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Taikos progiedruliai Korėjoje
Š.m. birželio mėn. 25 d. suėjo lygiai 

metai, kaip prasidėjo karas Korėjoje. 
Gi metinėse šio nelemto konflikto iš
vakarėse visą pasaulį aplėkė žinia apie 
galimą greitą taiką Korėjoje, nes UNO 
Sovietų atstovas Malikas per radiją 
pasiūlė sustoti kariavus prie 38 para
leles kol susitarimų keliu bus sudary
tos abiems pusėms priimtinos taikos 
sąlygos-

Po mėnesiu sunkių kovų, kurios 
kainavo daugelį tūkstančių gyvybių ir 
milijonus dolerių — šiandieną abiejų 
pusių kariuomenės vėl stovi ten, kur 
karas prasidėjo — prie 38 paralelės.

Vien tik amertekieeių nuostoliai 
žmonėmis siekia 67.098, įskaitant 
11.503 žuvusius ir 10.135 dingusius be 
žinios. Pietij korėjiečių UNO pusėje 
nuostoliai yra žymiai didesni, bet tik
ras skaičius nėra žinomas. Kitų Ko
rėjoje kovojančių tautybių nuostoliai, 
k.a. anglų, turkų, prancūzų ir t.t. yra 
žymiai mažesni, tačiau gana aukšto 
procento pagal dalyvių skaičių. Pav., 
australų 1000 vyrų batalionas turi be
veik 50% nuostolių — 95 užmušti ir 
349 — sužeisti arba dingę be žinios.

Priešo nuostoliai yra žymiai dides
ni, negu Vakarų sąjungininkų. USA 
karinio štabo pranešimu vien tiktai 
iki š.m. balandžio mėn. žuvo 535.000 
Šiaurės korėjiečių ir 360.000 kiniečių.

1950 m. birželio mėn. 25 d. komu
nistų valdoma Šiaurės Korėja pradėjo 
staigų Pietų Korėjos puolimą per 11 
pasienio ' punktų. Pirmasis mūšis 
tęsėsi 8 vai. ir tik po to Šiaurės Korė
jos gubernatorius Kim 11 Sung paskel
bė oficialų karą.

Per šį pirmąjį mūšį žuvo apie 8.000 
karių — po 4.000 iš abiejų pusių.

Tačiau Pietų Korėjos kariuomenė 
nebuvo pajėgi ilgam išsilaikyti savo 
pozicijose. Kovai prasidėjus sekma
dienį, jau antradienio rytą agresorius 
— šiaurės Korėjos komunistai — gin
kluoti moderniškais Sov. Sąjungos 
tankais ir artilerija įžengė į Pietų Ko
rėjos sostinę Seoulą.

18 mėn. ankščiau, negu prasidėjo 
karas, JAV vyriausybė nutarė (nors 
tatai buvo slaptas nutarimas, tačiau 
rusai tikriausiai apie jį sužinojo), kad 
Korėja nebus ginama visuotino karo 
atveju, nes ji esanti visai be reikšmės 
strateginiu atžvilgiu. Todėl, kai ame
rikiečių okupacinė kariuomenė buvo 
atitraukta, Pietų Korėja pasiliko su 
pusiau mažesne, blogai ginkluota ir 
apmokyta kariuomene, lyginant ją su 
Šiaurės Korėjos rusų išmankštinta ir 
moderniais ginklais aprūpinta armija.

Po dviejų dienų karui prasidėjus, 
P. Korėjos prezidentas paskelbė pa
sauliui apie pavojingą savo kariuo
menės padėtį ir lėtą amerikiečių pa
geltą-

Tuo pačiu metu UNO paskelbė at
sišaukimą ir davė įsakymą Š. Korėjai 
sustabdyti ugnį, tačiau Š.K. į šį palie
pimą nekreipė jokio dėmesio.

Dabar jau ir Amerika pradėjo ruoš
tis greitai pagelbai, bet kol toji pa- 
gelba pasiekė pietų korėjiečius, jų 
kulnai jau mirko jūroje, o dauguma 
jų batalionų buvo apšiurta bei išblaš
kyta.

27 birželio prez. Trumanas davė 
įsakymą USA jūrų ir oro daliniams 
pasiruošti akcijai į Korėją. Tą pačią 
dieną pirmieji USA bombonešiai pa
sirodė Korėjoje, bombarduodami ir 
naikindami š. korėjiečių tankus ir 
pėstininkų mases.

Liepos l d. pirmieji amerikiečių 
pėstininkų daliniai išsikėlė Korėjoj. 
Nors jų skaičius buvo visai nedidleis, 
bet jų pasirodymas sustiprino dezor

ganizuotą ir demoralizuotą P. Korė
jos kariuomenę.

Po ilgij ir kietų mūšių saujelė ame
rikiečių karių, lyginant juos su Š-K. 
armija, pasitraukė į kampą prie Nak- 
tong upės.

Šiose pozicijose jie išsilaikė iki 
rugpiūčio mėn., kai gen MacArtliūrui 
staigiu puolimu pavyko išsikelti prie
šo užnugaryje pietų ir rytų jūros pak
rantėse. Įvarę šiuos kylius priešo už
nugaryje Amerikos jūrininkai pasiekė 
didelį laimėjimą — atsiėmė atgal 
Seoulo miestą, o šiaurės korėjiečiai, 
pasijutę įspausti replėse tarp naujai 
išsikėlusių kariuomenės dalinių ir p. 
korėjiečių bei amerikiečių pagrindi
nių armijų, slenkančių nuo Naktong 
upės, patys pradėjo trauktis į šiaurę, 
kol. pasiekė Yalu upę, netoli Man- 
džiflrijos sienos.

Jau didelė dalis Š- Korėjos su so
stine Pyongyang buvo sąjungininkų 
rankose (tuo laiku amerikiečių pusė
je jau kariavo anglų ir australų dali
niai), kai pasklido gandai apie kinie
čių kariuomenės koncentraciją šiau
rinėse Yalu upės pakrantėse. Ir tik
rai, spalių mčn. pabaigoje didelės ma
sės kiniečių “savanorių” buvo mesta į 
frontą.

Tačiau kiniečių įstojimas į karą ne
buvo taip efektingas, kaip tatai, tur 
būt, buvo numačiusi Sov. Sąjunga.

Sąjungininkai nebėgo galvatrūk
čiais ir nuo jų, bet kietai ir užsispyru
siai kovojo už kiekvieną žemės pėdą. 
Po kelių savaičių neperdaug sėkmingų 
puolimų ir milžiniškų nuostolių, ko
munistai padarė savo ofenzyvos per
trauką.

Tuomet gen. MacArthūras pasakė 
savo istorinę kalbą, paleisdamas šūkį: 
“Kalėdas švęsime namie!”, kuris vė
liau, gal būt, ir buvo esminė jo atlei
dimo priežastis.

Jo įsakymas pradėti ofenzyvą lap
kričio mėn. 25 d. aplėkė visą frontą. 
Pirmosios ofenzyvos dienos atnešė 
sąjungininkams didelių laimėjimų. 
Kiniečiai traukėsi ir atrodė, kad jie 
jau bus galutinai sumušti. Tačiau 
nelauktai didelės jų pajėgos susikon
centravo fronto linijos vidury, kurią 
gynė pietų korėjiečiai. Staigiu puo
limu kiniečių hordos įsilaužė į fronto 
liniją, įvarydamos didelį kylį ir spaus
damos sąjungininkus į pietus.-

Dabar prasidėjo nauji sąjungininkų 
pralaimėjimai Korėjoje. Per tą laiką 
buvo trauktasi atgal keturius kartus.

Dar prieš gen. MacArthflro atšau
kimą, sąj. kariuomenė buvo refor
muota, nes Korėjos fronto vadovybę 
perėmė gen. Ridgway. Jo įvykdyta 
ofenzyva praėjo su dideliu pasiseki
mu — buvo atsiimta Seoulo griuvėsiai, 
padaryta priešui milžiniškų nuosto
lių ir šiandien są j. kariuomenė vėl per
žengė 38 paralelę.

Dabar USA turi 350.000 žmonių 
armiją Korėjoje, o kitos 14 sąjunginių 
tautų (Didž. Britanija, Kanada, Aus
tralija, N. Zelandija, P. Afrika, Tur
kija, Prancūzija, Olandija, Graikija, 
Filipinai, Thailand, Costa Rica, Abi
sinija ir Indija) visos drauge apie 
45.0001. kariuomenės. Pietų Korėjos 
kariuomenę sudaro apie 160.000 vyrų.

Nors sąjungininkai džiaugsmingai 
sutiko Maliko intervencijos žinią, ir 
mielai sutinka tartis dėl taikos sąlyti] 
Korėjoje, tačiau, atrodo, kad laisvojo 
pasaulio politikai užtektinai jau yra 
pažinę Sov. Sąjungos klastingumą ir 
todėl didelių vilčių nededama į pa
lankų šio konflikto išsprendimą.

Sąjungininkai įrodė pasauliui, kad 
juokai ir nuolaidos jau pasibaigė ir
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Išsaugokime savo kultūra
Tautos gyvybę išlaiko ne jos turtai, 

ne jos kariuomenė, bet jos kultūra.
Lietuvos galybė amžių bėgyje žuvo, 

Lietuvos kunigaikščių valdomi kraš
tai nuo Baltijos iki Juodųjų jūrų šian
dieną. valdomi kitų, bet lietuvių tautos 
kultūra augo, nežiūrint žiaurios sve
timųjų priespaudos, ir tuo būdu tauta 
yra gyva ir šiandieną.

Gražiausia tautos kultūros išraiška 
yra jos menas: pakelių smūtkeliai, iš
skaptuoti nežinomų skulptorių; audi
niai, nuostabai spalvų deriny; garsų 
pasaulis, žavįs savo puikiomis daino
mis ir grakštūs šokiai. Šie dvasinės 
tautos kultūros paminklai padeda 
kurti naujas vertybes. Taigi jų iš
saugojimas užtikrina tautos kultūros 
stiprėjimą ir augimą. Atimk tautai 
kalbą, sunaikink jos meną, jos pap
ročius, — sunaikinsi ir ją pačią. Ta
tai puikiai žinojo caristinė Rusija, 
todėl ji persekiojo mūsų kalbą ir ra
štą. Dar geriau tatai žino Stalino 
Rusija, kuri ne tiktai rusų kalbą kiša 
lietuviams, bet siūlo savo dainas, savo 
šokius, bando įrodyti, kad lietuvių 
tautinis menas nėra originalus ir 
maža kuo skiriasi nuo rusiškojo.

Šitai, suprantama, jiems nevyksta 
nei įrodyti nei sunaikinti, nes lietu
viškosios kultūros paraiška — tautinis 
menas — yra ir originalus ir nesunai
kinamas.

Kovojant dėl tautos laisvės ir gyvy
bės, mūsų, politinių tremtinių, svar
biausia pareiga išsaugoti ir išlaikyti 
tą tautinę kultūrą, ją perduoti 
priaugančiai kartai ir bandyti kurti 
naujas tautinio pobūdžio vertybes.

Svetimoj žemėj sunku kurti tauti
nes vertybes. Tam reikalingas Lietu
vos laukų grožis, jos pilkas rudens 
dangus su švilpiančiais vėjais medžių 
viršūnėse, patvinusios pavasario upės, 
vyturėlio giesmės juodąją dirvą, arian
čiam artojui, Lietuvos gražiųjų miškų 
lakštutės čiulbėjimas, gegutės kukavi
mas ir tas grožis, kuris glūdi kiekvie
name tėviškės kampely.

Tremtiniui juk tėviškės aplinka 
atimtą, o jo sieloj dažnai nostalgija 
vieši.

Tačiau negalint sukurti naujų ver
tybių, mes vis dėlto galim saugoti se
nąsias, jomis puoštis ir didžiuotis.

Aš nekalbu čia apie tariamą “gar
sinimą” Lietuvos vardo, bet apie tikrą 
supratimą ir įsigyvenimą j mūsų tau
tinį meną ir pastangas jį propaguoti.

Niekinimas kitų tautų meno neiš
kelia mūsojo ir svetimųjų nesupažin
dina su charakteringais jo bruožais. 
Tačiau medinis kryželis, puošiąs 
mūsų kambarį, daugiau pasako apsi
lankiusiam svetimajam, nei kalba apie 
šimtus kryžių, puošiančių Lietuvos 
pakeles.

kad jie moka kietai ir drausmingai 
pasipriešinti šimteriopai skaitlinges- 
niam agresoriui.

Paskutinėmis žiniomis, Amerikos 
vyriausybė įgaliojo savo atstovą Mask
voje p. Kirk išsiaiškinti su Sov. Sąjun
gos užsienių reik. min. Gromyku Ma
liko taikos pasiūlymą. Amerika nori 
žinoti pasiūlymo detales ir tik tada 
leistis į- derybas.

Tuo tarpu Korėjos fronte ugnis ne
nutilo. Komunistai stiprina savo gy- 
nymąsi ir vietomis bando puolimus. 
Abiejų pusių kariai miršta kasdieną 
ir kasvalandą. Kinijos ii’ Šiaurės Ko
rėjos vyriausybės tyli, taigi šis Mask
vos pasiūlymas greičiausiai tėra senai 
jos praktikuojama migdymo narkozė 
Vakarams.

L.V.
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Kai renkamės mūsų pasirodymams 
lietuviškąjį meną, turime būti ypa
tingai atsargūs. Labai dažnai dėl 
gryno nežinojimo arba dėl lengvabū
diškumo mes peršant svetimtaučiams 
svetimų niuansų sudarkytas dainas, 
.šokius, mezginius, juostas. Tatai yra 
labai opus reikalas, nes jis vietoj rek
lamos gali mus tik apjuokinti.

Man prisimena buvusioj Sydnėjaus 
vadin. “New Australian” parodoj 
lenkų skyriuj išstatyta lietuviška lova
tiesė, kuri labai charakteringai skyrėsi 
iš viso slaviško kampelio. Žinoma, to 
skyriaus tvarkytojas nenorėjo sutikti, 
kad ta lovatiesė yra Vilniaus krašto 
audinys ir nieko bendro neturi su len
kišku liaudies menu. Mes žinome, 
kad lenkai mėgsta savintis, kas sve
tima, tačiau lietuviai šią klaidą pa
daro ne dėl egoistinio polinkio, o tik 
dėl nežinojimo ar persistengimo gar
sinti savo Tėvų Žemės vardą.

Mes esame lietuvių tautos ambasa
doriai Australijoje, todėl neturime 
teisės svetimiesiems pasakoti apie tai, 
ko patys tikrai nežinome, neturime 
teisės išeit su tautiniais šokiais, jeigu 
bent vienas šokis yra iškraipytas ir 
nutolęs nuo tautinio meno realybės. 
Su gailesčiu čia primintina, kad mūsų 
tautiniai šokiai dažnai jau tolsta nuo 
savo tautiškumo: jie blogai šokami, 
blogai paruoštos jų grupės. Savo 
charakteriu jie dažnai primena dau
giau “baletą” arba slavui šokius, nei 
mūsiškius. Todėl visai nenuostabu, 
jei iš žiūrovų kartais išgirstama nuo
monė, kad jie jau panašius šokius 
matę pas kitas tautas.

Mano manymu, jei mes rodomės 
viešai su tautiniu menu, tai tas menas 
turi būti tikrai tautinis, be jokių 
“modernizmo” pradų. Antraip: ge
riau visai jo nedemonstruoti.

Dar gana esmingas dalykas repre
zentuojant mūsų tautinį meną, tai 
tikslus pavadinimų vertimas. Šokio, 
dainos ar kito kūrinio pavadinimas 
interpretuoja patį kūrinį. Mums, 
kurie pažįstame kūrinį, kartais užten
ka pirmųjų dainos žodžių, kad jau jį 
prisimintumėm, tačiau svetimtautį 
netikslus kūrinio interpretavimas gali 
visai suklaidinti.

Aš buvau nustebinta išgirdus per 
radiją pranešimą: “I am sleepy — 
Lithuanian folk dance”, o po to buvo 
gražiai pagrotas “Noriu miego — ne
galiu užmigti”. Man ir kiekvienam 
lietuviui, žinančiam tolimesnius dai
nos žodžius, muzika pilnai atatiko 
dainai, bet australui buvo keista iš
girsti neramius nemigo nakties tonus, 
išreikštus šiame tautos kūriny, pava
dintam "I am sleepy”. Ar negeriau 
buvo pavadinti “The sleepless night”? 
Juk ten išreikšta bernelio nemigo 
naktis “jaučiant kaime mergužėlę”!

Šis netikslus šokio pavadinimo ver
timas parodo, kaip lengvabūdiškai 
mes elgiamės, interpretuodami mūsų 
tautinių kūrinių dvasią.

Branginkime kas mūsų: nedarky
kime savo puikių tautinio meno kūri
nių! Didelė atsakomybė tenka tiems, 
kurie vadovauja besikuriantiems cho
rams, tautinių šokių grupėms, paro
doms ir t.t. Mūsų obalsis, kai repre
zentuojame mūsų tautinį meną, tebū
na: “Geriau visai nepasirodyti, nei 
pasirodyti blogai.”

Verknės Kregždė.
• Lietuvos karaliaus Mindaugo 700 

metų krikšto sukakčiai atžymėti dail. 
A. Tamošaitienė audžia didžiulį kili
mą. • Šio kūrinio mecenatas kun. P. 
M. Juras, kilimą išstatys Alkos mu
ziejuje Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse.
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Deja, visur tie patys vargai
Australijos lietuvių spaudoje daž

nokai padejuojama dėl tautiečių abe
jingumo lietuvių kultūrinei veiklai. 
Neretai lietuviškieji laikraščiai po 
kelius kartus ragina savo skaitytojus 
atsilyginti skolas ir pratęsti prenume
ratą, bet šie prašymai lieka balsu, 
šaukiančiu tyruose. Nemaža tautie
čių taria: “Kam gi man tas mažas ir 
neįdomus laikraštėlis, kai aš už pusę 
kainos nusiperku didžiulį australišką 
dienraštį ir iki soties prisiskaitau” ...

Suprantama, yra ir sąmoningų tau
tiečių, kurie mielai ir regulariai užsisa
kinėja savo spaudą. Pastarieji pui
kiai supranta, kad tik nuo mūsų pa
čių pareina laikraščio didėjimas ir ge
rėjimas. Jei bent trečias mūsų tautie
tis Australijoje tvarkingai prenume- 
ruotųsi kurį nors lietuvišką laikraštį 
ir už jį laiku atsilygintų, tai nesuktų 
leidėjai savo galvų, kaip tuos laikra
ščius išlaikyti ir galėtų juos žymiai 
padidinti.

Kitose laisvojo pasaulio šalyse lie
tuviškieji laikraščiai yra didesni ir 
turiningesni. Aišku, ten ir įsikūrusie- 
ji tautiečiai yra gausesni, bet ir čia 
neapseinama be nusiskundimų dėl 
mūsų brolių pasyvumo.

Pav., "Argentinos Lietuvių Balse” 
. rašoma:

"Kai sotūs ir ramūs sėdime krašte, 
kur nėra vergijos kančių, kai negir
dime kenčiančiųjų raudų bei bombų 
sproginėjimų, atrodo, kad visur yra 
taip ramu ir gera. Taip jausdamiesi 
mes pasidarome perdaug rūpestingi 
savimi ir pamirštame net savo tėvus 
ar brolius, seseris, esančius toli nuo 
mūsų. Jei taip atsitinka su tais, kurie 
savo kraštą ir artimuosius paliko prieš 
daugelį metų ir nepergyveno nei an
trojo pasaulinio karo nei tremties die
nas, nieko nėra stebėtina, bet jei to
kiais kurčiais ir bejausmiais tampame 
mes, kurie patys pergyvenome daug 
tragiškų dienų ir nuolat svajojome 
apie užjūri uos esančių brolių pagal
bą, tai yra didelė geda mums. Šiuos 
žodžius sakau turėdamas galvoje ne 
vien Argentinoje esančius lietuvius, 
bet visame laisvame pasaulyje.

Iš JAV lietuvių spaudos matosi, kad 
ten naujokai visai palinko po dolerio 
ir egoizmo vergija, o senieji ateiviai, 
tiek lietuviškuose reikaluose, tiek 
duosnume tremtinių paramai vyrauja 
ir atrodo vyraus. Atrodo, kad ten nu
vykę tremtiniai daugiau rūpinasi do
lerių krovimu į savo kasą arba jų pra
leidimu vėjais, negu jų, dar tremtyje 
būnant, tūkstančius kartų •kartotą 
Tėvynes ir artimo meilę arba lietuvy
bės išlaikymą. Kol kas iš Argentinoje 
esančių naujokų neteko matyti tokio 
kuris savo pavardę būtų suargentini-

Pajūrio pasaka -
(Tęsinys iš “MJ?” 126 Nr.)

Tik sykį gęstant raudonai vakaro 
saulei sykiu užgeso ir senoji Artūro 
motina. Eglės širdelė liūdo, nes bal
tagalvė senutė, rodės jai, turėjusi am
žiais gyventi. Be jos ir dienos nykes
nės, pasakos ėmė blėsti.

Giratė per dienas viena triūsias na
muose, vakarais laukia vyro ir dukters 
grįžtančių iŠ jūros. Eglė kasdien su 
tėvu: arba jūroj, ar žuvis rūšiuoja 
pakrantėj, narplioja ir taiso tinklus. 
Kiekvieną sykį grįždama iš jūros par
siveža vis didesnį kažkieno ilgesį. 
Motina rūpestingai tiria dukterį, 
žvelgia į rasotas jos akis. Ji supranta 
šį keistą jausmą, kurį tik pats bėry bis 
vanduo ir nuramina. Kada viesulai 
verpetais siaučia aplinkui, bangos lyg 
drakonai putoti žybčioja, ir širdis 
siaučia sykiu, ilgesys skausmu dilgo. 
Ir, rodos, bėgtum, pultum į bangų 
nasrus, o tada nustotų širdis virpė
jus . . .

Eglės šešioliktasis pavasaris lukštc- 
nosi. Jaunyste žaidė įrudusiuose jos 
veiduose, bet akys tapo dar liūdnes
nės: drėgnesnės lydėdavo paskutinią
sias žaras. Eglė — tėvo didžiausia lai
mė ir pasididžiavimas. Tyliomis va
saros naktimis, mėnuliui žaidžiant su 
bangomis, Artūras svajoja pasakų lai
mę savo jaunajai karalaitei. Joje jis 
mato tą pačią kadaise sutikta šviesią 
mergaitę anoj sodyboj tarp jurginų, 

nęs, norėdamas greičiau tapti argenti
niečių, kad su lengvesne sąžine būtų 
galima nusisukti nuo lietuvių ir lietu
viškų reikalų. JAV tas yra paprastas 
dalykas. Kiek žinau, daug save va
dinusįjį tikrai gerais ir kultūringais 
lietuviais, šiandieną patenkinti, kad 
galėjo lengvai numesti savo pusę pa
vardės raidžių arba pavardę visai iš
kreipti. Nors jis dar save vadina lie
tuviu, bet toks savo vaikus tikrai 
stengsis nebevadinti lietuviais. Daug 
kas mėgina teisintis, kad amerikie
čiams labai sunku ištarti mūsų ♦pa
vardes ir dėl to susidaro daug keblu
mų. Tas liesa. Taip yra ne tik ame
rikiečiams bet ir argentiniečiams ir 
kitiems. Iš praktikos žinome, kad 
ypatingai daug ir kartais labai daug 
keblumų būna su moteriškomis pa
vardėmis. Iš to keblumo labai lengva 
išsisukti ir be lietuviškos pavardės 
karpymo ar iškraipymo. Užtenka 
pridėti ispanišką Senora ar Senorita, 
anglišką Mistris arba Miss, o pačią 
pavardę palikti tokia, kokią turi vy
ras arba tėvas. Taigi, tremtinių 
elgesys savo pavardžių nulietuvinime 
yra smerktinas.

Dabar žvilgterėkime į mūsų daly
vavimą lietuvių visuomeniniame gy
venime. Daug tenka kviesti ir rek
lamuoti kultūringus pobūvius ar mi
nėjimus, kol sukviečiame kelis desėt- 
kus iš tūkstančių. Kartais net pačiam 
gėda matant pustuščių salę kokio nors 
svarbaus minėjimo metu. Argi mes 
nenueiname dėl to, kad neturime lai
ko ar vieno kito pezo? Ne! Dėl šių 
priežasčiii mes galėtume visuomet da
lyvauti, bet neturime lietuviškos są
žinės ir turime atšalusį lietuviškumą, 
bet už tai turime pakankamai noro 
kalbėti apie Tėvynės meilę ir gerus 
norus grįžti į laisvą Lietuvą ir užimti 
aukštas gerai apmokamas tarnybas bei 
darbus. Apie tai svajodami turėtume 
pagalvoti kas Lietuvai laisvę iškovos, 
ar mes čia nusisukę nuo lietuviškų 
reikalų ir pasinėrę turto krovime, ar 
tie, kurie kentėdami vergiją nuo po 
Lietuvos okupanto letena su ginklu 
rankoje, jau šeši metai kovoja rr mir
šta kankinių mirtimi. Skaitydami 
spaudoje žinias iš už geležinės uždan
gos esančių partizanų veiklos, džiau
giamės jų laimėjimais ir liūdime dėl 
pralaimėjimų. To neužtenka, nes jų 
kovai stiprinti reikalinga mūsų para
ma jei ne su ginklu rankoje, tai nors 
savo veikla organizacijose, kurios savo 
autoritetu kelia Lietuvos vadavimo 
reikalavimus aukštuose politiniuose 
sluoksniuose. Taip pat turime negai
lėti cento — kito tų organizacijų para
mai.

Spaudos platinimo darbas ir Brazi-

El z ė Rataiskienč 

kurios veidai dabar pabalę ir sunykę.
Rugpjūčio saulės prisigėrusi žemė 

garavo. Pušaitės plačiomis šakomis 
siurbė vakaro orą. Palangėj tarpe 
diemedžių ilsėjosi Giratė, sunkiai 
kvėpuodama, o kosulys draskė jai ger
klę. Taip su tuo rudeniu ėmė ji 
silpti, jos jėgos sekti. Eglė su Artūru 
dažnai baimingai žvilgčiodavo viens 
į kitą ir į ją. O Giratės akys nuosta
biai ramios žvelgė iš pablyškusio vei
do.

Atėjo žiema. Sniegas, lyg balti 
alyvų žiedai, Kekėmis dribo žemėn. 
Lyg žvaigždė šviesi pražydo mėnesie
nos naktyse sniegu apklota žvejo tro
belė. Po baltu patalu pasislėpė ir die- 
medžiiį kerai. Atėjo naktis šviesi, si
dabrine. Pilkšvame vandenyje mė
nuo audė plačią žvilgančią juostą. 
Pajūry spinksėjo žiburėlis mažas, lyg 
žvaigždelė. Tai nerami degė žvakė 
žvejo trobelėje, gesinama ašarų ir ato
dūsių gailių. Giratės žvilgsnis stingo.

Eglė lieka viena su tėvu. Jos jau
nystė guodžia niūrią pakrantę ir jo 
žilstančią galvą. Liko vieni du tik, 
lyg balandžiai savo išardytoj gūžtoj. 
Vėl saulės spinduliai tysta, ilgėja die
nos. Pavasario srautas sukasi lauke. 
Eglė prarymo ištisas valandas prie 
sprogstančių diemedžių, besiklausyda
ma bundančių pavasario garsų. Vėl

Kas bus Amerikos prezidentu?
Politiniuose T' 

niuose vyrauja nuomone, kad 1952 m. viena kitai priešingos. 
JAV prezidento rinkimuose svarbiau-1 " 
siais kandidatais i prezidentus bus du 
generolai: gen. MacArthūras ir gen. 
Eisenhoveris.

Šiuo metu populiauriausias kandi
datas į Amerikos prezidentus yra gen. 
MacArthūras, kuris daugelio milijonų 
amerikonų yra beveik fanatiškai gar
binamas.

Respublikonų partija USA jau 19 
metų pralaimi rinkimus, tačiau dabar 
šios partijos politikai tikisi, kad jie 
vėl grįš į senai prarastuosius Baltuo
sius Rūmus, nes gen. MacArthūras 
yra savo politinėmis pažiūromis res
publikonas. Vienlintėlis dalykas, ku
ris neramina respublikonus — tai 
generolo amžius. Nežiūrint Mac
Arthūro didelės energijos ir puikaus 
sveikatos stovio bei geros išvaizdos — 
jam vis dėlto jau 71 metai. Daugelio 
politikų nuomone, nors gen. Mac
Arthūras statytųsi kandidatu ir būtų 
išrinktas į Amerikos prezidentus, jis 
vistiek negalėtų prezidento kėdės! 
llgNeMrint“’viso to, respublikonų 1 A?dfkad gen. Eisenhoveris yra po- 

partijos ambicija dabar yra tokia di
delė, kad nė vienas respublikonas ne
pasiryžęs ateinančiuose rinkimuose 
lengvai praleisti progų, kad patektų i 
Amerikos vyriausybę.

Tuo tarpu gen. Dwight Eisenhove
ris, teturįs tik 60 metų ir ūžimus vyr. 
kariuomenes vado postą Europoje, 
yra beveik idealiausias kandidatas į 
Amerikos prezidentus. Jis yra irgi 
labai populiarus, nors ir nėra taip 
isteriškai garbinamas, kaip gen. Mac
Arthūras. Jis, atrodo, yra priimtinas 
visoms amerikiečių politinėms gru
pėms.

Abu šie generolai yra taip vadina
mi “internacionaliffai”, bet jų nuo-* 
inonės dėl Amerikos vaidmens pasau-

Vašingtono sluogs- lines politikos plotmėje yra griežtai 

i Gen. MacArthūro manymu, komu
nistus reikia tvarkyti (ir tai kuo sku
biausiai) Tolimuose Rytuose, kuriuos 
jis laiko tinkamiausiu karines strate
gijos punktu prieš Kremlių.

Tuo tarpu gen. Eisenhoveris linkęs 
viską daryti atsargiai ir pamažu. Jis 
laiko Europą svarbiausiu antikomu
nistiniu frontu ir nori neatidėliojant 
atstatyti jos pajėgumą, ją apginkluo
jant.

Gen. MacArthūras turi siauroką 
nacionalistinę pasaulėžiūrą, raginda
mas USA net "eiti vieną”, jeigu to 
reikalautų politinė padėtis.

Gen. Eisenhoveris linkęs manyti, 
kad Amerika negalinti nieko daryti 
be kitų sąjungininkų pritarimo. Pasi
taikančius nuomonių skirtingumus 
tarp USA ir sąjungininkų, ypatingai 
Didž. Britanijos, esą galima išlyginti 
bendru susitarimu ir bendra politika.

Balsavimo lapai, paskleisti plačios 
visuomenės tarpe š.m. pradžioje 

i (prieš gen. MacArthūro degredavimą) 
■parodė, kad gen. Eisenhoveris yra po
puliariausias iš visų išstatytų kandi
datų į prezidentus. Jį išstatė 43% — 
respublikonų. Demokratai balsavo 
dvigubai daugiau už gen. Eisenho- 
verį, nei už kokį kitą kandidatą. Tik 
18% norėjo vėl prez. Trumano.

Gen. Eisenhoveris gavo taip pat ir 
iš respublikonų partijos dvigubai 
daugiau balsų, nei ju žymiausias šu
las — senatorius R. Taft. Gi du kartu 
buvęs išstatytas į USA prezidentus res
publikonas T. Dewey gavo tiktai 
14%.

Kaip matome, ateinančių metų 
Amerikos prezidento rinkimuose gali 
būti staigmenų ir yra nemaža vilties, 

• kad bus išrinktas vienas iš minėtųjų 
generolų.

lijoje nėra jau tokis "sunkus”. Vie
nus, iš dalies, galima pateisinti, kiti 
gi reikalauja viešo spaudos balso: Pa
siteisinkite, atsakykite!

A) Senoji ateivių kartą didžiumoje, 
sunkiai "kerta į druką”. Vienok dau
gelis jų ima į rankas visokią lietuvių 
spaudą.

B) Brazilijoje gimusi lietuvių karta 
. . . vienas iš šimto gerbia savo tėvų 
kalbą ir ima į rankas savo tėvų kalba 
parašytus laikraščius.

C) Iš naujųjų ateivių, (iš kurių 
ir aš esu buvęs DP) tik 10% remia 
lietuvių spaudą. Gi 90% naujokų 
daugiau gerbia kruzeirą ir jį mielai 
iškeičia ant mažiuko stikliuko.

Atsiliekantiems gal bus nemalonu 
šie teisybės žodžiai girdėti, bet mes 
privalome remti ir platinti savo lietu
viškąją spaudą, kaip tai darė Aušros 

tiesiasi krante tinklai, jūron leidžias 
žvejai, sparnais plakdami ir ratu suk
damiesi lydi juos marių paukščiai.

Tėvas dar labiau pamilsta dukterį, 
juk ji, rodos, visas jo gyvenimas, li
kusių vienišų dienų džiaugsmas ir tik
slas. Saulėtomis dienomis sėdi abu 
palangėj, geria žuvų kvapą, sklindan
tį nuo džiovinamų tinklų ir lydi aky- 
raty augančius bei dingstančius lai
vus. Artūras jaučia savo širdy kaž
kokį nerimą, baimę. Gėla persūdytos 
tampa dienos: štai, jau kelintą sykį 
mato pro šalį plaukiančius keistus ne
pažįstamus laivus. Tai ne savi, — 
svetimi, ir taip visai netoli, pačia pa
krante plauko. Prieš keletą dienų 
matė jis ir svetimų kareivių miestely, 
kartais jie ir pamarin atsilanko, vaik
ščioja lyg ką stebėdami. Sykį, saulei 
leidžiantis, ėjo jis per kopas jaunu 
pušinėliu. Kažkoks pilkšvas daiktas 
sulaikė žvejo akis — o gi jaunutė stir
naitė gulėjo tarp pušų ir nejudėjo. 
Priėjo arčiau, o ji miegojo, tokia ma
žytė ir graži. Tyliai prisilenkęs paė
mė glėbin ir nubėgo namo nešinas. 
Atsimerkusios akys žiūrėjo su baime į 
žmogų, tarsi klausdamos: ar tu nenu
skriausi manęs? Apkabinęs lyg kūdi
kį prisiartino prie trobelės, kur jį nu
stebusi pasitiko duktė.

Eglė lepino ir mylėjo gražiąją šei
mos draugę, ir ji prijunko prie jųdvie
jų. Dažnai tėvas grįžęs rasdavo abi 
lyg seseris drauge: stirnaitė gulinant 
Eglės kelių galvą, padėjusi. Artūras 
vis dažniau ir dažniau ėmė išeidinėti 
iš namų, palikdamas jas tik dviese. 
Grįždavo susimąstęs, nekalbus, ilgais

laikų knygnešiai, kurių kaulais rusai 
nusėjo Sibiro taigas. Iš spaudos pla
tinimo mūsų tautoje niekas nesukrovė 
materialių turtų ir nesukraus. Bet 
visų mūsų pareiga gaivinti vyriausią 
įrankį — spaudą kovai už savo kalbos 
išlaikymą ir už pavergtos Lietuvos iš
laisvinimą.

Nenusikalsime ir būsime teisūs 
prieš tuos, kurie kovodami už mūsų 
spaudos laisvę prarado savo sveikatą 
ir gyvybę paaukavo, — jei skelbsime 
kovą prieš visus tuos “kultūringuo
sius”, kurie, teisindamiesi “laiko sto
ka”, nusigrįžta nuo mūsų spaudos dar
bo talkos.

Tau, Tėvyne — Lietuva, mūsų jau
nos jėgos. Kas neina su mumis sykiu 
kovoti už Laisvą Tėvynės rytojų, pa
remiant mūsų laisvąją spaudą, tas 
prieš mus.”

vakarais dėliodavo kažkokias popierių 
krūvas, vienus vyniodamas, kitus slėp
damas, dar kitus degindamas. “Tė
veli, imk ir mane sykiu kur tu vis 
eini,” nebeiškentus prašo tėvą Eglė.

Kitą sykį, dukrele, kitąsyk . . . Tavęs 
irgi darbas laukia, tik aš bijau, neži
nau, ar tu sugebėsi ? . . .”, lyg pats sau 
tai kalbėdamas vėl dingsta vakaro 
prieblandoj.

"Tėveli, ar tu žinai, kokie pikti tie 
svetimieji kareiviai, jie gaudo mūsų 
žmones, kiša juos į kalėjimus, muša, 
paskui išveža kažkur, kitus net sušau
do .. . Sakyk kodėl, ką mūsiškiai 
jiems padarė? Ar dėl to, kad jie sa
vas knygas, laikraščius skaito, sava 
kalba kalbasi? Tėveli, neik daugiau 
miestelin, dar tave sugaus, o ką dary
sim mudvi su stirnaite vienos liku
sios ?” — maldauja. Eglė. Daug dar 
kartų išeidavo Artūras, palikdamas jas 
vienas. Grįžęs rausdavos po krūvas 
popierių. Pagaliau sužinojo Eglė 
viską iš tėvo. “Dabar aš tikrai eisiu 
su tavim sykiu, tėveli; aš tau padėsiu. 
Mes skleisime savo gimtąją kalbą, iš
dalinsime atsišaukimus ir slaptus laik
raščius visiems mūsų pamario žve
jams, tegu skaito visi, tegu sukyla 
prieš svetimuosius neprašytus karius 
ir išveja juos iš mūsų pamario . .

Stirnaitė paūgėjo. Liūdna jai vie
nai pasidarė, pušys sakais kvepiančios 
viliote vilioja gimtinėn. Išbėga vieną 
dieną, bet vėl sugrįžta. Išbėga kitą — 
vėl pasirodo. Ir taip ėmė lankyti žve
jo grįčiutę beveik kasdien, bet visai 
joje nebepasiliko.

(Bus daugiau)
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Mention must be made of Kazys ln- 
‘čiūra, S. Neris, Benys Rutkūnas, H. 
Radauskas, VI. Prošėiūnaitė, Kazys 
Bradūnas, and others, who have 
grown up in the shadow of a 'mature 
nation and entered the road of inde
pendent work with vigorous talent.

Separate mention must be made of 
Jurgis Baltrušaitis (1873-1944) who 
started writing in Russian and gain
ed world renown with his symbolic 
lyrics. Shortly before his death he 
wrote four books of poetry in Lithu
anian. His poetry is marked by a 
splendid interpretation of the deep 
mystic relation between man on the 
one hand and nature and the universe 
on the other hand as well as by a 
wonderfully subtle musical harmony. 
Although he spent much of his life 
in foreign countries and was strongly 
affected by the culture of both the 
East and the West, he preserved pecu
liar Lithuanian spirit, imbibed in his 
native country and so notable in the 
poetry of today. His stanzas and 
books like those of the contemporary 
poets throb with the Lithuanian 
spirit and an independent, original 
attitude, grown out of the melancholy 
of his native country, and an infinite 
longing. They are the voices of 
Lithuanian hearts, but in the mean
time speak for all other civilized 
people as well. It may be offered as 
a confident suggetsion that modern 
Lithuanian poetry may be given a 
place beside the poetry of great 
nations anti even enrich universal 
literature through its original form 
and spirit.

But the growth and flourishing of 
other forms of Lithuanian literature 
was also wonderful during the period 
of independent life in Lithuania.

NEW NOPE CONES TO FORMOSA
By WILLIAM C. FOSTER 

Administrator, Economic Co-operation Administration

FORMOSA is fixed in our minds as 
the scat of the Chinese National 

Government and as a centre of mili
tary and strategic controversy. Behind 
the international facade, however, 
something is going on these which is 
little known to the outside world 
but is highly constructive for the fu
ture of Asia.

On a recent visit I was much un
pressed by the remarkable work done 
bya trail-blazing Chinese-American 
organization, the Joint Commission 
on Rural Reconstruction. JCRR is 
bringing to the People of East and 
Southeast Asia somthing too long 
absent — economic hope.

The commission has but five mem
bers — two American and three Chin
ese, including Dr. “Jimmy” Y. C. Yen, 
for years head of China’s famed Mass 
Education Movement. Yet, in its first 
18 ihonths, it had accomplished amaz
ing results-in land tenure reform and 
increased agricultural productivity. 
The total amount spent and allocated 
for projects was only $2,864,000. The 
increased rice yield alone was valued 
at seven times that amount.

The commission has won the solid 
goodwill of the people. At least 
6000 volunteers, members of fanners’ 
associations, civic organizations and 
business groups, have vigorously as
sisted in the development of JCRR’s 
programme. Without this active sup
port the commission’s limited staff 
could not have achieved these remark
able results.

Since the Economic Co-operation 
Administration finances the needs of 
JCRR, I had received reports of its 
operations before visiting Formosa. 
But I was hardly prepared Tor what 
I found there.

Formosa, 100 miles off the coast of 
China, is a lush, picturesque near- 
tropical land with a 90 per cent, rural 
population. For 45 years it was oc
cupied by the Japanese, who develop
ed good roads, encouraged the farm
ers to build brick houses, and har
nessed abundant hydro-electric power.

But for generations Formosa’s farm
ers had been bled white by a land 
rental system under which upward of 
60 per cent, of their main crops went

LIVING IN FREEDOM
A SKETCH OF INDEPENDENT 
LITHUANIA'S ACHIEVEMENTS

The writer Putinas already referred 
to wrote a psychological novel “Alto
rių šešėly" ("In the Shadow of 
Altars”), thus giving the modern 
Lithuanian novel a model start. 
From 1930 onward a considerable 
number of works of original, polite 
literature used to appear in the book 
market every year, not to mention the 
many literary productions printed in 
literary and cultural periodicals. 
Short stories and tales, mostly rather 
perfect in form, enjoyed great popu
larity, but novels were also nume
rously represented. We have quite 
a wealth of story-tellers and portray
ers: Jurgis Savickis, Antanas Vaičiu
laitis, Juozas Grušas, Juozas Paukšte
lis, Vincas Ramonas, Stepas Zobarskas, 
Stasius Būdavas, Nelė Mazalaitė, Jur
gis Jankus, Vytautas Tamulaitis, and 
a whole number of older and younger 
writers of polite literature.

Just as symbolism dominates poetry, 
so impressionism,’ neorealism, and 
neoromanticism are rather preponde
rant in fiction.

The drama follows closely behind 
poetry and fiction. The repertory 
of the Lithuanian drama theatre 
needing a considerable number of 
•dramatic plays, many authors tried 
their pen at them. The most produc
tive writer of dramas is Petras Vai
čiūnas who devotes himself to the 
sound, creative powers of the nation 
and the morally strong village. Be
sides him Binkis distinguishes himself 

to landlords. The soil had gone un
nourished and had grown progres
sively weaker, effectively limiting 
agricultural output. There could 
never be a sufficient margin to secure 
the farmers against hopeless poverty.

This was the situation laced by the 
JCRR. The commission was com
posed then, as now, of “old China 
hands”: Dr. Yen: Dr. Chiang Mon
lin, formerly president of Peiping 
National University, and one-time 
Minister of Education, who is JCRR 
chairman; Dr. T. H. Shen, for 17 
years chief of China’s Agricultural 
Research Bureau; Dr. Raymond T. 
Moyer, head of ECA’s Mission on 
Formosa; and Dr. John Earl Baker, 
long an executive in China relief pro
grammes. These men, working dir
ectly with the farmers, quickly got to 
the root of the problem by pressing 
for land reforms that would correct 
tax and rental inequities and provide 
the farmer with basic security.

Under the guidance of JCRR, For
mosa’s Governor Chen Cheng initial
ed a reform programme which put 
into effect a rental ceiling of 37.5 per 
cent, of the main crop. In addition, 
the programme provides that where 
main crop yields are less than 20 per 
cent, of normal the tenant shall not 
be required to pay any rent. It also 
insures the farmer of. tenure, land
lords may no longer refuse to renew 
contracts in order to re-rent on more 
favourable terms. The right to dis
possess has. been restricted.

Chen Cheng, who became Premier, 
and K. C. Wu, who succeeded him as 
Governor, both believe that “no 
society hopelessly divided into ‘haves’ 
and ‘have nots’ can attain economic 
and political stability.”

This belief was reflected in a scene 
that took place in the yard of one 
tenant farmer whom I visited in com
pany with Governor Wu. The farm
er showed me two pieces of paper. 
One, old and crumpled, was the old 
lease under which he had barely been 
able to stave off starvation. The 
other he proudly held forth. “This,” 
he said through an interpreter, “is 
the revised contract which makes it 
possible for me now to hope for the

in this field of literature, but the most 
vigorous of all must be considered 
Balys Sruoga. In his plays "Milžino 
paunksmė’', “Radvila Perkūnas”, 
“Baisioji naktis”, "Leonas Sapieha”, 
"Apyaušrio dalia”, “Pavasario giesmė” 
(“The Giant’s Shade”, "Radvila Per
kūnas”, “The Terrible Night”, "Leo
nas Sapieha”, "The Luck of Apyauš
ris”, “Spring Hymn”), and others 
prove Sruoga to be a splendid weaver 
of both the comic and the tragic, and 
a unique portrayer of live people, 
seen in a changing world against the 
background of history and tinted 
with lively realistic colours. The 
lyric aspect of his dramas makes them 
difficult to perform on the stage, but 
their literary value is extraordinarily 
great.

Concluding this brief suivey of 
Lithuanian literature it must be said 
that only independent life furnished 
the necessary conditions for the 
Lithuanian creative genius to mani
fest itself and thrive successfully. The 
Lithuanian nation has always been 
rich in creative powers, but the draw
back is that for a long period of time 
the Lithuanian community consisted 
mostly of country people, for whom 
morcc omplicated compositions were 
hardly accessible. Maybe this was the 
reason why great Lithuanian writers 
like the romanticist Adomas Micke
vičius. the essayist O. Milašius, and 
the great symbolist Jurgis Baltrušaitis 
went to live or spent l^ng years

day when I may become an owner.”
Thanks to rent reduction, the one- 

crop tenant farmer may now keep for 
his own use between 1300 and 2600 
pounds of rice. The two-crop farmer 
may keep as much as 5200 pounds of 
his crop. This is a real boon in a 
country' where rice is the main item 
in the diet. Or, a pound of rice can 
be exchanged for its weight, and 
more, in indispensable chemical fer
tilizers.

JCRR supported the construction 
of irrigated dams and canals. Thus 
far, these projects have provided more 
than 260,000 farm families with the 
controlled water supply vital to rice 
farming. Projects now under way 
will benefit 55,000 additional fami
lies. The commission has also distri- 
bunted 200,000 tons of ECA-financed 
fertilisers and has encouraged the 
development of fertilizer plants which 
will substantially reduce the island’s 
imports.

In addition to increasing the yield 
of rice, the commission has urged the 
wide introduction of new types of 
seed, and subsidized the production 
of wheat, tea, hemp, pineapple and 
citrus fruits. It improved the seed 
and the field crop of native jute, 
which is now providing raw material 
for a growing bag-making industry. 
ECA-JCRR funds have enabled the 
China Silk Corporation to increase 
the island’s silkworm-sustaining mul
berry trees tenfold.

Since only a healthy farmer can be 
productive, JCRR moved vigorously 
into the field of rural health. Faced 
with tuberculosis, malaria and intes
tinal diseases, the commission has 
financed much of the cost of the more 
than 250 health centres and mobile 
units which now reach even to the 
hill villages, making possible health 
standards which were practically un 
heard of before. More than 50,000 
school children have been tuberculin- 
tested, and over 20,000 inoculated 
with BCG, an anti-TB vaccine whose 
manufacture on Formosa has now 
been made possible.

JCRR technicians have helped save 
the island’s livestock from critical 
situations. A year ago, prompt action 
by commission specialists stopped a 
rinderpest epidemic which threatened 
to destroy Formosa’s draft stock. 
Since then ECA-JCRR funds have 
partially financed the construction of 
a factory for the manufacture of hog
cholera vaccine, a preventive measure

abroad and presented the nations that 
had given them a home with rich 
literary gifts. And how many talent
ed writers of Lithuanian extraction 
have not been traced yet? For the 
Germans Sudermann and Imanucl 
Kant, the Poles Krashevsky and Syra- 
komla, and the Russian Dostojevski 
were of no other than Lithuanian des
cent.

Today the Lithuanian nation is 
sufficiently mature to step forward 
and to say a word of its own. Let us 
approve of the opinion of the world
wise poet Jurgis Baltrušaitis: “The 
creative spirit of our nation may en
rich the spiritual treasury of man
kind, because it has acquired a dis
tinct mission of its own in the course 
of ages.”

LITHUANIAN AND CELTIC 
FAIRY-LORE

The folklore of the Lithuanians is 
rich and diverse. About half a mil
lion legends, songs, customs, beliefs, 
and other folklore traditions have 
been written down, but only a small 
part printed. During the indepen
dent period of Lithuanian life (1918- 
1940) the State supported these estab
lishments; the Folklore Commission 
and the Lithuanian Folklore Archives. 
Folklore was also taught as a separate 
subject at the university and had a 
special chair appointed for its study. 
Some periodicals, designed to explore 
Lithuanian folklore, called “Our 
Folklore”, "Folklore Studies”, “The 
Native Land”, were published.

One of the most interesting fea
tures of folklore is the belief in 
humanlike, though at the same time 
superhuman beings or fairies. In 
Lithuanian they are called “deivės” 
or “laumės". The happy or unhappy 
life of a person is predistined at his 
birth by the deity of destiny “Laima” 
("laimė” meaning “hick”). On the 
whole, these “’deivės” are peculiar 
nature-deities, but they have many 
human features and are social beings. 
They are thought to be young and 
extraordinarily beautiful women. 
They have blue eyes, very long fair 
hair, and a gorgeous bosom. Being 
very motherly they are very fond of 
children, take care of them, teach 
them, and present them with gifts. 
This love to people’s children is very 
dangerous because the fairies steal 
them or exchange them for their own. 
The children of the fairies are ugly: 
they do not grow, cry incessantly, and 
are unsatiable. The changelings are 
nicely taken care of by the fairies, 
well-fed, and beautifully clothed. 
Having grown* up they are returned 
to the community of men. The 
fairies weave most beautiful linen for 
the doiyry of their foster-daughters 
and marry them to wealthy men: on 
a wedding day they substitute their 
foster-daughter for the bride, thus 
providing a good place for her.

(To be continued.)

against the island’s number-two stock 
killer. Extensive crop |>est-control 
measures have also been initiated.

Much of this success story is expres
sed in facts and figures. But there is 
also an important part that can only 
be sensed — the confidence and deter
mination of thą people. Formosa’s 
farmers are experiencing a dawning 
realization that escape from Tentu- 
ries-Iong poverty is possible and can 
be measured by each day’s work. This 
is an incentive to produce more.

There are still dificult tasks ahead. 
The inequitable feudal system of 
taxation is being revised. Credit faci
lities with reasonable interest rates 
must be provided. Capable local 
leaders must be developed to handle 
rural problems. >

The commission has not found the 
rinal answers to all problems, but it 
has set up a basic pattern with which 
to assist other Asian areas in solving 
these common problems. It has de
monstrated the success a programme 
can meet when it fills the needs of 
the people as they themselves see 
them. It has also shown that the 
most effective programme is one that 
is developed and carried out jointly, 
but with the personnel coming pre
ponderantly from the recipient coun
try. From “The Reader's Digest”
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IŠ MUSU

MELBOURNO LIETUVIŲ KREPŠ 
ĮNINKU VEIKLA

Kaip jau ankščiau buvau minėjęs, 
Melbourne vyrų krepšinio žaidynėse 
dalyvauja virš dviejų šimtų komandų, 
kurios yra paskirstytos į astuonias 
krepšinio sąjungas. Kiekviena krep
šinio sąjunga atskirai praveda' žiemos 
pirmenybes ir šių pirmenybių laimė
tojai Įgauna teisę dalyvauti Viktori
jos pirmenybėse aukščiausioje “A” 
klasėje.

Melbourne lietuviai yra paskirti 
žaisti Business Houses krepšinio są
jungoje, kurios pirmenybėse lietuviai 
lengvai laimėjo pirmųjų vietą ir tokiu 
būdu įkopė į “A" klasės Viktorijos 
pirmenybes. Šiais metais Viktorijos 
krepšinio pirmenybių "A" klasėje 
žaidžia septynios komandos, kurios 
atstovauja sekančias krepšinio sąjun
gas:

1. Metropolitan — Metro (1950 m. 
meisteris),

2. Business Houses — Varpas (lietu
viai 1950 m. II vieta),

3. Church oi England — Church,
4. Church of Christ — Church 2,
5. Y.M.C.A. — (latviai) Daina,
6. Y.M.C.A. - Y.M.C.A. 2,
7. Olympic — Riga (latviai).
Visų išvardintų komandų pajėgumo 

lygis yra gana aukštas ir sunku būtų 
išpranašauti šių metų pajėgiausią ko
mandą. Labai daug vilties deda lat
vių komanda Daina, kuri susideda iš 
jaunų žaidėjų ir savo jaunatviška 
sparta daug kam baimės įvaro. Vis 
dėlto tenka manyti, kad šiais metais 
pajėgiausias vienetas bus, kaip ir per
nai, Metro komanda, kurios sudėty 
žaidžia penki Viktorijos rinktinės 
žaidėjai ir du Australijos rinktinės 
dalyviai. Kiek mažiau šiais metais 
turi vilčių lietuvių komanda "Var
pas”, kurios geriausias žaidėjas Gašlū
nas apleido Melbourną ir žada, įsigi
jęs naujų jėgų, tik už kelių mėnesių 
grįžti. Taip pat šiais metais nebesi
mato varpiečių tarpe gero puoliko 
Beno Juškos, kurio gražūs ir apgau
lingi kūno judesiai dar šiandien dau
gelio yra minimi. Nepaisant šiij nuo
stolių, varpiečiai nenustojo pasiryži
mo ir žada kietai laikytis būsimose 
varžybose.

Viktorijos pirmenybės bus praveda
mos dviejais ratais, tokiu būdu kiek
viena komanda susitiks po du kartus 
su visomis kitomis dalyvaujančio
mis komandomis. Visos “A” klasės 
rungtynės bus pravedamos trečiadie
niais Excebition rūmuose.

Pirmosios šių pirmenybių rungty
nės jau įvyko, kur lietuvių "Varpas” 
gana sunkiai įveikė savo priešininką 
Church of Christ. Įdomu pastebėti, 
kad Melbourne lietuviai aktyviai re
mia savo krepšininkų veiklą ir skait
lingai atsilankydami į rungtynes kelia 
žaidėjų moralę.

"M.P.” PRENUMERATORIŲ
9 ŽINIAI

Dar iki šiol pasitaiko "M.P.” skai
tytojų, kurie prenumeratos pinigus 
siunčia įvairiais adresais ir Money 
Orderiuose užrašo įvairių Sydnėjaus 
paštų vietoves. Tatai apsunkina ad
ministracijos darbą, nes tada reikia 
važinėti po įvairius paštus ir rinkti 
pinigus.

Todėl maloniai prašomi mieli skai
tytojai ateityje pinigus siųsti tik šiuo 
adresu: Box 4558, G.P.O., Sydney, 
N.S.W. Be to, prašoma Money or- 
rediuose ir Postai notėse težymėti tik 
Sydney paštą.

"Mūsų Pastogės” administracija.
LIETUVĖS!

“Mūsų Pastogės” skaitytoja p. V. 
Jonaitienė yra gavusi iš Europos 
didesnį kiekį rūtų sėklų. Jomis ji 
nori pasidalyti su kitomis tautietėmis. 
Norinčios tų sėklų įsigyti, kreipiasi 
adresu: Mrs. V. Jonaitis, State 
Hospital, Liverpool, NSW. Atsaky
mui prašoma pridėti pašto ženklą.

BUITIES
A.L.B. Krašto Valdybos 
KREIPIMASIS

Norint galutinai baigti tvarkymą 
perimto iš buv. A.L.D-jos ir A.L.- 
L.O.K. archyvo, bibliotekos ir luito, 
remiantis p. A. Baužės š.m. gegužės 
mėn. 28 d. raštu, kuriuo buvo duoti 
paaiškinimai, kreipiamės į buv. 
A.L.D-jos ir A.L.B.-L.O.K. Valdybų 
narius ir kitus asmenis, prašydami, 
jei kas nors yra likę iš draugijos 
archyvo, bibliotekos ar turto pas ką 
nors, grąžinti A.L.B. Krašto Valdybai 
iki š.m. liepos mėn. 20 d.

Grąžinti galima kiekvieną antra
dienį ir penktadienį tarp 17-19 vai. 
A.L.B. Krašto Valdybas būstinėje, 5 
Young St., Circular Quay, SYDNEY, 
ten esantiems Krašto Valdybos na
riams.

Vėliau pageidaujamos knygos ar 
kiti naudojami daiktai bus išduodami 
tauteičiams bendra tvarka.

A.L.B. Krdšto Valdyba. 
Sydney, 1951.6.22.

ĮSISTEIGĖ “ŠVIESA”
Š.m. birželio mėn. 23 d. įvyko Syd- 

nėjuje "Šviesos” sambūrio steigiamasis 
susirinkimas, j kurį atsilankė gausus 
jaunimo būrys.

Po col. J. Kedžio atidaromosios kal
bos, kurioje jis supažindino susirinku
sius su sambūrio ideologija ir siekiais, 
col. Dirkis skaitė referatą apie toleran
ciją. Po diskusijų, buvo išrinkta 
sambūrio valdyba, j kurią įėjo Kedys, 
Šalkauskas ir Paltarokaitė.

Sambūrį sveikino ALB-nės Krašto 
Valdybos pirmininkas p.- Vaičaitis, 
Apylinkės Valdybos pirm. p. Saudar
gas ir kiti.

Po susirinkimo atsibuvo jauki ir 
nuotaikinga kavutė. P.P.

GRĮŽO PIRMASIS 
"MŪSŲ PASTOGĖS” 

A DMINISTRA TORIUS
“Mūsų Pastogės” administravimą 

vėl perėmė p. O. B a u ž i e n ė, kuri 
šias pareigas su pasisekimu vykdė ta
da, kai "M.P.” pradėjo eiti ir reikėjo 
sumanumo ir energijos išplėsti pre
numeratorių tinklą.

“Mūsų Pastogės” redakcija p. O. 
Baužienei nuoširdžiai linki sėkmės ir 
ištvermės šiose mūsų sąlygomis neleng
vose pareigose.

STUDENTŲ DĖMESIUI
Šių metų birželio 10 d. per A.L.B. 

pirmininką yra gautas laiškas iš Vo
kietijos Lietuvių Studentų Sąjungos, 
adresuotas "Australijos Lietuvių Stu
dentų Organizacijai” (kuri deja dar 
nėra įsisteigusi). Jame kreipiamasi j 
Australijoje studijuojančius lietuvius 
prisidėti prie Pasaulio Lietuvių Stu
dentų Sąjungos steigimo ir jos organų 
išrinkimo.

Norint tuo reikalu pareikšti savo 
nuomonę, reikalinga mums patiems 
susiroganizuoti. Australijos Liet. 
Stud. Sąjunga, kaip organizacinis vie
netas, surištų lietuvius studentus Aus
tralijos universitetuose bei aukštosiose 
mokyklose ir tuo palengvintų aptari
mą mums aktualių klausimų. Be to, 
įsijungę į Pasaulio Lietuvių Studentų 
judėjimą, galėtume reikšmingiau pH- 
sidė.ti prie visiems lietuviams bendrų 
tikslų.

Nekeldami smulkiau organizacijos 
uždavinių, tikimės, kad kiekvienas 
Australijoje studijuojantis lietuvis šį 
reikalą supras ir galimai greičiau pri
sidės prie bendro darbo.

Kiekvienai A.LsB. sostinės apylin
kei yra išsiųstas laiškas su P.L.S.S. 
įstatų projektu, paruoštu Vokietijoje. 
Apylinkės valdybos yra prašytos laiš
ką perduoti vietiniams studentams.

Pagreitinimui sąjungos įkūrimo, 
kiekvienas studentas prašomas kuo 
greičiau atsiliepti šiuo adresu:

J. Miknius,
25 Missenden Road, 
CAMPERDOWN, Sydney, 
N.S.W.
Su kolegiškais sveikinimais, 

Laik. Organizacinė Valdyba.

Melbourno Lietuviu choro 
krikštynos

Ne vienas užsienietis, besilankyda
mas mūsų laisvojoje Tėvynėje, pasi
sakė, kad Lietuva yra dainų šalis.

Ir tiktai, kiekvienas lietuvis mėgsta 
per dainų, išreikšti savo sielos pergy
venimus. Jis dainuoja arba tyliai 
niūniuoja, nors kartais jį ir bėdos ir 
vargas spaudžia. Ir žiūrėk, kai jis 
iūdnas — jo daina tyli ir melancho

liška, kai jis laimingas — jo daina 
i riksmą ir balsi. Taigi, nuo dainuo

jančio nuotaikos, laimės, pasisekimo 
arba nesėkmės priklauso ir dainos bū
das.

Lietuviškos dainos, ar jos liūdnos 
ar linksmos, visos yra labai melodin
gos ir gražios. 'T arptautiniuose chorų 
pasirodymuose lietuviškos dainos vi
sada išsikovodavo gero įvertinimo, 
taip muzikos, taip ir turinio atžvil

giu.
Šiandien, kada gyvename svetima

me krašte ir dirbame kartu su įvairių 
autybių žmonėmis, rečiau išgirstame 

savų dainų, bet užtat įvairūs mūsų 
ūbavimai retai kada praeina be 

skambios lietuviškos dainos. Šių die
nų mūsų jaunimas mažai turi progos 
išmokti lietuviškų liaudies dainų. 
Jam artimesnės dabartiniu metu su
kurtos; vad. moderniškos, dainos. 
Tai galima dalinai ir- pateisinti, nes 
gyvenant atskirai nuo tėvų ir artimų
jų, vis daugiau atitolina mūsų 
jaunimą nuo mūsų tautai gražių 
įpročių ir tradicijų.

Lietuviški chorai moko jaunimą 
mūsų senoviškų gražiųjų liaudies dai
nų ir tuomi atlieka didelį kultūros 
darbą. Be to, organizuodami lietu
viškų dainų koncertus suteika progos 
platesnei mūsų visuomenei giliau 
išgyventi dainos sukeliamas sielos 
emocijas ir atgaivinti mums taip bran
gią praeitį, kada kiekvienam iš mūsų 
daina būdavo kasdieninis palydovas. 
Taip pat propagandiniu atžvilgiu 
mūsų •Chorai plačiai pasireiškia, nes 
koncertuose atsilankantieji užsienie
čiai, susižavėję mūsų liaudies daino
mis, susidaro gerą nuomonę apie 
mūsų tautos kultūros lygį.

DĖMESIO!
Š.m. liepos mėn. 14 d. (šeštadienį) 

Camperdown parapijos salėje 
(kur vyksta lietuvių pamaldos ir susi
rinkimai) ruošiamas

Vakaras- 
pasilinksminimas.

Gros gera šokių kapela. Pradžia 6 
vai. vakaro. Šį vakarą ruošia Sociali
nės Savišalpos Komitetas ir jo pelnas 
skiriamas į vargą patekusiems tautie
čiams.

PRANEŠIMAS
Š.m. liepos mėn. 15 d. (sekmadienį) 

tuoj po lietuvių pamaldų Camper
down parapijos salėje įvyksta rašytojo 
Vinco Kazoko paskaita aktualia 
filosofine tema. Ši paskaita yra viena 
iš pirmųjų, kurių ateityje numatoma 
suruošti ištisą ciklą.

Sydnėjaus tautiečiai maloniai pra
šomi gausiai į šią paskaitą apsilankyti.

L.K.F. Sydnėjaus skyrius.

IŠKILMINGAS VAKARAS-BALIUS 
MELBOURNE

Š.m. liepos mėn. 14 d. kiekvienam 
lietuviui sudaroma proga jaukiai, 
maloniai ir nuotaikingai dalyvauti 
Melbourno lietuvių Choro rengia
mam baliuje, kuris įvyks Leonard 
Cabaret saloje, St. Kildoje (ant pat 
jūros kranto esančiame pastate).

Baliaus programoje: Choro krik
štynos, iškilminga vakarienė, dainos, 
šokiai, loterija ir įv. kt. pasilinksmini
mai.

Veiks bufetas su gaivinamais ii' svai
ginamais gėrimais.

Pradžia 8 vai. vak. — pabaiga 12 vai. 
nakties.

Atskirus staliukus galima užsisakyti 
iš anksto pas. p. Vladą Bosikį tele
fonu: JA3284 arba sekmadieniais 
prieš ir po pamaldų prie bažnyčios 
esančiam spaudos kioske.

Choro Valdyba
Printed by Publicity Press (1988) Pty. Ltd., 71-75 Resrent Street, Sydney, for the Publisher, 

Anthony Bauze, 5 Hampden St., Hurlstone Park, Sydney, N.S.W.

Jau dveji metai, kaip Melbourne 
veikia lietuviij choras, kufis mėgėjiš
kais pagrindais ieško kelio per lietu
višką liaudies dainą įsiskverbti į kiek
vieno tautiečio širdį ir nenutrūksta
mai joje -žadinti tautinę ambiciją.

Šiandien minimam chorui vadovau
ja dar jaunas, bet didžiai užsidegęs ir 
karštai lietuvišką dainą mylintis mu
zikas Albertas ČELNA.

Choras šiandien jau priskaito per 
40 narių, kurie, paaukodami savo 
laisvą nuo darbo laiką, sąžiningai 
lanko repeticijas ir siekia bendros 
choro pažangos. Choro narių tarpe 
matosi ne vienas buv. garsiųjų Čiur
lionio bei Sodeikos ansamblių daly
vių.

Melbourno lietuvių visuomenė jau 
ne kartą turėjo progos išgirsti savajį 
chorą, nors ištisinio koncerto dar ir 
nebuvo. Įvairiuose mūsų tautai 
brangiuose minėjimuose choras vis 
užimdavo nemažą programos dalį.

Choras turi išsirinkęs savo valdybą, 
kuri, matydama reikalą suteikti cho
rui tvirtesnį egzistencinį pagrindą, 
nutarė greičiausiu laiku suteikti jam 
vardą ir gerai pasiruošus išeiti į vie
šumą su pirmuoju ištisiniu choro 
koncertu. Pirmasis šio užsimojimo 
punktas jau artėja visu spartumu ir, 
štai, š.m. liepos mėn. 14 d. numato
mas iškilmingas choro krikštas, kuris 
įvyks laike organizuojamo iškilmingo 
baliaus Leonard Cabaret salėje, St. 
Kildbje. Krikšto tėvais numatoma 
kviesti mums visiems gerai dar iš Lie
tuvos žinoma išraiškos šokio kūrėja 
Lietuvoje Danutė Nasvytytė-Gabrijo- 
lavičienė ir jos gyvenimo draugas, 
muikininkas Gabrijolavičius.

Tikimasi, kad šis parengimas įneš į 
Melbourno lietuvių gyvenimą dar 
daugiau tautinio užsidegimo ir noro 
jungtis į vieną bendrą tautinę šeimą, 
kad lengviau būti/ laukti galutino 
mūsų brangiosios Tėvynės išlaisvini
mo. L. B.

★Paieškoma Agota Miškiny- 
t ė - J a n č i a u s k i e n ė. Prašome 
atsiliepti ALB-nės Krašto Valdybai.

PAMALDOS CABRAMATOJ
Ateinantį sekmadienį — liepos mėn. 

8 d. 9 vai. ryto bus laikomos pamal
dos Cabramatos lietuvių kolonijoj. 
Pamaldos įvyks p. P. Pilkos naujuose 
namuose. Prieš pamaldas bus klau
soma išpažinčių.

Kun. P. Butkus.
SYDNĖJAUS SKAUTŲ VYČIŲ 

DĖMESIUI!
■Š.m. liepos mėn. 8 d., tuoj po lietu

vių pamaldų, Camperdown parapijos 
salėje šaukiamas Skautų Vyčių Būre
lio steigiamas susirinkimas. Visi skau
tai vyčiai kviečiami dalyvauti.

Sydnėjaus Vetininkijos Skautai 
Vyčiai

★Paieškomas Diesel ekskava- 
vimo šiupelės vairuotojas. Pageidau
jamas jaunas, vedęs vyras, turįs apie 
25 metus amžiaus ir technišką paty
rimą. Pradžioje jis bus mokomas tą 
šiupelę vairuoti. Siūloma gera alga, 
o po 12 mėn. ir butas. Dirbti dau
giausia reikės Port Kembla- rajone. 
Pageidaujama, kad pasisiūlymai būtų 
parašyti angliškai, pažymint praktikos 
ir mokslo detales, šiuo adresu: "M.P.”, 
Box .4558, G.P.O., Sydney.

★Kilus svarbiam reikalui, maloniai 
prašau col. arch. V. Žemkalnį prisiųsti 
man savo adresą.

B. D a u k u s, 
12 Haven St., Merrylands, NSW

V i j a V e t r a, 
I latvių šokėjas, duoda baleto ir j 
! išraiškos šokių pamokas kiek- | 
S vieno šeštadienio rytą tarp 9,30- I 

11 vai. 1
į Pamokos vyksta šokių studi- I 
j joj, 15 Oxford St., Sydney. į 
j Įėjimas į studiją per "Gaiety” j 
j pieno barą. j
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