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SYDNfiJUS, 1955 m. vasario 16 d.

LAISVĖ
Daug minčių sifcella. kiekviesain 
lietuviui Vasario šešioliktoji. Ta
čiau laikas Ir kasdienybė daug ką 
užtriną. Ir toji pati vasario 16-ji 
gal būt ne vienam pasidarė kas
dieniška Ir banali. Tiesa, gausiai 
mes susirenkame šios dienos paini-: revoliucijos Rusijoje, kuri, deja, 
nėti, tačiau kažin, ar kiekvienam tautai neatnešė norimų rezultatų, 
yra aiški šios dienos prasmė. Te- Kaip tik dėl to ir šiandie, po dau-
ko girdėti ta proga daug paskaitų 
ir beveik visi tuo pačiu pedagogl-l 
nlu tonu minėjo tą patį: šią dieną, 
tokiais ir tokiais metais, buvo pa
skelbta Lietuvos nepriklausomybėj 
Po to seka tik platesnis arba slau- j 
resnis dėstymas, kaip buvo prie 
to prieita: Jeigu kariškis kalba,I 
jis pabrėžia nepriklausomybės ko-Į 
vas, mūsų kariuomenės narsą, jei
gu politikas, jis nušviečia kiaušy- i 
tojui ano meto politinę situaciją 
bei Lietuvos padėtį politiniame fo. j 
rūme ir t.t. Paprastai j šią dieną 
žiūrima kaip į istorinį faktą, ku- I 
ris geriausiu atveju mūsų dabar
ties žmogui tegali tarnauti kaip
istorinls pavyzdys, iš kurio gali
me pasimokyti tėvynės meilės, 
narsumo kovose ir kitokių patrio
tinių dorybių. Tačiau tesuminint 
tik istorinius faktus ir neatskleid
žiant šios dienos pačios giliosios 
prasmės, keliai šakojasi: istorija 
nueina sau, o mes irgi sau, daž
nai nerasdami tiltų tarp praeities 
ir dabarties. O toks tiltas ir yra 
šios dienos prasmės gilusai įsi
sąmoninimas. čia mes matome, 
kad nesame tik'dabarties liudyto
jai, bet mumyse yra lygiai gyva 
praeitis, kaip Ir šioji diena, kad 
mes esame pašaukti realizuoti tą
sias tautos Idėjas ir troškimus, 
kurie savo šaknis turi labai toli 
praeityje. Vasario šešioliktoji yra 
vienas iš tų galingų simbolių, ku
ris mūsų akyse yra ne kas kita, 
kaip Laisvės simbolis, čia 
Ir glūdi šios dienos prasmė. Pa
liekant nuošaliai visas tas kovas 
ir laimėjimus kaip buvo prieita 
prie to, kad ši diena pasidarė Isto
rinė mūsų tautai, pravartu šiandie 
valandėlei stabterėti ties šiuo klau
simu: ką reiškia tautai laisvė ir 
kuo mes šiandie grindžiame savo 
laisvės siekimą?
Paminėdami tautos laisvę, mes 
tuoj savo vaizduotėje sukuriame 
išorines Ir, galima sakyti, atsitik
tines formas: sava valdžia, ka
riuomenė Ir t.t. Tačiau tautos lai
svė reiškia daugiau, negu nepri
klausoma valstybė. Valstybė tėra 
tik formines apybraižos, bet ne 
esmė. Tauta, kaip gyvas žmonių 

vienetas, ne tik gamina materialines 
vertybes, bet taip pat kuria savo 
kultūrą, čia ir glūdi tautos egzis
tencijos šaknys. Kultūra visokia 
prasme yra žmogaus kūrybinių ga
lių rezultatas. Iš kitos pusės kiek
vienai kūrybai pagrindinė sąlyga 
yra laisvė. Tuo pačiu ir kultūrai 
ugdyti bei plėtoti laisvė yra būti
na. Be laisvės, tautos kultūros plė
totė bus sustabdyta, o pati tauta 
uždus. Taigi, tautos laisvė yra ne 
kas kita kaip niekeno nevaržomas 
tautinės kultūros kūrimas, kurioje 
Ir per kurią pati tauta realizuo
jasi. Vadinasi, tautai laisvė yra 
vienas iš esminių dalykų. Tiesa, 
JI, t.y. laisvė, lygiai kaip ir as
menine prasme, nėra tikslas, bet 
visados tik priemonė, kaip įrankis 
tikslui siekti. Lygiai kaip ir žmo
gui duona nėra tikslas, bet tik 
priemonė išlikti gyvam, kad jis 
gyvenime realizuotus!.
Valstybinės Institucijos yra ga. 
lingas veiksnys tautinės kultūros 
plėtotėje, tačiau yra pavyzdžių is. 
torijoje, kad jis šiame reikale dau
giau kenkė, negu pagelbėjo. Te

klais atvejais, kur valstybės ir 
tautinės kultūros Interesai kry
žiavosi, visados prieinama prie re
voliucijų. Už tai kalba ir liudija 
daug istorijoje žiaomų revoliucijų, 
neišskiriant, aišku, net ir spalio

giau kaip trisdešimt metų, visa 
rusų tauta, lygiai kaip Ir kitos 
sovietų pavergtos tautos, stovi re
voliucinėje stadijoje su valstybe. 
Nuolatinės deportacijos, suėmimai 
ir visa kita liudija, kad Rusijoje 
revoliucija dar nepasibaigė. Ir gal 
būt tai yra J>ats ryškiausias pa
vyzdys istorijoje, kaip tauta ko
voja už savo laisvę prieš savo val
džią. Taigi tautinė laisvė. Kiekvie
nas tautos sąmoningas narys už ši
tą laisvę angažuojasi visu savimi, 
Ir kovodamas už laisvę jis žino, kad 
tuo gina savo tautos kultūrą ir 
tuo pačiu laidoja jos tolimesnę eg
zistenciją. šios laisvės vardan pa-
kėle ranką prieš kryžiuotį Ii- gu
dą senovės lietuvis, tuo pačiu tiks
lu kovėsi savanoris, realizuodamas 
vasario šešioliktosios deklaraciją, 
lygiai ir šiandie desperatinėje ko
voje krinta Lietuvos miškuose par. 
tizanas. Visiems mūsų tautos is
torinėje perspektyvoje galioja vie
nas Ir tas pats idealas — tautos 
laisvė. Nemažiau šis idealas saisto 
ir šiandie mus. Jeigu mes einame 
į minėjimą, tai ne dėl to, kad pa
sigėrėtume mūsų praeities didvy
riais arba papildyti jau Iš atmin
ties slysatnčlų istorinių žinių, bet 
visų pirmai patys angažuo
tis tai neatlyžtamal kovai, kuri 
neišvengiama, jeigu norime, kad 
tauta išliktų gyva. Mes čia renka
mės ne savo patriotiškumui pade
monstruoti, bet registruotis sava
noriais, kaskart atnaujinti prie 
saiką ir Ištikimybę, kad mes ne- 
išduosime savos tautos ir jos ide
alų.
Kai paskaitai ar išgirsti, kad mes 
per dvidešimt nepriklausomybės 
metų įrodėme savo valstybinį su
brendimą, pravedėme socialios re. 
formas, kurios gali būti pavyzdžiu 
ir ne vienam, iš didžiųjų, kad mes 
savo ekonominiu susitvarkymu bei 
gamyba jeigu nepralenkėm, tai 
tikrai atsistojom šalia visos eilės 
kitų kultūringų kraštų, ir todėl 
mes esam verti laisvės, kurios mes 
šiandien šaukiamės, apima liūdnu
mas. Argi laisvė privalo įrodymų? 
O jeigu privalo, tai ar tokių? Vie
nintelis galiojantis įrodymas yra 
tas, kad mes esame ir tos laisvės 
siekiame, bet ne kaip malonės, o 
kaip savo teisės. Ir jeigu koks nois 
liudijimas mūsų laisvės byloje ga
lioja, tai tik kraujo liudijimas. Ir 
mūsų pačių kraujas. Liedami krau
ją mes kaip tik liudijame mūsų 
pačių tautinį sąmoningumą ir tuo 
pačiu pabrėžiame savo teises į lais
vę. Medžiagines gerybes mes gali
me gaminti ir nelaisvėje. Tačiau 
nelaisvėje mes negalime plėtoti sa
vo kultūros, nes mums prievarta 
užmetama kita kultūra, kuri mus 
dusina. Taigi ne politinis subren
dimas, ne ekonominės vertybės yra 
mūsų tautos gyvastingumo bei jos 
laisvės laidas, bet mūsų pačių tau
tinis sąmoningumas ir ryžtas tą 
laisvę bet kokiomis priemonėmis 
atgauti. Kitokio kelio nėra! Paga
liau kam gi mes skundžiamės? Ar 
daug mes galime tikėtis iš tų, ku
rie kalba apie tautų laisvą apsis
prendimą bei demokratinius prin
cipus, gi praktikoje kultyvuoja tą 
patį imperializmą? Prisiminkime 
tik Anglijos ir, pagaliau, Prancū
zijos kolonijų politiką.

DAIL V. RATAS—RATAISKIS SMŪTKELIS.

Nauji vadai Kremliuje
PASITRAUKĖ dov. SĄJUNGOS MIN. PIRMININKAS MALENKO
VAS. JO VIETON ATĖJO MARŠALAS BULGANINAS. KRUŠČE 
VAS GALINGIAUSIAS ŽMOGUS KREMLIUJE. LAUKIAMA KIE-’ 
TESNĖS SOV. SĄJUNGOS UŽSIENIO POLITIKOS. TAI JAU AIŠ
KĖJA Iš MOLOTOVO IR MARŠALO KONIEVO KALBŲ.

Vasario 8 d.) Sov. Sąjungos mi- 
nisteris pirmininkas Georgi Malen
kov įteikė pareiškimą Augščiau- 
slos Tarybos suvažiavimui, prašy
damas atleisti jį iš ministerio pir
mininko pareigų. Savo pareiškime 
Malenkovas prisipažino, kad dėl 
stokos patyrimo, nesugebėjęs pa
reigų atlikti, kas turėję neigiamos 
įtakos visam vidaus darbo vadova
vimui, bet ypač jis kaltas jaučią
sis dėl bankroto atmes ūkyje. Jis 
prisipažino, kad dėl nesugebėjimo 
vadovauti jis netinkąs būti ininis-

Pasaulio istorijoje nėra žinoma 
atsitikimo, kad kas garuoju grą
žintų arba dovanotų kitai tautai 
laisvę. Mažiausiai to galime tikė
tis Ir dabar. Visos tautos, kurios 
išsilaikė, jos savo laisvę ir egzis
tenciją pirko savo kraujo kaina. 
Tauta, kuri taupo savo kraują, yra 
sau pati pasirašiusi mirties spren
dimą. štai dėl ko dar kartą noriu 
priminti pirmiau iškeltą mintį: 
Vasario šešioliktoji mums nėra 
vien istorinio minėjimo diena, ku
rios proga mes tiktai renkamės 
pademonstruoti savo patriotišku
mą, bet visų pirma, tą dieną tu
rime vis išnaujo angažuotis ir 
prisiekti savo kritusių brolių var
du, kad mes sąmoningai ir laisvai 
renkamės jų dalią. Tik su tokiais 
paprastai ir skaitosi kiti. Teisin
gas buvo C.P. Romulo, Filipinų 
atstovas Jungtinėse Tautose, atsa
kydamas į Višinskio mestą Ironiją, 
esą, ką gali šiandie mažiukai: “Mes 

I nebijome pasakyti didiesiems tie- 
I sos į akis”. Ir tikrai, nes liudyti 

tiesą yra daugiau ir prasmingiau, 
negu demonstruoti savo brutalią 
jėgą. Mažosios tautos visados buvo 
ir yra pasaulio sąžinė. Ir mes 
esame jų skaičiuje, kas reiškia, 
jog stovime teisiųjų pusėje.

VINCAS KAZOKAS.

teriu pirmininku.
Augščiausia Taryba jo atsistaty

dinimą vienbalsiai priėmė.
Nauju mlnlsteriu pirmininku pa

skirtas maršalas Nikolai Bulga
nin.

Atsistatydinimas visus 
nustebino

Malenkovas, kuriam pasisekė 
likviduoti Beriją, iš šalies atrodė, 
jog tvirtai sėdi balne. Bet kova 
dėl valdžios nebuvo baigta — ji 
niekada ten ir baigtis negaji. Ta
čiau netikėta, kad Malenkovas bū
tų išstumtas jau dabar, jeigu iš
viso artimiausiu laiku galėjo būti 
pašalintas. Todėl, kai Augščiau- 
si<>s Tarybos suvažiavime, kuriame 
dalyvavo ir Mlenkovas, buvo per
skaitytas jo atsistatydinimas, visi 
buvo sukrėsti. Dabar tik spėlioja
ma, koks likimas laukia buv. mi
nister! pirmininką, nes, paprastai, 
Iki šiol Sov. Sąjungoj nė vienas 
galingasis savo noru nėra pasit
raukęs; aišku tad, kad ir Malen
kovas buvo priverstas atsistatydin
ti. Kas gi už jį buvo galingesnis? 
Atsakymas vienas: Nikita Kruš- 
čevas, ukrainietis angliakasis, iš
kopęs j pirmuosius kom. partijos 
sekretorius. Kruščevas neturi jo
kių pareigų vyriausybėje, bet bū
damas pirmuoju partijoje, savo 
rankose turi didžiausią valdžią. Al
bus teisiamas Malenkovas? Visaip 
spėliojama. Vieni mano, kad Kruš
čevas , nežiūrint į tai, kad Malen
kovas yra jo sesers vyras, bet no
rėdamas savo prestižą išsaugoti, 
bus priverstas Jį atiduoti teismui. 
Kiti mano, kad Malenkovas tik vė
liau bus likviduotas, šiandien tiek 
težinoma, kad Malenkovui yra pa
vesta vadovauti vandenilio ir ato
mo energijos stotims, kurių, kaip 
giriasi sovietai, turi net keletą.

Patrankos ir sviestas
Malenkovas, kaip ir nesenai pa

sitraukęs Mikoyanas, buv. ilga
metis užsienio prekybos ministe- 
ris, atstovavo nuomonę, kad rei
kia duoti sovietų liaudžiai daugiau 
būtino reikalingumo prekių. O ši
tai galima buvo padaryti ginklavi
mosi ir sunkiosios pramonės sąs
kaitom Gi Kruščevas, Bulganinas 
Ir kiti galingieji buvo už tai, kad 
liaudis gali ir toliau vaikščioti su
veržtais diržais, gyventi kelios šei. 
mos viename kambaryje ir vilkėti 
“marškoniais”, bet reikia stiprin
ti sunkiąją pramonę ir spartinti 
ginklavimąsi. Todėl, Malenkovui 
“pasitraukus”, ir sakoma, kad so
vietų liaudis vietoj sviesto gaus 
patrankų.

Keisis užsienio politika?
Malenkovas siekė kooegzistenci- 

jos — sugyvenimo su vakarais. Jo 
pollitka buvo "minkšta ir švelni” 
kapitalistinio pasaulio atžvilgiu, 
palyginus su ta, kurią vykdė Sta
linas. Dabar, manoma, bus grįžta
ma prie stalininės užsienio politi
kos: kieta laikysena su Vakarais, 
kariniai stipri Sovietų Sąjunga, 
nes ginkluotas susikirtimas su ka
pitalistais, esą, neišvengiamas, sie
kiant pasaulinės revoliucijos ir 
dominavimo.

Užsienių reikalų ministerls Mo
lotovas ir maršalas Konievas, So
vietų Sąjungos Augščiausios Ta
rybos suvažiavime, kuris 6 dienas 
vyko Maskvoje, Ameriką Išvadino 
agresorium ir vis pabrėžė, kad So
vietų Sąjungos karinė galybė yra 
nepalaužiama. Molotovas reikala
vo, kad Amerika tučtuojau ati
trauktų savo ginkluotas pajėgas 
iš Formozos ir ją supančių salų, 
nes Formoza priklausanti Kinijai.

Tikra yra tai, kad Sovietų Są
jungoj raudonoji armija įgauna 
daugiau svorio Ir įtakos užsienio 
politikos klausimuose. Manoma, kad 
Maskva stengsis glaudžiau bendra
darbiauti su Kom. Kinija, o šiai 
sustiprėjus mėgins “veiklą vysty
ti” Europoje.

EVAKUACIJA EINA 
PLANINGAI

Tachan (200 mylių nuo Formo
zos) salos evakuacija eina planin
gai. Pirmiausiai išgabenta apie 
16.000 civilių. Jau pradėta per
plukdyti į kitas salas ir čiankai* 
šėko kariai. Evakuaciją vykdo Ki
nijos nacionalistų ir amerikiečių 
laivai, saugant juos Amerikos ka
ro laivams ir lėktuvams.

Vienam amerikiečių žvalgoma
jam lėktuvui atitolus apie 16 my
lių nuo Tachan salos Ir priartė
jus prie komunistų okupuotos sa- 
liukės komunistų priešlėktuvinė 
artilerija atidarė ugnį Ir lėktuvą 
numušė. Lakūnus išgelbėjo nacio
nalistų kiniečių laivelis. Kitą pa
truliuojantį amerikiečių lėktuvą, 
kada jis nutolo nuo pagrindiniu 
pajėgų, apšaudė komunistų prieš
lėktuvinė gynyba, bet šis lėktuvas 
laimingai, nors ir skylėtas, grįžo 
į savo bazę. JAV septintojo laivy
no vlceadmirolas Pride pareiškė, 
kad lėktuvai buvo klek nuklydę Ir, 
galimas dalykas, buvo užskrldę 
virš Kinijos teritorijos- JAV pajė
gos nesiims jokių žygių.
• Amerikos senato užsienio 

reikalų komitetas patvirtino For
mozos gynybos sutartį 11 balsų 
prieš 2. Pagal šią sutartį Ameri
ka įsipareigoja ginti Formozą.

RAUDONIEJI KINIEČIAI
DAROSI NUOLAIDESNI

JAV užsienių reikalų ministeri
ja studijuoja naująjį kom. Kinijos 
mln. pirm. Chou En-lai atsakymą 
Jungtinėms Tautoms dėl Formo
zos. Kom. Kinija vis dar nesutin
ka pradėti pasitarimus Jungtinėse 
Tautose, bet pastarasis atsakymas 
daug švelnesnis. Esama nuomonės, 
kad ginčas bus galima likviduoti 
be karo.

AZIJOS GYNYBOS REIKALAI

Londone posėdžiaują Britų im
perijos ministerial pirmininkai, 
spec, posėdyje, dalyvaujant D. 
Britanijos, Australijos, N. Zelan
dijos ir Pakistano ministeriams 
pirmninkams, aptarė Pietų — Ry
tų Azijos gynybos praktišką pla
ną ir1 sutarė, kad vienas šio plano 
elementų yra Malajų saugumo pa
tikrinimas.

Malajų gynyboje dalyvaus Aus
tralija ir N. Zelandija. Pradžio
je šios valstybės pasiųs į Malajus 
savoj aviacijos dalinius.

Maršalas Žukovas — 
naujas gynybos ministeris

Užbaigiant suvažiavimą Augš
čiausia Taryba patvirtino maršalo 
Georgi Žukov paskyrimą Sov. S- 
gos gynybos ministeriu. Šį postą 
iki šiol turėjęs Bulganinas.

Marš. Žukovas yra vadovavęs 
raudonąją armiją užimant Ber
lyną it ilgesnį laiką buvo Sov. S- 
gos vyr. kariniu vadu Vokietijoj. 
Jis gerai pažįstamas su preziden
tu Eisenhoweriu, kuris apie Žuko
vą, kaip karo vadą labai gerai 
atsiliepia. Eisenheweris, Iš Vokieti
jos grįžęs į Ameriką, Žukovą bu
vo kvietęs atvykti į JAV. Šituo1 
kvietimu sovietinis maršalas ne
pasinaudojo, bet jį prisiminė da
bar, perėmęs krašto gynybos mi
nisteriją. Ar jį ir dabar kvies Ei- 
senhoweris, kaip JAV prezidentas 
— kitas klausimas. Spaudos kon
ferencijoj vienam žurnalistui šį 
klausimą iškėlus, prezidentas pa
reiškė, jog Jis turįs tai apsvars
tyti su savo patarėjais.

1



2 MOŠŲ PASTOGĖ 1955 m. vasario 16 d.

TRYS LIETUVOS PREZIDENTAI
A. SMETONA
(PRELEGENTAS STEPAS 

KOVALSKIS)
Lietuvai pasiskelbus nepriklau

soma valstybe, Respublikos prieša
kyje atsistojo Antanas Smetona
— pirmasis ir paskutinysis prezi
dentas.

Užulėnio ūkininko sūnus, A. 
Smetona buvo ne tik gabus ir 
darbštus, bet Ir gerai pasirengęs 
didelėms ir atsakingoms valstybės 
prezidento — kūrėjo pareigoms. 
1902 m. baigęs Petrapilyje teisės 
mokslus, grįžęs Lietuvon apsigy
veno Vilniuje ir visa siela atsida
vė visuomeniniam darbui. Taigi, 
1918 metais, kai reikėjo pradėti 
kurti valstybę, stingant patyrusių 
žmonių, neturint kariuomenės, be 
lėšų ir priešams krašte šeiminin
kaujant, valstybei vadovauti ir bu 
vo išrinktas A. Smetona. Jis šias 
pareigas ėjo iki 1920 metų — 
Steigiamojo Seimo susirinkimo.

Nustojęs eiti prezidento pareigas, 
A. Smetona kurį laiką lyg ir nuo
šaliau stovėjo nuo valstybinio— 

politinio darbo, daugiau atsidėda
mas publicistikai ir skaitydamas 
filozofijos kursą universitete. Bet 
jau 1921 m. jis vadovauja Lietu
vos delegacijai nustatant Lietuvos
— Latvijos sienas, o 1923 m. ats
tovauja Lietuvą derybose su Ali- 
jantals dėl Klaipėdos krašto. Ypač 
šiuo antruoju atveju A. Smetonos 
patirtis ir taktas daug padėjo toje 
keblioje byloje.

Nuo 1920 iki 1926 metų seime 
daugumą turėjo Krikščionių De
mokratų blokas, bet 1926 metais 
seimo rinkimus laimėjo Valstie
čiai Liaudininkai. Tačiau jie ap- 
soliučios daugumos neturėdami 
vieni valdyti negalėjo ir sudarė 
koaliciją su Soc. Demokratų par
tija. Savo pozicijai sustiprinti vy
riausybė dar turėjo dairytis tauti
nių mažumų paramos. Tokia padė
tis vyriausybę vertė daryti nuo
laidų tautinėms mažumoms, ypač 
lenkams. Vyriausybė gal kiek “at
leido vadžias” Ir mažumos bei ko
munistinis elementas, kuris šiaip 
Lietuvoje nebuvo skaitlingas ir 
negalėjo sudaryti pavojaus, betgi 
jausdamos užnugarį svetur, pra
dėjo kelti galvas ir net viešai de
monstruoti. Padėtis daug kam kėlė 
susirūpinimo ir 1926 m. gruodžio 
17 d. kariuomenė vienos nakties 
perversmu pašalino Respublikos 
vyriausybę. Perversmą rėmė Kr. 
Demokratų ir Tautininkų partijos.

Reikėjo sudaryti nauja vyriau
sybė. šiuo sunkiu momentu Lietu
vos valstybės vairas vėl buvo pa
tikėtas Antanui Smetonai.

Kiekvienas perversmas, kaip ra
miai jis bepraeitų, visados yra la
bai rizikingas. Tad prisiimti visą 
atsakomybę prieš tautą ir istoriją 
tokiu momentu galėjo tik tas, ku
ris giliai buvo atsidavęs tautos rei
kalams ir gerai suprato padėtį. A. 
Smetona paėmė prezidento parei
gas tikėdamasis tautos pritarimo. 
Valstybės gyvenimas įėjo į norma, 
lias vėžes, nes tauta suprato, 
kartais reikia atisisakyti ir 
kurių laisvių, ypač kai jomis 
ri pasinaudoti pirmoje eilėje 
stybės priešai.

Suprantama — buvo ir nepaten
kintų. Bet šiandien, žvelgdami j; 
mūsų nepriklausomą gyvenimą iš 
15 metų perspektyvos, matome/ 
kiek teisus buvo A. Smetona, rei- į 
kalavęs susiklausymo ir darnaus savo uolumu pasireiškė kaip lletu- 
darbo. Valstybė buvo jauna ir silp- ' ir
na — nelaikąs buvo vidaus gin
čams Ir eksperimentams.

Pastovi vidaus politika užtikri
no ramias kūrybos ir darbo sąly
gas. Deja, nebuvo lemta mūsų tau
tai ilgai džiaugtis laisve. 1939 m. 
kilęs II Pasaulinis karas palietė 
ir mus, o 1940 m. raudonoji ar
mija okupavo Lietuvą — Laisvoji 
Lietuvos Valstybė žlugo.

Pskutlniu momentu prezidentas 
Antanas Smetona suspėjo pasi
traukti į užsienius Ir nuvyko į 
JAV. Daug kas tą jo žygį kriti
kavo arba ir tebekritikuoja, bet, 
aš manau, kad prezidento pasitrau
kimas Iš Lietuvos tuo metu tik 
dar kartą įrodė jo politinį Ir vals
tybinį subrendimą. Jis suprato, 
kad jo pareiga yra kovoti už savo 
tautos laisvę ir geriausiai tai at
likti galima esant laisvėje. Mirtis 
išplėšė jį mums dar nesulaukus 
to laiko, kada jis, kaip teisėtas

kad 
kai
no-
val-

? JUOZAS ALMIS JŪRAGIS.

Jaunosios Lietuvos Respublika, 1918 m. vasario 16 d. pakilusi gy. 
venimui, apsisprnedė už demokratišką santvarką.

Visą nepriklausomybes laikotarpį Lietuvos valstybes priešakyje 
stovėjo Respublikos prezidentas. Jų buvo trys:

ANTANAS SMETONA, ALEKSANDRAS STULGINSKIS, 
DR. KAZYS GRINIUS.

Šiandien visi trys mūsų Respublikos prezidentai yra mirę ir visi 
mirė tremtyje. Aleksandras Stulginskis mirė išvežtas Sibiran, Anta
nas Smetona ir dr. Kazys Grinius Amerikoje.

Daugis, ypač jaunesnieji, gal ir neprisimename šių trijų mūsų 
valstybės vyrų, turėjusių skirtingas pasauležiūras ir politinius įsiti
kinimus, bet visą savo gyveninių su didele meile ir pasišventumu dir
busių dėl Lietuvos laisvės atstatymo, nepriklausomybės išlaikymo ir 
gražesnės ateities savo tautai sukūrimo.

Sambūris šviesa Sydnėjaus skyrius pereitais metais surengė fo
rumą, kur prelegentai (S. Kovalskis, J. Almis Jūragis ir V. Saudar
gas) apžvelgė mūsų respublikos prezidentų gyvenimą, jų politinį ir 
visuomeninį darbą, charaktrizavo juos kaip žmones ir valstybininkus, 
čia tų referatų santraukos.

Lietuvos prezidentas, būtų galėjęs 
tarti savo žodį ir pilnai pasireikš
ti tarptautiniame forume Lietuvos 
bylų ginant. Ir ne tik mums, bet 
Ir visoms Baltijos tautoms jis bū
tų galėjęs duoti tai, ko niekas 
kitas šiandien negali duoti.

Antanas Smetona tragiškai mi
rė 1944 m. rugpjūčio mėn. 10 d. 
Amerikoje.

1918-1940 metai — gal pats švie
siausias mūsų tautos Istorijoje lai
kotarpis. Šiam laikotarpiui gilų 
įspaudų paliko A. Smetona — jo 
darbai Ir idėjos labai žymiai pa
veikė valstybės Ir tautos gyveni
mų. Jis galima pavadinti Tautos 
Mokytoju.

Al.. STULGINSKIS
(PRELEGENTAS
J.A. JŪRAGIS)

visų nepriklausomos LietuvosIš 
prezidentų Aleksandras Stulgins
kis yra mažiausiai pažįstamas as
muo. O tačiau jis neužsitarnavo 
būti pamirštas, nes Jo politinė 
veikla atsistatančios Lietuvos gy
venime buvo svarbi Ir dideliai 
reikšminga. Kilęs iš paties žemiau
sio liaudies luomo, Stulginskis 
prasimušė į pirmųjų valstybės vy
rų eilę ir visų savo energiją pa
šventė lietuvių tautos labui tuo 
metu kada ji siekė laisvės, socia
linio teisingumo, ekonominės gero
ves Ir savo vietos laisvųjų pasau
lio valstybių tarpe.

Aleksandras Stulginskis gimė 
1885 m. vasario mėn. 27 d. Autai lų 
kaime, Kaltinėnų vai. Tauragės 
apskr. dvaro kumečio šeimoje- 
Kaip šešioliktas kumečio šeimos 
valkas, Aleksandras nuo pat mažų 
dienų patyrė vargą, skurdą Ir pa
žeminimą. Tas jaunystėje patirtas 
vargas užgrūdino jo valią Ir įdie
gė pasiryžimą siekti geresnio ry
tojaus. Suaugusių savo brolių pa
dedamas Stulginskis baigė pradžios 
ir vidurinę mokyklą ir įstojo Že- I 
maičių kunigų seminarijon. Ją 
baigęs, teologijų studijavo Insbru- 
ko universitete, bet kunigu jis ne
pasidarė. Jis apsisprendė, kad anų 
laikų Lietuvai labiau reikalingi 
katalikai pasauliečiai Inteligentai, 
negu kunigai ir dėl to pasirniko 
pasauliečio kelią. Halės universi
tete baigęs agronomijos mokslus 
Stulginskis 1912 m. grįžo į Lie
tuvą ir buvo paskirtas Trakų 
apskrities agronomu, čia jis visu

pabaigos M. Šleževičiaus krašto 
gynimo mlnisterių kabinete Stul
ginskis ėjo ministerio pareigas. 
1920 m. Steigaimojo Seimo atsto
vų Išrinktas Seimo pirmininku, 
pagal laikinės konstitucijos nuos
tatus, valdė kraštą kartu eidamas 
ir prezidento pareigas. 1922 m. 
galutinei konstitucijai įsigaliojus 
pirmojo seimo buvo išrinktas Res
publikos prezidentu Ir vadovavo 
valstybės politiniam gyvenimui iki 
1926 metų.

Kas yra arčiau susipažinęs su 
ano laikotarpio politine padėtimi 
ir žino kokiais sunkiais keliais 
lietuvių tauta ėjo į laisvę, tas tik 
supras koks milžiniškas darbo ba
ras politikos laukuose Stulginskiui 
teko išvaryti. Aleksandro Stulgin
skio prezidentavimo laikais atsiti
ko visi didieji mūsų valstybės įvy
kiai: 1. Karas su lenkais ir byla 
Tautų Sąjungoje dėl Vilniaus kraš
to, Klaipėdos klausimas ir 
byla su Ambasadorių Konferenci
ja Tautų Sąjungoje, 3. Lietuvos 
pripažinimas de facto ir de jūre. 
ir priėmimas į Tautų Sąjungą, 4. 
Demokratinės Konstitucijos sudary
mas, 5. Žemės reforma, 6. Savos 
valiutos — lito įvedimas. Kadangi 
Stulginskis kietai prižiūrėjo savo 
vyriausybės Ir mlnisterių darbą, 
aišku, kad visuose šiuose reikaluo
se daug reikšmės ir įtakos turėjo 
jo asmuo ir politinis patyrimas.

K. GRINIUS Laisves Šventei

vio ūkininko švietėjas ir patarė
jas. Tuo metu jis parašė eilę po
puliarių knygelių ūkio klausimais 
ir pradėjo bendradarbiauti tuome
tinėje lietuviškoje spaudoje.

Kilus pirmam pasauliniam karui 
Stulginskis persikėlė į Vilnių, kur 
buvo politinio ir kultūrinio lietu
vių gyvenimo centras. Vilniuje 
Stulginskis įsijungė į pedagoginį, 
visuomeninį Ir politinį darbą. Jis 
ir mokytojų seminarijos direkto
rius, ir nukentėjuslems nuo karo 
šelpti komiteto narys, ir tremti- 
niams Iš Rusijos grąžinti komiteto zidento 
pirmininkas. Lietuvos atstovų kon
ferencijos Vilniuje 1917 m. išrink
tas į Lietuvos Tarybą kaip tos 

tarybos narys pasirašė 1918 m. Va
sario 16 d. aktą, kuriuo Lietuva 
buvo paskelbta nepriklausoma vai. 
stybe. Vienas iš Krikščionių De
mokratų partijos vadovaujančių

(PRELEGENTAS
VACLOVAS SAUDARGAS)

Kazys Grinius gimė 1866 me
tais Marijampolės apskrityje, ūki
ninko šeimoje.

Kada K. Grinius gimė, Lietuva 
buvo Rusijos pavergta — jos im
perijos dalis. Ir Rusija tada buvo 
galinga. Caro valdžia jautėsi tvir
tai laikanti vidaus ir užsienio po
litikos vairą savo rankose.

1863 metų lietuvių — lenkų su
kilimas buvo paskutinės despera
tiškos pastangos išsilaisvinti, nu
simesti rusų priespaudos jungą
— paskutinis Lietuvos bajorijos 
bandymas atgauti svorį Lietuvos 
valdyme. Rusija numalšinusi suki
limą ryžosi suduoti bajorijai ir 
ekonominį smūgį, kad ši niekada 
daugiau nebūtų pajėgi pakelti 
maišto prieš carą. Buvo panaikin
ta baudžiava, daug dvarų žemių 
išdalinta valstiečiams, kurių dau
gis buvo padaryti savistoviais ūki
ninkais. Tai pakirto bajorus ūkiš
kai. Pasėjus nesantaiką tarp dva
ro ir kaimo, eita toliau — pradė
tas valstiečių rusinimas, uždraus
ta lotyniškomis raidėmis lietuvių 
spaudą, įvesti kiti lietuvybei už
gniaužti suvaržymai.

Lietuvos kaimas tada gyveno 
skaurdžiai ir skendo tamsoje. Mies
tuose Jau visai mažai bebuvo likę 
lietuviškai kalbančių, štai Mari
jampolėje 1897 metais iš 6000 gy-|
ventojų — lietuviškai kalbančių i X 
tebuvo tik apie 15%. Ir tie buvo 
daugiausiai darbininkai, tarnaitės
— tik vienas kitas Inteligentas. 
Kaune lietuviškai kalbančių tuo 
metu tebuvo apie 6,5%.

Visoje Lietuvoje buvo vos ke
liolika susipratusių lietuvių švie
suolių, kurie matė Lietuvos tra
gediją, kurie suprato, kad reikia 
tautą gelbėti.

Po baudžiavos panaikinimo val
stiečiai ūkiškai atkuto. Pradėjo 
leisti vaikus mokslan. Paskiri su
sipratę lietuviai šviesuoliai pradė
jo burti aplink save iš kaimo ky
lančius inteligentus.

1881-8 metais Marijampolės gim
nazijoj mokytojavo Petras Kriau
čiūnas. Jis Išleido į gyvenimą apie

X

X
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x
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Vėl vieną, kartų renkamės į būrį
Atšvęst mums brangiosios Laisvės Šventės,
Į vėliavų akis įsmeigę žiūrim
Ir šaukiam: — Kilk, Tėvyne, eik gyventi- —
žiauriai tave likimas piktas blaškd
Ir temdo žvaigždę, tavo Laisvės Ryto.
— Gyvuok, Tėvyne! — mūsų širdžių vaškas 
Su šūkiu tuo pavirsta į granitą.

Nors mus audrų verpetai baugūs mėto, 
Ne Jiems nuplauti mus j užmiršimo dugnų! 
Kur bus lietuvis, ten kiekvienoj vietoj 
Sušvis, žėruos ir degs tėvynės meilės ugnys!
Nors šie laikai — tamsių naktų slinkimas, 
Vilties žaibų tos naktys nepagrobia. — 
Mes tikime tvirtai ką sako padavimas 
Apie užburtą tautos galių lobį.

Mes tikime karius, mes tikim karaliūnus, 
Kurie augštuos piliakalniuos užmigo;
Ir tikim — juos prikels tautos tikrieji sūnūs 
Kaip pranašavo senų krivių knygos.

Kada kančios mūs persipildys tarė, 
Trenks žaibu priešus iš dangaus Perkūnas 
Ir priespaudų smurtingų, klastų žiaurių 
Sutremps pakilę iš pilių kariūnai.
Kovos ugnis sutirpdys priešo plienu, 
Tėvynę nuvalys, kaip geležį nuvalo! 
Dėl to ir mes, kai kenčiam vargo dienų, 
Sau kalkini gausų dvasios arsenlų!

Kol po vargų į savo žemę ggįšim 
Jos vardas mus visus į vienų jungia.
Jos vėliava — stipriausias mūsų ryšis 
Ir atgaiva po ištrėmimo jungu.

Mes Lietuvos vardan susirenkam į būrį — 
Pajuskime širdy kai švenčiam Laisvės šventę: 
Kas laisvas užgimė — tas laisvėn veržtis tu», 
Laisvės kovos idėjomis gyventi!

bą. Kova dėl lietuvybės buvo la
bai sunki. Tad ir K. Grinius su 
kitais varpininkais įrašė pozityvinį 
— realistinį turinį į tautinės ko
vos programą; ugdė nepriklauso
mos minties inteligentus, nes tik 
tokie žmonės galėjo tarti drąsų, 
tiesos žodį prispaudėjui; K. Gri
nius su varpininkais pirmieji iškėlė 
socialekonomlnių reformų (žemės 
reformos) klausimą ir pirmieji įk
vėpė lietuvių tautinam sąjūdžiui 
kovingumo dvasios.

80 mokinių — susipratusių lietu-' Nuo 1888 metų Kazys Grinius

LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONĖS ROMAI KAUNE.
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KNYGOS BARE
Ate. gen. St. Raštikis) parašė 

savo atsiminimus, kuriuos leidžia 
“Lietuvių Dienų” leidėjas A. Ski
lius. Tai bus didžiulis tomas ver
tingos ir įdomios medžiagos. Jau 
pasirodė Balio Sruogos knyga “Kas 
bus, kas nebus, bet žemaitis ne
pražus”, kurios siužetas imtas iš 
Napoleono žygio per Lietuvą. Kny
ga gražiai išleista, Iliustruota, 
viršelis dail. A. Kurausko.

Tėvynės Mylėtojų Draugija leid
žia 700 pusi, dydžio dr. V.D. Sruo
gienės parašytą Lietuvos istoriją, 
kuri jau baigiama rinkti. Jau ats
pausdintas 400 pusi, dydžio Teat
ro almanachas. “Terra” su skaity. 
tojų talka rūpinasi išleisti did
žiulį 700 pusi. J. Savickio romanų 
‘Žemė dega”.

JAV gražiai užsirekomendavo 
naujas filmų žurnalas, pavadintas 
‘Film Culture”, redaguojamas lie
tuvio rašytojo Jono Meko. Jo bro
lis Adolfas priklauso prie redak
cinio kolektyvo. Žurnalas daug pri
sideda taip pat prie kultūrinės 

informacijos apie Lietuvą ir lietu
vius. Per žurnalo “krikštynų” po
būvį buvo galima sutikti beveik 
visus žymiausius New Yorko fil- 
minlnkus.

Pasitraukęs iš Lietuvos politinio vių. P. Kriaučiūno pirmųjų mo- visų laikų buvo varpininkų akty- 
yveijlmo Stulginskis grįžo prie kinių tarpe buvo ir K.Grinius. ' vistų eilėse. Jis nuolatos “Varpo ’,gyvenimo Stulginskis grįžo prie 

savo profesijos — ūkininkavimo.
1941 m. birželio mėn. bolševikai 

išvežė A. Stulginskį su žmona į 
Krasnojarsko taigų. Jis pateko į 
naikinamųjų stovyklų Kraslag prie 
Rešiotų geležinkelio stoties. Tenai 
jis persekiojimų ir kankinimų pa
lenktas 1942 m. sausio mėnesį mi
rė.

Šaltoje ir nesvetingoje pavergėjų 
žemėje užgęso Al. Stulginskio pre- 
_ ___ > — kankinio žemiškoji gy
vybė. Neužgęso tačiau tos idėjos, 
dėl kurių Stulginskis visų gyve

nimų dirbo, kuriomis Lietuvos vals
tybės pamatus grindė. Laisvė, de
mokratija, teisingumas yra tos di
džiosios idėjos. Jos šviečia mums 
tamsiame ir šaltame pasaulyje, 
jos švies visai padoriajai žmoni-

asmenų. Kalendorių leidėjas, spau- Į jai ir, tada, kada jau ir mūsų ne- 
dos bendradarblsi Nuo 1918 m. bebus.
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1889 m. susirinkęs būrelis buv. 
Kriaučiūno mokinių nutarė leisti 
lietuviškų laikraštį “Varpas”, ši
tame būrelyje buvo ir Kazys Gri
nius. Apie “Varpų” suslspietuslejl 
pasivadino varpininkais. “Varpas” 
bendradarbių priskaitė apie 350. 
K. Grinius buvo vienas aktyviau
sių.

“Varpo” pagrindiniai programos 
punktai buvo šie: 1. Prikelti iš 
miego lietuvių tautų ir jų šviesti, 
2. Kelti lietuvių ūkinę gerovę, nes 
be ekonominių sųlygų ir kultūrinė 
pažanga sunkiai įmanoma.

Anuo metu, kada buvo pradėtas 
leisti “Varpas”, susipratusios lie
tuvių tautos dar nebuvo. Sųvokos 
“Lietuva”, “lietuvių tauta” turėjo 
būti dar įbrėžtos kaimo žmonių 
sąmonėm — vienintelių lietuvių 
kasdien vartojančių lietuvių kal

“Lietuvos ūkininko”, "Lietuvos 
žinių” bendradarbis ir tarpais re
daktorius. Jis visur dirbo kaip 
idealistas stovėdamas pirmose ei
lėse, aukodamas viską lietuvių 
tautai.

Jis Lietuvių Demokratų parti
jos steigėjas. Dr. K. Grinius ini
ciatyva Ir parama suorganizuota 
ūkinių, sveikatos draugijų bei ins
titucijų. Marijampolės “šviesa”, 
Marijampolės ūkininkų draugija, 
spaustuvė, Pieno lašo draugija, 
Draugija kovai su džiova — dr. 
K. Griniaus pastangų vaisiai. Jis 
yra parašęs visą eilę populiarių 
ir mokslo knygų.

Nepriklausomybės laikais dr. 
Kazys Grinius ėjo įvairias atsa
kingas pareigas. Jis buvo Steigia
mojo Seimo ir visų demokratinių 
seimų narys, jis minlsterls pirmi-

niukas Ir 1926 m. Lietuvos Respub
likos' prezidentas.

Jis visų gyvenimą pasiliko išti
kimas demokratiniams Ir žmogiš
kumo principams. Jis suprato ir 
numatė, kad lietuvių tautos atei
tis priklauso nuo tautos apsi
švietimo, demokratinio subrendi
mo, teisingos ūkinės ir socialinės 
santvarkos.

Dr. Kazys Grinius už savo vi
suomeninę veiklų, už kovą dėl lie
tuvių tautos laisvės ir gerovės, 
buvo tris kart Ištremtas Iš savo 
gyvenamos vietos du kartus sėdėjo 
kalėjime (1905 Ir 1911 metais), 
daug kartų tardytas.

Dr. Kazys Grinius, tas didis 
lietuvis kovotojas, artimiausias 
Vinco Kudirkos draugas, kaip 
prof. V. Žemkalnis jį vadina, mirė 
1950 m. birželio mėn. 14 d. Ame
rikoje, į kur nuvyko kaip tremti
nys iš Vokietijos.

Prelegentas užbaigė Vinco Ku
dirkos testamento ištrauka: 
"Jei audra ištikus verstų stulpą 

vieną 
Iš tų, kurie prilaiko jūsų natno 

sieną, — 
Namas negrius — iš baimės jūs 

neišlakstykit, 
Tik vieton ano stulpo tąją pačią 

dieną
Tuoj kitų statykit!
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Bendruomene ir visuomenė TAUTOS IIIJIVAS
Mūsiškės bendruomenės gyveni- nėję tokia kova yra svetima, jai 

mas ir jo reiškimasis, apskritai rūpi visiems artimų bei visiems sa- 
nėra toks, koks jis turėtų ar ga- ' Vų interesų patenkinimas, 
lėtų būti. Kai kur esama ženklų Mūsų bendruomenės paskirtis 
ir net faktų, kurie verčia manyti,1 yra, kaip minėta, išlikti gyvu sa- 
jog linkstama užmiršti bendruome- Į vo tautos nariu ne tik dabartyje 
ninė idėja, norima paneigti ben- bet ir ateičiai. Tad visoks bendruo. 
druomenlnį gyvenimą charakteri-1 meninis veikimas ir rikiuojamas 
zuojančias ypatybes, bei jam bū
dingus reiškimosi būdus.

Negalavimai bendruomenėje pa- bes, bet drauge reiškia ir reikalą 
slreiškia gal dėl to, kad nepakan- ' tinkamai tvarkytis, puoselėjant 
kainai esame įsisąmoninę bendruo- j tiesų ir gėrį, nepaminant moralės 
meninę idėją, nepilnai suvokiame dėsnių, kuriais į ' 1

bendruomenės organizacinę struk-' pusavls žmonių santykiavimas, 
turą ir, pagaliau, per menkai ver- Tautinės bendruomenes interesas 
tiname josios praktiškąją reikšmę yra išlaikyti visus savo narius są- 
mūsąjam gyvenimui. Nestebėtina, moningais savo tautos nariais. Ta- 
n»a fnVin anrlfllinio iiintrinin ___ __  i„_ ...
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i- tąja linkme. Tat reiškia ne vien
I išsaugoti turimas dvasines verty-

ko solidarumo — jungiami, telkia 
pirmumų bendriems interesams 
prieš savuosius, o taip pat ir prieš 
dienos diktuojamus reikalus. Tautl. 
nėjfe bendruomenėje yra apjungiami 
visi, ir nėra tokių, kurie stovėtų 
šalia jos ar būtų išskirti iš jo
sios. Jai yra svetimas bet kokis 
veiklos separatumas ar veiklos bū
dų lygiagretumas, kad Ir išreiškia
mas koncepcija “pagyvenkim ats
kirai”. Jei tokios mintys kyla ir 
jei Jos bandomos įgyvendinti, ta-

grindžiamas tar- da nenoromis prašosi išvada, kad

nes tokio socialinio junginio —■ 
bendruomenės seniau nepažinome, 
<> ji gavę, lyg primestą, nespėjome 
priaugti savo laikymosi būdu prie 
naujų reikalavimų ir iš įpročio te- 
besielgiame taip, lyg tebegyventu
me vien savais, o ne platesniais 
interesais.

Bendruomeninis gyvenimas mū
sų tautai nebuvo žinomas, nes pas
tangos ugdyti savas kultūrines 
vertybes ar tų vertybių reiškimas 
buvo sąlygojamas kitokių aplinky
bių, nei jų esama svetimuos® kraš
tuose atsiradus. Priešui okupavus 
tėvynę, tautos narių dalis paskli
do visame pasaulyje Ir toji atša
ka, drauge su tautos kamienu, li
kusiu gimotje žemėje, ėmėsi vie
ninga valia ir tolygiomis pastan- ; 
gomis saugoti tai, kas lietuvio 
branginama, kas artima Jo dvasiai. 
Kad ryžtas išlikti gyvu savo tau
tos nariu, kad ir būnant svetimų
jų tarpe, nebūtų sužalotas ar kar
tais nesunyktų, radosi reikalas pa
čią idėją regimai apipavidalinti, 
duoti jalį organizacinius rėmus lie-I 
tuvių bendruomenės forma. Aiš- socialinis junginys ar pavienis as- 
ku, kad bendruomenės formalinis muo yra aktingas bendruomeninio 
apipavidalinimas nėra ir negali gyvenimo bei reiškimosi narys ir 
būti josios siekimų ar reiškimosi 
būdų pilnas, ir išsamus nusakymas 
— tai tėra apmatai, kur sužymėti 
svarbesni tikslai, šiaip glūdį visų 
tautiečių, bendruomenės narių są
monėje.

Bendruomenė yra sąmoninga pa
stanga lietuvio psichei išreikšti, 
akivaizdžiai teigti ją gyvą esant. 
Tai yra taip pat ir priminimas, 
akinąs įsisąmoninti nauju bendra
vimo būdu. Bendruomenės paskir
tis nėra vien realizuoti kurį nors 
konkretų, protinių galių padiktuo
tą uždavinį. Tai būtų visuomenės, 
bet ne bendruomenės ypatybė. Vi
suomenėje pirmauja atskiro as
mens sąmonė. Visuomenėje socia
liniai santykiai vyksta asmeninei 
Iniciatyvai Juos formuojant, tačiau 
nevaržant individo lasvės vienaip 
ar kitaip laikytis ar elgtis kurioje 
nors situacijoje. Tuo tarpu ben
druomenė kildintina iš Instinkto 
bei turimo istorinio pašaukimo. 
Bendruomenėje kolektyvinis juti- 
mas — kolektyvinė sąmonė domi
nuoja atskiro asmens sąmonę, ir 
tuo būdu bendruomenėje atskiras 
jos narys yra bendruomenės domi, 
nuojamas, jis yra bendruomenės 

padaras. Asmuo bendruomenėje da
lyvauja ne kaip atskiras individas, 
bet kaip bendruomenės narys, ben
druomenės sudėtinė dalis.

Bendruomenė yra kompleksas 
josios narių išgyvenamų jausmų; 
tai yra taip pat ir tikėjimas to
mis pačiomis vertybėmis, kurios 
apjungia atskirus bendruomenės 
narius į vieną organizmą. Ben
druomenę cementuoja solidarumas, 
lojalumas saviesiems —, ištlkimy. 
bė savo paskirčiai. Tatai sudaro 
ir pagrindą nepaklusti svetimoms 
įtakoms bei svetimųjų Interesų po
veikiams. Bendras gyvenimo bū
das, papročiai, tradicijos, taip pat 
lūkesčiai ir viltys bendruomenės 
narius riša daugiau, nei kokie sta
tutiniai paragrafai ar kokie socia
linių junginių ar atskirų asmenų 
diktuojami siekimai.

Apskritai, bet kurio socialinio cinos, 3. Technikos, 4. Gamtos ir 
junginio nario elgsena yra daugiau matematikos ir 5. Teologijos. Kiek 
IoJoito invnpi CM1 ««« « t l ---I...,. —t —__ r___ _ cv _»____ ■ _ “

sai interesas visų saugojamas, vi
siems solidariai talkinant, dabo- 
jant jį nuo galimų pažeidimų.

Netenka abejoti tinkamų metodų 
bei priemonių svarbumu tikslams 
siekti bei interesams ginti. Ne
būtų Išmintinga naudoti blogas 

priemones, prisidengus gerais tiks
lais, nes priemonės yra taip pat 
Ir paties tikslo realizavimo eiga. 
Prievartavimas, melas, savanau

diškumas — priemonės naudojamos 
daugiau visuomeninėje kovoje dėl 
pirmavimo visuomenėje — yra 
svetimos bendruomeniniam veiki
mui. Darna, tolerancija, solidaru
mas, pagarba moralinėms verty
bėms, taip pat tiesai, teisingumui 
turi lydėti visokeriopą bendruome
ninį reiškimąsi. Machiavellška min
tis, kad prievarta ir moralinių ver
tybių niekinimas reiškia pažangų, 
yra aiški netiesa. Istorija moko, 
kad galia tautos, kovojančios dėl 
savo laisvės, yra didesnė už tos, 
kuri savo viešpatavimų siekia pri
mesti kitai tautai.

Kiekvienas bendruomenėje esąs

dalyvis. Jie vsi drauge, solidaru
mo — organiško, bet ne mechaniš-

tokiais darbais bendruomenės idė
ja sąmoningai neigiama ir tokiu 
atveju gali rastis pavojus panie
kinti ir lietuvio dvasioje slypin-

Lietuvos himno autorius Vincas Kudirka, savo sveikatų, turtų — 
visų save atidavęs Tėvynės laisvei, himne išpažino mūsų slap
čiausius troškimus, viltis, lūkesčius, siekimus ir mintis.
Rašytojas Stasys Yla pagrindines tautos himno mintis taip 
aiškina:

že- 
tik 
tik

iš

Kiekvienas lietuvis — mažas nosios šviesos, kuri viena tegali 
ar suaugęs, krašte ar svetur — visas tamsumas išsklaidyti, ne
kartoja kaip tautinio Išpažinimo tuvis tiki, kad ši Šviesa iš amžių 
maldų: Lietuva, Tėvyne mūsų. | glūdumos lydi mūsų žingsnius ir 
Kiekvienas žino šio tautinio mūsų 1 jis juo labiau tuo tiki, juo pikčiau 
Credo žodžius, tačiau nekiekvienas 
pagalvoja, kokį gilų turinį, kokių 
dvasinę programą jis išreiškia.

Mūsų tėvynė yra didvyrių 
mė —■ tai pagrindinė tiesa, ne 
istorinė, bet ir nūdieninė, ne 
faktas, bet ir įsipareigojimas.

Istorija suveda didvyrius
įvairių laikų ir luomų, neklaus- 

..... - — --------- ------- , dama, kuo jie skyrėsi gyvenime, 
čias vertybes. Tada bendruomenė Ir mums šiandien vistiek, kas jie 
gali būti degraduota į žemesnio 
socialinio gyvenimo laipsnį, tapti 
visuomene. Suabejoti bendruome
nės reikalingumu reiškia rašyti jai 
pasmerkimų. Juo labiau agresy. 
vinių motyvų paakintas Sename’ 
Testamente aprašytasis Samsono' 
paskutinysis žygis reiškia tą pa-' „uo ■
tį, jei ne daugiau. vyriai. Ir po to, kai

Kiekvienas bendruomenės narys ”” 
turi prievolę ir neša moralinę at
sakomybę už bendruomenės egzis
tavimų, kaipo tinkamiausių esą. 
mose sąlygose būdų išlaikyti tau
tines vertybes, ir, antra, panaudo
jimą deramų priemonių bendruo
menės egzistencijai patikrinti. Apie 
bendruomeninio veikimo metodus, 
atrodo, galma sėkmingai kalbėti 
tada, kai yra įsisavinta bendruo
menės idėja, suvokta bendruome
nės paskirtis.

Artima ateitis parodys, ar ben
druomenė taps tvirtesnė, tobules
nė, ar Ji išvirs į visuomenę, nepa
jėgusi Išsilaikyti augštesnio sočia- kaip moralinė vertybė. 
Ilnio organizmo plotmėje, kurion, pavyzdys parodo tik tą

.. ., , jėgą, kurių savyje slepia ši doory-tiesa, ji |kope tinkamai nepasi
ruošus k

buvo: valdovai, valstybininkai 
ar kariai, rašytojai, publicistai ar 
knygnešiai, Kražių, Kenstaičių ar

ii. Žemaitkiemio vyrai ir moters, ka- 
liniai ar tremtiniai dėl savosios kal
bos, rašto, ar tikėjimo, savanoriai, 
rezistentai ar partizanai. Juos vi
sus apjungia vienas vardas — did- 

I savo gyveni
mu, drąsiais žygiais ir aukomis 
pasidarė didvyriais, jie nebeprik
lauso daugiau nei žemaičiams, nei 
aagštaičiams, nei sūduviams, juo 
labiau, jokiai klasei, srovei ar ide
ologijai. Jie tampa visos 
Tėvynės bendras 
pasididžiavimas, 
rybė.

Didvyriškumas, 
tos vaikų gyvenime ir 
tampa istorinė vertybė. Tačiau jis 
lieka visada Ir pedagoginė verty
bė. Jis žavi, kalba, skatina, vado
vauja. Tuo būdu jis turi ne tik 
užbaigtą praeitį, bet ir atvirų, 
plačių ateitį. Savo amžina dabar
timi didvyriškumas pasireiškia 

Istorinis

mūsų 
dvasinis turtas, 
įkvėpimas, stip-

apsirelškęs tau- 
velkime,

ALMA MATER
Vytauto Didžiojo Universiteto Metines Minint

1922 m. vasario mėn. 13 d. Lie- t_ ZZZZ .... ,__________
tuvos Ministerlų Kabinetas nu6i- j įsteigtas Evangelikų teologijos fa
re 1922 m. vasario mėn. 16 d. ati- 
darytl Liteuvos Universitetų Kau
ne.

Tuo būdu Vasario 16-ji simboli
zuoja dvigubą Lietuvos atgimimų 
— politinį ir kultūrinį.

Jei kiekvienais metais Vasario 
16 dienų labai iškilmingai mini
me, kaipo poltinį Lietuvos atsta
tymą, tai Lietuvos mokslo ir kul
tūros židinio įsteigimo metinės 
praeina tylomis ir retai kada apie 
tai prisimename. Tačiau mūsų at- 
slkuriančioji valstybė mokslo ir 
kultūros reikalų neužmiršo net pa
čiomis karščiausiomis ir sunkiau
siomis kūrimosi dienomis.

Valstybės Taryba Vilniuje dar 
1918 m. lapkričio mėn. iškėlė su
manymą, atkurti senąjį Vilniaus 
Universitetą ir netgi buvo numa
čiusi 1919 m.pradžioje jį atidaryti. 
Tačiau greitas Vilniaus netekimas 
Ir mūsų vyriausybes pasitrauki
mas į Kauną, neleido to sumanymo 
realizuoti. Truputį pasilsėjus po 
sunkių nepriklausomybės kovų, 
1920 m. vasario mėn. buvo atida
ryti Lietuvos Augštieji Kursai, 
kurie sudarė Lietuvos Universite
to užuomazgą.

Kaip buvo numatyta, 1922 m. va
sario mėn. 16 d., dalyvaujant res
publikos prezidentui A. Stulgins
kiui, vyriausybės nariams, mūsų 
mokslo ir visuomenės atstovams, 
įvyko iškilmingas Lietuvos Uni
versiteto Kaune atidarymas.

Universitetas įsikūrė atmintinuo
se pirmuose rūmuose Mickevičiaus 

i gatvėje. Pradžioje universitetas 
. buvo suskirstytas j šiuos fakulte- 
I tus. 1. Socialinių mokslų, 2. Medi-

sustiprinti, 1925 m. pradžioje buvo

Išdava, įpročio savo elgesiu siekti 
darnos, susiklausymo. Toks tarpu
savio bendravimo būdas yra artes
nis žmonių bendrrvimo dvasiai, 
jis yra daugiau charakteringas 
bendruomenei negu visuomenei. 
Visuomenėje paprastai vyksta ats- 

. kirų socialinių junginių kova dėl 
dominavimo, dėl savų specifinių 
Interesų didžiausio patenkinimo ki
tų junginių suskaitom Bendruome-

’ kultetas.
i Pirmuoju Lietuvos Universiteto 
rektorium buvo prof. Jonas Šim
kus. Vėliau rektoriai buvo renka-! 
mi vlenerlems metams kasmet iš, 
kitų fakultetų dekanų (išimtis | 
1927-28 m., kai vieton nenorėjusio 
būti renkamu Teisių f-to dekano 
prof. Petro Leono, rektorium iš
rinktas prof. M. Romeris).

1930 m. birželio 7 d. Lietuvos 
Universitetas buvo pavadintas Vy- j 
tauto Didžiojo Universitetu. Pa-' 
gal naująjį statutą, rektorius bu-' 
vo renkamas trejiems metams ir 
jį buvo galima dar perrinkti. Pir
muoju rektorium trims metams 
buvo išrinktas prof. Vincas Če
pinskis, jau, prieš tai išbuvęs vie
nerius metus rektorium. Po jo, 1933 
metais rektorium išrenkamas prof. 
Mykolas Romeris, ryški mūsų mo
kslo, kultūros ir visuomenės figū
ra. 1936 m. jis vėl perrenkamas 
rektorium sekantiems 3 metams ir 
išbuvo iki pat mūsų valstybes gy
venimo sutemų.

Jauno Lietuvos Universiteto pra
džia buvo sunki. Jei mūsų veržliam 
į mokslų jaunimui nuo pat prad
žios jau buvo ankštus universite
to rūmai, tai mokslo personalo 
trūkumas buvo jaučiamas ilgesnį 
laiką. Nesant pakankamai savo 
mokslininkų, teko kviestis profeso
rių iš svetur. Jų buvo jieškoma ir 
savųjų tarpe. Daugelis vyresniųjų 
ir patyrusių gydytojų, inžinierių, 
advokatų, dvasiškių ir net gimna- 

, zijų mokytojų buvo pakviesti dės
tytojais į universitetų. Daugelis iš 
svetur pakviestųjų tampriai suta
po su mokslo įstaiga, nuoširdžiai 
pamėgo mūsų kraštą ir žmones, 
buvo didžiai mums naudingi; to
kiais jie pasiliko ir šiandiena, mū
sų kraštą nelaimei ištikus. Tačiau 
su dalimi jų teko piktuoju atsis
veikinti. Dalis ir mūsiškių nepri
tapo prie mokslo darbo ir atsisi
jojo. Iš likusių susidarė stiprus 
mokslo branduolys, kuris augo, 
stiprėjo ir vedė mūsų jaunųjų kar- 

Klaipėdos kraštui prisijungus tų j mokslines Ir kultūrines augš- 
prie Lietuvos, šio krašto religi- tybes. Jei pradžioje Lietuvos Unl- 
nlams ir kultūriniams niekalams versitetas turėjo apie 30 vyresnio-

vėliau, Steigiamajam Seimui priė
mus Lietuvos Universiteto statu
tą (1922.III.24 d.), Teologijos f-tas 
buvo pavadintas Teologijos-Filoso
fijos f-tu, o vieton Socialinių mo
kslų f-to buvo padaryti Teisių 
f-tas ir Humanitarinių mokslų 
fakultetas.

bė. Jie dirbo Lietuvos naudai Ir 
aukojosi žmonių gėrybei, nes jie 
jautė besųlyglnį sąžinės įpareigo
jimų. Jie nesitenkino tuo, kad lie
tuviais yra gimę, bet tokiais no
rėjo likti patys ir visus tokiais iš
laikyti. Ir jie pasirinko aukos, kan
čios, kovų kelių. Tai ir buvo tas 
dorybių kelias, kuriuo turi eiti 
kiekvienas lietuvis.

Sųmoningas, doriškai apsispren
dęs lietuvis turi' prieš akis šviesų, 
Idealų savo Tėvynės vaizdų. Ta
čiau regi niūrių, klaikių ir tamsių 
tikrovę, kuri idealųjį Tėvynės vaiz
dų temdo. Jis todėl šaukiasi sau
lės, kad toji tamsumus Lietuvos 
padangėje prasklaidytų. Ta saulė, 
aišku, nėra fizinė. Tai simbolis 
dvasinės šviesos. Mes, lietuviai, 
šitų dvasinę šviesų negalįme išsi
aiškinti kitaip, kaip atspindį amži-

I jo personalo narių ir apie 20 jau
nesniojo personalo narių, tai 1943 
metais, prieš uždarant vokiečiams 
universitetų, buvo prlskaitoma 
velk po 200 vyresniojo ir jaunes
niojo personalo narių, dar pridėjus 
prie to skaičiaus porų dešimčių 
privatdocentų ir adjunktų.

Mūsų universitetas per palygina
mai trumpų savo gyvavimo laiko
tarpį išleido per 5000 išmokslintų 
specialistų, augštai pakėlusių 
krašto ūkį, visuomeninį ir kultū
rinį gyvenimų. Ne vienas kaimynų, 
o ir iš toliau, su nusistebėjimu ir 
tinkama pagarba žvalgėsi į tų ryš
kiai sužibėjusių žvaigždelę mokslo 
pasaulyje, priimdami jų j savo 
tarpą, kaip lygią.

ALMA MATER — MOTINA 
MAITINTOJA, koks gražus vardas 
suteiktas augštajai mokyklai — 
universitetui. Kaip niekas negali 
užmiršti savo fiziškos motinos, 
taip nė vienas augštosios mokyk
los absolventas negali užmiršti sa
vo dvasiškos motinos — universi
teto. šiandiena ir mes, didelis bū
rys savos lietuviškos ALMAE 
MATRIS vaikų, išblaškytų po vi
są pasaulį, su švelniu liūdesiu ir 
didele meile prisimename tas die
nas, kai jaunuoliais, jaunuolėmis 
būdami, užsidėję skaisčiai baltą, 
kaip pats mokslas, bendrą mūsų 
universiteto studento kepuraitę, ar 
pasipuošę dailiomis įvairių korpo
racijų bei draugijų kepuraitėmis, 
traukdavome sutartinai įvairiais 
atvejais senų studentų himną 
“Gaudeamus... ”.

LEONARDAS KARVELIS.

tuos pačius žingsnius sekioja kaip 
koks priešas įvairios tamsumos ir 
nykumos. Jis supranta, kad švie
sos ir tamsos kova yra ir bus nesi
baigianti. Tačiau jam aišku, kad 
jo Tėvynė niekada nenusilenks 
tamsai, nes, tai padariusi, ji pra
rastų savo dvasinę Ir fizinę gyvy
bę.

šviesa ir Tiesa yra dvi sąvokos, 
dvi vertybės, kaip dvi sesės, katrų 
neišskirsi ir nepadalysi. Lietuvis, 
kartu su sava tauta, kovoja dėl 
abiejų, arba kovodamas dėl vienos, 
kartu kovoja Ir dėl kitos. Lietuvis 
nepadalina tiesos sau ir saviš
kiams, nes tiesa nedaloma. Jis įieš
ko tiesos draugų visur ir pats tie
są visiems skelbia, nes kiekvienas, 
net ir kitos tautos žmogus, kuris 
tiki tiesa, remia ir mūsų Tėvynės 
kovą. Išpažindamas šią vertybę, 
lietuvis dirba bendrai žmonių gė
rybei, o drauge ir Lietuvos naudai.

Išbaigtas ir išryškintas lietuvio 
kelias vainikuojamas Lietuvos mei
le. Ši meilė nėra egoistinis jausmas. 
Ji nėra tik žodis. Meilė, šviesa ir'kuria vienybę.

tiesa sudaro neišskiriamų trejetą, 
plaukiantį iš vieno šaltinio, kaip 
Iš kokios saulės. Meilė, drauge su 
šviesa Ir tiesa, sutirpdo visokį me
lų, visokių klastų, apgaulę, nepy-. 
kantų. Ji nesiduoda suvedžiojama 
klasinio, partinio, ambicinlo ar sa- 
vanaudlnio siaurumo, kuris skaldo 
Tėvynės vaikus. Atvirkščiai. Ji 
glaudžia lietuvį prie lietuvio, nu
šviesdama teislngųjj kelių. Ji nėra 
akla, kuri nemato blogio, puvėsių 
ir pelėsių, kurių aukomis pasida
ro kai kirie Tėvynės valkai. Jos 
tikrasis vaisius — tautos vienybė. 
Interesų kova, kad ir Lietuvos 
vardu vedama, vienybę veikiau žu
do, nei kuria ir palaiko. Reikia 
širdimi degti, reikia mylėti Lietuvą, 
visų Lletuvų, kad atsirastų sutari
mas tarp jos atskirų dalių ir at
skirų narių.

Lietuvos Himnas yra, kaip ma
tom, himnas tautinėms dorybėms: 
didvyriškumui, šviesumui, tiesumui, 
meilei ir vienybei. Gražesnės tau
tinės giesmės niekas negalėjo mums 
sukurti. Tauta gali didžiuotis savo 
himnu išpažindama dvasinę prog
ramų, kuri yra pirmoj eilėj gėrio 
programa. Gal būt tas atsitiko to
dėl, kad gerumas yra būdingiau
sias mūsų tautos bruožas. Atsi
remdamas šiuo pagrindiniu mūsų 
tautos bruožu, Lietuvos Himnas 
tų bruožų išsklaido į keturias verty
bes: branginimas didvyriškosios 
praeities kaip stiprybės šaltinio, 
darbas Lietuvos naudai ir žmonių 
gerybei, tikėjimas į šviesų, kuri 
tamsumas šalina, Ir meilė kuri su-

Spaudos Puslapiuose
APIE KNYGNEŠIUS, BANKO 
KNYGUTES IR GRIMSTANČIAS 
SALAS

“Draugo” kult, priede J. Petrėnas 
straipsnyje “Apie knygnešius, ban
ko knygutes ir grl matančias salas” 
rašo: “Knygos lentynose tol dul
kės ir pelės, kol žmonių širdys bus 
aptrauktos pelėsiais Ir voratink
liais. O išvalyti žmogaus širdyje 
pelėsių kvapų, išbraukyti joje vo
ratinklius, reikia ilgo, sistemingo, 
kantraus Ir sutamino darbo. Jis 
tegalimas tada, kai visi gyvenimo 
ratų suka Idealistine linkme, kai 
gyvenimo priemonių ar namų ruo
šos reikmenų nesupainioja su augš- 
tesniais tikslais — kai šluotos ar 
šaldytuvo neišmaino j dvasios lo
bius”. Taip, šis opus mūsų knygos 
Ir spaudos merdėjimo klausimas 
seniai gvildenamas, tačiau vaisto 
nerandama. Vieni kaltina rašyto
jus, kiti skaitytojus, greičiau su
sižavėjusius gyvenimo patogumais 
nei dvasios lobiais. Autorius straip
snį baigia šiais žodžiais: “Gyveni
mo stadijone kaunasi, realistinis ir 
idealistinis tipas, kovoja bankų pe
lės su knygų pele. Kai šių kovų 
laimi ar kiek daugiau jų savo nau
dai nulemia idealistinis tipas, kny
gų pelė, tada ir knygai prasiveria 
mūsų širdies durys”. Kada nuga
lės idealistinis tipas? štai klausi
mas, į kurį šiandien ne taip lengva 
atsakyti. J jį buvo sunku atsakyti 
Ir Nepriklausomoje Lietuvoje.

Catholic Herald” savaitraščio re
dakcijai, prašydamas nepamiršti, 
kad katalikiška Lietuva taipgi 
kenčia baisiausius persekiojimus ir 
dėlto užsitarnavusi nors didžiųjų 
jos skausmų paminėjimo anglų 
katalikų laikraščiuose.

Už dviejų savaičių (spalio 15 
d.) mano prašymas buvo ‘paten
kintas”: po stamboka antrašte — 
“London Retreat House” — buvo 
atspausdinti Jotter’io devyni ga
balėliai, kurių vieno trečdalis — 13 
eilučių — paskirtas Lietuvai Ir 
jos kančioms. Tose eilutėse rašo
ma:

"Trečioji yra kita maža bro
šiūrėlė, pavadinta "Soviets Kill 
God in Lithuania”, kurią aš mi
niu, nes mes esame linkę pamiršti 
mūsų draugų — katalikų kančias, 
o Lietuva, mes nepamirškime, yra 
katalikiškas kraštas kaip Lenkija, 
šita brošiūrėlė yra amerikoniška, 
galbūt sunkiai gaunama, tačiau ji 
nebus atspausdinta veltui, jei kiek
vienas skaitytojas sekantį kartą 
klausydamas Mišių specialiai atsi
mins katalikišką Lietuvą”.

Tai ir viskas: nė žodžio apie mū
sų nukankintus vyskupus, nė užou- 
minos apie Lietuvos pavergimą.

Tokie tat reikalai Anglijoj. Ne
geriau ir pas mus Australijoj. 
Nors, teisingai šnekant, kam čia 
ir erzinti vilką suplėšytu ėriuko 
kailiu.

PRARADIMAI
"LONDON RETREAT HOUSE' 

IR LIETUVA
J. Kuzmickis “Europos Lietuvy

je” rašo apie sunkumus Lietuvos 
kančiai išnešti į viešumų, čia jis 
patelkia tokių pavyzdžių:

“Jau kelerl metai atidžiai skai
tau anglų katalikų laikraščius 
(The Catholic Herald, The Univer
se, The Tablet ir k.) ir, vartyda
mas naujus numerius, nekantriai 
jieškau, ar nerasiu ko apie Lietu
vą.

Laikraščiuose daug ir ilgų pra
nešimų apie Kiniją ir Kikujų kil
tį, apie Austrijos mergaites Angli
joje, apie tai, ką mano tas ar ki
tas gersenybė padaryti. Pasitaiko 
žinių ir apie Lenkjių ir Kard. Vi
šinskį, apie Vengriją ir Kard. Min- 
dzsenty, apie Jugoslaviją Ir Kard. 
Stepinac, o apie Lietuvą ir mūsų 
vyskupus... nė žodžio. Tarsi Lie
tuvos visai nebūtų, tarsi mūsų 
vyskupai nebūtų komunistų suimi
nėjami, kalinami ir tremiami ar 
sušaudomi.

Pagaliau pasitaikė proga lietuvių 
vardu atsiliepti. Gavęs iš JAV sa
vo studijų draugo kun. dr. T. Nar
buto brošiūrėlę “Soviets Kill God 
in Lithuania” , nusiunčiau ją "The

"Draugo” kult, priede J Ko
jelis dėl nutautėjinio ir gim
tosios kalbos išsižadėjimo sieloja
si ne mažiau už kitus. Jis štai kaip 
samprotauja: “Praradimas gimto
sios kalbos nėra, kaip daugelis tei
gia, pirmasis žingsnis į nutautėji
mų. Ne! Tai yra nutautėjimo išda
va. Pirma tarime atsisakyti lietu
viškos knygos ir laikraščio, nedaly. 
vaujant lietuviškoje veikloje, at
prasti nuo lietuviškos mųstysenos, 
paneigti savo tautybę, tąsyk kal
bos praradimas aties savaime. Kly
sta tie, kurie mano šį procesų ei
nant priešinga, kryptimi. Kaip ne
dirbant atrofuojasi rankų musku
lai, taip išsijungus Iš lietuvių ben
druomeninio gyvenimo, jo džiaugs
mų ir rūpesčių, atrofuojasi lietu
viškas liežuvis”. Atrodo, jog auto
rius galvoja pakankamai teisingai, 
nors kai kas gali su tuo ir nesu
tikti. Akuotas.

• Nauja degamoji medžiaga 
automobiliams, kuri numatoma pa
keis benzinų, dabar bandoma D. 
Briatnljoj. Jeigu pasirodys šie de
galai tinkami vartoti, tai automo
bilių savininkai tikrai daug lai
mės, nes naujasis kuras kaštuos 
tik ketvirtadali benzino kainos.
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D. Britanijos lietuviai
D. Britanijos Lietuvių Sąjungos 

pirmininkas M. BAJORINAS, ku
ris drauge yra ir D. Britanijos 
Lietuvių Bendruomenės pirminin
kas, taip pat Lietuvių Namų B-vės 
direktorius, apie D. Britanijos lie
tuvių gyvenimų pateikia tokių 
informacijų.

— D. Britanijoje yra dvi lietu
vių emigrantų rūšys: atvykusieji 
prieš Didįjį karų senieji emigran
tai, kurių bus apie 10.000, ir jau
noji emigrantų karta, kurios drau
ge su vaikais, moterimis ir sene
liais susidarys apie 3.000. Senieji 
emigrantai ypač stiprūs Škotijoje, 
kur turi visų eilę savų organiza
cijų. Kai kas Iš jų yra aktyviai 
įsijungę taip pat į naujosios emi
grantų kartos organizacinę veik
lų. Šiuo metu emigracija iš D. 
Britanijos yra jau veik sustojusi, 
todėl žymesnio mūsų tautiečių su
mažėjimo D. Britanijoje laukti ne
tenka. Žmonės pradeda kurtis. 
Medžiaginė padėtis nebloga. Ve
dusieji gyvena pakenčiamai, blo-
giau, jei tis vienas dirba ir turi 
didelę šeimą. Apskriati, D. Britą- 
nijos lietuviai turi susidarę tarp ( 
anglų neblogų vardų: ypač gerų 
vardų turi lietuviai darbininkai, 
kurie tuoj gauna darbų. Vienas 
kitas iš mūsų tautiečių jau yra ir 
prasimušęs. Visi inžinieriai dirba 
savo srity, pvz. J. Vilčinskas, Bau
blys ir kt. šiaip daugumas pragy- I 
venimą pelnosi fabrikuose ar že
mės ūkyje.

Esama ir apie 70 psichiškai su
sirgusių mūsų tautiečių. Tarp jų 
yra inteligentų Ir paprastų darbi
ninkų. Susirgusių procentas ne di
desnis kaip kitų tautybių. Prie 
psichinių ligų pasireiškimo prisi
deda nenormalios gyvenimo sąly
gos tremtyje, per didelis jautru
mas, tėvynės pasiilgimas, neviltis, 
ypač tų, kurių šeimos yra liku
sios Lietuvoje, Ir visa eilė kitų 
priežasčių. Gydymas jų tuo sun
kus, kad su patekusiais į anglų 

ligonines tie nežino, ką su jais pra
dėti. Visus psichiškai nesveikus 
pabėgėlius norėta sutelkti į vieną 
vietą, kur savaisiais tautiečiais rū
pintųsi tos pačios tautybės gydy- j 
toja ar seselės. Tačiau tuo reika
lu įteiktas sveikatos ministerijai,

projektas projektu ir paliko — to
liau nenueita.

D. Britanijos Lietuvių Sųjunga 
yrą pati didžiausia ir seniausia D. 
Britanijos naujųjų ateivių organi
zacija. Šiemet kovo pradžioj šau
kiamas jos 7-is suvažiavimas. 
DBLS turi apie 1.000 narių ir 40 
skyrių. Dabar skyrių skaičius jau 
pastovus. Be Sąjungos, veikia ke
letas įvairių kitų organizacijų, 
kaip Žurnalistų ar Inžinierių S-gų 
D. Britanijoj skyriai etc. Visos 
šios organizacijos sudaro D. Bri
tanijos Lietuvių Bendruomenę. Tos 
bendruomenės narys yra ir DBLS. 
Kitur tokios konstrukcijos nėra. 
Tačiau faktiškai darbo daugiausia 
nudirba Sųjunga, nes ji turi did
žiausią aparatą ir išplėstų savo 
skyrių tinklą. Tačiau šios rūšies 
konstrukcija yra specifinė tik D. 
Britanijai.

Vargo mokyklų veikia iš viso 
penkios. Chorų Škotijoje yra du, 
Londone vienas; scenos mėgėjų 
ratelių pats įžymusis yra Londo-
no “Vaidila”, kurio žinioj veikla 
ir choras, ir vaidybos būrelis, be 
to, sėkmingai reiškiasi Manches
ter™ ir Nottlnghamo scenos mė
gėjai, kiek silpniau — Bradfordo. 
Yra pasižymėjęs ir lietuvių kil
mės filmų artistas Harvey — 
Skinkis, kuris kalba lietuviškai ir 
visur skelbia esąs lietuvis.

Lietuvių veklai ekonomiškai pa
grįsti buvo sukurta Lietuvių Na
mų B-vė. Mat, norima, kad būtų 

l išsiversta be aukų, bent nuo jų 
netektų priklausyti. Bendrovė yra 
įresgistruota ir veikla pagal ang
lų įstatus. Jos nuosavybėj yra 
Lietuvių Namai, spaustuvė ir ne
seniai nupirkta Lietuvių Sodyba 
Namuose svarbiausios lietuvių or
ganizacijos turi savo būstus. Ben
drovė darydama apyvartų gauna 
pelno ir gali dabar išlyginti susi
darančius "E.L.” leidimo nuosto

lius. Lietuvių Sodybą numatyta ati
daryti vasarų. Prie jos telkiami 
globos reikalingi lietuviai seneliai, 

| o drauge atidaroma ir vasarvietė, 
kad tuo būdu Sodyba galėtų vers
tis be aukų. Ten pat bus labai ge
ros sąlygos Jaunimui poilsiauti ir 
porų savaičių drauge ir tuo pačiu 
prisidėti prie globos reikalingų sa- 

skautams stovyklauti. Kiekviena 
šeima galės su valkais praleisti 
vųjų tautiečių išlaikymo. Atsilie
pimai apie Sodybų yra nepapras
tai geri, žmonių pritarimas dide
lis: tam reikalui tik pel' kelias sa
vaites sudėjo 3.000 svarų.

Reikalingi santykiai palaikomi ir 
su kitataučiais — tam tikslui vei- 1 
kia sudarytas koordinacinis komi
tetas, kuriame aktyviai reiškiasi 
ir lietuviai. Dar nuoširdesni san-! 
tykiai palaikomi su latviais ir es-1 
tais. Iš kitų tautybių D. Britani- ■ 
joj ypač stiprūs lenkai, paskui — 
ukrainiečiai. Latvių naujų emig
rantų ten yra daugiau negu lietu
vių, jie senųjų emigrantų, kaip 
mes, D. Britanijoj neturi.

— Tikimės, kad ateityje lietu
vių veikla ne tik nesilpnės, bet, 
prisitaikiusi daugiau prie vietos 
sąlygų ir geriau koordinuojama, 
su laiku dar sustiprės, — baigė 
M. Bajorlnas.

AUDKA. Knygos "Juodvarniai” iliustracija.
DAIL. VACLOVAS RATAS — RATAISKIS

SPAUDOS PENKMEČIAI
LIETUVIŲ DIENŲ” 

PENKMETIS
Žurnalas “Lietuvių Dienos”, leid

žiamos Los Angeles, Amerikoje, 
su kalėdiniu numeriu atšventė sa
vo penkmetį.

“Lietuvių Dienos” yra vieninte
lis taip gausiai iliustruotas lietu
viškas žurnalas tremtyje. Per pen
kerius metus “Lietuvių Dienos” 
išvarė plačią vagų lietuvių kultu-1 
ros ir aplamai lituanistikos puo- j 
selėjime. Jos daug prisidėjo ir prie 
lietuvių tautos kančių išgarsinimo 
svetimųjų tarpe, nes žurnalas su| 
anglų kalbos skyriumi prieinamas 
ir svetimiesiems pasiskaityti.

Šiemet “Lietuvių Dienos” padidi
namos ir bus dar gausiau iliust
ruotos. žurnale dažnai telpa iliust
racijų ir iš Australijos lietuvių 
gyvenimo.

"Lietuvių Dienas” leidžia A. Ski
lius. Redakcinį kolektyvų sudaro 
J. Vitėnas, L. Valiukas, dali. P. 
Puzinas, M. Stark ir J. Kojelis.' 
Australijoje “Lietuvių Dienų” re

daktoriai — talkininkai yra Ad. 
Vingis Melbourne ir J. Alinis Jū- 
ragis Sydnėjuje.

Penkmečio proga “Lietuvių Die
nų” redakcijai nuoširdūs mūsų 
sveikinimai ir linkėjimai.

■TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 
PENKMETIS

Kanadoje leidžiamas savaitraš
tis “Tėviškės Žiburiai” taip pat 
atšventė savo penkmetį.

“Tėviškės Žiburiai” prieš penke
rius metus, kaip sakoma, pradėjo 
iš nieko. Galus su galais nesudur- 
davo. šiandien laikraštis jau turi 
savo spaustuvę ir gausų būrį bi
čiulių — rėmėjų.

Nuo pat pirmojo numerio “Tė
viškės Žiburius” redaguoja dr. A. 
Šapoka, šiuo metu antruoju re
daktorium pakviestas kun. dr. Pr. 
Gaidamavičius. Laikraštį leidžia 
Kanados Lietuvių Katalikų Kultū
ros Draugija.

Sukakties proga geriausi svieki- 
nlmai ir linkėjimai.

EAST AND WEST
Londone, Anglijoje, leidžiamas 

anglų kalba žurnalas “East and 
West” (Rytai ir Vakarai). Išeina 
kiekvienų metų ketvirtį. Redaguoja 
mūsų prof. St. žynmantas, latvių 
prof. A.P. Aisilnieks ir estų prof. 
H. Perlitz. Leidžia Alliance Pub
lishing Company London. Atskiro 

' numerio kaina — 2 šil. G penai. 
' Metams kaštuoja 10 šilingų. Ad

resas: Alliance Publishing Com- 
: pany, Alliance House, 12 Caxton 

St., London, S.W.I.
Žurnalas kuris gerai redaguoja- 

mas ir įdomus aktualiais straips-
I nials atlieka didelį uždavinį, in- 
i formuodamas angliškai kalbančius 

žmones apie komunistinį siaubų.
žurnalo Išėjo jau 3 numeriai. 

I Antrajame numeryje skaitome įsi
dėmėtinų ir palyginti išsamų prof. 

, S. Žymanto straipsnį apie Bažny- 
; čių ir komunizmų. Komunizmo ko- 
I vos prieš Bažnyčių pavyzdžiu pa

imta Lietuva. Br. Raila duoda įdo- 
| mų str. “Rytų pavojus ir Vaka- 
| ral.” Autorius, pavaizdavęs ko

munizmo ekspanciją ir aktyvumų, 
ypatingai pabrėžia sovietų nuola
tinį ginklavimąsi ir komunizmo 
centralizavimus! Maskvoje bei ne- 

| įmanomų taikiai sugyventi Vaka

rams su komunistiniu bloku. Ki
tas vertingas str. — prof. Mykolo 
Biržiškos “Vllnjaus Universiteto 

375 metinės.”
šalia mūsų autorių, tiesioginiai 

liečiančių Lietuvą ir komunistinį 
pavergimų, žurnale randame ir ki
tų, kur Lietuva taip pat tiesiogi
niai ar ni tiesioginiai paliečiama, 
įdomus H. Tingsten str. “Tremti
nių misija”, A. Rei “Britanija ir 
Pabaltijo valstybės” bei Horatiaus 
“Pabaltijo strateginė pozicija.”

Nr. 3. vedamasis, kurį pasirašo 
visi trys redaktoriai, skirtas Pa
baltijo Santarvės 20 metų sukak
čiai atžymėti. Toliau išsamus ir 
tikrai įdomus prof. VI. Stankos 
straipsnis "The Roof of The Evil”, 
kuriame autorius, atsirėmęs Isto
rijos, religijos, politinės fllozofi- 
jos Ir faktų, aiškina komunizmą, 
kaip pasaulėžiūrinę; doktrinų Ir 
valdymo sistemų praktikoje. įdo
mūs samprotavimai ir išvados apie 
Sovietų Sąjungų, kur viskas yra 
palenkta’ir turi paklusti valstybei. 
Ir jis sako, kad šiandien rusų 
tauta neturi didesnio priešo, ku
ris būtų šiai tautai labiau pavo
jingas ir pasibaisėjimą keliantis, 
kaip Rusijos valstybė.

“Ėst and Weest” 64 puslapių 
atspaustas gerame popieriuje, da
ro kultūringo žurnalo įspūdį. Ver
tėtų šio žurnalo paskleisti didesnį 
skaičių egzempliorių Ir Australi
joje. Mūsų reikalui jis galėtų daug 
pasitarnauti, (j) x

Dainos ir žaidimai
"SUK I RATĄ”

Dainuojamieji Lietuvių liaudies 
rateliai, žaidimai ir šokiai. Išleido 
Australijos Lietuvių Kultūros Fon
do Adelaidės skyrius, 1954 m. Pa
ruošė muz. Zdanavičius, pasinau
dodamas Motiejaus Budrlūno ‘Pra
diniu dainynu” ir "Margučiu.”

Leidinyje yra 11 liaudies ratelių, 
2 liaudies žaidimai Ir 1 liaudies 
šokis. Visi rateliai: Suk į ratą, 
Jurgelis meistrelis, Oi, tu Jieva, 
Pasėjau žilvitį, žilvitis, Aguonėlė, 
Ar girdėjai, Radastėlė, Puikios 
rožės (du varijantal), Pučia vėjas; 
liaudies žaidimai: Melnyčla zur 
zur ir Malūnėlis; liaudies šokis 
Noriu miego, yra su tekstais, ap
rašymais Ir gaidomis. Leidinėlis 

rekomenduojamas visiems, nes daž
nai parengimuose jau nebešokame 
Ir nebežaidžiama tik todėl, kad 
šiuos žaidimus užmiršome. (j.)

Eelix Timmermans

* KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ*
----- ---------- - —ĮVERTĖ VINCAS KAZOKAS-______ _________

(Ištrauka iš to paties
Šalia Albert .de Coster Felix 

Timmermans yra vienas Iš pa
čių pajėgiausių flamandų ra
šytojų. Gimęs 1886 m. Jis visų 
laikų rašė savo gimtąja flaman
dų kalba, tačiau, nežiūrint to, 
jo veikalai plačiai paplito Va
karų Europoje, kas liudija jo 
didelį talentą. Jo veikalų temos 

daugiausiai paimtos iš Flamandų 
ūkininkų gyvenimo su tikru kai
mietišku naivumu ir gyvu hu
moru, kas jį Iškelia į pirmaei
lius pasakotojus. Iš Jo gausybės 
veikalų pažymėtini: “Kūdikėlis 
Jėzus Flamandljoj”, “Žydinčio- 
jo vynuogyno klebonas”, “Pal- 
lieter”. Pagaliau “Kaimietiško
ji psalmė” — romanas, kriti
kų pripažintas Timmermans’o 

šedevru. Vert.

Aš esu tik skurdus, daug vargų 
Iškentęs ūkininkas, tačiau ūkinin
ko gyvenimas man yra pats gra
žiausias pasaulyje. Aš nenorėčiau 
keistis net su pačiu karalium. 
Viešpatie, dėkui Tau, kad mane 
sutvėrei ūkininku.
Antai, anoj lūšnelėj aš esu gimęs. 
Mes buvome penkiolika atvirų bur
nų, ir, nors gaudavom daugiau 
antausių, negu duonos, vis dėlto 
tai buvo nuostabūs laikai, Ir mes 
Išsitempėm žaliūkai, kaip ąžuolai. 
Didelė šeimyna yra vienas malo
numas. Man patinka krūva vaikų. 
Geras medis privalo duoti daug 
vaisių.
Aš ir savo žmonai nepašykštėjau 
valkų. Mūsų pareiga yra auginti 
vaikus, lygiai kaip ir kopūstus. 
Tai bent žinai, dėl ko gyveni Ir 
kam dirbi. Mūsų tėvai dėl to ne
numirė. Sulaukusi aštuoniasdešimt 
metų mano motina buvo tiesi kaip 
kartis ir švilpaudama panešdavo 
maišą bulvių. Gi tėvas buvo su- 

sraigių, kirminų, audrų bei žaibų, 
tada visas mūsų prakaitas ne tuo 
lataku nubėga. Tačiau kada po 
sunkios kovos paimi j savo grubių 
ranką naujo derliaus šviežios duo
nos riekę ir ją kandi, matydamas 
aplink stalą būrį pražiotų bur
nų, tada pasijunti, lyg patsai Vieš
pats uždėtų tau ranką ant peties 
ir pašvagždėtų j ausį: “Džiaukis, 
Šakny, ir būk dėkingas”.
Ne, kiek aš suprantu, žemė nėra 
milžinas, bet greičiau milžinė, ste
bėtinai didele ir galinga, neturinti 
ribų moteris. Jos veidas yra dan
gaus skliautas. Ji tav > apžavi. Tu 
mindžioji jos kūnų Ir juo šliaužioji. 
Žinoma, ji tau priešinasi, lygiai 
kaip ir kiekviena moteris. Bet juk 
taip reikia. Tu ją myluoji ir glos
tai. Ir jeigu tu neatleisi žąslų, 
Ji pasidarys švelni ir duosnl, duos. 
ni be galo.
Taip pat ūkiniinkas privalo turėti 
ir gerų žmoną savo lovoje, kurioje 
ji tačiau neturi nuolatos drybsoti. 
Jos pareiga yra mušti sviestų, ga
minti valgį šeimynai ir gyvuliams, 
darbuotis atsiraičius rankoves ligi 
alkūnių.

Aš pažinau daug merginų; savu 
laiku buvau žinomas peštukas, bet 
mušiausi daugiau iš išdykumo, ne
gu dėl mergų. Aš rinkausi gerų, 
gi tokios rotai pasitaiko, o tikro
ji ateina visai netikėtai.
Mano Fina atitekėjo iš anos pusės 
Nethės upės. Keistai kartais įsi
žiebia meilė vyro širdy.
Grįžtant iš Aštriakalnio, į kur aš 
kasmet pėsčias eidavau atlaidų, 
mes sustojome toje pačioje užei
goje, kur buvo daug žmonių, ir 
valgėm savo sumuštinius. Lauko 
lynojo, ir užeigos ųsla buvo nešva
ri. Ji sėdėjo kaip tik priešais ma
ne, bet iš karto aš jos nepaste
bėjau. Ten buvo daugybė žmonių, 
ir mano mintys blaškėsi kažkur 
kitur. Aš pasilenkiau j šalį, kad 
praleisčiau vienų kaimietę, ir nety
čia paliejau savo alaus stiklų. Ji 
pašoko saugodama savo suknelę ir 
išmetė savo sumuštinius ant ąs- 
los. Sumišęs tada pasiūliau jai 

vardo romano)
sirietęs, kaip klaustukas. Neįma
noma buvo jo įdėti į karstą: jis 
arba sėdėjo, arba paguldytas ko
jomis rėmė dangų. Jam reikėjo 
sulaužyti nugarų; teisybę sakant, 
aš jų ir sulaužiau, nes kiti nedrį
so. Senoji dvaro panelė, mūsų šei
mininkė, dažnai atėjusi klausdavo, 
ar Jis nesutiktų, eiti pas jų už so
dininką. Esą, mažai darbo, geras 
atlyginimas ir dar nemenkas prie
das vaisiais, nuėmus derlių.

— Niekai, — atsakydavo jis.
— Ūkininkas turi ir palikti ūki
ninku, kitaip pasaulis apvirs augš- 
tyn kojom.
Ir jis jaudinosi ir niršo kaip tik 
dėl to, kad iš mūsų visų tik vie
nas buvo linkęs prie ūkio.
Aš turiu brolių ir seserų Antver
pene, Brusely, du Amerikoje, vie
nų Prancūzijoje, vieną beprotna
myje — tai pasitaiko ir geriau
sioj šeimoj. Dar vienas įstojęs į 
karmelitų vienuolynų. Šisai tik tuo
met tepasirodo, kai vienuolynui 
prireikia pinigų.
Dėl to ir pavadino mane tėvas: mū- 1 
sų šaknys. Aš likausi namuose. 
Aš negalėjau palikti žemės. Tokin 
jau prigimtis. Žemė tave traukia, 
Ir tu ją pamėgsti net pats neži
nodamas dėl ko.
Tikrai mūsų klebonas buvo teisus 
sakydamas, kad žemė yra savotiš
kas priešas; tai milžinas, kalbėjo 
jis, kuris mums nuolatos prieši
nasi. Su juo reikia be atlydos 
grumtis. Ar jūs pagalvojote, kiek 
reikia įdėti darbo, kad turėtum 
duonos riekę ant savo stalo?
Ari, mėži, sėji, akėji, pjauni; kuli; 
mali ir kepi. O jeigu mūsų mie
lasai Dievulis laiku neįsiklša su 
lietaus sruoga arba saulės spin
dulėliu, arba jeigu šventųjų nepa
tepi su žvake, kad jie saugotų nuo

tris iš savųjų. Ji nenorėjo paim
ti, ir aš asakiau: “Gerai, tai ir 
aš sviesiu savo sumuštinius į 
purvų”... Jie buvo su lašiniais. Ir 
ji paėmė.
— Skanu? — paklausiau.
— Taip, — atsakė ji: — tikrai 
puiki duona.
— Iš kur tu?
Taip užsimezgė šneka. Ji švytėjo, 
kaip Išdžiūvęs svogūnas. Ir buvo 
stipri ir sveika moteris. Aš mielai 
būčiau su ja grįžęs, bet ji keliavo 
su savo namiškiais.
Nuo tada ji man įstrigo, Ir visą 
laiką ji man stovėjo akyse: lau
kuose arba prie stalo. Net užmi
gęs aš jų matydavau sapne. Aš 
nebeturėjau ramybės bei poilsio ir 
sugavęs valandėlę laiko patrauk- ■ 
davau vakarais prie Nethės. Iš čia 
galėjai matyti jų čerplnį stogą. 
Aš Išsltiesdavau žolėje, rūkydavau 
pypkę po pypkės ir be paliovos 
švilpaudavau giesmę "Avė, avė, 
Maria”, norėdamas tuo jai pri
minti Aštriakalnį ir save. Tikė
jausi, kad ji ateis pasižiūrėti, bet 
veltui. Sekantį sekmadienį aš ją 
pamačiau kitoje upės pusėje, grįž
tančių su seserim iš bažnyčios.
— Ei! — šūkterėjau narsiai: — 
Patiko sumuštiniai?
Ji sukikeno nusijuokdama, pasakė 
kažką seseriai, kuri taip pat Juo
kėsi. Man pasidarė nesmagu, bet 
vis tik atsiliepiau:
— Ar tik man neatnešti tau viso 
kepalo? Vakar kaip tik iškepėm. 
Klegėdamos jos nuėjo per pievų 
dar kartą atsigręždamos. To pa
drąsintas, aš surikau iš paskos:
— Rytoj aš ateisiu.
Ir pamojavau ranka. Ji pamojavo 
taip pat. Aš jutau, kad viskas pa
vyko, ir mano širdis taip blaškėsi 
kad aš negalėjau nė penkių minu
čių ištverti toje pačioje smuklėje. 
Sekančios dienos pavakare sukau
piau visą savo drąsą, įsirišau į 
skarų duoną ir niekam žodžio ne
sakęs Išėjau. Ligi miestelio buvo 
valandos kelias. Aš pravėriau du
ris. Viduje sėdėjo jos penki bro
liai ir tėvas kaip milžinas. Jie 

valgė bulves iš pačios keptuvės. 
Aš daug nekalbėjau, tik pasakiau, 
kad atnešiau Jai duonos. Jos net 
ir vardo nežinojau. Ji sėdėjo su
sigėdus, daugiau prie ašarų, negu 
juoko. Kaip visa tai įvyko, aš ne
žinau, tik greičiau, negu galėjai 
Ugi trijų suskaityti, aš galvotrūk
čiais išnėriau laukan ir netyčia iš
sitiesiau griovy. Mano duonų jie 
priėmė, ir girdėjau, kaip jie juo
kėsi. Ką gi galėjai padaryti vie
nas prieš šešius? Aš jaučiausi 
kaip sulaužytas ir vilkausi namo, 
suprantama, įtūžęs kaip tigras ir 
tvirtai nusprendęs atkeršyti Ir iš
sikovoti sau merginą.
Parėjęs slaptai aptariau reikalų 
su savo trimis broliais. Kitą die
nų mes visi keturi stovėjome prie 
tekilo ir aštrinom peilius. Tems
tant Išvykome. Su jos broliais, 
kurie buvo namuose, apsidirbome 
visai neištraukdami peilių. Išsi
gandusios moteriškės papylė ant 
grindų savo indus. Ir kol mano 
broliai tvatino jos brolius, aš jai 
pasakiau: "Jeigu tu nebūsi mano
ji, žemė čia paplūs kraujais.” Jos 
sesuo Išbėgo šauktis pagalbos, bet 
kol toji pagalba, ginkluota šakė
mis Ir šunimis, pasirodė, mos Jau 
buvome kitame upės krante tyčio
jomės iš jų.
Aš buvau kaip apdujęs. Maniau, 
kad jau viskas prarasta. Jokiam 
darbui netiku. Kasdien aš drybso
jau prie upės tarp meldų ir spok
sojau į jos namą. Jeigu aš Jai 
nors kiek rūpiu, galvojau, ji tu
rėtų bent kartą ateiti prie upės, 
nes iš čia geriausiai matytis mū
sų namai.
Vieną šeštadienį, kai jau buvau 
beprarandąs paskutinę viltį, pa
mačiau ją ateinančią vandens. Jai 
pasėmus pirmąjį kibirą, aš šūk
telėjau: "Ū-ū.” Ji krūptelėjo. Ji 
nedrįso atsiliepti, bet tik ranka 
pamojo, kad pasišalinčiau.
— Palauk, — atsiliepiau, — aš 
ateinu.
Aš nusviedžiau kepurę ir perplau
kiau. Ji stovėjo susijaudinus ir 
pradėjo verkti, nes aš jai patikau.

Mudu valandėlei prisėdome. Ir ne
sistebėkite: mes buvome jauni ir 
kupini ugnies —1 kitų daromos 
kliūtys reikalą tik pablogino — 
ir tuo kartu tikrai nebuvo kalba
ma apie sumuštinius. Ramia širdi
mi ir švilpaudamas aš perplau
kiau atgal. Tų vakarą aš taip dai
navau, kad kaimynai pagalvoo 
mane išsikrausčius iš proto. Nu<> 
šiol mes dažnai vakarais susitik
davom. Buvo kaip tik šienapjūtė. 
Šieno kupetos minkštos ir taip 
saldžiai kvepia. Atsitiko taip, kaip 
ir tikėjaus, po gero mėnesio jos 
tėvas atėjo pas mus. Jis norįs su 
manimi pakalbėti. Dėl visa ko aš 
pasidėjau kirvį po ranka. Jis ma
nęs paklausė: vesiu ją ar ne, ir 
juo greičiau, juo geriau.
— Taip, — atsakiau, — bet turėsi 
pridėti arklį ir karvę.
Jis raukėsi, bet sutiko. Vestuvės 
buvo tikrai šaunios. Mūsų velionis 
tėvas trypė Iš džiaugsmo.
— Tu narsiai apsisukai, šakny,
— sakė jis.
Ir pirmoji naktis. Mūsų lovą jie 
pakarsta skambučiais. Fina, be- 
malšindama troškulį, greičiausiai 
perdaug nugėrė ir skundėsi galvos 
skausmais. Aš nesidaviau lengvai 
kišamas į maišą ir galvojau, kad 
tam turiu pakankamai laiko. Ir 
Išėjau pasivaikščioti mėnesienoje. 
Javai buvo pribrendę, ir ar yra 
kas žavesnio, kaip miegoti tarp 
javų;? Aš atsiguliau ir žiūrėjau į 
žvaigždes. Tų aš mėgau dažnai 
daryti. Tave tada užplūsta kitokie 
jausmai ir pagalvoji net apie to
kius dalykus, kuriems paprastai 
nebūna laiko. Galvoji apie meilųjį 
Dievulį, viską sukūrusį, ir apie 
mūsų gyvenimo tuštumą. Klebo
nas sako, kad žvaigždės esančios 
tokios didelės, kaip mūsų žemė. 
Žinoma, knygos yra kantrios — 
gali rašyti į jas, ką nori — bet 
kai aš taip gulėjau, mane užplūdo 
kažkas didingo, tarytum bažnyčio. 
je, ir tada pasiryžau kaip galima 
geriau tliktl savo pareigas Dievui 
Ir žmonėms.

(Bus daugiau)
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Kultūrinės Naujienos į
— JAV-ėse rodoma gyvo susi-1 

domėjimo lietuvybės išlaikymu. Ta
riamasi, kaip reiktų parūpinti rei
kalingos lituanistinės literatūros, j 
vadovėlių etc. Planuojama taip pat Į 
leisti lietuvių valkams laikraštėlį I 
anglų k. Jaunesniems ir vyres-
niems moksleiviams taip pat pra
dėtas leisti naujas laikraštėlis, pa
vadintas “Jaunos Mintys”.

— Lietuvių Profesorių Draugi
ja Amerikoje kiek galėdama re
mia Lituanistikos Institutų, rūpi
nasi savo nedarbingų narių buiti
mi ir kt. Iš 72 jos narių šiuo metu 
37 yra JAV un-tų, kolegijų bei 
tyrimo įstaigų mokslo personalo 
nariai.

— Lietuvių spaudos atgavimo su
kaktis plačiai paminėta viso pa
saulio lietuvių spaudos, nurodant, 
kad lietuvių kultūra ir spauda, 
niekieno necenzūruojama, visur 
laisvai klesti. Tik vienose JAV-se 
veikia kelios leidyklos, eina daugiau 
kaip 60 lietuvių laikraščių, keli 
žurnalai etc.

— Amerikiečių spauda šiltai 
įvertino A. Galdiko dailės parodų. 
Jo parodų New Yorke “N.Y.T.” 
yra pavadinęs “viena iš giedriau
sių parodų per visų buvusį sezonų”

— Dail. Adomo Varno 75 metų 
amžiaus sukakčiai atžymėti pa
roda ruošiama kovo 19-29 dieno
mis. Jų ruošia Čikagos Kultūros 
Taryba, tam tikslui sudariusi spe
cialų arch. J. Muloko vadovauja
mų -komitetų. Numatyta Išstatyti 
apie 100 jo kūrinių.

— Gražiais savo darbais reiš
kiasi ir dail. A. Tamošaitienė. Jos 
dailės studijoje sparčiai audžiami 
tautiniai drabužiai Nepriklausomy
bės šventei.

— V.K. Jonynas — gavo premi
jų per Amerikos litografijos pa
rodų Filadelfijoj ir šiuo metu dir
ba spalvotas litografijas.

"VYRAI IŠ 1945—JŲ METŲ”
— štai antraštė mano ruošia

mos ir “Terros” išlelsimos knygos. 
Kas tie 1945-ieji metai, žinome: 
Vakarų sąjungininkai parbloškė 
hitlerinių Vokieitjų, Ir sąjunginln- 
kus atsiprašant, jų sąjungininkas 
komunistinė Rusija, pavergusi per 
100 milionų naujų žmonių, ištie
sė savo kruvinus nagus tolimes
niems tautų ir joms priklausančių 
žmonių grobimams ir niokojimams.
Ta nelemtis ištiko ir mūsų brolius,
kuriuos naciai buvo prievarta su
gaudę j savo kariuomenės dalinius 
ar surinkę apkasams kasti ar ki
tiems užfrontės uždaviniams ir ku
rie po kapituliacijos atsidūrė są
jungininkų belaisvių stovyklose.
šie vyrai už spygliuotų vielų ne 
tik kentė badą, šaltį, ligas, miAo 
lietuje, bet — tai užvis didžiausia 
netiesa ir> skriauda! — buvo tero
rizuojami Sovietų repatriacijos 
komisijų ir net prievarta gabena
mi už geležinės uždangos. Dalis 
jų, nepakeldami teroro ir kanki
nimų, grįžo j tikrą mirtį bolše- 
vlkijoje, kiti buvo nugrūsti į Bel
gijos anglių kasyklas kaip repa
racijų iš Vokietijos prekė, o dar 
kiti po metų ar ilgiau vargų ir 
kančių stovyklose buvo grąžinti 
laisvėn ir gavo teisę pasilikti Va
karuose.

šių vyrų patirtos skriaudos bū
tina surašyti ir paskelbti mums 
patiems ir mūsų palikuonims, 
kaip žymiai anksčiau P. Ruseckas 
surinko ir paskelbė medžiagą apie 
knygnešius, apie baudžiavą, apie 
mūsų savanorių žygius, kad šios 
kančios nežūtų užmiršime, o lik
tų graudžia pamoka mums ir mū
sų ateinančioms kartoms. Kaip 
atskiras lietuvis tegyvas tautoje, 
taip tauta tegyva per atskiro lie
tuvio kančią, ryžtą, valią. Taigi, 
vyrai iš 1945-jų metų, atsiliepki
te šiuo adresu: J. Cicėnas, 3421 — 
X Street, Omaha f Nebr., USA. 
Mums svarbu, kaip naciai sugrobė 
mūsų vyrus j kariuomenę ir pagel- 
blnius dalinius, kaip vyko atsi
traukimas į Vakarus, kur ir kada 
pakliūta į sąjungininkų nelaisvę, 

kokios sąlygos buvo nelaisvėje, kaip 
ir kada terorizavo Sovietų repat
riacijos komisijos, kas ir kaip bu
vo prievarta gabenami į Sovietų 
Sąjungą ir visa kita, surišta su 
šių vyrų vargais, kančiomis ir ne
laimėmis”, — rašo JERONIMAS 
CICĖNAS.

PRENUMERUOKITE MOŠŲ 
PASTOGĘ.

Lictuuiai
PAWJLYX.

ARGENTINA
— Susivienyjimas lietuvių Ar

gentinoje rodo gražių veiklų. Sėk
mingai reiškiasi ir SLA skyriai. 

Krikštoliniais vandens šaltiniais, 
kalnų upeliais ir ežerais išgarsėju
sioje kurortų provincijos sostinėje 
Cordoboje lietuvių organizuota 
veikla telkiasi apie Lietuvių Na
mus. Taip pat gražiai ten veikia 
Ir lituanistinė vargo mokykla, va
dovaujama un-to mokslus bagusių 
lietuvių intelektualų.

— Dr. J. Basanavičiaus vardo 
Argentinos Lietuvių Centro pirm. 
L.J. Mičiūdas ir konstruktorius V. 
Kolaitis tarėsi su Buenos Aires 
miesto burmistru Bernardo Gabo 
Lietuvių Centro suplanuotojo nau
jo salono statybos reikalu. Bur
mistras Lietuvių Centro planus 
sutiko labai palankiai.

— Stambios pieno pordibimo ben
drovės “La Martona” gen. direk
torius J. Laufe lietuvį V. Trulec- 
kų paskyrė La, Jovita fabriko ad
ministratorium.

D. BRITANIJA
Socialistų Unija ruošia anglų k. 

leidinį apie visus Sovietų paverg
tuosius kraštus. Lietuvis inž. J. 
Vilčinskas paprašytas paruošti ap
žvalgų apie šio meto politinę pa
dėtį Lietuvoje.

JUNGT. AMERIK. VALSTYBĖS
— JAV prasidėjo gyva akcija 

išrinkti bendruomenės tarybų. Rū
pinamasi, kad juo daugiau lietu
vių iš anksto įsirašytų balsuoti, 
priimami kandidatų surašai, pa. 
tvirtintos tarybos rinkimams or
ganizuoti įvairių kolonijų rinkimi
nės komisijos ir kt.

— Clevelando Kultūros Fondas 
nori ateityje klek pertvarkyti sa
vo veiklų ir, įeidamas į vietos lie
tuvių LB sudėtį, tapti visos JAV 
LB Kultūros Fondo minties įkvė
pėju, skelbėju Ir vykdytoju. Rū
pinamasi taip pat sustiprinti lie
tuvių propagandų tarp svetimųjų 
ypač kultūrinėmis priemonėmis. 
Metama mintis, kad reiktų leistis 
į platesnius horizontus, jieškant

draugų tarp amerikiečių, kurie pa
sistengtų Lietuvos ir lietuvių rei
kalus kaip reikiant suprasti ir vi
sados juos paremti. Šioj srity gra
žios iniciatyvos yra parodę studen
tai, leisdami anglų k. informacinį 
leidinį “Lltuanus”. Ateityje nori
ma sutelkti dar daugiau doku- 
mentacinės bei archyvinės medžia
gos, į kurių įeitų įvairių ameri
kiečių pareigūnų pasisakymai Lie
tuvą liečiančiais klausimais, pana
šaus pobūdžio straipsniai spau
doje etc.

—i M. Sleževičiaus mirties 15 m. 
sukakties įspūdingias minėjimas 

buvo suruoštas New Yorke. Minėji
mui vadovavo Inž. A. Novickis. 
Eilė visuomenės veikėjų: Audėnas, 
Kaminskas, Sidzikauskas, Pajaujis, 
išryškindami jo nuopelnus lietu
vių tautai.

— Pasižymėjęs Amerikos lietu
vių veikėjas A. Rudis sausio 22 
d. per Madrido radijo lietuvišką
sias transliacijas pasakė j Lietu
vą kalbų, pažymėdamas, kad Ame
rikos lietuviams pavergtosios tė
vynės reikalai ir jos vargai yra 
gerai žinomi. Jie viską dhro, kad 
tos jų vargo dienos būtų sutrum
pintos.

— Poezijos konkurso dalyvavo 
su savo kūriniais iš įvairių kraš
tų 33 poetai. Pirmoji premija už 
eilėraštį “Pamirštoji sula” paskir
ta bostonfšklui Z. Gaveliui, ant
roji —( G. Tulauskaitei už “Poetą” 
ir trečioji A.P. Bagdonui už jo 
“Viešpaties maldų”.

N. ZELANDIJA
N. Zelandijos lietuviai ruošiasi 

iškilmingai mfnėti Vasario 16 d. 
šventę. VT pirmininkas K. Šal
kauskas jiems pasiuntė ta proga 
specialų sveikinimo žodį. Miškų 
tyrimo institute Rotoruoje, N. Ze
landijoje, jau keleri metai dirba 
lietuvis dr. St Kripas, kuris ti
ria pagrindinės pušų rūšies savy
bes. Iki šiol jis yra parašęs per 
10 įvairių studijų.

Žemės Į kiš Lietuvoje
KOLCHOZAI ŽLUGDO SOVIETINIUS Ž. Ū. DARBO GRAFIKUS

1954 m. spalio 1 d. “Tiesa” per
spausdino iš "Pravados” V. Kor- 
nllovo straipsnį ‘Kodėl Lietuvos 
TSR atsilieka vykdant žemės ūkio 
darbus”, kuriame konstatuojama, 
kad "... daugelis Lietuvos TSR ra
jonų lauko darbus vj|kdo nepatenki
namai. Respublikos partiniai, ta
rybiniai ir žemės ūkio organai ne
užtikrino, kad nuimant derlių ir 
ruošiant pašarus augštu našumu 
būtų išnaudota technika, nepasirū
pino, kad laiku būtų paruošti deng
ti grendymai ir pašiūres, turinčios 
Pabaltijo sąlygomis ypač didelę 
reikšmę”. Esą, “apie trūkumų bu
vimą vadovaujant derliaus nuėmi
mui kalba Pabradės rajono pavyz
dys. šio rajono kolūkiai vieni iš 
pirmųjų pradėjo derliaus nuėmimo 
darbus. Bet grūdinių pKitis čia pa
sibaigė tik neseniai. Persistovėję 
rugiai smarkiai nubiro, prileista 
didelių derliaus nuostolių. Labai 
nepatenkinamai organizuotas grū
dinių kdltūrų kūlimas. Didesnioji 
nuimto derliaus dalis iki šiol ne
iškulta. Daugelyje kolūkių javai 
guli po plynu dangum, mirksta ir 
glenda. Taip pat neleistinai lėtai 
rajone vykdoma žiemkenčių sėja 
bei rudeninis arimas”. Bet “Pabra
dės rajonas nėra išimtis. Partinių 
ir tarybinių organų žemas vado
vavimo žemės ūkio darbams lygis 
sąlygoja daugelio kitų respublikos 
rajonų atsilikimą”.

Toliau “ypač rimtą nerimą kelia 
dabar javų kūlimo eiga. Nežiūrint 
į tai, kad derliaus nuėmimas res
publikoje vyksta jau du mėnesius, 
iki rugsėjo 25 d. iškulta iš viso 
vos 24,6 procento derliaus, žemi 
kėlimo darbų tempai atvedė į tai, 
kad respublika visumoje nepaten
kinamai vykdė grūdų pristatymą 
valstybei. Iki rugsėjo 25 d. valsty
binis grūdų paruošų planas įvyk

KOVA NEATSLUGSTA
Kersteno Komiteto darbas 

vykdomas toliau
ALT vykd. Komitetas, būtent — 

L. Simutis, dr. P. Grigaitis, A. 
Olis Ir M. Vaidyla, be to, LAIC 
direktorė M. Kižytė Lietuvos iš
laisvinimo reikalais lankėsi JAV 
Valstybės Departamente. Jie buvo 
priimti ir tarėsi su valstybės pa- 
sekret. L. Hendersonu. Pabaltijo 
kraštų ir Rytų Europos skyriaus 
viršininku H. Vedeler, senatorium 
P. Douglas, kongreso nariais R. 
Maden, Bentley, Dood Ir kt. Dele
gacija taip pat padarė vizitą nuo
širdžiam lietuvių draugui dabar
tiniam daugumos JAV atstovų rū
muose vadui John McCormackui, 
kuris pažadėjo vasario 16 d. ats
tovų rūmų sesijoje paskirti išti
są valandą Lietuvos nepriklauso
mybei paminėti Ir palinkėjo geriau
sio pasisekimo ALT pastangoms 
Lietuvos išlaisvinimo darbe. Su 
JAV 84 Kongreso vadais ALT va
dovybė išsiaiškino reikalą, kad Ko
munistinei Agresijai Tirti Komi
teto darbas būtų tęsiamas toliau. 
ALT nuomonei, jog tyrinėjimai 

i privalo būti vykdomi toliau, pri
tarė išrinkti į naująjį Kongresų 
visi buvusieji Kersteno komitete 
nariai (4 demokratai Ir 2 respub
likonai). Tam pritarė ir abiejų 
partijų atstovų ramų vadai. Pa
lankiai pasisakė taip pat Valsty
bės Departamento pareigūnai, ligi 
tol tuo reikalu kooperavę su Kers
teno komitetu. Ypač gyvą susido
mėjimų Lietuvos išlaisvinimo rei
kalu dabar rodo kai kurie demok
ratų partijos žmonės. Iš principo 
abiejų didžiųjų partijų pažiūra j 
Lietuvos ir kitų Sovietų pavergtų
jų tautų likimas yra vienodas. 
Lietuvos bylos reikalu nėra pasi
keitę nei JAV vyriausybės, nei 
Kongreso nusistatymai.

— Bonnoje š.m. sausio 27 d. įvy
ko eilinis Baltų Tarybos posėdis. 
Pasidalinus nuomonėmis dėl poli
tinės padėties vertinimo ir pasi
keltus reikalingomis informacijo
mis, kad laisvojo pasaulio ir So
vietų konferencija, jeigu tokia 
įvyktų, neužkluptų mūsų netikėtai. 
Taip pat buvo nusistatyta dar 
daugiau sustiprinti akciją gausin
ti mūsų skaičių laisvajame pasau

dytas 28,5 procento. Respublikos 
Žemės ūkio ministerijos vadovai ne 
kartą užtikrindavo, kad imimasi 
priemonių organizuoti darbus gren. 
dymuose per ištisą parą. Iš tikrų
jų gi kuliamosios, o taip pat kom
bainai, perjugti po derliaus nuė
mimo j kūlimą, kaip taisyklė dir
ba vos po koletą valandų per pa
rą. Augšto našumo technika sto- 
vinčja dėl įvairiausių sutrikimų”.

Ir galiausiai “Lietuvos TSR atsi
lieka vykdant bevelk visus žemės 
ūkio darbus. Linų nurauta tik 79 
procentai, o iškulta 19 procentų. 
Siloslnes kultūros nuimtos nuo 59 
procentų ploto. Baigiasi geriau
sias žiemkenčių sėjos laikas, o 
respublikoje planas įvykdytas tik 
00 procentų. Rudeninis arimas 
faktiškai nepradėtas: iki rugsėjo 
20 d. valstybinis planas įvykdy
tas 5 procentais.

“Atskirai reikia pasakyti apie 
pašarų paraušimo būklę respubli
koje. Nepaisant to, kad jas praėjo 
visi tįerminai, natūralių ir sėtinių 
žolių nuėmimas daugelyje rajonų 
dar nebaigtas. Eilėje vietų šienas 
dar guli pievose, pradalgiuose ir 
kupetose. Lėtai ruošiamas silosas, 
renkami šiaudai ir pelai, kurie turi 
žymią vietą kolūkių pašaro balan
se”.

Tai buvo pirmas, bet drauge ir 
labai skardus skambutis. Straips
nis skyrėsi nuo įprastinės sovieti
nės savitvarkos tuo, kad jame 
skamba tikrai nerimą keliautieji 
ir pesimistiniai tonai, kurie su lai
ku dar daugiau stiprėja. Drauge 
tai buvo ženklas raudoniesiems 
vergų varovams Lietuvoje smar
kiau paleisti į darbą savo botagus. 
Derliaus nuėmimas, grūdų paruo
šų supyllmas ir kiti žemės ūkio 
rudens darbai virto dienos tema. 
“Tiesa” spalio 5 d. savo vedamaja
me “Visas jėgas žemės ūkio dar

bams paspartinti” rašė: “Deja, ei
lėje respublikos rajonų padėtis yra 
nepatenkinama, žemės ūkio darbai 
vyksta labai lėtais tempais. Ypač 
blogi reikalai su žiemkenčių sėja. 
Tokie rajonai, kaip Biržų, Pandėlio, 
Vabalninko, dar neįvykdė nė pu
sės žiemkenčių sėjos plano. Pra
leidę geriausią sėjos laiką, šių ra
jonų partiniai, tarybiniai ir kolū
kių vadovai ią dabar nesiima ryž
tingų priemonių žiemkenčių sėjai 
paspartinti...

Didelį nerimą kelia nepatenkina
ma bulvekasio darbų eiga. Sun
kesnėse žemėse bulves apima pu
vinys, yra rimtas pavojus jų derliui. 
Nežiūrint to, daugelyje kolūkių 
bulvių kasimas iš esmės dar nepra
dėtas... Negalima toliau taikstytis 
su tokia padėtimi, kad neįvertini
mas savalaikis linų derliaus sudo
rojimas, jų pirmasis apdirbimas. 
Jau praėjo geriausias laikas li
nams kloti Ir mirkyti, tačiau dau
gelyje rajonų šie darbai užleisti...

Spaudoje kiekvieną dieną deda
mi pranešimai apie žemes ūkio dar
bų eigą atskiruose rajonuose, ku
riuose virpinamos tos pačios sty
gos. Pavz. koresp. P. Graščenko 
1954 m. spalio 3 d. “Tiesoje” rašė: 
— “Švenčionių rajone smarkiai už. 
delsti svarbiausieji rudens darbai. 
Iki rugsėjo 30 d. nukasta vos 3,7% 
bulvių, rudens arimo planas įvyk
dytas 4,3%, laukuose tebestovi 
daug linų, labai lėtai vyksta jų 
pirmasis apdirbimas, žiemkenčių 
sėją užbaigė tik trys rajono ko
lūkiai, o paskiruose kolūkiuose, 
kaip Stalino vardo ir Černiachovs
kio vardo, sėjos darbai tik įpusėti. 
Rajone iškulta mažiau kaip penk
tadalis javų. Grūdų paruošų pla
nas įvykdytas 38,2%. Rimtų trū
kumų taip pat yra sukaupiant pa
šaras visuomeniniams gyvuliams”. 
Arba vėl straipsnyje “Dotnuvoj*

lyje ir pagyvinti esamuosius kon
taktus. Taip pat sutarta padaryti 
bendrų politinių žygių ryšium su 
Sovietų Sąjungos elgsena Pabal
tijo valstybėse.

— VLIKo Delegatas, š.m. sau
sio mėn. būvyje lankydamasis Vo
kiečių užsienio reikalų ministerijo
je, su atsakingais vokiečių parei
gūnais turėjo progą kalbėtis aktu, 
aliais lietuvių-vokiečių santykių 
reikalais.

— JAV Kongreso Biblioteka Va
šingtone renka mūsų sovietinių ra
dijų sekimo biuletenius. Komplek
tuojami estų, latvių Ir mūsų Inf. 
Tarnybos teikiami lietuviškieji Ra
dijo Sekimo . Stoties paruošti pra. 
nešimai. Surinktoji medžiaga bib
liotekoje analizuojama Ir skelbia
ma anglų k. spec, leidiniuose, kurie 
išleidžiami kas mėnesis.

— Reutlingene Lietuvos Laisvi
nimo Talkos reikalais įvyko URT 
sukviestas pasitarimas, kuriame 
dalyvavo D. Britanijos LB pir
mininkas M. Bjorinas ir Vokieti
jos krašto valdybos pirmininkas 
Inž. Pr. Zunde. Buvo aptariami 
artimiausi talkos darbai.

— Pavergtųjų Tautų Seimo gen. 
komitetas, kurį sudaro 1-sios Seimo 
sesijos pirmininkas su Rytų ir 
Centro Europos! 9 tautų delegacijų 
pirmininkais, sausio 19-21 d. lan
kėsi JAV Valstybių sostinėse. Va
šingtone įvyko gen. komiteto po
sėdis, per kurį buvo užmegztas 
ryšis su naujai perrinkto JAV 
kongreso vadovaujančiais asmeni
mis. Pasibaigus 1954 m. Pavergtų
jų Seimo sesijai, gen. komitetas 
lankėsi JAV Valstybės Departa
mente, kur įteikė savo rezoliucijas 
Ir deklaracijas. Pavergtųjų Tau
tų Seimo vadovai matėsi su atsto
vų rūmų daugumos vadu John W. 
McCormacku, senato mažumos va
du W. Knowlanduu, Ray J. Mad- 
denu, pramatomu buv. Komunis
tinei Agresijai Tyrinėti Komiteto 
pirmininko įpėdiniu, respublikonu 
L. Saltonstalliu ir kt. Pavergtųjų 
atstovai buvę nustebinti nepapras
tai palankiu JAV senatorių bei 
atstovų atsiliepimu ir dabartinės 
tragiškos pdėties pavergtose val
stybėse atjautimu.

taikstomas! su trūkumais”, ats
pausdintame “Tiesoje” š.m. spalio 
mėn. 10 d., skaitome: “Pastaruo
ju metu rajono kolūkiai smarkiai 
atsiliepia vykdant visus rudens 
darbus, žiemkenčių sėjos planas 
čia iki š.m. spalio 5 d. teįvykdy- 
tas vos 61,2%, bulvių nukasta — 
14,8%, iškulta grūdinių kultūrų 
tik 21,2%. Žlugdomos valstybinės 
paruošos, linų klojėjimas, cukrinių 
runkelių nuėmimas ir eilė kitų 
svarbių šio meto darbų.”

Panašios žinios bevelk iš visų 
rajonų. Jei kiek daugiau kuliama 
grūdų — labai atsilikęs bulvia
kasys, jei Išklotas didesnis nuošim
tis linų derliaus — žlugdomas 
cukrinių runkelių nuėmimas. Nors 
kolchozininkų produkcijai kelti 
buvo panaudotos visos priemonės, 
pradedant botagu ir baigiant pre
mijomis už normalų atlikimą, pa
dėtis daug nepagerėjo, nes 1954 
m. spalio 31 d., kai normaliomis ap
linkybėmis visi darbai Jau turėjo 
eiti į galą ar net būti užbaigti, 
“Tiesa” savo vedamajame “Kelti 
kaimo partinių organizacijų vaid
menį vykdant žemės ūkio darbus" 
rašė: "Faktai rodo, jog daugelyje 
rajonų atliekant svarbiausius ūki
nius darbus susidarė nerimą ke
lianti padėtis. Smėlių, Joniškėlio, 
Sedos rajonai žlugdo visus ūki
nius darbus ir yra labiausiai at- 
siliekantlejl respublikoje. Juose 
dar net nejpusėtas bulvių kasimas, 
tepaklota kiek daugiau, negu pusė, 
lipų, blogai vykdomas pašarų sllo- 
savimas. Joniškėlio rajone siloso 
gamybos planas tik įpusėtas... ”

Bet 1954 m. žemės ūkio rudens 
darbų dramoje jau visi vaidmenys 
suvaidinti. Jei šienas laukuose su
puvo, jei bulvės sušalo, jei nepa- 
sėtl žiemkenčiai prieš gruodui su
kasant žemę, tai ir visos tarybos, 
visi deputatai ir visa kompartija 
su Sniečkum ir Paleckiu priešaky
je, išlėkusi kovoti į laukus, nieko 
gero negalėjo belškovoti, o grei
čiausiai sužlugdė ir planų liku
čius nes juk iš dalies todėl linai

BALTŲ — VOKIEČIŲ
DRAUGIJA

Sausio 25 d. Bonnoje įsteigta 
Baltų Draugija Vokietijoje, * ap
jungianti vokiečių-estų, voklečlų- 
latvių ir vokiečių-lietuvių sekci
jas! Jos pirmininku išrinktas mi
nisterijos dirigentas dr. H.A. Keh- 
ren iš Duesseldorfo,' vicepirminin
ku — pulk. Jakobsen, paskutinis 
Estijos karo attache Vokietijoje. 
Draugijos būstinė numatyta Dues- 
seldorfe. Garbės prezidiumą suda
ro Vokietijos federalinio parla
mento (Bundestag) pirmininkas 
dr. Gerstenmaier, federalinės Vo
kiečių vyriausybės ministeris W. 
Kraft ir prof. Laun.

SOCIALISTAI UŽ
PAVERGTUOSIUS

Lietuvos Socialdemokratų Parti
ja tremtyje gavo pakvietimą daly
vauti Socialistų Internacionalo kon
grese, kuris įvyks š.m. liepos 12- 
16 d.d. Londone. Paskutiniame In
ternacionalo kongrese Stockholme 
1953 m. Lietuva ir kiti du Pabal
tijo kraštai priimti laternaclonalo 
nariais. Neseniai įvykusiame Ry
tų ir Vid. Europos Socialistų Uni
jos posėdyje Amsterdame buvo ap
tartas Rytų—Vakarų koegzisten
cijos klausimas ir nutarta kreiptis 
į laisvųjų kraštų socialistus su to
kiu pareiškimu: '

1. Tendencijos įgyvendinti tarp 
Rytų Ir Vakarų taikingą koegzis
tenciją neprivalo silpninti ideolo
ginės bei politinės ofenzyvos prieš 
komunizmą ir prieš Sovietų domi- 
minavimą Rytų ir Vid. Europos 
kraštuose; 2. koegzistencijos tarp- 
Rytų ir Vakarų koncepcija nepri
valo tiesiogiai ar netiesiogiai rei
kšti, kad yra sutinkama su dabar
tiniu Europos padalinimu ir Rytų 
bei Vid. Europos kraštų pavergi
mu; 3. laisvės ir valstybinės nepri
klausomybės atstatymas kraštuose 
už geležinės uždangos privalo lik
ti viso laisvojo pasaulio, o ypač 
Darbo Sąjūdžio, pagrindinis tiks
las.

Dėl socialistų delegacijų j So
vietų valdomus kraštus socialistai 
iš už geležinės uždangos pasiūlė, 
kad: 1. siunčiant delegacijas į So
vietų valdomus kraštus, Vak. Eu
ropos socialistų partijos privalė
tų pareikšti ir ypatingai supažin
dinti su savo pažiūra pavergtas 
tautas už geležinės uždangos, — 
kad tie vizitai jokiu būdu negali 
būti laikomi kaip sutikimas su ko
munistų valdžia tuose kraštuose;
2. nauji kontaktai turi būti išnau
doti tam, kad pavergtosioms tau
toms užtikrintų palengvinimų. Tuo 
būdu gali būti išvengta, kad to
kie vizitai būtų komunistinių re
žimų Išnaudoti, kaip patirtis pa
rodė, rezistencijos prieš totalita
rinę valdžią dvasiai palaužti.

Rytų ir Vid. Europos Socialistų 
Unija nutarė pasiūlyti Krikščio
nių Demokratų Sąjungai, žalia
jam Internacionalui ir Liberalų Eg- 
zllų Sąjungai sušaukti bendrą 
konferenciją. Konferencijos tiks
las būtų patvirtinti demokratinius 
principus, kuriais turėtų būti re
miamasi atstatant laisvę Rytų ir 
Vid. Europos kraštuose.

• Henri Germain, Rheimso fut
bolo sąjungos pirmininkas, grįžęs 
su savo vyrais iš Sov. Sąjungos, 
pareiškė, kad rusai jau turi savo 
šampaną. Bet tai esąs pasibaisė
tinas gėrimas. Sovietinis šampa
nas, kaip ir saldūs vynai, gami
namas su 10% syrupo, yra tik 
"purškiantis” vynas ir labai men
kos kokybės, taip aiškina pran
cūzų Germain.

• Amerikoje, Mississippi slė
nių praūžusi audra padarė didelių 
nuostolių ūkiams. Žuvo 31, sužeis, 
ta apie 150. Dvi mokyklos nupūs
tos. Jų griuvėsiuose palaidotas mo
kytojas ir keletas mokinių. Vajas 
nukėlė ir nusinešė daugybės na
mų stogus. Kilo gaisrų.

Ir supuvo daugiau agitatorių, prie
vaizdų, kaip darbininkų. Bet Jei 
šiais metais'truks kam duonos ar 
mėsos, tai, dėja, ne snlečkams ar 
palecklams, bet doram lietuviui 
darbininkui, eiliniam žmogeliui, ant 
kurio kailio okupantai daro savo 
eksperimentus. Jiems, kaip visi 
ženklai kad rodo, vėl stoja sunkūs 
metai prieš akis.

Pr. Zunde.
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NOW PASTOGĖ
Sydnėjus

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Lietuvos Nepriklausomybės — 
Vasario 16-tosios minėjimas įvyks 
vasario 20 d., sekmadienį.

ŠV. Benedikto bažnyčioje (Broad
way) pamaldos 12-30 vai.

Tuoj po pamaldų šios parapijos 
salėje įvyks minėjimas. Paskaitą 
skaitys Antanas Kutka. Meninėje 
dalyje dalyvauja Alg. Pluko vad. 
bendruomenės choras, Ir. Vilnony- 
tė, J. Almis Jūragis ir Marina 
Ošinai tė.

Po oficialiosios dalies lietuviška 
muzika iš plokštelių. Veiks bufe
tas.

Čia bus galima įmokėti pinigus 
Sydnėjaus lietuvių namų statybai 
ir pasirašyti pasižadėjimus.

APYLINKĖS SUSIRINKIMAS

Vasario 27 d., sekmadienį, tuoj 
po lietuviškų pamaldų Camper- 
downe šaukiamas ALB Sydnėjaus 
Apylinkės metinis susirinkimas, 
kuris prasidės 1 vai. Camperdowno 
parapijos salėje.

Prieš 3 savaites šauktas apylin
kės susirinkimas buvo atidėtas, 
kadangi jame tedalyvavo vos 13 
tautiečių.

I
TAS PATS IR AMERIKOJE '

Sydnėjiškiams gerai pažįstamas 
Juozas lininis Ir į Ameriką nuvy
kęs tuoj įsijungė į kultūrinį ir 
visuomeninį darbą. Išrinktas Los 
Angeles lietuvių intelektualų sam
būrio sekretorium. SambSris nag
rinėja mokslines problemas ir ak
tualiuosius lietuviškus klausimus. 
Pirmininku yra rašytojas Jurgis 
Gliaudą. J. lininis nuolatinis “Lie. 
tuvių Dienų" bendradarbis Ir rašo 
“Mūsų Pastogei”.

Cabramatta
NAUJA APYLINKĖS VALDYBA

Vasario 18 d. Cabramattoj įvyko 
metinis apylinkės susirinkimas. 
Valdybos pranešimą padarė pirm. 
N. Clninas. Valdybos veikla už- 
girta ir apyskaita vienbalsiai pri
imta.

I naująją valdybą išrinkti: N. 
Cininas, Ed. Migevičius, V. Bitinas, 
J.A. Skirka ir P. Ambroza.

Revizijos komisijon išrinkti Kel- 
coris, Bitinienė ir čilvinas.

Buvo apsvarstyti organizaciniai 
reikalai ir Ilgiau sustota prie sa
vaitgalio mokyklos klausimo. Mo
kyklos vedėja p. Cinlnienė nuo šių 
mokslo metų iš vedėjos pareigų pa
sitraukė. Valdybai pavesti susitar
ti Su mokyt., kuris perimtų mo
kyklai vadovauti. Pastaruoju metu, 
be p. Cininienės mokytojauja J. 
Veteikis.

Mokyklai patalpas ir toliau ne
mokamai duoda Paullukonlai.

Svarstyta mokytojų atlyginimo 
' klausimas.

Susirinkimo prezldiuman buvo 
išrinkti J.' Grudzinskas, p. Barei
kienė ir p. Ambroza. Pirmininkavo 
Grudzinskas. Ir.

ŠEIMOS SUKAKTIS

Vasario 12 d. Migevlčiat savo 
namuose Cabramattoj šventė 30 
metų vedybinio gyveimo sukaktį. 
Sukaktuvininkus sveikino ir gra
žių linkėjimų perdavė S. Narušis 
ir kun. P. Butkus.

E. Migevičius, tik įsisteigus ALB 
Cabramattos apylinkės valdybai, 
buvo jos pirmininkas ir dabar visą 
laiką yra valdybos nariu. Pirmoj 
valdyboj nare yra buvusi Ir p. Ml- 
gevlčlenė.

4 asmenų šeimai 
REIKALINGAS VIENAS 

ARBA DU 

kambariai
au virtuve arba jos pasinaudojimu.

Siūlyti “M.P.” Redakcijai —
Pranckūnui.

GERA NAUJIENA

GYDYTOJAMS
N.S.W. ministeris pirmininkas 

Cahil pranešė, kad ministerių ka
bineto paruoštas Medicinos Prak
tikos Akto pakeitimo projektas ta 
prasme, jog dabar galės praktika 
verstis ir europiečiai gydytojai, 
kuriems iki šiol reikėdavo papil
domai tris metus studijuoti šio 
krašto universitetuose.

Cahil pareiškimu, parinkti už
sieniuose mokslus baigusieji gy
dytojai, ir išlaikę nustatytus egza
minus, bus skiriami į provinciją 
arba tuos priemiesčius, kur dabar 
nėra gydytojų. Po penkerių metų 
darbo nustatytoje vietoje gydyto
jai bus registruojami ir turės vi
sas teises verstis praktika N.S.W. 
pasirinktoje vietoje.

Egzaminų komisija bus sudaryta 
prie Sydnėjaus universiteto.

Pasiskirstė pareigomis
ALKF valdyba.

Naujai išrinktoji LKF Australijos 
Valdyba pasiskirstė pareigomis 

šitaip: A. Vaičaitis — pirmininkas, 
Pr. Zenkevičius — vicepirminin
kas, A. Krausas — švietimo va
dovas, V. Simankevlčius — iždi
ninkas Ir J. Pelenauskas — sek
retorius. Išrinktasis J. Valys dėl 
savo asmeniškų reikalų atsisakė.

Melbournas
Naujai išrinktoji ALB Melbour

ne Apylinkės valdyba pasiskirstė 
pareigomis: Silvestras Balčiūnas— 
pirm., Jonas Mulokas ir Juozas 
Šeštakauskas vicepirmininkai, Va
lentinas čižauskas — sekr., Zeno
nas Samuolis — iždininkas.

Valdybos adresas: S. Balčiūnas, 
4 Rldgewai, Kensington, Vic.

PAN PACIFIC JAMBUREE

šių mteų gruodžio mėn. prasidės 
Melbourne Pan Pacific Jamboree, 
kurioje dalyvaus prie Ramiojo van
denyno gyvenančių tautų skautai. 
Šioje tarptautinėje stovykloje nu
mato dalyvauti ir L. Skautų Sąjun
ga. Melbourne lietuvių skautinin
kų Ramovės posėdyje reikalas 
svarstytas ir išrinktas paruošia
masis komitetas.

“MOŠŲ PASTOGĖS”
PLATINTOJAI MELBOURNE

"Mūsų Pastogę” užsiprenume
ruoti ir pinigus įmokėti galima 
pas Leoną Baltrūną, 295 Hoddle 
Str., Collingwood, telef. JA 3284; 
J. Alekną, 5 Lynch St., Brighton 
Beach; Vyt. Vasarį, 17 Hume St., 
Armadale ir lietuviškos spaudos 
kioske pas Butkūną.

, I

PRANEŠIMAI
“ŠVIESOS” SAMBŪRIO SYDNE. 
JAUS SKYRIAUS 1955 METU 
I—OJO PUSMEČIO PARENGIMŲ 

PROGRAMA

Vasario 26 d. — V. Kazoko pas
kaita! “Tauta Ir Kultūra."

Kovo 19 d. Kultūrinių kino fil
mų vakaras.

Balandžio 23 d. — inž. F. Sipavi
čiaus paskaita.

Gegužės 21 d. St. Chmieliausko 
paskaita.

Birželio 25 d. — Metinė Skyriaus 
šventė ir visuotinis skyriaus na
rių susirinkimas.

Parengimai vyks 12-14 Ennls 
Rd., Milsons Point ir apie kiekvie
ną jų smulkiau bus pranešama 
šiame laikraštyje.

Skyriaus Valdyba.

ALB Krašto Valdybai, rašant 
bendraisiais organizaciniais reika
las, laiškus adresuoti valdybos 
pirmininkui: Leonardas Karvelis, 
27 Prairie Vale St., Bankstown, 
N.S.W.

Visais piniginiais reikalais laiš
kai adresuojami: Box 4558, G.P.O., 
Sydney, N.S.W.

Adelaidė
MARTYNAS POCIUS GAVO 

INŽ. DIPLOMĄ

Martynas Pocius, gimęs 1920 m., 
dvejus metus studijavęs techniką 
Vytauto Didžiojo universitete Kau
ne, vėliau Vokietijoje, bet dėl emi
gracijos Europoje mokslo negalė
jęs baigti, 1952 m. įstojo į Adelai
dės universitetą ir šiemet jį baigė 
gaudamas inžinieriaus diplomą.

GERAI PASISEKUSI JAUNIMO 
STOVYKLA

ALB Adelaidės Apylinkės val
dybos suruoštoji jaunimo stovykla 
Aldingoje, kuri truko 15 dienų, už
daryta. Stovyklavo per 50 vaikų 
nuo 7 iki 16 metų amžiaus.

Stovyklos vadovybė uždarymo 
proga suruošė gražias išleistuves 
su įdomia programa. Ją pravedė 
p. G. Vasiliauskienė. Programoje 
girdėjome Stepano kūrybos chorą 
ir Puodžiaus melodeklamacijas, Ml. 
laknytė pagrojo akordeonu, Dalia 
Viliūnalte ir V. Brazauskaitė pa
deklamavo eilėraščių, dūdele pa
grojo R. Straukas, Plokštytė pa
šoko valsą, suktinį L. Valciukaitė 
ir Ivoškaitė, Saulė Milaknytė pa
šoko ispanišką šokį, mergaitės pa
šoko “Ausim sesės abrūsus”. Pro
gramą choras užbaigė daina “Anoj 
pusėj ežero”.

Stovykloje buvo paskelbtas kon
kursas: literatūros žinojimo pir
mąją premiją laimėjo R. Puodžiū
nas, II-ją — Arūnas Rackevičius; 
už lietuvių kalbos tarimo grynumą 
pirmąją dovaną laimėjo vienuolik
metė Violeta Vasiliauskaitė, o II 
Ir III — Al. Bernaitis ir A. Za- 
moiskis; už deklamacijas vyres
niųjų grupėje laimėtojais išėjo 
Ant. Steponas ir Ir. Pečiulytė, 
jaunesn. — L. Valčiukytė ir Da
lia Viliūnaitė; už pasakas — Grą
žina Sirutytė; už tautinius šokius 
“A.L.” premiją laimėjo Saulė Mi
laknytė, Laima Radzevičiūtė, V. 
Vasiliauskaitė ir Irena Pečiulytė.

ALB Apylinkės pirm. kun. dr. 
Jatulis buvo vyriausias šeiminin
kas — rūpintojėlis. Jam talkavo 
Ir kiti valdybos nariai. Paskutinę 
stovyklavimo dieną Moterų Sekci
ja atvykusi į išleistuves visus pa
vaišino ledais.

Stovykloj vieną vakarą ateitinin
kai Išpildė programą, pavadintą 
“Tėvynės prisiminimų vakaras".

Tai antroji gražiai pasisekusi 
stovykla šiais metais Adelaidėje. 
Pirmąją (pereitų metų gale ir šių 
metų pradžioje) suruošė skautai.

(as)

V^DYBŲ^TKSLtT^ageidaujiTšu- 
sipažinti su lietuvaite, 27 metų ar 
jaunesne, kuri sutiktų išvažiuoti 
Kanadon. Esu rimtas bernelis, su 
profesija, ne latras.
Rašykite: “Melbournlškiui”, “Mū
sų Pastogė”, Box 4558, G.P.O. 
SYDNEY. N.S.W.

I
 Europietis specialistas optikas |

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių akinius. X
Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai. Ą

O P T O į
Optical Service X

9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. Centr. 1819 įPriešais Melbourne Town Hall. X

V. BERZINS
KONTINENTALINIAI GAMINIAI IR DELIKATESAI

KRAUTUVĖ 289 CHAPEL RD., BANKSTOWN, N.S.W., POSKYRIS 906 HUME HIGHWAY, 
CHULLORA, N.S.W., TEL.: UY 3983

PASIŪLOME: Baltijos rūkytus lašinukus — 3/6 svaras; keptos vokiškos silkės — 1/- št.; sūdy
tos silkės — 9 svarų bačkutė 24/-; džiovinti grybai — 2/- pak.; mėlynių, bi-uknlų, ryžių konservai; 
grikiniai vėdarai — 3/6 svaras; miežiniai vėdarai — 1/- svaras; rūkšti Ir saldi grietinė — 1/8; 
varškė 3/3 svaras; švediški šprotai alyvoje — 2/3 dėž.; kiaulienos karbonadas 4/3 svaras; šviežia 
kiaulienos file — 4/9 svaras; malta mėsa 2/4 svaras. Didelis pasirinkimas kitokių europiškų prekM;. 
Visada šviežia duona iš mūsų pačių kepyklos: Talano saldžiarūgštė, Rygos ruginė, pinta balta aguo- 
ninė; obuoliniai pyragaičiai, baronkos ir bulkutės.
Prekes pristatome į namus be atskiro atlyginimo. Jei prekė Jūsų nepatenkina, pinigai grąžinami. 
Visados galima užsakyti vietinį alų
Prašome aplankyti mūsų krautuve s ir patikrinti kainas ir prekių kokybę.

VALDYBOS RINKIMAI...
(AUTORIUS PRAŠO RADINĮ

Ramiam ir taikingam, gal tai
kingiausiam mieste iš visų miestų 
Australijoje, rinkome valdžią. Lie
tuvišką valdžią, suprantama. Jau 
keletą savaičių prieš rinkimus gy
venome priešrinkinėmis nuotaiko
mis: dvi agitatorių mašinos kas
dien burzgėjo gatvėmis, kur dau
giau tautiečių gyvena — jos pa
siekdavo ir tolimiausius priemies
čius ir užkampius.

— Sekmadienį lis, snigs, ar taip 
pasiliks — turite dalyvauti susi
rinkime ir rinkimuose, — kalbėjo 
įsakomai mašinų vairuotojai, agi
tatoriai Ir lyderiai.

— Ar taip jau svarbus? — kuris 
raginamasis paklausė.

— Ir svarbu, ir reikalinga, ir be 
atsikalbėjimų prašau! Reikia gel
bėti reikalą ir,... suprantate..., 
save.

Susirinkome. Nekantra ir neri
mastis dar labiau spaudė prakaitą 
tvankioje salėje. Susirinkusių dva
sia — maištaujanti. Senosios val
džios rėmėjai akimirkomis spėlio
jo ir lyg nuogąstavo: ką žada darj 
iki šiol nematyti ir prisiniaukę 
veidai?

Prasidėjo.
— Tas ir tas žmogus šlykščiai 

pasielgė...
— Sėsk, šlykščiai kalbi, — su

griaudė susirinkimo pirmininkas. 
Minia susiūbavo, sujudėjo: vieni 
pritarė pirmininkui ir šnairavo į 
kalbėjusįjį, kiti lyg dar mėgino pa. 
sodintąjį užtarti.

Toliau.
— Jeigu dar ilgiau kalbėsi, aš 

surasiu ką apie tave pasakyti... 
Plačių pečių, augalotas sporto ve
teranas nurijo gerklėje pasisker- 
savusius teisingus žodžius ir Išdū
lino pro duris.

Geelongas
PRADĖJO DARBĄ

Naujai Išrinktoji ALB Geelongo 
Apylinkės valdyba pirmajame po- 
sėdyje pasiskirstė pareigomis ir 
svarstė artimaiusių darbų planą. 
Pareigomis pasiskirstė taip: Pra
nas Zenkevičius — pirmininkas, 
Mečys Kymantas — vicepirmin., 
Vincas Ališauskas — sekr., Anta
nas Pranauskas — ižd. ir Vyt. 
Bindokas — kultūros vadovas. 
Kontrolės komisija: Ant. Skėrys, 
Alberats Bladzevlčius ir Silvestras 
Savickas. Garbės teismas: Alg. 
Grigaitis, Domas Paliulis Vacys 
Jankus, Vyt. Bražells ir Vik. Čer
niauskas.

Apylinkės valdybos adresas: V. 
Ališauskas, 65A Clarence Str., 
West Geelong, Vic. (abc)

GEELONGO LIETUVIŲ 
ŽINIAI

Pranešu, kad nuo 1955 m. vasa
rio 12 d. išsikėliau į Melboumą. 
Dėl šios priežasties toliau nebega
lėsiu eiti Gelongo lietuvių namų 
statybos komiteto tech, vedėjo pa
reigų.

Visais statybos reikalais, nuo 
šio skelbimo datos, prašau kreiptis 
į ALB Apylinkės valdybą.

J. Pelenauskas.

SKAITYTI KAIP FELJETONĄ)

— Užteks šnekėti, — vėl suai
dėjo pirmininkaujančio balsas. — 
Prašau balsuoti...

Pakilo rankų miškas. Paskui vėl 
kalbėjo žmonės ir dažnai išmintį 
nustelbdavo, pagal lyderio duotą 
ženklą užnugario ūžesys, arba pa
kildavo kas nors suskaityti pakel
tas rankas.

— Darbavausi, kiek išmaniau Ir 
išgalėjau, — nuolaidžių balsu da
vė atskaitą persidirbęs senasis 
komiteto pirmininkas. — Kaip ži
not, man ir sekėsi... Ir aš džiau
giuosi, kad ir Jūs įsijautėte į mū
sų tautos valstybingumo tęstinu
mą, kurį apvalius dvejus metus 
puoselėjau. Bodėjausi nedarnos ir 
plyšių, tai mane įgalino vesti jus 
vienybės keliu. Ir nedaug laiko 
bereikėjo* kad būtume patapę vie
na šeima...

Liaudžiai patiko, ir ji atidžiai 
klausėsi nuoseklių, šiltų ir iš šir
dies gelmių plaukiančių senojo pir
mininko žodžių. Anų dviejų auto
mobilių savininkai ir kiti lyderiai 
pradėjo nuogąsatuti. Vienas iš jų 
tad ir sumojo padėtį gelbėti, kol 
dar nevėlu.

— Poterių gal nemoki, o stataisi 
gudriu, — kirto vienas.

To ir užteko, švilpimas, kojų 
kalenimas į grindis užtrenkė pir
mininko žodžius.

— Kaip Prancūzijos parlamen
te, — pareiškė vienas, matyt iš 
Prancūzų zonos atkilęs.

Susirinkimas karštėjo, virė ir 
kunkuliavo. Komiteto veikla šiaip 
taip buvo užgirta. Lietuviškosios 
veiklos gairės paliktos nusismai- 
gstyti naujam komitetui. O kai 
kaitra truputį krito, bangavimas 
aprimo, vienas tautietis iš kelnių 
kišenės išsitraukė apglamžytą re
zoliuciją — padėkos pareiškimą 
vienam lietuviškos institucijos va. 
dovui.

— Ačiū tau, kad mus ganei Ir 
nuganei, išsklaidai ir išvaikei ma
no mylimus vaikučius po svetimus 
užkampius Ir daržus. Bandžiau 
juos našlaičius Iš svetimų atimti 
ir surinkti... Ir vos vos patsai 
kreivuose ir suktuose keliuose ne- 
paslklydau.. . Ačiū tau...

Susirinkimo pirmininkas, pla
tiems susirinkimo sluogsniams pri
tariant, šią rezoliuciją padėjo į 
bendruomenės archyvą.

Aštuntą valandą salės duris ap
stojo būriai senųjų šio miesto gy
ventojų. Jiems, mat, prireikė sa
lės. Mano tautiečiai nenoromis 
skirstėsi (taip buvo linksma ir 
smagu) per šešias valandas nes
pėję jpusėjusio susirinkimo už
baigti.

Paguldėm ant menčių — ką no
rėjom tą Ir darėm, — švitėdami 
kalbėjo man du laimėjusiųjų ly
deriai, šiaip Jau vyrai narsūs ant 
bačkos.

J. Reinys.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

ALB BANKSTOWNO APYLINKĖS VALDYBA

vasario mėn. 18 d. (penktadienį) Friendly Society salėje, Meredith 
St., Bankstowne, ruošia

ŠOKIU VAKARA 
c <

Vakaro metu bus traukiama daiktinė loterija.
Veiks bufetas. Gera muzika. Pradžia 7 vai. vak.

Apylinkės Valdyba.

STOVYKLAVO 
MELBOURNO 
STUDENTAI

Lietuvių Studentų Sąjungos Mel
bourne skyrius, š.m. sausio 28 — 
vasario 1 d.d., gražiame pajūryje 
prie Mt. Martha, surengė stovyk
lą, kurioje dalyvavo 30 studentų, 
abiturientų ir kviestų svečių.

Penktadienį, kada reikėjo vykti 
į stovyklą, staigus lietus kiek 
sudrun ptė Jaunatvišką nuotaiką. 
Tik vėlai vakare pasiekta stovyk
la ir tuoj pasiruošta miegoti. Deja, 
užmigti iki ankstaus ryto neteko, 
nes į stovyklą vis važiavo pavė
lavusieji ir įspūdžiams išsipasako
ti vos nakties užteko.

šeštadienio ryte, vėjo išpustyta
me barake, iš šiltų guolių pradėjo 
keltis jaunimas. Gražus kalnelis 
prieš akis, vėsus pajūrio oras tuoj 
Išblaškė miegą. Apie stovyklauto
jų apetitą galėtų daugiau ką pa
sakyti pusryčių ruošti paskirtoji 
pamaina — pirmosios maisto at
sargos tirpte sutirpo nuo satlo. Ir 
vėliau maisto paruošimas buvo at
liekamas pamainomis — visi dir
bo ir atostogavo, i

Sekmadienio ryte dalyvauta pa
maldose, kurias Morningtonan at
vykęs vienuolyno koplyčioje atlai
kė kun. Kungys.

Iš bažnyčios visus maloniai pa
kvietė ponų Kesminų šeima pas 
save pasisvečiuoti. Erdviuose jų 
namuose greit bėgo diena. Čia 
dipi. pedagogas A. Bakaitis, pa
dedamas žmonos dipl. ekon. Ba- 
kaitlenės, papasakojo apie Europos 
universitetus bei mokslą juose. Iš
ryškintas skirtumas tarp europi
nių augštųjų mokyklų ir anglosak
sų kraštų universitetų.

Iš stovyklos į Morningroną ir 
atgal į stovyklą vežiojo p. Balei- 
šis.

Pirmadienį maudytasi jūroje, 
taip pat dalyvauta dviejuose paš
nekesiuose akademinėmis temomis. 
Pašnekesius pravedė A. Bakaitis. 
Tą dieną buvo Išleistas sieninis 
humoro laikraštėlis “Gaude-ie- 
mus,” redag. A. Žilinsko ir stud. 
I. Laisvėnaitės.

Atėjo vakaras. Stovyklautojai 
ir svečiai sukviečiami paskutinei 
(buvo prisvilus) vakareinei. Dar 
kelios lietuviškos dainos nuskamba 
pajūriu. Prie laužo dėkojama kun. 
Kungiul, p.p. Bakaičiams, Kesniū- 
nams (ypatingai už šaltibarščius), 
maištininkėms stud. Kaunaitei, 
dipl. soc. darb. Žilinskienei, nepa
mirštamas stud. Artelis, skyr. pir
mininkas, kuris daug rūpinosi ir 
sielojosi dėl stovyklos pasisekimo. 
Ir stovykla puikiai pasisekė!

Apgailestauti tenka, kad ji buvo 
taip trumpa, kad kviesti prelegen
tai nesugebėjo atvykti ir su aka
deminiu jaunimu savo žiniomis pa
sidalinti. Gal kitais metais?

Tad, iki pasimatymo kitais me
tais!

Žalgis.

* Pagal paruoštą karinį planą, 
Kom. Kinija suformuos naują ar
miją iš pašauktųjų, kurie pakeis 
5 milionų vyrų savanorių ka
riuomenę, sėkmingai kovojusią 
prieš čiankaišeką ir Korėjoje. Or
ganizuojamos spec, politinės divi
zijos.

JAV LĖKTUVAI AUSTRALIJAI
Iš New Yorko pranešama, jog 

pagal baigiamą paruošti planą, 
Amerika sutelks plataus masto pa
ramą Australijai, kad ši taptų di
džiausia oro bazė Pietų — Rytų 
Azijos erdvėje. Pagal šį planą Aus
tralijai Amerika tieks visų tipų 
naujausius lėktuvus ir finansuos 
JAV kovos lėktuvų ir bombonešių 
pramonę Australijoje.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef.: WB 1758, for the publi
sher Vytautas Simniškis, as 
President of the Australian — 
Lithuanian Community — 19 
Carrington St., Balmain, Syd
ney, N.S.W. Telef.: WB 2000.
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