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TAUTOS 
ŠVENTĖ

Rugsėjo aštuntąją švęsdami, 
mintimis privalėtume nukilti į 
mūsų tautos ir valstybės praeitį, 
kad iš jos, himno žodžiais tariant, 
stiprybės pasisemtume. Ir taip tu
rėtų būti, jeigu į esmę įsijausta
me, o ne vien išviršine forma ten- 
kintumės.

Istorijos pavyzdžiai kalba, kad 
vienoms kartoms yra skirta su
degti, kad kitos iš jų pelenų pa
sisemtų gyvybės ir pražystų. Ki
toms yra lemta paveldėti taikų ir 
turtingą praėjusių kartų paliki
mą. Mes priklausome pirmajai. 
Mes gimėme ir gyvename tokiu 
laiku, kad ir kaip besispirtumc, 
tam tikra prasme paliksime jo 
aukomis. Tad prasmingiau yra 
sąmoningai pasiaukoti, negu būti 
neasmeninių jėgų paaukotam — 
be tikslo ir be minties — ant lau
žo, iš kurio pelenų net pati mi- 
zernausia ateities karta stiprybės 
nepasisems.

Esame nariais bendruomenės, 
kuri atkakliai kovoja dėl savo bui
ties. Oficialiai bendruomenė kovo
ja ir dėl savo tėvynės laisvės, dėl 
pavergtosios tautos teisių atstaty
mo. Kovojančios tautos, šiuo at
veju bendruomenės, užsibrėžto 
tikslo priartinimas, jos siekimų 
įgyvendinimas, tačiau, daug pri
klauso nuo paskirų jos narių są
moningumo, ryžto ir pajėgumo 
duoti — ne elgetišką skatiką, ne 
atliekamą laisvalaikio valandą, 
bet savo širdies ugnį, idėjas — sa
ve visą reikia atiduoti, jei tikrai 
norime, kad žodis taptų kūnu.

Žinoma, sunku prisipažinti, kad 
mes retai kada įstengiame ką 
nors kitam duoti, kad į bendruo
menę težiūrime, kaip į citriną, ku
rią galima išspausti ir numesti. 
Dažniau sutiksime žmogų, kuris 
priims viską, ką bendruomenė 
jam gali duoti. Bet žmogus prie 
šitų dalykų neprisipažins. Jis tvir
tins, kad jis tarnauja bendruome
nei didindamas savo asmeninį tur
tą, gilindamas žinias, ugdydamas 
savo asmenybę, dalyvaudamas mi
nėjimuose, kartais — atitrukdamas 
•— net visuomeniniam darbe. Kas 
tai yra visuomeninė pareiga?

Visuomeninės pareigos yra tai, 
kas išplaukia iš žmogaus viršpro- 
fesinio ir viršasmeninio susiprati
mo, iš jo sąžinės. Kiekvienas turi 
lygias pareigas, kiekvienas turi1 
lygią laisvę jas suprasti ir prisi
imti. Mes visi norėtume pasinau
doti luksusu — laisve daryti tik 
tai, ką norime. Bet yra perdaug 
darbų, kurie turi būti atlikti ir 
kurių nebus, jeigu savo rankomis 
jų neatliksime. Tad šiandien mes 
negalime jaustis turį teisę šia 
laisve pasinaudoti.

Idealų mums nereikia jieškoti 
kitur. Jų yra mūsų tautos praei
tyje, ypač tautinio atgimimo ga
dynėje. Mums reikia į anas die
nas atsišaukiančių pilkųjų didvy
rių, o ne filozofuojančių egoistų. 
Mums reikia, ir visada reikės, ku- 
dirkų, basanavičių, maironių, šliu
pų, vaižgantų... žmonių, kurių 
jėgos ištrykštų pro asmeninį kiau
tą, kurių mintys iš savęs išskeltų 
kibirkštį ir uždegtų dykumas, ku
rios pamažu, bet tikrai, pradeda 
užviešpatauti lietuvio dvasią.

Tik mes patys, ir niekas kitas, 
esame savo ir savo tautos ateities 
likimo kalviai. Tik mes patys, Ir 
niekas kitas, galime parodyti lie-

PROTESTAS DĖL

SUŠAUDYTŲ STUDENTŲ

šių metų pavasarį URTarnyba 
gavo dokumentinę medžiagą apie 
trijų lietuvių studentų sušaudy
mą Sovietuose. VLIKo sesijos įpa
reigotas, VLIKo prezidiumas su
rašė protesto memorandumą dėl 
šių Sovietų Sąjungoje, Dubrovo 
priverčiamojo darbo stovykloje ka
linamų studentų nužudymo. Me
morandumas su dokumentais ir fo
to nuotraukomis, kurias parūpino 
URTarnyba, buvo įteiktas Jung
tinių Tautų generaliniam sekre
toriui, prašant žygių lietuvių jau
nimo trėmimui ir žudymui Sovie
tų Sąjungoje sustabdyti. į memo
randumą gautas atsakymas su nu
rodymu, kad jam duota eiga. Tą 
patį reikalą J. Glemža, Vykd. Ta
rybos pirmininkas, iškėlė Tarp
tautiniame Socialistų Kongrese 
Vienoje, prašydamas pasmerkti 
Sovietų žiaurų eilgesį ir užkirsti 
kelią tolimesniam lietuvių tautos 
naikinimui.

★ Vilko Vykdomosios Tarybos 
pastangomis baigta sutvarkyti 
Lietuvos pasiuntinybės Vakarų 
Berlyne griuvėsių ir sklypo apsau
ga. Griuvėsiams ir sklypui tvarky
ti Vykdomosji Taryba paskyrė 
įgaliotinį. URTarnybos pastango
mis .sklypas atleistas nuo mokes
čių.

★ Liet. Raudonojo Kryžiaus Vy
riausiai Valdybai Europoje atsi
statydinus (pirm, buvo kun. dr. 
L. Gronis), VLIKo prezidiumas 
pavedė Vykdomajai Tarybai suda
ryti naują L.R.K. Vyr. Valdybą 
iš pirmininko Jono Norkaičio ir 
narių kun. A. Bungos ir inž. L. 
Prosinskio. Vykd. Taryba nutarė 
L. Raud. Kryžiaus Valdybos na
rių skaičių padidinti ligi 5 asme
nų, papildant ją K. Drunga ir J. 
Kairiu,

★ URT Valdytojas, Baltijos Ta
rybos įgaliotas, kreipėsi telegra
momis į Socialistų Internacionalo 
Kongresą Vienoje, nurodydamas į 
nepaprastai vargingą dirbančiųjų 
padėtį Lietuvoje ir kamyninėse 
Pabaltijo valstybėse. Pasauliniam 
Profesinių Sąjungų Kongresui Tu
nise Baltijos Tarybos vardu pa
siųsta telegrama prašant pasiųsti 
į Pabaltijo valstybes specialią 
tarptautinę komisiją Sovietų kolo- 
nalizmui sutramdyti ir Pabaltijį 
nuo sovietinių genocido priemonių 
gelbėti.

★ Baltiškų tautų — lietuvių, 
latvių, estų — bendradarbiavimo 
ir spręstinų problemų programai 
nustatyti VLIKo prezidiumas su
darė specialią komisiją, į kurią 
pakviesti J. Matulionis, dr. M. 
Anysas ir teisn. K. Grigaitis, visi 
iš Toronto, Kanadoje. Ligi šiol 
tas bendradarbiavimas Amerikoje 
buvo sporadiškas be aiškios prog
ramos ir nustatytų tikslų.

★ VLIKo prezidiumo naujasis
adresas yra: 283 Broadway, Room 
3014, New York 7, N.Y. — Tele
fonas BE 3-1398. Elta.

tuviškąjį kelią savo jaunesniems 
bičiuliams. Tik savo pavyzdžiu — 
nuolatiniu ir nenuilstamu pavyz
dingumu — galime jaunimą pa
traukti ir paskatinti tuo keliu eiti, 
drauge su mumis eiti, kol išauš 
rytas, į kurį visa savo širdimi ver
žiamės.

PIJUS DOMEIKA.

AFP agentūros pranešimu iš 
Vašingtono, Amerikos senatas rug
pjūčio 7 d. vienbalsiai priėmė nu
tarimą kreiptis į Jungtines Tautas 
daryti žygių, kad Sovietų paverg
tosioms Europos tautoms būtų 
grąžinta laisvė.

Amerikos senatas taip pat pa
ragino Jungtinių Amerikos Vals
tybių delegaciją Jungtinėse Tau
tose paremti specialios komisijos 
Vengrijos reikalams rapoilą. 
Jungtinės Tautos susirinka, gal
būt, jau rugsėjo mėnesio pirmoje 
pusėje savaitę anksčiau, negu bu
vo numatyta. Tai bus speciali se
sija Vengrijos raportui svarstyti. 
Raportas, kaip žinoma, išaiškino 
ir pasmerkė Sovietų Sąjungos 
brutalų įsikišimą į Vengrijos vi
daus reikalus. Jungtinės Tautos 
turės tuo klausimu pasisakyti ir 
padaryti savo išvadas.

Amerikos senate šiuo metu yra 
dar vienas svarbus mums klausi
mas, tai naujo imigracijos įstaty
mo projektas. įstatymo projektą 
Nr. 2410 pasiūlė senatorius John 
Kennedy, remiamas senatorių John 
O. Pastore, Hubert H. Humphrey 
ir Frank J. Lausche. Jei naujasis 
imigracijos įstatymo projektas įsi

TĖVŪNE LIETUVA NAUJAS GINKLAS
SOV SĄJUNGA PASIGAMINO T ARPKONTINENTINĘ RAKETĄ, 
KURIA GALI PASIEKTI TAIKINĮ BET KURIOJE PASAULIO 
VIETOJE. DIDĖLIS SUSIRŪPINIMAS VAKARUOSE.LIETUVA, KAI Aš TAVE TARIU — 

PRIEŠ AKIS SUMIRGA RAŠTŲ RAŠTAI, 
IR PILNA PADANGĖ VYTURIŲ, 
IR LINŲ ŽYDĖJIMAS BE KRAŠTO... (Brazdžionis)

Nusikeikime mintimis į paliktų tėvynę Lietuvą — kas ji yra?

TĖVYNĖ yra mūsų tėvelių ir senelių gimtasis kraštas; ten ir 
mes išvydome pasaulį.

TĖVYNĖ yra ir kalneliai su įvairiais padavimais, ir mirguliuo
jantys kloniai, ir upeliai, ir Baltijos jūros šniokštimas, ir vingiuoti 
vieškeliai — keleliai, ir laukų madonos, kryžiai, rūpintojėliai.

TĖVYNĖ yra ir tos bręstančios auksinės kviečių, rugių varpos, 
kurios maitina tėvynės žmones, kur kiekvienas žemės kampelis iš
vaikščiotas.

TĖVYNĖ yra ir ta besislepianti už horizonto saulė, kada grįžta 
iš laukų, iš pievų broliai po dienos darbo.

TĖVYNĖ yra ir Vytauto žygiai, ir keturių šimtų metų amžiaus 
Mažvydo knyga, ir Ratelio Mokykla, ir Vasario 16 dienos aktas, ir 
savanorių, partizanų būriai, deportuotieji Sibiran, kentėję ir kritę, 
kad Tėvynė būtų laisva... Nes tauta gyvena daugiau praeityje negu 
dabartyje. Ji yra tarsi simfonija, kurioje susilieja septynių šimtų 
metų nuotaikos su crescendo nuo istorinės Lietuvos pradžios ir de- 
crescendo, su tėvynės kilimu ir garsėjimu, su jos kritimu ir silpnėji
mu; su lamento e tribnfo, su tėvynės verksmu ir kančia, su džiaugs
mu ir pergale...

TĖVYNĖ yra ir tie gražūs papročiai kaip kūčių vakarienė — 
kiek daug čia mistikos; tarytum regi Kristų, laužantį šeimos nariams 
baltų duonų; kiek daug švento susikaupimo Didžiojo šeštadieni va
karą prie Kristaus karsto ir kaip didingai gaudžia Velykų rytą var
pai. Tėvynė yra ir tie žali Sekminių berželiai ir Dievo Kūno šven
tėje mažos gėlių barstytojos.

TĖVYNĖ yra ir tas Karo Mubėjaus Laisvės Varpas, ir koplytė
lės gale juodas kryžius su padėtu po juo žuvusiųjų testamentu: “Mes 
žuvome, kad jūs laisvi gyventumėt”, ir laukų akmenėlių paminklas 
žuvusioms už laisvę su įspėjimu gyviesiems: “Redde quod debes — 
grąžink skolą, atiduok, ką privalai — auką tėvynei iš meilės.

Meilės kilnumas matuojamas pagal tai, kiek ji nėra žemiška, 
savanaudiška, kiek ji nėra apmokama. Tėvai myli savo vaikus, ne
laukdami iš jų kokio užmokesčio. Meilė negali būti apmokama pini
gais. Tėvynė ii' priklauso prie tų vertybių, kurias mylėdami negau
name medžiaginių gėrybių. Ji yra tarsi antra mūsų siela, kuri mūsų 
gyvenimą įprasmina, kuri mus padaro žmonėmis. Todėl dėl tėvynės 
laisvės kovojama ir mirštama be dejonių ir aimanavimų

KUN. A. KENSTAVIČIUS

JAV SENATE
NAUJAS AMERIKOS SENATO ŽYGIS PAVERGTŲJŲ TAUTŲ

LAISVINIMO REIKALU

galiotų, būtų palengvinta imigra
cija į Ameriką perskirtų šeimų 
nariams, įsūnytiems vaikams ir 
kai kurioms kitoms kategorijoms. 
Lietuviams svarbus būtų nuosta
tas apie naują kvotų sistemą. Kaip 
žinia, veikusieji po karo imigra
cijos įstatymai nustatė, kad įva
žiuojantiesiems pagal tuos įstaty
mus atskaitoma pusė kilmės kraš
tų kvotų. Kai Lietuvos kvota pa
gal senuosius įstatymus buvo la
bai maža, tai šitais atskaitymais 
Lietuvos kvota buvo apsunkinta ir 
“praskolinta” jau ilgiems metams 
į priekį, net iki po 2000 metų. Pa
naikinus tuos atskaitymus, Lietu
vos kvota galėtų vėl būti kasmet 
pilnai išnaudojama.

★ Vadinamų “Baltijos patriotų’ 
pamfletų nauja serija pastaruoju 
laiku buvo paskleista Vak. Vokie
tijoje, vėl piktam panaudojant ži
nomų asmenų adresus. Naujame 
pamflete puolami Vokieti jos Liet. 
Bendruomenės atsakingi darbuo
tojai. Kad suklaidinus pėdas, pam
flete šį kartą niekas neprisimin
ta apie Michailovo repatriacijos 
propagandą. ir -|

Tasso agentūra, kuri šią žinią 
paskelbė pasauliui, nurodo, kad 
naujoji sovietų pasigamintoji ra
keta jau išbandyta ir ji numatytą 
taikinį kliudžiusi labai tiksliai.

Kariniai ir politiniai stebėtojai 
reiškia nuomonę, kad jeigu šis 
Maskvos pranešimas yra tikras, 
tai pasaulis atsiduria prieš gazdi- 
nančiai fantastišką naujo karo pa
veikslą, kur žmonijos naikinimas 
bus vykdomas spaudant mygtu
kus.

Maskvos radijo pranešimu, prieš 
Sov. Sąjungos išbandytąją rake
tą su vandenilio (H.) bomba ne
są jokio priešginklio.

Vakarų valstybių kariniai eks
pertai pripažįsta, kad naujasis so
vietų ginklas gali būti ir galin
gesnis, ir tobulesnis, ir didesnės 
smogiamosios jėgos, negu ikšiol 
turimieji vakariečių ginklai.

Daroma prielaida, kad Maskvos 
skelbime apie naujosios raketos 
bandymus, yra geroka dozė pro
pagandos. Neabejojama, kad Krem
tas mėgins terorizuoti ir gąsdinti 
Vakarų sąjungininkus, tikėdama
sis nuolaidų. Betgi faktas lieka 
faktu; Sovietų Sąjunga šiandien 
savo rankose turi patį galingiau
sią ginklą.

Iš Londono pranešama, kad So
vietų Sąjungos delegatas V. Zo-

SYRIJOS PROBLEMA
Syrija vis arčiau glaudžiasi prie 

Sov. Sąjungos. Kaip pranešama 
iš Maskvos, Syrijos vyriausybė 
pakvietė vizito Chruščevą ir kitus 
sovietinius vadus, o jos ūkinė de
legacija išvyko į Maskvą. Komu
nistinio bloko valstybių ginklai 
dideliais kiekiais iškraunami Sy
rijos uostuose. Londono “Obser
ver” nurodo, kad Maskva prista
čiusi, arba pažadėjusi artimiausiu 
laiku pristatyti, Syrijai ginklų už 
50 mil. svarų sterlingų. Syrija 
kaip praneša Izraelio gerai infor- 
muotiv sluogsniai, gauna 150 tan
kų, 100 tankų-naikintojų, 50 MlG 
turbininių naikintuvų, apie 25 
torpedlaivių ir kitokių sovietinių 
ginklų.

NE VISI NORI GRĮŽTI

Institut fuer Meinungsforschung 
EMNID (Gyventojų nuomonės ty
rinėjimo institutas) Bielefelde di
deliam skaičiui Vakarų Vokietijos 
vokiečių tremtinių ir pabėgėlių 
buvo patiekęs klausimą, ar jie 
grįžtų į Rytų kraštus, jei tie vėl 
būtų sujungti su Vokietija. Maž
daug 65% pasisakė už grįžimą, 
kiti pareiškė neturi noro grįžti, 
arba nepareiškė jokios tikros nuo
monės. Tokiu būdu du trečdaliai 
dar galvoja apie eventualų grįži
mą į Rytus, vienas trečdalis to 
užsimojimo jau neturi. Iš senesnio 
amžiaus tremtinių tik 62% pasi
sakė už grįžimą. Suskirsčius ap
klausinėjamus į vedusius ir neve
dusius paaiškėjo, kad vedusieji 
Vakarų Vokietijoje mažiau linkę 
grįžti, būtent jų teigiamai pasi
sakė apie 53%. Dar pažymėtinas 
toks reiškinys: Vokiečiai tremti; 
niai, kilę iš tų sričių, kurios 1937 
metais Vokietijai nepriklausė (pa- 
vyzdž., Klaipėdos krašto) tik 29% 
pareiškė noro dar kartą keltis i 
Rytų sritis.

rinas nusiginklavimo konferenci
joje davęs suprasti, kad Maskva 
atmesianti vakariečių pasiūlytą 
orinės inspekcijos planą. Jis ašt
riai kritikavo Vakarų valstybių 
politiką jr nenuoširdumą Sov. Są
jungos atžvilgiu.

Amerika ir Anglija, Maskvos 
radijui paskelbus apie naująjį so
vietų ginklą, manoma suintensy
vins raketinių ginklų bandymus 
ir gamybą, kad atsvertų sovietų 
pirmavimą .

Persija kryžkelėje
Iš Londono pranešama, kad So V. 

Sąjunga pasiūliusi Persijai “neri
botą kreditą” (iš dviejų procen
tų) Persijos sunkiajai pramonei 
plėšt, šį pasiūlymą padarė Teche- 
rane sovietinės misijos šefas Ga- 
deichik. Persija dėl šios paskolos 
dar nėra pasisakiusi.

Amerikos ūkinė delegacija turė
jo spec, posėdį su Persijos valdovu. 
Manoma, kad Amerika mėgins už
blokuoti Sov. Sąjungos veržimąsi 
į Persiją, nes sovietai, suteikdami 
jai paskolą, į šį kraštą pasiųs sa
vo “specialistus, technikus, pata
rėjus”, kaip tai yra padarę Syri- 
joj ir kitur.

Persija stovi 4 vietoj naftos 
produktų gamyboj Vd. Rytuose.

• Sovietų žurnalas italų kalba 
“Notizie Sovietiche” neseniai pa
talpino straipsnį, pavadintą “Ve
lykos Lietuvoje”, parašytą Krivai
čio, kuris sakosi esąs “Vilniaus 
Diacezijos prijoras”. Straipsnis 
pilnas įvairių netikslumų ir neįti
kinamų dalykų, pvz., kad “Vien tik 
Ostraja Brama bažnyčioje susi
rinko apie 7000 asmenų”, kad Vil
niaus katedroje klausė kanaunin
ko Stankevičiaus mišių 20.000 
žmonių, kad pamaldos buvo tran
sliuojamos per radiją ir kita. Iš 
viso matosi, kad tai Maskvos pro
pagandinis straipsnis užsieniui. Į 
šį straipsnį tinkamą atsakymą da
vė italų kalba leidžiamas biulete
nis “Elta-Press”.

• Šių metų vasaros atostogas 
keli tūkstančiai okup. Lietuvos 
moksleivių praleidžia Kazachstane 
ir kitose “plačiosios tėvynės” vie
tose. Tai yra priverstinis atosto
gavimas, nes jaunuoliai buvo į ten 
siunčiami padėti nuimti derlių 
taip vadinamose plėšininėse žemė
se. Daugelis ir atostogoms pasi
baigus dar nebegrįžo į savo na
mus.

• VLIKo prezidiumas ir Vyk
domoji Taryba daro žygių tiesio
giniai ir per Lietuvos diplomatus 
pas atitinkamas vyriausybes, su
gesti jonuodami joms, kad spau
dos pasikeitimai su Sovietais 
apimtų ir lietuvių išeivių periodi
nę spaudą ir išleidžiamas knygas, 
kad tuo būdu jos pasiektų Lietu
vos žmones. Taip pat buvo daro
mi žygiai betarpiai ir per Lietu
vos diplomatus dėl Sovietų plėši
kiškų muitų už siuntinius į Lie
tuvą sumažinti, nes tie muitai ly
giai paliečia laisvąsias valstybes, 
iš kurių siuntiniai siunčiami ir ku
rių valiuta augštos muitų duoklės 
Sovietams mokamos ir lygiai siun
tinių siuntėjus, kurie per muitus 
Sovietų yra išnaudojami. Be to, 
tuomi apsunkinamas pagalbos tie
kimas jos reikalingiems. j
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(Žiūr. Nr. 34)

Įsivaizduokime betgi, kad kas 
nors sovietuose yra milionierius: 
praktiškai tokių asmenų tarp augš- 
tųjų valdininkų ir mokslininkų 
neabejotinai yra. Tačau ką šitoks 
žmogus gali ten su savo milionais 
veikti? Už juos jis neįsigis nei 
fabrikų, nei žemės, nei miškų, nei 
kasyklų; jis nepaims į savo ran
kas prekybos sričių. Kitaip ta
riant, objektyviniame gyvenime 
sovietinis milionierius buvo ir te
bėra bejėgis. Savo milionus jis 

gali panaudoti tik saviem subjek- 
tyviniams reikalams. Sovietinis 
buržujus gali su savo pinigais tik 
gerai pagyventi — pats ir jo Šei
ma. Jeigu tad sovietinės buržua
zijos augimas prie ko nors ve
da, tai ne prie gyvenimo pakeiti
mo, ne prie gyvenimo paėmimo į 
šios klasės rankas, bet prie šios 
klasės išlepimo. Sovietinė buržua
zija darosi vis labiau hedonistinė, 
vis labiau egoistinė, vis labiau pa- 
tvirkusi. O šitokią klasę tvarkyti 
yra labai lengva, nes jos reikalai 
yra sutelkti aplinkui ją pačią, ir 
ji klauso valstybės labai nuolan
kiai, nes žino, kad tik iš valstybės 
malonės ji gali ir toliau tenkinti 
hedonistinius savo įpročius. Many
ti tad, kad sovietinė buržuazija 
išaugs į socialinę galybę, kuri sa
vo jėga pakeis socializmą ir ats
tatys senąją santvarką, reiškia ne
regėti šios buržuazijos hedonisti
nio pobūdžio, kuris kyla savaime 
iŠ negalėjimo, panaudoti pinigo 
objektyviniams užsimojimams. Ko
munistų partija šią klasę niekina 
ir laiko pažabotą. Vakarų domė
jimasis šia klase ir viltingas lū
kuriavimas, esą ji 
mosios santvarkos

virsianti būsi- 
pagrlndu, yra

TRYS EUROPIEČIŲ ILIUZIJOS KOMUNIZMO AKIVAIZDOJE
didžiulė sociologinė iliuzija. .

Sovietuose klasės iš tikro kuria
si, bet visai kitokiu pagrindu.* 
Techninis išsiblaivinimas ir pa
siekti darbo rezultatai ten yra ski
riamieji ženklai, kurie sovietinę 
visuomenę padalina į klases. Tech
ninių žinių įsigiję asmens jaučia
si prašokę kitus visa galva. In
žinierius—technikas (plačia pras
me; taigi čia priklauso ir botani
kas, ir biologas, ir kiekvienas, ku
ris apvaldo gamtą) 
žmogiškumo idealas, 
idealą išreiškia, tas 
mas ir išskiriamas iš 
ši techninė dvasia sovietuose yra 
asociologinė. Ji kuria naują žmo
gaus tipą, kuriam socialinės bei 
politinės problemos iš viso neeg
zistuoja. Iš šitos tad technikų kla
sės jokio gilesnio socialinio pakei
timo laukti netenka. — Dar ma
žiau lauktina iš “darbo herojų” 
arba stachanoviečių, kurie kitus 
pralenkia savo darbo rezultatais. 
Stachanoviečių sąjūdis ugdo, tie
sa, gabią ir darbščią klasę, kuri 
yra visokiais būdais (premijomis, 
pagyrimo lapais, medaliais, atos
togomis kurortuose) skatinama bei 
palaikoma. Tačiau ši klasė minta 
komunistiniu idealizmu ir greičiau 
yra Sovietų Sąjungos ramstis, ne
gu Jai pavojus. — Vadinasi, abi 
šios naujosios sovietinės klasės 
yra komunizmo išraiška: jose vo- 
munizmas pasiekia savo idealą. 
Šių klasių formavimas rodo ko
munizmo stiprėjimą ir vis didesnį 
skverbimąsi į žmogaus sielą. Va
karai apsirinka, įsistebėję į au
gančią hedonistinę sovietų buržu
aziją, o neregėdami ir neteikdami 
reikšmės technikų ir stachanovie
čių masei.

yra sovietų 
ir kas šį 
yra gerbia- 
kitų. Tačiau

TEOLOGINĖ ILIUZIJA
AR KOMUNIZMĄ GALI MA SUKRIKŠČIONINTI?

3.

1950 žiemą pasirodė Louvaino 
. katalikų univesriteto moralinės 

teologijos profesorius kan. Jacques 
Leclercq straipsnis “Krikščionių 
ir komunistų susitikimas”?), ku
riame autorius jieško bendros ba
zės, ant kurios atsistojus būtų 
galima su komunistais susitikti ir 
kalbėtis, šią bazę jis randa (nuo
stabus atradimas!) — bazės ne
buvime, būtent: katalikai ir ko
munistai neturį bendro kovos ob
jekto, kadangi jų dėmesio plot
mės esančios skirtingos. “Krikš
čioniškoji problema — rašo Lec
lercq, — yra visų pirma sielų at
vertimo problema; gi komunistinė 
problema, kaip ir kapitalistinė, 
yra ekonomiškai—politinės organi
zacijos problema” (p. 137). Auto
rius neneigia, kad komunistai mė
gina skverbtis ir į viso žmogaus 
kultūrą, tačiau čia pat jis pastebi, 
kad “ši problema yra jiems antra
eilė”. Pirmaeilė problema jiems 
yra “ekonominis-politinis visuo
menės perkeitimas” (t.p.). Bažny
čią ir religiją komunistai puolą, 
pasak autoriaus, todėl, kad ji 
esanti istoriškai suaugusi su ka
pitalizmu. Esmėje tačiau komunis
tų kova esanti nukreipta ne prieš 
religiją, bet prieš kapitalizmą. 
Jeigu katalikams pavyktų komu
nistus įtikinti, kad Bažnyčia es
mėje su kapitalizmu nesldedanti, 
kad tai yra buvęs tik istorinis pa
klydimas; dar daugiau, jeigu pa
sisektų 
talizmu 
nizmas 
gij«.

Tai yra pavojinga iliuzija, ku- 
rios praktinės išvados pasireiškė 
krikščionių teologų pastangomis 
mėginti įtikinti Vakarus, esą ko
munizmą galima atversti bei pa
krikštyti. Iš tikro, jeigu komuniz
mas esmėje tėra kova prieš kapi
talizmą ekonominėje-politinėje plo
tmėje, ir jeigu jo pastangos išsi
semia šios rūšies visuomenės per
keitimu, tada, savaime aišku, jis 
gali būti atsietas nuo ateistinio 
prado, atverstas į Krikščionybę 
ir pakrikštytas.

istorines sąsajas su kapi- 
sutrukdyti, tuomet komu- 
neturėtų nieko prieš rell-

Tai išdėstė jėzuitas P.K. Brock, 
ftioeller įdomioje savo knygoje 
“Krikščionybė atominio amžiaus

Prof. Antanas Maceina

m o atžvilgis”,ll), kuriame auto
rius pastebi, kad “tikrasis nusista
tymas masinio ateizmo atveju yra 
ne jį smerkti bei apgailestauti, 
bet stengtis jį suprasti, surasti ir 
išsiaiškinti jo tiesos pradus ir jo 
vertybes, ant kurių jis manosi ry
mąs” (p. 265). J.M. Le Blond atro
do, kad dabartinis ateizmas atsi
remia į “kito žmogaus ir žmoni
jos vertę”. Tai ir esanti toji tie
sa, kuri glūdinti dabartiniame 
ateizme. Pasinaudojant šia tiesa, 
būtų galima pradėti su ateizmu 
pokalbį ir jam parodyti, kad kito 
žmogaus bei žmonijos vertinimas 
nuosekliai veda į Dievą. Reikia tad 
ateistams parodyti, kad jų atsida
vimas žmogui ir žmonijai bus ne
atbaigtas, jeigu jie neprieis prie 
Dievo. Ateistai turį teisingą prie
laidą, bet jie tik nekopią ja ligi 
galo. Ši prielaida yra susilietimo 
punktas tarp krikščionybės ir 
ateizmo.

pa- 
su-

rytą”8). Joje autorius metė 
trauklų šūkį, kuris ir šiandien 
ka jauniems vakarų Vokietijos ku
nigams galvas: komunizmą reikia 
ne užmušti, bet pakrikštyti. “Kas 
užmušta, to negalima krikštyti, o 
Krikščionybė yra Kristaus pasiųs
ta ne užmušti, bet mokyti ir krikš
tyti” (p. 155). Atsiremdamas i 
kito jėzuito P. G. Wetter nurody
tas panašybes tarp marksizmo ir 
tomizmo,9) Brockmoeller sako: 
“Jeigu šv. Povilas būtų ano meto 
stabmeldybėje radęs tiek daug su
silietimo punktų, jis būtų nė kiek 
nevilkinęs juos panaudoti krikš- 
čionškajai pasiuntinybei” (p. 160). 
10) šiuo keliu Brockmoeller kaip 
tik ir mėgina savo knygoje eiti. 
“Negalima dialektinio materializ
mo smerkti ir atmesti kaip anti-, 
kristo mokslo ir kaip kiekvienos 
blogybės turinio” — sako jis. 
Ateistinis dialektinio materializmo 
pobūdis nesąs, pasak Brockmoelle- 
rio, nenugalima kliūtis. Jam atro
do, kad “kovojančiojo ateizmo iš
sivystymas ugdo naują generaci
ją, neturinčią jokio supratimo apie 
religiją bei Krikščionybę ir todėl 
nebepuosėlėjančią jai priešingumo. 
Netrukus susidarys gryna stab- 
meldybė, kuriai modeminis misijų 
metodas bei prisitaikymas taip 
lygiai galios, kaip ir apskritai 
misijų veikime” (p. 181).

Susilietimo punktų jieškojimas 
eina toliau. 1955 rugpjūčio mėn. 
“Dokumente” paskelbė irgi jėzui
to P. Jean Marie Le Blond strai
psnį “Socialinis dabartinio ateiz-

šie teoriniai svaičiojimai yra 
būdingi tuo, kad jie yra kilę kaip 
tik dabar, kada Sovietų Sąjunga 
yra sustiprėjusi ir kada ji grąso 
užlieti pasaulį. Prieš antrąjį pa
saulinį karą, kada sovietai buvo 
silpni ir gyveno užsdarę, joks teo
logas nekėlė klausimo, ar esama 
kokių susilietimo punktų tarp 
krikščionybės ir komunizmo ir ar 
galma komunizmą pakrikštyti. 
Anuo metu galiojo pop. Pijaus XI 
nurodymas: “Komunizmas yra ne
doras iš esmės ir su juo neturi 
bendradarbiauti nė vienas, kas no
ri apsaugoti krikščioniškąją kul
tūrą”,12). Nei komunizmo doktri
noje, nei praktikoje niekas ligi 
šiol nėra pakitę. Komunistų ideo
logai kartojo ir tebekartoja, kad 
“dialektinis materializmas kaip 
filosofinis materializmo pagrindas 
yra ateistinis ir kiekvienai religi
jai priešingas”,13). Nuo 1909, ka
da Leninas savo straipsnyje “Apie 
darbininkų partijos santykį su re
ligija” formulavo dėsnį: “Mark
sizmas yra materializmas; kaip 
toks jis yra religijai be pasigailė
jimo priešingas”,14), komunizmas 
pasiliko ištikimas savo nusistaty
mui. Nėra jokių ženklų nė šian
dien, kad šis jo nusistatymas kiš
tų. Religijos naikinimo būdai kin
ta: anksčiau komunizmas religiją 
naikino jėga, šiandien mėgina nai
kinti įtikinimu ir tikėjimo kaip 
buržuazinės liekanos žeminimu. 
Tačiau jo tikslas yra pasilikęs 
tas pat: išveisti religiją iš šaknų.

Religija, pripažindama kito pa
saulio ir augščiausios būtybės bu
vimą, stovi tiesioginėje priešginy- 
bėje su visa marksizmo metafizika 
ir ypač su jo istorijos filosofija. 
Marksistinė istorijos schema nepa
lieka vietos jokiam Dievui, nes ši 
schema yra esmingai dvinarė: 
gamta ir žmogus. Gamta teikia 
medžiagos ir dėsnių. Žmogus savo 
darbu keičia šią medžiagą, suvokia 
dėsnius, juos pritaiko savam gy
venimui ir tuo būdu pradeda isto
riją. Marksas ir su juo visas ko
munizmas yra įsitikinęs, kad žmo
guj gali atspėti istorijos “sąly
gas, eigą ir bendrus rezultatus” 
(Kom. manifestas) ir tuo pačiu 
paimti istoriją į savo rankas, tap
damas laiko viešpačiu. Tačiau tai 
jis gali padaryti tik tuo atveju,

jei Dievo nėra. Dievo pripažini
mas susprogdina visą marksistinę 
istorijos schemą,, nes į pasaulio iš
sivystymą įveda transcendentinį 
faktorių, kuris nebepriklauso nei 
gamtos dėsniams, nei žmogaus va
liai. Dievo neigimas nėra mark
sizmui atsitiktinis: jis yra meta
fizinis jo pagrindas. Ateizmas yra 
marksizmo pathos, kuris jį užde
ga ir palaiko.

Jeigu minėtos teologinės iliuzi
jos skelbėjai ir skleidėjai mėgintų 
teisintis, esą komunizmas keičiąs 
savo santykius su religija, nes 
duodąs daugiau teisių tikintie
siems ir todėl sudarąs sąlygą re
ligijai plėstis ,tai jiems atsakytu
me pačių komunistų žodžiais: 
“Mes reikalaujame, kad religija 
būtų privatinis dalykas santykiuo
se su valstybe, bet mes niekaip 
negalime laikyti religijos privati
niu dalyku santykiuose su mūsų 
pačių partija. Santykiuose su so
cialistine partija religija nėra pri
vatinis dalykas. Mūsų partija yra 
sąjunga sąmoningų, pažangių ko
votojų už dirbančiosios klasės iš
laisvinimą. Tokia sąjunga negali ir 
neprivalo būti neutrali religinio 
tikėjimo nesąmonėms, tamsumui 
ir prietarams”.15) šio gudraus 
skyrimo tarp partijos ir valsty
bės komunistai laikosi ir šiandien: 
sovietinė valstybė yra religijai ne
utrali, komunistų partija kovoja 
su religija — tai formulė, kurios 
niekas neturi išleisti iš akių, kas 
nori komunizmo santykiuose su 
religija nepaklysti. Kokio vaid
mens turi komunistų partija so
vietinėje valstybėje, visi žinome. 
Todėl sovietų valstybės neutralu
mas religijos atžvilgiu yra tiktai 
formalybė, neturinti jokios prakti
nės reikšmės, kadangi partija nė
ra ir negali būti neutrali. Partija 
įpareigoja savo narius ir visus

tuos, kurie nuo jos priklauso (o 
nuo jos priklauso visi viešai besi- 
reiškiantieji asmens) “pulti bur
žuazinės ideologijos liekanas”. Ko
munistų partija gali pakeisti ad
ministracines kovos priemones 
kultūrinėmis priemonėmis, tačiau 
laukti, kad ji sutiks įimti teizmą, 
kaip sudedamąjį pradą į savo pro
gramą arba bent leis šiam pradui 
įsigalėti švietimo, auklėjimo ir kul
tūros srityse, yra pavojinga iliuzi
ja, kuria, deja, nevienas krikš
čionis šiandien minta Vakarų pa
saulyje.

Jeigu baigdami paklaustume, 
kas kildina visas šias vakarietiš
kas iliuzijas, turėtume atsakyti: 
ideologinė Vakarų negalia komu
nizmo akivaizdoje. Vakarai šian
dien neturi nieko, ką jie kaip tu
rinį galėtų pastatyti prieš komu
nistinę pasaulėžiūrą. Jie turi tik 
formalinę laisvę, kuri tačiau yra 
be turinio. Du gyvenimo idealus 
Vakarai yra turėję ar turi: krikš
čioniškąjį, ir abu juos yra sudau
žę ta prasme, kad jiemss atėmė 
keičiamąją bei statomąją įtaką 
plačiose masėse. Krikščioniškasis 
idealas yra nustumtas į siaurų 
ratelių sienas ir vegetuoja be en
tuziazmo. Palyginę pirmųjų krikš
čionių pergyvenimą su dabartinių, 
randame didžiulį skirtumą. Pir
mieji krikščionys, stovėdami stab
meldiškojo pasaulio akivaizdoje, 
jautėsi, kaip “kažkas visiškai nau
ja” (šv. Irenejus), kaip “nauja 
žmonių rūšis” (Barnabo laiškas), 
pašaukta atimti istorijos 
tarpsnį ir įvykdyti žemėje didžią
ją Naujieną, šiandieniniai krikš
čionys jaučiasi kaip seniena, rei
kalinga pateisinimo ir apgynimo, 
kodėl ji istorijoje vis tebeegzis
tuoja. Entuziazmas keisti pasaulį 
yra iš krikščionių perėjęs komu
nistams. Jie šiandien jaučiasi nau
ja giminė, kuriai yra pažadėta p»-

šaulio ateitis. Ir krikščionys nie
kaip nesugeba šios ugnies užge
sinti arba bent pasaulį įtikinti, 
kad ji yra ne statanti, bet naiki
nanti ugnis.

Tas pat reikia pasakyti ir apie 
humanistini idealą. Renesanso me
tu taip augštai iškeltas žmogus 
su savo autonomija, su savo as
mens vertės pabrėžimu, su savo 
laisve šiandien nebežino, ką su 
visomis šiomis vertybėmis veikti 
ir kaip jas gyvenime vykdyti. 
“Humanizmas nebepasitiki pačiu 
savimi; jis yra pasidaręs skurdus 
ir klajoklis”,16). Marksizmas ir 
iš jo čiulpia gyvybinius syvus, 
skelbdamasis, kad tik jis vienas 
esąs “intęgiralinis humanizmas”, 
nes tik jis vienas išvaduojąs žmo
gų iš visokių varžtų, vadinasi, 
įvykdąs laisvės idealą, veltui hu
manizmo siektą ištisais amžiais. 
Sudėdamas istorijos eigą į žmo
gaus rankas skelbdamas žmogų 
pasaulio valdovu, galinčiu keisti 
nt tik šiviršinę gamtą, bet ir pa
čią savo prigimtį, marksizmas la- 
muša humanizmui ginklą iš ran
kų. Iš krikščionybės* marksizmas 
Evangelijos skelbimą neturtėliams 
(plg. Mat. 11,5), iš humanizmo 
jis perima žmogaus didybės vyk
dymą. Tuo būdu abu istoriniai Va
karų idealai jaučiasi eS^ apiplėšti 
to trečiojo — komuninio, todėl 
nežino ko griebtis, kad galėtų sto
ti su juo į sėkminga8 grumtynes. 
Iš tikro, bolševizmas V™ “švies«' 
svaidis iš Rytų” (J. Bernhart),16), 
kuris atskleidžia, kiek Vakarų 
žmogus yra pasimetęs savame ke
lyje ir godžiai griebi89*,^koegzis
tencijos, tarsi skęstanti9’ šiaudelio, 
nepaisydamas, kad kį{as ■i0 ®aia3 
yra Soviet, Swung,, r’XSe““"

SIUNTINIAMS I LIETUVA
PIGIAUSIAS IR SAUGIAUSIAS KELIAS PER N. BUTKONĄ

9 Cowper St., St. Kilda South, Vic. Telef. UL 6671.

PAS KAIMYNUS
IR LATVIAI KALBASI 

TELEFONU SU TĖVYNĖJE 
GYVENANČIAIS

Kaip rašo “Latvija”, Švedijos 
ir Vokietijos latviai kartais tele
fonu kalbasi su giminėmis, gyve
nančiais Latvijoje. Neseniai viena 
Vakarų Vokietijoje gyvenanti lat
vė kalbėjosi su giminėmis Liepo
joje, bet pasikalbėjimas ėjo per 

•Rygą, Maskvą ir Frankfurtą. Su
sikalbėti buvę galima aiškiai. Lie- 
pojiečiai prašę parūpinti tam tik
rų vaistų. Kai liepojietė buvusi 
paklausta, koks dabar gyvenimas 
Latvijoje, ji atsakiusi: “Pas mus 
visko yra — bet tik ant popie
riaus”. Už pažadą parūpinti tam 
tikrų vaistų giminėms Latvijoje 
labai dėkoję ir iš viso buvę nu
džiuginti, kad pavyko susikalbėti.

ILGAI TARDO LATVIŲ 
ŽVEJUS

“Latvija” rugp. 3 dienos laidoje 
praneša iš Stockholmo, kad latvių 
žvejai, atbėgę per Baltijos jūrą 
į Švediją, iki tos dienos dar buvę 
tardomi švedų įstaigų, bet buvę 
numatyta, kad jie artimoje atei
tyje būsią išleisti laisvėn. Tardy
mas užtrukęs būk dėl to, kad at
bėgusiųjų pasakojimuose apie pa
bėgimo eigą pasirodę kai kurių 
neaiškumų.

KAM SUKTI GALVĄ JIEŠKANT GERIAUSIĄ FIRMĄ?

Mes jiežkome ir esame suradę geriausius bei pigiausius kelius 
jūsų siuntiniams ir mielai jums patarnaujame be atlyginimo, siųs
dami kainoraščius, instrukcijas, atsakydami į klausimus.

Užsakyti ar jūsų pačių sudaryti siuntiniai vaistų, drabužių ir 
maisto iki 11 ar 22 1b garantuotai pristatoma papr. ar oro paštu kur 
pageidaujama, — pigiau negu kur kitur.

Mūsų naujas skyrius: M. Gudelienė, 53» Hamilton St., Essendon, 
W. 6, Vic. Tel. FX 4401 (Tram. 49.59 vykti iki 51 sustojimo).

LATVIŲ JAUNIMO 
KONGRESAS

Jis įvyko rugpjūčio mėn. 
džioje Etlingene, Vak. Vokietijoje. 
Dalyvavo apie 200 asmenų netik iš 
Vokietijos, bet ir iš kitų Europos 
kraštų. Kongresas priėmė dešim
ties punktų rezoliuciją, kurioje 
pasisakoma už nepriklausomos, de
mokratinės Latvijos respublikos 
atstatymą, grąžinant krašte pri
vatinę žemės ūkio nuosavybę, at
kuriant nepriklausomas profesines 
sąjungas, įgyvendinant kultūrinę 
ir kitas laisves. Kongresas pasi
sakė už Latvijos artimą bendra
darbiavimą su Lietuva ir Estija.

Kongresas taip pat protestavo 
prieš tai, kad Maskvos festivalio 
proga ten buvę kalbama latvių 
jaunimo vardu. Pasaulio jaunimas 
įspėjamas nepasiduoti komunisti
nei propagandai. Referatuose, kaip 
praneša “Latvija”, Imants San
ders, kuris dar neseniai buvo Lat
vijoje, t.k. pareiškė, kad jaunimas 
Latvijoje net ir komjaunuolių ei
lėse būdamas lieka latviškas ir 
ilgisi latvių tautos laisvės. Esą 
skaudu, kad emigracijoje pasitai
ką akmenų leidymai į tą jaunimą. 
Svarstant kosmopolitizmo ir tau
tiškumo klausimą, red. J. And- 
rupss pareiškė, kad žmogus pilna
vertį gyvenimą gali gyventi tik 
savo tautos supamas ir tik tauto
je tos vertybės išauginamos.

★ Laisvojo pasaulio latviai į 
okup. savo tėvynę nusiuntė 10.500 
vaistų siuntinėlių. Vaistų siunti
mu organizuotai rūpinasi Latvijos 
Raudonasis Kryžius, kurio centras 
šiuo metu yra Stuttgarte. Latviai 
gavo dovanų vaistais iš įvairių 
vaistų fabrikų. Vaistai ir vitami
nai siunčiami į Latviją ir Sibirą 
visiems, kas jų yra reikalingi, ne
skirstant į deportuotus ar nede
portuotus. Siuntinėliai negali būti 
sunkesni kaip 500 gramų. Esą duo
menų, kad sovietų įstaigos vaistų 
ir vitaminų kainas sumažino 40- 
55%, tačiau kolchozininkai ir šiaip 
vargingesnieji neįstengia nei 
kainų mokėti.

pra-

tų

KAS LIETUVOJE ŽINOMA 
APIE SUOMIJĄ?

Suomių iliustruotas laikraštis 
“Kuva Posti” paskelbė straipsnį 
savo bendradarbio, kuris neseniai 
lankėsi Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje ir teiravosi, kiek kas kur 
žino apie Suomiją. Suomis paste
bi, kad Lietuvoje labai gerai ži
noma apie Suomiją, gi Latvijoje 
jis sutikęs žmonių, kurie buvę 
nuomonės, kad Suomija • yra so
vietinė respublika. Geriausiai apie 
Suomiją žiną estai, kurie klausosi 
suomių radijo.

1) Nicolaj Berdjajew> Das neu0
Mittelalter, Tuebingen 1959 s. 
76, 81. ’

2) Jose Ortega y Gasset Der 
A^3tgnd6ider Massen, Stuttgart

3) Arnold J. Toynbee, Kultur 
am Scheideweg, Zuerich 1949, S. 
244 (angį, originalas vadinasi “Ci
vilisation on Trial”, London — 
New York).

4) W. Weidlė, Russland. Weg 
und Abweg, Stuttgart, 1956, S. 
192-93.

5) Voprosy filosofii, ten pat.
’ 6) Russland. Weg und Abweg, 
S. 181.

7) Rencontre des chrėtiens et 
des communistes, in: “La vie in- 
tellectuelle” 1950, fėvrier, p. 131- 
41.

8) Chrustentum am Morgen des 
Atomzeitalters, Frankfurt/M. 1954.

9) Pig. jo veiklą “Der dialek- 
tische Materialismus”, FreigurgZ 
Br, 1953, ypač užbaigiamąjį žodį, 
p. 575-77, kur tačiau autorius nu
rodo į “nesuderinamą priešingy
bę tarp bolševizmo ir katalikybės, 
nepaisant formalinių panašybių” 
(p. 577).

10) čia reikia pastebėti, kad šv. 
Povilas “susilietimo punktų” buvo 
radęs iš tikro nemaža ir mėginęs 
juos pnaudoti: tai rodo jo kalba 
Atėnų areopage (pi. Apd. 17), 
kurioje jis pats nurodo į graikų 
garbinamą nežinomąjį Dievą, į 
graikų poetus Aratą ir Kleantes, 
kurie skelbė, kad žmonės yra Die
vo giminės (17, 28). Vis dėlto šie 
susilietimo punktai negalėjo padė
ti, kad areopago “išminčiai” pri
imtų šv. Povilo mokslą. Jie jam 
mandagiai pastebėjo: “Pasiklau
sysime tavęs apie tai kitą kartą” 
ir “taip Povilas išėjo iš jų tarpo” 
(17, 33). Ar tai nėra simbolis ir 
mūsų laikams?

11) Der soziale Aspekt dės zeit- 
genoessischen Atheismus, in: “Do
kumente”, 1955, August.

12) Pop. Pijus XI enciklikoje 
“Divini Redemptoris” 1937 m.

13) Plg. Voprosy istorii religii i 
ateizmą, Maskva 1954, t. 2, p. 11.

14) W. L Lenin, Ueber die Re
ligion, Berlin 1956, p. 19-23.

15) W. I. Lenin, Socialismus und 
Religion, in: Ueber die Religion, 
p. 7, 9.

16) H. W. Russel, Gestalt eines 
christlichen Humanismus, Amster
dam 1940, S. 10.

(“I Laisvę”, 1957, Nr. 12.)
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VISUOMENĖS VEIKĖJAI
PASTATYMAS

Kalbant apie atskirus charakte
rius scenoje, reikia sutikti, kad 
tikrai gyvus charakterius sukūrė 
K. Dauguvietytė (Rūta), G. Pet
rauskaitė (Dana), A. Gasiūnas 
(Gauba), o ypač J. Jarmalavičius 
(Drąsutis). Paliekant nuošaliai 
visus kitus — A. Grinienę (Živi
lė), O. Motūzienę (Morta), P. 
Daukutę (Jūratė), H. š liter į (Al
gi ) — kuriuos reikėtų daugiau pa
sveikinti negu jiems priekaištau
ti, kiek daugiau tektų sustoti prie 
J. Dambrausko, kuris vaidino stud. 
Jovaišą — veikalo pagrindinį vei
kėją. Galbūt J. Dambrauskui ma
žiau skirtume dėmesio, jeigu mes 
jo nebūtume matę ankstyvesniuo
se “Atžalos” pastatymuose. “At
žalyne” jis pasirodė tikrai pasi
gėrėtinas, “Mokyklos drauguose” 
žiūrovas sužino tik iš teksto, kad 
Dambrauskas vaidina muziką, gi 
“Visuomenės veikėjuose”, nors ir 
pagrindiniame charakteryje, Dam
brauskas pasirodė be charakterio. 
Gi reikia pripažinti, kad buvo ga
na dėkingu ir kontrastingų scenų 
bei situacijų, kur jis galėjo at
skleisti save ir kaip aktyvų visuo
menės veikėją, ir kaip įsimylėjusį 
jaunuolį, dėl kurio varžosi dvi mo
terys; gaila, Dambrauskas to ne
išnaudojo. Antai, pirmame veiks
me lygiai su tokiu pat mediniu 
veidu išleidžia ir savo dėdę (Gau- 
bą), ir Rūtą, ir pagaliau Sužadė
tinę Živilę, kuri išbėga pavydo 
smaugiama ir grąsindama. Šito 
viso tikriausiai nebūtume čia mi
nėję, jeigu nepažintame paties 
Dambrausko: kaip aktorius jis 
tikrai gabus ir pajėgus (tą jis 
įrodė), o šiuo atveju paprasčiau
siai, atrodo, jis nepasistengė.

Visumoje netrūko tikrai gyvų ir 
pasigėrėtinų scenų. Ypač puikios 
scenos su Drąsučiu (Jarmalavi
čium). Paskutinė scena, kurioje 
kaupėsi visa įtampa, išėjo kažkaip 
blankiai ir statiškai. Nors pats 
veikalas ir pavadintas komedija, 
tačiau paties komiškumo, išskyrus 
vietomis verbalini, tikrai trūko. 
Vienintėlis komiko vaidmeny pasi
rodė J. Ilčiukas (Garšva), kuris 
puikiai išnaudojo visas galimas

NAUJAS “ATŽALOS”

Rugpjūčio 18 d. matėme jau 
trečią “Atžalos” pastatymą — 
Vyt. Alanto “Visuomenės veikė
jus”. Tai liudija, kad Sydnėjaus 
lietuviai jau tikrai turi pastovų 
scenos darbuotojų vienetą. Tarp 
pirmųjų dviejų pastatymų (“At
žalynas” ir “Mokyklos draugai”) 
ir šio pastarojo palyginimas be
veik neįmanomas, nes kiekvienas 
veikalas buvo statomas vis atskiro 
asmens, o pagaliau ir patys vei
kalai nevienodos kokybės, vistik 
“Atžalyno” pastatymas esamomis 
sąlygomis laikytinas labiausiai pa
vykusiu. Tai lėmė ne vien tik re
žisūra (J. Dambrausko), bet gal 
daugiau ir tai, kad pats veikalas 
buvo daug kartų statytas Lietuvos 
ir tremties teatruose, todėl J. 
Dambrauskui darbas buvo žymiai 
lengvesnis, nes jam tereikėjo (tu
rėjus prieš akis pirmavaizdį) jį 
tik atkurti, bet ne sukurti. Pana
šiai ir su antruoju pastatymu — 
“Mokyklos draugais”, kurį režisa
vo K. Dauguvietytė. Visai kitokia 
kalba apie paskutinį — Visuome
nės veikėjų — pastatymą, reži
suotą S. Skarulio. Visų pirma vei
kalas yra naujas, įscenizuotas tik 
Amerikoje. Ir nors iš visų trijų 
“Atžalos” pastatymų šis paskuti
nysis laikytinas silpnesniu, vis tik 
S. Skorulio darbas yra pats kūry
bingiausias: jam ne vien tik rei
kėjo visą įscenizavimą sukurti, 
bet net ir duoti daugiau, ko pa
čiame veikale trūko. 0 V. Alanto 
veikalas tikrai silpnas. Paprastai 
geras veikalas pats išperka scenos 
trūkumus, tuo tarpu S. Skoruliui 
reikėjo veikalo silpnąsias puses 
išpirkti įscenizavimu. Tai labai 
sunkus uždavinys, nes čia reikė- 
kia tiek didelio įžvalgumo ir pri
tyrimo iš režisieriaus pusės, tiek 
ir gabių aktorių. Alanto veikale 
labai nedaug dramatinio elemen
tu <» jeigu jis buvo kiek jaučia
mas atskirose scenose, tai už tai 
esame dėkingi ne autoriui, bet 
daugiau režisieriui ir aktoriams. 
Visa tai turint dėmesy, S. Skoru
lio darbas reliatyviai vertintinas 
daug augščiau, negu pirmųjų jo! 
kolegų. 

komiškas situacijas, deja, tiktai 
trečiaeiliam vaidmeny (tai liudi
jimas paties veikalo nenaudai).

Scenovaizdis K. A n kaus. Jeigu 
ką galima būtų pastebėti, tai, 
kad nesijautė didesnio kontrasto 
tarp stud. Jovaišos (pirmame vei
ksme) ir siuvyklos savininko Drą- 
sučio (kituose veiksmuose) kam
barių. Scenos dekoratorius nieka
dos neturi išleisti iš akių tai, kad 
butas visados yra jo savininko 
veidrodis (Balzako principas).

V. Kikilis.

Lietuva ir kitos 
respublikos

Iš Maskvoje paskelbtas visasą
junginės plano vykdymo apyskai
tos sužinome, kad palyginus su 
pereitų metų pirmuoju pusmečiu, 
Lietuvos gamyba per šių metų 
pirmąjį pusmetį procentualiai dau
giau padidėjusi, negu bet kurios 
kitos Sovietų Sąjungos respubli
kos. Pavyzdžiui Rusijos gamyba 
lyginamuoju laikotarpiu padidėju
si 9 proc., Ukrainos 10 proc., Es
tijos 13 proc., Gudijos 16 proc., 
Latvijos 17 proc., Lietuvos gamy
ba pakilusi 23 procentais. Tai rei
kštų, kad Lietuva tuo laikotarpiu 
savo gamybos augimu pralenkė vi
sas kitas Sovietų Sąjungos res
publikas. Tačiau šio Lietuvos “re
kordo” tenka ir antrą medalio pu
sę atversti, būtent kaip žema ir 
kaip blogai buvo tvarkoma Lietu
vos gamyba pareitais metais, kad 
ji galėjusi tiek daug padidėti. 
Normaliose sąlygose toks gamy
bos padidėjimas, kaip jis parodo- 

; nufa, jokiame tautos ūkyje neįma
nomas.

★ Londono lietuvių vadovybė 
svarsto galimumą pradėti leisti 
lietuviškos spaudos apžvalginių 
santraukų rinkinius, panašiai kaip 
amerikiečių leidžiamas garsusis 
mėnesinis žurnalas “Readers Di
gest”, kuris išeina įvairiomis kal
bomis rodos 12 milionų tiražu.

VIENAS VYRAS — NE TALKA 
VIENAS ŽODIS — NE ŠNEKA 
— TAD VISI Į LIETUVIŠKŲ 
NAMŲ ĮSIGIJIMO TALKĄ!

GEDIMINO AINIS AUSTRALIJOJ
Pereitame numeryje trumpai 

paminėjome kunigaikščio Jurkos 
Galiceno vizitą Australijoje. Ry
šium su jo atvykimu, Sydnėjaus 
dienraščiai rašė, jog jo dėdė laiko 
save Lietuvos sosto pretendentu. 
Apie Lietuvos sosto prvntendenią 
kunigaikštį Dimitri Aleksandrovič 
Galiceną jau ir anksčiau buvo ra
šyta užsienio spaudoje.

“Mūsų Pastogės” bendradarbį 
kunigaikštis Jurka priėmė Aust
ralia Hotel, kur prie škotiško wis- 
kio vyko draugiškas pasikalbėji
mas. Jis mielai atsakinėjo į jam 
patiektus klausimus, ir nuošird
žiai apgailestavo dėl Lietuvą išti
kusios nelaimės. Jis pasakė:

— Pirmiausiai, labai apgailėti
na, kad Lietuva susirišo nelemtais 
unijos ryšiais su Lenkija kunigai
kščių laikais ... ir paskui neišlai
kė, su šia valstybe bendradarbiau
dama, pirmaujančios pozicijos. 
Taip pat apgailėtina, kad tiek 
mažai težinoma apie Lietuvą ir 
jos garbingą praeitį pasaulyje.”

Kalbėdamas apie Lietuvos ne
priklausomybės laikotarpį, kuni-<

Jurka Galicenas
(By Courtesy of Daily Miror) 

ga ik štiš Jurka pasakė:
— Smagu buvo stebėti Lietuvos 

ūkinį kilimą ir jos savitos kultū
ros suklestėjimą. Ir aš nuošird
žiai linkiu lietuviams atkovoti Lie
tuvai nepriklausomybę, ir gyventi 
bei tvarkyti* kaip savitam tauti

niam vienetui suvereninės valsty
bės rėmuose”.

Kunigaikštis Jurka yra stam
bios tarptautinės finuos šefas. Jo 
firma — Galizene •& Partners 
Ltd. — veikia kaip patarėja ki
toms firmoms (International Pub
lic Relations Consultants). Si fir
ma savo klientų tarpe turi to
kias pasaulinio masto laivininkys
tės bendroves, kaip Llyods of Lon
don, Suez Canal Co., I.B.M., ir 
P. & 0. Shipping Line, šios pas
tarosios firmos reikalais šiuo me
tu jis ir lankosi Sydnėjujo. čia 
veikia jo firmos skyrius, o centri
nė būstinė yra Londone.

Galicenai yra D.L.K. Gedimino 
atžalos. Kunigaikštis Jurka pa
tiekė abejones išsklaidančių duo
menų. Apie tai dokumentuotai kal
ba ir heraldinis leidinys “Descen
dants de Gedimin”, išleistas be
šališkosios Union -de Noblesse Rus- 
8c, Paryžiuje.

D.L.K. Gediminas turėjęs sep
tynis sūnus. Iš vyriausiojo — 
Nerimuanto — kilusi Galicenų 
šeima. Galicenų šeimos herbas su
sideda iš trijų dalių: viršutinėj, 
raudonam dugne ant balto žirgo, 
su karūna—Gediminas; apatinę da
lį sudaro Vilniaus kryžius ir Nau- 
gardo herbas. (Gediminas yra įkū
ręs abu šiuos miestus). Kunigai
kštis Jurka ant kairiosios rankos 
piršto nešioja žedą su įspaudu, 
labai panašiu į mūsų Vytį, tik čia 
raitelis su karūna.

Galizenai iš Rusijos pabėgo po 
pirmojo pasaulinio karo revoliuci
jos metu, pradėjus siautėti komu
nistams. Lietuvos sosto preten
dentu tada save laikė kunigaikš
tis Aleksandras, kuris mirė prieš 
du mėnesius, ir dabar jo įpėdiniu 
yra Jurkos dėdė, kunigaikštis Di
mitry Aleksandrovič, gyvenąs Pa
ryžiuje. Kunigaikštis Dimitry ne
turi sūnaus, tad įpėdinystė ati
teks kunigaikščiui Jurkai, kuris 
tačiau kategoriškai paneigė betko- 
kias savo šeimos ambicijas Lietu
vos atžvilgiu, nurodydamas, kad 
tai tėra tik heraldika ir sentimen
tai.

Kunigaikštis Jurka yra vedęs 
amerikietę, turi 2 metų sūnų Gre

gory. Antrasis įpėdinis, kaip iš
sireiškė kunigaikštis, esąs “pake
liui i šį pasaulį”.

Galicenų šeima buvo labai įta
kinga carinėj Rusijoj, ypač 17-18 
šimtmečiuose.

Pavojingas užsiėmimas
B<>ris Morrs, Amerikos filmų 

gamintojas ir kompozitorius, G2 
m. amžiaus vyras, kaip jis pats 
pareiškė spaudai, prieš 12 metų 
gavo pasiūlymą šnipinėti Mask
vai. Jis apie tai pranešė JAV vy
riausybės organams. Po dviejų 
metų jis išnyko iš Hollywoodo ir 
atsidūrė Maskvoje. Grįžo atgal. 
Vėl išvyko į Maskvą ir R. Vokieti
ją. Jis dirbo Sov. Sąjungai, bet 
apie tai žinojo amerikiečių žval
gyba. Kitais žodžiais tariant, tai 
buvo amerikiečių agentas sovietų 
šnipinėjimo organizacijoje.

Boris Morros sako, kad tai bu
vęs labai pavojingas darbas. Jis 
kelis kartus buvo pajutęs kartu
vių kilpą, bet laimingai išsisukęs. 
Dabar jis atidengia įdomių dalykų 
apie sovietinių šnipų veiklą Ame
rikoje. O jų esą labai daug ir ge
rai užsimaskavusių. Retas iš Jų 
dirbąs tik dėl pinigų. Maskvos 
agentų esą visur, net labai svar
biose tarnybose.

“BUOŽĖS” IR “VARGDIENIAI”

Anglija yra vienas 'tirščiausiai 
apgyventų kraštų pasaulyje — 
550 žmonės vienoj kvadratinėj 
mylioj. Tai 11 kartų daugiau, kaip 
Amerikoje. Tirščiausiai betgi ap
gyventa Japonija, antroj vietoj 
stovi Belgija ir ketvirtoj Anglija.

Augžčiausio gerbūvio (uždarbio 
atžvilgiu) kraštai yra JAV-bės ir 
Kanada. Antroj grupėj — Aust
ralija, Anglija, Danija, Belgija, N. 
Zelandija, Norvegija, Švedija ir 
Šveicarija. Sovietų Sąjunga, deja, 
stovi šalia Kinijos^ Indijos ir ki
tų “vargdienių.”

PRENUMERUOKITE
“MOŠŲ PASTOGĘ”

JUOZAS TININIS

ANDRIEJUS VINKŠNA
Tais metais, kai per Lietuvą 

žygiavo Napoleono kariuomenė, 
Vicversynės kaime gyveno jau 
apysenis, bet dar nevedęs kurpius 
Andriejus Vinkšna, kuris visoje 
apylinkėje garsėjo kaip labai ge
ras sapnų aiškintojas. Atėjusieji 
pas jį sapnuotojai, o ypač sapnuo
tojos, teiraudavosi:

— Iš kur tu taip gudriai moki 
išaiškinti sapnus, kad jie visi iš
sipildo?

— Man čia daug padeda velnias. 
Juk žinote, kad seniai nebesilan
kau į bažnyčią, — atsakydavo kur
pius.

— Velnias? Tai bendrauji su 
velniu? — klausdavo jie, dar la
biau susidomėję.

— Taip. Aš jam užrašiau savo 
sielą, ir už tai jis man atveria 
visų sapnų paslaptis, — atsaky
davo kurpius tokiu tonu, kad ne
galėjai suvokti, ar jie čia tiesą 
sako ar tik juokauja.

Netrukus sapnų aiškintoju var
das pasidarė žinomas visoje pa
rapijoje. Net iš pačių tolimiausių 
užkampių atvykdavo pas jį tai 
viena, tai kita sapnuotoja, ir vi
soms Jis pasakydavo teisybę, kar
tais graudžią, kartais džiugią, bet 
tkrą teisybę. Viena sužinodavo, 
kad neužilgo liks našlė, kita pa
tirdavo, kad, artėjant žiemai, gaus 
šaunų vyrą, trečia parsinešdavo 
namo žinią, kad liks senmergė, 
ketvirta išgirsdavo, kad bus pa
mesta mylimojo, ir panašiai. Pra
ėjus atitinkamam laiko tarpui, 
viskas įvykdavo taip, kaip buvo 
sapnų aiškintojo Andriejaus Vin
kšnos sakyta.

Pagaliau sužinojo klebonas, kad 
tokiame ir tokiame jo parapijos 
kaime gyvena žmogus, kuris nuo
stabiai aiškna sapnus ir turi reika

lų su velniu. Tada per vieną savo 
parapijietį jis davė žinią Andrie
jui Vinkšnai, kad šis ateitų pas jį 
pasiaiškinti. Dideliam klebono nu
stebimui, sapnų aiškintojas pas 
jį nepasirodė. Tada pats klebo
nas nuvažiavo į Vieversynės kai
mą pas Andriejų Vinkšną ir Jam 
tarė:

— Aš žinau, kad tu niekad nesi
lankai j bažnyčią ir niekini religi
ją, bet, sakyk, ar tiesa, kad tu gar
bini velnią ir su jo pagalba aiški- 
kini žmonėms sapnus?

— Velnio tai jau nebegarbinu, 
klebone: jis ir negarbinamas no
riai man pagelbsti sapnų reika
luose.

— Tai visdėlto tiesa, kad turi 
reikalų su velniu, kaip žmonės ma
no parapijoje apie tave kalba.

— Nesiginsiu, klebone: turiu.
— Jeigu neatsižadėsi velnio, 

žmogau, tai savo sielą pražudysi, 
— kalbėjo klebonas visu rimtu
mu.

— Negaliu atsižadėti, klebone 
Mano velnias toks geras, kad reta 
kitą tokį surasti. Aš nemanau, kad 
jis ką blogą darytų ir su mano 
siela.

Klebonas dar ilgai įrodinėjo vel
nio žąlingumą ir sapnų aiškinimo 
nuodėmingumą, tačiau Andriejaus 
Vinkšnos jam nepasisekė perkal
bėti ir atvesti į gerą kelią. Jis 
parvyko į savo kleboniją susimąs
tęs apie velnio galybę ir apie bai
sų nusidėjėlį Andriejų Vinkšną. 
Sekmadienį iš sakyklos jis paskel
bė:

— Kas nuo šios dienos iš mano 
parapijiečių lankysis pas Andriejų 
Vinkšną sapnų reikalu, tas be 
pasigailėjimo bus išmestas iš baž
nytinės bendruomenės, arba, ki
tais žodžiais tariant, ekskomuni

kuotas.
šita klebono ištarmė greit pa

sklido po visą parapiją ir nuliūdi
no ypač tas, kurtos sapnuodavo 
labai daug reikšmingų sapnų.

Niekas nuo to sekmadienio ne
bekėlė nė kojos į sapnų aiškinto
jo namus. AndrLejus Vinkšna 
nepaprastai įtūžo ant klebono, bet 
nenusiminė.

— Aš jam nenusileisiu, — nu
sprendė jis ir pradėjo pats lanky
tis į namus pas buvusias savo kli
entes.

Tai buvo būdas apeiti klebono 
ištarmę. Sapnuotojoms tik to ir 
tereikėjo. Niekas juk neuždraudė 
Andriejui Vinkšnai pas jas lanky
tis. Jos smulkiausiai išdėstydavo 
jam savo sapnus, ir Jis vienaip 
ar kitaip juos išaiškindavo. Pas
kui jį pavaišindavo ir gausiai at
lygindavo.

Sapnų aiškinimas klestėjo ir to
liau, nors ir ne Andriejaus Vinks
nos namuose.

Taip kartą besivaišlndamas pas 
vieną Vieversynės kaimo sapnuoto
ją, Andriejus Vinkšna jai pasipir
šo. Tai buvo labai dievobaiminga 
nebe pirmos jaunystės mergina, 
pažįstama jam nuo pat vaikystės 
laikų. Kiek pagalvojusi, ši mergi
na, Agota Mildaitė, atrėžė:

— Kol nepradėsi vaikščioti į 
bažnyčią, neatliksi išpažinties ir 
neatsižadėsi velnio, tol aš nesutik
siu už tavęs tekėti.

Andriejus Vinkšna nesirįžo iš
pildyti šią sąlygą. Jis liko ir to
liau viengungiauti. Tačiau Agotai 
Mildaitei jo pasipiršimas patiko. 
Visų nustebimui, ji pradėjo ret
karčiais užeidinėti į Andriejaus 
Vinkšnos namus. Tai matydamos, 
kažkurios Vieversynės moterys ją 
klausė:

— Ar tu užmiršai, ką klebonas 
sakė, kad vėl pradėjai pas jį lan
kytis?

— Neužmiršau. Aš lankausi pa? 

jį ne sapnų reikalu, bet norėda
ma jį atversti į tikrą tikėjimą, — 
atsikirto Agota Mildaitė.

— Kaip tu gali jį atversti, jei
gu jis viską daro su velnio pagal
ba? Nebūk kvaila, Agotėle, — nu
sijuokdavo moterėlės linguodamos 
žilas galvas.

Kai žmonės parapijoje buvo jau 
liovęsi kalbėję apie klebono ir 
Andriejaus Vinkšnos kivirčą, stai
ga jie vieną sekmadienį išgirdo 
iš sakyklos:

— šios dienos mišios bus laiko
mos už Andriejų Vinkšną, prašant, 
kad Dievas atsiųstų jam šv. Dva
sią.

Sapnų aiškintojas dabar nebeiš
laikė. Jis atlėkė pas kleboną ir 
ėmė šaukti:

— Mano nusistatymu jokios mi
šios nepakeis. Ne jūsų reikalas, 
kad aš aiškinu sapnus ir draugau
ju su velniu.

— Nepyk, mielas parapijieti. Aš 
čia visai nekaltas. Atsirado žmo
gus, kuris užpirko už jus mi
šias, ir aš jas atlaikau, — atsakė 
švelniu balsu klebonas.

— Aš noriu žinoti to žmogaus 
pavardę, — pareikalavo Andriejus 
Vinkšna šaukdamas.

— Nusiraminkit, žmogau. Ne
svarbu, kas užperka, o svarbu, 
kad užperku, — dėstė klebonas 
šypsodamas.

Andriejus Vinkšna išsibarė ir 
išėjo, nesužinojęs, kas užpirko už 
jį mišias.

Praėjus mėnesiui, parapijiečiai 
vėl išgirdo kleboną iš sakyklos pa
skelbiant:

— šiandien šv. mišios bus lai
komos už Andriejų Vinkšną, mal
daujant, kad Viešpats parodytų 
Jam savo gailestingumą ir sugrą
žintų savo paklydusią avį į baž
nyčios prieglobstį-

Andriejus Vinkšna vėl turėjo 
lėkti į kleboniją, bet ir dabar jam 
nepasisekė sužinoti mišių užpir- 

kinėtojo pavardės.
Praslinkus mėnesiui vėl buvo 

atlaikytos mišios už Vinkšną. Ta
čiau pastarasis šį kartą nebeatsi- 
lunkė į kleboniją išsibarti ir išsi
plūsti. Jis Čia atėjo tik už trijų 
savaičių nuo paskutiniųjų mišių 
atlaikymo ir nuolankiu balsu ta
rė:

— Kunige klebone, aš noriu su
simokėti už laidotuves.
— Kieno laidotuves? Nustebo kle
bonas.

— Savo paties, — atsakė Vinkš
na graudžiu baisu.

Klebonas pagalvojo, kad Vinkš
na sumanė iškrėsti jam pokštą 
ar išsikraustė iš proto. Abu va
landėlę tylėjo. Paskui klebonas 
tarė:

— Tai kad jūs dar nereikalin
gas laidotuvių.

— Netrukus būsiu reikalingas. 
Man beliko gyventi tik trys mė
nesiai ir trys dienos. Paskutinė 
šių metų diena yra paskutinė ma
no gyvenimo diena, — atsakė su
sijaudinęs Andriejus Vinkšna.

— Iš kur jūs tai žinote?
— Man tai apreiškė velnias.
— Velnias? Kokiu būdu? — 

teiravosi nustebęs klebonas.
— Per sapną.
— Aš nedaug teškinu sapnams 

reikšmės, ypač, kai juose figūruo
ja velnias.

— Tai negerai darote, klebone, 
nes visi sapnai išsipildo. Aš tai 
puikiai žiau iš savu ir kitų žmo
nių patyrimo, nes sapnų aiškinimo 
srity jau daug metų darbuojuos, 
kaip - jūs gerai žinote.

— Tai kas per sapnas, kurį 
sapnavote? — susidomėjo klebo
nas.

— Sapnavau, kad ėjau pro mū
sų parapijos kapines, — kaip tik 
pro tą kapinių kampą, kuriame 
laidojami pakaruokliai ir visokį ki
tokį savižudžiai, — kai staiga už 
mūrinės kapinių tvoros pasigirdo 

šiurpus nežmoniškas kvatojimas. 
Aš susidomėjau, priėjau prie tvo
ros ir tuo akimirksniu išvydau 
velnią, šokinėjantį tarp nešvęstų 
kapų ir džiaugsmingai kvatojantį. 
Pamatęs mane, jis nutilo ir man 
tarė:

— Sveikas, drauguži.
— Koks aš tau draugužis? Aš 

žmogus, o tu velnias — atsakiau, 
jausdamas, kad man kinkos vir
pa.

— Kaip nedraugas? Nuo to lai
ko, kai tu atsisakei Dievo, pasi
darei mano draugas. Argi kitaip 
aš būčiau tau padėjęs taip teisin
gai aiškinti sapnus? Aš tavo sie
lą pasiimsiu paskutinę šių metų 
dieną, — kalbėjo velnias, o jam 
iš burnos su kiekvienu žodžiu 
krito ugnies gabalai.

Paskutinieji velnio žodžiai tiek 
mane išgąsdino, kad aš ėmiau 
šauktis Dievo. Vos tik man pami
nėjus Dievo vardą, velnias suvai
tojo ir bematant pradingo. Mano 
ausyse tebeskambėjo šiurpi jo iš
tarmė. Neišsakomo išgąsčio su
gniuždytas, vis nesilioviau šaukę
sis Dievu, kol pagaliau pabudau.

— Keistas sapnas, — prakalbu 
klebonas.

— Ką jūs darytumėte, klebone* 
būdamas mano vietoje ir susap
navęs tokį sapną?

— Nežinau, ką daryčiau, bet 
žinau, kad daryčiau.

— Taigi ir aš darau, nes esu 
visiškai tikras, kad mano sapnas 
išsipildys. Juk visi mano gyveni
mo sapnai išsipildė, — kalbėjo 
Vinkšna ir, išsiėmęs iš kišenės 
šimtinę, padėjo ant stalo priešais 
kleboną.

— Palaukite: aš negaliu imti 
pinigų už laidotuves, kai žmogus 
dar tebėra gyvas. Mano parapijo
je pirmas toks atsitikimas, kad 
žmogus apsimoka už savo laidotu
ves pats dar būdamas gyvas.

— Tai protingiausia, nes nei
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JICrOIIASTAI ir lie tla a
(PRISIMINIMUI JŲ TRAGIŠKO S MIRTIES ANTROJO PAŠAU LINK) KARO SŪKURIUOSE)

Visa Jagomastų šeima buvo vo
kiečių išžūdyta 1941 m. rugpjūčio 
mėn. 23 d. Vilniuje.

Jagomastai — kovų už Lietuvos 
laisvę aukos.

Septynis šimtus su viršum me
tų germanai veržėsi j rytus per 
lietuviškus kraštus, norėdami pa
vergti Ir lietuvius.

Germanai kelias lietuvių gentis 
išnaikino, tačiau kryžiuočių ordi
nas neįstengė užgniaužti lietuvy
bės už Nemuno — Karaliaučiaus 
ir Tilžės srityse.

Tilžės ir Karaliaučiaus apylin
kėse buvo ištisi kaimai, kuriuose 
gyveno lietuviai. Kaimų pavadini
mai buvo lietuviški: Nemunynas, 
Tave, Isė, Gilja, Liuja ir kit; tik 
Hitlerio laikais tapo pakeisti vo
kiškais.

Tilžė spaudos draudimo laikais 
Lietuvai buvus šviesos centru, tik 
Hitleris patekęs į valdžią ten lie
tuvybę beveik užgniaužė.

Daugelis tikriausiai girdėjo ir 
apie Jagomasto spausdintas kny
gas ir laikraščius Tilžėje.

čia noriu pakalbėti apie Jago
mastus, ypač apie jauniausią Ja
gomastą — Dovą.

XXX

Dovas, Tilžės spaustuvininko — 
laikraščių leidėjo Ensio Jagomas
to sūnus, mokėsi Tilžėje — vo
kiečių gimnazijoje. Vėliau, norė
damas išmokti gražiai lietuviškai 
kalbėti, atvyko i Kaunu ' ir įsto
jo Aušros gimnazijon, kurią bai
gęs, Finansų Ministerijoje tar
naudamas, universitete studijavo 
filologiją. Neatsiliko ir nuo visuo
meninės veiklos. Buvo Mažosios 
Lietuvos Vegetarų — Feloteosofų 
draugijos nariu. Norėdamas savo 
jėgas daugiau įkinkyti krašto ge
rovei, persikėlė į Klaipėdoj guber- 
natūrą.

Naciams 1935 metais lietuvių 
draugijas Tilžėje uždarius, Dovas 
grįžo į Tilžę ir gelbėjo tėvui at
silaikyti prieš smarkius nacių puo
limus. Per dienų dienas dirbo tė
vo spaustuvėje prie mašinų, ne
ilsėdamas nei sekmadieniais, susi
sielojęs, kad “Tilžės Keleivis” lan

kytų nacių spaudžiamus brolius.

XXX

Dažnai partijos pareigūnai Do
vą aplankydavo, reikalaudami įs
toti į S.A. Dovui atsisakius sek
madieniais lankyti S.A. užsiėmi
mus, gestapas kelis kartus buvo 
jį uždaręs daboklėn, kur drabu
žius atėmę nuogą kankino ir prie
vartavo užsivilkti S.A. uniformą. 
Tačiau visa tai Dovo Jagomasto 
nepalaužė, sakėsi esąs lietuvis ir 
todėl jam neprivalu būti partijos 
nariu.

Naciai 1940 m. suaktyvino lie
tuvybės naikinimą — spaustuvės 
darbą visiškai sustabdė. Nacių 
siautimas išvaikė lietuvius iš Til
žės, tik vienam seneliui Vydūnui, 
lyg kriviui prie užgesinto auku
ro, buvo leista pasilikti.

Jagomastams buvo įsakyta iš
vykti į Lietuvą, tuo metu jau bol
ševikų okupuotą. Pagrasė išsiųsti 
į kacetą, jei paliepimo nevykdytų. 
Taip 1941 m. kovo mėn. Jagomas
tai su Vilmantais persikėlė į Vil
nių. Dovas, nors ir filologas, net 
mokytojo vietos negavęs, kurį lai
ką skurdo be darbo: tėviškę išplė
šė rudieji, o čia siautė raudonieji 
pavergė jai.

XXX

Dovo tėvas, Ensas Jagomastas, 
buvo knygų leidėjas Tilžėje ir 
spaudos draudimo laikais ir lais
vę atgavus. Jo spaustuvėje buvo 
spausdinamos įvairios knygos; lai
kraščiai ir kalendoriai lietuvių 
kalba. Juos skaitė netik prūsų, 
bet ir Didžiosios Lietuvos lietu
viai. Enso Jagomasto troškimas 
buvo, kad Nepriklausomos Lietu
vos sienos būtų taip toli už Ne
muno nukeltos, kad prūsų lietuviai 
būtų laisvi.

1924 m. Tauragės vidurinių mo
kyklų mokiniams buvo surengta 
iškyla į Tilžę. Jie džiaugsmingai 
sveikino Jagomastą, dainuodami 
“Ilgiausių metų”. Jagomastui tai 
buvo netikėta ir jis jaudinosi; 
mokiniams jis irgi paliko gilų įs

pūdį. Mokiniai gėrėjosi puikia jo 
lietuviška tartim ir džiaugėsi jo 
dovanotomis knygomis. Vėliau, iš 
tų mokinių tarpo, anuo metu besi
lankiusių Tilžėje, į literatų ir kal
bininkų eiles iškilo kalbininkas 
prof. P. Jonikas; K. Knistautas 
— Duonelaičio raštų nagrinėtojas. 
Manau, kad tie jaunuoliai buvo 
Jagomasto paveikti.

XXX

1938 m. rugsėjo mėn. būrelis 
Tilžės lietuvių atvyko į Kauną — 
jų tarpe E. Jagomastas, J. Banai
tis, Vilmantai... Užsienio Lietu
viams Remti draugija nutarė sv»‘- 
čius priimti ir globoti neviešai. 
Tuo buvo norėta išvengti vokiečių 
vyrausybės dėmesio. Svečiai ir ne
norėjo skelbtis, nes jau tada prū
sų lietuviai buvo vokiečių perse
kiojami. Tada jau buvo juntamos 
karo išvakarės. Vokietijoje tuo 
metu jau veikė aštri spaudos cen
zūra, tad svečiai klausinėjo, kas 
ištikrųjų vyksta pasaulyje. Jau 
tada E. Jagomastas savo llikmą 
siejo su visos Lietuvos likimu. Jis 
pasakojo, kad vokiečiai Tilžės lie
tuvius ėmė terorizuoti, o jį ypa
tingai. E. Jagomastas dvejojo, ar 
nepersikelti čia. Ašarų pilnomis 
akimis atsisveikindamas sakė: 
“Broliai, nepamirškite mūsų, jei 
kokia nelaimė ištiktų”.

XXX

1941 m. rusams Lietuvą okupa
vus, pavasarį, kaip minėjau E. 
Jogam as tui su artimaisiais buvo 
įsakyta palikti Vokietiją. Kitos iš
eities nebuvo, kaip persikelti j 
Kauną, bet ir čia Jagomastas ne
besijautė saugiai: kalbėjo tyliai, 
lyg bijodamas ar kas nesiklauso. 
Jį slėgė rūpesčiai, klausinėjo kas 
bus su Lietuva; netikėjo šviesia 
jos ateitimi. Jaudinosi, kad Lie
tuvoje šeimininkauja svetimi, o 
lietuviai lyg belaisviai.

XXX

Žuvo garbinga Jagomastų šei
ma nuo rudųjų priešų.

Žuvo atsparus užnemunės sūnus 
Dovas Jagomastas, bet jo didvy-

KNYGOS
J. TININIS — “SUŽADĖTI- 

NĖ”, novelės. Išleido knygų lei
dykla Terra, 3333 S. Hals- 
ted St., Chicago 8, lit Viršelį pie
šė dali. A. Kurauskas. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė. 180 psl., kai
na 2 dol.

J. Tininis mūsų literatūroje ne 
naujas vardas, bet iki šiol plačiau 
reiškėsi tik periodikoje, šioje kny
goje yra 15 novelių, įvairių tema
tika, stiprių ir įdomių vidine įtam
pa, paprastu ir kartu savitu sti
liumi, lengvu pasakojimu. “Suža
dėtinė” yra pirmoji jo beletristi
kos knyga, bet su šia knyga auto
rius išeina, kaip talentingas ra
šytojas, turįs jau savo pasaulį, 
savo kelius ir neabejotiną pasako
tojo talentą.
. .Terra iki šiol davė mūsų knygų 
lentynai daug ir stiprių veikalų, 
kaip originalių, taip ir verstinių. 
J. Tininio “Sužadėtinė” Terros 
leidinių tarpe priklauso prie įdo
miausiųjų.

Dail. A. Kurausko viršelis ir 
aplankas kultūringas ir daro ma
lonų įspūdį.

ANTROJI “VIEŠNIOS IŠ

ŠIAURĖS” LAIDA
šiomis dienomis iš spaudos iš

ėjo antrasis Antano Vienuolio 
“Viešnios iš šiaurės” tomas. Pir
masis tomas išleistas kiek anks
čiau, todėl dabar jau turime pil- 

riška laikysena spindės gražiu pa
vyzdžiu jaunosioms lietuvių kar
toms.

Žuvo Jagomastai, bet kova dėl 
lietuvių tautos laisvės nesiliaus, 
ji bus vedama prieš visus tėvynės’ 
pavergėjus. Antrojo pasaulinio ka- 1 
ro metu prūsų lietuviai sudėjo 
daug aukų, bet nepasidavė ir tie, 
kuriems buvo atimta tėvų kalba: 
jie išlaikė lietuvišką būdą, lietu
višką sąmonę ir per 700 metų iš
liko savo tautai ištikimi.

Kova už būvį nepalaužė prigim
to atsparumo ir ateityje tai bus 
įrodyta laisvės pavasariui artė
jant.

B. Liūgą. 

ną šio įdomaus ir įspūdingo ro
mano laidą. Veikalą išleido Ter
ra, abu tomai virš 600 psl., stan
dartiniame Terros formate, gražiu 
dail. A. Kurausko viršeliu.

Bolševikai Lietuvoje parūpino 
bemaž pilną A. Vienuolio raštų 
laidą, bet joje vietos šiam roma
nui nerasta. Spėjant šitokio bolše
vikų atsargumo priežastis, tega
limi tik du prileidimai: arba ši 
knyga buvo neįmanoma subolsevi- 
kinti, arba pilna Sovietų Sąjunga 
tokių viešnių iš šiaurės ar iš pie
tų, kokia vaizduojama šioje kny
goje.

Žodynas
BAIGIAMI “LIETUVIŲ KALBOS 
ŽODYNO“ SPAUDOS DARBAI

Prof. J. Balčikonio “Lietuvių 
kalbos žodynas", prie kurio paruo
šimo Terra užtruko bemaž trejus 
metus, jau spausdinamas ir dar 
šiemet bus atiduotas prenumerato
riams.

Šis žodynas yra išleistas Lietu
voje, yra apie 1000 psl., didelio 
formato, apima apie 45.000 žodžių, 
kirčiuotas, su plačiais žodžių apta
rimais ir vartojimo pavyzdžiais. 
Jo. reikšmė Lietuvoje ne tiek di
delė, kiek išeivijoje, kur svetimų
jų kalbų įtaka mūsų kalbai did
žiai žalinga ir kur nėra gyvųjų 
šaltinių kalbos grynumui ir tiks
lingumui. Bet bolševikinė laida, 
išleista propagandiniais sumeti
mais, tiek sužalota Lenino, Stali
no, Marks* • raštų ištraukomis, bol
ševikinės propagandos šūkiais, ne
apykanta laisviesiems Vakarams 
ir viso, kas tikrai lietuviška šmei
žimu, niekinimu, jog ši laida gė
da namuose. Laimei bolševikinė 
propaganda maža kur paliečia žo
dyno esmę — žodžių aptarimus, 
beveik išimtinai sugrūsta žodžių 
vartojimo pavyzdžiuose, todėl len
gvai pašalinama nepadarant ža
los nei pačiam žodynui, nei mora
lės skrandos jo autoriams ir re
daktoriams, išskyrus, žinoma, po- 
litruką Lariną ir jo partinius pa- 
gelbininkus.

Terros laidoje kaip tik tatai ir 

bus padaryta, šimtai pavyzdžių, 
žodynan sugrūstų propagandiniais 
sumetimais, pakeisti neitraliais 
pavyzdžiais, nieko neerzinančiais 
ir nieko nešmeižiančiais, nubolše- 
vikinta įžanga, išmetant Stalino 
ir partijos šlovinimus, etc. žodžių 
aptarimai, kirčiai, rašyba palik
ta, kaip ir pirmoje laidoje, išski
riant tik keliasdešimt žodžių, kaip 
komunistas, imperialistas, libera
las, socialistas, vienuolis, etc., ku
rie aptarti pagal bolševikinį žar
goną ir partinę liniją, todėl šioje 
laidoje gauna naujus aptarimus, 
grąžinančius šiems žodžiams jų 
tikrąją prasmę.

žodynas spaudžiamas ofsetu, 
gerame tvirtame popieriuje. Visi 
prenumeratoriai žodyną gaus kie
tuose ir tvirtuose viršeliuose. 
Skelbtas žodynui prenumeratos 
telkimas leidyklai nedavė lauktų 
rezultatų, todėl, nežinant, kiek 
šio žodynų mums reikalinga, lei
dykla leidžia jį labai ribotu tira
žu, tuo bent dalinai apsisaugoda
ma nuo didesnės rizikos.

V.K. 

TosmoF 
Trading Co.

Sav. A. Vaitiekūnas
Paskutinė proga išsiųsti siunti
nius KALĖDOMS: 3-čio rugsėjo 
laivu!
Nelaukite paskutinės dienos — at
neškite ar atsiųskite siuntinius 
jau dabar!

SIUNČIAME J LIETUVĄ BEI 
RUSIJĄ JŪSŲ PAČIŲ SUPA
KUOTUS SIUNTINIUS.
Siuntinius prašau prisiųsti arba 
pristatyti mūsų adresu, (pakavi
mą atliekame patys.
Jūsų supirktų prekių siuntinio svo
ris padidintas iki 22 Ibs. Persiun
timo išlaidos tos pačios.

APMUITUOJAME 
vietoje ir pilnai 

apdraudžiame.
Prie siuntinio nebūtina pridėti 

prekių kainų kvitus.
Vartoti daiktai nebesiunčiaml.

ANDRIEJUS VINKŠNA
tie, kurie mane laidos, nei jūs ne
beturėsite šiuo reikalu jokio rū
pesčio.

— Bet jeigu jūs ir įnirtumėte, 
kaip sakute, paskutinę šių metu 
dieną, aš vistiek negalėčiau jūsų 
palaidoti su bažnytinėmis apeigo
mis. Aš leisčiau palaidoti jus tik 
nešvęstoje kapinių vietoje, ten, 
kur jūs matėte savo velnią.

— Kaip tai? Aš juk vėl pasida
riau tikintis nuo tos šiurpios nak
ties, kai man pasirodė velnias.

— Aš dar nieko apie jūsų atsi
vertimą iki' šiol nebuvau girdėjęs.

— Kaip gaila, klebone. Aš jau 
pasiryžau atlikti smulkią viso gy
venimo išpažinti, bet dar tik ne
spėjau suskaičiuoti savo nuodė
mių.

—O ar jau lankeisi į bažny
čią? — paklausė klebonas.

— Taip. Štai ir dabar atėjau pas 
jus tiesiai iš bažnyčios. Atgaila
vau kelias valandas. Nuo klūpo
jimo net skauda kelius.

— Jei taip, tai kitas dalykas. 
Sveikinu sugrįžusį į Dievo avių 
būrį ir ta proga kviečiu užkąsti, 
— paprašė klebonas Andriejų Vin
kšną į valgomąjį nusišypsodamas.

Valgydamas su klebonu, Vinkš
na jaudinosi nes pirmą kartą savo 
gyvenime sėdėjo prie bendro sta
lo su Dievo tarnu. Kiek užkandęs, 
persižegnojo ir jau rengėsi palik
ti kleboniją. Prieš išeidamas dar 
paklausė:

— Ar aš galiu tikėtis, kad ma
no siela nepateks į velnio nagus, 
jeigu per tuos likusius tris savo 
gyvenimo mėnesius ir tris dienas 
atgailausiu, melsiuos ir pasnikau- 
siu?

— Aš esu tikras, kad tarp vel
nio, kuris norės nusigabenti tavo 
^ielą į pragarą, ir angelo, kuris

, norės nusinešti tavo sielą į dan
gų, tau mirus, bus didelės grum
tynės, bet visdėlto pastarasis tu
rės laimėti. Tad nenusimink, An
driejau, — padrąsino klebonas.

— Ačiū, klebone. Be to, apie 
mano sapną niekam nė šnipšt. Aš 
visdėlto nenorėčiau, kad neišma
nėliai iš manęs šaipytųsi.

Andriejui Vinkšnai išėjus, kle
bonas dar pasiliko prie stalo ir 
valgė toliau. Jam pa tarnaujant j 
šeimininkė išreiškė savo nusiste- 
bėjmą, sakydama:

— Tai Dievo sutvarkymas. Tik 
buvo bedievis, o dabar vėl jau ti
kintis.

— Iš kur tu žinai? — paklausė 
klebonas.

— Visas miestelis apie tai kal
ba.

— Vox populi vox Dei, — pa
galvojo klebonas, keldamasis nuo 
stalo.

Išėjęs iš valgomojo, klebonas 
pastebėjo ant stalo Vinkšnos pa
liktą šimtinę.

— Gaila, kad išėjo, bet tiek to. 
Juk tai nebloga mada, kad žmo
gus, dar būdamas nemiręs, susi
moka už savo laidotuves, — mąs
tė klebonas.

Parvykęs namo, Andriejus Vin
kšna pradėjo daryti pasirengimus 
mirčiai. Pirmiausia jis nuėjo pas 
savo kaimo stalių ir tarė:

— Atėjau karsto reikalu.
— Kokio karsto? Kam? — nu

stebo stalius.
— Sau pačiam. Prašau išma

tuoti mano ūgį ir storį.
— Jei seni žmonės iš anksto 

užsisako sau karstus, aš nesiste
biu, bet kad tu, vyras pačiam 
gražume, taip darai, tai jau nebe
suprantu, — kalbėjo stalius.

— Nėra ko čia nesuprasti: tu

šiandien dirbi vienam karstą, o 
rytoj gal kitas dirbs tau, — at
kirto Vinkšna.

Stalius nedelsė padaryti kars
tą. Andriejus Vinkšna parsigabe
no Ji pas save į namus. Dviem 
dienom praėjus, stalius susitiko 
Andriejų skubant per kaimą į 
bažnyčią ir paklausė:

— Ar patenkintas karstu?
— Nevisai, nes jis nelabai pa

togus: spaudžia šonus ir vos gali 
išsitiesti. Turbūt apsirikote su 
mano kūno išmatavimais.

Vinkšna dabar kas rytą eidavo 
į bažnyčią išklausyti mišių ir il
gai ten melsdavosi. Atliko ir viso 
gyvenimo išpažintį. Vieversynės 
kaimas, kuriame jis gyveno, nega
lėjo atsistebėti tokiu staigiu jo 
pasikeitimu.

Netrukus jis vėl apsilankė pas 
kleboną ir tarė:

— Prašau nurodyti kapinėse 
vietą, kur galėčiau iš anksto pasi
statyti sau paminklą.

Klebonas mielai jo prašymą iš
pildė. Praėjus kelioms savaitėms, 
kapinėse išdygo akmeninis pamin
klas, kuriame buvo įrašyti gimimo 
ir mirimo data ir žodžiai: “And
riejus Vienkšna, nusidėjėlis. Žmo
gau, jei tu užmesi žvilgsnį ant 
mano vardo, įbrėžto šitame akme
ny, pasimelsk už mano sielos ra
mybę.”

Nedidelę savo nuosavybę jis už
rašė bažnyčiai ir testamentą nu
nešė j kleboniją.

Likus vos kelioms dienoms iki 
Naujų Metų, Andriejus Vinkšna 
ėmė lankyti savo kaimynus, bu
vusias savo kliente ir su visais 
atsisveikinti!

— Ar toli išvyksit? — jie klau
sė.

— Netoli.
— Tai kada grįši?
— Nebegrįšiu. Atleiskit, jei ką 

bloga jums padariau. Neminėkit

blogu žodžiu.
Niekas negalėjo suprasti, kur 

jis išvyksta, kam atsisveikina, ko
dėl nebegrįš.

Artinantis metų pabaigai, And
riejus Vinkšna nugabeno savo kar
stą į miestelį ir su klebono žinia 
patalpino jį koplytėlėje ant šven
toriaus, iš kur paprastai buvo lai
dojami mirę parapijiečiai.

Nuo atgailos, didelio pasniko ir 
nuolatinės maldos Andriejus Vin
kšna labai sulįso ir nusilpo.

Pagaliau atėjo paskutinė metų 
diena. Nuo pat aušros jis jau klū
pojo bažnyčioje prie šalutinio al
toriaus ir karštai meldėsi. Ant šio 
altoriaus laiptų, Marijos statulos 
akivaizdoje jis norėjo numirti. 
Taip jam besimeldžiant ir kiekvie
ną minutę belaukiant mirties, pri
artėjo vidurdienis, ir jis vis dar 
buvo gyvas. Pagaliau atėjo vaka
ras ir pamažu sutemo. Ištisų va
landų klūpojimas buvo jį taip iš
varginęs, kad jis nebeatlaikė ir 
užsnūdo. Nepastebėjęs zakristijo
nas užrakino bažnyčios duris.

Lygiai dvyliktą nakties valandą 
suskambėjo bažnyčios varpai, 
skelbdami, kad jau prasidėjo Nau
jieji Metai. Ir Andriejus Vinkšna 
dabar išbudo. Supratęs, ką reiš
kia varpų skambėjimas, jis greit 
pakilo nuo altoriaus laiptų ir per 
tamsą nuskubėjo prie durų, kurias 
ėmė daužyti kumštimis ir visa 
gerkle šaukti išleidžiamas iš baž
nyčios. Negreit Jį išgirdo išgąs
dintas zakristijonas ir išleido 
lauk. Tačiau nuo ilgo pasnikavi- 
mo jis buvo taip nusilpęs, kad, 
vos peržengęs bažnyčios slenkstį, 
sukniubo ir visu ilgiu išsitiesė. 
Taip gulėdamas jis šnabždėjo:

— Aš noriu pamatyti kunigą 
kleboną labai svarbiu reikalu.

— Ar išpažinčiai? — paklausė 
zakristijonas.

— Ne, bet labai labai svarbiu 

reikalu, — kalbėjo pusgyvis žmo
gus.

Zakristijonas dabar nusigabeno 
jį pas save į butą, pavalgydino ir 
paguldė į lovą. Išaušus rytui, jis 
buvo nuvestas pas kleboną, kuriam 
papasakojo naują sapną, susap
nuotą praėjusią naktį bažnyčio
je:

— Aš sapnavau, kad buvo sau
lėta diena ir kad ėjau pro mūsų 
parapijos kapus. Staiga ant kapi
nių vartų bokštelio išvydau žyd
rios spalvos milžinišką angelą su 
ugniniu kardu rankoje. Iš jo iškil
mingos išvaizdos ir laikysenos be
matant įsitikinau, kad tai buvo 
pats archangelas, tas, kuris kadai
se mušėsi su sukilėliais danguje, 
kaip atsimenu iš vaikystės skaity
tų knygų. Išvydęs mane, archan
gelas nusišypsojo ir tarė:

— Tave iš velnio nagų išgelbė
jo malda ir atgaila, ir už tavo 
uolumą šiuose dalykuose Dievas 
dar tau pratęsė gyvenimą žemėj.

Tai pasakęs, archangelas švys
telėjo kardu ir pakilo į dangaus 
mėlynę.

Klebonas, išklausęs jo sapno, 
sugrąžino jam testamentą ir šim
tinę, sumokėtą už būsimas laido
tuves, ir tarė:

— Kadaise labai norėjai žinoti, 
kas už tave užpirkinėdavo šv. mi
šias.

— O taip, be galo įdomu, — at
sakė Andriejus Vinkšna.

— šiandien galiu tau tai pasa
kyti. Tai Agota Mildaitė, tavo kai
mo mergina.

— Juk tai mano jaunų dienų 
draugė, nenorėjusi už manęs te
kėti, kad aš buvau bedievis ir vel
nio mylėtojas. Aš turiu ją dar 
šiandien surasti ir jai pasipiršti, 
— šūktelėjo iš džiaugsmo Andrie
jus Vinkšna ir beveik bėgte išbė
go iš klebonijos.

(Iš Terros išleistos knygos 
“Sužadėtinė”)

ADRESATAS GAUNA 
siuntinį per 21 — 3 mėnesius 

nieko neprimokėdamas. 
Laukiame Jūsų su siuntiniais bet 
kuriuo laiku ir savaitgaliais: 

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, 
VIC. Tel. FX 2325. (Važiuoti iš 
Elizabeth St., Essendon tramva
jum, iki 44 sustojimo Glass St.).

Taip pat:
300 Little Collins St., Melbourne 
C. 1. Tel.: MF 2370. VaL: 11 ryto 
— 6 vak. šeitad. 9 ryto — 1 p.p.

SKYRIAI:
Sydnėjuje

1. A. MAURAGIS
18 Crlnan St., Hurlstone Park, 

N.S.W.
Darbo dienomis ir šeštadieniais 

nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vak.
Sekmadieniais ir ne darbo va- 

andomis vakarais kreiptis: 82 Vic
tor Ave., Picnic Point,

2. J. STATKUS 
“ROTA” Delicatessen, 92 Broom
field St., Cabramatta, N.S.W. Tel. 
UB 3498. Vai.: 7 ryto — 7 vaka
ro, kiekvieną dieną.

Adelaidėje
J. LAPSYS

28 Grange Rd., Hindemarshe, S.A. 
(“Findvn” autobusas, 12 sustoji
mas.) Valandos: darbo dienomis 
nuo 6 iki 9 vai.; šeštadieniais nuo 
ryto 9 vai. iki vakaro 7 vai.

Canberroje
A. ČEICYS

11 Davenport Street, Ainslie, Can
berra, A.C.T. Tel. J 1072.
Vai.: pirmadieniais ir ketvirtadie
niais: nuo 5 v.v. — 8 v.v. 
šeštadieniais, nuo 12 p.p. — 5 v.v, 
arba iš anksto susitarus.
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JUBILĖJINĖ DŽIAMBORE
(sks) Mus pasiekė psktn. Ant. 

Banionio laiškai iš Sutton parko, 
Coldfield, Anglijoje, kur tik pasi
baigė jubilėjinė pasaulio skautų 
džiamborė. Kartu gautas'ir pluoš
tas angliškos spaudos. Malonu pa
sidžiaugti mūsų skautų atsiektais 
laimėjimais.

Lietuviai skautai kartu su estų, 
latvių, rusų, vegnrų ir ukrainie
čių skautais sudarė bendrų egzi- 
linių skautų kontingentų, oficia
liai vadintų — Council of Scouts 
Associations in Exile (CSAIE).

Iš pradžių, kaip ir tikėtasi, bu
vo stengtasi nekelti viešumon eg- 
zilinių skautų dalyvavimo šioje 
džiamborėje. Prisibijota, kad spau
da tai labai išpusianti, o anglai 
juk palankūs koegzistencijai. Le
dus pralaužė egzilų skautų pas
tangos ir Jubilee Jamboree Jour
nal su puikiu straipsniu ir nuot
raukomis. žinių pasigavo ir kita 
vietinė spauda — Evening Des
patch, Birmingham Mail ir kt.

★

Birminghamo Evening Despatch 
rugp. 8 d. pirmajame puslapy at
spausdino visų tautų egz. skautų 
nuotraukų prie jų stovyklos vartų. 
Vartus puošė 6 trispalvės, herbai 
ir skautiškos lelijos ženklas su 
parašu “In Exile”; Tas laikraštis 
rašydamas apie, šiuos skautus pa
žymi, kad jie yra laisvi ir tuo di
džiuojasi. Esu kas rytų laisvosios 
Vengrijos, Rusijos, Lietuvos, Lat
vijos, Estijos ir Ukrainos vėliavos 
pakyla į padangę, o per 100 egzi- 
linių skautų su pasididžiavimu ati
duoda joms pagarbų. Komunizmas 
uždraudęs skautybę, tačiau pasta
roji yra berniukų tęsiama lais
vuose Vakaruose. Jų svajonė -- 
sulaukti dienos, kada galės grįžti 
į savo gimtąsias šalis.

★

Anot E v. Despatch jubiliejinės 
džiamborės lankytojai nepaprastai 
domėjosi egz. skautų stovykla ir 
jų gausiai lankė. Juos stebino, 
kad skautybė yra taip puikiai at
stovaujama berniukų iš tų kraštų, 
kurie jau ilgą laiką atskirti nuo 
Vakarų geležine uždanga.

“Net ir džiamborėje, toje taikos 
ir gėrio stovykloje, kurion suva
žiavo 35.000 skautų iš virš 80 
kraštų, egzilai skautai tebežino 
kas yra baimė”, — pabrėžia Ev. 
Despatch.

★

Iš psktn. Ant. Banionio gauto
mis žiniomis agzilų kontingente 
buvo 104 skautai ir vadovai. Jų 
tarpe buvo 22 lietuviai, kurių 13 
stovyklavo džiamborėje — Kopen
hagos pastovyklėje, 8 — sk. vyčių 
sąskrydyje — Rover Moot ir vie
nas skautų vadų suvažiavime — 
Indaba. Visam egzilų kontingen
tui vadovavo lietuvis vyr. skltn. 
Vilius Fidleris. Lietuvių vienetui 
džiamborėje vadovavo psktn. J. 
Bružinskas, sk. vyčiams Rover 
Moot’e — vyr. skltn. K. Dikšai- 
tis. Indaboje egzilų vadu buvo 
psktn. A. Banionis. Psktn. kun. 
V. šarka buvo lietuvių kapelio
nas.

*

Lietuviškoji trispalvė mūsų skau
tų stovyklose, o taip pat kartu su 
kitų egz. skautų vėliavomis buvo 
nešama iškilmėse. Pavergtų tautų 
skautams žiūrovų minios kėlė jau
dinančias ovacijas.

Pavergtųjų tautų skautai iš
naudojo kekvieną progą kelti vie
šumon savo kraštų skriaudą. Be 
abejonės vieningas visų 6 tautų 
skautų išėjimas pasaulinės skauty
bės foruman suteikė visam šiam 
žygiui didesnį svorį.

Indaboje per oficialią stovyklos 
viršininko Mr. William Kyle arba
tėlę psktn. A. Banionis buvo pri
statytas 84 taptų sk. vadams kaip 

CSAIE Indabos kontingento va
das ir paprašytas papasakoti apie 
egz. skautus. Pastarasis suglaus
tai apibūdino CSAIE ir'jo sie
kius.

★

Rugp. 8 d. mūsų skautai suren
gė priėmimų Lichtenšteino princui 
Emanueliui. Iškilmingoje sueigoje 
dalyvavo sk. vyčiai iš Rover 
Moot’o, sesės skautės su vadove 
psktn. D. Fidleriene iš pasauk 
skaučių stovyklos Windsore ir 
gausus būrys Anglijos lietuvių. 
Princui Emanueliui įteiktas Gele- 
žnio Vilko ordinas, kuriuo jis LSS 
Tarybos Pirmi jos apdovanotas už 
nuopelnus Lietuvos skautybei.

Po sueigos prie kastinio mūsų 
skautų stalo buvo arbatėlė. Jon 
atsilankė latvių bei estų pasiun
tiniai Londone. Latvių min. Za
rins perdavė mūsų skautams Lie
tuvos min. B.K. Balučio sveikini
mus.

★

Rugp. 9 d. egz. skautų kontin
gentas surengė priėmimų vyriau
siajai jubiliejinės džiamborės va
dovybei. Dalyvavo Tarptaut. Skau
tų Biuro direktorius gen. D.C. 
Spray, TSB vicedirektorius R.T. 
Lund, Lichtenšteino princas Ema
nuelis, Kopenhagos pastovyklės 
v-kas J.C. Walker ir visa eilė kt. 
tautų sk. vadų — švedai, anglai, 
malajiečiai, filipinai, suomiai, bel
gai, austrai ir kt.

Arbatėlės metu Amerikos Balso 
Mūncheno skyr. atstovas p. Dam- 
brava įrašė į juostas įžymių skau
tų vadų tartas mintis lietuviams 
ir pavergtam kraštui. Ypatingai 
jautriai kalbėjo princas Emanue-
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M. LUCAS & Co.

Builders & Contractors (Reg.)
(SAY. M. LUKAUSKAS)

56 Yarrara Rd., Pennant Hills, N.S.W.

Norėdami įsigyti geros vertės namą, kreipkitės tik į Lucas & Co. 
Statome ant savo ir Jūsų sklypų. Užtikrintai skubus ir tik geras 
darbas, geriausios medžiagos.
Darome planus ir paruošiame specifikacijas. Parūpiname paskolas. 
Šiuo metu turime keletą paskolų mūriniams, mediniams bei fibro 
namams, kuriomis norintieji pasinaudoti prašomi paskubėti.
Kreiptis asmeniškai arba skambinti telef. WJ 2272 iki 9 vai. ryto 
arba po 6 vai. vak. (2 min. nuo stoties).

TAZAB
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lis ir Suomių Vyriausiasis Skau
tininkas. Amerikos Balsui taip pat 
užrašyti mūsų ir kt. egzilų skau- 

; tų pasikalbėjimai ir dainos. Tas 
bus panaudota transliacijoms ana
pus geležinės uždangos.

Mūsų skautai taip pat dainavo 
per vietos BBC Birminghamo ra
dijo stotj džiamborėje. Jie buvo 
labai gražiai pranešėjo pristatyti, 
o po dainų skltn. Aneliauskas 
angliškai papasakojo klausytojam
apie lietuvius ir kitus egz. skau
tus.

Belgų paprašytas vyr. skltn. V. 
Fidleris jų gimtąja kalba BBC 
radijo bangomis kalbėjo į Belgiją.

Psktn. A. Banionis, atvykęs 
šion džiamborėn iš JAV, irgi davė 
informacinį pasikalbėjimą.

★

Mus pasiekusiomis žiniomis re
prezentacinis lietuvių skautų vie
netas savo uždavinj puikiai atliko. 
Atsiekta daugiau negu tikėtasi. 
Dalyvauta teatro pasirodymuose 
bei pastovyklių laužuose. Mūsų 
skautų dainos, šokiai ir orkestrė
lis (akordeonas ir 2 gitaros) tapo 
visų pamėgti. Minios svečių lankė 
lietuvių stovyklavietę ir Rūpinto
jėlį, gėrėjosi kastiniu stalu, pa
rodėle ir mūsų žvaliais vyrukais.

Mūsų skautus stovykloje aplan
kė pats Birminghamo katalikų 
arkivyskupas. Jubiliejinėje džiam
borėje stovyklavo apie 10.000 ka
talikų skautų ir 200 kunigų. Lie
tuvių sk. kapelionas psktn. kun. 
V. šarka buvo nepaprastai popu
liarus ir susilaukė daug dėmesio 
priėmimuose.

Be anksčiau minėtų žymesnių 
pasauk skautybės vadovų mūsų 
skautus aplankė ir britų skautų 
vyr. vadovas lordas Rowallan.

★

Rugp. 13 d. prasidėjusioje Tarp
tautinėje Skautų Konferencijoje 
Cambridge dalyvavo visų 6 tautų 
egz. skautų atstovai stebėtojų 
teisėmis. Lietuvius atstovavo vyr. 
skltn. Vilius Fidleris. šios konfe
rencijos posėdžiai daugiausia buvo 
skirti skautybės 50 m. sukakčiai 
ir jos įkūrėjo lordo Roberto Ba- 
den-Powellio 100-jam gimtadieniui 
atžymėti.

|gJPQPTAW
Redaguoja Antanas Laukaitis.

Adresas: 237 Sydenham Rd., Marrickville, N.S.W.

DEŠIMTMETIS
Artėjant pirmam lietuvių spor

tinio įsikūrimu dešimtmečiui Aus
tralijoje, kartu su kitais kasdie
niniais lietuviškojo išsilaikymo 
rūpesčiais, kyla klausimas: ar 
pakankamai mūsų priaugantis 
jaunimas kreipia dėmesio į lietu
viškąjį bendruomeninį ir sportinį 
gyvenimą, ar mūsų jaunoji kar
ta, gavusi jau didelę dalį austra
liškojo auklėjimo ir įtakos, neat
suko lietuviškiesiems reikalams 
nugaros ir įsijungė į vietinį gyve
nimą.

Sekant visą Australijos lietu
vių gyvenimą, su džiaugsmu ten
ka pastebėti, jog iki šios dienos 
mūsų jaunimas, su nedidelėmis 
išimtimis, yra dar nenukrypęs 
nuo to bendrojo lietuviškojo kelio. 
Jis namuose, remiamas lietuviškai 
galvojančių savo tėvų, bei jauni
mo organizacijose, kurios auklėja 
ir kelia jaunuolių tautinį subren
dimą, žengia mokslo ir tautinio 
sąmonėjimo keliu.

Neskaitant kitų lietuviškųjų 
Australijos jaunimo organizacijų, 
kurios vienokiu ar kitokiu būdu 
įdiegia ir palaiko lietuvybės lie
psnelę jaunuolių širdyse, vieną iš 
svarbiausių darbų atlieka Austra
lijos sporto organizacijos — klu
bai. Kiekviename mieste, turinčia
me didesnį skaičių lietuvių, mes 
rasime gražiai įsikūrusius sporti
nius vienetus, kurių nariais, dau
giau ar mažiau, yra mūsų jauni
mas. Australijos jaunieji lietuviai 
gana palankiai ir su dideliu noru 
įsijungia į sportinį lietuviškąjį gy
venimą. {domu, kodėl gi taip yra?

Jaunimas, kurio didžioji dalis 
lanko australiškąsias mokyklas, 
universitetus, pastebėjo ir įsitiki
no, jog Australijoje, kaip ir visuo
se Vakarų pasaulio kraštuose, 
sportas yra kasdieninis gyvenimo 
reiškinys, juo domisi tiek jauni, 
tiek vyresnieji, tiek eiliniai darbi
ninkai, tiek augšto išsilavinimo 
žmonės. Sportas čia turi didelę 
reikšmę jaunuomenės auklėjime; 
sportui skiriamos didelės pinigų 
sumos; jį remia valstybė ir orga
nizacijos.

Lietuvis jaunuolis, gyvendamas 
toje įtakoje, ir pats iš prigimties 
turėdamas palinkimą į geresnį fi
zinį išsivystymą, nerasdamas pil
no pasitenkinimo australų orga
nizuojamuose žaidimuose, mielai 
įsijungia ir dalyvauja lietuviška
me sportiniame gyvenime.

Džiaugiantis įsijungimu į mū
sų lietuviškąsias jaunimo organi
zacijas, tenka pastebėti, jog daž
nai mūsų pačių vyresnieji kreivai 
ir su nepasitikėjimu žiūri į sporti
nes organizacijas ir jų dirbamą 
svarbų lietuviškąjį darbą tremty
je. Dažnai vyresnieji daro įvairių 
priekaištų jauniesiems, jog šie ma
žai domisi bendruomenės ir ne 
jaunimo organizacijų gyvenimu. 
Esti atsitikimų, kai tėvai, senų 
pažiūrų, draudžia ir savo valkams, 
jau Vakarų kultūroje išaugusiems, 
įsijungti į sportinį vienetą. Tokia 
pažiūra yra kenksminga netik 
bręstančiai kartai, bet ir mūsų vi
sų siekiamam lietuvybės išlaiky
mo darbui.

Jaunimui reikia duoti laiko, kad 
jis suprastų ir pilnai įsigyventų 
į jiems kol kas gal svetimą ben
druomenės organizacinį gyvenimą. 
Pradėję nuo jiems malonaus ir ar
timo sportinio darbo, su laiku jie 
patys, niekeno neraginami, įsi
jungs į tą plačią ir daug jėgų rei
kalaujantį Lietuvos atstatymo ir 
lietuvybės išlaikymo veiklą.

Mums visiems geriausias pavyz
dys gali būti mūsų tautos didvyris 
kapitonas Steponas Darius, kuris
1920 metais grįžęs iš Amerikos 
į Lietuvą ir, matydamas sunkų jos 
atstatymo darbą, supratęs jauni
mo reikšmę kraštui, karštai rėmė 
ir vadovavo jaunimo ir ypatingai 
sporto organizacijoms. Jis buvo 
vienas iš kūrėjų ir vadovų Lietu
vos Fizinio Lavinimosi Sąjungos,

AUSTRALIJOJE
Sporto Lygos ir futbolo, krepši
nio bei beisbolo sąjungų. Jo darbas 
su jaunimu buvo pradžia vėlesnia
jam, plačiai išsiplėtusiam Lietu
vos sportiniam gyvenimui. •

Steponas Darius, lygiai kaip ir 
Stasys Girėnas, savo jaunystės 
jėgas ir sugebėjimus paskyrę Jau
najai Lietuvai, tegul ir mūsų jau
nimui įkvepia tos tėvynės meilės* 
ir pareigingumo jausmo, bei keistai 
suprantantiems jaunimo veržimąsi 
į sportą ir fizinį auklėjimą. Bet
gi tiesa, kad tik savo vyresniųjų 
remiami ir padedami mes išugdy- 
sime ir išauklėsime savąjai tau
tai naudingus jos vaikus!

A.L.

Melbourne

PRIES ESTUS

Draugiškose rungtynėse “Var
po” sportininkai susitiko su Mel
bourne estų sportininkais, kurie 
yra susibūrę į savo “Kodu” klubą.

Pirmosios rungtynės įvyko tarp 
estų ir lietuvių moterų tinklinin- 
kių. Estės, savo stipresniais ser
vais ir geresniu kamuolio valdy
mu, lengvai įveikė mažai patyrimo 
turinčias varpietes 2:0.

Vyrų tinklinis buvo apylygis, ta
čiau gana žemo lygio ir estai, pa
rodę tarpusavio geresnį susiklau
symą, laimėjo santykiu 2:0.

Krepšinyje dalyvavo tik vyrų 
komandos. Estai, išvystydami ge
rą zoninį dengimą ir greitą puo
limą, pelnė daug tikslių metimų 
ir vedė žaidimą kelių taškų per
svara. Tik paskutinėse minutėse 
varpiečiams pavyko padaryti ke
letą tikslių tolimų metimų ir lai
mėti rungtynes 59:58 rezultatu.

‘ Suaidėjus teisėjo paskutiniam 
švilpukui, žaidėjų tarpe kilo ne
aiškumas, kad paskutinės kelios 
minutės taip greitai prabėgo. Ypa
tingai šis neaiškumas ir įtarimas 
matėsi svečių estų akyse.

“Varpo” vadovybė, norėdama 
ateityje išvengti panašių neaiš
kumų, organizuodama bent kokias 
rungtynes, turėtų iš anksto pa
galvoti apie teisėjus ir laiko bei 
taškų tikrintojus, o ne prašyti 
pirmą pasitaikiusį žmogų iš žiū
rovų tarpo šioms pareigoms at
likti.

SUSIŽEIDĖ A. ŠĖKAS

Krepšinio rungtynių metu susi
žeidė “Varpo” krepšininkas Algis 
šėkas. Išnarintas kojos kelys ke
letą savaičių turės būti šildomas 
“Infra Red” spinduliais.

A. šėkas, būdamas geras krep
šininkas ir stalo tenisininkas, nuo 
pat pirmųjų M.P. Sporto Syrians 
įsisteigimo dienų yra nuolatinis 
šio skyriaus bendradarbis. Varpo 
sportininkai ir Sp. Sk. Red. linki 
A. šėkui greitai pasveikti ir įsi
jungti vėl aktyviai į sportinį dar
bą.

EUROPIETIS SPECIALISTAS

I
 OPTIKAS

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

9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef.

(Priešais Melbourne Town Hall.) 
Centr. 1819

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.

Rockdale stotis. Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir iSsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

OKUP. LIETUVOJE
Lietuviai “tarptautiniame jau

nimo ir studentų festivalyje” Mas
kvoje, kaip giriasi sovietinė Lie
tuvos spauda, gerai pasirodę ir nu
sipelnę aukso medalių ir kitokių 
pagerbimų. Lietuvių chorai, tau
tinių šokių ir muzikos ansambliai 
bei atskiri solistai sėkmingai pa
sirodę ir specialiuose, lietuvių 
menui skirtuose pasirengimuose 
ir bendrai su kitais pabaltiečiais 
(latviais, estais, danais, švedais, 
suomiais). Lietuviai, kur tik pasi
rodę, kitų žmonių buvę sutikti 
draugiškai. Iš užsienio į tą festi
valį buvę atvykę apie 35.000 as
menų, jų tarpe ir keletas lietuvių 
iš Pietų Amerikos.

Ypatingai sėkmingai pasirodę 
lietuviai sportininkai. Bemaž sen
saciją sukėlė jauno 21 metų lie
tuvio Jono Pipynės laimėjimas 
1.500 meterų bėgimo distancijoje, 
kuris pastatė naują Sovietų Są
jungos rekordą ir nugalėjo net če- 
koslovaką Stanislovą Jungvirtą, 
pasiekusį neseniai pasaulio rekor
dą. Kai juonuolis Pipynė jau da
bar pralenkia pasaulio rekordis- 
tus, jam yra vilties ateityje susi
laukti dar didesnių laimėjimų. Pi
pynė Maskvoje apdovanotas auk
so medaliu. Aukso medalius išsi
kovojo taip pat lietuviai ėjikas A. 
Mikėnas, boksininkas R. Tamulis 
ir irkluotojai Viktoras ir Alfon
sas Rudzinskai. Tikras “aukso me
dalių lietus” nukrito ant Kauno 
krepšininkų (“Kauno audinių”) 
komandos, kuri per visus susitiki
mus su įvairiomis pasaulio ko
mandomis ėjo be pralaimėjimo ir 
finalinėse varžybose Albanijos ko
mandą nugalėjo 81:59 santykiu. 
Aukso medaliais apdovanoti 10 
Kauno komandos žaidėjų, jų vado
vas Taperis ir treneris Nakutis. 
Lietuvių sportininkų laimėjimai 
Maskvoje buvo pagarbiai paminėti 
ir žymių Vakarų Europos laikraš
čių sportiniuose reportažuose. Ypač 
buvo pabrėžiamas Jono Pipynės 
iškilimas kaip naujos žvaigždės 
pasaulio sporto žvaigždyne.

— Ir jaunieji Lietuvos stalo 
tenisininkai išsikovojo 5 aukso ir 
du sidabro medalius. Sirutytė ir 
Zablockis gavo net po du aukso 
medalius (nugalėdami vienetuose 
ir dvejete).

DĖMESIO !
Neužmirškite švenčių ir kiekviena

proga įsigyti 
LIETUVIŠKO KRUPNIKO 

(Honey Liqeur)
ir degtinės trijų rūšių: VODKOS, 
SLYVOVICOS, ZUBROVKOS, PO- 
MERENZ, kurios yra augstos ko
kybės ir pardavinėjamos visoje 
Australijoje. Tad reikalaukite

Ernstan Bottling Co. Ltd. 
gamybos gėrimų su Amerikos 

ereliu etiketėje.
Sydnėjuje gėrimų reikalu raštu 
telefonu ar asmeniškai kreiptis:

HILLCREST TRADING CO., 
Wine and Spirit Merchants 

81 Hillcrest Avenue, Hurstvillc 
tel. LU 4464.

ERNSTAN BOTTLING CO. LTD. 
2 Murray St., W. Mitcham, S.A.
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SYDNfiJUS

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

ALB Sydnėjaus Apylinkės val
dybos ruošiamas Tautos šventės 
minėjimas įvyks rugsėjo 8 d., sek
madienį.

Po pamaldų šv. Benedikto baž
nyčioje, Broadway, šios bažnyčios- 
salėje trumpomis paskaitomis bus 
prisiminti Lietuvos Respublikos 
prezdentai. Meninėje programoje 
girdėsime ir “Dainos” chorą.

Rugsėjo 7 d. Tautos šventės 
minėjimas Sydnėjaus lietuviams 
vaikams Bankstowne, Protestantų 
salėje. Pradžia 2 vai. p.p. šiame 
minėjime bus trumpa paskaitėlė 
ir plati meninė programa, kurią iš
pildys patys vaikai. Minėjimą ruo
šia Bankstowno Apylinkės Valdy
ba.

JAUNIMAS MYLI LIETUVIŠKĄ 
DAINĄ

Rugpjūčio 24 d. Dulwich Hill pa
rapijos salėje įvyko “Dainos” cho
ro šeimyniškas pobūvis, į kurį bu
vo pakviesti svečiais ALB Krašto 
Valdybos pirmininkas, Sydnėjaus 
lietuvių kapelionas ir “M.P.” re
daktorius.

Pobūvį atidarydamas “Dainos” 
dirigentas Alg. Plakas dėkojo cho
ristams už gražias pastangas ir 
įdėtą darbą puoselėjant lietuvišką 
dainą bei giesmę, bet sykiu apgai
lestavo, kad šiame pobūvyje nėra 
eilės vyresniųjų choro narių, ku
riuos jis pavadino kertiniais stul
pais. Kun. P. Butkus, priminęs, 
kad kas gieda, tas dvigubai mel
džiasi, pabrėžė Sydnėjaus lietuviš
kojo choro pasišventimą ir didelį 
darbą savojoj bendruomenėj. Jis 
kvietė choristus ir dirigentą ne
nuleisti rankų, nugalėti sunkumus. 
Jis išreiškė viltį, kad choras ka- 
danors išmoks dar ir giedotines 
mišias, dar daugiau giesmių ir 
dainų. Karšto Valdybos pirminin
kas St. Kovalskis sveikindamas 
dirigentą ir choro narius, džaugė- 
si matydamas tokį gražų būrį mū
sų jaunimo, kurių dažnas jau nė
ra girdėjęs lietuviškos dainos 
skambesio savoje tėvynėje, bet 
čia, svetimoje šalyje, susibūrė 
draugėn, kad tą dainą atgaivintų, 
puoselėtų, ir skaidrintų savo bro
lių širdis. Jis, paryškinęs dainos, 
muzikos ir aplamai meno galią, 
akcentavo faktą, kad kiekviena 
tauta per savo dainas išreiškia sa
vo sielą. “Dainai” palinkėjęs sėk
mės darbe, pirmininkas pareiš
kė gilų įsitikinimą, kad “Daina” 
niekada neužvers savo dainų skry
nelės. Choristų vardu už sveikini
mus ir linkėjimus padėkojo “Dai
nos” seniūnas Kapočius.

Paskui, prie chorisčių pagamin
tų skanių sumuštinių ir alučio, bu
vo tęsiami pašnekesiai, skambėjo 
dainos ir buvo sutarta, kad “Dai
na” dainuos, dirbs toliau, o pavar
gusiųjų vieton bus jieškoma nau
jų balsų, šia proga choro seniū
nas supažindino su nauju “Dai
nos” nariu Jurgiu Staugirdu, ku
ris mielai atsiliepė į kvietimą, ne- 
pabūgdamas tolimo kelio iš Cab- 
ramattos.

Gražus pobūvis, praėjęs darnioj 
Šeimyniškoj nuotaikoj, visiems jo 
dalyviams paliko malonų įspūdį ir 
labiau suglaudino “Dainos” eiles. 
Ypač džiugu, kad taip gausu chore 
jaunimo.

KĘSTUČIUI SKIRKAI, 

sunkiai sužeistam eismo nelaimė

je, ir jo tėveliams gilaus rūpes

čio ištiktiems, nuoširdžią užuojau

tą reiškia

E. ir N. Zaborskiai.

SKAUDŽIAI SUŽEISTAS
K. SKIRKA

Rugpjūčio 24 d. eismo nelaimė
je skaudžiai nukentėjo kabrama- 
tiškis Kęstutis Skirka, 13 m. am
žiaus berniukas, kada ant jo vy
resniojo brolio vairuojamo moto
ciklo užsibloškė automobilis. Skir- 
kai buvo nusviesti nuo motociklo. 
Kęstutis skaudžiai susitrenkė gal
vą ir trijose vietose lūžo koja. Nu- 
kentėjusis skubiai nugabentas į 
Fairfieldo ligoninę, kur tebegydo- 
mas. Motociklo vairuotojas A. 
Skirka tik lengvai sužeistas. Ne
laimė įvyko Cabramattoje, netoli 
Skirkų namų.

TOLIMESNI PLANAI

Rugpjūčio 25 d. Bankstowno 
lietuvių namų valdyba sukvietė 
specialistų pasitarimą, kuriam 
pirmininkavo inž. arch. Iz. Jonai
tis. Pasitarimas vyko Bankstow
no lietuvių namuose. Čia buvo ap
tarti technikiniai artimiausios 
ateities darbai; inžinieriai F. Si
pavičius ir S. Grina pasižadėjo 
šiems namams paruošti elektros 
instaliacijos planą, o inž. Manfre
das— pravesti instaliaciją. Daili
ninkai V. Ratas ir H. Šalkauskas 
pažadėjo paruošti salės dekoravi
mo ir elektros taškų škicus. V. 
Ratas davė naudingų praktiškų 
patarimų ir dėl scenos įrengimo. 
Kadangi taupumo sumetimais sce
na buvo užplanuota nepakankamo 
gylio, tai dabar ji nutarta pra
plėsti.

ATŽALOS MENO TARYBOS 
POSĖDIS

Rugpjūčio 25 d. “Atžalos” teat
ro meno taryba buvo susirinkusi 
posėdžio, kuriame patvirtinta “Vi
suomenės veikėjų" spektaklio apy
skaita, aptarti išvykos į Canber- 
rą reikalai, svarstyti ateities dar
bo planai ir mėginta spręsti re
pertuaro klausimas.

“Atžalos” meno tarybą sudaro 
K. Dauguvietytė — šniukštienė, 
S. Skorulis, J. Dambrauskas ir J. 
Kalakonis.

NEWCASTLIS
NUKENTĖJO NUO GAISRO

Golfo klubo patalpose nakties 
metu kilus gaisrui, kur gyvena 
ir dirba Birmanis su šeima, sude
gė visas Birmanių kilnojamas tur
tas: drabužiai, patalynė ir kiti na
mų reikmenys. Iš ugnies vos išsi
gelbėjo patys Birmaniai ir Jų 4 
metų sūnus. Birmanis yra latvis, 
jo žmona lietuvė Ančiulytė.

Nukentėjusieji nuo gaisro gavo 
tame pačiame name kambarėlį 
Juos šelpia kaimynai australai bei 
golfo klubo nariai.

B.L.

RUGSĖJO MĖN. 14 D. (ŠEŠTADIENI), ST. MICHAEL SALĖJE, 

NORTH MELBOURNE, VYR. SKAUČIŲ DRAUGOVĖ RENGIA

ŠOKIU VAKAR A.

PROGRAMOJE: Akivaras komedija “Ponas Daktaras Skambutis” 
ir linksmi kupletai.

Įėjimas aukomis. Pradžia punktualiai 19 vai.

PER TAZAB LONDONE 
GALITE PASIŲSTI 

rankines ir kojines

Tazab & Co. Limited, 22 Rolad Gdns, London, S.W.7.
niiuiuuniiiiiHuiiaiHUiiiuuiiiiiiiiuiiiiuiiiiuiuiniiiiuiiiiiininiuninijuuwiiiHimuuiuiiiiiiiiiuuiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiniiiiiuiiniinuiiniimiiiiiiie

ADELAIDĖ
RUGSĖJO AŠTUNTOJI

šemet Tautos šventės minėjimas 
įvyks rugsėjo 15 d., sekmadienį. 
Minėjimas prasidės 10.30 vai. ry
to pamaldomis šv. Juozapo bažny
čioje ir 7 vai. vak. bus tęsiamas 
Australia Hali. įeinant į salę bus 
renkamos aukos minėjimo išlai
doms padengti ir savaitgalio mo
kyklai paremti.

Visi Adelaidės lietuviai kviečia
mi kuo skaitlingiau atsilankyti j 
minėjimą ir atsivesti savo vaikus.

Minėjimą ruošia Apylinkės val
dyba.

REMKIME SAVO MOKYKLĄ

Adelaidės lietuvių savaitgalio 
mokyklos tėvų komitetas rengia 
loteriją, kuri įvyks sekmadienį, 
š.m. rugsėjo mėn. 8 d., po pa
maldų, šv. Juozapo bažnyčios sa
lėje. Loterijos pelnas skiriamas 
savaitgalio mokyklai remti.

SPORTININKŲ SUSIRINKIMAS

“Vyties” sp. klubo valdyba pra
neša, kad rugsėjo 8 d. 4 vai. p.p., 
bažnyčios salėje šaukiamas visuo
tinis Adelaidės “Vyties” klubo na
rių susirinkimas/ kuriame bus ap
tarti svarbūs reikalai. Nariams 
dalyvavimas būtinas. Kviečiami ir 
jaunių tėvai.

METRAŠČIO REIKALU

Adelaidiškiai ALB Metraštį ga
lite užsisakyti pas spaudos kios
ko vedėją p. Kubilių ir Adelaidės 
Apylinkės valdybos pirmininką S. 
Čibirą.

Metraščio kaina iš anksto už
sisakant £ 1.10.0, o išleidus, per
kant paskirais egzemplioriais, 
£ 2.0.0.

Pajieškojimai
* Aleksandras Žilinskas, sūnus 

Aleksandro, gyvenęs Šiauliuose, 
prašomas atsiliepti šiuo adresu: 
K. Mykolaitis, 12310 Tuller St., 
Detroit 4, Mich. U.S.A. Pajieško 
motina iš Lietuvos.

* Igną Dabšį, kilusį nuo Šiau
lių, Montjurgių km., 1944 m. bu
vusį Švedijoje, vėliau išvažiavusį 
į Australiją, pajieško giminės iš 
Sibiro ir Lietuvos. Yra labai svar
bus laiškas. Kreiptis šiuo adresu: 
P. čalneris, c/o Tandl Ohman, 
Hagfords, Sweden.

* Broliams Viktorui ir Stasiui 
Stribinskams, kilusiems iš Taura
gės apskr., Bilionų km., yra svar
bių žinių iš tėvų. Atsiliepti: Elena 
Rimkevičienė, 6819 So. Campbell, 
Chicago, 29, I1L

SIUVAMAS MAŠINAS

Muitai sumokami Londone

BANKSTOWNO LIETUVIAI STATOSI NAMUS. TALKA VAINIKO PAKĖLIMO 
IŠVAKARĖSE. Nuotrauka Raštučio.

MELBOURNAS
VYRESNIŲ SKAUČIŲ ĮŽODIS

(sks) Rugpjūčio mėn. 24 d. 
“Džiugo” Tunto Melbourne skau
tės: psl. Rūta Laisvėnaitė, psl. 
Rasa Jakutytė ir psl. Audronė La- 
zutkaitė davė vyresnės skautės 
įžodį. Tai įvyko ant kalvelės miš
kely, ant jūros kranto, labai gra
žioje vietoje. Įžodžio apeigas pra
vedė Seserijos vadeivė psktn. Ir
ma Laisvėnaitė. Sutemus, lauže
liui spragsint, atatinkamu žodžiu 
prabilo psktn. Bronė Pankevičie- 
nė į įžodį davusias. Tunto skau
čių skyriaus vedėja v.sl. Danutė 
čižauskienė padovanojo joms po 
gražią atvirutę su atitinkamu už
rašu ir įžodį dalyvavusių vado
vių parašais. Vyresnių skaučių 
draugovė padidėjo trimis naujo
mis narėmis.

ASS SUEIGA

(sks) Rugpjūčio mėn. 25 d. įvy
ko ASS Melboumo Skyriaus suei
ga. Jos metu buvo išrinkti akade
mikų skautų pareigūnai: ASS pir
mininku senj. V. Vaitkus, korp! 
“Vytis” pirmininku sen. A. Talač- 
ka, ASD pirmininke t.n. Rasa Ja
kutytė. Šioje sueigoje buvo pakel
ti į senjorus: Jurgis Mikolajūnas, 
A. Staugaitis ir V. Vaitkus, į tik
rąsias nares: Rasa Jakutytė ir 
Kristina Brėdikytė.

SKAUČIŲ VAKARAS

(sks) “Džiugo” Tunto vyresnių 
skaučių draugovė rengia šaunų 
vakarą rugsėjo mėn. 14 d. St. 
Michael salėje North Melbourne. 
Programa tęsis apie dvi valandas. 
Statoma Akivaros scenos veika- 
liukas “Ponas Daktarass Skambu
tis”. Po programos bus šokiai.

CANBERRA
CANBERROS MOTERIMS

Socialinės globos moterų komite
tas, š.m. rugsėjo 8 d. 4.30 vai p. 
p., šaukia Canberros lietuvių mo
terų susirinkimą, kuris įvyks 
Country Women Association pa
talpose, Civice. Bus aptarti orga
nizaciniai, šalpos ir kiti svarbūs 
reikalą. Kviečiamos dalyvauti vi
sos moterys.

DAUGAVA
— PARCEL SERVICE

Stockholm, Švedija.
Siuntiniai greičiausiai pasiekia 
Lietuvą ir USSR pasiųsti iš 

Švedijos
MEDŽIAGOS, AVALYNĖ, 

VAISTAI, MAISTAS
Mes siunčiame ir jūsų paruoštus 

siuntinius iš Australijos
Dėl kainaraščių ir platesnės in
formacijos kreiptis į mūsų atstovą

J. Strautinš
5 AUGSTAS, 

306 THE CAUSEWAY. 
MELBOURNE

Takelis (little lane) tarp Bourke 
ir Little Collins gatvių priešais 
Mayer.

Pranešimas
1957 m. rugsėjo mėn. 15 d. 1.15 

vai., šv. Jono parapijos salėje, 
East Melbourne, šaukiamas
MELBOURNO LIETUVIŲ NAMŲ 
— KLUBO NARIŲ VISUOTINAS 

— ATASKAITINIS 
SUSIRINKIMAS

Darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas, 2. 

Mandatų komisijos rinkimai, 3. 
Prezidiumo sudarymas, 4. Tarybos 
pranešimas: a) Pirmininko, b) iž
dininko, c) revizijos komisijos, 5. 
Diskusijos dėl pranešimų, 6. Apy
skaitos tvirtinimas, 7. Garbės Teis
tino pranešimas, 8. Veiklos ir fi
nansinio plano priėmimas, 9. Sta
tuto papildymas, 10. Tarybos, re
vizijos komisijos ir garbės teismo 
rinkimai, 11. Einamieji reikalai, 
12. Susirinkimo uždarymas.

Nustatytu laiku nesusirinkus rei
kiamai daugumai, už pusės valan
dos įvyks susirinkimas, kuris bus 
teisėtas, nežiūrint atstovaujamos 
narių įnašų sumos, bet jis spręs 
tik tuos klausimus, kurie paskelb
ti darbotvarkėje.

Be to, primenama, kad nariai, 
negalį dalyvauti susirinkime, rai
tu įgalioja kitą klubo narį.

Kviečiami ir kiti tautiečiai, no
rintieji būti nariais.

Melboumo Lietuvių Namų 
— Klubo Taryba.

BOKIME DRAUSMINGI IR 
SUSIPRATĘ

Bendruomenės nariai! Atlikime 
savo pareigą, siųsdami 18 šll. už 
1957 metus solidarumo mokestį N. 
Osinui, 24 Pitt St., Parramatta 
arba sumokėkime, bet kuriam 
ALB Sydėjaus Apylnkės nariui ar 
įgaliotiniui.

ALB Sydney Apylinkės 
Valdyba.

Mielą mūsų draugijos narę

REGINĄ KLIMAITYTĘ ir MIKĄ RUDĮ 

vedybų proga sveikina ir laimingo 
šeimyninio gyvenimo linki

Sydnėjaus Liet. Moterų
Soc. Globos Draugija.

4pp^^HM^*j^4^^MHMF*4*¥**¥APMMPF**********4*4**4*ąąąM 
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VISI 1 MELBOURNO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

BALIŲ
PROGRAMOJE: SOLISTĖS ^p. VASILIAUSKIENE ir p. UKNEVI- 
CIŪTĖ. PIANISTĖ p. VALIUVIENE.

★ Puikus 6 žmonių orkestras.
★ Bufete skanūs valgiai ir gėrimai.
★ Balius įvyks š.m. rugsėjo mėn. 6 d., penktadienį, labai gra

žioje Brunswick Town Hall (Sydney Rd.).
★ Pradžia 8 vai. vak., pabaiga 2 vai. ryto.
★ Bilietai gaunami sekmadieniais po pamaldų bibliotekos salėje, 

kitu laiku pas p. Silvų telef. LW 6460.
ALB Melbourne ApyL Valdyba.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, (Tel.
WB 1758), for the publisher Vytautas Simniškis, as Pre.ident of the ’ 
Australian — Lithuanian Community — 779 Elisabeth St., Zetland, 
Sydney, N.S.W. (Tel. MX 2120).

GEELONGAS
KOVOJE SU KOMIKAIS

Savaitgalio mokyklos vedėjos K. 
Normantienės įsteigtasis antiko- 
mikinis moksleivių klubas sėkmin
gai veikia. Jo nariai neskaito ko
mikų, sunešę krūvon juos sudegi
na Ir atkalbinėja kitus draugus 
skatyti šią žalingą Jaunimui lite
ratūrą. Antikomlkinio klubo stei
gėjos K. Normantienės rūpesčiu 
jau gauta iš burmistro 500 nau
dingų ir įdomių jaunimui ir vai
kams knygų pasiskaityti. “Gee
long Advertiser” jau du kartu 
pirmame puslapyje atspausdino 
nuotraukas ir aprašymą iš kovų 
su komikais. Vienoj nuotraukoj 
vaizduojami klubo nariai, deginą 
komikus, antroje nuotraukoje vai
zduojama klubo steigėja K. Nor
mantienė skirstanti ir tvarkanti 
gautąsias knygas. Iš tos kovos su 
komikais steigiama speciali jauni
mui ir vaikams biblioteka, kurios 
vedėja yra antikomikinio klubo 
steigėja. Geelongo miesto burmis
tras kovą su žalingomis jaunimui 
knygomis efektyviai parėmė. Ten
ka ir mūsų lietuvių brganizaci- 
joms pravesti knygų vajų, kad 
įsteigtoj jaunimui bibliotekoj bū
tų ir visos iki šiol pasirodžiusios 
vaikams ir jaunimui knygos pri
einamos.

(a.k.)

Mielą bendradarbį

ALGIMANTĄ KAIRAITĮ 

ir

NIJOLĘ VILKELYTĘ 

sukūrusius lietuvišką šeimą, svei
kina ir laimingi* gyvenimo linki

ALB Pertho Apylinkės Valdyba.
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