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Fair Play PASAULIO POLITIKOS VINGIAI
Pastaruoju metu per radiją ir Didž. Britanijos ministeris pir- 

spaudoje vėl pasigirdo balsų apie minmkas Churchills, nesenai vie- 
mūsų, ateivių, nenorą asimiliuotis, sėdamas JAV-se, aiškiai ir logiš- 
kltais žodžiais tariant "suaustra-' kai išsireiškė pabrėždamas, kad 
lėti”. Mes esame kaltinami spe-1 Vakarai teturi du kelius: sugyventi 
ratizmu. Esą , mes kurią savo su komunistinės sistemos valsty- 
tautines bendruomenes ir tuo skal- I bėmls, arba kariauti. Ir dar pa
dą australiškąją bendruomenę, ar- žymėjo, kad jis esąs už taikingą 
dą jos gerbūvį. Patariama galimai i lr bendro gyvavimo (co-egzlsten- 
greičiau įsijungti į australiškąjį I ciJ°s) kelią. Churchilis nepasakė, 
gyvenimo kelią (kalbama į mus,1 kad šitas kelias yra būtinai įma

nomas, bet Jis tik norėtų dar kar
tą pamėginti: ar tikrai jis nėra 
įmanomas.

čia Churchilis pridūrė, kad jei
gu kiltų karas, tai Vakarai Jį lai
mėtų bet, deja, tik ant pasaulio 
griuvėsių.

Objektyvus stebėtojas negalės 
nepripažinti ,kad Churchilio parei
škimai išplaukia grynai iš Angli- 

up.c >s interesų ir jie vertintini tik
žello 14 d. minėjimus. Galima spė. kaip tos valstybės minlstęrio pir
tį, kad, tie pareiškimai ir buvo iš- mininko pareiškimai, bet ne kaip 
šaukti šitų minėjimų. "°”“lu-n—

Jeigu taip — tenka apgailestau
ti dėl tokio reagavimo ir vertini
mo mūsų žmogiškųjų jausmų ken
čiantiems broliams laukiantiems 
išlaisvinimo. Atrodo, lyg norima, 
kad mes užmirštume savo arti
muosius ir kenčiančias tėvynes. Ir 
visiškai nesuprantama, kada siū
loma uždrausti lojalią, nors sveti- 
ima kalba spaudą. Ir šitai keista, 
svarbiausia todėl, kad tokie daly
kai atsitinka demokratiškame kra
šte, kur nęt valstybės pamatus ar
danti Komunistų partija ir jos 
spauda turi visišką laisvę. Ir dar 
keisčiau, kad tokius pasiūlymus 
daro ne eilinis žmogus, bet įta
kingi veikėjai partijų, kurios ofi
cialiai skelbiasi kovoją dėl visų 
demokratinių laisvių.

Drįstame paklausti: ar šitoks 
vienšališkumas mūsų atžvilgiu yra 
“fair play”? O juk “fair play” yra 
prlskaitoma prie “Australian way 
of life” tipiškų teigiamų reiški
nių.

Nežinant šitos 
priežasčių, tenka 
stebėtis.

Gali būti, kad 
teresuoti asmenys ar grupės, siek
damos savų tikslų, gali stengtis 
išlaikyti masėse įspūdį, kad atei
viai nėra pakankamai dėkingi už 
sutelktą jiems užuovėją, skiriasi 
ir skaldo bendruomenę, nesimoko 
demokratinių manierų, yra linkę 
į kriminalinius nusikaltimus ir t.t.

Dažnai tokie pareiškimai kyla 
ir iš ignoracijos arba persistengi
mo.

Būtina priminti, kad mes esa
me dėkingi šio krašto valdžioms 
ir žmonėms už nuoširdų mūsų in
teresų supratimą Ir už ištiestą pa
galbos ranką. Pabrėžtina, kad mes 
neturime nė mažiausio noro ar 
tikslo ardyti bendruomenę ai- Jai 
kenkti. Tik mes, kaip ir kiekvienas 
individas, turime savo galvoseną 
Ir savus troškimus. Dabotina tik, 
kad mes nelaužytume nustatytos 
tvarkos, nepažeistume teisės ir įs
tatymų.

O tada, kai bus pakankamai res- 
pekto žmogaus žmogui, o ypač 
kada tarpusavio santykiuose nebus 
pažeidinėjamos pagrindinės žmo
gaus teisės ir laisvės principai, 
ateivis nuoširdžiai džiaugsis šio 
krašto svetingumu ir nevengs ši
tai pademonstruoti. Tada ir ben
druomeninis susipratimas bei su
gyvenimas bus visiškai sklandus.

įsakymai, spaudinis ii- tuo lab
iau prievarta nėra tinkama per
auklėjimo priemonė. Tariamų lai
mėjimų gali pasiekti tas, kurio 
rankose fizinė jėga, bet žmogaus 
siela paragrafais netvarkoma.

Vyt. Rimas

tarsi mes de fakto vis dar nebū
tame šios bendruomenės nariai) ir, 
kaip pirmaeilę priemonę mūsų ta
riamam seperatizmui užkirsti, siū
lo uždrausti laikraščius, spausdi
namus svetimomis (ne anglų) kal
bomis šiame kontinente.

Šitie pareiškimai bendrų žinių 
rėmuose paskelbti per ABC radijo 
stotį, sutapo su pranešimais 
apie įvykusius Baltų bir -

akcljos tikrų 
tik spėlioti Ir

tam tikri užin-

pa-

Taika, sako beveik ranka 
pasiekiama

Indo — Kinijos klausimas 
šaulio politikos svarstymuose vis

tebėra svarbiausiu darbotvar- 
punktu. Pastarosiomis dieno- 
vėl pradėta šnekėti apie "tik- 
viltis” taiką įgyvendinti Azi-
Prancūzijos diplomatiniuose

pastatytame 
prancūzų ir 
armijų kari- 
mandagiai ir

pasaulinio masto politiko nuomo- 
1 nė.

Po Churchilio kelionės į JAV-bes 
jo viešus pareiškimus galima bū
tų palyginti su stotelės budėtojo 
mostagavimu vėlevlke, norint su
stabdyti pastoviu greičiu riedan

čius traukinius vienas į kitą, žinant 
kad susidūrimas vistiek yra neiš
vengiamas. šiuo atveju raudonasis 
šarvuotas traukinys, kurio maši
nistai greičio nė nemano suma
žinti, tik su didesniu įsišvankavi- 
mu užgrius Vakarų ekspresą, ant 
kurio stabdžių bus užgulę Chur
chilio ir Mendes — France sti
liaus mašinistai ir pečkuriai.

Iš kitos pusės, šitas pats Chur
chills vienu metu yra išsireiškęs, 
kad Anglijos liūtas yra pavojin
gas ne tada, kai jis garsiai riau
moja, bet tik tada, kai jis mei
lingai uodega vizgina ir pešioto- 
Jams pro šypseną iltis rodo.

Šiandien Anglijos liūtas gana 
meilingai uodega vizgina , bet ar 
tai ženklintų Jo klastingą pasi
ruošimą čiupti pešiotojus už pa
kinklių? Gal.

dar 
kės 
mis 
ras 
joj.
sluogsniuose ši viltis praaugo net 
Eifelio bokštą, kada min. pirm. 
Mendes — France pareiškė, kad 
jis Indo — Kinijos taiką jau “tu
rįs beveik saujoj”.

Reuterlo korespondentas Gene- 
voj Informuoja, kad diplomatiniai 
stebėtojai “labai atsargiai” ver
tina ginkluoto konflikto sustabdy
mo galimybes Indo — Kinijoj.

Atmetus spėliojimus ir kalbant 
apie šios dienos politinius manev
rus, reikia konstatuoti faktą, kad 
į Genevą vėl susirinko didžiųjų 
valstybių užsienių reikalų minis-| 
terlai, kurie, apie savaitę posėd
žiavę savo valstybių sostinėse, da
bar vėl atnaujins pokalbius Gene
vos konferencijų salėje.

Netikėtas ir ne pagal planą yra 
Prancūzijos minlsterio pirmininko 
ir užsienių reikalų ministerio Men
des — France susitikimas su Mo
lotovu. Pirmą pokalbį jie turėjo 
Genevoj liepos 11 d. Vėliau Pran
cūzijos premjeras kalbėsis su Kom. 
Kinijos ministeriu pirmininku. Ar 
grįž į Genevą JAV užsienių reika
lų ministeris Dulles, rašant 
eilutes dar nebuvo žinoma.

O kas toliau?
Prileiskime, kad Genevoj bus pa

siekta susitarimo ir Indo — Ki
nijoj nustos gaudusios patrankos. 
Prileiskime, kad taikingai kalban
čios kovojančių armijų delegaci
jos prie Vietnamo sostinės Hanoi 
ir Genevoj politikai, sustabdys 
kautynes. Bet kas iš to? Didžiulė 
Azijos valstybė jau paliks įsiurbta 
į komunistinę "broliškų respublikų 
šeimą”, šituo keliu einant nesun-

šitas

PETROVAI PASAKOJA KASDIENINES
ISTORIJAS

Karališkoji Komisija Melbourne 
ir toliau tęsia Petrovo ir jo žmo
nos apklausinėjimus, stengdamosi 
išnarplioti Sovietų šnipinėjimo 
tinklą Australijoje.

Iki šiol viešumon teišnešta tik 
viena Rupert Lockwood pavardė, 
raštus rašinėjąs ir paskui tie raš
tai slaptai būdavę persiunčiami j 
Maskvą. Už šitą darbą Lockwood, 
Šis komunistų žurnalistas teismo 
salėje buvo Petrovus atpažintas, 
kaip tas pats žmogus, kuris So
vietų ambasadoje Canberroj ko
kius tai Australijai nemalonius 
kaip pareiškė Petrova gavęs £ 30 
ir dar tris bonkas brandy.

šiaip apklausinėjimai didesnių 
sensacijų neiškėlė. Gal norima iš
siaiškinti aplinkybes ir sąlygas, 
metodus ir visą sistemą ir tik vė
liau prieiti prie nuogų faktų, įga
linančių pokalbius teismo salėje 
išplėsti, pasikviečiant Ir daugiau 
asmenų.

Karališkąją Komisiją ir publi
ką nustebino Petrovo pareiškimas, 
kad jo alga mėnesiui siekė 4000 
rublių, arba per 400 australiškų 
svarų, žinoma, tokios algos toli 
gražu negauna nei Augščiausiojo 
Teismo teisėjas Australijoje. O 
čia ambasados trečiasis sekreto
rius... Na, žinant, kad Petrovas 

! buvo M.V.D. šefas Australijoj, 
■ tai ir toks augštas atlyginimas ne
turėtų stebinti, šitos kategorijos 
žmonių atlyginimai yra skirtingi 
nuo kitų tarnautojų atlyginimo
tiek pačioje Sovietų Sąjungoje,

tiek M.V.D. pareigūnams užsie
niuose.

Petrovai dar papasakojo apie 
Maskvos pastangas suorganizuoti 
“penktąją koloną” Australijojie; 
apie tai, kaip buvo perdavinėja

mos į Maskvą slaptos žinios ir gau
nami šifruoti nurodymai iš Mas
kvos. Jis papasakojo apie slaptus 
radijo siųstuvus ir priimtuvus, apie 
intrigas pačioj ambasadoj ir prisi
pažino žinojęs kas jo laukia į Mas
kvą sugrįžus. Būtų turėjęs keliau
ti kur nors už Baltųjų Jūrų į 
darbo stovyklą. O ten jau nege
rai.. .

Evdokiva Petrova papasakojo 
savo išgyvenimus po vyro negrį
žimo į ambasadą. Ji buvusi įti
kinėjama, kad Petrovas yra pag
robtas. Paskui buvo pranešta, kad 
jis jau nebegrįš. Ambasadoj nie
kas su ja negalėjo kalbėti ir ne
davė valgyti. Buvo saugoma dieną 
ir naktį. Turėjo rašyti vyrui par- 
viltoti laiškus. Visą laiką gyvenu
si baimėje ir terore. Mažiausias 
neatsargus žingsnis būtų reiškęs 
mirtį, nes buvo viskas daroma, 
kad Petrova sugrįžtų Sovietų Są
jungą. Jos rangas — M.V.D. 
pulkininkas. Petrovas yra gavęs 
vienkartinę premiją iš Australijos 
valdžios įstaigų £ 5000. Daugiau 
iki šiol kitokių pajamų nėra tu
rėjęs. Apklausinėjimas tęsiamas.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

ku išlaikyti taiką — tereikia agre
soriui atiduoti tik tai, ko jis rei
kalauja.

Prie Hanoi’ spec, 
pavilijone kalbasi 
Vietminth sukilėlių 
ninkai. Jie kalbasi
be pykčio. Tuo tarpu prancūzų ir 
vietnamiečių divizijos traukiasi ir 
nežino kur sustoti. Gi sukilėlių 
armijos seka jiems įkandin ir pik
tai šaudo.

Hanoi jau yra apsuptas. Kiekvie
nu metu laukiama didžiosios ofen
zyvos. Anglams, amerikiečiams 
įsakyta išsikraustyti. Turtinges
nieji miesto gyventojai jau perei
tą savaitę pradėjo skristi į Sal- 
goną. Hanoi atiteks sukilėliams 
netrukus.

Ar paklius kom, Kinija i 
Jungtines Tautas?

Genevos konferencija iššaukė ki
tą skaudulį: Kom. Kinijos priėmi
mo į Jungtinių Tautų Organizaci
ją klausimą. Čia Vakarai suskilo 
ir nuomonių nebesuderina. Ameri
ka griežtai nusistačiusi Kom. Ki
nijos neįsileisti į Jungtines Tautas, 
kadangi Kom. Kinija yra agreso
rius (ji dalyvavo užpuolikų pusė
je Korėjoje ir dabar Indo — Kini
joj). Ameriką remia Australija ir 
kitos valstybės, bet už priėmimą 
yra Anglija, pastaruoju metu prie 
Anglijos prisidėjo N. Zelandija ir 
Kanada. Prancūzijos aiškaus pa
sisakymo dar neturime. JAV pre- 
sidentas pareiškė, kad jis darys 
viską, kad Kom. Kinija nebūtų 
priimta į J.T. Amerika grąsina 
panaudoti šitame atsitikime veto, 
Na, kad Sov. Sąjunga visa savo 
jėga nori Kom. Kiniją įsprausti 
į Jungtines Tautas, niekas ir ne
sistebi. Tačiau netikima, kad Kom. 
Kinija į J.T. įsitrintų bent šiuo 
metu. Kl.

i Laisvosios Europos Pirm, 
Linkėjimai Baltams

Whitney Shepardson, Laisvosios 
Europos Komiteto pirmininkas, 
per birželio deportacijų minėjimą 
Bonnoje atsiuntė sveikinimą. Savo

| sveikinime Laisvosios Europos 
Komiteto pirmininkas pažymėjo, 
kad “per Antrąjį Pasaulinį karą 
ir po jo deportavimas į Rusiją tū
kstančių Jūsų tautiečių aiškiai pa
rodė komunistinę apgaulę, kaip 
jie niekina laisvųjų žmonių ir 
laisvųjų tautų teises. Tuo metu, 
kada laisvojo pasaulio vedamos su 
vergovės jėgomis kovos iniciatyva, 
kaip atrodo, pereina į Vakarų 
rankas, dar svarbiau nei kada nors 
kitados, jog mes neužmirštume tų 
didžių aukų, kurias yra sudėjusios 
pabaltiečių tautos, ir tų principų, 
dėl kurių jos yra netekusios savo 
laisvės, šiai kovai iš tikro kaip 
reikiant dar nė neprasidėjus.”

★

JAV RAGINAMOS SUSTABDYTI
KOMUNISTŲ VERŽIMĄSI

Pietų Korėja įspėjo Ameriką, 
kad per 1000 milijonų azijatų svy
ra į komunistinę pusę. Bet, esą, 
Amerika, kuri yra svarbiausias 
komunizmo taikinys, vis dar igno
ruoja šį milžinišką pavojų. Pietų 
Korėjos vyriausybės kalbėtojas 
Kong Kee Kari pareiškė, kad Ame
rika turėtų veikti nedelsiant ir 
nelaukti užpuolimo.

Pereitą savaitę Amerikos vy
riausybė paprašė Sovietų Sąjungą 
atsiimti savo 3 diplomatus, ku
riuos Amerika nustatė užsiimlnė- 
jus šnipinėjimu ir "netinkamai el
gusis” Amerikos atžvilgiu. Tai taip 
pat neaugėto rango ambasados 
tarnautojai. Sov. Sąjungos vyriau
sybė paprašė, kad Amerika atsiim
tų du savo ambasados tarnauto
jus iš Maskvos.

KOVA LAIMĖTA
PRANAS MIKUS AUSTRALIJOS ČEMPIONAS

Liepos 5 d. Prano Mikaus — 
Mikuličiaus gyvenime visados bus 
atmintina. Tos dienos vakare Syd
nėjaus Stadione Jis išsikovojo Aus
tralijos vidutinio svorio čempiono 
vardą, kietoje kovoje nugalėjęs 
Jauną, bet daug žadantį Bill Lar- 
rigo.

Rungtynės buvo 15 roundų. To
dėl visai suprantama, kad abu bok
sininkai pradžioje tik “čiupinėjosi”, 
taupydami jėgas lemiamam mo
mentui. Pranas, klausydamas savo 
trenerio Ambrose Palmer nurody
mų, laikėsi gynimosi taktikos, 
leisdamas daugiau iniciatyvos ro
dyti lėtai Judančiam ir dar lėčiau 
galvojančiam tamsiaodžiui prieši
ninkui, 
kurios 
Praną 
dė gal
likto roundo Mikus buvo gerokai 
atsiplėšęs taškais nuo Larrigo. 
Pastarasis galėjo laimėti tik no
kautu. šito Larrigo ir siekė. Tu
rėdamas stiprų smūgį, 14 rounde 
pasigavęs progos, Larrigo smogė 
Mikui į nosį ir jį “išmušė iš ko
jų”. Atrodė, kad Pranas nebesi
kels. Bet geležinės ištvermės ir 
jėgos lietuvis pakilo. Ir ne tik 
kilo — savo priešininkui net 
telkė keletą skaudžių smūgių.

15 — lemiamam rounde —
kus iniciatyvą paėmė į savo rankas 
Ir Larrigo apipylė kairiosios smū
gių kruša. Larrigo atrodė visiš
kai išsisėmęs, bet išsilaikė ant ko
jų. Rungtynės baigėsi ir Mikus 
buvo paskelbtas čempionu.

Pirmieji roundai publikai, 
tarpe buvo gausus būrys 
remiančių tautiečių, atro- 
kiek “perramūs”. Po try-

pa- 
su-

Mi-

Pranas Mikus yra pirmasis iš 
"naujųjų australų”, išsikovojęs 
australijos čempiono vardą.

Už šias rungtynes Mikus gavo 
£ 360. Sekančios rungtynės jam 
duos £ 1000.

Anksčiau Mikus kovojo lengves- 
niame svory. Į šią klasę perėjo 
vos prieš keletą mėnesių. Sėkmin
gai kovojęs ir nugalėjęs kitus šios 
klasės oponentus, birželio 5 d. lai
mėjo ir čempionatą.

Pranas Mikus yra 24 metų am
žiaus, vedęs, gyvena Melbourne 
ir laikraščių reporteriams visados 
pabrėžia esąs lietuvis. Todėl jie 
beveik niekada ir neužmiršta, apie 
jo rungtynes rašydami, įterpti “Li- 
thuanian-born Pranas Mikus”. 
Dažnai australų laikraščiuose, o 
ypač po pastarųjų rungtynių, dar 
pridedama “Geležinis lietuvis”. O 
rungtynių metu pranešėjai net la
bai dažnai klausytojams primena 
Praną lietuvį esant.

Mums malonu, kad Pranas lai
mėjo čempiono titulą pirmas iš 
“Naujųjų australų”. Bet mums 
ypač malonu ir visi džiaugiamės, 
kad Pranas yra pirmas lietuvis 
kietu darbu, garbingoje kovoje 
Australijos čempiono titulą laimė
jęs.

Sveikindami Praną linkime jam 
sėkmės ir Ištvermės. Laimėtąjį 
titulą, Pranai, galimai ilgiau lai
kyk savo tvirtose lietuviškose 
rankose.jk.

Trumpai
Rytinio Pakistano vyriausybė pa

skelbė komunistų partiją nelegalia, 
šitas aktas motyvuojamas tuo, 
kad komunistų partija sudarė pa
vojų talkai, trukdė įgyvendinti 
tvaiką ir teisėtumą.

Buv. Amerikos prezidentas H. 
Trumanas, po operacijos ir po to 
sekusių komplikacijų ilgesni laikų 
išgulėjęs liglninėje sveiksta ir jau 
grįžo į namus.

N.S.W. valstijos vyriausybė 
ruošia referendumų dėl viešbučių 
— barų prekiavimo laiko. Mano
ma, kad gyventojų atsiklausimas 
bus padarytas netrukus . Dabar 
N.S.W. valstijoj alaus barai ati
daryti tik iki 6 vai. vak. Tikimasi, 
kad prekiavimo laikas bus prail
gintas.

★
Sydnėjaus mieste elektros ap

švietimas įvestas prieš 50 metų- 
Tada buvo 220 elektros lempų gat- 
vėsę ir 86 elektros vartotojai. Pe
reitą savaitę, švenčiant 50 metų 
nuo Sydnėjaus elektrifikacijos, 
elektros energija buvo tiekiama 
300.000 vartotojų. ,

Pirmasis, elektros generatorius 
buvo paleistas į darbą 1904 m. 
liepos 8 d.

amžiaus Gary Sked 
(Sydnėjaus) valku

Trijų metų 
Camperdowno 
ligoninėje guli jau ilgesnį laiką. 
Jis serga nepagydoma žarnų liga. 
Pastarosiomis dienomis jo svei
katos būklė buvo kritiška. Bet gy
dytojas pastebėjo, kad berniukas 
pradėjo gerėti pradėjus jį mai
tinti amerikiečių gaminamu vaikų 
maistu “Protenum”. šito produkto 
Australijoj buvo ribotas kiekis ir 
Gary per savaitę jį visą suvalgė. 
Buvo telegrafuota į Ameriką. Ten 
amerikonišku tempu “Protenum” 
buvo pakrauta j lėktuvą, kuris 
tuoj Išskrido į Sydnėjų. Liepos 
7 d. vakarienei Gary valgė vėl 
amerikietišką maistą. Gydytojai 
sako, kad “Protenum” Garlo gyve
nimo siūlą prailgins keliom sa
vaitėm.

*
Senovės Egipto piramidžių ir 

faraonų kapų archeologiniai kasi
nėjimai šiomis dienomis sudomino 
Ir ne archeologus. Mat, tyrimai 
parodė, kad po kalkuriomis pira
midėmis esama naftos. Egipto val
džia tuoj iškvietė Amerikos moks
lininkus, kurie nustatys, kiek naf
tos galima prisunkti iš po senųjų 
Egipto valdovų antkapių.

Australų laikraščiai plačiai ra
šo apie 27 metų amž. vengrą 
George Mezey, kuris prieš penke
rius metus į Canberrą buvo pas
kirtas darbininku, o šiandien turi 
savo įmonę, kurioje dirba 16 žmo
nių ir pats yra vadovaujantis in
žinierius.

George Mezey dienomis dirbo 
kaip darbininkas, o vakarais stu
dijavo. Jis laisvu laiku sukonstra
vo cementinėms plytoms gaminti 
mašiną, kuri per valandą "išmeta” 
500 plytų. Jis savo mašiną užpa
tentavo, tuoj buvo atleistas nuo 
sutarties ir gamino plytas.

Dabar Jis vadovauja savo perei
tų metų pabaigoj įsteigtai Inter
national Engineering Company 
(Australia Pty. Ltd.) įmonei.

Mezey išvyksta j Europą susi
pažinti su naujausiais metodais 
betono statyboj.

JAU LAIKAS PRATĘSTI "MO
ŠŲ PASTOGĖS” PRENUMERA
TA II PUSMEČIUI, IR BŪTINA 
SUSIMOKĖTI PRENUMERATĄ 
Už I ŠIŲ METŲ PUSMETI 
TIEMS, KURIE TO DAR NĖRA 
IKI ŠIOL PADARĘ.

1
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ZUBRAS

BENDRUOMENĖS DVASIA
II.
kai valstybiškai organizuotų gy
venimų, kurti saviškų tautinę kul
tūrų. Tuo pačiu mes pasijuntam 
esu Jungiami bendro intereso. Šie 
bendri Interesai yra ne tik patys 
tolimieji, kaip Ineprlklaus^mybės 
atkūrimas, bet ir dienos uždavi
nių diktuojami. O šių mes esam 
būtinai reikalingi, nes be jų mū
sų susirinkimai ir pati Lietuvių 
Bendruomenė gali pasidaryti tik 

deklaracinis forumas. Artimieji už
daviniai būtini ir psichologiškai: 
tolimiausi tikslai ne visados įs

tengia neatslūgstamai pagauti žmo
gaus dvasių ir nukreipti ta kryp
timi valios aktus. Didelė dalis žmo
nių be artimųjų uždavinių neįs
tengtų net gyventi. Tas pats yra 
Ir su organizacijomis — ir jos 
išlieka gyvos, aktualios bei pat
rauklios tik dėka artimųjų užda
vinių. Tokiais dienos diktuojamais 
Lietuvių Bendruomenės Interesais 
bei uždaviniais yra pačios orga
nizacijos moralinis ir medžiaginis 
stiprėjimas, mūsų priaugančios 
kartos švietimas ir sųmoninimas, 

apskritai savišvieta, bendruomeninė 
ir Jos uždaviniams tarnaujanti 
spauda, savų parapijų kūrimas ar 
esamųjų išlaikymas, savų bendruo
menės namų įsigijimas ar jų išlai
kymas, talkavlmas organizacijoms, 
kolektyvus Ir individualus medžią, 
glnis stiprėjimas ir eilė kitų pro
blemų.

Bendri tautinės bendruomenės 
interesai neišvengiamai išryškina 
ir bendrų priešą. Pirmoje eilėje 
toks yra krašto pavergėjas ir tau
tos naikintojas. Artimesnis prie
šas yr apačioje išeivijoje: tai nuo
latinė kandis, naikinanti Išeivijo
je mūsų tautinę individualybę. Jos 
pašalinimas ne mūsų galioje, Ji 
yra mus supanti aplinka, tik ben
dros ir individualios pastangos ga
li Jos pavojų sumažinti. Bet ir 
pati mūsuose besireiškianti nesanr 
talkos dvasia, separatizmas ir 
visų rūšių partiškumas yra ne
mažesni priešai tautinės bendruo
menės dvasiai. Jas šalinti yra 
mūsų galioje. Priešiškai veiktų, 
Jei Lietuvių Bendruomenė imtųsi 
uniformlnimo, suvienodinimo pas
tangų.

Manome suglaustai paryškinę 
šių dienų lietuviškosios tautinės 
bendruomenės dvasios esminius 
pradus. Tai idealoginiai mūsų tau
tos ir Išeivijos tautiniai momentai, 
kurie buvo suvokiami išeivijos dar 
neorganizuotoje būsenoje, kurie 
paryškėjo, kai tik šio karo metu 
atsiradome atskilę savojo tautos 
kamieno, ši Idealogija, verždamasi 
jslpavidalinti, ir privedė prie visus 
lietuvius apjungiančios LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS organizacijos 
įkūrimo.

Straipsnyje "Lietuvių Bendruo
menė” buvo paryškinta ’po II-jo 
Pasaulinio karo priverstinų išeivių 
sukurtosios, visus ne Lietuvoje 
gyvenančius tautiečius apjungian
čios organizacijos formallškai bū
dingosios žymės, šia proga apie 
pačių Lietuvių Bendruomenės dva
sių.

Lietuvių Bendruomenė nors išo
riniais požymiais ir labai panėšė
dama tautos reiškiniui, taigi bū
dama daugiau organiškas, gana 
laisvas Junginys, vlsdėlto yra or
ganizacija. Kiekviena tačiau orga
nizacija teįstengia egzistuoti, 
kai jos nariai jaučia bendruome
ninio susiklausymo pareigų, kai 
valia nukreipia ta kryptimi kiek
vieno nario veiksmus. Valios ak
tas yra neatsiejamas nuo pažini
mo ir apsisprendimo ar bent jaus
minio bei intuityvaus nujautimo. 
Jausti ar apspręsti savo priklau
somybę tautinei bendruomenei pri
klauso nuo tautinės sųmonės ryš
kumo. Primityviosios bendruome
nės kolektyvinės priklausomybės 
nusiteikimas gal tiksliausiai pa. 
vyktų nusakyti pasąmonės sųvoka. 
Primityviojo nusiteikimas, linki
mas jaustis nariu savosios genties 
yra toje užudmazglnėJe, menkai 
sųmonlngoje stadijoje, bet todėl 
jis yra kategoriškai imperatyvus, 
sakralinis, dažnai net turįs tabu 
ar toteminį požymį. Mes šį laiko
tarpį esam išvyvenę, jis yra li
kęs mūsų praeityje. Pasljautimas 
individu, asmenybe, teįmanomas 
augštesnio sųmoningumo laipsny
je, iškelia visų vertybių problema
tikų, verčia jas vertinti, lyginti 
bei rūšiuoti. Tad tame laipsnyje 
ir tautinė vertybė yra Jau sąmo- 
ningai pažįstama, jos atžvilgiu, 
ypač išeivijoje, apsisprendimas bei 
pareigos aiškiai suvokta, šiandien, 
pavyzdžiui, visi esam sųmoningi 
to didelio pavojaus ištirpti sveti
mojoj jūroj, todėl toks mūsų jau
trumas puoselėjant bendruomeni
nio susiklausymo dvasių. Mes šian
dien taip pat labai ryškiai jau
čiame tautiškai sųmoningiausloslos 
kartos biologinį saulėleidį, todėl 
visų mūsų akys taip stropiai nu
kreiptos į Jaunimų, ateities tauti
nių interesų sargybinius. Lietuvių 
Bendruomenė, Jaučiame tai instin
ktyviai, yra mūsų dabarties ir mū
sų ateities tautinių idealų tęsti
numui gyvam išlikti geriausias 
šiltnamis.

Tautinės bendruomenės priklau
somybės dvasia pačiuose savo prad
menyse yra intuityvaus pažinimo 
apraiška. Tačiau sųmonėjant šiam 
suvokimui, iškyla nauji motyvai 
— bendruomeninė likiminė pri
klausomybė ir bendras interesas.

Milžiniškoje žmogiškųjų būtybių 
jūroje mes pasijuntam visi lietu
viai už Lietuvos sienų esu viena 
likiminė bendruomenė, kurios pa
grindinis uždavinys išlaikyti tos 
tautos atitrūkusios dalies tautinę 
sųmonę ir atgauti visai tautai 
priklausomas teises gyventi savlš-

LIETUVOS LAISVINIMUI ŠIUO 
METU LABIAUSIAI REIKALIN
GA TAVO AUKA — PALAIKY
MAS SPAUSDINTO LIETUVIŠ
KO ŽODŽIO.

Lietuvoj
Sov. Sąjungos vyriausybė išleido 
naujų paskolą 16 milijardų rub
lių sumai 20 metų laikotarpiui ta
riasi “V-Jo penkmečio plano įgy
vendinimo priemonėmis finansuoti”.
Ši žinia bloškaimai paveikė pa
vergtos Lietuvos gyventojus, nes 
naujoji paskola dar daugiau pa
sunkins jų gyvenimo naštą. Išlei
džiamos paskolos suma yra tokia 
didelė, Jog kiekviename Sov. Są
jungos valdomam krašte gyvenan
čiam žmogui, suaugusiam ar vai
kui, dirbančiam ar ligoniui, išeina 
po 80 rb. Nors jr skelbiama, kad 
gyventojai “vieningai” laisvu no
ru ją pasirašo, bet visi žino, jog 
koifn. santvarkoj tokio dalyko, 
kaip laisvas noras, nėra. Papras
tai kiekvienam dirbančiam “pa
siūloma", už kokią sumą jis turi 
pasirašyti, o jei nepasirašys — 
paklius į dar didesnę bėdą: bus 
apšauktas liaudies priešu ir iš
dangintas į Sibirą ar į kitą darbo 
vergų stovyklą, šiuo metu okup. 
Lietuvoje per spaudą, radiją, mi
tingus etc. varoma smarki propa
ganda už “savanorišką pasirašy
mą”. Tačiau garsinamoji paskola 
skiriama ne Lietuvai.

KNYGOS BARE
“Terra” leidžia V. Krėvės stam

bųjį veikalą “Dangaus ir žemės 
sūnus”, kuris bus 4 tomų. "Ne
muno” leidykla ruošia lietuviškų 
vaizdų albumą, kuriame numatyta 
sudėti apie 400 paveikslų — dau
giausia istoriniai Lietuvos vaiz
dai ir nepriklausomo gyvenimo 
nuotraukos. M. Vaitkus ruošia 
spaudai savo atsiminimų porą to
mų. Kanados LB švietimo komi
sijos pirmininkas A. Rimkūnas 
parašė ir išleido “Kregždutės II- 
jį tomą.

Argentinos rašytojas L.Z.D. 
Galtier verčia Milašiaus raštus j 
ispanų kalbą. Lietuvių tautotyri-1 
nlnkas Dr. J. Balys yra parodęs 
nuostabios energijos ir kūrybingo 
darbštumo mūsų tautosakos rin
kimo ir skelbimo srityje. Netru
kus išeina anglų k. jo knyga 
"Lithuanian Narrative Folksong”. 
Tai yra trumpa mūsų dainų enci
klopedija, siekianti svetimtaučiams 
atskleisti lietuvių liaudies dainų 
grožį. Joje parodomas lietuviškų 
dainų charakteris, jįj būdingieji 
bruožai ir svarbiausi tipai bei mo
tyvai, skirtingumai ir giminystė 
su kt. tautų dainomis. Dr. Balys 
knygą yra paruošęs anglų k., nes 
svetimtaučiai, seniai žiną apie lie
tuviškąsias dainas, iki šiol nega
lėjo su joms arčiau susipažinti, 
šis tautotyriškas ir bibliografinis 
darbas turėtų atidaryti duris mū
sų dainai į Vakarų pasaulio spe
cialistų kabinetus. Panašus dar
bas apie mūsų pasakas, Dr. Balio 
angliškai išleistas 1935 lm., pras
kynė kelią pasinaudoti lietuviška 
medžiaga ir sakmių tyrinėtojams. 
Tačiau Ir ne dainų specialistai 
pastarojoje knygoje ras daug įdo
mių ir prieinamų žinių. Dr. J. Ba. 
lys spausdina angliškai ir lietu
viškų balandžių indeksinį katalo
gą-

SAVAITGALIO MOKYKLOS
Priaugančios kartos tautinis 

švietimas ir ugdymas yra pagrin
dinė tremties problema. Tenka vi
su rimtumu ir atsidėjimu rūpin
tis, kad mūsų vaikai nepamirštų 
motinos kalbos, susipažintų su Lie- 
tuvos istorija ir geografija. Tam 
tikslui steigiamos savaitgalio mo
kyklos. Jų tikslas, kaip sakoma 
mokyklų nuostatuos, — išauklėti 
lietuvių tremtinių vaikus sąmonin
gais lietuviais, kurie ne tik žino
tų savo etnografinę kilmę, bet ir 
mylėtų savo Tėvynę Lietuvą, lie-' 
tuvių tautą, jos kalbą, dainas; Į 
brangintų lietuviškus papročius ir j 
mokėtų suderinti meilę ir pagarbą ’ 
savo tautai su jaunimą stipriai j 
veikiančia kitų tautų kultūra Ir 
civilizacija; įsisąmonintų lietuvy
bės išlaikymo ir nepriklausomy
bės atgavimo reikšmę ir prasmę.

Pirmieji Australijoje sukruto 
rūpintis priaugančios kartos litu
anistiniu švietimu skautai. Jie jau 
1950 m., vasario mėn. 16 d. įs
teigė Melbourne pirmąją savait
galio mokyklą. Išlengvo pradėjo 
steigtis tokios mokyklos ir kitose | 
vietovėse. Jomis tiesioginiai ture-1 
Jo rūpintis ALB apylinkių valdy- I 
bos, talkininkavo Lietuvių Kultu- j 
ros Fondas. Jis paruošė 1951 m. • 
mokykloms programas ir jas iš- į 
siuntinėjo LKF skyriams ir apy- 1

Dviguba Liūdna Sukaktis
Dar sykį liūdėdami minime At- turime. Norėčiau pakaltinti mūsų 

lanto nugalėtojų Stepo DARIAUS lakūnus dėl jų pasyvumo. Be pavyz- 
ir Stasio GIRĖNO žuvimo sukak- I džių, be skiepijimo erdvės užka- 
tį. Jie žuvo 1933 m. liepos mėn. ■ riavimo Idėjos — nebus pasekėjų. 
17 d. Tai buvo skaudus ir liūd- Entuziastų tikrai atsirastų. 
naS finalas to, kas turėjo būti vi
sos Lietuvos džiaugsmo

Ar ne laikas tad, minint šią 
švente, sukaktį, pagalvoti ir apie tai, kaip 

Nelemta buvo miniai Kauno aerod- mūsų jaunimą skraidymu sudomln- 
----- 1...1—--------- W.: — I-*- 1 ti? o tai pritrūksim avlomodelis- 

tų, sklandytojų ir lakūnų. Atsllik- 
sim nuo kitų tautų žiniomis aero
nautikoj.

rome laukusiai per naktį anksty
vą rytą išgirsti “LITUANICOS” 
pergalės ūžesio. Dvi taurios, tėvy
nę mylėjusios, jai pasiaukojusios 
širdys nustojo plakti tą nelemtą 
naktį Soldino miške (Vokietijoj).

Darius — Girėnas, neatskiriami 
draugai, žuvo besiekdami užkariau
ti erdvę ir savo žygiu išgarsinti 
gimtąją šalį — Lietuvą. Jie žuvo 
ant Tėvynės slenksčio po perga
lingo transatlantinio skridimo iš 
Amerikos į Lietuvą. Tuo metu 
perskristi Atlantą — buvo retas 
įvykis. Reikėjo nepaprastos drą
sos ir ryžto.

Jie savo skridimą skyrė Lietu
vai. Todėl jų darbai mus įpareigo
ja neužmesti oreivybės net ir 
tremtyje. Jų meilė Lietuvai, tvir
tas siekimas ir užsimojimas tikslą 
įvykdyti — yra ne tik pavyzdys 
mums, bet ir pareiga tai tęsti.

Deja, negalime pasigirti mūsų 
jaunimo siekimu lavintis aeronau
tikoj. Vos tik porą žmonių turime 
ar tai baigiančių lakūno apmoky
mą, ar tai studijuojančių aero
nautiką. Antai, Amerikoj, Kanadoj 
yra keli vienetai oro skautų-člų, 
iš kurių, be abejo, bus žengiančių 
ir Dariaus — Girėno pramintais 
keliais. Australijoj, atrodo, nei 
sklandytojų, nei aviomodelistų ne-

linkių valdyboms. 1952 m. gruod
žio mėn. Krašto Tarybos narių 
suvažiavimas Adelaidėje pavedė 
Lietuvių Kultūros Fondui vadovau
ti švietimui bei kordinuoti kultū
rinę veiklą, LKF Australijos Val
dybos rūpesčiu naujai peržiūrėtos 
programos, pritaikytos šių dienų 
sąlygoms. Mokslas savaitgalio mo
kyklose išeinamas per šešerius 
metus dirbant trijose grupėse po 
2 metus. Vadovėliais aprūpina 
LKF. Šiuo metu jau yra išleisti 
visi reikalingi vadovėliai mokyk
loms, tik jų atsiuntimas iš užjū
rio ilgokai trunka. Savaitgalio 
mokykloms tvarkyti ir administ
ruoti Lietuvių Kultūros Fondo 
Australijos Valdyba išleido mo
kyklų nuostatus, kurie palengvi
na darbą.

Vietovėse, kur tik susispiečia 
bent kiek mokyklinio amžiaus lie
tuvių vaikų, steigiamas savaitga
lio mokyklos, šiuo metu veikia 
11 savaitgalio mokyklų: Melbourne 
keturios, Sydnėjuje dvi, Adelaidėje, 
Morningtone, Hobarte, Canberroje 
ir Geelonge po vieną. Jas lanko 
apie 250 mokinių. Šis skaičius 
galėtų būti dvigubai ir dar dides
nis, bet kaikurle tėvai visai tuo 
nesirūpina, — bijo, kad “nepaga
dintų” akcento krašto kalbą besi
moką vaikai. Neleidžia į savaitga-

Klta liūdna sukaktis yra Jūros 
skautų Jachtos “BUDYS” žuvimas 
1933 m. liepos 15 d., Klaipėdoj. 
Sykiu su “Budžiu” žuvo ir trys 
jūros skautai: Jasiukaltis, Amu- 
levičius ir Šidlauskas.

Šviesaus atminimo Dariaus — 
Girėnas parodė kelią į erdves. Jū
ros skautai Lietuvoj buvo pionie
riai buriavimo ir jūrininkystės. 
Per jūros skautų eiles perėjo pir
mieji prekybinio ir karo laivyno 
kadrai.

Jūros skautai ir tremtyje neuž- 
metė jūrininkystės: mokosi, lavi
nasi. Jie žino, kad Lietuvai reikės 
ir lakūnų, ir Jūreivių, ir kitokių 
specialistų. Jie gilina žinias ir 
skleidžia jūrininkystės idėją trem
ties jaunimo eilėse.

Švęsdami šias abi liūdnas su
kaktis ir kviesklme lietuviškąjį 
jaunimą susidomėti jūrininkyste ir 
aviacija. Išmanantieji dalyką pra
dėkime konkretų darbą — jau
nimui praktinių žinių suteikdami 
ir speeialinių dalykų pamokyda
mi.

Alg. Žilinskas. 

lio mokyklas ir dėl kitų priežas
čių, kurios dažniausia neturi pa
teisinamo pagrindo, — trūksta 
susipratimo Ir tautinio sąmonin
gumo. Mokytojo darbas savaitga
lio mokyklose nėra lengvas. Ten
ka jam nugalėti daug kliūčių, kol 
pasiekiami įmanomi darbo vaisiai. 
Už darbą mokykloje algos negau
na, bet dirba tik iš pasiaukojimo 
ir tautinės pareigos.

Be savaitgalio mokyklų veikia 
Melbourne dar ir Jaunimo kursai, 
kuriuos lanko paaugliai. Juosi* per 
tris metus praeinama sutrauktai 
lituanistinių dalykų gimnazijos 
kursas. Jaunimo kursų vadovybė, 
bendradarbiaujant jaunesniesiems 
talkininkams, leidžia laikraštėlį 
"Jaunimo Kvieslys”. Laikraštėlio 
leidimu ir lėšomis rūpinasi LKF 
Melbourne skyrius. LKF Australi
jos Valdyba įsteigė “Lituanicum” 
korespondencinius lituanistikos 
kursus, apie juos netrukus plačiau 
bus pasisakyta.

Prie kaikurių mokyklų veikla 
bibliotekėlės, kurios palengvina 
mokymo darbą. Mokykloms patal
pas gaunama privačiuose namuo
se ir mokyklose. Už jas kai kur 
tenka mokėti.

Turėtume dar didesnį dėmesį 
kreipti į priaugančią kartą, kad ji 
Išliktų nenutautusi ir gyva savo 
tautai.

A. KRAUSAS
LKF švietimo Vadovas.

KERSTENO KOMITE
TAS LINKI BALTAMS

LAISVES
JAV Atstovų Rūtaų Baltų Komi

teto pirmininkas Ch. J. Kerstenas 
ryšium su birželio deportacijų mi
nėjimu Bonnoje per Dr. P. Kar
velį atsiuntė Baltų Tarybai svei
kinimą, kuriame pažymėjo, kad 
Kremlius, prieš 14 metų vienaša
lišku aktu iš savo pusės sulaužy
damas iškilmingai sudarytas ir 
pažadėtas laikyti su Pabaltijo val
stybėmis tarptautines sutartis, 
aiškiai parodė laisvėje gyvenan
čioms tautoms savo dviveidiškumą 
ir nesiskaitymą su suvereninių tau
tų teisėmis. Po to Sovietų įvykdy
tos daugiau kaip 1,5 milijono pa- 
baltiečių deportacijos į Sovietų 
Rusiją sudaro vieną iš tragiškiau
sių mūsų laikų istorijoje skirsnių, 
kurių mes neturime užmiršti.

“Mano kolegos ir aš, pereitais 
mėnesiais JAV atstovų rūmų var
du tyrinėję, kaip Sov. Sąjunga, 
užgrobusi, prievarta įsijungė Lat
viją, Lietuvą ir Estiją ir kaip 
elgėsi su pabaltlečių tautomis po 
šito užėmimo, linkime Jūsų Ta
rybai sėkmės savo darbe, besirū
pinant savo tautiečių tremtyje 
tautinės dvasios ir vidinio tvirtu
mo išlaikymu. Teateina juo grei
čiau toji diena, kad Jūs ir Jūsų 
tautiečiai, kurie dabar turi vilkti 

už geležinės uždangos vergijos Jun
gą, galėtumėte grįžti atgal į savo 
laisvas ir išvaduotas tėvynes ir 
ten su Jais vėl susijungti", baigė 
Kerstenas.

VINCAS KAZOKAS
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Jeigu jūs kartais naktį atsibundate Ir kurį laiką negalite užmig
ti, nakties tyloje jūs išgyvenate gana keistų valandų. Jūs galite būti 
užsimerkę arba plačiai atvėrę savo akis — vlstiek Jūs nieko nema. 
tote. Už tat jūsų klausa tokiomis valandomis pasidaro nepaprastai 
budri. Ji yra tiek Jautri, kad ką Jūs girdite, tą dažniausiai ir mato
te. O Jūs girdite daugybę įstabių garsų. Sakytumei, pati tyla stai
ga sustoja ties Jūsų guoliu ir jums kalba savo bežode kalba. Gat
ve pravažiuojąs vežimas arba tolumoje sulojęs šuo šitą tylą dar 
labiau sutirština, kuri jūsų ausyse atsiliepia kažkokiu bevardžiu 
spengimu. Lyg koks gręžtas Jis perveria Jūsų dvasią Ir Jumyse 
pasiekia niekados nepaliestas gelmes, kurios užgautos pradeda ban
guoti, suptis Ir tada tasai spengimas Jau grįžta į Jūsų sąmonę 
virtęs jums niekados negirdėta ir nesuprantama (melodija, tolimu 
varpų gaudimu arba kūdikio rauda.

Tokiais momentais aš dažniausiai girdžiu rogių varpelius. Aš 
Juos girdžiu taip ryškiai, kad būna valandų, Jog aš užsimiršęs no
riu pakilti iš savo guolio ir priėjęs prie lango ne tik pasižiūrėti 
j pravažiuojančius paslaptingus keleivius, kiek pasigėrėti nuosta
biu žiemos vaizdu. Tačiau mažiausias judesys sugriauna šitą keistą 
viziją; ant sienos kabąs laikrodis lyg amžinai budintis sargas pra
byla savo kietu balsu Ir vėl grąžina į valandėlei užmirštą tikrovę.

Rogių varpeliai. Aš juos labai dažnai girdžiu tokiomis tylos 
ir nepaprastai gilios ramybės valandomis, ir man vaidenas, lyg aš 
matyčiau du laimingus žmones, skriejančius per beribes, sniegu ap
klotas lygumas skambią žiemos 'naktį. Juodas žirgas neša juos, 
barstydamas,' sidabrinį varpelių skambėsimą, kuris pasimetęs iš

virsta neišsakomo ilgesio rauda Ir nuklysta niekeno nevaikščiotais 
takais. Ir man vaidenasi, kad rogėse regiu savo seną bičiulį varpi
ninką Jokūbą, stipriai apkabinusį laimės svaiguly savo gyvenimo 
svajonę ir beprotišku žvilgsniu žiūrintį jai į akis. Jo baltuose plau
kuose prikritę mažyčių sniego kristalėlių, kurie mėnulio spinduliuo
se žvilga lyg šventojo aureolė.

Staiga mano vaizduotėje paveikslai keičiasi. Iš kažkokios gel. 
mės, lyg iš tirštų rūkų, pamažu išnyra laibas bažnyčios bokštas, 
pro kurio tamsias nišas gali įžiūrėti siūbuojančius varpus. Dar jie 
per toli, kad išgirstum jų sunkų gaudimą, tačiau savo dvasioje jau 
girdžiu ’ Jų vakarinę giesmę, kupiną begalinio ilgesio, kažkokio ne
žemiško veržlumo, kuris tave pagauna ir plėšia nuo žemės, tarytum 
įsismaginęs vėjas lapą, atkakliai įsikibusį medžio šakos. Vaizdas 
plečiasi: štai, jau išdygo kažkokioj bevardėj erdvėj visa bažnyčia, 
kurios baltumas dar labiau išryškėja aplinkui vainiku išsiplėtusių lie
pų tamsiame žalume. Priešais šventorių atsiveria plati aikštė, kurio
je šiokiadieniais žaidžia valkai, slampinėja šunęs, giliai įspraudę 
tarp kojų uodegas ir drėgna nosimi užkliudydami kiekvieną grumste
lį, ir kur turgų dienomis išrikiuoja savo vežimus apylinkės ūkinin
kai. Dabar Jau mano vaizduotėje atgimė visas miestelis, tarytum 
kokia sala padūmavusio! erdvėj. Bet ne dūmai. Tai tik bekyląs iš 
ežero rūkas, kurio vienas galas jau atsirėmęs į tamsią miško sieną, 
o kitas dar tebebėga pakrante pro alksnius ir žilvičių krūmus, norėda
mas pasiekti prie didžiojp vieškelio palaimintoj mirusių ramybėj 
snaudžiančias kapinaites, ir tada visas miestelis būtų atskirtas tir
šta rūko siena nuo paties pasaulio. Jis dabar yra tarytum niekeno 
dar neatrasta tylos sala: kalvelės viršūnėje, aplink bažnyčią susis
pietę mažyčiai nameliūkščiai, o kurie nesuspėjo gauti vietos viršuje, 
arčau Dievo namų, tie buvo nustumti į pakalnę ir riedėjo ligi pat 
vandens. Ir tiktai augšta alksnių siena pastoja jiems kelią subristi 
į vandenį. Iš tolo man dabar atrodo, lyg būtų atėjęs kažkoks mil
žinas ir kalvos viršūnėje atsargiai, sakytumei trapią lėlę, pasodinęs 
grakščią bažnyčią, o visus namus būtų pabėręs iš savo didžiulio 
maišo, kaip ūkininkas bulves į kaupiną miegą, ir kurie, netilpę 
augštai, pasklido visas puses pakalnėje. Jau brėkšta. Iš tamsėjančio

■ miško naktis atsargiai ištiesia savo tamsią ranką ir lyg netyčia 
užkliudo miestelį juosiantį rūką, kuris, kaip palietas rašalas ant 
sugeriamo popieriaus, skečiasi Ir skandina visą miestelį vakaro še
šėliuose. Jau kakuriuoąe namukuose įsižiebia žiburiai, bet tiesus ke
lias, einąs pro aikštę palei bažnyčią ir sukąs pro kapinaites į kas
kart vis labiau temstančias lygumas, vis dar tebėra ryškiai vaiskus, 
tarytum juo būtų praėjusi ši diena į amžiną prapultį.

Bet žiūrėkite, žiūrėkite! Kas gi ten skuba nuo kapinaičių šituo 
šviesiu vieškeliu miestelio pusėn? Kaskart vis arčiau ir arčiau. Ir 
šit Jau aiškiai matau baltą vienplaukę galvą tamsiame šešėlių 
dugne. Jo lengvas apsiaustas plačiai plevėsuoja, Ir rankos skubiai 
iriasi, lyg pavargusio plaukiko, aiškiai matančio netolimą krantą. 
Ak, tai Jokūbas bėga prakalbinti augštai bažnyčios bokšte, kurio 
dar nespėjo galutinai apsemti vakaro prieblanda, snaudžiančių var
pų. štai, jis įsmuko pro mažuosius šventoriaus vartelius ir perbėgęs 
šventorių pasinėrė plačiai išsižiojusioje juodoje varpinės kiaurymėje. 
Dar valandėlė, Ir sunki varpų giesmė pasiekia mano ausis. Jie gau
džia Ilgai, Ilgai, norėdami išsakyti visus dienos rūpesčius ir vienišo 
žmogaus nerimą ir užsibaigia riščia bėgančia kaskada, kuri kelintą 
kartą atsiliepiančiame aide Išvirsta tolimais rogių varpeliais.

Kai šiandien galvoju apie varpininką Jokūbą, aš norėčiau dar 
kartą nuvykti į augščiau aprašytąjį miestelį, atsisėsti ant palinkusio 
virš vandens gluosnio ir pamerkęs vandenyje kojas klausytis anų 
vakarinių varpų. Tačiau abejoju, ar antrą kartą atitikčiau aną ra
mybės ir palaimintos tylos salą? Ten Jau nebeatrasčiau savo bičiu
lio varpininko Jokūbo, be kurio anoji vieta man būtų svetima ir 
nebeatpažįstama. Tiesa, mano atminimuose miestelis tebėra gyvas, 
lygiai kaip gyvas ir patsai varpininkas Jokūbas, kurį mano akivaizdo
je išvedė rogių varpeliai veną stebuklingą žiemos naktį į begaliniai 
tolimas keliones be vilties sugrįžti atgalios. Toji naktis buvo lem
tinga tiek senajam Jokūbui, tiek ir man pačiam: tada jis išėjo am
žinai klajoti po snieguotas lyguma s, svaiginamas rogių skambalė
lių muzikos, nuo tos valandos ir mano dvasioje išaugo nenumaldo
mas ilgesys ir troškimas kažkokių neaprėpiamų erdvių, kurios rea
lios tik svajonėse.

(Bus daugiau)
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Gyvenimo 
Iškarpos

■0 KAS BUS—JEIGU NEBUS..." 
Aną dieną fibrinukyje tautiečiai 

susirinko kaimyno stalo alkūnė
mis pazulinti. Barzdas sukišę Jie 
šnekučiavosi apie reikalus kasdie
ninius ir... bendruomeninius. Dar 
pasakojosi anekdotus ir kartkartė
mis, vienas į kitą pasižiūrėję, sa
kydavo: “Prosit”, “Good luck” ir 
“J sveikatą”.

— Tai, ot, brolučiai, taip ir gy
vename.

— Ką veiksi negyvenęs — gyve
name.

šitie du sakiniai buvo pasakyti 
tada, kai dar vienas, toks plinkan
tis žmogėnas, pro duris įšliaužęs 
užstalėn susirangė.

— Taigi — darbo iki kaklo. Vis
ko negali ir aprėpti. O nauda ko
kia? — Kalbėjo vėl tas pirmasis, 
Tomu vadinamas.

— O kokios nauudos įsigeidei? 
Ant stalo naudos, — nors vežlrrfu 
vežk. Koks kirminas širdį grau
žia? — Lyg juokauti mėgino tas 
naujas įsibrovėlis.

— Graužia? Ką čia negrauž — 
visas gyvenimas didelis kirminas. 
Ot, tik šnekėjom apie bendruome
nę, apie organizacijas, apie ..., 
na, supranti , lietuvybę. Bet kai 
pasvarstal savaitgaliais po kiemą 
triūslnėdamas, gali sakyt, niekeno 
netrukdomas; kai permąstai su 
žmona vienas pasilikęs — tai taip 
ir išauga klaustukas didelis, gali 
sakyt, toks, va, kaip Stasiaus tro
ba: o kas bus — jeigu nepriklau
somos Lietuvos nebus? Va, — kas 
širdį graužia!

?... ?!...
— Sakau, brolučiai, tada visi 

darbai lietuvybei Išlaikyti, visos 
pastangos Ir aukos nueitų nie
kais, gali sakyt, — šuniui ant 
uodegos.

— Tomai, žmogau krikščionie, 
ką gi pats dabar suoki! šeši vy
rai vos vieną buteliuką Ištuštinom 
ir jau blūdiji, — vienas Iš šešių, 
cigarete dūręs į šaltienos lėkštę, 
nuogąstingai šūktelėjo.

. — Jonai, tu nešauk. Žinau, pats 
ir mane, savo giminę už tą lietu
vybę atiduotum. O aš negailu — 
vis galvoju: kas bus — jeigu ne
bus. Tada visos aukos Tautos fon
dui nueitų vėjais. A?

—O kas būtų jeigu pats bū
tum *ne čia, o Vorkutoj ar kur 
kitur sovietinėj stovyklėlėj? Ar ir 
ten suktum galvą šituo klausimu?
— Ten šitokių problemų neturė
tum, nes ten tau nebūtų ir pavo
jaus surusėti arba sukaukazėtl.. . 
Nei tavo valkams. Patikėk...

— Et, Jūs vis riejatės... Aš 
Tomo norėjau paklausti: o kas bus, 
kai pats žmonos neteksi? — Vėl 
prasižiojo plinkantis žmogėnas.

— šnekta, — tiek tepasakė To
mas.

— Ne, Tomeli. Reikalas rimtas. 
Tu čia — tėvynės reikalais sergi
— o kas namuos darosi? Draugas 
esi tai ir kalbu, — neatleido anas.

— Plepalai. O jeigu ką užčiup
čiau — boba gautų pylos, o anam 
sprandą nusukčiau.

Klausiantys žvilgsniai, kreivos 
šypsenos ir palaidi žodžiai sujau
kė rimtą pokalbį.

— Na, įpilk lašą, Staseli, — 
žiūrėdamas j cigaretę šaltienos 
lėkštėje, paprašė Jonas.

— Man tai nepilk. Laikas na
mo. Užsiplepėjom.

Subrazdėjo kėdė ir sunkiai paki
lęs Tomas pranyko gatvės sūte- 
mose.

— Išvariai žmogų su savo pa
sakom. Nei ten jau kas, nei ką,_
lyg taip sau pasakė iš kito kam
bario įėjusi šeimininkė.

— Nesvarbu. Tik jeigu šitam 
nūdai ir visiems mums rūpėtų lie
tuviški reikalai, kaip savo nam<>- 
liai ir žmon ų ištikimybė, tai se
nai bolševikams būtų nusukioti 
sprandai ir Lietuva būtų laisva 
Į sveikatą, — pakeldamas stikli
naitę užbaigė plinkantis žmogėnas.

•Išvažiavo keli geri pažįstami 1 
Ameriką. Parašė Ir laiškų. Gyrėsi 
gerai įsikūrę. Vienam po mėnesių 
kelių parašiau ir pasidžiaugiau jo 
lafoie, pakliuvus į kraštą, kur 
aukso plytomis gatvės brukavotos 
ir doleriai kišenių patys jieško. 
Tas žmogus, gavęs šitokį džiaugs

mo ašaromis permirkusį laišką man 
ir rašo: “Taip. Aukso ir dolerių 
čia yra labai daug. Imk kiek pajė
gi. Tik reikia lankstytis ir krai

Vasario 16 Gimnazijoj
PASIKALBĖJIMAS SU A. GIEDRAIČIU

Vasario 16 d? Gimnazijos Direktorium.
— Vasario 16 Gimnazija jau nuo i 

šių metų sausio mėn. 8 d. Renn- 
hofo rūmuose, kuriuos laikome sa
vais, nors nėra jie dar visai savi. 
Vokietijos Krašto Valdyba deda
visas pastangas, kad rūmai su že
mės sklypu būtų išpirkti ir galu
tinai įteisinti. Tikėsimės, kad, mū
sų tautiečiams padedant, artimiau
sioje ateityje ir pasiseks tai pa
daryti.
KAIP ATRODO ŠI VIETA IR NA

MAI, JAU KURĮ LAIKĄ ČIA 
PAGYVENUS?

— Galima visaip samprotauti. 
Pirmiausia žiūrėkime mūsų vaikų, 
šios Gimnazijos mokinių: kokios 
sąlygos jiems čia gyventi, moky
tis, lavintis, auklėtis. Rūmuose 
yra patogumų, bet per maža vie
tos. Bendrabutyje mokiniai labai 
sukimšti, miega daugiausia dvi- 
augštėse lovose, sunku gražiai su
sitvarkyti ir ką veikti. Dėl mažu
mo vietos gali nukentėti ir silp
nesniųjų sveikatingumas, ypač 
žiemos metu, kai nevisada įmano
ma atsidaryti langus.

Mokytis dvi klasės rūmuose vi
sai geros, barakuose nepatogios, 
kad lentinės ir plonos sienos, nors 
vietos gana. Trūksta tinkamos pa
talpos įvairiems kultūriniams pa
rengimams, kūno kultūrai, spor
tui (Kūno kultūrai ir sportui aikš
tės ruošiamos — tik laiko ir lė
šų klausimas.). Trūksta vietos 
mokslo priemonėms: bibliotekai, 
gamtos mokslų kabinetams ir kt.

Didelis minusas, kad ši vieta 
tol inuo didesnių miestų. Salia tė
ra menkas kaimas ir aplinkui (už 
5-7 km.) maži miestukai. Ko švie
sesnio ir gražesnio mokiniams ne
tenka čia matyti. Artimiausias di
delis miestas Mannheimas (už 18 
km.) sunkiai pasiekiamas, nes 
pro šalį nei tramvajai, nei auto
busai, nors prie pat Gimnazijos 
namų susibėga penki keliai, ir 
triukšmo labai daug. Kultūriniu 
požiūriu menko kaimo artimumas 
negali mokiniams daryti teigiamos 
įtakos, o tautiniu požiūriu — tik 
trukdymas.

žemės sklypas didelis (4,5 ha), 
parkas gražus, nors smarkiai ap- 
nalkintas. ši vieta Neckaro ir 
Rhelno slėnyje, Ir tai bene viena 
iš slėsniausių, dėl to negalima 
būtų pasakyti, kad čia labai sau
sa. Arti nėra švaraus tekančio 
vandens. Pro šalį tekančiuose ka
nalėliuose vanduo užterštas. Reik
tų maudymosi baseino savo pačių 
žemėje.

O KAIP MOKYTOJAI?...
Vienas gyvena Weinheimo mies

te (už 10 Hm.), trys Gimnazijos 
namuose (mergaičių ir berniukų 
bendrabučių vedėjai, direktorius), 
o kiti visi čia pat Huettenfeldo 
kaime. Geresniąsis patalpas ūki
ninkai, žinoma, pasilaiko sau, o 
nuomoja atliekamas, prastesnes, 
ir tai už gerą kainą. Kaime mo
kytojai labai skursta. Tenka pa
sakyti, kad čia ir maisto produk
tai brangesni, o miestai, kaip jau 
sakyta, sunkiai pasiekiami.

BŪTŲ IDEALU, KAD APIE
GIMNAZIJĄ SUSIKURTŲ 
LIETUVIŠKA KOLONIJA.
Bendravimas su savo tautie

čiais labai teigiamai atsilieptų į 
tautinį mokinių susipratimą, su
sidarytų tam tikro šelmiško jau
kumo. Per tautinius minėjimus li
kučiuos kultūrinius parengimus 
mokiniai taip pat nesijaustų vieni, 
o turėtų saviškių žiūrovų, kurių 
buvimas paskatintų mokinius la
biau stengtis ir garžiai rodytis. 
Apie tokią koloniją prie Gimna
zijos kadaise svajojo šviesesnieji 
mūsų žmonės ir, berods, pati Kraš
to Valdyba.

pytis, norint dolerį nuo žemės pa
kelti. Ir kai po 8 valandų grįžtu 
iš dolerių medžioklės namo, būnu 
gerokai nusikamavęs. Kartais, at
rodo, jau nebepajėgčiau nuo žemės 
ir australiško svaro pakelti. O už 
jūsų svarą čia gaučiau per 2 do
leriu. Tai tokios tokelės. Jau 3 
vai. Einu j lovą. Rytoj reiks 5 
vai. keltis. į darbą traukiniu 65 
minutės. Paskui dar “busu” Ir dar 
tarpukas pėsčiomis. Būk sveikas 
— užganėdintas ir tegul visados 
tau sekasi gerai”.

JURGIS DAUBA.

Iš augščiau mano pasakytų žo
džių gali susidaryti nekoks įspū
dis apie naująją Gimnazijos vie
tą. Bet nesakau, kad nieko nega
lima būtų pagerinti. Pirmiausia 
reikia Išpirkti namus su žemės 
sklypu. Reikia praplėsti patalpas, 
kad laisviau galima būtų paskirs
tyti bendrabutyje mokinius, įtai
syti kitus pasigendamus įrengi
mus. Įtaisyti mokytojams tinka
mus butus. Išrūpinti prieinamą 
susisiekimą su miestais — Wein- 
helmu ir Mannheimu. Dabar, tie
sa, Jau numatomas pašto autobu-' 
sas — iš Lampertheimo į Viern- Į 
heimą, bet retai, ir didesnis mies- | 
tas Mannheimas dar nelengvai bus I 
pasiekiamas. Gimnazija ir pati1 
turi aštuonių vietų autobusiuką, I 
bet šio dar nepakanka.
O KOKIOS PERSPEKTYVOS 

GIMNAZIJAI TOLIAU EGZIS- 
TUOTI? KAIP ILGAI IR KOKIU

PAGRINDU JI GALĖS
LAIKYTIS?

— Klausimas labai sunkus. Pir
mutinį kuklų išlaikymą jai sutei
kė jos steigėja PLB Vokietijos 
Krašto Valdyba. Paskui pradėjo 
eiti į pagalbą Amerikos lietuviai, 
BALFas, VLIKas. Toliau pradėjo 
steigtis Gimnazijos rėmėjų būre
liai visuos,b laisvuose kraštuose, 
kur tik yra lietuvių. Dabar Gim
nazija ir laikosi iš tų būrelių, stip
riai BALFui ir atskiriems tautie
čiams paremiant. O padeda ir to
kios organizacijos, kaip NCWC, 
Caritas, Šveicarijos Raudonasis 
Kryžius, Evangelisches Hilfswerk 
ir kt. Žinoma, tos antraeilės pa
ramos nėra didelės; visas Gimna
zijos išlaikymo pagrindas yra rė
mėjų būreliai. Bet ar ilgai to ga
lima tikėtis? Ar visada taip galės 
būti?

Krašto Valdyba ir pati Gimna
zija rūpinasi ko veikiau gauti 
Gimnazijai Vokiečių valdžios pri
pažinimą. Gavus pripažinimą, ga
lima bus tikėtis ir valdžios para
mos, o tada Gimnazijos išlaiky
mas kitoks pasidarytų. Kad pri-

Lictuuiai-----
fl'U PMZKAXK

ARGENTINA
Eitynėse per Buenos Aires mies

tą tarp kitų tautų gražiai pasiro
dė ir lietuviai, pralenkę daugelį 
kitų savo drabužių margumu ir 
meniškumu. Tai buvo visų už gele
žinės uždangos esančių tautų ty
lus protestas prieš okupantą ir 
viešas pareiškimas: laisvės!

JAV
Dail. Ad. Galdiko neseniai New 

Yorke suruošta paroda sukėlė gy
vą susidomėjimą. Dail. Arbit — 
Blatas, nuvykęs iš New Yorko į 
Paryžių, ten ruošia apžvalginę sa
vo kūrinių parodą. “Chicago Ame
rican” plačiai rašo apie žymiojo 
skulptoriaus Petro Rimšos mirtį 
pavergtoje Lietuvoje. Smulkmenos 
apie ją perteiktos Kersteno ko- 
Jmitetui. Atžymima spaudoje ir 
Dr. M. Vorobjovo, žinomojo me
no istoriko ir kritiko, mirtis North- 
amptone. Didieji jo darbai — apie 
Čiurlionį ir Vilniaus meną. Nese
niai Čikagoje pasibaigė dail. J. 
Pautieniaus paveikslų paroda.

— Am. Balsas iš New Yorko 
davė platų pranešimą apie Vokie
čių — Sovietų karo pradžioj bir
želio 23 d. įvykusį Lietuvoje vi
suotinį sukilimą, atstačiusį kraš
te Lietuvos Nepriklausomybę ir 
suvereninių organų veikimą. Suki
limas, kaip pranešime buvo nuro
dyta, demaskavo Sovietų melą, 
esą, lietuvių tauta pati įsijungusi 
į “tarybinių tautų šeimą”, o 4.000 
žuvusiųjų pasauliui parodė, kad 
lietuviai mirė už laisvę ii- nori bū
ti laisvi. Ar. Balsas per Europos 
siųstuvą plačiai paminėjo seną tra
dicinę lietuvių Joninių šventę, iš
kilmes Rambyne ir kitur.

KANADA
Kanados Katalikų Kongresas 

vyksta šiemet Toronte ir Hamilto

pažinimo galima tikėtis, yra švie
sių vilčių. Tik reikia kantrybės 
ir pasišventimo mums patiems.
KOKIE DABAR GIMNAZIJOS 

RŪPESČIAI?
— Labai reikia lietuviškų vado

vėlių. Lietuviška gimnazija neįma
noma be lietuviškų vadovėlių, de
ja, Jų daug trūksta. Išleisti — 
neišsprendžiamas lėšų klausimas. 
Išleistų įsigyti taip pat nelengva, 
nes tie Amerikoje, reikia pirkti 
už dolerius, brangiai mokant ir 
už persiuntimą. Išleistų žadėjo 
Gimnazijos bičiuliai mokytojai 
Amerikoje. Labai laukiam.

Reikia ir kitų mokslo priemonių: 
fizikos, chemijos, biologijos moks-, 
lams, kūno kultūrai, muzikai. Rei
ktų paveikslų, kuriais galima' 
būtų pavaizduoti Lietuvos gyveni, 
mą. Tam kviestini mūsų dailinin-' 
kai, deja, reikia sąlygų, reikia lė
šų.

Pasitaiko sunkumų ir su mo-, 
Rytojais. Anais metais ilgą laiką j 
trūko lleetuvių kalbos ir literatu- ( 
ros mokytojo. Ieškota po visą va- | 
karų Vokietiją, po Angliją ir Ame- | 
riką — prieš pusę metų sutiko, 
vienas, baigęs studijas čia pat 
Vokiečių universitete. Šiemet toks, 
pat aštrus reikalas j ieškant vo-' 
kiečių ir anglų kalbų mokytojų. , 
Lietuvių negalima gauti. Vokiečių j 
kalbai laikinai pakviesta viena 
Karaliaučiaus universitetą baigų-' 
si vokietė. Anglų kalbai taip pat 
jieškomas tarp vokiečių ar ang- j 
lų, nes lietuvio nesiseka gauti. i

Tenka išgirsti balsų, kad Glm-. 
nazija jau per gerai turinti. Rė
mėjų būrelių esą daugiau nekaip 
mokinių, šiuo metu, tiesa, daugiau: ■ 
R. būrelių 216, o mokinių 176, 
dar trys neatvykę (iš Berlyno ir' 
Venecuelos). Tačiau R. būreliai 
nevisi veiklūs: kai kurie labai at
silikę, vieni kiti jau ir netesės. 
Trūkumas papildomas iš tų viršaus 
esančių būrelių ir įvairių kitų au
kų ir pašalpų. Visi Gimnazijos 
rėmėjai, visi tautiečiai ir toliau 
prašomi padėti Gimnazijai. Reiktų 
pamatyti, kiek daug čia gražaus 
Jaunimo, norinčio mokytis, švies
tis lietuviškoje gimnazijoje, o pas
kui pasitarnauti Lietuvai.

Kartais užduodamas ir dar vie-

ne. Hamiltone viešojoj akademijoj 
skaito paskaitą VLIKo pirminin
kas M. Krupavičius. Toronto ka
tedroj pamokslą sako vysk. Briz- 
gys. Dalyvaus ir Toronto kardino
las. Viena pamokslą pasakys atva
žiavęs iš Amerikos prel. Juras. 
Aukų vajus yra skelbiamas KLB 
Šalpos Fondo Centro Komiteto. 
Toronto Šalpos Fondas jau pas
kirstė miestą rajonais ir siunčia 
specialius rinkėjus per lietuvių 
butus. Tautos Fondo Atstovybės 
Kanadoje pirmininkė p-lė M. Ar
lauskaitė atšventė savo pedagogi
nio darbo 25 metų jubiliejų. Ji 
mokytojauja prancūzjų gimnazi
joje.

VENECUELA
Venecueloje leidžiamas “Tėvų 

Kelias” minėjo 5 metų sukaktį. 
“Tėvų Kelią” ligi šiol redagavęs 
salezietis kun. A. Sabaliauskas 
yra paskirtas naujų pareigų ki
tur, todėl toliau “Tėvų Keliu” rū
pintis laikinai pasiėmė Venecuelos 
lietuvių kapelionas kun. A. Per- 
kumas, anksčiau ilgą laiką dirbęs 
misininko darbą Kinijoje ir Iš 
ten raudonųjų ištremtas. Atsis
veikindama su ilgamečiu redakto
rium, Caracas LB apyl. valdyba 
kun. A. Sabaliauskui suruošė iš
leistuves, kuriose dalyvavo apie 
100 vietos lietuvių.

— šiemet vasarą Venecuelos 
lietuvių vaikams mokyklinių atos
togų metu organizuojama vaikų 
stovykla.

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 
MERUOSI “MŪSŲ PASTOGĖS”, 
NETOLIMOJE ATEITYJE IŠ 
TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI
KAS. 

nas klausimas: kaip ilgai ši Gim
nazija bus reikalinga? Ar ilgai 
pakaks Jai prieauglio?

Dabar Vakarų Vokietijoje esa
ma apie 8000 lietuvių. Dalis jų 
dar išemigruosianti — geriausiu 
atveju apie 3000—5000 turėtų lik
ti. Tada mokyklinio amžiaus vai
kų reiktų skaityti apie 400. Iš jų 
pusė liktų vietose — pradžios ir 
kitoms mokykloms, kita pusė — 
200 vaikų tektų Gimnazijai. Toks 
skaičius ilgai galėtų pasilaikyti.

Tačiau negalima čia aplenkti 
vienos pastabos. Kad ir kažin kaip 
norėtume, tam tikra dalis lietu
vių savaime nutaus per mišrias 
vedybas* ar dėl kitų ^priežasčių, 
tai minėtąjį'skaičių dar tektų su
mažinti bent 10 procentų. O kad 
Gimnazijos prieauglis būtų tikres
nis, reikia ypatingą dėmesį kreip
ti į vargo mokyklas visuose Vaka
rų Vokietijos kraštuose. Labai pa
laikytina ir Gimnazijos paruošia
moji klasė su visu ketverlų metų 
kursu.

Gimnazija dabar, kaip girdėti, 
turi gerą vardą. Bet to dar nega
na. Reikia, kad ji būtų ir vilio
janti, o ne tik jaunimui, bet ir tė
vams. Viena iš tokių priemonių 
būtų dar mašinraščio ir stenogra
fijos pamokos. Gimnazija paruoš
tų dalį Jaunimo praktiškam ir la
bai naudingam darbui įvairiose įs
taigose, kai nenorėtų ar negalėtų 
toliau eiti augštųjų mokslų. To
kios pamokos praėjusiais metais 
mokytojų tarybos Ir buvo nutar
tos, tik dėl lėšų stokos iki šiol 
nepradėtos. Tačiau jos neužmirš
tos, ir jleškoma būdų, kaip galima 
būtų veikiau įgyvendinti naudingą 
nutarimą.
KAIP TRAKTUOJAMI VASARIO 
16 D. GIMNAZIJOS MOKINIAI 
KITŲ MOKYKLOSE, JEI TAIP 

PASITAIKO?
—Pasitaiko, ir , kiek mums ži

noma, niekur nebuvo numažinti. 
Abiturientai priimti studijuoja vo
kiečių universitetuose. O Gimna
zija dar vis stiprėja ir auga.

Vasario 16 Gimnazija suvaidins 
nemažą vaidmenį tautinei kultūrai 
išlaikyti ir ugdyti. To pat reiktų 
siekti ir peij vargo mokyklas, šiuo 
metu kiekviena Tautos kultūrą 
gaivinanti jėga labai brangintina. 
Abu minėtieji kūriniai — Vasario 
16 Gimnazija ir vargo mokyklos 
— visomis Jėgomis palaikytini.

ŠIE METAI — SPAUDOS METAI 
TAD VISŲ MŪSŲ PAREIGA 
REMTI LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ.

TECHNIKOS
NAUJIENOS

Jau paskelbtas planas nutiesti 
pirmą telefono kabelį skersai At
lanto vandenyną — iš Kanados į 
Škotiją. Tai bus pirmasis balsui 
perduoti kabelis nuleistas į milži
niškas gelmes, siekiančias iki 3-jų 
mylių, — o savo 2000 jūrmylių il
giu toli prašoks ligi šioliai kitur 
buvusius.

Tyrimo ir tobulinimo darbai tę
sėsi apie 25 metus, o pats pro
jekto įgyvendinimas užtruks 3 me
tus ir kainuos 35 milijonus dole
rių.

★
Nesenai užbaigtu galingiausiu 

pasaulyje radijo siųstuvu JAV ka
ro laivyno vadovybė galėjo pirmą 
kartą pasiųsti radijo žinią tuo pa
čiu momentu betarpiškai visiems 
laivams ir laivyno vienetams, esan. 
tiems visam pasauly jūros pavir
šiuj, po vandeniu ir lėktuvams 
esantiems ore.

Po kelių minučių žinios gavimą 
patvirtino laipsniškai perduodami 
atsakymai iš Atlanto, Ramiojo 
vandenyno ir Arktikos; iš pasinė
rusių povandeninių laivų ir skren
dančių lėktuvų.

Milžiniškoji stotis pastatyta 
per šešerius metus ir yra du kar
tus galingesnė už kitus karinius 
siųstuvus bei 22 kartus galinges
nę už bet kurią komercinę radijo 
stotį. Jos galingumas yra 1200 
kilovatų iš 4 lempų. Sistemą su
daro šeši 200 pėdų augščlo stiebai 
ant vieno 3200 pėdų kalno ir šeši 
ant kito 3000 pėdų kalno. Tarp 
šitų kalnų antenos yra nuo 5640 
iki 8700 pėdų Ilgio, palaikomos 
klony dar 23 kitų bokštų.

Šitokio siųstuvo svarba ateities 
kare lengvai kiekvienam suvokia
ma.

, SIŪLAU PBADĖTI 
MEZLIAVAS

Australijos lietuviai daugumoj 
Jau esame pusėtinai įsikūrę. Bet 
to negalėtume pasakyti apie Ben
druomenės vadovybę, šalpos, švie
timo ir kitus organus. Jiems trūks
ta lėšų būtiniauslems reikalams. 
O lėšų trūksta todėl, kad mes sto
vime nuošaliai Ir neteikiame para
mos.

Šis straipsnelis neskiriamas 
tiems, kurie duos aukas, bet tiems, 
kurie tuos skatikus išdrįs rinkti.

Siūlau štai ką: susirinkom, pav., 
pas Baltramiejų ar Jokūbą atšvęs
ti jo ar Jo žmonos vardo dieiĄ, ar 
“birthday”, ai- į įkurtuves, ar šiaip 
kokia proga. Ir štai, vienas nuta
rusių ateiti talkon Bendruomenės 
organams, apkeliauja aplink sta
lą su lėkštute, ar kepure ir pa
prašo kiekvieno svečio po 6 penus. 
Nedaugiau! Rinkliavai pasibaigus 
rinkėjas gal kiek ir nustebs, kad 
tesurinko tik kelis šilingus. Bet 
pradžia bus padaryta.

Tuos pinigus rinkėjas perduos 
kiuriai šalpos draugijai, Apylinkės 
ar Krašto valdybai, “Mūsų Pas
togei” ar dar kam, o paskui pas
kelbs laikraštyje, kad tokiam ir 
tokiam priemiesty vaišių metu 
surinkta tiek ir tiek (pavardės 
neskelbtinos). Tokių progų penų 
parinkti bus labai daug, — ir daug 
kartų aukos tas pats žmogus. Ir 
jeigu bus prašoma aukoti dides
nėmis sumomis, tai žmogui atro
dys, kad Jis paverčiamas “melžia
ma karvute", bet jei Jo paprašys 
už kelių dienų ir vėl 6 penų — 
žmogus su šypsena įmes “vargų 
skatiką” ir nesijaus nuskriaustas.

Nesenai “M.P.” Plunksnos Klu
bo reportaže buvo pasakyta, kad 
laikraščio pasisekimą daug lemia 
skaitytojų įprotis tą laikraštį skai
tyti, t.y., kad žmogus jaustųsi 
negalįs be šito laikraščio apsiei
ti. O kodėl negalėtų penų rinki
mas pasidaryti įpročiu? Tautie
čiai nebūtų nuskriausti gi per vi
są Bendruomenę susirinktų krū
va pinigų, — mūsų laikraštis ir 
tautinė veikla pradėtų tvirtėti.

Manau, kad neatsiras kas pasa
kytų “Ne viską iškarto”, ir šiuo 
atvėju nesiūlys pirma surinkti 
svarus namams lietuviškiems, o 
paskui patars rinkti penus parem
ti laikraštį savo ar kitus bendruo
meninius reikalus.

Kas galėtų šitas mezliavas or
ganizuoti? Kiekvienas. Ir kiekvie
na proga. Na, graži proga būtų 
pasireikšti skautams Ir aplamai 
jaunuoliams; Bet ir kiekvienas ga
lime (ir privalome) prisidėti prie 
lietuvybės pamatų tvirtinimo iš
eivijoje.

Tad visi j skatikų rinkimo tal
ką!

Algis.

HYCON Mg. Co. pradėjo ga
minti elektroninį foto aparatą, ga
lintį padaryti nuotrauką per vie
ną dešimtadalį vienos milijoninės 
dalies vienos sekundės. Jo veiki
mo greitis toks didelis, kad gali 
šviesos spindulį supjaustyti foto- 
grafiškai į atskirus gabalus. Nau
jasis aparatas Jau naudojamas 
pramonėje ir labaratorijpse foto
grafuoti greitai kintantiems pro
cesams, kaip pav. sprausmlnio 
motoro degimas.

★
JAV Gen. Electric Co. skyriui, 

statančiam atominį motorą lėktu
vams, pagamintos stipriausios pa
sauly mechaninės rankos, kurios 
pavaduos žmones ten, kur jie mlr. 
tų nuo radijoaktyvių spindulių.

Tai 15 tonų sveriantis milžinas, 
galįs pakelti sunkias dalis, padėti 
Jas relkiamon vieton ir ten pri
tvirtinti. Jis gali išgręžti skyles, 
padaryti sriegęs, naudoti plaktuką, 
atsuktuvą, nituotoją, ir perpjauti 
pjūklu metalo lakštus.

Bandymo metu storas geležinis 
virbalas buvo susuktas į kamščio 
trauktuką ir dar užmegztas maz
gas. šitos rankos gali atpjauti 
pyragaičio gabalą, paimti stiklinę 
ir pripilti ją vandens. Milžinas 
gali atlikti visus žmogaus rankos 
judėsius — priedo savo “rankas” 
dar prailginti ir sukti aplink “rie
šą”.

Jei žmogus būtų toks stiprus, 
Jis galėtų nešti ant savo nugaros 
5000 svarų, pakelti nuo grindų 
3000 svarų ir išlaikyti 1000 svarų 
ant horizontaliai ištiestos rankos, 
taigi — pakelti ir vartyti ant del
no pianiną.

J. Motiejūnas.
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Mtau msroct Cabramatta
ĮSISTEIGĖ LIETUVIŲ

MOTERŲ DRAUGIJA

LAIŠKAI R.EDAKC U Al
DĖL STRAIPSNIO “VADINKIME DAIKTUS TIKRAISIAIS

Sydnšjus
ŠVIESA PRADEDA II PUSMETI 

š.m. liepos mėn. 17 d. Sam
būris šviesa pradeda II pusmečio 
savo veiklos programą mjr. A. 
Kutkos paskaita: "Ar tikslinga 
būtų buvę priešintis bolševikų in
vazijai 1940 metais”. Po paskai
tos diskusijos, [ėjimas visiems 
laisvas. Pradžia 7.30 vai. vak. 
Pažymėtina, kad šios paskaitos 
laukiama su nemažu susidomėji
mu ir, reikia manyti, sukels kar
štų diskusijų.

Kiti šio pusmečio 
parengimai : Rugpjūčio 
21 d. ‘‘Trys Lietuvos prezidentai”. 
Prelegentai: V. Saudargas, J. 
Almis Jūragis Ir A. Kovalskis.

Rugsėjo 18 d. “Jaunimo pava
karys”. Specialiai jaunimui pa
rinkta programa.

Spalio 16 d. Literatūros vaka
ras. Dalyvauja Sydnėjuj gyvenų 
lietuviai literatai.

Lapkričio 27 d. paskaita: “Bū
simos Lietuvos teisinės problemos”, 
prelegentas L. Karvelis.

Gruodžio 31 d. Tradicinis Nau
jų Metų sutikimas ruošiamas na
riams Ir svečiams. Prieš kiekvienų 
parengimų bus pranešama. Visi pa
rengimai vyks Milsons Point, En
nis Rd. 12-14.

Nariams atskirų pakvietimų ne
bus siunčiama. Sk. V-ba.

ATITAISYMAS: "M.P.” No.
27, “Šviesos" metinės šventės ap
rašyme įsibrovė klaida. Buvo pa
rašyta: ...“Jauna balerina stud. 
Ir. Oslnaitė” Turėjo būti: "...jau
na balerina stud. Irena žilytė”. 
Atsiprašome.

— Sydnėjaus Lietuvių Plunksnos 
Klubo ruošiamas spaudos atgavi
mo 50 metų sukakties minėjimas 
įvyks rugpjūčio 1 d., sekmadienį, 
St Benedict parapijos salėje. Ta 
proga kun. P. Butkus St. Bene
dict parapijos bažnyčioje atlai
kys pamaldas už žuvusius knygne
šius Ir kitus tautiečius, žuvusius 
dėl lietuviškosios spaudos laisvės.

Smulkesnė minėjimo programa 
bus paskelbta vėliau.

POLITKALINIŲ SUSIRINKIMAS
Liepos 8 d. Milsons Pointe įvy

ko Lietuvių Rezistencijos Buvusių 
Politinių Kalinių susirinkimas, ku
rį atidarė pirm. P. Sakalauskas. 
Susirinkimui pirmininkavo J. Ra
manauskas, sekretoriavo Ant. Jo
čys.

Savo kalboje P. Sakalauskas 
trumpai nušvietė rezistencinę veik, 
lų bei jos tikslus, kviesdamas vi
sus jungtis į šių kovų už bran
giosios Tėvynės laisvę.

Po to vlcepirm. K. Butkus per
skaitė Lietuvių Rezistencijos nuos
tatus ir gautų iš Vokietijos advo
kato pranešimų dėl atlyginimo na
cių kalintiems ir persekiotiems.

Nors ir apgailestautinai mažam 
narių ir svečių skaičiui dalyvau
jant, susirinkimas praėjo malonio
je ir jaukioje nuotaikoje. ap.

— Jungtinis Europos Pavergtų 
Tautų Komitetas, kurį sudaro bul
garų, baltgudžių, čekų, estų, ven
grų, latvių, lietuvių, lenkų, rumu
nų, slovakų, ir ukrainiečių atsto
vai, rugpjūčio 20 d. Sydnėjuje, 
Town Hall, ruošia didelį koncertų'
— balių, kur pasirodys tautinės 
grupės su savo programomis Ir 
organizuojami tautybių stalai. Pa
kvietimus galima gauti pas Komi
teto iždininkų: V. Saudargas, 100 
Green Point Rd., Como, N.S.W.
Pakrikštyta: birželio 12 d. Smith, 
field bažnyčioje pakrikštyta Rūta
— Marija Mikalauskaitę, duktė 
Alfonso ir Nijolės Makarovaltės
— Mikalauskų.

Birželio 26 d. Cabramattos baž
nyčioj pakrikštyta Bronius Vens- 
lauskas, sūnus Broniaus Ir Bronės 
Avičkinaitės — Venslauskų.

Birželio 27 d. Wentworthvillės 
bažnyčioj pakrikštyta: Karllė — 
Liucija — duktė Vytauto ir Aldo
nos Veščiūnaftės — Janavičių ir 

Povilas — sūnus Jurgio ir Jo
lantos Gerulytės — Janavičių.

(Krikšto sakramentus sutelkė 
kun. P. Butkus.)

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus Lietuvių Namams 

įsigyti Komitetas tautiečių prašo 
pinigus Sydnėjaus lietuvių namams 
įsigyti siųsti tik čekiais arba 
Money Order Komiteto iždininkui 
šiuo adresu: S. JAREMBAUS- 
KAS, 28 POMEROJ Str., HOME
BUSH, N.S.W.

Pinigų siuntėjas, negavęs kvito 
laike vieno mėnesio nuo pinigų 
pasiuntimo dienos, prašomas krei
ptis į L.N.į. Revizijos komisijos 
pirmininkų šiuo adresu: P. Protas, 
3 Robert Str., Canterbury, N.S. 
W., kuris ištyręs kvito negavimo 
priežastis praneš apie tai siuntė
jui.

Be to, pinigai renkami ir asme
niškai. Pinigams rinkti įgaliojimus 
ir atitinkamas kvitų knygutes tu
ri šie asmenys:

1. Vacį. Saudargas, 100 Green 
Point Rd., Como, N.S.W. 2). 
R. Venclovas, 9 Lemnos Str., Ho
mebush. 3). V. Šliogeris, 17 Bel
more Ave., Belmore. 4). Asevi- 
čius, 27 Forsyth Str., Glebe. 5). 
J. Astrauskas, 29 Grt Bucklin
gam Str., Redfern. 6). P. Gros
ses, 35 Kingston Ave., Mortlake. 
7). N. Cininas, Cabramatta. 10). 
E. Slonskis, Lot 19 Spencer Str., 
Sefton.

Komitetas šiuo metu ruošia įs
tatus ir artimiausioj ateity su
šauks visuotinį narių susirinkimų 
įstatams priimti ir įgalioti valdy
bų tolimesniam darbui.

L.N.I. Komitetas Sydnėjuj.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
lietuviškai šeimai. Nedidesnei kaip 
trijų asmenų. Apie 10 min. nuo 
gelež. stoties.

Kreiptis: Juozas Kolia va, Lot 
2, Seven Hills Rd., Seven Hills, 
N.S.W.

Melbournas
“AIDAS” KVIEČIA

— Melbourne lietuvių choro 
“Aidas” valdyba kviečia visus Mel
bourne lietuvius atgaivinti priti
lusių lietuviškų dainų Melbourne. 
O to pasiekti būsiu galima tada, 
kai į “Aido” chorų susiburs gali
mai didesnis balsingų tautiečių 
skaičius. Informacijų telkia cho
ro dirigentas P. Morkūnas, 33 
Eskdle Rd., N. Caulfield, arba 
choro valdybos pirm. V. Bosikis, 
295 Hoddie Str., Collingwood, Te
lef.: JA 3284. Repeticijos šiuo 
metu vyksta trečiadieniais nuo 7 
vai. vak. ir sekmadieniais nuo 10 
vai. ryto, St. Johns parapijos sa
lėj, E. Melbourne.

— Lieops 18 d. (sekmadienį) 
tuoj po pamaldų St. Johns parapi
jos salėj, Melbourne, jūros skau
tai rengia Dariaus — Girėno žu
vimo sukakties minėjimų. Sykiu 
bus minima ir “Budžio” žuvimas 
su trimis jūros skautais Klaipė
doj (1938 m. liepos mėn. 15 d.).

Bus įdomi paskaita ir meninė 
dalis. Kviečiami visi lietuviai.

Atsk. ‘Delfinų” Valtis.

— Spaudos balius Melbourne ir 
šiemet sutraukė daug tautiečių. 
Nuotaika buvo gera, tik muzlkon- 
tai buvo tingūs ir “nesusigrajinę”. 
Šitokiam baliui salė buvo per an
kšta ir stalų ne visiems užteko. 
Esant susigrūdimui organizato
riams kartais sunku būdavo ir vi
sus pamatyti ir į kėdes susodinti. 
Kitais metais tradiciniam spaudos 
baliui reiktų erdvesnių patalpų ir 
geresnės muzikos, (v.)

— Liepos 17 d. ateitininkai 
ruošia šoklų vakarų St. Mishael 
bažnyčios salėje. Vakaro progra
moj scenos vaizdelis “Merginų 
byla”.

— Liepos 17-18 St. Johns baž
nyčios salėje įvyksta stalo teniso 
ir šachmatų turnyras. Registruo
jamas! bibliotekos salėje.PARDUODAMAS NAUJAS ME

DINIS NAMAS CABRAMATTOJ, 
3 kambariai, veranda ir virtuvė. 
Sklypas 75 x 132 pėd. Fibrlnis ga
ražas 31 x 12 dviejų kambarių, 
virtuvės ir prausyklos duoda per 
savaitę pajamų. £ 2.10.0. Kaina £ 
2100. Depozitas £ 800. 2 minutės 
iki autobuso. Teirautis “Mūsų Pas
togės” Red.

NAUJA EUROPIETIŠKA 
SIUVYKLA 

BANKSTOWNE 
359 Chapel Rd. (Frizina Cambers)

Pasirinkimas angliškų ir aus
trališkų medžiagų. Užsakymai pri- 
maml su siuvyklos ir užsakytojo 
medžiaga. Kreiptis kiekvienų dar
bo dienų, šeštadieniais iki 8 vai. 
vak. Privatus telef. (skambinti 
vakarais) UY 2144.

Makaras ir Zaeh.

LIETUVIŠKOS LIAUDIES 
DAINOS PLOKŠTELĖSE:

Čiurlionio Ansamblio 15 lietu
viškų liaudies dainų plokštelių al
bumai jau išsiųsti užsisakiusiems 
ir pasieks adresatus (maždaug) 
penkių savaičių bėgyje. Priimami 
Ir tolimesnių albumų užsakymai. 
Leonas Baltrūnas, 295 Hoddle St., 
Abbotsford N. 9. Vic.
NAUJOS KNYGOS IR ŽURNA
LAI MELB. SPAUDOS KIOSKE:

Šiomis dienomis gauti šie nau
ji leidiniai:

1. Rytų Pasakos. Vincas Krė
vė. “Terra’os” leidinys. — 16 šil- 

2. Uždraustas Stebuklas. Stasius 
Budavas. “Gabijos. 23 šil.

3. Literatūros žurnalas “GA
BIJA” Nr. 5. 5 šil.
4. Paskutinieji “Tėvų Kelio” ir 
“Lietuvių dienos" Nr.

5. “Santarvės” dvigubas Nr.
Leonas Baltrūnas. _

Liepos 4 d. Cabramattos savait
galio mokyklos patalpose, Apylin
kės pirm. N. Cinlno iniciatyva bu
vo sušauktas Cabramattos lietu
vių moterų susirinkimas.

Susirinkusios moterys įsteigė 
Draugijų ir išsirinko vadovybę: 
Vadove išrinkta Ir. Dudaitienė ir 
pavaduotoja p. Stauglrdienė. 
Draugijos tikslas — teikti viso
keriopų pagalbų Apylinkės valdy
bai ruošiant šventes, minėjimus, 
vakarus; organizuojant kursus, 
parodėles ir kt.

Netolimoj ateity Cabramattoj 
numatoma suruošti skautų (ber
niukų ir mergaičių) įžodžio Iškil
mes, literatūros vakarų, vėliau ben
dras Kūčias ir kt. čia Moterų 
Draugijos narių švelni ranka ir 
išradingumas labai pravers.

Mirė Juozas Boreika
Po ilgos ir sunkios ligos birže

lio 29 d. mirė Cabramattos Apy
linkės narys Juozas Boreika. Ve
lionis buvo visų gerbiamas ir mė
giamas. Paliko liūdinti žmona Mil
da, kuriai sunkioj valandoj pa
ramų suteikė Apylinkės tautiečiai, 
surinkę £ 23 Ir įteikę jai per Apy
linkės pirm. N. Cininų. Apylinkės 
valdyba nuo savęs pasiuntė gražų 
vainikų.

Baigėsi šachmatų turnyras.
Liepos 4 d. užbaigtas ilgai tru

kęs šachmatų turnyras. Pirmų 
vietų laimėjo Alg. Dudaitis. Jam 
įteikta dovana — taurė su įrašu: 
"Pirmajam Cabramattos Apylin
kės šachmatų turnyro laimėtojui”.

Apylinkės sporto vadovas Vyt. 
Deikus toliau numato pravesti ir 
kitų lošimų turnyrus, kurie, tiki
masi, turės didesnį pasisekimų ir 
praeis pakilesne nuotaika.

Kupstas.

Ponių Mildų BOREIKIENĘ, Jos 
mylimam vyrui

JUOZUI BOREIKAI

mirus, širdingai užjaučiame
A. Valiulis, Bartkevičiai, Jab

lonskiai, Konteikai ir Zakarevi- 
čiai.

PRAŠOME PRANEŠTI ADRESĄ
Skaitytojas iš W.A. siuntęs 

"Mūsų Pastogei” į Fredbert St., 
Sydney-Leichhardt, £ 2.8.0 pini
gų ir nepažymėjęs savo adreso, 

prašomas pranešti “Mūsų Pastogei" 
savo adresų ir pavardę.
“MŪSŲ PASTOGĖS”

Mielas p. Rimai, paskaičius 
Tamstos straipsnį: “Vadinkime 
daiktus tikraisiais vardais” — nūs- 
te panūdau su Tamsta pasigin
čyti.

Čia neturiu intencijos (pagal 
paskutinį mados šūkį...) lipti ant 
Tamstos mylimiausios nuospaudos; 
nė Tamstos pietų, sava tulžimi 
nuodyti nesiruošiu, o tik taip sau, 
draugiškai (ir jei norit "vyriš
kai !”) padiskutuoti.

— Sakote, nereikia “laurais” 
paikinti mūsų vargšų “nusikulnia- 
vusių” organdzatįorių, “nusiklmi- 
nusių” kalbėtojų bei kitokių aktin
gų padarų?

O aš sakau, kad reikia! Ir žinote 
dėlko reikia? Ne dėl to, kad pa
tenkinus tuščias ambicijas tų, ku
rie jau “kulniuoja” (Jie vistiek 
kulniuos, ar Tamsta daugiau juos 
girsi, ar mažiau), bet dėlto, kad 
išsikinkuotų tie, kurie turi sunkių 
“pakilų”.

Jei pasakysiu, kad atvejų atve
jais teko stebėti, kad jie pasiskai
tę pranešimų bei tautinės veiklos 
aprašymų — suaktyvėjo, tai kal
bėsiu iš tikros patirties. Ir juo 
korespondentas (kurį Tamsta grie
žtai smerki!) buvo didesnis graž- 
bylys, juo daugiau snaudalių ėmė 
kelti suveltus kudašius iš kana
pių ir nusipurtę dulkes ėmė dai
rytis kemsynų, kurie dar tebėra 
nenurauti. Jie nelyginant sraigės, 
ilgai tūnojusios kevale, ėmė kai
šioti ragelius. Visokios iki šiol ne
girdėtos vietovės ėmė rodyti savo 
veiklų; tai lenciūgėliais garsinda
mi lietuviškų vardų, tai aukodami 
Tautos Fondui, tai išplatindami 
"Lietuvio Pasų”, tai įkurdami Sa- 
vaitgalio mokyklų; ir aibes viso
kių malonių “prajovų” galima bū
tų priskaičiuoti, kurie ėimė reikš
tis, dėka “pompastiškos” (Anot 
Tamstos!) korespondencijos.

Nors man (tikiu, kaip ir Tams
tai!) Darvino teorija nepriimti
na, bet tenka prisipažinti, kad mes 
— žmonės, vienu atžvilgiu, dau
giau, ar mažiau į savo quasi — 
pranokėjus — panėšim... Ir did
žioji mūs dalis, kų nors atsiekti 
norėdami, turime pamėgdžioti, sek
ti kų daro kiti ir juos kopijuoti. 
Tik maža dalis, taip vadinsimų 
“individualių asmenybių”, išduoda 
kažkų Iš savęs, gi likusi dalis tik 
paseka tuo, kų daro jo artimas.

Nenoriu aš čia jų vertę suma
žinti. Anaiptol! Tai labai brangin
tinas elementas! Aš tik noriu pa-

VARDAIS”
sakyti, kad šitai žmonių rūšiai 
reikia akstino iš šalies, reikia 
Juos uždegti. Kad uždegus — rei
kia ugnies. Gi lygiai, kaip fleg
matiškas, kruopščiatlkslus žmogus, 
niekad savo nuobodžiu tikslumu 
nesukelia entuziazmo, lygiai nesu
keltų tos rūšies pranešimai ir ko
respondencijos. Gi, kad pagirtieji 
ant savo “laurų” taip ir užsnūs
tų, ir kad gautųsi kultūriniame 
gyvenime stagnacija — tebūnie 
leista netikėti.

Psichologiškai turėtų būti (su 
maždm išimtim, žinoma) priešin
gai: tie, kurie neužtarnautai būtų 
įvertinti ir aiškiai pervertinti — 
susigėstų ir dėtų pastangas atei
ty būti vertais įvertinimo. Esu 
tatai patyrusi bebendraudama ir 
ir esu įsitikinusi, kad pagyrimai 
taip lengvai neužliūliuoja. Atseit, 
Tamstos nupieštas žalingumas la
bai nedidelis. Gi kalbant apie nau
dingumų — didelis. Neš tas Tams
tos paminėtas “tautietis gyvenus 
toliau nuo bendruomeninių centrų”, 
netik “džiaugiasi skaitydamas, 
kad (mūsų bendruomenėje viskas 
eina labai sklandžiai”, bet Ir pats 
užsidega, kitais žodžiais tariant 
užsikrečia tuo veiklumu, korespon
dento žaismingos plunksnos apra
šytu, ir apsidairęs ir pamatęs ap
link save kupetų panašių snauda
lių į save, sušunka su anuo dai
nium: “Kelkis lietuvi, jau gana 
miegoti!”

Nieko panašaus neįvyktų, jei ko
respondencija būtų “pilkai blan
ki”. Anas tautietis, pasiraivęs, 
apsiverstų ant kito šono su ramia 
sąžine. Nes jei tokiam Sydnėjuje, 
sekysim, kur yra prlskaitoma virš 
2 tūkstančių lietuviškų galvų, nie
ko nelšgalvojama, tai ką Jau čia 
kokiam “būše” begyvendamas nu
veiksi?

Taigi, viso šito akyvaizdoje, ar- 
gineverta primlešti truputį vaivo
rykštinių spalvų į pilkas apraiš
kas? Jei tatai prablaivina mie
guistas 'mūsų — svieto pakraštin 
nutrenktų — brolių akis?

Rašytinėj kalboj, berods, leista 
ir krislas patoso? Jei vienas ar 
kita sąvoka žalsmingiaU ar gražiau 
pavartota, tai dar nereiškia, kad 
prasilenkiama su tiesa.

Taigi, Mielas Paonai Rimai, savo 
pažiūros čia Tamstai nebruku ir 
neturiu vilties Tamstą įtikinti, bet 
tik norėjau, kad Tamsta sužinotum, 
kad yra Ir kitaip galvojančių.

E.J. (Canberra)

I
 DĖMESIO DĖMESIO |
Prašom įsidėmėti mūsų naujų adresų pasikeičiantį nuo liepos 19 d.

Europietis specialistas optikas

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų

Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad.

OPTO

Optical Service

9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I.Priešais Melbourne Town Hall. 5

rūšių akinius.
9-18 vai.

Telef. Centr. 1819

EUROPIETIŠKO DYDŽIO PŪKINES KALDROS
(Dvigubai lovai 90” x 72" — vienai lovai 90” x 60”) 

Palyginkite išmieras su Jūsų lova !!!
[vairių dydžių plunksniniai matracai ir pagalvės.
Taip pat įvairūs lovoms baltiniai galima gauti firmoje

“R O S E”
38 Washington St., BEXLEY, N.S.W. Tel.: LW 1220

(Rockdale stotis)
Paskambinkite ir mes sutelksime Jums visas informacijas vokiš

kai. Susitarus mūsų atstovas apsilankys pas Jus (taip pat vakarais 
ir savaitgaliais) ir parodys Jums mūsų prekes, bet tai neipareigos 
Jus būtinai pirkti.
PREKĖS DUODAMOS IR IŠSIMOKĖJIMUI PAGAL SUSITARIMĄ

SKAITYTOJAMS
Siunčiant pinigus Money Orde

riais prie siunčiamo dublikato rei
kia būtinai pridėti raštelį su savo 
adresu arba užrašyti jis bent ant 
voko.

Siunčiant pinigus Postal Note 
taip pat prašoma nepamiršti pri
dėti savo adresą.

“M.P.” prašo visų skaitytojų, 
o lygiai Ir skelbimų davėjų, pini
gus adresuoti sekančiai: ."‘Mūsų 
Pastogė”, Box 4558, G.P.O., Syd
ney, N.S.W.

Mūsų Pastogė”.

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškau Bronės Riblkaltės, gyve

nusios Schwaebish Gmuende (Vo
kietijoj) ir Canberroj (Australi
joj). Prašau atsiliepti arba žinan
čius pranešti Jos adresą. VI. Am- 
brizas, Lot 4 Piccadlly Str., River
stone, N.S.W.

Pilnai sutikčiau su p. J. Rimo 
siūlymu, kad mūsų spaudoje dau
giau atsispindėtų mūsų bėdos, 
vargai, siekimai ir užsimojimai. 
Bet manau daugelis nepritars p. 

Rimo tolimesniems Išvedžiojimams, 
kur korespondentams prikišami 
“padidinamieji stiklai”, “perdėji
mai” ir “Išpūsti dalykai”, aprašant 
jau užsimezgusią ir vykdomą 
mūsų tautinę veiklą.

Niekas netvirtins, kad “mūsų 
kultūra ir veikla klesti” bet ne
manau, kad p. Rimo siūlomi vais
tai būtų geri jai pakelti.

Mūsų kalba turtinga Išsireiški
mais iri tą patį dalykų galima vi
saip išreikšti. Pav. jaunų vyrų 
galima pavadinti bernu, berneliu, 

bernužėliu, berneliu dobilėliu ir 1.1. 
Todėl korespondentai, aprašinėda
mi įvairius parengimus, tikrai be 
blogos valios panaudoja gražes
nius išsireiškimus manau ta'm, kad

Šių metų liepos mėnesį 31 dienų (šeštadienį) 6.30 v.v. 
“Maccabean Hali” 146 Darlinghurst Road, Darlinghurst

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ TEATRO MĖGĖJŲ BŪRELIS RENGIA

SPEKTAKLI—VAKARA
t l

kurio pirmoje dalyje stato RŪKO 5 VEIKSMŲ KOMEDIJĄ

SLIDUS PUSMILIJONIS
po spektaklio

ŠOKIAI iki 1 vai. nakties. Gros "PINGVINAI” (vokiečių kapela) 
šokių metu veiks bufetas su užkandžiais ir gėrymais.

BILIETŲ KAINOS: 12 šil. 10 šil. ir 8 šil.
Kadangi salėje vietų skaičius yra ribotas, ir vietos bus numeruo

tos, tai prašome bilietus įsigyti ankščiau, tuo užtikrinant sau geres
nę vietą.

Bilietus galima gauti pas šiuos asmenis:
p. E, Slonskis Lot 19 Spencer Str., Sefton.
p, M. Oslnaitė 24 Pitt Str., Paramatta.
p. O. Motuzas 65 Beresford Ave., North Bankstown

ir sekmadieniais Camperdown prieš pamaldas pas P-lę M. Osinaitę.
Užsakant paštu, siusti p. E. Slonsklo adresu atitinkamos vertės

"Postal Note”, pridedant 3i penų pašto ženklą.

paskatinus dirbančiuosius ir pa
akinus kitus į darbą įsijungti. Dar 
kartais gal norima bent tiek atsi
lyginti už anų įdėtą triūsą ir var
ge-

Bendruomenės veikloje, kaip ir 
kiekvienoje veikloje , pasitaiko ir 
klaidų ir klaidelių, bet mes nega
lime mūsų organizacinio darbo 
čia, matuoti tuo pačiu matu, koks 
tiko Lietuvoje, čia tremtyje, kad 
ir menkiausios mūsų tautinio pasi
reiškimo kibirkštėlės turėtų būti 
iškeliamos, pagiriamos, ir kiekvie
nas pozityvus veiksmas skatinamas 
Ir palaikomas. Sukritikuoti ir ras
ti blogybių nesunku. Bet ar ty
lomis ar vos tik vienu kitu šaltu 
žodžiu bendruomeninio darbo pasi
reiškimus paminėję, mes daugiau 
laimėsime ir tuo pažadinsime 
didesnį tautiečių domėjimąsi Ben
druomenės reikalais — tenka la
bai abejoti. Ir dargi — ar neat- 
šaldysime ir tos saujelės pasiry
žėlių, aukojančių savo laiką, dar
bą ir kartais iš savo kišenės pri- 
dedančlų, kai kiti tuo laiku dirba 
"overtalmus” ir rūpinasi tik asme
nine gerove. Tie pasiryžėliai už
tektinai girdi kritikos, pabarimų 
Ir priekaištų iš savo apylinkės ar 
organizacijos narių, tad jeigu mes 
dar pradėsime juos plakti viešai 
per spaudą — bijau padarysime 
žalos. Todėl gražiu žodžiu pami
nėjimas ir mažiausio darbo lietu
vybės bare — turėtų būti mūsų 
spaudos toleruojamas.

Jeigu kartais ir atžymima mū
sų veikla ir parengimai per “pa
didinamus stiklus” žiūrint — tik
rai žalos nepadaroma, bet jeigu 
į pasitaikančias klaidas tautiniame 
— visuomeniniame darbe, žmonių 
dažnai šitoje srityje neturinčių 
patyrimo, būtų žiūrima per tuos 
padidinamus stiklus — būtų nuo
dėmė.

S—a (Meredin, S.A.)

4


	1954-07-14-MUSU-PASTOGE_0001
	1954-07-14-MUSU-PASTOGE_0002
	1954-07-14-MUSU-PASTOGE_0003
	1954-07-14-MUSU-PASTOGE_0004

