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(Vertinimas iš istorinės perspektyvos)

J. AKINIS

GALI BŪTI TIKRAI PAVOJINGAS

NAUJAS JĖGŲ PERSIGRUPAVIMAS
Karo su kryžiuočiais buvo ke

lios priežastys, jų tarpe viena iš 
svarbiųjų — žemaičių išlaisvini
mas. Kryžiuočiams prievarta Že
maičius krikštijant, Vytautas rė
mė žemaičių sukilimą. Šioji prie
žastis, šalia kivirčo su lenkais 
dėl Drezdenėlio, buvo tiesioginės 
karo priežastys.

Netiesioginė, o tikroji šio karo 
priežastis buvo — Lenkijos pri
ėjimo prie jūros siekimas ir pa
mario atgavimas, o tuo pačiu į 
Baltijos jūrą atsirėmimas ir su
naikinimas arba nusilpninimas 
Kryžiuočių ordino, kuris grėsė 
Lietuvai ir Lenkijai bei šių dviejų 
valstybių sąjungai.

Kryžiuočių politikos pagrindas 
buvo: tarp Lietuvos ir Lenkijos 
ryšio nutraukimas, kuris ordinui 
buvo mirtinas, todėl jie visada rė
mė {vairius separatinius žygius, 
kad tą ryši nutrauktų. . Lietuvai 
gi priėmus krikštą, Kryžiuočių 
Ordinas neteko pagrindo savo eg- 
ihtencijai pateisinti.

Sujungtos lietuvių ir lenkų jė
gos sutriuškino Kryžiuočių Ordi
no kariuomenę mūšyje ties Žal
giriu 1410 m. liepos 15 dieną. Są
junginei kariuomenei vadovavo 
Vytautas. Jogailai primetama, 

f kad jis prieš mūšį, nieko nedarė, 
o tik meldėsi. Tačiau jam nieko 
kito ne nebeliko daryti: juk yra 
didelis vyriausio vado privalumas 
— kartą nurodžius ką daryti, vė
liau nesikišti į tų nurodymų vyk
dymą.

Žalgirio mūšis turėjo didelę 
reikšmę ir žymias pasekmes: su
darė pagrindą Lietuvos ir Lenki
jos persvarai Europos Rytuose ir 
privertė net ir nenorinčius bei 
priešus pripažinti šią sąjungą, 
kaipo didžiąją Europos valstybę 
kiekvienu atvėju — nei germa
ni nei Maskva negalėjo su šia 
Jiga rivalizuoti. Ji sutriuškino vi- 
•m laikui ordino jėgas, paruošė 
jo žlugmą ir kėlė nuotaiką kry
žiuočių valdiniams, išlaisvinimo 
norintiems. Kaip tik po mūšio ba
jorai, dvasininkai ir prūsų mies- 

, tai, nors daugumoje" ir buvo vo- 
į kiečiai ar vokiški, atsisakė ordi

LAIŠKAS IS LIETUVOS
APIE INTELIGENTINĮ JAUNIMĄ 

(Tęsinys iš “M.P.” 28 Nr.)

Ar patenkinta Lietuvos inteli
gentija tuo, ką ji yra šiandien iš
sikovojusi savo veiklumu, darbu? 
Žinoma ne. Daug dar reikia dirb
ti, daug kliūčių įveikti, o svar
biausia, pasirinkti teisingą kelią, 
kuriuo būtų nužymėta Lietuvos 
ateitis.

Senesniems inteligentams jau 
neužtenka tam jėgų, bet jaunieji, 
nors ir klupdami, tačiau nebodami 
sunkumų, perima darbą. Ateitis 
priklauso jauniesiems.

Kiekvienos tautos ateitis — jos 
jaunimas. Koks yra mūsų tėvynės 
inteligentinis jaunimas?

Pirmiausia — darbštus. O juk 
darbas visais laikais ir visose san
tvarkose buvo sėkmės šaltinis. 
Lietuvos jaunuoliai stropiai mo
kosi, daug dirba, sportuoja. Jų 
Pastangos ir ryžtas nukreipti į 
aavo tėvynę. Jūs nesutiksite Lie

no klausyti. Mūšio laimėjimas su
tvirtino tarp Lietuvos ir Lenkijos 
saitus ir apsaugojo Rytų Europą 
nuo vokiečių tvano.

Po pralaimėjimo kryžiuočiai 
nusigando. Jų miestai ir pilys pa
siduodavo nugalėtojams, o pama
ryje kilo sukilimas. Jogailai at
metus mistro Henriko v. Plauen 
taikos pasiūlymą, nugalėtojai ne
išnaudojo laimėjimo. Žygis prieš 
Malburgą buvo pradėtas per vė
lai, Vytautas su savo kariuomene 
grįžo į Lietuvą. Dėl tos priežas
ties apgulimą reikėjo nutraukti 
ir kryžiuočiai atgavo netektąsias 
žemes. Sudarytoji taika neatsvė- 
rė Žalgirio laimėjimo reikšmės, 
bet vis dėlto kryžiuočiai negalė
jo jau vėliau atgauti savo jėgų ir 
galybės. Taika buvo tik laikina, 
nes kryžiuočiai neatsisakė savo 
revanšo, o Lenkija, neatgavus pa
mario, negalėjo atsisakyti toli
mesnės kovos.

Mūšio pasėkos turėjo didelės 
įtakos tolimesniam Rytų Europos 
vystymuisi. Jis šimtmečiams su
stabdė “Drang nach Osten” — 
veržimąsi į Rytus. Rytuose Vo
kietijos sienos, o taip pat caris- 
tinis rusų administracinis guber
nijų padalinimas pasiliko pagal 
Melno taikos sutarties nustaty
tas ribas ligi pirmojo pasaulinio 
karo. Vokiečiai 1914 m. ties Tan- 
nenbergu savo mūšio su rusais 
laimėjimą laiko Žalgirio revanšu. 
Kaip pirmas pasaulinis, taip ir pas
kutinis karai buvo tūkstantmeti
nės vokiečių politikos Drang nach 
Osten” vaisiai. Dabar ta politika, 
tas siekimas yra vėl sutramdytas 
ir reikia viską pradėti iš nauja...

Yra tautos, kurios negali apsei- 
ti be misijų, joms valstybė nėra 
tikslas savyje, bet tik priemonė 
tikslui siekti. Vokiečių (gal ma
žumos) tikslas — sujungimas vi
sų tariamai vokiškų žemių ir 
“Drang nach Osten” atgaivini
mas. Juk ir dabartinis Fed. Vo
kietijos kancleris kalba apie vo
kiečių misiją Rytuose.

Žalgirio mūšį reikia laikyti 
vokiečių veržimosi į Rytus poli
tikos žlugimo prologu.

tuvoje nė vieno jaunuolio, kuris 
drąsiai nepasakytų, kad jis lietu
vis, kuris nepabrėžtų visur ir vi
sada, kad atstovauja Lietuvą. Mū
sų jaunuoliai sugeba įveikti visas 
kliūtis, pasitaikančias jų kelyje 
(tai jie ne kartą įrodė įvairiose 
gyvenimo srityse) ir pasiekti už
sibrėžtą tikslą. Šiuo pagrindu ten
ka ir spręsti apie Lietuvos jau
nimo ir Lietuvos ateitį.

Nesiimu čia parašyti gilesnį 
traktatą apie Lietuvos jaunimą iš 
viso. Tai plati ir sudėtinga sritis, 
kuriai nušviesti reiktų daug dar
bo. Mes čia kalbėjome apie Lie
tuvos inteligentą, todėl ir pasi
liksime prie šios temos.

Išauga Lietuvoje ir taip vadi
namas “auksinis jaunimas” — 
jauni inteligentai (savo kilme in
teligentų tėvų vaikai, baigę vieną 
ar kitą mokyklą), kurie visomis

Jungt. Tautų asamblėja pasipildo neutraliaisiais, 
bių priešai pačioje pašonėje. Vakarų pasaulis su 
rikos vadovavimo. Jaunas ar senas bus laukiamasis

Suteikus Belgų Kongui nepri
klausomybę, lydimą juodukų prie
vartos veiksmų prieš baltuosius, 
kurie terorizuojami, daužomi, žu
domi, o jų moterys niekinamos, 
vakariečių politiniuose sluogsniuo- 
se ima kilti abejonių ir nepasiten
kinimo banga. Daugis demokrati
nės spaudos su giliu rūpesčiu ap
rašinėja dar visiškai laukinių juo
dukų elgesį, kurių net policija ir 
kariuomenė, atrodo, nėra perdaug 
toli pažengusi nuo paprastų Afri
kos džiunglių laukinių. Daug kas 
tiesiai stato klausimą, kodėl ne
pribrendusioms tautoms suteikia
mas nepriklausomas gyvenimas, 
kai tuo tarpu Europos Rytuose 
laikoma per 100 milijonų paverg
tų kultūringų europiečių. “New 
York Times” stebėdamasis klaup
sią Angliją ir kitas kolonialines 
valstybes, kas staiga verčia jas 
skelbti nepriklausomomis laukines 
Afrikos tautas? Esą, kol kas net 
ir Sovietija šito ultimatyviai ne
reikalauja ir negraso vandenilinė
mis raketomis. Jei tai esąs tik 
paprastas žmoniškumo išreiški
mas, tai ir šitai reikią vykdyti 
tik tuo atvėju, kai tauta nepri
klausomam gyvenimui jau esanti 
paruošta ir bribrendusi. Antru gi 
atveju — kultūringosios valsty
bės ruošiančios sau kilpą ant kak
lo ir baltajai rasei pražūtį.

Šiuo reikalu pagaliau susirū
pino net ir Jungt. Tautų (UNO) 
generalinis sekretorius Dag Ham- 
marskjoeld, kuris pranašauja, 
kad po keleto metų, jei taip grei
tu tempu būsiančios afrikiečiams 
teikiamos nepriklausomybės, pa- 
sikeisianti UNO pilnaties sudėtis. 
Neutraliųjų blokas UNE tada bū
siąs pajėgus spręsti visus klausi
mus, kaip jis panorėsiąs, nes su 
komunistinių kraštų delegacijo
mis neutralieji Azijos, Afrikos ir 
Pietų Amerikos kraštai galėsią 
surinkti balsų daugumą.

Kiti politiniai komentatoriai 
šiuo atveju nurodo dar didesnius 

jėgomis kratosi darbo; jie naudo
jasi tėvų padėtim ir ištekliais ir 
kopia gyvenimo laiptais. (Tėvų 
ištekliais sakau todėl, kad toks 
vaikinas ar mergina gyvena tėvų 
išlaikomi). Jie nė kiek nesvarsto 
nei savo, nei tautos likimo. To
kių jaunų žmonių su tokiais pa
linkimais yra nedaug, bet jų yra 
ir jie užima ypatingą vietą lietu
vių inteligentinėje visuomenėje. 
Reikia atvirai pasakyti, kad tai 
lyg mūsų tautos žaizda.

Pažįstama šeima iš Kauno vie
nai lietuvei, gyvenančiai Vaka
ruose, nusiuntė geriausius linkė
jimus gimimo dienos proga ir pa
sigyrė, kad jų duktė Birutė baigė 
Kauno medicinos institutą ir ta
po gydytoja. Gaila tik, rašė pa
žįstamieji, kad teks dukrai palik
ti miestą ir keltis dirbti j kaimą. 
Iš* Vakarų atėjo atsakymas, gir
di, tegu ir nevažiuoja, juk tai bū
sią vergija būti kur tai siunčia
mam, o ne dirbti ten, kur nori.

Vakaruose gyvenanti lietuvė, to 
nė nežinodama, išreiškė “antrojo 
jaunimo” mintis: nedirbti, pasi
likti nuošalyje ir naudotis kitų 
darbo vaisiais. Kai kas Lietuvoje 

pavojus, nes, kaip ikišiolinė prak
tika rodanti, naujai sepriklauso- 
mybę gavusios tautos palaipsniui, 
bet nesulaikomai slenkančios į 
komunistinio rėžimo modelį, ne
keliant kolkas viešumai savųjų 
nuotaikų, kadangi prisibijoma, 
kad Vakarai, supratę pavojus, su
laikys šitokį lengvą laisvių daliji
mą, o gal ras preteksto ir duotą
sias vėl atimti ar bent suvaržyti.

Būdingiausias tačiau paskuti
nių savaičių politinis įvykis — 
nuolat ryškėjantis revoliucinės 
Kubos vyriausybės, valdomos dik
tatūriniais metodais; galutinis su
sibičiuliavimas su komunistais. 
Kai Jungt. Amerikos Valstybės, 
nusavinant Kuboje jos investaci- 
jas, griebėsi ekonominių repre
sijų, tai Fidelo Castro vyriausy
bė visiškai aiškiai pasisuko į so
vietus. Pasklidus gandams, kad 
Amerika ruošia gal ir militarinę 
intervenciją, Castro viešai skel
bia, kad jis ginsis visomis prie
monėmis. Tarp kita ko pasigyrė, 
kad jau dabar esanti pakankamai 
stipri Kubos kariuomenė ir, be 
to, dar suorganizuota apie 100.000 
milicijos. Greitai šios pajėgos bū
siančios apginkluotos moderniau
siais automatiniais ginklais, šito
kį Fidelo Castro pasisakymą pa
ryškino dar ir Sovietijos diktato
rius Chruščiovas, kuris “perspėjo” 
Ameriką, kad jei ji drįsianti už
pulti Kubą, tai sovietai panau
dosią tolimojo šaudymo raketas 
jai ginti, čia bolševikų diktato
rius vėl pasigyrė, kad jo raketos, 
kaip parodę paskutiniai bandymai 
Pacifike, galinčios būti taiklios 
8.000 mylių nuotolyje.

Jau sekančią dieną j šitokį 
Chruščiovo grasinimą atsiliepė 
Amerikos prez. Eisenhoveris, ku
ris pabrėžė, kad sovietai visur 
kišasi į kitų valstybių rei
kalus, šiuo gi atveju — net į Ame
rikos žemyno valstybių tarpusa- 
vius santykius:

“Ironingai skamba p. Chruičio-

ir užsienyje bando aiškinti, kad, 
girdi, tai ne tinginystė, ne užsi
spyrėliškas kvailumas, bet pro
testas prieš Lietuvoje esančią 
santvarką, protestas prieš “rusiš
ką tvarką”. Ką pabauginsi šiuo 
tikrai kvailu protestu? — Nieko! 
O savo tautą nususinsi. Lietuviai 
kaip niekada šiandien reikalingi 
vieningumo, pažangos lietuviškos 
minties, nuoširdžių patarėjų vi
sais gyvenimo klausimais. Kas ki
tas, jei ne inteligentai lietuviai 
— gydytojas, inžinierius, moky
tojas, kunigas pašauktas šiam 
darbui? Jau čia buvo minėta, jog 
priešakiniai tautos kultūros ir 
civilizacijos nešėjai yra inteli
gentai. Jų pagalba kaime ar mies
te, užkampyje ar visiems mato
moje vietoje, be galo reikalinga. 
Gydytojas, inžinierius, mokytojas 
neš lietuvišką dvasią, padės žmo
nėms tapti sąmoningais, turtins 
savo gimtojo krašto pasiekimus 
visose srityse. Kultūringa, susi
pratusi tauta neįveikiama. Tuo 
galima įsitikinti pasekus visos 
žmonijos istoriją.

(b.d.)

Jungt. Amerikos Valsty- 
jtampa laukia naujo Ame- 
Amerikos prezidentas?
vo, kaip sovietų protektoriaus ta
riamai ginant vienos Amerikos 
tautos nepriklausomybę, povyza, 
kada, peržvelgus istorijos pusla
pius, aiškiai matosi, kad nesuskai
tomo skaičiaus tautos yra paverg
tos sovietinio imperializmo.

Aš kiečiausiai užtikrinu, kad 
Amerikos Jungt. Valstybės nepa- 
būgs p. Chruščiovo grasinimų, 
vykdydamos savo įsipareigojimus 
ir Jungt. Amerikos Valstybės ne
leis įkurti komunistų dominuoja
mo rėžimo pietiniame pasaulio 
pusrutulyje.”

Dar prieš šį kietąjį Eisenhove- 
rio pasisakymą Amerikos užs. rei
kalų ministerija iš savo pusės bu
vo pareiškusi, kad ji, nežiūrint 
Sov. Rusijos grėsmės, gins Kubo
je savo interesus.

Šį kartą, atrodo, visa Amerikos 
visuomenė ir visi partijos vadai 
glaudžiai seka savo valstybės vy
rų pareiškimus ir yra pasiryžę 
ginti savus reikalus. Prezidento 
kalbai ir jo mintims pritaria visa 
eilė Jungt. Amerikos Valstybių 
senatorių iš pozicijos ir opozici
jos. šia prasme aiškiai pasisakė 
ir demokratų kandidatas į prezi
dentus — senatorius John Ken
nedy.

Suprantama, sovietiniams gra
sinimams nedaug kas teikia per
daug reikšmės, ir nedaug kas ma
no, kad Amerika dėl pusmilijar- 
džio nusavinto jos piliečių turto 
griebsis agresijos veiksmų. Tačiau 
ne čia Kubos komunistėjimo pa
vojai. Ji pati, nors būtų ir rąu- 
doniausia, nesudarytų tiesiogės 
grėsmės Vakarams, tačiau išau
gimas raudonojo šašo Amerikos 
žemyne gali sukurti komunistinės 
diversijos ir raudonojo špionažo 
labai pavojingą ir įkyrų branduo
lį visam Amerikos žemynui. Jau 
dabar skelbiama, kad sovietai ten 
stato daugiaaukštę komunistų 
centralę — pasiuntinybės rūmus, 
kur dirbsiąs kelių šimtų persona
las. Suprantama, kad Kubos vy
riausybei tatai pritariant ir pa
laikant gali atsirasti labai rimtų 
pavojų ir Jungt. Amerikos Vals
tybėms. Galimo karo atveju Kuba 
gali suvaidinti labai reikšmingą 
vaidmenį, kaip sovietų karinė ba
zė. Ši aplinkybė todėl ir neramina 
Vakarų politikus.

Skelbiama, kad paskutinėmis sa
vaitėmis prasidėjo Amerikai ne
palankus judėjimas ir Meksikoje. 
Kaip žinome, Meksika jau senai 
garsėja kaip revoliucinis kraštas, 
nors iki šiol jos kairioji vyriau
sybė vis dar stengėsi laikytis ne
utraliai. Pastarosiomis dienomis 
visa eilė Meksikos politikų, net 
ir iš valdančiųjų sluogsnių, pra
dėjo reikšti savo nuomones, ne
palankias J.A. Valstybėms. Kai- 
kurie Meksikos senato valdančios 
partijos senatoriai nedviprasmiš
kai pasisakė, kad jie Amerikos 
konflikto su Kuba atveju aiškiai 
stosią kubiečių pusėn. Tatai rodo, 
kad prie Amerikos sienų artėja 
dar vienas neklaužada, galįs pa
svirti sovietų pusėn ir leistis ko
munistų doktrinos infiltruojamas.

Visų šių įvykių akivaizdoje Va
karų pasaulyje vis auga nekant
rus laukimas naujos, daug akty
vesnės ir griežtesnės, Jungt. Ame

rikos Valstybių politinio kurso 
laikysenos. Deja, šis momentas, 
kaip ir 1956 m., kada bolševikai 
tankais sunaikino Vengrijos re
voliuciją, yra labai nepalankus 
Amerikai. Senstelėjęs ir ligotas 
jos prez. gen. Eisenhoveris var
gu ar griebsis naujų polinio su- 
kietinimo metodų, kai jo prezi
dentystės kadencija jau baigiasi 
ir respublikonų partija visas sa
vo pajėgas koncentruoja ne už
sienio politikos reikalams, bet ar
tėjančių prezidento rinkimų kam
panijai. Gal ir ironiška, tačiau 
tikra, kad totalistiniai komuniz
mo kraštai visada jieško sau lai
mėjimų kaip tik tuo laiku, kai 
Amerika užimta savo vidaus pro
blemomis.

Naujojo Amerikos prezidentū
rai kandidato jieškojimas dabar 
pačiame įkarštyje. Ir valdantieji 
respuklikonai, ir opoziciniai de
mokratai jau pradėjo ruoštis sa
vo partijų prezidentų parinkimo 
konvencijoms. Iki šiol iš respub
likonų teminimi tik du kandida
tai — dabartinis viceprezidentas 
Nixonas ir Niujorko gubernato
rius milijonierius Rockfeleris. Jie 
abu dar palyginti jauni žmonės, 
abu sveiki ir gana protingai gal
voją užsienio politikos srityje. 
Būdinga, kad šiandieną Amerikoj 
vyrauja ne vidaus gyvenimo po
litinio svarstymo sąmonė, bet už
sienio politikos reikalai ir jų rei
kšmė ateičiai. Seniau prezdento 
rinkimų motyvus dominuodavo tik 
vidaus problemos, šiandieną gi 
jieškoma žmogaus, kuris visa sa
vo energija galėtų iškelti Ame
rikos galią pasaulio politinių įvy- • 
kių susinarpliojusiuose vingiuo
se ir, reikalui esant, tarti drąsų 
žodį ar ryžtis net ir rizikingam 
veiksmui, kad išsaugotų Vakarų 
kultūrą nuo agresyvaus komunis
tinio antpuolio.

šia prasme jieškoma naujo 
Amerikos prezidentūrai kandida
to ne tik respublikonų sluogsniuo- 
se, bet ir pas demokratus. Pasta
ruosiuose daugiausiai vilčių lai
mėti turįs jaunas senatorius ka
talikas John Kennedy, kuriam ri- 
valizuoja senatoriai — Lyndon 
Johnson ir Stuart Symington. 
Buv. Amerikos prezidentas H. 
Trumanas, kaip žinome, yra kie
tokai pasisakęs prieš John Ken
nedy kandidatūrą, nes jis, tebū
damas 43 metų amžiaus, esąs per
daug jaunas užimti taip atsakingą 
Jungt. Amerikis Valstybių prezi
dento vietą. Iš savo pusės John 
Kennedy jau suspėjo per jungti
nę Amerikos radijo stotį buv. 
prez. Trumanui atsikirsti, įrodi
nėdamas pavyzdžiais (Napoleono 
ir kitais), kad jauni vadai esą 
daug dinamiškesni ir tik gera sa
vo valstybėms galį padaryti. Sa
vo programoje senatorius Ken
nedy primygtinai tvirtino, kad 
Amerikai reikalinga esanti ener
ginga ranka h- nauja dinamiška 
politika ypač užsienio reikaluose. 
Panašiais pasisakymais Baltųjų 
Rūmų prezidento kėdės siekia ir 
dabartinis viceprezidentas Nixo
nas. Manoma, kad galutiname pre
zidento rinkimų mūšyje šiems pa
lyginti dar jauniems amerikonams 
ir teks susigrumti dėl būsimojo 
prezidento sosto. Kuris iš jų bus 
laimėtojas, šiuo tarpu dar sunko
ka spręsti.

Tačiau jau šie ir kiti faktai 
rodo, kad Amerikos gyventojai 
jieško Baltiesiems Rūmams žmo
gaus, kuris nedrebėtų dėl savo 
sveikatas, o rastų savyje pakan
kamai energijos ir ryžto sutikti 
sovietų metamą iššūkį dėl atei
ties pasaulio likimo.

1
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PASISAKĖ DĖL PABALTIJO LAISVĖS VOKIETIJA. SŪVIETIIA
Visuose pasaulio kraštuose, kur 

tik yra susitelkusios didesnės lie
tuvių bendruomenės, buvo pami
nėti tragiški mūsų tautos vykiai 
ir komunistinių okupantų žiauru
mai Lietuvoje.

Kaip jau dalinai pranešta, šiais 
metais daug kur JAV-se bendro
mis lietuvių, latvių ir estų pajė
gomis buvo suruošti paminėjimai 
ir spaudai duoti atitinkami prane
šimai apie tų kraštų padėtį ir nū
dien tebevykdomų gyventojų, 
ypač jaunimo, deportaciją į oku
panto įvairias kolonijas, kaip 
Kazachstaną bei kitas Sovietų 
Rusijos imperijos vietas.

Dabar JAV platieji gyventojų 
sluoksniai jau yra gerokai pain
formuoti per spaudą ir -daromus 
įvairiuose susirinkimuose praneši
mus apie Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos gyventojų rusinimą, jų 
trėmimus ir jų vieton iš kitur at
keliamus kolonistus. Remiantis 
gyventojų statistika įrodoma, kaip 
tos tautos retinamos, kaip jų že
mės apgyvendinamos kitais. Taip 
pat buvo išaiškintas tų trijų gy
ventojų ryžtas atgauti laisvę ir 
nepriklausomybę.

šios trys tautos savo praeityje 
nėra patyrusios tokio tautos nai
kinimo, nutautinimo, koks dabar 
yra vykdomas maskvinių komu
nistų, faktinai rusų nacionalistų, 
prisidengusių komunizmo skrais
te.

JAV-ėms šie metai yra prezi
dento rinkimo metai. JAV lietu
vių ateivija, susirūpinusi Lietu
vos atpalaidavimu nuo okupaci
jos saitų, prezidento rinkimų me
tu per savo organizuotas tam tiks
lui atstovybes stengiasi paveik
ti vietos politinius sambūrius, 
kad jie aiškiai pasisakytų ir Lie
tuvos likimo klausimu. Kadangi 
politinės srovės yra gyvai užinte- 
resuotos turėti pasitikėjimą gy
ventojų, o taip pat ir ateivių tar
pe, jos stengiasi paboti ir JAV 
piliečių lietuvių reikalavimus ir 
savo partinėse, numatomų darbų 
programose pasisako ir Lietuvos 
laisvinimo klausimais. Ir tragiš
kos Lietuvos sukakties atveju ne 
mažai yra pasisakę ir Amerikos 
žymūs politikai. Dar nėra buvę 
atsitikimo, kad kuris nors įtakin
gas JAV politinis sambūris būtų 
neigiamai pasisakęs dėl Lietuvos

A. ZUBRAS

TAUTA IR INDIVIDAS
TAUTINĖ FORMA SAVISAUGOS INSTINKTO 

DIKTUOTA.
Tauta yra gamtinė, natūrali ir 

nuolatinė žmogaus egzistencijos 
forma, taigi yra įgimta žmogui 
reikštis per tautą.

Teisingas yra pasakymas, kad 
žmogus yra socialinis tvarinys, 
kuris tegali pilnai gyventi ir žmo
giškai reikštis tik bendruomenė
je. Žmogus šiaip jau yra nepa
prastai patvari gyvoji būtybė, nes 
ji yra pati inteligentiškiausioji 
gyvoji apraiška, sugebanti kalbė
ti, pagal gamtos sąlygas apsireng
ti, išrasti įrankius gamtai apval
dyti ir maistui pasirūpinti, žmo
gus tačiau yra ir viena pačių glež- 
niųjų ir trapiųjų būtybių, žmo
gaus vaikystė, amžius iki kurio 
jis žūtų be tėvų ar šiaip suaugu
siųjų globos, trunka europiniam 
klimate iki 12 amžiaus metų. To
kio reiškinio nesutinkame niekur 
kitur tarp gyvūnų. Vienas ar tik 
artimiausiame šeimos branduoly
je tegyvendamas, žmogus būtų 
žuvęs kovoje su kitomis šeimomis 
dėl žemės, gamtos turtų ir, ap
skritai, maisto, nekalbant jau kad 
niekad nebūtų pasiekęs šių dienų 
civilizacijos bei kultūros laipsnio. 
Tik bendruomeninė egzistencijos 
forma įgalino išlikti žmonių pa
dermei žemėje. Todėl tik žmogus 
turi suvokimą bei pajautimą sen
tėvių, tėvų ir vaikų bei vaikaičių 
giminystės ryšio, o pagal tai ir sa
vitarpės pagelbos pareigų. Tai ne
nutrūksta nei subrendus, kaip 
pas žemesniąsias gyvybės apraiš
kas. Ilijadoje Enejus, Trojai žlu
gus, bėga iš gimtojo miesto, ne
šinas ant pečių seną tėvą Anchy- 
zą. Kiek jaudinančių pavyzdžių 

valstybės nepriklaus6mybės at
statymo.

Tragiški įvykiai taip pat buvo 
paminėti Anglijoje,, Kanadoje ir 
kituose kraštuose. Visa tai rado 
ir didelį atgarsį ir užsienio spau
doje. Keletą užsienio spaudos bal
sų čia ir patiekiame.

“JIE NEPRIVALO BŪTI 
UŽMIRŠTI”

Šitokia antraštė švedų dienraš
tis “Svenska Dagblated” patal
pino vedamąjį Pabaltijo tautų 
sovietinės okupacijos 20-čio pro
ga. (

Laikraštis t.k. rašo: “1940 m. 
kelių vasaros savaičių bėgyje So
vietų Sąjunga ginklo jėga priver
tė tris beginkles Pabaltijo valsty
bes atsisakyti nepriklausomybės 
ir prisidėti prie raudonosios impe
rijos. Estijai, Latvijai ir Lietu
vai nebuvo pripažintas nė toks 
nepriklausomumo laipsnis, kaip 
vadinamiems satelitiniams kraš
tams. Pabaltiečių tautinis indivi
dualumas turėjo būti nutildytas, 
Pabaltijo kraštai vėl turėjo būti 
paversti Rusijos provincijomis. 
Suėmimai, kankinimai, deportaci
jos ir korimai pasidarė kasdieni
niu sauvališkumu. Kartu buvo 
vykdomas visų trijų tautų vado
vaujančiųjų sluoksnių naikinimas. 
Apskaičiuota, kad, komunistų ir 
nacių terorą krūvon sudėjus, Pa
baltijo tautos — žiūrint kuris 
kraštas — neteko nuo 10 iki 35% 
savo žmonių skaičiaus.

Nors nedaug tenka išgirsti iš 
Pabaltijo kraštų, vienok opozicija 
nėra užgesinta nė Sibiro tundrų 
vėjų. Rusams nepavyko Pabaltijo 
jaunimo savaip paveikti. Jis išlai
kė laisvės ir nepriklausomybės 
ilgesį. Juo labiau šita išsilaikė 
pabaltiečiuose, kurie svečiose že
mėse gina savo tautų teisę, čia, 
Švedijoje, kuri nuo seniausių lai
kų turi draugiškus jausmus Pa
baltijo tautoms, mes džiaugiamės 
galėdami pas save priglausti 
25.000 šitokių pabėgėlių, kurie 
sudaro vertingą įnašą į mūsų 
bendruomenės gyvenimą. Mes ne
turime teisės — nors tai ir leng
va — užmiršti, ką turi pergyven
ti Pabaltijo tautos, ir kartu mes 
turime padėti joms išlaikyti viltį, 
kad Pabaltijo tautos atgaus savą
ją laisvę. Mes esame įsitikinę, kad 

gali suteikti ir mūsų lietuvių nau
jausiųjų laikų pasitraukimas į 
Vakarus. Šeimos gyvenimo forma 
todėl priskirtina žmogaus išliki
mo gamtiniam įstatymui — s ą- 
visaugos instink
tui. Šeimoms plečiahtis, iš- 
virstant į gentis bei kiltis, kur 
tiesioginio giminystės ryšio ne- 
beatsekame, sutinkamą tautų 
apraišką. Kiek tik mūsų žvilgsnis 
siekia į praeitį, kiek archeologi
ja bei istorija medžiagos duoda, 
tai žmonės yra visad gyvenę gen
timis, kiltimis, kurios ir yra bu
vusios tautų pradinė forma. Toji 
gyvenimo forma yra taip pat pa
čios prigimties, jos paslaptingųjų 
bei nesuvokiamųjų gyvybės reiš
kimosi dėsnių sąlygota bei nusa
kyta. Taigi gyvenimas tautomis 
yra savisaugos instinktinis įsaky
mas, tik praplėstas — giminės iš
laikymo instinktinis reikalavimas. 
Jei Dievas per mūsų prigimtį ne
būtų taip diktavęs, nebūtų tokių 
pradų įdiegęs, tai galėtumėm tu
rėti vienišą klajoklį žmogų, kaip 
daugelį kitų gyvųjų būtybių, ku
rie tesusitinka giminės pratęsimo 
reikalui, tik laikinai tesirūpinda
mi jaunaisiais arba palikdami pa
telei visą auginimo rūpestį. Ge
gutė net ir tuo nesirūpina, padė
dama kiaušinį į svetimą lizdą, 
žmogų tačiau sutinkame gyve
nantį kiltimis, bendrai kiltimis 
kovojantį dėl išlaikymo ne tik sa
vęs bet ir prieauglio, bendrai pla
nuojantį ateitį būsimoms kartoms 
net šimtmečiams priekin, ben
draujantį tautinėmis kalbomis,' 
susikuriantį tautines ir tarptauti

laisvės diena toms tautoms yra 
priartėjusi dvidešimčia metų, pa
rašė estų laikraštis “Valis Eesti”, 
ir tai yra nepalaužiama viltis, ku
ria švedų tauta, išskyrus sovieti
nius talkininkus, mielai dalijasi.”

KELETAS KITŲ SPAUDOS 
BALSŲ

“Berliner Morgenpost” rašo 
ryšium su Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos sovietinės okupacijos dvi
dešimtmečiu platų straipsnį, ant
rašte ‘/Kremliaus kolonijos”.

“Basler National— Zeitung” 
patalpino straipsnį “Dviguba pri
siminimo diena begėdiško laisvės 
pagrobimo”. Straipsnyje plačiai 
aprašoma Pabaltijo tautų tragedi
ja ir birželio 17 dienos Berlyno 
sukilimo įvykiai.

“Tagesspiegel” (Berlyne) da
vė išsamų straipsnį “Ultimatu
mas, okupacija, deportacijos ir 
teroras”. Smulkiai aprašomas so
vietinis smurtas prieš Pabaltijo 
valstybes prieš 20 metų.

“Pforzheimer Zeitung” rašė 
“Raudonoji armija prarijo tris 
laisvus ūkio kraštus”.

“Ostfriesische Nachrichten” 
(Aurich) savo rašiniui davė ant
raštę: “Pabalti j ys — klasiškas: 
raudonosios agresijos pavyzdys”. 
Laikraštis išveda, kad Lietuvos,' 
Latvijos ir Estijos tragedija ne
turi sau panašaus istorijoje.

“Heilbronner Stirnine” aprašo,' 
kaip Pabaltijo valstybės buvo pa
verstos sovietinėmis provincijo
mis.

“Badische Zeitung” (Fried- 
urg) rašė apie “laisvės pabaigą 
Pabaltijyje”.

“Tages — Anzeiger” rašo, kad 
“Raudonoji armija prarijo Pa
baltijo valstybes”. Aprašoma, 
kaip buvo vykdoma Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos sovietizacija.

“Hanauer Anzeiger” plačiai ap
rašė, kaip raudonoji armija pa
glemžė tris nepriklausomas val
stybes.

“Hattinger, Zeitung” davė taip 
pat platų straipsnį ta tema.

“Neue Zuercher Zeitung” ir 
“Der Bund” (Bern) ypač pabrė
žė, kaip Sovietų Sąjunga pažei
dė tarptautinius pasižadėjimus.

E.

nes organizacijas. Kitu atveju vi
si žmonės galėtų kalbėti viena 
ir ta pačia kalba, kaip viena ir 
ta pačia gaida lakštingalos gieda, 
žvirbliai čirškia. Kiek bandymų 
daryta įvesti vieną tarptautinę 
kalbą žmonijai, tiek kartų tas ne
pavyko. Lotynų kalba tebuvo tik 
mokslo kalba, prancūzų diploma
tijos, esperanto liko tik mėgėjų 
reikalas. Tvėrėjo jau taip norėta, 
kad nebūtų nuobodu, kad būtų

KOLEKTYVO DVASIOS REIŠKINYS.
Būriais bei šeimomis ar kiltimis 

gyvena ir kaikurie gyviai: ryš
kiausiai mums gerai pažįstamos 
bitės ir skruzdelės. Labai jau įdo
mu pažvelgti į bebrų, o ypač Ame
rikos prerijų šunų kiltinį gyve
nimą. Gyvių tačiau kiltiniai reiš
kiniai visai skiriasi nuo to, ką va
diname tauta, ką tesutinkame tik 
pas žmones. Jei kiekviena tauti
nė apraiška ir yra gamtinė ap
raiška, josios diktuota žmogiška
jam gyvenimui būtenybė, tai vis- 
dėlto nė viena tauta bet kuriame 
jos tarpsnio laipsnyje nėra vien 
tik biologinis reiškinys. Žmonija 
tuo ir skiriasi nuo gyvūnijos, kad 
tik pas žmogų — individą ar pas 
žmones socialiniame junginyje 
pulsuoja dvasia, kuri iš 
tos pačios prigimties kyla, paska
tinimus bei sutrukdymus patiria. 
Tautos kolektyvinis reiškinys tik 
tam tikro laipsnio yra giminingas 
savo biologine substancija, o ypač 
kalbant apie didžiąsias tautas bei 
tokias, kurios gyvena kelių san
kryžoje. Pagrindinė tat šių dienų 
tautų žymė yra įžvelgtina' joje 
socialiniame junginy, turinti ko
lektyvinę dvasią, kuri reiškiasi 
savitu kultūriniu stiliumi. Pri
klausomumas tautiniam kolekty
vui yra ne vien tik kraujo gimi
nystė, bet ir individualinis išgy
venimas — sąmonės r e i š -

100 demonstracijų už 
laisvę

Ryšium su Vokietijos sovieti
nės zonos gyventojų sukilimu 
(1953 m., birželio 17 d.) šiemet 
Vak. Berlyne ir Vak. Vokietijoje 
įvyko apie šimtas centrinių ir lo
kalinių parengimų. Centriniai pa
rengimai įvyko Vak. Berlyne, kur 
vienu metu už laisvę-demonstravo 
80.000 asmenų — ir Fed. Vokie
tijos parlamento rūmuose Bonno- 
je. Tūkstančiai jaunuolių su esta
fetėmis atliko demonstracinį bė
gimą iš įvairių Vokietijos vieto
vių iki sovietinės zonos demarka
cijos linijos. Eilėje prakalbų, ku
rios buvo pasakytos tuose minėji
muose, vienu kitu atveju buvo 
prisiminta ir tautų už geležinės 
uždangos likimas.

Tarptauįtiuis kultūrines 
laisvės kongresas

Vak. Berlyne birželio viduryje 
prasidėjo tarptautinis kultūrinės 
laisvės kongresas, kuris truko vi
są savaitę ir kuriame dalyvavo 
apie 250 keliolikos tautų ir kelių 
žemynų atstovai, žinomas rašyto
jas Ign. Silone t.k. pabrėžė, kad 
kultūrininkai yra ypatingai užin- 
teresuoti laisvės problema. Tai 
yra kiekvieno žmogaus ir kiek
vienos tautos pagrindinis dalykas. 
Bet kartu tai yra įpareigojimas 
laisvę išsaugoti, o kur jos nėra, 
už jos įgyvendinimą kovoti. įvy
kiai rodo, kad laisvės obalsio ne
galima sulaikyti jokiomis geleži
nėmis uždangomis, pareiškė Silo
ne. Ir Indijos bei Afrikos atstovai 
pasisakė už laisvę ne tik pagal 
formą, bet iš esmės.

Vis dar atbėga 
tūkstančiai kas savaitę
Nuo birželio 11 iki 17 dienos iš 

Vokietijos sovietinės zonos į Vak. 
Berlyną ir į Vak. Vokietiją atbė
go 3609 asmens. Nors tai yra kiek 
mažiau, kaip savaitę prieš tai (kai 
atbėgo apie 4700), vis dėlto yra 
pažymėtinas reiškinys, kad kas 
savaitę iš komunistinio režimo 
atbėga tūkstančiai žmonių, nebe
galinčių ar nebenorinčių po tuo 
režimu gyventi.

įvairumas, kad tautinėse ribose 
poetai giedotų, rašytojai kurtų 
bei, apskritai, kūrybiškai reikštų
si. Kalba'yra susijusi su pačia gi
liausia ir paslaptingiausia žmo
gaus dvasios sąranga ir yra jos 
atspindys. Dėl to toks didelis fo
netinis, gramatinis bei sintaksi
nis kalbų skirtingumas, nekalbant 
jau apie žodyną bei žodžiais nu
sakomų reikšmių įvairavimą.

k i n y s. šių dienų sutinkamos 
tautinės bendruomenės yra isto
rinės raidos padaras, kurios yra 
sąmoningos savo bendros 
praeities ir atei
ties. Tokią bendruomenę daž
niausiai riša viena ir ta pati kal
ba, o taip pat bendra gyvenamo
ji vieta. Kai tauta yra pasiekusi 
valstybinio gyvenimo 
formos, tai šių dienų gyvenimo 
sąlygose ji yra pasiekusi augš- 
čiausio galimo saugumo savajai 
egzistencijai; nors ir tai tiesa, 
kad mažosios valstybės visad gy
vena pavojuje būti paglemžtos 
didžiųjų galiūnų, o ypač kaimy
nų. Gyvenamasis laikas ypač niū
rus, mažosioms valstybėms ir ma
žosioms tautoms. Į šį reiškinį ta
čiau tenka žiūrėti kaip į laikiną 
žmonijos dvasios klaidžiojimą, 
kaip į pasėką materializmo bei 
nužmoniškėjimo. Žmonijos istori
joje daug tokių sutemų yra buvę, 
bet visad pagaliau yra laimėjęs 
gėris. Ir šių dienų audros bei šal
tieji ir karštieji karai vieną die
ną aprims, ir humanizmo idėja 
laimės su pagarba ir teise žmo
gui individui ir žmonių kolekty
vui — tautai, nors tautiškai val
stybinis sutverenumas gali būti 
ir visai kitoks, kokį mes iki šiol 
buvom pratę įsivaizduoti.

IR SATELITAI...
Nedai yvau j ančių.

Europos Taryboje kraštų 
komisija

Šitos Europos Tarybos ' komisi
jos posėdžiai įvyko Vak. Berlyne 
birželio mėn. viduryje. Tos komi
sijos uždavinys yra svarstyti pro
blemas, susijusias su tautomis ir 
kraštais, kurie dėl savo dabarti
nio statuso negali pasiųsti atsto
vų į bendrą Europos Tarybą. Ko
misija iki šiol ne kartą yra svars
čiusi ir Pabaltijo bei kitų paverg
tųjų tautų klausimus.

Vengrijos jaunimas 
“savanoriškai” eina 

darbo stovyklon
Vengrijos universitetuose, aukš

tosiose ir vidurinėse mokyklose 
vyksta pasirašymas sutarčių, pa
gal kurias jaunimas įsipareigoja 
vasaros atostogų metu dirbti prie 
pelkių sausinimo ir kanalų tiesi
mo darbų. Vasaros darbų stovyk
lose šiemet dirbs 25.000 jaunuo
lių. Davusieji parašą jaunuoliai 
gauna iš jaunimo organizacijos 
gražiai papuoštą sutarties lapą...

Čekoslovakijos studentai
Jie skundžiasi, kad tenka dirbti 

be atlyginimo. Laikraštyje “Mla- 
da Frontą” rašoma, kad už vasa
ros atostogų metu atliktus darbūs 
elektrotechnikos įmonėse studen
tams nėra mokamas atlyginimas. 
Viename laiške studentai skun
džiasi: “Mes esame nustebinti, 
kad už produktyvų mūsų darbą 
mums nėra mokamas joks atlygi
nimas”.

Kelionių į Sovietų
Sąjungų suvaržymai

Sovietinio kelionių biuro “In- 
turistas” pirmininkas Ankudino
vas Maskvoje pranešė, kad turis
tams iš Vakarų Vokietijos ir JAV 
-bių bus taikomi suvaržymai, ko
kie būk esą taikomi sovietų tu
ristams vykstantiems į minėtus 
kraštus.

Sovietiškas “narsumas”
Vilniaus “Tiesos” 128 nr. ra

ŠVENTASIS JONAS MELBURNE
Ar tų Jonų daug, ar Socialinėse 

Globos moterų garsas paveikė, to Į 
aš tikrai negaliu pasakyti, bet 
faktas, kad birželio 25 d. Joninių 
švęsti sausakimšai prisirinko žmo
nių Lietuvių namuose. Jaunimo, 
kaip ir tikėtasi tokia proga, buvo 
gražus būrys. Patį Joninių laužą, 
jo programą ir paparčio žiedo 
jieškojimą pravedė skautai. Skau
tai pasirūpino iš miško parvežti 
ir paparčių, kurių buvo prisodinta 
kieme, o likusiais dekoruota salė 
ir laužavietė. Tai brolis Kostas 
Kuzmickas su savo mašina viską 
atvežė į Lietuvių namus, talkina
mas s. vyčių — Arūno žižio ir 
Karolio Kazlausko. Laužui vado
vavo jūrų paskt. A. Gabas. Lau
žą padegė p. Ona Matulionytė.

Suteikti iškilmingumo šiai pro
gai žodžiui buvo pakviestas s. A. 
Zubras. Kaip visuomet, origina
liomis mintimis ir tvirtai išreikšta 
forma jis sudomino klausytojus. 
Pokalbis “Paparčio Žiedas” pa
lietė tris laikotarpius: senąją mi
tologinę erą, naujuosius laikus ir 
tremtį. Senaisiais laikais jauni
mas jieškojo paparčio žiedo ir 
rasdavo, kaip ir šiandien nutinka, 
meilėje; senimas jieškojo ir įieš
ko jo turtuose. Lietuvos atgimi
mo ir nepriklausomybės laikais 
Rambyno Joninių laužas įgavo 
simbolinę prasmę, šiaurės Lietu
voje dar ir naujaisiais laikais Jo
ninių ugnys plačiai nušviesdavo 
padangę. Tik ir čia jau pramoga 
jaunimui ar simbolis, netekęs 
mitologinių laikų prasmės. Ir 
emigracijoje Tautos Dvasia įieško 
paparčio žiedų.

Po pašnekesio sesės skautės pa
dainavo Joninių vakarui pritai
kintų ilgesingų dainų. Sekė skau
tų škicas. Trys jaunuoliai atkelia
vo ir pasiruošė laukti paparčio žie
do pražystant. Nors jie buvo ir 
su dideliais ir tvirtais užsimoji

šoma, kad už drąsą ir narsumą, 
sulaikant Amerikos lakūną, nusi
leidusį parašiutu Sverdlovske, So
vietų Sąjungos Aukščiausios ta
rybos prezidiumas apdovanojo 
medaliais pensininką Piotrą Asa- 
biną, kolchozo šoferį Vladimirą 
Sūrimą, sandėlininką Anatolių 
čeremisiną ir kolchozo šoferį 
Leonidą Čuižakiną. Taigi reikėjo 
dviejų .šoferių, vieno pensisinko 
ir vieno sandėlininko vienam ava
rijos ištiktam amerikiečių lakūnui 
suimti. Iš tikrųjų, didelis sovieti
nis “narsumas”. E.

UŽDARA SIENA

Lenkija dabar jau komunisti
nės vyriausybės valdomas kraš
tas. Atrodo, kad tarp tų abiejų 
valstybių dabar sieną nelabai ir 
tereikėtų saugoti. Taip betgi nė
ra.

Lenkų laikraščio “Zwiazkowiec" 
redaktoriaus pavaduotojas Hey- 
denkorn, dabar važinėjęs po Len
kiją, viename iš savo laiškų ap
rašo savo įspūdžius iš Przemyslio 
prie Sano ir iš paties pasienio vie
tovės Medyka. Iš lenkų pusės sie
na esanti mažai tesaugoma, bet 
rusai ją saugą labai stropiai. Esą 
visas pasienio 5 metrų ruožas nuo
lat šviežiai supurenamas, kad tuo
jau būtų pastebėta kiekviena ten 
pastatyta žmogaus pėda. Būną 
nesusipratymų, kai iš lenkų pu
sės tą sieną pažeidžią bežaisdami 
vaikai.

Kiek toliau nuo to supurento 
ruožo einą spygliuotų vielų tvo
ros, paliai kurias vaikštą sargai, 
o be to, virš sienos nuolat lakstąs 
helikopteris su stebėtojais.

Kai Heydenkorn pasienio tar
nautojus paklausęs ar dažnai pa
sitaiką sienos perbėgimų is sovie
tų pusės į Lenkiją, nei vienas iš 
jų neatsakęs nieko. Visi tylėję.

* Rumunija deda didelei Pa
langai užsienio turistams patrauk
ti ir tuo pačiu įsigyti užsienio 
valiutos, kurios ji labai stokoja. 
Sumažinti formalumai vizoms 
gauti. Pagerintas transportas ir 
atpigintas benzinas turistams, ta
čiau jie ir dabar tebėra atydžiai 
sekami “palydovų” ir agentų. Di
desnė krašto dalis turistams yra 
neprieinama.

mais, tačiau juos piktosios dvasios 
sutvarkė — tai tiesiog puldamos, 
tai su vyliais ir apgaule. Svečias 
p. Morkūnas — solistas taip pat 
įsijungė programon, jo dainos vi
siems labai patiko. Brolis A. Ga
bas, kuris sumaniai vadovavo vi
sam laužui, parodė talentingų iš
daigų, kuriomis stebino žiūrovus. 
Improvizuota muzika bei orkes
tras. Pats brolis Gabas, aišku, 
smuiko nelaikė po kaklu, o grojo 
pasidėjęs ant nugaros, įspraudęs 
tarp kojų. Jam asistavo maloniu 
balsu ir skambia gitara brolis Al
gis Dimidavičius. Grojo improvi
zuotas šukų instrumentas. Juo, ži
noma, sesės cirpė. Broliai turavo- 
jo labai jau sudėtingu bugnu, 
skalbiamąja lenta ir kitais namų 
apyvokos įnagiais. Tarp tikrųjų 
seserų — Danutės Čižauskienės 
ir Audronės Lazutkaitės — įsibro
vė Akivarą. Visi trys sklandžiais 
ir melodingais kupletais apdaina
vo ruošėjas moteris, skautus ir 
pačias Jonines. Smagiai nuotai
kai įsisiūbavus, drąsuoliai išėjo 
į kiemą paties paparčio žiedo jieš- 
koti. Atidžiausia iš jieškotojų pa
sirodė esanti Rasa žižytė. Ji gavo 
tat Moterų Socialinės Globos pry- 
zą — šokaladų dėžę. Jaunimą ma
loniosios šeimininkės veltui pavai
šino. Užkandžiaujant ir šokant, 
šauniai grojo p. B. Zabielos kape
la. Visiems patiko naujos melodi
jos. i

Tikrai nustebom Joninėms radę 
Lietuvių namuose priestatą — ga
linę verandą. Tai erdvi patalpa. 
Jaunimas žada rinktis ją savo 
stalams. Tegu tik jokių durų ne
kerta į salę! B. Zabielos didžiau
sias nuopelnas, kad šios verandos 
susilaukta. Pirmininkui A. Vin
giui turim būti dėkingi už sko
ningą patalpų išdekoravimą.
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TARP RYTŲ IR VAKARŲ
ŽALGIRIO MŪŠIO 550 SUKAKČIAI PAMINĖTI.

VALSTYBĖS PRADŽIA
Lietuovs žiloji praeitis yra pri

dengta sunkiai permatoma mig
lų skraiste, nes ankstyvesniems 
laikams trūksta rašytinių patiki
mų šaltinių. Mūsų tauta maždaug 
toje pat geografinėje vietovėje 
gyvena jau tūkstančius metų, ta
čiau valstybinės gyvenimo for
mos tėra pašiekuši 13 š. pradžio
je. 1219 m. buvo pirmas Lietuvos 
valstybinis aktas: tais metais su
daryta sutartis su Voluinės (ru
sų) kunigaikštija. Iš lietuvių pu
sės tą sutartį sudarant dalyvavo 
21 kunigaikštis, kurie priklausė 
5 giminėms. Atrodytų, kad dar 
tuo metu nėra vieningos, apjung
tos valstybės. Tačiau jei visas 
tas būrys lietuvių kunigaikščių 
dalyvauja kaip viena susitarian
čiųjų šalis, tai jie turi jaustis ku
riuo nors būdu atstovaują vienai 
likiminei bendruomenei. Valstybė 
tatgi jau egzistavo, nors ryšiai 
tarp atskirų kunigaikščių valdo
mų sričių tebebuvo menki. Tai 
kažkas panašus modernėms fede
racijoms.

Nėra abejonės, kad dar žymiai 
nuo senesnių laikų mūsų sentė
viai yra gyvenę anam metui pri
augtą valstybinę formą, nors 
menkai tepanašią šių dienų val
stybei. Lietuviai pažino pilių sta
tybą, o tai jau politinės reikšmės 
reikalas, nes pilis tarnavo gyny
bai. Turėjo lietuviai savo vadus, 
kurie vadinosi viešpačiais — tai 
kaimo, kiemo valdovai. Viešpats 
yra sudėtinis žodis iš vieš ir pats. 
Vieš reiškia kaimą, tą šaknį su
tinkame dar ir šiandien vartoja
mam žodyje viešnagė, pats reiškia 
valdovą, vyrą. Kunigaikščio, kara
liaus, kunigo ir ciesoriaus vardai 
yra naujesnių laikų ir atėjo pas 
mus per kaimynus (per skandi
navus ir rusus).

Vieningos, apjungtos Lietuvos 
valstybės įkūrėju laikomas Min
daugas. Tokia data, jei kas nori, 
gali skaityti Mindaugo karalių-, 
mi karūnavimosi metus — 1253. 
Bet negi prieš karūnavimąsi ne
buvo apjūngtos valstybės? Ki
taip juk Mindaugas nebūtų bu
vęs ano meto galiūnų pripažintas 
Lietuvos valdovu, nes niekas šiaip 
jau nededa žmogui karūnos ant 
galvos.

APS ĮJUNGIMĄ 
PAGREITINUSIOS 

PRIEŽASTYS
Nuo amžių lietuviams ir jų 

giminaičiams latvių ir prūsų gen
tims gyvenant Vakarų ir Rytų 
sankryžoje, 13 š. pradžia pavei
kė mūsų sentėvius sukrečiančiai. 
Lenkijos valstybės pradžios jieš- 
konfe IX š. antroj pusėj ir X š. 
pradžioj, nors tas laikotarpis ir 
labai miglotas, tiesiog legendinis. 
Vokiečių veržimasis į 1 vakarines 
lenkų kilčių gyvenamąsias sritis 
vertė lenkus apsijungti. Apjungė
jai yra Gniezno kunigaikščiai 
Plastai, o jų reikšmingiausias, t.y. 
tikra prasme Lenkijos įkūrėjas 
yra Mieškas I (963 — 992 m.). 
Nuo 1138 m. tačiau Lenkija vėl 
suskilo net į 8, o vėliau ir į dau
giau kunigaikštijų, kurios ėmė 
tarp savęs kovoti. Lenkas, mozū
rų kunigaikštis Konradas, nega
lėdamas apsiginti nuo mūsų ar
timiausių giminaičių prūsų, 1230 
m. pasikvietė vokiečių Kryžiuo
čių ordiną, kuris pradžioje savo 
pagrindinę buveinę įkūrė Torunė- 
je, vėliau pasistatė Marienburgo 
Pilį, pagaliau gi tikrąja Kryžiuo
čių ordino sostine virto Karaliau
čius. Ir taip ordinas nukariavi
mo keliu prūsų žemėse įkūrė sa
votišką bažnytinę — pasaulinę vo

kiečių Kryžiuočių ordino valsty
bę.1 Šiaurėje XIII š. pradžioje įsi
kūrė taip pat vokiška bažnytinė 
Livonijos valstybė, valdoma Ry
gos vyskupo,o vėliau drauge su 
Kalavininku ordinu. Rytuose tuo 
tarpu buvo bepradedančios kilti 
rytinių slavų kunigaikštijos, ku
rių artimiausios ir reikšmingiau
sios lietuviams buvo Polocko ir 
Voluinės kunigaikštijos. Į ryti
nių slavų žemes 1238 m. įsiveržė 
mongolai, kurie labiau pažįstami 
totorių vardu, ir kurių viešpata
vimas užtruko iki 1480 metų. To
toriai tuo metu buvo virtę pabai
sa visai Europai.

Šitų politinių ir karinių pajėgų 
įskūrimas lietuvių gyvenamų sri
čių pašonėse vertė ir mūsų sentė
vius, iki tam laikui tebegyvenu
sius patriarchalinį — feodalinį 
gyvenimą, jungtis į vieną politi
nį junginį. Be politinių — ūkinių 
priežasčių bovo ir idealoginis pa
grindas — noras apginti savo se
nuosius dievus, savo senąjį tikė
jimą nub krišščionybės, kuri ver
žėsi iš Rytų per rytinius slavus 
bizantiškomis apeigomis, gi iš 
vakarų ir šiaurės per vokiškuo
sius Kryžuočių ir Kalavininku or
dinus. Lietuviai tat XIII š. pir
moje pusėje pajautė visu smarku
mu Vakarų ir Rytų jėgas kryžiuo
jantis ir apsprendžiant jųjų liki
mą.

Jau Mindaugas su visu savo 
dvaru pasuko į Vakarus, t.y. pa
sikrikštijo 1251 m. vakarietiško
mis apeigomis. Platesniu mastu 
visoj tautoj tą pravedė Jogaila 
su Vytautu 1387 m. Vienu tačiau 
krikštu nebuvo pašalintas nei vo
kiečių pavojus Vakaruose, nei 
totorių pavojus rytuose. Toto
riams kelią pastoti Lietuvos val
dovai jau nuo Mindaugo laikų 
pradėjo veržtis į rytus, užimda
mi plačias gudų ir ukrainiečių gy
venamąsias sritis, kurios dar ne
buvo totorų pavergtos. Bet vokie
čių ordino jėgos buvo didelės, o 
svarbiausia — nenutrūkstamai re
miamos imperatoriaus ir kitų Va
karų galiūnų bei riterijos luomo.

Prūsus ordinas galutinai įvei
kė 1283 m., ir tuo pačiu laiku ano 
meto vokiečių kronikininkas Dus- 
burgas rašo: “Prasidėjo karas su 
lietuviais”. Prasidėjo varžybos 
dėl žemaičių, nes tik juos užval
džius, vokiečių kryžiuočiai ir ka- 
lavininkai galėjo tikėtis įkurti 
Pabaltyje stiprią vokiečių valsty
bę. Prieš kryžiuočius jungtinės 
Algirdo ir Kęstučio pastangos ge
riausiu atveju galėjo sumobili
zuoti apie 20.000 vyrų, gi ordi
nas, pasišaukęs pagelbos iš kitų 
vokiškų sričių, buvo pajėgus išei
ti su 40.000 armija ir, be abejo, 
moderniškiau ginkluota. Vokie
čių kryžiuočių ordinas jau daug 
buvo užvaldęs lenkiškų sričių ir 
dabar grėsė ir pačiam Lenkijos 
branduoliui. Lenkijos ir Vengri
jos karaliui Liudvikui mirus, len
kų sostas turėjo atitekti karalaitei 
Jadvygai, kuri buvo susižiedavu
si su austrų kunigaikščiu Wil- 
helmu Ęabsburgu. Lenkai tačiau 
šių vedybų pabijojo, nes vokiš
kos kilmės karalius galėjo Lenki
ją nuvesti visiškon vokiečių pri-. 
klausomybėn. Ir taip imta jieškoti 
naujo užkurio karaliaus. Tai tik 
populiarus aiškinimas mokykli
niuose vadovėliuose, kad Lietu
vos didysis kunigaikštis, nueida
mas užkuriom į Lenkus, surišęs 
šimtmečiams Lietuvos likimą su 
Lenkija. Per vedybas, tuo metu 
taip įprasta buvo, kūrėsi nauja 
junitinė jėga, kuri galėtų pasi
priešinti vakaruose vokiečiams, gi 
rytuose totoriams. Juk ir Lenkija 

tuo metu daugiausia tegalėjo su
mobilizuoti 30.000 menkai gink
luotų vyrų armiją. Tik kartu su 
lietuviais lenkai skaičiavo galėsią 
pavojus atremti ir bendrai išsilai
kyti.

VYTAUTO OPOZICIJA
Nors ir išmintinga aniems lai

kams buvo sąjunga su lenkais, ta
čiau tik ne tos formos, kurios 
norėjo lenkų ponai, kuriai paga
liau, būdamas absoliutus Lietuvos 
didžiosios kunigaikštystės valdo
vas,* pritarė ir Jogaila. Kariniam 
apsigynimui visai užteko karinės 
sąjungos, ir nebuvo reikalo eiti 
politinio Lietuvos su Lenkija su
jungimo keliu. Progai atsiradus, 
lenkams opozicijoj stojo Kęstu
čio sūnus Vytautas. Kelias iki įsi- 
stiprinimo Lietuvos soste jo buvo 
labai vingiuotas — net keturius 
kartus turėjo žemaičių atsižadėti 
kryžiuočių naudai. Savo tikslo — 
Lietuvai savarankiškumo jis pa
siekė. Apie Vytautą rašo lenkas 
autorius Antoni Golubiew “Ty- 
godnik Powszechny” Nr. 13, 1960 
m.:

“Nepakenks trumpa charakte
ristika to žmogaus — tautinės 
Lietuvos didvyrio, apdovanoto ne
paprastais gabumais ir didele as
menine ambicija. Tai iškilus va
das ir genialus diplomatas, turė
jęs* nepaprastai platų akiratį, ma
tęs visus reikalus eoropinėje per
spektyvoje, turėjęs daugybę drą
siausių politinių planų. Buvo tai 
vyras išradingos inteligencijos, 
geležinės valios, karšto tempera
mento, žodžiu — iškilus politi- 
ir didelis valstybininkas. Nesvy
ruojančiai, konsekventiškai siekė 
jis politinio savarankiškumo Lie
tuvai, o to simbolis turėjo būti 
jo paties karūnavimas Lietuvos 
karaliumi. Šito jis dviem atve
jais buvo beveik pasiekęs. Nesua
bejojo jis ir dėl sąjungos su kry
žiuočiais, laikinai atiduodamas 
jiems žemaičius ir užpuldamas sa
vo paties žemes. Neišsenkanti jo
jo energija tarnavo tik vienam 
tikslui — lietuvių valstybės ne
priklausomybei”.

Kai tik atsirado proga, Vytau
tas atsigręžė prieš kryžiuočius ir 
jau 1409 faktiškai atsiėmė žemai
čius. Ordinui buvo aišku, kad 
teks kariauti su Vytautu ir jis 
kalbino Jogailą palikti neutra
liam. Jogaila tačiau pareiškė, kad 
jis eis su Vytautu.

ŽALGIRIO MŪŠIS
Svetimoj literatūroj tos didžio

sios viduramžio kautynės pažįsta
mos Gruenwaldo-Tannenbergo 
mūšio vardu. Jungtinės lietuvių- 
lenkų jėgos, talkinamos totorių, 
smolenskiečių ir čekų samdinių, 
įsiveržė į ordino valdomą Prūsų 
kraštą. Čia prie Gruenwaldo 1410 
m. liepos 15 d. susirėmė sąjungi
ninkai su vokiečiais kryžiuočiais. 
Sąjungininkų vyriausiu vadu bu
vo karalius Jogaila, lenkams va
dovavo Zindramas, gi lietuviams, 
kurių buvo du trečdaliai visos są
jungininkų kariuomenės, vadova
vo Vytautas. Jis buvo ir čia pat 
kautynių išvakarėse susidariusios 
karo tarybos galva, todėl faktiš
kasis vyriausias mūšio vadas. 
Kiek tikrai karių stojo vienas 
prieš kitą šiose kautynėse, tikrai 
nežinoma, bet spėliojama tarp 
30.000 ir 100.000. Kautynės ordi
nui baigėsi tragiškai, nes krito jų 
apie 18.000, nelaisvėn pateko apie 
3.000. Žuvo ir pats vadas — ma
gistras Ulrich von Jungingen. Tik 
menkiems ordino likučiams pavy
ko pabėgti.

Šios kautynės sunaikino ordiną,

VYTAUTAS DIDYSIS
(Vienas iš seniausių jo portretų, esąs Nesvyžiuje)

LIETUVA PAVEIKSLUOSE
Melburno žurnalistų, būrelio jaunesnioji grupe 

turėjo šia tema pratybinį darbų. Čia spaudžiama kai- 
kurių parinkti darbai. J.K. Red.

JIEVA DIDŽYTĖ
Dabartinis išeivijos lietuviška

sis jaunimas nėra matęs arba ma
žai tebeprisimena savo tolimą tė
vynę Lietuvą: tenka jam todėl iš 
paveikslų ir pasakojimų su ja su
sipažinti. Štai mano iš paveikslų 
susidarytas Lietuvos vaizdas.

Matau lietuvišką sodybą po 
žiemos patalais. Belapės beržų ša
ltos kaip karalaitės sniegu papuoš
tos. Sniegas guli ant šiaudinių 
stogų, ant tvorų, ant eglių, pušų 
ir net ant elektros laidų. Vidury
je darželio stovi apsnigtas medi
nis kryžius su Rūpintojėliu, ku
ris sėdi po stogeliu ir dūmoja. 
Tokių meniškai išdrožtų medinių 
kryžių sutinkame ne tik darže
liuose, bet ir šalę kelių, kapinėse, 
net miškeliuose. Netoli Šiaulių 
yra vienas pilkalnis, kuris yra 
kaip miškas kryžiais apstatytas. 
Dievdirbiai pagamina įvairių įvai
riausių kryžių ir koplytėlių, juos 
gražiai puošdami tautiniais moty
vais.

Dabar matau pavasario vaizde
lį. Po baltai žydinčia obelimi sėdi 
linksmas jaunimo būrelis, kuris 
naudojasi laisvu savaitgaliu atsi
kvėpti nuo sunkių darbų ir atsi
gaivinti nūo žiemos šalčių. Mer
ginos spalvingais, tautiniais dra
bužiais apsirengusios dainuoja, o 
jaunuolis armoška groja.

Kitur piemenėlis sėdi po drūtu 
palinkusiu ąžuolu ir pučia savo 
ragą, stebėdamas atšlaitėje besi
ganančias karves. Tarp kalnelių 
vingiuoja upelis. Ant kito kranto 
yra laukas, kur stovi kaip šluotos 

ir po to jis niekad nebepasiekė 
senosios galybės. Sąjungininkai 
tačiau šių kautynių rezultatų ne
išnaudojo iki galui ir neisvijo or
dino iš prūsų krašto. Matyt, Vy
tautas norėjo ordiną išlaikyti, jei 
kada būtų reikalinga talka prieš 
lenkus, o lenkai bus vėl turėję 
galvoj ordiną galimai talkai prieš 
lietuvius. Žemaičių tačiau ordinas 
turėjo visiškai išsižadėti. Oficia
liai Melno taikos sutartimi že
maičiai grįžo prie Lietuvos 1422 
metais.

Įveikus ordiną, Lietuva ir Len
kija visą dėmesį nukreipė į ryti
nes savo valstybių sienas. Ėmę 
pamažu byrėti, totoriai jau nebe
buvo jokie priešai, o virto net Vy
tauto sąjungininkais. 

berankės rugių gubos.
Kai dangus pradeda rausti va

karuose ir šešėliai ilgėja, tai žmo
nės su grėbliais ir dalgiais parei
na iš laukų. Grįžta artojas su ark
liais. Eidami per kiemą darbinin
kai pabaido žąsis, kurios nubėga 
gagendamos ir plasnodamos į pa- 
krūmius. Kalakutienė su ištiestu 
kaklu veda savo vaikučius prie 
lesalo. Vištų pulkas susirenka 
apie šeimininkę, kuri joms grū
dus beria. Ore zvimbia bitės, neš
damos savo paskutinį medų į pa
lei tvorą išrikiuotus avilius. Pa
mažu temsta sodašr- Išnyksta bal
tieji beržai, pušys ir vaismedžiai. 
Išnyksta tvartai, šieno kūgis, klė
tis ir pati broba. Tik virtuvės lan
ge blykčioja šviesa, nes čia prie 
stalo vakarieniauja šeimyna. Srėb
dami garuojančią sriubą, šnekasi 
apie dienos įvykius.

Lietuvos pajūris, čia sutinkame 
kopas, žavius pušynus, randame 
gintaro. Labai gražus žvejų kai
mas Nida., Pro augštų liek
nų pušų stiebus matau žvejų me
dinius namelius. Kiekvienas na
mas turi savo darželį, kur augina
mos gėlės ir daržovės. Pro krū
mus matosi malkų krūva, vežimas 
ir šuo, kuris namus saugoja. Ne
toli mėlynuoja marės. Žvejų lai
veliai ilsisi sėklame vandenyje pa
gal krantą. Jų augšti stiebai pa
puošti spalvuotomis, iš plono me
džio išdrožtomis vėliavėlėmis^ Iš
kabinti tinklai džiūna saulėje. Iki 
kelių į vandenį įbridęs ramiai sto
vi briedis su plačiais šakotais ra
gais.

Už paties kaimo yra garsios 
Nidos keliaujančios kopos. Ten 
žmogus jaučiasi kaip Sacharos 
dykumoje. Baltutėlis smėlis, vėjo 
paįvairintas grakščiomis Vilnelė
mis. Tik vienišo keliauninko pėd
sakus kaikur pamatai. Viena gra
žiausių Baltijos pajūrio vasarvie
čių yra Palangoje. Pui
kus smėlėtas paplūdimys, kur va
sarotojai ne tik iš Lietuvos, bet 
ir iš kitų kraštų suvažiavę mau
dosi ir kaitinasi saulėje. Palangos 
parke jie gali ilsėtis, atsisėdę ant 
suolelių po pušimis. Palangos pajū
ryje randama ir gintaro. Dažnai 
ten matysi vaikus graibstant po 
šlapią smėlį ar jūros žoles ir j ieš
kant šio reto akmenėlio.

Lietuvos uostas yra Klai
pėda. Įspūdingas vaizdas Klai
pėdos švyturio audros metu, kai

PĖDSAKAI
Vasario 29-ji. Tą vakarą Mel

burną atlankė mėnulio žmogus su 
keturiom kojom — viena juoda, 
antra geltona, trečia žalia, o ket
virta raudona. Su specialiu heli
kopteriu sukinėjosi virš Melbur
no: stebėjo jo pastatus,* parkus 
bei medžius ir juodąją Yarros 
upę. Vienas dalykas jį tikrai do
mino *— tai žaliosios baidyklės, 
Melburno tramvajai.

Nusileidęs ir pasidaręs nemato
mas, mėnulio žmogus ėmė vaikš
čioti po miestą. Sustojo prie mies
to savivaldybės salės ir vėl ste
bėjo tramvajus, “čia dalykas, ku
rio ir mėnulio civilizacija netu
ri!” — galvojo jis. žmonės pas
tebėjo mieste keistus keturių spal
vų pėdsakus. Kilo sumišimas, į 
kurį įsiterpė ir policija. Visas bū
rys tvarkos dabotojų sekė pagal 
šaligatviuose paliktas pėdų žymes 
ir atėjo iki miesto salės, kur pėd
sakai prie tramvajaus sustojimo 
dingo. Pasirodo, mėnulio gyven
tojas įsėdo į tramvajų. Nuvažia
vęs pas tramvajų komisionierių, 
pavirtęs vėl matomu, įėjo į jo ka
binetą ir ėmė derėtis nupirkti 
keistąją susisiekimo priemonę — 
tramvajų. Gavo 10 tramvajų, o 
Melburnu: atidavė savo helikop
terį. Radijo bangomis pranešė 
savo vyriausybei mėnulyje apie 
retą pirkinį ir užsakė atsiųsti oro 
atominį laivą, kuriuo ir nusigabe
no pirktuosius tramvajų vagonus. 
Melburniškiai tačiau dar ir šian
dien tebesistebi jo paliktais šali
gatviuose keturių kojų keturių 
spalvų pėdsakais.

Vytenis Vasaris

tamsiame danguje juodas debesis 
sūkuriuoja, o bangos triukšmingai 
lūžta ir dengia aštrias uolas van
dens puta. Stipri švyturio šviesa 
rodo kelią horizonte besiūbuojan
čiam laivui. Uostas yra pilnas pre
kinių laivų ir vilkikų, kurių dūmai 
beveik visai slepia dangų. Dide
liais kranais vyrai nukrauna nuo 
laivų dėžes, maišus ir statines, 
mašinas ir kitas prekes iš tolimų 
kraštų, čia pat matosi ir didysis 
Lietūkio sandėlis, kur mūsų kraš
to žemės ūkio produktai yra su
kraunami eksportui.

Reikia ir Klaipėdos turgų ap
žiūrėti. Žmonių minios perka, par
duoda, ginčijasi ir šneka tarp su
važiavusių vežimų su arkliais. 
Skaromis apsigaubusios klaipėdie
tės su krepšiais, ūkininkai su pyp
kėmis, žvejai — žodžiu visas pa
saulis čia susitinka turgaus die
ną. Ir kiek ten gėrybių sukrauta!

Palieku jūros krantus ir atsi- 
randdu Trakuose. Kai ma
tau paslaptingus pilies griuvėsius 
ežero saloj ir Trakų miestą ant 
kranto, galiu suprasti, kodėl Mai
ronis, matydamas šitą gražų regi
nį, sakė:

— Kai tik važiuodamas regėjau 
Trakus,

Man verkė iš skausmo širdis.. .
Kiekvieno lietuvio noras yra ap

lankyti šią žavią istorinę vietą. 
Čia taip pat sąlygos įvairiausiam 
vandens sportui, ypač buriavimui. 
Ežeras turi 20 salelių ir yra ap
suptas didelių, žalių pušynų.

Ir vėl Maironis:
— Štai ir Vilnius ant kalvos, 
Graži sostinė Lietuvos!
Vilniaus miesto vaizdas 

yra nepaprastai didingas ir gra
žus. Apsuptas jis miškų ir kalnų 
kalnelių. Virš jo rūmų, bažnyčių, 
namų ir sodų šauna į dangų dau
gybė bikštų. Ant Gedimino kalno 
pilies griuvėsiai, o ant bokšto ple
vėsuoja trispalvė vėliava. Vilniuje 
yra tiek daug ir tokių įvairių pa
statų, kad būtų labai sunku juos 
čia suminėti.
Kauno miestas, nors ne 

toks gražus kaip Vilnius, man vi
sada įdomus, nes tai mano gim
tinė. Kauno pilies griuvėsiai, Ne
muno upė, rotušė, bažnyčios, rū
mai — visa tai taip gražu. Gra
žiausias tačiau ir įvairiose kny
gose sutinkamas pastatas yra Vy
tauto Didžiojo muziejus, prie ku
rio stovi Laisvės paminklas, čia 
ir Nežinomojo Kareivio kapas.

Tai taip iš senųjų paveikslų, tai 
Lietuva, kurią paliko mano tėvai 
ant rankų mane nešdami. Šian
dien ten, šeimininkaujant sveti
miems, daug kas pakito.

(Perkelta į 4 psl.)
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Jaunimo stovyklavimas
RAŠO: A. KRAUSAS

Mūsų bendruomenės laikrašty
je “Mūsų Pastogė” šiais metais 
pasirodė visa eilė straipsnių dau
giau ar mažiau liečiančių jauni
mo stovyklas. Matas Gailius savo 
straipsnyje “Svečiuose pas Syd- 
nėjaus Skautus” susižavi skautų 
stovykla, siūlo jas praplėsti, kad 
jos būtų “visų lietuviukų vasaros 
atostogų buveinė, kurioje jie būtų 
mokomi lituanistinių dalykų ir 
pratinami būti tais, kuriais jie 
yra.” Tam tikslui kviečia susirū
pinti Krašto Valdybą, Apylinkių 
Valdybas ir kitas lietuviškas orga
nizacijas. Jo nuomone platesnio 
masto stovyklos ne tik plėstų 
skautiškąsias idėjas, bet atliktų 
ir lietuviškųjų mokyklų funkci
jas, kad gerai organizuotai vado
vaujama vasaros stovykla galėtų 
turėti daugiau reikšmės lietuviš
kumo išlaikymo procesui, nei vi
sų metų savaitgalio mokykla.

J. R. savo straipsnyje “Jauni
mo Stovyklos” (“M.P. nr. 9) ra
gina pereiti nuo kalbų prie veiks
mų stovyklas organizuojant. Jo 
nuomone reikią sušaukti apylin
kių valdybų ir kitų organizacijų 
atstovų pasitarimą, kuriame smul
kiai būtų išdiskutuotas stovyklų 
reikalas. Paties stovyklos orga
nizavimo darbo turėtų imtis skau
tai, kitų organizacijų talkinami. 
Jis siūlo stovyklos vadovybei! 
skautų vadovus ir mokytojus. Kad 
stovyklos vadovybė galėtų ta pati 
išbūti iki stovyklavimo pabaigos, 
siūlo vadovams apmokėti jų ne
tektąjį uždarbį. Jaunimo sto
vyklas J. R. siūlo rengti skautų 
pavyzdžiu — gamtoje ir palapi
nėse.

J. Tautvydas savo ilgesniame 
straipsnyje “Vietinės sąlygos, so
lidarumas ir privatinė iniciaty
va” (“M.P.” nr. 11) vienahie 
straipsnio poskyry prisimena ir 
jaunimo stovyklas., siūlydamas 
vasaros stovyklas steigti nedel
siant. Jo nuomone tam nesąs tin
kamas valdinis kelias su organi- 
nizacijų pasitarimais. J. Tautvy
das siūlo stovyklaviečių proble
mą išspręsti steigiant bendrovę 
komerciniais pagrindais. Nupir
kus tinkamą vasarvietę už norma
lų atlyginimą galėtų joje pasto- 
vyklauti ir mūsų jaunimas.

A. Zubras savo straipsnyje

LIETUVA PAVEIKSLUOSE
(Atkelta iš 3 psl.)

DANUTĖ 
JOKŪBAUSKAITĖ

Sunku man įsivaizduoti Lietuvą 
niekados jos nemačius. Aš esu su
kūrusi jos vaizdą iš tėvelių pasa
kojimų ir iš paveikslų.

Lietuvos sostinė Vilnius man 
atrodo nelabai didelis, ramus 
miestas su daug gražių pastatų. 
Gražiausia bus, turbūt, šv. Onos 
bažnyčia — nedidelė, smulkutė 
lengvutė. Slaptingiausia tai Gedi
mino pilis; tiktai bokštas matosi 
virš medžių išlindęs.

Kauno miestas man gyviau at
rodo. Manyčiau jį esant daug di
desnį ir moderniškesnį už Vilnių. 
Įspūdingiausias pastatas Žemės 
bankas. Pats reikšmingiausias ta
čiau paminklas žuvusioms už Lie
tuvos laisvę.

Birštonas, Palanga, Alytus — 
tai gražiausios sava gamta vieto
vės Lietuvoje.

Kaimai ir kaimeliai, nors man 
ir svetimi, atrodo jaukūs ir vai
šingi. Prie kelio visados galima 
surasti kokią nors koplytėlę ar 
gražiai išpuoštą bei išpjaustytą 
kryžių. Laukai nors ir lygūs, ne
turi to monotoniškumo kaip Aus
tralijos dykumos bei avių ganyk
los. Kur nekur yra kalnelių, o at
šlaitės ir pakalnės priaugusios 
medžių ir žaluiriynų. Nežinau ko
dėl, bet man vis atrodo, kad Lie
tuvoje ir po žiemos sniegu gamta 
vis žalia.

Malonu būtų, kad galėčiau da
bar Lietuvoje vasaros metu įšok
ti į upelį ar ežerėlį ir pasipuškenti 
tyrame vandenėlyje, pasėdėti gra
žioje gamtoje ir pasiklausyti lie
tuviškų paukščių čiulbėjimo! 

“Skautų Stovyklos” (“M.P.” nr. 
12) nagrinėja skautiškų stovyklų 
apimtį, jų reikšmę, nepamiršda
mas pabrėžti ir jų reikšmės lie
tuviškumo išlaikymui ir lituanis
tikos dalykų mokymui. Jo nuomo
ne, gal vietinės mažesnio masto 
stovyklos yra reikšmingesnės jau
nimo ugdymui kaip didžiosios.

P. Pilka savo straipsnyje “Biz
nis ir pasitikėjimas (“M.P.” nr. 
18) taip pat prisimena ir apie 
stovyklas, dėl kurių nesutinka su 
J. Tautvydo nuomone. Jis užgiria 
privatinę iniciatyvą, bet yra nuo
monės, kad auklėjimo srityje ne
siderintų biznis su ideologija. 
Privačios vasaros stovyklos, jo 
nuomone, norėtų ir turėtų turėti 
iš to pelną. Toliau jis sako, “iš
laikyti vasaros stovykloje geras 
sąlygas, tinkamą personalą, ko- 
lorijomis gausų maistą ir iš to 
padaryti pelną, vaikų tėvams tai 
atseitų brangokai ir gausios šei
mos turėtų, nors ir nenorėdamos, 
nuo to atsisakyti”. P. Pilka ma
no, kad skautai, kurie iki šiol va
rė gilią vagą šioje srityje be jo
kios didesnės visuomenės para
mos, galėtų jaunimo stovyklavi
mą tinkamai praplėsti ir jį orga
nizuoti, jei visuomenė šį reika
lą tikrai suprastų ir paremtų. Jos 
paramos pagalba galėtų geriau 
įruošti stovyklavietes ir galėtų 
apmokėti vadovams prarastas 
darbo dienas. Savo straipsnį jis 
užbaigia teigdamas, kad skautai 
šį uždavinį atliktų tinkamiau, ne
gu bet kokia privataus pobūdžio 
stovyklavietė.

Mes visi turėsime pripažinti, 
kad jaunimo vasaros stovyklos yra 
nepaprastos reikšmės jaunimo ug
dymui ir lietuviškumo išlaikymui. 
Vyresnioji karta su dideliu rūpes
čiu ir širdgėla žiūri į jaunesnių
jų nutautėjimo vyksmą. Tam už
kirsti kelią visa eilė šio laikraš
čio bendradarbių iškėlė daug 
vertingų ir svarbių minčių tuo 
opiuoju klausimu. Mano nuomo
ne, tinkamiausias pasiūlymas yra 
P. Pilkos. Šiuo metu Australijo
je veikia skautų tuntai ar vieti- 
ninkijos Adelaidėje, Melburne, 
Sydnėjuje, Geelonge, Brisbanėje 
ir Perthe. Tų padalinių vadovybė 
yra suorganizavusi stovyklavimo 
inventorių, kasmet stovyklauja.

JONAS MEILIŪNAS
Niekad nebuvęs Lietuvoje, ne

galiu rašyti apie ją iš prisimini
mų. Ją pažįstu tik iš paveikslų. 
Matyti, kad Vilniuje yra daug 
bažnyčių. Stilius įvairus — rene
sansinis, barokinis ir gotiškas. 
Gražiausios bažnyčios man atro
do yra šv. Jono ir šv. Onos. Mies
tas tačiau Kaunas man geriau 
patinka, kur yra buvusi laikinoji’ 
Lietuvos sostinė. Kai žiūri į Kau
no nuotraukas, krinta į akis ryš
kus skirtumas tarp senojo ir nau
jojo miesto. Senamiestyje yra 
daug siaurų gatvių ir mažų na
mų, daugiausia be jokių kiemų. 
Šita miesto dalis, žinoma, senai 
statyta — Vytauto laikais jau na
mai čia buvo. Jo vardo ir bažny
čia prie Nemuno.

Naujoji. Kauno dalis kitokia: 
gražios, plačios gatvės su moder
niškais namais ir viešaisiais pas
tatais. Į akį krenta Kūno Kultū
ros, Žemės Ūkio rūmai, Lietuvos 
banko pastatas. Įspūdingiausias 
Vytauto Didžiojo muziejus, kur 
stovėjo Laisvės paminklas (dabar 
bolševikų komunistų nugriautas). 
Kaune yra ir gražių, senų baž
nyčių. Iš jų gražiausia yra netoli 
Kauno — Pažaislio vienuolyno 
bažnyčia, kuri buvo pastatyta 17 
šimtmetyje.

Vilniaus universitetas, kuris bu
vo įsteigtas 1579 metais, tuo laiku 
jėzuitų vedama akademija, taip 
pat susideda iš senesnių ir nau
jesnių pastatų: teologijos, filoso
fijos ir istorijos fakultetų pasta
tai yra senesni, gi medicinos ir 
chemijos naujesnės statybos. 

Skautų stovyklavimo praktika sie
kia per 50 metų. Lietuviškoji 
skautija turi jau taip pat prakti
kos šioje srityje per 40 metų. Ir 
iki šiol nebuvo girdėta, kad skau
tai nepriimtų į savo stovyklas ir 
neskautų. Žinoma, mūsų didžiau
sias rūpestis, kad kuo didesnis 
lietuviukų skaičius patektų į va
saros stovyklas. Tam reikalinga 
nuoširdžios bendruomenės para
mos. Skaitlingesnei stovyklai su
organizuoti reikalinga skautams 
turėti papildomo ' inventoriaus, 
(palapinių, virimo priemonių ir 
kit.). Gi stovyklavimas gamtoje, 
palapinėse yra žymiai pigesnis, 
bet patrauklesnis jaunimui. Laik
raščio bendradarbio J.R. siūlymui 
stovyklas rengti skautų pavyzdžiu 
— gamtoje ir palapinėse — visai 
pritariu. Įsigyti stovyklavietes su 
pastoviais pastatais brangiai, kai
nuotų, o iš kitos pusės toks po 
stogu stovyklavimas su tikromis 
lovomis, padengtais valgymui sta
lais ir kitokiais patogumais, pri
menančiais namų apystovas ir 
gerosios mamytės aprūpintas są
lygas, nustotų tikrojo stovyklavi
mo žavesio ir romantikos, nusto
tų patraukimo ir ugdomojo bei 
lavinamojo pobūdžio. Pagrindinis 
tikro stovyklavimo tikslas yra jau
nuolį lavinti, sudaryti lietuvišką 
aplinką, kurioje stovyklautojas 
pasidarytų tvirtesnio charakterio, 
geresniu lietuviu ir kuo daugiau 
suslauktų akstinų išlikti gyvu sa
vajai tautai.

,Jau artinasi vasaros stovyklavi
mo metas. Už pusmečio skautai 
įvairiose didesnėse vietovėse ruoš 
savo stovyklas. Atsižvelgiant į 
stovyklavimo nepaprastą reikšmę, 
paleiskime mūsų bendruomenėje 
šūkį: “Visi jaunesnieji lietuviukai 
į vasaros stovyklas!” Iki jų liko 
dar pusmetis, todėl Apylinkių 
Valdybos, o ypač jų Kultūros Ta
rybos, turėtų tam reikalui telkti 
lėšas, kad efektingiau galėtų pa
remti skautų pastangas suorgani
zuoti platesnio masto stovyklas. 

“Labai pagirtinas dalykas yra įsi
gijimas pastovių skautams stovyk
laviečių. Gražiu pavyzdžiu tam 
yra “Aušros” Tuntas Sydnėjuje, 
kur tokia stovyklavietė jau anks
čiau įsigyta ir šiais metais bai
giama įruošti platesnio masto 
stovyklavietė. Panašų žygį yra at
likę ir Melburne du dideli jauni
mo bičiuliai B. Zabiela ir s. A. 
Zubras. Būtų idealu, kad pana
šias stovyklavietes įsigytų ir kitų 
vietovių tuntai ir vietininkijos. 
Su laiku daugiau lėšų suorgani
zavus tokiose stovyklavietėse ga
lėtų uždaras patalpas pastatyti už 
neaugėtą kainą ir mūsų mažesnie
siems (paukštytėms ir vilkiu
kams ir kitiems nuo 7 iki 10 metų 
amžiaus). Tuo būdu būtų suteik
ta galimybė ir mūsų jauniausiam 
atžalynui vasarą pastovyklauti ir 
jiems atatinkamą programą iš
eiti — lavinimo ir lietuviškumo 
mokyklą.

Norėdamas turėti platesnį žvil
gį apie vasaros stovyklavimą ir 
stovyklavietes, susipažinau su 
krašto šeimininkų Viktorijos val
stybėje veikiančiomis stovykla
vietėmis. Jų yra čia 75. Pagal 
įrengimus ir teikiamas priemones 
jas galima suskirstyti į keturias 
rūšis: A, B, C, D. Pirmosios trys 
rūšys ABC stovyklavietės yra po 
stogu. A rūšis, kurių yra Vikto
rijoje 18, su visais patogumais ir 
patiestais stalais bei lovomis. B. 
stovyklaviečių, kurių yra 16, 
šiek tiek patogumų yra mažiau 
už pirmąsias. C rūšies stovykla
vietėse; kurių yra 20, patogumai 
yra labai riboti, bet svarbiausia 
jos turi- keletą pastatų. Ketvirtai 
rūšiai D priklauso nuosavos skau
tų ir kitų stovyklavietės, kurių 
stovyklautojai stovyklauja po at
viru dangum, palapinėse. Šias 
visas stovyklavietes yra įsigiję 
įvairios jaunimo organizacijos, 
kai kurios mokyklos bei religi
niai sambūriai. 21 stovyklavietę 
turi įsigijusi Australų Skautų Są
junga. Mokestis už stovyklavimą 
svyruoja nuo 2 šil. iki 1 svaro 
už dieną. Stovyklavietės su val
gyklomis, virtuvėmis ir miegamai
siais ima po 1 svarą nuo asmens 

parai. Būnant daugiau kaip tris 
dienas stovykloje duodama 10% 
nuolaida, pav. babtistų stovykla 
Lake Meran, metodistų misijos 
stovyklavietė “Clevedon”, Natio
nal Fittness Council Camp Mt. 
Evelyn, Church of England Re
treat House — Cheltenham ima 
po 1 svarą nuo stovyklautojo die
nai. Kai kurios organizacijos, šel
piančios jaunimą, sudaro sąlygas 
stovyklauti sumokant keletą penų 
dienai.

Mūsų skautų stovyklų organi
zatoriai ima vienam asmeniui už 
dieną apie 10 šil. mokesčio. Da
romos didelės nuolaidos stovy
klautojams, kurių stovyklauja 
daugiau kaip vienas iš šeimos. 
Mokestis taip apskaičiuojamas, 
kad stovyklautojai sočiai paval
gytų, būtų parūpintas transpor
tas ir padengtos būtinos stovyk
los išlaidos, nesiekiant jokio pel
no. Tad, jei ir atsirastų privačių 
stovyklaviečių mūsų bendruome
nėje, priabejoju, ar įstengtų gau
singesnių šeimų tėvai atsiųsti į 
stovyklavietes ir apmokėti po 1 
svarą nuo vaiko. Prieš privačių 
stovyklaviečių — vasarviečių, įsi
gijimą ir privačią iniciatyvą nie
ko neturiu prieš. Mūsų tautie
čiai turėtų veržtis į tokį biznį, 
bet jų klientais galėtų daugiau
siai būti tik suaugusieji, norėda
mi patogiai ir ištaigingiau ‘pra
leisti savas atostogas. Taip pat 
nebūtų peiktina, jei kuri organi
zacija ar kita kuri institucija 
ruoštų stovyklas jaunimui. Visas 
jaunimas nebūtų tikslu įtraukti į 
skautiškas eiles. Bet Skautų Są
junga, būdama nepolitinė organi
zacija, daugiausia mūsų jaunimo 
patraukia į savo eiles. O mums, 
esant tremty neskaitlingiems, la
bai svarbu nesiskirstyti, nesis- 
kaldyti. Kaip per krašto šeimi
ninkų, australų, skautų stovykla
vietes pereina žymioji dalis viso 
australiško jaunimo, taip, many
čiau, ir mūsų skautai galėtų tin
kamiausiai patarnauti vasaros 
stovyklą organizuojant ir neskau- 
tiškam jaunimui ir sudaryti pro
gos kiekvienam lietuviukui pas
tovyklauti vasaros metu, praleis
ti sveikai laiką gamtoje, išeiti 
skautišką — lituanistinę mokyk
lą. Lituanistiniems dalykams iš
eiti, jei kurioj vietovėje nepasi
taikytų iš skautų vadovų tarpo, 
reiktų pakviesti'lituanistą moky
toją stovyklon. Nesu nuomonės, 
kad stovykla visiškai atstotų sa
vaitgalio mokyklas. Bet stovyklo
je jaunimas nejučiomis, be prie
vartos, išmoksta naujų dainų, 
vaidina prie laužo ir sausesnieji 
dalykai mielau ir greičiau pasisa
vinami. '

PASIKALBĖJIMAS TRAUKINYJE
Vieną lynotą vakarą įsėdau 

Flinder stotyje į traukinį. Buvau 
pavargęs ir norėjau kuo greičiau 
grįžti namo. Į mano skyrių įlipo 
trys vyrai ir atsisėdo priešais. Iš 
aprangos sprendžiau, kad naujie
ji australai. Vienas jų buvo se
nokas, pražilęs ir apskuręs: du ki
ti niekuo ypatingai nesiskyrė — 
jų nepažintum antrą kartą suti
kęs. Traukinys pajudėjo. Senasis 
užsirūkė ir ėmė su draugais lietu
viškai kalbėtis. Aš nustebau, nes 
daugelį lietuvių pažįstu, šių gi 
nebuvau matęs jokiam lietuvių 
pobūvyje ar sueigoje.

— Jonai, mūsų jaunimas jau 
eina australų pėdomis. Tik pienui 
ant lūpų nudžiuvus, ima vesti.

— Turi galvoj naująją porą! 
O kas tau, seni! Tegu veda.

— Taigi, Jonai, tegu veda. Tik 
kad būtų kokio mokslo pasiekę, 
turėtų profesiją.

— Turi tėvus. Tie padės ant 
kojų atsistoti.

— Pažįsti, Vytai, tą 21 metų 
sukaktuvininkę?

— Kaipgi, ir pats ten buvau!
Dabar visi nutilo ir tik senasis 

paslaptingai pažvelgė į Vytautą. 
Ką jis manė, sunku buvo atspėti.

Po kiek laiko Vytautas kreipia
si į Joną:

— Buvai Aero klubo baliuje?
— Nebuvau.
Čia vėl senasis:
— Skaičiau laikraštyje. Sporti

ninkams, sako, geriau pavykę. 
Bet šie lietuviški baliai ima skys

ALAUŠAS

KELIONĖ I SNIEGYNUS 
t

Ir sumanė Džiugo tuntas 
Eiti tėvų pėdomis: 
Žiemos ugdė juos nakčia, 
Reik ištirt tat sniegas čia. 
Juodbėrėli, bėk pirmyn;
Kiems mergelės vis artyn! 
Vietoj žirgo karas čia, — 
Glausk seselę paslapčia!

Sumanyta, padaryta!
Vyčiai vykdo, planus kala, 
Renkas kalną, sniego balą. 
Viskas gerai apsvarstyta.

Ir parinko kalną, 
Visų kalnų augščiausią, 
Nuo Melburno arčiausią, 
Visų neprieinamiausią.

Baw Baw vardas abejingas, 
Bet lietuviams jis prasmingas. 
Nors pasiekti tikra bėda, — 
Šunkelėlis Bobon veda.

Vadai planus' studijuoja, 
Telefonais informuoja; 
Viskas smulkiai pramatyta, 
Nieks nelieka netvarkyta.

Pats tunteiva tarpe vyčių, 
Globot imsis ir sesyčių. 
Praus sniegučiu jas baltuoju, 
Tik nepykstant, bet geruoju.

Vakarot namuos lietuvių 
Ėmė rinktis skautų guvių: 
Prieš didingąją kelionę, 
Vyčių keliais eit panūdę, 
Tur budėti per naktelę.

Dar neauštant liepos rytui, 
Dar miglužei dengiant žemę, 
Sujudėjo, subruzdėjo 
Karai mūsų geradėjų.

Vyčių vadas atvažiavo, 
Mama jįjį atvairavo. _ 
Im skaičiuoti skautelius, 
Ir lydėjusius tėvelius. 
Keli netelpa į karus: 
Po velnių tuos integralus!

Ir sujudo, sujudėjo,' 
Karai mūsų vis rėmėjų. 
Tik dar trūksta ūkio vyčio, 
Vyčių visų vyriškiausio: 
Ratą keisti jam padėjo 
Trys seselės gegužėlės.

Tad, ateinančion vasaros sto
vyklon siųskime visus stovyklau
ti priaugusius savo vaikus. Tene- 
lieka nei vienas miestuose. Kad 
skautai galėtų juos visus stovyk
lon priimti, paremkime juos ne 
vien tik žodžiais, bet atverkime i 

tėti. Vienos dalies jaunimo nie
kur nebematyti. Pora jaunuolių 
dirba lietuviškam reikalui, todėl 
dar ir girdžiam lietuvišką balsą.

Čia Vytas:
— Taip, taip. Būrelis jaunuo

lių su keliais vyresniasiais tempia 
lietuvišką vežimą, o kiti tai ran
ka moja.

— Bet aš, Vytai, vistiek noriu, 
kad mano vaikai užaugtų lietu
viai. Tegul pasiseka tiems, kurie 
nori išlaikyti lietuvybę! Sakykit, 
kodėl lietuviai iš Australijos bė
ga į Ameriką arba į Kanadą?

Senasis:
— Mano, kad ten rojus.
— Bet, Petrai, iš rojaus neva

romas niekas nebėga! O turim 
jau visą būrį grįžusių!

— Jonai, ar tu leidai savo sū
nui važiuoti į sniegą pereitą šeš
tadienį ?

— Taip Vytai, bet gaila — jis 
sniego nematė. Mašina sugedo 
puškelyje.

— Kalbant apie sniegą, ką jūs. 
manot apie tą naują skautų tun
to adjutantą? Atrodo, kad atgys 
skautai, jeigu visi vadai stengsis 
atgaivinti juos. — Pasižiūrėk į 
Geelongą — ten iš nieko susikūrė 
skautai.

— Pasakykit, kas atsitiko su 
Jaunimo Kviesliu? — vėl senes
nysis tarė.

— Žinai Petrai, man atrodo, 
kad kai tie žurnalistai gavo pre
mijas, tai taip ir užsnūdo, šiais 
metais tik du Jaunimo Kvieslio

Pavėlavęs atskubėjo, 
Vyčių vadą pavežėjo. 
Tik ir vėl nelaimė nauja 
Ūkio vadą mus ištiko. 
Kam daužyti savo brolį, 
Jei sniegynai dar taip toli? 
Lik tat, broli, po velniais, 
Jei taip garsiai tu trankais! 
Mes važiuojam į sniegus, 
Mes negrįžtam į namus!

Bobos kalnan mums važiuojant, 
Dvasioms kelią mums pastojant, 
Rėmėjų mašinoms dardant, 
Vengardui purve maurojant, 
Skautams pėstute klampojast, 
Sesės Algiui ranka mojo, 
Už maudynes dėkavojo. 
Tuntininkas ir tunteiva 
Grįžo į austro užeivą.

Piktą dvasią jis įveikęs, 
Fordo dūšią pažadėjęs, 
Šaltkalvį talkon pakvietęs, 
Atšlubavo ūkio vadas, 
Viso ūkio pats vyriausias, > 
Visų vyčių pats seniausias, 
Ūkio viso vyriš'kiausias.

Tik dainelė dar nebaigta, 
Kalnai ūkio neįveikta. 
Jis neklauso patarimų, 
Patsai viską gerai žino. 
Ir įstrigo įklampojęs, 
Kalno Bobos nevaliojęs, 
Ūkio pats vyriausias vadas. 
Liko čia nakčia šnekėtis I 
Ir už griekus vis gailėtis, 
Karolėlis asistavo, 
Nes neklausė brolio savo. 
Tik ir vėl dvasia kalnų 
Pasgailėjo brolių gerų. 
Sėdę Fordan abu du, 
Skyles užkaišę purvu, i 
Grįžo prie brolių savų.

Patyrimo daugel gavę, 
Namo grįžom suvėlavę, 
Bobos kalno vos ragavę. 
Ūkio vadas ir vadeiva, 
Tuntininkas ir tunteiva, 
Tuntui narsiai vadovavo, 
Sniego tačiau neragavo, 
Išpraust seselių negavo.

plačiau ir savo pinigines, nes tai 
labai svarbus ir neapsakomos 
reikšmės reikalas. Tuo užtikrinsi
me savo bendruomenės ateitį ir 
paruošime mūsų jaunimą savo 
pavaduotojais, tautinės gyvybės 
išlaikyto jais.

numeriai buvo suredaguoti. O jie 
yra tie puslapiai, kurie man ge
riausiai patinka Mūsų Pastogėj.

— Aš jum pasakysiu, — įsiter
pė Vytas, — kas atsitiko su žur
nalistais. Man atrodo, kad jie visi 
studijuoja univeritete, o ten yra 
ir flirtologijos fakultetas. Į ji 
patekti gali visi: teorijos nerei
kia, o tik praktikos darbai. Ar ne
bus ir mūsų žurnalistai to fakul
teto keliais pasukę?

— Tegu ir taip, bet tegu para
šo apie savo naująsias studijas ir 
mums! — užbaigė tą klausimą 
žilasis bendrakeleivis.

Senasis ir vėl pradėjo:
— Girdėjau, kad vienas žurna

listų siekia karo mokslų. Tai vis 
žmonėms žudyti.

— Bet, Petrai, tu nesupranti. 
Mums vistiek reikės kariauti atei
nančiam kare. Reikia iš kalno bū
ti pasiruošusiam: žudimas žudi- 
mui nelygu. Karas kartais yra bū
tina pareiga.

Dabar ir Vytas prisidėjo:
— Neužmiršk, Petrai, kad vei

kia tarptautinė karo teisė, kuri 
draudžia žiaurumus ir baudžia nu
sikaltėlius.

Senasis į jį pažiūrėjo:
— Teisus bus laimėtojas, o pra

laimėtoją kars, kaip po šio karo.
— Tvarkoj! Aš sutinku su ta

vim, kad laimėtojas diktuoja tei
sę, bet kas bus, jeigu abu pra
laimės?

■ Aš tik tiek girdėjau, nes priva
žiavau savo stotį ir reikėjo išlipti. 
Trys lietuviai, besišnekučiuodami, 
važiavo toliau.

Keleivis
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MŪSŲ PASTOGĖ •

STALO TENISAS
Stalo tenise Varpas lengvai nu

gali Hakoa 10-1. Atrodo, kad lai
mėti turnyrą Varpas turi labai 
daug vilties. Ypatingai gerai žai
džia Mark, kuris dar nepralaimė
jo sei vieno seto. Laimėti setai: 
Mark 3, J. Kuncaitis 3, A. Balnio
nis 2, ir abu dvejetai: A. Balnio- 
nis-J. Kuncaitis, ir Mark — A. 
Balnionis.

STALO TENISAS

Stalo teniso turnyre Varpas 
susitiko su pajėgiausia turnyro 
komanda St. George. Mark pasi
rodė pajėgiausias ir laimi tris se
tus. A. Balnionis 2, J. Kuncaitis 
1 ir dvejetas: A. Balnionis — J. 
Kuncaitis 1. Rezultatas 7-4 Var
po naudai.

V.B.

IŠIMTINA 12” ILGIO GROJIMO PLOKŠTELE 
IŠ U.S.A.
Kaina £2.17.6.

MF.305. LIETUVIŲ DAINOS IR ŠOKIAI.
Piršlio Polka, Arė arė bernužėlis — Vai šėriau šėriau — 
Kubilas — Lakštingala negali čiulbėt — Per girią girelę 
— I mano kambarį seni draugai — Džigūnas — Tu svoteli 
— Koksai lengvas poilsėlis — Gaidys — Mano mergužėlė — 
Kas bernelio sumislyta? — Tu giružę — Aš atsikėliau anks
ti rytelį — Subatėlė.
Išpildyta žymiausią lietuvių Solistų, pritariant orkestrui.

Sydnėjuje
VĖL LAIMĖJO

S.L.S.K. “Kovo” šachmatinin
kai laimi dar vienas varžybas 
prieš Croydon-Concord Chess Club 
Sydnėjaus tarpklubinėse varžy
bos!.

Už “Kovo” komandą žaidė ir 
taškus laimėjo V. Patašius 1, V. 
Koženiauskas į, I. Veselovas 0, 
L. Liūgą 1 ir A. Dargužis 1.

V.A.

Adelaidėje
VYTIS I — NORTH ADELAIDE 

56-62 (24-33)
Jau beveik nusibodo vytiečių 

pralaimėjimai. Australų laikraš
čiai giria, kad vytiečiai žaidžia 
labai gerai, bet, atrodo, dedant 
daugiau pastangų galima buvo at
siekti daugiau laimėjimų. Jau ke
lintos rungtynės iš eilės pralai
mėta per paskutines tris minutes. 
Jeigu priešas pajėgia sumobilizuo
ti visas pajėgas laimėjimui, tai 
pasitempus mums galima tikrai 
visiškai priešininką paklupdyti. 
šj sykį silpnokai žaista pirmą pus- 
laikį, kai antrame puslaikyje vy
tiečiai žaidė nuostabiai gerai ir, 
palikus žaisti trims minutėms, pa
sivijo ir pralenkė priešą taškais. 
Čia kuvo sustota ir pakartotos 
tos pačios klaidos, kaip ir visuo
met Gumbys išeina su penkiomis 
baudomis ir dar uždirba techniš
ką, priešas tuo pasinaudoja ir 
laimi rungtynes. Kaip ir visuomet 
baudos mėtyta labai blogai. North 
komanda yra viena iš stipriausių 
australų komandų. Taškus pelnė: 
Lapšys 19 (labai gerai žaidė), 
Gumbys 16, Statnickas 9, Petkū- 
nas 7 ir Visockis 5.

VYTIS I MERGAIČIŲ — 
FALCONS 38-32 (17-11)

Pirmame rate prieš šią koman
dą buvo pralaimėta labai nelai
mingai vieno taško skirtumu, šį 
sykį merginos pasistengė atsiker
šyti ir laimėjo gana užtikrintai. 
Šis laimėjimas pastūmėjo jas 
aukštyn varžybų lentelėje ir da
bar mūsų merginos užima penk
tą vietą, kas, reikia skaityti, ga
na gerai. Visdėlto dedant dau
giau pastangų, galima būtų iškop
ti ir ligi ketveriukės. Taškai: M. 
Kelertaitė 17, Andriušytė* 7, Ki- 
tienė su Pečiulyte po 4 ir šiukš- 
terytė su D. Rądzevičiūte’ po 3.

STALO TENISAS
Vyrų I komanda, žaisdama su 

North Adelaide, pralaimėjo 4-7 
rezultatu. Susitikusi su Burnside 
komanda laimėjo 7-4.

Vyrų II komanda turėjo du 
pralaimėjimus su Motor Vehicles 
3-8 ir su Savings Bank 5-6 rezul
tatais.

★
Merginų I komanda laimėjo 

6-6 prieš Varsity merginas.
II merginų komanda triuški

nančiai nugalėjo Savings Bank 
žaidėjas 10-1.

Norman Memoriall komandai 
neatvykus, mūsų II-ji komanda 
užsirašė 11-0 rezultatą savo nau
dai be kovos. B.N.

Melburne
VARPAS-VYTIS — BUSINESS 

HOUSES 40-50
žaidimas gana permainingas, 

bet, nesant pastovaus gynimo prie 
Varpo-Vyties krepšio, įgalino 
priešą lengvai pelnytis taškus. Tai 
silpniausia Varpo-Vyties žaidimo 
vieta. Puslaikis baigiamas po 19 
abiem komandoms, bet antrasis 
kėlinys išaiškina laimėtoją. Ge
riausiai sužaidė A. Zenkevičius, 
pelnydamas 17 taškų. Kiti: V. 
Soha 8, O. Baltrušaitis 8, š. Ur
bonas 4, A. Jomantas 2 ir R. Bai- 
kauskas 1.

VARPAS (mot.) — DYNAMOS 
8-26

Varpo merginos pasirodė silp
nai: ypatingai kamuolio valdyme

ir driblinge. Nesiorentavimas 
aikštėje aiškiai matomas ir prie
šui nebuvo vargo laimėti šias 
rungtynes. Taškai: E. Jomantie- 
nė-Kleinaitytė 4, G. Kalvaitytė 4,’ 
A. Kalvaitytė, A. šilvaitė ir D. 
Urbonaitė 0.

VARPAS I — H.S.O. 64-41/
Nors H.S.O. žaidžia A klasės 

rezerve, bet komanda gana silp
noka, ypatingai puolime,, ir Var
pas lengvai laimi. Taškai: A. Vai- 
šutis 27, V. Soha 16, š. Urbonas 
15, A. Plečkauskas 6, J. Kuncai
tis ir O. Baltrušaitis 0.

VARPAS II — CHAMPION 
PRESS 25-17

Varpo komanda, turėdama 8 
žaidėjus, rungtynes veda pilnu 
pasitikėjimu, nors rezultatai ne
dideli, bet laimėta užtikrintai. 
Taškai: A. Jomantas 8, V. Kun
caitis 7, R. Vaišutis 4, R. Kaz
lauskas 4, L. Vaišutis 2, G. Gudei- 
ka, S. Gudeika ir G. žvinakis'0.

VARPAS I — MONTAQUE 
34-59

Varpo gynyba, kaip ir visuomet, 
labai bloga ir priešas, išvystęs di
desnį tempą, lengvai laimi. Taš
kai: V? Soha 19, G. žvinakis 7, 
O. Baltrušaitis 4, A. Jomantas 4, 
J. Kuncaitis ir Š. Urbonas 0.

VARPAS (mot.) — KAYSER 
26-12

Pirmame puslaikyje Varpas pa
sirodė gana silpnai, bet antram 
pereina į puolimą ir laimi užtik
rintai. Taškai: G. Kalvatytė 10, 
A. Lazutkaitė 7, A. Kalvaitytė 5,
D. Urbonaitė 2, A. Šilvaitė 2 ir
E. Jomantienė 0.

VARPAS I — RELIABLE 31-44
Nesant V. Sohos, Varpo gynimo 

visiškai nebuvo ir priešas, nors 
gana silpnas, bet rungtynes laimi 
lengvai. Taškai: Š. Urbonas 11, 
A. Plečkauskas 6, J. Kuncaitis 5, 
O. Baltrušaitis 4 ir A. Vaišutis 4.

VARPAS II — ST. VINCENTS 
34-22

Jauniai, padedami V. Kuncai- 
čio, dominuoja abiejuose puslan
kiuose ir rungtynes laimi užtik
rintai. Pastebėtinas blogas baudų 
mėtymas. Taškai: V. Kuncaitis 12, 
R. Kazlauskas 8, L. Vaišutis 6, 
G. Gudeika 5 ir R. Vaišutis 3.
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GARSŪS VISAME PASAULY,

BRANDY, 
VERMOUTH LIKERIAI

DABAR GAUNAMI IR AUSTRALIJOJ.

Tik ribotas skaičius šių plokštelių teturima ir jos gaunamos tik 
CARINIA, 18 Rawson Place, Sydney arba vietoje arba prašant iš
siųsti paštu.

PUIKI VIETINE ILGO GROJIMO - 
7” PLOKŠTELE

33-LPIZ. 5039. IŠ RYTŲ ŠALELĖS...
Sėjau rūtą — Kur bakūžė samanota — Sakė mane šiokią — 
Ne margi sakalėliai — Dul dul dūdelė — Pas močiutę au
gau — Apynėlis — Išauš pavasaris.
įdainuota ALICE STEPHENS CHORO.

ši plokštelė galima pirkti arba CARINIA arba kitose plokštelių par
duotuvėse. Užsisakant paštu, prašoma siųsti, plokštelių mokestį.I T t

t
I

I THE IMPERIAL |
KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS g 
Katoomba 523. [n

Be kitų įvairiausių vielinių ir užsieninių gėrimų pas. M. Petronį 
152 Liverpool Rd., Enfield, Sydney, tel. UJ 5727, jūs gausite 

ir Stock gaminius.

74 LURLINE STREET,

Tel:

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.

Savininkas Ed. Valevičius.
Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau
sioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna
vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping 
Centre, Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių.

Tarifas

Del

įskaitant butą, maistą ir patarnavimą £ 7.7.0 savaitei. B
Vaikams nuolaida. t

smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti. f

GERIAUSIA ESPRESSO KAVA

BAMBOO kavinėje
John Str., Cabramatta

Atidaryta ir sekmadienių popietėmis.
Kalbama vokiškai.

GERIAUSIOS RŪŠIES KONTINENTALINIAI 

DELIKATESAI pa.

N. & M. PEKIC
143 CABRAMATTA RD., CABRAMATTA.

(Prie kino teatro)

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

yra
BANK OF

NEW SOUTH WALES
y&HNNAMZ 1817 m.

TURTAS VIRŠIJA £500,000,000

Australijos seniausias ir didžiausias komercinis bankas 
teikia draugišką ir paslaugų patarnavimą virš 1,000 
skyriuose bei agentūrose kiekvienoje Australijos valsty
bėje, N. Zėlandijoje, Fiji, Papuoj, N. Gvinėjoj ir Lon
done.

Rąžyk ar atsilankyk artimiausiame Skyriuje ir 
paprašyk brošiūros “A Complete Banking Service”.

Jus maloniai priims —-

BANK OF 
NEW SOUTH WALES 

(ISCOHPORAIII1 IS SIV. SOUTH V.AUS WITH I.IMIIIH IISMI.IIVI

Bendras ir taupos 
skyriai

0 CABRAMATTOS DELIKATESŲ KRAUTUVĖS. s
| “RŪTA” |
0 (priešais geležinkelio stotį!) - y
$ nauji savininkai Jums žada

geriausius produktus ir malonų patarnavimą. j*
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Pigiausia

DELIKATESŲ IR MĖSOS GAMINIŲ 
PARDUOTUVĖ

ARTI KINO TEATRO CABRAMATTOJ

BAYPLA PTY. LTD.
Kalbama vokiškai ir kitomis kalbomis.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
' OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St,, 
Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall)

Tel. 62-2231

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip jpllai 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. Marya, N.S.W. 

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mea kalbame vokiškai.• ■ v

“■■‘"AV.W.V.V.W.W.'.'.W.'.'.'.W.V.V.’.W/AVAVAWi

4888:: MODERNIAUSI SPYRUOKLINIAI 
ČIUŽINIAI (MATRACAI)

galima gauti pas

lietuvius prekybininkus:
CABRA-VALE HOME 

FURNISHING,
88 John Str., 

Cabramatta. N.S.W, 
Tel. UB 2899'

“SLEEPMAKER”
ČIUŽINIAI YRA:

PATVARUS

PATOGŪS

ne. 
lios

yra prikimšti solidžiu sluogsniu apsčia- 
fibro medžiagos.

abi pusė. įvilktos j minkštą medvilnėsnes
pamušalą, kas leidžia maloniai išsimiegoti.

PUIKIOS IŠVAIZDOS kalu su apvaliais kampais.

Įvairių spalvų pasirinkimas, geriausios išsimokėjimo 
sąlygos, tautiečiams žymi nuolaida. Užsisakius pri
statoma visur, kur pageidaujama.

S
S
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MŪSŲ PASTOGE 1960 m. liepos 15 d.

HŪSŲ PASTOGĖ
BRISBANE ’

SAVANORIO TROBELĖJE
Mažas, kuklus ir senai staty

tas, dabar savanorio-kūrėjo gy
venamas, namelis. Stovi jis pri
siglaudęs uolėtoje gatvės atkran
tėje, pakepinamas saulės ir pasu
pamas vėjo. Kuklus jis tik iš lau
ko, bet didis vidaus gyventojais.

Lietuva, Lietuvos ir tik Lietu
vai — tai savanorio S. Riauto 
malda, darbai ir gyvenimas.

Visur jo būta, kol jėgos tarna
vo:

Savo laiku — jis Apyl. Vald. 
narys, jis pirmininkas, bažnyti
nio komiteto aktyvus pirminin
kas, Skautų tėvų komiteto narys 
ir energingas talkininkas visoje 
tautinėje veikloje.

Malonu ir įdomu pasikalbėti su 
kultūringu savanoriu ir jauku pa
sižmonėti jo trobelėje.

Senatvės dienoms praskaidrinti 
čia leidžiama prabilti ir radijui, 
nors vejama lauk klaikioji kaubo
jų muzika, tai skambiai radiogra
mai siūlant pragysti lietuviškai.

O iš jos į tavo ausį plaukia Mi
kulskio choro magiškosios melio- 
dijos, tavo nuotaiką kelia Jonu
šo įgroti žavingieji maršai, iš jos 
klausą žavi Dvariono Skambios 
tautinės dainos...

O jei nori grįžti į laiminguosius 
jaunystės laikus, tai ir vėl iš tos 
užburtosios dėželės sklinda Oren- 
to, Jakšto, Kutkausko ir kitų anų 
tėvynės dienų dainininkų pramo
ginė muzika.

Savanorio Riauto trobelėje pa
sidžiaugsi ir tos pat Brisbanės 
bendruomenės kitados veikusio 
“Dainos mėgėjų būrelio” (miš
raus choro) įdainuotom puikiom 
dainelėm, kurias plokštelėse įam
žino dainorių vadovai — Kl. Stan
kūnas ir Pr. Budrys, kurių pasi
šventimo ir geros valios užburti 
būrėsi dainoriai, repetavo ir sve
čiose salėse džiugino mūsų širdis.

Kuklioj trobelėj rasi ir dau
giau lietuviško turto, primenančio 
tau, mielasis tautieti, kad ne ban
ko knygutėj didybė, bet lietuviš
koj dvasioj ir širdy.

Ar daug mūsų tarpe tokių tro
belių?.. .

LIETUVIAI ŠVENTĖS EISENOJ
Šių metų Dievo Kūno procesi

joje (Brisbanės parodų aikštėje) 
dalyvavome svečio kun. Gaidelio 
S.J. vadovaujami.

Pirmoji — tautinė mūsų vėlia
va, asistuojama dviejų tautiniais 
drabužiais pasipuošusių mergai
čių ir dviejų jaunuolių — plaka
tų nešėjų, skelbė miniai, kad lie
tuvių tauta dar gyva ir mes — 
jos atstovai.

Mažų ■— baltų mergyčių neša
mas, gėlių žiedais vainikuotas, 
Kristaus paveikslas liudijo mūsų 
tautos ištikimybę Karalių — Ka
raliui.

Aušros Vartų Marijos vėliava, 
su išskėstais keturiais kaspinais, 
prilaikomais taut, apdarais apsi
rengusių moterų ir apsupta paly
dų vyrų, persikryžiavusių pečius 
plačiom trispalvėm juostom, sim
bolizavo, kad Vilniaus Aušros 
Vartai — jos šventovė.

Šiaip jau procesiją atstovavusių 
tautiečių gretos nebuvo skaitlin
gos, o tokiame didingame religi
niai — tautiniame parade, kuria
me dalyvavo ir pats Apaštališko
jo sosto delegatas, galėjome gau
siau pasirodyti.

Corinda* Povei*

ADELAIDE
PASIRODYMAI AUSTRALŲ 

VISUOMENEI ,
Tautinių šokių grupė, vadovau

jama p. B. Lapšienės, š.m. birže
lio 30 d. šoko tautinius šokius 
Adelaidės Miesto Rotušėj per 
Raudonijo Kryžiaus surengtą tau
tybių meno parodą, kurios pelnas 
skiriamas pasauliniam pabėgėlių 
fondui.

Lituania choras ir ta pati tau
tinių šokių grupė š.m. liepos 8 
d. rodėsi Tivolio Teatre per tau
tybių koncertą, kurio pelnas ski
riamas tam pačiam tikslui.

TAUTINĖS VĖLIAVOS 
PRIEŽIŪRA

Tautinę Vėliavą ligšiol globoja 
Apylinkės Valdyba, tačiau nese
niai įvykusiame visuomenininkų 
susirinkime, buvo iškeltas pasiū
lymas pavesti Tautinės Vėliavos 
globą Karių Ramovei, įpareigo
jant, kad Ramovė reikale parū
pintų Vėliavai garbės sargybą. 
Tikimasi, kad šį klausimą galuti
nai išspręs pasitarime abi suin
teresuotos institucijos.

NORIME PAREMTI 
KUN. DR. P. JATULIO DARIUS

Daugeliui mūsų žinoma, kad 
kun. dr. P. Jatulis, pasinaudoda
mas savo buvimu Vatikane ir Ro- 

moję, pasiryžo ir šį kartą atlikti 
didelį darbą savo tautai ir savo 
kraštui. Jis Vatikano archyvuose 
renka medžiagą būsimam dideliam 
veikalui apie krikščionybės pra
džią Lietuvoje. Jis gal yrą pir
masis lietuvis, kurio rankos lie
čia pinigais neįkainuojamus šalti
nius Vatikano archyvuose. Deja, 
tąja medžiaga galima pasinaudoti 
tiktai vietoje darant užrašus, rei
kalui esant, nuotraukas, bet ne
leidžiama iš ten nieko išsinešti bei 
pasiskolinti. Kun. Jatulis dabar 
yra nuolatinis lankytojas tų di
džiųjų senoviškų Vatikano skliau
tų, kuriuose sukrauti pasauliniai 
archyvų lobynai.

Šis jo darbas pasidarė jo gyve
nimo kasdieninis tikslas bei už
siėmimas, darbo jis turi labai ap
sčiai ir jo užteks gal metams ir 
daugiau vientik medžiagai surink
ta Taigi, gerb. kun. Jatulis, pa
sišventęs tam darbui, paaukoja 
bendram lietuvių reikalui ir savo 
gyvenimo patogumus ir jo būklė 
nėra lengva, nors jis niekam to 
nepasako. Tad kyla būtinas rei
kalas bent kukliai ir bent laiki
nai jį paremti, parenkant jam 
nors ir nedidelių lėšų.

Yra žinių, kad kai kurie vietos 
lietuvių laikas nuo laiko priva
čiai siunčia kun. daktarui kiek pa
ramos, bet tai neišsprendžia viso 
reikalo. Daugeliui mūsų tikriau
siai taip pat jau žinoma, kad Ade
laidėje prieš kurį laiką susidarė 
inicatorių grupė, norinti parinkti 
tam tikslui aukų. Ta grupė ėmėsi 
tos iniciatyvos dėl to, kad dauge
lis mūsų organizacijų užsiėmę sa
vo tiesioginiais darbais ir šiuo 
metu dar negalėtų imtis tos suma
nytos akcijos. Iniciatiriai užsi
mezgė kontaktą su Adelaidės Kul
tūros Fondu, kurio autoritetas, 
antspaudas bei lėšų rinkimo ir 
išsiuntimo kontrolė naudojami 
šiam tikslui. Taigi, Kultūros Fon
das drauge su tąja grupe kreipė
si į eilę žmonių-rinkėjų, prašyda
mi parinkti aukų.

Tenka aiškiai pabrėžti, kad šis 
lėšų rinkimas vykdomas išimtinai 
tikslu paremti jį užsibrėžtame 
darbe. Jeigu kas tikėtų paskleis
tiems gandams, kad aukos renka
mos kunigo dr. Jatulio “grąžini
mui” į Australiją ar į Adelaidę, 
tai tokie gandai neturi jokio pa
grindo. Žmonės negali tvarkyti 
jo gyvenimo ir jo paties planai 
ateičiai priklauso grynai jam ir 
taip pat jo Bažnytinei Vyriausy
bei.

Ta proga tenka pasakyti, kad 
Kultūros Fondo drauge su inicia
torių grupe yra numatyta siųsti 
kun. dr. Jatuliui 20 svarų kas 
mėnesį. Taigi, atrodo, n,et netek
tų dėti didelių pastangų, kad tok
sai sumanymas būtų įvykdomas. 
Atsižiūrint į mūsų visuomenės 
gausumą, tai nebūtų didelė naš
ta mums ir numatytas planas bū
tų įmanomas įvykdyti ir tada, jei
gu aukotojai skirtų, kad ir nedi
delę auką. Tokiu 'būdu nebūtų 
pakenkta taip pat ir savo Baž
nyčios, Lietuvių Namų bei kitų 
organizacijų reikalams vykdo
miems vajams. Prieš didesnį šiuo 
atveju naštos užkrovimą aukoto
jams daugelis mūsų būtų priešin
gas, o daugiausiai priešingas bū
tų pats kun. dr. Jatulis, kurio 
kuklumas ir savęs atsižadėjimas 
mums labai gerai žinomi. Tokiu 
būdu jam suteikta parama įga
lins jį patarnauti savo tautai di
džiu veikalu, kurio nauda bus 

sI
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GRACE BROS. SALĖJE, Sydnėjuje 
visai arti centrinės geležinkelio stoties
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SPAUDOS BALIUS
• šių metų Spaudos Baliaus salė nepa prastai puiki ir erdvi;
• Svečių automobilius saugos specialūs prižiūrėtojai;
• Parkavimo vieta saugi ir pakankama;
• Turtingąjį bufetą ir šiemet rengia Sydnėjaus Mot. Soc. Globos Draugija;
• Baliuje bus ypatinga ir nepaprasta programa;
• Gros dešimties žmonių muzikos kapela;
• Ir šiemet veiks tikrai pigus savas gėrimų bufetas;

IR VISI BALIAUS MALONUMAI TERASTUOS TIK VIENĄ SVARĄ.

Kadangi jau yra žinių, kad į š.m. Spaudos Balių rengiasi atvykti net tolimųjų Australi
jos apylinkių lietuviai, tai jau dabar Baliaus rengėjai prašo užsisakyti vietas. Pirmiau užsi
sakiusieji, gaus geriausius ir patogiausius staliukus.

Vieto* užsisakomo* telefonai*: Inž. Iz. Jonaitis— UL 6453, inž. Adomėnas—86 5431, 
Vyt. Simniškis — MX 2120, B. Stašionis — YX 9062, M. Petronis — UJ 5727 ir J. Vetei- 
kis — UB 3680.

u. RENGĖJAI

tūkstanteriopai didesnė už tą lai
kiną paramą.

Aukos, kaip kalbėta, bus ren
kamos Kultūros Fondo patvirtin
tais sąrašais. Be to, aukas galima 
siųsti ir šiais adresais: 1) p. A. 
Levickis, 7 Frederec St., Unley, 
S.A., 2) p. A. Maželis, 35 Light 
St., Thebarton, S.A.

(J. Bin-čiui)

IŠVYKO | EUROPĄ
Elektros inžinieriaus diplomą 

šiemet gavęs Vyt. Navakas šio
mis dienomis kartu su žmona iš
vyko šešių mėnesių atostoginei 
kelionei po Europą. Jaunieji lie
tuviai numato aplankyti Italiją, 
Austriją, Šveicariją, V. Vokieti
ją, Prancūziją, Belgją ir Angli
ją. Norėdamas praplėsti savo ži
nias, inž. V. Navakas aplankys vi
sa eilę modernių įmonių.

A.L.Ž.

BANKSTOWNAS
ATKASTAS “LOBIS"

Liepos 9 d. Bankstowno Liet. 
Savaitgalio Mokyklos Tėvų Komi
tetas surengė plačiajai visuome
nei pasilinksminimo vakarą Dai
navos salėje. Gaila tik, kad šiuo 
puikiu pobūviu negalėjo pasi
džiaugti didesnioji mūsų visuome
nės dalis.

Mūsų pobūvių rengėjai jau nuo 
seno dejuoja, kad esą Sydnėjuje 
trūksta lietuviškųjų meno pajė
gų, nes turimosios esančios per
krautos savo dažnu dalyvavimu. 
Tačiau, sprendžiant iš minimojo 
pobūvio, mes privalome prisipa
žinti, kad klydome, nes jame su
žibėjo iki šiol viešumai nesiro- 
džiusios tikrai pajėgios meninės 
pajėgos.

Šiuo kartu meninę programos 
dalį išpildė: duetu padainavę p.p. 
Belkienė ir Šiurkienė, puikiai pa
deklamavo Liuda Apinytė, vėl dai
navo — p.p. Apynienė ir Zigai- 
tienė, deklamavo — p. Šurkienė ir 
programą baigė darnus trio — p.p. 
Apynienė, Zigaitienė ir Zigaitis.

Klausytojai programos daly
viams nuoširdžiai plojo ir vis 
kvietė kartoti.

Pianinu akompanavo muz. A. 
Plūkas ir programą tvarkė — p. 
Genys. Savo eilėraščių dar paskai
tė B. Dulinskas.

Programos nalyviams padėkojo 
dr. A. Mauragis, prašydamas juos 
ir ateityje dalyvauti lietuviškoje 
scenoje.

Šokiams grojo plokštelių muzi
ka.

SYDNEJUS
SUDARYTA KULTŪROS 

TARYBA
Sydnėjaus Apylinkės valdybos 

iniciatyva sudaryta Kultūros Ta
ryba, kurios nariai pasiskirstė pa
reigomis sekančiai:

J. Kapočius — pirmininkas, K. 
Želvys — vice-pirmininkas ir sek
retorius, A. Kapočienė-Bernotai- 
tė — savaitgalio mokyklų reika
lams, Edv. Lašaitis ir V. Raulič- 
kis — įvairių kultūrinių pramo
gų bei paskaitų reikąlams.

Tarybos sekretoriaus adresas: 
451 Glebe Road, Glebe, Telef. 
darbo metu YX 1221, vakarais — 
UW 1024.

Sydnėjaus Apyl. Valdyba

AUKOS VASARIO 16 
GIMNAZIJAI

Prieš kurį laiką iš Vokietijos 
Krašto Valdybos esu gavęs aukų 
lapą Nr. 21 Vasario 16-tosios gim
nazijai sušelpti.

Pagal minėtą aukų lapą buvo 
surinkta viso £ 10.0.0 ir pinigai 
drauge su aukų lapo parašais jau 
persiųsta Vokietijos Krašto Val
dybai.

Atsiskaitymo dėliai čia pridedu 
aukotojų sąrašą:

Ulinskas Petras — 4 šil., Liugė 
A. — 2 šil., Blažinskas 10 šil., 
Janavičius V. 4 šil., Spitzer P. 
4 šil., Onuškevičius R. 1 šil., Šalū- 
ga A. 20 šil., Simniškis V. 20 šil., 
Šablevičius V. 10 šil., Valuckas 
L. 20 šil., Ilgūnas J. 10 šil., Kly- 
gis P. 5 šil., Barkauskas B. 10 
šil., Nagys P. 10 šil., J.P. & J. 
Kedžiai 25 šil. ir Bąltia Pty. Ltd. 
45 šil. Iš viso — £10.0.0.

Visiems aukojusiems didelis 
ačiū.

J.P. Kedy»

PAMALDOS
Liepos 24 d. bus tik vienos lie

tuviškos pamaldos Camperdowne 
12 vai., kurias atlaikys Tėvas L. 
Paltanavičius, nes būsiu išvykęs 
į Brisbanę. Kun. svečias klausys 
išpažinčių nuo 11,30 vai. prieš pa
maldas.

Liepos 31 d. pamaldos Went- 
worthville (vietoj ketvirto sekma
dienio) karmelitų bažn. 11 vai. 
15 min.

Liepos 31 d. St. Mary’s lietu
viams pamaldos St. Mary’s para
pijos bažn. 10 vai.

K.P.B.

SVECIAVAUS LATVIŲ 
NAMUOSE

Liepos 9 d. sydnėjiškiai latvių 
studentai surengė pabaltiečiams 
studentams vad. “beatnikų vaka
rą”.

Ta proga ir man pirmą kartą 
teko aplankyti mūsų brolių tau
tos įsigytuosius namus gražiame 
Strathfieldo priemiesty. Anksčiau 
tikrai didžiavaus mūsų “Daina
vos” sale Bankstowne, bet įžen
gęs į Sydnėjaus latvių namus, 
nurijau “pavydo seilę”.

Ten pat priėjęs prie manęs vie
nas mano prietelius ir sako:

— štai, matai, kuo gi jie už 
mus geresni, kad gali didžiuotis 
tokiu puikiu pastatu. Bet jie juk 
vieningesni...

Čia pacituotais bičiulio žodžiais 
nenoriu kurių užmetimų mūsiš
kiams daryti, nes tikiu įprasti- 
siu posakiu, kad žmogus iš savo 
klaidų mokosi. Tačiau ar nebūtų 
gražu, kad po visų praėjusių ne
sutarimų ir vis dėlto ambiciškų 
atsiekimų, pagaliau šaltai visi pa
galvotume ir išnagrinėtume gali
mybes įsigyti Sydnėjuje vienus 
gerus namus, vietoje dviejų vidu
tinių. Atrodo, kad niekada nėra 
vėlu reikalą persvarstyti ir suras
ti bendrą geresnę išeitį. 1

Šių metų pabaigoj,, kaip žino
me, iš visos Australijos suplauks 
lietuviai į Sydnėjų. Ir kur gi mes 
matysime savo koncertą ir teatro 
spektaklį? O gi puikioje latvių sa
lėje Strathfielde...

Studentų rengtasis vakaras bu
vo puikus, į kurį atsilankė kele
tas šimtų svečių. Jų tarpe matė
si beveik visi Sydnėjaus lietu
viai studentai. Atrodo, kad salės 
išdekoravimas buvo pareikalavęs 
daug darbo, bet to atpildui buvo 
priduota tipiškai “beatnikiška” 
nuotaika.

MELBURNAS
PADĖKA

Socialinės Globos Moterų Drau
gijos Melburne suruošto Joninių 
laužo 1960 m. birželio mėn. 25 d. 
Lietuvių Namuose, Thornbury, 12 
Francis Grove, proga, visiems 
talkininkams ir talkininkėms

S

o

t
i

8 
S

I

DOVANINIUS SIUNTINIUS
” — PAČIŲ PORUOTUS AR STANDARTINIUS —

SIŲSKITE 1 USSR PER FIRMĄ \

NYMAN & SCHULTZ
’ Ši firma veikia jau 100 metų Stockholme, Švedijoj ir dabar

*' atidarė savo skyrių Sydnėjuje, N.S.W.
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Prieš 20 metų įvykusiai Lietu

vos, Latvijos ir Estijos okupacijos 
ir prijungimo prie Sov. Sąjungos 
liūdnajai sukakčiai atžymėti, visi 
laisvajame pasaulyje išsiblaškę 
pabaltiečiai yra įpareigoti protes
tuoti prieš komunistinį žiaurumą 
jų tėvynėse ir paskleisti galimai 
daugiau žinių vietinės visuomenės 
tarpe apie žiaurųjį okupanto rė
žimą.

Vakar “M.P.” redakcija gavo 
iš Baltų Tarybos Amerikoje pir
mininko Vaclovo Sidzikausko šio 
turinio telegramą:

“Liepos 21-ji yra sovietinio me
lo, apgaulės ir Baltijos tautų va
lios klastojimo diena.

Baltijos Valstybių Laisvės Ta
ryba, griežčiausiai protestuodama 
prieš Sov. Sąjungos tęstinę agre
siją Baltijos respublikų atžvilgiu 
ir prieš jos ciniškas pastangas tai 
agresijai legalizuoti, 1960 metų 
liepos 21-ją dieną skelbia laisvų
jų lietuvių, latvių ir estų pro
testo — gedulo diena.

Tą dieną visi estai, latviai ir 
lietuviai yra kviečiami:

1. Susilaikyti nuo visų rūšių 
pasilinksminimų ;

2. Organizuoti specialia* pamal
das visų tikėjimų maldos namuo- 
*e;

3. Siųsti asmeninius ir kolekty
vinius protestus savo gyvenamo

Draugija reiškia nuoširdžiu padė
ką:

Ponui Gabui ir jojo padėjėjui 
p. Dimindavičiui — už gražią ir 
įdomiai pravestą laužo progra
mą, p. Morkūnui padainavusiam 
solo keletą jautrių dainelių, p. 
čižauskui su ponia ir p-lei Aud
ronei Lazutkaitei už gražiai pa
dainuotus tam vakarui pritaiky
tus kupletus, p. Vacbergui už va
dovavimą žaviam mažųjų chorui, 
p. Zubrui, supažindinusiam jau
nimą su Joninių papročiais ir pa
parčio žiedo reikšme;

Drąsuoliams — Algiui, Antanui 
ir Viktorui, neatlaikiusiems šmėk
lų gązdinimo ir laumių vilionių, 
visoms šmėkloms ir pabaisoms, 
kurios savo išdaigomis mūsų ma
žuosius juokino ir baugino;

P-nui Zabielai ir jojo padėjė
jams su savo orkestru gražiai 
linksminusiems svečius ir jauni
mą, p. Kuzmickui, parūpinusiam 
paparčių patalpoms ir laužui pa
puošti, o taip pat ir maisto pro
duktų, p.p. Balčiūnams už nesvai- 
giųjų gėrimų parūpinimą;

Mieloms talkininkėms, padėju
sioms vaišinti jaunimą ir svečius, 
— ponioms: Antanaitienei, čir- 
vinskienei, Elenutei, Jokūbaus- 
kienei, Klupšienei, Kybartienei, 
Matulionytei ir Olytei;

Aukojusioms šiam pobūviui py
ragus ponioms: Antanaitienei, 
Jokūbauskienei, Klupšienei, Ky
bartienei, Kazlauskienei, Meiliū- 
nienei, Mikailienei, Stankūnavi- 
čienei, Šnirienei, Vingienei, ir Ži- 
žienei, Rasai žyžytei, nuskynu
siai laimės paparčio žiedą, Drau
gija linki visokeriopos laimės.

Visiems, kurie prisidėjo vieno
kiu ar kitokiu būdu prie šio lau
žo ruošimo ir pasisekimo, nuošir
džiai dėkoju.

Socialinės Globos Moterų 
Draugijos Melburne

pirmininkė — V. Kuncaitienė
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DIENA
krašto vyriausybėms, prašant da
ryti žygių laisvei ir teisei atstaty
ti ir

4. Demonstruoti tautinių spal- 
vų ir tautinio herbo ženklelį su 
gedulo šydu.”

Telegramoje dar pažymėta, kad 
pilnas protestams ir demonstra
cijoms vykdyti tekstas esąs iš
siųstas oro paštu. Be to, prašoma 
apie šį Baltų Tarybos nusistaty
mą painformuoti Australijoj gy
venančius estus ir latvius.

“Mūsų Pastogės” redakcija pa
tyrė, kad Krašto Valdyba jau yra 
tuo reikalu susirišusi su latvių ir 
estų bendruomenėmis. Be to, 
Krašto Valdyba skubos keliu ruo
šia visą eilę memorandumų šiuo 
reikalu Australijos vyriausybės 
bei poltikos vadams ir Australijos 
spaudai.

Apie tai redakcija smulkiau pa
informuos Australijos lietuvių 
bendruomenę kitame “M.P.” nu
meryje.

Čia tik primintina Australijos 
lietuviškajai visuomenei, kad Bal
tų Tarybos pageidavimus privalė
tume vykdyti pilnutiniai. Mūsų 
pastangos Lietuvos laisvinimo rei
kalu šiuo metu, kai pasaulio pt- 
dėtis yra nepaprastai aštri, turi 
būti ypač suaktyvintos ir vienin
gos.

MELBURNO LIETUVIŲ 
KLUBO SUSIRINKIMAS

1960 m. liepos mėn. 30 d., šeš
tadienį, 4 vai. p.p., Lietuvių Na
muose, 12 Francis Gr. Thornbury, 
šaukiamas Melburno ( Lietuvių 
Klubo narių Metinis Susirinki
mas.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Sisirinkimo atidarymas; 2. 

1960-61 m. išrinktos Klubų Tary
bos paskelbimas; 3. Valdomųjų 
organų pranešimai: a. Tarybos 
pirmininko, b. Iždininko, c. Revi
zijos komisijos; 4. Paklausimai 
dėl pranešimų ir diskusijos; 5. 
Finansinės apyskaitos tvirtini 
mas; 6. Revizijos komisijos rin
kimas; 7. 1960-61 m. sąmatos pri
ėmimas; 8. Einamieji reikalai ir 
9. Sisirinkimo uždarymas.

Paskelbtu laiku nesusirinkus 
kvorumui, susirinkimas įvyks po 
pusės valandos, kuris bus teisėtas 
darbotvarkėje paskelbtiems klau
simams spręsti, nežiūrint daly
vaujančiųjų narių skaičius.

Tuoj po metinio susirinkimo, 
toje pačioje vietoje, šaukiamas 
Melburno Lietuvių Klubo narių

NEPAPRASTAS 
SUSIRINKIMĄ.

M.L.K. Statuto pakeitimui 
svarstyti. Remiantis M.L.K. Me
morandumo 4-tuoju punktu, bus 
svarstomas Statuto 41-jo para
grafo pakeitimas

iš “Taryba susideda iš pirmi- 
ninki, dviejų vice-pirmininkų, iž
dininko įr vienuolikos narių.”

į “Taryba susideda iš pirmi
ninko, dviejų vice-pirmininkų, iž
dininko ir trijų narių.”

Abiejuose susirinkimuose spren
džiamą balsą turi tik nario mo
kestį susimokėję Klubo nariai.

Visi Melburno lietuviai malo
niai kviečiami susirinkimuose da
lyvauti. Po susirinkimų bus pa
ruošta kavutė.

Melburno Liet. Klubo Taryba
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