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DIEVS SVETI 
LATVUU

Prieš trisdešimt penkerius metus 
— 1918 m. lapkričio 18 d. Latvi
ja pasiskelbė nepriklausoma vals
tybe. Bet Latvija, kaip ir kitos 
Baltijos tautos, dėl savo laisvės 
ir nepriklausomybės sunkias kovas 
turėjo pakelti ir kraujo aukų su
dėti, nes išorės priešai pačioje pra
džioje sengėsi jaunos valstybės 
laisvę sutrypti.

J Latviją, kaip ir į Lietuvą, ver
žėsi Rusijos kariuomenė, Vokieti
jos armijų, tegul ir pakrikusių, 
stiprūs junginiai, bermontininkų 
gerai ginkluotos gaujos ir, be to, 
pačioje Latvijoje susiorganizavo 
gen. von Goltz vokiečių ir rusų jun
gtiniai pulkai, siekę sutrukdyti 
Latvijos nepriklausomybės įgyven
dinimą.

Kietai kovojo latvių kariai ir 
LatgaliJoje, ir Kuržemėje, ir Vid
žemėje, ir Rygos gatvėse, ir Dau
guvos pakrantėse, kol, pagaliau, 
priešai buvo sumušti ir kraštas ap
valytas nuo įsibrovėlių.

Prasidėjo nepriklausomojo gyve
nimo metai. Pradžia buvo sunki. 
Ilgų metų svetimųjų priespauda, 
I Pasaulinis karas ir laisvės ko
vos buvo smarkiai apgriovę Lat
vijos ūkį. Reikėjo ir administraci
jos aparatą organizuoti, gi tinka
mų darbui įmonių stingo; Bet lais
vės ir nepriklausomo gyvenimo su
pratimas suteikė jėgų, entuziazmo 
ir ryžto.

Broliškos Latvijos kūrybinės pas
tangos per trumpą laiką davė pui
kių vaisių: buvo atstatyti karo su
naikinimai, kilo švietimas, sukla- 
stėjo pramonė, amatai, žemės ūkis. 
Latvija kaip jūrinė tauta, daug dė
mesio skyrė laivininkystei ir orga
nizavo pajėgų prekybos laivyną.

Gyvenome kartu. Augome ir stip- 
rėjome. Vieni iš antrų mokėmės, 
kartais palenktyniaudavome, gal ir 
pasibardavome, bet kaip geri kai
mynai ir broliai.

Dviejų dešimtmečių nepriklau
somo gyvenimo grandinė staiga 
trūko. To paties Rytų kaimyno, 
jau 1918 m. mėginusio užgniauž
ti Latvijos laisvę, tankai pradėjo 
ardyti darbščiųjų latvių pastaty
tus plentus ir vieškelius — Sovie
tų Sąjungos kariuomenė okupavo 
Latviją.

Atėjo priespauda ir naikinimas. 
Baltijos tautos, prievarta įrikiuotos 
I Sov. Sąjungos sistemą, despera
tiškai blaškėsi, bet buvo persilp- 
nos kovoti su okupantu.

Vokietijos — Sov. Sąjungos ka
ras lyg ir vilties buvo sutaikęs, 
bet pasirodė viltys buvę per an
kstybos.

Priverčiamųjų darbų stovyklos 
Sibiro taigos, kalėjimai, žudymai, 
tremtis — štai šimtų tūkstančių 
latvių likimas, lygiai toks pat kaip 
ir mūsų tautos likimas.

Taip jau yra: drauge dėl nepri
klausomybės kovojome, drauge lai
svu gyvenimu džiaugėmės, drauge 
ir tragiškus įvykius išgyvename. 
Ir patirtis aiškiai rodo, kad Latvi
jos ir Lietuvos gyvenimo keliai ei
na Šalia vienas antro ir mes, kar
tu su Estų tauta, privalome dar 
stipriau sujungti savo pastangas 
kovoje dėl mūsų valstybių neprik
lausomybės atstatymo. O laisvės 
rytas tikrai išauš.

Lai dzivo briva Latvija!

SAVAS LAIKRAŠTIS

BERLYNAS
Rytų Vokietijos radijas praneša, 

kad rusai paleido iŠ nelaisvės vo
kiečių feldmaršalą von Paulus. Fel
dmaršalas buvo patekęs į rusų ne
laisvę su šeštąja armija Stalingra
de 1943 m. Paleistasis feldmarša
las, esą, pasirinkęs apsigyventi Ry
tų Vokietiją.

Latvijos Nacionalinis Teatras Rygoj, kur 1918 m. lapkričio 18 d. buvo 
paskelbta Latvijos nepriklausomybė.

Pasaulio Politikos Vingiai
TFIESTAS. — Sąjungininkų val
džios organai Trieste atmetą Ita
lijos reikalavimą pravesti oficia
lų tardymą ryšium su tenai įvyku
siais neramumais, kurių metu an
glų karininkų vadovaujama Tries
to policija nušovė šešis demonstra
cijų dalyvius italus. Sąjungininkų 
pareigūnas Trieste pareiškė, kad 
Anglijos ir Amerikos valdžios or- ‘ 
ganai Trieste yra įsitikinę, kad po
licija kitaip pasielgti negalėjusi 
ir todėl jokie papildomi tardymai 
esą nereikalingi.

Londono „Daily Telegraph” pra
nešimu prezidentas Eisenhoweris, 
Anglijos ir Prancūzijos spaudžia
mas, svarsto atšaukti J AVV am
basadorių Italijoj ponią Boothe 
Luce. To laikraščio pranešimu Ei- 
zenhoweris yra gavęs kelių Euro
pos valstybių protesto pareiški
mus, liečiančius ponios Luce diplo
matinių veiklą ir ypač pabrėžian
čius jos aiškią pro-itališką laiky
seną Triesto klausimu. Jugoslavų 
vyriausybės atstovai atvirai sako, 
kad dėl Triesto krizės daugiau
siai atsakinga ponia Luce. Jie kal
tina ją klaidinusia prezidentą vien- 
šališkais ir nepilnais Triesto klau
simą liečiančiais pranešimais.

Jugoslavija yra pasiruošusi Trie
sto klausimą spręsti prie konfe
rencijos stalo, tačiau Italijos vy
riausybė laikosi savo nusistatymo 
reikalauti Vakarų valstybes tesėti 
pažadą ir Triestą perleisti Italijai.

★

KALTINIMAS TRUMANUI. Buv. 
prez. Trumanas, buv. užs. reik, 
min. Byrnes ir Aukse. Teismo Tei
sėjas Clarke buvo šaukti duoti pa
rodymus Anti-Amerikoniškos veik
los Tyrimo Komitete. Trumanas
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kaltinamas, jau 1948 metais miru
sio Harry White, paskyrimu Tarp
tautinio Piniginio Fondo direkto
riumi, nežiūrint saugumo: tarnybos 
įspėjimų, jog White buvęs komu
nistų šnipas.

Nuo White didele dalimi priklau
sęs piniginės paramos ir paskolų 
skirstymas. Tarp kitko jis buvęs 
didelis šalininkas duoti Sovietų Są
jungai milijardais skaičiuojamą 
paskolą.

Dabartiniu Prezidentas užstoja 
Trumaną, sakydamas, jog jo pa
triotizmas nedvejotinas. Pats Tru- 
inanas pradžioje buvo manęs duo
ti parodymus, bet konstitucinės tei
sės žinovų ir patarėjų perkalbėtas, 
pasisakė, kad jo prezidentavimo 
metu padaryti sprendimai yra le
galūs ir šiuo metu nediskutuotini. 
Jis esąs pasirengęs duoti parody
mus tik už laiką prieš ir po prezi
dentavimo, kaip paprastas J.A.V. 
pilietis.

BERMUDOS KONFERENCIJA. 
Birželio mėn. neįvykusi “trijų di
džiųjų” konferencija, Chirchiliui 
pasiūlius dabar įvyks gruodžio 4-8 
d. d. Beraudoję. Joje dalyvaus 
Didž. Britanijos min. pirmininkas 
Churchills, JAV prez. Eizenhowe- 
ris ir Prancūzijos min. pirm. La- 
niel, Lydimi savo užs. reik, minis- 
terių. Konferencijai pagrindą da
vė Rusijos atsisakymas dalyvauti 
keturių užsienio reikalų ministe- 
rių konferencijoje Lugane.

Spėjama, kad Beraudos konfe
rencijoje buk sprendžiama Vakarų 
strategijos prieš komunizmą, Vo
kietijos bei Austrijos ateities ir 
Europos bendruomenės gynibos 
klausimai.

Reuterio diplomatinis korespon
dentas sako, kad konferencijos da
lyviai savo pasitarimuose susidurs 
su dviem sunkumais, būtent, Rusi
jos atsisakymu kalbėti apie Euro
pos padėtį tol, kol Vakarai nesu
tiks išskirstyti savo per tris me
tus sukurtos Europos gynibos ka
rinės jėgos ir Prancūzijos vyriau
sybės silpnumo, kuris, artėjant 
Prancūzijoj rinkimams, vers pasta
rąją delsti ratifikuojant Europos 
gynybos sutartį ir pripažįstant 
Vokietijos suverenumą.

Įdomu, kad koferenciją paskel
bus, Molotovas pareiškė, jog Rusi
jos pasisakymas keturių užsienio 
reikalų ministerių konferencijos 
riekalu Vakarų buvęs klaidingai 
interpretuotas. Jo žodžiais, Rusi
ja tokios konferencijos nevengian
ti, kad joje dalyvautų komunistinė 
Kinija ir kad jole būtų sprendžia
mas tarptautinės įtampos sumaži
nimo klausimas. Molotovas pakar
tojo Sovietų Sąjungos nuomonę, 
kad ratifikavus Vakarų Valsty
bėms Europos Kariuomenės Paktą, 
susidarytų padėtis, kurioje Vokie
tijos problema taptų neišspren
džiama ir kaimyninėms Europos 
valstybėms gręstų rimtas pavojus.

ST. S.
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Leidėjas, redaktorius, skaityto
jai. Tai yra trys pagrindiniai ele
mentai kiekvieno periodinio leidi
nio. Tie trys elementai nėra palai
di, bet tampriai suristi vienas su 
kitu. Kiekvienas paskirai jie at
lieka labai svarbų vaidmenį sudė
tingame spaudos darbe ir visi kar
tų jie sudaro — savą laikraštį.

Atsimenu, anais gerais laikais, 
vienas mūsų žymesniųjų karinės 
spaudos bendradarbių padarė tokį 
įdomų palyginimą: leidėjas, — tai 
kariuomenės stabas, redaktorius — 
kariuomenės vadas, skaitytojai — 
kariai. Kaip gerai sudaryto opera
cinio plano sumanus vadas — vyk
dytojas veda savo karius 5 laimė
jimą, kaip leidėjo organizaciniai, 

, gerai paruoštas laikraštis, suma
naus redaktoriaus tinkamai tvar
komas, veda savo skaitytojus taja 
kryptimi, kurios siekia laikraštis, 
sudarydamas vienu ar kitu rūpimu 
klausimu viešąją nuomonę — opi
niją.

Jei sriovinio, partinio ar specia
lios paskirties laikraščio siekius 
ir tikslus lengva aptarti, tai tai
kant tai bendruomenės laikraščiui 
susiduriame su problemomis. Gal 
būt lengviausia šį klausimą aptar
ti išeinant iš pačios Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės sąvokos ir tų 
idėjų, kurios yra padėtos jos pa
grinde.

Jei tariama, kad pagrindinis 
PLB tikslas — išlaikyti lietuviuose 
lietuvybę, tai darosi tuojaus aišku, 
kad ir bendruomenės laikraščio vy
riausiuoju tikslu turi būti visa tai, 
kas padeda lietuvybę išlaikyti. Mū
sų vadovaujančiųjų veiksnių buvo 
nekartą aiškinta, kad paprastai 
tariant, lietuvybė yra ne kas kita, 
kaip lietuvių tautinė kultūra, t.y. 
kalba, religija, mokykla, knyga, 
papročiai etc. Bendruomenės lai
kraščiui yra pilna dėkingų temų 
iš šių sričių. Visa tai turėtų būti 
planingai savam laikrašty kelia
ma, ryškinama ir aiškiai perteikia
ma skaitytojams.

Nagrinėdami savos spaudos pus
lapiuose įvairias mūsų tautines, 
kultūrines ir politines problemas, 
turėtume visa tai derinti su mū
sų vadovaujančių organų vedama 
toje srityje veikla. Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas šiuo 
metu yra mūsų vyriausias politi
nis organas, apjungiąs viso pasau
lio lietuvius, be pažiūrų skirtumo, 
jo vedamai Lietuvos laisvinimo ko
vai. Bendruomenės laikraščio pa
reiga remti tą kovą, stiprinti mū
suose vadovaujančiųjų veiksnių au
toritetą ir tuo rengti bendruome
nės narius sutartinam ir solida
riam veikimui, vaduojantis šūkiu: 
“visi už vieną, vienas už visus”. 
Bet kokios idėjos keliančios sepa
ratizmą, bet koks vienos grupės 
pažiūrų protegavimas, bet koks 
pasireiškimas skaldomojo darbo as
meniškų motyvų pagrindu, — ben
druomenės laikraščio skiltyse ne
turi rasti vietos.

Savame laikrašty turi būti at
vaizduotas ir mūsų pačių gyveni
mas, pradedant okupuotąją Lietu
va, baigiant lietuviais, nublokštais 
į tolimiausius žemės rutulio paša
lius. Ypatingai turėtų būti paryš
kintas gyvenimas lietuvių to kra
što, kuriame išeina laikraštis ir ku
riems pirmiausia jis yra taikomas. 
Iš savo spaudos mes turime patir
ti mūsų džiaugsmus ir vargus, mū
sų pasiekimus ir pralaimėjimus, 
kad žinotume, kokiais keliais eiti, 
o ko vengti. Tad savam laikrašty 
turime skirti nemaža vietos kro
nikai. Kiekviename numeryje tu
rėtume matyti ne vien tik skelbi
mus apie susirinkimus, paskaitas, 
parengimas, vakarėlius ir kt, bet 
nors trumpai ir apie tai, kaip vi

sa tai įvyko. Aplamai, kiekvienas 
net smulkus, rodos nereikšmingas, 
vietos įvykio paminėjimas labai 
domina skaitytojus, artina juos, 
neleidžia nutolti nuo bendrų inte
resų.

Jei dar pridėsime, kad estetiniam 
jausmui patenkinti savam laikraš
ty rastume gražų literatūrinį ga- 
galėlį, ar tai savo rašytojų, ar ver
stinių, — tai, nesigilinant į smul
kmenas, glėtume pasitenknti esą 
aptarę pagrindinius tikslus bend
ruomenės laikraščio.

Tektų pridurti, kad toks laik
raštis yra skiriamas ne vienos rū
šies ar grupės žmonėms, bet vi
siems tautiečiams, kurių ir išsila
vinimas ir pažiūros yra skirtingi. 
Todėl bendruomenės laikraštis tu
ri sugebėti apie viską parašyti 
taip, kad ir didesnio mokslo žmo
gus gautų pasitenkinimą, o ir ma
žesnio išsilavinimo asmeniui būtų 
suprantama ir aišku. Antra ver
sus, reikia neužmiršti, kad rimta 
spauda turi auklėti skaitytojo sko
nį- Pataikavimas skaitytojui, ješ- 
kojimas būdų patenkinti jo įgei- 
džiams arba jo žemesnių jausmų 
lepinimas literatūriniu ar bendrai 
spaudos šlamštu — dažnai 
veda prie taip vad. “geltonosios 
spaudos” lygio.

Visa tai sutvarkyti, sueiti. į gl
audų sąlytį su bendradarbiais, te
chniškai paruošti laikraštį, sudoro
ti turimą medžiagą, sąmoningai 
perteikti skaitytojui leidėjo tiks
lus ir idėjas atitenka redaktoriui. 
Sunki ir atsakinga tai našta. Ne
veltui E. A. C am rose, žymus ang
lų žurnalistas ir leidėjas, yra pasa
kęs, kad redaktoriaus asmeninis ir 
politinis akylumas, pažinojimas 
žmonių ir jų reikalų yra aukščiau 
vertinamas, negu jo literatūriniai 
sugebėjimai.
•~ALB Krašto Valdyba, perėmu
si “Mūsų Pastogę” ir pasiskelbusi 
jos leidėju, savo 1952 m. rugpjūčio 
mėn. 2 d. posėdy (protokolas Nr. 
14, p. 13) taip pasisakė: “Krašto 
Valdyba laikosi nusistatymo, kad 
laikraštį perėmus jisai tampa vi
sos bendruomenės organu ir nuosa
vybe ir remiantis bendra ALB įs
tatų prasme jis turi būti neparti
nis ir apolitinis. “M. P.” paskir
tis bus atstovauti visus Austra
lijoje gyvenančius lietuvius be pa
žiūrų ir tikybos skirtumo. Jame 
bus duodama • vietos visoms orga
nizacijoms, grupėms ir asmenims 
patalpinti savo skelbimus ir pra
nešimus, tačiau Krašto V-ba ne
randa reikalo leisti spausdinti ja
me paskirų partijų ideolo 
būdžio straipsnių”.-—"

Klausimas, ar pavyko
Valdybai išlaikyti šį savo nusis
tatymą— neįeina į šio straipsnio 
paskirtį, šiandieną galima tik tei
gti, kad šitą nusistatymą Krašto 
Valdyba yra numačiusi visu rim
tumu vykdyti. Reikia tikėtis, kad 
to nusistatymo vykdymas ras pa
ramos visų Australijoje gyvenan
čių lietuvių tarpe ir kiekvienas 
mūsų nedvejodami galėsime pasa
kyti, kad turime — SAVĄ LAI- 
KRAŠTJ.

Leonardas Karvelis

LATVIAN FARMERS DESPAIR 
OF PROMISES

Latvian farmers are still wait
ing for agricultural equipment 
which the communists promised 
them but have failed to produce.

The "Red metal worker factory” 
has failed to turn out a single plow
share this year, "Sovietskaya Lat
via” complains. The Latvian Rus
sian-language paper received tn 
Berlin adds that the Kompresaoe 
Factory has failed to produce a 
single one of the 300 small trucks 
scheduled for production in the 
third quarter of this year.
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KOVOSE DĖL LAISVĖS ja ir karo veiksmai sustabdyti. 
Bet lenkai nesilaikė sutarties ir 
spalių 9 d. užgrobė Vilnių? Iš čia

i

1918.—1953
Nepriklausomybės Akto paskel

bimas daiį nesuteikė Lietuvai fak
tiškosios laisvės. Lietuvos Laisvės 
Dokumentas reikėjo užanspauduo- 
ti krauju ir ugnimi, nes priešų bu
vo apstu tiek Rytuose, tiek Vaka
ruose. Jų buvo ir krašto viduje.

Besitraukiančius vokiškuosius 
okupantus įkandin sekė revoliuci
nės jėgos iš Rytų, pesikėsinusios 
užgniaužti vos prasiskleidusi Lie
tuvos Nepriklausomybės žiedą. 
Reikėjo organizuoti ginkluotą už
tvarą užpuolikams atremti.

1918 m. lapkričio mėn. 23 d. iš
leidžiamas pirmasis įsakymas Lie
tuvos kariuomenei. Antrasis minis- 
terių kabinetas, kuriame buvo vi
sų partijų ž&onių, o jam pirmi
ninkavo Mykolas Šleževičius, pas
kelbė tokio turinio šaukimą:

“Lietuvos piliečiai! Vyrai! Ne
kartą Lietuvos priešai norėjo už
dėti ant mūsų pečių amžiną nepa
keliamą' jūhgą, bet mūsų tėvynė 
nenugalėta. Ji gyva, šiandien visi 
išvydom laisvės rytojų švintant; 
Lietuvos Nepriklausomybė neša vi
siems laisvę ir laimę; tad ginkime 
nepriklausomą: Lietuvos valstybę. 
Vienybėje, kaip broliai, pasidavę 
kits kitam rankas, eikime į kovą 
visi, kaip vienas stokime už tėvy
nę.

Tėvynė pavojuje.
Vokiečių kariuomenei atsitrau

kiant įsibrovė Lietuvon Rusijos ka
riuomenė. Ji eina atimdama iš mū
sų gyventojų duoną, gyvulius ir 
mantą. Jos palydovai — badas,

pabaigoj išlaisvinami Zarasai ir 
raudonieji įsibrovėliai nustumiami 
už Dauguvos. Pagaliau 1920 m. lie
pos 12 d. Maskvoje pasirašoma Lie
tuvos taika su Sov. Rusija. Lietu
vai pripažįstama visiška nepriklau
somybė lietuvių gyvenamose sri
tyse su Vilniaus ir Gardino mies
tais.

Kovos vyksta kituose frontuo
se. 1919 m. liepos 26 d. ties Kur
šėnais įžengė stipri jungtinė vokie- 
čių-rusų kariuomenė, kuriai vado
vavo gen. von der Goltz. Be to, at
sirado neaiškios kilmės Bermonto 
Avalovo armija. Ji ir užėmė Kur
šėnus, o vėlau Šiaulius, Linkuvą, 
Biržus, Radviliškį. Bet rytiniame 
fronte atsi'p'alaidhvuši mūsų ka 
riuomenė lapkričio 21-22 d.d., kie
tose kautynėse ties Radviliškiu su
daužė pagrindines bermontininkų 
jėgas ir apsiginklavo iš priešų at
imtais ginklais, kurių mūsų vy
rams labai stigo.

Kovos dar nesibaigė. Lenkija, pa
sinaudodama mūsiškių kovomis ki
tuose frontuose, užėmė pietinę ir 
lytinę Lietuvą ir čia vėl nauji var
dai: Punskas, Seinai Daugai, But- 
lymonys, Molėtai, Širvintai ir kt., 
kur vyko taip pat kietos kovos su 
lenkais. Bet lenkams pradėjo nesi
sekti. Mūsų pulkai įžengė į Vilnių 
1920 m. spalių 7 d. Suvalkuose bu
vo pasirašyta sutartis su Lenki-

jie smelkėsi gilyn į Lietuvą, kol 
1920 m. lapkričio 19-21 d.d. istori
nėse Širvintų — Giedraičių kauty
nėse mūsiškiai smogė žymiai gau
sesnį priešą ir pradėjo jį vyti iš 
Lietuvos žemių. Bet čia įsikišo 
Tautų Sąjungos komisija ir pri
vertė mūsų kariuomenę nutraukti 
ginkluotą akciją. Tarp abiejų ka
riuomenių buvo nustatyta neutrali 
zona. Taip karas baigėsi su pieti
niu Lietuvos kaimynu.

Šios trumpos nepriklausomybės 
kovų iškarpos rodo, kad šalia Va
sario 16 d. Akto buvo būtina ir re
ali karinė jėga. Tą jėgą sukūrė vi
sa lietuvių tauta savo tautinės ka
riuomenės formoje.

Lapkričio 23-oji — Lietuvos Ka
riuomenės šventės diena. Lietuvo
je — miestuose ir miesteliuose iš
kilmėms išsirikiuodavo kariuome
nės daliniai, šauliai, organizacijos, 
mokyklos. Garbingiausioje vietoje 

I matydavome Savanorių-Kūrėjų gre
tas. Kasmet tos gretos trumpėjo. 
O ir išviso nedaug jų buvo — apie 
10.000. Bet tyra tėvynės meilė ir 
savęs atsižadėjimas suteikė jiems 
galingų armijų galios ir jėgų.

Savanorių-kurėjų pralietas krau
jas, ir nepriklausomo gyvenimo 
dešimtmečiai, ir garbingos parti
zanų kovos prieš žiaurųjį okupan
tą šiandien, yra tie nuostabūs dai
gai, kurie negali sunykti, nes Lie
tuva įsipilietino laisvojo pasaulio 
tautų tarpe ir iš ten jos niekas 
jau išbraukt neįstengs.

J. Karys

J. Kruminas
gaisrų pašvaistės, kraujo ir ašarų 
upeliai. Tad ginkime Lietuvą. Pa- DAINA PER AUDRA

Amerikos Politikos Pradai
EUROPOS NUOTAIKOS BERMUDOS KONFE

RENCIJOS IŠVAKARe SE

rodykime, kad esame verti am
žiais kovotos laisvės, šiandieną 
Lietuvos likiriias mūsų pačių ran
kose. Nelaukime toliau nei valan
dos. Kas myli Lietuvą, kas trokš-

Vėjas sulingavo smilgą šalio kelio, 
V.jas tamsioj girioj ėmė ūžt ir gaust. 
Lankstėsi sušvilpę šakos beržo žalio, 
Debesys pajuodę lipo ant dangaus.

ta laisvės, kas pajėgia valdyti gin
klą, stokime visi į krašto apsaugą. 
Drąsiai, be baimės, kaip mūsų tė
vai ir sentėviai, užstokim priešams 
kelią; pakelkim žygį už mūšų mo
tiną tėvynę, už Lietuvos valstybę.”

Ir rinkosi vyrai į savanorių pul
kus. Kaune, Alytuje, Panevėžyje, 
Kėdainiuose, Marjampolėje ir kituo
se vietose kūrėsi pirmosios kariuo
menės dalys. Pradžia buvo sunki. 
Visko stigo: karininkų, ginklų, ap
rangos, pinigų. Vyrai atėję nuo 
žagrių, berniokai iš gimnazijų ne
mokėjo ir su turimu šautuvu ap
sieiti. O priešai draskė jų tėvynės 
kūną.

Pirmose kautynėse Lietuvos ka
riai susitiko su priešu ties Kėdai
niais vasario 7-9 dienomis. Čia žu
vo pirmasis fronto kareivis Povi
las Lukšys. Lietuviai laimėjo. Ki
lo pasitikėjimąą' ir ryžtas.

Kovose prie Alytaus vasario 13 
d. žuvo pirmasis nepriklausomos 
Lietuvos karininkas Antanas Juo
zapavičius.

1919 m. kovo 5 d. buvo paskelb
tas pirmasis naujokų šaukimas į 
Lietuvos kariuomenę.

Benarstydami nepriklausomybės 
kovų grandinę matome vis naujas 
kovavietes: Vievis, Ukmergė, Pa
nevėžys, Kamajai, Utena. Priešas iš 
visur išmušamas. 1919 m. rugpiūčio

Mūsų kuopa žengė iš karštų pratimų, 
Iš plačių dirvonų tėviškės laukų.
Debesys artėjo, viesulas nerimo, 
Beržui šalia kelio buvo nejauku.

Gūdžią vėjo raudą perplėšė mūs dainos.
Jų sklandžiųjų posmų vėjui neišskirt!
Nuskambėjo gilios, įievos ir šilainės, 
Ir širdis krūtinėj džiaugsmu ėmė virt.

Nes daina —ramumas, nes daina — paguoda.
Nes daina Tėvynei — lyg pati širdis.
Nuo dainos suplyšta baimės šydas juodas, 
Rytmečiu nušvinta rūškana naktis.

Tamprios lietaus srovės čaižė mūsų veidus 
Mes nejutom vėjo, kuris puolė mus. 
Nes krūtinėj buvo džiaugsmas nusileidęs, 
Džiaugsmas tvirtos valios, mielas ir ramus.

Ir vaizduotėj kilo drąsūs savanoriai, 
Kai žygiavo frontan ginti mūs šalies. 
Juos juk plakė lietūs, darganotas oras, 
Tačiau neišplovė meilės iš širdies.

Neišplovė meilės mylimai Tėvynei 
drąsaus ryžtumo nestengė išpūst.

Juk ta pačia meile plaka mūs krūtinės, 
Juk tas pats ryžtumas supa jaunus mus!

Ir jei mes išeisim, kaip didvyriai ėjo, 
Ginti savo žemės pėdos kiekvienos, 
Nusilenks mums girios, nusilenks mums vėjas, 
įsiklausę mūsų plieninės dainos.

E. Locans
Malda už sūnų

— Gen. D. Mac Arthur —
Viešpatie, išaugink man sūnų, 

kuris būtų pakankamai stiprus ži
noti, kada jis silpnas, kuris būtų 
pakankamai ryžtingas susitelkti, 
kada jis yra baimėje, kuris būtų 
nepąlenkiąmai tvirtas garbingame 
pralaimėjime ir kuris būtų nuolan- 
kuS;bei kilnus pergalėje.

Išaugink man sūnų, kuris norė
tų pažinti Tave, ir kuris žinotų, 
jog savęs pažinimas yra žinojimo 
pagrindas..

Aš meldžiu, nevesk jo lengvais 
prabangos takais, o sunkiu įtem
pimo kėliu, kad jis išmoktų tvir
tai stovėti audroje ir atjausti tuos, 
kurie parpuola.

Išaugink man sūnų, kurio širdis 
būtų, tyra, kurio tikslas- būtų aug- 
Štas, sūnų, kuris nugalės pirma sa
ve, negu jis sieks valdyti kitus, 
sūnų, kuris išmoktų juoktis, ne
užmiršęs verkti, kuris siektų atei
ties, nenutraukdamas ryšio su pra
eitimi.

Suteik jam nuolankumą, kad jis 
visada atsimintų tikros didybės pa- 
prastumiį; duok tikros išminties 
atvir# protą ir Švelnumą tikros

Tada: aS, tėvas, išdilsiu tyliai 
Šnibždėti; "NeVdlturgyvenau

Latviai Australijoje
Didesnis latvių skaičius pasie

kė Australiją tik 1947 m. pabaigo
je. Kaip ir visiems, pradžia buvo 
sunki: neįprastas klimatas, sun
kūs fiziniai darbai, gyvenimas pa
lapinėse ir išblaškymas šeimų, tai 
bendra ir slegianti patirtis.

Baigę įsipareigojimus ėmė spies
tis į didesnius centrus: Sydnėjų, 
Melbourną, Adelaidę, Brisbahę, 
Pertą ir Hobartą. Sydnėjus pir
mauja.

Latviai, būdami dideli individu
alistai, turi čia daug įvairių orga
nizacijų, kurių žymiausia yra “Dau
guvos Vanagai”. Jos centras yra 
Vokietijoje. Visuose minėtuose 
miestuosę yra skautų, kurie dirba 
drauge su australais. Visas latvių 
organizacijas Australijoje jungia 
“Latvių Susivienijimas Australijo
je” (LAA), kurios pirmininkas yra 
buvęs Latvijos karo mokyklos vir
šininkas pulk. Kripen. LAA cen
tras yra Sydnėjuje. LAA derina 
visų Australijoj esančių organiza
cijų veiklą, duodama nurodymų 
tautiniais klausimais. Tačiau, ki
tais atvejais, visos organizacijos 
veikia savistoviai, šios jungtinės 
organizacijos prezidiume yra žy

“Europoje formuojasi postalini- 
nio laikotarpio politika” — rašo 
amerikietis, žymus politinių įvy

kių komentatorius Walter Lipmann, 
sutraukdamas savo Vakarų Euro
pos centruose įgytus įspūdžius.

Šios politikos formavimasis vys
tosi dviejose plotmėse. Viršutinė
je plotmėje susiduriame su oficia
lių tikslų viešaisiais pareiškimais, 
pasikeitimais diplomatinėmis noto
mis ir derybų psiūlymais. Teisinis 
Vokietijos, Austrijos ir kitų Euro
pos klausimų išsprendimas yra 
šios politikos teorinis tikslas. Ki
toje plotmėje visos Vakarų ir Ry
tų Europos vyriausybės, įskaitant 
ir Vokietijos vyriausybę, yra lin
kusios sutikti su tokia padėtimi, 
kokia ji šiuo metu yra. Esama pa
dėtis priimama ne todėl, kad su 
ja būtų ištikrųjų sutinkama, tačiau 
todėl, kad ji tokia de facto yra, 
ir todėl, kad kiekvienas tylėdamas 
supranta, kad ne kurį laiką niekas 
negali ir niekas rimtai nemėgins 
tos padėties karinėmis ar kitokio
mis priemonėmis pakeisti.

Žvelgiant į viršutinę Europos po
litikos plotmę, darosi aišku, kad 
tik stebuklas galėtų privesti prie 
Vokietijos klausimo išsprendimo 
derybų keliu. Jokia Vokietijos vy
riausybė nepasirašys sutarties, ku
rioje rytiniai Vokietijos rubežiai 
bus nustatyti pagal Oderio — 
Neisse liniją. Iš antros gi pusės, 
esamoje padėtyje Sovietų vyriau
sybė negali išprievartauti Lenki
jos ir atimti iš pastarosios jai da
bar priklausančių teritorijų. Ir 
su kiek reikalas liečia formalių 

tarčių sudarymą, nei z Viena nei 
antra pusė nedrįsta pa
liesti rytinių Vokietijos sienų klau
simo. Siekiant Vokietijos sujun
gimo, rytinių sienų klausimas iš
kiltų visu aštrumu ir todėl kiek
viena suinteresuota šalis žino, kad 
šiuo metu Vokietija negali būti su
jungta. Lygiai taip pat kiekviena 
tų šalių puikiai žino, kad jokia kon
ferencija nėra įmanoma, kurioje 
sėkmingai galėtų būti spriandžia- 
mi esminiai klausimai, būtent, Vo
kietijos sujungimas, jos sienų nus
tatymas ir Rusijos, Amerikos ir 
Anglijos kariuomenių atitrauki
mas.

Žemesnėje politikos plotmėje, 
kurios apimtin neįeina derybos bei 
sutarčių pasirašymas nei neišriša
mų ginčų spredimas, visoje Euro
poje vyrauja stipri tendencija pri
imti esamą padėtį de facto. Nėra 
jau taip visiškai nereikšmingas 
faktas, kad visuose politiniuose 
sluogsniuose daug kalbama apie 
“įtampos sumažinimą” ir veik nie
ko apie klausimo išsprendimą.

“Amerikoje” — rašo Lipmannas, 
“mes pakankamai neįvertiname 
esamos padėties tvirtumo ir nesu
prantam, kad žmonės, gyvendami 
viską naikinančio karo grėsmėje, 
veikiau prisiderins prie esamos pa
dėties negu leisis į naujas rizikas, 
kurių pasekmės jiems yra sunkiai 
pramatomos”. Viena iš tokių naujų 
rizikų, kurios šiuo metu, atrodo, 
niekas nedrįsta Eropoje imtis yra 
bendras gyvenimas su sujungta, 
apginkluota, neokupuota ir nepri
klausoma Vokietija.

Skirtingame tarptautinės padė
ties įvertinime, atrodo, glūdi ir di
desni ar mažesni nesusipratimai, 
kurie iškyla tarp Amerikos ir Eu
ropos valstybių vyriausybių. “Ame
rikos politikos pradai” — to paties 
Lipmanno žodžiais “tebesiremia 
1950 metų politine galvosena, kad 
Vakarų Europai gręsia Sovietų ka
rinė agresija ir kad viskas turi 
būti daroma tai agresijai pasi
priešinti. Rūpintis kitais dalykais, 
išeinant iš šios prielaidos, yra 
tuščia ir neprotinga.” Šitakia ame
rikiečių galvosena, sąlygojančia jų 
politinę elgseną, yra persiėmę ir 
ją daugiau ar mažiau aiškiai skel
bia daubybė politikierių, admiro
lų ir. generolų, kurie pas save na
mie ir svečiuodamiesi užsienyje 
daro JAV valstybių vardu viešus 
pareiškimus. Tačiau tokia galvose
na šiuo metu nėra nei Anglijos 
nei bet kurios kitos Vakarų Euro
pos valstybės vyriausybės galvo
sena. Europos politinis galvojimas 
išeina iš samprotavimų, kad Vaka-1 
rų apsiginklavimas NATO ribose, 
Sovietų satelitų nepasitenkinimai 
ir po-stalininio laikotarpio sacia- 
linio ūkinio gyvenimo vystimasis 
Sovietų Sąjungoje sudarė skirtingą 
padėtį nuo 1950 metais buvusios.

Sovietų karinės agresijos grės
mei kiek atsitolinus, vyriausias 
rūpestis šiandien Europoje, atro
do, yra išspręsti klausimą,kaip iš
laikyti jėgų pusiausvyrą, apsau
go jančią nuo Vokietijos hegemo
nijos ir dominavimo. Šitas rūpini
masis Vokietijos dominavimu nė
ra nei vaizduotės, nei jausmų ar 
liguistos baimės padaras. Jis yra 
daugiau ar mažiau bendras visiems 
Vakarų Eufopos nuomonių sluog- 
sniama ir yra suprantamas dauge
lio atsakingųvokiečių. Tas rūpes
tis remiasi aiškiu faktu, kad Vaka
rų Vokietija yra didžiausias ir 
stipriausias kraštas Europoje, ku
ris, trykšdamas savo energija, yra 
linkęs priešintis padalinimui, bet 
kokiam suskištyhnli ir okupacijai. 
Galima todėl suprasti Europos val
stybių ir ypač Prancūzijos vengi
mą pajungti savo suverenumą su- 
per-valstybės labui, kuri esamose 
sąlygose būtų tikriausiai Vokieti
jos dominuojama.

Tokia tad yra šiuometinė politi
nė galvosena, vyraujanti Europoje, 
kuri, atrodo, išliks nepakitusi Iki 
Trijų Didžiųjų konferencijos Ber- 
mudoje, prasidedančios gruodžio 4 
dieną ir kurioje Churchillis Eisen- 
howeris ir Laniel, lydimi savo už
sienio reikalų ministerių, mėgins 
prieiti . bendrų sprendimų Vakarų 
strategijos prieš komunizmą, Vo
kietijos ir Austrijos ateities ir Eu
ropos Gynybos Bendruomenės kl
ausimais.

Si. S.

PASKIRTA NOBELIO PREMIJA
Švedijos parlamento Nobelio 

Komitetas pranešė, kad Nobelio 
Taikos Premija yra paskirta Dr. 
Albert Schweitzer ir generolui 
Georg Marshall.

Dr. Schweitzer pasižymėjęs kaip 
gydytojas, filozofas ir muzikas pa
gerbtas 1952 metų Taikos Premi
ja. Generolas G. Marshall, buv. 
Amerikos užsienių reikalų minis- 
teris ir kūrėjas Marshalio Plano 
(pagal šį planą buvo teikiama vi- 
sokiariopa parama nuo karo nu
kentėjusioms Europos valstybėms) 
apdovanotas 1953 metų Taikos 
Premija. Premijos — £ 12000 kiek
vieną. ,;....... .

Reikšminga L.S.S-gos.
Sukaktis

1918 m. lapkričio mėn. 1 d. Vil
niuje, senoje Lietuvos sostinėje, 
Petras Jurgėla įkūrė lietuvių skau
tų skiltį, kuri vėliau išaugo į dr
augovę, o dar vėliau į Lietuvos 
Skautų Sąjungą.

Šiandien mes džiaugiamės švęs
dami 35 metų sukaktį, nes pasė
ta sėkla davė gerų vaisių. Dargi 
šiuo metu, kada mes netekome sa
vo brangiosios tėvynės, Skautų 
Sąjunga netik nepairo, bet persi
organizavo į Pasaulio Lietuvių Sk
autų Sąjungą. Tai didelės reikš
mės faktas.

Ir ištikrųjų —r jei skautai tu
rėjo didelės reikšmės nepriklauso

mybės laikais, tai dabar, tremty
je jų reikšmė kur kas didesnė mū
sų tautai, ši puiki ir tobula jauni
mo organizacija turi susilaukti mū
sų visų pardmos.

Ir tai suprantama kodėl taip 
yra, nes jie turi įsirašę savo vė
liavose gražiausius žmonijos ide
alus: Dievas, Tėvynė ir Artimas. 
Kas gali būti didesnio ir gražes
nio, kaip meilė Dievui, Tėvynei ir 
Artimui? Kokie kiti idealai galė
tų prilygti šiems?

Skautų organizacija turi puikius 
veiklos metodus, pagrįstus jaunuo
menės psichologija. Ji ugdo rite-

miausi Sydnėjaus, Melburno, Ade
laidės žmonės.

Latviai yra liuteronys ir kata
likai. Šių pastarųjų Latvijoje bu
vo ketvirtoji dalis visų gyventojų 
ir jų buvo daugiausia Latgalijoje, 
rytinėje Latvijos dalyje. Australi
joj latvių katalikų yra nedaug, 
nes 1944 m. vasarą raudonoji ar
mija staiga užėmė visą Latgaliją 
ir tik maža dalis latvių suskubo 
iš ten pasitraukti. Katalikus Aus- 
stralijoje aptarnauja du kunigai: 
Stanislovas Gaidelis, S.J. gyvenąs 
Sydnėjuje ir Povilas Bees, S.J. — 
Melbourne. Sydnėjuje ir jo apylin
kėse yra apie 200 katalikų. Liute
ronus autarnauja žymiai didesnis 
dvasiškių skaičius. Tik Sydnėjuje 
yra net trys: Krauklis, Lūšis ir 
Laivinė.

Latviai Australijoje turi du sa
vaitraščius (latvių skaitoma apie 
20.000). “Australijos Latvietis” 
spausdinamas Melbourne, redakto
rius Delinš ir Sydnėjuje “Pasaule”, 
redaktorius J. Prieditis. Be to, di
desnės organizacijos leidžia savo 
mėnesinius biuletenius. Knygos ir 
žurnalai spausdinami Vokietijoje, 
nes ten pigiau.

Sydnėjuje yra latvių teatras va- į 
dovaujamas V. štala. Aktoriai dau- i 
diausia jauni entuziastai. Tiktai. 
trys ar keturi yra profesionalai. I 
Be to, Sydnėjuje yra mišrus cho- * 
ras, dvigubas kvartetas “Imanta”, j 
tautinių šokių grupė “Kamolinš” 
žymios balerinos Vija Vėtra bale
to studija apkeliavusi visus did
žiuosius Australijos centrus, N. 
Zelandiją.

Nemiega ir menininkai: daini
ninkai Mirdza Polikcviča, Elvira 
Arone, Olga Pijols; pianistai Lat
vijos konservatorijos docentė Mir
dza Sture, Eizens Freimanis; smui
kininkai A. Strautinš ir eilė kitų.

Kalėdų laikotarpyje latviai ruo
šia kultūros dienas, kurios tęsia
si net visą savaitę. Suvažiavę žy
mesni kultūrininkai skaito paskai
tas, vyksta koncertai, vaidinimai, 
susirinkimai. Tokios kultūrinės 
dienos 1951 m. buvo Sydnėjuje, 
1952 m. Melbourne, šiemet bus 
Adelaidėje, o sekančiais numatoma 
Brisbane je.

tvių įvairi, kaip ir kitų, vadinamų
jų naujųjų australų. Buvusieji a- 
matininkai beveik visi dirba savo 
pamėgtą darbą, tuo tarpu buvę in
telektualai vargsta jiems visai sve
timuose darbuose. (Tačiau, kai ku
rie Latvijos universiteto buvę pro
fesoriai dirba augštosiose Austra
lijos mokyklose. Pav. Sydnėjaus 
Technical College kaip mokytojai 
dirba Rozenauers ir Muižieks, 
Melbourne universitete — prof. Ed. 
Dunsdorfs ir Adelaidės universi
tete prof. Abele.) Ypač gerai už
dirba auksakaliai, laikrodininkai, 
žmonės, kurie įsigijo kokią preky
bos įmonę. Tokių yra visa eilė. 
Yra įsigijusių vištų, daržininkys
tės farmas. Daug turi įsigiję ma
šinas, kuriomis uždarbiauja. O dau
giausia, žinoma, yra įsitaisę savus 
namelius.

Gyvenimo Standartu nesiskund- 
žiama, bet dvasiniai reikalai sle
gia. Kiekvienas latvis skaudžiai 
pergyvena savo tėvynės tragediją. 
Latvija gyva mūsų širdyse.

Jaunimo tautiniam auklėjumui 
didieji centrai turi šventadienio 
mokyklas, čia mokoma latvių kal
ba, istorija, geografija ir kiti tau
tiniai dalykai.

Latvijos pasiuntinio Zarinš rū
pesčiu Melbourne yra įkurtas lat
vių konsulatas. Konsulas Rozits 
rūpinasi visais latvių reikalais.

Materialė padėtis Australijos la-

šiandien vaizduojamės Latviją, 
lyg nuskintą žiedą ir jos žmones, 
lyg šiauraus vėjo išnešiotus to žie
do lapelius po visus pasaulio kam
pus. Išblaškyti po visą pasaulį jau
čiamės, lyg vėtros aplaužyti me
džiai, tačiau savo dvasia, lyg ša
komis, siekiame vienas kitą, kad 
išliktumėm gyvi. Esame įsitikinę, 
jog ateis diena, Kai galėsime grįž-

riškumą, genfelmeniškumą, grūdi
na valią ir nuostabiai suderina tė
vynės meilę su tarptautiniu soli
darumu. Ji apsaugoja ir nuo viso
kių meterializmo sukurtų ateistinių 
pasaulėžiūrų, kurios žmogų paver
čia besiele būtybe ir kur žmogus 
išnyksta masėje tų ideologijų su
kurtuose totalitariniuose režimuo
se.-

Daugelis tėvų dejuoja, kad vai- 
gai baigia pamiršti tėvų kalbą, kad 
nesidomi Lietuva, nei jos praeiti
mi, žodžiu, susirūpinę vaikų nu
tautėjimu. Bet tie tėvai yra pa
miršę, kad mesi turime skautų or
ganizaciją, tinkančią visokio am
žiaus jaunimui. Toje skautiškoje 
organizacijoje, jūsų vaikai netik 
bendraus ir kalbės lietuviškai, bet 
išmoks ir lietuviškų, dainų, gražių 
padavimų, mįslių, galvosūkių, Lie
tuvos istorijos, geografijos ir rū
pinsis Lietuvos ateitimi. Skautų 
draugovė daugeliu atvejų pavaduos 
ir lietuvišką mokyklą, ypač ten kur 
jos nėra.

Sukurkime savo jaunimui stip
rią skautų organizaciją ir daug 
rūpesčių nukris nuo mūsų galvų. 
Kiekvienas galime prisidėti savo 
patarimu, simpatija ir keliais šilin
gais. Jaunimas turi gauti iš mū
sų moralinės ir medžiaginės pa
ramos, tada jis galės tinkamai 
veikti ir būti naudingas mūsų tau
tiniams reikalams. Nuo mūsų vi
sų pareina pasisekimas ir mes tu
rime parodyti, kad mes esame ver
ti jo.

žengdami į 36 metus, uždegta
me laužus su lietuviškomis daino
mis ir žaidimais visuose penkiuo
se pasaulio kontinentuose, ‘ kur 
tik yra lietuviško jaunimo ir mes 
priartinsime tėvynės išlaisvinimo 
valandą.

Sktn. Aleksandras Mauragis

ti ir nors savo amžių užbaigti lai
svoje tėvynėje.

Latvių rašytojas, Edvards .Vi^za. 
Jrra parašęs: “Kas į sapną.,yisa 
širdimi tiki, tą sapnas išganys.”
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Tolstoy—By His Daughter
A review of “TOLSTOY, A LIFE 
OF MY FATHER,” by Alexandra 
Tolstoy

ON THE NIGHT of June 17, 
1884,. a terrible quarrel raged bet
ween the great Russian novelist, 
Count Leo Tolstoy, and his wife 
Sophia. At last, unable to restrain 
hiity&elf, Tolstoy dashed out of the 
house.

But remembering that his wife 
was on the verge of giving birth, 
ho( crept back remorsefully to his 
room,.lay down, and tried to stem 
his tears.

His wife came in softly and apo
logised, saying, “Forgive me, the 
baby is coming: perhaps I’ll die.” 
Then she went upstairs, and the 
Tolstoys’ twenfth child and third 
daughter, Alexandra, was born.

She became her father’s perso
nal secretary, and from her pen 
(she is the last surviving child of 
Tolstoy) has come “Tolstoy, A Li
fe of My Father.”

Miis Tolstoy, 69, is now head 
of the Tolstoy Foundation, which 
helps refugees from Communism. 
She has lived in the United States 
for many* years.

Leo Tolstoy, whom many call 
the world’s greatest novelist, was 
born to the patidcian life in Au
gust, 1828, at Yasnaya Polyana 
(Clear Glade), the fourth son of 
Count Nikolai Tolstoy.

From his mother he inherited 
his “artistic talent, the gift of sto
ry-telling, . the) power of poetic al
lusion, extreme modesty, disregard 
for public opinion, and a certain 
shyness.”

His parents died when he was 
nine, and the Tolstoy children were 
farmed out among various anuts 
and grandmothers.

When he was 14 Leo was taken 
by one of his anuts to. the univer
sity town of Kazan — a wild dis
solute place when compared to the 
sheltered Yasnaya Polyana.

About this time, the future peer 
of Russian novelist had his first 
serious qualms about religion,God, 
and ultimate reality.

Nelė Mazalaitė..

BATAI
Jeigu kas naujai įeitų į šitų tro

bų, iš karto galėtų pajusti, kad 
dabar užstojusi tyla yra tokia, ku
ri atsiranda po to, kai žmonės bu
vo labai karštai kalbėję arba ba
rėsi. Ir iš tikrųjų, sūnus ir abu 
tėvai pasakė tokių žodžių, kurie 
gali deginti ir įžeisti, nors tai įvy
ko tik todėl kad jie vienas kitų 
mylėjo. Jie nekalbėjo, jog laikas 
tėvams palikti savb ūkį, kad jau
nasis pradėtų gyventi, kaip tik
ras šeimininkas, ir sūnus nesiver
žė kur nors vykti, kad užsidirbtų 
aukso, ir jis nepasakė jiems, kad 
pasirinko marčių, kuri nebūtų tė
vams prie širdies. Tie dalykai mū
sų šalyje nuėjo į senų pasakų 
skrynių — dabar žmonės ten gin- 
činaši dėl kitko: sūnus buvo pasa
kęs, kad jis turi išeiti iš namų, 
nes jis buvo siunčiamas į vienų 
žygį, labai tolimų ir tiek pat pa
vojingų. Jis nepasakė, jog užda
vinys yra toks, kad tik stebuklas 
gali beatvesti namo, bet jis nega
lėjo nepranešęs tėvams išeiti iš 
namų, ir jau to užteko, kad jie iš- 
sigųstų.

— Sūnau, kalbėjo tėvas,— juk 
taip nedaug šeimų, taip reta na
mų kine nebūtų sekami, taip se
kami, tarytum ant kiekvienos tvo
ros tupi viskų matantis sakalas. 
Ir todėl, kad esu senas ir liguis- 
s’tas, ir tu dar labai jaunas ir at
rodai toks silpnas, kad gaidys sp
arnų gali tave pergriauti — sakau, 
dėlto iki šiol paliko mus ramybėje, 
ir dabar tu pats nori šokti į ka
po duobę, užtraukdamas įtarimų. 
Juk, jeigu tu pasitrauksi iš namų, 
argi nebus tai pastebėta? Ir kai 
ješkos, ar nebūsi atrastas? Ir kai 
atras, aš bijau pagalvoti, kas at
sitiks. Aš, nekalbu apie mudu su 
motina, bet tu esi mums vienas, 
ir mes negalime tave prarasti — 
tu neišeisi iš namų.

Motina tiktai klausėsi, bet jos 
veidas kalbėjo Švelniau ir grieš- 
čiau negu tėvo žodžiai. O jaunas 
vyras, dar taip artimas bernioko

His monumental “War and Pea
ce” went through seven drafts be
fore he was satisfied with it. Into 
this great novel of the 1812 Napo
leonic invasion ofRussia, he put 
an inordinate amount of research, 
even visiting battlefields and trac
ing the movements of the oppos
ing French and Russian armies.

To make the historical figures 
come to 'life under his pen, he had 
to know that Napoleon, for instan
ce, had short puffy hands, that he 
had cold at the time of the Bat
tle of Borodino, that he was a poor 
horseman.

Always, in his novels, Tolstoy 
turned to good advantage the even
ts of commonplace life about him.

His first son, Sergei, wasborn 
o nJune 27, 1863. Years later in 
his novel “Anna Karanina” his 
son’s birth was described.

Of “Anna Karenina”, the Rus
sian novelist Dostoevsky said: “No
thing in the litarature of Europe 
at the present time compares with 
it.”

In September, 1862, when Tols
toy was 34, he had maried Sophia 
Andreyevna Bers, the daugther of 
one of his closest friends.

Much has been written about 
the relationship between Tolstoy 
and the wife who bore him 13 chil- 

• dren, of their innumerable and sa
vage guarrels.

j The countess’s friends were well 
-dressed, well-mannered and well 

the Crimean War. Riding to the 1 fed. They drove up to the Tolstoy 
front he was horrified by the “sloth ! house in carriages with footmen 
and ignorance” of many Russian j lo^v-owo 
officers.

“On this ride,” he wrote, “I be-1 
came more than ever convinced j 
that Russia must either collapse reeked of tar. They were generally 
or else be completely transformed.” I 

Tolstoy had already begun his;
literary career with his “The Sto-1 
ry of My Childhood,” Sent anony-! 
mously to the Russian journal, I 
“The Contemporary,” Tolstoy’s sto- • 
ry won a good deal of praise, but 
he received no payment.

His “Sebastopol Stories,” which J 
he wrote as an artillery officer at į 
the age of 27, moved the Empress ‘ 
Alexandra Fyodorovna to tears. 1

Before he was 16, he had alrea-.i 
dy broken with the Russian Orho-1 
dox Church. But he had to believe 
in . something. In his adolescent 
torments, the young Tolstoy struk | 
what was to be his life’s motto:' 
“To be good, good in the evenge- 
lical sense, with its meaning of 
self-denial and love.”

But at Kazan, he had little op
portunity to be “good.”

“I was young. I was filled with 
passions and I was alone, utterly 
alone in my search for good. Each i 
time I tried to express my most 
intimate yearning — to be morally| 
good — i met with contempt and 
derision; and whenever I gave inj 
to disgusting passion, I was praised, 
and encouraged,” young Tolstoy 
later recalled. i

tAthe university, Tolstoy did not' 
reach the second year. He failed 
in history and German and deci- 
dde to switch to law.

As an exercise, one of his pro
fessors told him to compare the 
decrees of Catherine the Great 
with the “Spirit of Laws” of the I 
Franch philosopher Montesquieu— 
with unexpected results.

Tolstoy’s personal research con-| 
vinced him that he could study, 
much more freely without being 
tied down by “dull-witted profes
sors.”

As a young soldier in the artil-. 
lery forces Tolstoy fought against | 
the British at Sebastopol during: 

r amžiui, tarė:
— Aš turiu išeiti. Ačiū Dievui, 

kad jūs ramiai miegojote tuo 
metų, kai mano naktys buvo pra
leidžiamos ne namuose, aš nenorė
jau pažadinti jumyse nerimo, kol 
jis pats nelaužia durų, bet dabar 
palikti jus nežinioje aš negaliu. 
Už tai prašau, kad su geru žo
džiu ir palaiminimu išeičiau ten, 
kur esu siunčiamas tų, kurię žino, 
kur yra kieno vieta ir darbas tė
vynės gelbėjimo dienose.

Ir tuomet tėvas pakėlė balsų, 
kaip visuomet vyksta ūkininko na
muose, kada ateina valanda paro
dyti tėvo valdančio galių, ir kal
bėjo:

— Kas gins tėvynę, jeigu visos 
trobos liks tuščios. Tu neišeisi » 
namų, sakau tau.

Ir motina tylėjo, tačiau jos akys 
šaukė dar stipriau, negu tėvo įsa
kymas.

O sūnus atsistojo prieš juos abu 
ir tyliai tarė:

— Kieno žemėje stovi mūsų tro
bos? Jeigu svetimieji užvaldys ga
lutinai tėvynę — mes užmiršime 
šitų žodį: mūsų. Ir kad taip ne
įvyktų, aš turiu eiti.

Ir dabar jie visi tylėjo, ir tyla 
buvo sunki ir ‘juntama, ir kiekvie
nas slėpė mintis ir žodžius. Ir ka
žin kiek praėjo laiko, kaip staiga 
pasigirdo verksmas, toks plėšian
tis širdį, ir gilus tasai niekad ne
sibaigiantis visų' motinų verksmas 
— ir jaunasis užsiėmė rankomis 
veidų, ir tėvas pasirėmė alkūnė
mis į stalų. Ir kažin kiek praėjo 
laiko šitame raudojime, kai pro jį 
pradėjo kalbėti tėvas. Jis kalbėjo 
taip lėtai ir tyliai, kad pradžioje 
vos girdėjosi atskiri žodžiai, tar
si jie skendo ašarose.

— šitaip raudojo viena motina 
prieš daugelį metų, kai jos vienin
telis vaikad pasakė, jog išeina sa
vanoriais. Ji buvo našlė ir nenorė
jo, kad ji ir žemė liktu visiškos 
našlaitės, ir ji raudojo dėl to, kad 
sūnų mylėjo labiau ir už žemę. 
Tačiau vaikinas nesidavė perkal
bamas nei sugraudinamas, ir tada 
motina barė jį už jo užsispyrimų, 
ir kad ir tada nesiėmė jis proto ir 
ruošėsi, išeitiji nusisuko nuo jo 
užsirūstinusi. Ne, ji negalėjo taip 

and lackeys.
Leo Tolstoy’s friends, “the dark 

people,” tracked in dirt that made 
spots on the parquet floors. They 

unsightlly.
When peasants chopped down 

trees from Tolstoy’s forest, the ce
lebrated Russi anauthor forgave 
them. His wife, on the other hand 
had them arrested and taken to 
Court.

Tolstoy thought of surrendering 
his author’s right to his works, 
and putting them in the public do
main so that the whole world could 
read and enjoy them .His wife, ap-

sau žiūrėti, kad jis taisėsi kelionėn, 
ji paėmė jo batus* stiprius ir nau
jus, jo vienintelius batus ir paslė
pė juos klėtyje, užrakino ir raktus 
įsdėjo į kišenę. Iš tikrųjų, šitaip ji 
galėjo ramiai miegoti, galvojo ji, 
ir sijonų su raktais pasidėjo po 
galva; jis negalėjo šeiti su vyžo
mis į karų, argi kas matė tokį ka
reivį? Ir jis neišeis su klumpėmis, 
ne, taip niekas nedaro. O taip sku
biai, negalėjo pirkti tokių brangių 
daiktų ir taip neturėjo jis nė pini
gų. Dabar verksmas buvo aptilęs, 
ir kiekvienas žodis aiškus, o tėvas 
kalbėjo:

— Ji atsikėlė anksti, kaip visa
da, ir nuėjo kelti mergos ryto apy
vokai, ir pati užsiėmė savo kasdie
nišku darbu; ir negreitai pasigedo, 
kad sūnus pusryčių nepasirodo. Ji 
pasižiūrėjo į tvartus — gyvuliai 
buvo pašerti, bet šeimininko ne
buvo. Visur, kur tik galėjo jis bū
ti, ji išvaikščiojo, bet neregėjo jo, 
nei atsiliepė jis šaukiamas. Tuo
met apėmė baimė, kokios ji nebu
vo pažinusi — ji pradėjo eiti vis 
greitesniu žingsniu, beveik bėg
ioti, ir šaukt jo vardų vis garsiau. 
Ji laikė rankose raktus nuo klė
ties ir klėtyje stovėjo jo batai, ir 
seklyčioje po lova gulėjo jo sunkios 
darbo klumpės. Jis nesusirado ir 
pietų metu, nei vakare, ir nakties 
sulaukusi; ji žinojo, kad jos sūnus 
buvo iškeliavęs į apskrities mies
tų, į savanorių susirinkimo vietų, 
o į šitų rudens kelių jis išėjo su 
naginėmis.

— Kitų dienų po pietų tame ap
skrities mieste į komendantūros 
kiemų įėjo ūkininkė. Sargybinis 
stovėjo tarpduryje, ir prie jo mo
teris priėjo. Kai ji pasakė, ko ieš
ko, tasai nurodė, kad pasėdėtų ant 
rastų, kiemo pakraštyje nes šiuo 
metu joė sūnus, kaip ir kiti nauji 
kareiviai, tikriausiai buvo užsiė
mime. Ji ir pamatė tuojau juos 
ir nustebo, nes jie nebuvo tokie 
kareiviai, kaip ji buvo regėjusi sa
vanorius: gerai apsirengę ir visi 
vienodi. 0, čia kiekviena motina 
lengvai galėjo iš tolo atskirti sa
vo vaikų, nes jie dėvėjo taip, kaip 
juos namie apvilko. Tačiau sųvajį 
ji pirmiausia pažino iš kojų, nors 
jis stovėjo nugara į jų, nes tik jis 
vienas šitame purviname kieme 
vaikščiojo su naginėmis. Bet at-; 

preciating the value of the rouble, 
objected. She and her children 
would be left penniless.

In the end, the 82year-old Tol
stoy, embarrassed and maddened 
by disagreements with his wife 
fled from home. In a strange bed, 
in a strangel home in the strange 
village of Astapovo, Tolstoy scrib
bled on a sheaf of paper, Life is 
a dream; death the awakening,” 
and died, alone.

His wife, unable to attend his 
deathbed until it was too late stood 
at the wndow, sobbing her heart 
away.

It is this conflict between her 
mother and father that in part im
pelled Alexandra Tolstoy to write 
her new book.

“In my book, The Tragedy of 
Tolstoy, written when I was much 
younger — 22 years younger — 
I was a little biased. I therefore 
wrote this new book,” Miss Tolstoy 
said “in a very impartial way so 
that my mother’s point of view, 
too, would be understood. It was 
a debt I owed both my parents — 
perhaps the last debt I have to pay 
them.”

After his celebrated conversion 
in the seventies to the doctrine of 
Christlike love and non-resistan
ce ta evil, Leo Tolstoy often came 
in conflict with the oppressive Chr- 
rist regime.

An anthology containing such 
deeply Chrisian folk tales as 
“What Men Live By,” “Does Man 
Need Much Land?” was put on 
the censors list. After April, 1896, 
when censorship became especially 
stifling, Russians were imprisoned 
merely for reading Tolstoy’s for
bidden writings.

Yet, with all the Czarist perse
cution, the writher-artist was freer 
in Russia than he is to-day, Miss 
Tolstoy said.

“If my father were living un
der the Communism of to-day, he 
would heve been imprisoned 
iled or simply would have 
peared,” she said.

My father was opposed 
volutions. He hoped for an 
tion into something better. The 
revolutionists are trying to size 
power by wickedness and violence, 
of my father is that the Left par
ties the revolutionaries, have ta- 

or ex- 
disap-

to re- 
evolu-

rodė, jis nejuto drėgmės nei jam 
buvo nepadoru prieš draugus ar 
viršininkus — jis lengvai ir supra
tingai vaitojo šautuvų, kaip nuro
dinėjo vyresnysis. Jie skubėjo, jie 
turėjo nedaug laiko karo mokslui 
— ugnis ir priešas laukė jų.

Ilgai ji žiūrėjo į jaunus ~ir se
nesnius vyrus, kurie čia buvo su
ėję nevaromi, nešaukti, — ne, dau
giau neleidžiami — ji pamiršo, 
kad visų kelių galvojo, kaip kal
bės jam • apie darbus, kurie yra 
būtini ir kurie be jo bus praleisti, 
ir kaip nukentės dėlei to ūkis. Ji 
nieko nepasakė, kai pagaliau vy
rus paleido, ir sūnus, pamatęs mo
tinų, pasuko į jų. Tylėdama ji pa
kėlė ryšuliukų, kurį laikė ant sa
vo kelių, atrišo ir padavė batus.

— Su šitais batais aš išvaikš
čiojau daugelį frontų, sunau, ir 
kai grįžau, motina juos uždarė 
klėtyje. — Jie yra kaip šventi, pa
sakė tada, -4- ir štai, kai aš at
siminiau juos, aš supratau, kad ne
gali būti kitaip, kaip tu darai, vai
ke, negali būti kitaip. Ar ne tei
sybė motina?

Ir dabar užstojo tyla, kuri yra 
šventose vietose ar ten, kur vyk
sta dideli, dalykai, ir negreit atsi
liepė motina. Ji pasakė tvirtai ir 
ramiai:

— Jeigu tu dabar išeitum basas, 
aš pasvyčiau tave su batais.

SURASTI VYTAUTO
LAIŠKAI

Goettingene yra prieinamas nau* 
dojimuisi Karaliaučiaus archyvas, 
kuriame neseniai buvo surasti vi
si Vytauto laiškai ordinui. Tame 
archyve šių vasarų prof. Z. Ivins
kis rinko medžiagų iš Lietuvos pro
testantizmo bei kultūros istorijos 
16-17 amž. Iki 1800 m. čia yra at
vežta visa Karaliaučiaus archyvo 
medžiaga. Nėra tik Rėzos, Bretkūį 
no ir Donelaičio rankraščių. Jie 
yra atsidūrę Vilniuje. Goettingene 
esančiame Karaliaučiaus archyve 
surasti ne tik visi Vytūiitb rašyti 
ordinui laiškai, bet taip pat šim
tai lietuvių magnatų ir bajorų 
laiškų. Radvilai, Valavičiai, Sapie
gos, Chodkevičiai ir kiti lietuvių 
didikai yra prirašę daug laiškų į

HITLERIO GENEROLAS
VEIKIA

Rytų Vokietijos vidaus reikalų 
ministerija praneša, kad genero
las von Gehlen yra tiesioginis or
ganizatorius visų naramumų ko
munistų valdomoje zonoje.

Gen. von Gehlen vadovauja amen 
rikiečių remiamai slaptai žvalgy
bos organizacijai, kurios centrai 
yra Bonnoje ir Miunchene. Vdn Ge
hlen yra aršus Sov. Rusijos prie
šas, pasiryžęs sunaikinti Sovietų 
Sąjungą ar kurių kitą valstybę, 
kuri grąsintų Vokietijos pirmavi
mui Europoje. Prieš dešimt mėtų 
jis buvo laikomas vienu gabiau
sių generolų Hitlerio štabe/ Karo 
metu jis vadovavo specialiahi sky
riui, kurio užduotis buvo rinkti ži
nias apie Sov. Sąjungos strategi
jos bei karo planus.

1945 metais, sovietams skver
biantis į vakarus, von Gehlen spė
jo pasitraukti su visom slaptom 
bylom, liečiančiom antisovietinę 
žvalgybą, kur buvo išvardinti ypa
tingi vokiečių šnipai ir agentai 
Sov. Sąjungoje ir jos satelitiniuo
se kraštuose. Gestapo ir SS šefo 
Heinricho Himmlerio bei Vokieti
jos slaptosios žvalgybos skyriaus 
viršininko admirolo Canaris vyrai 
gen. von Gehlen’ųi nebuvo pas
laptis.

Karui pasibaigus amerikiečiai 
gen. von Gehlen’a suėmė, bet greit 
paleido ir gana palankiai pažiūrė
jo į jį, kai jie perskaitė jo įvairius 
dokumentus. Amerikiečiai padėjo 
jam įkurti naują žvalgybos organi
zaciją, kurion įsijungė daugel bu
vusių Vokietijos slaptosios tarny
bos vyrų, saugumo valdininkų ir 
agentų. Von Gehlen tiekė puikius 
pranešimus apie sovietų karinius 
ir politinius ėjimus Rytų Vokieti- 
ken everything out out/ his teach
ings that was against the Czarist 
Governments.

“The arch-reactionaries have ci
ted everything that - he wrote ag
ainst the revolutionists. My father 
was for neither one nor the other, 
because both are based on violen
ce.”

— A.T.B. ..

SIŪLO DERĖTIS
EGZILINIAIS
VEIKSNIAIS

SU

Nr. 
lai-

“Stuttgartėr Naclmchten” 
237 ir kai kurie kiti vokiečių 
kraščiai paskelbė žinių, perduotų 
telegramų agentūros DPA, kad Vo
kiečių Partija (Deutsche Partei) 
norinti įnešti naujame vokiečių 
fed. parlamente pasiūlymų, ku
riuo vokiečių federalinio parlamen
to teikimu vokiečių pabėgėlių iš 
rytinių sričių vad. Landsmannsch- 
aftams būtų pavesta pradėti pa
sitarimus, turinčius tikslų “taikiu 
būdu išspręsti Vokiečių rytinių sie
nų klausimų”. Rytų Vokietijos to 
reikalo specialistai turėtų sudary
ti su Vokietijos kaimyninių kraš
tų egzilų atstovais projektų. Vo
kietijos užsienio reikalų ministe
rijos Rytų skyrius turįs būti sus
tiprintas ir praplėstas. Kaip toliau 
DPA iš Bonos praneša, tokio pa
siūlymo pagrindan turėtų būti pa
dėtas pripažinimas vokiečiams tei
sių į jų tėviškes. Federalinės Vo
kietijos vyriausybė tuiėįtų atsisa-. 
kyti nuo minties ruošti vienšališ- 
kus planus, kuriė “taikų susipra
timų tik pasunkintų”.

žinių apie Kerstėno žygius Eu
ropoje; be kitų vokiečių-laikraščių; 
paskelbė dar. “Duėsseldorfer Nach- 
richten”, “Stader Tageblatt”, “Ost- 
friesischer Rundschau”, “Westdeu- 
tsche Allgemeine”, “Ibbenbueren 
Volkszeitung”,' “Rheinische Post”. 
“Fraenkische LandeSzeitung”, “Fr- 
aenkisihe Presse” ir visa eilė kitų 
vokiečių spaudos organų. Kiti vok. 
laikraščiai rašo apie latvių įVejų 
deportacijas j Kaspijos pajūrį

Prūsus,’kurie'Čia saugojami svęt- 
kutėliai. Panaudodami turtingų 
Karaliaučiaus archyvo medžiagų, 
šiuo metu keli Goettingene uni
versiteto stiidėhtAi rašo disertaci
jas, kurios liečia ir Lietųvų. Prof. 
Z. Ivinskis šiame archyve rado 
keliasdėįšilnVt vyskupo Giedraičiio 
laiškų. —e-a. ‘ "

.. W 1 JĮ........... MB

joje, gaudamas už tai daug dole
rių ir kitokių paramų savo darbui 
plėsti.

šiandien gen. von Gehlen, agen
tai yra, beveik visuose pasaulio 
kampuose. USA kasmet, jam.ir jo 
organizacijai skirią apie l.o$00p.- 
000 svarų, žinios, kurias von\Geh- 
len įstaiga Miunch^ųę patięįįa, 
yra labai vertingos.; Gen. von .Geh
len ir jo organizacija susidomėjo 
netik amerikiečiai,.. bej įį į 
jos bei Prancūzijos žvalgybos. Gėn. 

i von Gehleri i? jo organizacija’ yra 
didelė pajėga Vokietijoje’ ir' turi 
įtakos vyriausybėje, ? . policijoje, 
spaudoje, radijuje;■ darbininkui uni
jose ir politinėse organizacijose.

Pats von Gehlėh vengia • viešu
mos ir neigia, kad jirisiėkiųs po
litinės valdžios; Jo noras ir ambi
cija yra vadovauti Juhgtinėš'Euro- 
pos kariuomenės žvalgybos-Štabui, 
jei, žinoma, tokių kariuomenę .pa
siseks sukurti.

INDIAN LABOR LEADER 
NOTES PROGRESS IN FREE:

BERLIN ,
THė; diffefeftcied between liy|iig 

and working conditions in West 
and East Berlin are So great As 
to be “shocking,” an Indian trade 
union leader declhrė'd last week 
after viewing the Soviet, sector" df 
Berlin. ‘į?.. .

“It is iihhiedįately.' ob^iiįiiįi'.tliat 
thėrd are great inadequacies1! bf 
food and clothing for the wprkihg 
peapie of East Berlin j ^hat, their 
technical' equipment' is both’ poor 
and meagre; ah’d'tHhl there'‘has 
been little rebuilding and ' constru
ction of housing for them, in sharp 
contrast to the amazing progress 
in West Berlin,” said Raja Kulkar- 
ni, General Secretary . .of thfe. Mill 
Mąjoor Sabha in Ropjbay, nation
al trade union which has 100,000 
members throughout India. J ,v/.l

The trader unjon(/official silrvėy- 
ed local trade union programsi.ąnd 
livingconditions in this ^.ivid^d ci- 
tyA's^part^Ži a rouh^^the^wpjid 
study tour of textile unioną^?-'

He said he was pa'^ticulajiyj de
pressed by. thė wide disparity bet
ween the purchasing power of the 
East and West German mark.

Hd whs equally1 interested1 in the 
rapid growth of free trade unions 
in West Berlin^ and-in the Federal 
German Republic during the past 
four years.

Most impressive, he noted, is 
that unionists of diverse political 
opinions have maintained a one- 
union federation. He’febl^'that' this 
is one reason why the German uni
ons were able to effect..legislation 
providing for ‘co-determination? 
under which workers have a voice 
in decisions affecting the plants 
in which they are employed. Y

“This partnership of labor and 
management is the most interest 
ing single new labor* ideVėlbpmerit 
in the world today,”: he said. į

VIŠINSKIO ŠEIMA ATVYKO j 

USA-
“New York Post” beridradai^ 

bis Leonard Lyons. paskelbėapie 
Andrei Vishinsky šeimos atvykimu! 
į USA. Tai esu (įvykę beveik prie* 
vartos*kėliu, nes daugelis Višinskiu 
Kolegų i-r užsiėnid'diplomatų Ame-, 
rikojė ėmė jJlačiarkalbėti, kad Vfr 
šinskio bekompromišinė laikysenį' 
ir (aštfūs tonas prieš vakariečius’ 
esąs todėl, kadangi jo šeima, kaip' 
užstatas. yra . laikoma Maskvoje? 
Be to, diplomatiniai papročiai rei- 
kalauja,. kad užsienio diplomatas? 
reziduojąs svetimoje . valstybėje;' 
gyvena kartu su šeima.

Višinskis, kad apsaugotų savi£ 
autoritetų ir Sovietų Sąjungos prėį 
stižą, gavo leidimą iš savo vyriau*- 
sybės žmonai ir dukteriai' atvyk
ti į USA. Ligi šiol sovietinėje prak< 
tikoje buvo laikomasi priiĮCipoį 
kad užsienin išvykusių Soviet^ 
Sąjungos dplomatų bent vienaiį 
šeimos narys palikdavo Sbv. Rusi?; 
joje. ■

; 5i'./ , . '.ij < .'d
KNYGŲ MfiGEJĄĮ

Iš i Šydnėjaus ylėšųjų bibliotejj 
*kų, pastarųjų kėtyerių metų laGį 
kotarpyje yra1 diūgę 3'.585 knygos, ■ 
kurių vertė apie;£12000. Daugiau^ 
siai “mėgiamoš’, : kriygos apie fi< 

; latelijų, ąutb /mėchaniKų'/dAržininį’ 
kystę, virimo ir modehiijjj menų.«
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MŪSŲ PASTOGĖ

MftSU PASTOGĖ
NAUJI SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMŲ AKCININKAI

Lietuvoje griaunamos 
sodybos

SKAUTŲ DIENA
Sydnėjus. š. m. lapkričio 8 d. 

suėjo 35 metų jubilėjus nuo Lie
tuvos skautų įsikūrimo. Tų dieną 
buvo paskelbta — Skautų Diena, 
ir visi lietuviai skautai, išsibarstę 
po platųjį pasaulį, uždegė laužus 
penkiuose kontinentuose.

Džiugu buvo stebėti, kad ir mū
sų Sydnėjaus skautai, su vietininku 
sktn. Kišonu priešakyje iškilmin
gai ir pakelta nuotaika atšventė 
šią reikšmingą šventę.

šventė prasidėjo pamaldomis ku
rias atlaikė skautų dvasios vadas 
kun. Butkus. Po pamaldų prasidė
jo oficialioji sueigos dalis. Tvarkin
gai ir gražiai išrikiuota mūsų jau
nųjų skautų eilė sutiko didžiuoju 
saliutu vėliavą ir tuo pradėjo su
eigą*

Skautininkas Kišonas perskai
tė vyr. skautininko Stepo Kairio 
ir dvasios vado Vaišnio,S.J. svei
kinimus Australijos lietuviams 
skautams, po to sekė pakėlimai į 
laipsnius ir įžodis.Į skiltininko lai
psnį buvo pakeltas Jaselskis ir 
skauto įžodį davė Gerutis Kišo- 
nas.

Antroji sueigos dalis prasidėjo 
simbolišku improvizuotu laužu. Ju- 
bilėjinį brolijos laužą buvo pak
viestas uždegti sktn. A. Maura- 
gis. Po to sekė trumpas pašnekė- 
sys ir deklomacijos bei dainos.

Laužas buvo baigiamas tradici
ne skautų malda “Ateina naktis”.

A. M.

PABALTIEČĮŲ BALIUS
Baltų Komitetas Sydnėjuje lap

kričio 28 d., Grace Bros Audito
rium, Broadway* rengia didelį ba
lių, kurio pelnas skiriamas birželio 
14 d. tragiškų įvykių minėjimui 
organizuoti.

Baliaus loterijai mūsų dailinin
kai Henrikas Šalkauskas ir Algis 
Šimkūnas yra paskyrę po vieną pa
veikslą. Savo kūrybos yra davę 
estai ir latviai dailininkai.

š. m. lapkričio 20 d., penkta
dienį,

PADDINGTON
TOWN HALL

ŠOKIŲ VAKARAS
Pradžia 7 vai. vak. Geras or
kestras ir bufetas.
Ruošia: A.L.K.K.D-ja.

Sydnėjaus lietuvių namams įsi
gyti pasižadėjimai akcijas pirkti 
tebeplaukia. Pastaruoju metu vėl 
visas būrys tautiečių pasirašė pa
sižadėjimus. Akcija — £ 1.

Po 25 akcijas
V. Bitinas, VI. Daudaras, Vyt. Ase- 
vičius.

Po 10 akcijų
Em. Kolakauskas, J. Bernotavičius, 
E. Bortkevičius, L. Sabulis Br. Pi- 
viriūnas, J. Pleinaitis.

Po 5 akcijas......... f...................
P. Doniela, Vyt. Narbutas, J. Bla
ževičius, J. Braželis, V. Hopas, V. 
Tamošauskas, K. ščesnius, Fr. 
Jakštas, J. Naujokas, J. Mickevi
čius, St. Skorulis, J. Sadauskas, 
Košt. Butkus, Vyt. Bernotas.

Po 3 akcijas
St< Bužinskas, V. Spocys, Br. Gro
sas, J. Paliokas, A. Enešius.

Po 2 akcijas
J. ir Ir. Petraičiai, B. Vingilis, R. 
Jaselskis, Br. Čėsna, H. Snapai- 
tis, K. Kazakaitis.

Po 1 akciją
J. Bukšaitis, K. Kemešys, E. G. 
Iškauskas, Br. Žalys, A. žaliūnas, 
Vyt. Šliogeris, J. B., R. čėsna, St. 
Astrauskas.

Lietuvių Namams Įsigyt iSyd- 
nėjuje Organizacinis Komitetas

TRYS PAŽIŪROS
Sydnėjus. — Lapkričio 14 d. 

sambūrio šviesa Sydnėjaus sk. su
ruoštame forume B. Daukus, St. 
Skorulis ir Vyt, Doniela — vyres
niosios, vidurinės ir jaunosios kar
tos atstovai — gerai paruoštuose 
referatuose aiškino savo pažiūras 
į busimąją Lietuvą. Tai buvo vie
nas įdomiausių šviesos parengimų 
šlamėt Sydnėjuje.

College 5
EUGENIJĄ MISEVIČŪTĘ 5 

ir s
ALBERTĄ ALYTĄ 5 

sukūrus lietuvišką šeimą, 5 
sveikina ?

Sambūrio “Šviesa” 5 
Sydney Skyrius. J

LAUKIAME ADRESO
Tautietis š. m. lapkričio 3 d. iš 

Bankstown pašto sintęs “Mūsų 
Pastogei” £ 1.5.0, prašomas pra
nešti savo pavardę ir adresą, nes 
voke rastas tiktai Money Orderis 
be jokio adreso ir laiško.
“Mūsų Pastogės Administracija

Gilaus skausmo paliestiems 
Bronislavai ir Emanueliui 
Pankvičiams bei artimiems, 
motinai
REGINAI PANKEVIČIENEI 
mirus, nuoširdžiai užjaučia 
Vyr. sktn. A. Krausas, 
PLSS Australijos Rajono Va
das ir Melbourne Skautininku 
Ramovės Pirmininkas.

Mūsų Židinio nuoširdžius 
narius Bronislavą ir Emanu
elę Pankevičius bei artimuo
sius, giliam skausme, motinai 
REGINAI PANKEVIČIENEI 
miras, broliškai užjaučia ;

Melbourne Senųjų Skautų 
’‘Liepsnojančios Lelijos” Ži
dinys. °

LIETUVIAI KRISTAUS
KARALIAUS PROCESIJOJE

Hobartas. — Penkių lie
tuvių grupelė didžiulėje Kristaus 
Karaliaus šventės procesijoje at
kreipė į save ne tik didžiulės mi
nios, bet laikraštininkų ir fotogra
fų akis. Tautiniais rūbais pasipuo
šusi p. M. Vaičiulevičienė nešė lie
tuviškais ornamentais siuvinėtą 
pagalvėlę (p. T. Truchanienės dar
bo), ant kurios buvo pritvirtinta 
meniškai drožinėta medinė Auš
ros Vartų Koplytėlė su Dievo Mo
tinos skulptūra viduje (p. A. Kant- 
vilo darbo). Pagalvėlė buvo per
juosta tautinių spalvų kaspinais, 
kuriuos nešė balta.^ pasirėdžiusios, 
su rūtų vainikėliais ant galvų, mer
gaitės G. Valuckaitė, R. Milinkevi- 
čiutė ir berniukai A. Milinkevičius 
ir J. Kožikas.

Kaip žinome, Lietuvoje privačios 
žemės ūkio nuosavybės jau nebėra 
— visi ūkininkai suvaryti į kolū
kius. Dabar atėjo eilė jų namų ir 
sodybų griovimui — pradėtos sta
tyti grupinės gyvenavietės. Iš Do
tnuvos pranešama, kad LTSR Mok
slų Akademijos ekonomijos insti

tutas paruošė Dotnuvos rajono “Au
šros” milijonieriaus kolūkio gyven
vietės planą. Pagal šį planą 26 na
mai jau pastatyti, ir juose jau įsi
kūrė keletas šeimų, šiais metais 
bus perkeltos dar 21 šeima. Arti
miausiais metais čia bus įkurdin
tos 624 kolūkiečių šeimos. Prane
šime kalbama, kad po kelerių me
tų “Aušros” kolūkis “pavirš tikru 
miesteliu”.

Nevisur galės būti pastatyti nau
ji namai. Agitatoriai perveš senus 
namus į grupines gyvenvietes jų 
nesuardydami. Esą, net medžiai, 
ir tie bus perkelti drauge su na
mais....

Naikinamas lietuviškumo pagrin
das. Naujasis bolševikinis planas 
baigti Lietuvos žemės ūkio kolek- 
tyvinimą paliečia ne tiktai ūkinin
kų sodybas ir namus, bet ir pačią 
lietuvišką sielą su jos giliausiais 
pagrindais. Sugriaunant sodybas 
sunaikinami seni žemės ūkio dar
bų įrankiai, baldai, kraičių skry
nios, sodybų kryžiai ir sesių dar
želiai. šituo reiškiniu susirūpino 
net tokia bolševikinė įstaiga, kaip 
LTSR Mokslų Akademijos istori- 
jos ir teisės institutas. Jis kart
kartėmis pasiunčia į kaimą savo 
etnografijos skyriaus ekskursijas 
gelbėti tai, kas dar galima išgel
bėti

Tokiu darbu tektų tik apsidžiaug
ti, jei jis būtų moksliškai dirbamas. 
Pagal Vyšniauskaitės pasakojimą 
etnografinis skyrius rūpinasi ty
rinėjimu darbo įrankių, valstiečių 
šeimos buities, papročių, švenčių,

užrašinėjimas žodines liaudies kū
rybos, kaip dainų, pasakų ir kt. 
Deja, be savo tiesioginio darbo, 
tenografinio skyriaus darbuotojai 
turi dirbti daug bolševikinio pro
pagandinio nieko. Jie turi stebėti 
ir fiksuoti kolūkinio kaimo gyve
nimą analizuoti “socialistinės bui
ties ir kultūros formavimo reiški
nius” ir nustatyti, “ką lietuvių 
tauta įneša į bendrą tarybinių tau
tų socialistinės kultūros lobyną”. 
Šį savo uždavinį jie atlieka bolše
vikiniais metodais. Vyšniauskaitė 
pasakoja apie “Aušros” kolūkietę 
Kotryną Montvilienę, 63 m. am
žiaus moterį, ši moteris neraštin
ga, džiaugiasi “savo laimę suradu
si kolūkio kiaulių fermoje”. Iš to 
daroma išvada “apie valstiečio dva
sios persilaužimą”. Nepaisant šio 
propagandinio šlamšto, šis darbas 
vis tik gali turėti naudos Lietuvos 
tenografijos ir istorijos mokslui, 
jei bus užfiksuotas vienas iš tra
giškiausių Lietuvos istorijos mo
mentų ir išgelbėta nuo pražūties 
archeologinė ir tautosakos medžia
ga. Jei tikėti Vyšniauskaitės pa
reiškimu, šiuo metu visa ekspedi
cijos parvežta medžiaga, kaip liau
dies audinių pavyzdžiai, tautinių 
drabužių piešiniai, liaudies archi
tektūros brėžiniai, planai, foto nuo
traukos, yra tvarkomos ir bus pa
naudotos T. Lietuvoj mokslo aka
demijos istorijos ir teisės institu
to mokslo thiamiesiems darbams, 
spriandžiant lietuvių tautos etno
grafines problemas. E.

KARALIAUS MINDAUGO 
INSTITUTAS

suruošė paskaitą: „Prūsų arba Ma
žosios Lietuvos likimas amžių bė
gyje.” Prelegentas — Br. Zume
ris. (j)

1953 m. lapkričio 18 d.

NAUJAS A.L.B. 1 
KRAŠTO VALDYBOS .

PIRMININKAS . ■
Justas Vaičaitis, išbuvęs nuo į

1950 m. A.L.B. Krašto Valdybos -■-$
pirmininku, dėl išvykimo Į USA, į

š. m. spalio 23 d. iš ALB Krašto |
Valdybos pasitraukė.

A.L.B. Krašto Valdybos pirmi
ninku išrinktas Vytautas Simniš- 
kis. Į Valdybą nariu įėjo pirma
sis kandidatas Vytautas Doniela.

A.L.B. Krašto Valdybą sudaro: 
Vytautas Simniškis, pirmininkas; 
Balys Barkauskas ir Leonardas 
Karvelis, vicepirmininkai; Hefnri- ,Į 
kas Kmitas, sekretorius; Simas 
Grina, iždininkas; Jurgis Bistric- 
kas, narys švietimo ir kultūros rei- • 
kalams ir Vytautas Doniela, narys 
socialiniams reikalams.

A.L.B. Krašto Valdyba ;

Pasikeitė “Mūsų
Pastogės” redaktoriai )

Rašytojas Juozas Žukauskas nųp..<}’-.
š. m. lapkričio mėn. 11 d. pąri-'
traukė iš “M.P.” redaktoriaus pa- 
rengų. A.L.B. Krašto Valdyba jo 
atsistatydinimą priėmė ir nauju, 
redaktorium pakvietė žurnalistą 
Jurgį Kalakauską-Kalakonį.

A.L.B. Krašto Valdyba dėkoja 
p. J. Žukauskui už jo darbą bere
daguojant “M.P.”, tikėdama jį ir 
toliau būsiant artimiausiu mūsų 
bendruomenės spaudos bendradar
biu ir linki jam didžiausios gero
vės jo asmeniškam gyvenimui.

Visi i BALTIEČIŲ BALIŲ 
š. m. lapkričio 28 dieną

GRACE BROS. AUDITORIJOJ
Broadway, Sydney

Bilietai gaunami ir vietos užsisakomos pas J. Rugelį, 
spaudos kioske ir pas L. žigaitį, 57 Horton St., Bass 
HM1

Baliaus pradžia 8 vai. vakaro

PHILIPS

I
 J. & S. SHATIN |

Barristers and Solicitors |
ADVOKATAI |maloniai praneša, kad jų įstaiga dabar randasi $

90 COLLINS STREET, MELBOURNE |

(Tarp Russell ir Exhibition gatvių)
Telefonas: Central 1146 Jj* Minstrel

PHILIPS (DAINIUS)
Jusu Pasirinkimui
9 Dekoratyvines Lempos!

! GERIAUSI ŠVEICARU LAIKRODŽIAI IR
I BRANGENYBĖS
1 — Europietiškas patarnavimas —

SWISSEX Co.
- Pasaulinio mąsto laikrodžių ir brangenybių prekyba
! 3 aukštas, 182 Collins Street,
I M e 1 b o u r ne, Vic.
Į Sutaupysi pinigą pirkdamas pas mus.
; Pasinaudok mūsų “Pay — as — you — wear” schema.
’ Užsakymai paštu priimami iš visos Australijos.
Į Deimanto, vedybų žiedai, aukso ir kitokios brangenybės,
; papuošalai.
i Viskas gaunama įmokant depozitą.
J Ateina Kalėdos — atsimink savo artimuosius.
J Krautuvė atdara kasdidn iki 6 vai. vak. ir šeštadieniais
• 10-12 vai.

ŪKININKAS ŪKININKAS
Reikalingas ūkininkas mišriam ūkiui prižiūrėti gra

žioje MORNINGTONO kurortinėje apylinkėje, prie pat 
jūūros kranto.

Puikios galimybės darbščiai šeimai su vaikais. Duo
damas butas ir ūkio produktai.

Ūkis nedidelis: apie pora kandy, kiaulių, vištų, žųaų, 
šiek tiek daržo ir sodo.

Pageidaujama, kad žmona galėtų dirbti namų ruošoje 
už atskirų atlyginimų.

Darbas yra pastovus ir užtikrintas!
Kreiptis asmeniškai: Mr. A. Bakaitis, 3 Railway 

Grove, Mornington, Vie., arba susitarti telefonu Nr. 121 
(tarp 8-6 vai.).

Namų vidaus dekoravimo specialistai pa
rinko spalvas ir Philips sukūrė aparatą, 
apimanti visus paskiausius elektroniškus 
reikalavimus tobuliausiam klausymui. 
4 naujausiai patobulintos lempos ir spe
cialūs laidai suteikia puikiausią balso 
pilnumą ir skambesį. Už nuostabiai žemą 
kainą — 20 ginių — pasiūloma tikrai 
didelė vertė. Apžiūrėkite tuoj šį patogų 
spalvingą aparatą. Visuomet teikiamos 
lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Kaina 20 ginių.

• MODRN. DRA
MBLIO KAULO

• RIEŠUTO MED
ŽIO

• BURGUNDIJOS 
VYNO

• EMALINIO 
BALTUMO

• PASTELINIO
ŽALUMO

• ŠV. ŽALSVO
RAUSVUMO

• TASCANIJOS 
RAUDONUMO

• LENGVO MĖ
LYNUMO

• ANGLIES JUO
DUMO

SKELBIMAS

BIBLIJOS TYRINĖTO
JU GARSINIMAS (1)

Apie šitą žemišką planetą, ant 
kurios mes gyvename, Pranašas 
Izaijas sako: “Nes štai ką sako 
Viešpats, kurs sutvėrė dangų, Die
vas, kurs padarė žemę ir ją sut
varkė, jis Jos kūrėjas; jis ne vel
tui ją sutvėrė, jis padarė ją, kad 
būtų gyvenama.” (Iza. 45:18.) Ki
tas iš Bibilijos pranašų sako mums, 
kad “žemė pasilieka per amžius.” 
(Pam. 1:4.) Jėzus, Savo Pamoks
le ant Kalno, tarė: “Palaiminti ra
mieji, nes jie paveldės žemę.” Visi 
šitie tekstai parodo, kad Dievas 
nėra nutaręs sunaikinti pačią žo
dinės prasmės žemę; nes ji bus 
naudojama kaip namai žmogui.

Žodis “pasaulis” yra naudojamas 
Bibilijoje tokioje pat prasmėje, ko
kioje mes šiandien dažnai naudoja
me tą žodį; jis nereiškia žemę, bet 
žmonių susivienijimus ant žemės 
— abelnai visuomenę. Jei, pavyz
džiui, mes skaitome, kad pasau
lis yra labai sujaudintas ar supur
tytas politikos būkle Vokietijoje, 
ar Italijoje, arba Ispanijoje, mes 
juk nemanome, kad tikrieji kalnai 
apvirsta; arba, kad žemės pluta 
yra kaip nors paliesta.

Bibilija naudojasi tokios pat pra
smės kalba, kuomet pranašauja 
apie varginančias sąlygas, kokios 
pasirodys šio amžiaus pabaigoje; 
nes'tokiais įvykiais esamoji visuo
meninė santvarka turės būti su
naikinta, kad pasidarytų vietos 
Mesijinei Karalystei.

Be to dar terminas “pasaulis” 
naudojamas Biblijoje atžymėjimui 
amžiaus gadynės. Biblijoje yra pa
žymėti keli amžiai arba “pasau
liai.” Pavyzdžiui mums pasakyta 
apie pasaulį, kuris pasibaigė tva
no metu— pati gi žemė tuomet 
nebuvo sunaikinta. Biblija dar kal
ba apie kitą pasaulį, prasidėjusį 
po tvano, ir kuris bus sunaikintas 
antrąjame Kristaus čia buvime. 
Ir yra dar kitas pasaulis, kuris 
prasidės su šio amžiaus “pabaiga.” 
šitas matomasis pasaulis bus įkur
tas Mesijinės Karalystės veikimu.

(Bus daugiau)

A.L.B. Krašto Valdyba

★

PASISVEIKINANT
Pradėdamas “Mūsų Pastogės” 

redagavimą žinau gerai, kad suti
ksiu sunkumų ir susidursiu su klau
simais, kuriuos tinkamai išspręsti 
nebus lengva. Todėl neužsianga
žuoju ir nieko neprižadu, išskyrus 
tai, kad stengsiuosi savo darbą ga
limai geriau atlikti.

Laikraščio turiningumas daug 
priklauso nuo bendradarbių. Todėl 
nuoširdžiai kviečiu visus “M.P.” 
bendradarbius ir toliau rašiniais 
turtinti savo laikraštį, o tuos, ku
rie ligšiol dar nebuvo įsirikiavę 
į bendradarbių eiles, prašau tai pa
daryti dabar. Neužmirškime — 
tik sutelktinėmis jėgomis galim® 
padaryti laikraštį įdomų.

šia proga dėkoju buv. “M.P.” re
daktoriui rašytojui — laikraštinin
kui Juozui Žukauskui už linkėji
mus ir sugestijas, bet nesų.nuomo- 
nės, kad bendruomenės laikraštis 
turėtų tenkinti “partijų progra- j
mas ir paskirų veikėjų ambicijas”. -J

Jurgis Kalakauskas |

IŠVYKO KUN. BAČINSKAS
Hobartas.— Išbuvęs Ho- •|

barte 5 mėn, kun. P. Bučinskas iš- *
vyko atgal į Canberra. Hobarto |
lietuviai turėdami vietoje savo ku- •'$
nigą kiekvieną sekmadienį gausiai j
rinkosi į pamaldas, kurių metu |
gražiai giedodavo lietuviškas gies- |
mes ir turėdavo progos pasiklau- |
syti turiningų pamokslų. Kun. Ba- u
činskas savo didele tolerancija ir 
aukštu išsilavinimu vietos lietu- 
viamš paliko negreit išdilstantį X 
įspūdį. Hobarte buvimo metu jis
sutuokė pirmą vietos lietuvių po- /, :^ 
rą, pakrikštijo du katechumenusf^£ 
padėjo suorganizuoti Arkv. J SkvięMį 
recko minėjimą, lietuvių pasirq^^Wf- 
mą Kristaus Karaliaus procesijoj' ’ ‘v 
ir aplankė visus be išimties lietu*-i! '
vius ne tik Hobarte bet ir Laun- ,'1 .-i 
cestone, New Norfolke ir kitur, X? 
suteikdamas įvairių patarimų ir J
patarnavimų. Glaudžiai bendradar- §
biaudamas su vietos ALB Apylin- y
kės Valdyba per trumpą laiką pa
sidarė nepakeičiamas Valdybos pa- 
gelbininkas ir bendruomenės dar
bininkas. Prieš išvykdamas iš Ho
barto kun. Bučinskas suruošė 
trumpas rekolekcijas su bendra 
išpažintim ir komunija. A.L.B. 
Valdyba visus bažnyčioje dalyvavu
sius pakvietė bendrų pusryčių, ku
rių metu kun. Bučinskas ir Apyl. 
Pirmininkas pasikeitė atsisveikini
mo kalbomis. Pusryčių stalas buvo 
praturtintas lietuviškomis, p. Sil- 
vestravičienės pagamintomis ba- 
rankomis. Išvykstančiam kunigui 
ALB Apyl. Valdyba įteikė kuklią 
dovanėlę. — AK.

Gaunamas visose radijo krautuvėse, muzikos instrumentų 
parduotuvėse ir universalinėse krautuvėse.

PHILIPS RADIJAS . GARSUS KAIP IR
PHILIPS LEMPOS!

Norėdami gauti daugiau pana
šaus turinio spausdlnių, gauąite 
veltui, kreipkitės: Lithuanian Bi
ble Student Association, 3444 S. 
Lituanica Ave., Chicago 8, Ill.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert str., Leichhardt, Sydney, 
for the Publisher, Justinas 
Vaičaitis, as President of the 
Australian-—Lithuanian Com- 
Darlinghurst, Sydney, N.S.W.
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