voti ir įvykdyti, kad ir šioš šven
tės metu, mūsų žymiausių visų 
sporto klubų darbuotojų pagerbi
mą. Pvz. šventės metu kiekvienas 
klubas atstovų susirinkimui duotų 
po dvi ar daugiau darbščiausių ir 
daugiausiai sportui pasitarnavusių 
žmonių pavardes, iš kurių balsa
vimu ar bendru nutarimu, būtų 
išrinkti pvz. trys daugiausiai tais 
metais lietuviškajam sportui nusi
pelnę asmenys. Jie turėtų būti 
viešai paskelbti ir, žinoma, kokio
mis nors kultūrinėmis dovanomis 
apdovanoti. Mano nuomone, iš 
Sydnėjaus aš siūlyčiau V. Augus- 
tinavičių ir V. Binkį. ALFAS V- 
ba ir kiti klubai pagalvokite apie 
tai, laiko dar yra.

KĄ VEIKIA MŪSŲ 
VETERANAI?

Sekančiame numeryje, gautomis 
paskutinėmis žiniomis, patieksiu 
skaitytojams, ką veikia mūsų sp. 
veteranai.

Taigi iki
Jūsų Rimas Gailius 

nės pernai buvo tarp Sydnėjaus 
ir Melburno komandų.

šiltai sutinku su jūsų rengiamu 
rinktinių susitikimu vyrų krepši- 
nyje Lietuviai — N.S.W. Būtų la
bai gerai, jei ir mūsų mergaitės 
galėtų sužaisti panašias rungty
nes priešžaismyje.

Individualines stalo teniso pir
menybes siūlyčiau pravesti vieno 
minuso sistema.

Sydnėjaus L.S.K. “Kovas” raš
te sporto klubams 21.11.1960 rašo: 
str. 1 — surasta labai mažai vietų 
sportininkų apgyvendinimui ir 
siūlo viešbutį po 6 sv. sav. su 
maistu ar be maisto — neparašy
ta. Str. 2 — šįmet sporto šventės 
programą norima padaryti kiek 
galima platesnę. Kadangi iki šiol, 
pagal nepasirašytą sutartį, rengė
jai parūpindavo nakvynę, tai, at
rodo, jog Sydnėjaus sporto klu
bas nori pasididžiuoti ir pasi
džiaugti, bet iš svetimo kišeniaus.

Aš tikiu, kad A.L.F.A.S. Valdy
ba tokiems sporto šventės rengė
jų savivaliavimams turėtų pasi
priešinti.

Aš žinau, ką reiškia suruošti 
sporto šventę, todėl linkiu jums 
sportiškos sėkmės.

Iki pasimatymo Sydnėjuje!
Su pagarba: R. Sidabrą* 

Adelaidė, 1960.11.24.

ALKOHOLIS IR JAUNIMAS
Mūsų spaudoje mirgėte mirga 

tarpusavio ginčai, šmeižiama vie
na ar kita organizacija ar pavie
niai asmenys, sielojamasi mūsų 
jaunimo nutautėjimu, bet nei vie
no žodžio nepasisakoma prieš gir
tavimą. Nėra paslaptis, kad šian
dien daugumas iš mūsų tautiečių 
laisvalaikius praleidžia prie bon- 
kutės. Kiekvieną savaitgalį vyks
ta kur nors “smulkus” nugėri- 
mas. Tokiose, taip vadinamose, 
“partijose”, dalyvauja visi: seni 
ir jauni. Tėvai skundžiasi, kad, 
girdi, mano sūnus išmoko gerti, 
ką dabar daryti?

Bet kas gi yra kaltas? Ar ne pa
tys tėvai. Kodėl jie nekovoja prieš 
girtavimą? Kodėl jaunimas yra 
vyresniųjų įtraukiamas į tokius 
pasilinksminimus? štai, gi, trum
pai tariant, atstitinka taip, šei
moje rengiamas balius, atvyksta 
svečių su prieaugliu, visi susėda 
prie stalo ir pradeda vaišintis ir 
tuoj vyresnieji ragina išgerti ir 
jaunuolį, nors jam ir yra dar tik 
15 metų.

— Mokykis kaip reikia vyru bū
ti! Gal dar ir nerūkai, tai paban
dyk, jau gi pats laikas pradėti...

Taip padrąsintas jaunuolis —, 
norėdamas dar vyru būti, neat
sisako, nesvarbu, kad jį ir nupur
to. Po kurio laiko toks jaunuolis 
pripranta ir jau pats jieško pa
našių progų su savo draugais.

Koks nepavydėtinas vaizdas, 
kada baliaus pabaigoje vienas ar 
daugiau iš tokių “kultūringųjų”, 
įgavę “mirštančio” akis, krenta 
po stalu. Tikrai yra menkas pa
vyzdys dalyvaujančiam jaunimui, 
nors į tai yra nekreipiamas joks 
dėmesys, bet tik pasididžiuojama, 
kad buvo gerai nugerta.

Per šias šventes į Sydnėjų su
plauks keli šimtai lietuviško jau-
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EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 62-2231

PEDAGOGINIS INSTITUTAS 
VILNIUJE GAVO NAUJUS 

RŪMUS
Pedagoginis institutas, kuris 

buvo įsikūręs Vilniuje daugiau
sia Aušros Vartų gatvėje (dabar 
vad. Gorkio), o pastaruoju metu 
būvi dar išsimėtęs Totorių ir ki
tose Vilniaus gatvėse, gavo nau
jus rūmus, kurių jam pavydės 
universitetas ir kitos aukštosios 
mokyklos. Nauji instituto rūmai 
yra žvėryne, gražioje rezidenci
nėje Vilniaus dalyje, prie Neries. 
Rūmuose yra trys amfiteatrinės 
auditorijos po apie 150 vietų, 27 
įvairios laboratorijos, eilė garso- 
sepraleidžiančių vienviečių “kla
sių” muzikos pamokoms ruošti.

nimo. Ten matysime skautus, 
sportininkus, studentus ir daugelį 
svečių. Kiekviena šeima, kurioje 
apsistos sportininkas, ar šiaip 
mūsų jaunuolis, turi žinoti, kad 
jaunuolis sportininkas negali ger
ti. Mes gerai žinome, kad lietuvis 
jau nuo senų senovės yra labai 
vaišingas, kuo, be abejonės, bus 
ir sydnėjiškiai lietuviai, bet, kaip 
būtų gražu, kad šeimininkai ne
vaišintų mūsų jaunuolių svaigi
nančiais gėrimais. Tuo, nors iš 
dalies, jie išlaikytų blaivumą mū

auditorijų ir kitokių patalpų, iš 
viso apie 300.

Partija nesgailėjo lėšų mokyto
jus ruošiančiai mokyklai, nes į 
mokytojus partija deda dideles 
viltis ir stengiasi jų kiek gali
ma daugiau saviškai išsiauklėt. 
Davusi institutui naujus rūmus, 
partija davė ir naują direktorių: 
dabar pedagoginio instituto direk
torius yra V. Uogintas, buvęs 
partijos CK mokyklų skyriaus ve
dėjas (Kitas ilgą laiką buvęs CK 
pareigūnas, kultūros skyriaus ve
dėjas S. Lazutka jau kuris metas 
yra universiteto prorektorius: pa
deda matematikui rektoriui J. Ku
biliui valyti universitetą nuo “bur
žuazinio nacionalizmo prietarų”).

sų jaunimo tarpe.
Geri ir tikri sportininkai tu

rėtų žinoti, kad jie negali nei rū
kyti, nei gerti ir, žinoma, tokių 
mes turine gana daug, nors galė
tume turėti dar dfiugiau. Prieš gir
tavimą jaunimo tarpe turėtų kovo
ti visi sporto klubai ir visų orga
nizacijų vadovybės. Taip pat ir 
mūsų gydytojai turėtų spaudoje 
pasisakyti, kokią žalą daro alko
holis jaunam organizmui.

Blaivybė — Galybė, Jaunime!
A. Merūną*

BROWNEJONES LTD
VISIEMS LABAI SVARBI INFORMACIJA

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

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

APMOKSTI MEDŽIAGOS SOVIETŲ MUITĄ.
KALĖDINIŲ DOVANŲ SIUNTINIAMS REKOMENDUOJAME PRIEINAMOMIS KAINOMIS, VERTINGAS IR NAUDINGAS PREKES SEKANČIAI:

Z

komplektas vyriškų storų, šiltų fleecy apatinių 
baltinių — ilgos kelinės ir baltiniai su 3/4 ran
kovėmis
komplektas moteriškų šiltų fleecy apatinių bal
tinių — kelnaitės ir ilgi baltiniai
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

1
A£ 2.18.3

2. 8.0

2.15.0

1. 2.6

fleecy megstinis, cardigan, užsegamas su sago
mis, su gražiais raštais, žaliame ir citrinos spal
vos dugne

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

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

1. 3.3

1.11.3
1.18.3

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.

z

:♦
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MŪSU PASTOGĖ
SYDNĖJUS

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Šiais metais Sydnėjuje Kariuo
menės sukakties minėjimas įvyko 
gruodžio m. 4 d. Camperdowno 
parapijos salėje, tuoj po lietuviš
kų pamaldų. Suinteresuotieji šios 
šventės atžymėjimu jau buvo pra
dėję net jaudintis taip ilgai jos 
nesulaukdami, tačiau, kaip mūsų 
patarlė sako: geriau vėliau, ne
gu niekada.

Pats minėjimas, reikia pasi
džiaugti, buvo parengtas labai 
kruopščiai ir praėjo iškilmingoje 
nuotaikoje, ši garbė tenka Sydnė
jaus ramovėnams. Išsamių paskai
tų skaitė Cabramattos Apyl. p-kas 
p. Petniūnas.

Minėjimo dalyviai buvo tikrai 
sužavėti puikiai paruošta menine 
minėjimo dalimi, tik apgailestau
tina, kad mūsų tautiečiai neper- 
gausiausiai į minėjimų susirinko. 
Matėsi lietuvių iš tolimesnių Syd
nėjaus apylinkių, tačiau mažokai 
matėsi įvairių organizacijų vado
vų.

Meninei daliai vadovavo p. M. 
Slavėnienė, kuri pati parašė sce
nai vaizdelį “Patekės saulutė”, jį 
režisavo ir išmokė mūsų mažuo
sius jį suvaidinti.

Be šio sceninio vaizdelio buvo 
dar deklamuojama, o po to įvyko 
maloni staigmena — kun. P. But
kaus vadovaujamas tų pačių mūsų 
mažųjų choras, padainavęs kele
tu įspūdingų dainų.

Prieš meno dalį buvo įžanginė 
Ramovės pirm. J. Kapočiaus kalba 
ir Savanorių S-gos pirm. V. Šlio
gerio sveikinimas. Prieš tai šios 
parapijos bažnyčioje kun. P. But
kus atlaikė pamaldas ir pasakė 
progai pritaikytų pamokslų.

Minėjimo mažieji dalyviai buvo 
apdovanoti saldainiais.

Pasibaigus meninei minėjimo 
daliai, daugumas dalyvių nuvyko 
į Centr. Lietuvių Namus Redfer
ne, kur dar ilgokai skambėjo mū
sų atsargos karių dainos ir kariš
ki maršai, akomponuojant akor
deonu A. Plūkui.

niškis, nes paroda vyks šiuose na
muose Redferne.

Be kitų reikalų, buvo nutarta į 
jury komisijų pirmininku kviesti 
dailininkų atstovų p. V. Ratų ir 
nariais — žurn. red. J. Vėteikį ir 
visuomenės atstovų — inž. S. Ja- 
rembauskų.

Parodoje numatyta ir kaikurių 
naujenybių, kurios domins kiek
vienų į Sydnėjų atvykusį, bet apie 
tai bus paskelbta sekančioj “M. 
P.” laidoj.

Sekite foto mėgėjų parodos pra
nešimus.

j.p.k.

PADĖKA
Poniai Mironienei, be atlygini

mo išplovusiai ir sutvarkiusiai 
langų užuolaidas, reiškiame nuo
širdžių padėkų.

Sydnėjaus Liet. Namų Taryba

MELBURNAS
VAŽIUOKIME | SYDNĖJŲ 

SU CHORU
Dar yra laisvų vietų choro išsi- 

nuomuotam autobuse. Už šešius 
svarus galite turėti gražių kelionę 
ir dalyvauti I-je Australijos Lie
tuvių Dainų šventėje, šiuo rei
kalu skambinti telef. JA 3284 ir 
užsisakyti sau vietų pas p. L. 
Baltrūnų.

IŠTISINIS
DAINŲ KONCERTAS

Melburno Lietuvių Choras visu 
smarkumu ruošiasi savo metiniam 
koncertui, kuris bus lyg ir atas
kaitinis koncertas, kurio metu 
Melburno lietuviams bus parody
ta, kas yra išmokta ir kas yra ve
žama į Sydnėjų. Kadangi toks 
koncertas įvyksta tik kartų į me
tus, tikimasi, kad tautiečiai ne
praleis šios progos ir atsilankys 
pasiklausyti mūsų gražiai skam
bančių dainų (Žiūrėkit skelbimų).

M.P.I.

PAMALDOS
Kalėdinė Komunija 

Besiruošdami priimti visusBesiruošdami priimti visus sve
čius — nepamirškime pasiruošti 
ir priimti patį svarbiausių jį — 
Kristų Kalėdinėj Komunijoj.

Jau šį savaitgalį — gruodžio 
17 — 18 d.d., atmetę visus darbus 
ir bėgančius reikalus, dalyvauki
me St. Joseph’s bažn. Camper
downe, kur svečias kun. St. Gai
delis, S.J. vadovaus adventiniam 
susikaupimui.

Gruodžio 17 d. — šeštadienį iš
pažintys Camperdown nuo 5 — 7

Gruodžio 18 d. — sekmadienį iš
pažintys nuo 8 vai. ryto iki pamal
dų, o jei reikės ir ilgiau. Pamal
dose (12 vai.) bendra Komunija 
ir kunigo Svečio pamokslas.

Gruodžio 18 d. pamaldos Ban
kstowne St. Brendan’s bažn. 10 
vai. 45 min.

Gruodžio 18 d. nuo 4 vai. p.p. 
išpažinty* Wollongongo lietu
viams, kurių klausys svečias kun. 
St. Gaidelis, S.J. 5 vai. W. Kated
roj pamaldos laikomos kun. sve
čio ir bendra Komunija.

Išpažinčių dar klausysiu Kūčių 
rytų 24 d. — šeštadienį nuo 9-10 
vai. Camperdowne ir prieš Berne
lių Mišias Bankstowno “Daina
vos” salėje Kūčių naktį nuo 10 — 
11,30 vai.

St. Mary’s lietuviams išpažin
tys St Mary’s parapijos bažn. — 
gruodžio 23 d., penktadienį vaka
re 6 — 7 vai.

K.P.B.

KOČIOS 
SYDNĖJAUS LIETUVIAMS 

Kūčiose norinčiųjų dalyvauti 
sąrašas pilnėja. Jau yra užsirašiu
sių ne tik viengungių, bet ir šei
mų su atvykstančiais svečiais iš 
kitų vietovių. Kūčioms Ruošti Ko
misija primena, kad užsirašyti 
Kūčioms terminas baigiasi š.m. 
gruodžio mėn. 20 d.

Užsirašyti galima pas p. Alek
nų telefonu U B 2899 arba šešta
dieniais ir sekmadieniais Centri
niuose Lietuvių Namuose pas bu
dėtojų.

Kūčių parengimo išlaidoms pa
dengti nustatytas mokestis — vie
nas svaras.

Kūčioms Ruošti Komisija
I

IS PASIRUOŠIMŲ FOTO 
PARODAI

Laiko parodai ruošti liko labai 
maža, dėliai to Komisija, kurių 
sudaro — p.p. Ankus, Kedys, Raš- 
tutis. Sakalauskas ir šarkauskas 
— planuoja ir dirba dideliu grei
čiu.

Savo posėdyje 1960 m. gruodžio 
7 d. Komisija išdirbo parodos ruo
šimo planus ir pasiskirstė darbu.

Posėdyje dalyvavo ir Centr. 
Namų Tarybos pirm. p. V. Sim-

ko pagirtinai gražiai išryškinti 
mūsų liaudies gaidos savitų cha
rakterį, išlaikant puikų muzikah- 
nį frazavimų ir turtingai naudo
jant kontrastinius niuansus.

Nenagrinėjant paskirai kiekvie
nos dainos ir kelių nežymių ne
sklandumų, tikrai reikia pripažin
ti, kad choras padarė smarkų 
šuolį pirmyn sųskambio, tonaci
jos ir dikcijos prasme. Toks me
no vienetas turi neįkainojamą 
vertę lietuvių dainos gyvybiniam 
išlaikymui ne vien tik mūsų ben
druomenėje.

PAŠVENTINO
ŠV. KAZIMIERO KOPLYČIĄ
Pietų Australijos Lietuvių Ka

talikų Draugijos namuose, Ade
laidėje, St. Peters priemiesty, 6 
Third Avenue, Adelaidės Arki
vyskupas M. Beovich, dalyvaujant 
lietuvių, latvių, lenkų ir austra
lų dvasiškiams, š.m. lapkričio 20 
d. iškilmingai pašventino pirmų
jų Australijoje lietuvių koplyčią. 
Koplyčia pavadinta Lietuvos Glo
bėjo šv. Kazimiero vardu. Ji 
įrengta pietiniame namo sparne 
ir susideda iš dviejų patalpų, su
darydama nišos laužomų, ilgokų 
salę (80 pd. x 16 pėdų su 45 suo
lais).

Koplyčioje yra per 240 sėdimų 
vietų. Didelė, virš 6 pėdų šv. Ka
zimiero statula, sukurta melbur- 
niškės dailininkės Firinauskienės 
dominuoja kairįjį koplyčios šonų 
priekyje altoriaus, kurio fone iliu
minuoti Trys Kryžiai, simboliškai 
rišu Adelaidę su Vilniaus Trijų 
kryžių kalnu.

Pašventinimo iškilmėse be ade- 
laidiškių lietuvių dalyvavo ir kitų 
tautybių europiečių bei vietos 
australų. Kartu su lietuviais ku
nigais Bačinsku (Geelongas), But
kum (Sydnėjus) ir Vasariu (Mel-

ATEITININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Kadangi anksčiau buvusi rezer
vuota gruodžio 27 d., liko laisves
nė, tai numatyta tų dienų pradėti 
Ateitininkų 50 metų jubiliejinį 
suvažiavimų, pakeičiant anksčiau 
skelbta tvarkų. Smulkesnė prog
rama bus paskelbta vėliau, čia pa
teikiama tik bendri bruožai:

Gruodžio 27 d.: 12.00 — pamal
dos St. Benedict bažnyčioje, 4.30 
— dalyvavimas Sporto šventės 
atidaryme, 6.00 — iškilmingas po
sėdis Trocadero salėje ir 7.30 — 
susipažinimo balius Trocadero sa
lėje.

Gruodžio 28 d.: aplankymas 
spaudos ir dailės parodos “Dai
navos” salėje, 8.00 — Dainų šven
tės koncertas Sydney Town Hall.

Gruodžio 29 d.: 9.00 — diskusi
nės paskaitos Krašto Tarybos su
važiavime “Dainavos” salėje, 
vakaras laisvas.

Gruodžio 30 d.: Iškyla, sujun
giant su veiklos pranešimais iš ats
kirų vietovių, diskusiniai klausi
mai, susiję su ateitiniškųja veik
la Australijoje ir Dr. A. Maura- 
gio diskusinė paskaita ir 8.00 — 
dalyvavimas Literatūros ir Dainos 
Vakare.

Gruodžio 31 d.: dalyvavimas 
sporto šventės finaliniuose žaidi- 
se, Naujų Metų sutikimas.

Sausio 1 d.: Išvyka į Australi
jos Rajono skautų stovyklų, vaka
re dalyvavimas skautų lauže ir 
suvažiavimo užbaigimas.

Sydnėjaus Ateitininkų Valdyba

LIETUVI
PATS DALYVAUK IR KITA PARAGINK DALYVAUTI

LIETIVIL JIKVO

SYDNEY MIESTE

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

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

įėjimas: 15/-, 12/- ir 10/-.

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

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

'PAVOJINGAS POSŪKIS
Režisuoja K. Dauguvietytė 

įėjimas: 15/-, 12/- ir 10/-.

bournas) iš kitų kolonijų taip pat 
buvo atvykę lietuvių.

Po šventinimo iškilmių Katali
kų Draugijos Namuose buvo su
rengtos vaišės įvykiui atžymėti.

TRADICINĖ 
KALĖDŲ EGLUTĖ

Trečių Kalėdų dienų ALB Mo
terų Sekcija rengia tradicinę Ka
lėdų Eglutę, kurios metu progra
mų atliks Sav. Mokyklos mokiniai, 
o visiems atsilankiusiems vaikams 
bus išdalintos kalėdinės dovanė
lės. Po programos suneštinės vai
šės.

“A.LX’

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

LITERATŪROS IR DAINO S

Su savo kūryba dalyvauja: P. Andriušis, A. Galiūnas, J. Gu-

V. Kasokas, K. Kunca, P. Pilka, E.
Mikšta*.

Koncertinėje dalyje: solistė A. Binkevičifitė — Gučiuvienė ir 
pianistė Misa D. Oldham.

įėjimas: 15/- ir 12/-.

ŽALGIRIO MOŠIO 
MINĖJIMAS

Melburno Apyl. B-nės Valdyba 
yra gavusi iš Lenkų Karių Vete
ranų Sųjungos (Polish Ex-Servi
cemen’s Association) laiškų, kvie
čiantį mus į jų ruošiamų paskai
tų Žalgirio Mūšiui paminėti. Laiš
ko vertimų čia paduodame:

“Paminėti 550 metų sukaktu
vėms mūšiui su Kryžiuočių Ordi
nu ties Žalgiriu 1410 metais, p. S. 
Siedlecki skaitys “Kosciuszko Na
muose”, (445 Royal Parade, Park
ville) š.m. gruodžio 17 d. 7 vai- 
p.p. populiarių paskaitų lenkų kw- 
ba.

Kadangi abi mūsų tautos daly
vavo ir vienodai buvo suinteresuo
tos tuo istoriniu įvykiu, visi Lie
tuvių B-nės nariai, norintieji da
lyvauti, nuoširdžiai į tų paskaitų 
kviečiami.”

Priimdama šį kvietimų, Melbur
no Apyl. V-ba skelbia jį visų su
interesuotų žiniai.

Valdyba

BANKSTOWN AS
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 Savaitgalio 
mokyklos vedėjas

PADĖKA
Didž. Gerb. p. Jurgiui Onuške- 

vičiui — Jacynai, ne tik suprojek
tavusiam ir nupiešusiam ALB 
Bankstowno Apyl. Kultūros Ta
rybos “Pabaigtuvių” spektaklio de
koracijas, bet, šalia šiame reika
le įdėto didelio darbo, dar paau
kojusiam £ 5.3.9 Kultūros Tary
bai, kad palengvintų “Pabaigtu
vių” pastatymo išlaidas padengti, 
reiškiame giliausių padėkų

ALB Bankstowno 
Apyl. Kultūros Taryba

ADELAIDE
“LITUANIA” CHORĄ Į 
SYDNĖJŲ PALYDINT

Po ilgesnės pertraukos Lit. cho
ras, V. Šimkaus diriguojamas, pa
bėrė lyg gintarų mūsų liaudies 
ir originalių dainų virtinę Ade
laidės auditorijai Lietuvių Na
muose (12.XI.60).

Choras dabar turi pakankamą 
dainininkų skaičių, kad galėtų im
tis ir reikiamai interpretuoti su
dėtingiau harmonizuotas dainas, 
bei dainas, reikalaujančias ir ga
lingų fortissimo ir švelniųjų pia
nissimo ir pan.

Visose dainose V. Šimkui pavy-

I

Sesę MARIJĄ KLEINAITYTĘ 
ir

p. VYTAUTĄ PAŽERECKĄ,

sukūrusius šeimos židinį, širdingai sveikinu ir linkiu 
prasmingo gyvenimo!

v.s. A. Krausas, 
LSS AUSTRALIJOS RAJONO VADAS

IŠLYDĖKIME SAVO DAINININKUS...

GRUODŽIO MĖN. 16 DIENĄ (PENKTADIENI)
MELBOURNO LIETUVIŲ CHORAS

rengia

l D O M V DVIEJŲ CHORŲ

Dainų Koncertą
KURIO METU BUS SUTEIKIAMA PROGA IŠGIRSTI DAI
NAS, VEŽAMAS I I-JĄ AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DAINŲ 
ŠVENTŲ.

Ateikite ir išlydėkite savuosius dainininkus ir savo atsi
lankymu suteikite jiems bent moralinės paramos.

KONCERTAS VYKS COPIN HALL, 313 PUNT ROAD, 
P R A H R A N .

Koncerto pradžia lygiai 8 vai. vak.

Koncerto programų papildo garsusis Morningtono Gimna
zijos Mergaičių Choras.

Bilietu* platina Choro dalyviai ir aekmadieniai* Spaudo* Kioske.

------------------------- ---- ------------------- g

1 visus parengimus moksleiviams ir studentams pusė kai
nos. Bilietų reikalu tiesiog arba paštu kreiptis pas A. Bučinskų, 
31 Pyramid Ave., Padstow, N.S.W., p. inž. Dirginčių ir Centri
nius Lietuvių Namus Redferne, 18 — 20 Botany Rd. Užsakant 
paštu prisiųsti pinigus ir sau adresuotų vokų su 5 penų pašto 
ženklu.

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

GRUODŽIO 27 — 30 D.D. LIETUVIŲ DAILININKŲ
DAILĖS PARODA
DAINAVOS SALĖJE BANKSTOWNE

GRUODŽIO 28 — 30 D.D. VYKSTA 
CENTRINIUOSE LIETUVIŲ NAMUOSE REDFERNE

FOTO MĖGĖJŲ PARODA
I Dailė* ir Foto Mėgėjų paroda* įėjima* neapmokama*. 

A.L.B.
Krašto Kultūros Taryba

S VYNAS, PUIKUS MAISTAS, ŠOKIAI

BALALAIKA
133 Darlinghurst Rd., Kings Cross

TARPTAUTINĖ GARSENYBĖ —

VLADIMIR KOSTROMIN
•avo akordeonu suteik* Juma tikrų malonumų.

RINKTINĖ VIRTUVĖ
Užsisakykite vietas jau dabar Kalėdoms ir Naujiems Metams.

K Rezervuojant vieta* — skambinti tel. 35-5722

NUOSAVUS NAMUS,

t1 KįflSp įmokėj U* mažą depozitų,

CT " 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.
Tol.: YL 7222 darbo laiku. Po darbo — WJ 2272.

Printed by MINTIS PTY. LTD., 417 Burwood Rd., Belmore, Sydney 
(Tel.: 75 7094), for the Publi.her Australian-Lithuanian Community, 
P.O. 4558- G.P.O., Sydney, N.S.W.
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