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Prancūzijos parlamentas 
padešinejo

Visas Vakarų pasaulis nekantriai 
laukė Prancūzijos parlamento rinki
mų rezultatų. Šio krašto vidaus pa
dėtis yra ypatinga ir senai neramina 
vakariečius. Prancūzija iš viso užima 
gana svarbią strateginę poziciją ir, be 
to, ji savo gyventoji} skaičium yra tre
čioji galybe Vakarų sąjungoje. Taigi 
jos rinkimų rezultatai ypač rūpėjo 
sąjungininkų karinei vadovybei, nes 
nuo jų pareis krašto vyriausybės sta
bilumas ir pastovumas.

Prieš rinkimus buvo spėliojama 
įvairiai: vieni pranašavo, kad komu
nistai vėl bus didžiausioji krašto par
tija, kiti daug laimėjimo galimybių 
teikė gen. De Gaulle šalininkams. 
Dar kai kas manė, kad laimės viduri
niųjų partijų blokas, kuris iki šiol 
laike Prancūzijos vairą. Koalicinė 
vyriausybė darė daug pastangų užti
krinti savo laimėjimą. Ji net pakeitė 
rinkimų įstatymą ta prasme, kad ir 
ne taip skaitlingų partijų blokas ga
lėtų prastumti savo kandidatus, jei 
visas blokas kurioje nors rinkiminėje 
apylinkėje gauna drauge daugiau bal
sų, nei kuri atskira partija. Šitokiu 
įstatymo pakeitimu norėta sumažinti 
atstovų skaičių komunistams ir gau- 
listams, kurie ėjo į rinkimus su nie
kuo nesusiblokavę.

Tačiau 'nežiūrint to, vis dėlto ek
stremistinės partijos (gaulistai ir ko
munistai) išėjo nugalėtojomis, nors 
vyriausybės gal jos ir nesudarys, nes 
vidurio partijos susimetė į stipresnį

ir skaitlingcsnį bloką.
Paskutiniais rinkimų daviniais gau

listai turės naujame parlamente 118 
atstovi} (ankščiau turėjo tik 16), ko
munistai — 106 (ankščiau 177) socia
listai 104 (ankščiau 99), populiarieji 
respublikonai t.y. krikščionys demo
kratai 85 (ankščiau 143), nepriklau
somieji ir dešinysis sparnas 93 (ankš
čiau 70) ir kitos įvairios partijėlės I 
(ankščiau turėjo 21).

Kaip matome, šį kartą gaulistai 
pralenkė ir komunistus, kurie ankš
čiau turėjo Prancūzijos parlamente 
beveik trečdalį visų atstovų skaičiaus. 
Tačiau ir šiuo kartu, atrodo, gaulis
tai negalės sudaryti vyriausybės, jeigu 
kuri nors vidurinioji partija neis su 
jais į koaliciją. Tačiau nėra jau taip 
esminga ta’ aplinkybė, kad gaulistai 
neįeis į vyriausybę. Prancūzijos gyve
nime esmė glūdi tame, kad kraštas, 
atrodo, pradeda atsibusti iš nukaire- 
jimo ir sukti į dešinę. Šiaip ar taip, 
bet gen. De Gaulle šiuo kartu Pran
cūzijos politiniame gyvenime turės 
daug įtakos, kadangi parlamente jį 
atstovaus 118 jo šalininkų, o krikščio
nių demokratų atstovai ir kaikuric 
kiti dešinieji dažnuos klausimuos, 
reikia tikėti, jį taip pat palaikys. Ko
munistų gi partijos smuikas šiuo kar
tu bus žymiai tylesnis, nes jų atstovų 
skaičius sumažėjo net 71 rėksniais. 
Krašto gyvenimo krizės atveju, yra 
realios galimybės, gaulistų frakcija 
gali įeiti ir į vyriausybę.

„Privalome .suveržti diržus“
“Mes turime suveržti diržus, jeigu 

nenorime atsilikti nuo pasaulio” — 
pasakė Australijos min. pirm. Men
zies. "Australija pervertino save eko
nominiu atžvilgiu”, tęsė jis.

Toliau savo kalboje Menzies pab
rėžė, kad Australija neturinti gyventi 
iliuzijomis, jog jos ekonominis gyve
nimas greitu laiku pagerės, nes šiuo 
metu didžiausias Australijos rūpestis 
esąs dėl savo krašto saugumo ir gyny
bos.

Dabartis esanti kitokia, nei ji buvo 
1939 metais, kada Australija neskubė
jo perdaug, kad prisidėtų prie nacių 
agresijos sustabdymo. Tada Austra
lija turėjusi dideles ekonominių 
gėrybių atsargas, be to, žymias atsar
gas žaliavų fabrikams ir namų staty
bai. Tuo metu Australija buvusi ga
na pajėgi ir finansiniu atžvilgiu, to
dėl 1939 metais ji galėjusi nesunkiai 
pakelti karo naštą.

Šiandieną esą viskas kitaip. Šie 
sunkumai atsiradę ne dėl to, kad Aus
tralija neturi pinigų, bet tik dėl dar
bo jėgos, pagrindinių statybos med
žiagų ir kasdieninio vartojimo prekių 
trūkumo.

Menzies nuomone, tik griežta tau
tos ekonominė politika federalinėj, 
vaistinėj ir privataus gyvenimo plot
mėj galinti pagerinti dabartinę buitį. 
Nereikią emigraciją laikyti “atpirki
mo ožiu” ir kaltinti dėl visų susida
riusių negerovių, nes tik didelė emi
gracija esanti tikriausiu keliu apsau
goti Australiją nuo agresijos ir emi
grantų pagelba pakelti žemės ūkį bei 
miestų pramonę.

Jeigu nebūsią daugiau darbininkų 
{filtruota į pirminę (pagrindinę) pra
monę, tai. niekada negalėsianti būti 
pakankamai pakelta Australijos gamy- 

lba-ir tuo pačiu krašto gerbūvis.

Naujieji įvykiai Persijoj ir ilgokai 
užsitęsęs kąrąs, pasaulio dėmesį lyg ir 
nukreipė kitur nuo kasdieninių Korė
jos kovų. Tačiau Korėja dar ir šien- 
dieną yra aktualijų centras, nes ten 
kasdien žūva tūkstančiai jaunų vyrų 
it tų žudynių galo nesimato.

Pastarąją savaitę mūšiai buvo lyg ir 
aprimę. Keletą dienų vakarų sąjun
gininkų štabas pranešinėjo lakonišką 
žinutę, kad Korėjos fronte "nieko 
naujo”. Tikrenybėje gi> sąjunginin
kų armijos pamažu stumiasi pirmyn. 
Vietomis jos’sutinka kietoką komuni
stų pasipriešinimą, tačiau kiniečiai, 
spaudžiami Stipresnės amerikiečių 
jėgos, traukiasi atgal.

Būdingiau, kad’ pr. ketvirtadienį 
įvyko didesnis oro mūšis, kur iš abie
jų push} dalyvavo apie 100 lėktuvų.

Korėja nerimsta
Amerikiečių štabo pranešimu, sąjun
gininkų oro pajėgų junginiai pasiro
dę pranašesni už priešą ir sovietų 
gamybos naikintuvA buvę išvaikyti, 
keletą jų numušant. Užėmus pasku
tinį komunistų laikomą Pietų Korė
joj Kaesong’o miestą, Pietų Korėja 
dabar visiškai išvalyta.

Penktadienį Korėjos vadas gen. 
Ridgway kreipėsi į UNO, prašydamas, 
kad sąjungininkai siųsti} naujų susti
prinimų Korėjon, nes išsiplėtus fron
tui jie esą reikalingi.

Tačiau vis dėlto yra žinių, kad ko
munistai vėl ruošiasi puolimui. Jie 
grupuoja savo pajėgas Mandžiūrijoj 
ir esąs iš lėktuvų matomas didelis jų 
kariuomenės dalinių judėjimas į pie
tus. ‘

_ v
Savaites Žinios

Antikomunistinė akcija 
Amerikoj ir K a n a d o j

JAV-bėse ir Kanadoj griebiamasi 
griežtesnių priemonių prieš komuni- 
stif partijos vadovybes. Amerikoje, 
kaip spauda praneša, paskutinėmis 
dienomis suimta 21 komunistas, ku
rie sudąrė centrinį komunistų parti
jos komitetą tuo atveju, jei partijai 
reikėtų pereiti į nelegalią padėtį. Pa
našus komitetas Amerikoje jau buvo 
suimtas 1949 metais, kurio nariai dar 
ir dabar tebesėdi kalėjime.

Kanados teisingumo ministeris Gar
son pareiškė, kad krašto vyriausybė 
taikys konstitucijos leidžiamus įstaty
mus prieš komunistų griaunamąją vei
klą. Tuo įstatymu esą leidžiama sui
minėti valstybei priešingus gaivalus ir 
bausti juos net iki 7 metų sunk, darbų 
kalėjimo.
N a u j a darbo p a r t i j o s 
v a d o v y b ė

Mirusiojo Australijos darbo partijos 
šefo vieton partijos vykdomasis komi
tetas vienbalsiai išrinko dr. Herbertą 
Evatt’ą, o jo*pavaduotoju — buv. Im- 
migracijos minister! Calhvel’į, kuris 
renkant gavo daugiau balsų iž kitus 
kandidatavusius.

Dr. Evatt’as yra žinoma politinė 
asmenybė ne tik Australijoj, bet ir už 
jos. Jis buvo ilgametis Australijos 
užsienio reikalų ministeris, labai daug 
prisidėjęs kuriant. Jungtinių Tautų 
Organizaciją. Nors jo politines pa
žiūros užsienio klausimais būna daž
nai savotiškos, bet tatai telaikoma jo 
originalumo reikalu, neprimetant 
ekstermistinių idėjų palaikytojo var
do. Darbiečių partijos sluogsniuose 
pabrėžiama, kad Dr. Evatt’as savo eru
dicija ir energija partijos pajėgumą 
gali dar daugiau pakelti ir jos veiklą 
suaktyvinti.
P. Afrika bus r e s p u b lik a 

Dabartinis P. Afrikos ministeris 
pirmininkas Dr. Malan atsidūrė gana 
keblion padėtin prieš savo rinkikus ir 
krašto gyventojus. Prieš rinkimus 
tarpe kitų pažadų jis buvo užsiminęs 
ir apie tai, kad jam valdant P. Afrika 
taps respublika, atseit — atsipalaiduos 
nuo D. Britanijos. Dabar krašto par
lamente primenama šie pažadai, nors 
pats Dr. Malan savo aiškinimuose 
daro išsiukinėjančią sofistiką. Jis 
sutinka su respublikos įkūrimo gali
mybe, tačiau siūlo, kad šį klausimą 
geruoju išspręsti} P. Afrikos ir Angli
jos vyriausybės, bendrai nutardamos 
ir susitardamos.
E m i g r a n t u s s k i r s į 
žemės ū k į

Imigracijos-ministeris Holt, atsaky
damas į darbiečių atstovo Haylen pa
klausimą, kiek paskutiniaisiais metais 
vyriausybė nusiuntė emigrantų į pie
no ūkį, pareiškė, kad dabar vyriau
sybė daug daugiau emigrantų skirs į 
žemės ūkį.
Ligos n a i k i n a k i n i e- 
č i u s K b r e j o j

Amerikiečių generolas Sams Korė
joje pareiškė, kad kiniečių kariuo
menė ir civ. gyventojai šimtais tūk
stančių miršta šiltine ir raupais Korė
joje. Ši liga esanti taip išsiplėtusi, 
kad esą vargu, ar Kinijos vyriausybė 
pajėgsianti šias epidemijas sustabdyti. 
Korėjos fronte apie keturius kartūs 
daugiau kiniečių mirštą nuo ligų, 
negu fronte žūvą. Sov. Sąjunga ne- 
siunČianti į frontą jokios sanitarinės 
pagelbos.
N o r ė t a n u ž u dy t i Peroną 

Argentinos laikraščiai rašo, kad su
sektas platus sąmokslas nužudyti pre
zidentą Peroną ir jo žmoną. Peronas, 
kaip žinome, laikomas Argentinos 
diktatorium. Tuose pranešimuose

pabrėžiama, kad sąmokslininkų eilėse 
išaiškinta daug žymių politikų ir buv. 
ministerių, kurie, jei būtų pasisekę 
nužudyti, būtų sudarę karinę dikta- 
.ūrą Argentinoj. Laikraščiai kaltina 
“tarptautinį kapitalizmą”, kuris fi
nansavęs šį sąmokslą.
Amerikoje plečiasi 
streikai

Jau kuris laikas, kaip Amerikoje 
streikuoja žymi dalis uostų darbinin
kų. Karines ir kitas strategines -me
džiagas pakrauna ir iškrauna kariuo
menės daliniai. Paskutinėmis dieno
mis pranešama, kad sustreikavo civi
linės avijacijos keleiviniai ir dalis 
transporto lėktuvų personalo. Strei
kai esą grynai ekonominio pobūdžio. 
E i s e n hove r i s s k i r s t o 
v i r š in i n k u s

Europos gynybos vyr. vadas gen. 
Eisenhoveris Amerikos laivyno adm. 
Robertą Carney paskyrė vyr. sąjungi
ninkų armijos vadu Pietų Europai. 
Taip pat jis paskyrė Italijos gen. 
Maurizio de Castiglioni Pietų armijų 
žemyno kariuomenės viršininku adm. 
Carney priklausomybei!, o Amerikos 
gen. maj. Schlatter aviacijos viršinin
ku.
Aust r a lijo s i r V.
Vokietijos s u t ar t i s

Australijos min. pirm. Menzies 
praneša, kad tarp Australijos ir V. 
Vokietijos pasirašyta prekybos sutar
tis, pagal kurią £25.000.000 sumai 
bus pasikeista prekėmis. Australija 
gausianti iš Vokietijos mašinas, • jų 
dalis, geležinkelių reikmenes, chemi
kalus, geležies ir plieno dirbinius, o 
Vokietijon būsią išvežama kviečiai, 
miltai, vaisiai, medus, pieno produk
tai, odos ir kiti žemės ūkio gaminiai. 
Ai r i a i neemigruos

Airijos min. pirm. De Valera parei
škė, kad jo vyriausybė darys pastangų 
sulaikyti savo piliečių emigraciją į 
kitus kraštus.

Jis tarp kitko pasakė: "Mes norime, 
kad galimai daugiau žmonių liktų 
mūsų krašte. Airijos vyriausybė ne
nori išleisti savo žmonių kitur ir 
darys viską, kad jie būtų savajame 
krašte patenkinti”.
Šeši metai požemiuose

Iš Varšuvos pranešama apie šį neį
tikėtiną atsitikimą: Traukiantis 1945 
m. vokiečiams į vakarus, Gdynios 
apylinkėje buvo sąmoningai besi
traukiančios kariuomenės išsprogdin
ti ir užversti maisto sandėliai. Kaž
kuriuo būdu tuose sandėliuose • būta 
6 vokiečių kareivių, kurie ten ir liko, 
negalėdami išeiti, nes išėjimai buvo 
užversti. Sandėliai talpinos! betonuo
tuose požemiuose. Dabar rašoma, kad 
vienas iš užverstųjų kažkaip išlindęs 
atsirado Dancigo ligoninėje. Jis yra 
visiškai aklas ir silpnas, todėl -iki šiol 
tesužinota iš jo tik kaikurios smulk
menos iš gyvenimo tuose požemiuose. 
Maisto jie ten turėję pakankamai. 
Rūkalų ir degtinės taip pat netrūkę. 
Nebuvę vandens, kurį jie rinkę nuo 
drėgnų betono sienų, Šviesai žvakių 
jau pritrūkę prieš du metu ir pasku
tinį -laiką todėl gyvenę visiškoje tam
soje. Iš šių požemių jie teišėję .tik 
dviese gyvi, tačiau jo draugas, pama
tęs dienos šviesą, nuo širdies smūgio 
tuoj miręs. Iš kitų keturių du mirę, 
o du patys nusižudę, nepakeldami 
požemių vienišumo.
D. Br i t a n i j o s karai i u s 
aplankys'A u s t r a l i j ą

D. Britanijos karalius paskelbė ofi
cialiai, kad jis ir karalienė ateinančių 
metų pradžioje aplankys Australiją ir 
N. Zelandiją. Kelionės plane numa
toma, kad į Fremantlės uostą atvyks 
kovo mėn. 1 d.
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LIETUVOS TEATRAI ŠIANDIEN Dėl musu raidyno
Pavarčius sovietų propagandos la

pus, braunasi į akis viens kitam prieš
taraują Lietuvoje veikiančių teatrų 
veiklos apibūdinimai. Susidaro įspū
dis, jog lietuviai menininkai įstengia 
eiti nors ir per griežčiausią kontrolę 
savitu lietuvišku keliu. Žinoma, va
dovaują privalo atkalbėti "maldelę 
dievo Stalino" garbei, kaip tai padare 
"Tiesoj”, sausio 31, vyriausias LTSR 
operos ir baleto režisorius J. Grybaus
kas, ar "stalininės premijos laureatas” 
aktorius J. Rudzinskas ... — "sukles
tėjo Tarybų Lietuvos teatrai. Jie 
išėjo į plati] kūrybinį kelią, gavo 
didžiules vystymosi perspektyvas” . . . 
Kitokios tačiau nuomonės yra to pačio 
laikraščio antrame puslapyje drg. Pi
voriūnas’, Kauno vykd. komiteto pava
duotojas. “Nežiūrint to, kad miesto 
teatruose pasirodo daugiau tarybinių 
autorių pjesių, bet repertuaro atliki
mo lygis būna žemas idėjiniu ir meni
niu turiniu . . . Drg. Pivoriūnas kriti
kavo Meno Reikalų valdybą, kurios 
įstaigose eilę atsakingų postų užima 
abejotini elementai.”

Lietuviai menininkai stengiasi iš
saugoti ką turėję. Todėl tebematome 
beveik visas Nepriklausomoje Lietu
voje statytas operas. Jos visada esti 
]>eij)ildytos, tad svarstoma — ir lietu
viai inteligentai tikisi, jog jiems pasi
seks šį planą pravesti pro partijos 
kontrolę — statymas naujų operos 
rūmų Vilniuje. Rūmai, esą, būtų ne
paprastai puošnūs ir talpintų iki 1200 
žiūrovų.

Laisvoje Lietuvoje būdavo pastato
ma pora naujų operų kasmet. Dabar 
propaganda giriasi pastatę “naujai” 
“Borisą Godunovą”, statytą jau ir 
laisvoje Lietuvoje, ir tikrai naują 
baletą "Laurensija”. Naujuose pla
nuose užsibrėžta pastatyti Čaikovskio 
operą "Mazepa”, Moniuškos "Halka” 
ir Chazaturiano baletą “Spartakas”. 
Teatras, girdi, bendradarbiaująs su 
lietuviais kompozitoriais A. Račiūnu 
ir A. Klenickiu, spausdamas juos grei
čiau sukurti kokią tarybinę operą”. 
Esama šiokio tokio ir prieaugliaus. 
Daug vilčių dedama į jaunąjį operos 
solistą Adamkevieių, kuris buvo pa
siųstas į Leningrado operą stažuoti. 
Jis jau dalyvaująs šio teatro pastaty
muose ir atliekąs gana sunkias roles. 
Iš moterų daug viliamasi iš solistės 
Mikštaitės, kuri dabar mokosi Mask
vos konservatorijoje. Baletas tikisi iš 
naujojo baletmeisterio Grivicko, kuris 
Vilniuje šiuo metu turėsiąs savo pir
mąjį debiutą.

Dėl patalpų trūkumo opera, baletas 
ir drama iki šiol Vilniuje buvo susi
spaudę* vienuose rūmuose Basanavi

čiaus gatvėje. Tačiau tikimasi, jog 
greitu laiku dramos teatras persikels 
į atremontuotus savuosius rūmus Ge
dimino gatvėje.

Dramos teatro direktorius drg. Zu- 
lonas begaliniai džiaugiasi tarybinės 
dramaturgijos augimu, tačiau per šešis 
metus buvo iškepti tik du veikalai — 
vienas J. Baltušio, o kitas perdarytas 
iš buvusio čekisto A. Guzevičiaus kny
gos "Kalvio Ignoto teisybė.”

Tarybinis baleto teatras, turėdamas 
nepaprastai stiprių jėgų, “dėl kokių 
tai keistų priežasčių per 6 metus suge
bėjo pastatyti bene pirmą rimtą prem
jerą — Kreino “Laurensija”, kurio siu
žetas paimtas iš Lope de Vegos hero
jinės pjesės “Fuente Ovechuna”, vai
zduojančios XVI šimtmečio Ispanijos 
valstiečių gyvenimą. Režisūra ir pas
tatymas buvo baletmeisterio M. Satu- 
novskio, dekoracijos dailininkės R. 
Songailaitės. Dirigavo Ch. Potasins- 
kas. Tarybinėje spaudoje, dabartiniai 
LTSR meno kritikai, St. Yla, tiek 
Aliodija Ruzgaitė, premjerą įvertino 
labai gerai. Pačią Laurensiją vaidino 
G. Sabaliauskaitė, puikiai išpildžiusi 
savo rolę, pilnu “technikos išbaigi
mu.” Antrąją rolę, reikalavusią “sti
prios, užtikrintos sukinių technikos ir 
ištvermingumo” taip pat labai gerai 
išpildžiusi T. Sventickaitė, įnešusi 
spektaklin daug džiaugsmo ir šilumos. 
Chasintą vaidino “senoji” M. Juoza- 
paitytė, o jos partneriu buvo H. Ku- 
navičius vaidinęs Mengo.

Frendoso, turėjęs būti partneriu 
Sabaliauskaitei, buvo S. Gončarovas, 
kuris “turįs dar daug padirbėti.” Be 
to, spektaklyje dar vaidino Z. Joman- 
Jagininas, J. Jovaišaitė, H. Banys, Sta
tas, P. Baravykas, V. Raudonikis, H. 
Bačinskas, Žebrauskas, Janavičiūtė, ir

Kitą mėnesį bus pasi
rašyta taikos sutartis 
su Japonija

Amerika jau ilgesnį laiką daro mil
žiniškų pastangų sudaryti taikos su
tartį su Japonija ir įtraukti ją į Va
karų gynybos orbitą. Minėtoje sutar
tyje yra numatyta apginkluoti Japo
niją ir suteikti jai kitas nepriklauso
mos valstybės privilegijas. Tokio 
teksto sutarčiai priešinasi Prancūzija, 
Anglija, iš dalies ir Australija. Ta
čiau paskutiniu metu, dėka nenuil
stamoms Amerikos diplomato John 
Foster Dulles pastangoms, tuos nely
gumus pasisekė apšlifuoti, ir tikimasi, 
kad ateinantį mėnesį taikos sutartis 
su Japonija bus pagaliau pasirašyta.

Lietuviškojo raidyno ženklai yra 
labai nepatogūs mūsų spaudai. Tatai 
jaučia kiekvienas, kam tenka susi
durti su spaudos techninių darbų 
vykdymu,

Lietuvoje iš dalies dėl to buvo ga
lima kentėti, nes smulkesnių raidynų 
komplektai specialiai buvo gaminami 
su mūsų rašybos ženklais. Tačiau ir 
ten stambesnėms antraštėms laikra
ščiuose ar plakatuose buvo pristatomi 
jreiliu išdrožti paukščiukai e, š, ar ž 
raidėms sutverti, o nosininiams ženk
lams buvo prikergiami kableliai. 
Daug keblumų būdavo, kai užsaky
davo naujų tipų komplektus. Juos 
tekdavo importuoti (daugiausia iš 
Vokietijos). Maža to, kad būdavo 
pasirenkama įsigytiną komplektą rai
džių, bet dar reikėdavo specialiai tar
tis, ar firma sutiks pagaminti ir mūsų 
ženkluotąsias devynias raides. Dėl to 
daug naujų moderniai stilizuotų raš
menų teko atsisakyti arba pirkti juos 
be ženklų.

Tremtyje tas nepatogumas pasidarė 
visai neįveikiamas ir dėl to pradėta 
spausdinti laikraščius ir net knygeles 
visai be ženklų. Pradžioje buvo kaž
kaip nejauku tuos spausdinius skaity
ti, bet vėliau lyg pradėjome apsipra
sti.

Ne daug toliau esame ir šiuo metu. 
Tiesa, laikraščių skiltys jau su ženk
lais, tačiau antraštės taip ir liko be 
jų. Toks skaitymas nėra žalingas jau 
mokantiems teisingą — gramatinę lie
tuvių kalbą, bet pradedantiems mūsų 
mokinukams tokios antraštės sunkiai 
suprantamos.

Tremtyje būdami ypač aiškiai pa
matėme, kad ženkluotoji mūsų rašyba 
apsunkina mus tiek techniniu tiek ir 
finansiniu atžvilgiu, tuo būdu trugdy- 
dama kultūrinio ir švietimo darbo 
vystymąsi. Ar tik ne dėl tos prie
žasties dar neturime iki šiai dienai 
elementoriaus? Ar ne dėl to mūsų 
rašytojai negali laisvai bent kurioj 
lotynų pasaulio spaustuvėj spausdinti 
savo raštų? Ar ne dėl to mūsų laik
raščiai turi daug brangiau mokėti, 
kad tik lietuviškiau atrodytų? Ak- 
centiniai ženklai dažnai kenkia dailės 
leidinių simetrijai. Grafikas turi dėti 
pastangų, kad pridengtų žodžio pra
džioj atsiradusį paukščiuką, meniškai 
kabinėti kablelius ar dėlioti ant rai
džių taškus.

Jeigu pradėtume rašyti vietoj “ū”— 
"w”, atrodo, nebūtų keisčiau, kaip 
dabar "y” skaitome “i—ilgoji"? O 
argi būtų painiau vaikus mokyti rašy
ti vietoj “s” su paukščiuku — "sh" 
arba "ch" arba "zh"? Na, o jeigu 
rašysime dvi "ee" (geeda) ir nutar
sime, kad ji bus tariama kaip ligšio-

line “ė”,tai juk bus ta pati "gėda”, 
o ne kas kita.

Sis straipsnis neturi tikslo pakenkti 
mūsų kalbos skambumui arba vien 
kritikuoti mūsų rašmenis, bet juo no
rima duoti sugestijų mūsų kalbinin
kams, kad rimtai pagalvotų apie 
mūsų rašybos reformą, jei jau visai 
nepanaikinant, tai bent suprastinant 
akcentinius ženklus.

Lotynų raidynas vartojamas daugu
mos pasaulio tautų. Mes taip pat 
šiuo metu išsiblaškėme po lotynt; 
kraštus. Jau nebe pirmieji būtume, 
jei pakeistume savo rašmenis. Juk 
tautos, kurios net savo liejyklas turi, 
taip pat jau apseina be akcentinių 
ženklų (pav., vokiečiai savo “umlau- 
tus” pavertė į ae, oe ir ue). Rusai gi 
taip pat nepradėjo kitaip kalbėti, kai 
savo rašyboje panaikino kieto ir 
minkšto tarimo ženklus. Lietuvių 
rašyba, kaip žinome, savo vystymosi 
kelyje irgi jau keitė savo raides, atsi
sakydama slaviškųjų — cz, sz ir w. 
Tačiau juk mūsų Baranauskas, Basa
navičius, Kudirka ir kiti tik taip ir 
rašo, ir tikriausiai, jiems tatai visai 
lietuviškai atrodė.

Lietuvoje mūsų rašybos keitimo 
klausimas buvo gana plačiai nagrinė
tas. Gal dėl nuomonių skirtumų, o 
gal dėl kitų priežasčių šio reikalo 
mūsų kalbininkai neužbaigė.

Dabar gi, atrodo, šis reikalas būtų 
jau pilnai pribrendęs ir labai paleng
vintų kultūrinį darbą, jei mūsų kal
bininkai rastų kokią nors išeitį, kaip 
apsieiti mūsų rašybai be akcentinių 
ženklų.

KaGi

NAUJAS BIULETENIS
.Šiomis dienomis "Mūši; Pastogės” 

redakciją pasiekė P.L.B. Vokietijos 
Krašto Valdybos Informacinis Biule
tenis Nr. 1, atspaustas rotatorium. 
Žodyje redakcijoms rašoma:

"Iš įvairių lietuviškų laikraščių 
redakcijų teko girdėti nusiskundimų, 
kad jos stokojančios informacijų apie 
lietuvių tremtinių gyvenimą Vokieti
joje.

Tai spragai užpildyti PLB Vokieti
jos Krašto Valdyba nutarė leisti ir 
siuntinėti redakcijoms mėnesinį biu
letenį, kurio pirmąjį numerį čia Tam
stoms' ir patiekiame.

Salia informacijų apie mūsų ben
druomenę, biuletenyje bus trumpai 
paliečiama ir kitų tautų tremtinių 
Vokietijoje veikla.

Dėsime ir mus pasiekiančias žinias 
apie padėtį okupuotoje Tėvynėje."

Pajūrio
Kur bangos nepaliaunamai plauna 

geltono smėlio krantą ir sakų kvapas 
maišosi su berybio vandens šniokšti
mu, tarp kelių smėly išsidraikiusių 
pušaičių stovi vieniša ir apleista žvejo 
sodyba. Jau kuris laikas, kai pakran
tėj ten džiūna tinklai, skleisdami žuvų 
kvapą, o krante ilsis pora murzinų 
sunkių valčių. Pati žvejo trobelė ne- 
didutė, vėjų supūsta, mažučiais, už
vertomis langinėmis langais, po ku
riais auga diemedžių krūmai, slėpda
mi apkerpėjusį suolą.

Kai baltagalvės bangos kalnai ver
čiasi ir vėjai niūriai stūgauja aplinkui 
— rodos, regi — išeina senas žvejas, 
apžiūri valtis, sėdas vienon iš jų ir 
leidžias liūliuojančion jūron . . . Ban
gos supa valtį, senis tartum atgyja.

o o o
Buvo kadaise jis jaunas, saulėj 

įdegęs švietė jo veidas, ant kaktos 
pluoštais užkritę tamsūs kaštaniniai 
plaukai, iš po kurių neramios, it pati 
jūra, žaibavo jo akys. Jos juokėsi 
saulei, aksomo viršūnių pušims ir gel
svoms smėlio kopoms. Artūras mylė
jo jūrą, jos vėsų vakarais dvelkimą, 
žvaigždžių viliojimą šviesiomis nakti
mis . . . Po įaudrintos jūros ruošia 
tinklus ir valtį, leidžias su tėvu tolyn 
į mėlynę. Ten jo namai, visa jūra — 
jo karalija. Po dienos ar kitos grįžta. 
Motina nekantriai laukus puola nebu
vėliams ant kaklo. Vėl laimė liejasi 
pakrantėj, vėl saulė skęsta vandenuos.

EI z ė R a t a i s k i e n ė

pasaka
Prisireikė kartą joti pamario mie

stan. Artūras su aušra išvyksta. Jau 
ir paskutinė sodyba. Žmones sukilę, 
vyrai velka tinklą, zuja pakrantėj. O 
kas ten takeliu atskuba toks šviesus? 
Artėja. Mėlynos, lyg tolių žuvėdros, 
akys ramiai seka keleivį. Per pečius 
svyra gelsvų kasų pynės, kojos basos, 
rankose ryšulėlis išvykstantiems. Artū
ras sustabdo arklį, išneria kojas iš 
kilpų ir nori šokti žemyn prieš regimą 
paveikslą. Bet ji, lyg pabaidyta stir
naitė, dingsta jam iš akių. Popiečių 
grįžta tuo pačiu keliu, pro tą pat 
sodybą, tačiau jos nėra. Besileidžianti 
saulė auksu nužeria taką, kur rytą 
dingo jinai. Nebesijuokia jaunojo 
akys, tiktai rusvai įdegusi kakta rau- 
kiasi ir pats save klausia: kas jinai f

Nebevylioja jūron tekančios saulės 
rytas, nebeprikalbina tėvas traukti 
tinklų. Tik motina tyliai sau širdy 
spėlioja sūnaus rūpestėlį . . . Išplau
kia tėvas vienas, o Artūras suranda 
vėl reikalą miestan.

Vėl joja tuo pat keliu. Artėja prie 
paskutiniosios pamario sodybos. Tin
klai išdžiauti, valtys ant kranto. Na
melis saulės spindulių apibertas; pa
langėj tarp margakepurių jurginų 
sėdi jinai — akis į melsvąjį tolį įbe
dus. Arturas nušvitęs šoka žemyn. 
Mergina krūpteli, bet nebenubėga, 
tik įsmeigia akis į keleivį, tarsi klaus
dama: kas tu toks, kam tu sutrigdei 
mano svajų giją?

Saulutei sėdant vakaruosna, Artūrą 
neša žirgas anuo pažįstamu keliu. Ir 
ten būna poilsis po sunkios dienos, 
ten pilna džiaugsmo vasaros vaka
ruos.

Ir vieną rytą, kai taip stipriai kve
pėjo pušys ir tolumoj, tarp bangų 
krykštavo šviesios žuvėdros — grįžo 
pamario žvejai iš vestuvinių ajreigų. 
Vėjas švelniai glamonėjo jaunuosius, 
jūra ošė meile didžia ir bekrašte. Tą 
vakarą tartum visa jūra tvino, kran
tuose nebetilpo, kai saulė didelė ir 
raudona, pilna džiaugsmo slydo jon.

Rytą tolstant valtims nuo kranto, 
jaunosios žmonos Giraitės ašarotos 
akys lydėjo vieną iš jų. Vakare, ka
lantis pirmosioms žvaigždėms dangu
je, abi su uošve laukė pakrantėje 
grįžtančiųjų. Dūkstantys rudens vė
jai pakerta Arturo tėvą ir leidžias 
jūron jisai vienaį palydi Giraitė ir 
maldauja ašarotom akim: "Artur, 
tik sugrįžk, tu mano visa laimė”, o po 
širdimi tyliai suvirpa nauja maža gy
vybė.

Smėlio kopas balto pūko patalas 
dengė, o vanduo šaltas ir juodas mu
šėsi į krantus — grįžo džiaugsmas 
žvejo grįčion: jaunieji sulaukė duk
ters. Klykė ji lyg žuvėdra tamsią 
naktį . . .

Vėl pavasario žinia skraido virš 
pamario ir tirpsta ledai, kyla vėjai, 
kasnakt dejuoja gainiojamos putotos 
bangos. Giraitė ruošia tinklus, o 
vygėj rėkia mėlynakė jos duktė. Bėga 
dienos. Bangų liūliavimas virkdo ir 
ramina mažąją.

Lyg saulės spindulėlis laimingai ji 
sau žaidžia - smėlio pakrantėj, ran
kioja po audros išmestus gintaro tru
pinėlius, krykščia iš džiaugsmo pama
čius bėgančią stirnaitę ar retkarčiais 
ir plačiaragį elnią. Rytais išbėgus 
jūron prausiasi, po bangų sumuštas 
putas braido. Mosuodama rankomis 
palydi nykstančius berybėj laivus . . . 
Eglė auga.

Tolstančioje nuo kranto valtyje 
sėdi Eglė ir tėvas. Jis būdavo laimin
gas, kai su juo sykiu leisdavosi jūron 
Giraitė, o dabar jo mylimiausioji 
duktė sėdi šalia, džiaugiasi iš lėto be
sisupančiomis bangomis, žaidžiančio
mis su saulės spinduliais. Virš galvų 
plazdena palyaintys paukščiai. Eglė 
nežino kito gražesnio krašto už šį, 
kurio krantą supa mėlynas vanduo, 
kur audra pribarsto geltono gintaro 
pakrantėj. Ji trokšta sau širdy pama
tyti kada nors ir tą tolimąjį krantą 
anapus. Nors jūra ir didelė, bet kur 
nors ji baigias ir yra vėl kitas krantas, 
tenai. Ir dažnai prašo tėvą ir mal
dauja, kad nuvežtų ją anon tolimon 
pakrantėn . . .

Motina seka Eglei liūdnas pasakas 
apie aną tolimą užmario kraštą, kad 
iš ten pikti, barzdoti vyrai atplaukia, 
plėšia gyventojus, jų dukras išsiveža 
su savim, kurios jau niekad nebesu- 
grįžtančios atgalios.

Slenka metai. Pražydusius pavasa
rius keičia audringi rudenys, baltos ir 
gilios žiemas. Kad ir pilki vakarai 
drėgnu rūku slenka paliai trobelę, jos 
viduj šilta, miela ir jauku.

(Bus daugiau)
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The fathers of Lithuanian prose 
and heralds of the Lithuanian nation
al rebirth are Simanas Daukantas
ęi 793-1864), author of historic, patrio
tic compositions, written in compli
cated periods, and Bishop Motiejus 
Valančius (1801-1875), a shedder of 
enlightenment and culture, who 
wrote several didactic books in a light 
style.

At this point it must be mentioned 
that the old glory of the country had 
faded during several centuries and 
that the Lithuanian state had declin
ed together with Poland in the last 
decades of the 18th century. The 
nation decayed from within too, the 
ruling class having turned to Polish 
ideals and ways of living. Only the 
common people and a small number 
of aristocrats had remained Lithua
nian. But in the second half of the 
19th century, serfdom having been 
abolished and a sufficient number of 
educated people having come of the 
common people, the nation reawakes 
to a life of its own and starts inten
sively creating values of independent 
culture. But this revival coincides 
with one of the most cruel periods in 
the history of Lithuania: the Russians 
prohibit Lithuanian publications for 
forty years (1864-1904) and persecute 
everyone who spreads or reads them. 
But in spite of al this, Lithuanian 
books, printed in Lithuania Minor 
where the prohibition is invalid, arc 
secretly carried across the carefully 
guarded border and taken to every 
nook of Greater Lithuania, while the 
Lithuanian spirit hardens in struggles 
anti persecution, in prisons, and in 
banishment to far-off Siberia.

No wonder that the literature of 
this period stands up for the liberty 
of the people, proclaims (he ideals of 
a reviving nation, arouses the self- 
sureness of the people, and fixes its 
future aims, all the time throbbing 
with fighting cries and ideas. Dur
ing decisive struggles for the preserva
tion of a nation poets have no leisure 
to think of the form of their composi
tions or to care for purely artistic re
quirements as regards their contents, 
't herefore it is wholly justifiable that 
this period in Lithuanian literature, 
though being rather rich in authors 
and literary output, does not exceed 
the domestic affairs of a reviving na
tion. But even the period now under 
consideration does not lack strong 
outbursts of talent.

The figure, dominating that age, is 
Maironis (1862-1932). Maironis is 
great because of his outstanding tal
ent and his ideology of the national 
rebirth to which he gives memorable 
expression in concise poetic stanzas. 
He lives through the ideals of his 
time — the worship of the past, the 
exaltation of the Lithuanian langu
age, the deep belief in a bright future 
and the need to exert oneself to the 
utmost, if the decisive battle is to be 
won — and knows how to clothe them
in poetic robes of wonderful floweri
ness and emotion. He is al his great
est in the poems “Pavasario Balsai" 
("Voices of Spring”) and the lyric 
poems “Jaunoji Lietuva”, “Raseinių 
Magde”, "Mūsų Vargai" (“Young 
Lithuania”, "Magdalen of Raseiniai", 
"Our Troubles”), and is weaker in his 

_ dramas. His sincere patriotic lyrics, 
but even more so his individual motifs 
and love of nature and his native 
country could secure him the interest 
of people of foreign nationalities.

But it would tea gross omission 
to make no mention of the publicist 
and poet Vincas Kudirka (1858-1899) 
who likewise added his share to the 
rebirth of the Lithuanian nation. He 
earned a reputation both by editing 
the "Varpas” ("The Bell”), one of 
the most notable papers of his day, 
and by his poetic writings. But he 
is at his best in his capital political 
satires, demasking the evil deeds of 
the Russians in Lithuania. Vincas 
Pietaris is the first to write a Lithua
nian historic novel "Algimantas", in 
which he depicts Lithuanian 13th 
century-life in gay colours. Marija 
Pečkauskaitė composes stories, disclos
ing the colourful romantic life of the 
vanishing Lithuanian nobility and 
their offspring ("Sename dvare”, 
"Viktutė" — “At the Old Estate”, 
"Vicky"). Lazdynų Pelėda, žemaite, 
G. Petkevičaitė are women writers

LIVING IN FREEDOM
A SKETCH OF INDEPENDENT 
LITHUANIA'S ACHIEVEMENTS

who produce pictures, portraying the 
peculiarities of Lithuanian country
life and dwelling upon the relations 
between village and estate in the light 
of a changing age. Rev. Tumas- 
Vaižgantas (1869-1933) writes a prose 
epopee “Pragiedruliai” (“Brightening 
Up”), consisting of three volumes and 
depicting the period of heroic nation
al struggles. It is peopled with repre
sentatives of every social class and re
flects the chief aspirations of the day.

A son of Lithuania Minor, Vydū
nas (1868), paves the historiosophic 
path of destiny of the Lithuanian 
nation in numerous dramatic and 
philosophic writings and appeals to 
noble humaneness.

Two literary currents are vastly 
predominant during this period — 
romanticism and realism — but it can 
be said that they do not contrast with 
one another and fuse together to pro
duce a whole, just as the hazy future 
dreams of a struggling nation get en
tangled with the inevitable reality of 
brutal fighting.

Only after 1904, liberty of press 
having been restored to the Lithua
nians and the restrictions of political 
oppression having got less perceptible, 
does literature become a cultural 
achievement to be developed and fos
tered for its own sake. Now it is 
not sufficient any longer to lead on 
with patriotic cries, but a search for 
a deeper national tenor is started — 
a search for the Lithuanian peculia
rities of form and psychological fea
tures. In the field of form writers 
are now guided by the vast number 
of possibilities, furnished by the ori
ginal means of portraying, found in 
Lithuanian folklore, and it great 
variety of symbols, while the disclo
sure of the mental features of the 
ethnically sound country-folk, un
touched by strange influences, as well 
as the phenomena of Lithuania nature 
become the vital source of literary 
subjects. Working along these lines 
Vincas Krčve-Mickevieius (born in 
1882) writes a number of notable 
romantic and realistic works. The 
elementary, intuitive and revolting 
spirit that characterize the personages 
of his plays — the romantic heroes of 
his “Dainavos šalies senų žmonių 
padavimai” (“Legends of Old People 
of the Country' of Dainava”), woven 
against the background of tales of past 
centuries; his Šarūnas, realizing the 
idea of the Lithuanian State of pre

Egle, Queen of The Serpents
A LITHUANIAN FOLK TALE 

By V. Regina Saudargiene

When Egle came with her children 
to her parents’ home they were all 
very happy. All her relatives came 
to greet her and all asked her if it 
was nice in the country of the ser
pents and if she had been happy 
there. Everyone marvelled at her 
story, and Egle was welcomed and 
entertained by the whole neighbour
hood. She was so busy enjoying her
self that she did not notice how quick
ly the nine days had passed.

Meanwhile, Egle’s brothers, sisters 
and parents were scheming to keep 
her at home. Their plan was to per
suade her children to tell them how 
to call the Serpent-Prince, then to go 
to the sea shore and, when he answer
ed the call, to kill him.

One night the brothers went far 
into the forest on horse-back and took 
the eldest son. Ąžuolas the Oak, with 
them. They built o big fire and sat 
around it, all asking Ąžuolas to tell 
them the name of his father and how 
to call him, but no matter how often 
they asked he would not tell. The 
child pretended not to know, and al
though the brothers frightened and 
beat him, he did not tell the call. 
All night long they stayed in the 
forest and when they returned home 
in the morning the child’s eyes were 
red with weeping. His mother asked 
him the reason for his sore eyes, but

he told her that she was not to worry 
and that it was only the smoke from 
the fire that had caused his tears.

On the second and third nights the 
cruel brothers took Egle’s second and 
third sons into the forest and did 
their best to force the boys to tell 
their father’s name and how to call 
him, but even though they were beat
en, Uosis and Beržas refused to speak.

Then on the fourth night Egle’s 
brothers took into the forest her only 
daughter. Drebule the Aspen. She 
was very young and timid, and though 
at first she would not answer their 
questions, she became so terrified 
when they took sticks and beat her 
that at last she told them the name 
of her father and how to call him. 
As they returned home, the brothers 
warned her not to mention to her 
mother anything that had happened.

At dawn they arrived home, took 
their scythes, and without speaking 
to anyone went to the shore and call
ed the serpent-Prince. When he 
came from the sea on to the shore 
they struck him with their scythes 
and killed him. Then silently they 
returned home and put away their 
scythes.

Egle saw them return and felt that 
something terrible had happened. 
She immediately made preparations 
for leaving, said goodbye to everyone,

historic times in a dramatic play of 
two volumes of the same title; Duke 
Skirgaila, the gloomy ruler who finds 
himself at the fatal crossroads of the 
state and nation; the numerous per
sonages of his historiosophic play 
"Likimo keliais” (“On the Road of 
Fate”) make them Byrondike and 
appealing to Lithuanians and foreign
ers alike, whereas his collection of 
realistic tales and novels, portraying 
primitive country life and spirit, de
serve to be translated into the great 
universal languages.

Some time earlier Jonas Biliūnas 
(1879-1907) who died young, and then 
Antanas Vienuolis (born in 1882), 
adhering to the realistic type produce 
wonderful picture of melancholy 
Lithuanian life, whereas Ignas Šeinius 
(born in 1889), like Hamsun, pene
trates into Lithuanian nature and 
soul and creates capital ethnic charac
ters.

National life deepening and 
branching out, individual motifs be
gin dominating Lithuanian literature. 
This is particularly evident in poetry. 
Having become apparent before and 
during World War I, this type of 
literature becomes more significant 
still in the early years of independent 
life (1920-1930). New motifs are ex
pressed in contents and form. The 
west European literary movements 
that have already been in search of 
new ways, arouse a lively echo in 
Lithuanian literature. Not only fu
turism and expressionism but other 
extreme currents as well find dis
ciples in Lithuania. Often though 
the poets divert into extreme formal
ism, but the very storminess of these 
currents expresses itself in action like 
a mighty spring wind, both purifying 
the stale literary atmosphere and strik
ing spirited creative sparks. Thus a 
certain experimental period is suc
ceeded by a wonderful literary' growth 
and bloom.

In the field of poetry' mention must 
be made of the futurist Kazys Binkis 
(1893-1942), editor of the literary 
periodical “Keturi vejai” (“Four 
Winds”), who gained a reputation for 
his musical lyrics and successful 
futurist experiments (“Šimtas pavasa
rių” — “A Hundred Springs”); the 
symbolist Balys Sruoga (1896-1947) 
whose poetry is notable for the ele
mentary love of his country, his musi
cal playfulness and styling as well as 
for his peculiar poetic licence of

form and disregard for classic con
ventional styles; and, last but not 
least, Faustas Kirša (born in 1891) 
whose poetry starts with waves of 
playful, individual feelings and passes 
over to deep, philosophic lyrics such 
as hymns on the universe and prayers 
of the earth.

Of epochal importance, however, 
i: the symbolist Vincas Mykolaitis- 
Putinas (born in 1894). While others 
are engaged in the search for new 
poetic form, he devotes all the vigour 
of his talent to conventional classic 
versification, attaining unsurpassed 
perfection and variety, reaches down 
into the very depths of his mutinous 
soul, the soul of a struggling indivi
dual, and emerges triumphant with 
most exquisite poetic blossoms. His 
greatest vigour and widest genius is 
displayed in his romantic collection 
of poems “Tarp dviejų aučnj” ("Be
tween Two Dawns”), in which the 
aroused emotions of the poet speak 
out in majestic symbolic terms. Equal 
merits must be awarded to his subtle 
night-lyrics and his love of his native 
country. Having distinguished him
self in every field of poetry and occu
pied a distinctive place as a promi
nent critic of literature, he greatly 
influences the young generation of 
poets who have been brought forth 
by Independent Lithuania.

Neoromanticism and neosymbolim 
have struck deep root in all the mod
ern poetry of the Lithuanians. Keep
ing to the models of Prutinas, Sruoga, 
Binkis, and Kirša; backed by the sym
bolism and concrete examples of 
flowery style used in folk-f>oetry; 
moreover, feeling down in to the 
depths of the spiritual life of a Lithu
anian and the mystic relations be
tween man and nature, most of our 
new poets have produced works of no 
mean success.

Among the younger modern poets 
a foremost place must be given to the 
symbolist Bernardas Brazdžionis (born 
in 1907), the heroic creator of majes
tic cosmic images, prophetic psalms, 
and patriotic elegies. Besides him 
mention must be made of the poet 
Jonas Aleksandriškis-Aistis (born in 
1904), who has a wonderful talent for 
portraying the melancholy of the 
subtle scenery and the gentleness of 
the fields and meadows of Lithuania 
as well as expressing kindly indivi
dual emotions, and of Antanas Miš
kinis (born in 1905), a representative 
of refined patriotic lyrics that touch 
the very heart of the nation. But the 
list of modern Lithuanian poets 
would not be complete if we did not 
mention Stasys Santvaras,

(To be continued.)

took her children and set out. When 
she came to the shore she called;

“Žilvine, Žilvine, if thou art alive, 
Come with the milk-white foam; 
If thou art dead let the sea run 

red
Through the walls of our amber 

home.’’ 1
Immediately the sea became rough 

and great waves dashed upon the 
shore, and the foam was no longer 
white but was red with blood. Then 
out of the depths they heard the voice 
of the Prince of Serpents;

“Our daughter. Drebule, told them 
how to call me . . . Thy brothers kill
ed me with their scythes . . .”

The voice died away and was lost 
in the sound of the rising storm. Egle 
was overcome with grief, for she hid 
learned to love her husband greatly. 
Then, very sadly, she spoke to her 
children:

“My daughter, my youngest,
Thou shall become an Aspen 

tree;
Thou shah shiver day and night;
Rain shall wash thy face, 
Wind shall comb thy hair.
And you, my sons, my dear ones, 
You shall turn into strong trees, 
An Oak, an Ash and a Birch;
And I, your mother, will become 

a Fir tree,
Mourning my loved one."

Even as she said this, it happened. 
And since then, until this very day, 
the Oak, the Ash and the Birch are 
the finest and strongest trees in all 
the forests of Lithuania, but the 
Aspen is frail and shivers in the 
slightest breeze.

3
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Reikia suvažiuoti inžinieriams

Ii IŠ MUSt BUITIES

TRAGIŠKŲJŲ BIRŽELIO MĖNESIO ĮVYKIŲ ATGARSIAI 
MELBOURNE *

Prieš dešimtį metij, ankstyvą bir
želio menesio rytmetį, į vasaros žalu
mynais paskendusią Nemuno šalį, su- 
gyvulejęs rusiškas mongolas enkave
disto uniformoje atnešė mūsų tautai 
niekada istorijoje negirdėtas sutemas. 
Apsirūpinęs paskutinėmis civilizacijos 
ir technikos priemonėmis bedvasis ry
tų barbaras tada užsimojo išnaikinti 
savo istorinės raidos mažąjį vakarų 
kaimyną — lietuvių tautą. Pasaulio 
politikos nesąmonės dėka — jis savo 
planą sąžiningai vykdo ligi šiai die
nai. Kiekvienas lietuvis su skausmu 
pergyvena tai, kas vyksta jo gimtojoje 
žemėje. Šitą ryškiai parode Melbour
ne lietuviai birželio mėn. 17 d. Jau 
iškilmingose pamaldose dalyvaujan
čių tautiečių skaičius rodė, kad šį 
kartą esama ne eilinio sekmadienio.

Čia tenka paminėti tos dienos pa
maldoms puikiai pasiruošusį mišrųjį 
chorą, vadovaujamą A. Čelnos. Jau
trų pamokslą pasakė kun. P. Vaseris. 
Tuojau po pamaldų.parapijos salėje 
buvo tęsiama antroji minėjimo dalis. 
Pripildyta erdvi salė rodė, kad Mel
bourne lietuviai yra sąmoningi savo 
krašto nelaimėms ir gyvai jaučia visos 
lietuvių tautos dabartinės kančios ir 
tragedijos pulsą. Minėjimas buvo 
pradėtas giesme už kritusius karius. 
Po to Melbourne Apylinkės Valdy
bos pirmin. S. Balčiūnas savo trum
pame atidarymo žodyje pasidžiaugė 
Melbourne lietuvių solidarumu ir su
siklausymu, pabrėždamas, kad amžių 
bėgyje lietuvių tautos nepajėgė palauž

ti jokie bandymai vien tik dėl to, kad 
ji buvo vieninga, kovinga ir gyventi 
pasiryžusi tauta. Ištisų tautų naiki
nimas šiandien laisvajame pasaulyje 
virsta genocido judėjimu. Bręstan- 
tieji pasaulio įvykiai pastatys genoci
do kaltininkus toje vietoje, ką jie pa
ruošė milijonams žmonių. Dienos 
prelengtas A. Zubras-Zemribąs davė 
dėmesio vertą paskaitą, iškeldamas 
būdinguosius rusiškojo komunizmo- 
imperializmo bruožus ir iš rusų tau
tos charakterio išplaukiančias tolimes
nes puoselėjamas užmačias. Šituo 
prelengtas davė ryškų vaizdą su kokiu 
priešu mes esame nelygioje, bet žūt
būtinėje kovoje. Dabartinė varomos 
rusifikacijos, baimės, teroro, prie
spaudos ir kitų bolševikams žinomų 
priemonių akivaizdoje, užsitęsus ilgia- 
sniam laikui, gali atsitikti taip, kad 
grįžę į savo kraštą negalėsime susi
kalbėti su nauja išaugusia karta — 
baigė savo žodį prelengtas. Atatin
kamus minėjimui eilėraščius paskaitė 
p.p. Lazauskas ir Zdanavičius. Išva
doje šito vieningai gausgingo minė
jimo tektų pasakyti, kad Melbourne 
lietuviai yra sąmoningi savo tautos 
dabarčiai, nes jie ne tik žino 
gyvenamo momento įvykių eigos reik
šmę, bet, svarbiausia, gyvena tuo, 
kuo gyvena deportuojama, žudoma ir 
naikinama lietuvių tauta, pasilikusi 
šiaudinėse tėvų pastogėse tarp Nemu
no ir Neries, prie tolimosios Baltijos 
krantų.

■ Br. Zumeris.

LIETUVIŲ KOLONIJA 
MELBOURNE minės LIETUVOS 
KARALYSTĖS ir KRIKŠTO 
700 metų SUKAKTĮ

1951 metais birželio mėn. 3 dieną 
įvyko pasitarimas, kun. P. Vaserio 
sukviestas, aptarti 700 metų nuo Lie
tuvos karalystės ir krikšto sukakties 
minėjimą. Pasitarime dalyvavo ir jam 
vadovavo kun. P. Vaseris, A.L.B. Mel
bourne skyriaus pirmininkas ir valdy
bos nariai, L.K.F. Australijos Valdy
bos pirmininkas, L.K.F. Melbourne 
skyriaus atstovas, Bažnytinio Komi
teto atstovas ir Viktorijos-Tasmanijos 
Tunto Skautų Vadas. Pasitarimo 
dalyviai vienbalsiai nutarė iškilmin
gai minėti kalbamą sukaktį, kaipo 
turinčią Lietuvių Tautai didelės 
istorinės ir auklėjamosios reikšmės. 
Apie sukaktį plačiau yra rašyta laik
rašty "Mūsų Pastogė” No. 121 š.m. 
gegužės men. 24 dieną (Str.: “700 
metų krikščionybė Lietuvoje”).

Yra verta pacituoti iš popiežiaus 
Inocento IV 1251 metų liepos 17 die
nos rašto Mindaugui, sutelkiant jam 
karaliaus vardą ir Lietuvai karalystės 
titulą. Tame rašte tarpe kito sako
ma “nos tuis justis desideriis, quae 
digna favore plenissimo reputamus, 
affectu benevolo annuentes, regnum 
Luthawiae, ac terras omnes, quas per 
divinae virtutis'1 auxilium jam eripui- 
sti dc infidelium manibus, vėl eripere 
poteris in futurum, ir jus et ,B. Petri 
proprietatem suseipimus.” Inocentas 
IV tą pat dieną atskiru raštu Kulmo 
vyskupui įsakė vainikuoti Mindaugą 
karaliumi visai Lietuvai ir visoms 
žemėms, kurias jis turi ir ateityje įsi- 
gys, taip pat pažymėjo, kad jis, jo 
įpėdiniai, minėta karalystė ir žemės 
yra priimtos j "jus et proprietatem 
beati Petri”, kas anų laikų tvarka bu- 
v6 priėmimas į krikščioniškų valstybių 
tarpą.

Minėjimo programoje numatoma: 
iškilmingos pamaldos St. Patrick kate
droje ir po to akademija: paskaita ir 
meniškoji dalis, šis minėjimas nori
ma surengti nevėliau liepos mėnesio 
pabaigos.

PS.. Lotyniško teksto vertimas: 
“Mes tavo teisingais troškimais, ku
riuos laikome pilniausiai esant vertus

TECHNIKINĖS SPAUDOS 
NAUJIENA

Inžinieriams, Architektams ir 
T echnikams

Amerikos Lietuvių Inžinierių ir 
Architektij Sąjungai š.m. Vasario 24- 
25 d.d. New Yorko Suvažiavime įsi
steigus, o taip pat Pasaulinės Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Sąjungos Cen
tro Valdybai savo veiklą atnaujinus, 
Lietuviai Inžinieriai, Architektai ir 
Technikai įsikūrę laisvame Vakarų 
Pasaulyje vėl yra pasiilgę tarpusavio 
vienyjančio ryšio ir, jau kuris laikas, 
laukia informacijų apie savo profesinę 
bendruomenę, jos kūrybinę iniciatyvą 
bei organizacinę veiklą.

Kol dar nesuspėta suorganizuoti 
centralizuoti Lietuvių Inžinierių, Ar
chitektų ir Technikų informacinė 
spauda, šiomis dienomis atspausdintas 
Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų Draugijos New Yorke Met
raštis, Jums mieli collegos, bent dali
nai pateikia tai ko Jūs stokojate ir 
pageidaujate:

Amerikos Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Draugijos New Yorke.

METRAŠTIS
1949m. birželio 24 d. -» I951m. 

vasario 24 d.
Annual Journal of American Lithua
nian • Engineers and Architects of 

New York
Leidėjas: Amerikos Lietuvių Inži- 

mierių ir Architektų Draugija New 
Yorke.

Spausdino: Kazys Paulauskas, Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje — 
Lithuanian Alliance of America spau
stuvėje, 307 W. 30th St., New York 1, 
N.Y.

Norintieji Metraštį įsigyti, užsaky
mus siųskite Redaktoriaus adresu. 
Vieno egz. kaina SI.00, plius 6 centai 
pašto ženklais Metraščio pasiuntimui.

Metraščio Redakcija.

Per paskutinį inžinierių ir archi
tektų suvažiavimą 1949 m. gegužės 
mėn. 22-2Icl.d. Vokietijoje Sąjungos 
pirmininkas prof. J. Šimoliūnas pasa
kė: . . . “kad mums, išblaškytiems po 
pasaulį”, neišsibarstyti kažkur, nepasi
mesti, bet ir toliau palaikyti draugiš
kus tarp savęs ryšius, reikia jungtis į 
vieną bendrą stiprų technišką vienetą, 
vienas kitą remti, palaikyti. Suburto^ 
mis jėgomis bus galima tvirčiau išsi
laikyti svetimšalio sunkaus gyvenimo 
bangose nepaskendusiems ir grįžti Tė
vynėn rimčiau pasiruošusieiris jos at
statymo darbui.”

Nuo to laiko jau prabėgo du metai. 
Kai kitose šalyse ir kontinentuose in
žinieriai ir architektai jau senai yra 
susibūrę į PLIAS skyrius, manau, kad 
ir mums Australijoje jau pats laikas 
pasekti energingesnių kolegų pavyzd
žiu. Dauguma jau baigė ar yra be
baigiu savo kontraktus ir buriasi Syd- 
nejuje, Melbourne ir Adelaidėje, 
todėl pirmiausia šiuose miestuose ir 
steigtini skyriai. Sydnėjus ir Mel- 
bournas jau rodo iniciatyvą — sveikin
tina.

Susibūrus į skyrius, bus žymiai 
lengviau ginti savo teises. Londono 
PLIAS skyriai bene vieni iš pirmųjų 
padarė išmintingą žygį, įteikdami 
memorandumą Darbo Ministerijai; 
šiandieną jie jau gali pasididžiuoti

Persijoj padėtis 
k r i-1 i š k a

Paskutinę savaitę Persijos padėtis 
dar labiau įsitempė. Persų minios 
įsiveržė į Britų-Persų Naftos Ben
drovės patalpas, nudraskė anglij vėlia
vas ir iškabino persiškas. Persijos 
vyriausybė be bendrovės vadovybės 
sutikimo nusavinto bendrovės turtą ir 
inventorių.

Šie Persijos vyriausybės veiksmai 
iššaukė skubią D. Britanijos reakciją. 
Vid. Rytų Anglijos kariuomenės gar
nizonai užaliarmuoti. Persijos įlan
koj plaukioja britų karo laivai, Ang
lijos ministerių kabinetas posėdžiauja. 
Posėdžiauja taip pat ir Anglijos bei 
jos dominijų (jų tarpe ir Australijos) 
karo atstovai.

Anglijos valstybės vyrų pareiški
mais, jų tarpe ir užsienio reikalų mi- 
nisterio Morisson, padėtis laikoma la
bai rimta ir įtempta. Net oficialiuose 
pareiškimuose neslepiama, kad Angli
ja gali panaudoti jėgą apsaugoti savo 
piliečių turtui ir gyvybei. Pasaulis 
įtemptai laukia, kaip Persijos įvykiai 
vystysis ir išsispręs.

šio žygio vaisiais: daugelis skyriaus 
narių jau priimti į Anglijos Inžinie
rių Sąjungą ir dirba savo specialybės 
darbą su pilnu atlyginimu.

Kadangi Australijoje yra nemaža 
PLIAS sąjungos narių, tai jie nedels
dami turėtų imtis skyrių steigimo ini
ciatyvos. Įsisteigus skyriams, tektų 
Melbourne (geografinis centras) šauk
ti suvažiavimą, kuris nustatytų atie- 
ties veikimo gaires.

Neabejoju, kad Australijoje greitu 
laiku skyriai bus įsteigti, nes laikas 
tam jau pribrendo, o visi inžinieriai 
ir architektai, be išimties, pasidarys 
PLIAS nariais, nes tik “ vi e n y b ė j fi
ga 1 y b ė ”.

SUSIPRATO . . .
Š.m. balandžio mėn. pabaigoje Vo

kietijos gubernatorius John J. Mc- 
cloy padarė viešą pareiškimą, jog nuo 
šiol joks sovietij dezertyras nebus iš
duodamas sovietų valdžios atstovams. 
Negana to, kiekvienas perbėgęs dezer
tyras gausiąs tokią pat vietą ir algą, 
kokią jis turėjęs prieš pabėgimą. 
Taip pat jam būsiančios sudarytos 
sąlygos persikelti į bet kurį jo norimą 
apsigyventi kraštą . . .

Iš prityrusių pareigūnų jau yra su
darinėjami “dezertyrų globos komite
tai”, kurių uždavinys būsiąs aprūpin
ti buv. sovietinius karius ne tiktai 
materialiai, bet ir auklėti juos dvasi
niai, ugdant jų individualumą ir sa
varankiškumą.

Dar neišdilus atminimams apie 
žiaurų vakariečių elgesį pirmu po 
kapituliacijos laiku su “vlasovcais”, 
Kempteno, Rozenheimo ir kt. lagerių 
Sov. Sąjungos piliečiais, nenorinčiais 
“savanoriškai” grįžti “namo”, šis ofi- z 
dalaus asmens pareiškimas duoda vil
čių, kad vakariečiai vis daugiau ima 
susiprasti.

pranešimas
L.K.F. Australijos Valdyba 1951 

metų gegužės 31 dienos posėdyje nu
tarė aktyviai prisidėti prie 700 metų 
sukakties nuo Lietuvos karalystės • 
įsteigimo ir krikšto minėjimo, jei to
kie minėjimai bus rengiami Austra
lijos Lietuvių- Bendruomenės.

★Ilgametis “M.P.” prenumeratorius 
Lelešius Albinas pakeitė sa
vo adresą ir dabar gyvena: 53 Myrtle 
St., Chippendale, N.S.W.

★“Mūsų Pastogės” administracijoj 
yra laiškai p-lėms Jonei ir Marytei 
J a b l o n s k a i t ė m s, kurios 
prašomos pranešti savo adresą.

Parsiduoda
VALGOMŲJŲ DALYKŲ IR SMULKIŲ PREKIŲ PAR- j 

j DUOTU VE ir drauge GYV. MŪRINIS NAMAS. t
Parduotuvė parduodama su visomis prekėmis ir inventoriumi, ' g 

| o namas su visais baldais. Parduotuvė duoda apie £23-26 gryno '
I pelno į savaitę. Vieta labai patogi: 2 min. pėsčiomis į geležinkelio, I
į autobuso ir tramvajaus stotis. Kaina: £5.200, kurių pusė įmokama Į

grynais pinigais, o kita — gaunama banke paskolos forma. Name j
yra 6 kambariai, vonia, skalbykla ir kieme garažas. Kreiptis tele- . j 
fonu: LL3342. ' , į

Masu tautiečio odiseia

pagarbos, nuolankiai kviesdami, Lie
tuvos karalystę ir visas žemes, kurias 
dieviška pagalba iš netikėlių rankų 
įsigijai ar ateityje įsigysi, priimame į 
teisę ir šventojo Petro nuosavybę."

P. V. RaUlinaitis.

(Tęsinys
Vietos komunistėliai partizanų la

bai įbauginti. Perdaug aktyvūs ko- 
munistij veikėjai būdavo likviduoja
mi. 1946 m. Bartinihkij. v'ąlšč. buvo 
nušautas kolchozo vedėjas, raštinin
kas ir vietos viršaitis — visi dideli ko
munistų šalininkai. Būdavo ir dau
giau panašių atsitikimų.

Į kalėjimą pakliuvusius savo ben
dradarbius partizanai šelpdavo mai
stu. Taip pat remdavo ir vargan pa
tekusius žuvusių partizanų šeimos 
narius.

Man teko taip pat matyti ir skai
tyti partizanų leidžiamą šapirografuo
tą laikraštėlį “Laisvės Žvalgas”.

Lietuvoje plačiai paplitusios parti
zanų dainos. Prisimenu tik kąi ku
rias ištraukas: “Neverkit sesės savo 
brolių, nors jų akis mirtis palies, ir 
neparneš jie jums karolių iš šaltos 
Sibiro šalies ... Iš tos šalies, kur 
vysta gėlės, kur dreba žemė alkana, 
kur ašarų prigėrę slėniai — negrįšiu, 
brangi mama, ne . . . Negrįšiu, brangi 
mamyte, bet mūs Tėvynė bus lais
va . . .”

iš “M.P125 Nr.)
Labai aktyviai partizanai pasirei

škė agituodami sabotuoti rinkimus į 
Aukščiausiąją SSSR Tarybą. Buvo 
platinami ir viešai išklijuojami atsi
šaukimai, kaip pav.: “Lietuvi, geriau 
sau dešinę nusikirsk, negu už išgamą 
balsuok!” Apie 70% apylinkės gy
ventojų balsuoti nėjo. Balsavimo 
komisijos važinėjo po kaimus, o 
žmonės slapstėsi ir visaip išsisukinėjo. 
Komisijai atvažiavus pas mano močiu
tę Marę, apie 80 metų amžiaus, ir 
raginant ją balsuoti, ji atsakė: "Vai
keli, jau aš balsuosiu geriau kapinė
se” ... ir nebalsavo.

1947 m. seniūnas Sakelė, aš ir dar 
keli vyrai už bendradarbiavimą, su 
partizanais buvome NKVD suimti. 
Nors jokit] ypatingų įrodymų NKVD 
prieš mane neturėjo, tačiau aš buvau 
nuteistas 10 metų priverčiamųjų dar
bų ir nugabentas į koncentracijos 
stovyklą netoli Murmansko. Rugsėjo 
mėn. man su dar vienu lietuviu pasi
sekė iš ten pabėgti. Bendrakeleivis 
pakeliui žuvo. Man po didelių vargų 
pavyko 1950 metų pradžioje pasiekti 
V. Vokietiją..”
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