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MOKYKLŲ TIKSLAI
IR

PRIEMONĖS
Sydney lietuvių bendruomenės 

tarpe daug lūkesčių ir kalbų su
kėlęs Batuotas Katinas savo mi
siją atliko. Pačiai visuomenei 
Batuoto Katino spektaklis buvo 
maloni pramoga, Bankstowno 
apylinkės vaikų tėvams pasidi
džiavimas savo vaikais vaidinto
jais, gi pačiai šios apylinkės sa
vaitgalio mokyklai šisai pasiro
dymas buvo aiškus rodiklis, ku
riuo keliu mūsų sąlygomis sa
vaitgalio lituanistinės mokyklos 
turi pasukti. Kiek teko išgirsti 
iš mokytojų, beveik visi sutinka, 
kad mokinių panašūs parengimai 
vaikams duoda žymiai daugiau 
lietuviškos dvasios, negu ištisus 
metus išlaikymas mokyklos suo
le kalant jiems teoretines žinias. 
Kas liečia rašybą, lituanistines 
žinias, aišku, šičia jie to negavo. 
Tačiau šiuo būdu jie glaudžiau 
susidraugavo, gražiau ir taisyk- 
lingiau išmoko lietuviškai kalbėti 
(vaikų tartis scenoje buvo visai 
be priekaištų), ir, kas svarbiau
sia, vaikai susidomėjo ne tik pa
čiu veikalėlio pastatymu, bet 
drauge ir pačia mokykla. O tai 
yra tikrai pasiekta labai daug. 
Turį vaikus labai gerai žino, kaip 
nelengva iškukinti savo vaikus 
sekmadieniais ar šeštadieniais j 
lietuvišką mokyklą, tuo tarpu 
kai jų kasdieniniai draugai ne
varžomi gali visą dieną kuo kitu 
užsiimti. Besirengiant Batuoto 
Katino pastatymui, ypač į pabai
gą, kada galutinai suprato, kas 
iš to žada išeiti, vaikai repetici
jas lankė su nemažu entuziaz
mu. Režisorė (p. Saudargienė) 
nuoširdžiai pasidžiaugė, kad vai
kai repeticijas lankė labai sąži
ningai.

Kokią išvadą galėtume iš to 
pasidaryti? Mano giliausiu įsiti
kinimu, reikėtų dabar galiojan
čias lituanistinių mokyklų pro
gramas radikaliai pakeisti ir at
sidėjus jieškoti kitų metodų ir 
priemonių, kad toji lituanistinė 
savaitgalio mokykla nebūtų vai
kams pridėtinė našta, kurią jie 
neša tik tėvų stumiami, bet kad 
ji patrauktų, kad vaikai jos ilgė
tųsi. Bankstowniškė mokyklos 
vadovybė davė gerą pradžią ir 
atvėrė naujas galimybes. Išlaiky
mas mokykloje prie rašinių ir 
skaitinių po keletą valandų sa
vaitėje jaunesnio amžiaus vai
kams nedaug ką teduoda, o tokia 
priverstinė pareiga jo širdyje pa
lieka didelį kartėlį. Ar nereikė
tų mūsų savaitgalio mokyklas 
bazuoti vaikų žaidimais, parengi
mais, vaidinimais ir tik kartas 
nuo karto pasodinus į suolą užsi
imti su jais teoretiniais dalykais? 
Tegu randa mūsų vaikai šio tipo 
mokyklose daugiau pramogos, 
negu pareigos. Bežaisdami, be
dainuodami ir bevaidindami jie 
čia susidraugaus, įpras kalbėti 
lietuviškai sau lygių tarpe, ir tas 
kaip tik sudarys pačią realiausią 
bazę plėtotis jų lietuviškai są
monei, ko mes iš tikrųjų ir sie
kiame. Kaip patyrėme iš pereito
M.P. pranešimo, ALB Krašto' 
Kultūros Tarybos Lituanistinė 
sekcija skelbiasi ruošianti naujas 
savaitgalio mokykloms mokslo 
programas. Kaip žinome, toksai 
programų keitimas jau nebe pir
mas. Tačiau jos visos buvo grin
džiamos tais pačiais metodais ir

BEVAISIAI PASITARIMAI TRUMPAI
IŠ VISUR

22-sis Komunistų Partijos su
važiavimas ir politinė situacija.

Tris savaites išbuvęs Amerikoje 
Rusijos užsienių reikalų ministe
ris A. Gromyko grįžo namo ne 
vien tik atraportuoti savo bosui 
Nikitai atliktų žygių, bet drauge 
ir suspėti dalyvauti Komunistų 
Partijos 22-me kongrese, šiame 
partijos suvažiavime nei Gromy
ko nei juo labiau Chruščiovas ne
galės pasigirti savo akcijos pasi
sekimu išvyti vakariečius iš Ber
lyno. Visai su pagrindu Gromyko 
galės pasididžiuoti, kad privertęs 
amerikiečius su tam tikromis nuo
laidomis aktualiuoju klausimu de
rėtis. Nuolaidų prielaidos vėliau 
buvo paneigtos, tačiau faktas lie
ka, kad amerikiečiai pasirengę de
rėtis, bet su sąlyga, jeigu rusai 
parodys geros valios. Teisingai 
prez. Kennedy savo pasimatyme 
su Gromyko pastebėjo: “Jūs siū
lote mums vieną obuolį už visą 
sodą. Mūsų krašte taip nepre
kiaujama”. Berlyno klausimu nei 
Gromyko, nei Kennedy kalbėda
miesi nesileido į detales. Preziden
tas palietė tik antraeilius daly
kus, dėl kurių Amerika leistųsi į 
derybas ir dar kartą pabrėžė nu
sistatymą reikalui esant Berlyną 
ginti. Kol Rusija nepasiūlys Ame
rikai svarstytinų sąlygų, tol Ame
rika nesidomės derybomis.

trys reikalavimai

Iš pasikalbėjimo tarp Valstybės 
sekretoriaus D. Rusk ir Gromy
ko gaunasi įspūdis, kad rusai norį 
Berlyno reikalų sprendimą nukel
ti ligi kitų metų pradžios, nesą 
galutinai apsisprendę suteikti su
vereninės galios Rytų Vokietijos 
bosui W. Ulbricht, net jeigu ir 
būtų pasirašyta su R. Vokietija 
taikos sutartis.

Pakartotinai Rusk ir taip pat 
Kennedy perspėjo rusus, kad 
Amerika greičiau pasiryžus kau
tis negu nusileisti trijuose prin
cipiniuose punktuose: 1) užtikrin
tas Amerikos, Britų ir Prancūzi
jos įgulų buvimas Berlyne, 2) ne
varžomas sutartyse numatytas su
sisiekimas su pačiu miestu ir 3)

dalykais, kas teigiamų rezultatų 
nedaug teatnešė (gal būt, kaip 
tik dėl to jos nuolat ir nuolat 
kaitaliojamos?). Pabandžius nau
jus būdus ir pastačius mokyk
loms kitą uždavinį — ne prievar
tinį vaiko galvelėn jam svetimų 
ir dažnai nesuprantamų žinių 
telkimą, bet jo tautinį sąmoni- 
nitną per mokyklinę bendruo
menę, per žaidimą, vaidinimą, 
parengimą — galimas daiktas, 
susilauktume vaisingesnių rezul
tatų. O jau įsąmonintas vaikas 
pats jieškos būdų (tam tarnautų 
augštesnis lituanistinis švietimas), 
kaip pažinti savo tautą ir nau
dotis jos kultūros vaisiais. Šiomis 
pastabomis kaip tik norėtųsi at
kreipti dėmesį naujas programas 
ruošiančiųjų į tai, kad augščiau 
paminėti mokykliniai metodai ir 
ypač patsai mokyklos tikslas ne
būtu išleista iš akiu.

KK.

22-SIS KOM. PARTIJOS SUVAŽIAVIMAS 
CHRUŠČIOVUI KELIA RŪPESČIŲ

politinė ir ekonominė laisvė pa
tiems berlyniečiams. Nors Šie trys 
punktai ir nediskutuotini, tačiau 
yra ir kitų dalykų, kurie taip pat 
sukelia didelių rūpesčių, kaip 
pavz.: dalinis Rytų Vokietijos vy
riausybės pripažinimas leidžiant

jos valdininkams kontroliuoti va
kariečių judėjimą, Vak. Vokieti
jos apginklavimas atominiais gink
lais, Oderio-Neissės laikinos sie
nos revidavimas. Vargu ar be ka
ro šios problemos galėtų būti pa
tenkinamai išspręstos.

LIETUVIS GAVO
PRANCŪZU AKADEMIJOS 

i

PREMIJA»

Prancūzų Akademija (L’Academic Francaise) rugpiūčio 1 
d. paskyrė prof. Jurgiui Baltrušaičiui gyvenančiam Paryžiuje, 
premiją už jo naujausią veikalą “Reveils et Prodiges”.

Tai yra pirmas atvejąs prancūzų akademijos istorijoje, kad 
premija būtų paskirta lietuviui. Gen. C. de Gaulle prof. J. Balt
rušaitį pasveikino asmeniškai laišku.

Prancūzų Akademija yra viena seniausių ir reikšmingiausių 
iš 5 prancūzų akademijų, įsteigta 1635 metais Richelieu įsaky
mu, kuriai pavesta rūpintis prancūzų kalbos grynumu ir žody
no išleidimu. Akademiją sudaro 40 “nemirtingųjų” narių, kurių 
išrinkimas laikomas augščiausiu pagerbimu, ir jos nariai yra žy
miausi prancūzų asmenys, o akademijos skiriamoms premijoms 
priduodama ypatingai didelė vertė.

Prof. Jurgis Baltrušaitis, poeto Jurgio Baltrušaičio ir buvu
sio Lietuvos pasiuntinio Maskvoje sūnus, gimęs 1903 m., yra me
no istorikas. 1926 m. baigęs Paryžiaus Sorbonoj viduramžių is
torijos ir archeologijos mokslus, 1928 m. meno istorijos tyrinėji
mo reikalais apkeliavo Armėniją, Gruziją ir vėliau studijavo Is
panijoj, Italijoj, Vokietijoj ir Prancūzijoj XII amžiaus skulptū
rą. 1931 m. Sorbonoj gavo daktaro laipsnį. Porą metų vėliau bu
vo išvykęs į Persiją tyrinėti senųjų rytų meno. Nuo 1933 iki 
1939 metų dėstė Vytauto Didžiojo universitete Kaune meno is
toriją, 1947 yra skaitęs paskaitas New York ir Yale universite
tuose. 1952 metais vėl buvo atvykęs į Ameriką ir skaitė paskai
tas New York Metropolitan Muziejuje.

Prof. Jurgis Baltrušaitis dalyvavo ir tebedalyvauja aktyviai 
visą laiką lietuvių politinėje ir visuomeninėje veikloje. Nuo 1931 
metų jis eina Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje kultūrinio pa
tarėjo pareigas, organizavo 1934 m. Paryžiuje Pabaltijo valsty
bių liaudies meno parodą ii- dalyvavo Pabaltijo valstybių kultū
rinio bendradarbiavimo komisijoje. Nuo 1944 m. aktyviai daly
vauja įvairiuose tarptautiniuose pasitarimuose Paryžiuje Lietu
vos reikalu, atstovauja lietuvius tarptautiniuose sąjūdžiuose. Jis 
yra parašęs eilę veikalų lietuvių ir prancūzų kalba meno klausi
mais.

VAKARŲ POZICIJOS
STIPRĖJA

Anglijos vyriausybės opozicijos 
ir darbiečių partijos vadas H. 
Gaitskell pereitą savaitę metinėj 
darbo partijos konferencijoj savo 
pranešime esamos vyriausybės nu
sistatymą palaikė ir tuo pačiu 
vakariečių pozicijas sustiprino. 
Paskutiniu metu Anglijoje popu
liarus šūkis "better red than 
dead” Vakaruose kėlė rūpesčių, 
kaip laikytųsi Anglija darbiečiams 
atėjus į valdžią (generaliniai rin
kimai Anglijoje įvyks 1964 m.). 
Darbiečių lyderis pabrėžė: “Ang
lijos neutrali laikysena ir nusi
ginklavimas rusams tik dar dides
nius apetitus sužadintų ir princi
pe pasaulio taiką pastatytų į dar 
didesnį pavojų.” Atremdamas šū
kį “Nekariausime dėl Berlyno”, 
Hugh Gaitskell atkirto, kad ant
rasis pasaulinis karas tik po metų 
prasidėjo, kai Neville Chamber- 

lain paaukojo Hitleriui Čekoslova
kiją vadovaudamasis panagiu šū
kiu “maža tauta — ne problema”. 
Pagaliau ir Anglijos vadai ima 
realiau žiūrėti tikrovei į akis ir 
ligi šiol galiojęs jų politikos ark
liukas — koegzistencija naujų 
įvykių šviesoje nustoja pagrindo.

UNO GEN. SEKRETORIUS 
PAKELIUI

Po 4 savaičių debatų galutinai 
apsistota prie Burmos atstovo 
Thant, kuris atstovavo savo kraš
tą Jungt. tautoms nuo 1957 m. 
Principe jis ir rusams priimtinas, 
tik dar deramasi dėl jo pagelbi- 
ninkų — pasekretorių.

Sudaryta UNO komisija tirti 
lėktuvo sudužimo priežastis, ku
riuo skrisdamas drauge su 14 kitų 
keleivių žuvo UNO generalinis 
sekretorius Dag Hammarskjold. 
Yra nuomonių, kad to lėktuvo ne
laimė yra komunistinio sabotažo 
pasekmė.

• * *

Italijoje viena moteris, kuri il
gesnį laiką buvo veikiama radio
aktyvių spindulių, neseniai pagim
dė kūdikį be akių.

♦ • •

Nuo rugsėjo mėnesio pradžios, 
po to kai rusai atnaujino atomi
nių ginklų bandymus, Rusijoje 
buvo išsprogdinta ligi šiandie virš 
dvidešimties atominių sprogmenų, 
tuo tarpu Amerika teišsprogdino 
vos tris.

Raudonoji Kinija ryžtasi leistis 
į derybas su U.S.A, kad sumaži
nus tarp abiejų kraštų įtampą, 
tačiau šiems pasitarimams pradžią 
turinti duoti Amerika. Tuo tarpu 
Amerika Raudonosios Kinijos vy
riausybės nepripažįsta teisėta, ir 
kol šito nebus, pasitarimai vargu 
ar įvyks.

• • •

Nors įtampa dėl Berlyno ta
riamai atslūgsta, amerikiečiai 
vistiek siunčia karinius sustiprini
mus j Vakarų Vokietiją.- Iš nu
matytų 50.000 karių pirmieji da
liniai jau pasiekė Vokietiją.

Amerikiečių raketinis lėktuvas 
X-15 skrido 3477 mylias per va-

KEBLI VOKIETIJOS 
PADĖTIS

žymus britų žurnalistas, dirbęs 
“Observer” laikraštyje, dabar gy
venąs Berlyne, emigrantas Sebas
tian Haffner, Londono "Encoun
ter” rugsėjo mėn. laidoje paskel
bė straipsnį, nurodydamas j pa
sekmes, jei būtų pripažintas Rytų 
Vokietijos sovietinis režimas. Jis 
pabrėžė, kad vadinamoji Berlyno 
krizė tikrumoje esanti sąjungos 
tarp vakarų valstybių ir Fed. Vo
kietijos krizė. Esą, jaučiama, kad 
einama prie naujojo “Muenche- 
no”. Plačiai visur aptariamos ga
limos vakarų nuolaidos, siekian
čios pripažinti Vokietijos padali
nimą. Tai, girdi, ateityje būtų 
pavadinta Vakarų diplomatijos 
triumfu, sėkmingu Berlyno išsau
gojimu, tačiau tikrumoje tai 
reikštų, kad Vakarai pažeidžia 
1954 m. Paryžiaus susitarimus su 
vak. Vokietija.

Anuomet Vakarai buvo pasiža
dėję nepripažinti Vokietijos pada
linimo ir Fed. Vokietijos vyriau
sybę laikyti vienintele teisėta. Pa
sak Haffnerio, vokiečiai savo lai
ku turėję viliojančių pasiūlymų 
iš Stalino, tačiau nutarę eiti su Va
karais ir jiems žymiai pasitarna
vę įstodami j NATO. Jei, esą, 
Vakarai vis dėlto eis į nuolaidas, 
pripažins, nors ir de facto, Ulb- 
richto režimą ir jei vokiečiai, įpy

landą iškildamas ligi 40 mylių 
augščio. Tikimasi su to pat tipo 
lėktuvu pasiekti 50 mylių augštj 
skrendant 4000 mylių per valandą.

Tarptautiniam meno istorikų 
kongrese prof. M. Meiss pasiūlė 
galimai greičiau sudaryti viso pa
saulio meno kūrinių reprodukcijas 
ir jas saugiai suslėpti archyvuose, 
kad jos po atominio karo išliktų 
būsimoms generacijoms kaip se
nojo pasaulio kultūros liudijimas.

Rusijoje raketinius ginklus ga
mina 30 fabrikų su 150.000 specia
listų. Ypatingą dėmesį kreipia į 
vairuojamas tolimo skridimo ra
ketas, kurios gaminamos įvairių 
dydžių ir galingumo.

Spalio 17 d. Maskvoje šaukia
mo kom. partijos suvažiavimo 
proga Lietuvos liaudies meno rū
mai parengė specialų dainų rinki
nį “Partijai — mūsų daina”, čia 
turėjo pasireikšti muzikai ir poe
tai, davę tekstus, štai kai kurių 
dainų pavyzdžiai: V. Laurušo 
“Apie Leniną" (V. Montvilos žo
džiai), K. Kavecko “Su partijos 
vėliava” (ž. V. Mozūriūno), daina 
“Sesės pirmūnės” (ž. A. Miški
nio). Rinkinyje įdėtos ir seniau 
sukurtos, partijos užgirtos dainos 
— J. Juzeliūno “Daina apie par
tiją” (ž. V. Reimerio), J. Gai
žausko “Po šlovinga vkliava” (ž. 
E. Matuzevičiaus) ir kt. Muzikas 
B. Gorbulskis sukomponavo dai
ną, skirtą “šlovingai Tarybinei 
Armijai”.

kę, bus galutinai nusivylę Vaka
rais, tai vokiečių netekimas būtų 
lygus 1949 m. klaidoms, kai ko
munizmui buvo nurašyta Kinija. 
Šiuo metu dar sunku pasakyti, ko
kie bus padariniai, kokia krypti
mi eitų nusivylusi Vokietija ir 
kokius ji gautų pasiūlymus iš 
Kremliaus. Haffneris pabrėžia, 
kad Chruščiovui visai nesąs įdo
mus tos rytinės Vokietijos pripa
žinimas ar jos prestižo pakėlimas.

Irys galimybes
Pagaliau, britų spauda dar pa

tiekia tris galimybes, kuriomis 
vokiečiai galėtų pasinaudoti. Vie
na jų — neutralumas. Antroji — 
sudaryti glaudų ryšį su dc Gaul- 
le’io Prancūzija (čia pritartų ir 
de Gaulle nesant, kiti Prancūzijos 
režimai), pagaliau trečioji gali
mybė — tai naujai sudaryta są
junga su JAV-mis. Esą, galima, 
kad JAV savo galimomis nuolaido
mis, norinti išlošti laiką, tačiau 
tokiu atveju tektų tiksliai išsiaiš
kinti — kaip būsiąs išnaudotas tas 
brangiai perkamas laikas ir kas 
bus tam laikui pasibaigus?

1
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Vakarai 
problemų tinkle

Vakaruose pasirodę svarstymai, 
kiek toli galima eiti kalbantis su 
sovietais, jau atkreipė ir Maskvos 
dėmesį. “Izvicstijų” dienraštis 
spalio 3 d. savo užsienio politikos 
apžvalgoje iškėlė tai, kad vakarų 
stovykloje, girdi, prasidėjusi “blai
vesnių nuotaikų” banga. Esu, pas
taruoju metu galima stebėti nuos
tabiai besikeičiančias vakarų spau
dos nuotaikas. Tuo pačiu metu pra
nešta iš Berlyno, kad amerikiečių 
sektoriuje “RIAS” radijo siųstu
vui JAV vyriausybė papildomai 
paskyrė 300.000 dol. sumų siekiant

pagerinti siųstuvo darbų, ir siun- 
tensyvinti jo politinę pusę.

Ryšium su artėjančiais pasita
rimais Berlyno, Vokietijos klausi
mu, generolas de Gaulle savo spa
lio 2 d. kalboje vėl įspėjo nesisku
binti su nuolaidomis, nes tai Mask
va palaikysianti Vakarų silpnu
mu. “Mes esame Prancūzija” — 
pažymėjo generolas, todėl esanti 
prancūzų pareiga sprendimus da
ryti savo nuožiūra ir iš savo są
jungininkų reikalauti kieto laiky
mosi prieš sovietų spaudimą. Di
džiausias pavojus ne tik saugu-

KARO ĮTAMPA
SOV. S-JE

Apie karo baimę sovietuose pa
skelbė švedų “Svenska Dagbla
det” bendradarbis, atlikęs kelio
nę Sovietų Sąjungoje. Esą, ir ten 
žmonės svarsto, kad laimėsiąs 
šaltas protas. Tačiau iš kitos pu
sės galvojama, kad anksčiau ar 
vėliau karas bus neišvengiamas. 
Niekas iš gyventojų neturi nuo
vokos, kiek išsprogdinta, bandy
mo tikslams, atominių bombų. Ka
ro psichozė buvusi tokia, kad, 
pvz., Leningrade autoriaus sutik
tos iš Kalinino atvykusios mer
ginos nesitikėjusios grįžti namo.. 
Dabar jau nuotaikos aprimusios. 
Pakeliui tarp Maskvos ir Lenin
grado (700 km. nuotolis) pasta
rojo karo metu miestai ir kaimai 
buvo sugriauti ligi 90% — ten 
gyvenantiems, pasak švedų laik
raščio, karas reiškia karą su vo
kiečiais. Jie sako: mes nesibijome 
amerikiečių, bet vakarų vokiečiai 
kursto Ameriką kariauti su mu
mis. O amerikiečių tauta iš viso 
nežino, ką reiškia karas.

•
Rytų Vokietijoje pradėta drako

niškai bausti gyventojus už bet 
kokią sovietinio režimo kritiką. Pa
gal vokiečių spaudą teismai tiek 
turį darbo, kad dirba ir sekmadie
niais. Režimo partijos nuomone 
kiekviena kritika tolygi “špiona
žui, sabotažui, diversinėms nuo
taikoms” ir pan. Pradėta kova 
prieš televizijos antenas (sekant 
vakarų programas), motyvuota 
reikalu "sustabdyti provokacijas, 
panikos ir karo psichozės kursty
mą”, o pačios antenos pavadintos 
"Ochsenkopf”. Čekoslovakijoje li
gi lapkričio pabaigos turį būti 
baigti pasirengimai civilinės ap
saugos srityje. Kaip ir visoje So
vietų Sąjungoje ir čekų darbinin
kai masiniai pasižada paspartinti 
darbą.

•
Vengrijoje iš atsargos j aktyvią 

tarnybą pašaukti kariuomenės, 
aviacijos specialistai. Panašiai 
kaip Lenkijoje, Vengrijoje gyven

tojai smarkiai supirkinėja druskos 
atsargas. Esą, kai kurių vengrų 
nuomone druska galinti apsaugoti 
nuo atominių bombų padarinių...

Rumunijoje buvo paskelbtos 
priemonės sustiprinti karinėms pa
jėgoms, spauda dabartinę atmos
ferą palygino su 1939 m. buvusio
mis nuotaikomis dėl Dancigo. Bul
garijoje pasirodo žinių apie neį
prastą kariškų dalinių judėjimą.

Pagal Bonoje vokiečių ir sąjun
gininkų karinių sluoksnių gautas 
informacijas, Varšuvos pakto 
kraštai pastaruoju metu savo ka
rines pajėgas R. Vokietijoje, Len
kijoje ir Čekoslovakijoje susiprino 
20%.

Visoje eilėje R. Vokietijos uni
versitetų studentai atsisakė stoti 
į vad. liaudies armiją. įvyko susi
kirtimai su partiniais pareigūnais.

DEPORTACIJŲ BAIMĖ

Ryšium su Sovietų Sąjungoje ke
liamu triukšmu dėl vad. vakarų 
imperialistų (su JAV priešaky) 
tariamai kurstomo trečiojo pasau
linio karo, visoje Sovietų S-je di
dėja įtampa, vis labiau pasireiškia 
gyventojų nervingumas. Atsiranda 
ir baimė dėl galimų deportacijų. 
Pranešimais iš Stockholmo, par
duotuvėse išnykusi mėsa ir svies
tas. Žmonėse kelia nerimą 
ženklai, kad sovietai stiprina kari
nius pasirengimus. Pastaruoju me
tu padidėjęs ir žmonių dingimas. 
Stockholme leidžiamas estų koali
cinis savaitraštis “Teataja” rug
sėjo 2 d. paskelbė, jog gauta žinių 
apie didelį gyventojų nerimą pa
vergtoje Estijoje. Daug vyrų esą 
pašaukta kariuomenėn. Baimina
masi, kad mobilizacijos priedango
je būsiąs vykdomas prievartinis 
gyventojų iškeldinimas Rusijos 
gilumom
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mui, bet ir -taikai būtų tuo atve
ju, jei palaipsniui būtų traukia
masi grąsinimų akivaizdoje. Ne
paisant didelės atsakomybės ypač 
užsienio politikos srityje, šiuo
metu prancūzų politinės partijos 
priėjo išvados, kad joms atėjęs 
metas rengtis perimti valdžią 
Prancūzijoje. Vakarų spaudos po
litiniai komentatoriai jau kalba 
apie smunkančią gen. de Gaulle 
žvaigždę. Tačiau, “Die Welt’” 
(231 nr.) vedamojo teigimu pran
cūzų politinės partijos ne be bai
mės stebi, kad šiuo metu tik dvi 
grupės esančios pasirengusios per
imti valdžią iš generolo — tai po
litinės srovės kariuomenėje su 
dešiniųjų radikalų organizacijo
mis ir komunistai.

LIETUVI!

MIN. ST. LOZORAITIS RAŠO:

VAKARU PAREIGA APGINTI NE TIK BERLYNĄ

BET ATSTATYTI

Nuo antrojo pasaulinio karo pa
baigos Vakarų valstybės suteikė 
visišką nepriklausomybę daugiau 
kaip 1 milijardų žmonių Azijoje ir 
Afrikoje ir duoda jiems plačiausią 
ekonominę pagalbą. Ir jeigu nežiū
rint viso to, sovietai nesiliauna 
kaltinę Vakarus imperializmu bei 
kolonializmu, tai reaguodami prieš 
tokį buvusių kolonialinių tautų ir

Kiekvienos tautos gyvybinis ir etninis pa
grindas yra. jos savita tautinė kultūra. Toji kul 
tūra yra pačios tautos gyvenimo būdas, jos kū
ryba, jos gyvybingumo ir išsilaikymo pagrindas. 
Šių dienų tautos kultūriniame gyvenime spauda 
atlieka lygiai tokias pat funkcijas, kokas atlie
ka gyvam organizme kraujas. Kol kraujas pul
suoja organizmo gyslomis, aptarnaudamas kiek
vieną organą, kiekvieną narveli, tol visas orga
nizmas gyvuoja. Tas pats su spauda: ji ne tik 
kad vienan vienetai! jungia visus tautos narius, 
juos informuodama, ne tik užfiksuoja mūsų kas 
dieninio gyvenimo poreiškius, spauda taip pat 
aktyviai ir organiškai įsijungusi i tautos kūrybi
ni darbą. Spauda moko, spauda auklėja, spauda 
inspiruoja visą tautą bendrai ir kiekvieną jos na
rį atskirai.

LIETUVI!

Būdamas toli nuo savo krašto ir supamas 
svetimos tau aplinkos, tu nudžiūsi, kaip atkirsta 
medžio šaka, jei neskaitysi savos, lietuviškos 
spaudos.

Prieš šimtą metų tavo protėviai, patys ne 
visi mokėdami skaityti, gyvybes klojo, kalėji
muose rūdijo, į vergiją ėjo už savą spaudą. Gy
vendamas laisvame krašte tu nesi šaukiamas to
kioms aukoms, kokioms angažavosi tavo protė
viai. Užtenka tiktai vieno: meilės savai spaudai, 
meilės lietuviškam žodžiui! Vardan šios meilės 
jeigu tu remsi, jeigu palaikysi savą spaudą, spau
da tave šimteriopai parems.

LIETUVI!

Šiandie yra lietuviškos spaudos vajaus me
tas. Kuo prisidėjai, kad lietuviškoji spauda ne
vystų, kad ji gaiviai suklestėtų? Jeigu jos ne
skaitai, dar šiandie išsirašyk, neskaitanti prikal
bink, pamokyk vaiką, kad jis. pats skaitytų ir sa
vą spaudą pamiltų. Aukok jai. Atsimink: už ją 
tavo protėviai kraują ir gyvybes aukojo!

DR. A. TRIMAKO ŽODIS

PAVERGTŲ TAUTŲ SEIME

Pavergtųjų Europos Tautų Sei
me New Yorke, rugsėjo 19 d. kal
bėdamas VLIKo pirmininkas dr. 
A. Trimakas savo kalboje iškėlė 
sovietinę teroro strategiją. Jis nu
rodė, kad toji strategija yra da
bartinės tarptautinės įtampos ir 
ginklavimosi lenktynių, atominių 
bandymų ir Berlyno krizės kalti
ninkė. Europa tapusi Rytų ir Va
karų kovos centru. Toliau dr. Tri
makas pažymėjo, kad pavergtos 
Europos tautos jau seniai kovoja 
už savo laisvę, tačiau jų kovos 
likimas pareis ne vien nuo jų pa
stangų, bet žymia dalimi ir nuo 
Vakarų paramos, taip pat ir rei
kalavimo, kad laisvo apsisprendi
mo teisė būtų nedelsiant sugrą
žinta pavergtosioms tautoms. Nu
rodęs į Chruščiovo pastarojo meto 
taktiką, gąsdinimus, ginklavimąsi, 
dr. Trimakas pažymėjo, kad ne 
vien ginklai lemia ateitį, bet ir 
politinės, ideologinės ir psicholo
ginės jėgos. VLIKo pirmininkas 
toliau pacitavo JAV prezidento 
Kennedy žodžius, kad/‘laisvo ap
sisprendimo teisė yra pagrindinės 
reikšmės ir ji visur pasaulyje tu
rėtų būti pritaikinta. Mes atme
tame bet kuriai politinei grupei ar 
valstybei teisę nustatinėti kitų

tautų valią”. Baigdamas kalbą 
PET Seime dr. Trimakas pažy
mėjo, kad Vakarų demokratijos 
nieko nelaukiant turėtų iškelti 
pavergtųjų tautų bylą ir laisvo 
apsisprendimo teisės grąžinimą. 
Vakarams nebėra kitos išeities ir 
jie turi išeiti į viešumą, kaip lais
vės gynėjai.

ROCKEFELLEKJLO
FONDAS

ROCKEFELLERIO fondas šiais 
metais mokslo, kultūros reikalams 
paskyrė 8,736,292 dol. Be kitų 
mokslo įstaigų, iš to fondo gavo 
300.000 dol. Rusų institutas prie 
Columbia universiteto, kad galė
tų sekti Sovietų gyvenimo įvy
kius. Vengrų pabėgėlių studentų 
šalpai paskirta 340.000 dol. Yale 
universitetui paskyrė 30.000 dol., 
kad tas lėšas panaudotų ruošimui 
afrikiečių teisės profesorių jų pa
čių kraštuose. Be kitų iš šio fondo 
gavo stipendiją Kazimieras Pata
las, vykstąs žuvininkystės studi
joms į Kanadą.

RYTU EUROPOS TAUTU LAISVE

iš viso laisvojo pasaulio kurstymą, 
Vakarai turi pasmerkti Sovietų 
Sąjungą kaili pusės Europos už
puolėją bei pavergėją. Atvirai ir 
įsakmiai pasmerkti. Ligšiol Vaka
rų laikysena sovietų pavergtųjų 
tautų klausimu dažnai atrodė pa
remta dviem sumetimais: esant 
įtempimui su Maskva to klausimo 
nelieąti, kad įtempimas nepadidėtų, 
o tariamų atoslūgių metu tą klau
symą nutylėti, kad “atoslūgis” ne
būtų sutrukdytas. Bet, kaip parodo 
įvykiai, ši taktika neturėjo ma
žiausios įtakos į sovietų pastoviai 
varomą agresingos ekspansijos po
litiką.

Be to, pagrindą pavergtųjų tau
tų klausimui iškelti suteikia pati 
sovietų vyriausybė. Kaip žinoma, 
ji yra nusistačiusi sudaryti “tai
kos sutartį” su savo pakalikais 
Rytų Vokietijoje ir vienpusiškai 
panaikinti Vakarų Berlyno okupa
cijos statutą tuo pretekstu, kad 
neva būtų sulikviduotos “karo pa
sekmės”. Čia reikia pabrėžti, jog 
demokratinių valstybių kariuome
nės buvimas Vakarų Berlyne 
yra viena nedaugelio teigiamų 
karo pasekmių. Kiekviena Centro 
ir Rytų Europos tauta, o jų 
tarpe ir lietuvių tauta, karui 
baigiantis veltui troško tokio 
sprendimo, veltui laukė Vakarų 
kariuomenės atėjimo, kuris užkirs

tų kelią sovietų okupacijos katas
trofai. Jeigu šiandieną Chruščio
vas skelbia, neva norįs likviduoti 
karo pasekmes, tai vakarams yra 
pareiga ir interesas ne tik apginti 
Vakarų Berlyną, bet taip pat pa
reikalauti, kad būtų atstatyta Lie
tuvos, Latvijos, Estijos, Rytų Vo
kietijos, Lenkijos, Vengrijos, Če
koslovakijos, Bulgarijos, Rumuni
jos, ir Albanijos laisvė bei nepri
klausomybė, kurią Sov. Sąjunga 
yra sutartimis pripažinusi.

•Šiaip jau, akyvaizdoje tos nuo
žmios kovos, kurią Sov. Sąjunga 
veda prieš bet kurią civilizaciją, 
Vakarai turėtų padaryti visas ga
limas pastangas išaiškinti kiekvie
nam, kad dabartinėje atomo eroje, 
kurioje demokratijos turi visas 
priemones užtikrinti žmonių ger
būvį, komunizmas yra pasenusi 
klystkelių teorija, o sovietų dikta
tūra — barbariška beprotybė, ku
rių jokia tauta, neišskiriant ir ru
sų tautos nėra priėmusi savo lais
va valia. Bet visų pirmiausia rei
kia pašalinti sovietų skleidžiamą 
baimę, kad kas laiko Vakarų pusę 
turi vėliau ar ankščiau žūti. Va
karai turi visas galingas priemo
nes kovoti su ta baime tokiu pat 
griežtumu, kokiu sovietai siekia 
pasaulį terorizuoti.
(Basler Nachrichten vedamojo iš
trauka)

RUSINIMAS PLINTA
Maskva siekia, kad pavergtų 

tautybių kilmė, kalba ir kultūra 
palaipsniui susilietų su rusų. Jei 
Rusijos carai stengėsi greitai su
rusinti valdomas teritorijas, sovie
tinis režimas rusifikaciją praveda 
palengva, kad to nepastebėtų rusi
namieji. Visose federalinėse ir au
tonominėse respublikų mokyklose 
tautinė kalba dėstoma šalia rusų 
kalbos. Bet universitetai jau miš
rūs. Jei tautine kalba literatūra 
nedraudžiama, bet ir nepadrąsina
ma, norom nenorom jaunuolis, ei
nantis aukštuosius mokslus, paten
ka į rusifikacijos pinkles, nes 
aukštieji mokslai jam pasiekiami 
tik per rusišką kultūrą. Ir ne vie
nas jų apsipranta su Lermontovo 
žodžiais: “Taip, mes esam vergai, 
bet geriau būti vergais pasaulio 
viešpačių...”

Šitos rusinimo politikos rezulta
tai milžiniški. Aleksandro III lai
kais, 1897 metais pravedus gyven
tojų surašinėjimą buvo rasta Rusi
jos imperijoje 36% rusų ir 64% ne 
rusų. 1959 metais pravedus sura

šinėjimą rusų rasta 114 milijonų. 
Tai sudaro 58% rusų. Ne rusų bu
vo 94 milijonai. Ir iš to skaičiaus 
dar 10 milijonų pareiškė, kad jų 
gimtoji kalba esanti rusų...

Rusijos carai gali ramiai mie
goti savo kapuose. Jų užsibrėžti 
tikslai toliau siekiami naujųjų 
Kremliaus vadovų.

laikais pasijuokti iš Stalino. Šian
dien jie net per radiją pasako ko
kį anekdotą.

Štai, pavyzdžiui:
“Kodėl Chruščiovas nori pasiek

ti mėnulį?
“Tam, kad galėtų pasėti kuku

rūzus.”
Arba kitas:
“Ką Chruščiovas nori išreikšti 

mums sakydamas, kad komuniz
mas yra horizonte?

“Pasižiūrėkit į Sovietų enciklo
pediją. Horizontas yra ideali lini
ja, kur dangus susilieja su žeme ir 
kuri nuo mūsų tolsta, bandant 
priartėti.”

TIKROVĖ IR

Esant Rusijoje prancūzų žurna
listui Raymondui Cartier krito į 
akis, Stalino kulto išlikimas Sovie- 
tijoje, ypač Gruzijoje, kur jam te
ko lankytis. Stalinas čia tebelaiko
mas herojumi. Gi pačioj Rusijoje 
nekartą jis girdėjo rusus sakant: 
“O visdėlto Stalinas buvo didelis 
vadas!”. Ir taip dažnai kalbėjo tie, 
kurie buvo patys ar jų šeimos na
riai nukentėję nuo Stalino režimo.

Milijonai žmonių, kurie Stalinui 
mirus buvo paleisti iš vergų sto
vyklų, kuriose prarado sveikatą, 
nebuvo ne viena kapeika atlyginti 
ir neatgavo savo anksčiau užimtų 
vietų.

Chruščiovui nelengva buvo išsi
laikyti Stalino vietoje, bet jis pa
rodė savo sugebėjimus ir išlaikė 
egzaminus, šiandien jis garsus, 
kaip ir Stalinas, nors jo garsumo 
metodai skirtingi nuo Stalino. Jis 
nebeatnaujino savo naudai asmens 
garbinimo kulto ir nepradėjo tero
ro. Rusai dabar kartais pusbalsiu 
išdrįsta pajuokauti iš Chruščiovo, 
ko niekad nebūtų išdrįsę Stalino

ANEKDOTAI
Arba kitas:
“Dovydo stovykloje Eisenhowe- 

ris ir Chruščiovas vienas prieš ki
tą gyrėsi savo pavaldiniais. Ike 
sakė, kad turįs gydytoją, kuris ga
lįs prikelti mirusius, o Nikita sa
kėsi turįs sportininką, kuris bėga 
100 km. į valandą greičiu, priža
dėdamas j| parodyti Eisenhowe- 
riui, kai tas atvažiuos į Maskvą.

Kaip išgelbėti Chruščiovą nuo 
pasigyrimo? Armėnų radijas davė 
tokį patarimą: “Tegu Eisenhowe- 
ris atsiveža į Maskvą savo gydy
toją ir muzoliejuje prikelia iš mi
rusių ūsočių, tada jis pamatys tą, 
kuris bėgs 100 km. į valandą grei
čiu...’

VLIKO SESIJA

LAPKRIČIO MĖN.

Lapkričio mėn. 25 — 26 dieno
mis New Yorke susirinks eilinė 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto metinė sesija.
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MOKYKIMĖS IŠ KLAIDŲ BATUOTO KATINO ŠALYJE
(TAUTOS ŠVENTĖS PROGA CANBERROJE SKAITYTOS

PASKAITOS SANTRAUKA)

(VIETOJE REPORTAZO)

Didinga praeitis išryškina mū
sų tautos tragiškų likimą, ir šiuo 
metu, kai mūsų tautai gresia gyvy
binis pavojus, norėčiau kalbėti 
ne tik apie mūsų istorijos mums 
visiems žinomą didybę, kiek kritiš
kiau apžvelgti bent kelis svarbes
nius neigiamus faktus, turėjusius 
didesnės reikšmės mūsų valstybės 
ir tautos likimui. Iš praeities ne tik 
stiprybę semkim, bet kartu ir pa- 
simokinkim.

Kryžuočių pastūmėti nuo Balti
jos krantų ir Europos Vakarų, lie
tuviai rado savo militarinei ex- 
pansijai laisvos erdvės pietuose ir 
rytuose. Tuo būdu, visas didžiulis 
Dniepro baseinas atsidūrė lietuvių 
įtakoje ir kontrolėje. Ar naudin
ga Lietuvai buvo toji expansi ja į 
rytus? Ir taip ir ne. Kovojo su 
kryžuočiais rytuose, su totoriais ir 
Maskvos kunigaikščiais. Tie karai 
kaštavo daug gyvybių ir trukdė 
kultūros pažangą, šiandien žiūrint 
išrodo, kad ano meto Lietuva, su- 
sispaudūsi mažesnėje erdvėje, bū
tų galėjusi tapti galingesnė už bet 
kurią kitą padrikusią svetimose 
platybėse.

Peršasi mintis, kad iš tautinės 
plotmės ano meto Lietuvos valdo
vai vykdė nerealią politiką. Juk tie 
visi karai prieš totorius, tas noras 
užimti Kazanę, Kalugą, Tūlą, 
Novgordą ir nuolatinės expedici- 
jos į Maskvą pareikalavo daug 
energijos ir brangiai kaštavo. Nu
kreipus tą visą energiją į Vakarus 
nebūtų reikėję kartkartėmis ati
duoti Žemaičius kryžuočių globai 
ir šiandien Baltijos pajūryje tvir
čiau stovėtumėm. Jei būtumėm tu
rėję daugiau Baltijos pajūrio, na
tūraliai lietuviška energija būtų 
paveikta jūros artumo. Jūra vi
soms tautoms yra praturtėjimo ir 
galybės versmė. Ji įgalina išplės
ti didybę ir mažoje erdvėje.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 62-2231

Kodėl šia linkme mūsų tauta ne
pasuko? Buvo daug priežasčių, ku
rių svarbiausia — tai TRADICI
NIS MŪSŲ PASIVĖLAVIMAS. 
Juk dėl inertiško konservatyvizmo 
mūsų protėviai bent 500 metų pa
vėlavo priimti krikščionybę. Todėl 
jiems teko kelis amžius kovoti su 
visa krikščioniškąją Europa. Bet 
ar tos kovos su kryžuočiais buvo 
Lietuvai naudingos? Dėl tų nesi
baigiančių kryžiaus karų tauta ne
galėjo pasidaryti didelė ir gausi. 
Negana to, mes dar pavėlavome 
išdirbti raštą, pavėlavome tautiš
kai subręsti; atstatant Nepriklau
somą Lietuvą šiek tiek pavėlavo
me suorganizuoti savo kariuome
nę, prekybos ir karo laivyną. Ir 
šiuo metu ir tremtyje turime aps
čiai pavyzdžių kad šia neigiamybe 
dar mes nesame nusikratę.

Kad tauta galėtų išlikti, reikia 
ją apginkluoti kultūriniais gink
lais ir vengti kultūrinių paskolų 
iš artimų savo kaimynų. Kaip tik 
Vytauto laikais ir prasidėjo lenkų 
kultūros skverbimasis į Lietuvą. 
Pirmiausia lenkai pereksportavo į 
Lietuvą katalikybę. Kadangi dalis 
krašto priklausė stačiatikių bažny
čiai, tai vėliau, tikybiniu atžvilgiu 
nevieninga, Lietuva susilpnėjo 
ir, bijodama Maskvos įsigalėjimo, 
gavo šlietis prie Lenkijos. Gi len
kų kultūrinė įtaka vis giliau ir gi
liau skverbėsi į Lietuvą. Drauge 
skverbėsi lenkų kalba ir papločiai. 
Kaip rūdys sugraužia geležį, taip 
lenkybė graužė lietuvybę. Lenkijos 
kultūriniai centrai tapo ir Lietu
vos kultūriniais centrais, kaip pav- 
Krokuvos universitetas. Lietuvos 
visuomenei buvo sugestijuota min
tis, kad norint tikti naujos valsty
bės reikalams reikia būti tokiems 
kaip lenkai.

Taigi klaida ir nusikaltimas tau
tai buvo Lietuvos valdovų nesirū-

Spalio 7 d., kai Bankstown 
lietuvių Dainavos salėje scenos 
uždanga paskutinį kartą nusilei
do, visi giliai atsikvėpėme: su 
palengvėjimu atsikvėpė vaidinto
jai ir režisorė (V.R. Saudargic- 
nė), nes įtampa pasibaigė ir ilgo 
bei sunkaus darbo rezultatas be 
rezervų žiūrovų buvo priimtas 
su pasigėrėjimu ir entuziastingu 
plojimu. Atsikvėpėme ir mes — 
žiūrovai, — bet sunkiai, nes pa
saka pasibaigė, ir vėl su įnirtimu 
griuvo ant mūsų kasdienybė, ku
rią valandėlei buvom visai pa
miršę. Tačiau scenoje matytas 
veikaliukas ir gautas įspūdis la
bai giliai įstrigo ir jis ne vieną 
kartą mūsų mintyse ir sąmonėje 
pasikartos, nekalbant jau apie 
vaikus — pačius vaidintojus, ku
rie dar ilgą laiką gyvens jais, pa
sivertę Batuotu Katinu ar žmo
gėdra pavaidins namuose ir net 
savo draugams mokyklose. Tai 
buvo viena iš retų švenčių, kuri 
nesibaigia su uždangos nukriti
mu, bet nesuskaičiuojamais ai
dais aidužiais atsilieps jaunose 
širdyse.

pinimas steigti kultūros ir švieti
mo židinių savo krašte, ir todėl va
karietiškai išmokslintų žmonių 
tekdavo skolintis arba leisti jiems 
ruoštis kitur.

Padaryta net dar daugiau. 1413 
m. Haroldės unijos aktu, tuo ak
tu, kuris garantavo Lietuvos val
stybės išlikimą ir po Vytauto, bu
vo padėti visiško suartėjimo pag
rindai: pradėta lenkinti net Lie
tuvos valstybės santvarka, o len
kų ir lietuvių bajorų susiartinimą 
turėjo simbolizuoti lenkų bajorų 
herbai, padovanoti mūsų bajo
rams. Antras dar svarbesnis fakto
rius vėlesniam susigyvenimui buvo 
mestasis Lietuvos bajorijai paža
das, kad jų socialinės ir politinės 
teisės būsiančios sulygintos su to
kiomis pat lenkų teisėmis. Nuo čia 
prasidėję Lietuvos bajorijos rūpes
čiai dėl savo teisių praplėtimo to
liau visad ėjo per Lenkiją, nes su 
mažom išimtimis, ten gyvendavo 
Didysis Lietuvos kunigaikštis. 
Reikia pripažinti kad Lietuvos ba
jorai ir didikai ilgai buvo vienin-

(Žiūr. psl. 4.)

Ir aš, visuotinio entuziazmo 
pagautas, norėjau iš to džiaugs
mo bent katinėlį už uodegos pa
tampyti, bet kol prisigrūdau pro 
entuziastų spūstį, katinėlis jau 
buvo atvirtęs į dailią mergytę ir 
tik akytės linksmai blizgėjo kati
no žvilgsniu. Pripuoliau prie po
nios Saudargicnės ir išsižiojau 
sveikinti, bet ji tik pamojo ran
ka:

— Užtenka, jau užtenka. Mes 
darėm ką galėjom, ir mūsų dar
bo atpildas yra publikos šiltas 
reagavimas ir vaikų džiaugsmas. 
Pagaliau iš tiesų čia nėra vien 
tik mano nuopelnas. Batuotą Ka
tiną statė visa Bankstown lietu
vių mokykla su mokiniais ir mo
kytojais ir jų šeimom. Visi kaip 
bitelės buvo savo pareigose ir 
be skundo atliko viską, ko buvo 
prašyta ir reikalauta. Man dar 
niekad neteko dirbti su tokiais 
drausmingais ir atsidavusiais ben
dradarbiais, kaip šį kartą. Jau
čiu savo kaip režisorės gilią pa
reigų pasakyti nuoširdų ačiū mo
kyklos vedėjui B. Geniui, mo
kytojams p.p. Skarulienei, p. 
Apinienei, p. N akučiai, nes jų 
pastangos ir įdėtas darbas ver
tintinas tokiu pačiu mastu, kaip 
ir manasis. Aš nekalbu apie p. 
A. Plaką, kurio dekoracijos su
daro antrąją pastatymo pusę.

Teiravausi apie veikaliuko pa
statymo eigą. Ponia Saudargicnė 
nusišypsojo pavargusiu žvilgsniu:

— Neklauskit. Kai susipaži
nau su vaikais ir pamačiau, ko
kie jie nedrausmingi (kiti net 
lietuviškai silpnai suprato ir kal
bėjo), man atrodė beviltiška ką 
nors su jais pradėti. Bet pasiau
kojimu ir kantrybe šio to, kaip 
matėte, pasiekėm. Girdėjote, 
kaip jie kalbėjo scenoje! — su 
neslepiamu pasididžiavimu pas
tebėjo p. Saudargienė: — aš esu 
giliausiai įsitikinusi, kad vieno 
panašaus veikaliuko pasjatymas 
mokyklai daugiau neša naudos, 
nei ištisų metų kietas darbas su 
gramatikomis ir diktantais. Ar 
tik nebūtų toks metodas mūsų 
mokykloms pats prasmingiau
sias?

Paklausta apie patį Batuotą 
Katiną, p. Saudargienė pastebė
jo:

— Bankstowno mokyklos va
dovybės kviečiama aš pati parin
kau veikaliukų. Jūs gi žinote, 
kaip trūksta mums scenos vei
kalų, ypač vaikams. Batuotas 
Katinas yra visame pasaulyje 
žinoma C. Perrault pasaka (Pe
tit Poucet). Šia jau inscenizuo
tą pasaką pati išverčiau iš pran
cūzų kalbos gerokai ją sulietu
vindama. Pasakos mintis ir pras
mė liko nepaliesta. Man rūpėjo 
joje įlieti lietuviškos dvasios ir 
pačią pasaką perkelti lietuviška- 

Scena iš Batuoto katino, 
kurį rcžiiavo p. R. Saudargienė ir statė Bankstown liet, mokykla.

Nuotrauka K. Steponiuko.

me pasaulyje. Čia ir būtų šios pa
sakos inscenizavimo tikslas.

Negalėjau garsiai nesižavėti 
scenoje matytu katinėliu. Ponia 
Saudargienė visa nušvito:

— Kaip režisorė negaliu vie
nų veikėjų iškeldama kitų nus
tumti šešėlyje. Visi buvo savo 
vietose, vieni geriau, kiti ne taip 
ryškiai, atitinkamai pagal vaid
mens svarbą visame veikale. Bet 
katinėlis tiesiog buvo idealus, 
tiesa. Jūs matėte, kaip Liudytė 
(Apinytė) pergyveno, kaip ji bu
vo įsitraukusi į savo rolę. Kokia 
dinamiška ir grakšti scenoje! Tai 
tikra Dievo dovana. Žinoma, ji 
dar tik vaikas, bet daug iš jos 
galima tikėtis ateity. Negaliu nu
tylėti ir Ramunės (Zinkutės) — 
ji tiesiog šiurpiai pavaizdavo 
žmogėdrų. Tiesa, šiuo atveju 

žmogėdra buvo daugiau pavaiz
duotas raganiumi vien tik dėl to, 
kad lietuvių sąmonėje ir pačioje 
tautosakoje žmogėdros tipas ne 
tik kad svetimas, bet net nežino
mas. Tuo tarpu ragana arba ra
ganius beveik kiekvienoje ir mū
siškėje pasakoje sutinkamas.

Kokius darbus numatanti atei
ty, p. Saudargienė santūriai at
sakė:

— Jeigu mokyklos domėsis ir 
jų vadovai įvertins, kokios di
džiulės reikšmės vaikams turi 
vaidinimai, aš neatsisakysiu. Ne
žiūrint, koks tai sunkus darbas 
parengti vaikus scenai, aš nesi
baidau, nes viena, patinka dirb
ti su vaikais ir antra, matai, kaip 
tokie pastatymai vaikus teigiamai 
veikia. Mane domina lietuvių 
pasaka Sigutė, kurių norėčiau 
įscenizuoti. Bet pirmiausia duo
kim vaikams atsikvėpti.

Leidau atsikvėpti ir p. Saudar- 
gienei, pats išeidamas jieškoti p. 
Pluko. Su juo kalba buvo trum
pa: esą, jis nieko daugiau nega
lįs pasakyti ir pridėti, kas buvo 
parodyta scenoje. O kai dar kar
tą norėjau žvilgterėti į sceną pra
skleidęs užuolaidos kraščiuką, 
joje p. Pluko sukurtos spalvin
gos pasakos jau nebuvo: sceno
je mėtėsi tik sudužusios pasakos 
šukės — išrauti medžiai, pilies 
griuvėsiai ir įspūdžio nedaranli 
nuo grindų pakilus tykojanti 
žalčio galva. Salėje žmonės kal
bėjosi kasdieniškais reikalais ap
sėdę staliukus, plokštelių muzi
ka masino šokti, ir vaikai nardė 
pro šokančių kojas, greičiausiai 
užmiršę, kuo jie buvo pavirtę 
prieš valandėlę. Kokia trapi pa
saka —

ANTANAS ŠKĖMA

MANO TĖVAS
(Tąsa iš praėjusio nr.)

Mano tėvas buvo kalbėtojas. 
Prie stoties augo liepos ir stovėjo 
aukuras. Švenčių metu čia grūdo
si žmonės. Plevėsavo vėliavos, ži
bėjo gaisrininkų orkestro dūdos, 
riaugsėjo jau nusitašęs būgninin
kas, garbingi mietelio atstovai dė
vėjo mėlynus ir pilkus kostiumus, 
o jų veidų raumenys buvo rūpes
tingai įtempti, ir šis dirbtinis mėš
lungis reiškė rimtį ir iškilmingą 
momentą. Buvo apsčiai dėkingos 
publikos: moterų, norinčių paverk
ti, ir vaikų, ištroškusių taip retų 
miestelyje reginių. Iš aukuro rūko 
dūmai. Kad ugnis geriau įsikurtų, 
stoties sargas prakurams prikim
šo į aukurą senų laikraščių, ir su
anglėjusios skiautės skraidė virš 
susirinkusiųjų galvų. Ponios dėvė
jo kaunietiškus skrybėles, mirgu
liavo įvairiaspalvės plunksnos, ir 
ponios atrodė, lyg naminės paukš
tės, laukiančios lesalo. Ir mano tė
vas buvo susikrovęs savo smege
ninėje aruodus tokio lesalo, kuris 
lengvai virškinamas, kuris iššau
kia ašaras, apatinės žiaunos nuvė
pimą, aplodismentus, ankstyvesnio
jo kalbėtojo ir šeimos pavydą, gar
sų ir vienbalsį “valio”, kurio gar
sas “o” įsiveržia pro atdarus lan
gus į geležinkelio stoties bufetą ir 
suzvimbina išrikiuotus degtinės 
stiklelius. Mano tėvo liekna figū
ra prieškariniame surdute styrojo, 

it įbestas į žemę obeliskas. Jo kal
bos tema, kaip ir dramose, buvo 
rusų ir lenkų neigiamosios savy
bės. Jo kalbos piešinys — čigoniš
kosios Wieniawskio varijacijos. Jis 
ir čia naudojo savo įžengiamąjį 
pičikato. Tarytum jo kalba nepa
ruošta,, tarytum jis tik dabar jieš- 
ko reikalingų žodžių, ir nuduo
tas j ieškojimas įsisunkdavo į klau
sytojų sielas, ir klausytojų sielos 
suaidėdavo pičikato, ir jie juto, 
kad kalbėtojas sukaupė savyje 
brangų ir reikšmingą turinį. Ži
bėjo stropiai iššveistos gaisrinin
kų dūdos, žibėjo dviračių nikelis, 
žibėjo šviežiai pabertas smėlys 
tarp geležinkelio bėgių, šviežiai 
nuskusti vyrų smakrai, jau drėks
tančios senstelėjusių ponių akys, 
šilkiniai atlapai mano tėvo surdu
te. Jo balsas kilo.

Trockis su savo sėbrais valgė 
pietus Taganrogc, viešbutyje, ant
rame augšte, ir svaidė lėkštes į 
gatvę. Gatvėje stovėjo alkana mi
nia, gaudė tas lėkštes, it dangišką
ją maną, ir čia pat laižė jas. Vir
pėjo pamėlynavę liežuviai.

Vilniaus lenkai įsiviliodavo lie
tuvių patriotus į specialias tardy
mo kameras ir pildavo jiems van
denį pro nosis, patriotų pilvai iš
sipūsdavo kaip orkestriniai būg
nai.

Mano tėvas iškeldavo rankas. 

Grūmojo kumščiais. Pjaudavo orą 
surduto rankovėm. Rieškučiom 
svaidė žvilgsnių žaibus. Jo balsas- 
tygės pavargdavo. Ir tada užsto
davo tyla. Išbalęs tėvas vėl sus
tingdavo, kaip šviežiai nutinkuo
tas obeliskas, kuriame dažytojas 
pamiršo perbraukti teptuku dvie
jose vietose. Tėvo skruotuose bliz
gėjo du raudoni susijaudinimo 
skrituliai. Minia ošė. Ponios verkė, 
o vyrų lūpos susiaurėdavo, galu
tinai išsižiodavo vaikai, ir kai ku
rie pamiršdavo nusišluostyti te
kančias nosis. Debesys melsvais 
rutuliais ritosi Žiežmarių pusėn. 
Gaisrininkų orkestras jau vilgė 
sukepusius liežuvius, ir juodaūsis 
dirigentas akimis šaudė į gaidų 
lakštus. Vargšas būgnininkas 
riaugsėjo gęstančiais akordais, bu
vo išsekęs ir priblokštas. Jis su 
pasibaisėjimu žiūrėjo į savo būg
ną, lyg tai būtų jo paties pilvas. 
Tėvo keliai linko iš lėto. Obeliskas 
smuko, tarytum jis būtų iš snie
go ir anglies ir jausmų lietus tir
pintų jį, lyg pasiučiausioji pava
sario saulė. Mano tėvas klūpojo 
aikštelėje prie stoties, ties rūks
tančiu aukuru, dūmai, lyg pasakiš
koji mistika, pleveno pro jo veidą, 
o jo rankos buvo išskėstos.

“Mes — nuo jūrų iki jūrų,” iš
tardavo jis.

“Iki jūrų,” šitie žodžiai išsipūs
davo ir skrido iš lėto. Mano tėvas 
atsikeldavo staiga ir greitais 
žingsniais eidavo pro besiskirstan
čią minią. Į jo nugarą atsidaužda
vo įnirtęs valiavimas, vaikai mėtė 
kepures, triūbos drebino alaus bo
kalus stoties bufete, debesys rito
si. Mano tėvas ėjo kaip Ikaras, ku
ris tuojau pakils į dangų ir nu

skris pro besiritančius debesų ru
tulius Žiežmarių pusėn. Šiuo metu 
aš tikėjau į savo tėvą — skrai
duolį, aš nebūčiau nustebęs, jei 
jis ištikrųjų būtų pradėjęs skristi, 
savo ilgomis kojomis neužkabinęs 
stoties raudonplyčių kaminėlių.

Mano tėvas buvo žavus melagis. 
Kol gyveno su motina. Vėliau savo 
iškalbingumą jis perkėlė į vokiečių 
kalbos mokytoją, ir aš nebeišgirs
davau galantiškų istorijų

Jis mokėsi Tiflise, Pedagoginia
me Institute. Jis neturėjo pinigų, 
jis mito vynuogėmis ir sūriu. Bet 
jis buvo elegantas ir iš paskutinių
jų apsivilkdavo gerai pasiūtu dra
bužiu. Miesto sode, vakarinių 
vaikštynių metu, gruzinų kuni
gaikštytė čevčevadze įsakė vežė
jui sustabdyti keturiais baltakar
čiais pakinkytą atvirą lando. Mano 
tėvas stovėjo atsišliejęs į žydintį 
akacijos medį ir rūkė ilgą ir bran
gų papirosą. Meilė gimė iš pirmo 
žvilgsnio. Be žodžio mano tėvas įsė
do į lando. Pakvietimą išrašė — 
juodos kaip smala kunigaikštytės 
čevčevadze akys, raudonos kaip 
rože kunigaikštytės čevčevadze 
lūpos, baltos kaip sniegas Kaz- 
beko viršūnėje kunigaikštytės čev
čevadze rankos. Juozapo skaisčiau
siojo ir ponios Potifaros istorija 
kartojosi. Mano tėvas buvo išdi
dus ir nesukalbamas, ir aš nie
kaip nesuprantu, kodėl. Jis neva
žiavo į kunigaikštytės salę, jis 
nepanoro valgyti jos siūlomo šaš
liko, jis nesutiko gerti raudono 
vyno giliausiai įkasto žemėje avies 
kailių burdikuose, jis atsisakė pa
bučiuoti net smulkiausiąjį jos pirš
telį. Jis išlipo iš lando ir nuėjo 
sau siauru takeliu tarp smailia- 

viršūnių uolų. Apačioje buvo gilus 
tarpkelis, ir kunigaikštytė čevče
vadze- įsakė vežėjui, arkliams ir 
lando vieniems sugrįžti. Ir kai jie 
išnyko už posūkio, ji nušoko že
myn, I ūžiantį ir putojantį Tereką. 
Jos lavonas nebuvo surastas. 
Sriaunios Tereko bangos jį nuplo
vė į Juodąją ar į Kaspijos jūrą, 
dabai’ nebeprisimenu į kurią. Meilė 
mirė vos gimusi, o mano tėvas vėl 
stoviniuodavo miesto sode vaka
rinių vaikštynių metu, atsišliejęs 
į akacijos medį. Besivaikščiojan
tieji rodė jį, gražios moterys bai
mingai nusigręždavo, ir nors kai 
kurios siuntė jam iš pasalų garbi
nančius žvilgsnius, jis buvo nepa
judinamas, kaip toj uola, prie ku
rios kadaise prirakino Prometėją.

Motina, išklausiusi šių įsidėmėti- 
nių jai legendų, kartais iškošdavo 
ironišką pastabą. Kad Kaukaze, 
caro laikais, buvo daug vargšų ku
nigaikščių ir kunigaikštyčių, ir 
kai kurio jų tarnaudavo liokajais 
ir padavėjomis net pigiausiuose 
Tifliso restoranuose, kur leidžia
ma užsisakyti tik vynuogių ir sū
rio. Bet tėvas neišgirsdavo šios 
įsidėmėtinos jam pastabos.

Mano tėvas mylėjo gamtą. Prisi
menu mudviejų pasivaikščiojimus 
Nemuno krantu, Augštojoje Pa
nemunėje. Tai buvo ėjimas su kliū
timis. Gėlės, kadugių krūmokšniai, 
vandens tekėjimas, debesys, aižus 
pušyno kvapas — jį sustabdydavo, 
šios statiškos tėvo pozos, mano su
pratimu, buvo estetiškiausios.

Tėvas klūpo ties paprasta ramu-, 
ne ir skaičiuoja jos lapelius. Kaip 
botanikas, kaip įsimylėjėlis, kaip 
našlaitis iš pasakų vaikams.

Tėvas stovi ant Nemuno skar
džio ir stebi posūkį pro Pažaislio 
vienuolyną. Jo siluetas įprasmina 
peizažą, ir mano vaizduotėje pri
sikelia praeitis. Napoleonas ties 
Berezina; Vytautas Didysis stebįs 
Žalgirio mūšį; čingis-Chanas Ru
sijos stepėse; Neronas deklamuo
jąs eiles Romai degant; maldinin
kas laukiąs laivelio į anapus, į 
Pažaislio atlaidus ; nusižudėlis iš
braukiąs paskutinįjį gyvenimo 
prasmės argumentą.

Mano tėvas guli žolėje ir jo 
žvilgsnis klaidžioja pušų viršūnių 
ir debesų mezginyje. Jis guli ilgai, 
kramto smilgas, jo krūtinė ritmin
gai kilnojasi, vėjas judina jo ūsus, 
ir aš nenustebčiau, kad ištarti žo
džiai būtų svarbūs, ir manyje iš
nyktų bet kuri baimė ir abejoji
mas.

Aš gerbiau ir mylėjau savo tė
vą, kai jis stebėjo gamtą. Ar jis 
ją mylėjo — tegaliu tik spėti. Jis 
vengė pašnekesių apie ją, jis pra
šnekdavo pabirais žodžiais:

"žiūrėk, saulė, keista, kad šeši 
lapai, čia pelkėse, kai buvau ma- 
Žps, mačiau daug gyvačių, žiūrėk, 
kryžius blyksi, pasėdėkime dar.”

Ir tada per mano tėvą siurbėsi 
į mane liūdesys gamtoje, svetimu
mo pajutimas, vienišas siluetas — 
lapų, medžių, vandens, oro apsu
pime, mane badė milijonai dygs
nių, į mano akis, burną, ausis, odą 
skverbėsi vienišumas.

Gražu ir baisu — štai pirmieji 
susiformavę abstraktūs žodžiai 
mano vaikiškoj galvutėje, nuri
musį tėvą gamtoje bestebint.

Kartais mano tėvas mušdavo 
mano motiną.

3
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MOKYKIMĖS...
(atkelta iš 3 psl,)

gi ir atsparūs Lietuvos kaip paski- į 
ros valstybės išlaikymo darbe. 
Unijos su Lenkija saitai dažnai pa- 
susidarydavo labai menki ir tiktai 
lenkai darydavo visa, ką galėjo 
unijos išlaikymui, nes jiems unija 
buvo gyvybinis reikalas. Kurį lai
kų buvo lyg taisyklė, kad lietu
viams išsirinkus savo Didjjj Ku
nigaikštį lenkai tų patį asmenį iš
sirinkdavo savo karaliumi. Tačiau 
jei valstybinėje plotmėje mūsų 
bajorija parodė atsparumo, tai 
lenkiškosios kultūros ir egoistinių 
aspiracijų įtakai jie kapituliavo.

DR. J. GIRNIUS KNYGOJE "TAUTA IR TAUTINĖ
ISTIKLMYBĖf RAŠO:

Kokios kieno bebūtų pasaulėžiūrinės bei religinės, politinės 
bei socialinės pažiūros, lietuvis lietuviui visada lieka brolis. Lietuviš
kasis broliškumas privalo nutiesti tiltą per visas skirtybes, ir lietu
viškoji sųmonė privalo nušviesti, jog jokioje kovoje negalima už
miršti pagrindinio ryšio — lietuviškumo.

★

Kas atsisako savo naštos, tas dvigubina kito naštų.
★

Mūsų, pavergtosios tautos vaikų, kelias: ne su okupantu koeg
zistuoti, o savo tautai egzistuoti.

★
Nebesame vargšai, bet juo tampame turtingesni, juo daromės 

šykštesni visuomeniniams reikalams. Visuomeninę veiklų ir kultūri
nius poreikius vis didesniam skaičiui pakeičia puotos įvairiomis pro
gomis ir be jokių progų.

*
Vis labiau nuo visko šalinamasi, nerandant laiko, nors iš tikrųjų 

už “laiko stokos“ slepiasi tik pareigos ir intereso stoka... Jaučiamas 
savo žmogiškas menkėjimas, bet baiminamasi atvirai j save pažvelg
ti ir bandoma savo menkystę pridengti jubiliejų jubiliejais, skirtais 
savigyroms bei pagyroms.
. *

Neteisu tautinės vienybės vardan vengti kovos tarp atskirų pa
saulėžiūrų, krypčių, kartų etc. Tai būtų noras vienybės siekti laisvės 
kaina. Kur yra laisvė, ten iškyla ir skirtybės... Tautinė vienybė ne
gali būti suprantama bandos vienybė, kur kiekvienas savitumas bū
tų laikomas vienybės ardymu. Kur nė kova neišskirs broliškos meilės, 
ten nė kova negrės tautinei vienybei.

i *
Besileidžiant į "tarptautinius vandenis” tenka saugotis pirma 

nepaskęsti svetimuose vandenyse — beieškant “pasaulio”, nepraras
ti savęs.

★

Tai mieščioniškas nusiteikimas poilsio ieškoti ne dvasinėje at
gaivoje, o paprastame išsiblaškyme. Todėl puota nurungia paskaitų, 
šokiai koncertų, gamton išvyka — knygų... Vis sunkiau žmones pa
siekti knygai, ypač tai, kuri skirta ne laikui užmušti, o žmogui susi
telkti.

★

Patekus į naujas sųlygas, lengvai susiviliojama nauju “gyveni
mo būdu" jo tikrųjų vertybių iš tiesų nesuvokus ar jas iškreiptai su
vokus. Tuo būdu lietuviui būdinga išdidi savigarba subliūkšta į eks- 
hibicionistinę savigyrą, sveikas taupumas išsigimsta begėdišku šykš
tumu, vidinio taurumo rūpestis virsta beatodairos “kūrimosi” aistra. 
Šitoks žmogiškas sunykimas, vaikų regimas tėvuose, nejučiomis ska
tina ir juos savo gyvenimo išmintimi rinktis egocentriškai suprastų 
"laimės medžioklę” arba su pasipiktinimu sukilti prieš "tradicijas” 
ir visa, kas ligšiol buvo branginta.

TAIGI LIETUVOS VALSTY
BĖS IR MOŠŲ TAUTOS TRA
GEDIJĄ NULĖMĖ FAKTAS, 
KAD VALSTYBĖS VAIRĄ j SA
VO RANKAS PAĖMĖ BAJORŲ 
LUOMAS. TAS LUOMAS PRA
ŽUDĖ VALSTYBĘ IR IŠDAVĖ 
LIETUVYBĘ.

Daukanto ir Valančiaus laikais 
lietuvių kūrybinė energija jau bu
vo gerokai išsekusi, nepasitikėji
mas savo jėgomis buvo jau per
sunkęs pačių tautos širdį. Tauta 
jau buvo netekusi miestelėnų ir pa
siturinčio bajorų luomo, tai yra 
to shiogsnio, kuris sudaro kultū
ros ir vadovybės branduolį. Lietu
viai išliko tik savo gajumo dėka. 
Mat, tautos kamienas dar tebebu
vo sveikas. Atėjo Basanavičius, 
įžiebė "Aušrų”, sugaudė Didžiojo 
Varpininko "Varpas”, ir kamie
nas pradėjo leisti jaunas, gražias 
atžalas, kurios pražydo puikiu ne
priklausomybės žiedu.

Lietuvių tauta teturi 4i milijono 
savo narių išbarstytų visame pa
saulyje. Savo gausumu didžiuotis 
negalime, tad turime rūpintis sa
vo kokybe. Lietuvis yra narsus, 
bet tiesaus būdo, linkęs dažnai 
apie svetimus turėti geresnę nuo
monę negu apie save. Iš čia seka 
didelis žavėjimasis svetimybėmis, 
o per mažas vertinimas visa kas 
sava. Pamėgimas svetimybių, sve
timų kalbų, svetimų papročių ir 
kultūrų buvo lietuvių tautai labui 
pragaištingas. Kad nepasikartotų 
panaši klaida, reikia labiau ver
tinti savoji kalba, savasis menas 
ir literatūra, papročiai, dainos, 
tautiniai šokiai ir kita.

Būdami narsūs ir tiesaus būdo 
lietuviai Putvio-I’utvinskio žo
džiais niekad neleido savęs paverg
ti jėga, priešams pasisekdavo mus 
pavergti klasta ir apgaule. Per 
klaidas mokomės gyventi. Iš pra
eities klaidų turėtumėm pasimoky
ti, kad negalima svetimaisiais per 
daug pasitikėti, kad reikia išmokti 
iššifruoti priešų klastas ir jų po
litikos vingius.

Apie tai, kad dangus tik šviesti 
tegali o augti mes patys turime, 
apie šitų tiesų niekas mums ne
primena. “Mes tik dangų šturmuo-

TURKIJOS - RUSIJOS PASIENY
Sekę Korėjos karų, prisimena, 

kad tada labiausiai ten pasižymėjo 
Turkijos karių dalinys. Ir šiandie, 
Chruščiovui įkaitinus nervų karą 
iki aukščiausio laipsnio ir bailiams 
nebeišmanant kaip tūpčioti ir kų 
pasiūlyti, turkai yra ramūs, nors 
su Rusija 300 metų laikotarpy tu
rėjo 14 karų.

— Jei jūs bijote rusų, tai turite 
atvykti ir kurį laikų pagyventi 
Turkijoje, — rašo laikraštininkas 
Victor Riesel, važinėdamas Turki
joje Rusijos pasieniu ir tirdamas 
turkų nuotaikas. Jis rašo, girdėjęs 
karininko įsakymų kareiviams: 
"Karys, neužmušęs 10 raudonųjų 
užpuolikų, negali pasitraukti nė 
vieno žingsnio atgal. Jei kuris 
žingsnį pasitrauktų, neužmušęs 10 
įsiveržusių raudonųjų, bus areš
tuotas ir teisiamas kaip dizerty- 
ras.”

Reikia manyti, kad prireikus, 
Turkijos karys šį įsakymų įvyk
dys, nes ir dabar jis nepasiduoda 
jokiems maskolių viliojimams, nors 
jie turkų kariams prisivilioti įvai
riausių priemonių griebiasi. Viena 
iš charakteringiausių ir populia
riausių priemonių, kaip V. R. rašo, 
yra ši. Rusai arti turkų sienos, į 
Juodosios Jūros paplūdimį atsiun
čia maudytis gražias moteris ar 
mergaites, kurios maudosi nuogos. 
Po ilgo maudymosi ir krykštavimų 
jos apsirengia ir vaikšto pasieniu. 

jame” — rašė kun. Lindė Dobilas 
“švietimo Darbe”.

Kitos tautos iš religijos darė 
biznį ir politikų — pav. kryžuočiai 
taip lietuvius “krikštijo” kad jie 
nepasikrikštytų, nes lietuviams pa
sikrikštijus nebūtų reikalingi 
krikštytojai kryžuočiai.

Vėliau, tapę krikščionims, su to
kiu pat uolumu ėmėm šturmuoti 
krikščioniškąjį dangų ir to pasėko
je netekome daug savo žmonių ir 
teritorijos. Tas atsitiko todėl, kad 
krikščioniškos idėjos buvo ne
šamos į Lietuvų politiniais tikslais 
— religine skraiste prisidengę ka
talikų kunigai sulenkino Lietuvos 
rytus, o protestantų kunigai suvo
kietino Lietuvos vakarus.

Nepasitikėdami savo pačių jėgo
mis svetimieji pasiteldavo net Va
tikano diplomatus pagelbon. Vati
kanas per amžius buvo ir tebėra 
palankus lenkams, bet nepalankus 
lietuviams. Pirmasis vyskupas Lie
tuvai buvo lenkas, o Vytauto Did
žiojo karūnacijos sumanymų po
piežius 1429 metais savo laiške pa
vadino “šėtono sumanymu” ir pa
dėjo lenkams sugriauti Vytauto 
planus.

Negeriau buvo ir naujaisiais 
amžiais. Vatikanas nuoširdumo 
Lietuvai niekad nerodė. Iš jo su 
dideliu vargu buvo išgautas Lie
tuvos pripažinimas “de jure”. Po
piežius Benediktas XV pripažino 
Lietuvų “de facto” tik po to, kai 
mus buvo pripažinusios jau 28 
valstybės. De jure Vatikanas Lie
tuvų tepripažino tik 1922 m. bęt 
kartu priskyrė Vilniaus kraštų 
Lenkijos bažnytinės provincijos 
dalimi. Dėl to popiežiaus žygio 
protestavo visa Lietuva, o Vatika
no atstovas Lietuvai Cechinis de
monstrantų buvo apmėtytas kiau
šiniais ir buvo priverstas apleisti 
Lietuvą.

Kai iškilo kardinolo klausimas, 
popiežius irgi paklausė lenkų dva
sininkų patarimo — neskirti Lie
tuvai kardinolo. Galiausiai dar vi
sai neseniai, tik pernai įvykęs 
mūsų bažnytinės atstovybės Vati
kane uždarymas rodo, kad politiko
je negalime pasitikėti nei "šven
taisiais tėvais” nuo kurių mūsų 
tauta amžių būvyje yra patyrusi 
tiek daug skriaudų.

Šie mano suminėti faktai ir iš
vados vertėtų mums atsiminti ypač 
dabar kai dalis mūsų tautos gy
vena pavergtoje tėvynėje, kita da
lis išsimėčiusi plačiame pasaulyje 
ir kai vyksta kova už mūsų val
stybės atstatymų ir tautos išliki
mą.

Tėvynėje esantiems gręsia ge
nocido pavojus ir jų kova tegali 
kol kas reikštis pasyviu pasiprie
šinimu.

(Pabaiga 5 psl.)

Amerikiečiai vargiai atsilaikytų 
tokiai pagundai. Turkų kariai ta
tai vadina mergaičių vaidinimu ir 
rankomis ploja, bet prie jų nesiar
tina. Kaip tik atvirkščiai. Nakties 
metu jie, nusiavę batus, naikinda
mi išartos ir dulkėtos žemės pėd
sakus, prisiartina prie spygliuotų 
vielų ir grįžta, apsiavę, palikdami 
batų pėdsakus. Rusų karininkai 
rytmetį, tikrindami pasienį, randa 
“dešimtis pabėgusių” į Turkiją. 
Užverda audra keiksmų, o turkai 
juokiasi.

Rusų propagandistai visur, vi
sada ir visus įtikinėja savo ne
paprasta pažanga, tačiau turkų 
jų pažanga nežavi, nes jie mato
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Prancūzų žurnalistas Raymond 
Cartier, lankydamasis Ukrainoje 
pažino antrąjį akmenukų sovietų 
batuose: žemės ūkį.

Iš senų laikų garsi Ukraina kaip 
žemės ūkio aruodas, 1911 metais į 
Europą eksportavusi 80 milijonų 
centnerių kviečių, 86 milijonus 
centnerių rugių, 24 milijonus cent
nerių avižų ir 24 mil. cent, kuku
rūzų. Penkiasdešimčiai metų pra
ėjus, kada žemės ūkis naudojasi 
milžiniška technikos pažanga ir 
mechanizacija, Ukraina pergyvena 
žemės ūkio krizę.

Taip, kas atsitiko? Raymond 
Cartier būtų brangiai užmokė
jęs, kad galėtų sužinoti paslaptį 
Ukrainos žemės ūkio krizės.

Lankantis Kijeve jo didžiausias 
noras buvo aplankyti kolchozus ar 
sovehozus. Bet visur jis atsimušė 
kaip į mūrą.

— Žemė dabar po sniegu, ir jūs 
nieko nematysite sakė jam sovietų 
įstaigose.

— Aš pamatysiu, kaip ūkininkai 
ruošiasi pavasario darbams. Aš 
pamatysiu, kaip jie augina gyvu
lius žiemos metu, — bandė jiems 
aiškinti Cartier.

— Bet iš Kijevo reikia labai toli 
važiuoti, kad pamatytum kolcho
zus. Jie toli nuo miesto. Per vieną 
dieną jūs nespėsite suvažinėti.

— Aš galiu ten permiegoti, jei 
reikės.

— Keliai šiuo metu sunkiai pra
važiuojami. Jei jūs norite susipa
žinti su žemės ūkiu, šiuo metu Ki
jeve mes turime puikią žemės ūkio 
parodą. Jūs joj sužinosite daugiau, 
negu lankydamas kolchozus. Mes 
priskirsime jums specialistus, jei 
norite.

— Aš jau mačiau žemės ūkio 
parodą Maskvoje, kurią man ap
rodė viena moteris agronome ir 
kuri man pasakė, kad prancūzai 
irgi išmoko auginti javus. Ji buvo 
tvirtai įsitikinusi, kad tik vieni 
rusai moka auginti javus.

— Tai mes jus palydėsime į Uk
rainos žemės ūkio planifikacijos 
institutą, kur specialistai atsakys 
į jūsų klausimus. Bet kolchozus 
pamatyti, žinote, šiuo metu nėra 
prasmės.

Galutinai jis davėsi nuvedamas 
į planifikacijos institutą. Specia
listai pasirodė esą du valdininkai, 
kurie mažai ką nusimanė žemės 
ūkio klausimuose.

Cartier jų trumpai drūtai pa
klausė, kodėl Ukrainoje žemės ūkis 
pergyvena krizę, kai Vakaruose, 
priešingai, jaučiamas žemės ūkio 
gaminių perteklius.

Atsakymas buvo toks:
— Pas jus yra daug bedarbių, 

kurie miršta badu, nes neturi lėšų 
nusipirkti žemės ūkio produktų...

Paskui jie pradėjo dėstyti, kad 
Ukraina per karą smarkiai nuken
tėjo, kad ją palietė nepalankios 
oro sąlygos.

Jei Reymondui Cartier vėliau 
leido aplankyti kolchozus kitose 
srityse, kodėl jam neleido Ukrai
noje? Dėl to, kad Ukraina yra so
vietų žemės ūkio krizės centru.

Kas charakteringa, kad ši žemės 
ūkio krizė Sovietijoje vystosi tuo 
metu, kai sovietai didžiuojasi pa
siekę didelę pažangą technikos 
srityje.

rusų kaimus, kur tos pačios, be ka
minų bakūžės, tebestovi nuo caro 
laikų. Tik jos šiandie pamargin
tais stogais: šiaudais, lentgaliais, 
skudurais ir velėnomis dengtos.

PRANCŪZŲ ŽURNALISTAS RAŠO:

ŪKINIAI SUNKUMAI RUSIJOJE
Dar prieš karą sovietai gyrėsi 

padaryta pažanga ir atradimais 
žemės ūkio srityje. 1953 metais 
Malenkovas, pakeisdamas Staliną, 
pareiškė, kad žemės ūkio problema 
Sovietijoje galutinai išspręsta. Po 
kelių savaičių jo konkurentas 
Chruščiovas nustebino pasaulį ati
dengdamas, kad Sovietija trisde
šimt šeštais metais savo egzisten
cijos turėjo mažiau pieno-duodan- 
čių karvių, negu caristinė Rusija. 
Bet Chruščiovas po kritikos pasi
darė irgi poetiškas ir 1958 metais 
atšventė patį didžiausį istorijoje 
derlių. Paskui, 1960 metų pradžio
je, jis pareiškė: “šiemetinis derlius 
bus didesnis už ankstyvesnius”. Bet 
amerikiečių ekspertai geriau bu
vo painformuoti, negu Chruš
čiovas. Jų pranešimas sakė, kad 
sovietų žemės ūkis aliarmuojan- 
čioj padėty.

Po trijų mėnesių Chruščiovas 
patvirtino jų analizę, išvaikyda
mas iš ministerijų kai kuriuos val
dininkus, kuriuos laikė atsakingais 
dėl krizės ir pradėjo kelionę po 
savo imperiją, stengdamasis žmo
nes pamokyti, kaip sėti javus, kaip 
tręšti žemę, kad būtų didesnis 
derlius...

Numatytas planas buvo suma
žintas. Jei 1956 metais planas nu
matė 180 milijonų tonų javų derlių 
1960 metais, tai 1958 metų planas 
1965 metams numatė tik 164 mili
jonų tonų, ir 1960 metais buvo pa
sitenkinta 153 milijonais... Bet iš 
Chruščiovo kalbos aišku, kad der
lius neviršijo 132 milijonus tonų. 
Atmetus sugedusius javus, tai'1960 
metais sovietų derlius galėjo būti 
nedidesnis kaip 105 ar 110 milijo
nų tonų gerų javų. O tų javų vos 

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

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

Rockdale itotit. Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Fleming. Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary., N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė, duodamo, ir ii.imokėjimui. Me. kalbame vokiškai.

PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ 
| USSR PER ŠVEDIJĄ

NYMAN & SCHULTZ, SYDNEY
184, BROOK STREET, COOGEE, NSW

KULTŪRINĖ VEIKLA
Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimas įvyko rugsė

jo 1 - 3 dienomis Čikagoje. Suvažiavimas labai plačios apimties: buvo 
skaitytos 23 paskaitos įvairiomis problemomis. Į Akademijos suvažia
vimą prelegentais dalyvavo ne vien tik JAV ir Kanados lietuvių ka
talikų intelektualinės pajėgos, bet buvo atvykę visa eilė paskaitinin
kų ir iš toliau, kaip prof. Dr. J. Eretas iš Šveicarijos, prof. Dr. Z. 
Ivinskis, prel. Dr. L. Tulaba iš Romos ir kt.

Po antrosios Dainų šventės, įvykusios liepos 2 d., šisai Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavimas Čikagoje yra antrasis 
savo reikšme ii- didingumu įvykis šiais metais Čikagoje. Šios akade
mijos suvažiavime skaitytos paskaitos ir diskusijos bus išleistos at
skiru leidiniu.

1 A
8-ji Kanados lietuvių diena įvyko rugsėjo 2-4 d.d. Montrealyje. 

Kanados lietuvių tarpe įsigalėjo gražus paprotys kasmet surengti 
Kanados lietuvių dieną. Aštuntosios dienos programoje: dailės paro
da, sporto žaidynės ir varžybos, eisana per miestą su tautiniais dra
bužiais ir plakatais, grandiozinis koncertas su operų solistais (E. 
Kardelienė, S. Baras-Baranauskas), tautinių šokių vienetais, ku
riems grojo lietuvių liaudies instrumentų orkestras, bendras balius 
ir kitą dieną vien jaunimo subuvimas ir pasilinksminimas. Kanados 
lietuviai šia diena didžiuojasi ir joje stengiasi dalyvauti kas tik gali 
net ir iš tolimiausių pakraščių. Daug svečių atvyko ir iš JAV.

*
Visame pasaulyje, neišskiriant ir Lietuvos, buvo ar tebėra ren

giami didžiojo lietuvių dailininko M.K. Čiurlionio 50 metų nuo jo 
mirties sukakties paminėjimai. Šitą atlieka ne vien tik lietuviai, bet 
ir kitataučiai, kurie yra kiek arčiau susipažinę su mūsų dailininko 
kūryba. Prancūzai jį stato augščiau už Kandinskį, kuris ligi šiolei 
laikomas abstrakčiojo meno tėvu. Būtų gražu, kad ir Australijos lie
tuviai vienur kitur surengtų M. K. Čiurlionio minėjimą ar pan. Kiek 
teko girdėti, žinomas estų dailininkas Aavik, gyvenąs Sydney, ren
ka medžiagą ir ruošia Čiurlionio monografiją anglų kalba. .Stebėti
na, Čiurlionio iškėlimui ir išgarsinimui daugiau yra padarę svetim
taučiai, negu patys lietuviai.

' . *
Iš serijos "Lietuvių tarybinių dailininkų monografijos” neseniai 

išleista St. Budrio parengta monografija apie J. Mikėną. Atspausdin
tos 49 skulptoriaus darbų reprodukcijos.

užtenka išmaitinti 216 milijonų 
žmonių valstybei.

■Čia ir matyti to derliaus tikro
sios pasekmės. Tuo metu, kai so
vietai ruošiasi pasiekti mėnulį, 
Maskvoje trūksta maisto. Aišku, 
ne Inturisto išlaikomuose restora
nuose, kur turistams stengiamasi 
parodyti, kad nieko netrūksta, bet 
valstybinėse krautuvėse.

Iš šūkio “Cuba, da; Yankees, 
niet” žmonės padarė naują šūkį: 
“Cuba, da; maslo (sviesto) niet". 
Ir su tuo šūkiu Odesoj laivų kro
vėjai atsisakė pakrauti maistą į 
laivus, kuris buvo skirtas Cubai.

Sovietijos žemės ūkis, nežiūrint 
visos pažangos technikoje, yra la
bai atsilikęs.

Maskvoje, Carterier paklausė, 
koks yra vidutinis javų derlius So
vietijoj.? Atsakymas buvo 22 cent
neriai iš hektaro. Kijeve į panašų 
klausimą gavo atsakymą: 36 cent
neriai. Bet „iš duomenų matyti, kad 
Sovietijoj derlius būna nedidesnis 
kaip 18 centneriai, o Ukrainoje 30. 
Tai yra 2 ar 4 kartus mažesnis 
negu Vakaruose.

Ir tai dar ne viskas. Tie rezulta
tai pasiekiami tokiose sąlygose, ko
kias sunku įsivaizduoti vakariečiui 
ūkininkui. Jų žemės ūkis prilygsta 
neišsivysčiusių kraštų ūkiui. Ne
žiūrint didelio skaičiaus traktorių, 
kuliamųjų mašinų, Sovietijoj dar 
40% žmonių dirba žemę, kai Vaka
ruose 25%, o Amerikoje tik 11%. 
Ir rezultatas: sovietų ūkininkas 
pagamina mažiau maisto per vieną 
savaitę, negu amerikietis ūkinin
kas per vieną dieną. Išvadoj sovie
tų žemės ūkio gaminys yra pats 
brangiausias pasaulyje.

4
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ADELAIDĖ

JAUNIMO ŠVENTĖ
Pirmoji Jaunimo šventė Ade

laidėje buvo suruošta praėjusiais 
metais. Ji tada vadinosi Jaunimo 
Diena. Šiais metais (spalio 9 d.) 
Jaunimo šventė suruošta dides
niu mastu ir turtingesne progra
ma, kuri buvo išpildyta talkinin
kaujant ateitininkų ir skautų or
ganizacijoms. šventė pradėta pa
maldomis šv. Kazimiero Koplyčio
je, kurias atlaikė kun. Dr. P. Ba- 
činskas. Pamaldose jaunimo orga
nizacijos (sportininkai, skautai ir 
ateitininkai) dalyvavo su savo vė
liavomis. Jaunimui pritaikytą tu
riningą pamokslą pasakė kun. dr. 
Kačinskas. Po pamaldų prie Lie
tuvių Namų įvyko iškilmingas vė
liavų pakėlimas, čia pat Sporto 
Klūbo pirmininkas J. Jaunutis pa
kvietė A.L.F.A.S. V-bos pirminin
ką S. Urnevičių tarti oficialų 
Šventės atidarymo žodį. Vėliavas 
pakeliant sugiedotas Tautos Him
nas. Tolimesnė Šventės programos 
dalis vyko sporto aikštelėje. Spor
tinės varžybos pradėtos mergaičių 
krepšinio rungtynėmis, čia susi
tiko Vyties pirmoji pradėjusi žais
ti krepšinį Adelaidėje komanda, 
su mūsų jaunėmis. Žiūrovai turė
jo progos pamatyti krepšinio aikš
tėje jau senokai nežaidžiančias 
krepšininkes, kaip Vysockienę, 
Petniūnienę, Ignatavičienę ir Pauli 
(Užubalytė); trenerės vietą užė
mė taip pat viena iš pirmųjų žai
dėjų G. Kitienė. ši komanda sa
vo tarpe dar turėjo ir dabar žai
džiančią M. Kelertaitę, vieną iš 
pirmųjų žaidėjų (tuo metu ji bu
vo jauniausia žaidėja mūsų ko
mandoje). Senjorėms pagalbai 
dar buvo duota puiki gynėja M. 
Šiukšterytė. Jaunių komandą su
darė antros komandos žaidėjos, 
čia matėme vieną iš dabartinių 
jauniausių krepšininkių — N. Vyš
niauskaitę: ji nedidelė savo ūgiu, 
bet puiki sportininkė savo karin
gumu ir entuziazmu krepšinio žai
dime. Senjorės žaisti, atrodo, dar 
nepamiršo, bet tikrai jau truputį 
sulėtėjo, ir jas nuo pralaimėjimo 
teišgelbėjo M. Kelertaitė. Po šių 
rungtynių aikštę užėmė Vyties 
trečioji komanda — jauniai, kurie 
šiais metais Minor “F” klasėje 
iškovojo čempijonų vardą. Jau
niams talkininkavo jų treneris R.
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Daugalys. Jaunių priešininkai bu
vo mūsų veteranai krepšininkai. 
Šios komandos žaidėjai, sukoman
duoti A. Merūno “bėgte marš-”, į 
aikštelę įžingsniavo lėtai, pade
monstruodami savo gana stambias 
figūras: Kurauskas, Marcinkus, 
Gurskys, Šliužas, Jaciunskis, Lap
šys (senj.), Kitas ir Merūnas. Ve
teranai nors ir žadėjo išvystyti 
“didelį” greitį, bet veikiami karš
tos saulės galbūt ir svorio, dažnai 
keitėsi ir naudojo kitas savo se
niau turėtas gudrybes. Antrame 
puslaikyje žaidimo draugai, vete
ranui Marcinkui virtus, pašaukę 
ambulansą, išvežė karučiu. Ja
ciunskis, teisėjui pavarius iš aikš
telės su penkiomis baudomis, vė
liau vėl atsirado žaidėjų tarpe 
aplenkęs teisėjo sprendimą pakei
tęs savo uniformos numerį... Gud
rybes naudojo ir jauniai: jų jau
niausias A. Jaunutis, tesiekiąs 
veteranams iki kelėnų, dažnai at
sirasdavo po krepšiu šeštu žaidė
ju ir netgi pelnė šešis taškus. 
Prieš pabaigą jauniai, veteranams 
“galbūt” dėl nuovargio nema
tant, į aikštelę įvedė dar ir sep
tintą žaidėją ir laimėjo rungty
nes...

Trečiose krepšinio rungtynėse, 
šį kartą rimtai, žaidė vyrų pirmo
ji su vyrų antrąja komanda. Vi
sos rungtynės buvo žaidžiamos su
trumpintu laiku. Rungtynių re
zultatai; moterys — senjorės — 
jaunės 19-18 (6-12). Vyrai — ve
teranai — jauniai 20-23 (12-10). 
I-ma — II-ra 36-30 (16-14). Po 
krepšinio salėje įvyko parodomo
sios stalo teniso rungtynės. Pir
mame susitikime V. Leipus žaidė 
su svečiu, Pietų Australijos rink
tinės žaidėju G. Langley, kuris 
penkių setų susitikime, laimėjo 
rezultatu: 16-21, 21-19, 15-21, 21- 
13, 15-21. Aldona ir Birutė Mi- 
kužytės pravedė moterų parodo
mąsias rungtynes 14-21, 21-16, 
21-18 rezultatu Aldonos naudai. 
Vėliau įvyko vėliavų nuleidimas 
sugiedant Marija, Marija. Po 
trumpos pertraukos viešnia iš 
Melbourno pedg. E. žižienė skaitė 
gerai paruoštą paskaitą, kurioje 
supažindino jaunimą su mūsų tau
tos praeitimi.

Meninėje dalyje pranešinėjant

V. Baltučiui matėme p. B. Lapšie- 
nės vadovaujamą tautinių šokių 
grupę, kuri atliko šešis tautinius 
šokius. Pianinu paskambino jau
nos pianistės V. Valčiukytė ir N. 
Masiulytė. Deklamavo M. Ulduky- 
tė ir R. Kubiliūtė, ir skautės 
“Paukštytės”.

Akordeonu grojo G. Pimpė, o 
akordeonais duetą išpildė sesutės 
Siurblytės. Šventės užbaigoje kal
bėjo Apylinkės pirm. J. Janavi
čius, o Klūbo pirm. J. Jaunutis 
padėkojo visiems, padėjusiems šią 
Šventę surengti ir visiems į ją 
atsilankiusiems. Šventės dalyviai 
sportininkų kambaryje apžiūrėjo 
Klūbo laimikius; sudėtus nesenai 
p. šiukšterio pagamintose spinte
lėse. Į šventę atsilankė gana gau
sus būrys tautiečių. Reikia tikė
tis, jog šios Šventės ateityje to
bulės savo programa ir sutrauks 
dar daugiau jaunimo ir talkinin
kų iš kitų organizacijų. B.N.

LIETUVOJE
* Vilniaus Spartako futbolo ko

manda rugpjūčio mėn. 23 d. pas 
save žaidė su Islandijos futboli
ninkais.

* Lietuvoje buvo pranešta V-ji 
profsąjungų spartakiada. Po to 
Lietuvos sportininkai išvyko į 
VH-ją Sov. Sąjungos profsąjungų 
spartakiadą. Praėjusioje Sov. Są
jungos spartakiadoje čempionų 
vardus laimėjo Lietuvos krepšinio 
ir bokso komandos bei kai kurie 
pavieniai sportininkai.

* Per Sov. Sąjungos motociklų 
sporto pirmenybes Leningrade 
Lietuvos atstovai užėmė III-čią 
vietą. Pirmoji buvo Maskva, ant
roji — Estija.

* Kauno Bangos futbolo ko
manda, dalyvaujanti Sov. Sąjun
gos B klasės futbolo pirmenybėse, 
po eilės pralaimėjimų, sugriebė 
3 pergales iš eilės.

* Kauno Žalgirio krepšininkai 
šių metų Sov. Sąjungos pirnieny-

ŠACHMATAI
SYDNEY

Sydney lietuvių sporto klūbo 
metinis šachmatų turnyras jau 
eina prie galo. Praėjusių metų 
turnyro laimėtojas V. Liūgą pra
lošė vieną partiją Dr. L Venclo
vų!, o kitoje, atidėtoje partijoje 
su V. Patašium, atrodo, neturi ga
limybės laimėti. Didžiausią staig
meną šiame turnyre padarė R. 
Jočys, laimėdamas prieš Dr. I. 
Venclovą, kuris iki šio laiko buvo 
laimėjęs 7 partijas iš eilės ir at
rodė tikriausiai taps šio turnyro 
nugalėtoju. Dabartinėje padėtyje 
turnyrą laimėti turi galimybės ir 
V. Patašius, taip pat pralošęs tik 
vieną partiją. — O — O

ŠACHMATAI
PADĖJO NELAISVĖJ

1947 metais vokiečių šachm. 
meisteris J. Fruhauf, grįžęs iš ru
sų nelaisvės, pasipasakojo, kad 
jis, būdamas Lietuvoje, Šiaulių 
belaisvių stovykloje, bandė pasi
reikšti kaip šachmatininkas. Jį pa
stebėjo stovyklos prižiūrėtojai, 
taip pat šachmatų mėgėjai. Tuoj 
atsirado tarp meisterio ir prižiū
rėtojų ne tik šachmatiški, bet ir 
šiaip geri santykiai. Pagaliau sto
vyklos viršininkas sudarė jam są
lygas grįžti į laisvę. “Mane išgel
bėjo šachmatai!” — pareiškė 
meisteris Fruhauf. Turbūt, šis 
žmogus šachmatų niekad nemes —

V.A.

bėse užėmė Vll-tą vietą iš 16 
komandų. Vilniaus Spartakas liko 
pirmenybių uodegėlėje ir iškrito 
iš aukštosios (A) klasės. Rygos 
ASK komanda buv. Sov. Sąjun
gos meisteris (1959 m. ir anks
čiau) šį kartą liko tik V-je vieto
je. Dabar pirmenybėse sau lygių 
neturi Maskvos CASK (armijos) 
penketukas, kuris yra “prisižve- 
jojęs” aukštaūgių žaidėjų.

• *’• •'••**•*••**•*«**••'«»*«»*•#*••*« •'♦•'•••♦♦'•♦•♦♦'••'♦•'♦♦’♦♦‘♦♦’••'♦♦'♦♦•♦•'i i

SPECIALUS PRANEŠIMAS
NAUJAS BŪDAS SIUNTINIAMS

Į LIETUVĄ SIŲSTI

Nuo 25 vasario 1961 metų, siuntiniai užsakyti per Baltic Stores 
Ltd., pasieks siuntinio gavėją laike 4 savaičių.

TAIP PAT, SIUNČIAME SIUNTINIUS Į 
ESTIJĄ, LATVIJĄ, LENKIJĄ, RUSIJĄ, SIBIRĄ, UKRAINĄ.

SIUNČIAME TIK GERIAUSIOS RŪŠIES PREKES 
UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ.

Medžiagos, avalynė, vaistai, maistas, gatavi rūbai, oda ir visa 
kita, ką galima siųsti su Intourist leidimu. Kiekvieno siuntėjo 

pageidavimai patenkinami.

[vairūs paaiškinimai ir informacijos teikiama veltui.

Mielai pasiunčiame ir pačių siuntėjų paruoštus siuntinius.

Baltic Stores Ltd.,
(Z. JURAS).

VIENINTĖLĖ LIETUVIŠKA SIUNTINIŲ BENDROVĖ 
ANGLIJOJE.

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2.
ENGLAND

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS
GARANTUOTAS

KULTŪRINĖS ŽINIOS
JUOZAS GIRNIUS. Tauta ir 

Tautinė ištikimybė. Aplankas ir 
viršelis dail. Sigito Ramanausko. 
320 psl. Išleido Į laisvę fondas lie
tuviškai kultūrai ugdyti. Leidinys 
Nr. 2, 1961 m. Stambiosios turinio 
dalys: A. Tauta; B. Tautinė ištiki
mybė svetur; C. Tautinės ištiki
mybės pagrindai; D. Rezistencinis 
tikėjimas kaip tautinės ištikimy
bės siela. Knygą reikia skaityti 
įsigilinant į minčių pasaulį. Lei
dinys kultūringas ir gražus.

*

PROF. 1G. KONČIUI sukako 
75 m. Jo nuopelnai dideli Lietu
vos moksle, ypatingai etnografijos 
srity. Daug dirbo skautų organi
zacijoje. 1941 m. bolševikų buvo 
suimtas, išvežtas j Minską ir šau
dant kalinius prie Červenės išliko 
gyvas. Nįatseniai Nidos leidykla 
išleido jo “žemaičių šnekas”. Da
bar jubiliatas gyvena Bostone, 
Mass.

DAIL. VIKTORAS ANDRIU
ŠIS, pasižymėjęs, kaip nepapras
tai gabus dekoratorius, ilgametis 
Lietuvos valstybinio teatro vy
riausias dailininkas, davęs nepa
prasto grožio ir augšto menišku
mo dekoracijų, ’tremtyje — Vo
kietijoje taip pat dekoravęs lie
tuvių tremtinių operą ir kelis 
dramos pastatymas, taip gi ir at
vykęs Amerikon dekoravęs ir dra
mos, ir baleto, ir švenčių scenas, 
— turėjęs prieš kelis metus stru
mos operaciją dabar gavo prie
puolį ir visiškai neteko regėji
mo. Tai baisi žmogaus tragedija, 
o ypač — dailininko, kuriam re
gėjimas yra nepaprasto svarbu
mo. Nuoširdi užuojauta, bet ji 
nieku nepalengvins didelės daili
ninko nelaimės. Nebent būtų gali
mybė dailininkui įstatyti naujas 
akis, kurių operacija, tačiau, ne
paprastai yra brangi. O vis dėlto 
reikėtų bandyti grąžinti dailinin
kui regėjimą, kuris yra už vis 
brangiausias.

DRAUGIŠKIAUSIAI IR PIGIAUSIAI JUMS PATARNAUS

RADFORD’S FLORAL SERVICE
<■ Vainikai laidotuvėms, dovanų krepšiai ir kitos rinktinei gėlės 
X Siuntimas į užsienius.

117 CABRAMATTA ROAD, CABRAMATTA, Tel.: UB 1617
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Tel. UJ 5727 £

čia kaip tik išsiryškina mūsų ant
rasis uždavinys — išlaikyti save ir 
jaunąją kartą susipratusiais lietuMokykimės

tis 4 psl.)

Mums gyvenantiems laisvame 
pasaulyje tenka du uždaviniai.

Pirma — aktyviai dalyvauti ko
voje už Lietuvos nepriklausomos 
valstybės atstatymą.

Antra — ne tik patiems išlikti 
susipratusiais lietuviais, bet išlai
kyti lietuvybei ir jaunąjaą kartą.

Siekiant pirmojo tikslo privalo
me parodyti daugiau energijos ir 
veiklumo išnaudojant kiekvieną 
progą reikalauti panaikinti mūsų 
tautai padarytąją žąlą ir atstatyti
Nepriklausomą Lietuvos valstybę. 
Žmonijos atmintis yra menka, o gi 
dažnai politiniais sumetimais ne 
vienas smurto aktas yra užtušuo
tas ir užmirštas.

Gyvename istorinį laikotarpį ka
da kiekvienu momentu gali įvykti 
didžiulių sukrėtimų ir permainų. 
Tik tokiomis progomis sumaniai 
pasinaudojus mūsų tauta vėl galės 
atgauti laisvę. Po pirmojo pasau
linio karo, Nepriklausomos Lietu
vos kūrimosi metu, mūsų to meto 
išeivijos moralė ir materialinė pa
gelba buvo ypatingai reikšminga. 
Jei pasikartotų panaši padėtis da
bartinės išeivijos pareiga būtų dar 
daugiau prisidėti atstatant Naują
ją Lietuvą.

Ruoštis tam turime iš anksto ir

viais, kad mūsų negausi ir išsimė
čiusi išeivija nenuskęstų svetim
taučių jūroje, turime įsisąmoninti, 
kad ne tautos gausumas bei jos 
politinė bei ūkinė galybė įamžina 
jos vardą žmonijos istorijoje. Bū
dami maži, nepajėgūs privalome 
ugdyti savo kokybę — turime aug
ti aukštyn kultūriniai, turime 
branginti tai kas sava.

Jaunosios kartos nutautėjimo
pavojus yra ypatingai didelis. Jei 
savoje valstybėje tautiniam auklė
jimui teigiamos įtakos turėjo vi
suomenė, tai šiandieną — išeivijo
je, norint išlaikyti mūsų jaunąją
kartą lietuviais, pirmą vietą užima 
šeima. Jei šeimoje vaikas įpras 
lietuviškai kalbėti ir galvoti, jei 
šeimoje jis ras tinkamą tautinę 
aplinką tai kad ir svetimą mokyk
lą lankydamas ir svetimus drau
gus turėdamas jis netaps savo tau
tai “mirusia siela”. Tad lietuvių 
tėvų uždavinys yra sunkus ir at- 
sakomingas. Tėvų įkvėptą lietuviš
kumą padeda tvirtinti kad ir silp
na lietuviška mokykla ir jaunimo 
organizacijos. Jaunimui yra būdin
gas noras ieškoti kitų šalia tėvų 
autoritetų, veikti savo bendraam
žių ratelyje suaugusiems įprastu 
būdu. Būdingiausia tokio veiklu
mo forma yra skautų, sporto, me
no ar kurios kitos srities organi
zacijos.

M.K. ČIURLIONIS prancūzo 
veikale. Prancūzų meno kritiko 
Raymond Nacenta knygą “School 
of Paris” angliškam vertime iš
leido New York Graphic Society. 
Knyga yra plati istorinė apžval
ga vadinamos Paryžiaus Mokyklos 
dailininkų. Leidinys didelio forma
to, daug spalvuotų reprodukcijų, 
diagramų, dailininkų atvaizdų, 
biografijų. Bendrojoj knygos da
ly suminėtas ir mūsų Čiurlionis, 
nors jis Paryžiaus mokyklai ir 
nepriklausė ir negalėjo priklausy
ti. Ten, kalbant apie abstraktistą 
rusų dailininką Kandinskį, rašo
ma ir apie Čiurlionį, kaip apie pa
tį pirmąjį abstrakčios tapybos 
dailininką.

★

JONO MEKO naujas eilėraščių 
rinkinys “Gėlių kalbėjimas” jau 
išėjo. Išleido Lietuvių Studentų 
Santara. Viršelį ir skyrių vinjetes 
piešė Vytautas O. Virkau.

Tai kukliai, bet ir gražiai išleis
ta 52 psl. poezijos puokštė, savo 
eilėraščių forma ir temų pobū
džiu visai nepanaši į pirmąjį Jo
no Meko poezijos rinkinį “Seme- 
niškių idiles”. Tai kalba už poeto 
nesustingimą ir ieškojimą naujo.

Pastarajame rinkiny Jonas Me
kas labai trapioj, labai skaidrioj, 
tiesiog stiklinėj formoj išdainuoja 
gėlių, o drauge ir žmogiškosios 
buities trumpą, bet džiaugsmingą 
žydėjimą. Meilės motyvas, vyku
siai pinamas su kitais, atneša kny- 
gelėn kažkokios prarastos ir pra
randamos laimės nostalgiją.

★

BRONYS RAILA yra paruošęs 
antrą tomą savo raštų. Pirmasis, 
“Tamsiausia prieš aušrą”, pernai 
išleistas Čikagoje.

★

A. TYRUOLIO sonetų knyga 
“Sacra Vita” jau atspausdinta.

★

A. BARONO premijuotasis vei
kalas “Lieptai ir bedugnės” jau 
spausdinamas pranciškonų spaus
tuvėje Brooklyne. Turės 400 pusi. 
Leidžia Romuvos leidykla.

DR. J. GRINIUS parašė apie 
lietuvių literatūrą straipsnį pran
cūzų kalba kolektyviniam leidi
niui “Pasaulinė literatūra”, kurią 
jau išleido Paryžiuje leidykla 
“Librairie Aristide Quillet”. 
Straipsnis atspausdintas ir atski
ru atspaudu. Jis apima lietuvių 
literatūrą nuo pradžios iki pasku
tinių dienų. Paliečiami ir sovieti
niai lietuvių rašytojai. Straipsnis 
iliustruotas kaikurių rašytojų fo
tografijomis ir rankraščių nuo
traukomis.

★

DR. V. ČEPAS apdovanotas 
vengrų skautų jubilėjaus meda
liu už nuopelnus tremtinių skau
tų veiklai.

*

LATVIŲ KNYGOS SKAIČIAIS. 
"Laiks”, Amerikos latvių laikraš
tis, paskelbė palyginamąją statis
tiką grožinės literatūros origina
lių leidinių tremtyje ir sovietų 
okup. Latvijoje.

1960 m. laisvieji latviai išleido 
20 rašytojų 23 knygas. Per tą 
patį laiką sovietai Latvijoj išlei
do 32 rašytojų 34 knygas. Lat
vių tremtyje yra apie 100.000, o 
Latvijoje pagal 1959 m. surašinė
jimą — 1,3 mil.

Australijos latvių centrinio ar
chyvo metraštyje “Archiva” skel
biama, jog per pastaruosius pen
kerius metus laisvieji latviai išlei
do 1.007 knygas, iš jų 622 gro
žinės literatūros veikalai. Viduti
niškas knygos egzempliorių skai
čius — apie 1.000.

★

PREL. M. KRUPAVIČIAUS at
siminimai “Kunigas Dievo ir žmo
gaus tarnyboje” turės per 700 
pusi. Spausdina “Draugo” spaus
tuvė.

*

E. TURAUSKAS yra pradėjęs 
rašyti savo atsiminimus.

| CABRAMATTA HOTEL |
❖ Tel. UB 1619 £
Y moderniikiauiiai vieibutii prie Cabramattos gelžinkelio tilto. ¥
X Geriausias RECHES alus ir pilnas pasirinkimas vietinių ir už-
X sieninių gėrimų. Užsakymai pristatomi į namus. Vakarais — X
X gera muzika. Y

t.t
t.t

::

t.t

B
B

BUVUSI "R O T A”, DABAR —

STATION DELICATESSEN
92 BROMFIELD ST„ CABRAMATTA

SIŪLO JUMS GERIAUSIUS SKANĖSTUS IR MAISTO 
PRODUKTUS.

Užsakymai pristatomi į namus.
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6 MŪSŲ PASTOGĖ 19ėl m. spalio 17 d.

M(lSŲ PASTOGĖ
PASKUTINĖ PROGA 

PAMATYTI 
BATUOTĄ KATINĄ 

SPALIO 22 D. 
DAINAVOJE

Lietuvos prekybos laivyno jūrų kapitonui 
Feliksui Marcinkui mirus, 

liūdinčiai ŽMONAI, ŠONUI ir DUKRELEI 
reiškiame užuojautą

Lapsiu šeima

PATIKSLINIMAS
MELBOURNE

Šio mėnesio 21 d. 4 vai. 30 min. 
Lietuvių Namuose Įvyks šių metų 
paskaitų ciklo paskutinė paskaita, 
kurių skaitys inž. V. žižys tema 
“Lietuvių senovė šių dienų kasi
nėjimų šviesoje”.

Dr. šurnienės paskaita šio mė
nesio 7 d. apie fiziologines šir
dies ligų priežastis patraukė gra
žų skaičių klausytojų. Paskaita, 
užtrukusi gerų valandų, buvo iš
klausyta su dideliu susidomėjimu. 
Gerb. prelegentė išsamiai ir vaiz
džiai išnagrinėjo širdies funkci
jas, anatomijų ir pagrindines šir
dies degeneracijos priežastis. 
Analoginių paskaitų daugiau!

M.P.I.

HOBART
Šj kartų tikrai gražus bendruo

menės būrys susirinko. Apylinkės 
Valdybos pirmininkas L. Sima- 
niautkat pradėjo minėjimų ir po 
trumpo žodžio pakvietė A. Kant- 
vilą paskaitai.

Paskaitininkas įtikinančiai kal
bėjo iš savo patirties priminda
mas, kaip svarbu žinoti savo tau
tos istorijų. Per tautos istorijų 
kyla pasididžiavimas savo kilme, 
sava kalba, atsiranda pasitikėji
mas, noras siekti kilnesnio, kultft- 
ringesnio gyvenimo. Kalbėtojas 
skaitęs laiškų iš Lietuvos, rašytų 
jaunos mergaitės, kuri klausianti, 
kokia šventė čia švenčiama rug
sėjo 8-tų dienų. Ji jau nežino ten, 
kad ši diena yra mūsų tautos is
torijos diena. Lietuvos istorija 
dabar tenai iškraipyta. Čia gi mū
sų lūpos neužrištos, mes laisvai 
galime sakyti, rašyti ir kalbėti. 
Tad mūsų pareiga plėšti tų melo 
skraistę nuo mūsų tautos istori
jos ir parodyti mūsų vaikams, 
mūsų pažįstamiems svetimiesiems 
jų tikrų, neiškraipytų.

Progresuojama ii- Hobarte. Mi
nėjimai darosi įvairesni, be pas
kaitos atsiranda jau ir meninė 
dalis. Jaunieji Gintaras, Dalia ir 
Jūratė Kantvilai gražiai padekla
mavo. Vyresnieji — Jurgis Vasi
liauskas griausmingai apdainavo 
Maironio žodžiais Trakų pilį, o 
ponia M. Vaičiulevičienė — Any
kščių šilelį. Ir kai Dalia su Jūrate 
pianinu paskambino, o ponia Ž. 
Simanauskienė padainavo žemai
tiškų liaudies dainų, pritardama 
pianinu, atrodė, minėjimas visai 
nusisekęs.

Buvo ir linksmoji dalis. Visus 
nustebino ir prajuokino J. Vasi
liauskas savo druliavimais, pri
tariant akordeonu V. Kalyčiui. Iš
girdome naujienų, pletkų, gandų 
ir istorijų apie save ir apie kitus. 
Na, o pabaigai šokiai ir žaidimai, 
lygiai kaip lietuviškoj gegužinėj.

Smagu, kad Apylinkės valdyba 
judina bendruomenės gyvenimą. 
Mums tik lieka šį jų darbų kas
kart skaitlingesniais atsilanky
mais įvertinti.

A.

DAR VIENAS KAPAS 
HOBARTE

Mūsų bendruomenė ir vėl nete
ko vieno savo nario, šio mėnesio 
7 d. mirė Juozas Andrašiūnas, pa
likdamas žmonų ir du sūnus. Ve
lionis buvo mažai žinomas, nes 
bendruomenės gyvenime beveik 
nedalyvavo. Tai buvo tylus lietu
vis, kurio kambarį puošė lietuviš
kas vytis ir kurio širdis ir ranka 
visada būdavo duosni, kai jį kas 
aplankydavo su aukų lapu ar ko
kia kita rinkliava. Palydėtas ne
didelio savo pažįstamų būrelio, 
Juozas Andrašiūnas palaidotas 
Hobarto kapinėse, toli nuo gim
tosios Dzūkijos.

K.

ADELAIDE
AKADEMIJA A.A. VLADUI

POŽĖLAI PAGERBTI
Rugsėjo 24 d. Australijos Lie

tuvių Teisininkų Draugija Lietu
vių Namuose surengė akademijų 
Draugijos kūrėjo ir žymaus vi
suomenininko advokato Vlado Po
žėlos mirties metinėms atsiminti.

Po įvedamojo žodžio, kurį pasa
kė ALTD pirmininkas B. Plokš
tis, platesnėje paskaitoje velionies 
gyvenimų įdomiai apžvelgė žino
ma Adelaidės visuomenės veikėja 
teisininkė E. Reisonienė.

Meninėje akademijos dalyje pa
sirodė solistė A. Gučiuvienė, pia
nistė D. Oldham, smuikininkas Pr. 
Matiukas ir poetas Pr. Pusdešris.

Visi išpildomieji dalykai buvo 
tikrai rūpestingai parinkti ir tik
rai tiko akademijos nuotaikai. 
Ypatingai giliai susirinkusius pa
veikė jautrios ir atitinkamoj nuo
taikoj išpildytos A. Gučiuvienės 
dainos (Visur tylu, Mirtis ir Mer
gaitė ir Svetur). Solistei ir smui
kininkui akomponavusi nuoširdi 
lietuvių bičiulė Dorothy Oldham 
piano solo paskambino R. Schu
man Arabesque ir Jono Zdanavi
čiaus tris lietuvių liaudies melodi
jas, pritaikintas pianui. J. Zdana
vičius prieš kiek laiko išvyko iš 
Adelaidės Amerikon. Jo kūriniai, 
kuriuos jis, vos išleidęs, atsiuntė 
D. Oldham, Adelaidėje buvo pas
kambinti pirmų kartų.

A.L.Ž.

BANKSTOWN
“Š.m. lapkričio 25 d. (šeštadie

nį) 7 vai. p.p. A.L.B. Bankstow
no, Sydnėjaus ir Cabramattos 
Apylinkių Valdybos “Dainavos” 
salėje ruošia šokių vakarų su links
ma ir gera programa, orkestru, 
bufetu ir vertinga loterija “Mūsų 
Pastogės” naudai.

Kiekvienas čia gardžiai pasi
juoks, pašoks ir pamatys ko iki 
šiol nematė visuose mūsų subu
vimuose. Bankstowno Apylinkės 
valdyba rūpinasi programa ir ad
ministracija.

— mz —

DĖKOJA

ALB Krašto Kultūros Taryba 
dėkoja Adelaidės Apylinkės val
dybai už padovanotas Čiurlionio 
ansamblio ir atskirų solistų įdai
nuotas juosteles, kurias buvo at
pirkusį iš Stuttgart radiofono Vo
kietijoje. Tai yra didelis lobis, ku
riuo per K.K. Tarybų galės nau
dotis Australijos lietuviai.

ALB K.K. Taryba

i
J
X

y.

A

WOLLONGONG
Š.m. rugsėjo 29 d. lėktuvu iš 

Lietuvos į Australiją atvyko po
nia M. Černiauskienė. Nemokėda
ma nė vienos svetimos kalbos ir 
jau 83 metų p. Černiauskienė lai
mingai pasiekė Sydney aerodro
mų. Čia ją pasitiko sūnus, marti

3 FETHERSTONE ST., (PRIEŠ POLICIJĄ) 
II AUKŠTAS, tel. 70-8023 

ir
380 SOUTH TERRACE (II AUKŠTAS), 

tel. 70-6644.
DARBĄ ATLIEKA PRITYRĘ UŽSIENIO 

KIRPĖJAI SPECIALISTAI. 
Lietuviams nuolaida.

J Batuoto Katino specialų spek
taklį vaikams, kuris įvyks spalio 
22 d. 6 vai. vak. Dainavos salėje, 
bilietai bus gaunami prie įėjimo. 
Bilietų kaina: vaikams — 4 šil., 
suaugusiems — 8 šil. Wollongong 
vaikams ir Camperdown savait
galio mokyklos mokiniams įėji
mas veltui.

Bankstowno Apylinkės
Kultūros Taryba

SYDNEY ATEITININKŲ KUOPA KVIEČIA JUS Š
i

LINKSMĄ ŠOKIŲ VAKARĄ
KURIS (VYKS SPALIO 21 D., ŠEŠTADIENI, 

BANKSTOWN DAINAVOS SALĖJE.

Programoje: “Rožytės”, madų paradas” ir kt.

Y Y Y Y 
? 

Y Y 
... XJūsų laukia gera muzika ir turtingas bufetas su užkandžiais. ,t.

A
(ėjimas tik 6 šil.

A

Pranešimai

ATEITININKAI STOVYKLAVO

Po pirmosios ateitininkų sto
vyklos, kuri įvyko rugsėjo 30 ir 
spalio 1 ir 2 dienomis, grįžome' 
pilni džiaugsmo ir gražių prisimi
nimų, nes stovykla tikrai buvo 
puiki.

Pirmiausia tenka padėkoti mū
sų broliams skautams, kurie lei
do naudotis jų palapinėmis ir ki
tais patogumais jų pačių žemėje 
Ingleburne. Gaila, kad neatvyko 
jaunimas iš kitų kolonijų, kurie 
greičiausiai pasibaidė kelionės, o 
gal nepasitikėjo mūsų stovyklavi
mo gabumais.

>: SPALIO 28 D. (ŠEŠTADIENI)

J DAINAVOS SALĖJE BANKSTOWNE

>■ SYDNEY SPORTO KLOBAS "KOVAS"

L
ŠOKIU VAKARĄ

- BALIU
žJ ŠOKIŲ METU RINKSIME “MISS KOVAS”

SPAUDOS BALIAUS KAPELOS MUZIKA

>: Pradžia 7 v.v.

j»: {ėjimas: studentams ir moksleiviams 5 šil.
visiems kitiems .............. 10 šil.J SYDNEY SPORTO KLCBO “KOVAS”

VALDYBA

Stovyklautojų susidarė apie trys 
dešimtys, iš kurių didesnę dalį 
apėmė vyriškiai. Daug jaunučių 
dalyvavo stovyklos atidaryme, bet 
vakariop grįžo į namus, tačiau 
dar daugiau jų atsirado sekantį 
rytų.
Sekmadienį sulaukėme virš šimto 

svečių. Visi dalyvavo popietinėse 
pamaldose galingai traukdami lie
tuviškas giesmes. Vakare linksmi
nomės šokdami ir dainuodami.

Pirmadienį po rytinių pamaldų 
ir pusryčių sporto aikštelėje “Ky
bartai” susikibo su “Lietuvos” 
rinktine žaisdami tinklinį. Laimė
jo “Lietuva”.

Taip ir nepajutom, kai jau vėl 
reikėjo nuleisti vėliavų paskutinį 
kartų, bent šiais metais. Atsisvei
kinant visi pasiryžom kitais me
tais suruošti dar didesnę ir įdo
mesnę stovyklą.

E.L.

PRANEŠIMAS
Pranešu, kad š.m. spalio 4 dieną 

dėl nuomonių skirtumų pasitrau
kiau iš Sydney Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugijos Val
dybos, kurioje buvau iždininkė.

J. Venclovienė

PLUNKSNOS KLUBO POSĖDIS
Plunksnos Klubo posėdis šau

kiamas p. V. Skrinskos namuose 
(7 Lemnos street, Homebush, 3 
min. nuo North Strathfield gelež. 
stoties) spalio 28 d. 6 vai. vak. 
Išklausysime “Baltaragio Malūną” 
ir pasikalbėsime aktualiais reika
lais. Nariai maloniai prašomi ne- 
sivėluoti. P.K. P-kas.

ARTĖJA ABITURIENTŲ
BALIUS

Kaip praėjusiais, taip ir šiais 
metais ALB visos trys Sydney lie
tuvių apylinkės valdybos su ponia 
N. Žygiene priešaky ruošiasi su
rengti tradicinį balių Sydney ir 
jo apylinkėse gyvenantiems abitu
rientams pagerbti.

Šį kartą minima balių norima 
surengti kaip galima iškilmingiau 
ir įdomiau su įvairia programa. 
Tuo reikalu pavesta rūpintis Ban
kstowno Apylinkės Valdybai, kuri 
stengsis kultūringai ir tikrai aka
demiškai surišti jaunus ir senus, 
tėvus ir vaikus, pažįstamus ir ne
pažįstamus, studijuojančius ir ne
galinčius studijuoti, ir visus tuos,

kurie supranta, kad mokslas yra 
labai vertingas, brangus ir ne taip 
jau pigiai pasiekiamas dalykas.

Jaunimas — abiturientai bus 
apdovanoti vertingomis dovano
mis ir gražiai pavaišinti.

Minimas abiturientų balius nu
matomas 1962 m. sausio pradžio
je. Tiksli data ir vieta bus pas
kelbta vėliau. Tuo tarpu reikia su
registruoti visus abiturientus. 
Ypatingai kreipiamas didelis dė
mesys į tėvus, kurie patys užre
gistruotų savo abiturientą,-tę. Ši 
registracija reikalinga numatytų 
dovanų parengimui ir paskirsty
mui. Registruotis šiuo adresu: te
lefonu — UW 5072 nuo 5,30 vai. 
p.p. iki 10 vai. p.p.; laišku — Mr. 
M. Zakaras, 10 Onslow Street, 
Canterbury, N.S.W.

M.Z.

RINKLIAVA
A.L.B. Bankstowno apylinkės 

valdyba š.m. spalio 21 ir 22 die
nomis (šeštadienį ir sekmadienį) 
organizuoja piniginę rinkliavą lė
tos Vasario lietuvių gimnazijai 
paremti ir pasilikusiems Vokieti
joje seneliams bei ligoniams šelp
ti.

Pinigų rinkėjai aplankys kiek
vienų tautietį su atitinkamu au
kos lapu. Tad maloniai prašoma 
visų neatsisakyti paaukoti keletą 
šilingų būtinai reikalingiems 
aukščiau pažymėtiems tikslams.

Tenelieka mūsų šaukiantis bal
sas tyruose be vaisių!

A.L.B. Bankstowno Apylinkės
Valdyba

Skaitytojai pasisako

ir vaikaičiai. P. Černiauskas gy
vena Port Kembla ir turi savo 
laikrodžių krautuvę.

Tų pačių dienų laivu “Sydney” 
pas savo seserį B. Baltramiejū- 
nienę atvyko p. M. Vaitkevičienė. 
P. Vaitkevičienė Sibire praleido 
16 metų, vėliau grįžo į Lietuvą, o 
iš Lietuvos persikėlė gyventi į 
Lenkiją.

2 PUIKIAUSI MOTERŲ SALIONAI 
BANKSTOWNE

FRANK'S

ATSIŲSTA PAMINĖTI

KARYS, pasaulio lietuvių karių 
-— veteranų mėnesinis žurnalas 
Nr. 7 rugpjūčio-rugsėjo mėn. 1961 
m. Turinyje: P. Alšėnas — Parti
zanų dvasios aidai, Z. Raulinaitis 
— Aisčiai karinės istorijos švie
soje, O. Urbonas — Didžiojo Šiau
rės karo frontas Lietuvoje ir kt. 
Leidžiamas JAV, 916 Willoughby 
Ave., Brooklyn 21, N.Y. Kaina 
metams 6 dol.

Į LAISVĘ, Lietuvių Fronto Bi
čiulių trimėnesinis politikos žur
nalas. 1961 m. liepos mėn. Nr. 25. 
Šiame numeryje: A. Damušis: 
Laisvės kovų pirmasis veiksmas, 
Leonas Prapuolenis: Tautos isto
rinio laimėjimo sukaktis, Z. Ivins
kis: Rusifikacija — rusų verži
mosi į Vakarus pagrindinis vei
ksnys ir kt. Išeina Amerikoje, 
1936 S. 49 Avė., Cicero 50, III. 
Kaina metams 3 A. svarai.

SPEKTAKLIS
IR JO AMŽIUS

šeši scenos menui atsidavę Ade
laidės Lietuvių Teatro aktoriai, 
būtent, B. Jonavičienė, S. Kanie- 
nė, A. Gutis, Z. Kučinskas, A. Pet
rikas ir B. Rainys, režisieriui J. 
Gučiui vadovaujant, repetuodami 
po du kartu savaitėj, ruošėsi dvi
veiksmei A. Škėmos dramai “Žva
kidė”. Š.m. rugsėjo 15 d. “Žvaki
dė”, padedant dailininkui S. Ne- 
liubšiui ir dekoruojant A. Kudir
kai, buvo pateikta Adelaidės lie
tuvių visuomenei.

Pora šimtų žmonių atsilankė į 
“Žvakidės” premjerą, pasižiūrėjo 
lietuviško veikalo, paplojo akto
riams, apdovanojo gėlėmis ir išsi
skirstė kasdienybėn pasinerdami.

Kai choras išmoksta kurių nors 
naujų dainą, ji laikosi choro re
pertuare gana ilgai ir dainuojama

APIE 80-PROCENTINJ 
GALVOJIMĄ

Atokiai gyvenančiam nuo cen
trų ir ginčų daug kas lieka neaiš
ku. P. Šliogeris “Tėviškės Aidų” 
36 nr. palietė aktualius mūsų rei
kalus, visas negeroves sukrauda
mas Krašto Valdybai ir taipgi ats
kiriems asmenims. Niekas jų ne- 
pagirs, jeigu ir jie savo atviru 
galvojimu įnešė į mūsų bendruo
menės tarpą nesugyvenimo daigų. 
Betgi kartu reikia stebėtis, kai 
tartum iš piršto išlaužiant operuo
jama savoms mintims paremti net 
80 procentų visų tautiečių.

Aštuoniasdešimt nuošimčių ar 
didelės daugumos sąvokas tenus- 
tato tik balsų skaičius demokrati
niu principu patiekus konkretų 
klausimą. Kas liečia p. Šliogerio

priekaištą Krašto Valdybai, kam 
leido spausdinti M. P-je mintis, 
neatitinkančias net 80 procentų 
bendruomenės narių, dar būtinesni 
balsavimo daviniai.

Gi kai p. Š. “Mūsų Pastogės” 
savaitraštį — tą vienintelį pionie
rių, išvarusį gilią tautinės kultū
ros vagą, paverčia vienybę skal
dančiu įrankiu ir dar laikant jį 
“vienu iš silpnesnių”, taipogi įsi- 
žeisime jo prenumeratoriai.

Ta pačia proga visiems žmo
gaus nelygumo traktuotojams bei 
meilės ir pagarbos per prievartą 
šalininkams patartume iš savo pu
sės gerai įsisąmoninti į Lietuvių 
Chartą, kuri užakcentuoja ne pa
žiūras, bet žmogų — lietuvį.
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atvejų atvejais. Kai Tautinių Šo
kių Grupė paruošia naujų tautinį 
šokį, jis irgi ilgai šokamas. Ta
čiau kai Teatras paruošia mums 
scenos veikalų, scenoj jis gyvena 
tik porą valandų, o po to užkasa
mas praeities dulkėse. Jeigu bent 
pusė visų adelaidiškių norėtų pa
sigėrėti lietuviško teatro vaidyba, 
kiekvieną jo veikalą tektų statyti 
bent keturis kartus. Deja, tokių 
norų adelaidiškiai neturi.

Kiekvieno, kad ir kukliausio, 
scenos veikalo paruošime sutelk
tos eibės darbų. Aktoriai turi ne
tik išmokti savo rolę; jiems reikia 
įsigyventi į vaizduojamąjį asme
nį, persiimti visa veikalo idėja ir 
suteikti gyvybės vaizduojamam 
asmeniui. Scenai reikalingi specia
lūs drabužiai, dailininkas prvalo 
paruošti dekoracijas, kurios ir la
bai taupant, be kūrybinio darbo 
reikalauja atitinkamų medžiaginių 
išlaidų. Ir po viso to ilgo, sūdė-

tingo bei išlaidingo pasirengimo 
Teatrui tėra galimybės pastatyti 
veikalą tik vieną kartą ir po to jį 
nurašyti į nuostolius.

Viešuose pasitarimuose ir pri
vačiuose pokalbiuose mes sielvar
tavome, kad Adelaidės Lietuvių 
Teatras neduoda visuomenei jokio 
veikalo. Teatras yra, jis gyvena 
ir gali visai gerai vaidinti, bet 
nėra pakankamai visuomenės, kuri 
šitais vaidinimais domėtųsi ir duo
tų galimybės teatrui su savo pa

ruoštu spektakliu gyventi kiek il
giau. Kažkas ir kažkur šiuo at
veju netvarkoje.

Atiduodami didžiausią pagarbą 
aktoriams, režisieriui ir visiems, 
besisielojantiems Adelaidės Lietu
vių Teatru, turime vilties, kad bus 
atrasti būdai, duodą dvasinio ir 
medžiaginio pagrindo sėkmingiau 
puoselėti lietuvišką scenos meną. 
Ii- šiuo atveju reikia ieškoti kelių 
į platesnes adelaidiškių mases.
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GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI

M. LUCAS & CO.
56 YARRARA ROAD, PENNANT HILLS, N.S.W. 

Tel. 84 2272
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS 

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
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