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Praeitis

Ir Dabartis
Rugsėjo aštuntųjų yra įprasta 

Istorijos laikrodį atsukti kelis 
šimtmečius atgal ir prisiminti gar
bingų mūsų tautos ir valstybės 
praeitį. Ir šitai mes atliekame ga
na sąžiningai Jau daugel metų.

Mes susirenkame j sales, ir, tarsi 
ekskursantai kokie, smalsiai dai
romės po kunigaikščių Lietuvą 
Ijlausydamies kalbų, apie kadaise 
mūsų protėvių valdytas žemes tarp 
Baltijos ir Juodųjų marių. Ir taip 
mes, sužinoję dar kartų, jog nar
sių lietuvių pulkai mušė senovėje 
rusų, totorių, sutriuškino kryžei
vio galybę ties Žalgiriu; apie sa
vanorių laimėtas kautynes prieš 
lenkų, bolševikų ir bermontininkų; 
dar paryškinus dabartinę okupaci
jų, Tėvynės kančių Ir mūs, tremti
nių, nedalių — ramiai skirstomės 
namolio. Ir tai viskas? Taip, nes 
mes tariamės įsiurbę stiprybės iš 
praeities ir, svarbiausia, atlikę 
tautinę pareigų.

Vytauto Didžiojo Lietuva buvo 
didelė Ir galinga — žinome iš is
torijos. šitai galima prisiminti ir 
apie tai pakalbėti. Bet to dar ma
ža.

Pradėję vynioti mūsų tautos Is- 
torlos siūlų matome, kad Jis pa
ženklintas pergalėmis Ir krauju, — 
Lietuvos likimas buvo sprendžia
mas kautynių laukuose, — tik kie
tose kovose buvo pasiekta garbės 
Ir galybės.

Miniime didžių mūsų valstybės 
praeitį — okupantui mūšų žemę 
trypiant. Mes sakome: Iš praei
ties stiprybės semiamės, idant ne
palūžtume tremties keliais bevai
kščiodami — Išliktume Lietuvai”. 
Bet prisipažinkime, — tautos šven
tėje pasisemtos stiprybės dažnai 
neištenkame nuo salės durų iki na. 
mų slenksčio.

Tautos šventės turėtų būti mū
sų vieningumo, ryžto ir neatlai- 
džlos kovos dėl Tėvynės laisvės ir 
ateities vlskų nustelbiančios de
monstracijos. Šitų švenčių metu 
mes, kaip vienas žmogus, turėtu
me perkelti į savo širdis Tėvynės 
sopulį, patikrinti savo ir savo vai
kų tautinę sųmonę.

Mano galva, tautos šventė tu
rės prasmės, kai ji nesibaigs pas
kaita, daina, šoklų ar paekskursa- 
vimu po garbingų ir garsių praeitį, 
bet bus atžymėta konkrečiu įvy
kiu. Tokiu, kuris tremties gyveni
me įsirėžtų giliu pjūviu ir būsi
moms kartoms bylotų apie mūsų 
tautinį gyvybingumų ir svetimose 
šalyse begyvenant.

Mums stinga — o verkiant rei
kia — savaitgalio mokyklų, litua- 
nistlnlų kursų, jaunimo teatrų, 
chorų, bibliotekų, stiprios savos 
spaudos, jaunimui knygų. Tad ir 
reiktų tautos švenčių progomis 
— pakalbėjus apie Žalgirio mūšį, 
savanorių laisvės kovas, prisiml- 
nūs knygnešius ir brolius partiza
nus — įprasminti Jų žygius, per
gales ir kančių, įjungti į lietuvy
bės išlaikymo grandinę, pav.: Rug
sėjo 8 Savaitgalio Mokyklų, Vai
kų Teatrą, Bibliotekų Adelaidėje, 
Geelonge, Perthe, Sydnėjuje ir ki
tur. Reikia lėšų? Taip. Bet dar 
labiau reikia padėties supratimo ir 
trupučio pastangų išsinerti iš tau
tinį budrumų žudančio abejingumo 
ir rutinos.

Jeigu kiekviena lietuviška kolo
nija tautines šventes atžymėtų pa
našiu konkrečiu įvykiu — mes su
kurtume dvasinį — kultūrinį pali
kimų — mūsų ainiai tada semtųsi 
stiprybės ir iš mūsų darbų. Bet

ARKIVYSKUPAS 
SKVIRECKAS 

DĖKOJA
Sydnėjaus lietuvių kapelionui 

kun. P. Butkui prisiųstame laiške 
Kauno arkiv. sekretorius Msgr. K. 
Ruzmlnas rašo:

‘ Mielasis Kapeliane, Jo Eksce
lencijos Kauno Arkivyskupo pa
vestas siunčiu čia Tamstai širdin
giausių padėkų už atsiųstus svei
kinimus J.E. 80-ties metų sukak
ties proga kartu su taip gražia 
pinigine auka ir visų gražiausiu 
Australijos lietuvių vaizdų albu
mu, taip gražiai ir puikiai pavai

zduojančiu Australijos lietuvių vei
klų ir nepaprastas pastangas Ir 
uolumų Australijoje gyvenančių 
lietuvių kunigų. Visiems Pro Me- 
morljoje paminėtiems Tamstų ben
dradarbiams J.E. Arkivyskupas 
siunčia savo padėkų ir savo pasi
rašytų fotografijų, darytų jo 80 
metų sukakties proga. Aš prašau 
Tamstų čia pridėtas padėkas ir fo
tografijas prie progos įteikt) įvar
dintiems asmenims, bet kartu pra
šau pasitaikius pragų perduoti J. 
E. padėkų už sveikinimus ir lin
kėjimus bei aukas visiems Aus
tralijos lietuviams, kurie parodė 
tiek prisirišimo ir meilės Lietu
vos augščiausiajam Ganytojui”.

Vokietijos lietuviai išsi-
. . rinko Krašto Taryba ..

%
Šių metų rugpjūčio 1 d. Vak. 

Vokietijoje įvyko rinkimai į Lietu
vių Bendruomenės Krašto Tarybų. 
Suvestiniais' duomenimis gavo 
balsų ir skaitosi išrinkti į Krašto 
Tarybų šie asmenys:

1) Kun. A. Keleris 1.251, 2) 
Inž. Pr. Zunde 1.111, 3) Tėv. Ber
natonis 996, 4) Vikt. Gailius 930, 
5) Dr. J. Grinius 921, 6) E. Si
monaitis 883, 7) J. Glemža 832, 
8) E. Žilius 814, 9) Kun. Bunga 
730, 10) Kun. Aviža 670, 11) J. 
Venckus 670, 12) J. Kriščiūnas 
669. Kandidatais išrinkti: VI. Rai
žys, Apyrubls ir J. Bataitis.

Rinkimuose dalyvavo palygina
mai augštas rinkikų nuošimtis, 
tačiau didelė balsavusiųjų dalis 
nepasinaudojo savo teise rinkti 12 
kandidatų ir įrašė į balsavimo la
kštelius tik po kelis, jiems labiau 
žinomus kandidatus.

•
Rugpjūčio 7 d. Weinheim* Vo

kietijos LB Krašto Valdybos bus
ti' įvyko pasitarimas Pabaltijo 
Valstybių Draugijų Sąjungos stei
gimo reikalu. Su visais suintere
suotais sluogsniais išsiaiškinta, 
kad bus viena sąjunga su atski
romis Pabaltijo valstybių sekci
jomis (lietuvių, latvių ir estų). Iš 
vokiečių pusės kuriamąja sąjunga 
taip pat rodomas gyvas susidomė
jimas ir jai pritarimas.

•

Rugpjūčio 9-10 d.d. Bad Godes- 
berge įvyks Pabaltijo studentų 
suvažiavimas. Suvažiavime buvo 
skaitoma vis aeilė paskaitų apie 
intelektualų padėtį Vak. Europo
je. Iš lietuvių pusės paskaitas 
skaitė dr. P. Karvelis — apie pa
sirengimą tautiniams uždaviniams 
vykdyti.

jei mes tik iškylausime po gar
bingą praeitį — gyvensime buvu
sio kapitalo likučiais, o kalbėdami 
apie kryžiuojamos Tėvynės kančią 
tik gailiai dūsausime — Jau mū

sų vaikus nuplaus nutautėjimo ban
ga. Gi mes savo tautai tebūsime 
— lyg tos anglys išgesusios ant 
žaizdro.

J. Kalakonis.

APIE TRĖMIMUS IŠ LIETUVOS 
e X

1945 — 1951 m. bėgyje
Duomenys, gauti iš grįžusiųjų 

apklausinėjimo
Sovietapis užėmus Rytprūsiius, 

tūkstančiai vokiečių, gelbėdamiesi 
nuo bado mirties, traukė 1945 — 
1946 — 1947 metais j Lietuvą. Lie. 
tuviai tiek kaimuose tiek miestuo
se, nors ir patys sunkiai versda
miesi, mielai davė Jiems prieglobs. 
t j ir dalinosi su jais paskutiniuoju 
duonos kąsniu. Tokiu būdu dau
gumas Jų laimingai sulaukė 1951 
m. gegužės mėnesio, kada Jie buvo 
Sovietų grąžinti į Vokietijų.

Išgyvenę Lietuvoje penkis ar 
daugiau įmetu, Jie gerai pažino 
kraštų ir žmones. Jie taip pat buv.i 
gyvi liudininkai didžiųjų trėmimų 
ir nuolatinių areštų, nubloškus! ų 
nevieną mūsų tautietį į tolimąjį 
Sibirą. Jų parodymais remiantis, 
galima susidaryti gana tikslų 
vaizdų apie tuos nuostolius, ku
riuos mūsų tautai teko pakelt,! 
nuo antrosios Sovietų okupacijos 
pradžios Iki 1951 metų vidurio.

Iš 237 vokiečių sugrįžėlių, kurie 
atsakė į klausimų, kuriais metais 
ir kaip dažnai buvo Lietuvoje ma
siniai trėmimai žmonės, 201 nu
rodė 1948 metus ir 213 — 1949 
metus. Kiti vėl tvirtino, kad bu
vo masinių deportacijų Jau ir 
prieš 1948 m. ir taipogi po 1949 
-jų metų.

Šioje vietoje būtų tikslu išryš
kinti “masinių trėmimų” sąvoką. 
Masinius trėmimus reikia suprasti 
plataus masto deportacijas, kurios 
pravedamos gan trumpo laiko bėgy 
vienu metu visame krašte, pagal 
iš anksto sudarytų planų. Tre
miama šeimomis, žmonėms leidžia
ma pasiimti su savim tam tik
ras kiekis daiktų Ir ištrėmimo vie
tose Jie ne visi talpinami į darbo 
stovyklas, o įkurdinami laisvėje, 
nors jų Judėjimo laisvė ir yra ri
bota.

Kitas vėl dalykas yra areštai1 
už įvairius nusikaltimus sovietinei1 
tvarkai ir režimui, kokio pobūd-: 
žlo tie nusikaltimai bebūtų: sa
kysim, palaikymas ryšių su par-| 
tizanais, priešinimasis įjungimui 
į kolchozą, kritikavimas įvairių 
sovietinės santvarkos reiškinių, 
kaip kolchozo įvedimo, darbo nor
mų dydžio ir t.t. Kaip .žinome, 
žmogų suareštuoti ir nuteisti So
vietų Sąjungoje užtenka labai ma
žos priežasties ir tų priežasčių ga
li būti labai įvairių, nekalbant 
jau apie krimihalinius nusikalti
mus. Arešto pasėkoje suimtasis 
taipogi dažniausiai nuteisiamas 
ištrėmimui, bet tai jau yra spren
dimas, taikomas jam asmeniškai, 
šeimos nariai gali būti to spren
dimo ir nepaliesti. Nuteistasis iš
trėmimo vietoje jau yra patalpi
namas j darbo stovyklų. Antra 
vertus, jo tremties laikas bent for
maliai yra ribotas, tuo tarpu kai 
pirmosios kategorijos asmenų ne
ribotas.

Areštų Ir trėmimų pasėkoj, pa
darius Išvestines, nuostoliai žmo
nėmis tose Lietuvos vietose, ku
riose liudininkai gyveno ir kurios 
jiems buvo gerai pažįstamos, su
trauktai atrodytų šitaip:

Alytaus apskritis (Daugų, Jez- 
no. Merkinės, Miroslavo, Nema
niūnų Niedzingės, Simno, Stakliš
kių valsčiai) neteko Ištremtais 221 
žmogaus. Biržų apskritis (vien 
Biržų valsčius) neteko 18. Kauno 
apskritis (Panemunės, Babtų, Če
kiškės, Garliavos, Jonavos, Josvai
nių, Pakuokio, Seredžiaus, Tur
žėnų, Veliuonos, Vilkijos Ir Za
pyškio valsčiai) ištremta 341. Kė

dainių apskritis (Ariogalos, Bai
sogalos, Grinkiškio, Gudžiūnų, Kė
dainių, Krakių, Pašušvio, Perna
ravos, Surviliškio, Šėtos valsčiai) 
— 444. Kretingos apskr., Iš Mosė
džio varčiaus Ištremta 24. Mari
jampolės apskr. (Gudelių, Klebiš
kio, Krosnos, Kvletiškio, Liubavo, 
Liudvinavo, Marijampolės, Pado- 
venio, Prienų, Sasnavos, Šilavoto, 
Veiverių valsčiai) ištremta 843. 
Mažeikių apskr. iš Akmenės ir 
Viekšnių Ištremta 15. Panevėžio 
apskr. (Krekenavos, Panevėžio, 
Pinlavos, Raguvos, Subačiaus, 
Šeduvos, Troškūnų valsčiai) iš
tremta 486. Raseinių apskr. (Be
tygalos, Jurbarko, Kelmės, Kra
žių, Nemakščių, Raseinių, Šllavos, 
Tytuvėnų, Viduklės) ištremta 636. 
Seinų apskr. iš Rudaminos ir šven- 
tažerio valsčių Ištremta 24. šakių 
apskr. (Būblelių, Gelgaudiškio, 
Jankų, Lekėčių, Plokščių, Sintautų, 
Slalvlkų valsčiai) neteko 216 iš
tremtais. Šiaulių apskr. (Gruzd
žių, Joniškio, Kriuklių, Kurtuvėnų, 
Lygumų, Padubysio, Pašiaušės, 
Radviliškio, Skaisgirio, Šaukėnų, 
Šiaulių, Užvenčio,- Žagarės vals
čiai) neteko 321. Tauragės apskr. 
(Batakių, Eržvilko, Gaurės, Kal
tinėnų, Kvėdarnos, Ž. Naumiesčio, 
Skaudvilės, Šilalės, Švėkšnos, Tau
ragės valsčiai) neteko 342. Tel
šių apskr. (Plungės, Rietavo, Tve
rų, Varnių, Žarėnų valsčiai) nete

Pereitą savaitę Prancūzija suda. 
vė vienų skaudžiausių smūgių 
Amerikos politikai, kada Briuse
lyje įvykusi Europos Gynybos 
Bendruomenės konferencija pasi
baigė Prancūzijai nepasirašius Eu
ropos Gynybos pakto, o kitoms 
valstybėms atsisakius priimti 
Prancūzijos projektų. (Prancūzija, 
Italija, Vak. Vokietija, Belgija,' 
Liuksemburgas ir Olandija įeina į 
Europos Gynybos Bendruomenę.

Prancūzijai nepritaria Didž. Bri
tanija, bet ypač blogų įspūdį 

Prancūzijos laikysena padarė Ame
rikoj. Prezidentas Eisenhoweris 
pareiškė, kad JAV ras būdų ap
ginkluoti Vak? Vokietijų, be ku
rios Europos gynyba visiškai ne
galima. O Prancūzija labiausiai ir 
priešinga tam Vak. Vokietijos ap
ginklavimui, nors tam pritaria vi
sos kitos Europos valstybės. Po
litiniai stebėtojai mano, kad Pran
cūzija pati save stumianti j izo
liaciją, kas yra mažiausiai nau
dinga Prancūzijai ir pragaištinga 
Europai. Europos Gynybos Ben
druomenės klausimas dabar dis
kutuojamas Prancūzijos parlamen. 
te. Debatai itin karšti. Čia gali 
būti sprendžiamas ir Mendes — 
France vyriausybės likimas, nes 
parlamentas yra suskilęs — vieni 
pritaria E.G. Bendruomenės pak
to ratifikavimui, kiti šitam at
kakliai priešinasi.

ko Ištremtais 330. Trakų apskr. 
(Aukštadvaris, Kaišedorys, Kruo
nis, Vievis Žųslial) — 87. Ukmer
gės apskr. (Gelvonys, Giedraičiai, 
Kovarskas, Mūsninkal, Pabaiskas, 
Pagirys, Siaskial, Taujėnai, Uk
mergė) neteko 213 gyventojų. 
Utenos apskr. iš Daugailių vals
čiaus išvežta 3 asmenys. Vilkaviš
kio apskr. iš Kupiškio-.valsčiaus 
Ištremta 21. Viso tose vietovėse 
tuo metu skaičiuojama buvo 55. 
000 gyventojų ir Ištremta 4.585 
žmonės.

Ne visos vietos trėmimų vieno
dai paliestos. Smarkiai nukentėjo 
Čekiškės, Seredžiaus, Gudžiūnų, 
Surviliškio, Klebiškės, Krosnos, 
Liudvinavo, Marijampolės, Prienų, 
Susninkų, Šilavoto, Krekenavos, 
Troškūnų, Jurbarko Raseinių, Vi
duklės, Lekėčių, Gelgaudiškio, Rad
viliškio, Žagarės, Batakių, Kalti- 

, nėnų, Šilalės, Rietavo, Tverų, Var
nių, Kruonio, Vievio, Musninkų 
valsčiai. Kai kurie šių valsčių kai
mai neteko per 70% gyventojų.

Tai tėra žinios tik Iš nedidelio 
skaičiaus vietovių ir toli nepilnos.

Skaitant kad Lietuvoj 1948 — 
1949 m. žmonių buvo 2.800.000 Ir 
išvedus vidurkį iš patiektų duo
menų, galima spėti, kad iš Lietu
vos tame laikotarpyje buvo ištrem
ta ir suimta 250.000 — 270.000 
lietuvių. E....

BRIUSELIO KONFERENCIJAI
PASIBAIGUS

Iš Vašingtono pranešama, kad 
JAV pramonė yra pasiruošusi 
pilnu apkrovimu gaminti karo rei
kalams. Reorganizacija vyriausy
bei kaštuosianti šimtus mllionų do
lerių per metus.
KOM. KINIJA ŽENGIA J SALAS 
vyrų įsiveržė į 85 kv. mylių didu- 
Kinijos dalinys dvi, grupės po 20 
vyrų, įsiveržė į 85 kv. mylių didu
mo Quemoy salikę, esančią 12 my
lių nuo Kinijos žemyno, ši sala 
yra viena Iš daugybės mažų salų, 
esančių Nac. Kinijos kontrolėje.

Azijos gynybos 
konferencija

Rugsėjo 6 d. Filipinuose prasi
dės Azijos gynybos kon
ferencija, kurioje dalyvaus JAV, 
Didž. Britanija, Australija, Nau
joji Zelandija, Filipinai, Pakista
nas ir Siamas šiai konferencijai 
ypač didelės reikšmės skiria Aus
tralija. Svarbiausias šios konfe
rencijos tikslas — sudaryti Ple- 
ryčių Azijos ir Vakarų Pacifiko 
gynybos sąjungą.

Australijos delegaciją vadovaus 
užs. reik. min. Casey.

Skaitytoju dėmesiui
ŠITAS “M.P.” NUMERIS IŠ
LEIDŽIAMAS PADIDINTAS — 
Uš DVI SAVAITES. KITAS NU
MERIS BUS IŠLEISTAS RUG
SĖJO 15 D.

Mielus Draugus £
Juozą MAKSVYTI

I ' *n
Onutę DANIŠKEVIČIOTŲ,Ig sukūrusius šeimos židinį, sveikina ir saulėto gyvenimo linki 

I
Vincas šopys.

RUGSĖJO MĖNUO
— TAUTOS FONDO

MĖNUO
Tai reiškia, kad šį mėnesį suin- 

tensyvinamaslėšų telkimas Lie
tuvos laisvinimo akcijai, Prisimin. 
klme kenčiančią Tėvynę ir atliki
me savo tautinę pareigų — visi 
jslgyklme Tautos Fondo išleistų 
Lietuvio pasų ir įklijuokime Tau
tos Fondo ženkliukų.

Aukas Tautos Fondui rinkti — 
Lietuvio pasų ir ženkliukus pla
tinti—yra įgaliotos ALB apylinkių 
valdybos ir seniūnijų vadovybės.

Primename, kad į Lietuvio pasų- 
klijuojami Ir solidarumo mokes
čio ženkliukai, tik kitoje to lapo 
pusėje.

Neužmirškime, kad rugsėjo mė. 
nuo — Tautos Fondo mėnuo.

T.F. Atstovybė.

Šnipinėjimo byla užkliuvo 
už dokumento “J” *

Petrovo šnipinėjimo aferoj Ka
rališkoji Komisija visų pereitų sa. 
vaitę tebesiaiškino del dokumento 
"J”, kurio autorius, esą, komu
nistinių laikraščių bendradarbis 
Lockwood. Dr. Evatt pareiškė, kad 
šitas dokumentas yra padirbtas ir 
Jis pasiryžęs tai įrodyti. Atrodo, 
dr. Evatt mėgins įrodyti, kad tų 
dokumentų yra sufabrikavęs Pet
rovas. Naujų liudininkų nebuvo iš
kviesta.

NUSIŠOVĖ BRAZILIJOS 
PREZIDENTAS

Karo Aviacijos karininkams pa
reikalavus atsistatydinti, pereitų 
savaitę nusišovė Brazilijos prezi
dentas Vargas. Ryšium su prezi
dento nusižudymu Brazilijoje įvy
ko riaušių Ir demonstracijų. Buvo 
užpultos prieš velionį prezidentą 
variusių akcijų laikraščių redankcl- 
jos Ir įvyko demonstracijų nukreip. 
tų prieš JAV. Atstatyti tvarkų bu. 
vo Iškviesta kariuomenė. Ameri
kos vyriausybė pareiškė, kad Ame
rika su krize Brazilijoje nieko ben
dro neturi, <> prezidento mirtį sten
giasi išnaudoti- komunistai, varyda
mi propagandų prieš JAV.

GRAŽUS PELNAS
General Motors — Holdens Ltd., 

gaminanti automobilius "Holden”, 
šaldytuvus ir kt., paskelbė, kad 
įmonių plėtimui ir gamybos padi
dinimui panados £ 71 mlliono. Bus 
ga'minama 300 automobilių per die
nų ir tikimasi produkcijų pakelti 
iki J 000.000 automobilių per me
tus.

1953 m. bendrovė turėjo pel
no £7.287.325. ši bendrovė yra pa
dalinys Amerikoj veikiančios ga
lingos automobilių gamybos fir
mos Ir Australijoj gauto pelno di
džioji dalis eina j amerikiečių ki
šenę. Australijos akcininkai iš per
nai metų pelno gaus apie 33.000 
svarų.

PAJAMOS UŽ VILNAS
1953-1954 finansiniais metais 

Australija vilnos eksportavo už 
£ 412.242.000. Tai beveik pusė viso 
Australijos eksporto pajamų, nes 
iš viso Australija tuo laikotarpiu 
eksportavo už 830 milijonų svarų.

Sov. Sąjungos susidomėjimas 
Australijos vilna buvo labai dide
lis. Sovietai nupirko už 26 milijo
nus, <> ankstesniais metais Jie iš 
Australijos buvo pirkę vilnos tiK 
už £ 1.631.000. Vilnos mažiau eks
portuota į Angliją ir kitus Britų 
šeimos kraštus. Daugiau vilnos nu
pirko Amerika, Lenkija, Vokietija, 
Belgija ir Liuksemburgas.

1
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IŠ VLIKo POSĖDŽIO
Rugpjūčio 11-13 dienomis įvyko | 

Reutlingene VLIKo pilnaties po
sėdžiai, kuriuose dalyvavo visi 
VLIKo ir Vykd. Tarybos nariai.

Buvo padaryti pranešimai apie 
VLIKo ir VT pirmininkų M. Kru
pavičiaus ir K. Žalkausko kelionę 
JAV-se ir Kanadoje. VLIKas, ku
ris savo deleguojanmiems pirmi
ninkams buvo nustatęs uždavinius, 
kuriuos turėjo atlikti Vašingtono 
įstaigose ir lietuviškos visuome
nės organizacijose, dabar, išklau
sęs pirmininkų pranešimus, pareiš
kė Jiem abiem padėką už kelionės 
metu nuveiktus darbus ir pavedė 
Vykd. T-bai imtis priemonių vyk-, 
dyti Iš kelionės davinių išplaukian
čius darbus.

Vykd. Tarybos URT valdytojas 
dr. P. Karvelis pranešė apie Lie
tuvos atstovavimą. Išklausęs URT 
valdytojo pranešimą, jo Ir VT pir
mininko pranešimą apie jų apsi
lankymą atitinkamoje įstaigoje š. 
m. rugp. 9 dieną, VLIKas tuo rei
kalu priėmė rezoliuciją, kurioje 
tarp kita ko pasakyta, kad “VLI
Kas didžiai apgailestaudamas su
sidariusią padėtį, kuri yra p. Lo
zoraičio intervencijų pasėka, kons
tatuoja, kad yra pakenkta Lietu
vos reikalui ir vidaus nesusitarl- 
mai išnešti iš savo kiemo. Visa 
tai turėdamas galvoje VLIKas nu
taria įpareigoti VLIKo p-ką ir 
VT daryti visus žygius Lietuvos 
atstovavimui sutvarkyti".

(Šiuo metu prie Bonos vyriau
sybės yra deleguoti dlpl. šefo S. 
Lozoraičio dr. Gerutis ir VLIKo 
V.T. — dr. Karvelis. M.P. Red.)

Svarstant 1954 metų antrojo 
pusmečio sąmatą, nusistatyta lai
kytis kiek galint maksimalinio 
taupumo. Pasklrta 650, — DM jau
nimo stovyklai. Vasario 16 d. gim
nazijai paskirta 8.253, — DM.

Iškilus Jungtinio egzilinių tautų 
atstovavimo klausimui, nutaųįa ten 
dalyvauti ir siųsti atstovus, Jei
gu nariais yra centriniai komite
tai ar tarybos.

Turint galvoje iš Kontrolės Ko
misijos išplaukiantį pasiūlymą, kad 
visi piniginiai planavimai eitų 

maksimalaus taupumo linkme, VLI
Kas nutarė išbraukti Finansų 
Tarnybos etatą. Už šį nutarimą 
pasisakė kvalifikuota VLIKo dau
guma — 7 balsai.

Kadangi JAV susidarė Lietuvos

Australijos Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdybos natarimu 
visose ALB apylinkėssi iki spalio 
mėn. 1 ,d. turi būti išrinkti ALB 
Krašto Tarybos nariai, kurie daly
vaus š.m. gruodžio 29-31 dieno
mis Melbourne [vykstančiame Ben
druomenės Suvažiavime.

Pagal Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės statutą, Krašto Tary
ba yra vyriausias tame krašte — 
valstybėje esančioje lietuvių ben
druomenės reikalų tvarkytojas. 
Krašto Tarybos suvažiavimas ren
ka centrinius mūsų bendruomenės 
organus ir nustato veikimo gaires 
ateičiai.

Jeigu demokratinėje valstybėje 
piliečiai savo reikalus tvarko per
rinktus savo atstovus parlamente 
(seime), tai mūsų bendruomenės 
gyvenime šitos pareigos tenka 
Krašto Tarybai. Todėl į Krašto 
Tarybos atstovų rinkimus turime 
žiūrėti rimtai.

Neteisinga būtų sakyti, kad, 
pav., Prancūzijoje yra bloga val
džia. Ne. Nes valddžia priklauso 
parlamento, o pasatrasis piliečių 
— -rinkikų, kurie rinktiems ats
tovams tautos ir valstybės likimą 
patikėjo.

Už visus AL Bendruomenėje pa
sitaikančius nesklandumus ir ne
susipratimus todėl negalima kal
tinti tą ar kitą valdybą bei pas^ 
kirus tų valdybų asmenis, kadan
gi Jie, kaip mūsų rinktieji atsto
vai, turi pilnus įgaliojimus kalbėti 
mūsų vardu. Mes galime juos kri
tikuoti, bet tik tiek, kiek ir pa
tys save, juo išrinkusius. Mažiau
siai čia gali ką nors pasakyti tie, 
kurie rinkimuose nedalyvauja. Ši
tie patys save, išbraukia iš ben
druomenės aktyviųjų narių skai
čiaus Ir nustoja teisės kritikuoti 
kitų darbus.

Praėjusieji ALB suvažiavimai 
Sydnėjuje, Melbourne ir Adelaidė
je gal ir nebuvo tokie, kokių mes 
visi norėjime. Ir tai tik todėl, 
kad į suvažiavimus renkant ats
tovus dažnai ALB apylinkių susi
rinkimuose dalyvavo nepersve- 
riantls bendruomenės narių pro
centas. Bet tai rodo, kad mums 
dar trūksta demokratinio susipra
timo ir atsakomybės jausmo.

Taip nebeturėtų būti šiais me
sienoms tirti komisijos ir šitoje
darbo srityje svoris persimetė į 
Ameriką, nebelaikoma reikalinga 
Bendrinių ' Reikalų Tarnyba, kuri 
taip pat buvo nutarta panaikinti.

Į naują perrinktą Tautos Fon
do Valdybų įėjo: J. Jaks—Tyris. 
Vlkt. Gailius ir A. Liutkus. Elta.

Neužmiršta Lietuvos
Hamburge veikla Algsterio va- 

. dovaujama speciali mokykla, ku
rioje yra ypač daug vokiečių jau
nimo, savo Jaunystę praleidusio 
Lietuvoje. Jie labai šiltai atsimena 
mūsų tautiečius, Išgelbėjusius Juos 
nuo bado mirties ir visaip jiems 
padėjusius. Iš Jų sužinojusi Lietu, 
vos Raudonojo Kryžiaus adresą, 
vokiečių pabėgėlė iš Rytprūsių 
(Ląndsmannschaft Ostpreussen e. 
V.) Jaunimo ir kultūros skyriaus 
vedėja Haima Wangerin atsiuntė 
Lietuvos Raud. Kryžiaus vadovy
bei laišką su Rytprūsių vokiečių 
pabėgėlių- organo “Das Ostpreus- 
senblatt” Iškarpomis, kuriose pa
vaizduojama VASARIO 16 d. gim
nazijos veikla ir Rytprūsių vokie
čių grupės vadovo dr. A. Gilles 
visų Rytprūsių vokiečių vardu pa
reikšta lietuvių tautai padėka, ku
rią Jis yra anksčiau pasakęs ir 
kurią dabar vėl pakartojo per 
Rytprūsių vokiečių suvažiavimą 
liepos 25 d. Muensteryje. Dr. Gil- 
le pažymėjo, kad, okupavus Ryt
prūsius, tais sunkiaisiais metais 
lietuvių tauta, nepaisydama Jai 
grėsiančių pavojų, priėmė tūks
tančius Rytprūsių gyventojų, tuo 
būdu nesuskaitomai Jų daugybei 
išgelbėdama gyvybę.

PER 5 METUS NORI SUTVAR
KYTI TREMTINIŲ 

ĮKURDINIMĄ
Toks yra planas Jungtinių Tau

tų komisaro tremtinių pabėgėlių 
reikalams, Van Heuven — Goed- 
hart, kurį Jis patieks sekančiam 
JT pilnaties .susirinkimui. 17 mi
lijonų dolerių numatyta 350.000 
tremtinių be pilietybės įkurdini
mui ir 15.000 invalidų ir senių ap
rūpinimui.

Kiekvienam lietuviui yra bran
gus Vilnius, mūsų senoji sostinė, 
kur kiekviename žingsnyje kaip 
gyva stojasi didinga praeitis. Prieš 
10 metų raud. armija užėmė Vil
nių. šitam įvykiui atžymėti 1954 
m. liepos 13 d. Vilniuje buvo su
ruoštas, kaip pparastai bolševikai 
daro, Gedimino aikštėje “iškilmin
gas mitingas”. Aikštę supančių na
mų fasadai buvo apkabinėti Le
nino, Stalino ir kitų vadų portre
tais bei transparentais. Viršum 
tribūnos — 16 sovietinių respub
likų vėliavos — anot Vilniaus ra
dijo pranešimo, — "broliškų res
publikų, kurios daug padėjo Ta- 
ryb. Lietuvai greit atsistatyti sa
vo mylimą sostinę, kurių paramos 
dėka Vilnius savo dešimtąsias me
tines švenčia toks gražus Ir puoš
nus”. .. Kaip paprastai tokiais at- 

I vėjais esti, į mitingą buvo suva
ryti tūkstančiai žmonių: įmonių 
darbininkai, statybininkai, meno 
ir kultūros darbuotojai, įstaigų 
tarnautojai”. į tribūną “pakilo 
kom. partijos ir kvislinglnės vy
riausybės. atstovai, bolševikiniai 
partizanai etc. Mitingą atidaręs 
“Vilniaus miesto deputatų tary
bos Vykdomojo komiteto pirminin
kas” J. Vildžiūnas pirmiausia pa
garbino III gudų fronto dalis su 
gen. černiakovskiu, “sutriuškinu
sias hitlerines fašistų gaujas ir 
išvadavusias Vilniaus miestą”. 
Vildžiūno pareiškimu, "hitleriniai 
grobikai sugriovė daugiau kaip 
40% miesto gyvenamų namų”. Po 
TSRS Ir LTSR himnų žodį tarė 
Lleuvos kp. ck. sekr. M. šumaus- 
kas, tvirtindamas, kad, esą, "ta
rybinę armiją vieningai rėmė mū
sų kolūkiečiai, darbininkai ir in
teligentai”. O “kolūkinė santvar
ka visiems laikams išvadavo val
stiečius iš buožinės vergovės”.

1954.VII.14 "Tiesa” savo veda
majame įrodinėjo, kiek, girdi, daug 
gero duodanti rusų okupacija lie
tuviams:. Gi “reikšmingiausias 
įvykis lietuvių tautos istorijoje 
pokariniais metais yra kolūkinės 
santvarkos pergalė Lietuvos kai

ALB KRAŠTO TARYBOS

RINKIMAMS ARTĖJANT
tais. Laikas yra per brangus ir 
atstovų siuntimo išlaidos yra per 
didelės, kad galėtume leisti nesi
baigiančias diskusijas dėl parag
rafų ir partinių kareivų žodines 
dvikoves. Bendruomenės suvažia
vimas yra skirtas tam, kad iš
gvildentume būdus bendruomenės 
veiklą pagyvinti ir surastume prie
monių apsisaugoti nuo tautinio su
nykimo bei sustiprintume kovą dėl 
Lietuvos laisvės.

Bendruomenės suvažiavimas pri
klauso nuo mūsų — kokius ats
tovus išrinksime, tokie bus ir to 
suvažiavimo rezultatai. Todėl, ka
da ALB apylinkėse bus Krašto Ta
rybos atstovų rinkimai, ateikime 
visi kaip vienas į šituos susirin
kimus ir Išrinkime tokius asme
nis, kurie sugebėtų tinkamai ats
tovauti mūsų reikalus ir pilnai 
galėtų kalbėti mūsų vardu. Išrink
dami tuos, kurie aktyviai dirba 
visuomeninio bei kultūrinio darbo 
baruose, kurie aukoja savo savait
galius Ir kiekvienu metu žiūri 
bendruomenės labo — neapsiriksi
me. „

Mes daug kalbame apie būsimą 
demokratinę Lietuvą. Tad parody
kime, bent bendruomenės rėmuose, 
kad mes mokame savo reikalus 
tvarkyti pagal demokratiškus prin
cipus.

šia proga norisi priminti Ir tai, 
kad Krašto Taryba renkama dve
jiems metams. ALB apylinkių val
dybos turi teisę pasikviesti talkon 
Krašto Tarybos narius, o šių pa
reiga apylinkių valdyboms tai
kanti ir šalia to rūpintis, kad bū
tą įgyvendinti suvažiavimo nuta
rimai .Todėl labai svarbu, kad į 
Krašto Tarybą būtų Išrinkti pa
sitikėjimo verti Ir .energingi žmo
nės. Ir visai suprantama, kad nie
kas neturėtų atsisakinėti būti ren. 
kainu, jeigu Jis Jaučiasi galėsiąs 
jam patikėtus uždavinius tinka
mai atlikti.

Tad visu rimtumu pažiūrėkime 
į Krašto Tarybos rinkimus, nes 
tik nuo mūsų priklauso bendruo
menės atstovų parinkimas ir Iš
rinkimas, kaip lygiai bendruome
nės gyvybingumas Ir visų suderin
tos pastangos dėl tėvynės laisvės.

Alb. Pocius.

VIEN TIK MITINGAI VILNIUJE
me. Ji pakeitė TL valstiečių gyve
nimą, atvėrė darbo žmonėms pla
čiausias galimybes visokeriopai 
kelti savo gerovę... ” Tokias pla
čias, jog tie patys darbo žmonės, 
kaip papasakojo MVD pulk. Bur- 
leckis ir visa eilė akivaizdžių ko
lūkinės “gerovės” liudininkų, dar 
ne taip seniai pasiekusių laisvuo
sius Vakarus, jei galėtų, tai patys 
savo rankomis sugriautų tuos bol
ševikinio baudžiauninko “lalmėji- 

5nus”...
Platūs mitingai įprastine bolše

vikine tvarka buvo suruošti ir ki
tose vietose, taip pat bolševikinė 
demonstracija Antakalnio kapinė
se. Prie obelisko žuvusiems rau
donarmiečiams ėjo garbės sargybą 
komunistinės įžymybės. Garbės 
sargyba keitėsi kas penkios mi
nutės. Ten mitingą atidarė miesto 
komiteto sekr. Klnevičlus. Kalbė
jo ck. sekr. Alfoninas, “tarybinės 
armijos Vilniaus įgulos vadas” 
žiburkus, buvę “partizaninio ju

dėjimo Lietuvoj dalyviai” Zimanas, 
VI. Bieliauskas, A. Raguotis ir t.t.

KĄIP JIE PARTIZANUS
NULEIDINĖJO

Jau šjn. liepos 13 d. "Tiesa” 
savo vedamajame ypač išaukštino 
raud. armiją ir bolševikų partiza
nus, tarp kitų “Vilniaus m. parti
nės organizacijos vadovus Vitą, 
Prževalskį, Glezerytę ir daugelį 
kitų, žuvusių kovoje už Vilniaus 
išvadavimą", toliau įrodinėdama, 
kad, esą, tik “tarybų valdžios me
tais Vilnius tapo stambiu mokslo 
ir kultūros centru”, įcurį nori su
griauti “supuvę, priešiški lietuvių 
tautai buržuaziniai nacionalistai”, 
o “pikčiausieji visų teisingųjų tau
tų priešai amerikiniai imperialis
tai nesiliauja žvanginę ginklais ir 
kurstę naują karą”. Sniečkus sa
vo straipsny “Vilniaus išvadavimo 
10-metį minint”, išgarbinęs oku
pantus, o iškeikęs tariamus “nau
jojo karo ruošėjus amerikinius 
monopolistus”, toliau paskelbė, 
kad 1954 m. lapkričių 26 d. bu

MIRS JONAS
MACKEVIČIUS

Šveicarijoj©, Roveredo kaime, 
■mirė aštuoniasdešimt trečiuosius 
metus eidamas Jonas Mackevičius, 
vienas didžiųjų Lietuvos dailinin
kų. Jis kūrė puikius, nuotaiką ke
liančius ir sielą skaidrinančius pa
veikslus, kurie atkreipė ne vien 
savųjų, bet ir kitataučių dėmesį. 
Per ilgą savo amžių velionis nu
tapė daugybę pasigėrėtino grožio 
paveikslų. Mackevičius ne vien pats 
kūrė, bet ir kitus skatino bei mokė 
kurti. Jaunosios dailininkų kartos 
auklėjimo srityje Mackevičius at
liko labai didelį darbą, nes daugiau 
kaip dešini metų buvo Kauno Me
no Mokyklos dėstytojas.

Iš Lietuvos Jonas Mackevičius 
pasitraukė 1944 metais, atslenkant 
karo audrai, raudonojo pavergimo 
grėsmei. Kaip politinis tremtinys 
Mackevičius gyveno Vokietijoje, o 
paskutinius trejus metus — Švei
carijoje. Iki pat savo amžiaus pa
baigos velionis tikėjo artėjančią 

Lietuvos išlaisvinimo valandą. Pats 
tikėjo grįžiąs į laisvą, raudonųjų 
rupų jungo jau atsikuriančią tė
vynę ir kitiems šį tikėjimą stip
rino. Deja, mirtis pakirto jo vil
tis. Nors ir toli nuo tėvynės gyve
no didis lietuvių dailininkas, bet 
savo mintyse visada joje buvo. 
Jonas Mackevičius palaidotas Ro- 
veredo kapinėse liepos 26 d.

Jonas Mackevičius gimė 1872 m. 
birželio 18 d. Ryguvoje. Su keliais 
rubliais nuvyko į Petrapilį ir 1891 
-1901 m. laikotarpyje baigė tris 
meno mokyklas: dailei skatinti mo
kyklą — 1894 m., kunigaikštytės 
Teniševos dailės studiją — 1896 
m. ir imperatoriškąją dailės akade
miją — 1901 m. Kaipo talentin
gas dailininkas Mackevičius savo 
kūryba jau anksti atkreipė į save 
meno pasaulių dėmesį. Apie tai 
liudija faktas, kad Jo tapytas Ro
manovų giminės 300 metų sukak
tuvių proga caro Nlkalojaus II 
portretas buvo pripažintas geriau
siu ir atspaustas kaipo Jubilieji
nis leidinys.

Visą eilę jo kūrinių yra įsigijęs 
Vytauto Didžiojo Kultūros Muzie
jus, įvairios švietimo Ir kultūros 
įstaigos bei privatiniai asmenys. 
Jis yra nutapęs nemaža istorinių 
kompozicijų, be to, pasižymėjęs Ir 
bažnytinio meno srityje.

vęs įsteigtas "Lietuvos partizani
nio judėjimo štabas”. Jiems didelę 
paramą telkę gudai bolševikiniai 
partizanai. Lietuvos kp. ck-to 
“šiaurės Lietuvos pogrindinės sri
ties komitetui” vadovavo M. šu- 
mauskas, o pietų Lietuvoje — Hen
rikas Zimanas. Prišnekėjęs apie 
Jų “veiklą” daug nebūtį dalykų, 
toliau Sniečkus pažymėjo, kad tie 
bolševikų partizaniniai vienetai va. 
dlnosi lietuviškais vardais: “Žal
girio partizanų brigada”, “Vil
niaus”, “Vytauto”, “žemaitės”, 
“Margirio būrys”, “Už Tėvynę”, 
“Audra”, “Perkūnas”, “A. Micke
vičiaus”, “Kosto Kalinausko” ir kt. 
lavindamiesi sau lietuvių tautos 
pasipriešinimą hitlerininkams, da
bar komunistai Sniečkaus lūpomis 
skelbia,' kad, esą, “nebuvo Lietu
voje tos. vietos kur nebūtų velkę 
kom. partizanai”. I savo nuopel
nus jie įskaito "nuleistus nuo bė
gių 364 ešalonus, išvestus iš ri
kiuotės apie 300 garvežių ir dau
giau kaip 2.000 vagonų”, be to, 
buvo "sunaikintas didelis kiekis 
karinių sandėlių, užmušta per 10. 
000 vokiečių kareivių, karininkų 
ir policininkų”...

J. Paleckis, kaip visuomet lin
ksniuojąs aMskvą “mūsų didžio
sios tėvynės sostinę”, “Tiesoje” 
paskelbtame straipsnyje primena 
Panerių žudynes, kur “keletą mė
nesių hitlerininkai degino nužudy
tųjų žmonių lavonus, norėdami nu- I 
slėpti pėdsakus, tačaiu tai buvo 
tuščias darbas, nes buvo per daug 
gyvų tų žmogžudybių liudininkų 
ir įrodymų. Keletas išlikusių gy
vų liudininkų, kurie buvo verčia
mi deginti lavonus, smulkiai nu
pasakojo visas Panerių žudynių 
smulkmenas. Iki 1944 m. baland
žio buvo sudeginta apie 68.000 la
vonų, bet deginama buvo ir vė
liau”, o “tūkstančiai lavonų liko 
nesudeginti. Gydytojai ir komisi
jos nariai iš tos duobės ištyrę apie 
500 lavonų ir nustatę “siaubingą 
tų masinių žudynių vaizdą”. To
kių “milžinkapių” rasta ir dau-

REMKIME TAUTOS FONDĄ
Tautos Fondo Atstovybė Aus- duris. Toks ramus gyvenimas pa- 

tralijoje paskelbė rugsėjo mėnesi mažu apneša dulkėmis mūsų šir- 
pinlginį vajų Tautos Fondui. , dls. Mes pradedame pamiršti sa--

Tautos Fondas yra įsteigtas tei- Į vo išgyvenimus komunizmo ■"rū
kti lėšas mūsų tėvynės išlaisvini-' JUJ«”. vis labiau pradedame pa- 
mo kovai. Šis kilnus tikslas įpa-. sinerti į savo asmeniškus reikalus 
reigoja kiekvieną lietuvį prisidėti I’r pamažu primiršti, savo tėvynės 
prie šios kovos savo pinigine auka I kančias ir savo tremtinio pareigą, 
o.-..-.- r-.-j..: ! Kad galėtume save pateisinti

dėl atšalimo ii abejingumo tautos 
reikalams, mes dažnai krltikuojam 
VLIKą arba Jo atskirų narių vei
ksmus, pasisakome prieš Tautos 
Fondą, o kai kada net išviso pa
neigiame šių institucijų reikalin
gumą. Tenka su apgailestavimu 
priminti ,kad turime ir čia Aus
tralijoje asmenų, kurie net per 
spaudą pradėjo varyti akciją prieš 
Tautos Fondą ir kelti nepagrįstus 
įtarimus dėl Fondo lėšų naudoji
mo. Nežiūrint T.F. Atstovybės pa
aiškinimų, tie asmenys varo ir to
liau piktą akciją per Australijos 
ir net per Kanados bei Amerikos 
lietuviškus laikraščius. Ar jie pa
galvoja ,kad tokiais savo veiks
mais patarnauja tik mūsų priešam 
ir padidina skaičių tautiečių, kū
rei išviso abejingi bent kokiai lie- 

| tuviškai veiklai.
| Tautos Fondo pinigai yra Tau- 
i tos Fondo Valdybos žinioje Ir 
griežtoje kontrolėje VLIKo, kuris 
yra sudarytas iš visų partijų ats
tovų. VLIKas Ir Lietuvos diplo
matai nenuilstamai dirba Lietuvos 
išlaisvinimo darbą ir dėl Jo reika
lingumo nė vienam lietuviui netu
rėtų kilti jokios abejonės.

Mes didžiuojamės savo tautos 
didvyriais, kariais savanoriais ir 
dabartiniais mūsų partizanais, ku
rie narsiai kovoja Ir miršta dėl 
savo krašto ir Jo laisvės. Ir mes, 
tremtiniai, negalime būti abejin
gi. Iš mūsų niekas gyvybės nerei
kalauja, o tik prašo paaukoti Tau
tos Fondui — Lietuvos laisvini
mo kovai.

Tegū' nelieka nė vieno iš mūsų,

I Tautos Fondui.
Šiemet sukanka lygiai 10 metų, I 

kai raudonasis tvanas antrą kartąI 
j užliejo mūsų kraštą. Mes, palikę 
| savo gimtinę, tėvus, artimuosius 

bėgome į vakarus. Mus negąsdino' 
; nei bombos, nei sunkus fabriko 
i darbas, nei pusalkanis gyvenimas.

Mums užteko pabūti “Stalino sau
lės” atokaitoje virš vienerius me- 

I tus ir šiandien dar su siaubu pri- 
! simename tą baisų laikotarpį.

Tačiau mūsų išgyvenimai, per 
tuos metus laiko yra tik šešėlis, 

| palyginus su tuo, ką išgyvena 
mūsų broliai šiandien Lietuvoje. 
Trėmimai į Sibirą, kalėjimai, ti- 

įkėjimo persekiojimas, kolchozai, fi- 
' zinis ir moralinis teroras tai 

šiandieninis mūsų tėvynės vaiz-l

W<;

R
das. Bet ir tokiose sąlygose mū
sų broliai ištvermingai kovoja su 
šimteriopai stipresniu priešu.

Mes, tremtiniai, palikę savo kra
štą, išgelbėjome savo gyvybę, bet 
kartu pasiėmėme ir pareigą kovoti
dėl tėvynės laisvės. Mes nenuilsta
mai privalome skelbti pasauliui 
kad Lietuva yra pavergta ir terio- 
jama rusiškojo komunizmo. Kiek
vienas pagal savo pajėgumą, tu
rime prisidėti prie knviįs, įkuri 
greičiau atneštų laisvę mūsų bro
liams.

. Kova dėl krašto laisvės yra ne 
eilinis, bet didelis, pirmos svarbos 
darbas ,nes kovojama dėl visų mū
sų tėvynės , mūsų artimųjų lai
svės. šiam darbui reikia didelių 
ir pastovių lėšų.

Mes šiandien gyvename laisva
jame pasaulyje' ir galime saugiai 
Jaustis, nebijodami, kad naktį ateis 
enkavedistas ir pasibels į mūsų 

giau Lietuvoje. Tik Paleckis nie
ko nešneka apie pačių bolševikų 
sukastus iš nužudytųjų mūsų tau
tiečių tos rūšies “milžinkapius”, 
toliau tvirtindamas, kad hitlerinin
kai savo programa buvo numatę 
išnaikinti rytuose apie 30 mil. 
žmonių ir nušluoti nuo žemės pa
viršiaus ištisas tautas, tarp jų — 
Ir lietuvių.

PALECKIS APIE TREMTINIUS
Apie tremtinius bei pabėgėlius 

Paleckis taip atsiliepė: “Su hitle
rininkais pasitraukė tie liaudies 

išdavikai, hitlerberniai, padėję oku
pantams smaugti ir apgaudinėt 
Lietuvos liaudį. Išbėgo ir nedide
lis skaičius pasidavusių apgaulei, 
bet jų daugelis vėl sugrįžo atgal”...

Patį Vilniaus miestą Justinas 
taip pavaizdavo: “Matant dabarti
nį 1954 m. Vilnių, sunku net įsi
vaizduoti, koks jis buvo prieš 10 
metų. Paleckio tikinimu, kuriuo 
Jis ir pats netiki, “tarybinėje san
tvarkoje Vilnius, kaip ir visa Lie
tuva, nustojo visiems laikams bū
ti kapitalistinių kombinacijų ob
jektu”...' Taip sakant* pasidarė 
“Vilnius mūsų, o Lietuva — ru
sų”.. .

Net Ir ta proga deklamuotuose 
per minėjimus ir radiją eilėraš
čiuose skelbiama, kad, esą, “nu
garmėjo į praeitį” senasis Vilnius, 
kur "garbė tėvams teplaukė mal
dose Ir dūmuose, žmonėms — dan
gaus migla, o ponams buvo rojus 
rūmuose": “šiandieną, Vilniau, 
nebesupa tavęs šis juodas tvaikas 
praeities. Pakilo liaudis, sutrau-

kuris neįsigytų Lietuvio pasą ir 
ženklų per šį rugsėjo mėnesio va
jų. Juk vienos dienos uždarbis, 
paaukotas per metus laiko Tautos 
Fondui, yra nedidelė suma. Nelau
kime, kol kas ateis ir pasiūlys, 
nes visi vienodai dirbame fabri-
kuose, bet patys kreipkimės į- apy
linkių ir seniūnijų vadovybes, ku
rios mielai kiekvieną aprūpins 
Lietuvio pasu ir ženklais.

Prisiminus mūsų partizanus ir 
artimųjų gyvenimą šiandien Lie- 
tutfoje, Iš mūsų prašoma auka 
Tautos Fondui yra tokia menku-
tė.

Lietuvio pasas su Lietuvių Char
ts tegu būna kiekvieno namuose. 
Tegu pasas primena mums ir mū
sų vaikams lietuvio pareigas trem
tyje. O kai Išauš tėvynei laisvės 
valanda, Lietuvio pasas tegu būna 
mums lyg viza sugrįžti vėl į savo 
numylėtą kraštą.

R. V.

kiusl vergovės pančius, ir nusvie
dė į šalį JI prietarus, maldas, ra
šančius. Paliko JI tuščius bažny
čių mūrus. Tegu sau smakso kaip 
praeities šešėliai niūrūs”... Sten
gdamiesi bolševikiškai pavaizduoti 
Vilniaus praeitį siejančią “tautų 
draugystę”, rusams parsidavę pro
pagandininkai su Vilniaus vardu 
tapdlna ne tik A. Mickevičių, ku
ris “vaikščiojo Jo gatvėmis”, bet 
ir kruvinąjį čekes kūrėją Dzeržin- 
ski, kuris ten “pradėjo savo re
voliucinę veiklą”. Dzeržlnskls bu

vo vienas iš Lietuvos k.p. kūrėjų”...
Dabar Vilnius jau “socialistinis”, 

kurio “toli, labai toli matyti nuo 
senojo Gedimino bokšto raudonoji 
vėliava”. Ją prieš 10 metų ten iš
kėlė nauji, raudonieji okupantai. E.

Geros radybos
“M.P.” buvo rašyta apie 8 Mt. ■ 

įsos atostoginlnkus, kurie bevai
kščiodami po laukus vieno savait
galio popietę užlipo ant uranijaus. 
Padarius tyrimus paaiškėjo, kad 
čia surastas vienas turtingiausių 
uranijaus laukų Australijoje. Ši
tie vyrai (vienas taksi šoferis, ka
syklų darbininkai) sudarė sindi
katą ir savo radinį užregistravo 
valdžios įstaigoj.

Pereitą savaitę, po ilgų derybų 
su daugeliu bendrovių, Jie parda
vė savo radinio 1 kv. mylią (Mary 
Kathleen) Australasian Oil Explo. 
ration Ltd. už £ 250.000 grynais. 
Radėjai dar dalyvaus ir uranijaus 
kasyklų eksplotacijoj kas Jiems 
duos taip pat gražių pajamų.

2
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Liet. Jaunimo
Problemos Australijoje

PIRMASIS MELBOURNO LIETUVIŲ FORUMAS
kitų vertybių ir pagalvoti, ar su 
savo sūnum ar dukra praleistas 
vakaras nėra kartais vertingesnis, 
negu kuris nors daiktas, kurį ant- 
valandžio svaras atneštų į namus. 
Norint vaikui ar jaunuoliui per
duoti meilę savam kraštui, savo 
papročiams bei kultūrinėm verty
bėm, ir įskiepyti jame susidomėji
mų tautos ateitimi, reikia su Juo 
nuolatos dalintis šiomis vertybė
mis, pačiam būti pavyzdžiu.

Toliau prelegentas apžvelgė, kų 
Jaunimas gauna iš lietuviškų sa
vaitgalio mokyklų ir organizaci
jų, jei jis jas lanko — dalyvau
ja. Deja, ir geriausiu atvėju Jau
nuolis lietuviškoje mokykloje te- 
Išbūna tik apie 2-3* valandas sa
vaitėje. Per tokį trumpų laiką net 
Ir geriausias mokytojas vargiai 
gali patiekti bent kiek reikšmin
gesnį kiekį lietuviškų žinių, bei, 
įtakos atžvilgiu, atsverti valandas 
australų mokyklose, radijų, laik
raščius ar kinus. Jei jaunuolis 
priklauso kuriai nors lietuviškai 
jaunimo organizacijai, tai dar va
landa ar dvi per savaitę praleid- 

lygos esti dažnai net ir labai sun-1 žiamos tautinėje atmosferoje. Tad 
kios, tačiau, kovoje už materialinį kas, darytina? čia prelegentas pa- 
užtikrlnimų, reikia nepamiršti ir[ siūlė visų eilę sumanymų:

MINTYS PERKELTINOS GYVENIMAN
1. Visomis jėgomis plėsti savait- i 

galio (šėštadlenio ir sekmadienio) 
mokyklų tinklų ir pagal galimy
bę prieš piet pravesti švieblpio 
pamokas, o po pietų mokyti dai
nų, žaidimų, audimo, tautinių šo
klų, sporto Ir pan. Prie mokyklų 
taip pat turėtų būti steigiami kny
gynėliai, arba vienas centrinis kil
nojamas gnygynėlis.

2. Pasistengti leisti daugiau 
knygų skirtų jaunimui, šios turė
tų būti platinamos labai žema kai
na, skirtumų padengiant Bendruo
menės tam skirtais pinigais.

3. įkurti Lietuvių Moksleivių 
Organizacijų, apimančių visus mo
ksleivius ir koledžų studentus, ši 
sųjunga galėtų leisti savo laikraš
tėlį, kuriame tilptų moksleiviams 
aktualios žinios, 
kymai ir pan.

4. Prie Krašto 
dybų reikalingi 
Jie rūpintųsi įvairiais 
Imais Jaunimui, ' ypatingai tiems, 
kurie nedalyvauja jokiose jauni
mo organizacijose: pav. organi
zuotų iškylas, ekskursijas, jauni
mo teatrų, mažų orkestrėlį, kul
tūrinių filmų vakarus ir pan.

Pirmasis Sambūrio Šviesa Mel
bourne skyriaus iniciatyva suor
ganizuotas Lietuvių Forumas, te
ma ‘Lietuviško jaunimo padėtis 
Australijoje” įvyko liepos 31 d. 
šį klausimų išdiskutuoti, bei Jleš- 
kotl konkrečių pasiūlymų ateičiai, 
susirinko gražus būrelis lietuvių 
— mokytojai, jaunimo organizaci
jų atstovai ir kiti, kuriems lietu
vių, ypatingai lietuviško jaunimo, 
klausimas rūpi.

Diskusijoms įvadinę medžiagų 
patiekė Alg. Žilinskas, kuris savo 
trumpų referatų pradėjo mintimi 
“Viskas Jaunimui, nes Jis yra tau
tos Ir lietuvybės ateitis". Prele
gentas spėjo, kad Australijoje y<a 
apie 1000 Jaunuolių, tarp 10 — 18 
metų amžiaus, ir toliau suminėjo 
faktorius, kurie, Jo manymu, šio 
jaunimo lietuviškame auklėjime 
yra patys reikšmingiausi. Kaip pa
tį svarbiausių veiksnį Jis paminė
jo šeimų, nes, kaip Jau sena lietu
vių patarlė sako, — “Kokie tė
vai — tokie ir vaikai”. Prelegen
tas pripažino, kad šių dienų lietu- 

. vių tėvams jaunimo auklėjimo aę- 
1..—— — —U O— —— n! ——.t I— l — Imt m... I

kursai, susirašinėjimas tarp vie
nodų ar skirtingų interesų lietu
viukų (filatelistų, poetų, modeliu
kų dirbėjų, muzikos mėgėjų Ir 
t.t.) Čia taip pat galėtų tilpti 
vyresniųjų straipsniai jaunimui. 
Be tiesioginės tokio puslapio nau
dos, būtų taip pat atsiekta, kad 
ir tie jaunuoliai, kurie negauna 
Jaunimo laikraštėlių, turėtų lietu
viško skaitymo, jei tik- jų tėvai 
laikraštį užsisako.

Iškilo lėšų klausimas, be ko yra 
sunku Jaunimui kų nors įdomesnio J 
pateikti, hfiikyklos turi dirbti 
labai primityviose sąlygose, trūks- 1 
ta knygų, bet kokių vaizdinių mo-....................
kymo priemonių, o daugelis tėvų,, kitaip įsikūrėm, apsitvarkėm, o 
kurie negaili pinigų savo, vaikų j kait kaf vlisaį tv,rta\ “tsistojom. 
gerbūviui ir malonumui, i. 
sunkiau jiems nuperka lietuviškų 
knygų, už mokslų sumoka ai- į 
mokyklų atveža. Tad Bendruome
nė privalėtų ir pati kiek didesnę 
dalį lėšų skirti Jaunimui.

Obuolys nuo obels netoli 
terieda

JAU LAIKAS
Daug kas iš mūsų šiam krašte k.*, k 

Jau baigia penkmetį. Vienaip ar tėvas.
ko, kuriuo irgi esu susirūpinęs,

jų pačių paslsa-

ir Apylinkių val- 
jaunimo vadovai, 

parengl-

5. Stengtis kuo greičiau įsigyti 
Lietuvių Namus ir Juose skirti 
kambarius jaunimui. Tuose kam
bariuose turėtų būti įrengtas kny
gynėlis, įvairūs žaidimai. Taip pat 
turėtų būti užprenumeruoti visi 
leidžiamieji Jaunimo laikraštėliai.

6. Vasarų stengtis suruošti bent 
2-jų savaičių stovyklas. Stovyk
los turėtų būti įdomios ir auklė
jančios.

7. Reikėtų, kad retkarčiais tė
vai suruoštų arbatėles savo vai
kams ir Jų draugams — draugėms 
ir patys Jose dalyvautų. Tuo bū
du Jaunuoliai galėtų linksmai ir 
Jaukiai drauge pabuvoti, arčiau 
susidraugauti.

8. Stengtis įtikinti Jaunimų, kad 
Jų lavinimasis ir mokslas yra rei
kalingi Lietuvių Bendruomenei, o 
atsikūrus Nepriklausomai Lietu
vai — savam kraštui. Tuo pačiu 
raginti, ypač pavyzdžiais, kad lan
kytų įvairias mokyklas ir stengtųsi 
įsigyti amatus ir profesijas.

9. “Mūsų Pastogė” ir “Austra
lijos Lietuvis” privalėtų kasi 2 
savaitės ar mėnesį leisti vienų 
puslapį Jaunimui. Čia tilptų jau
nimo rašiniai, galvosūkiai, kon-

Įdoml buvo diskusijų metu iš
kilusi tautinės vertybės problema, 
kuri liečia ne tik Jaunimų, bet mus 

, visus. Dalis mūsų, atrodo, yra 
šia vertybe suabejoję — “nei mes 
grįžim Lietuvon, nei kų” — skver
biasi mintis: imame neigiamai ly
ginti savo kraštų su Australija, o 
ši nuotaika tiesioginiai persiduo
da iš tėvų valkajns Ir tuo pačiu 
jiems nelieka Jokio reikalo nei no
ro šia “taip tolima Ir vargšinga” 
Lietuva domėtis. Pakalbėjus su 
vaiku apie 15 min. Jau galima 
spręsti, kokia nuotaika namuose 
vyrauja, nes kiekyieno Jaunuolio 
minčių šaknys glūdi šeimoje. Bu
vo taip pat Išreikštas rūpestis, 
kad įvairūs mūsų Bendruomenėje 
vyksta nesusipratimai ir ginčai 
neigiamai nuteikia ir jaunuolius, 
atima pagarbų lietuviškom insti
tucijom. Buvo malųnu Išgirsti iš 
paties Jaunimo, ka'd jie žymiai ma
žiau į tai kreipia dėmesio, negu 
suaugusieji mano.

Ko jaunimas pageidauja
Prieš pradedant diskusijas dar 

buvo išklausyta ir Jaunimo nuo- 
monė. Jų didžiausias prašymas — 
“Nieko nedarykite prievarta!” 
Prievarta peršama lietuvybė daro 
jų nemiela, o panašiai veikla Ir 
prašymai bei graudenimai. Ko 
jaunimas šiuo momentu' pageidau
tų? Jie norėtų iškylų į gamtų, 
turėti savo teatro grupę, bendrus 
šokius, kurių tačiau dabar Jau ne
maža yra. Filmos, paskaitos jau 
jiems esu žymiai mažiau įdomūs.

Toliau sekusių. diskusijų, 
kurios truko beveik 2 valandas, 
tik nedidelę dalį čia patiekiame 
Jos buvo rimtos, gyvos ir Išsa
mios. Bevelk visi j forumų atvy
kusieji jose aktyviai dalyvavo.

Visi susirinkusieji sutarė, kad 
vienas svarbiausių faktorių lietu
viško Jaunimo išlaikyme yra jauni
mo bendravimas savo tarpe. Kuo 
daugiau jie bus kartu, tuo dau
giau bus bendrų reikalų ir noro 
vėl susitikti. O kadangi Jie yra 
lietuviškos Bendruomemės Jauni 
nariai, tad tuo pačiu cementuo
jama ir bendruomenės ateitis. Ki
lo klausimas: kaip gali suaugusie
ji šį bendravimų paskatinti bei 
padėti Jį išlaikyti lietuviškoje dva
sioje. Buvo nuomonių, kad jau
nuoliai nemėgsta bendrauti vienas 
SU kitu formaliuose rėmuose, tad 
reikėtų vengti kurti naujas orga
nizacijas. Privatūs pobūviai, ne- 
organlzaclniu pagrindu ruošiamos 
iškylos ar vakarėliai, būtų natū
ralesnis ir tvirtesnis pagrindas 
tarpusavio santykių užmezgimui ir 
Išlaikymui, čia galėtų pasitarnau
ti jau anksčiau minėtas Jaunimo 
vadovas, kuris sumaniai suruošta 
iškyla ir vakarėliu galėtų suburti 
Jaunimų ir sddarytl jiems sųlygas ..........    __ _... ........
susitikti ir susidraugauti, o taip dabar aktualu ir įdomu, nes jie 
pat praleisti laikų savoje 
koje.

Labai ryškiai diskusijų metu i

Pasiūlymas lygsvarai
■ išlaikyti

Susirinkusieji taip pat turėjo 
jaunimo atutinio auklėjimo klausi
mu visų eilę įdomių pasiūlymų. 
Pav.: leisti atatinkamas lietuviš
kas knygas paveiksliukais, tuo 
sudarant konkurencijų taip labai 
mėgiamiems komikams anglų kal
ba; stengtis užimponuoti Jauni
mų mūsų tautos praeityje ir da
bartyje atliktais žygiais ir did
vyriais; talpinti jaunimo spaudoje 
daugiau galvosūkių Ir konkursų 
iš krašto pažinimo ir Lietuvos is
torijos; didesniuose miestuose įsi
gyti kilnojamus knygynėlius, ku
rie būtų kilnojami iš vienos mo
kyklos j kitų; įsigyti Iš Amerikos 
Lietuvos vaizdų spalvotų filmų ir 
Juos rodyti jaunimui; parodyti di
desnio susidomėjimo Ir šio krašto, 
Anglijos arba Amerikos istorija, 
literatūra-ir t.t. Tai yra jaunimui

varnų
žym|aj I Dfibar jei! laikės putikrintl ir sa- 

1 vo bei šeimos tautinę sąmonę.
Suaugusieji, kaip ir kur begyven
tų, daugumoje širdyje pergyvena 
tautines problemas, kurios gann 
sunkiai paliečia beaugantį Jauni
mų. Jaunimo kelias čia visai skir
tingas, Jo mokykla kitokia, o ap
linka, kurioj jis yra, mažiausia 
lietuviška. Nežiūrint, kad tėvai 
kalba sava kalba, valkai kiekviena 
proga griebiasi už svetimos. Sve
tima kalba yra labai reikalinga, 
tai aišku. Tačiau nereikia persis
tengti Jbs mokymu Jaunųjų, be
sirūpinant akcentu... Jų išmoky- 
mu ir akcentu pasirūpins vietos 
mokykla. Mes tik nors trupučiuką 
pasirūpinkime Juos pamokyti gim
tosios kalbos ir pasirūpinti jos ak
centu: nesvarbu ar augštaltišku 
ar žemaitišku, bet lietuvišku. Jei 
šito nepadarysime tuojau pat, bus 
per vėlu! Vaikus, kol Jie maži 
(6-9 mt.) lengviausia išmokyti 
rašto ir gyvosios kalbos. Užaugę 
(neišlmokę jauni) gi turės tų pačią 
problemų, kaip Ir mes Lietuvoj, 
kai mokydavomės svetimų kalbų, 
o aplink tik girdėjos įgimtoji kal
ba (palyginkim padėtį čionykštę). 
Niekas negali užginti mūsų vai
kams kalbėti glmtųja kalba.

Jau ne kartų teko būti šeimose, 
kur valka!, ką nors paklausus, 
nustebę sako: “I beg yuo pardon”, 
atseit nesupratę.

Koks tėvams nemalonumas ir 
aiškinimasis. Girdi, rodos, namie 
lietuviškai kalbame, o vaikai, nei 
iš šio, nei iš to ir užtaisė... o to
liau’— bus dar blogiau.

Kas belieka daryt?
Jau senai praėjo laikai, kai bo

butė prie ratelio mokė skaityti Iš 
kantiškų. Kai už lietuviškų spaus
dintų žodį reikėjo eiti kalėjiman. 
Ar daug šiandie atsirastų tokių, 
kurie už tų žodį būtų kišami ka
lėjiman, drįstų ji skaityti?

Nesu Joks pedagogas, o tik vai-

Man atrodo, kad namie — tik 
gimtajai kalbai vieta. Svetimai 
kalbai — mokykla, kinai ir kt. Ten 
ne mūsų reikalas.

Pastebėjau, kad valkams labai 
patinka pasakos, pasakėčios, dai
nelės. Sniegas, sniego senis, ledas, 
(gamta), žuvys, lapė ir vilkas 
(gyvuliai) etc. labai mėgiami. Tai 
paprasčiausios temos, kurių kiek
vienas žino aibes. Vaikai klauso 
išsižioję Ir vis dar naujų prašo. 
Pagaliau tų pačių pasakų gali sa
kyti 10 kartų ir paįvairinti ir vis 
dar negana.

Jei mamos , kuris vaikas neval
gus,,pabandykite su pasakomis, pa
matysit^*, kad dar valgyt prašys. 
Taigi, Jei mes su vaikais nors 
kiek pabendrausime jie tikriausiai 
bus su mumis ir tuo pačiu neuž
mirš gimtosios kalbos.

Tiek vyrai, tiek moterys yra at
sakingi už valkų tautinį susipra
timų, nes , juk bobučių su rate
liais čia nėra... Jos tikriausiai yra 
okupuotoje Tėvynėje.

Reikalauti Iš kiekvieno tautie
čio, kad Jis pasitarnautų tiek, 
kiek dr. Kudirka, dr. Basanavi
čius, Kan. Tumas Vaižgantas bū
tų gal perdaug, tačiau tų kų davė 
prieš 100 metų bobutė prie rate
lio, šiandie gali kiekvienas, nors 
sėdėdamas prie gražaus automo
bilio vairo pasakyti.

Maža garbė svetimomis kal
bomis kalbėti, bet didele 
gėda — savos nemokėti.

Tautietis.

PRANEŠIMAS
VOKIŠKAI — LIETUVIŠKAS 

ŽODYNAS

aplln- apie tai mokyklose mokosi Ir' gal- 
I voja.

. 1 Išvadoje, atrodo, kad pačios pa-

grindinės socialinės institucijos — 
šeima, draugai, mokykla, spauda 
— ir yra patys įtakingiausi fak
toriai Jaunuolio augime ir brendi
me. Tad jei norime, kad mūsų 
bendruomenės vaikai užaugtų lie
tuviais, stenglmės Išlaikyti lietu
viškų šeimų, lietuviškas mokyklas, 
spaudų ir sudarykime sųlygas mū
sų vaikams turėti draugų lietu
viško Jaunimo tarpe.

D. Žilinskienė.
Forumo sekretorė.

(V. Gailius, Deutsch — Litaui- 
sches Woerterbuch, gaunamas fir
moj:

J. F. Schreiber, 
Verlagsbuchhandlung

(14a) ESSLINGEN a. Neckar 
(Germany)

Kaina Vokietijoj: DM 10, — 
(prlskaitant prlsiuntlmo išlaidas). 
Užsisakyti galima tiktai augščlau 
nurodytoj firmoj, reikalaujant pri
siųsti leidinį apdėtu mokesčiu (per 
Nachnahme).

Kaina ne Vokietijoj: 3 (trys) 
am. doleriai (arba jų ekvivalen
tas). Iš užsienio pinigus reikia 
siųsti iš anksto augščiau nuro
dytos firmos adresu.

Vincas Krėve

(Pradžia Nr. 34)
— Tavo kalba išmintinga ir džiugina mano širdį, — pagyrė Ją 

tėvas. — Aš irgi tik tokio žento noriu, kuris valdytų kraštų išmin
tingai irteisingai, kaip kad aš jį valdau.

— Taigi surask man tokį vyrų, kad Jis būtų visų vyrų garsiau
sias, surask man tokį gerbiamų, kad Jis būtų, visų vyrų gerbia, 
miauslas, ir tokį išmintingų, kad jis visų žmonių būtų išmintin
giausias Ir kito tokio, jam panašaus, pasauly nebeatsirastų. Tik už 
tokio vyro man, viso pasaulio mergelių gražiausiai, dera tekėti, tik 
tokį galėsi, gėdos sau nedarydamas, pavadinti savo sūnumi, net Jei 
Jis būtų ne karaliaus sūnus, bet paprasto ūkininko vaikas.

Raski man tokį vyrą, kuris būtų vertas, kad aš už Jo tekėtau.
— Tiesų kalbi, ir aš turiu surasti tokį vyrą, — tarė jai tėvas 

ir didžiai susirūpino-.
Tris dienas galvojo karalius, o su juo visi jo ministerial ir ta

rėjai, kaip surasti tokį vyrą, kurio reikalauja karalaitė. Begalvoda. 
mi sumanė ir nutarė sušaukti visus, kurie yra išmintingiausi ir ku
rie giliausiai mokyti, kad Jie surastų ir nurodytų vyrą, kurį kara
lius, sau gėdos nedarydamas, galėtų pavadinti savo sūnumi ir pa
vesti Jam visą karalystę valdyti, atidavus Jam, kaip žmoną, savo 
dukterį, dailiąją karalaitę.

Kaip nutarė, taip ir padarė. O kada susirinko karaliaus rūmuose 
visi, kurie buvo toje karalystėje išmintingiausi ir giliausiai mokyti, 
išėjo į Juos karalius Ir taip prakalbėjo:

— Jūs, kurie esate visų išmintingiausi ir giliausiai mokyti! Aš 
jus visus sušaukiau tam, kad suras(tute ir man nurodytute vyrą, 
kuris yra visų geriausias, išmintingiausias ir gerbiamiausias ,jog aš 
galėtau jį pavadinti savo sūnumi ir pavesti Jam valdyti mano kara
lystę, atidavus Jam per žmoną savo dukterį, nors Jis būtų Ir ne
garsios giminės, ne karaliaus sūnus, bet paprasto sodiečio vaikas. 
Kadangi Jam teks valdyti visą šalį, kurią aš valdau, tai jis turi 
būti dargi geriausios širdies, kad žmonėms' pikta nedarytų, lengvai 
daryti galėdamas.

Tokį man žentą, mono dukteriai vyrą, o sau valdovą suraskite, o, 
išmintingieji ir giliausiai mokyti vyrai!

— Gerai, — atsakė susirinkusieji: — mes apsvarstysime Ir 
duosime tau atsakymą, kai praslinks dvidešimt ir viena diena.

Paskui, kai išėjo karalius, užsidarę didžiausioje karaliaus rūmų 
menėje, svarstė ten dvidešimt ir vieną dienų. O kada dvidešimt

( <
antrą rytą patekėjo saulė, atėjo Jie visi į karalių ir taip prakal
bėjo:

— Garbingasis karaliau ir mums Dievo skirtas valdove! Visi 
mes, čia susirinkę, ilgai svarstėme ir visi sutikome, kad visų ge. 
rlausias ir gerbiamalusias yra Arkazaris, kuris valdo savo karaliaus 
vardu gretimąją šalį. Visų dorų ir išmintingų žnfonių tarpe jis 
yra doriausias ir išmintingiausias, ir nėra kito vyro, kuris tuo at
vėju būtų jam panašus. Jo siela gili, kaip tos bedugnės Jūros, ku
rias žmonės vadina Mirusiomis, širdis jo tyra ir žmonėms meilės 
kupina ir rami, kaip giedros dienos rytų padangių erdvės. Bet jis, 
garbingasis karaliau, negali tapti tavo dukters vyru, tu negalėsi jo 
pavadinti savo sūnumi Ir leisti Jam valdyti šalį, kurią tu valdai, 
nes kiek kilni ir skaisti Jo siela, tiek negraži, ir akims nepakenčia
ma Jo išorinė išvaizda; jo bodisi kiekvienas, kuris į jį žiūri.

Labai susirūpino karalius, išgirdęs tuos žodžius, bet pagalvojęs 
tarė:

— Einam visi į karalaitę ir ten pasakykite Jai visus tuos 
žodžius kuriuos man kalbėjote.

Ir nuėjo Jie visi, karaliaus lydimi, į karalaitę ir papasakojo Jai 
visa, ką buvo karaliui sakę. O kada ji išklausė Jų žodžių, taip 
prabilo:

— Jūs man netiesą pasakėte, visų išmintingiausieji ir giliau
siai mokyti vyrai! Ar gal Jūs nenifeimanote, kas yra vyro grožis? 
Kaip gali būti biaurios išvaizdos tasai, kurio širdis, kaip auksas, per 
ugnį praėjęs, kurio siela, kaip žydrios dangaus erdvės!

Ir prašė tėvą karalaitė, kad siųstų pasiuntinius ir kviestų Ar- 
kazarį viešnagėn j savo namus.

— Tebūna, kaip tu nori! — atsakė jai tėvas ir pasiuntė į Arka- 
zarį pasiuntinius ir gausias dovanas, kviesdamas jį atsilankyti Jo 
namuosna, kaipo svečią...

III. '
Nustebo dailioji karalaitė, kai savo akimi pamatė Arkazarį. Ji 

nežinojo, ar jai akys meluoja, ar sumelavo žmonės, kurie kalbėjo, 
kad šis biaurios išvaizdoos vyras yr atasai kurį visi gerbia, kaipo 
doriausių ir išmintingiausią žmogų.

Negalėdama patikėti kitiems, pasiklausė Jį patį:
— Ar tu esi tasai garsusis Arkazaris, kurį žmonės laiko visų 

gerbiamiausiu ir išmintingiausiu vyru, nųvargusiųjų linksmybe Ir 
nuskriaustųjų parama vadindami.

— Aš esu Arkazaris, — atsakė Jis karalaitei. — Bet ar laiko 
mane žmonės visų išmintingiausiu, nuvergusiųjų linksmybe ir nu
skriaustųjų parama vadindami, aš nežinau. Jei žmonės taip mano, 
tai Jie klysta, nes aš esu, kaip visi. • w

— Tai tavo kilnumas taip kalba, — tarė jam karalaitė. — Tavo 
žodžiai liudija, kad žmonės tiesų apie tave kalba. Bet pasakyk 
man, Arkazarį, kuris esi daugel išmanąs, kaip atsitiko, kad tu, ku
rio širdyje tiek doros, išminties ir Imeilės žmonėms, gali būti tokis 
negražus? Kaip galėjo Visagalis Viešpats apgyvendinti tokių kilnią 
sielą tokiame biauriame kūne?!... Ar nepadeda gi žmonės brangiau
sių sau daiktų gražiausluosna induosna?.... ♦

Arakazaris ramiai Ir atidžiai, nulenkęs galvų, paklausė, kol ka
ralaitė kalbėjo. O kai ji baigė kalbėjusi, pažvelgė jai į akis ir pa
klausė:

— Pasakyk man, skaisti karalaite, ar esi mėginusi geriausių 
ir saldžiausių vynų, kurie yra tavo tėvo rūsyje?

— Netik esu mėginusi, bet ir gėrusj. Kai mes pietaujame, ant 
mano tėvo skobnių visuomet stovi geriausias Vynas, kurį vien tik 
karaliams, dera gerti, Ir ne kartą esu Jį gėrusi.

— Ar tu žinai, karalaite, kame tavo tėvas laiko savo geriau
sius vynus, kokiuose induose?

— Ant mano tėvo skobnių jis visuomet būna aukso Induose, 
o geriame Jį tikro krlkštolo, auksu padabinto, taurėmis.

— Taip, bet ar žinai, kame jis laiko Juos rūsyje, kur Jie guli 
Ištisus metus?

— Kame ten vynas laikomas, aš nežinau. Bet manau, kad aukso 
induose. Kame gi mano tėvas, galingasis karalius, gali laikyti vy
ną, kurį jis geria, Jeigu ne aukso induose?!...

— Nežinau. Pasiklauski, kad tikrai sužinotai ir man pasakyti 
galėtai.

— Gerai, aš pasiklausiu, — atsakė jam karalaitė: — bet kam 
tai reikalinga?

— Aš tau atsakysiu tuomet į tavo klausimų, kai tu sužinosi 
ir man pasakysi, kame kokiuose Induose, tavo tėvas laiko rūsyje ge
riausius savo vynus.

Pasakęs tai, Jis atsisveikino su karalaite ir išvyko savo šalin, 
ten, kur darbas Ir žmonių vargai Jo laukė, pažadėdamas grįžti po 
trijų mėnesių.

Kai Arkazaris išvažiavo iš karaliaus rūmų, - nuėjo karalaitė į 
tėvą, ir klausė Jį kokiuose induose laikomas geriausias vynas.

— Kokiuose? — atsakė karalius: — Tas, kurį geria mano tar
nai, laikomas iš ožkų odų dumplėse, o tą, kurį aš geriu, laikolme 
moliniuose induose.

— Moliniuose induose! nustebo karalaitė. — Kaip galingasis 
karalius gali gerti vyną, kuris yra laikomas moliniuose induose?

Paliepė karalaitė tuojau atnešti tuos indus, kuriuose laikomas 
yra geriausias karaliaus vynas. Jie buvo dulkėmis aprūkę, drėgni, 
apipelėję.
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4 MŪSŲ PASTOGB 1954 m. rugsėjo 1 d.KRĖVĖS RAŠTŲ REIKALU
Prieš porą metų Vincas Krėvė, 

kai buvo minima Jo 70 metų su
kaktis, pasakė: “Man tada (dar 
studentavimo metais) kilo noras 
parodyti, kad mūsų praeitis yra 
didingesnė, negu kitų... Ir aš no
rėjau atvaizduoti tų milžinų sielą 
— senovinę Lietuvą. Ne tam, kad 
aš čia pagarsėčiau, o tam, kad 
visi lietuviai, ypač jaunimas, pa
justų savigarbą: kad mes esame 
ne menkesni, o esame geresni už 
daug tautų, kurios šiandien save 
laiko didžiomis".

Krėvė, kol gyvas, spėjo pasta
tyti tokį paminklą, kaip Donelai
tis ir Maironis. Ne sau Krėvė tą 
paminklą pastatė, bet lietuvių 
tautai,* Jos garbei. Didelis lietuvis, 
taurus lietuvis, dvasingas lietuvis 
Iš Krėvės tomų šviečia tebegyvam, 
bet kasdienybės plėšomam mūsų 
tautos nariui, šiandien mums jau 
yra lygiai brangi senovinė Lietu
va ne tik ta, kurią tvarkė Ir lip
dė priešistorinis Šarūnas ar isto
rinis Skirgaila, bet Ir toji, kurią 
taip mylėjo Ir brangino tik gam
tos mokslą išėję Skerdžius, Bedie
vis, Raganius, tie Krėvės iškeltie
ji pilkojo mūsų amžiaus herojai.

Kai, svetimų žmonių , svetimos 
vietos, svetimo darbo slegiamas, 
atsivers! didžiojo mūsų rašytojo 
lapus, Lietuvos giedra padvelks 
su atgyjančia tėvų žeme, šiltais 
laukais, skambančiais mlškhis ir 
milžinų dvasią prikeliančiais kal
neliais. Ne. žodžiai, bet muzika 

-plauks j tave Iš Dainavos šalies 
padavimų; ne rašto formose mi
ręs sakinys, bet gyvos kalbos ver
smė ims veržtis iš šiaudinės pas
togės; ne sausos istorijos mintys, 
bet gyvybingi lietuvių tautos pa
veikslai eis pro tave Iš neprilygs
tamos Šarūno legendos.

Nuvargusią lietuvio sielą pa
guos stipriausio mūsų klasiko žo
dis, beblėstančią šviesią Lietuvos 
praeitį atgaivins mums nemiršta
mi mūsų dailiosios prozos šulo 
veikalai, bekrintančius į tautinę 
neviltį prikels šviesieji sunkme
čius nugalinčios lietuvių tautos 
pavyzddžiai, įamžinti didžiojo jos 
kūrėjo Krėvės.

Neatrodo, kad šiandien, dešim
taisiais iš Tėvynės pasitraukimo 
metais, būtų Jau vėlu patikrinti 
lietuviškos dvasios gyvumą mu
myse. Todėl šis -Lietuvių Rašyto
jų draugijos vardu skelbiamasai 
raštas yra pagrįstas pasitikėjimu 
atsišaukimas į laisvą ir tebegyvą 
lietuvį, šiuo atsišaukimu kviečia
mas kiekvienas mūsų tautietis ne- 
išsigintl lietuviškos kultūros; pa
rodyti sau Ir kitiems, ką mes gi
liausio. Ir svariausio turime savo 
literatūroje. Krėvė yra-mums mū
sų Goethė, Ir mes nelaukime, kol 
svetimieji tatai įrodys.

Sutemose, Šiaudinėj pastogėj, 
Žentas, Šarūnas, Skirgaila, Liki
mo keliais, Dainavos padavimai, 
Rytų pasakos, Mindaugo mirtis, 
Raganius, Sparnuočiai, Aitvaras 
liaudies padavimuose, pagaliau 
paskutinysis, dar nespausdintas, 
ilgų studijų kūrinys Dangaus ir 
žemės sūnus — sudarys 10-ties ar 
15 tomų Krėvės grožinių raštų 
rinkinį (priklausomai nuo tomo 
apimties). Prie to dar pridėtina 
ir tai, kas yra kitų reikšminges
nio parašyta apie Krėvę ir Jo kū- 
rybą.

Tas šviečiantis rinkinys bus ne 
Krėvei pastatytas paminklas, bet 
lietuvių tautos didybės pamink
las, kurį mes pasistatysime kiek
vienas savo namuose ir savo šir
dyse. Tai bus reikšminga lietuvių 
literatūros reprezentacija, vienas 
Iš impozantiškiausių liudytojų 
mūsų tautos teisės į laisvę. Tai 

bus įspūdingiausias liudijimas, kad 
mūsų tauta, neišsižadanti savos 
kultūros brangenybių, reikalauja 
sau lygios teisės su kitomis kul
tūringomis tautomis: ne kiekvie
na tauta, turinti savą valstybę, 
gali didžiuotis šitokio . masto kū
rėjais. Pagaliau dabartiniams Lie
tuvos engėjams tai bus mūsų vie
ningas protestas, įrodymas, kad 
lietuvių tauta pasirenka ne komu
nistų propagandą, bet laisvos Lie. 
tuvos kūrėjo žodį, kuris bolševikų 
okupuotoje Lietuvoje » kruopščiai 
sunaikintas.

Pilnas Krėvės grožinių raštų 
rinkinys ketinama išleisti kaip ga
lima greičiau (vertimais į anglų 
Ir kitas kalbas irgi nedelsiant tu
rės būti pasirūpinta mūsų tauti
nių veiksnių). Techniškai įmanoma 
tai atlikti per porą metų. Jau rū
pinamasi sudaryti redakcinę komi, 
siją, į kurią įeitų rašytojas, lite
ratūros mokslininkas ir kalbinin
kas. Reikiant bus sudarytas pla
tesnis Krėvės raštams leisti ko
mitetas.' Knygoms bus parinktas 
geras popierius, kietas įrišimas. 
Technini raštų leidimo darbą vyk
dys toji leidykla, su kuria susi
tars velionio palikimo paveldėto
jos (žmona ir duktė) ir kuri turės 
laikytis Komitetu sudarytojo pla
no ir nuostatų. Visų Krėvės įriš
tų raštų rinkinio kaina gali svy
ruoti tarp 40 ir 50 d«»I. Tai pri
klausys žymia dalimi nuo užsisa
kiusiųjų skaičiaus.

Net ir vidutiniškai besiverčian
čiam nėra sunku per dvejus metus 
atidėti tam reikalui vienos savaitės 
uždarbį (mokestis bus išdėstytas 
greičiausiai trimis laikotarpiais). 
Atsisakę priimti Krėvę į namus, 
ne sutaupytume tuos pinigus, tik 
taptume apgailėtinais tautos skur
džiais: tai ‘uštumai kambary gana 
greit širdyje atsilieptų lietuvio są.

KNYGOS BARE
ATSIŲSTA PAMINĖTI

Liūdas Zeikus — LAIPTAI Į 
TOLUMAS, romanas. Viršelis pro- 
fesor. A. Galdiko. Išleista 1954 m. 
Spaudė "Draugo” spaustuvė, Chi- 
cagoj. 241 psl. Kaina 2.50 dol.

Henr. Lukaševičius — LIKIMO 
ŽAISMAS, romanas. Išleido Lie
tuviškos Knygos Klubas. Spaudė 

"Draugo” spaustuvė, Chicagoj 1953 
m. Aplankas V. Augustino. 231 
psl. Kaina 2.50 dol.

Jurgis Gliaudą — GĘSTANTI 
SAULĖ, metmenys. Išleido Lietu
viškos Knygos Klubas. Viršelis 
dail. Juozo Pautieniaus. Spaudė 
“Draugo” spaustuvė, Chicagoj, 
1954 m. 217 psl. Kaina 2.00 dol.

Leonas Žitkevičius — SAULU
TĖ DEBESKLIUOS, eilėraščiai 
vaikams. Išleido Lietuviškos Kny- 
os Klubas, 1953 m. Spaudė "Drau
go” spaustuvė, Chicagoj. 63 psl. 
Kaina 1.50 dol.

Eduardas Turauskas — LES 
SORT DES ETATS BALTES, 

informacinis leidinys prancūzų kai- 
ba apie Lietuvą. Išleido VLIKo 
VT Informacijos Tarnyba, fteut- 
Inigene,. 1954 m. 90 psl.

LES MARTYRS DE LITHUA- 
NIE — informacinis leidinys pran. 
cūzlškai apie bolševikų okupaciją 
Lietuvoje. Illstruotas Telšių, Rai
nių ir kit ųvietų bolševikų masi
nių skerdynių nuotraukomis. Apstu 
faktų ir akivaizdžių dokumentų 
sovietų vykdomam genocidui de
maskuoti.

VILNIUS KARO AUDROJ
Prieš 15 metų, tų atsimintiną 

rugsėjo 1 d. 1953 m. kada pasl. 
girdo pirmieji II-jo Pasaulinio ka
ro šūviai Vokietijai užpuolus Len
kiją, gyvenau Vilniaus krašte. Ir 
šiandien, kada pagalvoju apie tuos 
laikus, apie mllionus gyvybių pa
reikalavusio karo žiaurumus, ži
nau gerai, kad rugsėjo 1 d. Euro
poje ir visame pasaulyje prisime
nama su liūdesiu ir skausmu. Len
kija šitų dieną mini kaip vieną 
tragiškiausių savo istorijoje, nes

ji sudėjo 6 milionų gyvybių auką 
karo lauke Ir tauta buvo ilgus me
tus teriojama ir žudoma. Ir svar
biausia — Lenkija neteko neprik
lausomybės.

Bet ši diena ir mums, lietuviams, 
yra nemažiau tragiška, nes Jau 
pirmomis karo dienomis karo dal
gis palietė apie trečdalį Lenkijos 
okupuotos Lietuvos su Istorine sos
tine Vilniumi.

Nepriklausoma Lietuva rugsė
jo 1 d. tiesioginiai nebuvo užpul-

AUSTRALIJA
Alf. Gricius.

žinė. Senoji Amerikos lietuvių kar
ta davė mums Vinco Kudirkos 
raštų pilną laidą, kurios mes Ir 
nepriklausomoje Lietuvoje nepajė-' 
gėme pakartoti. Atėjo nūn laikas 
lietuvybės egzaminus laikyti mums 
— išlaikysime Juos garbingai, per
duodami ateinančioms kartoms gy
vą Vincą Krėvę. Puikiai supran
tame, kad leidėjas, neturėdamas 
bent tūkstančio knygų ėmėjų, ne
siims leisti. tokio kapitalinio lei
dinio. Parodykime, broliai, ar li
ko iš įmūsų bent tūkstantis švie
sių lietuvių.

Atrodo, kad kiekvienas rašyto
jas,- kiekvienas profesorius, kiek
vienas spaudos darbininkas pajaus 
pareigą turėti vyr. kloegos raštus 
savoje ’ bibliotekoje; mokytojai, 
buvę Krėvės paskaitų klausytojai, 
pagaliau visi mūšų Alma mašter 
auklėtiniai — gydytojai, inžinie
riai, kunigai, teisininkai, ekono
mistai ar gapitininkai, taip pat 
dabartiniai studentai negali atsi
žadėti mūsų klasiko Krėvės. Pla
tesne prasme visi, kurie mokėmės 
bet kurioje lietuviškoje mokyklo
je, esame Krėvės mokiniai: .iš jo 
mokėmės sklandaus ir skambaus 
lietuviško žodžio, iš jo pažinome 
gražią Ir garbingą Lietuvą. Visi 
tad jausklme šiandien lietuvio pa

Nelaimių kazokių prispaustos žemės, 
Pavidalais šiurkščiais ropojančios tolyn, 
Troškina vasarose jus orkanai 
Atogrąžų padangių liepsnomis.

Kalnynai be gyvybės apsiniaukę 
Atrodo lyg vaiduokliai tolių pakrašty 
Ar karavanai -į oazę traukę, 
Bet pakely mirties trimitų paliesti.

Po lygumas išdegusias suvirtę 
Rikiuotėm niūkso kūnai akmenų, 
Saulėtekiuose liudyt jūsų mirčiai 
Suaižėjusiu veidu ugniniu.

Ir riogso vieniši krumplėti eukaliptai, 
Lyg griaučiai balzgani dangaus dugne, 
Lyg tik kažkam pasigailėjus likę 
Stebėti šių laukų rnegyvas beribes.

Ir kartais, rodos man, o be gyvybės žemės, 
0 žemės trokštančios, suklupdamos einą, 
Kad Jūs savųjų tolių okeanais
Užliesit mano šio gyvenimo dienas!

O žemės raudančios, jūs sužalotos, 
Ekranais vakaro dangaus kraujuotais!...

Iš naujai pasirodžiusios A. Griciaus knygos —
"Tropikų Elegijos”. s

ta, bet Lietuvos sostinė Vilnius 
buvo bombarduotas vokiškųjų lėk
tuvų, o tūkstančiai Vilniaus kraš
to lietuvių, mobilizuotų lenkų ar-, 
mljon, žuvo beviltiškose kovose 
prieš vokiečių -geležines divizijas 
ant svetimo mums Narevo ar Bu- 
go krantų.

Kaip šiandien prisimenu tuos 
pirmuosius šūvius ir tuos tūkstan
čius vilniečių lietuvių, kurie buvo 
priversti eiti į kautynes- beveik 
beginkliai prieš gerai ginkluotus 
Hitlerio pulkus. Klek lietuviai su
dėjo aukų Lenkijos — Vokietijos 
kare, tiksliai pasakyti būtų sun
ku, bet nuostoliai žmonėmis dide
li. Tai galima spręsti iš milžiniš
kų Lenkijos nuostolių. To meto 
vokiečių paskelbti duomenys rodo, 
kad Lenkija neteko fronte apie 
25% užmuštais ir sužeistais, šiuo 
remiantis galima prileisti, kad ši
tose kovose Vilniaus krašto lietu
viai neteko 25% -savo jaunuome
nės, kuri buvo mobilizuota Lenki
jos armijon. Nemažas skaičius 
Vilniaus krašto lietuvių pateko 
drauge su lenkais vokiečių nelais
vėn. Dar 1940 m., vokiečių ne
laisvėn patekusius Lenkijos karius 
skirstant tautybėmis, lietuvių -už
registravo per- 3000. O kiek buvo 
neužsiregistravusių, ar klaidingai 
užregistruotų, šiandien niekas ne
žino. Bet buvo daug Ir tokių.

Šiandien šito slletuvių kraujo 
aukos yra užmirštos. Jų nė lenkai, 
regis, neprisimena. Bet tai yra 
faktas, kurio niekas negali paneg- 
ti, kaip lygiai niekas nedali pa
neigti Ir tai, kad trečdalis Lietu
vos teritorijos su sostine Vilniu
mi 1920 metais buvo okupuota 
Lenkijos. Lietuviai kovojo prieš 
nacių Vokietiją, o vėliau prieš ki
tą įsibrovėlį — sovietinį imperia
listą, kuris klastingai grąžinęs 
Lietuvai Vilnių — paskui pasi
grobė ir visą Lietuvą.
„ K. Prašmutas.

reigą turėti tą didį mokytoją sa
vo namuose. Ir senieji Amerikos 
lietuviai, kurių širdyse iki šiol 
neišgęso gimtojo krašto meilė, pra
šom atsiliepti į šį atsišaukimą. 
Malonu pažymėti, Jog spaudoje 
spėjo Jau pasirodyti eilė balsų, 
karštai pasisakančių už Vinco Krė
vės raštų išleidimą.

Perskaitę šį atsišaukimą, malo
nėkite tuojau parašyti trumpą 
laiškutį ar atviruką, pranešdami 
savo sutikimą būti pilno Krėvės 
raštų rinkinio ėmėjais. Ta proga 
mielai laukiama sveikų pastabų 
bei sumanymų. Laiškus prašoma 
rašyti Lietuvių Rašytojų dr-jos 
—pirmininko adresu: B. Babraus- 
kas —■ 1436 So. 50 Ave, CICERO, 
III., U.S.A.

BEN. BABRAUSKAS.
Lietuvių Rašytojų Dr-jos 

Pirmininkas.

Vieną atidengus ir paragavus, karalaitė pažino,kad tikrai šis 
yra patsai geriausias Jos tėvo vynas.

Liepė tuomet karalaitė atnešti aukso indų ir perpilti Juosna 
tą vyną, o molinius sudaužyti.

Mano kalba Jį skaudžiai užgavo, — mąstė karalaitė. — Suži
nojęs, kad mano tėvas laiko savo geriausiąjį vyną moliniuose in
duose, panorėjo iš manęs pasijuokti, bet dabar Jau nebegalės. Kada 
jis vėl apsilankys įmano tėvo namuose, aš jį nuvesiu rūsysna ir 
parodysiu, kad patsai pamatytų, kame, kokiuose induose, mano tė. 
vas laiko savo geriausiąjį vyną.

Liepė karalaitė vyną aukso induosna supilti, nunešti rūsysna, 
kur jis anksčiau stovėjęs, ir pati nuėjo prižiūrėti, kad tarnai gerai 
atliktų savo darbą. Nuėjusi pamatėį kad rūsys buvo tamsios ir 
drėgnos; jų sienos apipelėjuslos, akmeninės grindys dulkėmis apneš
tos, ir oras troškus.

Ir pamanė tuomet karalaitė: — Kaip aš Jį čion, šiton rūsln, kur 
taip tamsu, drėgna Ir nešvaru, įvesiu. Jis pasijuoks tada, kad to
kioje vietoje laiko mano tėvas geriausiąjį savo vyną.

Taip pamanius, Ji paliepė nešti vyną atgal dvaran Ir sustatyti 
indus šviesiame ir gražiame kambary, kad Jie ten gražiai žibėtų Ir 
džiugintų akis to, kuris- Juos mato.

Teaplanko tik dabar Arkazaris mūsų šalį, — svajojo karalaitė: 
— aš Jam dabar parodysiu, kame ir kur laiko mano tėvas geriau
siąjį savo vyną!... (

IV. ..........
Trims mėnesiams praslinkus vėl aplankė Arkazaris, kaip kad 

buvo pažadėjęs,to karaliaus rūmus. Kai tik sužinojo karalaitė, kad 
Jos tėvo ųamuosna įžengė Arkazar |s, tuojau liepė Jį pakviesti pas 
save.

■ Tuojau atėjo Arkazaris, iš kelionės nepersirengęs, dulkėmis 
apneštas, taip, kaip buvo tik perže ngęs slenkstį. Su juo buvo Ir 
tie kur jį atlydėjo. Ir prabilo į jį karalaitė:

— Tu pažadėjai atsakyti man j mano klausimą, kai aš suži
nosiu ir tau pasakysiu, kame, kokiuose induose, laiko mano tėvas 
geriausiąjį savo vyną.

— Taip, karalaite, aš tada pasakysiu, ką tu mane klausei.
— Einam, ir aš tau parodysiu, kame laiko mano tėvas vyną, 

kurį jis pats geria ir kuriujb vaišina garbingiausius savo svečius. 
Aš noriu, kad tu patsai Ir visi tie, kurie su tavim yra, savo akimis 
pamatytute tuos indus, kuriuose yra laikomas vynas.

Ir nuvedė Juos visus karalaitė didelian ir švieslan kambarin, kur 
nuo trijų mėnesių jau buvo sustatyti aukso Indai, geriausio ka
raliaus vyno pripilti, ir parodė juos atėjusleįns, kalbėdama:

— Matai dabar, Arkazari, ir Jūs visi, kurie jį atlydėjote, kame 
mano tėvas, šios šalies karalius, laiko geriausiąjį savo vyną. Auksu

induose jisai laiko Jį!
Dabar noriu, kad tu man atsakytai, ką aš tavęs klausiau.
Matydamas tai Arkazaris ramiai nusišypsojo ir tarė:
— Dabar aš matau, kad tu tikrai žinai, kame tavo tėvas laiko 

geriausius savo vynus, ir neabejoju, kad šio vynai, kurie čia, šituose 
aukso induose laikomi, yra patys gerieji.

Aš tau turiu duoti dabar atsakymą j tavo klausimą, karalaite, 
ir duosiu. Bet gi tu pati matai, kad mes visi iš kelionės dar neat
silsėję, dulkėmis apnešti ir nuvargę. Mano lūpos nusmogojuslos, lie. 
žuvis išdžiūvęs, burna seilių nebetekusi, ir gerklė man tiek sausa, 
Jog aš vos galiu žodį ištarti. Būk mums, karalaite, gera ir pirm, 
nei aš toliau kalbėsiu, pavaišink mus šituo vynu, kad mes galėtume 
smogus pravaryti.

Tuojau pašaukė karalaitė tarnus, liepė atnešti aukso taures ir 
įpilti iš šitų Indų vyno, kad užgertų Arkazarį ir tuos, kurie su juo 
buvo.

Vos paragavęs atidavė Arkazaris taurę su vynu atgal, kal
bėdamas:

— Tokio menko vyno aš nesu pratęs gerti. Karalaite, tu piktai 
iš mūsų pasityčiojai, užgėrus mus ne vynu, tik raugu, kokio negeria 
net paskutinis mūsų šalies pavargėlis.

Kiti, vos tik paragavę, irgi grąžino taures kalbėdami:
— Vynas, kurio gerti negalima!
— Aš netikiu, karalaite, kad šitas vynas būtų patsai geriausias 

visų tavo tėvo vynų, — kalbėjo Arkazaris.
— Ar tu pati apsirikai, ar tavo tarnai apgavo tave.
— šitas vynas yra patsai geriausias!! — atsakė supykusi 

karalaitė.
— Aš pati ragavau kiekvieną indą pildama ir apsirikti nega

lėjau. Jūs taip kalbate, norėdami pasityčioti ir užgauti mane!
— Tarnai! — šaukė karalaitė: — duokite man aukso taurę, iš 

kurios geria vyną mano tėvas. Aš noriu pati paragauti ir pamatyti, 
kaip meluoja šitie svetimšaliai.

O kada tarnai atnešė aukso taurę, iš kurios geria patsai karalius 
jie pripylė vyno iš aukso indų ir padavė karalaitei. Paragavusi pa
matė ji, kad tiesą kalbėjo Arkazaris ir tie, kurie vyno ragavo. Ne 
vynas tai buvo ir net vynu nekvepėjo, bet kažkokis labai neskanus 
gėralas, rūgštus ir negardus, kurio žmogus gerti nebegali.

Iškrito taurė iš karalaitės rankų ant grindų, o Ji pati, kėdėn 
atsisėdusi, ėmė gailiai verkti, manydama, kad aitriai pasijuoks ir kar
čiai ims tyčiotis dabar iš jos Arkazaris Ir tie, kur su Juo buvo.

Bet Arkazaris paliepė išeiti visiems iš menės, ir kai juodu vienu 
pasiliko, priėjo, paėmė karalaitę- švelniai už rankos ir ėmė klausti, 
kaip galėjo tai atsitikti.

Verkdama ir ašarodama papasakojo Jam karalaitė visa, kaip bu-,

Juozas Almis Jūragis

AŠ KLAJOJU VIENAS
Aš klajoju vienas seno dvaro parke
Vasaros Jieškoti, šypsančios žiedais,
O ruduo iš lėto Jau akis užmerkia
Ir audringi vėjai medžiuos Ima žaist.

O raudoja uosių šakos susipynę,
Kai audra nuo Jūros papučia siaubu.
Ir pageltę dreba liūdnos lapų minios,
Kad mirtis Jau siekia, o gyvent skubu.

Aš klajoju vienas po pasaulį didį
Laimės amžinosios pėdsakų keliais,
O benamio daliai liūdesiu pražydus
Visos aukso saulės Ima nusileist.

Gali būt Jog laimė, kaip užkeiktas auksas
Gilumoj krūtinės glūdi amžinai,
Veltui jo Jieškosi — einant nesulauksi , 
Ko! j savo širdį kelio nežinai.

O j savo širdį kelią aš žinojau
Nutiestą vainikais iš svajų gražių,
Bet mane lyg beržą vėsulai apstojo
Ir priliejo širdį rudenio dažų. *

Juozas Mikitas

NEKLAUSK
Neklausk, kodėl aš pas tave atėjęs, 
Dažnai esu niūrus ir nusiminęs.
Neklausk, k<»dėl už lango rauda vėjas,
Pageltusius klevų lapus nuskynęs.

Ar tu žinai, kad vėjas turi širdį...
Tik kas gal besuprasti širdį vėjo,
Kai vasara ją nerimu nugirdė, 
Ir kažin kur savais keliais nuėjo...

Neklausk, kodėl kalbu tau apie vėją
Ir apie vasarą, kuri praėjo;
JI grįš, ir glamonėsis vėl su vėju 
Kvapnioj žaliuojančių klevų alėjoj.

Tik mudu, vieną kartą pražaliavę,
Išeisime j žiemą, šaltą, nykią,
Jaunystę dūkstančią, audringą, žavią, 
Už jūrų marių, už kalnų palikę.

vo. Kada Ji baigė kalbėjusi, tarė jai Arkazaris:
Matai, karalaite: kada tavo tėvas nori, kad jo vynas būtų geras 

ir nesugestų prarūgęs, jis laiko jį moliniuose induose, kurie yra ne
gražūs žmogaus akim; bet tuose negražiuose induose, kurie guli že
mai drėgnose ir nešvariose rūsyse, nesugenda vynas, tik dar gardes
nis tampa, todėl Juose ir laikomi geriausieji vynai, kuriuos vien tik 
pats karalius geria ir garbingiausius savo svečius vaišina.

O kada geriausiąjį vyną tu perpylei iš molinių aukso induosna, 
sugedo vynas, raugu pavirto, ir niekas nebegali ir nebenori Jo gerti, 
net menkiausias vergas, net nuskuręs pavargėlis.

Taip, karalaite, daro ir daugaus karalius, kaipo daro ir žemės 
valdovai. Kada Jis nori, kad žmogaus siela, Jo širdies vynas, būtų 
kilniausia ir geriausia, kad ji nesipuikintų ir nenuklystų į blogą ke
lią, Jis laiko ją negražiame žmonių akimis inde...

Dabar tu žnai, karalaite, ko žinoti norėjai?...
— Žinau! — atsakė per ašaras karalaitė...

(Pabaiga)
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RYTU IR VAKARŲ KULTŪROS
Rašo: ZUBRAS 

III.
Jei Vakarai išugdė mokslą, Ui 

dėka nenuilsUmai dvasiai gilinan
tis į reiškinių esmę ir siekiant api
bendrinimų bei išvadų, toji pat 
dvasia įgalino išradimus ir šuoli
nį civilizacijos žengimą. RyUi ten. 
kinosi patirtimi, atradimu, karto
jo sentėvių perduotą amatą. Tik 
Vakarai galėjo išugdyti pramonę, 
tik Vakarų planuojanti reciona- 
llstinė, naudos pastovumo siekian
ti dvasia galėjo pagimdyti kapi
talizmą, be kurio nebūtų kilęs 
nei ekonominis bei politinis socia
lizmas. Rytams, kol Jie neadopUvo 
vakarietiškos civilizacijos, nepavy
ko išgyventi natūraliojo ūkio bū
senos, išimtinai dominavo žemės 
ūkis, gi darbo organizacijoje pat
riarchalinis santykis. Socialinėje 
struktūroje dominuoja Vakaruose 
miesUs ir buržuazija, Išlieka in
dividas, nežiūrint didžiai raciona
lizuotos organizacijos; organizuo
tas vargo nugalėjimas, ateities 
užtikrinimas, šie paskutinieji lai
mėjimai, tiesa, atsiekti tik nau
jausiųjų laikų socialistinių idėjų 
įtakoje. Rytuose individas sutirps- 
U masėje^^yietoje organizacijos 
sutinkame bendruomenę, socialinis 
vargas švelninamas labdara bei 
prieglauda, ilgai, iki naujausių 
laikų išlieka feodalinė socialinė 
struktūra. Politikoje Vakarai eina 
sli mažais nukrypimais valdimosi, 
t.y. savivaldos keliu, pilietis yra 
subjektas, o ne objektas; Rytams 
būdinga autokratija Ir satrapas.

Mūsų Vakarų ir Rytų kultūrų 
nužymėtiems skirtumams paryš
kinti, paminėsime Karl Jaspers 
mintis (Ursprung und Ziek der 
Geschichte, Muenchen, 1949}. Mo
kslą Ir iš Jo sekančią techniką Jis 
įžiūri kaip būdingiausius forman
tus Vakarų kultūros veido, gi lo
kalizuoja Jis: “Mokslo ir techni
kos kilmės šaltinis yra germanų 
— romanų tautose. Tos tautos
pravėrė Istorinį lūžį. Jos pradėjo 
tikrai universalią, planetinę žmo
nijos istoriją” — Ib. 87 p. Panašiai 
pasisako Ir Max Weber: “Tik Va
karuose sutinkamas evoliucijonuo- 
jantls mokslas, kurį mes šiandien 
mokslu pripažįstame” (Die Pro- 
testantische Ethik u. der Geist dės 
Kapltalismus, Tuebingen, 1934). 
Būdingus Vakarams požymius K. 
Jaspers išskaičiuoja šiuos:

1. Geografinė padėtis, — dėl Jos 
tautų ir kalbų įvairumas, su sa
vomis istorijomis; tai geopsichl- 
nis momentas. 2. Idėja politinės 
laisvės — tai iš graikų polis; ne
įveikė klero teokratinės tendenci
jos, iš viso despotizmas. 3. Nie
kur ir niekad nepavargstąs racio
nalizmas — vakarietis Jau nuo 
graikų laikų visad Jaučiasi pažabo
tas konsekventiško, logiško minti
jimo ir empirinės tikrovės. Iš čia 
matematikos mokslai ir logika. 
“Mokslinis (tyrinėjimas kritiškai 
siekdamas paskutiniųjų duomenų 
paskirai (detalėse), niekad nebai
giant visumoje, žygiuoja nesibai
giančiu keliu”. — ib. 89 p. Iš čia 
racionalus suvokimas dabarties, 
praeities ir ateities. Ateitis nėra 
likiminė, bet žmogus pats stengia
si Ją planuoti. Užtat ir istorija ta 
pači akryptimi eina. Iš čia teisi
nės valstybės idėja, iš čia kalku
liacija, planavimas politiniame ir 
ekonominiame gyvenime. Vakarie
tis taip pat suvokia proto ribo
tumą ryškume. 4. Vidinis suvoki
mas individualinio sau žmogaus 
būsenos — todėl išsivadavimas iš 
gamtos, Iš kolektyvo magijos. “Va
karietis žmogus augščiauslas lai
svės būsenoje patyrė laisvę atsi
duriant į Nieką” —■ ib. 89 p. "... 
lyg kad žmogus pats būtų pradžia 
Ir Tvėrėjas” — ib. 5. Pasaulio ti
krovės neišvengiamumas — todėl 
pastangos pasaulį formuoti, “Pa
saulio neišvengsi”, kaip sako Jas
persas. Pasaulyje, o ne už Jo už
sitikrina vakarietis. Tik vakarai 
pažįsta tragediją. 6. Vakarai pa
žįsta apibendrinimų visuotinumą 
(das Algemeine), bet čia pat ir 
išimtys, nėra dogmatiškumo. Ki
tomis žymėmis Jaspers išskaičiuo
ja — 7. religinės tiesos visuotinu
mas (Ausschliesslichkeltsanspruch 
der Glaubenswarheit), 8. ryžtingu
mas (Entschiedenhelt) ir 9. as
menybės savarankiškumas.

Manome, kad mūsų pirmesnis 
Vakarų Ir Rytų kultūrų paryški
nimas nesikerta su Jasperso, pa
grinduose sutinka. Gal mes apie 
Vakarus kalbėdami neišvengėme 
subjektyvizmo, gal kaikas įžiūrė-

tų tikėjimo pradus. Nenorėtumėm 
mes nematyti Ir Vakarų kultūros 
pavojų bei silpnybių. Čia mes no
rėtumėm priminti kaikurlas Al
bert Schweizer mintis — Selec
tion from Albert Schweizer, Lon
don, 1953. Jis mano, kad mūsų 
civilizacija viądėlto nešanti vergi
ją. Nors’ žmogus, apvaldęs gam
tą, yra laisvesnis nuo burtų, nuo 
Jos paslapčių, bet drauge, supran
tama naujaisiais laikais, mažėja 
skaičius savarankiškų asmenybių. 
Taip amatininkų vietoje ateina 
fabrikų darbininkai, kyla vedėjų 
ir direktorių kasta, bet ir jie nėra 
tikri dėl savo padėties jau vien 
dėl ūkinės konjunktūros nepasto
vumo. Ūkinių lipdinių — kombi
natų, koncernų pasėkoje darbinin
ko Ir smulkiojo pramonininko lai
svė dar labiau menkėja. Pervargi
mas vaikantis dėl civilizacijos vy- 
lionių, o ir kova dėl būvio atima 
betkokį interesą dvasiniam tur
tėjimui, dvasinis pradas nustel
biamas, nyksta. Stoka susikaupi
mo, nes pervargimas ir manotoniš- 
kumas veda prie paviršutinišku-' 
m<>, laisvolaikis praleidžiamas nie
ko neveikiant, užsi m irstant, nusi- 
gręžiant nuo savęs — tai psicholo
ginė būtenybė naujojo žmogaus. 

Specializacija siaurina akiratį, dar
bas nudvasinamas. Amatininkuose 
dėl to nukenčia kūrybinis ir me
ninis pradas. “Einzelfertigkeit die 

alegemeine Unfertigkeit uebersiet’’, 
sako Schweizer. Vergiškumas, ne- 
susikaupimas ir paviršutiniškumas 
veda į nužmoniškėjimą, į indife
rentiškumą bendražmogiui, žmo
gus darosi mums gamybos priemo
nė. — "Menschenmaterial”. Kolek
tyvinis mintijimas yra kita blogy
bė mūsų amžiaus.

Su paskutiniąja mintimi mes 
nenorėtumėm sutikti su Schwei
zer. Tiesa, kad spauda, radijas, 
o taip pat tiksliai organizuoto dar
bo sąlygos daug prisideda minties 
uniforminimui, bet kūrybinės min

ties pasireiškimui vadovaujančių, 
intelektuališkai subrendusių asme
nybių tas beveik nepažeidžia. Blo
gesnis reiškinys mums atrodo — 
masių abejingumas kultūrinėms 
vertybėms, žmogaus vertės pinigi
niu vienetu matavimas.

Santrauka: Europinės kultūros 
turime dvi būdingiausias apraiš
kas — Vakarų ir Rytų. Lietuva 
randasi tų dviejų kultūrų sankry
žoje. Vakarams būdinga religinis, 
filosofinis racionalizmas, Jo pasė
koje mokslas ir nepaprastai sužy
dėjus! technika bei apskritai ci
vilizacija. Nuolatinė kontraversi- 
ja, taigi opozicija ūkinėje, politi
nėje, religinėje ir pasaulėžiūrinėje 
sferoje veikia atnaujinančiai, tai
gi palaimintai. Idėja, nors ir ban
do tenduoti apsaliutinio tikėtinu
mo, nuolat susilaukia opozicijos, 
todėl nuolat yra verčiama budėti 
ir reviduotis, todėl visad išlieka 
gyvenimiška. Dvasios reiškimuisi 
būdinga nuolatinis tapimas, ne
užbaigiamas formavimasis. Seku
liarizuotus religinio, filosofinio ir 
mokslinio pažinimo sritys. Menas 
autonominis estetinio išgyvenimo 
reiškinys. Esame sąmoningi visų 
Vakarų kultūros negalavimų ir 
pavojų. Esame perdaug pasitikė
ję sau, didelę asmeninę ir istorinę 
atsakomybę esame užkrovę indivi
dui ant jo pečių, dažnai paklysta
me laisvės šuntakiuose. Raciona
lizmas stelbiančiai veikia intuity- 
vinį pažinimą, protas ir valia pri- 
glušina Jausmus, mūsų kriticizmas 
šaldo entuziazmą, užsidegimą bei 
tikėjimą, todėl esame silpni kovo
dami su fanatizmu, su pseudomo- 
ksliškumu, iš viso su ešatologiniu 
komunizmu. 0 visdėlto mūsų sim
patijos ir mūsų nuotaikos eiti su 
Vakarų kultūra, nes jaučiame šį 
kelią esant vertingesnį, nors di
desnės atsakomybės ir pavojų.

Vakarams būdinga ir kompro
misas, o jis taip reikallingas mū
sų bendram sugyvenimui.

KALTINIMAI, KALBOS IR REALUS DARBAS
Keletas minčių atsakant į p. 

Alg. Žilinsko kaltinimą lakūnams, 
tilpusi “M.P.” nr. 28(274).

Užkilusiu papildomai už to, kas 
esančių lietuvių lakūnų Australi
joje nuveikta, ko siekiama ir kas 
trukdo tikslo siekti. Sparnuoto 
lietuvio idėja Australijoje nėra 
užmiršta. Kas seka mūsų spaudą, 
tas pakankamai informacijos ga
lėjo rasti. Jos stokojantiems, dar 
kartą, nurodome: “Jų Pėdomis į 
Erdvę” lak. G.J. “M.P." Nr. 175, 
197, 228 Ir lak. J. Basčio infor
macija “M.P.” dėl sąlygų norin- 
tldms skraidyti Lak. J. Pyragius 
iškovojo du sklandymo rekordus, 
lakūnai Bastys, Tamošaitis Išlaikė 
Australijos piloto egzaminus. Vi
sa tai, ar ne skatinantis pavyz
dys susidomėti šia profesija, 
šiuo sportu?

0 taipogi lak. J. Pyragiaus 
veikla sporto klube “Vytis” ir jo 
metai Iš metų ruošiami Dariaus 
— Girėno minėjimai — tai nėra 
pozityvus darbas? Šią būtiną tra
diciją, lak. G. Janulevičius atgai
vino 1952 m. Melbourne lietuvių 
kolonijoje. 1954 m. Dariaus — Gi
rėno minėjimą pravedė Adelaidėje. 
Įsteigtas 1952 metais šiai paskir
čiai “AROS” Fondas, kuris pati
kimas Aust. Liet. Sk. S-al. Vis 
tai viltys, kad ši idėja bus kieno 
nors įgyvendinta platesniu masl 
tu ten, kur rasis ne vien entuzi
astų, bet atsidavusių darbininkų 
Ii- rėmėjų.

Užpildyfi reikalaujamai informa
cijai talpinu straipsnio ištrauką 
iš “Draugo”: “Jie skris iš Aus
tralijos į Lietuvą”...

Pagal “AROS” Fondo steigėjo 
G. Janulevičiaus mintis parašy. 
tas P. Sirgedo.

“Prieš metus Adelaidės lietu
vių Oro skautai pasirinko sau 
Dariaus — Girėno testamentą kai
po tremties Jaunimo “credo” — 
neatliktą pareigą po okupanto 
jungu kenčiančiai Lietuvai. Tam ir 
buvo įsteigtas Dariaus — Girėno 
fondas, pilnesniu pavadinimu: Aus
tralijos Rajono Oro Skautų Fon
das — “AROS” Fondas, kurio pa
grindiniu tikslu užsibrėžta pagel
bėti lietuviškam tremties jauni
mui užvaldyti Australijos oro erd
vę apleistos tėvynės tikslams.

Kalbamo fondo steigėjas ir nuo
latinis pasirinktos idėjos puose
lėtojas yra lakūnas G. Janulevi
čius. Jis dar Lietuvoje, 1940 m. rinio darbo, kad 
birželio mėn. 13 d. išgyveno lėktų- posakį:

vo avariją 5 km. augštyje ir iš
sigelbėjo parašiutu, bet tai Jo ne
atbaidė oro erdvių pamėgimo. Jis 
yra ir toliau didelis oro erdvių 
mėgėjas ir noriai ryštasi pasida
lyti lakūno patyrimais Ir su ki
tais tautiečiais. 1952 metais G. 
Janulevičius vadovavo Adelaidės 
lietuvių Dariaus — Girėno vardo 
skautų vyčių būreliui, kuris bu
vo pramatąs tikslą tapti oro skau
tais ir paskatinti kitų miestų tau
tiečius skautus sudaryti oro skau
tų būrelius. Jis taip pat savo lai
ku Adelaidėje kartu su lakūnu ma
joru Pyragium organizavo sklan
dymo grupę, kuri, anot Jo, neat
siekė tikslo vien dėl to, kad buvo 
padaryta tūlų organizacinių klai
dų.

1952 m. balandžio mėn. 23 d., 
Melbourne “AROS” Fondo įstei
gimas pravestas per PLSS Aus
tralijos rajono vado įsakymus. 
Prie fondo knygos atidarymo dar 
dalyvavo: dvasios vadovas kun. 
P. Vaseris, Melbourne ir Geelon- 
go Lietuvių bendruomenės valdy
bų atstovai.

Apie fondo ateities gaires G.J. 
sekančiai painformavo:

“Numatyta įsigyti dirbtuves, 
kur būtų galima laikyti ir staty
ti sklandytuvus, mokyti bei supa
žindinti lietuvių skautišką jauni
mą su mechanišku darbu ir Jame 
tobulintis. Taip pat numatyta 
praktiškasis mokymasis sklandy
ti. Taip pat norima ugdyti Jauni
me idėją Dariaus — Girėno tes
tamento dvasioje, ruoštis Lietuvos 
atvadavimo darbui ir, jei sąlygos 
leis, skristi] Lietuvą lietuvių ran
kom vairuojamais lėktuvais...

Numatyta “AROS” Fondo tiks
lai greičiau bus realizuoti, -įsigi
jus rėmėjais Australijoje esantį 
jaunimą.

Sustiprinta skautiškoji veikla 
ir Lietuvos busimoji aviacija su
silauks prieauglio.

Dokumentaliai bus įrodyta Tėvy
nei, kad nebūta tremtyje pasy
viais Jos reikalams.

Atostogaujant turėsime dar vie
ną progą pakilti j oro erdves, pa
justi oro sporto smagumą.

Australijos jaunimo solidarumu 
parodysim pavyzdį kitų kraštų 
tremties Jaunimui sekti mus, kad 
Tėvynės laisvės varpui suskambė
jus mūsų rankose būtų bent ma
žas grūdelis, bet svarus, kultū

tuo pateisintume

KVIETIMAS MASKVON doje Paryžiuje dingo taip pat Ir 
keli kiti ambasados personalo na- 

AUSTRAL1JOS SAUGUMO PAREIGŪNAI PASIRODĖ GUDRES- riai. "Abendpost" laiko galimu 
NT Už SOVIETINIUS KURJERIUS, BET AMBASADORIUS VI- ‘ dalyku, kad jie buvę suimti Ir už.
NOGRADOVAS APGAVO PARYŽIAUS POLICIJĄ IR DRAUGĄ 

VALOKITINĄ.
Vokiečių “Abendpost” aprašo, 

kaip Molotovui pavyko iš Pary
žiaus jėga išgabenti norėjusį pa
sprukti j laisvę raudonąjį špiona-
žo šefą Paryžiuje. Ir visa tai įvy
ko prancūzų policijos akyse. Tik 
šį kartą bolševikai elgėsi atsar
giau Ir vikriau, negu stengdamiesi 
Jėga išgabenti į Sov. Sąjungą Pet
rovo žmoną. Kaip žinoma, bolševi
kų špionažui Paryžiuje vadovavo 
Sergijus Volokitinas, kuris, nors 
būdamas tikrasis sovietinio MVD 
šefas Prancūzijoje, oficialiai ėjo 
TSRS ambasados Paryžiuje antro
jo sekretoriaus pareigas. Paaiškė
jus Petrovo “aferai”, Maskva pa
reikalavo Volokitiną atvykti “pa
daryti pranešimo”. Tačiau šis vis 
savo kęlionę visokiais pretekstais 
atidėliojo ir, ruošdamasis nutrauk, 
ti santykius su bolševikais, pasi
rašė prancūzų įstaigų, kad Jam 
suteiktų politinės globos teisę. Ta
čiau apie tą jo apsisprendimą pa
sirinkti laisvę sužinojo Maskva. 
Ir tada vieną dieną Sovietų am- 
basadbrius 'Vinogradovas, prik
lausąs prie Molotovo ekspertų šta
bo, netikėtai atvyko iš Ženevos j 
Paryžių “žaibo vizito”. Norėdamas 
apdumti Volokitinul akis, Jis am
basadoje sukvietė partijos celės
nepaprastą posėdį Ir per Jį pareis, 
kė Volokitlnui visišką pasitikėji
mą. Rytojaus dieną, Vinogradovo 
paprašytas, Volokitinas Jį palydė
jo j aerodromą, kur laukė sovieti
nis karo aviacijos karo lėktuvas, 
turėjęs tariamai Jį nugabenti į 
Ženevą. Ambasadorius ramiausiai 
pakeliui šnekėjo su Voloklįlnu, o 
juos tam pačiam automobily lydė
jo trys tariamieji "Molotovo as
meninės apsaugos sargybiniai”. 
Tuo pačiu momentu, kai Volokiti
nas , prieš sėdant ambasadoriui į 
lėktuvą, paspaudė Jam ranką, mi
nimieji trys MV Dparelgūnai ne
tikėtai šoko ant Volokitino ir, nu
tvėrę Jėga 'nugabeno į pradėjusi 
kilti lėktuvą. Kol netoliese buvę 
prancūzų policininkai, suspėjo su
sigaudyti, kas įvyko, sovietinė ma
šina jau buvo ore. Ženevoje Vlno-

“Tautos amžius ir ateitis pri
klauso nuo Jaunimo.”

Fondo vadovas G.J. yra atlikęs 
Jau daugiau 3000 mylių skautiš
ką kelionę motociklu: Adelaide — 

Melbournas — Geelongas— Beech- 
worthas — Sydnėjus. Taip pat nu. 
matyta aplankyti fondo knyga 
Canberra — Brisbane — N. Ze
landija ir kitas lietuvių gyvena
mas vietoves. Pramatyta, kad fon
do knyga keliaus Iš rankų į rankas 
per skautiškus vienetus ir šie duos 
progos susipažinti ir visuomenei. 
Parašų knygoje' yra daugiau 400, 
o suaukota Jau daduglau 100 aus
trališkų svarų. Kaikas kalbamą 
fondą gali suprasti kaip žaismą, 
tačiau, kaip teigia fondo vadovy
bė, skautybėje yra tokia pagrin
dinė idėja: žaismu pelnyti sau gy
venimo džiaugsmą.

“Tenka pasidžiaugti, tvirtina 
knygos rūpintojas G. Janulevi
čius, kad iki šiol lietuvis, kuris 
turėjo fondo knygą savo rankose, 
tos knygos neatstūmė neįrašęs sa
vo aukos”.

Turint akyvalzdžią veiklos med
žiagą prieš akis, matosi, kad gra
žių idėjų svajonių kalbų, pavyzd
žių yra pilna australiškoji padan
gė. Lieka dabar konkretus darbas. 
O kaip su. Juo tikrumoje yra?

Spręskite patys, kad ir iš šio 
laiško rašyto man:

— ... Jaunimo čia yra daug, 
bet beveik nei vienas nesidomi 
aviacija. Daug kartų kalbėjau su 
Jaunuoliais aiškindamas garbingą 
lakūno profesiją bei skridymo ma
lonumą, bet tuo velk nieko neat
siekiau. Pagaliau ,per laikraštį nu. 
rodžiau skraidymo galimybes, pri
žadėdamas padėti kiekvienam, ku
ris j mane kreipsis, bet ir šis ma
no balsas nerado Jokio atgarsio, 
nes iki šiol negavau nei vieno 
laiško — rašyo J. Bastys.

Dėl tarpusavio ryšio sudarymo 
lak. J. Bastys taip pat pasisako: 
“Jūsų minčiai aš pilnai pritariu, 
kad mums lakūnams reikia suda
ryti glaudesnį ryšį ir tik dirbant 
bendromis jėgomis atsiektume ge
resnių pasėkų”.

* Lak. J. Janulevičius.

gradovas išlipo vienas. Tuo tarpu 
taip pat į Maskvą jėga nugabenta 
Volokitino žmona ir vaikas. So- 

! vietų lėktuvas iš Ženevos išskrido
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įsigyk ir ant visų laiškų bei 
siuntų klijuok “Stop Genocide” 
ženkliukus. Tuo būdu populiarinsi 
Lietuvos vardą ir visiems primin
si jos kančias.

Surinktos lėšos naudojamos ko
vai prieš Lietuvoje vykdomą ge
nocidą.

Vienas ženklelis kaštuoja 4 
pensai. Juos platina ALB Krašto 
Valdyba ir visų Apylinkių Valdy
bos.

ALB KRAŠTO VALDYBA.

daryti ambasados rūsiuose, skir
tuose MVD kaliniams.

Panašių epizodų yra ir daugiau. 
Jie rodo, kad “džiunglių karas 
tamsoj” atsidėjus vykdomas to
liau.

Grobia ir lietuvius
Per Kersteno Komiteto tardymus 
paaiškėjo įdomių Ilgi tol plačiau 
nežinotų dalykų ir apie mūsų pa
vergtąją tėvynę. Reikia tikėtis, 
kad su laiku Jie bus paskelbti 
viešai. Bolševikai yra pagrobę taip 
pat keletą mūsų tautiečių — vie
nus Vienoje, o porą Ir iš Vak. Vo
kietijos. Taip pat žinomas atsiti
kimas, kaip 1947 m. vienas pabal- 
tietls buvo pagrobtas Muenchene, 
be to, kaip buvo suimtas ir mėgi
namas perduoti rusams vienas lat
vių žurnalistas, tik, laiku sįlkišus 
latvių atitinkamiems organams ir 
amerikiečių vadovybei, pačiu pas
kutiniu momentu paaiškėjo bolše
vikų klasta, grobikai dingo kaip 
j žemę, o minimasis žurnalistas 
buvo išgelbėtas. Tačiau Iš kitos pu
sės, nepaisant viso bolševikų var
tojamo smurto, paskiausia Vakarus 
pasiekusios -žinios rodo, Jog Sovie- 
t ųmechanizmas toli gražu nėra 
toks tvirtas, kaip kad Jų propa
gandos stengiamasi Jį pavaizduoti 
iš viršaus. O tai Ir Išlaisvinimo 
viltis darosi realesnė.

Svetimieji
Tarptautinio Valstiečių Interna

cionalo žinių tarpyba sava mėn. 
pranešime Nr. TO įsidėjo žinią, 
kad JAV kongresas pasmerkia 
Pabaltijo kraštų okupavimą. Sen. 
įves, pažymima, pareiškė abejų rū
mų narių įsitikinimą, pažymėda
mas, j<Sg tol negali būti pasau
lyje pastovios taikos, kol bus pa
vergti Pabaltijo Ir kiti bolševikų 
užgrobti kraštai.

To paties Internacionalo anglų 
k. leidžiamam IPU birželio mėn. 
biuletenyje įdėtas Evaldo Uustalu 
straipsnis apie busimąją Baltijos 
erdvės organizaciją. Joje autorius 
reiškia mintį, kad reikia rūpintis 
ne tiktai Pabaltijo Ir kitų Vidurio 
bei Rytų Europos tautų išlaisvi
nimu, bet ir kitų Sovietų pavergtų 
tautų , nors ir negalėjusių ilgiau 
savo nepriklausomybe džiaugtis. 
Tarp Jų mini ukrainiečius, gudus, 
gruzinus ir kt. Autorius toliau 
nurodo, Jog ateityje šią erdvę tarp 
Baltijos Ir Juodųjų Jūrų tektų or
ganizuoti ne į vieną, bet į du te
ritorinius blokus, šiaurinį bloką 
turėtų sudaryti Pabaltijo valsty
bės -ir kiti laisvieji Baltoskandijos 
kraštai, būtent — Suomija, Švedi
ja ir Danija. Tuo metu, kai Nor
vegija daugiausia savo žvilgsnį 
buvo nukreipusi į Vakarus, Dani
ja su Švedija yra ilgą lakią valdę 
tam tikrus teritorinius vienetus 
Baltijos Jūros rytiniuose pakraš
čiuose ir domėjosi tų sričių likimu. 
1918-20 m. per estų laisvės karą, 
šalia Jų karių, savanorių eilėse 
kovojo ne tik suomių, bet ir šve
dų ir danų savanoriai. Tokia Bal- 
toskondų federacija ar lyga, ku
rią autoriaus teigimu po Pirmojo 
karo ypač propagavo kai kurie es
tų diplomatai, turėtų reikalingą 
karinį, pramoninį ir ūkinį pajėgu
mą ir padėtų šiaurės bei Rytų 
Europoje išlaikyti reikalingą Jėgų 
pusiausvyrą. Baltoskandų unijos 
ar federacijos šalininkų esama ir 
tarp lietuvių.

Įtakingas vokiečių savaitraštis 
“Rheinischer Merkur” Nr. 39—54 
įsidėjo pranešimą apel Rytų Eu
ropą, kuriame nusiskundžiama, 
kad tų kraštų egzilai, varžyda
miesi tarp savęs Ir niekaip negalė
dami pasiekti reikalingo vienin
gumo, neįstengia pasiekti to efek- 
E5H5252S25Z52SSSH5ZSa5Z5a5?SčSHS

DROVITĖS; NEDRĮSTATE?
Įsigykite draugų modernišku ke

liu — per korespondenciją.
Mūsų sąrašuose moterys ir vy

rai visokio amžiaus, tikybos ir 
pažiūrų į gyvenimą Australijoj 
ir užsieniuose.

Pasitikėjimo paslaptis užtikrinta.
Pažymėkite amžių ir kt. ir ra

šykite dėl pilnų žinių paprastame 
užklijuotam voke be įsipareigoji
mo.
MILTONS FRIENDSHIP CLUB 

(Regd.) Dept. 43
BOX 2871, G.P.O., SYDNEY.

apie mus
to, kokio kad galėtų sulaukti, Jei 
būtų vieningi.

Amerikiečiai ir britai bendru 
sutarimu leidžia dokumentus, ku
rie pateko jiems j rankas iš nacių 
archyvo. Pastaruoju metu vėl, pa
sirodė naujas tomas, apimąs lai
kotarpį tarp 1939 m. rugsėjo 4 
d. iki 1940 m. kovo 18 d. To tomo 
dalis liečia Pabaltijį irpavaizduoja 
įžangą į Lietuvos Nepriklausomy
bės laidotuves. JAV spaudoj pas
tebimas vis stiprėjąs įsitikinimas, 
kad Amerika nepadarys tokios 
klaidos, kokią Ji padarė Antrojo 
Pasaulinio karo metu, perleisdama 
bolševikams visą Rytų Europą.

Nauji repatriantai
Hamburge leidžiamas “Die Welt” 

rašo, kad iš Rytprūsių Ir Pabalti
jo kraštų repatrijuojamų vokiečių 
transportai į Rytinę Vokietijos 
zoną nukreipiami per Sietiną ir 
Kuestrlną .Tačiau Sovietai nepa
sako tikro skaičiaus -vokiečių, ku
rie yra likę šiaurinėje Rytprūsių 
dalyje Ir Pabaltijo kraštuose. Vo
kiečių spauda skelbia atvykusio į 
Vakarus Karaliaučiaus vokiečio 
K. Girnaus išgyvenimus. Gimus 
papasakojo, kaip mieste siaučią 
rusų kariai dezertyrai, kurie pas
taraisiais metais buvo užpuolę Ir 
nuvilkę net apie 20 raud. armijos 
karininkų, iš kurių 4 mirtinai su
mušė. Tačiau už tai bėda buvo 
suversta lietuviams partizanams, 
kurie, esą, įsiveržę į Karaliaučių: 
mat, partizanai Lietuvoje dar nė
ra išnykę, pastebi Vokiečių pabė
gėlių organas “Das Ostpreussen- 
blatt” (Nr. 30—1954), kuriame de
dami Girnaus pasakojimai.

Kitų spaudos organų žiniomis, 
per lenkų repatriacinę stovyklą 
Stotine gegužės mėn. buvo repat
rijuoti į Vokietijos Rytinę zoną 
630 nedarbingų vokiečių. Visi Jie 
pervežti iš lenkų valdomų Ryt
prūsių pietinės dalies. Iš viso ligi 
šiol Iš lenkų administruojamų sri
čių perkeltų vokiečių skaičius sie
kia 48.000. Lenkai, nenorėdami, 
kad laisvasis pasaulis sužinotų 
ką nors daugiau apie padėtį Jų 
valdomose teritorijose, uždraudė 
siųsti į užsieni lenkiškus laikraš
čius iš tų vokiečių sričių, kurias 
jie yra užėmę. “Frankfurter Al- 
Igemeine” žiniomis, lenkų įstaigos 
veda su Vokietijos Rytinės dalies 
įstaigomis pasitarimus repatrijuo
ti vokiečiams, pasitikusiems cent
rinėje Lenkijoje.

AP žiniomis, bolševikai į pie
tus nuo Karaliaučiaus esantį Prū
sų Yluvos miestą (Pretissisch— 
Eylau), pagerbdami rusų gen. Ba- 
gratloną, 1807 m. vasario 7 ir 8 d. 
dalyvavusį kautynėse prie Pr. Ylu
vos .prieš Napoleoną, pavadino 
Bagrationovsku. "Volsbote” žinio
mis, iš Kalmukų stepių, esančių 
į pietus nuo Stalingrado, buvo 20. 
000 kalmukų perkelti į Kąraliau- 
čiaus sritį.
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6 MOŠŲ PASTOGĖ 1954 m. rugsėjo 1 d.

kOsu pastogė
Sydnėjus

TAUTOS ŠVENTĖ RUGSĖJO
5 D.

Tautos šventės minėjimas įvyks, 
rugsėjo 5 d. St. Benedict salėj 
(Broadway). 12.30 vai. St. Bene
dict bažnyčioje bus pamaldos. Mi- 

• Jlmo programoje dalyvaus Br. Ki- 
verio dvigubas mišrus kvartetas, 
Sydnėjaus Lietuvių Vaikų Teatro 
Studija (vad. V. Saudarglenė), Ire
na Vllnonytė, Almis J. Jūragis pa
skaitys savo kūrinių. Minėjimų 
ruošia ALB Sydnėjaus Apylinkės 
valdyba.

NAUJAS ALB APYLINKĖS 
PIRMININKAS

' Donatui Karosui pasitraukus iš 
ALB Sydnėjaus Apylinkės valdy
bos pirmininko pareigų, dabar tas 
pareigas eina Alg. Bučinskas. I 
valdybą pakviestas kand. Zakarau
skas perėmė sekretoriaus pareigas.

Iš valdybos pasitraukė ir kultū
ros vadovas Sakalauskas.

D. Karosas rugsėjo 14 d. su sa
vo motina Išvyksta į Kanadą.

D. Karosui už įdėtą darbą ALB 
Sydnėjaus Apylinkės valdyba nuo
širdžiai dėkoja ir linki visokerio
pos sėkmės Kanadoje.

Valdybos adresas: Alg. Bučlnks- 
kas, 82 Flinders Str., Darllnghurst, 
NSW. -ab.

TRAUKINYS SUVAŽINĖJO
S. SIDABRĄ

Rugpjūčio 13 d. nakties metu 
traukinys suvažinėjo Sergiejų Si
dabrą, 38 metų amžiaus. Nelaimė 
įvyko tarp Yagoonos ir Birongo, 

* Sydnėjuje. S. Sidabras Australijon 
atvyko 1948 metais , laivu "Sval
bard”. Sutartį baigęs geležinkely
je Ir toliau čia pasiliko dirbti.

Palaidotas valdžios lėšomis Rook
wood kapuose, dalyvaujant kun. 
Butkui ir būreliui tautiečių.

Velionis yra kilęs iš Gižų vals
čiaus, Vilkaviškio apskrities.

■B. Šidlauskas.

PAMALDŲ TVARKA
RUGSĖJO MĖNESIUI

Pamaldos už Tėvynę tautos 
šventės minėjimo proga ' įvyks 
rugsėjo 5 d. St. Benedict bažny
čioje 12 vai. 30 mln. Prieš pamal

das bus klausoma išpažinčių. (Cam- 
perdowne pamaldų nebus).

Iš vakaro — šeštadienį 4 d. nuo 
.7-8 vai. Išpažinčių klausys Tėvas 
St. Gaidelis St. Mary's katedroj 

kairėje pusėje ūž didžiojo altoriaus.
Rugsėjo 5 ir 19 d.d. lietuviškos 

pamaldos Bdnkstowne St. Bren
dans bažnyčioje 10 vai 30 mln.

Rugsėjo 12 d. pamaldos Cabra- 
mattos lietuviams Mt. Pritchard 
bažnyčioje 8 vai 30 mln.

Rugsėjo 26 d. 10 vai. pamaldos 
WerfthwortTivillėJ, St. Columba’s 
bažnyčioje

Rugsėjo 26 d. lietuviškos pamal
dos Wollongongo Katedroj 5 vai. 
vakare. Maloniai prlašomi visi tų 
apylinkių tautiečiai atsilankyti.

GRAŽIOS LIETUVIŠKOS
VESTUVĖS

Pereitą savaitę Camperdowno 
bažnyčioje susituokė Juozas Maks
vytis su Onute Danlškevičlūte. 
Jungtuvių apeigas atliko ir Jau
nuosius pasveikinęs laimingo šei
myninio gyvenimo palinkėjo kun. 
P. Butkus. Veni Creator giedojo 
J. Gaižausko vad. vyrų kvartetas 
(Gaižauskas, Batūra, Pažemėnas 

ir P. Nagys).
Daniškevičių namuose įvyku

siame vestuvių pobūvyje dalyvavo 
per 60 svečių, Jų tarpe keletas 
Jaunosios poros bičiulių iš Mel
bourne. Sveikinimo telegramas 
perskaitė pirmasis pabrolys Kože- 
niauskas.

Vestuvių nuotaiką skaidrino lie
tuviškos dainos, akordeono ir plokš, 
telių muzika.

O. Daniškevičifitė Sydnėjaus lie
tuviams pažįstama kaip deklama- 
torė Iš įvairių parengimų ir abu 
Sydnėjaus lietuvių choro nariai.

Pereitą aavaitę pavogtas šutų 
automobilis surastas. Jį buvo tik 
"pasiskolinę" mėgėjai svetimomis 
mašinomis pasivažinėti.

Canberra
X

TAUTOS ŠVENTĖ IR 
PENKMEČIO SUKAKTIS

Rugsėjo 8-toJl ir penkerių me
tų lietuvių bendruomenės įsikūri
mo Canberroje minėjimas bus 
švenčiama rugsėjo 11-12 dienomis.

Rugsėjo 11 d. balius Anslie Rex 
viešbutyje. Pradžia 7.30 vai. vak. 
Rugsėjo 12 d. 11 vai. iškilmingos 
pamaldos šv. Patricko bažnyčioje. 
Tuoj po pamaldų YWCA salėje 
oficialus minėjimas su paskaita ir 
menine dalim. Paskui bus šokiai ir 
bendra arbatėlė.

Baliuje, per pamaldas ir minėji
me girdėsime Br. Kiverio dvigubą 
mišrų kvartetą.'

LIETVIšKOS MUZIKOS 
KONCERTAS

Rugpjūčio 14 d. Canberros lie
tuviai turėjo retą progą pasiklau
syti lietuviškoos .muzikos iš plokš
telių. Dalyvavo apie trečdalis Can- 
borroje gyvenančių lietuvių. Kon
certą suruošė Anatomijos Insti
tuto auditorijoje ALB Apylinkės 
valdyba.

Daugiausia buvo grodama "Čiur
lionio” ansamblio ir solistų Bric- 
klehės ir Liepos įdainuotos plokš
telės. Koncerto proga surinkta £ 17. 
0.0 Vasąrlo 16 Gimnazijai.

Iš ALB Apylinkės valdybos plr- 
mln. A. čelčio patirta, Jog daro
ma žygių "Čiurlionio” ansamblio 
dainų koncertą iš plokštelių tran
sliuoti per ABC radijo stotį vi
sai Australijai, šitoks koncertas 
galės įvykti už 3-4 mėnesių, (p)

STEIGIAMAS “ŠVIESOS 
SKYRIUS

Rugsėjo 25 d. Canberros Caun- 
try Women Associaty klubo pa
talpose (Civic Centre) įvyks Sam
būrio šviesa steigiamasis susirin
kimas. Visi tautiečiai kviečiami 
dalyvauti. Iniciatoriai.

P-lę Onutę DANIŠKEVIČIŪTĘ 

ir

p. Juozą MAKSVYTI, 

sukūrusius šeimą, sveikina

J. Nagys.

MŪSŲ NAREI-

O. DANIŠKEVIČIŪTEI 
ir

J. MAKSVYČIUI, 

sukūrusius šeimą, linkime laimin
go gyvenimo.

Sydnėjaus Ateitininkai.

Adelaidė
ADELAIDĖS LIETUVIŲ 

SAVAITGALIO MOKYKLOJE
Šiais metais, dėka energingų, 

mokyklos Vedėjo p. Statničko Ir 
Tėvų Komiteto pirmininko p. Puo
džiaus iniclątyvos .mūsų lietuviš
ka mokykla įsikūrė naujose, tam 
reikalui pritaikintose patalpose.

Mokykloje dirba septyni prity
rę mokytojai ir vaikučių skaičius 
prašoko 60.

Malonu buvo ’stebėti mūsų Jau
nuosius, bešokančius liet, liaudies 
šoklus. Juos moko ir prižiūri p. 
p. Grėbliūnienė ir Lapšienė. Muz. 
Šimkus energingai laiko savo ran
kose dirigento lazdelę ir nepails
tami moko mūsų jaunuosius gra
žiųjų lietuviškų dainų.

Mokyklos Vedėjas, nors Ir iš
vargintas savo kasdieninio darbo 
į mokyklą atėjęs užmiršta visus 
vargus ir rodo gražios iniciaty
vos Ir energijos tvarkant mokyk
los reikalus. O tų rūpesčių ne
trūksta. Dėka Jo sumanumo, mo
kyklos darbas vyksta labai gerai. 
Mokytojai p.p. Andriušienė, Lap

šienė, Grėbliūnienė, Žakienė, Strau- 
kas, muz. Šimkus ir kun. Jatulis 
(^nokyklos globėjas), matydami 
mokyklos darbo vaisius, nesigaili 
nei laiko nei lėšų tam kilniam ir 
gražiam lietuviškam darbui.

Gi mūsų mokinukai taip pat 
rodo didelio susidomėjimo savąja 
mokyklą.

Ir šviesa ir tiesa,
Mūs žingsnius telydi

<j)
SANTVARO KAIMYNAI

ADELAIDĖJE
Adelaidės Teatro Mylėtojų Gru

pė rugsėjo 3 d. vaidina Iš St. 
Santvaro pjesės penkis sodžiaus 
gyvenimo vaizdus. Rež. Paulius 
Rūtenis.

— Moterų sekcija Adelaidės lie
tuvių valkams ir šiemet suruoš 
eglutę. Vaikučiams dovanėlėms 
pirkti ir kitokioms išlaidoms ap
mokėti reikalinga lėšų. Organi
zuojama loterija. Fantai loterijai 
bus renkami su aukų lapais ap
lankant tautiečius.

— ALB Adelaidės Apylinkės 
valdyba pradėjo darbą, paskaitų 
ciklą. Rugpjūčio 15 d. paskaitą 
"Baimė su autosugestija” skaitė 
V. Morkys. Rugpjūčio 29 d. apie 
džiovą ir j Jos gydymą — dr." 
šeštokas.

— Jau kuris laikas Adelaidės 
Valstybinėje ligoninėj guli buv. 
Apylinkės Valdybos pirm. V. Čep- 
liauskas.

Nors ir kamuojamas ligos, bet 
bet seka bendruomenės gyvenimą, 
kuriam Jis daug laiko ir jėgų sky
rė.

Adelaidės visuomenė jam linki 
greit pasveikti ir sustiprėti na- 
Jlems ateities darbams.

LIETUVIŠKI MUZIKOS KŪRI

NIAI PER RADIJĄ.

Rugsėjo 1 d. 9 vai. 15 mln., per 
ABC Adelaidės stotį 5 CL kame- 

I rinis vokalinis ansamblis “Adelai- 
I de Singers”,, dirig. Norman Chin- 
1 nėr, dainuos St. Šimkaus meistriš

kai Išplėtotą liaudies dainą “OŽE
LIS” (Billy—Great), kurio verti
mą į anglų kalbą padarė A. Ga
velis.

— Rugsėjo 10 d. 7 vai 45 min., 
per ABC Adelaidės stotį 5CL po
puliarios, muzikos “Moods and Me
lodies” audlcijos metu “Melodie 
Masters” orkestras su “Adelaide 
Singers”, dirig. Norman CHIN- 
NER, išpildys A. Kačanausko val
są “Siuntė mane motinėlė”, ku
rio muzikinį arranžementą paruo
šė J. Zdanavičius, o vertimą — 
A. Gavelis.

Yra tai neilgas, lengvesnio sti
liaus nuotaikingas kūrinėlis liau
dies dainos tema, originale para
šytas fortepionui Jį dažnai girdė
davome iš Kauno radijofono pia
nistės N. Dukstulskaitės išpildy
me.

VALSTYBINIAME RADIOFONE
Muzikas J. Zdanavičius jau ku

ris laikas dirba savo srityje Pie
tų Australijos Valstybinime Ra- 
dijofone. Tą darbą Jis gavo išlai
kęs reikalingus egzaminus jr nu
galėjęs europiečius bei australus 
muzikus — konkurentus.

Dirbdamas radijofone Jis neuž
miršta Ir lietuviškos dainos, kurią 
randa progos įsprausti į programą, 
tokiu būdu, populiarindamas mū
sų dainą ir muziką svetimtaučių 
tarpe.

J. Zdanavičiui linkime sėkmės.
— Rugpjūčio 17 d. savo kam

baryje rastas pasikoręs Jonas Za- 
gorskas, 42 m. amžiaus. Tą dieną 
velionis turėjo vykti į teismą, kur 
policijos buvo kaltinamas dėl eis
mo taisyklių nesilaikymo vairuo
jant mašiną neblaiviam stovy.

J. Zagorskas buvo rimtas žmo-1 
gus ir tik ši byla policijos teisme' 
tegalėjo būti savižudybės priežas
timi. Mašiną ir kitą Jo turtą per- Į 
ėmė valdžios organai. Tai antras1 
toks nelaimingas atsitikimas Ade- j 
Įsidėję (E.)

KREPŠINIS SYDNĖJUJ

“Kovas” — “Paratels" 38:29
Baigiant antrąjį ratą, .“Kovo” 

I-Ji susitiko su stipriausia Sydnė
jaus australų komanda, kuri šia
me turnyre ėjo be pralaimėjimo. 
Pirmasis šios komandos pralaimė
jimas buvo staigmena.

Pirmą puslaikį “Kovas” baigė 
savo naudai 22:15. Antram puslal- 
ky, australai nešltikėdami laimėti 
taktiniu, apgalvotu žaidimu, pėrė, 
jo j smarkų puolimą, bet ir tai 
nepadėjo. Mūsų vyrai buvo kovingi 
ir parodė tikrai gražų susižaidi- 
mą. Jų laimėjimas visiškai pelny
tas.

Labai gerai sužaidė R. Genys, 
kuris išnaudodamas labai sunkias 
metimų padėtis, pats vienas su
rinko pusę laimėtų taškų savo ko
mandai.

Prieš “Paratels” žaidė Ir taš
kus surinko Genys 21, Krlaucevi- 
čius 8, šutas 5, Koženiauskas 4, 
Vasaris ir Bačiulis po 0.

STALO TENISAS SYDNĖJUJE
“Kovas” pradėjo Sydnėjaus lie

tuvių žiemos stalo teniso turnyrą. 
Žaidėjai yra suskirstyti į A ir B 
klases. Turnyre dalyvauja 25 žai
dėjai. šiuo metu A klasėje Kar
pavičius iš 5 rungtynių neturėjo 
nei vieno pralaimėjimo.

Pasibaigus turnyrui "Kovo” va
dovybė yra numačiusi sudaryti pa
grindines vyrų Ir moterų koman
das, kurios pradės ruoštis Austra
lijos lietuvių stalo teniso pirme
nybėms, įvyksiančioms Kalėdų 
švenčių metu Australijos lietuvių 
sporto šventėje Melbourne. A.L.

•
— NSW valstijos mokyklų spor

to varžybose pirmąją vietą šuolyje 
į augštj laimėjo Rita Glionertal-
tė iš Bankstowno. Ji dalyvaus da
bar tarp valstijų įvyksiančiose Jau- 
■nių sporto varžybose. Rita yra 
Sydnėjaus Lietuvių Valkų Teatro 
Studijos uoli lankytoja. Ritai lin
kime sėkmės.

SPORTO KLUBAS KOVAS RENGIA

ŠOKIU VAKARA — PASILINKSMINIMĄ 
< i <

kuris įvyks š.Tn. rugsėjo 10 d., penktadienį,
MASONIC HALL, NEWTOWNE, STATION STR. 

Pulki naktinio klubo kapela, geras bufetas. 
Pradžia 7 vai. vak.

Sp. Kl. Kovas.
>«■»<><■»< 
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I
 DĖMESIO ’ DĖMESIO I
Prašom įsidėmėti mūsų naują adresą pasikeitusį nuo liepos 19 d.

Europietis specialistas optikas j
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių akinius. 

Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai. y

O P T O |Optical Service •••9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. Centr. 1819 
•j* Priešais Melbourno Town Hall.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS KOVAS 
maloniai kviečia atsilankyti j

ŠOKIU VAKARA ( c
kuris įvyks š.m. rugsėjo mėn. 4 d., šeštadienį, 

RAILWAY INSTITUTO SALĖJE 
(Prie centrinės gelež. stoties)

Pradžia 7 vai. vak. Gera muzika. Bufetas. •

Sp. Kl. “Kovas”.

— JŪSŲ FOTOGRAFAS —
Portretai: vestuvių—vaiku—sporto ir 

seimu grupiu 
COMERCINĖ' FOTOGRAFIJA

ALLAN STUDIOS
318 Smith Street, COLLINGWOOD, N.5. Vic, 
Telef.: JA 2026.

A. LININS
THE IMPERIAL

Lurline Street, KATOCMBA, Blue Mountains. •:?

| PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS
— VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE

Savininkas ED. VALEVIČIUS.

Puikioje vietoje, jvairus kambarių pasirinkimas. VIešbu- •:•: 
:į: tyje yra vietos 80-čiai žmonių. Geras maistas. Nuosavas va- 
S dovas, kuris aprodo svečiams gražiąsias vietos kalnų apylin- 

kės. Mandagus ir rūpestingas patarnavimas. Kainos įskaitant S 
butą, maistą, patarnavimus - £6.6.0 savaitei; žiemos metu Įį: 
- £ 5.10.0. Vaikams žymios nuolaidos. Dėl smulkesnių sąlygų 

•:į prašoma rašyti arba skambinti. Telef. Katoomba 523.
Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gra- §: 

į': žiausioje Australijos vietovėje.

EUROPIŠKA DELIKATESU KRAUTUVE
SELEMS PD., R E V E S B Y, (arti stoties) 

TELEF.: UY 9721
DIDELIS PASIRINKIMAS EUROPIŠKŲ GĖRYBIŲ

Importuoti ir vietiniai sūriai, grucė, varškė, taukai vanilijos

FUTBOLAS

‘ Vytis’* — "Pt Thistle” 0:1

Abi komandos yra vienodo pa
jėgumo. Todėl ir rungtynės rug
pjūčio 14 d. neatnešė didesnių 
staigmenų. Pirmas puslaikis bai
gėsi be rezultatų, nors abi koman
dos turėjo progų, tik Jas neišnau
dojo.

Antram puslaiky priešas įridi- 
n<> į "Vyties” vartus kamuolį Ir 
tai paskatino mūsiškius pasispaus
ti. Dėja, rungtynės baigėsi pra
laimėjimu.

Tenka pastebėti, kad prasidė
jus antram ratui “Vytis” dar nėra 
laimėjusi rungtynių. Čia tektų pa
kaltinti sąstato sudarinėtojus. Pir
miau tai atlikdavo L. Danisevičius 
su A. Kitu, bet pirmajam pasi
traukiu, šitą reikalą tvarko vie
nas Kitas. Žaidėjai nusiskundžia, 
dažnai iki šeštadienio rytą sužiną 
apie tai, Jog Jiems tą dieną reikės 
žaisti. Na, belaukiant kartais ir. 
alaus nugeriama.. I kas ir aikštė
je vėliau atsiliepia. w

Nepagirtinas paprotys mokėti 
žaidėjams už nustotas darbo va
landas. Tokiais atvėjais reiktų dir
bančiuosius nesutrukdyti nuo dar
bo o jų vieton paimti rezervo žai
dėjus, iš to būtų dviguba nauda: 
klubas sutaupytų pinigų, o jauniai 
įprastų augštesnėje klasėje žaisti. 
Neteisinga laukti, kol bežalsdami 
rezerve vyrai prapliks ir tik pas
kui bus įsileisti j pirmąją koman
dą.
Rezervas. "Vytis” — ’Pt. Thistle” 

3:5
Tą pačią dieną ir rezervo ko

mandų susitikime “Vytis” pralai
mėjo. ši komanda antrame rate 
vienas rungtynes yra laimėjusi.

KREPŠINIS ADELAIDĖJE
“Vytis” — “Seachllft”

Pirmose pusbalgminėse rungty
nėse jauniai užtikrintai laimėjo. 
Taškus pelnė: Karsteds 10, Dun
da 6, Lapšys 5, Rinkevičius 2.

Dar liko žaisti su pirmos — 
antros vietos pralaimėtoju.
“Vytis” — “Pt. Adelaide” 44:38

Rugpjūčio 19 d. “Vytis” lengvai 
laimėjo prieš "Pt. Adelaide”. Abie
jų komandų žaidimo lygis buvo tik 
vidutinis. Geriausias buvo Urnevi . 
čius — "Vyties” kapitonas ir tre
neris. Taškus pelnė: Urnevičius 
18, Petkūnas 7, Visockis 6, Gurs- 1 
kis 4, Jaciunskis 5, Pyragius 4.

EDAS.

“VYTIES” FUTBOLININKŲ

SUSIRINKIMAS

Rugpjūčio 22 d. įvyko “Vyties” 
futbolo sekcijos susirinkimas, ku
riame teatsilankė tik apie pusė 
narių.

Susirinkimą atidarė sekc. sekr. 
E. Taparauskas. Vėliau Jis buvo 
pakviestas ir susirinkimui pirmi
ninkauti. Sekretoriavo Jurgaitis.

E. Taparauskas padarė trum
pą valdybos pranešimą. Kasos sto
vį referavo B. Nemeška.

Sekcijos valdybai atsistatydinus, 
susirinkimas išrinko laikinę val
dybą iš trijų asmenų. Vėliau val
dyba bus papildyta ar naujai per
rinkta. Tai turės nutarti visuoti
nis susirinkimas.

Naują sekcijos valdybą sudaro 
St. Relvytis, J. čėsna, E. Tapa
rauskas. Valdybos adresas: 22 Mel
bourne Str., North Adelaide.

Edas.
KREPŠINIS GEELONGE

“Vytis” II — “East Rovers”
39:37 (22:13)

B klasėje "Vytis” ąustlprėjo ir 
šias rungtynes prieš stiprų prie
šą laimėjo pelnytai. “East Rovers” 
komanda lentelėje užima trečią 
vietą, žaidė ir taškus pelnė: Palais
— 10, Jomantas — 6, Brenelzeris
— 17, Zinkevičius — 6, Llpšys Ir 
Starinskas — 0.

lazdelės, šafranai, kardamonal ir kt.

Šprotai, kilkės, sardinės ir kiti žuvies konservai. Rūkyti unguriai.

PRISTATOMA I NAMUS: Herne Bay, Yagoona, Bass Hill ir 

kitus priemiesčius aplink Bankstownq.

Brookvale alus tuzinais.
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