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Vasario 
16-toji

Trisdešimt šeštąjį kartą šven
čiame vasario 16 — Lietuvos Ne

priklausomybės paskelbimo sukak
tį. Tik, deja, šią laisvės šventę 
mes minime dabar su gedulu ap
gaubtomis vėliavomis, būdami 
atskirti geležine uždanga nuo sa
vo gimtosios žemės.

Šiemet laisvės metines šven
čiame jau šviesėjančiomis ap
linkybėmis, nes pataikavimų lai
kai mūsų tėvynės pavergėjams jau 
baigėsi ir supratimas kur yra tau
tų ir žmonių vergijos šaltinis vi
suotinai auga. Būkime tikri, kad 
ateis laisvės diena, tik mes išlai
kykime tautinę sąmonę, semdamie
si stiprybės iš mūsų garbingosios 
praeities. Branginkime savo kal
bą, savo gražias tautines tradici
jas, savo spaudą ir būkime pasi
ruošę sudėti visas aukas, kurių 
kova už tautos laisvę iš mūsų pa
reikalautų.

Kai galvojame grįžti į tėvynę, 
neužmirškime savęs paklausti, kas 
praskins mums kelią, kas iškovos 
tą laisvę. Yra dėsnis, nemažiau 
kietas už mūsų troškimus, kad 
tautoms laisvės niekas nepadova- 
no-ja, o reikia ją patiems iškovoti 
ir išlaikyti. Galima pasinaudoti 
palankiomis kitų sudarytomis są
lygomis ir patogiu tarptautinės 
politikos momentu, galima atsi
remti i draugingus talkininkus, — 
bet už savo tautos laisvę ir ne
priklausomybę lemiamai reikia 
aukotis patiems.

Nebūkime tie, kurie sočios ir 
saugios buities užliūliuoti tik lau
kia laisvos tėvynės ir laivo, ku
ris patogiai per ramius vandeny
nus nuvežtų į gimtosios šalies 
uostą. Šitokių vilčių liūliuojami 
mes su kiekviena diena tolsime 
nuo didžiosios idėjos ir vis labiau 
pamiršime tikrąją vasario 16 
Dienos prasmę. *Ir mes pamiršime, 
kad didžioji mūsų tautos dalis te
bėra pačiame tos kovos, kovos dėl 
tėvynės laisvės sūkuryje.

Lietuvos istorija, kurios vienas 
gražiausių momentų yra vasario 
16 Dienos aktas, įpareigoja mus 
neužleisti to kovos baro, kuriame 
turi dalyvauti visa tauta.

Mes turime jausti atsakomybę 
prieš kraštą, kuris šiandien labai 
sunkiose sąlygose veda didvyriš
ką kovą su okupantu.

Mes turime teisingai įvertinti 
esamą padėtį, ypač tarptautinę 
pasaulinę padėtį ir aktyviai įsi
jungti į visų jėgų visumą, kurios 
šiandien vis labiau organizuojasi 
bendrai kovai prieš komunizmą.

Kalbant apie kovas dėl tėvynės 
laisvės, vis reiktų grįžti į anuos 
metus, kada buvo paskelbtas Ne
priklausomybės Aktas. Reiktų pri
siminti Lietuvos Tarybos drąsą ir 
ryžtą šitą Aktą pasirašyti ir pa
skelbti, kada krašto viduje ir ap
linkui siautė ginkluotos svetimos 
kariuomenės, tykojusios atgims
tančios Lietuvos lasvės žiedą iš 
šaknų pakirsti. Ypatingai šitai 
svarbu atsiminti, kadangi nei 
Taryba, nei vėlia i pirmoji vyriau
sybė neturėjo savo žinioje nei 
vieno ginkluoto būrio, prieš prie
šų divizijas pasiųsti ir deklaruo
tąją laisvę ir nepriklausomybę ap
ginti. Ir tiesa yra tai, kad Ne
priklausomybės aktas faktiškosios 
laisvės kraštui dar nesuteikė. Jis 
buvo tas šviesus ir prasmingas 
simbolis, tas uždegąs kraują ir 
pažadinąs protus šauklys. Nepri
klausomybės Aktas! buvo ta amži
noji ugnis, mūsų širdyse ir šian
dien laisvės ir nepriklausomybės

gaisru liepsnojanti.
Nepriklausomybės Aktą paskel

bus (ir kaimynams nenorint jo 
pripažint)!, rinkosi savanoriai iš 
kaimų ir miestų, stojo vyrai į 
karių pulkus ir apgynė Lietuvos 
Nepriklausomybę. Nepriklausomy
bės Aktą pasirašė 20 Lietuvos 
Tarybos narių, o jų parašus pa
tvirtino savo krauju tūkstančiai 
savanorių.

Pažvelkime j Nežinomojo Karei
vio kapą Vytauto Didžiojo mu
ziejaus sodelyje Kaune ir įsiskai
tykime į užrašą:

MES ŽUVOMB, KAD JŪS 
LAISVI GYVENTUMĖTE.

Žuvusiems dėl Lietuvos Laisvės Paminklas Kaune.

“Kiekvienas pajuskime, kad dalelė pareigos ten
kančios Tautai išsilaisvinimo kovoje, tenka mums 
kiekvienam atskirai pakelti ir dėlto, siekdami grei
tesnio išsilaisvinimo, ryžtingai ja pakelkime!

Vasario 16-oji tesujungia mus dar ryžtinges
niam ir vieningesniam veikimui Lietuvos išlaisvi
nimo kovoje!

Kenčiančios Lietuvos sūnūs, būkime stip
rūs šioje kovoje!”

(Iš pogrindžio spaudos — “Nepriklausoma Lietuva” 
1944 įji. Vasario 16 d., Nr. 3/39.)

....................BRANGŪS TAUTIEČIAI..................
NEPRIKLAUSOMYBES ATGAVIMO 36—JŲ METINIŲ SU

KAKTUVIŲ PROGA, ALB KRAŠTO VALDYBA SVEIKINA AUS
TRALIJOS LIETUVIUS IR LINKI VISIEMS NEPALŪŽTI DVA
SIOJE, NENUSTOTI VILTIES IR BŪTI KIEKVIENU METU PA- 
S1RUOŠUSIEMS TAI DIENAI, KADA TĖVYNĖ VĖL PAŠAUKS 
MUS.

16 VASARIO NEPRIKLAUSOMAIS LAIKAIS BUVO GRA
ŽIAUSIA IR DŽIUGIAUSIA MŪSŲ TAUTINĖ ŠVENTE. TOKIA JI 
TURI LIKTI MUMS IR TREMTYJE. TOS DIENOS DIDŽIOJI PRAS
ME TELYDI MUS VISOSE MŪSŲ TREMTIES GYVENIMO DIENO
SE IR TESTIPRINA MŪSŲ PASIRYŽIMĄ IR ATSIDAVIMĄ TĖVY
NES REIKALAMS.

ALB Krašto Valdyba.

NEPRIKLAUSOMY
BĖS ŠVENTĖ SYD- 

NĖJUJE
Vasario 14 d. Sydnėjuje Ne- 

priklausomybėės 36 m. sukakties 
minėjimas pradėtas pamaldomis 
St. Benedict’s bažnyčioje. Pamal
das atlaikė ir pasakė šventei pri
taikytą pamokslą kun. P. Butkus. 
Pamaldose dalyvavęs Sydnėjaus 
archivyskupo atst. rev. A.J. Bird, 
savo žodyje į lietuvius palietė 
mūsų tautos tragediją ir tremties 
prasmę. Parapijos salėje įvyko 
minėjimas. Scena buvo papuošta 
vėliavomis ir tautinėmis proble
momis. Prie didžiosios vėliavos 
stovė.jo skautų garbės sargyba.

Minėjimą atidarė Sydnėjaus 
apylinkės pirm. Donatas Karosas. 
Pagerbus žuvusius už Lietuvos 
laisvę, paskaitą skaitė Almis Jū- 
ragis. Jis gerai paruoštoje paskai
toje išryškino laisvės kovos pras
mę ir atskiro tautos nario parei
gas ir uždavinius kovoje dėl Lie
tuvos nepriklausomybės. Gautus 
sveikinimus 16 Vasario proga 
perskaitė Alg. Bučinskas.

Meninėje dalyje Vilnonis padai
navo dvi dainas, V. Grybaitė pa
skambino pianinu, R. Jaselskis, 
Daliutė Grosaitė, Antanina Lau
kaitytė ir jauniausias Kęstučio 
Dr-vės skautas Romukas Miliaus
kas padeklamavo eilėraščių.

Irena Viįnonytė nuotaikingai 
paskambino Šumano “Novelet” ir 
Čiurlionio “Nokturno”. Kęstučio 
Dr-vės skautai, vadovaujami Ri
chardo Jaselskių, pasirodė s,u 
vaizdeliu “Katinai”. Karštais plo
jimais sutiktas ir palydėtas B. Ki- 
verio vadovaujamas dvigubas 
kvartetas padainavo 4 lietuviškas 
dainas: Jaunimo giesmė; Oi žiba 
žiburėlis; Oi liūdna, liūdna ir Pa
jūriais dainą, šventė buvo gerai 
suorganizuota ir programa įvairi.

Vėliau minėjimo dalyviai pra
leido keletą valandų besišnekėda
mi prie alaus ir limonado stiklo.

Minėjime dalyvavo apie 450 
žmonių. Minėjimą organizavo Syd
nėjaus, Bankstowno ir Cabramat- 
tos apylinkės.

Buvo platinami Tautos Fondo 
pasai ir ženkliukai ir daugelis su
simokėjo solidarumo mokestį.

VIZITUOS IR GIBRALTARĄ.
Londonas patvirtina faktą, kad 

Anglijos karalienė gegužės mėn. 
10 d. vizituos anglų valdomą Gib
raltarą, nežiūrint į tai, kad Ispa

nijos vyriausybė šitam vizitui prie
šinasi. Ryšium su numatomu vi
zitu, Ispanijoje buvo kilę protes
to demonstracijų, kur aktyviau
siai reiškėsi studentija.

NAUJI ANGLŲ PREKYBININ
KŲ BŪRIAI VYKSTA Į SOV.

SĄJUNGĄ
Galimybės padaryti gerą “biz

nį” su Sov. Sąjunga iššaukė gyvą 
susidomėjimą Anglijos vyriausy
bėje ir prekybiniuose sluogsniuo- 
se. Objektas—400 mil. svarų ster
lingų pareikalaus ilgų derybų ir 
ryšium su tuo į Maskvą vyksta 
naujos anglų prekybinės delega
cijos.

4 DIDIEJI 
NESUSITARIA

Berlyno konferencijoje JAV., 
Anglijos, Prancūzijos ir Sov. Są
jungos užsienių reikalų ministe
rial, po trijų savaičių tebėra dar 
vis pasiūlymų ir kontra pasiūly
mų būklėje. Nieko nepadeda ir 
slapti posėdžiai, nei šaunūs priė
mimai ambasadose. Tai ką pasiū
lo Dulles Bidault arba Edenas 
netinka Molotovui. O kai savo pa
siūlymus padaro Molottovas — 
anie 3 Didieji šiaušiasi.

Molotovas vis tebeperša kom. 
Kiniją “penktu didžiuoju" pasau
lio problemoms spręsti ir vis rei
kalauja vakariečius atsisakyti nuo 
Europos Ginybos Bendruomenės 
ir Vokietiijos ginklavimo. Vaka
rai, ypač Dulles su tuo griežtai 
nesutinka.

Molotovo pasiūlytas Europos 
kolektyvinio saugumo planas sa
vo pagrinde siekia Amerikos iš
jungimo iš Europos reikalų svars
tymų ir sprendimų. Bet Prancū
zijai ir Anglijai šiuo metu toks 
Molotovo pasiūlymas nėra priim
tinas.

Sov, Sąjunga taip pat siūlo, ati
traukti okupacines pajėgas iš Vo
kietijos per 6 mėn. Dulles siūlo 
atitraukti okupacines pajėgas ir 
iš Pabaltijo kraštų.

Po ilgų diskusijų Molotovo 
Europos kolektyvinio saugumo 
paktą JAV, Anglija ir Prancūzija 
vienbalsiai atmetė.

Reuterio Berlyno koresponden
tas^ komentuodamas Molotovo pla
ną, sako, kad tas planas Europo
je neturi pritarimo, nes Moloto
vas aiškiai davė suprasti, kad 
Europos kolektyvinio saugumo 
paktas tol negalės pradėti veikti, 
kol egzistuos Atlanto Ginybos 
Sąjunga. O europiečiai, esą, kaip 
tik nenori, kad šita sąjunga išir
tų.

KARALIENĖ
VIZITUOJA N.S.W.

Anglijos karalienė su savo vy
ru Edinburgho kunigaikščiu lan
ko N.S.W. valstijos miestus. Net 
mažiausiose Vietovėse karališka
jai porai pravažiuojant susirenka 
tūkstančiai žmonių, o miestuose, 
papuoštuose vėliavomis ir emble
momis, minios sukelia karštas ova
cijas.

įspūdingiausias sutikimas buvo 
Australjios sostinėje, į kur kara
lienė atvyko vasario 13 d. Can- 
beroje, kur gyventojų tėra apie 
28.000, karališkąją porą sutikti 
buvo susirinkę per 100.000 žmo
nių.

Karalienę pasvteikino general 
— gubernatorius (Sir William 
Slim) ministeris pirmininkas (Mr. 
Menzies) ir kabineto nariai.

Wagga parodos aikštėje abo- 
ridžinai pademonstravo karališką
ja: porai boomerangų svaidymą, 
buvo suruoštos Australijoje gar
sios medžių kirtimo varžytynės 
ir kt.

Canberroj Karališkoji pora vie
šės 4 dienas.

1



2 MOŠŲ PASTOGfi 1954 m. vasario 16 d.

Rezistencijos Sąvoką
Dr. A- J. GREIMAS.

Du žodžiai — pogrindis ir re
zistencija — buvo pradėti varžo- 
viškai vartoti, norint nusakyti 
jais paskutiniojo pasaulinio karo 
metu okupuotuose kraštuose su
sidariusius (sąjūdžius, pasiryžu
sius kovoti už savo šalies ar pa
saulio išlaisvinimu. Praktiškasis, 
empirinis (patyrimu pagrįstas) 
anglo — saksų genijus jiems pa
vadinti surado UNDERGROUND 
(pogrindis) terminą. Iš tiesų, ar 
konspiratyvinė, tiesioginė akcija 

ne geriausiai charakterizuoja šiuos 
savanorius talkininkus akyse tų, 
kurie kariauja po atviru dangu
mi? Okupuotoji, priešo išniekin
ta, savitarpio ginčų plėšoma Pran
cūzija davė prislėgtam pasauliui 
RESISTANCE sąvokų. Rezisten
cija (priešinimasis) — tai nėra 
tik pogrindinė naudinga akcija, 
bet yra ypač toji žmogaus ir vi
sos tautos atspara, toji visiškai 
nauja moralė įtampa, gimdanti 
dvasinio ir fizinio pasipriešinimo 
judėjimą.

Rezistencija, tad, nėra konspi
racija, o tai, kas konspiraciją 
grindžia individe ir tautoje. Tai 
pagrindinė individo laikysena gy
venimo ir mirties atžvilgiu, tai 
originalus, įtemptas moralia kli
matas, kuriame tauta, istorijos 
supurtyta, įgauna naujų savo ga
limybių, savo naujo likimo sąmo
ne- Rezistencija — tai "pasaulė
žiūra,” įgalinanti žmogų jsipras- 
minti tautinėje kovoje, iškelianti 
tautą į istorinio veiksnio lygmenį.

Aišku, kad rezistencija, savo 
padarinių prasme, gali būti tiesio
ginė — kai ginkluotas kovotojas 
turi prieš savo priešą, arba ne
tiesioginė — kai rezistentas pa
sistato tikslą žadinti tautiečių 
kovinę sąmonę ar demoralizuoti 
priešą. Tačiau iš esmės rezisten
cija visų pirma yra laisvo žmo
gaus apsisprendimo aktas, auten
tiškas Žmogaus užsiangažavimas, 
pasisakant prieš pasenusias ar 
primestas vertybes ir už tam tik
rą, pačiame apsisprendimo akte 
implikuotą vertybių sistemą. 
Prieš pavirsdama akcija, rezis
tencija yra pasirinkimas ir pasi
sakymas.

*
Tauta niekados neveikia visa iš 

karto, Atskirais istorijos momen
tais ji įsikūnija ir pasireiškia per 
individus, grupes ar socialines 
klases. Ir tautos gyvybingumą 
geriau žymi ne individų ar ją re
prezentuojančių grupių tęstinu
mas, o jos turimi eventualių pa
kaitų rezervai. Vienas iš rezisten
cinių laikotarpių paradoksų ir yra, 
būtent tas charakteringas faktas, 
kad ramiais taikos, atoslūgio me
tais tautai vadovaują kadrai ta- 
žniauslai pasidaro visiškai netin
kami — dėl savo įgytų įpročių, 
dėl gyvenimo sąlygų bei tempą 

neatitinkančios galvosenos — nau
jam tautos avangardui vadovauti.

Tautos išlikimo problema to
kiais atvejais gali būti statoma 
siaurame, konkrečiame plane: ar, 
sugriuvus normaliai tautinių kad
rų rekrutavimo sistemai (per val
stybinį aparatą, per politines par
tijas ir t.t.), atsiras pakankamas 
ir pajėgus pakaitas iš nepasiruo
šusių ir nekvalifikuotų savanorių 
(iš Romos cincinnatų, metančių 
žagres, iš poetų, pamiršusių dai
nas apie “mergeles ir darželes” 
ir kt.), drįstančių išstatyti save 
“rimtų” žmonių pajuokai ir atsi
sakyti nuo ramaus darbo ir gyve
nimo.

Tuo, kas iki šiol pasakyta, no
rima išryškinti, kad, pirma, rezis
tencinis judėjimas yra, gyvos tau
tos rėmuose, spontaniškas ir ne
išvengiamas naujų žmonių sąjū
dis, ir, antra, kad šis sąjūdis, kaip 
tam tikro .išimtinio istorinio mo
mento augščiausių tautinių sie
kimų išraiška, yra ypatingai re
prezentatyvus tautos gyvenimo 
veiksnys.

*
Tačiau šis rezistencijos įpras

minimas tautinės istorijos vyks
me dar toli gražu neišsemia viso 
rezistencijos sąvokos turinio. Tiek 
rezistencinis apsisprendimas, tiek 
ir rezistencinė veikla giliai pažy
mi kovai užsiangažavusį individą. 
Jei rezistento veikloje dažnai, at
rodo, vyrauja pragmatizmo (prak
tinę vertę laikymas tiesos kriteri
jumi) ir EFFICIENCY (veiks
mingumo) elementai, tai būtų 

klaidinga ar bent paviršutiniška 
matyti joje veiksme gimstančią 
ir besiformuojančią moralių verty
bių sistemą.

Kategoriškas ne! — tartas, pro
testuojant prieš Istoriją ir jos 
sukurtą jam, kaip žmogui ir kaip 
tautiečiui, nepakenčiamą buitį — 
padaro iš fabriko darbininko ar 
įmonės tarnautojo maištininką. 
Žmogus, išgyvendamas savo "re
zistencinę situaciją," neigia tai, 
kas yra, vardan to, kas bus. Sa
vo pasąmonėje jisai yra tasai, ku
ris buvo pašauktas griauti dievus, 
stabus ir kasdienį melą. Bet, iš 
kitos pusės, rezistentas, atmesda
mas praeitį ir neigdamas dabartį, 
jaučiasi staiga visai laisvas. Lais
vas kurti naują pasaulį ir naują 
laisvą žmogų, kuriais jis jau da
bar tiki.

Gilesnė rezistencinio judėjimo 
analizė išryškina visai originalų 
šios rūšies sąjūdžių bruožą, kuris 
griežtai juos išskiria iš kitų, po
litinių ar kultūrinių susigrupavi- 
mų tarpo: rezistentus jungia vie
nas tikėjimas ateitimi, ir rezis
tencinis sąjūdis yra religinė kon
gregacija su savo kankiniais, sa
vo askėze (išsižadėjimu), savo 
heroiškų žygių mistika. Tai tikė
jimas be dievų ir be dogmų. Re
zistencinė patirtis gaubiama tam 
tikros specifinės jausminės atmos
feros, kurioje kuriamos naujos 
žmogiškos vertybės, kurioje išgy
venama ir gimsta pasaulėžiūra.

*
“Rimti” žmonės turi pagrindą 

su nepasitikėjimu žiūrėti į rezis
tencinį judėjimą. Niekas jų gy
venimo ir galvosenos būduose ne
buvo įpratinęs jų rimtai žiūrėti į 
šį naują, audringą elementą, ne
mokantį savo veikloje laikytis nei 
politinio nei socialinio žaidimo tai
syklių, veikiantį politinėje srity
je, o atsisakantį save laikyti po
litine partija, nieko neatstovau
jantį, o norinti kalbėti tautos var
du.

Tradicinės partijos negali su
prasti šio idėjiškai-politinio lais
vės kovos kūdikio ir įžiūri jame 
konkurentą. Iš tikrųjų gi trumpa 
bet turtinga rezistencijos istorija 
rodo, kad rezistencija dar nėra 
sužlugdžiusį jokios politinės par
tijos. Rezistencinį sąjūdį suprasti 
galėtų nebent Katalikų Bažnyčia, 
jei jos atmintyje dar tebegyva 
Kovojančios Bažnyčos tradicija.

Rezistencija tegali pasitikėti 
tiktai savimi.

(Santarvė.)

KAIP DIRBA KERS 
TENO KOMISIJA

Po ministerio P. Žadeikio savo 
pareiškimus pateikė Latvijos ir 
Estijos diplomatiniai pasiuntiniai 
JAV—se ir kiti liudininkai, tarp 
jų buv. Lietuvos krašto apsaugos 
min. gen. K. Musteikis, Dr. M. 
Devenis, išvežta su pirmaisiais 
transportais masinių deportacijų 
metu į Sibirą vilnietė Galinska 
etc.

Dr. Myk. Devenis buvo depor
tuotas Vorkuton ir ištrėmime iš
laikytas porą metų. Pernai jis bu
vo apklausinėtas spec. Jungtinių 
Tautų komisijos apie trėmimus ir 
priverčiamuosius darbus Sov. Są
jungoje. Dr. M. Devenis komisijai 
patvirtino, kad jokio teismo jam 
nebuvo, tik po 8 mėnesių kalinimo 
buvo perskaitytas sprendimas, kad 
yra nuteistas 8 metams s.d. kalė
jimo. Liudinikas vaizdžiai nupa
sakojo nežmoniškas darbo vergų 
sąlygas ir gyvulišką su jais elgi
mąsi. Sergą darbo vergai buvo 
mėtomi į vandenį ir prigirdomi. 
Jį, kaip JAV pilietį, išgelbėjo 
Amerikos valdžia. Komisijos pirm. 
Kerstenas ta proga pabrėžė, kad 
jo, kaip ir kitų ištremtųjų, kan
čios nenueis veltui. Latvių liudi
ninkai ypač smarkiai užpuolė Vi
šinskį, įrodydami, kaip jis vykdė 
smurtą Latvijoje.

JAV TURBININIO BOMBONE
ŠIO AVARIJOJ ŽUVO 3 ŽMONIŲ 
ĮGULA

Didžiulis amerikiečių turbininis 
bombonešis B 47 sudužo atsitren
kęs) miško medžius. 3 įgulos na
riai žuvo. Bombonešis sudegė. 
Avarija įvyko netoli Oxfordo, An
glijoje.

MEMORANDUMAI .
3 DIDIESIEMS

— VLIKo pirmininkas M. Kru
pavičius pasiuntė JAV, D. Brita
nijos ir Prancūzijos užsienio rei
kalų ministeriams raštą, kuriuo 
atkreipia jų dėmesį į Lietuvos by
lą ir reikalą atstatyti okupuotoje 
mūsų Tėvynėje visišką jos suvere
numą.

— Ryšium su Vokietijos sosti
nėje vykstančia 4 užsienio reikalų 
ministerių konferencija VLIKas 
yra pasiuntęs į Berlyną savo ste
bėtoją.

— Ryšium su 4 užsienio reikalų 
ministerių konferencija Berlyne 
atitinkamas notas įteikė D. Bri
tanijos užsienio reikalų ministe- 
riui Edenui Lietuvos ministeris 
Londone B.K. Balutis ir Paryžiu
je Prancūzijos užsienio reikalų 
ministerių! Bidault — Liet, atsto
vas Dr. S.A. Bačkis.

— Egzilų grupės, dalyvaujan
čios "France — Europe de l’Est” 
organizacijoje, kurios tikslas yra 
sustiprinti ryšius tarp Prancūzi
jos ir Sovietų pavergtų Centro 
bei Rytų Europos tautų, sausio 
21 d. įteikė Prancūzijos ministe- 
riui pirmininkui memorandumą, 
kuriame daugiau kaip 100 mil. 
okupuotų gyventojų vardu prašo 
nepripažinti Sovietų agresijos ir 
primena JAV, Prancūzijos ir D. 
Britanijos po Bermudų konferen
cijos užsienio reikalų ministerių 
komunikatą, kuriame sakoma, kad 
“mes negalime laikyti pateisina
mų ir pastoviu dabartinio Europos 
suskaldymo. Mes tikime, kad Cen
tro Europos kraštai, atėjus lai
kui, taikiu keliu vėl galės pasi
reikšti kaip laisvos tautos lais
voje Europoje...”

To memorandumo nuorašai per
duoti Prancūzijos, JAV irD. Brita
nijos užsienio reikalų ministe
riams. Memorandumą biuro var
du pasirašė J. Tessier, Tarybos — 
Bulgarijos atstovas, Estijos — 
Ainassar, Vengrijos — Memesto- 
thy, Latvijos — Berends, Lietu
vos — prof. J. Baltrušaitis.

Politinės diskusijos
New Yorke L. Politiname Klu

be buvo suruoštos diskusijos mū
sų santykiams su kaimynais iš
ryškinti. Paskatą skaitė S. Sužie
dėlis. I diskusijas atvyko prof. J. 
Kaminskas, LLK pirmininkas Si
dzikauskas, gen. konsulas J. Bud
rys, K. Bielins, V. Vaitiekūnas, 
Pr. Vainauskas, J. Audėnas, P. 
Pakalka, Dr. B. Nemickas, M. 
Brakas, Dr. K. Jurgėla ir kt. Dis
kusijų metu išryškėjo reikalas 
sukviesti veiksnių politinę konfe
renciją aptarti gyvybiniams lie
tuvių tautos reikalams, tarp jų ir 
santykiams su kaimynais slavais. 
Diskusijų dalyvių buvo nurodytas 
reikalas aktyviau remti ukrainie
čius ir gudus, kiekviena proga iš
ryškinti Lietuvos bylą, tinkamai 
susiorganizuoti etc. Referentas 
diskusijas suvedė į tris svarbiau
sias išvadas: 1. privaloma reaguo
ti į lenkų propagandą, 2. su visais 
kaimynais kuo geriausiai sugy
venti, 3. nedelsiant susitarti dėl 
mūsų koncepcijos ir pažiūrų į 
santykius su kaimynais.

Iš Balfo veiklos
BALFas pereitais metais visuo

menės aukų gavo 84.803 dol., kitų 
įplaukų 8.121 dol., tad iš viso gry
nais pinigais — 92.824 dol. Daik
tines pajamas sudarė apranga ir 
maistas, {vairios aprangos buvo 
surinkta 106.145 svarai už 107. 
194 dol. Maisto daugiausia gauta 
iš JAV vyriausybės Jį sudarė 
sviestas, cukrus, riebalai, mėsa, 
pieno milteliai, ryžiai, Care pa
ketai etc. — iš viso už 51.745 dol. 
BALFo pajamos 1933 m. siekė iš 
viso 292.409 dol. Išleista 260.582 
dol.

Kaip matyti iš apyskaitos, dau
giausia išleista tremtinių šalpai 
ir švietimui. Didesnė dalis gau
tųjų pinigų yra tekusi Vasario 
16 gimnazijai. Tik per BALFą 
gimnazijai pasiųsta 20.942 dol., 
kitų tremtinių šalpai, kurių yra 
apie 10.000, duota 20.264.’"^ie pi
nigai pasiųsti tremtiniams į Vak. 
Vokietiją, Belgiją, Austriją, Pran
cūziją, Šveicariją, Italiją ir kt. 
Už gimnazijos išlaikymą yra pa
sisakęs ir BALFo direktorių su
važiavimas, nurodęs, kad tai yra 
visų lietuvių tautinės garbės rei
kalas. Apskritai, pereiti metai lai
komi vienais iš geresniųjų.

ARGENTINA
Argentinos Lietuvių Lituanisti

kos Muziejus steigiamas “Argen
tinos Lietuvių Balso” namuose. { 
jį norima surinkti iš 40.000 Argen
tinos lietuvių daug vertingos li
tuanistinės medžiagos. Tikimasi 
gauti ir Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo Deklaraciją, Pau- 
gos paskelbtą Buenos Aires dien
raštyje “La Prensa" pirmiau, ne
gu Dr. Basanavičius su Tautos 
Taryba ją paskelbė Vilniuje. "La 
Prensa” praneša, kad Dr. J. Ma
černis, bendradarbiaudamas su 
Argentinos rašytojų sąjunga, į 
lietuvių kalbą išvertė Peronienės 
“Mano gyvenimo prasmę”.

— Pian. A. Kuprevičius iš Ar
gentinos išskrido į JAV, Clevelan- 
do miestą.

Argentina. Naują 
SLA vadovybę sudaro pirm. J. 
Každaila, vicepirm. F. Albavičius, 
valdybos nariai — O. žeižytė, K. 
Kliauga, J. Šutinis, J. Staliorai- 
tis, J. Gervė, J. Žabarauskas, J 
Žvirblis ir V. Januškevičius. Dail. 
J. Rimša iš Buenos Aires vyksta 
į Peru sostinę Limą, kur sukurs 
keletą naujų paveikslų. Iš Limos 
pakeliui į JAV, Venecueloje, su
ruoš savo darbų parodą.

— Netrukus “A.L. Balsas” iš- 
vo išstatyti ir 4 N. Jasiukaitytės

AUSTRIJA
Austrijos PLB valdyba pravedė 

korespondenciniu būdu naujos val
dybos rinkimus. Austrijoje 1953 
m. gale beliko iš viso 183 lietu
viai ((buvo 205): 56 vyrai, 72 
moterys, 45 vaikai. Iš jų yra 24 
ligoniai ir 29 seneliai. Per 1953 
m. mirė 5 asmenys: prof. Buine- 
vičius, ats. pulk. Staškevičius, Vyt. 
Cyras, K. Milovidovas ir K. Ja
pertas. 1953 m. 12 repatriantų 
persikėlė į Vokietiją ir 5 emigra
vo į Ameriką.

D. BRITANIJA
Min. B. Balučio sveikata pama

žu taisosi, šiuo metu jis jau pats 
gali tvarkyti svarbesniuosius pa
siuntinybės reikalus. Ligos metu 
jį pavadavo pasiuntinybės pata
rėjas p. Balickas.

Londone sukėlė nusistebėjimą, 
kad Sovietų ambasada, išsyk net 
pavaišinusi ir pažadėjusi nemoka
mą kelionę j Leningradą, vėliau 
atsisakė priimti norintį grįžti už 
geležinės uždangos vieną Londo
no lietuvį.

P. Genius.

Tau Tėvyne
Berniukas skubėjo link kated

ros. Naktis buvo tamsi, o Vilniaus 
miestas tylus-lyg išmiręs. Sena
miestyje šviesų nebuvo, tik dides
nėse gatvėse ,kur ne kur, spindė
jo menki žiburiai, žmonių šiais 
laikais naktimis nesimatė, nebent 
milicija kur nors nuskubėdavo. 
Jaunuolis ėjo niekieno netrukdo
mas. Galėjo jis būti penkiolikos 
aštuoniolikos metų amžiaus. Lie
są kūną dengė apiplyšę drabužiai. 
Perėjęs katedros aikštę, pasuko 
Gedimino pilies kalnan. Drebulys 
perbėgo jo kūną. “Nejaugi tai 
baimė” pagalvojo jisai. Bet tai 
buvo tik šaltis, kuris skverbėsi 
pro menkus jaunuolio drabužius.

Vėjas pūstelėjo, pradėjo snigti. 
Pilies kalnas buvo apaugęs med
žiais ir krūmais, dabar jie stovėjo 
nuogi. Berniukas kopė iš lėto.

Tėvų jis neturėjo, jie buvo iš
tremti. Gyvenimas jam buvo skau
dus ir liūdnas. Lipo jis į šį kal
ną kažkokios vidinės jėgos varo
mas.

Pusiaukalnėje sustojo. Nors ap
linkui buvo daug sniego ir vėjas 
smagiai siautė, bet berniukas šal
čio nejautė. Jis buvo net sušilęs. 
Atsipūtęs lipo toliau, augštyn ir 
augštyn. Pagaliau jis buvo beveik 
pilies kalno viršūnėje. Dabar len
gvai buvo galima įžiūrėti pilies 
bokštą. Stovėjo tas vienišas kuo
ras ant kalvos krašto, išdidus ir 
tvirtas. Daug kartų priešai buvo 
apgulę jį, bet niekad jiems nebu
vo lemta laimėti.

PMtume.
VOKIETIJA

Vasario 16 d. gimnazija visuo
menės susidomėjimas, ypač Ame
rikos lietuviuose, yra didelis. Tai 
matyti tiek iš spaudos, tiek iš at
skirų asmenų gaunamų paklausi
mų. Aukos ir toliau tebeplaukia, 
ir Vokietijos LB krašto valdyba 
mano, kad savo piniginius įsipa
reigojimus galės tesėti laiku. Pa
ti gimnazija j naująjį būstą per
sikėlė sausio 7-8 dienomis, ir dar
bas eina normaliai. Pervežant 
daiktus iš stoties į gimnaziją daug 
padėjo lietuvių kuopų vyrai, atvy
kę su dalinių mašinomis. Buvo 
manyta, kad susidarys sunkumų 
privačiai apsigyventi personalui, 
bet jau visi susirado butus ir op
timistiškai žiūri j ateitį. Arčiau 
gimnazijos kelsis ir krašto valdy
ba.

Prof. J. Baltrušaitis skaitė pas
kaitas iš meno istorijos Koelno 
universitete.

Kviečia j talką remti Vasario 
16 gmnaziją.

PLB Vokietijos krašto valdybos 
pirm. Pr. Zunde ir Vasario 16 
gim. dir. A. Giedraitis paskelbė 
atsišaukimą, kuriuo kviečia visus 
į talką gimnazijai remti. Šiuo me
tu, kai gimnazija įsikūrė naujoje 
vietoje, — nurodoma, — ji yra 
reikalinga dar didesnės, kad ir 
vienkartinės, paramos. Reikia kla
sėms ir bendrabučiams baldų, bal
tinių, indų irkt. daiktų. Dar daug 
lėšų reikia namams galutinai iš
pirkti. Mokinių skaičiui augant, 
teks dar daugiau plėstis. O dar
bas — dar tik įpusėtas. Kelias į 
lietuviško darbo talką tiesus ir 
platus, visiems atviras.

VATIKANAS
"Jūsų asmenyje aš apkabinu 

visą Lietuvą”. Iš Vatikano prane
šama: Sausio 5 d. popiežius Pi
jus XII bendrojoj audiencijoj pri
ėmė Lietuvių Šv. Kazimiero Ko
legijos auklėtinius drauge su ki
tais Romos lietuviais. Lietuvių 
grupei vadovavo vysk. V. Padols- 
kis. Tarp įvairių tautų maldinin
kų grupių lietuviams audiencijoj 
buvo skirta viena iš pirmųjų vie
tų. Iš eilės sveikindamas visus 
audiencijos dadlyvius, į kenčian
čios lietuvių tautos atstovus Po
piežius atkreipė ypatingą dėmesį, 
pažymėdadmas, kad “gerai žino
me, kiek daug bandymų turi iš
kęsti jūsų brangi tėvynė, žino
me, kaip skaudžiai kenčia jūsų 
persekiojami broliai, kaip negai

Po keletos minučių berniukas 
stovėjo prie bokšto sienos. Sun
kiai apkaustytos ąžuolinės durys 
fibvo užsklęstos. Kitaip būti ir ne
galėjo. Gerai, kad ruseliai iš čia 
žiemai išsikraustydadvo. Berniu
kas ilgai nelaukęs susirado rūsio 
langelio angą. Ji buvo su grotais, 
bet jaunuolis nusimetęs švarkelį 
pralindo ir atsidūrė bokšto rūsy
je. čia nebuvo šėlstančio vėjo, bet 
užtai buvo visiškai tamsu. Grai- 
bydamasis sienų jis pradėjo {ieš
koti laiptų. Nekartą parpuolė, bet 
pagaliau apčiuopė laiptus ir pra
dėjo jais kilti. Laiptai buvo sta
tūs. Pasiekęs bokšto viršų jaunuo
lis sukniubo.

Atsipeikėjo po geros valandė
lės, šį kartą šaltis jį krėtė. Vėjas 
jau buvo nurimęs ir nebesnigo. 
Berniukas ilgokai dairėsi aplinkui, 
paskui priėjo prie vėliavos stiebo, 

nusiavė batus, susiveržė diržą, per
sižegnojo ir pradėjo sliuogti au
gštyn. Jaunuolis buvo papratęs 
tai daryti, tik šį kartą stiebas 
buvo labai augštas ir ledu apša
lęs. Po truputį jis kilo augštyn. 
Kojos slydo, rankos degė nuo šal
čio. {sliuogus į pusę stiebo šis 
pradėjo judėti. Berniuko akys bu
vo nukreiptos į stiebo viršūnę, 
žemyn pažiūrėti jis nedrįso. Liko 
vos keli metrai. Jo kakta buvo 
šlapia prakaitu, lūpos drebėjo, o 
rankos vos besilaikė už stiebo. 
Išlėto viena ranka kilo į stiebą 
ir pagaliau pasiekė! Tada jis nu
pjovė kabėjusios vėliavos raiščius 

lestingai naikinamos jūsų krašto 
krikščioniškosios tradicijos. Dėl 
to Mes prašome Dievą visiems 
ištvermės ir laiminame jūsų ken
čiančią tėvynę laiminame visus 
jums brangius asmenis, ypačiai 
tuos, kurie tėvynėje ar ištrėmime 
labiausiai kenčia, nes juo labiau 
kas kenčia, juo yra Mums bran
gesnis”.

Audiencijos pabaigoje Pijus XII 
pašventino čia pat stovėju
sią lietuvių Marijos statulą ir 
prie jos drauge su lietuvių gru
pės vadovais vysk. Padolskiu ir 
prel. Tulaba buvo nufotografuoti. 
Bučiuodamas vysk. Padolskį, Jo 
šventenybė pasakė: "Jūsų asmeny
je aš apkabinu visą Lietuvą”.

Lietuvių audienciją aprašė Va
tikano dienraštis “L’Osservatore 
Romano” ir kt. Romos katalikų 
laikraščiai. Apie tai paskelbė ir 
Vatikano radijas visomis kalbo
mis.

JUNGTINES AMERIKOS
VALSTYBES

Lietuvos gen. kons. New Yorke 
J. Budrys, pasveikinęs New Yor
ke įvykusį lietuvių studentų su
važiavimą, pasidžiaugė priaugan
čia N. Lietuvos karta, kuri karš
tai myli savo Tėvynę ir kuriai bus 
lemta veikliai dalyvauti Lietuvos 
atstatyme. Gen. konsulas kvietė 

jaunuosius akademikus nesivaikyti 
egoistinio materializmo, ugdyti 
savyje toleranciją kitaip galvojan- 
tiems, už viską augščiau statyti 
Lietuvos gerovę.

“Amerikos Balso" New Yorke 
vedėjas K. Jurgėla Fordhamo un- 
te apgynė disertaciją filosofijos 
daktaro laipsniui gauti. Tema 
“JAV ir Lietuvos santykiai”. Opo
nentai buvo prof Oscar Halecki ir 
kt.

Ruošiamas spaudai naujas “Var
po” numeris, kuriame numatytos 
nagrinėti tokios /problemos kaip 
Laisvosios Lietuvos padėtis Vak. 
Europoje, žemės ūkio santvarkos 
perspektyvos Lietuvoje ir kt.

— H. Kačinskas numato Cle- 
velande įkalbėti į magnetofono 
juosteles iš mūsų rašytojų kūry
bos, būtent: Donelaičio, Baranau
sko, Vaižganto, Mazalaitės ir kt. 
rašytojų.

— New Yorke Lynn Cotter ga
lerijoje 11 dailininkų parodoje bu
vo išstatyti ir 4 N. Jasiukyaaitės 
paveikslai, o dail. A. Vitkauskai- 
tės-Merker paveikslas “Maskarado 
demonas" buvo išstatytas Natio
nal Academy surengtoje parodoje.

— Lietuvė Rūta Kilmonytė iš 
Los Angeles pasirašė sutartį su 
garsiąja filmų bendrove M-G-M 
dirbti kaip aktorė jos gaminamose 
filmose.

ir ši nuslydo, žemyn. Paskui iš po 
nertinio ištraukė sulankstytą savo 
vėliavą. Viršų pasisekė pririšti 
lengvai, žemiau berniukas turėjo 
griovelius peiliu išpjauti. Pasku
tinį vėliavos raištį vos begalėjo 
pririšti, rankos buvo grubios ir 
galva svaigo. Viskas buvo baig
ta, reikėjo tiktai nusliuogti že
myn... Staiga Jaunuolio sustyru- 
sios rankos atsileido, jis neteko 
sąmonės...

Saulė buvo jau augštokai paki
lus ir maloniai šildė išbalusį ber
niuko veidą. Jis palengva atsi
merkė. Virš jo, ryto saulėje plė- 
vesavo trispalvė vėliava, jaunuolio 
veidas nušvito. Jo akyse spindė
jo džiaugsmas. “Tau Tėvyne” iš
tarė berniukas, tada jo galva pa
sviro į loną, iš burnos pradėjo 
veržtis kraujas... Jis užmigo am
žinu miegu.

Pabudo žiloji Lietuvos sostinė. 
{ gatves išėjo žmonės, milicija ir 
okupantų gaujos. Gedimino pilies 
kuore bangavo lengvo vėjo supa
ma trispalvė. Žmonių akys smigo 
į kalną ir vėliavą. Viltis, džiaugs
mas ir rūpestis susikryžiavo tose 
akyse.

{ Gedimino kalną skubėjo mi
licija ir visokį ruseliai. Jie Šūka
vo ir keikėsi. Vėliava buvo augš- 
tai ir stulpas slidus. Vėliava vis 
bangavo.

Saulė kilo vis augščiau. Vasa
rio 16 rytas Vilniuje buvo šaltas 
ir išriedėjusi lietuvio ašara sule- 
dėdavo okupanto mindžiojamos 
žemės nepasiekusi.

PRENUMERUOKITE MOŠŲ 
PASTOGĘ.

2



1954 m- vasario 16 d. MŪSŲ PASTOGE 8

Trys Pirmieji
JAU TRYS AUSTRALIJOJE GYVENĄ LIETUVIAI BAIGĖ 

UNIVERSITETO KURSĄ IR PRADEDA SAVARANKIŠKĄ 
GYVENIMĄ.

Jau kiek anksčiau, š.m. “M.P." 
3 nr., esame rašę, kad Adelaidės 
universitete medicinos mokslus 
sėkmingai baigė.

Dr. Mikužis Jonas
čia dar pluoštelis papildomų 

žinių apie Dr. J. Mikužį, kaip gy
dytojų.

Dr. J. Mikužis gimė 1903 m. 
Žemaitijoje. Pirmojo Pasaulinio 
karo metu gyveno Kijeve. Ten ir 
pradėjo mokytis, bet gimnaziją 
baigė jau Lietuvoje. 1925 metais 
įstojo į Vytauto Didž. Universi
tetą ir baigęs medicinos mokslus 
kurį laiką dirbo kaip gydytojas 
gusarų pulke.

Paskui Dr. J. Mikužis perėjo 
dirbti į V.D. Universitetą asisten
tu prie akušerijos ir gynekologi- 
jos katedros. 1938 m. buvo iš
siųstas specializuotis į Čekoslova
kiją ir Austriją, o vėliau dirbo 
Berlyne pas pasaulinio garso prof. 
Dr. Kaufmann.

Karo metu Dr. Mikužis perėmė 
V.D. Universi|tete Gynikoįogijos 
ir Akušerijos katedrą ir klinikas, 
šį darbą dirbo ligi pasitraukė iš 
Lietuvos.

Dr. Mikužis yra parašęs du 
stambius mokslinius veikalus iš 
gynekologijos srities.

Gyvendamas Vokietijoje gydy
tojo darbą dirbo Elbingene, karui 
pasibaigus-britų kariuomenės rau
donojo kryžiaus ligoninėje.

I Australiją atvykęs Dr. Miku
žis, kaip ir visi europiečiai gydy- 
dytojai, turėjo dirbti fizinį dar
bą. Baigęs sutartį įstojo į Ade
laidės Universitetą ir po 3 metų 
baigė medicinos mokslus.

Žilinskaetn’e — Bortkevi- 
čiūtė Danutė

1951 metais, dar nebaigus dar
bo sutarties, buvo nuo jos atleis
ta ir pradėjo studijas Melboumo 
universitete. Pasiskolinusi £ 100 
iš ■ universiteto, stojo į Depart
ment of Social Studies. Tais me
tais rugpjūčio mėn. ištekėjo, bet 
studijų nemetė. Pirmaisiais me
tais sėkmingai išlaikiusi egzami
nus, gavo negrąžinamą Common
wealth Adult Schoolarship (sti
pendiją) bet, kadangi vyras drbo,

laikiusi paskutinius egzaminus su 
pagyrimu, šiuo metu ligoninėje 
baigia praktiką.

Danutė Žilinskienė — Bortkevi- 
čiūtė gimė 1925 m. Kaune. Pra
dėjo mokytis Lietuvoje. 1940 me
tais su tėvais pasitraukė į Vokie
tiją. 1944 metas baigė gimnaziją 
Vienoje.

1945 m., karui pasibaigus, pra
dėjo studijas Tuebingeno univer
sitete. Studijavo prancūzų ir ang
lų kalbas, meno istoriją ir filoso
fiją.

1948 metais, emigracijos įkarš
tyje, studijas nutraukė ir baigė 
mašinraščio kursus. IRO organi
zacijoje dirbo mašininke — ver
tėja.

1949 m. atvykusi į Australiją 
dirbo 3 mėn. ligoninėje, vėliau 
mašininke — vertėja darbo įstai
goje, Melbourne.

Diplomantė aktyviai dalyvauja 
vietos liet, studentų skyriaus vei
kloj, pirmininkauja šviesos sky
riui. Studijuodama kurį laiką bu
vo A.L.B. Melbourne Apylinkės 
valdyboj.

Vokietijoje studijuodama buvo 
Liet. Studentų Centrinės atstovy
bės nariu, Centrinėje Sąmbūrio 
šviesa valdyboje ir buvo viena 
Sąmbūrio steigėjų. — J. DI.—

Doniela Vytautas
Vytautas Doniela Sydnėjaus 

universitete baigė humanitarinių 
mokslų kursą. Pasirinkęs filoso

tai mokėjo tik už mokslą (apie 
£ 70 metams).

Trečiaisiais studijų metais spe
cializavosi medicininėje sociologi
joje (Medical Social Work). Iš-

fiją pagrindiniu dalyku, šalia jos 
vienerius metus studijavo seno
vės istoriją ir du metus vokiečių 
ir prancūzų kalbas. Paskutinius 
metus pašventė vien tik filosofi
jos studijoms ir rašė darbą iš ra
cionalizmo istorijos. Baigė uni
versitetą bakalauro laipsniu su 
First Class Honours, taip pat ir 
pirmuoju filosofijos skyriuje, šiuo 
metu dirba Sydnėjuje valstybinė
je bibliotekoje.

“M.P.” bendradarbio užkluptas 
Vyt. Doniela apie save suteikė 
šių žinių:

“Gimiau 1930 m. vasario 12 d., 
Žemaitijoje. Gimnaziją baigiau 
Dedelstorfe, Vokietijoje. Nendrių 
kirtėjo specialybe atvykau Aus
tralijon, bet šioje srityje neteko 
pasireikšti. Penkioliką mėnesių 
praleidau (Leigh Creek) kasyklo
se, Pietų Australijoje.

Tuo pat metu pradėjau teirau
tis apie studijų galimybes. Susi
žinojęs su Sydnėjaus universitetu, 
persikėliau į NSW. Šį universitetą 
ir lankiau per pastaruosius ket- 
veris metus, vis galvodamas, kaip 
atsilyginsiu tėvams už ribų netu
rintį pasiaukojimą. Trečiaisiais ir 
ketvirtaisiais metais finansiniai 
parėmė valstybinė stipendija, pas
kirta atsižvelgiant į egzaminų re
zultatus.”

— Kodėl filosofiją? — buvo 
paklaustas.

“Humanitariniai mokslai mane 
visą laiką savotiškai viliojo. Link 
jų apsisprendžiau dar Pietų Aus

tralijoje, gaudamas knygas iš Ade
laidės bibliotekos. Bibliotekininkai 
stebėjosi, kad anglių kasyklose 

atsiranda žmonių, kurie domisi 
senovės istorija. Man gi, sakysim, 
senovės Egypto santvarka ir re
ligija atskleidė visais laikais pa
sireiškiančio totalitarizmo žymes, 
o laiko atstumas nurodė, jog bet 
kokie varžtai, draudimai ar deus

TĖVAMS
Įima — pūtimas prieš vėją, jeigu 
laiku nebus susigriebta. Jei tėvai 
liks vien pasyviais stebėtojais, re
zultatai bus liūdni. Reikia duoti 
vaikams pakaitalą ir įdomų pa
kaitalą, kurin vaiko dėmesys tuoj 
ir linktų. Liūdėti dėl vaikų iš
sprukime iš namų, dar joks aki
vaizdus lietuviškumas. Tai tik ne
dovanotinas tėvų neaktyvumas. 
Skirkit savo vaikams daugiau 
laiko ir jieškokit priemonių juos 
išlaikyti savo dvasinėj globoj. Tik 
aišku, kad norint įskiepyti vai
kams tautini sąmoningumą — 
pirmiausiai tėvai patys turi būti 
sąmoningi šia prasme. Bet kar
tais ir geriausių norų turint ga
lima pralaimėti, nerandant kon
krečiuose atvejuose tinkamo pri
ėjimo prie vaikų.

Kas darytina? šiais klausimais 
ir yra užpildyta visa V. čižiūno 
knyga. Jos puslapiuose yra sura
šyti kasdien užkliudomi auklėji
mo klausimai, ypač pabrėžiant 
tautinį momentą. Tai nėra sun
kiai lukštenamas mokslinis vei
kalas, bet tikrai patrauklus ir 
lengvai skaitomas “vadovas”, vi
soms mamoms ir tėtėm, Šis "va
dovas” rekomenduojamas visiems 
tėveliams, nesibijant, kad kas 
nors iš šalies pastebės ir jus kie
no nors vadovaujamus. Gi inte
lektualams, dažnai nesugeban
tiems “nusileisti” iki vaiko gal
vosenos, nesibaiminti skaityti V. 
čižiūno “Tautinis Auklėjimas šei
moje”, nes, užtikrinu, rasite ir 
individualių atvėjlų, pro kuriuos 
praeinate nesustodami.

Vaclovo čižiūno nuopelnas čia 
yra tikrai didelis. Knyga aktuali, 
apstu nurodymų ir patarimų, kaip 
vaikui išeivijoje, augant svetima
me krašte, priartinti Lietuvą, pa
daryti jam ją sava, įskiepyti mei
lę ir pagarbą lietuviškai kultūrai, 
savo žmonėms, savo krašto didvy
riams. V. čižiūnas pateikia aps
čiai šviežių idėjų, kurios skaity
tojui sužadina visa elę minčių ir 
verčia taikyti jas gyvenime arba, 
dar tikriau, griebtis aktyviau auk
lėti savo vaikus, tikintis susilauk
ti iš jų tų lietuvių, kuriais tik tu
rės remtis ateities Lietuva.

Noris užbaigti garsiuoju Maž
vydo prašymu: “Imkit mane ir 
skaitykit, ir skaitydami PERMA
NYKIT”.

Varnalėša

DOVANA
Vaclovas čižiūnas — “Tautinis 

Auklėjimas šeimoje” (Trumpas 
tautinio auklėjimo vadovas lietu
viškąja: šeimai išeivijoje) išleis
ta VLIKo Lietuvybės Išlaikymo 
Tarnybos 1953 m.

Dažnai spaudoj užtinkama 
trumpi pasisakymai, arba gal da
žniau nusistebėjimai, dėl nepakan
kamai sąmoningo mūsų priaugan
čios kartos tautinio auklėjimo. 
Tačiau ši knyga yra pirmoji pa
lietusi aną klausimą gana išsa
miai ir, kas svarbiausia, nurodo 
taip pat eilę praktiškų pavyzdžių 
kovai su vis labiau besiplečian
čiu nutautėjimo reiškiniu mūsų 
vaikuose.

Tautinės sąmonės jskiepyji- 
mas išeivijoje nėra toks savaime 
ateinantis, kaip gyvenant savame 
krašte, kur supanti aplinka pada
ro savo ir kur šeima, turbūt, ne
turi pačios lemiančios reikšmės, 
čia pasitarnauja mokykla, orga
nizacijos, visuomenė. / Išeivijoje, 
deja, visa šitoji natūralioji aplin
ka yra svetima. Mums svetima, 
bet vaikams? Jei vaikams nebus 
skirta reikiamo dėmesio — jiems 
toji aplinka taps tikrai sava, čia 
ir lieka šeima ir bevek visai vie
na, nes pasitikėti kokia galima 
pagalba iš šalies, reikštų pasiti
kėti atsitiktinumu. Lietuviškai 
šeimai tenka sunkūs užda
viniai, gal net pasakyti būtų ga-

ex machina sprendimai kartu at
veria ir brukamos pozicijos silp
numą. Sdkratiškasis tiesos ieškoji
mas, atmetęs neklaidingumo pre
tekstą, yra etiniai vertingesnis, 
negu kryžiaus karai.

Norėčiau, kad daugiau lietuvių 
susidomėtų humanitariniais moks
lais, pagalvodami apie būsimą Lie
tuvą. Reikės lingvistų, psichologų, 
sociologų, istorikų. Tariamai pel
ningesnį mokslai dabar pasiglem
žia ne vieną, kuris galėtų atnešti 
naudos šiose srityse.”

Vyt. Doniela ir studijuodamas 
visados surasdavo laiko parašyti 
laikraščiui ir dalyvauti visuome
niniame darbe. Jis energingai da
lyvavo Australijoje Lietuvių Stu
dentų Sąjungą kuriant ir dabar 
tebėra Centro valdybos pirminin
ku. A.L.B. Krašto valdyboje na
rys soc. reikalams ir Sąmbūrio 
šviesa Australijoje Regijonalinės 
valdybos narys.

B. Al.

Knygos Bare
Tremties dešimtmečiui (1944- 

54) paminėti “Gabijos” leidykla 
šiais metais rengiasi išleisti lie
tuvių rašytojų metraštį. “Gabija”, 
norėdama į tą metraštį sutelkti 
visus mūsų rašytojus, pasikvietė 
į talką LRD, kuri pasiuntė leidyk
lai eilę pageidavimų ir tuo rei
kalu sugestijų. Daumanto “Parti
zanų už geležinės uždangos” toli
mesnį leidimą perėmė LAIC 

“Draugo” romano premija už "Ke
lionę” paskirta Algirdui Lands; 
bergiui. Netrukus pasirodys mo
nografija apie M. Sleževičių, ku
riai pagrindinius straipsnius pa
rašė M. Mackevičius, K. Škirpa 
ir kt. Ją suredagavo A. Rūkas, 
leidžia Terra. Veikale yra daug 
dokumentų. Prof. V. Krėvė baigė 
savo didįjį veikalą “Dangaus ir 
žemės sūnus” Leidžiami nauji jo 
“Rytų pasakos”, “Skirgailos” ir 
kai kurių kt. veikalų leidimai. B. 
Brazdžionis baigė eilėraščių rin
kinį “Didžioji kryžkelė” (išleido 
Terra) ir “Vidudienio sodai”. 
"Bendrija” Vokietijoje leidžia A. 
Rūtos-Nakaitės romaną “Duktė”. 
“Tremtis” Vokietijoje persitvarkė 
jau į žurnalą ir duoda apsčiai ak
tualios medžiagos lietuviškosios 
knygos problemomis. Buv. Vytau
to D. Un-to dėstytojai gen. prof. 
Raymond Schmittlein, prancūzų 
parlamento narys ir pasižymėtą 
mokslininkas, paruošė prancūzų 
k. dokumentų rinkinį apie Lietu
vos armiją 1812 m. Šiuo metu 
spaudžiamas antrasis leidimas jo 
rašinio “Un District Lithuanian 
en 1812”. Pirmasis leidimas buvo 
išspausdintas prieš karą. Herde- 
rio leidykla Freiburge, Pietų Vo
kietijoje, ką tik išleido pirmuosius 
du tomus tarptautinio “Pedagogi
kos leksikono". Viename tik pir
mame tome dalyvauja 272 įvairių 
tautų autoriai, jų tarpe ir lietuvių 
mokslininkai. Iš viso bus keturi 
tomai. Tai ne pirmas atsitikimas, 
kad lietuviai mokslininkai kvie
čiami bendradarbiauti tarptauti
niuose leidiniuose. Pačių lietuvių 
leidžiama “Lietuviškoji Enciklep 
pedija”, kurios leidykla ir redak
cija Bostone, dabar spausdina jau 
antrąjį tomą.

J. KRUMINAS

Sugrįžimo Laivas
Baladė

Kam nuleidi galvą ant sudėtų rankų, 
Kas minties tavosios ugnį užgesys? 
Upės juk išsenka, nemunai išsenka, 
Tiktai neišsenka vienas ilgesys.

Mes abu išeinam — matom girioj medį.
Ir mes sakom medžiui — Koks nemielas tu
— Pro tave praėjo darganos ir metai,
— O tu baisiai šaltas — ir abiem graudu.

Einam mes per lauką — žiūrime j lauką.
O laukai ne mūsų — ir dėlto šalti, 
čia ir voratinkliai rudenį neplauko, 
Anei žėri rasos liepos paryty.

Mes prie jūros stovim ir mes sakom jūrai:
— Baltija tu mūsų, amžinai nerami 
O po kojom šąla akmenys paniurę, 
O ant kranto ūžia medžiai svetimi.

Ir nuo balto skruosto ašarą nubrauktam:
— Ko tu, mūsų jūra, nekalbi į mus!
Mes palikom viską, — mišką, sodą, lauką, 
Tavo kranto kopas ir tėvų namus.

Mes palikom viską — mes neturim nieko. 
O diena vis aušta neviltim vėsi.
Juokas mus palieka, džiaugsmas mus palieka, 
O prie mūsų lieka vienas ilgesys.

Ko jūs, šaltos bangos, ko jūs plaunat krantą, 
Jeigu neišplaunat, mums jokios vilties.
Kranto akmens tyli, šaltos miglos krenta. 
Vėjas savo sparną ant vandens išties.

Tai nuo mūsų žemės šitas vėjas lekia.
Šaltas šiaurės vėjas temdina akis.
Brenda jis per jūrą — ten palieka takas, 
O ant tako blizga žodžiai padriki.

Skaitom šituos žodžius ir širdim suprantam:
Tai ne mūsų vėjas, tai ne Lietuvos.
Tačiau pajudėti muma sunku nuo kranto 
Ir akis nukreipti nuo vandens spalvos.

Vėjas žalią bangą iškelia į augštį
Ir ant jos užrašo mirgančias eiles.
Stovime ir skaitom — kaip išskrido paukštis, 
Kaip išskrido paukštis į svečias šalis.

Vandens pylimai eina ir šniokščia pikti.
Kur tu, paukšti, per jūrą skrendi?
Laivai įlankas rado ir uostus visi
Po šitais po juodais debesim.

Nematyti nei kranto, nei vandens, nei pradžios
Nuo kvėpavimo vėtros didžios.
O ateina naktis — ir plati ir sunki.
Kur tu, paukšti, kur, mažas, leki?

Sparnai tavo audros, pažiūrėk, nelaikys, 
Bangų putos užlies tau akis.
Skliautai juosta nakties ir kaukimo pilni.
Paukštis krinta juodan vandenin.

Nepaleidžia, tačiau, grimsdamas gūsy audros, 
Medžio sėklos, snape suspaustos.
Vėjas eis — ir nueis. Jūra rims ir nurims.
Tai bus poilsio vėl vandenims.

Ir paviršiuje jūros pilkos ir niūrios
Mažas paukštis ramiai plūduriuos.
Saulė švies, žvaigždės kris. Dienos keisis naktim.
Tiktai jūra vis bus ta pati.

Ir kai vėjas ims drumsti tamsias jos gelmes — 
Mažą paukštį į krantą išmes.
Ir jis užmirštas bus, saulės šviečiamas bus.
Vėjas smėlį ir debesis pus.

Lietus lis. Sniegas kris. Auš pavasaris ten — 
Mažą paukštį palaidos krante.
Bet prislėgta velėnos tamsiame kape
Medžio sėkla paliks jo snape.

Metų eilės vis eis, ir keliaus, ir negrįš.
Skleisis vasara viena skaidri.
Ir pro smėlį švieson tyliai žvilgters dienos 
Jaunas daigas iš sėklos anos.

Paukščio kaulus gležnutėm šaknim apkabins
Jaunas medis prie jūrų vandens.
Metai nyks vis ir eis. Kris rasa paryčiais.
Medis augs ir šakosią plačiai.

Žali lapai žvilgės prie bangų mėlynų 
šviesoje greitasparnių dienų.
Naktį žvejas girdės, kaip bangų ošime 
Gaida medžio nuūkia žema.

Metai birs, lyg atodūsiai juoko svaigaus.
Medis augs, vis platės, ir vis augs.
Sprpgs pavasarių šimtas, ir kitas žydės.
Medis tvirtas audroj nejudės.

Vieną rytą prie medžio daug vyrų sustos
Ir pažvelgs lig viršūnės augštos.
Pjūklo garsas išbudins smėlėtas kalvas
Ir nubris per bangas, per melsvas.

Rytas auš. Tai ne vienas — ne viena naktis,
Vyrai laivą krante pastatys.
Jūs pasieksite žemę savųjų tėvų
Tik šituo sugįžimo laivų.

šiandien pakštis įkrito į jūros gelmes —
Reikia laukt, kol jį bangos išmes.
Ir kol sėkla snape jo išaugs ten medžiu — 
Tarsi laivas — plačiu ir didžiu.

Reikia laukt, pakol vyrai per ilgas naktis
Krante laivą iš jo pastatys.
Reikia laukt, reikia laukt — dienos vysis metus.
Reikia laukti — sugrįšite jūs.

•
Stovime prie jūros ir širdim suprantam:
Svetimas tai vėjas, svetima mintis —
Kad greičiau apkarstų svetimasis krantas, 
Kad greičiau pakirstų juoda neviltis.

Ir staiga pro rūką matom — skliautai blaivos,
Ir ūžime girdim žodžius iš dainų:
— Mes jums pastatysim sugrįžimo laivą
— Iš tėvynės girių ąžuolų jaunų.

— Mes jums pastatysim laivą šimtaaugštį,
— Lietuvos tėvynės partizanai mes.
— Tik pamirškit raštą apie mažą paukštį,
— Kritusį per audrą į tamsias gelmes.

Gaivus vėjas dvelkia. Jūra nusiblaivo.
Ir širdyje jausmas — kietas ir ramus.
Ir iš toli plaukia — matomi — baltas laivas: 
Sugrįžimo laivas artinas į mus!

(ši baladė parašyta 1946 m. Haffkruge ((Vokietija). įkvėpimą jai 
parašyti autarius buvo pasiėmęs iš pasakojimų rezistentų, prasiver
žusių iš Lietuvos pro geležinę uždangą).
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Liesieji
Suvedant pereitais metais iš

leistų lietuviškų knygų balansų 
pasirodo, kad orignaliosios litera
tūros veikalų išėjo labai nedaug: 
vos 12 knygų. Žinoma, bendras 
išėjusių knygų skaičius yra nema
žas, bet tai buvo arba pakarto
tinai išleistos, arba vertimai, ar
ba kitokios rūšies veikalai, kurie 
neįeina į grožinės literatūros ka
tegorijų.

Rašytojų Draugijos valdyba, 
pavesdama literatūrinės premijos 
(500 dot) skyrimų už geriausių 
1953 m. išėjusį veikalų visiems 
Draugijos nariams, išsiuntinėjo 
kiekvienam nariui knygų surašą, 
iš kurio kiekvienas pasirenka sa
vo nuožiūra vienų knygų ir už jų 
balsuoja.

Štai tame surašė pažymėtos 
knygos: Venecijus Ališas, CASCA- 
TA CRISTALINA. Eilės. Išleido 
Bendrija, 160 psl. 2. Kazimieras 
Barėnas, GIEDRA VISAD GRĮS
TA. Novelės. Išleido Tremtis, 216 
psl. 3. Aloyzas Baronas, UŽGE
SĘS SNIEGAS. Romanas. Išleido 
Tėviškės Žiburiai, 285 psl. 4. Ber
nardas Brazdžionis. DIDŽIOJI 
KRYŽKELĖ. Eilės. Išleido Ter
ra, 112 psl. 5. Česlovas Grincevi- 
čius, NEĮTIKĖTINOS ISTORI
JOS. Išleido LKB Klubas. 6. Vin
cas Kazokas, SAPNŲ PĖDOMIS. 
Eilės Išleido Mykolas Morkūnas, 
64 psl. 7. P. Kesiūnas, TARP 
ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Romanas. 
Autoriaus leidinys. 8. S. Laucius, 
RAUDONOJI MELODIJA. 6 vien- 
veiksmiai dramos veikalai. Išlei
do Bendrija, 89 psl. 9. Henrikas 
Lukaševičius, LIKIMO ŽAISMAS. 
Romanas, 231 psl. 10. Alfonsas 
Nyka — Niliūnas, ORFEJAUS 
MEDIS. Eilės. Išleido Vytautas 
Saulius, 128 psl. II. Birutė Puke-

Tautosaka Enciklopedijoje
Džiugu buvo pastebėti, kad ne

seniai JAV-se išleista folkloro bei 
mitologijos dviejų tomų enciklo
pedija (pavadinta žodynu, kurio 
pilnas užvardiižimas yra. Dictiona
ry of Folklore, Mythology and Le
gend, išleido Funk and Wagnail, 
New York) lietuvių tautosakai 
paskyrė net penkiolikų skilčių ar
ba aštuonius puslapius. Bendrai, 
šioje enciklopedijoje pasikartojan
čiai figūruoja Dr. Jono Balio tai 
pavardė, tai inicialai ir lietuviai 
turi būti jam dėkingi, kad lietuvių 
tautosaka jau giliau Įsiskverbė i 
tarptautinius mokslo leidinius, už
imdama prideramų vietų tarp ki
tų tautų tautosakos.

Dr. Jonas Balys buvo vienas iš 
svarbiausių šios enciklopedijos 
bendradarbių ir, kaip iš turinio 
matyti, vokalui suteikė septynius 
iš 50 platesnio masto apžvalginių 
straipsnių. Be lietuvių tautosakos 
apžvalgos, jis davė straipsžžius 
apie suomių, latvių, estų ir čere- 
misų tautosakų.

Žodyno lietuvių tautosakos ap
žvalga apima tris poskyrius: tau- 
tosakų, liaudies dainas ir mitolo
gijų. Istoriniame ir bibliografi
niame fone poskyriai supažindina 
su charakteringiausiu tautosakos, 
liaudies dainų ir mitologijos turi
niu ir ekspertiškai atidengia es
minius elementus. Kaip žinome, 
atįsldių studijoj šiais klausimais 
turėjome jau visų eilę (nekalbant 
apie kruopštų darbų, Įdėtų ren
kant ir klasifikuojant nepapras
tai dideli kieki orginalios medžia
gos), bet šitie enciklopedijos str
aipsniai bus bene pirmieji, tiek 
svetimoje, tiek lietuvių kalboje, 
sutrauktai patiekiu lietuvių tau
tosakos bruožus.

Ypatingai yra sveikintinas šito
kios apžvalgos pasirodymas pa
saulinio masto veikale. Ji bus pri
einama kiekvienam, turinčiam no
ro apsilankyti rimtesnėje bibliote
koje. Tiesa,, turėjome jau ir anks
čiau studijų svetimomis kalbomis, 
ypač vokiečių. Bet daugižmas jų, 
rašytos praeitame šimtmetyje, ar
ba nebuvo išsamios, arba dėl pe
dantiško priėjimo ir vertimų su
falsifikuodavo tautosakos dvasių. 
Kaip pavyzd} antrojo atvejo turi
me garsųjį Nessellmann’o rinkinį 
ir komentarus. Kitos studijos gi 
nepajėgė peržengti mėgėjiškųjį 
lygi. Patikimų straipsnių buvo 
maža ir jie apimdavo tik paskirus 
fragmentus. Dar liūdnesnė padė

V. Kikilis. .

Metai
levičiūtė, METŪGĖS. Eilės, 96 
psl. 12. Juozas švaistas, ELDO
RADO. Apysakos Išleido Bendri
ja, 152 psl.

Į šį sųrašų nepateko Jurgis 
Gliaudą su romanu "Ore pro no
bis”, kuris jau buvo kartų pre
mijuotas.

Vadinasi, šiais metais patys 
rašytojai nulems literatūros pre
mijų. šitoks būdas pas mus an
ksčiau nebuvo praktikuojamas, bet 
jis turi ir gerų savybių. Bent ma
žiausiai — bus išvengta šaiišku- 
mo (vietoj 5-kių komisijos narių 
dabar dalyvaus apie 70). Jeigu 
balsai pasiskirstys taip, kad nė 
viena knyga nesurinks 50% bal
sų, tuomet bus atrinkti du veika
lai, gavę daugiausiai balsų, kurie 
šiuo pačiu būdu bus iš naujo per- 
balsuoti.

1953 metų literatūrinės premijos 
mecenatai yra Chicagos lietuvių 
auditorijos šeimininkai: J. Malio- 
rius, St. Juodvalkis ir B. Pakštas, 
paskyrę šiam reikalui 500 dole
rių. Premija numatoma Įteikti 
šių metų vasario 28 d.

1953 m. pavadinom liesaisiais, 
nes iš tikrųjų, palyginus su an
kstyvesniais metais pernai knygų 
derlius buvo labai menkas. Netgi 
iš aukščiau paduoto surašo kaž
kurios knygos, kaip Barėno, Bra
zdžionio arba Niliūno dar nėra 
pasirodžiusios knygų rinkoje, bet 
tik leidėjai parengė skubotai po 
keletu egzempliorių, kad pasiektų 
arčiau gyvenančius Rašytojų Drau
gijos narius. Tokiu būdu didelė 
rašytojų dalis kažkurių veikalų 
nebus skaičiusi. Tas ir sudarys 
spragų šioje premijos skyrimo 
sistemoje. Juo labiau, kad ir lai
kas duotas labai trumpas.

tis su anglų kalba: čia tžžrėjome 
tik Balio Sruogos studijos verti
mų ir JAV-ėse 1935 m. išleistų 
Katzelenbogen'o latvių ir lietuvių 
liaudies dainų rinkinį, kžžriame, 
rodos, tilpo apie 80 lietuviškų dai
nų. Palyginus su Lietuvoje surink
tu milžinišku tautosakos lobynu, 
svetimiesiems beveik nieko nebu
vome parodę. Be abejo, vertimai 
daugumoje atvejų yra neįmanomi 
(kaip išversime "močiutė sengal
vėlė” ar "vakarėlį vakaroti”!), 
tačiau mokslizžių studijų trūku- 
mas svetimose kalbose yra nepa
prastai opus, jau vien dėl to, kad 
tautosaka yra savičiausia lietuvių 
tautos kultūros apraiška.

Dėl susidariusių aplinkybių ne
galint toliau tęsti origižžalios me
džiagos rinkimo darbų, atrodo, rei
ktų stengtis, kad sžžrinktoji būtų 
kritiškai įvertinta ir atskleista 
svetimtaučiams, (čia turima gal
voje mokslo pasaulį, ižžmirštant 
paprastų žmogų svetimtautį, ku
riam mūsoji tautosaka būtų tik
tai svetimas ir nesuprantamas da
lykas). Težžka apsidžiaugti, kad 
JAV yra išlikę nemažas kiekis rin
kinių, nes ten didelė dalis buvo 
ir atspausdinta, pvz. Basanavi
čiaus pasakos.

Gili padėka priklauso Dr. Jonui 
Baliui už lietuviškosios tautosa
kos atvėrimų plačiajam mokslo 
pasauliui. Reikia tikėtis, kad ne
trukus seks ir kiti veikalai, kaip, 
pavyzdžiui, vertimui pritaikyti 
"Lietuvių tautosakos skaitymai”. 
Liaudies dainos ir šokiai būtų ki
ta sritis, verta panašios akcijos.

V. Doniela

“Lietuvos Svetlana”
Josef Mackiewicz, Londone gy

venęs žymus lenkų laikraštinin
kas, supažindina lenkus ameriki
nėje spaudoje su Pabaltijo pagro
bimo faktais. Ilgame straipsnyje 
atpasakoja daug faktų iš kę tik 
Vakarų Vokietijoje pasirodžiusios 
Esto Roberto Raidos knygos “Kai 
rusai atslenka”. Tame leidinyje 
daugiausia pasakojama apie pas- 
kutinięsias Estijos nepriklauso
mybės dienas, bet kartu minimas 
ir vienodai skaudus Latvijos ir 
Lietuvos likimas. Mackiewicz sa
vo rašinį įvarddino: “Dar vienas 
demaskuojantis (sovietus) doku
mentas”.

GAVĖJAMS
PASKIRSTOMŲ KNYGŲ

Laisvosios Europos Komiteto įs
taiga Muenchene, kurios išpirktos 
lietuviškosios knygos dovanai ski-
rstomos per VLlK‘ų, prašo Vo
kietijos Krašto Valdybos to pas
kirstymo dokumentinės — propa
gandinės medžiagos.

Vokietijos Krašto Valdyba bū
tų labai dėkinga dovanų gavė
jams, jeigu jie galėtų atsiųsti ge
rų, spaudai tinkamų, nuotrau
kų. Nuotraukos turėtų pa
vaizduoti gautų dovanų išpakavi
mų, mokytojo ar mokytojos atlie
kamų padalinimų vaikučiams, pa
mokas su tomis knygomis, kelių 
Įvairių dovanotų knygų sortimen- 
tų ant stalo, kur nors vienoje kny
goje, aiškiai matytųsi Įrašas 
“Gift of Free Europe Citizens’ 
Service”. Prie nuotraukų reikia 
tikslių žinių iš kokios vietovės, 
mokytojo ar dalintojo pavardė, 
vaikų vardai ir pavardės bei am
žius.

Būtų gera gauti ir vienų — ki
tų pačių vaikų padėkos laiškutį 
arba kokį pasisakymų. Krašto 
Valdyba stengsis, kiek galėdama, 
susidariusias išlaidas atlyginti, 
jeigu nuotraukos bus techniškai 
be priekaištų atliktos. Siųsti an
trašu: Litauisches Zentralkomotee, 
(20a) Hannover—Kleefeld, He- 
gelstr. 6

šaulyje, iškyla visa eilė kompozi
torių, kūrusių muzikų lietuviško
mis temomis, čia patiekiama pluo
štas suglaustos medžiagos apie 
daugiau ar mažiau žinomus sve
timtaučių kompozitorių kūrinius 
lietuviškomis temomis.

1) Francois Frederic CHOPIN 
savo kilme buvo lenkas iš moti
nos pusės ir prancūzas — iš tėvo. 
Jo motina, Justina Kryžianauskai- 
tė, buvo kilusi iš Vilniaus krašto. 
Kai kas prileidžia jų buvus lietu
viškos kilmės. Jeigu tai būtų įro
doma, muzikos istorijoje turėtume 
net du faktu, kada pasaulinio mas
to kompozitoriai turėjo lietuves 
motinas ir prancūzus tėvus: Fre
deric Chopin ir Cėsar Cui (1835- 
1918).

Chopino labai negausioje voka
linėje kūryboje randame kūrinį, 
pavadintų "BARDZO RANIUCH- 
NO — Piosenka Litewska” (Labai 
ankstutėliai — lietuviška daine
lė), balsui su fortepionu. Tos dai-

—»— -------—------- —------- — ...
BERN. BRAZDŽIONIS

Vakaro Vizija
Padės ten laikas* po dienos pailsęs, 
svečioj pakalnėj vakare irklus.
Dangus saulėleidžiu' į upės veidų pilsis, 
lizde paukštelis giedodamas priglus.

Kur miršta žvaigždės, jo giesmėj girdėsi, 
kur gimsta gelmės, tau naktis giedos, 
ir, kai prie upės prikeliausit dviese, 
ji bus tyli gili, kaip niekados....

Joje, plazdės platybė vandenynų, 
joje nuskęs žvaigždėtieji skliautai, 
joje ten šauks ir judu, Dievas žino, 
kokių šalių, kokių dienų krantai.

Ir lig pusiau j srovę jos įbridę, 
atsižiūrėdami dar šauksit atgalios:
— Parodyk, Viešpatie, kaip panemunės žydi, 
kaip aukso bitės dūzgia dobiluos....

Parodyk, Viešpatie, gimtos sodybos svirtį, 
trokštančias lūpas šulinio lašu 
suvilgyk, kati sugrįžtume numirti 
j žemę, amžiams pažadėtų pranašų.

Iš naujo eilėraščių rinkinio “Didžioji Kryžkelė”.

A. Krausas.

Namai Be Sielos
Gražu, kad beveik kiekviena 

Australijoje gyvenanti šeima sten
giasi įsigyti nuosavus namus. 
Stengiamasi juos įrengti kuo pa
togiau ir gražiau. Daug lėšų, sa
vo jėgų ir rūpesčių paskiriama 
savai pastogei įsigyti. Jau žymi 
dalis mūsų tautiečių gyvena nuo- 
savuose nameliuose. Su didžiau
siu rūpestingumu ir atsidėjimu 
perkami baldai, kilimai, skalbia
mosios mašinos, šaldytuvai. Pato
gumams ir visokiems patobulini
mams galo nėra. Žmogaus akys 
plačios ir norai dideli. Ir nieko 
negalėtų pasakyti prieš tų žmo
gaus veržimusi į patogesnį gyve
nimų, jei jis lygiagrečiai rūpin
tųs ir savo sielos, savo dvasios 
gyvenimu.

Įeini į namų, gražiai apstatytų, 
prabangiai įrengtų, bet jame jau
tiesi šaltai ir nejaukiai. Sode ir 
darže tvarka pavyzdinga. Daug 
pastangų padėta visiems tiems 
patogumams sukaupti. Bet namų 
šeimininkas pamiršo pagalvoti 
apie namų sielų, apie dvasios pe
nų. žvalgaisi ir niekur nematai 
nei vienos knygos, nei vieno žur
nalo, nei vieno paveikslo. Namų 
skurdumų, niūrumų padidina, kai 
išgirsti vaikučius savo tarpe, sa
vo šeimoje jau ne motinos kalba 
kalbančius. O jų mėgiamiausia 
lektūra komikai, mėgiamiausi kov- 
bojų žaidimai.

Mūsų seneliai už motinos kal
bų, už lietuviškų spausdintų žo
dį ėjo į kalėjimus, išbarstė savo 
kaulus tolimajame Sibire, o mes 
šiandien taip pigiai savo tautos 
išsižadame ir jai mirštame. Kur 
paliko knygnešių dvasia? Ar tam

SVETIMTAUČIAI KOMPOZITORIAI

Lietuviškomis Temomis
Mūsų tautos didinga praeitis neles tekstas, 

ir liaudies genijus visad masino! dainos — 
užsieniečius mokslininkus ir meni
ninkus. Salia kitų svetimtaučių, 
populiarinusių Lietuvos vardų pa-

yra mūsų liaudies

Per girių girelę 
saulutė tekėjo, 
po stiklelio langeliu 
močiutė sėdėjo — 

ar jos varianto, vertimas (S. Vet- 
vickio).

Ar Chopino patiekiama melodi
ja turi kų bendro su mūsų liau
dies kūryba, galėtų pasakyti mū
sų tautosakininkai specialistai.

Gyvendamas Paryžiuje, Chopin 
dažnai buvodavo poeto Adomo 
Mickevičiaus (kuris pats yra už
rašęs liet, liaudies dainų) ir ku- 
nigaikšičo Radvilos draugijoje. 
Galima prileisti, jog jaunasis Cho
pin galėję girdėti "Lietuviškų dai
nelę” ir tai nebuvo jo kūry
boje pripuolamu momentu, bet 
dažnokai jį supusios lietuviškos 
aplinkos; išdava.

Mums taip mielo titulo Chopino 
"Lietuviška dainelė” yra gan po
puliari ir plačiame muzikos pasau
lyje. Įvairių užsienio muzikos lei
dyklų leidiniuose jų užtinkame 
lenkų, rusų vokiečių, prancūzų ir 
anglų kalbose. Deja, iki šiol netu
rime savo lietuviško leidinio....

Kadaise, besirausiant Ossovskio 
muzikos sandėlio Kaune natų len
tynose, užtikau Chopino “Lietu
viškos dainelės” dvi parafrazes 
fortepionui, kurių viena, prisime
nu, buvo žymaus italų kompozi
toriaus ir pianisto Giovanni Sga- 
mbati (1841 — 1914).

Lenkai yra pasigaminę Chopi
no “Lietuviškos dainelės” patefo
no plokštelių, Įdainuotų jų žymios 
dainininkės Alinos Bolechowskos 
(sopranas) ir Jerzy Lefeld (forte- 
pionas).

Darant prielaidas dėl Chopino 
lietuviškojo momento, paminėti
nas ir tas faktas, jog jo kūrybos 
geriausieji opusai — baladės for
tepionui — yra sukurti Adomo 
Mickevičiaus perdėm lietuviškų 
veikalų impresijoje.

2) Mieczyslaw KARLOWICZ 
(1876 — 1909). Įžymus lenkų kom
pozitorius simfonistas M. Karlo- 
wicz paskutiniaisiais savo gyveni
mo metais sukūrė simfoninį kūri
nį “RAPSODIA LITEWSKA” 
(Lietuviška rapsodija), Op 13, ku
riai panaudojo autentiškas mūsų 
liaudies meliodijas. šis kūrinys 
buvo nekartų išpildytas ir Lietu
voje.

3) Sylvio LAZZARI (1857 — 
1944). Prancūzų kompozitorius,

vilnietis ėjo į kalėjimus norėda
mas mokyti savo vaikus gimtųja 
kalba? Ar tam kovojo 700 metų 
prūsų lietuvis už išlikimų savo 
tautos nariu, kad šiandien kaiku- 
riatn tėvui sunku benupirkti savo 
vaikui elementorių?

Namų bibliotekos visose kultū
ringose tautose yra labai verti
namos ir branginamos. Knygų 
spinta stovi pačioje garbingiau
sioje vietoje. Jos įvairumu ir gau
sumu matuojamas namų šeiminin
ko kultūringumo lygis. Tenka 
mums su širdgėla prisipažinti, 
kad tuo klausimu mes esame 
smarkiai atsilikę ir nuo savo kai
mynų latvių ir estų. Pav. Argen
tinoje yra po 1000 latvių ir estų 
o lietuvių apie 40,000. Latviai ir 
estai yra prisiglaudę prie lietu
vių ir turi savo knygynus Lietu
vių Klube. Estai parduoda knygų 
per metus už 25,000 dol. ir lat
viai už 23,000 dol. Klubo savinin
kai lietuviai, būdami 40 kartų 
skaitlingesni už savo kampinin

kus teparduoda per metus už 5,000 
dol. Vadinas, jei estas nuperka 
200 knygų, tuo pačiu laiku lietu
viui tetenka tik viena knyga. Koks 
didis skirtumas! Paimkim pavyz
dį iš arčiau. Sydnėjuje estai turi 
savus namus. Juose veikia graži 
biblioteka 10,000 tomų. Tame pa
čiame mieste mūsoji biblioteka 
tikrai neviršija 1000 tomų. Ben
druomenių apylinkėmis, LKF sky
riams tenka rimtai susirūpinti, 
kad praplėstume savo bibliotekų 
tinklų ir jas gausingiau aprūpin
tume. Bet apie tai kita proga.

Kiekvienuose namuose turėtų 
būti bent pagrindinės knygos, be

kurių jie liks tamsūs ir nejaukūs, 
nors ir kažin kaip mes juos iš
puoštame ir gražiai įrengtame. 
Labai linkėtina, kad kiekvieno 
mūsų tautiečio nameliuose būtų 
spintelė ar lentynėlė su šiomis 
knygomis: šv. Raštas, Lietuvos 
istorija, geografija, kalbos vado
vas, lietuvių enciklopedija, lietu
vių literatūra ir kitos knygos, pri
menančios mūsų brangių Tėvynę 
Lietuvę. Vaikučiams ir jaunuo
liams nepamirškime užsakyti Tė
viškėlės, Eglutės, Skautų Aido, o 
sau Mūsų Pastogę ir Australijos 
Lietuvį. Nepamirškime savo kam
barių papuošti savų dailininkų 
paveikslais ar jų reprodukcijomis, 
kad juose dvelktų mūsų kenčian
čios Tautos dvasia. Taip įsiren
gę savo namelius, giedrėsime dva
sioje ir prasmingiau gyvensime.

“Lieutuviška Svetlana”
Kylanti baleto žvaigždė. JAV- 

se su garsiu Londono Sadler’s 
Wells baletu lankosi taip pat pa
sižymėjusi balerina Svetlana Be- 
riozovaitė, kurių amerikiečių spau
dos organai, kaip 24 mil. tiražo 
“This Week” ir kt., vadina “Lie
tuvos Svetlana”, pažymėdami, -kad 
jos laukia didelė ateitis. Pati Be- 
riozova laiko savo lietuve, ji ir 
jos tėvai tebėra Lietuvos piliečiai. 
Abu tėvai yra seniau buvę Kauno 
valstybinio baleto šokėjai, apie 
Lietuvos baletų atsiliepia labai 
palankiai.

Dail. A. Tamošaitienė Tarptaut. 
Moterų Parodoje New Yorke pre
mijuota augščiausia premija už 
kilimų “Karaliaus Mindaugo ir 
karalienės Mortos Mindaugienės 
krikštas”. Jos ir jos vyro dail. A. 
Tamošaičio stadijoje ruošiami nau
ji audiniai ateinančių metų paro
doms.

Cėcar Franko mokinys, C. Lazzari 
sukūrė operų “LE SOUTERIOT” 
(žiogelis), kurios libretto parašy
tas (A.P. Rochė ir M. Perier) pa
gal vokiečių rašytojo E. von Kay- 
serlingo lietuviškos buities dramų 
“Ein Fruehlingsopfer” (Pavasario 
auka). Opera yra išleista Max 
Eschig (Paris) ir B. Schotts Soe- 
hne (Mainz) Leidyklų. Operos 
"LeSouteriot' premjerų Chicagoje 
dirigavo pats autorius. S. Lazzari 
šiai operai panaudojo ir lietuvių 
liaudies dainų, pav. “Linelius ro
viau”.

4) ..Stanislaw MONIUSZKO 
(1820 — 1872). Lenkų tautinės 
operos kūrėjas St. Moniuszko il
gesnį laikų yra gyvenęs ir vargo
nininkavęs Vilniuje, čia iš po jo 
kompozitoriaus plunksnos yra iš
ėję ir keli lietuviški kūriniai. Vie
nas tos rūšies ryškesnių kūrinių 
yra jo kantata "VITOLIO RAU
DA”, Kraševskio to paties pava
dinimo poemai. Kūrinys solo bal
sui, lygių balsų chorui, fortepio
nui ir deklamatoriui.
5) Amilcare PONCHIELLI (1834 

— 1886). Italų kompozitorius A. 
Ponchielli yra parašęs daugelį 
operų, kurių “Gioconda” yra la
bai populiari visame pasaulyje. 
Jo 3 aktų opera “I LITUANI” 
(Lietuviai) parašyta 1873 m., o 
jos premjera, vienais metais vė
liau, įvyko La Scaloje. šiai operai 
libertto parašytas pagal Adomo 
Mickevičiaus tragiškųjų istorinę 
poemų “Konradas Valenrodas”. 
Dešimčiai metų praėjus, autorius 
šių operų perredagavo ir ji vėliau 
buvo statoma “ALDONOS” var
du. Paskutiniaisiais nepriklausomo 
gyvenimo metais Lietuvos Valst. 
Opera buvo ruošiusis šios operos 
pastatymui, bet nelemti įvykiai tų 
darbų sutrukdė.

6) Nicolai RIMSKY - KORSA
KOV (1844 — 1908). Gausus ru
sų tautos mitologijos operiniais 
kūriniais kompozitorius N. Rim
sky—Korsakov savo operdn-bale- 
tan “Mlada” yra įterpęs DU LIE- 
TUVIŠUS ŠOKIUS, (šitų žinutę 
suteikė Pietų Australijos simfoni
nio orkestro dirigentas Mr. Henry 
Krips).

Be aukščiau išvardintų svetim
taučių kompozitorių, kūrusių lie
tuviškomis temomis ' muzikę, pa
minėtini ir tie, kurie harmoniza
vo mūsų liaudies dainas ir kurių 
darbai atspausdinti įvairiuose sve
timuose leidiniuose:

a) Lothar WINDSPERGER 
(1885 — 1935). Vokiečių kompozi
torius ir pedagogas L. Windsper
ger savo gausybėje įvair. rūšies 
muzikos kūrinių turi suharmoni
zavęs 11 LIETUVIŲ LIAUDIES 
DAINŲ balsui su fortepionu. Bū
dinga, kad L. Windsperger savo 
harmonizacijoms daugumoje pasi
rinko aeolinių—bažnytinių tonaci
jų mūsų liaudies dainų melodijas.

b) “DER LIEDERSCHREIN”
1922 m. Fr. Hofmeisterio lei

dykla Leipzige išleido vokiečių 
kalba Kari Plezat redaguotų Ryt
prūsių vokiečių, lietuvių ir mo
zūrų 110 liaudies dainų, harmo
nizuotų kompozitoriaus H. Scher
rer balsui su liutnės (Laute) pri
tarimu, rinkinį. Malonu pastebėti, 
jog jo titulas — "Der Lieder- 
schrein” (Dainų skrynelė), yra 
parinktas iš mūsų liaudies dai
nos —

Aš padainuosiu 
dainų dainelę , 
aš dainų 
bernužėlis —

o motto — ištisas tos dainos pos
mas — “Ich will afschliessen das 
Liederschreinchėn, heraus die Lie- 
der lassen” (Aš atdarysiu dainų 
skrynelę, paleisiu į valelę).

Įžangos žodyje to rinkinio re
daktorius su šilta simpatija pa
mini mūsų liaudies dainas: "... 
Liūdnai skambančių lietuvių liau
dies dainų atrankai naudojausi 
lietuvių kalbos ir liaudies poezijos 
tyrinėtoji} kruopštaus pusantro 

šimtmečio darbo šaltiniais. Vos tik 
nedaugelis dainų čia paskelbiama 
pirmų kartų. Tačiau, kas anksty
vesniuose rinkiniuose nebuvo rei
kiamai iškelta, o todėl menkai 
susidomėta tų dainų charakteriu 
ir grožiu, čia, ypatingoje atran
koje ir tvarkoje, jų grožis, ka
daise stebinęs Lessingę ir Herde- 
rį bei žavėjęs Goethę, iškeliamas 
visame savo paprastume”.

J. ZDANAVIČIUS
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LIAUDIES ŠOKTAI

Tremtyje Ir Lietuvoje
Vis labiau ir labiau pamirštame 

mūsų liaudies meną, vis daugiau 
ir daugiau nuteistame nuo tauti
nių tradicijų.

Pamirštame savo dainas, ne
beskiriamo liaudies audinių moty
vų, nebemokame šokti senųjų ka
drilių. Ne tik nebemokame jų šok
ti — mes tų šokių tiesiog neatpa
žįstame. Pamatę šokant seną, iš 
19 amž. pradžios žinomą kadrilių 
Zekelį, arba mažiau žinomą, lin
ksmą Čigonėlį, arba Linelius, sa
kome, tai naujosios formos, stili
zuoti liaudies šokiai.

Nesigilinant į lietuvių liaudies 
šokių istoriją, noriu pažymėti, kad 
iš šokio žingsnio bei formos ga
lima nustatyti jo senumą. Ir ne
ginčytinai Žekelis, kaip ir kiti 
kadriliai, yra senesni už polkos 
pobūdžio šokius, kaip Rugeliai, 
Kalvelis, Lenciūgėlis, kurie yra 
šokių istorijoje vadinami pramo
giniais šokiais. Panašių šokių tu
ri beveik visos tautos. Ir blogiau
sia yra tai, kad net ir pramogi
nius šokius šokant nesirūpinama 
nei jų charakteriu, nei jų forma, 
nei, pagaliau, išpildymu. Tik len
gvabūdiškai pasakomą: "Tauti
niai drbaužiai atpirks viską”. Taip 
šokis nyksta, arba išsigimsta, nu
stoja grožio ir lietuviško charak
terio.

Kiekviena tauta turi liaudies 
šokių. Visi jie labai gražūs. Bet 
kiekviena tauta juos demonątruo- 
dama, ypač svetimiesiems, sten
giasi išsirinkti ir užimponuoti jai 
charakteringiausiais. Ispanas re
prezentacijai parinks Sevillanos 
arba Flamanco, vengras — čer- 
dašą, lenkas šoks Mazurką arba 
Polonezą anglas — Jig.

O kodėl mums nepasirinkti ves
tuvinį šokį Sadutę arba Sukčių? 

Kodėl nepašokti mums taip cha
rakteringų kadrilių?

Šokime gražiausius ir charak
teringiausius. Ir nemanykime, kad 
tautinis kostiumas išpirks nesuge
bėjimus ir klaidas. Blogai sušok
tas šokis pražudo drabužio ir šo
kėjų grožį.

Mes turime dvejopą misiją: 1. 
populiarinti liaudies šokį ir 2. iš
laikyti jų tradiciškumą bei cha
rakterio grynumą.

Tėvynei esant pavergtai ir ru
sinamai, maža yra vilties, kad 
šokiai ten išliks gryni. Priešingai, 
ten šokiai yra darkomi bei kuria
mi naujoviški ir peršami kaip lie
tuvių liaudies šokiai.

Tiesa, šios okupacijos metu Lie
tuvoje įsteigta arba steigiama dau
gybė liaudies šokių ratelių, orga
nizuojami šokių koncertai, daly
vaujant "broliškisioms respubli
koms”, kur šokami ir propoguo- 
jami ir “broliškieji šokiai". Per 
spaudą, radiją ir liaudies šokių 
ratelius varoma propaganda, kad 
"buržuazinėje” Lietuvoje į liau
dies šokius nebuvę kreipta dėme
sio ir tik tarybų valdžia liaudies 
šokį išpopliarinusi..

O kaip ištiktųjų? Liaudies šo
kių rinkimas ir jų propogavimas 
prasidėjo, maždaug, 1980 metais, 
kai buvo įkurta Lietuvių Tauto
sakos Komisija ir vėliau, 1985 me
tais, šį darbą perėmė Lietuvių 
Tautasi&os Archyvas. Pradžioje 

daugiausiai čia pasireiškė mokyto
jai ir Tautosakos Archyvo dar
buotojai. Bet plačiausiai išvysty
ta akcija buvo 1936 metais — pir
mąja! Augšt. Kūno Kultūros kur
sų laidai išėjus, šie fizinio auk
lėjimo instruktoriai, įvedus liau
dies šokių varžybas j mokyklų 
programą, laikė sau garbe ir1 

mininkams. Tą pati galima pasa
kyti ir apie Blezdingėlę ir kitus 
šokius. Iš šokiu pašalintas arba 
šalinamas tautais charakteris ir 
tradiciškumas.

svarbiausiu uždaviniu, išmokyti 
savo auklėtinius seniausių liau
dies šokių. Jieškodami tokių šo
kių, fizinio auklėjimo instrukto
riai suėjo į sąlytį su seniausiais 
kaimų gyventojais ir taip, beny
kstą ir užmarštin grimstą, kadri
liai ir apeiginiai šokiai buvo su-

Tačiau didžiausias komunisti
nis "šedevras” — tai naujas "liau
dies šokis” — Kūlokio pirminin
kas. (J. Lingys, Lietuvių liaudies 
šokiai. Išleista 1952 m., Kaune. 
Muziką Kūlokio pirmininkui pa
rašė švedas.)

Kompozicijos atžvilgiu Kūlokio 

grąžinti gyvenimam
Jų retu grožiu žavėjosi miestas 
ir kaimas.

Tuo būdu daugumas šokių, ko
munistų tvirtinimu, “atrastų ir 
išpopuliarintų tarybų valdžios”, 

buvo daug kartų viešai šokti 1936 
-1939 m. laikotarpyje.

Bet didžiausias nusikaltimas 
šiuo metu liaudies šokiui Lietuvo
je daromas tą šokį iškreipiant, 
savo išgalvotus varijantus priker
giant ir naujoviškus kuriant.

Pav., paprastumu ir gamtišku 
ritmingumu pasižymįs šokis Ruge
liai, paverstas geometrinių figū
rų kombinacija, kur jau nebėra 
charakteringo rugių bangavimo 
nei kirtėjų ėjimo namo, nešant 
rugių "bobą” jų laukiantiems šei-

pirmininkas labai artimas slaviš
kiesiems šokiams, kur solistui ar
ba solistų porai viduryje šokant, 
kiti šokėjai juos apstoja ratu ir 
akomponuoja retais judesiais arba 
plojimu, šitame “liaudies šoky
je” solistas yra kolchozo pirmi
ninkas ir jo pasirinkta šokėja.

Tokie ir panašūs šokiai dabar 
populiarinami tarybinės valdžios 

Lietuvoje. Priaugančioji karta pra
tinama prie neskoningų jų vardų 
ir svetimo charakterio.

Norint atsverti šią negerovę, 
mūsų pareiga išmokyti jaunimą, 
augantį svetimuose kraštuose, 
mūsų 'senuosius liaudies šokius, 
išlaikyti jų grynumą ir grožį, pa
brėžiant lietuvišką charakterį.

V. Saudargienė.

Spaudos Puslapiuose
Amerikoje Kanadoje, kaip ly

giai ir kituose kraštuose, praėjus 
metų eilei, tremtiniai jsigyja(ar- 
ba rengiasi tai padaryti), gyve- 
gyvenamų kraštų pilietybes. Tai, 
žinoma, nėra masinis reiškinys, 
bet ateitis nepramatoma. Ryšium 
su tuo, Amerikos ir Kanados lie
tuvių laikraščiai siūlo įvairių re
ceptų. Vienas būdingesnių siūly
mų: “įsipilietinant atlietuvinti pa
vardes”. šituo klausimu rašo ka- 
nadiškė “Nepriklausoma Lietuva” 
ir Brukliniškis "Darbininkas”.

“Nepriklausomoje Lietuvoje” 
(47 nr.) J. Kardelis str. “Tvirtai 
laikykime vėliavą” rašo:

“Lietuvius juk beveik visi prie
varta norėjo nutautinti ir nutrin
ti nuo žemės veido. Ypač mums 
daug žalos pridarė lenkai. Sulindę 
j valsčių raštines, jie spaudė mū
sų žmones keisti pavardes, jas su
lenkinti. Daugumai lietuviškų pa
vardžių jie prikergė lenkiškas ga
lūnes — ovič, jevič, jewski, oje 
ir t.t. Galima tikrai pasakyti, kad 
ir tas sulenkintas pavardes mū-1 
sų žmones vis dėlto ištardavo lie-i 
tuviškai prie sulenkintųjų pridė
dami dar lietuviškas galūnes... 
Tai geras reiškinys.

Daugelis tokių sulenkintų pa
vardžių nepriklausomybės laikais 
buvo atlietuvintos. Bet nevisos. 
Ir dabar, tremtyje ar emigraci
joje, yra lietuvių su sulenkinto
mis pavardėmis. Taigi, šie tautie
čiai sudaro lyg ir išimtį. Gaunant 
pilietybės dokumentus, viena ga
lima ir net patartina padaryti — 
tai sulenkintas, ar suvokietintas, 
ar surusintas pavardes atlietuvin
ti. Bet ne daugiau. Tikrai bus 
gražu, kad visi lietuviai turės lie
tuviškas pavardes.

Taigi, tautiečiai, kam likimas 

lėmė gauti naujus dokumentus, 
jokiu atveju neišsižadėkime savo 
pavardžių, kurios yra mūsų kil
niosios vėliavos”.

Straipsnyje ’"Lietuviška siela 
po svetimu skuduru” (“Darbinin
kas”, Nr. 88) J. Grinius taip pat 
siūlo, anot Maironio, numesti rū
bą, kurį užvilko svetimi. Jis sako, 
kad tos ilgosios, su svetiminto- 
sios pavardės kitataučių labai 
sunkiai ištariamos ir vis meta lie
tuviui šešėlį, kad tokias pavar
des tegali turėti tik slavai. Tik
rai lietuviškos pavardės retai te- 
sančios ilgesnės. Toliau Dr. J. 
Grinius rašo savo būgštavimus:

“Manau, kad nevienas paprašys 
pilietybės ir tų, kurie prie savo 
pavardžių nešioja slaviškus prie
dus. Vadinas, būtų progos juos 
nutrenkti šunop į dilgėles, kad 
belkitų lietuviškas kamienas, prie 
kurio kadaise lenkų ar rusų raš
tininkas buvo prisegęs slaviško 
poniškumo uodegą. Bet ar daug 
tokių atsiras?

Bijau, kad atsiras tokių, kurie, 
bepjaudami suslavintos pavardės 
gelūnę, nusikirs galvą. O tokių 
reiškinių senųjų ateivių tarpe yra 
nemaža. Argi juos paseks ir nau
jieji tremtiniai?”

Taigi ,visa graudi nelaimė ir 
yra ta, kad šituo tragikomišku 
keliu jau einama.

“NAUJIENOS” sveikina Dulles 
pareiškimą, jog, Maskvai bet kur 
užpuolus, JAV reaguos visa sa
vo karine galia. Tai esanti teisin- 
gapolitika, griežtesnė, negu yra 
buvusi anksčiau. Ir Berlyno kon
ferencijoje Dulles nesileidžia į jo
kias nuolaidas dėl pavergtųjų tau
tų.

Kovose Del Laisvės
Ties Giedraičiais ir

Ano meto Lenkijos vyriasybei, 
vykdant savo imperialistines už
gaidas, sulaužius vos tik pasira
šytąją Suvalkų sutartį, tariamojo 
sukilėlių gen. Želigovskio vadovau
jama kariuomenė iki 1920 m. lap
kričio mėn. vidurio gana giliai įsi
brovė j Lietuvos teritoriją. Lapk
ričio 17 d. lenkai pradėjo pulti 
Giedraičių ir Širvintų kryptimis. 
Pralaužę mūsų frontą, jie veržėsi 
Anykčių ir Kovarsko kryptimis, o 
vienas lenkų kavalerijos eskadro
nas prasiveržė giliai į mūsų ka
riuomenės užnugarį. Želigovskio 
tikslas buvo: paimti Ukmergę ir 
žygiuoti į Kauną.

Nors lenkai puolė didelėmis jė
gomis ir netikėtai, tačiau mūsų da
liniai tvarkingai pasitraukė be žy
mesnių nuostolių. Gynęs Širvintų 
barą 7 pėst. pulkas, o Giedraičių 
barą 2. pėst pulkas, irgi buvo pri
versti pasitraukti. Dešimtajam mū
sų gynybos sparne — Musninkų 
bare 4. pulkas atrėmė lenkų puo
limus ir išlaikė savo pozicijas.

7. pėst pulkas pasitraukė prie 
Širvintos upelio į Barčiai, Naujasis 
Viesas, Liūnai, Degučiai, Miežiai 
— kaimų liniją ir čia lapkričio 18 
d. rengėsi gintis. Mūsų žvalgybos 
žinios pasitvirtino: lenkai ruošėsi 
pulti Ukmergės kryptimi. Anot 
Želigovskio štabo skleidžiamos pro
pagandos, artimiausią dieną lenkai 
turėję pusryčiauti Ukmergėje, o 
vakarieniauti Kaune.

Mūsų 7. pėst. pulko jėgos buvo 
labai negausios. Po visos eilės 
smarkių kautynių su želgovskinin- 
kais, 1920 m. spalio mėnesį, pul
ko eilės buvo gerokai praretėju- 
sios. Kuopose buvo po 30-80 kovo
tojų. Be to, dvi kuopos buvo pasių
stos į Liduoklių rajoną, kad sus
tiprintų 2. pėst. pulką. Pulko gi
namosios pozicijos sparnai buvo 
atviri, lengvai apeinami, o kaimy
nai toli. Laukti priešo buvo per
daug rizikinga. Reikėjo surasti ki
tokį sprendimą.

Lapkričio 18 d. vakare IlI-čio 
bataliono vadas vyr. Itn. Balnas 
pulko vadui davė pasiūlymą: nak
tį su savo batalionu užeiti len
kams į užnugarį. Tuo pat metu II 
batalionas turėjo pulti lenkus iš 
priekio Viešų kaimas — Širvintai 
kryptimi. Šiuo manevru buvo ti
kimasi suardyti lenkų pasirengi
mą pulti. Laikinai einąs pulko va- 

Širvintais prieš 35 metus.
do pareigas karininkas Kerbelis šį 
sumanymą priėmė, ir 7. pėst. pul
ko II-sis batalionas pradėjo ruoš
tis šiam drąsiam žygiui.

Batalionas susitelkė Barčių kai
mo rajone. Suplanuotam apėjimo 
manevrui faktiškai tebuvo paimtos 
tiktai dvi bataliono kuopos, su 4 
ar 5 kulkasvaidžiais ir keletu rai
tininkų. Žygiui pasirengusiems ka
riams bataliono vadas vyr. Ita. 
Balnas davė įsakymą, padrąsinan
čios kalbos forma, paaiškindamas 
bendrąją mūsų fronto padėtį ir 
manevro sumanymą, drauge pažy
mėdamas, kad uždavinys bus sun
kus, reikalaująs didelio jėgų įtem
pimo ir pasiryžimo.

Lenkai, užėmę Širvintas, lapkri
čio 18 d. persitvarkė naujam puo
limui. Vadinamasis jų Gardino pul
kas Širvintų rajone išsidėstė: I 
batalionas Širvintų miestelyje, III 
batalionas į vakarus nuo Širvintų, 
o II bal. rezerve, MotieJunų kai
mo rajone. Ten pat buvo įsikūręs 
ir Gardino pulko štabas,

Mūsų 7. pėst. pulko rinktinė 
(III bat.) išvyko iš Barčių kaimo 
lapkričio 19 d. apie 2-3 vai po la
bai trumpo poilsio. Bendras kovo
tojų skaičius tebuvo apie 180 vy
rų. Kaip jau minėta, rinktinei — 
batalionui vadovavo vyr. Itn. Bal
nas. Kuopoms — Itn. Baltrūnas ir 
Itn. Rauba. Sunk, kulkosvaidžių 
daliniui — Itn. Batūra.

Išvykusi iš Barčių kaimo, rink
tinė žygiavo dengdamosi patogia 
miškų priedanga. Ėjo labai tyliai. 
Visi pakelėje sutiktieji gyventojai 
buvo varomi drauge, kad kas nors 
apie tai nepraneštų lenkams.

Batalionas pasiekė pamiškę prie 
Gavienių kaimo Jau pradėjus auš
ti. čia bataliono vadas savo rink
tinę išsklaidė kovos tvarkon, su
darydamas dvi vilnis, kurios slin
ko viena paskui kitą. Dengdamie- 
sis mišku, batalionas priartėjo 
prie Motiejūnų kaimo. Čia buvo 
sustota trumpam poilsiui ir pas
kubomis organizuotas Motiejūnų 
kaimo sekimas. Tuo metu kaime 
pasigirdo trimitas: lenkų daliniai 
ramiai rinkosi pusryčių. Tą patį 
momentą bataliono vadas davė žen
klą pradėti puolimą. Puolimas vy
ko gaivališku tempu. Po keletos 
minučių lenkai buvo išblaškyti, o 
mūsų batalionas savo smūgį nu
kreipė į Paširvinčio dvarą, ku

riame stovėjo lenkų artilerijos 
lengvoji baterija. Ji dar suskubo 
paleisti keletą šūvių, bet mūsiš
kiams žalos nepadarė, šautuvų ir 
kulkasvaidžių ugnimi lenkai stai
giai buvo nublokšti nuo baterijos 
pabūklų. Tada bataliono vadas Mo
tiejūnų kaime paliko Itn. Baltrū
ną su 12 vyrų, o rinktinę nukrei
pė i Širvintų miestelį.

Motiejūnų kaime žuvo lenkų 
Gardino pulko vadas, o vadovietės 
ryšių tinklas buvo visiškai suar
dytas.

Pasiekus Širvintas, lenkai gat
vėse dar rikiavosi. Lietuvių kulko
svaidžių ugnis juos greitai išvaikė 
ir iš Širvintų. Nežinomo stiprumo 
jėgos netikėtai užpulti iš užpaka
lio, netekę pulko vado ir neturė
dami ryšio priemonių, lenkų dali
niai išsibėgiojo, kur kas išmany
dami. Kiti mėgino slėptis miškuo
se ir pas palankesnius vietinius 
gyventojus. Širvintai buvo užimti. 
Vyr. Itn. Balno batahono laimė
jimas nebuvo pakankamai panau
dotas priešo persekiojimui, nes III 
bat. buvo permažos sudėties, o 
priešą iš fronto rišą mūsų dali
niai neišplėtė pakankamos energi
jos.

Po šių kautynių mūsų dalims 
teko didelis karo grobis: 2 lauko 
patrankos, 9 minosvaidžiai, 20 kul
kosvaidžių ir kt. lengvesnių gin
klų bei šaudmenų. Be to, buvo pa
imti lenkų brigados ir pulko šta
bai su daugiau 200 belaisvių. Lap
kričio 19 į 20-Ją d. naktį mūsiškiai 
pasitraukė į Širvintos upelio pozi
cijas.

Lapkričio 21 d. auštant 7. pėst. 
pulkas puolė Širvintų kryptimi, 
užėmė miestelį ir iš jo nebesitrau
kė. Tačiau bendrasis laimėjimas 
Širvintų kautynėse nebuvo panau
dotas iki maksimumo, persekiojant 
išblaškytas lenkų jėgas Vilniaus 
kryptimi, nes tuometinės Tautų 
Sąjungos intervencija mūsų kovas 
su gen. Želigovskio kariuomene 
sustabdė.

Širvintų — Giedraičių kautynių 
vardas yra spindinčiomis raidėmis 
įrašytas į Lietuvos Nepriklausomy
bės kovų istorijos puslapius.

Kap. Sim. Urbonas.
«*#*#<*#***************<♦♦#<♦*. 
VASARIO 16 MINĖJIMAS SYD- 
NĖJUJE ĮVYKS ST. BENE
DICT’S PARAPIJOS SALĖJE. 
VASARIO 14 d., SEKMADIENĮ. 
MINĖJIMĄ RUOŠIA SYDNEY, 
BANKSTOWN IR CABRAMAT- 
TA APYLINKIŲ VALDYBOS. 
^srer**^r***********************'

As Bombardavau Kremlių
(Tęsinys iš Nr. 6.)

— Nutrenkiau aš jį — šaltai 
pranešė Kurtas. Visuomet taip 
kautynėse, šaltai ir su jausmu. 
Aš siekiau į kišenę prie krūtinės 
kavos pupelių, kur jas laikydavau. 
Mano pirštai prilipo. Aš mėginau 
pamatyti kas ten buvo. Kraujas? 
Prakeiktai buvo tamsu.

Rusų priešlėktuvinė pradėjo 
šaudyti, mes įskridome į debesis. 
Matėsi galybės prožektorių, kurie 
dėjo pastangas surasti mus. Taip 
pat matėsi šaunančių patrankų 
liepsnos, tačiau veltui — nepatai
kė.

— Jau Maskva, — tarė Kurtas 
— 4 min. ir suk 270.

— Turiu jį!
Hermano ginklai sutratėjo ir 

sustojo. <
— Cha, cha, cha, — juokėsi 

Hermanas — aš nubaidžiau jį su 
pistoletu.

Ramybė... Kairysis lėktuvo 
sparnas dengė Maskvos šviesas.

— Suk tarė Kurtas.
— Žinoma, — atsakiau ir su

kau taikinio link, spausdamas ga- 
zą. Kurtas įsitaisė prie bombų 
išmetimo įtaisų.

Maskvos priešlėktuvinė vėl pra
dėjo o aš vis spaudžiau gazą. 
Pro Kurto galvą mačiau miestą, 
patrankų liepsnas nuo upės pa
krančių. Ten matėsi upės vingis. 
Upės vanduo išsiraitęs, lyg kas
pinas. Kremlius. Taikinys... 
Priešlėktuvinė sustiprėjo Kulka 
sprogo po apačia dešinio sparno. 
Lėktuvas susiūbavo. Aš patikri
nau kursą. Pataisiau.

— Suk į kairę... Tiesiai... tru
putį kairiau! — komandavo Kur
tas. — Dėmesio! Vienas... du... 
trys... Bombos krito. Liepsnos... 
taikinys... žemė sudrebėjo Kai aš 
smigau žemyn, net motorai kau
kė. Ir vėl augštyn ir į kairę. Kur
tas?... aš jį mačiau. Jis dar gy
vas Jis, turbūt, nenujautė. Tai 
tada aš?...

Lėktuvas kilo augštyn, Pada
riau staigų posūkį. Lyg laukinis 
pradėjau mėtytis...

Palengva!... — tai sakė Kur
tas — dar ilgą kelią turime! 
Kaip jis galėjo būti toks ramus? 
Jam buvo skirta mirti. Jam... ne 
man! ...

Kurtas prakalbėjo vėl:
— Ar tu tvarkoje?
— Taip.

Priešlėktuvinė buvo likusi toli 
užpakaly. Aš nustačiau kursą link 
Karaliaučiaus. Mes dar vis buvo
me naktinių naikintuvų zonoje ir 
dar galėjome būti užpulti.

— Kurtai?
— Taip?
— Tu nejautei, kad tu...
Apačioje matėsi upė, ežerėlis, 

miestelis, Vitebsko griuvėsiai, 
frontas ir mūsų linijos.

— Dar viena minutė — atsakė 
Kurtas šypsodamasis.
Perskridome fronto linijas. Mo
torai atsigavo ir vienodai traukė 
namų link. Aš mėginau atitrauk
ti rankas nuo instrumentų. Jos 
buvo sustingusios, aš palaukiau.

— Gal kavos? — paklausė 
Kurtas ir įpylė iš termoso. Pa
traukęs truputį atsigavau.

— Tu gausi deimantinius ąžuo
lo lapus prie riterio kryžiaus — 
tarė Kurtas.

— Tu taip pat..
— Ne... aš tik navigatorius. 

Jis pakėlė puoduką prie lūpų. — 
Be to, juk aš miręs. Prisimink!

Priekyje ramiai tysojo Mins
kas. Tamsi masė su kur ne kur 
žybčiojančiomis mažutėmis šviese
lėmis. Mane taip kratė šaltis, kad 
net dantys traškėjo. Tas prakeik
tas numuštas dangtis virš galvos.

— Aš nueisiu pasižiūrėti, kaip 
artinasi žemė. Tik palengva, švel
niai leiskis — tarė Kurtas.

Mes buvome virš miesto. Aš pa
sukau ir pradėjau leistis. Ore pa
sirodė ugnie su sprogimu.

— Iššauti signalus! — riktelė
jau Hermanui.

Žalia šviesa nušvito ore ir vėl 
viskas ramu. Aš nutaikiau švie
sas į nusileidimo taką virš Kurto 
galvos, nuleidau ratukus ir lėktu
vo kūnas laimingai pasiekė žemę. 
Šviesos sveikino mane pravažiuo
jant, iki palengva sustabdžiau.

Aš vos galėjau išlaikyti atmer
ktas akis, kol sustabdžiau moto
rus ir nusiėmiau apsaugos diržus. 
Prieš išlipant dar pažvelgiau j 
Kurtą.

— Ei, nemiegok tu ten! Jis ne
judėjo. Pasilenkęs pažiūrėjau ir 
pamačiau lėktuve kulkos skylę ties 
jo galva.

— Kurtai... atsiprašau... aš 
nedrebėsiu daugiau — tariau.

Roemeris jau laukė apačioje, 
kai aš išlipau.

Grupė mechanikų apsupo Her
maną. Kažkuris iš jų apšvietė 

bombonešio prieky išmuštą sky
lę. Kurto veidas sublizgėjo. Jie 
visi žiūrėjo į jį. Visi, tik išskyrus 
mane.

— Aš supranta, kaip tu turi 
jaustis — tyliai tarė Roemeris. 
Mes nuėjome į Roemerio mašiną. 
Jis paklausė:

— Ką nors ypatingo turi pra
nešti?

— Ne nieko.
— Tuo atveju geriau išsimie

gok gerai...
Kai mes važiavome namo, jis 

uždėjo savo rankas man ant pe
čių.

Fuereris atsiuntė jums telegra
mą: deimantiniai ąžuolo lapai 
prie jūsų riterio kryžiaus.

Aš linktelėjau.
— Reichsmaršal Goering su 

stabdė visas bombardavimų ope
racijas — trūkumas benzino. Jū
sų buvo paskutinis skridimas.

Toliau važiavome tyloje. Roe
meris uždegė cigaretę.

— Aš tikiu, jūs gausite darbą 
štabe...

Aš nežinau, kaip ilgai miego
jau, iki beldimasis j duris pabu
dino. Tai buvo Roemeris.

— Jauties geriau?
— Taip, ačiū...
— žvalgybinis lėktuvas padarė 

kelias nuotraukas po jūsų bom
bardavimo — ir padavė man ke
lias nuotraukas. Puikus bombar

davimas, puikiausias pataikymas... 
Bet jo balsui trūko entuziazmo.

— Kas nors negero?
Jis išvyniojo teletipuotą popie

riaus gabalą ir padavė man.
— Tai gavome jums grįžus...
Tai buvo pranešimas iš vyriau

sios būstinės: “Politbiuro susirin
kimas atidėtas. Sustabdyti opera
cijas”.

Vertė St. Pks.

Pastaba: šį pasakojimą pertei
kė vienas žymus lenkų lakūnas, 
kuris tik ką grįžo iš rytų Euro
pos. Misiją atlikusio vokiečio la
kūno tikroji, pavardė neskelbiama, 
nes jis gyvena už geležinės už
dangos.

(Galas)

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.
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SYDNĖJUS
— Šiomis dienomis Sydnėjuje 

apsigyveno Petras Kašėta. Jis pen
kerius metus išdirbo prie cukri
nių nendrių kirtimo Queenslande, 
Avondale, apie 250 mylių nuo 
Brisbanės. P. Kašėta tuos penke
rius metus išgyveno labai retai 
tesutikdamas lietuvį. Visą laiką 
gyveno tarp australų ir kitų tau
tybių žmonių. Atvykęs į Sydnė- 
jų tuojaus užsiprenumeravo “M. 
P.”, pareikšdamas, jog bijąs už
miršti lietuviškai skaityti.

— Vasario 13 d. Camperdowno 
bažnyčioje susituokė Algis Bačiu
lis su Irena Gudeikaite. Jungtu
vių apeigas atliko kun. P. Butkus.

— Sydnėjaus lietuviškos spau
dos kiosko vedėjas Rugelis, dėl 
išvykimo į JAV, kioską perduoda 
Sydnėjaus Apylinkės valdybos 
iždininkui Sakalui. Čia galima su
simokėti solidarumo mokestį ir 
įsigyti Tautos Fondo pasų ir žen
kliukų.
PASKAITA APIE PRIEŠISTO

RINĘ LIETUVĄ
Sąmbūris Šviesa Sydnėjaus 

skyrius vasario 27 d. ruošia pas
kaitą tema: “Priešistorinės Lie
tuvos ribos, gyventojai ir kaimy
nai”. Diskusijoms pasibaigus bus 
Vyt. Donielos, Šviesos Regijona- 
linės valdybos nario, ryšium Su 
universiteto baigimu, pagerbimas.

įėjimas visiems laisvas. Pra
džia 19 vai. Parengimas įvyks 
Milson’s Point, Ennis Rd. 12-14.

PAJIEŠKOJIMAS. Sesuo, gy
venanti Kanadoje, pajieško Mika
sės Lepšytės (berods ištekėjusios 
už Radzevičiaus).

Rašyti: Mrs. Ir. Daudarienė, 
270 Miller St., North Sydney, 
N.S.W.
JAUNAM STUDENTUI, 
lietuviškoj šeimoj, Sydnėjuje, 

reikalingas kambarys.
Pranešti: E. Jarašienei, 129 

Miller St., O’Connor, CANBER
RA, A.C.T.

ADELAIDE
LIETUVĖ VAIKŲ DARŽELIU 

DIREKTORĖ
Jadvyga Ivoškienė, pusantrų 

metų mokytojavusi australų vai
kų darželyje, nuo šių mokslo me
tų pradžios paskirta vieno mo
derniausių Adelaidės vaikų darže
lių (Oval Avenue Kindergarten 
— Woodville) direktore. Tai tik
rai retas atsitikimas, kada ne 
Australijos piliečiui patikimos at
sakingos pareigos švietimo insti
tucijoje.

-AUŠROS SŪNŪS” 
UGNYJE

Vasario 12 d. Adelaidės Lietu
vių Teatro Mylėtojų grupė vai
dino Sofijos Kymantaitės — Čiur
lionienės 4 veiksmų dramą “Auš
ros Sūnūs”. Vaidinimas vyko 
Australia Hall namuose. Režisie
rius P. Rūtenis. Dailininkas A. 
Rūkštelė. Vaidino E. Dainienė, D. 
Mackialienė, V. Marcinkonytė, B. 
čėsna, L. Gerulaitis, J. Neveraus- 
kas, P. Rūtenis ir J. Venslovavi- 
čius. Rež. padėjėjas B. Mackiala.

Vos pakilus uždangai nuo pro
žektorių užsidegė drobės. Artis
tai ir žiūrovai šoko gesinti gais
ro. Po pusantros valandos atvykę 
ugniagesiai nedaug ką teturėjo 
veikti. Įdomu tai, kad kilus gais- 
srui nebuvo jokios panikos. Pub
lika, kurios buvo pilna salė, lai
kėsi labai šauniai, parodydama 
didelę drausmę.

Gaisrą likvidavus spektaklis 
vyko be uždangos.

“Aušros Sūnų” premjerą ver
tinant kaip mėgėjišką pastatymą, 
reiktų laikyti pusėtinai pasiseku
sia.

NEPRIKLAUSOMY
BĖS ŠVENTĖS MI

NĖJIMAS MELBOUR
NE

VASARIO 16 minėjimas Mel
bourne įvyksta vasario mėn. 21 
d.

Programoje: 11.30 vai. pamal
dos St. Johns bažnyčioje; 13.00 
vai. iškilmingas aktas ir koncer
tas minėtos bažnyčios salėje.

Moterys prašomos dalyvauti 
tautiniuose drabužiuose.

A.L.B. Melb. Apylinkės 
Valdyba.

NEWCASTLIO LIETUVIAMS 
(T. S. Gaidelio S.J. informacija) 
Pamaldos Newcastlio ir apylin

kės lietuviams bus laikomos šv. 
Lauryno bažnyčioje, Broadmead- 
ove, kovo 14 d. 11.45 vai. ryto. 
Prieš pamaldas, pradedant 11. vai., 
galima eiti išpažinties. Velykinė 
šv. Komunija — Mišių laike.

Vasario 23 d. pamaldų Newcas- 
tlio lietuviams Broadmeadove ne
bus.
CABRAMATTOS APYLINKĖS 

VALDYBA
prašo pranešti, kad Užgavėnių 

blynų balius įvyks vasario 21 d. 
ne 7 vai. (kaip buvo paskelbta), 
bet 5 vai vak.

PHILIPS

Bankstowno Savaitgalio 
Mokykla

mokslo metus pradeda vasario 
20 d., šeštadieni, 10 vai. Tėvai 
prašomi tą dieną pasiųsti savo 
vaikus į mokyklą. Mokykla dirbs 
senose patalpose prie St. Felix 
bažnyčios.

KARALIENEI ĮTEIKS PAŠTO 
ŽENKLŲ ALBUMĄ 

Australijos Paštų valdyba pra
neša, kad Anglijos karalienei bus 
įteikta dovana — Australijos paš
to ženklų albumas, kuriame bus 
visi pašto ženklai nuo Australijos 
įsikūrimo. Albumas įrištas į ken
gūros odos aptaisus ir dengentie- 
ji viduje lapai pagaminti iš šilko 
ir aukso.

BANKSTOWNO 
LIETUVIAMS

A.L.B. Bankstowno Apylinkės 
valdyba, vykdydama 1953 m. ge
gužės mėn. 14 d. susirinkimo nu
tarimą, dėl įsigijimo nuosavos pa
talpos, nedelsdama pradėjo rink
ti iš apylinkėje gyvenančių tau
tiečių pinigus ir pasižadėjimus 
akcijas pirkti. Nežiūrint, kad pa- 
sižaddėjimų akcijas pirkti tėra 
tik £ 500. Apylinkės valdyba ir 
patalpai įsigyti Komitetas, pra
eitų metų gale užpirko Bankstow- 
ne sklypą (East Terace gatvėje, 
50 x 200 pėdų dydžio, apie 6 min. 
nuo gelež. stoties), kuris kaštuo
ja £750. Depozitas £250. Likusi 
suma išsimokėtinai per 2 metus. 
Agento pareiškimu, sklypas yra 
prekybinėje miesto dalyje ir ant 
jo galima būsią statyti viešo po
būdžio patalpą: salę, bažnyčią ir 
pan.

š.m. sausio 27 d. sklypo reika
lu tartasi su advokatu ir jam pa
vesta galutinai išsiaiškinti su 
Bankstowno miesto savivaldybe, 
ar tas sklypas bus galima naudo
ti mums reikalingos patalpos sta
tybai, ar sklypas nėra numatyta 
miesto reikalams ir pan. Valdyba, 
gavusi iš advokato atsakymą su
šauks susirinkimą.

Sklypą nedelsėme užpirkti to
dėl, kad miestui plečiantis vis 
sunkiau tinkamą sklypą surasti, 
o, be to, ir kainos kyla. Sklypą 
užpirkus suintensyvinamas naujų 
pasižadėjimų ir pinigų rinkimas. 
Tikime, kad visi tautiečiai parems 
šį labai svarbų reikalą ir savo 
įnašais prisidės prie savos patal
pos įsigijimo. Savi namai yra bū
tinai reikalingi nes Bankstowne 
vis sunkiau gauti patalpas išsi
nuomoti. Gali ateiti laikas, kad 
neturėsime kur sušaukti ir eilinį 
susirinkimą.

Esant neaiškumams prašome 
kreiptis į valdybos narius, arba į 
patalpai įsigyti komiteto narius, 
kurie mielai suteiks reikalingų pa
aiškinimų.

A.L.B. Bankstowno Apylinkės 
Valdyba.

KREPŠINIS
Tauras — Colts 32 : 26

Sausio 21 d. vasaros turnyre 
tauriečiai gražiai sužaidė prieš 
Colts ir užtikrintai laimėjo 32:26. 
Tauras vasaros turnyre turi tik 
vieną pralaimėjimą ir, jeigu lydės 
laimė, turėtų pakliūti į finalą, 
šiose rungtynėse geriausiai pasi
rodė Giruckas surinkęs 13 taškų. 
Toliau eina: Alkevičius — 8, 
šliužas — 5, Merūnas — 4 ir 
Karsteds — 2.

Minstrel
PHILIPS (DAINIUS)

Jusu Pasirinkimui
9 Dekoratyvinės Spalvos!

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 skambėsi. Už nuostabiai žemą 
kainą — 20 ginių — pasiūloma tikrai 
didelė vertė. Apžiūrėkite tuoj šį patogų 
spalvingą aparatą. Visuomet teikiamos 
lengvos išsimokėjimo sąlygos.

KAINA 20» GINTU

• MODRN. DRA
MBLIO KAULO

• RIEŠUTO MED
ŽIO

• BURGUNDIJOS 
VYNO

• EMALINIO 
BALTUMO

• PASTELINIO 
ŽALUMO

• ŠV. ŽALSVO 
RAUSVUMO

• TASCANIJOS 
RAUDONUMO

• LENGVO MĖ
LYNUMO

• ANGLIES JUO
DUMO

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

PHILIPS RADIJAS garsus kaip ir
PHILIPS LEMPOS!
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Sporto klubo Kovas nariams 
IRENAI GUDEIKAITE1 

ir
ALGIUI BANIULIUI, 

sukerusiems lietuvišką šeimą, linkime jaukaus šeimyninio gyvenimo 
ir daug laimės.
.... Sporto Klubas Kovas Valdyba.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIim

SPORTO KLUBAS KOVAS 
kovo mėn. 5 d. (penktadienį) Newtowne 

MASONIC HALL 
Station Str. rengia

PASILINSMINIMA — VAKARA
Turtingas bufetas. Gera muzika. Pradžia 7 vai. vak.

IIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIUIIIIIIIM

| Europietis specialistas optikas | 
f PRITAIKO JŪSŲ AKIMS IR PARDUODA $
X VISŲ RŪŠIŲ AKINIUS |
X Darbo valahdos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai. į
f o P T O f
$ 430 Bourke St., MELBOURNE. Telef. MU 4093. f

A. L. B. BANKSTOWNO APYLINKĖ VASARIO 20 D. RUOŠIAMAS

8 Meredith Str., Bankstown. 5 mi. nuo gelež. stoties, einant North 
Terace. Str.

Pradžia 6 vai. vak. Pabaiga 12.30 vai. Gros netingus orkestras.
... .Bufetas su alum. .......................

Maloniai prašomi kuo skaitlingiausiai dalyvauti lietuviai iš 
centro ir priemiesčių.

BANKSTOWNO APYLINKĮĖS VALDYBA.

VAKARAS
įvyks FRIENDLY

- BALIUS
SOCIETY salėje,

| NAUJA DELIKATESU KRAUTUVĖ f 
į “VENT A” l
X atidaryta X
£ Bankstowne, 359 Chapel Rd. |
X (nuo geležinkelio stoties antras namas už Bankstown X
;»• Hotel)

Didelis pasirinkimas europietiškų ir australiškų X
X maisto produktų. X
X Pristatoma ir į namus.

...... ............................. .........................................
LYDIA, ............1

MOTERŲ KIRPYKLA — SALONAS g
WSR- g

į): Jau veikia ponios A. KARZUBOVS naujai atidaryta :$
Bankstowne, 351 Chapel Rd.

;į: moterų kirpykla — salonas.
:•:• Tai tas pats namas, kaip aukščiau minėtos delikatesų •:■:

krautuvės "Venta”. :•:•
Įėjmas iš koridoriaus. •:•:

v.v.w.v.v.’.v.v.v.’.v.v.v.v.v.’.v?

Vytis — West Torrens 58 : 37
21. 1. 54. Vytis šiuos metus pra

dėjo gražiu laimėjimu. Kitas ir 
Gurskis antrame puslaikyje gra
žiais metimais sugniuždė priešo 
ginybą ir užtikrino laimėjimą. 
Pereitais metais Vytis išėjo va
saros turnyro nugalėtoju, bet šiais 
metais vargiai pasieks galutinės 
pergalės, nes jau turi du pralai
mėjimus. Taškus pelnė: Kitas — 
20, Gurskis — 18, E. Pyragius — 
10, Jaciunskis 6 ir S. Visockas — 
4.

FUTBOLAS
Vytis — Sturt 5 : 1

Vyties komanda pirmauja Pie
tų Australijos vasaros futbolo 
turnyre. Pavojingiausias priešas 
ir ligi šiol pirmavusi Polonia pra
laimėjo prieš Budapest 6:1.

Rungtynės tarp Vyties ir Sturt 
įvyko vasario 2d. Jau pirma mi
nutė baigėsi Virbos įvarčiu. Ne
trukus Langevičius iš gražios Ki
to pasuotės pakelia sąntykį. 
Sturt nepralaužia Vyties gynybos 
ir “šaudo” iš tolo. Po 15 minučių 
Kitas kerta trečią įvartį. Pirmas 
puslaikis — 3:0.

Antras puslaikis 1 pradedamas 
didele sparta. Mūsiškiai spaudžia. 
Kitas prasiveržia pro Sturt giny
bą ir kerta. Puikus “šūvis”. Įvar
tis. Sturt nesitikėdamas laimėti 
atsisako kietos kovos ir žaidimas 
eina švelniai ir gražiai. Baigian
tis rungtynėms Sturt vartininkas 
išmuša kamuolį tiesiai ant Mar- 
tusevičiaus kojos ir šis stipriu 
smūgiu kamuolį gražina Sturt 
vartininkui. Nesugauna. Penktas 
įvartis. Kamuolį turi Sturt. Veda. 
Mūsų Batteli paslysta. Sturt prie 
Vyties vartų. Įvartis.

Kitas šiose rungtynėse vėl bu
vo savo formoj ir įmušęs 2 įvar
čius užėmė vasaros sezone, kaip 
daugiausiai įmušęs įvarčių (8), 
pirmą vietą.

tuviškai silpnai kalbąs, nes tėvai, 
atvykę į Ameriką prieš 30 metų, 
užimti savo verslamonę, sūnaus 
lietuviška kalba nesirūpinę. Jis 
baigęs amerikoniškas mokyklas. 
Pradėjome pokalbį angliškai. 
Lukštą stebėjosi mus gerai ang
liškai kalbant. Amerikoje, esą, lie
tuviai retai išmoksta taip kalbėti 
angliškai, nes gyvena lietuviškuo
se kvartaluose. Jaunimas? Na, 
jaunimas kas kita. Vaikai grei
čiau išmoksta ir daugelis jau sa
vo motinos kalbą; užmiršę.

Lukštą pareiškė, kad Ameriko
je yra kelios krepšinio komandos, 
kurios lengvai sudorotų Globtrot- 
terius. Aplamai — krepšinį Ame
rikoje visi labai mėgsta ir visi 
žaidžia.

Pasikalbėję apie 50 min. atsi
sveikinome, palinkėjome jam lai
mingos kelionės, o jis mums lai
mės Australijoje.

Edas

VYTIS FUTBOLO SEKCIJA —-U* r «-O * I
vasario 26 d., penktadienį 

K I N G B A L L 
salėje ruošia Užgavėnių blynų 

.BALIU — VAKARA. 
į kurį visi maloniai kviečiami at
silankyti. Gros puiki muzika ir 
veiks turtingas bufetas.

Pradžia 8 vai. vak.
Vytis Futbolo Sekcija

*<***#**#***«<#♦##***♦*#♦#♦<♦#.
Vasario 28 d. rengiama linksma 

gegužinė, 
kuri įvyks senojoj vietoj 

BLACKWOODE
Įvairi programa.

Vytis Futbolo Sekcija

Sporto Klubas Kovas praneša, 
kad vasario 20 d. 11 vai. ryto pra
dedamos krepšinio treniruotės. 
Treniruotės vyks šeštadieniais 
Camperdowne. šeštadieniais 11 
vai. ir sekmadieniais .10 vai. ryto.

Kviečiami visi krepšininkai ar 
norintieji pradėti žaisti.

S.K. Kovas.

ORINIS. Jau pradėtos orinio 
treniruotės, todėl visos adelaidiš- 
kės, turinčios noro kultivuoti šią 
sporto šaką, prašomos registruotis 
pas A. Navakienę arba pas E. 
Taparauskienę.

LIETUVIS KREPŠININKAS 
Iš JAV

Sausio 25, 26, 27 d.d. Adelaidė
je viešėjo garsioji Amerikos neg
rų krepšinio komanda Globetrot
ters. Prieš juos žaidusioj Bostono 
Whirlwinds žaidė ir lietuvis Luk
štą.

Su Lukštą teko pasikalbėti mie
sto maudyklėse. Užkalbinau ang
liškai ir paklausiau bene bus lie
tuvis. Kada pasisakė tokiu esąs, 
pradėjau berti žodžius lietuviškai, 
čia buvau Lukštos sustabdytas 
ir paprašytas kalbėti lėčiau, nes 
jis, man greitai kalbant, negalįs 
viską suprasti.

Besikalbant atėjo ir daugiau 
tautiečių. Lukštą prisipažino lie-

AUSTRALŲ LAIKRAŠTIS APIE 
MŪSŲ MOKINIUS

Parents and Past Pupils “POST”, 
sausio 19 d. 1954 m., rašydamas 
apie baigusiuosius gimnazijas 
N.S.W. ir perkeltus į augštesnes 
klases geriausius mokinius, už
kliuvo ir mūsiškių. Ten vienoje 
vietoje apie Romą Zakarevičių, 
savo gimnaziją baigusį antruoju 
ir iš visų N.S.W. gimnazijų ge
riausių šimtinėje užėmusį 16 vie
tą, rašo: “Bravo Romutis! Visi 
australai, ar visiškai nauji, ar se
ni (pastarieji irgi tesiskiria tik 
viena — trimis kortomis nuo vir- 
siškai naujų) sveikins jo puikius 
pažymius brandos atestate. Ro
mutis Zakarevičius gavo vieną iš 
dviejų geriausių atestatų iš St. 
Patricks gimnazijos mokinių.”

“Visuomet kyla šiek tiek ginčų, 
kada diskutuojami imigracijos 
klausimai. Romutis sudavė reikš
mingą smūgį už “naujuosius” au
stralus bendrai, ir už savuosius 
ypatingai, ir taip pat už visus, ku
rie įrodinėja, kad Australijai rei
kia žmonių — ir smegenų”.

Toliau šitame laikraštyje dar 
rašoma apie Irvį Venclovą šie
met baigiamojon gim. klasėn pir
muoju (augščiausi pažymiai iš 
matematikos, anglų ir lotynų 
kalbų) ir bendru pažymiu pirmuo- 
jančiu savo klasėje visame NSW.

A.L.B. Sydnėjaus Apylinkės Valdyba
Vasario 26 d.

RAILWAY INSTITUTO SALĖJE
(Prie pat Centrinės stoties)

RUOŠIA BLYNU BALIU
Geras orkestras, bufetas ir kiti nuotaiką žadiną dalykai.

VEDYBINIAI SKELBIMAI
JieJkau gyvenimo draugės. Esu 

28 metų amžiaus, turiu gerą spec, 
ir uždirbu £20 per savaitę.

Norinti rimto gyvenimo drau
go prašau parašyti. Atsakysiu tik 
į rimtus laišus.

Jonas Karvelis
1011 Barooga Str., Albury 

North, N.S.W.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef. WB 1758, for the publi
sher, Vytautas Simniškis, as

President of the Australian — 
Lithuanian Community, 19 Car
rington St., Balmain, Sydney, 
N.S.W.
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