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lielmifli inžinieriai 
Amerikoj

Nors nedaug laiko praėjo kai išemi
gravome, bet jau spėjo inžinieriai bei 
architektai didesniuose centruose susi
tvarkyti ir parodyti gražią visuomeni
nę bei profesinę veiklų. Štai šiais 
metais New Yorke jau įvyko lietuvių 
inžinierių ir architektų suvažiavimas, 
kur dalyvavo visos JAV inžinierių ir 
architektų organizacijos per savo atsto
vus bei raštiškus pareiškimus. Atsto
vauta apie 300 narių. Suvažiavimas 
vykęs sklandžioj ir vieningoj dvasioj. 
Kad atsiektij didesnę darnų ir vieny
bę, buvo nutarta visus JAV inž. ir 
arch, skyrius sujungti į vienų centrų 
— Amerikos Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjunga (A.L.I.A.S.), su
darant Centro Valdybą, kuri glaudžiai 
bendradarbiautų su toliau paliekan
čia veikti P.L.I.A.S. Centro Valdyba. 
PLIAS Centro Valdybos pirmininkas 
prof. J. Šimoliūnas savo aplinkrašty 
iš š.m. balandžio mėn. 20 d. ragina 
visus inžinierius, architektus taikioj 
nuotaikoj vieningai toliau dirbti jau 
seniau apibrėžtą darbų, tvirtai jung
tis krūvon, tobulintis savo profesijoj, 
dėti pastangas gelbėti pavergtų Lie
tuvą ir jų atkurti.

Toliau prof. J. Šimoliūnas ragina 
visus inžinierius ir architektus remti 
techniškų spaudų, t.y. rašyti, platinti 
ir-remti laikraštį “Technikos Žodis”, 
kurį leidžia specialiai sudaryta redak
cinė kolegija, kurios nariais — rėmė
jais pakviesti ne tik žymesni JAV lie
tuviai inžinieriai bei architektai, bet 
ir kitose valstybėse esantieji mūsiškiai. 
Iš Australijos irgi yra pakviesta vienas 
inžinierius ir vienas architektas.

Iš kitų kraštų yra pakviesti sekantys 
inžinieriai atstovais:

Prof. dr. S. Kolupaila, Indiana, 
JAV; K. Krulikas, New York, JAV: 
Br. Galinis, Boston, JAV; prof. dr. A. 
Darnusis, Cleveland, JAV: dr. inž. St. 
Juzėnas, Detroit, JAV; prof. A. Jurs- 
kis, Philadelphia, JAV; inž. A. Šal
kauskas, Toronto, Canada: inž. J. Vil
činskas, London, D. Britanija; inž. L. 
Prosinskis, V. Vokietija: inž. Ed. Švic- 
drys, Columbia; inž. V. Venckus, Ve
nezuela; inž. Z. Bačelis, Brazilija; inž. 
V. Gogelis, /Xrgentina.

Trečiam “Technikos žodžio” nu
mery pranešama, kad ateityje bus žur
nale įvestas nuolatinis skyrius “Ter
minologijos Klausimais”. Šį skylių 
sutikęs prižiūrėti ir tvarkyti kalbinin
kas dr. P. Jonikas. Kviečiami visi in
žinieriai ir architektai įsijungti į šį 
darbų, paremiant “T.Ž.” straipsniais 
bei žiniomis.

Kolegos inžinieriai ir architektai, 
ar nemalonu konstatuoti faktų,' kad 
JAV gyvenų mūsų kolegos nėra pas
kendę vien kasdieniniuose rūpesčiuo
se, o randa laiko ir galimybės jungtis, 
bendrauti, rūpintis savo profesiniais 
reikalais, būti naudingais ne tik sau, 
bet visai mūsų kolegijai bei mūsų ko
vai už Lietuvos laisvę.

Kas gi mūsų čia, Australijoj, pada
ryta! O gi — niekol Argi mes taip 
jau paskendom tuose svaro gaudymo 
sukūriuose? Nesinorėtų tikėti. Neuž
mirškime savęs, savo kolegų, savosios 
draugijos, taip gražiai ir darniai bu
jojusios Lietuvoj, o vėliau Vokietijoj.

Sekime kituose kraštuose esančių 
lietuvių inžinierių ir architektų pa
vyzdžiu. B. D a u k . u s.

JAU PATS LAIKAS PRATĘSTI 
“MOŠŲ PASTOGES” PRENUME
RATĄ Š.M. II-JAM PUSMEČIUI.

Kritiškasis rugpjūčio mėnuo
Politinis pasaulio dėmesys šiuo 

metu nukreiptas į Korėjos ir Persijos 
įvykius. Išoriniu požiūriu atrodo, 
kad sovietai ir jų satelitai tesidomi 
tik šiais dviem kraštais. Korėjoje, 
kaip žinome, vyksta pasitarimai dėl 
mūšių sustabdymo, o Persijos pasie
niuose sovietai “manevruoja”, tuo de
monstruodami Vakarų pasauliui savo 
jėgas ir trukydami nuo norimų veiks
mų.

Tačiau paskutiniu metu Europos 
laikraščiai, ypač Švedijos spauda, 
paduoda aliarmuojančių žinių apie 
sovietų pasiruošimus prieš Jugoslavi
ją. Kaip žinome, sovietams jau senai 
rūpi nubausti “sūnų palaidūnų” Tito, 
kuris šiaip taip išsisuko iš "malonaus 
tėvelio" globos . . .

“Stockholms Tidningen” rašo, kad 
redakcijai pasisekė sužinoti autenti
škų žinių iš vieno aukšto vengrų kari
ninko, kaip sovietai Vengrijoje kon
centruoja savo kariuomenę ruošia
mam Jugoslavijos puolimui. Šis puo
limas pirma buvęs numatytas jau šių 
metų pavasarį, bet Kremlius jį atidė
jęs rugpiūčio mėnesiui, kai bus nuim
tas nuo laukų derlius. Esą, jau ketu
rios savaitės, kaip į Vengriją plaukia 
sovietiškų mongolų masės. Pro Buda
peštą kasdien praeina apie 6 trauki
niai su sovietime kariuomene. Vien tik 
Karpartų Ukrainoje stovi 6 divizijos

jaunų sovietų kareivių. Pasienio mie
ste Zahony, į šiaurės vakarus nuo Bc- 
regszasz stovi dar keturios divizijos.

Vengrijoje didžiausia rusų kariuo
menės koncentracija yra Keszkemet 
mieste, t.y. pačioje krašto širdy. Areo- 
dromai visi yra valdomi rusų kariuo
menės dalinių. Sovietų kariuomenė 
jau netelpa kareivinėse ir miestuose, o 
stacijonuoja ir kaimuose. Vengrijos 
vyriausybė skubiai stato kareivines 
įvairiose krašto vietovėse “draugiškai 
nusistačiusioms pajėgoms”. Kalbant 
ir rašant žodžių "rusas” arba "Sov. 
Sąjunga” vengiama minėti. Kaiku- 
riose krašto srityse varu išgindami iš 
kaimų ūkininkai, kad būtų įrengti 
poligonai. Vakarinėje Vengrijoje 
įrengtos V-ginklų bazės. Naujųjų 
ginklų sviediniai esą vairuojami rada
ro pagalba ir gali skristi 5.000 klm. 
nuotolį.

Stachonovietišku tempu esą tiesia
mi du pagrindiniai strateginiai keliai 
per visą Vengriją: vienas nuo. nisu- 
vengrų sienos ligi Budapešto, antras - 
nuo Bercgeszasz ligi Szegad, netoli 
Jugoslavijos sienos.

Kaip matome, pasiruošimai prieš 
Jugoslaviją yra rimti ir strateginiu 
atžvilgiu apgalvoti. Vengrijoj ir ki
tuose Balkanų satelitiniuose kraštuose 
tikima, kad Jugoslavijos puolimo va
landa jau netoli. * A.K

Positorimoi Korėjos reikalu
Visą šią savaitę Korėjos kovos buvo 

taikos pasitarimų ženkle. Sovietų 
atstovo UNO Maliko pasiūlymas su
stabdyti mūšius Korėjoje vis dėlto ne
liko be atgarsio. Daugiausia, supran
tama, apsidžiaugė vakariečiai ir tuoj 
ėmėsi žygių toliau vystyti šią akciją. 
Skubos keliu UNO gen. sekretorius 
grįžo į UNO būstinę, pakeliui užsuk
damas į Londoną. Ypač pradžiugo 
Anglijos vyriausybė ir gana optimisti
nių minčių pareiškė jos užs. reikalų 
ministeris Morrison.

Amerikos politikai, atrodo, buvo 
santūresni ir rezervuotesni, tačiau 
prez. Trumanas pavedė Korėjos vadui 
gen. Ridgway pasiūlyti antrai kariau
jančiai pusei, kad UNO pajėgų vado
vybė, pasinaudodama Maliko pasiūly
mu, nori tartis dėl paliaubų Korėjoje. 
Gen. Ridgway per radiją kreipėsi į 
Š. Korėjos ir Kom. Kinijos vadus su
sitikti danų laive Jutlanda Wonsano 
uoste pasitarimams. Raudonieji — & 
Korėjos min. pirm, ir vyr. karinių 
pajėgų viršininkas gen. Kim Il-Sun^ 
ir Kinijos “savanorių” vadas gen. 
Peng Tehhuai — pasitarimams vietą 
nurodė Kaesongo miestą, kuris yra 38

IŠKELS LIETUVOS BYLA JTO
Nors ir keista, bet JAV ligi šiol 

dar nėra ratifikavusios genocido kon
vencijos. Daug tuo reikalu rūpinasi 
mūsų veiksniai, diplomatiniai ir kon- 
sulariniai oi ganai, organizacijos ir 
atskiri asmenys. Taip pat daug pa
deda senat. Bentonas, genocido ter
mino kūrėjas prof. Lemkinas ir kt., 
taip pat visa eilė amerikiečių laikra
ščių. Kaip kad pažymėjo savo kalboj 
Rochestery buv. VLIKo narys B. 
Gaidžiūnas, lietuviams šiuo metu itin 
svarbu iškelti Lietuvos. byla Jungti
nėse Tautose “Chicago Herald- 
American” įsidėjo ta proga St. Piežos 
straipsnį, pavadintą “Lietuviai Šau
kias gelbėti tautą”, kuriame cituoja 
min. Zadeiko atsišaukimą, j “laisvojo

pasaulio sąžinę”, kad būtų kiek galint 
greičiau gelbstima lietuvių tauta nuo 
išnaikinimo, ir apžvelgia jo įteiktą 
tuo reikalu J. Tautoms notą.

Gen. sekretoriui Trygve Lie įteik
tame pareiškime sakoma, kad jau pats 
laikas JTO imtis tuo reikalu visų rei
kalingu žygių. VLIKo, vadovaujamo 
M. Krupavičiaus, pareiškimu, sovietai 
yra išžudę ar deportavę daugiau kaip 
500.000 mūsų tautiečių.

Tačiau svarbu tą bylą ne tik iš
kelti, kaip kad pažymėjo min. Žadei- 
kis per pareiškimą spaudai, bet ir ją 
laimėti — kad neatsitiktų taip, kaip 
kad pvz. atsitiko su S. Salvadoro iš
kelt Tibeto užpuolimu. O tam rei
kia parinkti patį tinkamiausią mo
mentą. “D.B.L”

paralelėj. Be to, jie ir datos panorė
jo tarp 10-15 liepos.

Sąjungininkams ši data atrodė vė
loka, todėl jie pasiūlė tartis ankščiau. 
Komunistai sutiko, ir šie pasitarimai 
vyksta šiandien t.y. liepos mėn. 8 d.

Suprantama, kad jau pats susitiki
mo faktas yra svarbus ir įdomus. Pa
saulio politiniuose sluogsniuose spėlio
jama, ar iš tikrųjų šis komunistų pa
siūlymas yra nuoširdus, ar tuo teno
rima išlošti laiką ar, gal būt, kur nors 
kitur pradėti puolimą.

Amerikos vyriausybė pasitarimuose 
dalyvaujantiems karininkams griežtai 
uždraudė tartis politiniais klausimais. 
Vašingtono pol. sluogsniuose vyrauja 
nuomonė, kad politiniai klausimai, 
liečią visas Tol. Rytų problemas, bus 
svarstomi š.m. spalių mėn., kai susi
rinks UNO pilnatis.

Būdinga, kad gana daug vakariečių 
radijo komentatorių, ju tarpe ir žymu
sis Amerikos lenkas Warda, kelia daug 
abejonių sovietų nuoširdumu ir yra 
įsitikinę, kad artimoje ateityje reikia 
laukti nemalonių staigmenų. Pagy
vensim — pamatysim . . .

_ v
Savaites Žinios

Anglijos dar b i e č i a i 
skyla

Prieš kurį laiką pasitraukęs Angli
jos sveikatos ministeris Eneurin Be
van, spaudos pranešimu, ruošiąs rini
tą perversmą Anglijos darbiečių'par
tijoj. Kaip atsimename, jis atsistaty
dino todėl, kad nesutiko, jog Anglijos 
biudžete skiriamos didelės sumos 
ginklavimuisi. Jo nuomone, pirmiau
sia reikia pakelti krašto ekonominį 
gyvenimą ir tik po to ginkluotis. 
Pranešama, kad Bevan turi nemaža 
šalininkų darbiečių partijos parla
mentarų tarpe, kurie ruošta partijos 
vykdomajam komitete perversmą prieš 
dabartinį partijos lyderį min. pirm. 
Atlee.
Dar maža a t o m i n ių 
bomb ų

Buv. Amerikos atominės komisijos 
pirmininkas David Lilienthal parei
škė, kad šiuo metu nei Sov. Sąjunga, 
nei Amerika neturi pakankamai ato
minių bombų, kad jau galėtų vesti 
plataus masto atominį karą. 
Korėjoj vis ž u d o m a s i

Nežiūrint vykstančių pasitarimų 
dėl karo paliaubų Korėjoje, frontuose 
vis dar vyksta aršios kovos. Muša
mas!, esą, obalsiu: išžudyti juo dau
giau priešų.
Persijos ginčo galo 
nesimato

Persijos naftos šaltinių nacionaliza
vimas vis dar kelia susirūpinimą pa
saulio politiniuose sluogsnuose. Kaip 
žinome, D. Britanija atšaukė savo tar
nautojus iš Abandan naftos rajono, 
atsiima savo reikmenes. ir naftos tan- 
kliavius. Šimtai indų darbininkų ir 
pakistaniečių taip pat nesutinka likti 
dirbti nacionalizuotoj naftos pramo
nėj. Ši aplinkybė kelia persams ne
maža susirūpinimo, nes netekus spe
cialistų ir inventoriaus, manoma, kad 
naftos gamyba ilgam laikui visiškai 
sustos.

Haagos tribunolas, kuriam šią naf
tos bylą buvo apskundusi D. Britani
ja, padarė sprendimą, pagal kurį ir 
toliau siūloma persams ir britams 
bendradarbiauti, o bendradarbiavimo 
sprendžiamuoju organu paskirti du 
britus, du persus ir viena neutralų. 
Persijos vyriausybė pareiškė, kad ji. 
šio Tarptautinio Tribunolo sprendi
mo nepripažįsta ir nacionalizacijos 
įstatymu duota teise naudosis toliau.

Amerikos spauda mano, kad palan
kus anglams Haagos Tribunolo spren
dimas gali Persijos įvykius dar labiau 
įtempti, nes dabar Anglija turi mora
linę teisę net ginkluota intervencija 
ginti savo, kaip ilgamečio nuominin
ko, reikalus.
Menzies apie karo 
p a v o j ų

Australijos min. pirm. Menzies pr. 
penktadienį parlamente pasakytoj kal
boj nedviprasmiškai perspėjo tautą 
apie artėjančio karo pavojų. Jo 
manymu, Australija turi skubiai 
įtempti visas savo jėgas pasiruošti 
krašto gynybai, šiam tikslui todėl 
esą reikalinga išplėsti karo pramonę, 
sudaryti atsargas ir paruošti kariuo
menės rezervus.
Benzino suvaržymai

Ryšium su Persijos naftos naciona
lizacija ir iki šiol neišspręstu konflik
tu, Vakarų pasauly nuogąstaujama, 
kad gali vėl tekti racionuoti benziną. 
Ypač šis klausimas gyvai svarstomas 
Anglijos ir jos dominijų spaudoje. 
Jeigu D. Britanija netektų Persijos 
naftos šaltinių, tai tuo atveju ypač 
nukentėtų Anglija, Australija, N. Ze
landija, Indija ir Pakistanas.
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Didingieji Lietuvos amžiai
BR. ZUMERIS

Atvertę pirmuosius Lietuvos istori- tą patį gyvenimo būdą, nesugriauda- 
jos puslapius, randame, kad iš amžių vo jų buvusios santvarkos, nesikišda- 
glūdumos atėjusios Baltijos pajūryje vo į religinius reikalus ir palikdavo

. gyveno aisčių giminės ir gentys. Lie- net tuos pačius senuosius kunigaikš- 
tuvos valstybė gimė šitame giminių ir eitis, jeigu šie sutikdavo su viena sąly- 
genčių geografiniame viduryje. Kelių ga: reikalui esant d u o t i 
šimtmečių bėgyje šitas mažas aisčių karišką pagalbą Lietu- 
branduolys — lietuviai — pajėgė išug- ;v o s kunigaikščiui. Šito 
dyti jėgą, kuri ilgus šimtmečius kon-lir vienintelio dalyko visi Lietuvos ku- 
troliavo Rytinės Europos regijoną ir nigaikščiai reikalavo iš užkariautų 
ji pajėgė apginti rytuose — nuo besi- rusų kunigaikščių ir giminių.
veržiančių į Europą laukinių totorių !, Kalbėdami apie Lietuvos kunigaikš- 
ir vakaruose — nuo kryžiuočių ir ka-, eių varytą politiką, randame tarp jų 
lavijuočių. Nusistebėjimo verti žy-. vieną esmingą skirtumą. Šio skirtumo 
giai, kada maža tauta pakilo iš savo atžvilgiu istoriniai Lietuvos kunigaikš- 
miškų ir pelkių glūdumos. Rami ženi- čiai skiriasi į dvi dalis. Viena kuni- 
dirbių tauta tapo narsiais kariais, ku- gaikščių grupė yra tie, kurie pirmoje 
rie pajėgė atlikti utilitarinius uždavi-1 vietoje stengėsi atgauti ordinų ir len- 
nius tuose plotuose, kuriuose naujai--kų užkariautas lietuvių gimines ir jų 
siais laikais suspėjo žlugti kelių vai-,žemes įjungti į Lietuvos valstybės 
stybių didžiulės armijos. I apimtį, Žygiai į Rusijos gilumą jiems

Pasaulio tautu istorijoje matome, i buvo- antraeiliai reikalai. Lietuvos 
kad žemdirbių tautos griebiasi ginklo valstybės stiprinimą jie įžiūrėjo visų 
tik tada, kaili Belieka iš visų susidė- aisčių giminių surinkime įvieną po- 
jusių aplinkybių vienas išeities kelias Utinį Įr tautinį vienetą. Mūsų atzvil- 
— žūti ar būti. Lietuviai tapo kariais gUt šitokie kunigaikščiai vadinami 
grūmojančios audros išvakarėse. To t a u 11 n tais Lietuvos k u- 
pasėkoje žemdirbių tautos istoriją pra- nigaikščiai s. 
dėjo rašyti ne- pats žemdirbys, bet I Antroji Lietuvos kunigaikščių gru- 
karys. Lietuvių tautos istorijos pir- pė svarbiausią dėmesį kreipė ne tiek 
inasis žodis yra kova. Arklas pakeistas į lietuvių giminių gyvenamų plotų 
kalaviju, kada lietuvių tautai beliko ---:’--------: —i-
pasirinkti: žūtbūtinę kovą ar vergiją.! , 
Ne teriojimai, užgrobimai ar sunaiki-! muose plotuose, 
nimai, bet lietuvių tautos istorijoje 
glūdi viena ir ta pati gilioji kovų 
prasmė — tai pastangos iš
laikyti savos tautos 
laisvę ir egzistenciją. 
Ar Traidenis vaike su savo pulkais 
kalavijuočius Estijos žemėse ir teriojo 
kryžiuočius Vyslos slėniuose, ar Min
daugas žygiavo j Didžiojo Naugardo 
žemes, ar Algirdas af’darinčjo Krem
liaus vartus, a 
torių žemėse, 
dosiose J ūrose 
matu matuojant, stovėjimas lietuvių 
tautos reikalų sargyboje. Lietuviška 
ekspansija į rusų žemes, s a v o 
esmėje, nebuvo,paprastas grobi
mas ar pasipelnymo tikslas, bet ieško
jimas atsparos taško pircš plūstančias, 
visos Vakarų Europos remiamas, ordi
nų pajėgas. Lietuvių valstybės plėti
mas rusų žemėse pagrinde buvo inili- 
tarinio tikslo realizavimas.1 Tai pat- . . . . .
virtiną, kad Lietuvos kunigaikščiai, Lietuvos valstybės vairas priklausė 
užkariaudami rusų gimines, palikdavo ekspansiniams ir tik nežymia dalimi—

j atgavimą, kiek koncentravosi į val
stybės ribų išplėtimą rusų gyvena- 

Imnnw nlntunse. Jie diplomatija ir 
kardu stengėsi prijungti kuo pla
čiausius plotus rytuose. Vakaruose ir 
šiaurėje šitie kunigaikščiai laikėsi gi
namosios politikos, o rytuose-puolan- 
Čios ir užkariaujančios. Tai 
ekspansiniai Lietuvos 
kunigaikščiai.

Iš pirmo požiūrio atrodo, kad šios 
dvi Lietuvos kunigaikščių grupės 
tarpusavyje yra labai skirtingos, nes

ar Vytautas, po žygio to-1jeigu pirmieji stengėsi ištumti Liyoni- 
maudė savo žirgą Juo-į joję ir Prūsuose įsigalėjusius vokiečių 
— visa tai buvo, to laiko ordinus, tai antrieji tarytum ieškojo 

prarastų žemių kompensacijos rytuo
se. Kadangi tautinių kunigaikščių 
grupė yra labai negausi ir atskirų ku
nigaikščių valdymo laikotarpis papra
stai būdavo gana trumpas, tai ir atro
do, kad valstybės ribų plėtimas rytuo
se vyko nepalyginamai sparčiau, nei 
proporcingai imant, aiščių gyvenamų 
žemių atgavimas ar jų išlaikymas va
karuose ir šiaurėje, kitaip tariant,

EI z ė R a t a i s k i e n ė

Pajūrio pasaka
(Tęsinys iš "M.P." 127 Nr.)

Slinko niūrios ir rūškanos dienos pa- girininko, bet kažkas traukė namo pas 
jūry, dar niūresnės siautė po visą kra- -t™- u t;,,,, „nU,
štą. Eglė dažnai eidavo sykiu su tėvu, 
priėję miestelį išsiskirdavo katras sau. 
Į ten eidama ar grįždama su pluoštu 
popierių spausdavo juos lyg brange
nybes prie krūtinės, kad kas nepama
tytų, neatimtų. Grįžę susėsdavo ir vėl 
naujus planus kurdavo, naujus kelius 
rinkdavosi rytdienai.

Stojo žiema. Pūgos ir viesulai siau
tėjo lauke. Juoda blaškėsi jūra, dau
žėsi nerami, tartum grasydama kran
tui, žiojosi plačiomis bangomis. Bal
tame sniege smulkios šmėkščiojo pė
dos — stirnaite lankė Eglę.

Vieną šviesų balandžio rytą Eglė- 
tekina bėgo pamariu miestelin. Tė
vas negaluodamas likosi namie. Apy
piečių, kai saulė visą pavasarišką ga
lią rodė, išėjo ir žiūrinėjo tinklus, 
narpliojo, o krūtinėje kažkoks nera
mus balsas vis šnabždėjo: “Kad tik jai 
pasisektų, kad tik . . . ir ko aš pats 
nėjau, o jei tiems raudoniesiems vel
niams įklius į nagus . . . Neduok Die
ve!” Nors bloškė šalin juodas mintis, 
bet darbas vistiek nesisekė, tartum iš 
rankų sprūdo.

Metęs viską išėjo takeliu, kuriuo ją 
šįryt išlydėjo. Kaip iš dangaus nu
kritusi išdygo priešais jį duktė. Links, 
mas rausvumas blykstelėjo senio žvejo 
veiduose. Eglė linksma apsikabinus 
tėvą pasakojo, kaip ji viską atidavus 
ir nunešus, kur kas priklausė, miestely 
pas mokytoją naujų knygų gavus, ku
nigas irgi ryšulėlį įdavęs ir prašęs kuo 
greičiausiai tai po žmones paskleisti. 
"Norėjau sukti tiesiai, ana va,, link

tave užsukti pirma.” Tėvas pabučia
vęs dukterį ir galą palydėjęs grįžo 
namo.

Eglė greitais žingsniais ir tankiai 
kvėpuodama spaudė savo motinos 
gimtojon sodybon, o iš ten urėdija 
netoli. Akyse stojosi lyg gyva 
jai motina, gražiosios vaikystės dienos 
. . . Paskui pailgėja, plaukia pirmą 
sykį su tėvu jūron, motina išsiilgus lai- 
kia, grįžus išbučiuoja ją, ir taip gera, 
gera tada. Pagaliau lieka vienu du su 
tėvu. Bet myli jį tėvą labai ir dabar, 
štai, už jį bėga su nešuliu . . .

“A kuda, dievuška? . . .” Eglė su
stingsta pamačius priešais tarp pušų 
einančius tris uniformuotus . . . kepu
rėse didelės raudonos žvaigždės . . .

“Krasivaja”, subliauna vienas. Kitas 
griebia merginą glėbin, žvėries godu-, 
mu plėšia žemyn jos apsiaustą, trau
kia nuo galvos skarelę. Žvilgančios 
kasos pasileidžia ant pečių, gerklė 
užspringsta ašaromis . . .-

Tėvas sėdi nekantrus prie lango, 
laukia, o jos vis dar nėra. Išėjęs lauk 
apsižvalgo, bet niekur nematyti nė 
gyvos dvasios. Vėl grįžta vidun. Ne* 
ramus žvelgia laikrodin, valanda po 
valandos slenka, o Eglė vis negrįžta. 
Senio širdy nerimas nebetelpa. Užšą
la visai ir valgis. Vėl eina laukan, o 
jau ir paskutinieji saulės spinduliai 
baigia slėptis po tirštais, horizontą 
dengiančiais, debesimis; nebeatskirti 
kur dangus, kur jūra — girdis tik dūž
tančios krantan ir vėl atgal besiliejan
čios vilnys. Ateina pagaliau vėlyvas ■ 
vakaras — dukters nėra. Išeina ieško-

tautiniams kunigaikščiams. Ištikrųjų, 
tačiau ypatingai didelio skirtumo 
tarp pirmųjų ir antrųjų nėra. Jeigu 
tautiniai kunigaikščiai Lietuvos galy
bės ramstį matė jsistiprinime etno
grafinėse aisčių ribose, o ekspansiniai 
kunigaikščiai tai įžiūrėjo rusų žemių 
užkariavime, tai tiek pirmieji, tiek 
antrieji turėjo vieną, ir tą patį tikslą—

mast o,
ji pajėgtų ne vien 
gintis, bet kartą 
visados sumuštų 

į s i g a 1 ė- 
i r visas 

aiščių gimines sujung
tų į vieną Lietuvos 
valstybę. Plačia prasme 
imant, istorijoje nerandame davinių, 
kad tautiniai kunigaikščiai būtų visai 
išsižadėję užkariavimų rytuose, o eks
pansiniai — užmiršę lietuvių gimines 
vakaruose ir šiaurėje. Skirtumas gal 
būt glūdi tik čia, kad tautiniai kuni
gaikščiai norėjo Lietuvos valstybę pir
moje vietoje matyti aiščių giminių gy
venamose ribose, o ekspansiniai kuni
gaikščiai ją troško bet kokia kaina 
padaryti europinio masto galybe. Jų 
supratimu šitai valstybei turėjo prik
lausyti ne vien tik aiščių giminių 
aprėpiami plotai, bet ir visa Rusija.

Aisčių giminių valstybingumo idė
ja, pradėjusi formuotis dar prieš ordi
nų atsikraustymą j dabartinės Rygos 
ir Kulmo žemes,-ypatingai sustiprėjo 
tada, kaip šie ordinai pradėjo pirmuo
sius puolimus Padauguvyje ir Prūsuo
se. Lietuvos kunigaikščiai pajuto 
tikruosius ordinų tikslus ir nutarė 
atsikratyti, tuo laiku aršiausiai pasi
reiškusiu, kalavininkų ordenu. čia 
mes randame, kad jau 1219 m. Lie
tuva, atstovaujama iš 5-kių giminių 
21 kunigaikščio, padaro taiką su Vo
lumes kunigaikščiais ir ima žiauriai, 
suvienytomis jėgomis, naikinti kala
vijuočių ordiną. Tai pirmieji t a u- 
t in ė s aiščių valstybės 
puolimai, paprastai vadinami Lietu
vos vardu. Tada prie šitos lietuvių 
akcijos prisidėjo ir- Didysis Naugar- 
das. Tačiau dėl nežinomų priežasčių 
lietuviai ir naugardiečiai negalėjo 
paimti visų ordino pilių. Tuo apsi
vytą lietuviai metė ordiną ir pradėjo 
pulti rusų žemes. Tokiu būdu, dar 
atskirų kunigaikščių bendru susitari- 

ti, bet niekas nežino niekur jokių pėd
sakų . . .

Praeina diena ir antra — Egles vis 
nėra. Lyg šešėlis sunykęs vaikšto se
nis pamariu, o viduj siaučia begalinė 
kančia. Aplanko jį ištikimoji draugė 
stirnaitė, Artūras lyg vaikas verkia 
apsikabinęs ją, tarsi guosdamasis jai. 
Šioji žiūri protingomis ir klausiančio
mis.akimis: kodėl trobele tokia tuščia, 
kur jinai, kuri mane taip mylėjo ir 
augino! . . .

Atkukuoja laukais ir gegužis į 
mėlynąsias pakrantes. Pušaitės mau
dosi šviesioje saulėje, berybis vanduo 
linksmai telkšena į smėlėtą krantą, tik 
žvejo trobelė tebestovi tuščia ir vie
niša, nors palangėj jau ir žalieji die
medžiai sprogsta. Artūras pražilęs, iš 
skausmo sunykęs ir sulinkęs, visų pa
liktas, net ir stirnaitė nebepasirodo 

' daugiau.
Vieną vėlyvą rytą išeina senasis 

žvejas iš namų ir klaidžioja be tikslo 
po kopas, pušynėlį. Eina galvą žemyn 
nuleidęs, lyg ko ieškodamas. Ir štai 
atranda: vienas, antras ir daugiau la
šų smėlyje. Seka jais. Netoli tos pat 
vietos, kur pereitą pavasarį rado jis 
stirnaitę mažytę ir bejėgę — dabar ji 
gulėjo kraujo klanelyje kažkieno pa
šauta, nebegyva . . . Sublizgo ašaros 
senio akyse, pagailo jam niekuo ne
kaltos stirnaitės, matyt, ir ji raudono
sios rankos tapo paliesta . . . Tuo pa
čiu kraujo takeliu grįžo žvejas namo, 
o ten — langinės uždarytos, tamsu ir 
tuščia viduj. Nuėjęs atsistūmė nuo 
kranto valtį ir nusiyrė tolyn. Bangos 
neša, supa ir liūliuoja . . .

Ir net saulei sęstant vakaruos, nei 
rytą jai tekant nebegrįžo senasis žve
jas iš jūros. Tik sykį, po audros ruoš
damiesi žvejybai, vyrai ištraukė mer
ginos lavoną, spėdami, kad tai Eglės 
būta.

t i k
ant
aiščių žemėse
j u s i u s priešus i

mu pradėtas savų žemių atvadavimo 
darbas ir kaip tik tuo metu, kada, 
mirus kalavininkų ordeno įkūrėjui 
vysk. Albertui (1229), pats ordinas 
paskendo savitarpio kovose ir visai 
nusilpo. Taigi pirmas Lietuvos ku- 

, nigaikščių bandymas atvaduoti aisčių 
• žemes buvo pakeistas ekspansiniais 

motyvais rysų žemėse.
Nelyginant šiuo atveju charakterin

gą pasisakymą randame vienoje vad. 
rust) bylinoje: “Kunigaikštis Romanas 
ir du lietuvių karaliaus broliavaikiai”. 
(Dr. J. Balys*, “Mintis” Nr. 58.) Rito

je bylinoje pasakojamas toks dialogas: 
“Ach, mūsų dėde, karaliau Cimbale, 
karaliau lietuviškos žemės. Duęk 
mums 40.000 vyrų ir 100.000 pinigų, 
tada mes trauksime į šventąją Rusiją, 
pas kunigaikštį Romaną Mitrijevičnj 
į kilmingą puotą.” Tačiau lietuviš
kos žemės karalius Cimbalas juos pa
siuntė į Livonijos žemę. Čia jie lai
mėjo daug turtų, eiklius žirgus; gėrė, 
linksminosi ir tarp savęs kalbėjo: 
“Neįsigysime karžygių garso, jeigu 
nejosime į šventąją Rusiją, į puotą 
pas kunigaikštį Romaną.” Ir, pabal
noję eiklius žirgus, jie išjojo į Roma
no žemę, šventąją Rusiją.

Valstybiniu mastu aisčių žemių 
atvadavimu vėl imama rūpintis po 
pasisekusio Saulių mūšio (1236). Šį 
kartą, jau Mindaugo suvienyti lietu
viai, pasiryžo išvyti vokiečius, jeigu 
ne iš visos Livonijos, tai bent iš viso 
Kuršo. Tačiau dėl kažkurių priežaš- 
čių, ordino valdžią, sutiko pripažinti 
patys kuršiai. Lietuviai tada nuo 
kuršių išvadavimo žygio atsisakė ir 
pasiekė Naugarduko, Minsko, Gardi
no sritis, užėmė Polocką. Tuo tarpu 
kalavijuočiai susiliejo su kryžuočiais, 
nekliudomi stiprinosi ir ruošėsi svar
biausiam žygiui — nukariauti Žemai

čius ir sulieti abu ordinus sausuma į 
vieną valstybę.

Mindaugo troškimas iškelti Lietu
vos valstybę kaip lygią šalia kitų Euro
pos karalysčių, buvo surištas su tam 
tikrais pataikavimais ordino atžvilgiu. 
To pasėkoje net visas Žemaičių kraš
tas buvo perleistas ordino valdžion. 
Po Durbės mūšio (1260), kada žemai
čiai suvijo ordino karuomenę į Dur
bės ežerą ir kada po šitos pergalės 
Prūsuose ir Livonijoje sukilo paverg
tos lietuvių giminės, Žemaičių vadas 
Treniota atvyko pas Mindaugą prašy
ti nutraukti ryšius su ordinu ir išvyti 
vokiečius iš visų aisčių žemių. Min
daugas sutiko ir išvyko su kariuomene 
į Livoniją. Bet tuo laiku čia neatvy
kus sąjungininkei Naugardo karuo- 
menei, Mindaugas su ordinu nekaria
vo, o vietoje to 1263 m. išsiuntė savo 
karuomenę prieš Briansko kunigaik- • 
štį. Tuo tarpu Žemaičių vadas Tre
niota su žemaičių būriais teriojo or
dinų žemes nuo Kulmo apylinkių ligi 
Estijos sienos. Visos aisčių giminės, 
nuo Vyslos ligi Dauguvos, sukilo išsi- 

. vadavimo kovai. Mindaugo atsisaky
mas prisidėti prie šios kovos, buvo pa
laikyta broliškų giminių laisvės išda- 

, i vimu ir Mindaugas 1263m. nužudytas.
Po Mindaugo mirties paėmęs Lietu

vos valstybės sostą Treniota visomis 
į išgalėmis ėmė remti prūsus ir sukilu

sias Livonijos aisčių gimines. Jis at- 
• sisuko nuo užkariavimų rytuose ir vi

vas jėgas kreipė į vakarus ir šiaurę. 
Šiuo atžvilgiu Treniota yra pirmasis 
suvienytos Lietuvos kunigaikštis, ku
ris visas tos valstybės jėgas bandė 
koncentruoti suvienijimui visų aiščių 
giminių į vieną lietuvių valstybę. Tai’ 
pirmasis tautinis Lietuvos 
valdovas. Nelaimė, kad persekioda
mas krikščionis ir Mindaugo gimines 
jis įsigijo mirtinų priešų ir buvo nu
žudytas, tevaldęs Lietuvą nepilnus 
d u metus.

Treniotos tikslų tęsėjas-buvo Trai
denis (1270-1282). Jo tikslas buvo su
vienyti visas aiščių gimines į vieną 
stiprią Lietuvos valstybę. Užkariavi
mais rytuose jis mažai tesirūpino. Jo 
tikslas buvo vokiečių ordinai Piflsuo- 
sc ir Livonijoje. Visi, kas dėjosi su 
ordinais, buvo jo priešai, o visi, kas 
su ja;s kovojo ar jiems kenkė, buvo 
ištikimi jo draugai. Su lietuvių gi
minu) likimu Prūsuose ir Livonijoje 
jis rišo visos Lietuvos likimą. Šia 
prasme Traidenis buvo grynai lietu
viškos t.y. tautiškoi-pagoniškos Lietu- - 
vos valdovas. Ta pačia prasme, jis 
buvo ir paskutinis* nes po jo sekan
tieji Lietuvos kunigaikščiai varė siau
resnio ar platesnio masto ekspansinę 
politiką. (Bus daugiau)
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EVEN the bravest troops are help
less if they lack air protection,” 

wrote Marshal Stalin to Winston 
Churchill concerning the Russian 
losses in the Battle of Stalingrad.

It has often been said that the Rus
sians will never forget Stalingrad. It 
hasn’t been said often enough that 
Stalin and Russia will never forget, 
as a result of Stalingrad, the helpless
ness of ground troops under air at
tack.

The Russians are realists. Is the 
free world approaching the threat to 
its very’ existence with cquol realism ? 
In the answer lies the hope for West
ern civilization.

I .must report, on the basis of the 
evidence available, that unless a halt 
is called to the present trend that 
hope is thin indeed.

While U.S. leaders have been sap
ping their time and energy over how 
many ground divisions to send to 
Europe, over the minimum age of 
draftees, the only deterrent to Rus
sian aggression, the only real preven
tive to all-out war, goes wanting lor 
lack of attention.

Wall-of-flesh strategy is not the 
answer to the problems of Western 
Europe. It is, in my opinion, the sure 
way to disaster. And yet it is the 
prevailing philosophy in Washington 
today. While it is pursued the cru
cial battle in any possible war with 
Russia is being lost, the battle for the 
first priority of modern warfare — 
command of the air.

In Korea where the United Nations 
enjoy air superiority — at Russia's dis
cretion, of course — their casualties 
number some 60,000 against hundreds 
of thousands of enemy casualties. 
And it is now known that 17 per cent, 
of these enemy casualties have been 
attributed directly to air power. Are 
the United States and the countries j 
of Europe, already torn by the ravages 
of a recent war, capable of accepting 
such casualties?

In the hands of Russia, command 
of the air leaves Europe naked and 
paralyzed, no matter how many 
ground divisions the free nations may 
be able to put in the field. In the 
hands of the free world, command of 
the air becomes not only war-tested

insurance that ground action has a 
fair chance to succeed *but also an 
added deterrent to Russian aggression 
(since realistic Russia knows it can
not win without air superiority).

Yet, command of the air over Eu
rope and Asia has been lost to the 
free world since the end of the last 
war and will continue to be lost to 
it for some time to come. If there 
is a surer way to suicide, in a world 
threatened by bandits, I have yet to 
hear about it.

Air power’s priority position in no 
way implies that air power can do the 
job alone. The American Navy, now 
the most powerful in the world, must 
be kept the most powerful in order 
to fulfill its mission in any war with 
Rushia. 4fhe Army is equally vital. 
Let there be no mistake on these 
points. But the three services must 
be seen in their proper perspective.

In a war with Russia there is not 
the remotest chance that the defend
ing ground forces can defeat the Rus
sian Army by coming to grips with 
all its divisions. The Russian Army 
must be strangled by the bombing of 
the industries behind the troops. 
Ground forces must be a supporting 
force holding the air bases from 
which the life is pounded out of the 
heart of the-Russian military machine. 
Any other concept is,, to my npind, 
dangerously unrealistic. War with 
Russia, should it come, will be decid
ed by air power supported by surface 
forces, and not by surface forces sup
ported by air power. This must be 
recognized before it is forced upon 
the free nations by the hard facts of 
combat.

The battle for command of the air 
is being lost because of muddled 
thinking with regard to the true goals 
in this battle. The air support of 
ground troops, in Western Europe, 
in Asia or anywhere else, does not 
begin over the battlefield: it begins

The Air Power Odds
Againist the Free World

Condensed from Air Force 
General Carl A. Spaatz ,USAF, Ret.

at the source of trouble, the enemy’s 
homeland.

The ability to win this battle can 
be gauged not by looking down and 
counting the soldiers on the ground 
but only by looking up and counting 
the Russian planes in the air. H7ze- 
ther four or 400 U.S. divisions are 
sent to Europe, the free nations must 
first build and maintain air strength 
capable of mastering the air strength 
of Russia. Without this mastery, Wes
tern Europe becomes a huge trap for 
the defending soldiers.

The problem resolves itself," of 
course, on the production lines. Here 
it becomes evident that America, for 
one, is not even meeting her own 
production programmes, much less 
matching Russia’s output.

With the billions appropriated for 
the military it is hard to believe that 
the United States is not building an 
Air Force of the strength recommend
ed as far back as 1948 by the Presi
dent’s Air Policy (Finletter) Commis
sion as a minimum requirement for 
"Survival in the Air Age.”

True, it has been announced that 
America is shooting for a 95-group 
Air Force by the end of 1952, and by 
pulling planes out of mothballs she 
would have enough to equip, in num
bers, a 95-group Air Force by that 
date. But this would be providing 
an Air Force half-equipped with 
obsolete planes. And there would 
still be the basic problem of provid
ing sufficient trained personnel.

In terms of modern planes needed 
to match Russia in the air — the only 
terms worthy of consideration — the 
equivalent of a 50-group U.S. Air 
Force is being built during 1052.

What are U.S. air-power production 
needs? To meet the Finletter Com
mission’s "survival” recommendations 
they are more than double the esti- 

i mated number of aircraft that will be 
' produced for the Air Force this year.

I To meet the requirements of the 95- 
! group programme «they would be more 
I than triple that number. To meet 
the requirements of an air battle with 
Russia is another story.

But this is the only story that holds 
the key to command of the air and, 
therefore, to the defence of Western
Europe. And it is the only story that 

1 counts for ground troops wrho, how
ever brave, as Russia learned at Sta
lingrad, "are helpless without air pro
tection”.

I That adequate preparations arc not 
I being made to give the troops of the , 
, free' nations even the minimum air 
protection they deserve, by all the 
rules of modern war, is apparent in 
the production deficiencies now Ipom-

I ing ahead.
The air-power odds against Western 

European ground forces are nothing 
short of appalling. From the best 
available published figures it can be 
concluded that, in numbers of front
line modern aircrąft available for an 
air battle over Western Europe today, 

i Russia holds at least a ten to one mar
gin: and’on the basis of the present 
U.S. production tempo, even if no 
increase in Russia’s current air 
strength is assumed {an implausible 
assumption), it can likewise be con
cluded that the free world will still 
be on the short end of at least a five 
to one margin in Western Europe at 
the end of 1952.

Think for the moment of what it 
means to be outnumbered ten to one, 
or five to one, or even twefto one {as 
Russia was outnumbered at Stalin
grad) in a struggle for command of 
the air. Think of what it might mean 
to the troops down below, to the tide 
of battle in Western Europe, to the 
whole war effort of the free world.

These adverse air-power odds reveal 
the cold, hard facts of modem war, 
of inadequate mobilization — of po
tential disaster.

There can be no more fiddling 
with air power. With wisdom and 
courage the free nations must strive 
for command of the air. It may not 
yet be too late. Whether it is or not, 
there is no alternative but to go after 
it without deviating from the goal.

—Reader’s Digest.

LIVING IN FREEDOM
A SKETCH OF INDEPENDENT 
LITHUANI A'S ACH IEVEMENTS

able to return. “You arc lucky to 
have been as clever as that.”

2. A man and a ghost go to a wed
ding. Tlie ghost intends to cast a 
spell on the bride, to deprive her of 
health. When the bride sneezes the 
may says, “God bless you”* and thus 
saves the bride from getting spell
bounds (with Celts — from being rob
bed).

3. A man takes part in a feast of 
ghosts (a wedding). In most cases he 
acts as a musician. All look very 
smart. He notices the others smear
ing their eyes with something and 
secretly smears one of his eyes too. 
Since then he can see ghosts with that 
eye. When he talks to a ghost later 
on, the latter asks him: "Which eye 
do you see me with?” and pierces his 
eye with its finger.

4. In the moonshine a man sees a 
strange shoemaker repair shoes with 
very expensive tools. The man frigh
tens the ghost away or takes its pre
cious belongings away from it but 
they (the'tools and the leather) turn 
into worthless things'in his hands (in
to the outer bark of a birch or a nail). 
Irishmen tell similar stories of a 
ghostly shoemaker whom they call 
Cluricaun or Lepracaun. A man 
catches him and tells him to show 
the hiding-place of his treasure, but 
the ghost succeeds in tricking the 
man.

5. At the bottom of water there is 
another world where life is like that 
on land. Drowned people go on liv
ing there as if nothing had happened.

6. The Lithuanian deity of death, 
Giltinė, looks and acts very much like 
the Irish Banshi.

7. In the night a ghost in the shape 
of a he-goat jumps on the shoulders 
of a traveller who has to carry this 
strange burden and gets very tired.

There is neither space nor time to 
point out all the similarities between 
Lithuanian and Celtic legends. They 
prove quite clearly that there was a

The attitude of the Lithuanian 
common people towards fairies is very 
much like the corresponding belief of 
Celtic nations. Neither the Germans 
nor the Slavs, our nearest neighbours, 
know of such fairy beings. It is very 
surprising to find similar things in 
more distant countries: Ireland, Scot
land, Wales, Upper Brittany, and, in 
short, everywhere where Celtic people 
used to live or are still living. Look
ing over the folklore collections of 
Celtic nations as, for instance, T. C. 
Croker’s "Fairy legends and traditions 
of the South of Ireland” (London 
1825), P. Kennedy’s "Legendary Fic
tions of the Irish Celts” (London 
1866) or W. Y. E. Wentb’s study 
“Fairy-Faith in Celtic Countries” 
(Rennes 1909), we are surprised to 
find many distinct parallels with 
Lithuanian folklore. Tales about 
changelings and fairy weddings are 
found in the whole of Northern 
Europe, and everywhere they are very 
much alike. I should like to point 
out some legends proving a wonderful 
similarity between Celtic countries 
and Lithuania.

1. A woman spins all by herself 
late in the evening. A fairy comes 
to help her, or she herself invites a 
fairy to come and help her. Fairies 
spin very quickly, and the woman sees 
that the fairy is running short of flax 
or wool, which is very bad because in 
such cases fairies start spinning 
women’s hair or bowels. Then the 
woman thinks of a trick. Coming in 
from out-of-doors she says: "There’s 
a fire somewhere, and the children 
are crying bitterly.” The fairy fears 
danger for her own children and runs 
out, while the woman locks the door 
carefully so that the fairy shall not be 

The deities or fairies are very clever 
at all womanly arts; they are excellent 
spinners and weavers. No ordinary 
woman is able to equal a fairy in 
beauty, motherliness, and the ability 
to perform womanly work. The fai
ries are kindly towards people. Full 
often they help them, preferring the 
poor, the wronged, and orphans. 
However, oeople shall not tease them 
and do certain kinds of work at the 
fairies’ own time: they shall not beat 
clothes with laundresses’ bats after 
sunset, or spin on Thursday after
noons. If people disregard these con
ditions, the fairies pay them out. 
They punish misers and people who 
want to profit from the fairies' work 
or wealth

On the whole, fairies like the com
pany of human beings. They visit 
young men at night and long for the 
love of human beings. Very often a 
young man catches a fairy, his noctur
nal visitor, and marries her. They 
live happily for some time: the hus
band is delighted with his good wife 
and excellent housekeeper, their farm 
prospers, and they have children. But 
this idyll ends suddenly as soon as 
the husband makes a mistake (gives 
her old clothes away or unstops the 
hole through which she uses to get 
into the granary) or breaks a given 
promise, and his fairy-wife leaves him. 
Sometiipes she secretly visits her aban
doned. home to look after her child
ren. Thus we can well say that the 
relations between the fairies and men 
are not unfriendly. The worst is that 
they exchange unchristened children 
for their own. There are evil fairies 
as well: they are ugly and unkind, and 
do harm to people. Such qualities 
were asscribed to them when people 
began to believe in witches.

prehistoric time when the Celts and 
Lithuanians were close neighbours. 
Today not only hundreds of kilo
metres but even the sea and Germany 
separate the Lithuanians from the 
Celts. The Germans having no such 
popular traditions about fairies, the 
abovementioned traditions are not 
likely to have got to Lithuania 
through Germany. There must have 
been a direct contact between the 
Lithuanians and the Celts. At what 
time this contact existed and what it 
was like, is as yet a secret. Perhaps 
archeology and philology will add 
their share to the solution of this 
problem. Experiments have been 
made by Piersen and Rozwandowski, 
but their work has been paid little 
attention to. To one who has studied 
folklore it is quite evident that the 
relations’ between the above people 
were interrupted long ago. This is 
proved by the fact that although we 
notice a certain number of common 
motifs, the latter have evolved in a 
different way among the Lithuanians 
and the Celts, and thus many pecu
liar features have appeared. Let us, 
for instance, compare two very inter
esting stories: the Irish “Black Horse” 
(J. Jacobs, "More Celtic Fairy Tales”, 
London 1894, pp. 57-66) and the 
Lithuanian “Septyni broliai ir van
dens karalaitė” — The Seven Brothers 
and the Water Princess (J. Balys, 
"Reading-book of Lithuanian Folk
lore”, Tubingen, 1947, pp. 48-66). In 
both tales we meet with so many com
mon features that there can be no 
doubt as to the congeniality of the 
tales. But there is a considerable 
number of unlike elements as well, 
showing that the tales existed a long 
times and evolved independently from 
one another. The ancient interrup
tion of relations must also be thougnt 
to account for the distinctions in the 
belief in fairies, e.g., Lithuanian fair
ies do not like to meet and dance 
round dances in the moonshine which 
is very popular with Celtic fairies.

.7 • (To be continued.)
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SIJOSU PASTOGE
i IŠ MUSU BUITIES

Lietuvių Studentų Australijoje 
ŽINIAI

Pranešu, kad remiantis Lietuvių 
Studentų S-gos Vokietijoj, š.m. gegu
žės mėn. 25 d. raštu, yra sudaryta 
staigiamos Pasaulio Lietuvių Studen
tų Sąjungos Australijos Skyriaus Or
ganizacinė Valdyba šioje sudėtyje:
l. stud. teis. J. Žukausko, 2. Stud, 
med. J. Mikniaus, 3. stud, human. V. 
Danielos.

Maloniai prašau visus Australijos 
universitetuose ar tolygiose kitose 
aukštose mokyklose studijuojančius 
lietuvius studentus-studentes susirišti 
su Pasaulio Lietuvių Studentų Sąjun
gos Australijos Skyriaus Organizacine 
Valdyba.

Smulkesnes informacijas ir P.L.S.S- 
gos įstatus patieks Organizacinė Val
dyba.

Tikiu, kad Australijos lietuviai stu
dentai tikrai bus vieningai organi
zuoti Pasaulia Lietuvių Studentų 
Sąjungoje.

Linkiu sėkmės asmeniniame, orga
nizaciniame ir visuomeniniame darbe.

J. Vaičaitis, 
A.L.B. Krašto Valdybos 

Pirmininkas 
Sydney, 1951.6.22.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
PAMALDOS LIEPOS MĖN.

Jau senai buvo galvojama rasti 
Sydnėjaus vakarinėje dalyje antrąjį 
centrą lietuvių pamaldoms. Kaip ži
nome, daug lietuvių kuriasi šiose apy
linkėse ir jiems yra toloka važinėti į 
pamaldas Camperdown bažnyčion. 
Taigi susitarius su Arkivyskupu ir vie
tos klebonu tokios pamaldos bus mė
ginama daryti S e f t o n ’ o katalikų 
bažnyčioj kas antrą sekmadienį.

Ta proga šiuo pranešama tautie
čiams, kad pirmosios Seftono katalikui 
bažnyčioj pamaldos lietuviams įvyks 
šio mėnesio 15 ir 29 dienomis 9 vai. 
45 min. ryto. Prieš pamaldas nuo 9 
vai. ryto bus mokomi vaikučiai kate
kizmo ir klausoma išpažinčių. į šias 
pamaldas kviečiami visi tautiečiai, 
gyv. Bass Hill, Bankstowne, Jagoonoj, 
Bironge, Regents Parke, Chester Hill, 
Lidcombe, Liverpoolyje, Cabramattoj 
ir kituose artimuose rajonuose. Jei į 
šias pamaldas gausiai lankysis tautie
čiai, tai jos bus laikomos ir ateityje 
pastovia tvarka.

Š.m. liepos mėn. 22 d. (sekmadienį) 
9 vai. ryto lietuvių pamaldos įvyks 
S c h e y v i 11 e šeimų stovykloje. Iš
pažinčių bus klausoma šeštadienio 
vakarą 7 vai.

Pakartotinai primena- 
m a, kad išpažinčių lietuviškai 
klausoma St. Mary’s Katedroj:

L, Kiekvieną pirmą mėnesio šešta
dienį — Tėvas Gaidelis S.J. — 7-9 vai. 
vak.

2., Kiekvieną trečią mėn. šeštadienį 
— Kun. P. Butkus — 7-8 vai. vak. ir

3., Kiekvieną sekmadienį prieš lie
tuvių pamaldas Camperdown parapi
jos bažnyčioje.

Kun. P. Butkus

VĖL NAUJAS KAPAS
Š.m. birželio mėn. 19 d. po ilgos ir 

sunkios ligos jau besveikstanti Ryde 
ligoninėje staiga mirė mūši) tautietė 
Ona Stankevičienė, 35
m. amžiaus. I Rookwood katalikų 
kapines palydėjo 22 birželio nuliūdęs 
vyras Jonas Stankevičius, 14 m. am
žiaus duktė Elvyra su savo mokslo 
draugėmis — australėmis iš Marist 
Convent Woolwich, ir mažas būrelis 
tautiečių — artimųjų.

Laidojimo apeigas atliko ir surami
nimo žodį prie kapo duobės tarė Syd
nėjaus lietuvių kapelionas kun. P. 
Butkus. Tai buvo lietinga 
australiško rudens 'diena . . .

Sunki, molėta Australijos žemė te
suteikia atilsį kūnui, o sielai tespindi 
šviesa amžinosios tėvynės.

AJL

SVARBU VISIEMS GYDYTOJAMS 
Daroma žygių, kad ir Australijoj 

būtų įregistruojami Europos gydyto
jai. Viešoji opinija, kaikurie parla
mentarai ir valdžios žmonės yra mūsų 
pusėje, tik pasigendama organizuoto 
imigrantų gydytoji) veikimo. Nepa
kanka kad ir stipriausių pavienių pa
sišventėlių pastangų, vedant spaudos 
propogandą ir veikiant įtakingus as
menis. Reikalingas pritarimas ir mo
ralinė parama bent žymesnės dalies 
Europos gydytojų, siekiančių pagaliau 
dirbti čia savo profesijoje.

Taigi visi naujieji australai gydy
tojai turėtų nedelsiant trumpu 
laiškučiu pranešti (geriausia anglų 
kalba), kad jie pageidauja būti regis
truoti gydytojais ir pritaria iniciato
rių grupei, kuri daro žygių tam įvyk
dyti. Laikas yra skubus, kadangi už 
dviejų savaičių parlamente bus svar
stomi medicinos reikalai ir ta proga 
norima įnešti atatinkamą pasiūlymą.

Laiškus siųsti šiais adresais: Dr. V. 
D i d ž y s, 197 Esplanade, Altona, Vic. 
arba Dr. B. S z e 1 e n g i, 11 Sutton 
Pde., Box Hill, Vic.

1951 m. AUSTRALIJOS 
KREPŠINIO PIRMENYBĖS

Šiais metais Australijos krepšinio 
pirmenybės bus pravestos Vakarų 
Australijos sostinėje Perthe. Pirme
nybių data numatyta rugsėjo mėn. 
Jau šiandien yra žinoma, kad šiose 
pirmenybėse dalyvaus pereitų metų 
nugalėtoja — Viktoria, N.S.W., Pietų 
Australija ir Vakarų Australija. Ga
limas daiktas, kad ir Queensland© 
krepšininkai prisidės prie šių žaidy
nių. Charakteringa, kad beveik visų 
Australijos valstijų rinktinėse yra 
įtraukti ir lietuviai krepšininkai. Į 
Viktorijos rinktinę yra įtraukti net 
keturi lietuviai: Rimas Gasiūnas, 
Stasys Darginavičius, Jonas Baskys ir 
Leonas Baltrūnas. Pietų Australijos 
rinktinėje neabejotinai bus įtraukti 
bent trys lietuviai: Ignatavičius, Gur
skis, Jaciunskis, N.S.W. lietuvius at
stovaus Šutas, o Vakanj Australijos 
komandoje vienas iš pirmųjų žaidėjų 
numatomas lietuvis Ginčauskas.

Viktorijos krepšinio rinktinė, treni
ruojama Leono Baltrūno, žada vykti į 
Perthą lėktuvais, kas žaidėjams suteiks 
geros progos susipažinti su krašto 
grožybėmis.

ZRGS
LIETUVIŠKOJI BENDROVĖ 

DIRBA TOLIAU
P. Valasinavieiaus vadovaujama 

statybos bendrovė Melbourne dirba ir 
toliau. Žinios, kad ji banrutavo, nea
ptinka tikrenybei. Pranešama, kad 
buvę susudarę sunkumų dėl medžia
gų kainų nepaprasto pakilimo ir kitų 
statybinių sunkumų. Tačiau šie nes
klandumai sutvarkyti ir bendrovė 
dirba toliau.

Be to, ši lietuviškoji bendrovė yra 
susitariusi su rimta užsienine firma 
jai statyti namus, todėl ieškoma daily- 
džių, kurie gali uždirbti 20-35 sv. į 
savaitę. Viengungiams duodamas bu
tas ir maistas. Šiuo reikalu kreipia
masi adresu: Valasinavičius, 
148 Princess St., North Carlton, Vic. I

“GABIJOS" LEIDINIAI
Liet. Spaudos Centras Amerikoje 

‘'Gabija” pradėjo leisti lietuvių 
rašytoji) žurnalą “Gabiją”, kurį rede-, 
guoja St. Zobarskis. Jame bendra-' 
darbiauja visa eilė žymiausių mūsų; 
rašytojų.

Be to, minėtoji leidykla artimiausiu 1 
laiku išleis šias knygas:

1. “Proza” — bendras A. Lands
bergio ir brolių A. ir J. Mekų novelių 
rinkinys. Knyga turės apie 150 pusi. | 
2. “ J a k a m u t i s ir r a g a-1 
n ė 1 ė ” — Jurgio Jankaus apysaka 
vaikams.

3. “Doleris iš P i t s b u r- 
go” ir Simas Rašymas” — 
St. Zobarsko knygos jaunimui ir

4. ‘‘Raudoni batukai*’ 
Jurgio Savicko rinktinės novelės.

DIPL. INŽ. P. DIRKIS IŠLYDĖTAS 
Į MELBOURNĄ

ALKD-ios Centro Valdybos sekreto-
rius dipl. mz. P. D 11 k i s, tarnybos «Tafu draugija gavo 
labui savoje specialybėje, išvyko į . ‘ i.M
Melbourną. Atsisveikinimo subuvi- i 
me, suruoštame jo vienminčių, p. P.1 
Dirkiui pareikšta nuoširdi padėka už 
jo judrią energiją ir pasišventimą 
Sydnėjaus lietuvių bendruomenės ka
talikiškoje veikloje ir palinkėta tar
nybinės sėkmės bei tolimesnio apa
štalavimo naujoje vietovėje — Mel
bourne. P.S.

PERSEKIOJA KATALIKŲ 
SPAUDĄ

Katalikų laikraščiai, kurie iki šiol 
Lenkijoje galėjo būti leidžiami, pra
nešė savo skaitytojams, kad nuo šio 
laiko jau negalės daugiau juos lan
kyti. Konidnistinės vyriausybės įsa
kymu katalikų spaudai nuo šiol pri
valoma. ne tik preventyvinė cenzūra, 
reikalingas ne tik leidimas k i e k- 
vi e n o numerio spausdi
nimui ir platinimui, bet taip 
pat ir pinigų rinkimas iš abonentų ir 
visa laikraščių administracija turi 
pereiti valdžios įstaigų žinion.

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

Cahiperdown parapijos salėje (kur 
vyksta lietuvių pamaldos ir susirinki
mai) ruošiamas

Vakaras-
p a s i l i n k s m i n i m a s.

Gros. p. Padago šokių kapela. Pra
džia 6 vai. vakaro. Šį vakarą ruošia 
Savišalpos Komitetas ir jo pelnas ski
riamas į vargą patekusiems tautie
čiams.

Važiuoti: Parramatta Rd. iki Mis- 
senden Rd.

Pranešame pažįstamiems, kad 
š.m. birželio mėn. 14 d. po sun
kios operacijos mirė mūsų bran
gi motina Marija Jankaus
kiene. Palaidota Gretos ka
pinėse.

Nuliūdę: Vyras, duktė, žentas 
ir anūkai.

i GERIAUSIOS NUOTRAUKOS
| Hobarto dienraštis “Mercury” 
praneša, kad Pietų Tasmanijos foto-

> iš Canberros 
draugijos laišką, giriantį lietuvio O. 

j T r u c h a n o darbą, kurio dvi nuo
traukos yra išrinktos į “geriausių Aus
tralijos nuotraukų 1951 metais” tarpą. 

Vietiniame konkurse O. Truchanas 
laimėjo “A” grupėje trečią vietą duo
ta tema ir antrą vietą laisva tema.

Jaunajam mūši) tautiečiui linkime 
sėkmės ateities darbuose. J.M.

PRANEŠIMAI
★Pranešu, kad š.m. liepos mėn. 15 

d. tuoj po lietuvių pamaldų Camper
down bažnyčios salėje įvyksta lietuvių 
Sporto Klubo “Kovas” narių susi
rinkimas.

Kadangi bus svarstomi svarbūs 
klausimai, maloniai prašau visus na
rius minimame susirinkime dalyvauti.

A. Ustjanauskas, 
Sporto Klubo “Kovas” pirmininkas. 
★Sambūrio “Šviesa” Syd

nėjaus skyriaus Valdyba praneša savo 
adresą: D. Paltarokaitė, 53 
Arcadia Rd., Glebe, NSW.

★Daugkas teiraujasi “M.P.” redak
cijoj, kaip įsigyti Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Draugijos 
metraštį. Pranešame, kad nusiuntus 
paštu 1 am, dolerį ir 6 centus adresu 
— Inž. Kazys K r u 1 i k a s, 563 Hem
lock St., Apt. 8, Brooklyn 8, N.Y., 
U.S.A. — metraštis tuoj atsiunčiamas.

★Rami lietu vii) pora (vyras ir žmo
na), abu dirbantys, norėtų nuomoti 
dabar arba vėliau vieną ar du kam
barius.

Siūlyti adresu: “Mūsų Pastogė” Nrl 
273, P.B. 4558, G.P.O., Sydney.

★Esu nevedęs lietuvis, 35 m. am
žiaus. Nerūkau ir nevartoju svaigalų. 
Užsiėmimas — inžinierijos specialistas. 
Turiu namus, trūksta tik rimtos lie
tuviškos šeimos židinio.

Todėl norėčiau susipažinti su lietu
vaite panele ar ponia (pageidaujama 
iš Victorijos). Atsakysiu tik į rimtus 
laiškus. Foto pageidaujama.

Rašyti adresu: “Mūsų Pastogė”, Nr. 
100, P.B. 4558, G.P.O., Sydney.
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“ Naujai atidaryta Lietuvių Photo Studija = 
= "4LGZS” E
E kurioje atliekami visi photo darbai, o taip pat priimami iškvietimai = 
= į pobūvius. . E
= Studijos darbas atliekamas meniškai. E

Photo studia “Algis” — K. Žaliūnas ir sūnus, 75A Enmore E
E Road, Newtown, Telef: LA 4476. E
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□

□

k

LIETUVIAI TASMANIJOJE!
Mes parduodame visokius europietiškus valgius: raugintus agurkus 
ir kopūstus, europietiškas rūkytas mėsas, rūkytas, su actu ir sūdytas 
riebias silkes, kaviarą, krapų ir aguonų sėklas, aliejų, chalvą, džio
vintus bei raugintus grybus etc.

KAUFMANS,
40 Wentworth Street, South Hobart, Tas m.

□

Meniškai dekoruojamų lietuvišku stiliumi
Odos Gaminių Dirbtuvė 

“ R O M U V A ”
savo gamyboje turi įvairaus dydžio foto albumų, įvairių piniginių, 
laiškams blokų, užrašų knygučių, knygoms viršelių ir t.t.

Didžiulis pasirinkimas įvairių lietuviško stiliaus dekoravimų.
Dėl smulkios informacijos ir kainoraščio prašome rašyti, pride

dant 3| peno pašto ženklą, sekančiu adresu:
K. Bielke vi č i us, 73 Lt. Fyans St., Sth, Geelong, Vic.

Š.m. liepos mėn.'22 d. (sekmadienį), 14,30 vai. Australian 
Hall salėse, 150 Elizabeth Street, netoli centrinės gelž. stoties 
(terf, kur paskutinį kartą buvo Rugsėjo Aštuntosios minėjimas) 
ALB-nės Sydnėjaus Apylinkė rengia

KONCERTĄ
Programoje pirmą kartą viešai dalyvauja T. Pagodinaitės 

baleto mokyklos auklėtinių ansamblis,'kuris šoks Čaikovskio vieno 
veiksmo “Gėlių šokį”, taip pat bus išpildomi ir solo numeriai (Šu
bertas, Mocartas ir kiti). T. Pagodinaitė šoka sicilijietinę tarantelą 
ir kitus naujai parengtus šokius.

Muzikinėje programos dalyje groja akordeonistas Kiveris (kla
sikiniai ir charakteringi dalykai).

Programos paįvąirinimui pakviesti garsūs kitataučiai metu
kai.

Printed by Pnhlkity Pm» (IMS) Pty. Ltd., 71-7* Bc«ent Street, Sydney, for tke PuMfebe*, 
Anthony Bau**. 6 Hampden Bt. Hurletene Park, Sydney, N.8.W.
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