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AR NESAME 
SKOLINGI?
Anų dieną susitikau savo bi

čiulį, Sydney lietuvių Dainos cho
ro dirigentą p. K. Kavaliauską. 
Susėdę prie kavos puoduko įsi
kalbėjom. Pokalbyje paliesti ir 
mūsų lietuviikojo gyvenimo rei
kalai. Stebėtasi, kiek nedaug žmo
nių aktyviai jungiasi į mūsų lietu
višką judėjimą išeivijoje. Niekaip 
negaliu užmiršti p. Kavaliausko 
žodžių, kurie turėtų sujaudinti 
kiekvieno tauraus lietuvio širdį. 
K. Kavaliauskas kalbėjo: “Visi 
mes esame mūsų tėvynės Lietu
vos vaikai, jos išauginti ir išmo
kyti. Kas mes ir mūsų vaikai esa
me, už tai tegalime būti dėkingi 
ir drauge skolingi tik mūsų tėvy
nei. Neskaitant to, kad mes nau
dojomės jos sukurtomis kultūri
nėmis sąlygomis, bet ne vienas iš 
mūsų net mokslus išėjo, profesi
ją įsigijo jos lėšomis. Už tai aš vi
są laiką jaučiuosi labai daug Lie
tuvai skolingas. Jeigu būčiau Lie
tuvoje, mano visas laikas ir dar
bas būtų pašvęstas vien Lietuvai 
ir lietuvių tautai. Čia aš dirbu ki
tiems, bet savo laisvalaikį ir jėgas 
pašvenčiu lietuvybei neišmokėtos 
skolos vardan. Žinau, kad aš nie
kad neatsilyginsiu, kiek jaučiuo
si skolingas, bet kito kelio tuo 
tarpu neturiu”.

Taip galvoja ir dirba šviesus 
ir sąmoningas lietuvis, kuris savo 
žodžius patvirtina darbais. Aš ne
sakau, kad jis tėra vienintelis, 
taip giliai supratęs savo asmeni
nį sąryšį su visa tauta. Paminiu 
ji čia todėl, kad jis taip gražiai 
tą asmeninį ryšį nusako ir jį sie
ja su savo sąžine. O tai yra tik
rai ne kasdieniškas atvejąs.

Kas iš mūsų nėra skolingas 
Lietuvai? Ne tik mes, kurie au
gome ir brendame Lietuvoje, bet 
net ir tie, kurie Lietuvos neatsi
mena arba iš viso nėra joje buvę. 
Mes patys, iš Lietuvos atsinešę 
platesnį ir šviesesnį žvilgsnį į pa
tį gyvenimų, lenkiame ir savo 
vaikus ta pačia kryptimi, nekal
bant jau apie pačių lietuvybę. Jei
gu šiandie mūsų visų vaikai be
veik be išimties veržiasi arba stu
miami į augštesnį mokslą, tai yra 
tėvynėje pasėtos sėklos vaisiai. ..

Esame skolingi, bet kiek iš 
mūsų šių skolų jaučia ir stengiasi 
ja vienokiu ar kitokiu būdu iš
lyginti? Čia yra ne vien tik pa
reigos, bet greičiau sąžinės daly
kas. Sis klausimas niekad nebū
tų keliamas namuose, nes ten ką 
bedarytume, viskas krautusį tau
tos ir tėvynės sąskaiton, tad ir 
pati skola mūsų gyvenimu ir dar
bais savaime išmokama. Tuo tar
pu čia mes galim mokėti ar nemo
kėti. Tas priklauso nuo mūsų są
moningumo ir sąžinės. Juo žmo
gus sąmoningesnis ir šviesesnis, 
juo jautriau jis reaguoja į šitą mo
ralinį imperatyvų. Niekas nėra 
policinėmis priemonėmis verčia
mas vykdyti moralinius įsiparei
gojimus. Tačiau sąmoningi ir dė
kingi sūnūs visados stengiasi sa
vo tėvams parodyt savo dėkin
gumą ir meilę darbais, lygiai to
kio pat dėkingumo ir meilės iš 
kiekvieno pasaulyje lietuvio tiki
si pati tėvynė. Drauge su dėkin
gumu atsiskleidžia ir skolingumo 
jausmas. Gi kas tokią skolą šir
dy nešioja, tas tikriausiai jieškos 
kelių ir būdų jai išlyginti. Men
kas ir žemas tas vaikas, kuris tė
vų padedamas išėjęs į gyvenimą

NKVD ĮSAKINĖJA. <
SAUGUMO POLICIJOS VIRŠININKAS DUODA TEMAS RAŠYTOJAMS

Būtų neįtikėtina ir tiesiog ne
įmanoma, kad betkuriame Vaka
rų krašte į rašytojų susirinkimų 
ateitų slaptos politinės policijos 
ar karinės žvalgybos viršininkas 
ir imtų nurodinėti rašytojams, ko
kias temas jie turi savo kūriniam 
pasirinkti. Tačiau kaip tik toks 
dalykas atsitiko neseniai Vilniu
je.

Komunistų partijos priežiūroje 
veikianti rašytojų draugija buvo 
sušaukusi pasitarimų apsvarstyti 
“gynybinės - karinės tematikos 
klausimų”. Į pasitarimų atėjo 
Valstybės Saugumo Komitete 
(rusiškai •— KGB, anksčiau • - 
NKVD, dar anksčau — Čeką) 
viršininkas A. Randakevičius ir 
išdėstė rašytojams, apie kų jie tu
ri kurti apysakas, romanus, poe
mas. Būtent, negana esu rašyti 
apie buvusius uniformuotus ka
rius. Reikia daugiau ir gražiau pa
rašyti apie ... “liaudies gynėjus”, 
tai yra civilinius NKVD kariuo
menės talkininkus, kovojusius 
prieš partizanus. Tie “liaudies gy
nėjai” rusų buvo vadinami “is
trebiteli”, tai yra, naikintojai, o 
lietuviai vadino juos sutrumpin
tai ir niekinamai — “stribais”. 
Jie dabar turės būti Lietuvoje ra
šysimų romanų ir poemų hero
jais.

Tokio raginimo priežastis, pasi
rodo, esanti Vakaruose pasiro
džiusi (tokia dar negausi) litera
tūra apie Lietuvos laisvės. kovas. 
Vyriausiasis čekistas Lietuvoje 
atvirai tų nurodė. Sako: “Užsie
nyje amerikiečių doleriais lei
džiamas visoks šlamštas, kuriame 
iš priešo pozicijų iškraipytai at
vaizduota klasių kova Lietuvoje.

MŪSŲ PASTOGĖ 
DĖKOJA

žemiau išvardintiems asmenims 
ir -organizacijoms, nuoširdžiai jų 
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M.P.' Administracija

užmiršta savo tėvus, karštančius 
vienatvėje ir net skurde. Austra
lijoje daug ko mes galime pasi
mokyti, bet čia galiojantis tėvų 
ir vaikų santykis mus gąsdina. 
Lygiai žemas ir tas tėvynės sūnus, 
kuriam asmeniniai patogumai 
svarbesni, už tautinius interesus. 
Ir mano pradžioje paminėtam bi
čiuliui (o tokių yra ne vienas!) 
tikriausiai būtų daug maloniau ir 
asmeniškai net produktyviau sa
vo laisvų laiką praleisti prie kny
gos, šeimoje, teatre ar koncerte, 
negu kas savaitę po kelis kartus 
dangintis į repeticijas, erzintis su 
žmonėmis. Čia ne nuopelnų me
džiojimas ar garbės siekimas — 
kiekvienas, dirbdamas lietuvišką 
darbą, temoka tik skolą savo tau
tai ir savo tėvynei. O tai yra ne 
tik tauraus lietuvio, bet ir gar
bingo žmogaus kilnus bruožas.

V. KAZOKAS 

... Banditų vadeivos ... — atvaiz
duojami kaip didvyriai”.

“Literatūrinį atkirtį” kurti ra
šytojus jis graudeno dar ir tais 
motyvais, kad “imperialistai ir jų 
žvalgybos daug dėmesio skiria Ta
rybų Lietuvos teritorijai”, ir kad 
tarp tų “imperialistų” priemonių 
esu ir “mėginimai panaudoti tu
rizmų žvalgymo tikslams”. (LNA)

RAŠYTOJAI IR
KOLCHOZINĖ TEMA

Kai buvo minima Vilniaus "iš
vadavimo sukaktis” (liepos 13 
d.) vilnietis poetas J. Macevičius, 
apie rašytojus kalbėdamas, pažy
mėjo, kad kolchozinio kaimo gy
venimo klausimai rašytojams 
esanti sunki tema. Girdi, toji te
ma jaudina ir ji jau esanti įkū
nijama daugeliu atvejų naujuose

Nors tu vargšas, ar turčius bebūtum, 
Ar pasenęs, ar gimęs kitur, 
Ar šaly svetimoje supūtum, 
Bet neniekink Tėvynės svetur!

Kad tau pergalės laurus uždėtų, 
Duotų plotus didžiulius dvarams, 
Kad ir kalnus auksinius žadėtų, 
Nesiduok svetimiesiems kerams!

Tegul mato pasaulis, ir girdi, 
(Tik ‘ " ........
Kad 
Kad

kalbos nepamirški savos!), 
turi tu lietuvišką širdį, 
tu vaikas esi Lietuvos!

Jei likimo ironijos lemta 
Nebegrįžti Tėvynėn daugiau, 
Prisiminki Žemelę tą Šventą, 
Ir numirti tau rasis lengviau...!

1956.11.25, Vilnius.

Sis eilėraštis atsiųstas iš Lietuvos. 
Autorius nepasirašęs.

KANADOS ŪKININKAI 
nemoka pajamų mokesčių ir daž
nai apeina įstatymus, tačiau jokio 
spaudimo jiems nėra daroma. Iš 
550.000 ūkininkų Kanadoje mo
kesčius moka tik 66.000. Visi kiti 
laikomi neturėję užtektinai paja
mų. Pvz. Quebeco prov. užregist
ruota tik 766 ūkininkai, mokėję 
mokesčius, nors visų ūkininkų pa
jamos siekė S420 mil. Panašiai 
yra ir kitose provincijose. Dauge
lis ūkininkų nemokėjimų mokes
čių laiko legalia savo teise, ir vy
riausybė perdaug nesistengia tų 
mokesčių išreikalauti.

Britų Commonwealth ministerial 
pirmininkai posėdžiaus rugsėjo 10 
d. Svarbiausia šios min. pirm-kų 
konferencijos misija apsvarstyti 
padėtį Anglijai įstojus į Bendrųjų 
Europos Rinkų.

Rugpjūčio 5 d. Los Angeles 
mieste mirė garsioji filmų artistė 
Marilyn Monroe. Jos gydytojas tei
gia, kad Marilyn mirė apsinuodi
jusi barbitūratais. Policija įtaria 

kūriniuose. Tačiau iš to daugelio, 
Macevičius tegalėjo suminėti tik 
tris rašytojus — prozaikus, J. 
Avižių, J. Baltrušaiti ir V. Rimke
vičių. Pirmasis kuria naujų roma
nų “Kaimas kryžkelėje” — čia 
vaizduojama kaimo pasikeitimas 
— sukolchozinimas nuo 1953 m. 
J. Baltušis kuriųs “Parduotų va
sarų” antrųjų dalį ir romanų 
“Paskutinės mišios”. Prozos kny
gų iš kaimo gyvenimo rengia ir 
V. Rimkevičius. Pagaliau, Mace
vičius pats kreipėsi į žemdirbius 
kolchozininkus, prašydamas jų 
nuomonės apie rašytojų, dailinin
kų, muzikų kūrinius. Laukiama 
žemdirbių pasisakymų, iš Macevi
čiaus paskatinimų lengva susida
ryti įspūdį, kad kolchozininkai nė
ra linkę artimiau bendrauti su 
kūrėjais ir dalintis mintimis apie 
jų kūrybų. (E) 

2 85 g & g
jų nusižudžius. M. Monroe buvo 
viena iš populiarių filmų žvaigž
džių, paskutiniu metu pradėjusi 
blankti. Turėjusi eilę didelių su
krėtimų ir buvo nuolatinėje gydy
tojo ir psichiatro priežiūroje.

KANADA YRA VIENINTELĖ 
VALSTYBĖ

visame Britų Commonwealthe, ne
turinti savo vėliavos nei valstybi
nio himno. Australija, N. Zelan
dija, Indija, Ceilonas, Gana ir Ni-
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MAIRONIO MINĖJIMAS |
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ŠIA TVARKA
12 vai. iškilmingos pamaldos Camperdown bažnyčioje
6 vai. vak. Maironio minėjimas Dainavos salėje, Bankstowne. . A
Minėjime dalyvauja rinktinės Sydney pajėgos. Programų paruošė ir jai vadovauja režisorius 
Stasys Skorulis. -
Vienų turime Maironį, vienas toks yra jo minėjimas. Visi dalyvaukime jo šimtmečio gimimo 

paminėjime jį pagerbdami. >*«
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VISKAS RUSAMS
ŽALGIRIEČIŲ KAPITONAS PASAKOJA, KAIP JIE RUSAMS 

GARBĘ LAIMĖJO

Vilniškės “Žalgirio” irklininkų 
komandos laimėjimų Philadelphi- 
joj visi lietuviai yra linkę laikyti 
lietuvių laimėjimu. Kai vienas 
tautietis dar prieš rungtynes pa
linkėjo jiems sėkmės, vienas jų 
mįslingai atsakė: “Na, jei mes 
laimėsim, tai jūs verksit”... Lin
kėjimas buvo nuoširdus, tačiau 
taip atsakęs žalgirietis, matyt, 
nepamiršo, kieno sųskaiton jų 
laimėjimai šiais laikais užskaito
mi.

Ne tik čia, Amerikoj, lietuviai 
sveikino žalgiriečius, kaip lietu
vius laimėtojus. (Laisviečiai” net 
oficialias pagerbtuves surengė ir 
taurę dovanojo, kaip Lietuvos 
sporto vardo kėlėjams). Vilniuje 
irgi dėta pastangų laimėjimų įra
šyti lietuvių sportinių laimėjimų 
sųskaiton. “Sporto” redakcija su 
komandos kapitonu net telefonu 
tų patį vakarų susisiekė, kad tik 
galėtų greičiau Lietuvoj pranešti 
apie savųjų laimėjimų. Grįžusius 
vilniškė “prezidentūra” (Baltušis 
-Naujalis) skubiai visus apdova
nojo “LTSR (ne “CCCP”) garbės 
raštais, surengė sutiktuves, ne
laukdami, kol Maskva bent ačiū 
pasakys.

Bet komandos kapitonas R. 
Vaitkevičius “Tiesos” atstovui 
visgi atskleidė, kaip iš tikrųjų 
Philadelphijoj buvo. Tiesa, šalia 
balsų jūroj nugirstų šūkių “Te
gyvuoja Tarybų Sųjunga (tie šū
kiai buvo anglų ar gal ir rusų 
kalba), jis girdėjęs ir lietuviškai 
ištartus žodžius “Tegyvuoja Lie
tuva”. Bet kas tuos žodžius galė
jo tarti, jei ne tie, kurie linkėjo 
jiems laimėti, kaip lietuviams? 
Viešumoj laimėjimo garbė teko 
tam, kieno vardu buvo atžymėtos 
sportininkų krūtinės, būtent, 
“CCCP”, o tai vardas, kurį Vaka
ruose skaito paprastai ir realis
tiškai — “Rusija”.

R. Vaitkevičius pasakojo, kad 
po jų laimėjimo "nuskambėjo iš
kilmingi TSRS himno garsai”. Ne 
Lietuvos himno. Net ir “LTSR” 
himno. Draugingai nusiteikusieji 

geri ja turi savo himnus, bet Kana
dos politikai dar nesiryžta. Prieš 
rinkimus visos partijos prižada ir 
vėliavų ir himnų, bet po rinkimų 
viskų pamiršta.

• * *
Pasitarimai tarp Olandijos ir In

donezijos dėl Vakarų N. Gvinėjos 
tebevyksta. Tikimasi, kad bus pri
eita taikingo susitarimo. Tuo tar
pu N. Gvinėjos čiabuvių genčių va
dukai esu griežtai nusistatę prieš 
indonezus. 

amerikiečiai prieš rungtynes lin
kėję jiems "gųod luck”, o po 
rungtynių šaukę “Russians — 
khorosho!”, tai yra, "rusai ge
rai!” Vadinasi, rusams linkėjo 
sėkmės ir už laimėjimų gyrė ru
sus.

Taip dabar iškilęs lietuvis 
sportininkas nori jaustis ir būti 
atpažįstamas kaip lietuvis, bet 
turi nuolankiai sutikti rodytis ir 
būti vadinamas rusu... žalgiriečių 
kapitonas, parvykęs namo, nuo
lankiai tų ir papasakojo. Jo žo
džiams patvirtinti, ‘"nesą” per
spausdino dar ir fotografijų iš 
Philadelphijos laikraščio, kur "sa
vo” sportininkus sveikina ne kas 
kitas, kaip Maskvos ambasado
rius Dobryninas. (LNA)

KOLCHOZŲ PADARINYS
— MAISTO TRŪKUMAS

Ne tik rytų vokiečiai, bet ir 
čekoslovakai susidūrė su sunku
mais maisto srityje. Pagal prane
šimus iš Vienos, apie ūkinius sun
kumus Čekoslovakijoje liudija 
prezidento Novotny parėdymas į 
ūkius pasiųsti tūkstančius jaunų 
moksleivių. Pragoję ir kituose 
miestuose buvo pritrūkę mėsos 
ir ties krautuvėmis stovėjo il
giausios eilės. Pagal pačių čekų 
duomenis, nuo šių metų pradžios 
mėsos pristatymai smuko ir pa
siekę apie 10.000 tonų mažiau, 
kaip buvo planuota. Susiduriama 
su sunkumais ir aprūpinant gy
ventojus vaisiais, daržovėmis ir 
bulvėmis. Čekoslovakija seniau tu
rėjusi pavyzdingų pramonę, ge
rai išvystytų žemės ūkį, dabar yra 
geras pavyzdys, kaip prie bank
roto veda komunistinių planų biu
rokratija. Tai ryškiausiai paste
bima žemės ūkyje. Kai 1956 m. 
vos pusė viso dirbamos žemės 
ploto (49%) priklausė vadinamam 
socialistiniam sektoriui (kolcho
zai su sovchozais), tai 1958 m. to
ji kolektyvizacija jau buvo pa
siekusi 81%, o 1960 pabaigoje 
91%. Taigi, kolchozai įvesti pa
skubomis ir už tai čekų tauta tu
ri apmokėti maisto trūkumais; be 
to, kolchozininkai menkai domi
si didinti maisto produktų gamy
bų. (E)

Rusija vėl pradėjo atominius 
bandymus, švedų seismologijos in
stitutas sekmadienį užregistravo 
pirmus rusų sprogdinimus, įvykdy
tus atmosferoje..

• • •
Vilniuje tris koncertus surengė 

Kanados vokalinis — instrumen
tinis ansamblis “Travelers”. Jie 
atliko įvairių kraštų liaudies dai
nas, dalyvaujant ir sol. S. Jons- 
ton. Kaip ir neseniai Vilniuje kon
certavęs japonų vartėte ansamb
lis, ir kanadiečiai turėjo didelį pa
sisekimų.

1



2 .........* MŪSŲ PASTOGĖ

$

1962 m. rugpjūčio 8 d.

ŪKINE
Liepos 18 — 19 d. Vilniuje buvo 
sušauktas respublikinio komu

nistų partijos centro komiteto po
sėdis (trečiasis plenumas). Snieč
kus ilgame pranešime (sutrumpin
ta jo stenograma užima du dide
lius laikraščio puslapius) dėstė 
"visų didžiausi rūpestį” — kaip 
stiprinti vadinamą visuomenį ūki, 
tai yra, kolchozus ir sovchozus. 
Salia pamokymų, Sniečkus minė
jo kiek ir faktų bei skaičių.

Per pastaruosius aštuonerius 
metus Lietuvos žemės ūkio ben
droji produkcija padidėjusi pus
antro karto (t.y. 50% prieauglis). 
Būdinga, kad padidėjimas dabar 
skaičiuojamas, lyginant su 1953 
metų padėtimi, tai yra, su padėti
mi po Stalino mirties. Visą tą lai
ką buvo raginamas: kasmet pa
kelti žemės ūkio gamybą po 20, 
25 ar daugiau nuošimčių kasmet. 
Bet po aštuonerių metų prieaug
lis tesiekiąs tik 50%, taigi tik apie 
6% kasmet.

MOKESČIŲ PROBLEMA MIRTIES ATVEJU
(KĄ ATEIVIAI TURI PRAMATYTI ĮSIGYDAMI NUOSAVYBĘ)

Priešingai daugeliui Europos 
kraštų N.S.W. valstybėje vedybi
nis aktas nesujungia vyro ir žmo
nos nuosavybių į bendras šeimos 
rankas, — perspėja Mr. R.W. As
kin, N.S.W. liberalų partijos ir 
krašto parlamento opozicijos ly
deris.

Dėl to, jeigu bendra nuosavybė 
specialiu aktu nepadaryta, tad ir 
vedus vyro ir žmonos anksčiau tu
rėtos nuosavybės įstatymais lai
komos kaip atskirų asmenų ir dėl 
to apdedamos pilnais mokesčiais 
mirties atveju. Vienam iš šeimos 
mirus nėra jokio kelio išvengti 
šių mokesčių (death duties), tuo 
tarpu bendra žmonos ir vyro nuo
savybė tuos mokesčius smarkiai 
palengvina.

Jeigu vyras ir žmona nori per
kamą žemę ar namus turėti ben
droje nuosavybėje, tai jie turi 
priminti advokatui (solicitor), 
kad perkama nuosavybė būtų
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PADĖTIS LIETUVOJE
“Kolūkių ir tarybinių ūkių lygi

namasis svoris bendroje mėsos 
pardavimo, valstybei apimtyje 
1961 metais sudarė 60% ir pieno 
— 73%”, — sakė Sniečkus.

Ko jis, tačiau, nepaminėjo, tai 
kad tie kolūkiai ii- tarybiniai ūkiai 
naudoja apie 95% visos ūkinės že
mės, o "nevisuomeniškai” naudo
jamų sklypelių tik apie 5%. Pora 
aritmetikos veiksmų parodo, kad 
privatinis naudojamos žemės vie
netas pagamina valstybei mėsos 
apie tryliką kartų ir pieno apie 
septynis kartus daugiau, negu “vi
suomeninės” žemės vienetas. Be 
to, kolchozai bei sovchozai mėsą 
gamina tik valstybei parduoti, o 
pieno irgi tik mažą dalį vartoja 
jauniems gyvuliams šerti, tuo tar
pu iš privatinės žemės mėsa ir pie
nu turi apsirūpinti beveik visi 
žemės ūkių darbininkai ir jų šei
mos. Tad, jei būtų imama dėme
sin visa gamyba, tai privatinės ir 
“visuomeninės” žemės našumo 

įregistruota abiejų vardais ir kad 
abu pasirašytų sutartį.

Mr. Askin perspėja europiečius 
ateivius, kad jie, nežinodami 
krašto įstatymų, dažnai įsigydami 
nuosavybę užmiršta sudaryti ben
drą nuosavybės aktą.

Mirties mokesčiai gali būti su
mažinti tik tada, jeigu nuosavy
bę turįs partneris perleidžia ki
tam dovanos aktu, tada mokamas 
tik dovaninis mokestis už pavel
dėtą dovaną.

Vyro ir žmonos bendros nuosa
vybės įstatymas N.S.W. valstybė
je yra toks sudėtingas, kad prieš 
pasirašant pirkimo aktą vedusios 
poros turi paprašyti teisinio pa
talinio.

“Atvirai kalbant, aš visai nesu 
kai kuriais šio įstatymo aspektais 
patenkintas, kas liečia vyro ir 
žmonos bendros nuosavybės miri
mo mokesčius, ir liberalų partija 
galvoja, kad šis įstatymas yra tai
sytinas”, pabrėžė Mr Askin. 

skirtumo rodiklis padidėtų apie 
trigubai. 1957 metų duomenimis 
(to paties Sniečkaus paskelbtais 
duomenimis), visa pieno gamyba 
privatinėje žemėje buvo net apie 
45 kartus geresnė, negu “visuome
ninėje”. Tas skirtumas, matyt, ne 
kažinkiek bus pasikeitęs ir dabar, 
jei privatiniai sklypai vien valsty
bei parduoti sugebėjo septynerio
pai daugiau, negu kolchoziniai.

Kalbėdamas apie elektrifikaciją, 
Sniečkus pranešė, kad “šių metų 
pradžioje buvo elektrifikuoti 1058 
kolūkiai, arba 57% bendro jų skai
čiaus, ir 223 tarybiniai ūkiai, ar
ba... procentai visų tarybinių 
ūkių”.

VOKIETIJOS ŽLUGIMAS
KARAS AMERIKAI!

Gruodžio 7 d., sekmadienį, viena 
diena vėliau, kada Žukovas pradė
jo savo staigą ofenzyvą, kitame 
pasaulio krašte įvyko tai, kas Eu
ropos karą pavertė pasauliniu ka
ru. Japonai puolė Pearl Harbour. 
Hitleris skubiai grįžo iš Rytprū
sių į Berlyną. Jis buvo slaptai įsi
pareigojęs japonams, ir dabar atė
jo metas savo pažadus tesėti.

Vis dėl to japonų puolimas ame
rikiečių Pacifiko laivyno buvo di
delė staigmena tiek Berlynui, tiek 
ir Vašingtonui. Nežiūrint to, japo
nų smūgis amerikiečiams maloniai 
pakuteno Hitlerio jausmus. Vėliau 
jis pats taip pasakė japonų amba
sadoriui Berlyne: “Taip turi būti 
skelbiamas karas ir tik toks būdas 
yra pats tikrasis”.

Hitleriui baisiai nepatiko Roose- 
velto puolimai. Dar labiau jį erzi
no amerikiečių laivyno vedama ak
cija prieš vokiečių povandeninius 
laivus Atlante. Dar daugiau: Hit
leris neįvertino amerikiečių poten
cialios galios kaip ir pervertino 
japonų militarinę jėgą. “Aš nema
tau Amerikai jokios ateities, kal
bėjo Hitleris mėnesiu vėliau: tai 
supuvusi šalis. Amerikonizmu aš 
tiesiog bjauruosi.” Gruodžio 11 d. 
Vokietija formaliai paskelbė karą 
Amerikai. Kai prieš šešetą mėnesių 
Hitleris stovėjo prie Anglijos kran
tų ir buvo tikras savo ranka pa
siekiama pergale, dabar prieš sa
ve turėjo tris pasaulyje industria- 
liai ir ūkiškai galingiausius prie
šus.

Tu metu nei Hitleris, nei jo

Tarybinių ūkių (sovchozų pro
centų skaitmenys kaikuriuose laik
raščiuose išskusti, kituose pasku
tinė sakinio dalis visiškai praleis
ta. Taigi, arba Sniečkus buvo su
klydęs nurodydamas sovchozų pro
centą, arba partija nenori atskleis
ti tikro sovchozų skaičiaus. (LNA)

VITAMINAI ERŠKĖTYJE
Per Vilniaus radiją liepos 2 d. 

pasidžiaugta Vilniuje ir Kaune 
veikiančių chemijos - farmacijos 
fabrikų gaminamų vaistų gamyba.

Nurodyta, kad stebuklingai vei
kiąs erškėtis, nes jame esame 20 
kartų daugiau vitaminų C, negu 
citrinoje, be to jis turi ir kitų vi
taminų. Šiais metais Lietuvoje erš
kėtrožėms auginti išskirta apie 
250 ha. (E)

(Tęsinys iš pr. M.P. Nr.) 
generolai greičiausiai nesvarstė, 
ką reiškia tos trys galybės su sa
vo žmonių ir žaliavų ištekliais.

Nors Hitlerio aklas užsispyri
mas neleisti vokiečių kariams lai
ku atsitraukti, atnešė, nepagydo
mų nuostolių, vis tik niekas ne
tiki, kad tik jo fanatišku užsi
spyrimu buvo sulaikyta rusų ant
plūdis. Tą atliko vokiečio kario iš
tvermė ir drąsa. Vasario 20 d. 
rusų ofenzyva pritrūko kvapo; 
kovo pabaigoje pavasarinė klam
puma visame rytų fronte atnešė 
ramybę. 1942 m. kovo 30 dienos 
vokiečių armijos raporte kalba
ma, kiek kainavo vokiečiams žie
mos kovos: iš 162 divizijų ry
tuose tik 8 buvusios tinkamos 
puolimuii Iš 16 šarvuočių divizi
jų teturėjo tik 140 kautynėms 
tinkamų tankų, kas sudaro ma
žiau, negu tankais ginkluota vie
na divizija.

Kol kariai ilsėjosi ir persigru
pavo, Hitleris buvo smarkiai už
siėmęs ateinančios vasaros ofen- 
zyviniais planais. “Jeigu aš ne
gausiu Kaukazo naftos, aš turė
siu užbaigti šį karą”, kalbėjo Hit
leris nelaimingosios VI-tos armi
jos vadui gen. Paulus. Galimas 
daiktas tuo pačiu sirgo ir Stali
nas. Iš čia ir paties Stalingrado 
tokia svarba. Turėdami savo ran
kose Stalingradą vokiečiai už
blokuotų pagrindinius kelius, ku
riais Kaukazo nafta pasiekia cen
trinę Rusiją. Šalia naftos, kuri 
suktų visus karo mašinų motorus, 
Hitleriui nepaprastai svarbu bu
vo ir papildyti savo išretėjusių

IŠ VLIKO VEIKLOS
Vakarų valstybių politikos vado

vams besilankant vieni pas kitus 
ir JAV — Sovietų S-gos deryboms 
beeinant, VLIKas kreipėsi telegra
momis į JAV prezidentą, britų min. 
pirmininką, Fed. Vokietijos kanc
lerį ir JAV Valst. Sekretorių, pri
mindamas Lietuvos laisvės bylą ir 
prašydamas taikyti laisvo apsis
prendimo teisės Lietuvai.

Lietuvos bylos kėlimas šiuo metu 
ypatingai svaraus. Komunistinis 
pasaulis pergyvena savo ūkinės 
sistemos bankrotą ir tai verčia jį 
mažinti įtampą Vakaruose. Sovie
tai daro visa, kad įgrąsintų gyven
tojus ir nukreiptų dėmesį nuo ūki-

karių eiles. Juk po žiemos kovų 
žuvusiųjų buvo priskaitoma 
1.167.850. Hitleris kreipėsi į savo 
sąjungininkus arba satelitus ti
kėdamasis pagalbos žmonėmis. 
Jis asmeniškai kreipėsi į Mussoli
ni, bet pats Duče džiaugėsi, kad 
jo bičiulis rytuose prišalo uode
gą. Tam tikslui buvo net sušaukta 
speciali konferencija ir to pasė
koje italų galva prižadėjo pasiųs
ti į Rytų frontą savų žmonių.

(Bus daugiau) '
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nių sunkumų. Sovietų sunkumus 
Vakarai turėtų išnaudoti laisvės 
bylai kelti ir savo pozicijoms sus
tiprinti. (E)

* • •

JAUNAS LIETUVIS 
MOKSLININKAS — I TARP.

KONGRESĄ
Urbanos universitetą JAV baigęs 

dr. Algis Avižienis pakviestas skai
tyti mokslinį pranešimą rugpjūčio 
mėn. Muenchene šuakiamame tarp
tautiniame mokslo suvažiavime. 
Dalyvaus 80 mokslininkų iš viso 
pasaulio. Lietuvis, 30 m. amž. 
mokslininkas, skaitys pranešimą 
tema “On a Flexible Interpreta
tion of digital Computer Arithme
tic”. Šį kongresą Fed. Vokietijo
je šiais metais rengia Internation
al Federation for Information 
Processing.

• • •

RADIO IMTUVAS — 
LILIPUTAS

Viena Amerikos firma pagami
no miniatiūrinį radio imtuvą, ku
rį sudaro 6 mažytės silicio table
tės. Šių tablečių naudingas pavir
šius” ne didesnis už apmušalams 
naudojamos vinies galvutę. Imtu
ve nėra nei lempų, nei tranzisto
rių, nei varžtų, nei kitų įprasti
nių detalių. Jis turi du derinimo 
mygtukus ir 5 cm dydžio garsia
kalbį.

Norint suderinti imtuvą kuriai 
nors bangai .tereikia pakeisti įtam
pą, kurią gauna viena iš 6 tab
lečių.
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filmos, baldai, grindų užtie
salai, medžiagos, patalynė, 
vyr. ir mot. laikrodžiai, dvi
račiai, vyr. kostiumai, kelio
nės reikmenys, prefabrikuoti 
garažai, užuolaidos ir t.t.
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Parramatta: 333 Church St.
(priešais David Jones)
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GISELA DOHRN

Tai buvo MASKVA
Keletas užsieniečių stebėtojų Maskvoje buvo tos 

nuomonės, kad nors tvirtinimai apie buvimą ken
kėjų grupės, vadovaujamos sušaudytojo Tuchačev- 
skio, liko neįrodyti, tačiau aktyvių opozicinių gru
pelių iki šiol TSRS vis dėlto būta. Esą, žinomuose 
sluoksniuose tikrai buvę kalbama apie permainas ir 
Stalino pašalinimą. Tačiau tos kalbos kalbomis ir li
kusios.

Tomis dienomis visi diplomatai ir žurnalistai 
gyveno bolševikų ir jų metodų nepripažinimo ženkle, 
išskyrus vieną Amerikos pasiuntinį Davies. Jo gar
bei galima pridurti, kad jis tos žiaurios bylos, vy
kusios pokylių salėje, nesuprato. Jo supratimas ne
pajėgė suvirškinti to pikto pasityčiojimo iš visų 
žmogiškų papročių. Kitaip argi jis būtų tuo metu 
ruošęs bolševikams milžinišką priėmimą, kuriame 
turėjo dalyvauti ir visa užsieniečių kolonija? Tuo 
momentu, kada bolševikai viešoje byloje užsienio 
valstybes ir jų piliečius maišė su purvais, jis ruošia 
iškilmes, į kurias su ypatinga pagarba kviečiamas 
karo teisėjas pulkininkas Ulrichas.

Užsieniečiai diplomatai ir žurnalistai, nieko ne
nujausdami, pasižadėjo. Prie amerikiečių prabangių 
rūmų sustojo milžiniška automobilių eilė. Drabužinė
je kabojo pora GPU milinių ir kepurių. Mėlynų su 
raudonomis sovietinėmis žvaigždėmis. Dar nieko 
pikta. Nors nukrečia lengvas šiurpas pamačius bol
ševikinių budelių drabužius. Gal tai kokie oficialūs 
asmenys, kurių negalima išvengti...

Tačiau kas aprašys mūsų nustebimą, kai per 
salę perėjo draugas prokuroras su savo žmona, lie
sa ragana, liepsningais nenatūraliai raudonais plau
kais.

— Une femme fatale, — sušnibždėjo man ba
ronas de Juniac, prancūzų pasiuntinybės sekretorius.

Višinskis ir Davies pasisveikino, tarytum ge

riausi gyvenimo draugai. Majorie Davies įdėjo pir
štų galus į kaulėtą draugės Višinskienės ranką ir 
nekaltai nusišypsojo.

— Džiaugiuosi matydama jus, — tarė ji, — 
o yes.

Buvo paruoštas didžiulis bufetas su american 
frozen things, žuvys, omaras, kumpiai, daržovės ir 
vaisiai, šeimininkai ragino svečius:

— Valgykite gi, valgykite greitai.
Greitai — kiekvienas žinojo, kodėl. Po kiek

viena lėkšte buvo paruoštas indas su ledais, tačiau 
kuris svečių nežinojo, kas atsitiktų ištirpus ledui! 
Visas milžiniškas bufetas staiga žūtų. O amerikie
čių rūmų salėje kiltų neįsivaizduojamas kvapas.

Paskutiniame ankštame kambaryje, kuris tru
putį panešėjo į laukiamąjį, grojo džazo kapela. Bu
vo didelė spūstis, ir tik pamažu buvo galima išskirti 
atskirus asmenis. Nuostabiai daug bolševikų, uni
formuotų ir civilių. Kapela pradėjo gyvą valsą.

Nuo vieno, milžiniškai lėkštėmis apkrauto, stalo 
pakilo nedidelė išpampusi GPU uniforma figūra. 
Plikas pakaušis švietė iš tolo. Figūra linktelėjo ton 
pusėn, kurioje, atsirėmusi į koloną, stovėjo jauna 
graži mergina, apsivilkusi giliai dekoltuota brokato 
suknele. Jaunoji dama iš išvaizdos ir apsirengimo 
tikrai atrodė užsienietė. Bolševikų teisėjas nusilen
kė jai, jis norėjo su ja pašokti.

—' Tai karo teisėjas Ulrichas, — sušnibždėjo 
vienas Švedijos pasiuntinybės patarėjų. Mergaitės 
veidą užliejo pykčio raudonumas. Ji energingai ap
sisuko ir dingo. Tai sukėlė visuotinį pasipiktinimą. 
Svečiai stovėjo kampuose ir šnibždėjosi. Amerikie
tės netaktiškumas neturėjo ribų. Daugelis išvyko- 
namo prieš iškilmes kaip reikiant prasidedant.

Prie mažo anglų pasiuntinybės stalelio susigrū
do keletas GPU karininkų, kviesdami ją šokti. La

dy Chilston atsisakė. Karininkai nedavė jai ramy
bės. Laimei, tuo metu prie jos priėjo Amerikos pa
siuntinys, rankoje nešdamasis butelį šampano, šyp
sodamasis jis sekė buvusį prie anglų pasiuntinio 
žmonos stalo susigrūdimą.

— It is wonderful party, — tarė jis pasipūtęs, 
it povas, — isn't it?

— Very wonderful, — atsakė lady Chilston 
ironiškai ii- pakilo, — taip wonderful, kad aš tu
rėsiu išskubėti namo gerokai dar prieš įprastą laiką.

— Kodėl, mylady? — paklausė Davies nustebęs.
— Bijausi, — lėtai atsakė lady Chilston, — 

kad jūsų kilniesiems svečiams gali perdaug patikti 
mano briliantiniai karoliai, pone pasiuntiny.

Ji paliko nustebusį amerikietį bestovintį ir 
išskubėjo pro duris.

Svečiai vokiečiai buvo jau seniai išėję.
šis žavingas pokylis buvo pono Davies išleis

tuvės. Pačiam Rooseveltui paaiškėjo, kad jis per
daug negabus. Iki pat galo šis milijonierius, žydiš
kas teisininkas sovietams akcentavo savo draugin
gumą. Žymiausiu savo gyvenimo momentu jis at
žymėjo susitikimą su Stalinu, pasimatęs su juo tada, 
kai po pusantrų darbo metų nuvyko į Kremlių pas 
Molotovą atsisveikinti. Santykiai tarp mister Da- 
vieso, JAV pasiuntinio, ir draugo Stalino įgavo 
ypatingo, galima sakyti, asmeniško draugingumo 
atspalvį, kai Davies, birželio pradžioje išvykda
mas, bolševikų valdovui perleido vartotą šaldytuvą. 
Dovanai ar už keletą tūkstančių rublių — mums 
nepavyko sužinoti. Abiem atvejais sovietų valdžiai 
buvo parduotas patentas, kuriuo ji galėjo uždirbti 
milijonus rublių.

STALINAS PUOLA
Nuaidėjo skardus švilpukas. Maskvos Arbato 

aikštėje milicininkas visiems pėstiesiems ir auto
mobiliams davė ženklą sustoti. Pašėlusiu tempu Ar
bato gatve į Kremlių, Borovitzkijos vartų link, pra
važiavo trys dengti automobiliai. GPU saliutavo. 
Tai buvo vieninteliai automobiliai, kurie nebūdavo 
stabdomi prie vartų, nes už tų apvalių langų sėdė
jo pats Stalinas.

Mašinos važiavo išilgai aukštų didelių Krem

liaus rūmų. Iš ča buvo matomos šviesios Maskvos 
upelio krantinės, platūs tiltai, o antrame krante sto
vėjo puošnus anglų pasiuntinybės pastatas. Toliau 
įvairios katedros. Prie išsprogdinto garsaus Ivan 
Veliki bokšto varpo automobiliai, norėdami pasiekti 
buvusius senato rūmus, padarė apie aikštę didelį 
vingį.

Uniformuotieji GPU postai, einantieji ten sar
gybą, buvo įspėti. Jie atsistojo ramiai. Bet diktato
rius jų nematė. Jo žemoje kaktoje tarp tankių an
takių buvo iššokusi niūri raukšlė. Tankūs garbiniuoti 
plaukai krito iš po kepurės ir išryškino rauplėtą 
veidą. Pusiau primerktos beveik geltonos akys ty- 
kojamai dairėsi į šalis. Visur jam vaidenosi aten
tatai, visur išdavimai. Tamsūs netvarkomi ūsai den
gė pusę burnos, kurios kairėje pusėje kabojo ciga
retė. Jis dėvėjo smėlio spalvos švarkus, raiteliškus 
batus ir kelnes, milinį apsiaustą.

Pamažu, it antis, jis nukrypavo laiptais prie 
lifto, kuriuo pakilo į antrą aukštą. Koridoriumi nu
svyravo į darbo kambarį. Jo eisena ryškiai pasikeis
davo, kai jis pasijusdavo esąs stebimas arba pats 
ką nors stebėdavo. Pavyzdžiui, pasitarimų metu. 
Keletas nedaugelio užsieniečių, kuriems teko jį ma
tyti, tvirtindavo, kad jis einąs kaip tigras, lėtai ir 
švelniai, tarytum norėdamas partnerį neapdairumo 
momentu pagauti ir sudraskyti. Kartą pati mačiau 
tą jo sugebėjimą pasikeisti, švelnus, truputį trep- 
lenąs krypavimas tuojau virto plėšraus žvėries žings
niais. Palankumo kaukė tuojau pasikeitė tykojančiu 
nepasitikėjimu. Niekad savo gyvenime nesu sutikusi 
tokios būtybės, kuri dvelktų tokiu šalčiu. Jis nebu
vo žmogus, buvo kreatūra, kuriai jau iš pat pra
džios gamta nedavė gyvybinių pradų. Atstumtasis. 
Pasmerktasis.

Jame tebuvo tik šaltis ir žiaurumas. Jis pats 
buvo nihilistas. Jo pradas buvo naikinimas. Liki
mas, galima sakyti, jau nuo pat gimimo dienos jį 
pasmerkė būti bolševiku, žemę gaubiančio kūry
bingumo jis niekuomet nepastebėjo. Jei jis susi
durdavo su kuo nors tikrai gyva, — savaime tu
rėjo sunaikinti.

(Bus daugiau)
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A PROPOS
Rašydamas Studentų Žodin 

straipsnį, randu vis daug sunku
mų bei kliūčių, kad pradėtą raš
tą reikia dainai padėti į šalį. Dai
nai bandau apie tai pagalvoti ir 
tas kliūtis aiškiai prieš save pasis
tatyti. Mintys tada paliečia ne tik 
Studentų Žodžio bendradarbiavi
mą, bet ein iki problemų, kurios 
surištos su rašymu bendrai. Kyia 
tada klausimas, ar ypatingų ga
bumų nejaučiant verta iš viso ką 
rašyti?

Pavarčiau keletą Studentų Žo
džio numerių — atsirado min
čių. Neteisingai skaitytojas gal
vos, jei sekančiuose fragmentuo
se įžiūrės išdėstymus ir nurody
mus, nes tai tik kelios mintys, ke
lios pastabos.

Tikslai. (Žmonės mėgsta pasis
tatyti, bet dažnai tikslai nustato
mi tik po atlikto darbo, po įvykių, 
teleogišgkai; dažnai nustatytų 
tikslų įvykių eiga nepaliečia.)
1. Sudaryti progą pamerkti plun
ksną, o pamerkus pamąstyti. Tai 
svarbu rašytojui bei raštininkui.
2. Socialinė rolė — čia svarbu kas 
kam, kas, pas ką. Pletkai ir as
meninės smulkmenos svarbios sa
vo sferoj. 3. Istorinis dokumen
tas: kas rašo; apie ką rašoma.

A. ŠIAULIŠKIS

KIEK LAIKO ANT SAULĖS?
Nenuostabu, kad Ludwig Witt- 

genstein’as ir jo mintys beveik 
nežinomi. Savo raštuose jis krei
piasi dalinai j studentus, kurie 
jau susipažinę su jo gvildentum 
temom, o dalinai j filosofus, su 
kuriais jis ne visados sutinka. Nė
ra jis parašęs nė vieno veikalo 
kuris būtų aiškiai suprantamai 
eiliniam žmogui. Vėl, daug jo mo
kinių jį, atrodo, pamiršo. Rei
chenbach, Hare, Nowell-Smith — 
tai vis žmonės, kurių raštai be 
Wittgenstein’© būtų buvę neįma
nomi — jį labai mažai pamini- 
Nowell-Smith, pavyzdžiui, kuris 
savo “Ethics” beveik pažodžiui 
kartoja Wittgenstein’o mintis 
apie kalbų, nerado reikalo jo pa
minėti ne vjeno karto. O kur jis 
minimas, dažnai iškraipytas. Bu
vo jis atvaizduotas kaip radikalus 
empirikas, kurio tikslas sunaikin
ti filosofijų ir įvesti gamtos mo
kslų studijų; buvo jis supranta
mas kaip skeptikas, kuris ne tik 
galvojo kad “gero” ar “blogo” 
nėra, bet kad ir kalbėti apie tai 
neprasminga; iš jo buvo padary
tas bejausmis matematikas, ku
ris prie savo išvadų priėjo gry
nai formaliais metodais. Trumpai 
pasakius, pozityvisto įkūnijimas.

Man atrodo kad visa tai yra 
neteisingas iškraipymas, ir kad įš 
tiesų Wittgenstein’o mintys yra 
nukreiptos ne prieš etikų ar tikė
jimą, o prieš pačius pozityvistus. 
Būtų tačiau tuščia tai tvirtinti ne
paminėjus garsiausio Wittgen
stein’o argumento ir nepasvar- 
sčius iš jo kylančių implikacijų.

Savo filosofijų Wittgenstein’as 
pradeda kalba, atseit, kuo — raš
tu ar žodžiu — žmonės filosofuo
ja. Jis duoda kelis vaizdelius, ku
rie atrodo taip teisingi, kad var
giai atsirastų žmogus kuris iš
drįstų juos užginčyti. Žmogus 
įeina į krautuvę ir perka raudonų 
obuolių; krautuvininkui nereikia 
ilgai galvoti ką “raudoni obuo
liai” reiškia. Jis juos paima iš 
lentynos ir pirkėjų aptarnauja. 
Vėl, darbininkai dirba prie staty
bos; rangovo šūkis “nunešk tas

Riba griežta. Pats pavadinimas 
tiksliai apipavidalina. 1. Studen- 
tų—ne tik studijuojančių, bet vi
sų, kurie studentų dvasioj nesi
jaučia svetimi. 2. Žodis — kuris 
(spausdintas žodis) nuo gyvenimo 
skiriasi tik savo savotiška forma, 
čia ribą nustato kalba (prieš ke
lerius metus kažkas pasiūlė ko
respondencijos metodu studentų 
tarpe lietuvių kalbą sustiprinti); 
kultūra (kaip stipriai mumyse dar 
įsišaknijusi lietuvių kultūra?); ir 
galvosena (kiek lietuviškai mes 
dar galvojam?). Visas šias tris 
žmonių grupės (tautos?, genties?) 
ypatybės spausdintas žodis tiksliai 
apibūdina, nes tai jo funkcija. 
Kas lietuviškai nebekalba, lietu
vių kultūros savy nebejaučia, lie
tuviškai nebegalvoja, stovi už ri
bos; tani geriau nerašyt, arba ra
šyt angliškai.

Kryptis. Priimkime visą tai, kas 
rašoma, pozityviai, nes tai tiks
liai atspindi pačius rašytojus ir jų 
aplinkumą (konservatyvi pažiū
ra); nepasitenkinkime viskuo, kas 
parašyta, o bandykime geriau, 
tiksliau, taisyklingiau rašyt (idea
listinė požiūra)... Kitų krypčių 
Studentų Žodyje, kaip bendram 
vienete, nėra.

plytas tenaį! ’’nesudaro ir čia jo
kių neaiškumų: darbininkai iš 
karto žino, ko jis nori. Supran- 
timui net nereikia žinoti kiekvie
no žodžio prasmės; svetimasis, 
nesuprantąs vietinės kalbos, su
pranta bendrų reikšmę matyda
mas, kas po to įvyksta. Sekantis 
pavyzdys jau daugiau kompli
kuotas. Auditorijoje sėdi studen
tai, besiklausą fizikos docento. 
Staiga įėjęs žmogus, neturįs fizi
kos pagrindų, nieko nesuprastų: 
jis nežino, kų reiškia ’’masė”, 
“vienetas”, “trintis”, nes jis ne
užsiima fiziniais experimentais. 
Jo vaizduotėje nėra nieko, kas 
tiems išsireiškimams priduotų 
prasmės, nes jis nėra stebėjęs 
eksperimentų kuriais tai viskas 
pagrįsta.

Šiuose pavyzdžiuose slypi ben
dras bruožas: realus žmonijos gy
venimas. Taip jau yra, kad žmo
nės perka obuolius, stato namus, 
ir užsiiminėja gamtos stebėjimu. 
Iš tų įvairių užsiėmimų atsiranda 
išsireiškimai kuriais naudojamasi. 
Užsiėmimai kalbai duoda gyvybę; 
be jų kalba neturi prasmės.

Dabar Wittgenstein’ui nebe- 
sunku, prie ko jis eina. Vėl pa
vyzdys: gyvenime žmonėm dėl 
įvairių priežasčių reikia žinoti 
kįek yra laiko. Yra laikrodžiai 
kurie tai rodo, observatorijos, iš 
kurių sekama saulėj ir astrono
mai kurie pagal jų nustato laikų. 
Ii' čia viskas rišasi su gyvenimu: 
viskas aišku ir suprantama. Stai
ga, tačiau, kažkas paklausia: “o 
kiek laiko ant saulės?” Terkšt! 
Išsireiškimas “kiek laiko” pasida
ro tuščias, nes tikrovėje nėra nie
ko, kas priduotų jam gyvybės. 
Tuščia apie tai diskutuoti; tiek 
klausimas, tiek atsakymas yra be
prasmiai. Kalba, atplėšta nuo gy
venimo, nieko nebereiškia. Ji pa
sidaro kaip atsiskyręs motoras, 
kuris tačiau dirba visu garu: yra 
tratėjimas, per kaminėlį rūksta 
dūmai, aplinkui vaikšto mechani
kas — tačiau iš viso to nėra nau
dos.

Tikriausiai šis pavyzdys atrodo

Turinys: tiesa, teisybė, tikreny
bė. Užtat ir nuomonių skirtumai.

Forma pats svarbiausias kūri
nio elementas, nes forma tai ga
rantija. Kokia teisybė be formos, 
be garantijos?

Kokybė. Rašytojo, nešančio 
žodžio atsakomybę, pagrindas yra 
kūrybiškumas ir atvirumas. Per 
daug mes turime raštų "apie”, per 
mažai kūrybinių darbų. Abi retos 
savybės, bet ugdymo vertos.

Bendradarbiai — taip pat ir 
tie, kurie nerašo.

Šios mintys kilo svarstant Stu
dentų Žodžio bendradarbiavimą. 
Jas galima smulkiau pergalvoti, 
plačiau išdėstyti, papildyti pavyz
džiais; bet tai atskiro bendradar
bio reikalas, ar iš viso ką rašyti? 
Faktas neaktualus, nes žmonės 
rašo, ir parašyta medžiaga spaus
dinama; bet pats klausimas labai 
svarbus ir kartu įdomus. Daugu
ma bendradarbių yra ta klausimą 
sau statę; dauguma yra į tą klausi
mą neigiamai atsakę, nes aktyvių 
bendradarbių skaičius mažas. Tai 
viena požiūra.

Gyvename laikotarpy, kuria
me visi rašo ir viskas spausdina
ma. Tai matome ne tik literatū
roj, mokslo žurnale ar laikrašty, 
bet meno ir muzikos pasauliai pa
gauti tos pačios aistros. Tai paro
do, kad žmogaus įvertinimo ma
tas pasikeitė. Pasidarė viskas 
svarbu; viskas niveliuojama į 
bendrą vertės lygį; riba tarp ver
tybių išblyškusi. Bet toks posū
kis pačių vertybių nepaliečia; pa
keičia tik įvertinimų. Tai kita — 
mūsų epochos — pažiūra. Tai 
reiškinys mūsų tolerantingo, de
mokratiško pasaulio. Gyvename 
pagal droits de l’homme: laisvė 
daryti viską, kas kitam neken
kia. Tokia konjunktūra yra nega
tyvi, bet nenaikinanti, nes pačios 
vertybių egzistencijos nepakerta, 
įdomu pastebėti, kad tolerancija 
absoliutinė] savo augštumoj para
doksiškai virsta netolerancija: ne
gali žmogus, kuris lygiai viską 
vertina, toleruoti to, kuriam ver-

Romas D AMBRA USKAS

IŠBANDYMO SKEVELDROS
Žiūriu žmogui akin 
Akyj plyšys 
Per plyšį dūšia 
Ūsą iškišus 
Bando pralysti 
Rojaus kieman.

Išėjęs iš kambario 
Užsidėjau kūną 
Prakaituodamas einu gatve 
Sveikinu drebančius žmones 
Apsivilkusius minties paltais. 
Pro dienraščio kepurę kyšo 
Televizijos antenos.

Prapjovęs žmogų randu perlą 
Ištroškusį mirties išlaisvinimo.

labai dirbtinas; reikia todėl duo
ti porų aiškesnių. Paimkim žodį 
“erdvė”: nei astronomui, nei la
kūnui ši sąvoka nesudaro sunku
mo. Taip pat nėra jokio vargo 
įsivaizduoti “erdvę” ryšy su sta
tyba. Tačiau jei bandysime duoti 
griežtų definiciją, prasidės sun
kumai. Žodis lieka toks pat, bet 
vaizduotė nebeturi už ko užsika
binti. Prasideda paišymai diagra
mų, įvedamos paslaptingos for
mulės; tuojau įsibrauna matema
tikai, vyksta ilgiausi disputai, ant 
lentynų auga tezių krūvos, dali-

BATEAU BAY
SAVAITGALIO PROGRAMA

Rugp. 10 d., PENKTADIENIS: 
8.00 renkamės vakarienei.
9.00 šokiai: apranga — televizi
jos charakteriai. Geriausi kostiu
mai bus premijuojami.

Rugp. 11d., ŠEŠTADIENI:
9.00 Pusryčiai.
10.00 Akademinės diskusijos.

1.00 Pietūs.
2.00 Organizuotas sportas.
6.00 Vakarienė.
7.00 Laužas.

rugp. 12 d., SEKMADIENI: 
8.30 Pamaldos.

10.00 Pusryčiai Po to re.feratas 
ir diskusijos.

1.00 Pietūs.
2.00 Sportas ir savaitgalio už

baiga.
4.00 Važiuojame namo.

Pastaba: į šį studentų savait
galį kviečiamas visa* lietuvių jau
nimas. Skubiai registruotis pas 
kol. J. Kolakauskaitę 32 Corn
wall Rd., Auburn. Tel. 649-9379 
įmokant £ 3 numatyto mokesčio. 
Vykstantieji į Bateau Bay pasi
ima lovos baltinius.

lės lygiai svarbūs.
Abi pažiūros yra idealizuotos 

ekstremos; abi rašymą nuvertina. 
Užtat nusistatymas nerašyti to
dėl, kad rašyti neverta, yra taip 
pat nepatenkinamas kaip kad ra
šyti todėl, kad kų nors parašyti. 
Turime jieškoti kito kelio.

Jaučiu, kad kiekvienas žodis, 
o ypač spausdintas, neša tam tik
rą atsakomybę; taip kaip ir kiek
vienas mūsų veiksmas, surištas su 
moraline atsakomybe. Rašytojas 
pateisina savo rašymą tik tada, 
kai jis turi ką nors naujo pasa
kyti, arba kai jis sugeba geriau 
pasakyti tai, kas jau buvo pasa
kyta.

Įsisąmoninti žodžio atsakomy
bę — gal čia pradžia tų sunkumų, 
su kuriais susiduriu bandydamas 
rašyti Studentų Žodin straipsnį. 
Lengva išdėstyti, kaip yra, ir nu
rodyti, kaip turi būti; sunku pa
žinti kas yra ir savo gyvenimo 
būdu išreikšti (pirmoj vietoj sau, 
tik antroj kitiem) pažinto gyveni
mo esmę. Romain Rolland sakė: 
herojus tas, kuris sugeba gyveni
mą pažinti ir atitinkamai gyventi. 
Čia ne tik gyvenimo bendrai, bet 
ir kiekvieno darbo, kiekvieno kū
rinio paslaptis. Paslaptis ne dėl 
to, kad herojaus bruožo žmonės 
nepažįsta, bet dėl to, kad retai 
randame žmogų, kuris savo dar
be, kūriny ar gyvenime yra he
rojus. Paslaptis gerai žinoma, bet 
paslėpta, nes žmogus išdrįsta ar 
sugeba herojiškai paslaptį aiškiai 
prieš savę pasistatyti. Ta paslap
tis herojiškas matas: tai turinys 
ir forma, kurie pasiekia heroišku- 
mų kai abu harmoniškai suderi
nami.

narnos premijos ir t.t Rezultate 
gaunasi sąvoka, kurią teoretiškai 
galima pritaikyti visur, be kurios 
tačiau praktiškai buvo galima ap
sieiti.

Geras pavyzdys kauzaliteto są
voka. Kiekviename užsiėmime 
“priežastis” nesudaįro sunkumų. 
Tačiau atskyrus sąvoką nuo tik
rovės, viskas susimaišo. Tuojau 
prieiname prie Russolliškių “tl, 
t2, t3...”, Humo “constant con
junctions”, kalbas apie universu
mą ir biliardo kamuoliukus; iš
kyla disputai apie “nematomus

T. Zikaras: Mąstantis Kr/atu*. 

Australijos Lietuvių Metraščio klišė.

VYKDANT PARTIJOS NUTARIMUS...
Prieš kiek laiko Sydnėjaus 

valstybinėj galerijoj vyko Sovie
tų Sąjungos grafikos meno paro
da. Vėliau ši paroda bus rodoma 
Melburne, Adelaidėj ir kitur, ši 
keliaujanti paroda, ruošta valsty
biniu mastu, duoda geriausius 
sovietinio dailininko pasiekimus 
dirbant pagal partijos nurodymus.

Parodos rengėjai Maskvoje var
giai supras, kokius liūdnus rezul
tatus atneša šis pasirodymas, 
rengtas parodyti “naująjį žmo
gų”, kuriantį “didžiajam tikslui” 
— komunizmui.

Peržiūrėję parodą atrandame, 
kiek naujasis žmogus yra naujas.

Nauja yra tai, kad niekur kū
rėjas nebuvo taip pavergtas ir 
degraduotas, kaip Sovietų Sąjun
goj. Veltui jieškotum kūrybinio 
polėkio tarp kelių šimtų realisti
nių, mokyklinio lygio darbų, ku
rių daugumą sudaro peisažai. Žy
mią vietų užima politinis plaka
tas, populiarindamas kerštą ir ne
apykantą bei ragindamas daugiau 
dirbti.

Kokia nyki sovietinio žmogaus 

ryšius”; ir vėl auga tezių krūvos 
bibliotekų lentynose.

Jaučiu kad su “kauzalitetu” pa
liečiau labai kontroversišką te
mų, nes vienas iš Šv. Tomo Ak
viniečio įrodymų Dievo būčiai 
kaip tįk ir remiasi kauzaliteto 
principu. Tačiau tai nesudaro pro
blemos, nes pačioje katalikų baž
nyčioje niekas netvirtina, kad Šv. 
Tomo įrodymas yra priimtinas 
vien dėl savo formalaus teisingu
mo. Jis buvo kritikuojamas dar 
viduramžių laikais; net ir jis pats 
neskaitė, kad tai yra jo protin
giausia mintis. Antra vertus, šv. 
Tomas gyveno laikais, kada galvo
jimas ir gyvenimas buvo skirtin
gi nuo mūsų; jis rašė ano laiko 
žmonėms, ne Russell’iui ar Rei- 
chenbach’uj. Nėra jokio pagrindo 
galvoti, kad jis, perkeltas į da

buitis! Kokia dvasinė naktis gau
bia žmogų, niekad neužbaigiantį 
pavasario sėjos ar derliaus nuė
mimo; niekad neužbaigiantį pla
nų, nors darbą atliekant virš pla
no. Sovietinis žmogus, po neap
mokėtų viršvalandžių, atsisukęs į 
meną su viltimi rasti poilsio ir 
atsigaivinimo, vėl išvysta partijos 
agitatorių primenantį... neužbaig
tą planą!

Terorizuojamas dailininkas, jieš- 
kodamas išeities, bando nusisuk
ti į “neutralias” temas, kaip pei- 
sažas arba vaikų pasaulis. Bet ir 
čia saugoma, kad nebūtų parodo
mas nekaltas veidas ar elegan
tiška povyza. Nieko, kas kilnu, 
gražu, estetiška...!'

Paroda labai naudinga pama
tyti visiems, kurie Sovietų Są
jungos nepažįsta. Deja, Sydnėju- 
je susidomėjimas šia paroda bu
vo labai menkas. Sydnėjaus meno 
kritikai davė vos kelias eilutes, 
pabrėždami žemą parodos lygį; 
kritikai nustebo radę, kad menas 
Sovietų Sąjungoj degraduotas 
iki politinio plakato. J. B.

bartinį pasaulį, sakytų Ir rašytų 
lygiai tą patį. (Referuoju į tik
rai puikų Copleston’o "Aquinas”.)

Labai įdomios pasekmės gauna
si pritaikius Wittgenstein’u eti
koje. Kaįp jau anksčiau buvo mi
nėta, anot jo, kalba atsiradusi už
siėmimo pasekmėj. Praktiškai gal
vojant tai reiškia, kad prieš duo
dant moralinius patarimus, žmo
guje etiškos sąvokos jau turėjo 
būti susikūrusios. Vis dėlto, šis 
argumentas stovi ant gana silp
nų kojų. Tiek logiškai, tiek prak
tiškai yra įmanoma, kad patys 
pirmieji etiški patarimai buvo 
duoti dėl grynai praktiškų ar net 
savanaudiškų sumetimų. Tai tvir
tino Macchiavelli’s ir Hobbes, ir 
jiems atsakyti moksliškai (o jie 
tokį atsakymą būtų pripažinę)

(Pabaiga psl. 4)
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STUDENTAI OKUPUOTOJE LIETUVOJE
PAŠNEKESYS SU JUOZU MIKLOVU

Juozas Miklovas, 25 m. jaunuo
lis, lankydamasis pernai Prancū
zijoje, atsiskyrė nuo sovietinių 
turistų grupės ir paprašė Ameri
kos ambasados Paryžiuje globos. 
Šiuo metu jis gyvena Amerikoje.

Paklaustas, kodėl pabėgo iš 
Lietuvos, Juozas visuomet pabrė
žia, kad jis nepabėgo iš Lietuvos, 
bet tik nuo sovietinio režimo, ku
ris jam buvo nepriimtinas.

Sj kartą Juozas Miklovas suti
ko mums papasakoti apie dabar
tini studentų gyvenimą Lietuvo
je, jų nuotaikas ir darbus.

— Kur ir kada studjavote?
— Studijavau 1956-1961 m. Vil

niaus universitete, gamtos fakul
tete, geologijos skyriuje. Į geolo
gijos skyrių kasmet priimama 25 
studentai. Iš viso Lietuvoje stu
dentų yra virš dvidešimt tūkstan
čių.

— Ar sunku pakliūti į univer
sitetą?

—- Baigus vidurinę mokyklą, 
norint įstoti universitetan, reikia 
laikyti įstojamuosius konkursi
nius egzaminus. Kai kuriose sri
tyse j vieną vakuojančą vietą kon
kuruoja net penki studentai. Ir 
egzaminai būna sunkūs. Išlaikius 
egzaminus, dar reikia pereiti per 
mandatų komisiją, kuri atsižvel
gia j kandidato socialinę kilmę, 
charakteristiką, rekomendacijas. 
Taip pat žiūrima, ar jaunuolis 
komjaunuolis, ar politiškai “iš
prusęs”.

— I kuriuos fakultetu* dau
giausia kandidatų?

— Daugiausia veržiamasi j me
diciną, techniškus mokslus. Vald
žia ragina stoti j matematikos fa
kultetą. Seniau, po karo, niekas 
nenorėdavo studijuoti teisės ir 
politinių mokslų. Bet dabar, kai 
visi negali pakliūti j kitas šakas, 
užsipildo ir šie skyriai.

— Iš pradėjusių studijuoti, koks 
procentas baigia studijas?

— Dėl nepažangumo moksle 
nedaug ką išmeta, nes nelengvai 
ir priima. Iš universiteto yra pri
versti pasitraukti tie asmenys, iš 
kurių atimama stipendija. Tai 
dažniausiai būna už antipartinę 
veiklą ar už chuliganizmą. Pavyz
džiui, 1956 m. vienas studentas 
buvo išmestas už lietuviškos vė
liavos nešimą Laisvės Alėjoje de
monstracijos metu. 1957 m. iš pe
dagoginio Instituto buvo išmesta 
apie dvidešimt studentų už po
grindžio veiklą. Bet nežiūrint vi
so to, galima sakyti, kad 95% bai
gia studijas.

K/EK LAIKO...
(Atkelta iš psl. 3)

yra neįmanoma, nes laikuose, iš 
kurių yra užsilikę raštai ar per
duoti žodžiai, gero ir blogo sąvo
kos jau visuomet egzistavo. Ga
lutinėje analizėje mes tik galim 
spėlioti, ir todėl sprendimas pri
klausys nuo to, kaip mes bendrai 
žiūrime į žmoniją. Kas nežiūri j 
žmogų vien tik kaip j racionalų 
gyvulj, bet kartu jį Ir myli, tam 
rimta abejonė negalėtų iškilti.

Iš to išeitų, kad etinių sistemų 
sudarymas yra esmėje nepras
mingas. (Sistema tai aksiomų, 
dėsnių, generalįzacijų vienetas iš 
kurio seka atitinkamos išvados; 
griežčiausią etinę sistemą randa
me Spinozos filosofijoje.) Argu
mentas paprastas: gero ir blogo 
sąvokos jau egzistavo prieš etinių 
sistemų atsiradjmą; tos sąvokos 
ne etinių sistemų rezultatai, bet 
kaip tik atvirkščiai. Klausimas, 
tad, "kas yra absoliučiai gera?” 
yra beprasmis; atsakymas, kaip 
Aristotelio “gera yra tas ko kiek
vienas siekia tik dėl paties gė
rio” yra tuščias, nes terkšt! mo
toras trata toliau, mechanikas 
vaikšto aplinkui ... Kodėl? Vėl su
kurta plati sąvoka kuri būk tai 
pasako viską, bet iš tiesų nieko 
nepasako.

Krikščionių moralistų šis argu
mentas (kiek stiprus jis bebūtų) 
tačiau nepaliečių. Nei šv. Augus
tinas, nei šv. Tomas netvirtino, 
kad krikščioniška etika pagrista

— Kaip gyvena studentai Vil
niuje?

— Studentai visi stengiasi pa
kliūti | bendrabučius, nes Vilniu
je pragyvenimas labai brangus. 
Sako, nepatekti į bendrabuti, tai 
tas pats, kaip nustoti pusės sti
pendijos.

Žymiausi bendrabučiai yra Tau
ro gatvėj, statyti dar lenkų lai
kais, ir trys Čiurlionio gatvės 
bendrabučiai, baigti statyti 1954 
m. Bendrabutį tvarko universite
to tarnautojas — komendantas. 
Studentai išsirenka bendrabučio 
studentų tarybą, kuri rūpinasi 
tvarka, švara ir kitais ūkiškais 
reikalais. Būna skelbiamos tvar
kos savaitės ir net statomi tvar
kingumo pažymiai. Gavę dvejetą, 
sekančiais metais į bendrabutį ne
priimami.

— Kokios pramogos studentams 
patinka?

Labiausiai mėgsta iškylas į 
gamtą, į parkus, kiną. Nevaikšto 
poromis ar pavieniui, bet susiren
ka grupėmis ir tada važiuoja į 
gegužines, maudytis ir kitur.

Žiemos mfetu labai populiarūs 
šokiai, ypač tarp tų studentų, ku
rie dabartiniam režimui yra abe
jingi ir politika nesidomi. Jei pa
vėluoji į šokius dešimt ar penkio
lika minučių, tai dažnai jau salė 
būna pilna, tvarkdariai uždaro 
duris ir nieko daugiau nebeįlei- 
džia.

U. S. A.
Pokarini* laikotarpi* J.A.V. už

dėjo prevolę vadovauti vakarų 
kultūros kraštams kovoje su juos 
pasiryžusiu sunaikinti rusiškuo
ju komunizmu. Tad įdomu; pa
sekti J.A.V. gyvenimą, o ypatin
gai jų jaunimo sąjūdžiu*.

Paskutiniai* keliai* metai* iš 
spaudo* patiriama, kad J.A.V. 
jaunimai, ypatingai akademiška
sis, pradėjo gana atydžiai įdo
mauti* ūkio ir politiko* klausi
mai*. Tai nusistebėjimą kelią įvy
kiai, ne* J.A.V. anksčiau būta 
jaunimo, daugumoj apolitinio ir 
visai nesidominčio nei ūkiu, nei 
politika, o vien tesirūpinančio as
menišku gyvenimu bei jaunatviš-

jų logika. Jie buvo mistikai, ku
rie žinojo, kad etika ateina iš 
Dievo, ir kad pildant Jo įsaky
mus reikia ne logikos, o tikėjimo 
ir artimo meilės. Įdomu ką jie 
būtų pasakę, jeigu kas nors būtų 
galėjęs jiems parodyti pagarsė
jusią Hume kritiką: kaip gi gali
ma sudaryti logišką ryšį tarfl 
“Dievas yra” ir “mes turime da
ryti taip ir taip” neįkišus priva
čios prielaidos, kad mes turime 
Dievo klausyti. Man bent atrodo, 
kad jie į tokias nesąmonės visiš
kai • nė nebandytų atsakyti. Yra 
dalykų, kuriems logika nepritai
koma. Stone, man atrodo, teisin
gai pasakė: “Jeigu logikas to ne
supranta, tai jam pačiam vargas, 
ne tikinčiam.” Man atrodo, kad 
bent etikoj Wittgenstein’o prie
laidos rimtai nepaliečia nei vieno 
moralisto, nes jie nebuvo žmonės, 
kurie kūrė tiktai logiškai suriš
tas sistemas. Visiems, ar tai 
krikščionims ar empirikams, rū
pėjo pagerinti žmonijos gyveni
mą. Jų žodžiai daug kur skyrėsi, 
tačiau iš to dar neseka, kad jų 
tikslai buvo skirtingi.

Įdomiausios pasekmės pritai
kant Wittgenstein’o prielaidas 
gaunasi tačiau mokslo srityje. Už
siėmimai čia skirtingi, o taip pat 
jų sukurtos sąvokos. Kiekvienai 
mokslo sričiai vįs plečiantis, są
vokos nustatomos vis tiksliau ir 
tiksliau, šitas tačiau pasunkina 
užsimojimus tokių žmonių, kaip
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akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
ieštad. 9-13 vaL
8th Floor, Capitol House, 109 Swanstoo St., 
Molb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall) 

Tol. 83-2381

— Kokio* temo* juo* domina? 
šeštadieniais filosofuoja, kaip 

ir kur galės tą vakarą linksmiau 
praleisti, šiaip studentai labai 
užimti paskaitomis. Visi ima po 
40-48 valandas paskaitų per sa
vaitę, o po to sėdi iki vidurnakčio 
bibliotekose.

Gal daugiausia diskutuoja savo 
profesinius klausimus su kurso 
draugais. Ir draugus turi daugu
ma iš to pačio kurso.

— Ar Vilniau* universitete yra 
.*u*idariu*ių kokių naujų tradi
cijų?

— Studentai kasmet yra verčia
mi dalyvauti visokiose demonstra
cijose, paraduose, bet vargu ai
tai galima vadinti tradicija, nes 
tai neišplaukia natūraliai iš stu
dentų gyvenimo. Studentams pa
radų metu duoda nešti visokius 
plakatus, portretus. Jie tai daro 
labai nenoriai, nes tuo metu būna 
2-3 dienų atostogos ir visi nori 
važiuoti namo. Universitetas yra 
priverstas išleisti potvarkius, kad 
studentai neišsiskirstytų.

Šiuo metu Pabaltijo studentai 
atgaivino seną tradiciją — stu
dentiškas kepuraites. Jie tuo iš
siskiria iš visos Sovietijos studen
tų, kurie kepuraičių nenešioja.

— Papasakokit apie studentų 
organizacija*.

— Dauguma studentų priklauso 
komjaunimui. Jų veikla susideda 
iš susirinkimų, kurie, kaip pap-

JAUNIMAS
komi.* linksmybėmis. Šiandieniniai 
jaunimo organizuoti pasireiški
mai per susirinkimus ir demons
tracijas rodo krašte griežtą jau
nimo galvosenos posūkį.

Šis jaunimo politinis judėjimas
vi* stipriau auga, ir ji* pritrau
kia vi* daugiau aktyvių veikėjų ir 
didesnius kiekiu* jų gerbėjų. Be 
to, reikia pastebėti, kad jaunimo 
galvosena krypsta konservatyvion 
pusėn.

Kur pasireiškia jų veikla ir kon- 
servatyvizmas?

Vidaus ūkio ir politikos klau
simuose jaunimas pasisako prieš 
šiandien įsigalėjusias profesines 
.sąjungas, kurio* gana smarkiai 
kišasi j laisvojo ūkio gyvenimą 
ir dažnai pakiša koją laisvajai in
dividualiai iniciatyvai. Taip pat 
jaunimo pasisakoma prieš valsty
binį įsikišimą, nes tuo auginamas 
per dideli* biurokratiškumas ir 
etatizmas, kas sunkina laisvojo 
ūkio gyvenimą ir stabdo besisu-

AR REIKALINGI EGZAMINAI
Visiems aišku, kad atranka tu

ri būti daroma, tačiau daug kas 
abejoja, ar egzaminai yra vienin
telė ir reikalinga priemonė studen
tų patikrinimui.

Egzaminų klausimas gana pla
čiai buvo nagrinėjamas gegužės 
mėn. žurnale “Atlantic”. Dr. Os
car Handlin, istorijos profesorius 
Harvardo un-te, iškėlė egzaminų 
neigiamas ir teigiamas savybes. 
Pagal jį, visi metiniai universitetų 
egzaminai yra praeities palikimas, 
kai tik turtuolių vaikai galėjo lan
kyti universitetus. Tuo laiku egza
minai buvo daugiau tik disciplinos 

logiškųjų posityvistų, kurie tikė
josi surišti visą žmoniją į ben
drą krūvą. Jie tikėjosi, kad bus 
galima kiekvienai sąvokai duoti 
labai tikslią reikšmę. Visų sąvo
kų reikšmę žinant, būtų įmanoma 
iš žodžių supinti kaip ir žemėla
pį; tame žemėlapy žodžiai atstotų 
sąvokas, kurių reikšmę žinodami 
mes galėtume, sekant žemėlapį 
mintyje, matyti realybę. Tačiau 
atskirų mokslų sąvokos yra skir
tingos. Išėmus jas iš konteksto, 
jos pasidaro tuščios. Atskiri mo
kslai yra kaip ir prožektoriai, ku
rie apšviečia ribotą plotą, bet 
apie kuriuos viešpatauja tamsa 
Jei įsivaizduotume, kad reiktų 
parašyti knygą kuri tikslumu pri
lygtų fizikos ar chemijos vadovė
liui, kurioj kiekviena formulė pa
sako ką nors apie viską, atseit, 
netik apie fiziką ir chemiją, bet 
taip pat ir apie geografiją, eko
nomiją, literatūrą, istoriją, esteti- 

rastai, prasideda papeikimais. Vie
ni kitus bara už neatliktus dar
bus ir neklaužadas grasina išmes
ti iš komjaunimo. Tai yra gana 
griežta ir efektyvi bausmė, nes 
išmestas iš komjaunimo, studen
tas dažniausiai turi apleisti uni
versitetą.

Be šitos privalomos organiza
cijos, labiausiai populiarios įvai
rios sporto organizacijos. Mergi
nos labai mėgsta meninę gimnas
tiką, lengvąją atletiką, krepšinį.

Labai populiarus turizmas ypač 
vasaros atostogų metu. Mėgstama 
keliauti dviračiais arba baidarė
mis.

Visi studentai priklauso savo 
profesinei sąjungai. Bet tos są
jungos veikia silpnai.

Partijai studentų priklauso la
bai nedaug, nes j ją priimami vy
resnio amžiaus žmonės. Dauge
lis lietuvių, pasiekę augštą pro
fesinį laipsni, arba augštą vietą 
tarnyboje, turi įstoti į partiją. 
Tik tada jie paliekami ramybėje.

— Amerikiečių, o taipgi ir rusų 
laikraščiai dažnai rašo apie Vaka
ru* pamėgdžiojančiu* jaunuolius 
“•tiliagas”. Ar tokių yra ir Lietu
voje?

— Studentų tarpe “stiliagų” 
nėra daug. Jie tingi mokytis. Tai 
sovietinių ponelių vaikai, miesčio- 
nys lenkai, rusų karininkų sūnūs 
bei dukros. Paskutinė rėdymosi 
mada, tai juodi kostiumai, juodi

kantį ekonomiškąjį ratą. Atrodo, 
jaunimo linkstama į liberalinę 
ūkio politiką krašte.

Užsienio klauaimuoie jaunimo 
griežtai reaguojama dėl vyriau
sybė* minkštos politiko*. Einant 
dabartiniam šaltajam karui su ru
sais, jaunimas reikalauja griež
tesnės defenzyvinė* ir net ofen- 
zyvinės politiko* prieš juos, prie
šingo* dabartiniai vyriausybės 
nuolaidų politikai. Jaunimas siū
lo stiprią, J.A.V. vyriausybė* va
dovaujamą vakarų kultūros kraš
tų politiką; suitiprintas Jungti
ne* Tautas; sustiprintą NATO ir 
visas kitas ūkines politines bei 
karines organizacijas, kurios at
sirado šaltojo karo išdavoj. Taigi 
matome, kad moderniškai konser
vatyviojo jaunimo linija yra visai 
priešinga dabar dominuoja^najai 
J.A.V. liberalinei linijai, kurios 
prisilaikydami smarkiai veikia ir 
kairieji socialistai ir vadinami pa
cifistai, siūlą kitų tautų sąskaita

įrankis, o ne auklėjimo priemonė. 
Tada į universitetus pakliūdavo 
visi, kas tik turėjo pinigų. Daugelis 
jų po metų ar dviejų turėjo iškris
ti, nes arba į mokymąsi jie nerim
tai žiūrėjo, arba buvo visiškai be 
jokių gabumų.

šiuo metu, sako minėtas profe
sorius, tikrinimo priemonė esanti 
visiškai nereikalinga, šiandien va
dinami ‘playboys” esą labai retai 
pakliūva į universitetus, nes prieš 
priimant jau daroma atranka. La
bai retai susiduriama ir su disci
plinos problema. Dažni egzami
nai trukdą pastoviom studijom.

ką, agrikultūrą, vienu žodžiu apie 
visa tai kuo žmonės domisi įr apie 
ką mokinasi, tai pamatytume, ko
dėl toks bendras žinojimas neį
manomas.

Skaitytojas čia gali galvoti, kad 
kaip tik Wittgenstein’o mintys 
yra pazityvistįnės. Užtenka tik 
palyginimui užmesti akį į Rei- 
chenbach’o “Rise of scientific 
philosophy”, ir pamatysime, kad 
Wittgenstein’as nėra pazityvistas. 
Svarbiausias dalykas, tačiau, yra 
tas: nežiūrint kiek logiškai jis 
pats galvojo, Wittgenstein’as nie
kad nekalbėjo prieš tikėjimą. Jis 
tik atsisakė apie tai rašyti ar kal
bėti. Anot jo, mistiškumas yra 
dalykas, kuris kitam negali būti 
aprašytas: jis pasirodo — “es 
zeigt sich”. Koks pasaulis yra — 
nesvarbu; koks jis bebūtų, jau 
kad is yra, tai yra stebuklinga. 
Ir tai, sakyčiau, nėra pozityvisto 
galvojimas. 

siauri kaklaraiščiai, baltos koji
nės, labai siauros kelnės ir smai
li, itališki batai. Jei auga, nešio
ja ir juodus ūsiukus.

Tas Vakarų sekimas daugiau
sia ir pasireiškia tame keistame 
apsirengime. Taip pat mėgsta va
karietiškus šokius, kuriuos išmo
ko iš lenkiukų ar iš Argentinos 
atvažiavusių lietuvių. Gauti va
karietiškos muzikos nėra sunku. 
Lengviausia užrekorduoti vokiš
ką muziką per radiją. Nuvažiavę 
į užsienį, parsiveža iš ten ir plokš
telių. Stiliagas seka ir mergaitės. 
Nors ir griūdamas, vaikšto siau
rais sijonais ir aukštais batukais. 
Taip pat nešioja papūstus, aukš
tai sukeltus plaukus. Reikia pa
sakyti, kad Amerikoje žmonės 
rengiasi daug paprasčiau.

— Ką jaunimas yra pasisavinęs 
iš rusų?

— Jaunimas mėgsta dainuoti 
rusiškas dainas, bet išverstas į 
lietuvių kalbą. Mėgsta skaityti 
Tolstojų, Dostojevskį, iSdnuosius 
klasikus. Vyksta ekskursijos į 
Kijevą, Lvovą, Minską, Rygą, 
Maskvą ir Leningradą.

— Ar Lietuvos studentai do
misi politika? Kokios jų pažiūros 
j Castro? Naująsias Afrikos vals
tybes?

— Gyvendami Lietuvoje, aišku, 
jie nėra objektyviai informuoja
mi ir dauguma jaunimo yra susi
darę gan palankų įspūdį apie 
Castro ir Lumumbą.

Aplamai, studentai domisi dau
giau tik ta politika, kuri yra pa
grįsta veiksmais. Pavyzdžiui, ko
kios revoliucijos, demonstracijos, 
studentams įdomios ir iššaukia 
karštų ginčų, nesvarbu ar prieš 
komunistinės ar ne. Bet įvairio
mis konferencijomis ar Jungtinė
mis Tautomis jaunimas visai nesi
domi. Taigi, įdomiau veiksmas, 
bet ne diplomatija ar politika.

— Kokios dabar jaunimo mėgs
tamiausios knygos?

— Iš jaunųjų rašytojų studen
tai mėgsta Justino Marcinkevi
čiaus poemą “Dvidešimtas pava
saris”, Jono Marcinkevičiaus “Ben
jaminą Kordušą”, romaną “Stu
dentai”, kuris nors menkos lite
ratūrinės vertės, bet liečia stu
dentams įdomias temas. Mielai 
skaito Vaižganto “Pragiedrulius”, 
Simonaitytės “Aukštųjų Šimonių 
likimą”, Putino “Altorių šešėly-

visokias nuolaidas komunizmui, 
kad tik žūt būt išvengus kartė- 
lesnio karo. Šis jaunimas griežtai 
pasisako prieš vyriausybės rėmi
mą neutraliųjų kraštų, kurie aiš
kiai meilikaujasi su rusais, prieš 
rėmimą ūkiniai komunistinių kraš
tų, kaip Jugoslavijos, Lenkijos ir 
kitų, kurių politika diametraliai 
priešinga vakarų politikai. Šis 
jaunimas griežtai pasisako už rei
kalavimą išvaduoti rusų koloni
zuotus kraštus ir suteikti laisvę 
pavergtom* tautoms, net pačiai 
rusų tautai.

Jeigu vidau* politikoj jaunimas

Jis užtat siūlo un-tams panaikinti 
metinius egzaminus. Jaunuoliai, 
jau įpratę į egzaminus gimnazijo
je, ateina į un-tus, galvodami, kad 
visas mokymosi tikslas ir tėra eg
zaminai. Į tuos, kurie jų neišlaiko, 
žiūrima net į kaip savo rūšies iš
davikus.

Dr. Handlin toliau išvedžioja, 
kad viena iš un-tų teigiamų savy
bių, yra jų neformalumas ir su
darymas sąlygų įvairių talentų pa
sireiškimui bei savęs atradimui. 
Į tas vertybes esą turėtų būti krei
piamas dėmesys, o ne į statistinius 
duomenis, kiek studentų baigia su 
“honors”, kiek vidutiniškai ir kiek 
krinta. Pavyzdžiu statomi Europos 
un-tai, kur egzaminai būna tik už
baigus visą un-to kursą. Jie esą 
sunkūs, bet nėra klūtis gauti išsila
vinimą bei išsiauklėjimą ir tuo pa
siekti pagrindinį un-to tikslą. Jeigu 
studentas ir neišlaiko baigiamųjų 
egzaminų, esą turi daugiau nau
dos, negu kad jis būtų buvęs iš
mestas po pirmų ar antrų metų. 
Nauda yra ne iš paties laipsnio 
gavimo, bet iš to, ką un-te mokėsi, 
pačios un-to aplinkos ii- metodų. 
Jeigu šiuo metu reikalingi jauni 
intelektualai, tai jiems neturi bū
ti atimta proga tokiais tapti. Kiek
vieno pavasario egzaminai esą de
graduoja pačias mokslo vertybes.

Daug yra kitaip galvojančių. 
Bet kai pažiūrime į šiandieninius 
augštus reikalavimus pakliūti uni
versitetan ir matome didelį nuo
šimtį neišlaikančių metinių egza
minų, kyla klausimas, ar egzami
nai tikrai yra ideali priemonė stu
dentų patikrinimui? V.K. 

je”. Iš poetų labiausiai mylimas 
yra Maironis. Taip pat mėgsta Sa
lomėją Nėią ir Brazdžionį, nors 
jo eilėraščiai nėra ten lengvai 
gaunami.

— Kuo lietuviai studentai di
džiuojasi?

— Visų pirma, studentai lai
ko save patriotais lietuviais ir 
tuo labai didžiuojasi. Iš to išplau
kia jų pasitenkinimas savo lai
mėjimais sporte, nes tuo irgi gar
sinamas Lietuvos vardas. Visi be 
išimties didžiuojasi senąja Lietu
vos istorija, ypatingai kunigaikš
čių Lietuva ir, aplamai, karžygi- 
ne Lietuvos istorijos puse. Apie 
politiką kartais pasiginčija, _ bet 
apie praeitį nėra jokių nuomonės 
skirtumų.

— Ką jie žino apie mūsų jau
nimą Amerikoje?

— žino labai nedaug, nes be
veik neįmanoma ką nors sužino
ti. Jei ką nors sužino iš laiškų, 
tai papasakoja draugams. Kalba
ma, kad Amerikoje lietuvių jauni
mas labai nutautęs.

— Ar jūs tą irgi pastebėjote?
Galiu tvirtinti, kad Lietuvoje 

lietuviškas jaunimas mažiau ru
siškas kaip čia amerikietiškas. 
Čia jaunimas labai prisigėręs 
amerikietiškos civilizacijos. Paste
bėjau taip pat, kad čionykštis 
jaunimas daugiausia vargo turi su 
lietuvių kalbos nepakankamu mo
kėjimu. Ypač jam trūksta atitin
kamų lietuviškų išsireiškimų.

Lietuvoje,kai kalbama lietuviš
kai, nemaišoma rusiškų žodžių, 
nes tai skaitosi nemandagu ir ne
kultūringa. Atrodo, kad čia jau
nimas permažai skaito lietuviškų 
knygų. Vaikai neskaito pasakų ir 
tautosakos, kuri labai praturtina 
kalbą; gimnazistai, kurie gal turi 
daugiausia laiko, irgi neskaito. 
Įstoję į universitetus, nors ir pra
deda domėtis lietuvybe, bet ne
beturi tam užtektinai laiko. Pa
sakos, lengvi nuotykiai jiems jau 
nebeįdomu, o ką nors gilesnio pa
skaityti lietuviškai jau nebejker- 
ta.

— Kai jūs įsivaizdavote Ame
rikos lietuvių jaunimą?

— Tuo, ką radau, nesu nusivy
lęs, nes visuomet galvojau, kad 
jaunimas visur panašus, visur 
linksmas, pilnas sąmojaus, naujų 
sumanymų, visur siekia tos pa
čios laimės.

Rūta Kviklytė (Drg.)

tarytum remiasi į buvusiu* lais
vojo individualau* ūkio šalinin
kus, kurių daugiau esama respub
likonų partijoj, tai užsienio klau
simuose jis išeina visai nauja 
kryptimi, nes pasmerkiama* ižo- 
liacionizmas ir stipriai pasisako
ma prieš diktatūras, ypač prieš 
rusų komunistinę diktatūrą, pro 
kurią kairieji liberalai praeina 
tylomis, tarytum laikydami ją pa
žangiausiu kraštu.

Kairysis liberalini* jaunimas 
bando kovoti su naujuoju jauni
mo judėjimu, apšaukdama* pas
taruosius fašistais, John Birch’o 
šalininkais. Bet visuomenė, maty
dama rimtą jaunimo judėjimą, į 
tuos šmeižtus nereaguoja ir lai
ko tai tuo pat, kaip kad ir John 
Birch’o šalininkai, visus, nesutin
kančius su jų liguistais reikalavi
mai* laiko komunistais.

Ar šis naujasis jaunimo judėji
mas įgaus didesnės paramos J.A. 
V. gyventojuose ir politikų sfe; 
rose, sunku šiandien būtų ką pa
sakyti. Žinoma, gali jis įsibėgėti 
j epochinį posūkį, panašiai kaip 
kad dėka stiprios Franklin D. 
Roosevelt’o asmenybės ir New 
Deal socialinių reformų įvyko po
sūkis prieš 30 metų. O gal ši* ju
dėjimas žybtelėjęs ir išnyks, lyg 
kokia laikina puta. D.R.

PASIRODĖ NAUJAS 
LITUANUS NUMERIS

Lituanus žurnalo numeris 4 jau 
pasiekė Australiją. Siame nume
ry rašo Leonas Sabaliūnas apie 
Lietuvos — Sov. Rusijos nepuo
limo sutartį 1926 m., lietuviška 
pasaka “Devyniabrolė” ir šalia 
J. Kaupo įdomi tos pasakos in
terpretacija. Apie lietuvį skulp
torių Antaną Mončį rašo Anta
nas Liutkus. Iš lietuvių poezijos 
vertimų paskelbta K. Bradūno, K. 
Binkio, J. Aisčio, J. Tysliavos ir 
H. Radausko kūrybos iš neseniai 
išėjusios lietuvių poezijos anto
logijos anglų kalba “The Green 
Oak”, šalia tos knygos išsami re
cenzija, parašyta amerikietės Ju
dith Jennings. Plati įvykių ir kny
gų apžvalga. Visas Lituanus nu
meris iliustruotas Antano Mon- 
čio, gyvenančio Paryžiuje, dar, 
bais. Kaip žinome, Lituanus žur
nalas leidžiamas anglų kalba rep
rezentuoti lietuviškai kultūrai už; 
sienyje. Jo leidimas daugiausiai 
paremtas aukomis.

Sydney lietuviai studentai ne, 
seniai pasiuntė Lituanus žurna
lui £25.

Australijos lietuviai taip pat 
galėtų, įvertindami šio žurnalo 
svarbą, paremti jį efektyviau.
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VYTIETES KYLA IR KRENTA
Vyties pirmoji krepšinio ko

manda antrą ratą pradėjo labai 
nelaimingai: du kartus laimėjo ir 
du kartus pralaimėjo šiais rezul
tatais: Vytis — Felcons 19-18, 
Vytis — West Adelaide 30-27, 
Vytis — West Torrens 23-33, Vy
tis — Panthers 28-29.

Pirmo rato rezultatai buvo 
daug geresni, kur vytietės lai
mėjo prieš Felcons 44-25, West 
Torrens 35-29 ir Panthers 48-24, 
o prieš West pralošė po dviejų 
pratęsimų 25-27.

Žiemos turnyro pradžioje at
rodė, kad mergaitės tikrai sten
giasi, bet dabar sustojo vietoje 
ir yra didelio pavojaus iškristi iš 
ketvirtukės.

žaidynes, kurias turėjo pasku
tiniu metu prieš Panthers, sužai
dė blogai ir ilgai truko, kol mū
siškės padarė metimą, o prieši
ninkės jau turėjo dešimt taškų 
savo naudai. Vytietės dėjo visas 
pastangas laimėti, bet priešinin
kių zonos gynyba buvo per gera 
ir sunku buvo prieiti prie krepšio 
o tolimi metimai daugiau sekėsi 
tik M. Kelertaitei, ir paskutinės 
minutės metimai praėjo pro šalį, 
kurie galėjo lemti pergalę. Mū
siškių gynyba buvo nepavydėtina. 
Taškus pelnė: R. Andriušytė 13, 
M. Kelertaitė 8, Radzevičiūtė 4, 
Pečiulytė 3, Bačkutė 0 ir šiukš- 
terytė 0.

Skaitytoju Nuomonės
LAISVOJI SKAITYTOJŲ TRIBONA. UŽ JOS TURINI REDAKCIJA NEATSAKINGA.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
METRAŠČIO REIKALU

“Mūsų Pastogės" Nr.24 pasiro
dė žinutė, kad metraščio darbai jau 
eina prie pabaigos ir neužilgo pa
sirodys rinkoje. Malonu, kad milži
niškas darbas atliktas, ir turėsime 
didelį žinių lobyną apie lietuvių gy
venimą Australijoje. Iš tikrųjų, 
šis Metraštis bus vertinamas kiek
vieno lietuvio ir reikia tikėtis, kad 
jis puoš kiekvieno knygų lentyną, 
ir visuomenės darbuotojai ras sau 
reikiamos medžiagos visais atve
jais.

Bet, dabar man kyla mintis, ar 
metraštį išleidus viskas bus už
baigta? Ar jo darbuotojai sudės 
visus savo paišelius, plunksnas, 
knygas, idėjas ir visą lietuviškąjį 
gyvenimą į savuosius rašomųjų 
stalų stalčius, galvodami, kad jau 
tas kultūrinis darbas ir baigtas? 
Ar lauks kol atvažiuos kiti lietuvių 
emigrantai ir išleis kitą panašų 
metraštį? Ar paskutiniuoju minimo 
metraščio puslapiu bus užverstas 
visas lietuvių gyvenimas Australi
joje?

Ne, neturėtų taip lengvai baig
tis. Mes dar gyvi ir gyvensime dar 
ilgai Australijoje. Mūsų lietuviško 
gyvenimo pulsas plaks dar labai 
ilgai. Žinoma, seni mirs, bet jauni 
augs ir gyvens. Lietuviškos pavar
dės ir kalba skambės ilgai šitame 
krašte. Gyvenimas eis kaip ir ėjo 

LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE " 

:: A.C.T. Builders Pty. Ltd.
Z Siūlo visus patarnavimus statybos srityje, taip pat paruošia ■■ 
;; planus, specifikacijas ir apskaičiavimus.
;: Adresas: 13 LONSDALE STREET, BRADDON, A.C.T.
;; Telef. J 4094. - ►

STOCK į
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 GARSŪS VISAME PASAULY, £
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DABAR GAUNAMI IR AUSTRALIJOJ. |
Į J >p###*e***************************************************** X 
‘ * Be kitų įvairiausių vietinių ir užsieninių gėrimų pas M. Petronį f 
’ * 152 Liverpool Rd., Enfield, Sydney, tel. UJ 5727, jūs gausite J, 
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VYTIS II — WEST TORRENS 
16-36

Naujo trenerio A. Kito priežiū
roje jaunės žengia pamažu pir
myn ir tikimasi greitai pergalių, 
žaidė ir taškus pelnė: L. And
riušytė 8, Pociūtė 6, Kuncaitytė 
1, Matiukaitė 1, Mainelytė 0, Vyš
niauskaitė 0.

VYTIS JAUNIAI — NORTH 
ADELAIDE 27-23

Vyties jauniai turėjo puikią 
pergalę, bet daro daug klaidų, 
kurias turėtų pradėti taisyti, jei
gu kada nors norėtų tapti gerais 
krepšininkais. Blogiausia, kad 
nelabai klauso trenerio ir nesi
stengia vykdyti rodomų kombina
cijų, vaizduoja greit pavergsian
čius ir nuovargi marina cigarete. 
Tai blogiausias dalykas, jeigu 
sportininkas rūko treniruočių 
metu, o nesidomi trenerio nuro
dymais. Žaidė ir taškus pelnė: 
Levickis 9, V. Stankevičius 9, Po
cius 7, Mikužis 2, Radzevičius 0, 
Kirsha 0, Bernaitis 0.
VYTIS I — WEST TORRENS 

55-64
Dar vienas mūsų vyrų pralai

mėjimas be kritikos. Taškus pel
nė; Lapšys 14, Daugalis 13, Pet- 
kūnas 10, Visockis 7, Gumbys 7, 
Urmonas 2, Gudelis 2, Ramonai- 
tis 0.

Edas

su savo idėjomis ir tradicijomis.
Beruošdami pirmąjį metraštį su

sidūrėme su eile sunkumų: tam 
metraščiui surinkti medžiagą, ži
nias ir kitką buvo labai sunku, nes 
tų žinių reikėjo rinkti už praeitą 
laiką. Niekas tų reikalų sargyboje 
nestovėjo ir nesirūpino išleisti ko
kią knygą Australijoje apie lietu
vių gyvenimą.

Kad tas daugiau nepasikartotų 
aš siūlau ateityje nenuleisti rankų, 
bet pirmojo metraščio idėją ir tiks
lą tęsti sekančiu būdu:

1. Kas antri metai leisti met
raščio biuletenius.

2. Paskirti tinkamą asmenį (jei
gu p. Juozas JŪRAGIS atsisaky
tų tęsti tą darbą ir toliau), kuris 
rinktų žinias, registroutų įvykius 
ir pasiruoštų biuletenį išleisti. Po 
pirmo biuletenio išeina antrasis ir 
t.t. ir t.t.

žodžiu, tas mūsų pirmasis met
raštis savo dvasia ir idėja nemirs, 
bet atvirkščiai tobulės, turtės, plė
sis, ir kiekvienas lietuvis jį turės 
nes jame apie jį bus rašoma ir kal
bama. Jeigu minimas pilietis ne
turės tikro metraščio, bet bus kal
bama apie jį biuletenyje, tai jis nu
sipirks patį metraštį ir tą biule
tenį. Visi kiti, turintieji branduo
lį — metraštį savaime rinks biu
letenius ir tokiu būdu tų biulete
nių išleidimas bus nesunkus.

Bet būsimam biuletenių redak-

Automobiliu lenktynėse
16 UŽMUŠTŲ, 21

Automobilių, ypač profesiona
lų, lenktynės labai populiarios 
Vakarų valstybėse. Lenktynės 
sutraukia didžiulį žiūrovų skaičių 
ir tarnauja puikia reklama auto
mobilių firmoms. Kaip taisyklė, 
profesionalų lenktynės baigiasi 
tragiškai. Neseniai Monce, Itali
joje, per profesionalų pasaulio 
čempionato lenktynes buvo už
mušta 16 ir sunkiai sužeistas 21 
žmogus.

Vakarų Vokietijos autolenkty
nininkas Volfgangas fon Tripsas 
bet kuria kaina norėjo laimėti 
lenktynes. O čia pat, jam už nu
garos, jau griaudė anglo Džimo 
Klarko mašinos variklis, Fon Trip
sas nutarė nepraleisti varžovo ir 
pasuko savo mašiną taip, kad 
Klarkui beliko tik smogti i ją. 
Vokiečio mašina peršoko nedide
lę medinę tvorelę ir smogė į žiū
rovų minią. 16 užmuštų ir 21 sun
kai sužeistas — tokio “rezultato" 
jau nebuvo nuo 1955 metų, kai 
per lenktynes Le Mane sprogo 
ir įšoko į minią prancūzų lenk
tynininko Pjero Levego mašina. 
Tuo metu užmušti ’84 žmonės ir 
daugiau kaip šimtas sužeistų. Jau 
tada pasigirdo daugelio sporti
ninkų ir spotro mėgėjų balsai, 
reikalaujantys visiškai uždrausti 
profesionalų lenktynes, kuriose 
neapsieinama be aukų.

Specialistai tvirtina, kad di
džiausia kaltė tenka lenktynių or
ganizatoriams, lėidusiems startuo
ti net 32 mašinoms, kurios lenk-

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

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

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

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

toriui turi būti sudarytos sąlygos 
iš krašto Valdybos gauti visus Aus
tralijoje leidžiamus laikraščius ir 
žurnalus ir kitą reikalingą medžia
gą veltui.

Aš skaitau, kad minimas reika
las yra svarbus ir visiems aktua
lus. Metraščio amžius turėtų būti 
neribotas ir mes turime tuo pasirū
pinti.

M. ZAKARAS, Sydney

SKIRTINGOS NUOMONĖS
“Mūsų Pastogės" Nr. 29 nuo

monėse “Mums rūpi namai” du 
gerai pažįstami visuomenininkai 
p.p. V. Simniškis ir M, Zakaras 
kalba apie atskirus namus skir
tingais požiūriais.

“Sukime nauju keliu" iškeltos 
mintys yra naujos mūsų bendruo
menėje ir tuo keliu bandoma eiti 
pirmą kartą, tuo tarpu p. Zaka
ras savo straipsnyje dėsto mums 
jau šimtus kartų girdėtus drąsius 
lietuviškus pažadus aukoti. Tokių 
pažadų buvome padarę daug, bet 
daug iš mūsų jų neišpildėme ir 
nesame pasiruošę ištesėti..

P. M. Zakaras prieštarauja sau 
pačiam. Jis kalba apie gražius 
lietuviškus namus, kur būtų ga
lima atsivesti ir kaimyną austra
lą, tie namai turėtų spindėti lie
tuviška dvasia ir būti prieinami 
kiekvienam lietuviui. Bet sako 
“karčiama” — tai jau negerai. 
Siūlo pastatyti priestatą apie 
£6000 vertės. Skolai išlyginti salę 
išnuomosim.

Kiekvienas sutiksime, kad Lie
tuvių Namai turėtų atrodyti 
lietuviškai (to iki šiol 
nėra). Taip pat norime atsivesti 
ir savo svetimšalių draugų, bet 
ko mes juos ten vešimės, jei 
namuose nerasime, kaip savo 
svečius užimti ar pavaišinti. Atei
ti į savus namus tada, kada nori 
ir rasti jaukią atmosferą bus 
sunku kada salę nuomosime, kad 
išmokėtume skolas. Jei salę iš
nuomotume po 1 vakarą į savai
tę, pajamų per metus gautume 
apie £500; reiškia, užtruks virš 
10 metų išmokant skolą, neskai
tant smulkių išlaidų, kaip elekt
ra, vanduo, žemės ir kiti mokes
čiai bei remontas. Nenorim mo
kėti mažo metinio nario mokes
čio, bet sakom, vėl atsiras duos- 
nių asmenų, kurie duos, o duo
dantieji turės aukoti tikrai dau
giau, negu jie mokėtų nario mo
kestį. Taip pat pažymi p. M. Za
karas, kad salė bus kam nuomo
ti. Nuomininkų atsiras, tai žino
me iš patirties, nes salė buvo 
nuomojama ir anksčiau, net užsa
koma iš anksto.

SUNKIAI SUŽEISTAS

tyniavo nepaprastai dideliu grei
čiu — daugiau kaip 200 km. per 
valandą. Tačiau, besivaikydami 
pelno, organizatoriai nesiskaitė 
nė su kuo. Net tada, kai įvyko 
katastrofa, jie nenutraukė lenk
tynių ir dar daugiau — organi
zavo iškilmingą čempionato užda
rymo ceremoniją ir nugalėtojo 
amerikiečio Filo Hilo apdovanoji
mą. Tuo tarpu mirusieji ir su
žeistieji tuo metu dar nebuvo iš
vežti iš įvykio vietos.

Penkiskart pasaulio automobi
lių sporto čempionas argentinie- 
tis Huanas Manuelis Fangio, ku
ris dalyvavo Tripso laidotuvėse, 
pareiškė, jog visiškai nebuvo pa
sirūpinta žiūrovų apsauga. Žiū
rovų susirinko labai daug, ir jie 
buvo perdaug arti trasos.

Laikraščiai atskleidžia ir kitas 
sensacingas detales, aiškinančias 
Monco katastrofą. Ir naujasis pa
saulio čempionas Filas Hilas, ir 
žuvęs Tripsas lenktyniavo tos pa
čios Ferario markės mašinomis. 
Lenktynių lyderis buvo Tripsas, 
kuris buvo surinkęs daugiau taš
kų kitose pasaulio čempionato 
lenktynėse. Tačiau automobilių 
firmai buvo žymiai svarbiau, kad 
lenktynes laimėtų amerikietis. Tai 
būtų milžiniška Ferario automo
bilių gamyklos reklama Jungtinė
se Valstijose. Firmos savininkas 
Encio Feraris, prieš prasidedant 
lenktynėms, surengė specialų in
struktažą savo lenktynininkams.

Po dešimtmečio Australijoje 
jau senokai perbrendęs laikas tu
rėti tikrai gražius ir tipiškai lie
tuviškus namus, išdekoruotus lie
tuviškais motyvais. Tie namai tu
ri būti ne ant išmaldos pamatų 
statomi, bet ant tokių pamatų, 
kad patys namai suteiktų paleng
vinimų mūsų bendruomenei.

Klubas su gražiai seklyčia bei 
žaidimų kambariais ir biblioteka 
su naujausiomis knygomis ir 
spauda, bus ne tik patrauklu 
mums patiems, bet visuomet bus 
malonu užsukti ir su “įvairaus 
plauko” svetimtaučiu bičiuliu.

Gerai administruojamas klubas 
niekad nebus “karčiama”, o tik 
namai, nešą lietuvišką šilumą, tuo 
tarpu ubagišku keliu sekiami sa
lės patobulinimai gali ir ubagiš
kai užsibaigti.

Menkas malonumas, kai svečiai 
išsiskirsto po šokių ir pats valdy
bos pirmininkas turi imtis šluo
tos. Užtat nenuostabu, kad į val
dybas pradeda trūkti gerų kandi
datų, nes su valdybos pareigomis 
be kitų vargų ir rūpesčių dar 
kvepia šluota. Kaip ilgai mūsų 
pasiryžėliai išlaikys tą naštą?

Kiekvienam tikrai reikėtų ge
rai pagalvoti ir jieškoti naujų ke
lių, kurie kartais kai kam iš pra
džių atrodo ir nepriimtini, bet' 
įgyvendinus paaiški, kas buvo 
teisus. Kaip sako p. V. Simniš
kis: "... šiandien klubų biznis sto
vi ant labai tvirtų pamatų.. 
Taigi statykim ant tokių pamatų 
ir “Dainavą". Laikas apsispręsti 
dabar. Visokeriopos sėkmės Syd- 
nėjaus Lietuvių Namams klubo 
keliu, ir tikiuosi, kad “dainavie- 
čiai” išdrįs pasekti panašiu ke
liu!

A. Bučinskai, Padstow.

BROLIAI DOMEIKOS
Perskaičius “M.P.” skaitytojų 

nuomonių skiltyse V. Simniškio 
ir M. Zakaro straipsnius, prisimi
niau L. Dovydėno romaną “Bro
liai Domeikos”. Vieni užsimojo 
perstatyt, kiti pristatyt. O ateity 
nesugyvenimas, kaip tų brolių 
Domeikų.

Ne vienas pasakys — ką tas 
canberiškis, niekuo dėtas čia dai’ 
kišasi, bet mano manymu, tai yra 
kiekvieno lietuvio interesas, kad

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS :į 
JŪSŲ BENDRU OMENĖS NARIAMS!
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Chess Life, gegužės nr. talpina 
Algio Makaičio laimėtą partiją iš 
š. m. Massacusetts pirmenybių, ku
rioje jis gana sensacingai įveikė 
Naujos Anglijos meisterį John 
Curdo. Pabrėžta, kad A. Makaitis 
tose pirmenybėse baigė antruoju su 
4i —- Ii tš.

Didžiojo Bostono šachmatų pir
menybės rikiuoja vyrus tokioj ei
lėj: 1. D. Turner 5i — įtš., 2. John 
Curdo 5 t., 3. Kazys Merkis 4 t., 
toliau D. Scheffer 3ž, Gediminas
Šveikauskas, B. Murphy ii' Algis 
Makaitis po 3 tš.

šiose pirmenybėse dalyvavo trys 
Bostono čempionai: pr. metų John 
Curdo ir buvę anksčiau — Gedi
minas Šveikauskas ir David Schef
fer. John Curdo, laimėjęs didin
gąją Lietuvių pereinamąją dova
ną du kartu, turėjo vilčių pasilikti 
ją sau, jei laimėtų trečią kartą. 
Tačiau naujas Bostono čempionas 
D. Turner nelauktai įveikė Curdo 
ir tik pralaimėjęs pustaškį (Gedi
minui Šveikauskui) naujai įsirašė 
į dovanos laimėtojų eilę, pratęs
damas tos dovanos egzistenciją 
vieniems ar keletai metų.

B klasės varžybose 1. Auerbach 
5 — 1, 2 — 3. lietuvis jaunuolis 
Algirdas Leonavičius ii- Inksetler 
po 4 tš.

Labai smagią pergalę pasiekė 
kitas jaunuolis Ramūnas Girnius, 
laimėdamas pirmą vietą ir savo 
klasės Bostono čempiono vardą, C 
klasės varžybose, sudorojęs savo 
oponentus sausai 6:0.

šios pirmenybės pirmukart bu
vo įvykdytos So. Bostono Lietu
vių Piliečių Draugijos patalpose.

lietuvybės tvirtovės būtų stipres
nės, ir manau, kad visiems bus 
įdomu, kaip dvejų namų reikalas 
atrodo iš tolimesnės perspekty
vos.

Nei Redfernu, nei Dainava pa
sididžiuot negalima, ir nors turė
jau progų, bet drovėjausi atsi
vesti kitatautį. Vieni planuoja 
30,000 vertės pastatą — tai šis 
tas, kad tik pavyktų, o Dainavai 
siūloma 6.000 priestatą, kuris tik
riausiai namų reikalo nė kiek ne
pataisys. Teisybė, Sydnėjuje sun
ku gauti gerų salių, bet abejoju, 
ar kas pultųsi prie Dainavos. 
Būdamas Sydney jaunimo šiupiny 
gėrėjausi programa ir tikėjausi 
pasišokti su seniai matytais bičiu
liais, bet sydnėjiškiai, gerai žino
dami sąlygas, atėjo kailiniuoti, ir 
veltiniuoti, o aš sustiręs priėjau 
prie oficiozo ir paprašiau, kad UŽ

Apygardinės lietuvių šachmatų 
pirmenybės (komandinės) turi 
būti įvykdytos iki rugpiūčio 1 d., 
tai paliečia Vid. Vakarų ir Kana
dos sporto apygardą. Rytų apy
gardos nugalėtojas išaiškintas 
(laimėjo So. Bostono L. P. D. 
šachmatų klubas).

Chicago Sun — Times, May 20, 
šachmatų kampely skelbė garsią 
partiją iš 1941 m., kurioj Botvi- 
nikas gana sensacingai įveikė P. 
Keresą. Komentaruose pabrėžta,
kad Keresas panaudojo klaidin
gąjį Vlado Mikėno variantą, ku
riuo Mikėnas buvo prieš tai sudo
rojęs Botviniką, ir tapo skaudžiai 
nubaustas.

Tarpretpublrkinė.e Latvijos 
šachmatininkai įveikė Lietuvos, 
santykiu 34:26. I rinktinė pralai
mėjo 8:12, tokia pat pasekme pra
laimėjo moksleivių rinktinė, tik 
II rinktinė atlaikė 10:10. Vilniuj 
leidžiamas "Sportas" mini, kad 
Latvijoj yra sudarytos geresnės 
sąlygos šachmatininkams, todėl 
kaimynų laimėjimas teisingai at
spindi padėtį. Silpnoji komandų 
vieta buvo jauniai, kurie pralai
mėjo santykiu 4:12.

Kasys Merky.

ŠACHMATININKŲ GASTROLĖS
Birželio 28 d. iš Vilniaus į Rytų 

Vokietiją ir Lenkiją išvyko Lietu
vos šachmatininkų rinktinė. Ji žais 
kelias draugiškas tarptautines žai
dynes. šachmatų sporto spalvas 
gins sporto meistrai V. Mikėnas, 
J. Vistaneckis, E. čukajevas, M. 
Astrauskas ir keli kandidatai į 
meistrus. (E) 

darytų langus ir duris, nes bijo
jau plaučių gaisro. Pastarasis 
mandagiai paaiškino, kad tai ne
įmanoma, nes po penkiolikos mi
nučių čia bus visį uždusę lavo
nai.

Salės talpa irgi neviliojanti, tad 
optimistiškas p. Zakaro galvoji
mas salės nuomavimu telkti lėšas 
irgi nėra realus.

Kiek girdėjau buvo proga pa
sitaikiusi (bet praleista) didžiulio 
kino pastato. Nemanyčiau, kad 
neatsiras ir kitų progų, tik reikia 
noro ir sveiko samprotavimo.

Dar noriu priminti, kad pati 
Bankstowno apylinkė, kaip lietu
viška kolonija kaskart mažėja ir 
mažėja. Naujai susikūrusios šei
mos barstosi po platųjį Sydnėjų. 
Tiek vienus, tiek kitus namus 
tvarkant akcinės bendrovės pa
grindais keli asmenys su dides
niais įnašais gali diktuoti jų liki
mą, bet savo giliu įsitikinimu ir 
žiūrėdamas į ateitį manyčiau, kad 
reiktų Sydnėjaus lietuviams pa
statyti mūsų mažos tautos didelį 
paminklą, kuriuo galėtų pasidi
džiuoti mūsų kartų kartos.

Nekalbėdamas apie didelių sa
lių pelningumą, klubų naudą ir 
kitką, tikrai norėčiau matyti Syd
ney vertą pasididžiavimo lietu
višką šventovę, o tą tik galima at
siekti pametus savo mažas para
pijines ambicijas ir trokštant di
desnės naudos ir garbės mūsų 
žemei — garbingai tautai.

P. Pilka, Canberra
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išrinkta laikina 
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MŪSŲ PASTOGĖ

mOsv msioge
GARANTUOTAI BŪSITE PATENKINTI ATSILANKĘ I METINI

MUSU PASTOGES

SPAUDOS BALIU
Sekmadienį, liepos 29 d. įvyko 

Sydney Lietuvių Klubo "Lietuvių 
namai” narių visuotinis susirin
kimas. šiame susirinkime buvo 
sprendžiamas pagrindinis klausi
mas — persiorganizuoti į konkre
tų lietuvių klubą australiškų klu
bų pavyzdžiu, ar palikti esamą 
padėtį. Balsavimo keliu, nutarta 
persiorganizuoti į Lithuanian 
Club Ltd. už persiorganizavimą 
pasisakė beveik absoliutinė dau
guma (588 balsai už ir 9 balsai 
prieš). Susirinkime dalyvavo 66 
proc. buvusių akcininkų. Tokiu 
būdu nutarta esamą akcininkų 
turtą parduoti naujai įsteigtam 
organui Lithuanian Club Ltd. 
Kiekvienas buvęs lietuvių klubo 
akcininkas gauna įnašų vietoje 
specialius paskolos lakštus, kurie 
ilgainiui bus išpirkti statuto nu
matyta tvarka. Ta pačia proga 
susirinkime buvo plačiai aiškina
mas naujai paruoštas statutas, pa
gal kurį naujai įsteigtasis klubas 
įkurtas ne pelno pagrindais, ir 
kiekvienas lietuvis, norįs būti 
klubo nariu, įmoka įstojamojo 
mokesčio £5 ir metinio mokesčio 
£2. Kiekvienas narys negali tu
rėti daugiau, kaip vieną balsą.

Susirinkimui pirmininkavo p. 
Vyt. Skrinska, turėdamas du pa
vaduotojus p.p. A. Dantą ir V. 
Bitiną. Sekretoriavo p.p. A Gi
liausiais ir VI. Patašius. Susirin
kusius apie naujai steigiamo klu
bo organizavimą ir jo planus pla
čiai painformavo p. Vyt. Simniš- 
kis. Kadangi įsteigtasis klubas 
nėra kuriamas pelno tikslais, tad

ROŽYČIŲ VAKARAS
Nepaprastai nuotaikingai pra

ėjo Lietuvių Namuose Redfern 
Rožyčių vakaras. Salė buvo sko
ningai dekoruota, spalvotos švie
sos, staliukai su žvakutėm. Gro
jo keturių asmenų kapela. Nuo
taika buvo tokia pakili, kad nie
kas nenorėjo numatytu laiku 
skirstytis, ir todėl pats vakaras 
užtruko iki 1 vai. ryto, šokių me
tu protarpiais pasirodydavo vie
nas kitas numatytos programos 
punktas. Drąsiai ir skambiai, kaip 
ir pridera vakaro šeimininkams, 
padainavo Rožytės, puikiai pašo
ko daugeliui gerai pažįstama Edą 
Kymantaitė, kviestas svečias so
driai padainavo eilę kontinentali- 
nių dainų. Bijūnėliai irgi nerei
kėjo šį kartą specialiai drąsinti. 
Aišku, ir linksmieji broliai tą va
karą negalėjo nusėdėti užsičiau
pę: naujom dainom pašukavo cho
ristus, kurie nori būti solistais. 
Paminėta ir Moterų Draugija. Iš
sisėmus programai įvyko loteri
jos traukimas. Loterijai buvo 
leistas radijo aparatas, šį kartą 
laimingasis buvo J. Abromas, tu
rėjęs bilietą Nr. A13. Loterijos 
bilietą traukti buvo pakviestas 
kun. P. Butkus.

Į vakarą susirinko apsčiai žmo
nių. Vakaro pelnas,— £38 paskir
tas Sydney Dainos chorui, kad 
lengviau nuplasnotų į Dainų šven
tę Adelaidėn.

Pas gydytoją
Gydytojas: — Ar tamsta galė

tum sumokėti už operaciją, jei 
sakyčiau, kad ji tau reikalinga?

Pacientas: — O ar tamsta ma
nytum, kad ji man reikalinga, jei 
negalėčiau sumokėti? 
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BALDAI
VISŲ RŪSIŲ, KAIP BERRYMAN, C.R.O., NATIONAL 
MANHATTAN, WRIGHTBILT, NEW STYLE, DON, FORD 

FLER, NAMCO, ELITE, DAVID DOWN IR KT.

VISADOS SĖKMINGIAU NUPIRKSITE 
MAŽOJE KRAUTUVĖJE

MŪSŲ 20 METŲ PATIRTIS EUROPOJE IR 11 METŲ 
BANKSTOWNE UŽTIKRINA JUS, KAD UŽ SAVO 

PINIGUS GAUSITE TIKRĄ VERTYBĘ.

Parduodame grynais (cash) arba išsimokėjimui 
be palūkanų.

PRIIMAMA TRADE-INS

Perfect Furniture Co
25-27 MARION STR., BANKSTOWN. 

UY 3128, UY 4895

statutine tvarka gautas iš klubo 
metinis pelnas numatomas lietu
vių kultūriniam 
toti.

čia pat buvo 
klubo valdyba, į 
V. Danta , V. Simniškis, M. Pet
ronis, A. Jasaitis, E. Kolakaus- 
kas, P. Mikalauskas ir P. Grosas. 
Ši laikinoji valdyba atliks visus 
preliminarinius darbus ir turi ne
ribotas galias: jie savo nuožiūra 
galės parinkti klubui vietą, pa
ruošti planus ir tvarkyti visus tei
sinius reikalus, surištus su leidi
mo išrūpinimų ir kitomis vietos 
įstaigomis.

Ta pačia proga tenka tik pasi
džiaugti, kad vieną kartą susi
prasta ir žengtas pirmas pozity
vus žingsnis produktyviu keliu. 
Reikia tikėtis, kad naujasis klu
bas ilgainiui bus visų Sydney lie
tuvių pasididžiavimas. Linkėda
mi naujajam klubui geros sėkmės 
su pasitikėjimu žiūrime į ateitį.

L.P. —g—
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£ i*:Koncertuos jungtinis Newcastle ir Sydney lietuvių chorai ir tie patys chorai atskirai. >.
Prašome nesivėluoti, nes koncerto programa plati ir pradėsime p u n k u a 1 i a i

! Po koncerto šokiai ir bufetas. % 
%

Jau 
nis Australijos Lietuvių Metraš
čio lankas. Tikimasi, kad pirmie
ji metraščio egzemplioriai pasi
rodys apie šio mėnesio vidurį. 
Metraštis turės 292 psl., gausiai 
iliustruotas.

★
Sydnėjuje prieš kiek laiko įsi

steigusi lietuvių prekybos firma 
“Amber Trading Company”, va
dovaujama p. A. Kovalskio, pra
deda jau įsibėgėti. Apie ją, tikė
kimės, plačiau paskaitysime Mūsų 
Pastogėje. ★

Sekmadienį, rugpjūčio 12 d. 
Dainavos salėje įvyksta Maironio 
minėjimas. Kiek teko patirti, šia
me minėjime truks esminių lietu
viškumo bruožų: pavėlavimų, šab
lono, nuobodulio, sveikinimo kal
bų, bet bus apstu Maironio gy
vosios dvasios.

★
Patirta, kad netrukus Sambūrio

KIEK AS SUŽINOJAU!

atiduotas spaudai paskuti-

PLUNKSNOS KLUBO 
POSĖDIS

Liepos 28 d. p.p. Skirkų namuo- 
se, Cabramatta, įvyko Plunksnos . » 
Klubo posėdis. Trumpoje įveda- ’ ■ 
moję kalboje klubo pirmininkas J 
V. Kazokas leido posėdžio daly- 
viams suprasti, kad dėl kitų įsi- I" 
pareigojimų bendruomenės kultu- -- 
rinėje veikloje jam klubo pirmi- ” 
ninko našta gali tapti tuo šiaudu, .. 
kuris įlaužia kupranugario nuga- -- 
rą... ; »

Atsižvelgiant į ilgą ir aktyvų 
darbą klubo pirmininko pareigo- ” 
se V. Kazoko pageidavimas buvo -- 
išpildytas ir vienbalsiai nauju ” 
pirmininku pakviestas Mūsų Pas- ” 
togės sporto skyriaus redaktorius -- 
Antanas Laukaitis ir pavaduotoju ” 
Antanas Gasiūnas. Tolimesnė po- 
sėdžio eiga vystėsi jau Antano ” 
Laukaičio šešėlyje: buvo iškelta ” 
eilė klausimų, pasidalinta nuomo- -• 
nėmis ir bandyta įrėminti toli- “ 
mesnė klubo veikla. Su literatu- «. 
fine ištrauka pasirodė p. A. Skir- •* 
ka.

Posėdis baigtas namų šeiminin
kės prieglobstyje.

KURIS ĮVYKS RUGPJŪČIO 18 D. LATVIŲ SALĖJE 32 PARNELL STR., STRATHFIELD 
Pradžia 7 vai. vak.

Programa įvairi ir originali: matysime rinktines šokėjas egzotiškoje aprangoje, veiks pira
tų baras, didžiausias valgių ir gėrimų pasirinkimas vietoje.

Ir šiais metais balių globos Mūsų Pastogė* gimdytojas — steigėja* 
ALB GARBĖS NARYS ANTANAS BAUŽĖ SU PONIA.

Šis grandiozinis balius suteiks jums neįkainuojamų malonumų, kuriuos patirsite sumokėdami 
už pakvietimą tik 22 šilingus.
Jau šiandie pasirūpinkite pakvietimais, kad vėliau netektų laukti prie durų.

Į balių pakvietimai gaunami šiais adresais:
B. Daukus — 272 Cooper Rd., Yagoona, Tel. 70-5281,
R. Venclovas — 9 Lemnos Str,, Homebush, tel. UM 6208,
V. Kazokas — 13 Percy Str., Bankstown, tel. 70-8395,
V. Patašius — 55 Riverview Rd., Earlwood,
J. Zinkus — 84 Victor Ave., Picnic Point,
J.P. Kedy* — Baltia Pty. Ltd., 93a Argyle Str., Parramatta, tel. 635 9787,
M. Petronis — 152 Liverpool Rd., Enfield, tel. UJ 5727,
M. Zakaras — 10 Onslow Str., Canterbury, tel. UW 5072,
H. Stošius — 120 Gloucester Str., Sydney,
E. Migevičius — 39 Junction Str,, Cabramatta,
S. Zablockienė — Spaudos Kioskas, Camperdown bažn.,
M. Gailiūnas — 5 Fowler Str., Bulli,
P. Pilka — 29 Westgarth Str., O’Connor, Canberra.

STALUS IR VIETAS SKIRSTO V. KAZOKAS.

Šviesa viešame forume įvyks 
V. Šliogerio (senj.) ir J. P. 
džio dvikova (socializmo temo
mis). Vieta ir laikas dar nenusta
tyta. ★

Jau girdisi kad Sydney Apylin
kės valdyba ruošiasi išleisti specia
lų Mūsų Pastogės numerį. Iš nu
matytų numerio redaktorių patir
ta, kad šis Sydnėjaus numeris bus 
ištisai iliustruotas, kitaip sakant, 
sydnejiškis M.P. numeris atskleis 
vietinį lietuvių gyvenimą vaizdais.

p.p. 
Ke-

Sydnejiškiai Juozas jr Monika 
Siručiai susilaukė neseniai sū
naus. Monika yra viena iš pirmų
jų Punsko lietuvaičių, atvykusių 
į Australiją.

Patirta, kad sydnejiškiai lietu
viai organizuoja automobilių ka
ravaną kelionei į bendruomenės 
atstovų suvažiavimą ir dainų 
šventę Adelaidėje.

Patirta, kad medžiotojai, meš
keriotojai ir visi kiti gryno oro 
smaguriautojai rimtai nusprendė

BLAIVININKŲ SEKCIJA VEIKIA
Kaip žinome, mūsų baliuose ir 

pobūviuose nebūna gaivinančių 
gėrimų. Tai, ką esame pripratę 
vadinti gaivinančiais gėrimais, jie 
nėra gaivinantieji, bet slopinan
tieji gėrimai. Nėra gaivinantieji 
nei tie be svaigalų, bet persotin
ti konservuojančiomis medžiago
mis. Tikrai gaivinantieji gėrimai 
yra šviežios, be jokių konservuo
jančių medžiagų, vaisių ir daržo
vių sunkos.

Ir mūsų ir kitų tautybių žmo
nės geria svaigalus ne visada iš 
pamėgimo, bet kartais ir todėl, 
jog kito tinkamesnio gėrimo ne
gauna. Blaivininkų Sekcija, įsi
steigusi prie Lietuvių Bendruo
menės Melburno apylinkės, su
prasdama, kad galima mažinti 
svaigalų išgėrimą parūpinant tik
rai gaivinančių gėrimų, liepos 28 
d. į Melburno Lietuvių Klubo po
būvį su svaigalais, kuris įvyko 
tuoj po metinio klubo narių su
sirinkimo, atsikvietė DYNAMIC 
ELECTRIC JUICE i— ALL vaisių 
ir daržovių sunkų spaudimo apa
ratų platinimo agentų. Jis su 

steigti savo draugiją. Ligi šiolei 
jų veikla pasireiškė tik pavienių 
asmenų brakonieriavimu. Vargas 
žuvims ir žvėreliams, kai jie susi
organizuos.

Apie ką šiandie daugiausia kal
ba Sydney lietuviai? Vienintėlis 
rūpestis, kaip tinkamiau ir įman
triau pasiruošti Spaudos Baliui, 
kuris įvyks rugpjūčio 18 d. Latvių 
salėje Strathfield. Visiems šia 
proga svarbus perspėjimas: balius 
prasidės visu pusvalandžiu ankš
čiau, negu pakvietimuose nurody
ta, būtent, 7 vai.

Rugpjūčio 18 d. Australijos sos
tinė Canberra paliks ištuštėjusi: 
gautomis žiniomis daugumą jų su
sitiksime Spaudos baliuje Sydne- 
juje. žada atvykti ir Amerikos 
Ambasados karo atache Mr. Shu
ler.

Ateinantį sekmadienį visi syd- 
nėjiškiai turės didelę šventę Dai
navoje: čia įvyksta plataus masto 
didžiojo lietuvio ir poeto Mairo
nio minėjimas. Atsiminkite: 12 
vai. iškilmingos pamaldos Cam
perdown bažnyčioje ir 6 vai. vak. 
minėjimas Dainavoje.

Praėjusį šeštadienį linksmai ir 
nuotaikingai praėjo sportininkų 
vakaras. Gaila, kad buvo skysta 
žmonių. Matyt, kiti taupo savo 
energiją Spaudos Baliui. Vakaras 
baigėsi pavyzdingai — išbyrėjo 
tik vienas langas.

Ku-ka

asistentais spaudė morkas, kopūs
tus, salieras, obolius ir dalino vi
siems sunkas gerti veltui.

Aparatu daug kas domėjosi ir 
žadėjo įsigyti. Yra vilčių, kad ir 
Socialinės Globos Moterų Sekcija 
įsigys pora aparatų ir ateityje 
savo bufetuose, šalia užkandžių, 
turės vaisių ir daržovių šviežių 
sunkų.

Melburno Lietuvių Klubo me
tiniame susirinkime, žymus to 
klubo šulas p. Ignas Alekna skun
dėsi, kad į metinius klubo balius 
tik pusė klubo narių teateina ir 
todėl nebūna daug pajamų iš ba
lių.

Galima viltis, kad ateityje, ka
da bus baliuose galima ne tik 
gardžiai pavalgyti, bet ir sveikai 
atsigerti ir dar turėti įdomią me
ninę dalį, tai ir balių salės nebus 
apytuštės.

Blaivininkų Sekcija vaisių ir 
daržovių šviežioms sunkoms no
rėtų atkelti vaitus ir atidaryti du
ris ir į Melburno Lietuvių Para
pijos Namus.

J.N.

ŠVIESA IŠSIRINKO VALDYBĄ
Sambūris šviesa Sydney sky

rius neseniai turėtame narių su
sirinkime išsirinko naują valdybą, 
kurią sudaro: pirm. Vytautas Pa
tašius, vicepirm. P. Daukutė — 
Pullinen, sekr. D. Grosaitė, iždin. 
A. Janavičius ir valdybos narys 
L. žilytė. Valdyba dar šiais me
tais pramato keletą viešų paren
gimų, jų tarpe du forumai >— so
cializmo klausimu ir jaunimo rei
kalais.

GERA PRADŽIA
š.m. liepos mėn. 29 d. Banks- 

towno lietuvių namuose įvyko pir
mas foto mėgėjų susirinkimas. 
Po trumpo J. Zinkaus atidarymo 
žodžio, J. šarkauskas patiekė len
teles, palengvinančias foto apa- 
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soc. moterų draugijos 
šeimyninį vakarą įvyko

aprašant 
suruoštą 
apsiriki

mų: minimo vakaro programoje 
šoko ne E. Kymantaitė, bet Akva 
M e i 1 i ū n a i t ė. P-lę Meiliū- 
naitę už šį apsirikimą maloniai 
atsiprašome. Red.

T.V, IR SATELITAI

Televizijos savininkai 1964 me
tais gali tikėtis matyti ištisai, 
tiesiog iš Japonijos. Tam tikslui 
bus panaudoti dirbtiniai Žemės 
palydovai. Daromi bandymai ro
do, kad tam tikslui užteks trijų 
žemės satelitų.

Amerika bandė sudaryti aplink 
Žemę varinių adatėlių žiedą, bet 
satelitas, kuris turėjo nutiesti ap
link Žemę tų adatėlių juostą, ge
rai neveikė ir adatėlės liko susi
metusios į žiupsnius. Dabar tokio 
būdo atsisakyta. Ir jau yra pa
darytas bandymas televizijos 
vaizdus gauti specialaus satelito 
pagalba. Bandymas nusisekė, 
prieš maždaug dvi savaites, kai 
televizios vaizdai buvo gauti per 
satelitą.

Tikimasi, kad paleidus tris sa
telitus, išdėstytus tam tikrais ats
tumais vienas nuo kito dideliame 
augštyje, televizijos vaizdus gali
ma bus gauti nenutrūkstamai die
ną ir naktį. Todėl Olimpiados žai
dimus, kurie Japonijoje vyks 1964 
metais, tikriausiai galės matyti 
visi, kas tiktai norės. 

ATEIK I SPAUDOS BALIŲ

NUOSAVUS NAMUS, 
įmokėjus mažą depozitą,

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS
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ratų nustatymą. Taip pat, aiškin
tasi atsineštose fotografijose, 
esančius trūkumus.

Sekantis susirinkimas numato
mas rugpjūčio mėn. 26 d., kuria
me V. Mensonas parodys šviesų 
paveikslais, savo N. Zelandijoj 
praleistas atostogas.

RAMOVĖNŲ DĖMESIUI
Rugpjūčio mėn. 19 d. Melbour- ' 

no Lietuvių Namuose, Thornbu- 
ry, įvyks vieno Valdybos nario 
paruošta paskaita apie būsimos 
Lietuvos gynybą, po kurios seks 
diskusijos ir pasikalbėjimai. Pa
skaita aktuali ir buvusiems ka
riams labai įdomi. Visi ’’Ramo
vės” skyriaus nariai, o taipgi ir 
svečiai maloniai prašomi atsilan
kyti. Pradžia — 6'vai. vak.

Skyriau* Valdyba

PAMALDOS
Rugpjūčio 12 d. Sydnėjaus lie

tuviams pamaldos tik Camper
down bažnyčioje 12 vai. šios die
nos pamaldos siejamos su įvyks
tančiu Maironio minėjimu Banks
town Dainavos salėje.

PADĖKA
Už pasiųstus Punsko lietuviams 

siuntinius nuoširdžiai dėkojame 
p.p. Glionertienei, Grinienei, Le- 
lešienei, Milašienei, Kjedienei, 
Ankudavičienei, Bernotienei, Bie
lienei, o ypač p. Mironienei ir jos 
dukteriai p. žaliūnienei, kuri gy
vena dabar Amerikoje.

Norime padėkoti visiems malo
niems svečiams, kurie nebodami 
šalto oro atsilankė į mūsų suruoš
tą liepos 10 d. Bankstown Daina
vos salėje šeimyninį vakarą. Nuo
širdus ačiū p.p. Bielienei, čelkie- 
nei, Petniūnienei, Pūkienei, Vai- 
čiurgienei, Olšauskienei, Lelešie- 
nei, Petniūnui, Lelešiui, Blažins- 
kui, Kedžiui ir Kurlinskui už tal
ką ir paaukotus produktus, p. Le- 
lešienei už gražią lėlę. Taip pat 
didelis ačiū programos dalyviams 
— p-lei A. Meiliūnaitei už šokį 
ir Rožyčių vyrams už gražias dai
nas ir vakaro pranešėjai p-lei 
Vaičiurgytei. Jūsų visų nuoširdus 
prisidėjimas pagelbėjo sėkmingai 
pravesti vakarą, kuris kukliai pa-’ 
pildė mūsų iždą. Vakaro apyskai
ta bus paskelbta vėliau.

Sydney Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugija
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