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Sąlygos, kuriose lietuvių tautai 
tenka tęsti savo laisvės kovą, yra 
nepastovios ir nuolat iškelia nau
jų reikalavimų. Paskutiniuoju lai
ku tos sąlygos yra žymiai pasun
kėjusios. Priešas, pasinaudodamas 
tuo, kad Vakarai nėra ligi šiol su
darę savo aiškios politinės veiklos 
programos, savo ofensyvinius žy
gius išplėtė, juos suintensyvino. 
Šiandien nėra srities, kur komu
nistai laikytųsi nuošaliai. Visur jie 
veržiasi, stengdamiesi primesti sa
vo tikslus, sistemą, pasikasti po 
nustatytos tvarkos pamatais ir ap
juodinti laisvės šalininkus. Vilniaus 
ir Maskvos radijo stotys yra įsi- 
Vedusios kasdienines šmeižto pro
gramas. Jos taikomos VLIKo, AL- 
To ir kitų laisvųjų lietuvių orga
nizacijų veikėjams niekinti. Ko
munistinė spauda, leidžiama JAV 
(turiu galvoje “Laisvę” ir “Vil
nį”) ir okupuotoje Lietuvoje, uo
liai talkininkauja Maskvai. Jų po
litinė linija ir uždaviniai yra sude
rinti. Ko “Tiesa” ir “Sovietskaja 
Litva” negali perduoti Amerikos 
lietuviams, nes jie to komunisti
nio šlamšto neskaito, tuos užda
vinius atlika čionykštė komunisti
nė spauda.

Savo planams įgyvendinti Sovie
tų Sąjunga yra specialiai suda
riusi Laos, Kubos, dabar vėl Va
karų Berlyno problemas ir šukė! u 
si maišaties Kongo respublikoje. 
Nemaža kaltės turėtų prisiimti 
Vakarai, kurie leido Sovietams 
šias painiavas sudaryti.

Maskva šiandien nebekreipia dė
mesio į Vašingtono ir kitų Vaka
riečių įspėjimus, nes ji jaučiasi 
pakankamai pajėgi diktuoti ki
tiems savo valią. Negana to, dėl 
ryžto stokos pritaikyti Sovietams 
sankcijas, Maskva nebesiskaito su 
jokiomis Jungtinių Tautų rezoliu-l

cijomis, nutarimais ir net anks
čiau pasirašytomis sutartimis. Re
bus sic stantibus yra šiandieninis 
Sovietų dėsnis. Jie vykdo sutar
tis tik tiek, kiek jos jiems naudin
gos. Tuo pat metu tačiau Maskva 
reikalauja, kad Vakarai vykdytų 
visas savo sutartis. Akivaizdoje 
tokios Sovietų Sąjungos laikyse
nos Vakarai turėtų suspenduoti 
visus savo susitarimus su Sovietų 
Sąjunga, nutraukti diplomatinius, 
kultūrinius ir ūkinius santykius ir 
tuomi parodyti, ko Sovietų Sąjun
ga susilauktų, jei laisvasis pasau
lis pradėtų panašiai elgtis kaip 
Sovietai. Toks Vakarų posūkis ne
kainuotų nė vieno šūvio, o būtų 
Sovietams pavojingesnis, negu in
tensyvus laisvojo pasaulio ginkla- 
vimasis.

Nepaisant savo reikalo stipriau 
reaguoti prieš Sovietus, Vakarai, 
deja, tebetęsia klasikinių diploma
tinių santykių su Maskva politiką. 
Užmirštama dargi, kad komunis
tai siekia sunaikinti visa, kas va
kariečiui yra svarbu — laisvė ir 
tautinės bei moralinės vertybės.

Kai kas mūsiškių, nuvertindamas 
lietuvių tautos atsparumo pajėgu
mą, jos tikėjimą laisve, pradeda 
dargi kelti abejonių dėl Lietuvos 
nepriklausomybės prasmingumo ir 
ima siūlyti svarstyti sovietinės 
vergijos pozityvius padarinius, lyg 
tokie būtų. Vienu tariamai teigia
mu reiškiniu esančius Maskvos 
pastangos kurti Lietuvoje tam tik
ras pramonės šakas, kurių anks
čiau krašte nebuvo. Pamirštama
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tačiau, kad tos įmonės steigiamos 
grynai sovietinės ekspansijos ir 
rusinimo sumetimais. Joms nėra 
Lietuvoje žaliavos, nei reikalingų 
specialistų, nei, pagaliau, rinkos. 
Žaliava ir specialistai įvežami, ga
miniai išvežami, o atgabenti rusai 
pasilieka.

Tie patys originalumo ieškoto
jai, žiūrėdami į šį liūdną faktą 
užmerktomis akimis, perša disku
tuoti ateities pastovių saitų su So
vietų Sąjunga klausimą. Ten esan
čios plačios rinkos ir gausūs žalia
vų, energijos šaltiniai, kuriais yra 
palaikomos kai kurios dabartinės 
Lietuvos pramonės įmonės, čia vėl 
pamirštama, kad ne kitokie buvo 
Lietuvos ūkiniai saitai su caristi- 
ne Rusija, bet juos nutraukusi 
Lietuva netiktai nežlugo, priešin
gai, per trumpą nepriklausomybės 
laiką padarė tokią pažangą, su 
kurios augimo tempu Sovietų Są
junga negali nė iš tolo lygintis. 
Tai buvo laisvės laimėjimas. Tuo 
tarpu, kai sovietinis despotizmas, 
komunistiniai orientuota ir politi
niams Kremliaus tikslams tarnau
janti Sovietų techniškoji civiliza
cija pavergė mūsų, kaip ir visos 
Rytų Europos, žmones, ir sunieki
no jų asmenybes bei dvasines ver
tybes.

Vakarai, vieton pasipriešinę to
kiam Sovietų nusikaltimui, faktiš
kai tebepropaguoja sulaikymo po
litiką. Tai, be abejo, leidžia So
vietams stiprintis toliau okupuo
tuose kraštuose ir stabilizuoti ten 
status quo. Tiesa, Vakarai yra pa

reiškę, kad jie esamojo status 
quo Europoje nelaiko pastoviu. Iš 
tikrųjų tačiau yra kitaip. Taip 
Prancūzijai, taip Anglijai, taip, 
žinoma, ir sovietiniams vokiečių 
kaimynams dabartinis Europos sta
tus quo su suskaldyta Vokietija 
yra priimtinas. Padalinta Vokieti
ja yra silpnesnė ir nepajėgi reikš
ti revendikacijų j prarastas že
mes ir sudaryti kitokių saugumo 
problemų.

Šalia savo pagrindinių reikala
vimų, kad Sovietai pasitrauktų iš 
Lietuvos, turime prašyti ir reika
lauti, kad Vakarai, nieko nedel
siant, pereitų į diplomatinę ofen
zyvą ir pareikalautų, kad Sovietai 
grąžintų pavergtosioms tautoms, 
taigi ir Lietuvai, jų laisvo apsi
sprendimo teises. Toks Vakarų 
pajudėjimas būtų jiems patiems 
naudingas. Tai suteiktų jiems ini
ciatyvos pirmumą ir bent dalinai 
atstatytų politinę lygsvarą, nuo 
kurios žymia dalimi pareina sau
gumas ir taikos laidavimas. Tam 
atsiekti neužtenka išlaikyti Vaka
rų Berlyną, Pietų Korėją, Pietų 
Vietnamą ir Kongo laisvais-------
reikia, kad visi pavergtieji kraštai 
atgautų laisvę.

Perdaug laiko paerikalautų vi
sus Sovietų vergų imperijos prie
spaudos metodus išvardinti. Jų 
yra viešų ir slaptų. Juos reikia 
kelti aikštėn ir išryškinti jų pavo
jų ir kenksmingumą. Tolygiai 
reiktų pabrėžti, kad kas beįvyktų 
Azijoje, Afrikoje ar net Pietų 
Amerikoje, Europa, taigi ir Lietu-

KARO DEBESYS TIRŠTĖJA

va, pasiliks lemianti arena, kur 
laisvės jėgos turės įveikti komu
nistinę tironiją — arba žūsime 
visi.

Netenka stebėtis, kad Lietuvoje 
šiuo metu daugiau yra jaučiamas 
sovietinis kumštis, grasinimai ir 
šantažas, ką laisvasis pasaulis tu
rėtų nedelsiant pasmerkti ir ati
tinkamai reaguoti. Pirmon galvon 
reikėtų, kad Vakarai stipriau pa
remtų mūsų visų laisvės pastangas 
nepasiduoti sovietiniam terorui, iš
likti ir sulaukti laisvės rytojų. Va
karai taip pat turėtų iškelti pa
vergtųjų bylą Jungtinėse Tautose 
ir kitokiuose tarptautiniuose pasi
tarimuose ar derybose. Tai dary
dami, jie lengviau pasiektų spau
dimo galios išlyginimo, kuri šian
dien krypsta ne jų naudai. Savo 
energija ir ofenzyviniais žygiais 
Vakarai suduotų smūgį sovietų pa
sigyrimams apie jų galiose augimą 
ir komunistinės sistemos pranašu
mą.

VLIKas darė, ką galėdamas, šia 
prasme. Yra stiprinamos radijo 
programos ir dauginami informaci
jos leidiniai įvairiomis kalbomis, 
kuriais atskleidžiama visa sovieti
nė klasta ir Maskvos kėslai lais
vajam pasauliui pavergti.

šiam didžiuliam darbui reikia 
nemaža jėgų ir lėšų. Esame dėkin
gi už ligi šiol suteiktą paramą. 
Tačiau jos reikia daugiau. Visi esa
me šaltojo karo dalyviai, visi pri
valome tolygiai bendradarbiauti ir 
vieni kitiems padėti Lietuvos lais
vės labui.

1 Šiandieną vakariečiai įteikė so
vietams kietą notą dėl Berlyno. 
Amerikos notoje yra aiškiai pa
sakyta, kad sovietų kėslai prieš 
Berlyno laisvę būsią karo prie
žastimi. Anglija ir Prancūzija pa
siuntė panašaus turinio notas. 
Notų turinį patvirtino ir kitos 
NATO valstybės.

įdomus čia Amerikos teisingu
mo ministerio, prezidento brolio, 
jaunojo Robert Kennedy New- 
porte, Virginijoj, pareiškimas, 
kad Sov. Rusija neapsiriktų įver
tindama Amerikos galybę, nes 
panaši klaida, kokią antrojo pa
saulinio karo metu padaręs Hit
leris, galinti privesti prie šimtų 
milijonų gyventojų sunaikinimo 
ir galutinio agresoriaus pralaimė
jimo, prikergiant jam karo nusi
kaltėlio atsakomybę.

Būdinga čia, kad Amerikos 
prez. J. Kennedy kaip tik šią ne
paprastos politinės padėties aki
mirką paskelbė Pavergtųjų Tau
tų savaitę, ragindamas Amerikos 
gyventojus imtis efektyvių žygių 
išlaisvinti sovietais pavergtąsias 
Rytų Europos Valstybes.

Vakariečių spauda, atrodo, šį 
kartą yra kieta ir vieninga Sov. 
Sąjungos atžvilgiu ir reikia ma
nyti, kad Chruščiovo ir jo valdi
nių žygiai, kuriuos jie lydi van
denilinių ginklų grėsmės baugi
nimais, jau artimoje ateityje gali 
susilaukti ginkluoto Vakarų de
mokratijų pasipriešinimo.

Amerikoj ruošiamasi mobili
zacijai, kad atremtų Sovietijos 
armijų svorį.

Jau baigiasi antra dešimtis me
tų, kai mes paskutinį kartą žvel
gėme į Kauną. Karo siaubas sekė 
mūsų pėdomis, ugnis ir dūmai už
stojo mūsų žvilgsnį, visokeriopo 
naikinimo banga ritosi per Lietu
vą. Ir Kaunas liko toli, toli.

Bet Kaunas, tas šimtmečiais 
kurtas mozaikos paveikslas, įs
praustas puikiuose Nemuno ir Ne
ries upių ir jų žaliuojančių pa
krančių rėmuose, tebestovi mūsų 
akyse. Mes savo dvasios akimis 
matome jį tolimų amžių glūdumo
se, peržvelgiame jo likimo kaita
liojimųsi ligi pastarųjų laikų ir 
pagaliau suklestėjimą nepriklauso
mybės laikotarpyje. Caro okupa
cijos laiku, priglušintas kaip pa
sienio tvirtovės miestas, jis ne
tenka savo gyvastingumo. Bet už
tat prarastą laiką sengiasi išly
ginti okupacijos varžtams trūkus. 
Puošiasi Kaunas kaip gražuolė, 
rengdamasi į žmones. Nyksta maži 
nameliai, pasikeičia gatvės, ir kon- 
kė, praeities simbolis, liaujas kul
niavus. Dygsta puošnūs rūmai — 
mokslo, meno, religinio, ūkinio, 
politinio gyvenimo institucijos; 
naujos alėjos, parkai, poilsio ir 
pramogų vietos. Juk Kaunas — 
laikinoji Lietuvos sostinė.

Mes esame liudininkai to nuos
tabaus Kauno atsijauninimo ir iš- 
sipuošimo. Mes patys vienokiu ar 
kitokiu būdu esame buvę su Kau
nu surišti — ar jame mokėmės, ar 
dirbome ar šiaip laikas nuo laiko 
lankėmės. Ir todėl, nors dabar toii 
esame nuo jo, dažnokai į jį mū
sų mintys skrenda.

Manome, kad šios žinios bus 
vaizdžios ir autentiškos.

Jei, pavyzdžiui, vyktume trau
kiniu nuo Kybartų, tai visų pirma 
pasigestume žaliojo tilto. Jis, 

drauge su kitais trimis Kauno til
tais, besitraukiančių vokiečių bu
vo susprogdintas. Dabar jisai, kaip 
ir visi kiti tiltai, jau atstatytas, 
tačiau savo išvaizda skirtingas nuo 
buvusio. Taip pat ir geležinkelio 
stotis buvo susprogdinta. 1952 m. 
atstatytoji yra kiek didesnė ir vi
sai skirtingos išvaizdos. Išėję iš 
geležinkelio stoties pasukime Vy
tauto prospektu (dabar vad. Leni
no prospektu) į miesto pusę, šio
je gatvėje yra keli stambesni na
mai naujai pastatyti, bet apskritai 
ji daug kuo nesiskiria nuo anks
čiau buvusios. Tik Kauno kapai 
padarytų šiurpų įspūdį — tai kim- 
synas. Išrankiojus dalį palaidotų
jų kaulų, čia būsiąs įrengtas par
kas.

Geriausia Kauno žemąją dalį 
stebėti iš Vytauto parko. Bet pir
miausia pats parkas. Jis beveik 
nepasikeitęs, išskiriant tai, kad 
viename jo kampe įrengta vaikams 
pramogų vieta — karuselė, žirge
liai, sūpynės, o kitoj vietoj per
nai pastatytas poetui Montvilai 
paminklas. Tas paminklas betgi to
kioj tankmėj, kad beveik nemato
mas. Žvelgiant žemyn — rodos 
viskas taip pat kaip kitados: visą 
žemumą dominuoja Įgulos bažny
čios kupolas. Tačiau geriau įsižiū
rėję pastebėtume ir atmainų: nėra 
anų dviejų radijo stiebų, jų vieto
je keli žemesni, kitokios išvaizdos. 
Toliau, Nemuno krantinė tarp 
Maironio ir Daukanto gatvių už
statyta penkiaaukščiais namais. 
Mickevičiaus gatvė, tarp Duone
laičio ir Putvinskio (dabar Salo
mėjos Neries) gatvių, kur buvo 
čiuožykla ir vad. Mickevičiaus na
melis, dabar užstatyta keturiaukš- 
čiais namais. Yra keletas naujų 
stambių namų Laisvės Alėjoj (da-

ŽVILGSNIS Į KAUNĄ
bar'— Stalino prospekte). Hori
zonte pasigestume Fizikos Chemi
jos instituto rūmų — jie karo me
tu visai sugriauti.

Apžvelgę Kauno žemumą iš Vy
tauto Parko leiskimės į miestą. 
Pirmoj eilėj mūsų žingsniai kryp
tų į Vytauto Didžiojo karo mu
ziejų, prie Nežinomo Kareivio ka
po. Priėję Vienybės aikštę (dabar 
— Juliaus Janonio) mes nerastu
me elektros stoties, Vailokaičių 
aukštųjų namų. Karo metu ir 
elektros stotis, ii* Vailokaičių na
mai sugriauti, o nuvalyti sklypai 
apsodinti medeliais.

Karo muziejaus pastatas, žvel
giant iš toliau, mums būtų pažįs
tamas ir toks pats kaip seniau. 
Karo metu jis nenukentėjo, tik 
langų stiklai vietomis išbyrėjo. Jų 
kai kur ir dabar dar nėra, lento
mis užkalinėta. Tačiau įžengę į 
muziejaus sodelį mes čia jau daug 
ko pasigestume: nėra Laisvės sta
tulos, o centrinio akmeninio pa
minklo ir Nežinomo Kareivio ka
po vietoje rastume masyvinį Fe
likso Dzeržinskio, pirmojo bolše
vikų čekos viršininko paminklą. 
Priešais šį paminklą, kitame sode
lio gale — toks pat masyvus bron
zinis paminklas Vincui Mickevi
čiui — Kapsukui. Antrame sode
lyje tebėra knygnešio ir sėjančio 
valstiečio statulos. Ten palaidota 
ir Salomėja Neris, o ant jos kapo 
pastatyta natūralaus dydžio, jos 
pačios vyra pagaminta, velionės 
statula.

Dabar — į Žaliąjį Kalną. Funi
kulierius vis tebekrypuoja aukš
tyn ir žemyn. Išlipus iš jo tuojau 
krenta į akis prie buv. statomos 
Prisikėlimo bažnyčios esančiame 
dideliame sklype, net iki Savano
rių prospekto (dabar — Raudono
sios Armijos prosp.) pastatytas 
didelis radijo fabrikas. Į šio fabri
ko pastatų skaičių įjungta ir pati 
nebaigtoji bažnyčia. Einant Sava
norių prospektu matyti gana daug, 
ypač gatvių sankryžose, didelių, 
4 — 5 aukštų namų, įmonių, fab
rikų, kombinatų. Prie didžiųjįj 
klinikų dabar išsistatęs ištisas 
miestas. Didelė statyba vyksta prie 
kelio j Petrašiūnus (Tunelio gat
vėj) ir patys Petrašiūnai su Kau
nu jau susijungę.

Ąžuolynas tebėra mažai pasi
keitęs: kai kurie kampeliai jau
nais medeliais apsodinti, išvesta 
naujų takelių, pagerintas jų susi
dėvėjęs paviršius. Kūno Kultūros 
rūmuose dabar veikia Kūno Kul
tūros institutas, tebėra ta pati 
sporto halė ir stadijonas. Tik prie
šais Kūno Kultūros rūmus, kur 
seniau buvo teniso aikštelės, da
bar įrengtas atviras krepšinio ir 
kitų sporto šakų stadijonas.

Mickevičiaus slėnis dabar gero
kai užmirštas: jis atsidūręs zoo
logijos sodo ribose, aptvertas ir 
viduje dar pusiau pertvertas. Ma
žai žmonių lankomas, nors zoologi
nių eksponatų šiek tiek yra: pora 
liūtų (peniai ir šiemet liūtė po tris 
liūčiukus atsivedė), tigrų, leopar

dų, vienas kupranugaris, rudų, 
juodų, baltų meškų beždžionių ir 
nemaža kitokių žvėrelių. Yra ne
maža ir paukščių.

Svarbiausias Kauno apylinkių 
pakitimas — tai Kauno hidroelekt
rinė stotis, pastatyta prie Petra
šiūnų, netoli .Pažaislio. Užtvenkto 
Nemuno vanduo pakeltas apie 10 
m. ir suka 4 turbinas. Tai netaip 
jau galinga elektrinė, bet gana 
impozantiškai atrodo. Užtvenkti 
vandens sudaro platoką užtvanką, 
vad Kauno jūrą, kurios vandens 
pakilimas jaučiamas net Birštone. 
Pažaislis atsidūrė pusiausalyje. 
(Pats Pažaislis dabar laikomas 
architektūros ir dailės paminklu, 
restauruotas ir yra vienas iš lan
komųjų vietų). Jūros krantai da
bar apsodinami medžiais, sudaro 
labai didingą vaizdą.

Kaip mūsų spaudoje buvo rašy
ta (M.P. 23 nr.) Vytauto Didžio
jo universiteto Kaune nebėra. Bst 
jį panaikinus, buv. fakultetų ba
zėje suformuotos kelios aukštosios 
mokyklos. Pasidairykime, kur kuri 
tų mokyklų šiuo metu prisiglau
džia.

Medicinos Institutas dirba buv. 
Vytauto Didžiojo universiteto me
dicinos fakulteto rūmuose (Mic
kevičiaus gatvėje). Prie šių rūmų, 
viduje pertvarkius, prijungta buv. 
Draudimo Draugijos “Lietuva” rū
mai. Politechnikos Institutas pri
siglaudęs abejuose Vyt. D. univer
siteto rūmuose (kampas Donelai
čio ir Gedimino gatvių ir Micke
vičiaus g.) ir dar užima buv. Že
mės Banko rūmus (prie Vienybės 
a.), senuosius Rotušės (Baltosios 
Gulbės) ir buv. Krašto Aps. Min. 
tyrimų laboratoriją netoli Micke
vičiaus slėnio, žemės ūkio akade
mija dirba buv. Žemės Ūkio Min. 

rūmuose (Mickevičiaus g.). Bet Ši 
vieta yra tik laikina, nes atitin
kami pastatai, tyrimo stotys, stu
dentams bendrabučiai ir profeso
riams patalpos statoma Noreikiš
kių dvaro centre (už Aleksoto). 
Veterinarijos Inst. ten pat, kur 
seniau, Vilijampolėj, o Kūno Kul
tūros Ins. — buv. Kūno K. Rū
muose.

Taigi Kaunas, nors eilė pasta
rųjų audringų metų ir daug ką 
veide pakeitė, vistiek liktų mūsų 
atpažintas iš pirmo žvilgsnio. Ba
zilika, Vytauto bažnyčia, senosios 
pilies griuvėsiai, kiti tolesnės ir 
artesnės praeities statybiniai pa
minklai, rymą ant senelio Nemu
no ir gražuolės Neries krantų, by
lotų mums, kad čia tas pats Kau
nas, senas, bet vis jaunėjus Kau
nas.

O kaip žmonės? Pažvelgę ir šen 
ir ten plaukiančią minią, be abejo, 
pamatytume nemaža ir svetimų, 
nelietuviškų veidų. Kaip javų lau
ke piktžolių. Mūsų žvilgsnio, grei
čiausia, neišvengtų kūtvėliškos bū
tybės — tai jų prašmatnybės ka- 
tiušos. Visokių jų yra: komandi- 
rų, tarnautojų, įvairiausių parti
nių ir kitokių pareigūnų žmonos 
o ir patys pareigūnai. Jos jau kiek 
apsidailinę, bet argi kumpranu- 
gariui kuprą nuimsi... Daug ka
reivių, komandirų apdribusiom 
kelnėm, vasarą rubaškėti. Kiek 
mažiau išsiskiria civiliniai tarnau
tojai, atseit, bosai, specialistai, 
saugumiečiai. Gyventojų daugu
ma vistiek lietuviška: darbininkai, 
tarnautojai, moksleiviai, studentai. 
Tai plačioji minia. Kukli savo ap
ranga, viduje užsidariusi. Bet tai 
Kauno sargai, laukią jo laisvės 
ryto.

J.S.

1
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Perskaičiau J. Petraičio straips
nį “Tautinė savižudystė”, atspaus
dintą Tėviškės Aiduose nr. 21 ir 
V. Kazoko pasisakymą “Tautinė 
savižudystė ar kūrybinis vyksmas” 
Mūsų Pastogėje nr. 25.

J. Petraitis savo nuoširdžiame 
rašinyje apgailestauja blogą. Aus
tralijos lietuvių bendruomenės pa
dėtį dėl nuolatinių nesutarimų ir 
aliarmą keliančių “armotų” šūvių, 
taikomų į kunigus ir į maldos na
mus. Tuo keliu eidami artėjame 
prie tautinės savižudystės, tauti
nę gyvybę galime išlaikyti tik mes 
patys didelėmis pastangomis per 
savo tautinę ir religinę vienybę.

Pažiūrėkime, kaip V. Kazokas 
atskuba į talką tam šaukiančiam 
sąžinės balsui ir kaip jis žiūri į 
tuos gyvybinius mūsų bendruome
nės reikalus.

Visų pirma jis prabyla šaltu fi
losofuojančiu tonu, kaip autorite
tas, “nes liečiami principiniai da
lykai, apie kuriuos negali būti 
dviejų nuomonių”. Jo išvedžioji
mai teoretiniai, išeina ne iš strai
psnio rėmų, bet iš noro pasisakyti, 
save apreikšti principiniuose pa
saulėžiūros klausimuose. J. Petrai
čio straipsnio mintis panaudoja, 
kaip pretekstą save išsakyti.

J J. Petraičio pesimistinį žvilgs
nį dėl sukelto bendruomenėje er
zelio, kenkiančio tautinei vieny
bei, V. Kazokas taip atsako:

— Gerai, kad taip yra, nes tai 
liudija gyvybę... Galimas daiktas, 
kad mes permažai triukšmaujame, 
nes neįstengiame pažadinti mie
gančiųjų. Gi šitas erzelis, tegul ir 
saujelės nuoširdžių patriotų kelia
mas, man asmeniškai suteikia daug 
vidinio džiaugsmo — štai, mes gy
vi, girdite? Tai nėra kapo duobė, 
nei bedugnės kraštas, bet greičiau 
kūrybinis procesas.

Tokią teoretinę išvadą daryda
mas, V. Kazokas užmiršo viena, 
kad galima iš tų pačių premisų 
padaryti ir kitą teoretinę išvadą, 
lygiai teisingą, kaip ir pirmoji, 
būtent — kad tas girdimas erzelis 
nėra kūrybinis procesas, o greičiau 
agonijos balsai, einantys iš kapo 
duobės ir kad jais neprižadinsime 
miegančiųjų, o priversime pasi
traukti nuo nemalonių šūkavimų ir 
tuos, kurie šiuo metu dar tebėra 
veiklūs.

čia V. Kazokas turėtų pamaty
ti, kad klausimas ne teoretinių iš
vadų reikalingas, o realių, prakti
nių darbų. Ir tai skubiai reikia kas 
nors daryti, o ne tuščiai kalbėti.

Toliau V. Kazokas visuomeninį 
darbą dirbantiems stato tokias są
lygas: "gerbti ir skaitytis su kita 
nuomone bei pažiūra ir neper
žengti savo kompetencijos ribas.” 
Toks besąlyginis šių sąlygų pasta
tymas veda į visišką principų pa
neigimą ir ištižimu. Mes kaip tik 
atsidūrėme tremtyje todėl, kad ne
galėjome sutikti gerbti ir skaity
tis su nuomonėmis ir pažiūromis, 
neperžengę mums primestos kom
petencijos tų, kurie buvo ir tebė
ra mūsų priešai. Pažiūros, kurios 
yra priešingos mūsų pagrindiniams 
principams, kaip: laisvės troški
mas, teisingumo įgyvendinimas ir 
t.t., negali būti gerbtinos nei tole
ruojamos, jei norime būti laisvi, 
jei norime sukurti teisingą socia
linio gyvenimo santvarką. Taigi 
kitų nuomonės gerbimas bei sveti
mų pažiūrų vertinimas reikalingas I

tam tikrų sąlygų, apie kurias čia 
būtų per plati tema kalbėti.

įdomios yra V. Kazoko pažiū
ros į tautinius ir religinius vieny
bės pagrindus. Jo nuomone, nei 
tautinė, nei religinė sąlyga neturi 
pagrindo galioti kaip jungiamasis 
elementas. Paneigęs tautinį ir re
liginį jungties pradą kaip principą 
ir stovėdamas prieš tautą ir religi
nę bendruomenę, kaip neginčijamą 
faktą, V. Kazokas atsiduria akli- 
gatvyje, nebėra kur toliau beeiti. 
Jei nėra tautinis pradas jungia
masis elementas, tai kokiu pagrin
du gali egzistuoti tauta, kokiu pa
grindu egzistuoja mūsų Australijos 
Lietuvių Bendruomenė? Lygiai tie 
patys klausimai statytini ir dėl re
liginių bendruomenių, egzistuojan
čių valstybėje ir už jų ribų.

Visai nesuprantamas V. Kazoko 
pasakymas: “Iš kitos pusės religi
ja taip pat nėra jungiamasis ele
mentas ne vien tarp tautų, bet ir 
tarp individų.” Tai kokiais pagrin
dais egzistuoja religinės brolijos, 
vienuolynai, parapijos ne tik vals
tybių, bet ir tautų ir kontinentų 
sienas peržengdamos? Toliau V. 
Kazokas rašo, kad .girdi, lietuviai 
ir lenkai, išpažindami tą pačią re
ligiją, nesuartėjo. Nesuartėjo to
dėl, kad tautinis elementas juos 
išskiria, o skirtingų pažiūrų veikė
jus, kaip M. Jankų, J. šliupą, V. 
Kudirką ir J. Tumą, Pr. Dovydai
tį ir M. Krupavičių, jungia. Taigi 
tas tautinis elementas, pirmuoju 
atveju yra skiriamasis elementas, 
o antruoju — jungiamasis.

Matosi, kad straipsnio autoriui 
šioje vietoje trūksta žinių apie 
socialinių junginių konsolidaciją ir 
diferencijaciją. Sprendžiamos pro
blemos reikalauja gilaus pažinimo 
socialinio gyvenimo jungties ir 
skaldos reiškinių. Tema yra tokia 
plati, kad apie ją reikėtų atskirai 
pakalbėti, jei autorius to panorėtų.

Taip suniekinęs tautinį ir religi
nį pradą, kaip tautą jungiantį ele
mentą, autorius tariasi suradęs 
naują kelią, būtent: “Vienintelis 
kelias mums išlikti lietuviais bet 
kokiose sąlygose eina tik per tau
tinį sąmoningumą.” Bet tautinis 
sąmoningumas nėra joks kelias, o 
greičiau tikslas į kurį einame. 
Kol pasidarome tautiškai sąmonin
gi, reikia nueiti tolimą kelią, rei
kia dauę pastangų, savų ir iš ša
lies ateinančių. Štai Vincas Ku
dirka, skaitydamas pirmąjį Auš
ros numerį, pravirko ir nuo to lai
ko tapo sąmoningu lietuviu. Bet 
kol pasirodė Aušra, reikėjo ilgo 
laikotarpio ir kietos tautinės veik
los. Kas gali pasakyti, kiek daug 
kainuoja tautai kiekvienas sąmo
ningas jos narys. Bet kiekvienas 
sąmoningas tautietis atsilygina 
tautine veikla, nes tautinis sąmo
ningumas apsireikšti gali tik tauti
niais darbais. Tautinis sąmoningu
mas nėra tokia dovana, kurią gim
dami atsinešame, o ją reikia įsigy
ti. Bet kad žmogaus sąmonė tap

GANA TUŠČIU KALBU 
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(ATSAKYMAS V. KAZOKUI)

tų tautine sąmone, reikia tautinio 
turinio, kuris ją uždegtų, kuris ža
vėtų ir palaikytų.

Tuo tautiniu turiniu tremtyje 
esame mes patys su savo gyveni
mo būdu, kalba, tautinėmis daino
mis, šokiais, menu, tradicijomis, 
religinėmis maldomis, apeigomis ir 
šventėmis ir lietuvių tautos istori
ja. Koks skurdus tas tautinis tu
rinys pasidaro, kai mes pradedame 
vieni kitus niekinti, įžeidinėti, ki
tų pažiūras ir įsitikinimus nuver
tinti. Kas vienam yra šventa, tą 
kiti privalėtų gerbti ir kas vieniem 
yra gerbtina, tą kiti privalėtų to
leruoti. J. Petraitis ir skundžiasi, 
kad kiekvienas “armotos“ šūvis 
paskui save tik griuvėsius palieka 
ir veda į tautinę savižudybę, nes 
ardo tautinį turinį. Vadinami “ar
motų” šūviai, erzelis ir kiti pana
šūs veiksmai yra destruktyvinis 
elementas mūsų lietuvių bendruo
menėje, o ne kūrybinis vyksmas, 
kaip V. Kazokas mano. Tai nėra 
gyvybės ženklai, o greičiau griū
vančios žemės į kapo duobę gar
sai.

Iš tikrųjų, žmogus turi tik vieną 
sąmonę, kurioje telpa tautinis ir 
religinis turinys ir jam nėra rei
kalo juos skirti, nes tai yra jo vi
daus brangenybės. Juk ir žmogus 
yra tik vienas: jis negali būti vie
nu kartu lietuvis ir tuo pačiu kar
tu nebūti sakysime, katalikas, ar
ba būti katalikas ir nebūti lietu
vis, jei jis šiuos abu pradus turi 
savo sąmonėje ir reiškiasi, kaip 
sąmoningas lietuvis ir sąmoningas 
tikintysis. Šie abu pradai, būdami 
vienoje sąmonėje, vienas kitą ne 
tik papildo, bet sutampa, ir kas 
griauna vieną iš jų, tas griauna 
abu kartu.

Kai 1942 metais Sovietų Sąjun
ga okupavo Lietuvą, tai rusų ko
munistai lygiai naikino lietuvybę 
ir religiją. Prie to naikinamojo 
darbo prisidėjo ir dalis lietuvių, 
kaip tik J. šliupo mokiniai, lais
vamaniai: Gedvilos, Paleckiai, Gu- 
zevičiai, šumauskai ir kt. Tada tas 
pats J. Šliūpas, žiūi ėdamas į tą 
tautos tragediją, su ašaromis aky
se kartojo: “Savo antyje užsaugi- 
nau gyvatę.” Aš tai labai gerai ži
nau, nes kartu su J. šliupu gyve
nau visą 1944 metų vasarą Palan
goje ir tremtyje iki jo mirties 
Berlyne. Kada man įeikėjo užpil
dyti registracijos lapus Vienoje, į 
klausimą — kokios religijos?, aš 
atsiklausiau daktaro, ką rašyti į ši
tą klausimą. “Rašyk katalikas”, 
atsakė J. šliupas ir, matydamas 
mano nustebimą, pridėjo: “Mano 
gyvenimas tragikomedija, jei dar 
kartą gyvenčiau, to nepakarto
čiau”. Taip J. šliupas, kad ir vėlai, 
tačiau suprato, kad griaunant vie
ną stulpą, griūna ir kitas. Kai žmo
gus palūžta, nieko nebėra jo są
monėje, kaip neapykanta ir kerš
tas visiems, čia verta prisiminti ir 
žydų tautą, kuri neskiria savo tau
tybės nuo religijos, taigi jos są
monėje yra darna ir stiprybė.

Ir kaip yra liūdna šių įvykių 

akivaizdoje girdėti iš V. Kazoko 
sugretinimą komunistinės ideolo
gijos su krikščioniškąją ir jos nu
vertinimą iki tautos pagrindų grio
vėjos lygmens. Negalima kitaip 
suprasti šio skaudaus tautai įžeidi
mo, pamilusiai krikščioniškus idea
lus ir gyvenančiai krikščioniška 
morale, kaip priešingos ideologi
jos neapykantos prasiveržimu.

Toliau V. Kazokas dėsto savo 
pažiūras dėl kunigo autoriteto. 
Autoritetą jis pripažįsta tik rink
tą, kitaip sakant — tik valdžią 
atstovaujantį, kitokių jis nepripa
žįsta. Todėl ir kunigus laiko tik 
unus intei- pares. Kalbant apie 
mūsų Bendruomenę, reikia pasaky
ti, kad ji yra sudaryta ne tik iš 
pavienių asmenų, bet ir iš įvairių 
organizacijų. Ir kai kreipiasi, sa
kysime, skautų ar sportininkų va
das į Krašto Valdybą savo orga
nizacijos reikalais, tai jis nėra 
unus inter pares, bet autoritetas. 
Tuo tarpu kunigas, kuris yra vi
sados savo tikinčiųjų autoritetas 
ir vadas, didžiausios dalies ben
druomenės narių, V. Kazokui pa
silieka unus inter pares. Visas 
Vakarų pasaulis į kunigus atsine
ša su pagarba, kaip į autoritetą, 
ne vien todėl, kad atsinešantysis 
būtų tos pačios tikybos sekėjas, 
bet išeidamas iš solidaraus socia
linio bendravimo priimto būdo 
etiketui, pagarbai ir kurtuazijai 
reikšti tikinčiųjų bendruomenės 
vadams ir autoritetams. V. Kazo
ko pažiūra į kunigų autoritetą 
kitaip negalima būtų suprasti, kaip 
stoka gilesnės socialinio solidaru
mo dvasios pajautimo. Socialinis 
gyvenimas yra reikalingas autori
tetų: tėvai ir mokytojai yra auto
ritetai vaikams ir mokiniams, ku
nigai yra autoritetai tikintiesiems, 
karininkai kareiviams ir t.t. Virš 
tų visų autoritetų iškyla atskiri 
autoritetai, kurie pasižymi žinoji
mu, mokslu, išmintimi ir t.t. Kas 
griauna tėvų, mokytojų, kunigų 
ir tam panašius autoritetus, tas 
griauna socialinę gyvenimo san
tvarką, stabdo jos pažangą.

Sunku prileisti, kad V. Kazokas 
nebūtų supratęs J. Petraičio tik
rąjį rūpestį, kad į mokyklos rei
kalus kišasi kaip tik tie žmonės, 
kurie nėra laikę kūdikio savo ran
kose, kad jų tikslai yra ne mokyk
los reikalai, o kitokie. I tą V. Ka
zokas atsako paklausimu: “tai 
kaip pateisinti kunigų bei vienuo
lių aktyvumą mokyklose?” Jis ge
rai žino, kad kunigai ir vienuoliai 
turi specialų mokslinį ir pedago
ginį pasiruošimą, tačiau, stokoda
mas nuoširdumo pripažinti nekom- 
petetingų asmenų kišimąsi ne į 
savo reikalus ir juos už tai pa
smerkti, jis pasitenkina pigiu so
fizmu.

Straipsnis baigiamas šitokia kil
nia mintimi: “Vertinkime padėtį 
realiai ir pasirinkime pirmoje ei
lėje tuos kelius ir būdus, kurie 
mus jungtų, vienytų”. Aš atydžiai 
perskaičiau visas straipsnio mintis 
ir neradau nei vieno nurodyto ke
lio ir būdo, kuris mus jungtų, prie
šingai tautinis ir religinis pradas, 
kaip jungiantis mus į vieną gyvą 
socialinį organizmą elementas, yra 
paneigtas.

Bendrai visas rašinys nepasižy
mi sąvokų aiškumu, matosi, kad 
autoriui sunku susigaudyti sočia-

OKUPUOTOJ LIETUVOJ

MINISTERIJOS VĖL 

PASKIRSTOMOS

Birželio 26 d. Lietuvoje pas
kelbtas naujas Aukšč. tarybos pre
zidiumo įstatymas, kuriuo, jau ne 
pirmą kartą, pakeistas Lietuvoje 
sovietų įvestos konstitucijos 48 
straipsnis, liečiąs Lietuvoje vei
kiančių ministerijų suskirstymą.

Prie sąjunginių — respublikinių 
Liet. TSR ministerijų priklauso: 
Finansų, gynybos, kultūros, ryšių, 
sveikatos, apsaugos, užsienio rei
kalų ir žemės ūkio.

Prie respublikinių ministerijų 
priklauso: Automobilių transporto, 
ir plentų, miškų ūkio ir miško pra
monės, paruošų, prekybos, socia
linio aprūpinimo, statybos, švieti
mo ir vidaus reikalų

AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ

ABSOLVENTAI VILNIUJE

Vilniaus universitetas, dabar va
dinamas Kapsuko vardu, liepos 1 
d. įteikė diplomus daugiau kaip 
500 absolventų. Vilniaus radijas 
pasidžiaugė, kad universiteto auk
lėtiniai — jaunieji mokytojai, tei
sininkai, ekonomistai, gamtininkai, 
medikai — greit įsijungs į šalies 
gyvenimą, o daugumai jų, apie 
90%, teks dirbti — partijai ir vy
riausybei pageidaujant — Lietu
vos rajonuose ir kolchozuose.

Kauno medicinos institutas iš
leido specialią 10-ją absolventų 
laidą. Diplomus birželio 29 d. ga
vo 152 gydytojai, 77 stomatologai 
ir 66 farmacininkai-provizoriai. 
Daugumai gydytojų teks dirbti 
Lietuvos rajonuose, o du iš jau
nųjų absolventų pareiškė “karštą” 
norą vykti dirbti į tolimą Kazachs
taną.

liniuose terminuose, štai charakte
ringas pavyzdys: “Juk tauta stovi 
augščiau už bet kokią pasaulėžiū
rą”, sako autorius. Tauta ir pasau
lėžiūra yra dvi skirtingos prigim
ties sąvokos su skirtingais turi
niais ir nesiduoda palyginamos. 
Lygiai ir pačios pasaulėžiūros nė
ra skirstomos į augštesnes ir že
mesnes. Juk niekas nesako, kad 
“medis augštesnis už bet kokį tei
singumą”. Iš tokių ir panašių iš
sireiškimų autorius daro klaidin
gas išvadas, šį straipsnį kitaip ne
galiu įvertinti, kaip tuščiažodžia
vimą. Mūsų bendruomenei jokios 
naudos iš to, o žala aiški.

A. Mauragis

Vilniaus Valst. pedagoginiame 
institute liepos 3 d. diplomai įteik
ti 365 jauniems pedagogams.

DAINŲ ŠVENTĖS BIRŽELIO
MĖNESY

Tokių švenčių įvyko 12 miestą. 
Kauno dainų šventėje dalyvavo 
15.000 saviveiklininkų, be to sve
čiai saviveiklininkai iš Latvijos ir 
Estijos. Visur prieš dainų progra
mą kalbas pasakė partiniai ir mies
tų pareigūnai. Kalbose pirmoje ei
lėje garbinta “teisingiausia ir pa
žangiausia pasaulyje visuomenės 
santvarka”, keltas pritarimas par
tijos ir vyriausybės vidaus ir už
sienio politikai. Tuo pačiu tokio
mis šventėmis norima pagerbti ar
tėjantį komunistų partijos 22-jį 
suvažiavimą Maskvoje. Lygiai pa
našios šventės vyko Latvijos ir 
Estijos respublikose.

LEIDYKLA PRIVALO 
TVARKYTIS

“Eltos Informacijų” 23 nr. (269 
pusi.) buvo paminėtas nuotykis 
ryšium su Politinės ir mokslinės 
leidyklos vadovybei padarytais 
priekaištais dėl redaktorės T. Ven
gry tės nubaudimo (prof. K. Bie- 
liuko rankraščio “Ežerotyra” rei
kalu). Tolimesnėje eigoje įvykęs 
tyrimas, nustatęs, kad redaktorės 
rastos “klaidos” buvusios teisin
gos. Ligi liepos 1 d. leidyklai bu
vo pasiūlyta apsvarstyti netik ka
drų parinkimą, bet ir visą auklė
jimo darbą, o leidyklos direktorius
T. Butkus buvo priveistas atšaukti 
T. Vengrytei padarytą papeikimą.

SIDABRINIAI PAUKŠČIAI
ATSKRAIDINA SVEČIUS...

Birželio pabaigoje jau prasidė
jo naujos ekskursijos iš JAV į 
Vilnių. “Tiesa” ir kiti laikraščiai, 
be to Vilniaus radijas savo laidoje 
užsienio lietuviams džiūgauja, kad 
vėl pradeda atvykti Amerikos lie
tuviai turistai. Vėl juos pasitinka 
P. Rotomskis. Draugystės ir kultū
rinių ryšių su užsieniu draugijos 
valdybos p-kas), Vilniaus m. vyk
domojo komiteto, spaudos atsto
vai, merginos su tautiniais rūbais. 
Be grupės birželio 24 d. atvykusią 
jau netrukus laukiama dar 20 
“Amerikos lietuvių”. Visi jie — 
mažiau ar daugiau — “paraudę” 
seni JAV ir Kanados gyventojai.

PARTIZANAI
Už GELEŽINES UŽDANGOS

(.Tęsinys i! “Mūsų Pastogės’’ Nr. 27)

— Jūs esat be galo laimingi žmonės... Žinot, 
kur yra jūsų broliai... Pažįstat savo motinas... O 
mus dar kūdikius dažnai atplėšia nuo jų. 
Mes neturim jokių jausmų broliams, tėvams, nes 
jų dažnai visiškai neprisimename... Norėčiau ir 
aš šiandien patirti jūsišką šio vakaro šeimos jau
kumą, pabūti tarpe savo brolių, dalintis vargais 
su savo artimaisiais... Vargais, kurių pas mus šim
teriopai gausiau negu pas jus. Norėtume ir mes, 
rusai, žmonėmis pabūti... — tęsė susijaudinęs 
leitenantas. Akyse sutvisko keletas ašarų. Apsi
žvalgęs kalbėjo toliau:

— Kai kovėmės ties Minsku, ties Ilmeniu, 
mus vis mulkino, kad einame vaduoti proletaria
to... Jau mėnesis laiko, kai aš Lietuvoje maišaus, 
ir tik dabar matau anų melą. Dar nesuradau čia 
nei išnaudotojų nei išnaudojamųjų. Radau tik 
vieną visų bendrą neapykantą mums, raudonar
miečiams, kaip jūsų laisvės pagrobėjams... Tegul 
būna prakeikta ši mano, kaip raudonarmiečio, 
uniforma, kuri sukelia jums tą neapykantą, kuri 
atnešė jums... vergiją...

Pabraukė leitenantas ranka per krūtinę ir, 
sugriebęs ten kabojusių medalių pusę, sviedė į 
kampą. Suskambėjo ketvertas ordenų ant žemės, 
kad net katinai iš po stalų išrūko, o raudonarmie
tis, piktai apsidairęs, kalbėjo:

— Mano tėvo kaulai Sibiro koncentracijos 
lageryje supuvo, o aš savais laimėjimais netiesio
giai prisidedu prie laisvės atėmimo naujiems mi

J. DAUMANTAS

lijonams... Netikiu, kad pas jus nebus įvesta kol
chozinė sistema, nuskurdinanti kaimiečius. Gan
dai, kad ir Sovietų Sąjungoj bus aprūpinami kol- 
chozininkai nuosavais žemės sklypais, tyčia pa
leisti, kad pastarieji su entuziazmu eitų mirt. Kol- 
chozininkai jau pamatė laisvo pasaulio darbinin
kų padėtį ir pragyvenimo standarto disproporci
ją, lyginant su kitomis tautomis.

— Jūs niekur nerasit sovietuose, kad kuris 
kolchozininkas galėtų taip apkrauti įvairiais val
giais stalus savo svečiams ar savo priešams, kaip 
jūs šiandien mums apkrovėt. Bet, jei sovietinė 
sistema bus taikoma ir jūsų žemėj, po metų kitų ir 
jūs paliksit toki pat skurdžiai, kaip ir mes — al
kani ir skudurais apskarę. Pas mus šiandien nuo 
Leningrado ligi Stalingrado vyrauja badas. Ma
ža ką ten ir beturėjom, bet prakeikti fricai, pasi
traukdami, ir zemliankas sulygino su žeme. Jūsų 
kraštas, nors kelis kartus niokojamas, vis dar 
mums atrodo mažąja Amerika: užtat, kad čia 
kiekvienas su meile, ne iš prievartos ir ne iš bai
mės dirba savo ir savo šeimos ateičiai, apie kurią 
mes neturim teisės galvoti...

Buvo gana nejauku. Bijojomės, tiesa, ir pro
vokacijos. įsikarščiavusį Mikalojų pradėjau ra
minti. Jurgis surinko jo medalius, pakratė ranko
je ir atnešė atgal:

— Pasiimk juos atgal, Kole. Tikėk, kad mes 
suprantam jų vertę taip, kaip ir tu. Kabinkis juos 
ten, kur jie buvo. Palikę šias nemalonias temas, 
važiuokime geriau į mano tėviškę pasižiūrėti.

Leitenantas nenorom nusileido, ir jie trys (su 
Jurgiu ir Juozu) išvažiavo.

Grįžo tik ryte. Nuo kapitono gavo gerokai 
barti, nes dvyliktą valandą jau jie turėjo būti pa
frontėje savo dalinio štabe. Skubiai papusryčiavę 
išdūmė, pažadėdami po kokio mėnesio vėl už
sukti.

Jiems išvažiavus apsižiūrėjau, kad be vaišių, 
jų pasisvečiavimas man kainavo ir rankinį laikro
dį. Tai tikriausiai buvo staršinos nuopelnas, nes 
aš gulėjau tame pačiame svirno gale, kur ir jis. 
Kurgi raudonarmietis paliks tokią “mašiną”. Ste
bėjausi jo apsukrumu. Si jo vagystė, tur būt, ir bu
vo priežastis, kad mes jų daugiau nebematėm.

PADĖTIS PROVINCIJOJE

Fronto linija mūsų ruože dabar stovėjo už 
Marijampolės. Apylinkėje, kaip negilioje užfron
tėje, buvo išsidėstę fronto NKVD daliniai. Jie jau 
smarkiai “valė” gyventojus. Kiekvieną dieną gir
dėjom apie naujus gyventojų suėmimus. Jau buvo 
suspėta išrinkti visi buvę seniūnai, vokiečių oku
pacijos metu buvę panaktiniai (kaimo policija), 
nors beveik visi jie buvo buvę nusistatę prieš vo
kiečius.

Artimieji niekur negalėjo surasti suimtųjų. 
Jie buvo tardomi ir laikomi žemėje iškastuose 
bunkerukuose pas privačius gyventojus. Vėliau 
paaiškėjo, kad šie kaliniai, daugiausia iš mūsų 
apylinkės, buvo išvežami jau į užimtas Rytprūsių 
sritis. Tik karui pasibaigus, jiems buvo leista susi
rašinėti.

Gyventojai, pas kuriuos šie daliniai stovėjo, 
buvo laimingesni už kaimynus, nes jie nebuvo 
apiplėšiami. Dieną ir naktį čia buvo sargybos, ir 
joks ne jų dalinio kareivis neturėjo teisės užeiti į 
šio gyventojo kiemą. Tik šeimininkės buvo labai 
nepatenkintos, nes rusai, neturėdami savo lauko 
virtuvių, naudojosi tomis pačiomis, kaip ir šeimi
ninkės.

Visi kaimų gyventojai jau buvo net ir po ke
lis kartus apiplėšti. Vogė ir plėšė visi daliniai, visi 
laipsniai ir visi pareigūnai dienomis ir naktimis. 
Prie raudonarmiečių prisidėjo ir valsčiuose ar aps

krityse susikūręs administracinis aparatas. Šie at
važiuodavo pas jiems neapkenčiamus ūkininkus 
dienos metu su mašinomis, dažnai su raudonar
miečių pagalba, ir imdavo maistui, kas jiems pa
tikdavo. Kada gyventojai paprašydavo paimtus 
maistui ar pašarui gyvulius ar grūdus įskaityti į 
prievolę, tai jie visad surasdavo priežasčių to ne
padaryti. Gyventojai, kurie buvo arčiau prie ke
lių, lengviau mašinomis pasiekiami, buvo visiškai 
nualinti. Už šiuos dalinių ir organų apiplėšimus 

buvo daug pavojingesni atskirų raudonarmiečių 
plėšikavimai.

Rugsėjo 24 dieną buvau ir aš tokio įvykio 
liudininkas.

Mūsų vyriausias ir jauniausias broliai buvo 
išvaryti kasti apkasų. Andrius slapstėsi nuo mo
bilizacijos. Man ir Juozui, tėčio kviečiamiems, te
ko palikti trumpam laikui universitetą. Parvykom 
namo įsėti žiemkenčių.

Valkuoju popietėj rugiams dirvą ir girdžiu 
iš namų mamos riksmą:.

— Vyrai, laikykit, galbėkit... banditai apvo
gė... neša...

Pro svirno galą išsivertė trys raudonarmiečiai 
ir protekine, pagal bulves leidosi miško link. Pa
sirodė, kad jų tarpe buvo du vyrai ir viena katiu- 
ša. Per nugarą persimetę, jie vilko maišus. Į per
daug įkyrią mamą jie ,atsisukę, trūktelėjo seriją 
iš automato, bet neganėtinai tobulai. Palikęs akė
čias, mosikuodamas botagu, pasileidau ir aš prie 
jų. Iš kitos pusės į mus artėjo ir kaimynas S. Ka- 
tiūšą apėmė baimė. Ji numetė į bulves maišą ir 
toliau bėgo, nusikabinus nuo kaklo automatą. 
Abu raudonarmiečiai buvo už savo draugę vikres
ni. Jie viena ranka sugebėjo valdyti maišą, o kita 
laikė automatus. Man su Š. perdaug priartėjus, 
anie subliovė:

— Arčiau nei žingsnio, šausimi
Žinodami, kad jie gali savo žodžius įgyven

dinti, liovėmės vytis. Juo labiau, kad abu rau
donieji jau užsivedė automatus. Pykau, kad mano 
automatinis šautuvas buvo per giliai į šieną įkas
tas.

(Bus daugiau)
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JIEVA DIDŽYTĖ

JONINĖS VIRSTA TRADICINE ŠVENTE
Kiek iš spaudos tenka patir

ti, atrodo, kad Jonines ima švęs 
ti visos mūsų stambesnės kolo
nijos. Tai senas pabaltiečių pap
rotys. Seniau jis dar buvęs plates
nės apimties. Niekad tos šventės 
nepraleidžia latviai. Pas mus tas 
paprotys buvo išlikęs šiaurės 
Lietuvoje. Prūsų lietuviai tą pa
protį atgaivino praeitame šimt
metyje Rambyno kalne. Ten ir 
nepriklausomos Lietuvos laikais 
degdavo Joninių vakarą stam
biausias laužas. Lietuvoje tuo 
metu žmonės džiaugdavosi, kad 
sėja pabaigta. Prašydavo tik, kad 
Augščiausiasis laimintų jųjų lau
kus.

Melburne jau antri metai šven
čiamos Joninės. Kiekvienas, kuris 
atsilankė į šių metų Joninių vaka
rą Lietuvių Namuose, pasakys, 
kad tai nepaprastai linksmas bu
vo vakaras. O tautiečių daug da
lyvavo — tiek jaunų, tiek senų. 
Naujos grindys kaip laivo denis 
siūbavo, kai pradėjo visi šokti, 
muzikantams pasiutpolkę begro
jant. Tie, kurie nepajėgė šokti 
arba nesutilpo į šokių salę, sėdo 
prie gausiai apkrautų stalų ir 
šveitė Socialinės Moterų Globos 
paruoštus skanumynus.

Tik staiga pasidarė aklinai 
tamsu. Šviesos užgęso. Bet nuo 
to Joninių nuotaika tik pakilo. 
Ar gi nėra daug maloniau prie

ATOSTOGAVOME SNIEGYNUOSE
. Po kelių savaičių antram tri
mestrui prasidėjus, grupelė Mel
burno studentų išvažiavo savait
galiui j sniegynus. Dalyvavo šeši 
studentai ir aštuonios studentės, 
išvykę trijuose automobiliuose. 
Visi susitiko universiteto kavinėje 
penktadienio vakarą, tikėdami iš
važiuoti apie 6 valandą, tačiau iš
važiavimas nusitęsė iki aštuntos. 
Prieš kelionę studentai didelių vil
čių neturėjo, nes penktadienį dar 
nebuvo nė trupučio sniego nei 
Mt Bufflo, nei Hotharn Heights 
kalnuose. Visdėlto daugumas užsi
sakė slides ir džiaugėsi, nes smar
kiai lijo, o tai rodė, kad kalnuose 
dabar sninga.

Buvo užsakyta geros patalpos 
Bright miestelyje, bet kai Rimas 
Sližys po keturių valandų kelio
nės tenai atsirado, patalpų nega
lėjo rasti. Taip jis iki antros va
landos ryto laukė kitų automobi
lių prie pašto. Automobiliams ne
atvažiavus, daug buvo skambinta 
ii- žmonės žadinti iš miego, kol pa
galiau nakvynė buvo atrasta.

Patalpos nustebino visus, nes 
buvo tikrai labai geros: prausyk
los, lovos su patalais ir pilna viso
kių rūšių elektrinių prietaisų. 
Truputį užkandę, studentai ėjo 
miegoti, bet neilgam, nes jau švin
tant atvažiavo dar du pavėlavę 
automobiliai. Atvykėlius sutikę, 
vėl visi, išskiriant tris kortų lo
šėjus, sugriuvo į lovas. Tačiau po
ilsio malonumas tesitęsė tik dvi 
valandas, nes septintą valandą ry
to kortininkai baigė lošti ir visus 
išbudino. Merginos paruošė val
gyt, ir visi išvyko į Mt. 'Bufflo.

Kalnas puikiai apsnigtas smul
kiu netirpstančiu sniegu. Snigo 
visą dieną be sustojimo ir buvo 
pakankamai šalta, taip, kad snie
gas visai netirpo ir nuo rūbų ga

žvakutės šokti, negu prie elektros 
lempų? Sugrįžus elektrai, išklau
sėme labai gyvos programėlės. 
Išgirdome ne tik žemaitiškos kal
bos, bet ir nepaprasto dainavimo. 
Choro dalyviai, balionais ir ožkų 
barzdomis apsirėdę, padainavo 
daug negirdėtų dainų. Tiek juoko 
buvo, kad abejotina, ar visi žo
džiai buvo suprasti. Po to pa
matėme neregėtą reginį. Dvi ne
matytos “panos” pasirodė: vie
na augšta, daili blondinė, antra 
trumpa drūta raudonplaukė. Ak, 
kokios jos elegantiškos, ir kokie 
jų balsai žavingi! Niekas nebūtų 
tikėjęs, kad tai mūsų gerai pa
žįstami — A. Raudys ir p. Žie
das. Raudonplaukė ir vėl pasiro
dė, tik šį kartą kartu su gėlėtais 
marškiniais apsirengusiu kaubo
jum. Dviese jie pašoko kažkokį 
meksikietišką virvės šokį, kuris 
juos taip supainiojo, kad jie turė
jo pasitraukti nuo scenos. Visi 
beveik alpo nuo juoko. Nurami
no tik muzikos švelnūs gaisai. 
Išgirdę Ramonos tangą, pradėjo
me vėl šokti. Dalis jaunimo, kad 
išvengtų susigrūdimo, pasitraukė 
šokti savo šokių garažan, žibali
nės lempos romantiškoje švieso
je.

Loterijos fantų buvo prikrauti 
du stalai. Tad įvairiausių prizų 
buvo laimėta. Vienas patenkintas 
tautietis visur vaikštinėjo, pūsda

limas nupurtyti, kaip kokie miltai. 
Diena praėjo bėginėjant ir slidi
nė jant po sniegą. Po pietų Rimas, 
Alicė, Remigijus, Jieva, Jūratė ir 
Arūnas, susiradę nuošalią vietą, 
ėmė mėtytis sniego gniūžtėmis. Į 
tą sportą taip įsigilinta, kad kova 
tęsėsi iki pat vakaro, kol įskaudo 
rankos, ėmė trūkti oro, o prakaitas 
upeliais bėgo. Mūšis nebuvo be 
aukų: Jieva ypatingai nukentėjo. 
Viena gniūžtė jai pataikė tiesiog 
į ausį, ir nuo to laiko jai ausyje 
vis ūžė neaiškūs šnabždėjimai. Ji 
klausėsi, kiek galėjo, galvą kraipi- 
nėjo nuo vieno šono ant kito, šo
kinėjo ant vienos ir kitos kojos, 
bet nieko negalėjo suprasti. O 
šnabždėjimas tęsėsi, kuris dar ir 
šiandien esąs ne visai nutilęs.

Grįžę į automobilį, visi šiltai 
įsitaisė ir važiavo nuo kalno atgal 
į Bright. Pakeliui keleiviai susto
jo tik susitikę savo grupės auto
mobilį, ką tik turėjusį katastrofą. 
Labai liūdna. Gerai nors, kad nie
kas nebuvo sužeistas. Mercedes 
Benz, į kurį mūsiškis įvažiavo, at
rodo, daugiau nukentėjo. Vakarą 
gerai pavalgius, visi vėl pralinks
mėjo ir ėmė žaisti kambary. Pino
kis — Remigijus Bakaitis, kuris 
visus pralinksmino savo improvi
zacijomis, triukais ir šiaip gyvu
mu. Visi buvo labai linksmi, linkę 
išdykauti, išdaigas krėsti. Tik gai
la, kad niekas neatsivežė radijo 
— būtų vietos buvę pašokti. Jau 
vėlokai, studenčių sriuba ir tortais 
pavaišinti, vėl visi sugriuvo į lo
vas.

Kitą rytą keltasi gan vėlai, o į 
sniegą važiavo tik Rimo Sližio ma
šina. Šį kartą keliauta į Hotham 
Hights, bet oras nebuvo toks pa
lankus, kaip prieš tai. Vėjas pūtė 
baisiausiai, o snaigės — didelės ir 
šlapios. Atrodė, kad lyja. Be to,

mas ir didžiuodamasis savo lai
mėtąja nykščio didumo triūba. 
Kitas išdidžiai dėvėjo naują tau
tinį kaklairaištį. Laimingiausieji 
prisisegė laimėtąjį paparčio žiedą 
ir, turbūt, niekada neužmirš ši
tos nuostabios nakties.

Nors visiems buvo labai sma
gu, norėtųsi paminėti, kad kiek 
trūko tikros lietuviškų Joninių 
atmosferos. Būtų buvę galima 
užkurti kieme tikrą laužą, kad ir 
vien atidarymo progai. Lietuvoje 
Jonines švęsdavo visuomet su 
laužu. Salę reikėtų paparčiais pa
puošti, kaip praeitais metais bu
vo padaryta, kai energingi tau
tiečiai iš miško parvežė visą krū
vą žalių paparčių šakų.

Kas dar labai papuoštų ir 
sulietuvintų visą vaizdą, tai tauti
niai rūbai. Čia būtų puiki proga 
visoms lietuvaitėms pasirodyti sa
vo gražiais ir spalvingais lietu
viškais rūbais, kuriuos mes taip 
retai tematome. Būtų ir labai ge
rai, jei daugiau lietuviškų šokių 
pravestų, kaip suktinį arba no
riu miego. Tada Joninių vakaras 
daug daugiau skirtųsi nuo pap
rasto pasilinksminimo. O svar
biausia, kad visas jaunimas atsi
lankytų į Jonines, nes tai būtų 
jam labai gera proga susipažinti 
su labai senu ir gražiu lietuviš
ku papročiu.

tokio nemalonaus šalčio dar nebu
vom patyrę. Vis dėlto Rimas, Jū
ratė ir Alicė jo nenusigando ir, 
užsimovę didžiuliais batais, slidė
mis nutarė lipti į kalną. Sunkiai 
jiems sekėsi, žingsnį po žingsnio 
žengė kaip kokie automatai. Augš- 
čiausiai užlipo Jūratė, o Alicė vos 
keletą metrų tegalėjo pajudėti. 
Du studentai liko saugoti automo
bilio. Nors jie ir neurėjo slidžių, 
bet žiūrėdami į vargstančius, pa
vydo nejautė. Vėjas taip pūtė, 
kad jų šalikai ir apsiaustai plasno
jo virš galvų. Kai grįžo pamėly
navusiais veidais ir peršlapusiais 
drabužiais kolegos, tai buvo nutar
ta, kad gamta su jais pasielgusi 
nemandagiai. Kai jie sulipo atgal 
į automobilį, tai atrodė, lyg pati 
žiema atėjo į automobilio vidų. 
Sušalusieji norėjo skubėti juo 
greičiau namo prie pečiaus. Bet 
teko dar pašalti, nes reikėjo stum
ti automobilį iš pusnyno.

Grįžta kaip tik laiku puikiai pa
ruoštiems pietums: šiltai sriubai, 
kengūros kepsniui, saldiems ir ki
tokiems skaniems patiekalams, čia 
daugiausia pasidarbavo Audronė, 
Genė, Raimonda ir Ina. Rūta dar 
vis pergyveno vakarykštį automo
bilių susidūrimą.

Su tais pietumis ir baigėsi sa
vaitgalis sniegynuose. Susipakavę, 
apsitvarkę, išvalę kambarius, stu
dentų būrelis grįžo atgal į Mel
burną. Pirmiausiai išvažiavo Hen
riko automobilis, paskui Ina su 
Rimu Žitkevičium, kuris laikinai 
pasiliko be automobilio, buvo nu
vežti į stotį. Pagaliau išvažiavo 
ir Rimo Sližio mašina. Devintą va
landą naktį jau atsiradom Mel
burne, pilni geriausių įspūdžių ir 
stipriai pasiryžę panašią iškylą 
vėl pakartoti.

A. Ž.

Prieš spaudos išradimą, ku
ris siejamas su vokiečio Jono 
Gutenbergo pavarde (gyveno 
jis 1400 — 1468 m.), knygos 
buvo ranka rašomos ir per
rašinėjamos ant pergamento, 
papyruso ir odos. Tuo darbu 
daugiausia versdavosi vienuo
lynai. Ant pergamento yra ra
šytos ir pirmosios Lietuvos 
Didžiosios kunigaikštystės kny
gos: 14 š. Vytauto laikų “Di
džiųjų Lietuvos kunigaikščių 
kilmė”, 1428 m. išlikusi kopija 
“Vytauto pagyrimas” ir ki
tos. Tai vadinami Lietuvos 
metraščiai. Kadangi tuo me
tu D. Lietuvos kunigaikštys
tėje buvo dideli gudų ir uk
rainiečių gyvenamieji žemių 
plotai, o ten su krikščionybe 
buvo susidariusi savotiška 
bendrinė bažnytinė kalba

KŪRĖJO IR MENO KURINIO 
TAUTIŠKUMAS

Jei mokslininkų ir išradėjų dar
bai ir jųjų turinys yra tarptauti
nis, tai kitaip yra su menininkų 
veikalais. Be didelių pastangų mes 
atskiriame anglų, prancūzų, vo
kiečių, skandinavų, rusų, kiniečių 
ar japonų rašytoją. Kiek sunkiau 
eiliniam žiūrovui su tapytojų pa
veikslais.

Bet visdėlto gana lengvai ski
riame vokietį Duererį nuo olando 
Rubenso ar italo Botticellio. Lie
tuviškas yra Čiurlionis, Galdikas, 
Petravičius. Ir išeivijoje lietuviš
kai byloja Zikaras, Jomantas. Yra 
tokių, kuriems pagrindinį atspal
vį yra uždėjusi ne tautinė kilmė, 
o laiko dvasia. Tokį sutinkame 
Sidnėjuje Šalkauską. Ir architek
tūriniai stiliai įvairuoja tautose: 
turime vokiečių, anglų, prancūzų 
gotiką. Labai jau tarptautinis yra 
modernusis šių dienų architektū
ros stilius, bet jis dar nėra iš
baigtas, ii1 todėl sunku apie jį 
kalbėti.

Atkreipiame dėmesį į vidines ir 
išorines žymes, pagal kurias meno 
kūrinį skiriame vienai ar kitai 
tautai. 1. Kūrinio tematika, kal
bos ritmas bei tempas, spalvos ir 
šešėliai, pati kūrinio dvasia su 
gyvybingųjų jėgų reiškimosi dar
na bei konfliktais, kūrinyje išryš- 
kėjąs žmogaus santykis su žeme 
bei gamta, apskritai su visata, kū
rėjo suaugimas su savo tautos pir
miniais kūrybinio polinkio reiški
mosi šaltiniais bei tradicijomis, 
personažų psichinio reiškimosi ska
lė — visa tai kartu paėmus, suda
ro vidines žymes, kurios ryškiau 
ar mažiau ryškiai apsprendžia kū
rėjo ir kūrinio suaugimą su savą
ja tauta. 2. Kūrėjo tautinė pri
klausomybė, 3. jei kalbame apie 
dailiojo žodžio kūrinį, tai jojo ori
ginali tautinė kalba ir stilistinės 
kalbinės priemonės yra išorinės 
žymės kūrėjo ir kūrinio tautinei 
priklausomybei. Ir taip visais po
žymiais lietuviškas yra Maironis, 
Vaižgantas, Putinas, Krėvė, Smo
gą, Brazdžionis, Bradūnas. Giles
nio įžvelgimo bus reikalingi jau 
Niliūnas, Nagys. Kiek kitaip, t.y. 
plačiau, reikės panagrinėti tuos 
rašytojus, kurie yra kilę iš Lietu
vos, bet rašę svetimomis kalbomis. 
Dėl jų tautiškumo tenka nugirsti 
prieštaravimų.

Kūrėjo tautybę nusako jojo kil
mė, gi kai kūrėjas yra iš mišrios 
šeimos, kurios nariu jis pats sa
ve laiko.

Jei spaustuvė ir kildinama nuo J. Gutenbergo laikų, tai ji 
buvo dar labai primityvi. Raidės buvo išpjaunamos medyje, vė
liau liedinamos iš metalo ir renkamos ranka. Spaustuvė labai 
sumodernėjo, kai 1878 m. vokiečių kilmės amerikietis išrado 
raidžių renkamąją mašiną linotipą. Tokia mašina pirmą kartą 
pradėta vartoti, spaudžiant New York Tribune. Po to sekė 
didelių patobulinimų. Ir pati spausdinamoji mašina išgyveno 
ilgą .tobulėjimo procesą. Šiandien iš mašinos išeina laikraštis 
net sulankstytas, o knyga spaudžiama lankais, kurie vėliau 
sudedami krūvon ir surišami. Pirmoji lietuviška knyga spaus
tuvėje ant popieriaus buvo atspausdinta 1547 m. Tai Martyno 
Mažvydo “Catechismusa prasti Szadei”.

(pagrindas senoji bulgarų 
kalba, į kurią buvo išverstas 
šventraštis), tai ir mūsų ku
nigaikščiai buvo ją priėmę 
bendrine raštų kalba. Vėliau 
ją išstūmė lotynų kalba.

ADOMAS 
MICKEVIČIUS

Mums tenka skaityti Adomą 
Mickevičių (1798 — 1855 
m.) lietuviu. Mickevičių šeima yra 
kilusi iš Lydos apskrities, Rodū- 
nės parapijos, kur lietuviškai ir 
šiandien tebekalbama. Tuo metu 
jie vadinosi Rimvydai. Tai sena 
lietuviška pavardė — prieškrikš- 
čioninių laikų vyro vardas. Ado
mo tėvai nusikėlė į Naugarduko 
apylinkę, kur ir gimė busimasis 
rašytojas Adomas. Ir vėlyvesnio
ji prisiimtinė Mickevičių pavardė 
nėra lenkiška. Mickus yra dažnai 
sutinkama pavardė Lietuvoje, gi 
priesaga — evič yra baltgudiška. 
Su tomis priesagomis Lietuvoje 
daug pavardžių. Negalima pamirš
ti, kad Didžiosios Lietuvos kuni
gaikštystės ribose buvo ir baltgu- 
džių gyvenamieji plotai. Skolinių 
tat gudai turi iš lietuvių kalbos, 
gi lietuviai iš gudų.

Pats Adomas Mickevičius aiškiai 
pasisako esąs lietuvis. “Poną Ta
dą” jis pradeda:

— Tėvynė Lietuva, mielesnė už 
sveikatą!

Kaip reik tave branginti, vien 
tik tas pamato,

Kas jau tavęs neteko.
Po 1830 — 31 metų lenkų ir lie

tuvių sukilimo Paryžiuje susispie
tė politinių emigrantų būrys. Ki
lę iš Lietuvos įsteigė ten 1831 m. 
“Lietuvos Draugiją”. Į šią drau
giją atvykęs tuoj įsirašė ir Ado
mas Mickevičius. Buvo tos draugi
jos literatūrinio skyriaus pirmi
ninkas. Tai labai aiškus tautinio 
apsisprendimo įrodymas.

MILAŠIAI
Tas pats yra su Oskaru M i- 

1 a š i u m i , (1877 — 1939 m.), 
kuris rašė prancūzų kalba ir pa
sirašinėjo O.W. Lubicz-Milosz. Ki
lęs jis yra iš didikų šeimos, gyve
nusios Kauno apylinkėse. Pavardė 
tikrai lietuviška — turime Šven
čionių apskrityje to vardo ežerą. 
Milašiaus pavardė Lietuvoje daž
nai sutinkama. Tačiau Oskaro Mi
lašiaus brolėnas poetas Czeslaw Mi
losz, taip pat kilęs iš Lietuvos 
(gimęs 1911 m. Surviliškio vals
čiuje, netoli Kėdainių) save laiko 
lenku. Pagal jį Milašių šeima esan
ti kilusi iš serbų ir pasiekusi Lie
tuvą Zigmanto Augusto laikais. 
Kaip bebūtų, bet dviejų Milašių 
— Oskaro ir čzeslovo — pavyz
dys rodo, kad tautybę lemia ir ap
sisprendimas. Abu jie gimę Lietu

Popierį mokėjo pasigamin
ti jau senieji kiniečiai 105 
m. pr. K., bet Europoje pir
mieji popierį pasigamino 12 š. 
po K. ispanai, kurie to meno 
savo keliu išmoko nuo arabų.

A. ZUBRAS

voje, abu iš mišrių šeimų, abu mo
kslus ėję svetimose mokyklose 
(Oskaras Paryžiuje, Česlovas Vil
niaus lenkų gimnazijoje ir to pa
ties miesto lenkiškame universite
te), abu rašė ne lietuvių kalba, 
tačiau Oskaras dirbo lietuviškam 
reikalui ir visada ir visur pabrėžė 
savo lietuviškumą, Česlovas gi ir 
dirba lenkų reikalui, ir save lenku 
laiko. Oskaras po I-jo Pasaulinio 
karo buvo lietuvių delegacijos Ver
salio taikos konferencijoje narys, 
1919 m. atstovavo lietuviams Briu
selio tarptautinėje konferencijoje, 
kuri mėgino išspręsti Vilniaus 
klausimą. Oskaras buvo pirmasis 
Lietuvos atstovas Paryžiuje nuo 
1919 m. iki 1925 m., o vėliau lietu
vių pasiuntinybės patarėjas su mi- 
nisterio titulu. Dirbo jis ir lietu
vių kultūros propagandai: rašė 
prancūzų laikraščiams straipsnius 
apie Lietuvą ir Vilnių, vertė į 
prancūzų kalbą lietuvių dainas, 
stilizavo lietuvių liaudies pasakas, 
jo pastangomis išleista prancūziš
kai Tysliavos poezijos rinkinys. 
Šiuo metu taip pat Paryžiuje gy
vena jo giminaitis Česlovas, ta
čiau tedirba tik lenkų kultū
rai ir lenkų reikalui. Tiesa, 
jaučia jis savo giminystę su 
lietuviais, bet labai atitolusiai. 
Literatūros Lankai 1955 m. išleido 
vertimą parinktų Česlovo poezijos 
kūrinių. Įžangos žodį parašė pats 
autorius, kur jis sako: “šios kny
gos eilėraščiai nėra išversti į “sve
timą” kalbą. Juk aš šią kalbą gir
dėjau apink save vaikystėje. Juo
zas Kėkštas grąžino mūsų bendra
jai tėvynei tai, kas didele dalimi 
yra jos nuosavybė”. (Czeslaw Mi
losz, Poezija, Buenos Aires, 1955 
m.).

Kad Oskaras Milašius buvo lietu
vis, žino ir tolimoji Argentina. 
Poetas ir kritikas Antonio de Un- 
durraga savo studijoj “Poetinės 
kūrybos ribos ir elementai”, kal
bėdamas apie T.S. Eliot kūrinį 
“The Waste Land”, tarp kitko pa
žymi: “...matome taip pat, kad kū
rinys yra įtakinis, turi daug ben
dra su poezija lietuvio Lubicz- 
Milosz, rašiusio Paryžiuje pran
cūziškai. Jieškodami artimų ir to
limų analogijų, įsigilinome į lietu
vio kūrybą ir radome joje poemą, 
vardu Les Terrains vagues” (Ai
dai, Nr. 7, 1950 m.). Tuo tarpu 
Česlovas, pats apsisprendęs būti 
lenkas, tokiu ir visų kitų laiko
mas, nežiūrint jojo tėvynės Lietu
vos.

(Nukelta į 4 psl.)
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ISTORIJA KARTOJASI
Galime nagrinėti ir palyginti 

Napoleono ir Hitlerio žygius j 
Maskvą, nors istorikai pasipriešins 
ir sakys, kad mes niekuomet ne
galime palyginti isterinių įvykių. 
Visdėlto įdomu pažvelgti palygina
mai į šiuos asmenis ir jų svarbųjį 
karinį žygį prieš Rusiją.

Napoleonas nebuvo tikras pran
cūzas, bet korsikietis; Hitleris ne
buvo vokietis, bet austras. Napo
leonas, pagriebęs revoliucijos va
džias, pasitikėjo Prancūzijos gali
mybėmis ir bandė išplėsti Prancū
ziją ir jos įtaką. Priėjęs prie val
džios, tą patį darė Hitleris Vokie
tijoje. Napoleonui skersai kelio 
stovėjo Anglija, ir jis pasiryžo ją 
ekonomiškai paklupdyti. Beveik vi
si europiniai kraštai sutiko jam 
talkauti, tik Rusija svyravo. Dėl 
tų ir kitų priežasėių Napoleonas 
pradėjo karą su Maskva. Hitleris 
ne tik norėjo išplėsti Vokietiją 
ir sumušti komunizmą, bet buvo 
ir verčiamas pulti, nes bijojo rusus 
užpulsiant jį. Todėl Hitleris puolė 
pirmas, kol, kaip jis manė, dar ne
vėlu. Napoleonas ir Hitleris tikė
josi, kad karas su Rusija neužsi
tęs ilgai, kad bus toks pat, kaip 
prieš kitus kraštus. Abu apsigavo. 
Abu įžengė į karą nepakankamai 
pasiruošę, nekreipdami dėmesio į 
aprūpinimą ir atsargas. Daugelis 
maršalų ir generolų nesutiko su 
Napoleonu dėl karo su rusais, taip 
pat nesutiko ir su Hitleriu.

Napoleonas peržengė Rusijos sie
ną su 600.000 vyrų, iš kurių ne 
prancūzų buvo 200.000; jo kariuo
menė turėjo 180.000 arklių ir 1.400 
patrankų. Napoleonas vadovavo 
tat jungtinei Europos kariuome
nei. Hitleris bandė tą patį su 3 
mil. vokiečių karių ir 1.800 lėktu
vų. Greta vokiečių laisvai ar prie

KŪRĖJO IR MENO KURINIO TAUTIŠKUMAS

BALTRUŠAIČIAI
Jurgis Baltrušaitis 

(1873 — 1944 m.) pagrindinius 
kūrinius yra parašęs rusų kalba, 
išvertęs į tą kalbą apie 50 veika
lų (beveik visą Ibseną), tarp jų 
daugelį eilėmis. Baltrušaitis ta
čiau atidavė duoklę ir savo kalbai 
— tai dviejų dalių “Ašarų Vaini
kas”, “Aukuro Dūmai” ir satyri
nė poema "Žiurkės Įkurtuvės”. Vi
sa tai parašyta jo vėlyvuoju gyve- 
venimo laikotarpiu (1939 — 1944 
m.), gyvenant jau Prancūzijoje.

Jurgis Baltrušaitis yra panemu- 
nietis, smulkaus lietuvio ūkininko 
sūnus ir niekad lietuvybės nebuvęs 
atitrūkęs. Tik jis mokėsi rusiškai 
ir gimnazijoje ir universitete. Li
ko gyventi Maskvoje. Lietuvių kal
bą jis, žinoma, gerai mokėjo, bet 
ji tebuvo sodžiaus kalba. Išmokti- 
ne rusų kalba pažino jis didžiuo
sius rusų rašytojus, tąja kalba 
įprato išreikšti ir savo paties gi
liausius jausmų niuansus ir min
ties painiavas. Poetas simbolistas, 
toks buvo Baltrušaitis, byloja la
bai jau sudėtinga ir įmantria kal
ba, o tiek giliai lietuvių kalbos 
jis nemokėjo. Nepamirština ir tai, 
kad Baltrušaitis kurti ėmė dar 
praeito šimtmečio pabaigoje, o tuo 
metu lietuvių šviesuomenės, pri
augusios tokio masto poeto kūry
bai, buvo dar labai maža. Dėl tų 
tat priežasčių ankstyvasis Baltru
šaičio poetinės kūrybos laikotar
pis priklauso rusų literatūrai. Ru
siškai jo yra išleista trys poezi
jos rinkiniai: “žemės Laiptai", 
“Kalnų Takas” ir “Lelija ir Piau- 
tuvas”.

Savo visuomenine veikla anksty
vuoju laikotarpiu Baltrušaitis taip 
pat priklauso rusams. Skaitė pas
kaitas rusų šviesuomenei, tuoj po 
revoliucijos nuo 1917 iki 1919 m. 
vadovavo to krašto kultūriniam 
gyvenimui, tvarkydamas visos Ru
sijos teatro ir muzikos gyvenimą, 
1919 m. buvo išrinktas rusų rašy
tojų draugijos pirmininku. Tuo pa
čiu laiku jis dirba jau ir lietuvių 
tautos reikalui. Pirmojo Pasauli-

NAPOLEONAS IR HITLERIS
(Iš pašnekesiu kariuomenėje)

varta kovoje prieš Maskvą dalyva
vo: vengrai, italai, slovakai, suo
miai, ispanai, prancūzai, belgai, 
olandai, norvegai, estai, latviai, 
rusai, ukrainiečiai, kiek lietuvių. 
Napoleonas 1812 m. birželio 21 d. 
įsakė pulti Rusiją, tą pačią dieną 
1941 m. tokį įsakymą iš Hitlerio 
gavo vokiečių generalinis štabas. 
Birželio 22 d. Napoleonas prie Jė- 
sės ir Nemuno santakos nuo kal
nelio stebėjo, kaip jo kariai kėlėsi 
per Nemuną ties Kaunu. Hitlerio 
kariuomenė tą pačią dieną 129-rius 
metus vėliau peržengė Bugo upę. 
Abu pradėjo karą prieš Rusiją pa
vėlavę, turint galvoje Rytų Eu
ropos žiemą.

Kaip 1812, taip ir 1941 metais 
buvo netikėtų sustojimų žygiuose. 
Carui pasisekė suvilioti Napoleo
ną politinėmis diskusijomis, ir 
daug svarbių savaičių buvo su
gaišta. Bet Napoleonas, taip kaip 
ir Hitleris, kuris sugaišo besvars- 
tydamas, ar žygiuoti link Maskvos 
ar į Ukrainą, vėl pradėjo kovas 
spalių 2 dieną. Rusai, priešinda
miesi Napoleonui, įviliojo jį į Ru
sijos gilumą, kai tuo tarpu viskas 
valgoma ir vertinga priešui buvo 
sunaikinta. Taip jie kariavo ir 
prieš Hitlerį, kad paskutinieji da
liniai galėtų sunaikinti pramonės 
įrengimus bei maisto atsargas. 
Napoleonui pasisekė Maskvą užim
ti, bet karas dėl to nepasibaigė. 
Kai jau buvo pervėlu, Napoleonas 
buvo priversta grįžti iš degančios 
Maskvos, ir šis žygis jį sužlugdė. 
Situacija buvo panaši ir 1941 m. 
Hitleriui, tiesa, nepasisekė užimti 
Maskvos, bet jis buvo pasiekęs 
Kaukazo papėdes. Rusai tuo metu 
tačiau tik tepradėjo kariauti ir 
ėmėsi antpuolių. Partizanai suvai
dino tą patį vaidmenį vokiečių — 
rusų kare, kurį patyrė ir prancū

(Atkelta iš 3 psl.)

nio karo metu nemažai lietuvių 
pabėgėlių atsidūrė Maskvoje. Ten 
susikūrė lietuvių pabėgėlių komi
tetas, kuriame aktyviai dirbo ir 
Baltrušaitis. Savo uošvės namuo
se įsteigė lietuvių moksleivių ben
drabutį, kurio vedėja buvo Balt
rušaitienė. Atsikūrus nepriklauso
mai Lietuvai, mūsų valdžia 1920 
m. paskyrė Baltrušaitį Lietuvos 
atstovu Maskvoje, kuriuo jis išbu
vo iki 1939 m. pavasario. Iš ten jis 
buvo paskirtas į mūsų Paryžiaus 
atstovybę su ministerio titulu pa
tarėjo pareigomis. Iš viso tat Jur
gio Balrušaičio gyvenimo mato
me, kad jis buvo ne tik didelio 
masto poetas, bet net labai reikš
mingas lietuvių tautos veikėjas, 
jei mūsų vyriausybė galėjo jam 
patikėti labai jau svarbias įgalio
to ministro pareigas Maskvoje. 
Tuo pačiu metu buvo jis Lietu
vos atstovas Turkijoj ir Persijoj. 
Jo vienintelis sūnus dr. Jurgis 
Baltrušaitis, gimęs 1903 m. Mask
voje, mokęsis Paryžiuje, yra žy
mus meno istorijos ir archeologi
jos mokslininkas, nuo 1933 iki 
1939 metų profesoriavęs Kauno 
univerąitete. šiuo metu gyvena 
Prancūzijoj ir ten dirba mokslinį 
darbą. Lietuviškai jis parašė 1934 
m. “Visuotinę Meno Istoriją”, 
angliškai 1939 m. “Lithuanian Folk 
Art”. Daug jo veikalų pasaulio 
kultūros klausimais parašyta pran
cūzų kalba.

Plačiau kalbėti apie pačią A. 
Mickevičiaus, O. Milašiaus ir J. 
Baltrušaičio kūrinių tautinę dva
sią šiame rašinyje persiauri rė
mai. Tam reikalui reikėtų atskiros 
studijos.

ĮTAKOS LIETUVIŲ 
TAUTOJE

Gretinome tris žymiąsias Lie
tuvos kilmės nelietuviškai rašiu
sias asmenybes. A. Mickevičių nuo
O. Milašiaus ir J Baltrušaičio ski
ria tačiau beveik visas šimtmetis. 
Bendra jiems tai, kad jų brendi
mas ir mokslinimasis vyko sveti

ANTANAS FIŠERIS 

zai.
Napoleonas manė, kad galės iš

gelbėti savo kariuomenę, traukda
masis žiemą per sniegą ir užšalu
sias upes, bet tuo būdu jis ją pra
žudė. Hitleris nenorėjo kad ir jam 
tas atsitiktų, todėl jis įsakė laiky
tis užimtose pozicijose. Galbūt, 
pasitraukdamas Hitleris būtų ma
žiau žmonių praradęs, bet kovą 
būtų tikrai prakišęs. Šiaip jis ga
lėjo išsilaikyti ir karą vesti prieš 
rusus iki 1945 metų. Mažai gi trū
ko, kad 1942 metais Maskva būtų 
buvusi paklupdyta.

RUSIJOS PAMOKA
1812 ir 1941 metai įrodė, kad 

nei ligšioliniai karo metodai nei 
transporto priemonės nepakanka
mai apsvarstyta užimti per trumpą 
laiką tokiam dideliam kraštui kaip 
Rusija. Neužteko nei Napoleono 
kavalerijos nei Hitlerio mitorizuc- 
tų divizijų nukariauti Rusijai. 
Prieš savo žygį Napoleonas per 
savo pasiuntinį bandė įkalbėti ca
rą pasiduoti. Caras Aleksandras 
atsakė: “Aš neturiu jokių iliuzi
jų. Žinau, kad Napoleonas yra di
dus ir žavingas generolas, bet aš 
turiu du sąjungininkus — Rusijos 
plotus ir laiką bei žiemą. Šitame 
krašte nėra tokio kampo, kui’ aš 
negalėčiau pasitraukti, nėra tokios 
nesvarbios vietos, kurios negin
čiau. Ne aš puolu, bet tavo im
peratorius. Prieš pasirašant kapi- 
tuliacinę taiką, aš kariausiu iki 
tol, kol ant mano žemės bus sveti
mas karys”.

1812 m. rusai sprendė, ar pasi
traukti iš Maskvos. Kotuzovas at
sikėlė ir tarė: “Jei mes prarasim 
Maskvą, nereiškia, kad prarasim 
Rusiją. Būdamas kariuomenės va
das, noriu ją išgelbėti ir man ne
svarbu, kad priešas užims Maskvą.

mų kultūrų aplinkoje, kai bajorija 
buvo sulenkėjusi, gi pati Lietuva 
tebebuvo pavergta. Adomo Mic
kevičiaus įtaka tačiau mūsų tau
tai ir mūsų literatūrinėms tradi
cijoms tokia ryški, kaip reta kurio 
kito net lietuviškai rašiusio. Be 
jo nebūtumėm turėję Antano Ba
ranausko “Anykščių šilelio”. Tik
riausiai, be Mickevičiaus nebūtu
mėm susilaukę ir Maironio, bent 
tokio, koks jis mūsų literatūroje 
šiandien pažįstamas. Tautinis Mai
ronio romantizmas yra pažadintas 
Mickevičiaus kūrybos. To paties 
Oskaro Milašiaus, jei ne poezijai, 
tai tautiniam apsisprendimui įta
kos yra turėjęs Mickevičius. Iš ki
tos pusės ir pats Mickevičius ne
buvo atitrūkęs pirminių lietuvių 
tautos kūrybinių šaltinių. Lietuvos 
gamta ir lietuvių tautos istorija 
įkvėpė jo žymiausias poemas, liau
dies tikėjimai ir burtai suteikė 
rėmus “Vėlinėms. Pažino jis ir 
mūsų pasaulinės literatūros pradi
ninką Kristijoną Donelaitį. Tą ma
tome iš A. Mickevičiaus prierašo 
“Gražinoje”, kur jis atsiliepia apie 
“Metus”: “Minėtoji poema dėl tu
rinio ir gražios išraiškos verta 
pagyrimo ir dar tuo turi būti mums 
ypatingai svarbi, kad tai yra tik
ras lietuvių liaudies papročių pa
veikslas”. (Adam Mickiewicz, Pis- 
ma Poetyckie, London, 1956 m. 
802 p.).

Tarp kitų A. Mickevičius aps
kritai prisidėjęs lietuviškam tauti
niam romantizmui susiformuoti, 
kurio įtakoje patekėjo “Aušra”, 
suskambėjo “Varpas”, ant kojų at
sistojo “Tėvynės Saigas”. Osakro 
Milašiaus ir Jurgio Baltrušaičio 
įtaka Lietuvoje žymiai menkesnė, 
tačiau Baltrušaičio vaidmuo gana 
didelis lietuviškajam simbolizmui. 
Vertimų iš jojo rusų kalba kurtos 
poezijos dažnai pasirodydavo ne
priklausomybės laikais. Milašiaus į 
lietuvių kalbą teturime išverstas 
tik nuotrupas, už kurias dėkingi 
esame A. Vaičiulaičiui (išversta 
yra ir “Miguel Manaros” misteri
ja). Apie patį Milašių du lietu-

Svarbu, kad kariuomenė nežūtų ją 
gindama, nes tik kariuomenė galės 
sumušti priešą... Įsakau dėl mano 
krašto laisvės pasitraukti iš Mask
vos". Jei vokiečiai tikrai būtų 
grėsę Maskvai, reikia tikėtis rau
donieji Kremliaus viešpačiai tą pa
tį būtų darę. Napoleonas, prieš 
pasitraukdamas iš Maskvos, įsakė 
maršalui Mortier susprogdinti 
Kremlių. Tą patį būtų padaręs ir 
Hitleris, jei būtų tekę užėmus 
trauktis iš Maskvos.

Didžiausia problema, kariaujant 
su Rusija, yra aprūpinimas bei tie
kimas. 1941 m. kariams reikėjo 
parūpinti amunicijos, motorizuo
tiems daliniams — benzino. 1812 
m. parūpinimo buvo reikalingi 
pirmoj eilėj arkliai, nes kariai, 
kaip ir praeitam žygyje, maisto 
susirasdavo dar ii* vietoje. Murat 
po Borodino mūšio puolė genero
lus, kad jų kavalerija nebuvusi 
panaudota iki paskutinių jėgų. Ge
nerolas Nansouty atsakė: “Čia ne 
karių kaltė, bet arklių. Arkliai ne
turi to patriotizmo, kokį turi ka
riai. Mūsų kariai gerai kariauja 
be maisto, bet mūsų arkliai neina 
be maisto”. Taip pat ir Hitlerio 
kariuomenei svarbiausia trūko ben
zino ir karinės medžiagos, o tik 
antroj eilėj — kariams maisto bei 
aprangos. Antrieji karo metai tai 
aiškiai įrodė.

ATEITIES PERSPTKTYVOS
Kyla klausimas, kas bus ateity

je. Antrasis Pasaulinis karas su
skirstė pasaulį į du priešingus la
gerius, todėl karo neužbaigė. Kada 
nors susirems Vakarai ir Rytai ir 
karštam karui. Jei rusų ir kinie
čių karys gali kariauti ir ištverti 
iki paskutinės, tą turės sugebėti 
ir vakarietis. Jei rusai gali kariau
ti be maisto, tą sugebės ir vaka
riečiai sąjungininkai. Šį kartą nie
kas Rusijos nešelps, kaip JAV 
ją šelpė praeitam kare. Be pagel- 
bos Rusija būtų buvusi sumušta 
1942 m. Bus panaudoti, žinoma, ir 
atominiai ginklai, nors jie gali bū
ti žalingi ir Vakarams. Karas ta
čiau vyks dėl būti ar nebūti, to
dėl niekas nebus persunku. Jei 
vakariečiai gerai pasiruoš ir pa
naudos propagandą, juos raudono
sios Maskvos valdomos tautos tik
riausiai sutiks kaip išlaisvintojus 
iš nekenčiamos komunistinės dik
tatūros. Reikia tik, kad Vakarai 
turėtų ką pasiūlyti vietoj komuniz
mo. Amerikonizmas ir vakarietiš
kos ūkinės depresijos eksportui ne
tinka.

Canberroje, karo muziejuje, yra 
du paveikslai. Viename Napoleo
nas ant balto žirgo, o paskui jį 
kariuomenė. Apačioj parašas: “Jie 

viai yra parašę dizertacijos dar
bus: Kaune J. Grinius 1930 m. 
“Milašius Poetas” ir Paryžiuje G. 
Židonytė 1951 m. “O. V. de Mi
losz, sa vie, son oeuvre, son ray- 
onnement”. Prancūzų poetas Ar- 
mond Godoy 1944 m. išleido Švei
carijoj 266 puslapių veikalą apie
O. Milašių: “Milosz, lepoete d, 
amour”.

Okupuotoje Lietuvoje idealisti
nė simbolinė kūryba niekinama, 
todėl K. Korsakas savo dviejų to
mų “Lietuvių literatūros istori
joj” Jurgio Baltrušaičio tik pavar
dę tepamini, o Oskarą Milašių vi
sai nutyli. Svarbiausia, žinoma, 
dėl politinių motyvų: juk tai buvę 
nepriklausomos Lietuvos pasiunti
niai. Patys gi rusai savo literatū
roje rusams simbolistams K. Bal- 
montui, V. Briusovui vietos paski
ria, o greta jų ir rusiškajai Jur
gio Baltrušaičio poezijai. Adomas 
Mickevičius tuo tarpu, nors ir 
ryškiausias romantikas (priešybė 
marksizmo peršamam realizmui) 
1955 m,, minint šimtąsias mirties 
metines, Lietuvoje susilaukė net 
atskiro 400 puslapių poezijos rin
kinio. Išleista 1958 m. pilnas “Vė
linių” vertimas. Išeivijoj apie 
Adomą Mickevičių mažai tėra gir
dėję lietuviai. Apie O. Milašių 
kartkartėmis užsimena J.A.V. “Ai
dų” žurnalas, kur ir jo poezijos 
vertimų pasitaiko. Atspaude “Ga
bijos” metraštis “Nebaigtą sim
foniją”. Daugiausia dėmesio susi
laukė Jurgis Baltrušaitis. Vokieti
joje 1947 m. išleista buvo iš rusų 
kalbos išverstas rinkinys “Žemės 
pakopos”. Tai Jono Valaičio ver
timas, bet labai silpnas. Kun. P. 
Juras 1948 m. J.A.V. išleido pilną 
Baltrušaičio lietuviškai rašytos po
ezijos rinkinį.

niurnėjo ir vargo, bet sekė jį išti
kimai”. Antras paveikslas — Ro- 
mmelis ant tanko. Jis rodo pirštu 
į priešą, o aplinkui išvargę kariai 
be maisto ir vandens. Parašas: 
“Mes badaujam ir vargstam, bet 
mes pulsim priešą, kol jis bus su
naikintas, nes ten tikrai mes rasim 
maisto ir poilsį”. Šitie du paveiks
lai pavaizduoja vadą, kuris bus 
reikalingas komunizmui sutriuš
kinti: vadą, kuris bus ištikimas 
savo kariams ir sugebės pareika
lauti iš jų paskutiniųjų jėgų. Va

Tai buvo po skautų stovyklos. 
Būti New South Wales ir nematy
ti Mėlynųjų kalnų — tai nedova
notina. Apie juos tiek girdėta, 
kiek ir apie garsųjį Sidnėjaus til
tą.

Užsukom į vieną vietą, kur 
mums pasirodė tikra; rojus. Esam 
ant augšto kalno, nuo kurio sklei
džiasi stebuklingas vaizdas, lyg 
reljefinis žemėlapis. Toli toli ma
tyti per kalnus. O giliai apačioj, 
kalnų papėdėje, tyvuliuoja kaip 
plati upė didelis ežeras, kuris pa
galiau dingsta mėlynoj tolumoj. 
Prieinam geležinę tvorelę, per ku
rią pasilenkę matome stačiai po 
kojomis lyg mažą, vienišą skruz
delę, su dideliu vargu sau maistą 
kraunančią. Bet tai ne skruzdelė, 
o didelis kasyklos kranas, kuris 
rausia anglis iš žemės. Vienų vie
nas tarp šitų niūrių, neapgyventų 
kalnų ir slėnių. Žmonių apačioje 
nematyti: taip augštai stovim, kad 
žmogus taškeliu virtęs. Galva 
svaigsta ir baugu darosi, kai žiūri 
stačiai į tokią gilumą.

Čia augštai ant kalno yra pas
togė ir daug stalų ir suolų. Net 
moderniška prausykla su visais pa
togumais. Keliautojui vasaros kar
ščiuose tai gerai. Pasinaudojome 
ugniaviete ir išsikepėm čiopsų, 
pasigaminom arbatos. Pasistiprinę 
ėjom toliau apsižvalgyti, palaipio- 
ti uolomis. Visur tylu, paslaptinga. 
Nei lapelis, nei žolelė nejuda. Kai

Danutė Jokūbauskaitė

POPIETIS
PRIE JŪROS

Švelnus bangų pliuškenimas į 
uolas ir tylus mano plunksnos 
girgždėjimas tedrumstė pajūrio 
ramybę. Mėlyna, rami jūra ir šilta 
saulė sudarė gerą nuotaiką pasa
kai rašyti.

Motorinio laivo triukšmas ne
mandagiai sutrukdė mano mintis 
apie garsią trijulę kaip tik tuo 
momentu, kada veikėjai buvo be- 
apiplėšią banką, benušauną direk
torių ir bepabėgą į dykumą. Bet 
pamažu laivas nuplaukė tolyn ir 
garsas su juo. Mano veikėjai tęsė 
toliau darbą ir pasislėpę dalinosi 
pinigus.

Tuo tarpu mano nugara pradė
jo nuo saulės kaisti, ir aš, susi

rinkusi savo daiktus, nuslinkau į 
pavėsį. Po nusvirusio gluosnio ša
komis patogiai įsitaisiusi, aš vėl 
pradėjau rašyti. Mano rašinys to
liau nesirišo. Atrodo, kad mano 
veikėjams atsibodo plėšikauti ir 
šaudyti nekaltus žmones. Ir jiems, 
turbūt, užėjo noras kaip ir man 
snūstelti popiečio. Pavėsis ataušino 
mano įkaitusią nugarą, ir aš nu
tariau persikelti ant jūros tilto. 
Žuvėdrų būrys nusileido netoli 
manęs. Jų triukšmingas čiauškėji
mas visiškai išblaškė mano min
tis apie rašinį. Savo pietų liku
čius atidaviau žuvėdroms, kurios 
lesė beveik iš rankos. Ir mano 
draugystę su žuvėdromis nutrau
kė tas pats negailestingasis motor
laivis. Neliko niekas kita kaip tik 
eiti namo.

Mano pasaka ir herojai nuskri
do su žuvėdromis. Ir aš jums ne
galiu jos pasekti.

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

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

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

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

i PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ *
>: Į USSR PER ŠVEDIJĄ

| iNYMAN & SCHULTZ, SYDNEY |
Naujas adresas: 148 Brook Street, Coogee, N.S.W. Tel. 65 4101. š*;

♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■KM*
t LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE 
<.

■; A.C.T. Builders Pty. Ltd. ::
. .... Siūlo visus patarnavimus statybos srityje, tarp pat paruošia --

“ planus, specifikacijas ir apskaičiavimus.
“ Adresas: 13 LONSDALE STREET, BRADDON, A.C.T. "
“ Telef. J 4094. ::

kariečiams bus reikalinga karių, 
kurie badaudami ir kraujuodami 
klausys savo vadų įsakymų ir seks 
juos. Vakariečiai negali padaryti 
tų klaidų, kurias padarė Napoleo
nas ir Hitleris, nes tai būtų jųjų 
pražūtis. Dar niekad naujaisiais 
laikais nebuvo tokios padėties, 
kaip kad šiandien. Nėra likę jo
kių užtvarinių valstybių ir jokių 
trečiųjų jėgų. Dabartinėje kovoje 
tegali būti tik vienas laimėtojas 

Vakarų demokratija ar Rytų 
komunizmas.

J IEVA DIDŽYTĖ

MAČIAU MĖLYNUOSIUS KALNUS
gerai tačiau įsiklausai, girdi viso
kių vabalėlių zvimbimą ir paukš
telių čiulbėjimą. Po kojomis su
džiūvę eukaliptų lapai ir sausos 
šakelės traška ir išgąsdina driež- 
liuką, kuris kaip gyvsidabris nu
mauna tarp akmenų. Visa gamta 
čia atrodo kaip koks botanikos so
das — turbūt, šimtus įvairių au
galų, krūmų krūmelių, gėlių ir 
žolelių suskaičiuotum. Ir viskas 
taip dailiai suderinta, kad nė vie
nas žmogus nebūtų galėjęs tokį 
puikų parką pasodinti. Vienas me
dis man ypatingai patiko: ne tiek 
dėl savo didumo ir plačių šakų, 
kiek dėl nepaprastai didelių žie
dų ir keistų lapų. Tie lapai kie
toki, dantuoti, su aštriais spyg
liais. Gelsvai rausvas žiedas atro
dė, lyg didelis kunkoraižis. Tik 
vietoj skujų jis turėjo tūkstančius 
mažyčių, šviesiai melsvų šluotelių 
ant plonų, gelsvų kotelių. Many
dama, kad jis taip pat gardžiai 
kvepia, kaip jis gražiai atrodo, 
prikišau nosį. Man beuostant, gar
siai nusikvatojo netoli ant šakos 
tupinti kukabura. Neužilgo paju
tau įkyrų niežėjimą ant nosies ga
lo, kuris pasidarė tiesiog skaudus 
ir ėmė plėstis per visą nosį ir 
skruostus. Išsigandę tėvai žiūri į 
mane ir mato, kad mano vargšė 
nosis visai pabalusi ir ištinusi. No
sis kaip cirko klauno. Tik dabar 
supratau kukaburos juoką ir nusi
stačiau ateityje nebekaišioti no
sies, kur nereikia.
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PASAULINĖS FUTBALO 
PIRMENYBĖS

Septintos iš eilės futbolo pir
menybės įvyks Čilėje 1962 metais 
birželio mėn. viduryje. Nežiūrint, 
kad iki to laiko yra dar visi me
tai, bet tų pirmenybių parengimas 
prasidėjo beveik jau prieš metus. 
Jose sutiko dalyvauti 56 šalys, 
bet vėliau savo sutikimą atsiėmė 
5 valstybės: Rumunija, Kanada, 
Sudanas, Egiptas ir Indonezija. 
Į Čilę finalinėms kovoms atvyks 
tik 14 kraštų. Čilė, kaip rengėjas, 
dalyvauja automatiškai, o Brazili
ja, kaip praeitų metų meisteris, ir
gi naudojasi ta pačia teise. Taigi 
finale dalyvaus 16 kraštų.

Kad nebūtų didelio susikimšimo, 
atrenkant 14 geriausių valstybi
nių rinktinių, vyriausia futbole 
sąjunga visas 49 komandas suskirs
tė į 14 grupių, po 3 ir 4 rinktines 
grupėje. Grupėse komandos žai
džia kiekvienas su kiekvienu po 
du kartu ir daugiausia surinkkusi 
taškų komanda dalyvauja Čilėje.-

Komandoms surinkus lygų taškų 
skaičių (įvarčių santykis neskaito
mas), rungtynės žaidžiamos trečią 
kartą neutralioje aikštėje.

Jau yra paaiškėję ir kai kurių 
grupių nugalėtojai, tai •— Argen
tina, kuri du kartu nugalėjo Ekva
dorą. Be to, tryliktos grupės nu
galėtoju tapo Kolumbijos vienuo
likė.

Rusijos rinktinei, kuri yra Eu
ropos meisteris, didelę baimę įva
rė turkai, nes jie penktoje grupė
je spėjo nugalėti norvegus, ir, vie
toj grįžti po rungtynių namo, su
stojo Vak. Vokietijoje ir, pasikvie
tę garsųjį vokiečių trenerį S. Her- 
bergerį, pradėjo smarkiai ruoštis 
prieš Sov. Sąjungą. Rusai yra labai 
nusivylę savo vienuolikės “nefor- 
ma” ir galvoja gauti pylos, bet jų 
vienintelis pliusas, kad žaidžia 
Maskvoje, kas gali juos išgelbėti 
nuo pralaimėjimo.

A.M.

19.000 BĖGLIŲ BIRŽELIO MĖN.
Birželio mėnesį į Vakarus pasi

šalino iš Vokietijos sovietinės zo
nos 19.198 zonos gyventojai, jų 
tarpe 3256 nevedę, turį mažiau 
kaip 24 metus amžiaus. Gegužės 
mėn. “savo kojomis” pasisakė už 
vakarus 17.791 pabėgėlis. Kaip 
Fed. Vokietijos parlamente bir
želio 30 d. pareiškė pirmininkas 
dr. Gerstenmaier, per 12 metų 
ligi šių metų birželio 28 d. iš viso 
iš R. Vokietijos pabėgo į vakarus 
2.633.103 gyventojai. Jų tarpe bu
vo nemaža intelektualinių pajėgų. 
Bėgimams augant, ypatingai sovie
tinė Vokietija kenčia stokodama 
gydytojų; į vakarus pasišalino vi
sa eilė žymių specialistų, ligoni
nių vedėjų ir kt.

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 
“MŪSŲ PASTOGĖS”

PRENUMERATĄ ADRESU: 
BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.

SVARBI INFORMACIJA DOVANINIŲ SIUNTINIŲ SIUNTĖJAMS
Kam naudotis įvairių tarpininkų patarnavimais ir mokėti brangiau, jei dabar yra galimybė per- > 
siųsti savo siuntinius betarpiai per vienintelę firmą Australijoje, turinčią pilnus Intouristo įgalio- J 
jimus išduoti apmuitavimo licenzijas pačių sudarytiems siuntiniams 7 — 11 — 22 — 33 — 44 sv. ; 
svorio, tiesioginiam tų siuntinių persiuntimui į Sovietų Sąjungą. Greitas ir tikslus siuntinių pri- >. 
statymas besąlyginiai garantuotas. Per 5 metus nei vienas siuntinys nėra dingęs.

UŽTIKRINAME, MŪSŲ DOKUMENTACIJOS IR PERSIUNTIMO MOKESČIAI 
YRA PATYS ŽEMIAUSI AUSTRALIJOJE.

Visų papildomų informacijų (praome rašyti lietuviškai) kreipkitės į mūsų Melbourno Skyrių. į
i

General Merchant*
&
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MELBOURNE ★ 197 FLEMINGTON RD., NORTH MELBOURNE, TELEF. 30-3347.
CANBERRA ★ 12 TOWNS CRSC., TURNER, ACT. PHONE 4-1115. į
ADELAIDĖ * 18 TORRENS AVE., FULLARTON, S.A. PHONE 7-3626.
GEELONG ★ 38 WALSGOTT STR., NTH. GEELONG, VIC. 5

Mums skubiai reikalingi 3 veiklūs ir energingi tautiečiai prekybininkai, norį atstovauti mūsų ’< 
interesus Adelaidėje, Perthe ir Hobarte. Geram pasisekimui užtikrinti būtina sąlyga rūsų kalbos ( 
mokėjimas. įj
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Adelaidėje
PASITRAUKĖ

ROBERTAS SIDABRAS
Visi sporto mėgėjai gerai pažįs

ta Robertą, kuris ilgus metus sėk
mingi vadovavo Adelaidės Vyties 
stalo teniso sekcijai. Jo dėka bu
vo nemažai surinkta jaunimo. Ro
bertas daug laisvalaikių sunaudo
jo “bemedžiodamas” žaidėjus, 
rinkdamas nario mokestį ir tvarky
damas savo pamėgtą sekciją. Dar 
ir pats sužaisdavo, jeigu kur žai
dėjų trūkdavo. Jam vadovaujant, 
buvo sudaryta vyrų komanda, o 
vėliau ir moterų, kurios užsiregis
travo į australų pirmenybes ir jo
se gražiai pasirodė. Bet Robertas 
nerimo ir stengėsi sekciją pra
plėsti, kas jam ir pasisekė, šian
dien Adei. Vytis gali didžiuotis, 
turėdama dvi vyrų ir dvi moterų 
komandas, kuriose žaidžia mūsų 
jaunimas.

Kas privertė Robertą palikti 
taip gražiai susitvarkiusią stalo te
niso sekciją? Tai klausimas, kuris 
domina ne vieną sporto mėgėją.

PAŠALINTAS A. MERŪNAS
Ilgametis Adelaidės Vyties mo

terų krepšinio komandos treneris 
A. Merūnas buvo pakeistas gar
siuoju P. Australijos rinktinės žai
dėju vengru.

Kokios priežastys privertė Vy
ties valdybą pašalinti A. Merūną, 
atrodo, ir pats buvęs treneris ne
žino...

Sportininkas

VYTIS I — NORTH ADELAIDE
(55-56)

Gal tai buvo vienos iš įdomiau
sių rungtynių stebėtojams, kai 
Vytis, kuri šiuo metu žaidžia ne
pergeriausiai, parodė puikų žaidi
mą prieš senus savo priešininkus. 
Vytis turėjo laimėjimą savo ran
kose, bet blogas pasas paskutinėje 
sekundėje, iš kur priešas gavo 
mesti 2 baudas ir sėkmingai jas 
sumetus tapo rungtynių laimėto
jas. Tai antras nelaimingas pralai
mėjimas vienu tašku prieš stiprų 
priešą, nes keletą rungtynių anks
čiau Vytis pralošė vieno taško 
skirtumu prieš latvius (A.S.K.). 
Taškus pelnė: Gumbys 27, Ignata
vičius 18, Petkūnas 4, Daugalis 4, 
Lapšys 2, Visockis 0, L. Urmo
nas 0.

VYTIS II — NORWOOD (40-44)
Antroji Vyties rezervo komanda 

turėjo geriau žaisti per- visas 
žaidynes, bat stoka kovingumo ir 
ilgų metimų buvo pralaimėjimo 
priežastis.

Taškus pelnė: Daniškevičius 18, 
Pocius 9, Gudelis 6, R. Urmonas 
6, Ruzinskas 1, Morkūnas 0.

VYTIS I — VIKINGS (11-70)
Vytietės žaidė su stipriausiom 

priešininkėm ir visai nesistengda- 
mos, tarsi būtų žaidusios pirmą 
kartą savo gyvenime, nes nebuvo 
gynybos, išskyrus E. šiukšterytę, 
kuri dar stengėsi apginti keturias 
priešo žaidėjas, bet tai buvo ne
įmanoma.

Vyties puolikės laiku grįžti ne
sugebėjo, o tik slampinėjo apie 
vidurį aikštės ir antram kėliny iš 
astuonių baudų įmetė vos vieną 
tašką, tai ir buvo vienintelis taš
kas per visą kėlinį.

Taškus pelnė: D. Radzevičiūtė 
9, šiukšterytė 2, L. Radzevičiūtė, 
Kelertaitė, Pečiulytė, Andriušytė 
po 0.

VYTIS II — POSTAL (58-32)
Jaunės irgi žaidė su stipriausiom 

savo grupėje ir tapo palaužtos stip
rokai. Taškus pelnė: Powerza 14, 
Šulcaitė 4, Baškutė 0, Trush 12, 
Kapočiūnaitė 0, Matiukaitė 0 Po
ciūtė 2.

Edas

SIEKIAMA STIPRINTI 
INFORMACIJA PRANCŪZŲ 

KALBA
VLIKo Vykd. Tarybos pirm, J. 

Glemža birželio 24-26 dienomis nu
vykęs į Paryžių dalyvauti Laisvų
jų Profesinių Sąjungų Egzilų kon
ferencijoje ta proga buvo apsilan
kęs pas prof. J. Baltrušaitį. Su juo 
ir su A. Liutkum jis turėjo ilgesnį 
pasikalbėjimą. Buvo iškeltas rei
kalas tiekti daugiau informacijų 
lietuviškais reikalais prancūzų 
spaudai ir visuomenei. Aptarta ga
limybės dalintis turima informa
cine medžiaga.

LIETUVOS ATSTOVAS JAV
J. Rajeckas birželio 15 d. daly

vavo pobūvyje pas Diplomatinio 
Korpuso Dekaną susipažinti su 
naujai akkredituotais diplomatinių 
misijų šefais. Pobūvyje dalyvavo 
Valst. sekretorius Dean Rusk ir 
keli kiti aukšti Valst. Dep-to pa
reigūnai.

LIETUVIAI ŠOKĖJAI 
VAŠINGTONE

Bostono, JAV, Lietuvių Taut. 
Šokių Sambūris, Onos Ivaškienės 
vadovaujamas, birželio 13 d. atliko 
programą JAV Valst. Departamen
to naujuose rūmuose surengtame 
tautinių šokių vakare. Lietuvių 
sambūris pirmą kartą pasirodė 
rinktinei JAV sostinės publikai: 
vyriausybės nariams, valst. depar
tamento pareigūnams ir užsienio 
atstovams. Ryšium su lietuvių pa
sirodymu Vašingtone, Lietuvos At
stovas J. Rajeckas pasakė žodį į 
Lietuvą per Amerikos Balsą. At
stovo žodžiais, sambūris rinktinei

LIETUVOS 
SPORTININKAI 

KOVOJA
R. TAMULIS — EUROPOS 

MEISTERIS
Jugoslavijos sostinėje Belgrade 

įvyko Europos bokso pirmenybės. 
Toms varžyboms Lietuva atsiuntė 
tris atstovus, iš kurių Ričardas 
Tamulis buvo sėkmingiausias.

Netolimoje praeityje Algirdas 
Šocikas sunkiame svoryje patęsė 
savo priešus ir lietuvis du kartu 
iš eilės tapo Europos sunkaus svo
rio meisteriu. Šiandien tas pats 
Šocikas išleido į ringą savo moki
nį R. Tamulį.

Pusvidutiniame svoryje kaunie
tis pradeda kovą prieš lenką, taš
kais nugali vengrą, sutvarko stip
rų prancūzą. Kovodamas su pran
cūzu, susižeidžia kairę ranką, kuri 
ima net mėlynuoti. Abu kairiaran
kiai boksininkai bando vienas ki
tą, ir pirmas rundas baigėsi nežy
mia Tamulio pergale. Antrame 
runde Ričardui pasiseka vis puo
lantį šveicarą keliais smūgiais 
“atvėsinti”, ir dar vienas toks 
smūgis pasiunčia priešininką ant 
grindų palikdamas nekokį “įspū
dį” šveicarų šalininkams. Trečias 
rundas priklauso Tamuliui ir gon
gas skelbia naują Europos pusvi- 
dutinio svorio eiampioną — lietu
vį Ričardą Tamulį.

★
Varšuvoje įvykusioje tarptauti

nėje lengvosios atletikos šventėje 
vilnietis A. Vaupšas nušoko į to
lį 7 m. 54 cm. ir laimėjo I vietą.

★
Vilniaus aviacijos sporto klubo 

sklandytojas J. Jaruševičius dvi
viečiu sklandytuvu nuskrido 530 
km. ir nusileido netoli Smolensko. 
Jo pasiektas rezultatas yra 220 
km. geresnis už Lietuvos dviviečių 
sklandytuvų rekordą.

publikai pasirodė puikiausiai, sve
čiai lietuvų sambūrio pasirodymu 
buvo sužavėti. Už pavykusią mi
siją pagarsinti Lietuvos vardą Va
šingtone Lietuvos atst. J. Rajec
kas pareiškė dėkingumą Sambūrio 
vadovei O. Ivaškienei ir muzikos 
programos vadovui J. Gaideliui. Po 
vakaro Lietuvos Atstovas surengė 
Lietuvos Pasiuntinybėje priėmimą 
Valst. Dep-to pareigūnams ir va
karo rengėjams pagerbti. Birželio 
14 d. vakarą aprašė sostinės dien
raščiai “The Washington Post” 
ir “The Evening Star”.

PREL. P. JURUI 70 METŲ
Ryšium su žinomo lietuvių kul

tūrininko, visos eilės knygų leidė
jo — mecenato prel. P. Juro, gyv. 
JAV, 70 m. sukaktimi, VLIKo var
du jį pasveikino VLIKo pirm. dr. 
A. Trimakas.

PASITARIMAS SU BRITŲ 
DARBO FEDERACIJOS

PARLAMENTARAIS
Britų Parlamento rūmuose įvy

ko Laisvųjų Profesijų Sąjungų 
atstovų egzilėje susirinkimas su 
Britų Darbo partijos parlamenta
rais, kuriame buvo aptarti abiem 
pusėm svarbūs klausimai. Iš egzi
lų pusės dalyvavo 60 prof sąjungi
ninkų ir socialdemokratų, jų tarpe 
6 lietuviai, o iš britų pusės 5 par
lamentarai.

MOKSLININKĖS PASIEKIMAI 
JAV

Mokslininkė — archeologė dr. 
Marija Gimbutienė gavo iš Rad
cliffe kolegijos metinę stipendiją 
dirbti prie Stanfordo universiteto 
(Kalifornijoje) “Center of Ad
vanced Studies”. Dr. Gimbutienė 
ten ruoš ir veikalą apie baltus, 
kurį Prager, JAV, knygų leidykla 
numato išleisti keturiomis kalbo
mis: anglų, vokiečių, prancūzų ir 
ispanų. 1962 m. vasarą dr. M. Gim
butienė grįš į Harvardo univeri- 
tetą. Čia ji baigs savo didelį dar
bą apie Rytų Europos proistorę. 
To darbo jau parengtas antrasis 
tomas greitai atiduodamas į spau
dą. E.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 62-2231

I
 THE IMPERIAL I

74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS S

Tel: Katoomba 523. $

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — g 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE. gg Savininkas E d. Valevičius.

j] Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau- 3 
g šioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna- g 
rd vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping K 
3 Centre, Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių, g

3 Tarifas įskaitant butą, maistą ir patarnavimą K
3 yra prieinama*. Vaikams nuolaida h
g Del smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti.
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j VIENINTĖLĖ TIKRA
VODKA

ORIGINALIOSE BONKOSE, KURI VADINASI

| STOLICNAJA
YRA VISADA GAUNAMA PAS

1 M. PETRONĮ, I
| 152 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. Tel. UJ 5727. I
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I. Slroulins 306 The Cousewoy, Melbourne
Tel. MF 6673 — uždaryta pirmadieniai*

3 Ibs - 7Ibs - II Ibs - 22 Ibs 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

SIUNČIAME TIESIAI PAŠTU IŠ MELBURNO

i MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS g 
g JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS! g

L. PAGES v.

MONUMENTAL MASON,
£ 10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 —

•:•: sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia- :•:•
:•:• jam giminaičiui ar draugui pagerbti.
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MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES

646 George St., Sydney, Australia
(Kampas Liverpool St.)

TEL.: 21-4254 arba BA-4254
(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY)

JEIGU JOS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai 
gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S 
HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 12 metų turi 
kontaktą su Inturistu. Nesiduokite klaidinami kitų skelbimų.

12 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu
tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ (iuntiny* 
gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje.

Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar 
nei vieno siuntinio nepražudė per visą 12 metų, nes Jūsų siun
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo,ir mei 
pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų 
giminės.

Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mėne
sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per 
12 dienų.

AGENTAI:

j

SYDNEY:
CABRAMATTA, 
PARRAMATTA, 
BELMORE, M. 
BANKSTOWN, 
BLACKTOWN,

M. Pekic, 143 Cabramatta Rd., UB 2082. 
Olympic Stores, 293 Church St., YL 9728. 
Cibulskis, 468 Burwood Road, 75-6578.

Quality Centre, 5 Kitchener P-de., UY 8089
Amalgamated Emporiums, 52 Flushcombe Rd., 

622-3160. 
B 3596.Fry’s Delicatessen, 557 Hunter St.,NEWCASTLE:

BRISBANE, — E. Jurka, 10 Vale St, Red. Hill, Qld. 
PORT KEMBLA Disposals, 107 Wentworth Street, 
MELBOURNE' Contal, 114 Elizabeth Street, Melb. 
ADELAIDE: Eicas, 41 Tapleys Hill Road, Hendon, 
PERTH: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle Street, BA 7842. jj

J 1372. 
63-8498. 
J 2879.
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6 MŪSŲ PASTOGĖ 1961 m. liepos 18 d.

hOsu pastogė
SVARBUS 

PRANEŠIMAS

MELBURNAS
VISI MELBURNIŠKIAI

I SPEKTAKLI!
Š.m. rugpjūčio 6 d. (sekmadienį) 

4 vai. p.p. Liet. Namuose, 12 Fran
cis Grove, Thornbury įvyks Mon- 
trealio Dramos Teatro vaidinimas 
plokštelėmis. Melburno visuome
nei šį kartą pateikiama mūsų žy
maus rašytojo Balio Sruogos vie
nas stipriausių dramatinių veika
lų”

“MILŽINO PAUNKSMĖ”, 
trilogiška istorijos kronika, trys 
veiksmai, 9 paveikslai. Vaidinimas 
trunka tris valandas. Įėjimas — 3 
šil., nedirbantiems ir jaunimui ne
mokamai.

Veikalas apima keturis priešmir
tinius Vytauto Didžiojo metus 
(1427 — 1430). Siužetas labai pa
trauklus: savo garbės zenitą pa
siekusi Lietuva ir tragiškas jos 
karūnos likimas. Pats veikalo iš
pildymas augšto lygio, žymia dali
mi vaidina seni prityrę vadilos. 
Režisūra ••— Birutės Pūkelevičiū- 
tės, scenovaizdis — Kazio Vesel
kos, muzika — Zigmo Lapino, cho
reografija — Birutės Vaitkūnaitės.

Nepraleiskime geros progos iš
klausyti vaidinimo apie šlovingiau
sią Lietuvos laikotarpį.

ALB MELBURNO APYL. 
KULTŪROS TARYBA

SPORTININKŲ BALIUS
Š.m. liepos 22 d. (šeštadienį) 

8 v.v. Richmond Town Hall Mel
burno lietuviai sportininkai ren
gia savo metinį balių tikslu suar
tėti su Melburno tautiečiais ir 
pabendrauti su jais jaukioje ba
liaus nuotaikoje.
. Programoje sportininkai žada 
pateikti visuomenei visą eilę pra- 

’ moginių dalykėlių, kurių tarpe 
Melburno liet, vyrų oktetas savo 
sultingais balsais žada tikrai 
gyvinti visų nuotaiką.

Inf.

savo kolonijos reikaluss stato aukš
čiau už kasdieninį gyvenimą. Apy
linkės Valdyba ir A.L. Sąjunga 
dėl to į kiekvieną auką žiūri ne 
tik kaip j medžiaginę paramą, bet 
dar labiau, kaip į moralinį įrody
mą, jog lietuvis, gyvenąs trem
ties sąlygose, negalvoja pamiršti 
lietuviškumo ir bendrų visus lie
tuvius jungiančių reikalų. Gyven
dami toli nuo savo Tėvynės, mes 
puikiai jaučiame nutautėjimo pa
vojų, kuris tyko mūsų ir mūsų 
vaikų kiekvienam žingsny. Bendro 
lietuviško kampelio išlaikymas sve
timoje žemėje yra bene vienas iš’ 
stipriausių ginklų kovoje su nu
tautėjimo pavojais.

Dėl viso to abi šį atsišaukimą 
skelbiančios Jūsų pačių išrinktos 
lietuviškiems reikalams tvarkyti 
institucijos, širdingai besidžiaug- 
damos ligšioliniais rezultatais, pra
šo visus ir toliau tvirtai žygiuoti 
lietuviškuoju keliu suglaustose 
gretose. Šiųmetinė Jūsų auka pa
tikrins mūsų lietuviškumo židinio 
— Lietuvių Namų — išlaikymą, 
tobulinimą ir numatytą plėtimą.

Po pusantrų metų mes turėsime 
pasirodyti visiems Australijos lie
tuviams, kurie suvažiuos čia Kraš
to Tarybos posėdžiams ir Meno 
Dienoms. Mūsų bendrom aukom ir 
darbu išlaikomi Lietuvių Namai 
bus mūsų pasididžiavimas ir ne
ginčijamas mūsų tautinio susipra
timo įrodymas.

Apie Lietuvių Namus ir jų reika
lingumą šiandien Jūs žinote daug 
daugiau, negu kad galima buvo 
pasakyti trumpame atsišaukime. 
Pagalvokite apie visa tai, kai į 
Jūsų namų duris belsis talkininkai, 
kartą metuose rinkdami aukas ben
dram lietuviškam reikalui. Nė vie
nas neišleiskite jų tuščiomis ran
komis. Ką duosime, duosime savo 
pačių lietuviškiems reikalams.

ALB Adelaidei Apyl. Valdyba 
ir Adelaidės Liet. S-gos Valdyba

SYDNĖJUS
PAMALDOS

Liepos 23 d. pamaldos Went- 
worthville Karmelitų bažn. 10 vai. 
45 min. Išpažintys nuo 10,30 vai.

Liepos 23 d. Wollongong lietu
viams pamaldos W. Katedroj 5 
vai. po pietų.

Liepos 30 d. St. Mary’s lietu
viams pamaldos St. Mary’s parapi
jos bažn. 10 vai.

Kaip paprastai, kas sekmadienį, 
pamaldos Camperdowne 12 vai. 
Pamokos sekm. mokykloj nuo 10 
vai. prieš pamaldas.

CAMPERDOWN MOKYKLOS 
POPIETĖ

Š.m. liepos mėn. 30 d. sekmadie
nį po pamaldų Camperdowne, sek
madienio mokyklos mokytojai ir 
tėvų komitetas ruošia nuotaikingą 
popietę mokyklos salėje su vaiku
čių ir jų tėvelių pasirodymais, 
dainomis, bendrais užkandžiais ir 
šokiais.

Į šią popietę kviečiami visi ma
lonūs tautiečiai, o ypač busimieji 
ar buvę jos mokiniai su savo tė
veliais ir artimaisiais.

Mokyklos globėjas K.P.B.

STUDENTŲ SAVAITGALIS
Sydnėjaus studentų v-ba, pagal 

susidariusių tradiciją, ir vėl ruoš 
studentų savaitgalį BATEAU BAY 
vasarvietėj. Savaitgalis įvyks rug
pjūčio 18-20 d.d. Tatai paskutinė 
proga surengti didesnio masto pa
silinksminimą prieš metinius egza
minus. Savaitgalis įvyks vidury 
studentų atostogų. Kviečiami kar
tu su mumis praleisti laiką ir ki
tų vietovių studentai bei kitas jau
nimas. Vėlyvesnės žinios apie pa
siruošimą savaitgaliui bus praneš
tos sekančiame “Studentų žody
je”. Studentų Valdyba

pa-

DAINORIŲ SAMBŪRIS
VĖL KONCERTUOS

Melburno Liet. Dainorių sambū
ris š.m. rugpjūčio 26 d. dalyvauja 
Morningtono gimnazijos ruošia
mame dainų koncerte.

Kaip žinome, šitokis lietuvių dai
norių bendradarbiavimas su Mor
ningtono gimnazijos choru vyko 
ir netolimoje praeityje, nes jau 
buvo bendrai koncertuota.

Sveikintina, kad mūsų dainos 
sugebama perkelti ir į svetimą 
klausytojų auditoriją. Inf.

ADELAIDĖ

ADELAIDĖS VALDYBA PRAŠO 
NUTRAUKTI TARPUSAVIO 

UŽPULDINĖJIMUS
Š.m. birželio 23 d. Lietuvių Na

muose Apylinkės valdyba buvo 
sukvietusi visuomeninių organiza
cijų vadovus apsvarstyti tarpusa
vio santykius, išnagrinėti sugyve
nimą trukdančias kliūtis ir ieškoti 
būdų nesutarimams pašalinti. Per 
posėdį, užtrukusį daugiau kaip 5 
valandas, organizacijų vadovai nu
rodė kliūtis, kurios, jų nuomone, 
trukdo bendradarbiavimui ir sus
kaldė adelaidiškius. Posėdį bai
giant, jo iniciatorius — Apylinkės 
Valdybos pirmininkas Jurgis Jo
navičius kvietė visus nutraukti 
tarpusavio užpuldinėjimus spau
doje.

PADĖKA

Siunčiant pinigus “MŪSŲ 
PASTOGES” ar Krašto Valdy
bos reikalams, geriausia naudoti 
“MONEY ORDER” arba “ČE
KIUS, nes tai yra patikimiausias 
būdas pinigams persiųsti.

Nepakankamai saugu pinigus 
siųsti pagal “POSTAL NOTE”, 
o ypač rizikinga dėti banknotus 
į paprastą neregistruotą laišką, 
nes POSTAL NOTES ar bank
notų dingimo atveju nei paštas, 
nei laiško adresatas už tai neat
sako ir nėra galimybės išaiškinti, 
kas pinigus paėmė.

Siunčiant pinigus, prašoma 
parašyti ir laišką, nurodant kas 
ir už ką pinigus siunčia arba bent 
ant voko užrašyti savo adresą, 
nes nežinomo siuntėjo išaiškini
mas sudaro nemaža sunkumų.

Laiškus prašoma siųsti tuo pa
čiu senuoju adresu:

BOX 4558,
G.P.O., SYDNEY,
N.S.W.

Krašto Valdybos Iždininkas

£5-14-0, kuriuos Apylinkės Valdy
ba pasiuntė reikiamu adresu.

Aukotojų sąrašo originalas lai
komas Apylinkės Valdybos byloje 
Brisbanėje. Koresp.

PASIPRIEŠINIMAS

KOLCHOZAMS AUGA

Vienos gautais pranešimais,

PERTHAS

GEELONGAS
LAIŠKAI AMERIKOS JUNGT. 
VALSTYBIŲ SENATORIAMS 
Š.m. birželio 23 d. Geelongo liet, 

apyl. valdyba, Geelongo liet. Cho
ras ir sportininkų organizacija 
VYTIS pasiuntė 153 laiškus Ame
rikos Jungt. Valst. senatoriams ir 
kongresmenams, kad jie paremtų, 
Pabaltijos V-bių bylos iškėlimą 
Jungtinėse Tautose.

Kas dar norėtų šiuo reikalu laiš
kus siųsti, dar nėra vėlu. Už su
pratimą, įvertinimą padėties ir 
greitą reagavimą šiuo svarbiu 
klausimu organizacijoms ir paski
riems asmenims tauta bus dėkin
ga.

PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS
Birželio mėn. 25 d. įvykusiame 

Pertho apyl. lietuvių visuotiniame 
susirinkime išrinkta naujoji valdy
ba pasiskirstė pareigomis sekan
čiai: Anatolijus Kateiva — valdy
bos pirmininkas, Andrius Klimaitis 
— kultūros, švietimo reikalai ir vi
cepirmininkas, Napoleonas Slidžiū- 
nas — spaudos reik, ir valdybos 
sekretorius, Nijolė Kairaitienė — 
socialės reik, ir valdybos iždinin
kė ii’ Edvardas Šidlauskas — me
no ir parengimų vadovas.

Visuotinis susirinkimas vyko 
darniai ir nė vienas iš renkamųjų 
dėl kandidatavimo neprieštaravo. 
Susirinkimo sumanymai ii' pagei
davimai palikti naujos valdybos 
nuožiūrai, tad ir tikimasi, kad šis 
valdybos sąstatas bendruomeninės 
veiklos neapleis. Vertinant tokį 
gražų pareigų pasiskirstymą, ten
ka pasakyti, jog šis naujos valdy
bos sąstatas, atrodo, pats pajė
giausias už ankstyvesniuosius. Visi 
vald. nariai turi nuosavas susisie
kimo priemones, o valdybos pirmi
ninkas ir vice pirm, turi ir telefo
nus. Kai kurie Valdybos nariai 
pateko į trečią ir net į ketvirtą 
kadenciją, taigi ir tatai prisidės 
prie veiklos vystymo pasisekimų. 
Tenka tikėtis, kad šioji valdyba 
laike savo posėdžių nepabūgs pa
liesti opaus klausimo — bendruo
menės namų įsigijimo reikalo, apie 
ką iki šiol buvo tylima. Tokias 
mintis reikšti bei spėliojimus da
ryti Pertho lietuviškoji bendruo
menė turi pilną pagrindą, ypač 
šiuo metu, kai apyl. valdybos pir
mininkas yra A. Kateiva, plačiai 
žinomas statybos inžinierius. Jis 
turi savo įstaigą, o vicepirm. A. 
Klimaitis yra oficialus statybos 
rangovas.

Linkėtina naujai Valdybai daug 
sėkmės vykdant prisiimtas parei
gas. Korsp.

Iš
Vengrijos pareigūnai pernai suėmė 
700 asmenų už pasipriešinimą že
mės ūkio sukolektyvinimui. Par
tijos laikraštis paskelbė, kad 1960 
metais Vengrijoje įvyko 52 tero
ristiniai veiksmai ir 15 padegimų. 
Mažesni ar didesni žmonių būriai 
pasipriešino kolchozų vadovybėms. 
1958 m. pradėtas ūkininkų vary
mas į kolchoziją. 1959 metais už 
pasipriešinimą buvo suimta 126 as
menys.

Tai pirmas vengrų įstaigų pri
sipažinimas apie sunkiai vykdomą 
krašto sovietinimą.

TEBEVYKDOMI PAGROBIMAI

IŠ VAKARŲ BERLYNO

Neseniai iš Vakarų Berlyno bu
vo pagrobtas Frankfurte gyvenęs 
Vokietijos žurnalistų sąjungos 
narys ir “Metall” laikraščio redak
torius Heinz Brandt. Jis eilę me
tų buvo nacių kalinamas koncen
tracijos stovyklose. Anksčiau jis 
buvo komunistas ir 1958 m. pasi
traukęs į vakarus pasiryžo nu
traukti ryšius su komunizmu. Pa
skelbtais daviniais, ligi gegužės 31 
d. iš Vakarų Berlyno komunistai 
yra pagrobę 232 asmenis. Jų tarpe 
55 buvo pagrobti prievartos būdu, 
7 panaudojus nuodus bei vaistus 
ir 170 apgaulės būdu.

CANBERRA

VISUOTINAS SUSIRINKIMAS

BRISBANE

Visiems prisidėjusiems prie va- iniciatyva š.m. irn narprurinm n n ' /*_**._i:_ \ nkaro parengimo, ypatingai p.p. 
Jantauskams, p. E. Belkienei, p. 
S. Šurkienei, p. Protienei, p. Ge
nienei, j. Zigaitienei, p. Maksvy- 
tienei, p. A. Plūkui, gerb. kleb. 
P. Butkui, p. P. Laurinaičiui ir ki
tiems, nuoširdžią padėką reiškia

A.L.K.K. Valdyba Sydnėjuje

ADELAIDĖS APYLINKĖS V-BOS 
IR LIETUVIŲ SĄJUNGOS 

ATSIŠAUKIMAS
Karti} metuose kreipiamės į Jus, 

mieli Adelaidiškiai, prašydami 
skirti metinę auką mūsų visų ben
driems Lietuvių Namams. Ligšiol 
Jūs visi su pasigėrėtinu nuoširdu
mu rėmėte Lietuvių Namus, kurie 
jau eilė metų yra plačiausiai nau
dojami išsišakojusiam tautiniam 
ir kultūriniam gyvenimui.

Kaip kiekvienas iš mūsų puikiai 
žinome, Lietuvių Namai dabar nė 
vienai dienai nėra laisvi ir šian
dien sunku įsivaizduoti, kas reikė
tų daryti, jei bendruomenė tų na
mų neturėtų. Ypatingai džiugu 
stebėti, kaip Lietuvių Namuose 
gražiai klesti ir bujoja lietuviško
jo jaunimo kultūrinė ir sportinė 
veikla, kokias laisvas rankas turi 
kiekviena lietuviška organizacija, 
norinti vienaip arba kitaip prisdė- 
ti prie tautinio ir kultūrinio gyve
nimo plėtimo.

Tiek Apylinkės Valdyba, tiek 
Lietuvių Sąjunga, turėdamos nuo
širdžią Jūsų visų paramą ir prita
rimą, didžiausią dėmesį kreipia į 
lietuviškumo išlaikymą, į lietuviš
kų tradicijų ir papročių saugojimą 
ir į visas tas priemones, kurios 
lengvina lietuviui pažinti .lietuvį. 
O visa tai laisvai galima atlikti 
savuose, mūsų visų bendrom pas 
tangom įgytuose ir nuolat tobu
linamuose Lietuvių Namuose. Tai, 
ką įsigijome ir kas bendru vardu 
— LIETUVIŲ NAMAIS — vadi
nama, yra ir pasiliks mūsų, visų 
adelaidiškių, bendras ir neginčija
mas turtas. Nors šis turtas, pini
gais skaičiuojant, dabar jau sie
kia £15.000, bet jo tikroji vertė 
slypi ne piniguose, bet tam negin
čijamam fakte, jog čia, Lietuvių 
Namuose mes galime jausti turį 
mažą gabalėlį savo krašto, kur 
mums niekas nekliudo puoselėti 
ir branginti visa tai, kas yra lie
tuviška, kuo didžiavosi ir didžiuo
jasi visa mūsų tauta.

Pilnai suprasdami, jog kiekvie
nas iš mūsų turime gana sunkiai 
dirbti, kad patikrintume sau ir 
savo šeimai gyvenimą, mes pui
kiai suprantame, kad kiekviena au
ka yra neabejotinas įrodymas, 
jog aukotojas bendrus lietuviškus

KVIETIMAI JUNGTIS 
I LITUANIA CHORĄ

Apylinkės Valdyba išsiuntinėjo 
visai eilei lietuvių asmeninius laiš
kus, kviesdama juos jungtis į Li
tuania chorą. Kvietimuose nuro
dytos choro praplėtimo priežas
tys, ypatingai ateinančių metų 
plataus masto parengimai Adelai
dėje. Chorą, vadovaujamą muziko 
V. Šimkaus ir veikiantį jau 11 me
tų, norima padidinti bent iki 60 
dainininkų.
LIETUVOS
Adelaidės 

valdyba savo 
siuntinėti specialius laiškus vi
siems tiems Amerikos Jungtinių 
Valstybių senatoriams ir parla
mento nariams, kurie buvo nuro
dyti “Mūsų Pastogėje” ryšium su 
Lietuvos bylos kėlimu Jungtinėse 
Tautose.

Kaip mums teko patirti, panašų 
nutarimą padarė ir L.K.V. Sąjun
ga “Ramovė”. Jos valdyba išsiun
tinės laiškus visiems nurodytiems 
politikams, o taip pat parengs to
kius laiškus ir tiems ramovėnams, 
kurie panorės juos išsiųsti savo 
vardu: Ramovėnams tereikės tuos 
laiškus tik pasirašyti ir apmokėti 
pašto išlaidas.

Reikia manyti, kad ir kitos Ade
laidės lietuvių organizacijos neiš
leidžia šio reikalo iš akių. Jie tik
rai turėtų būti šiais laiškais už
versti.

BYLOS REIKALU
Lietuvių Sąjungos 
posėdyje nutarė iš-
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LIETUVIŠKOS LIAUDIES 
DAINOS PER RADIJĄ

Š.m. liepos mėn. 28 d. 9 vai. 
min. vakaro žinomas mūsų solistas
Paulius Rūtenis per valstybinę 
radijo stotį 5AN sesijoje “Lithua
nian Songs” dainuos Stasio Šim
kaus harmonizuotas liaudies dai
nas. “A.L.Ž.” I.

KIEKVIENO PAREIGA — IŠ 
ANKSTO UŽSISAKYTI 

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

METRAŠTĮ, 

kurio kaina: kietais viršeliais 
2.10.0, minkštais — £ 2.0.0.

£

PADĖKA
Mūsų mylimai dukrelei mirus, 

mus 
padėką 
Butkui už laidotuvių apeigų at
likimą, palydėjimą į kapines ir tar
tą atsisveikinimo žodį; p. L. Ži
gaičių! už giedojimą ir giesmių 
pravedimą laidotuvių metu; Mo
terų Socialinės Globos D-jos na
rėms ir kitiems gailestingiems 
tautiečiams, lankiusiems velionę 
namie ir ligoninėje jos ilgos ir 
sunkios ligos metu; visiems mūsų 
prieteliams už gausius vainikus ir 
gėles sukrautas ant Marytės ka
po; laidotuvių dalyviams, dalyva
vusiems pamaldose bažnyčioje ir 
palydėjusiems velionę į kapines; 
taip pat mūsų nuoširdiems priete
liams, reiškusiems mums skaudžios 
šeimos nelaimės metu nuoširdžias 
užuojautas žodžiu ir per spaudą.

Telydi Jus visus Aukščiausiojo 
palaima.

Jadvyga ir Jonas Kusta!

užjautusiems nuoširdžią 
reiškiame: Kun. P.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškomas pusbrolis Izido-
Bakšys ir Simas Rudokas.rius

Rašyti adresu: Kleopas Bakšys, 
Tennyson Rd., Box 30, Tennyson, 
via North Richmond, N.S.W.
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SPAUDOS BALIUS 
“MOŠŲ PASTOGEI” PAREMTI

Brisbanės apylinkės valdybos 
.-_.-_x.— x-.. rugpjūčio 12 d.

(šeštadienį) 7 v.v. Labour Hall 
salėje (Bardon linijos tramvajaus 
4-tas sustojimas) rengiamas gran
diozinio pobūdžio Spaudos Balius 
vienintelio Australijos Bendruo
menės savaitraščio “Mūsų Pasto
gės” parėmimui.

Baliaus programoje, apie kurią 
bus vėliau pateikta daugiau smulk
menų, numatyta tikrai nepaprastų 
staigmenų: bus dainuojama lietu
viškasis dainų šiupinys, kurį atliks 
duetas ir kvartetas.

Baliaus metu vyks ir žinomojo 
mūsų dailininko Alf. Navicko pa
veikslų paroda. Paveikslų tarpe 
bus ir tokių, kurie anksčiau yra 
laimėję premijas australų dailės 
parodose.

Brisbanės Apyl. V-ba nuošir
džiai kviečia visus tautiečius su 
savo svečiais juoskaitlingiau atsi
lankyti į šį, pirmą kartą įvyksiantį 
Brisbanėje, Spaudos Balių, kuris 
bus tikrai jaukus, nepaprastas ir 
linksmas.

Gros puiki kapela, bufetas veiks 
restoranų kainomis, o įėjimas, 
kaip įprasta brisbaniečiams, teap- 
mokamas tik laisvanoriška auka.

Nuoširdžiai sakome: Jūs visi su 
savo svečiais esate tikrai laukiami.*

Apyl. Valdyba

TURIME KNYGYNĖLĮ
Malonu atžymėti, kad mes turi

me ir knygynėlį. Tiesa, jis mažas 
— telpa į vieną mažą spintą, kuri, 
berods, yra pastatyta priebažnyty 
ir dėl to labai patogu: ateini į 
pamaldas ir čia pat gali pasikeisti 
jau perskaitytą ar gauti naują kny
ga.

Knygynėlis įsteigtas daugiausiai 
kun. Kemešio pastangomis ir rū
pesčiu.

Jį tvarko ir keičia ar išduoda 
naujas knygas p. Petrukėnienė.

Knygų mylėtoją ji visada sutin
ka su šypsena, tačiau gaila, kad 
prie knygų spintelės nematyti jau
nųjų lietuvių. P. Skardys

A.L.B. Canberros apyl. Valdyba 
1961 metų rugpjūčio 6 d. 2 vai. 
p.p. Good Neighbour salėje, Ri
verside, šaukia metinį-visuotiną 
narių susirinkimą šia darbotvarke:

Susirinkimo atidarymas, prezi
diumo sudarymas, apylinkės val
dybos ir revizijos komisijos pra
nešimai, bei diskusijos dėl prane
šimų, naujos apyl. valdybos ir re
vizijos komisijos rinkimai, klausi
mai ir sumanymai bei einamieji 
reikalai ir susirinkimo uždarymas.

Nesusirinkus statuto reikalauja
mam narių skaičiui, po valandos 
susirinkimas bus laikomas teisė
tu, nežiūrint dalyvaujančių narių 
skaičiaus.

Canberros apyl. valdyba

B E G ALAIKAS
NESULAIKOMAI IR NEPASTEBIMAI!

Tačiau jei kas tvirtintų, kad 
prošvaisčių, tai tas sakytų netiesą.

Gražiausioji kiekvieno tautiečio gyvenimo akimirka kartoja
si kasmet TRADICINIAME

“M ŪSŲ PASTOGĖS”

mūsoji tremties buitis neturi

SPAUDOS BALIUJE
AUKOS “VOICE OF FREEDOM” 

PAREMTI
Brisbanės tautiečiai, jei būna 

reikalo, visada parodo savo tauti
nį sąmoningumą.

Šį kartą jie rimtai įvertino “Mū
sų Pastogės” titulu išleistą anglų 
kalba leidinį liūdnųjų birželinių 
dvidešimtmečiu! atžymėti ir leidė
jų išlaidomis padengti suaukojo

Š.m. LIEPOS 22 D. (ŠEŠTADIENI)

DAINAVOS SALĖJE BANKSTOWNE

SYDNĖJAUS SPORTO KLUBAS “KOVAS”

rengia

ŠOK 11 VAKAHA
BALIU

Programoje: šokiams gros Spaudos Baliaus kapela, bus tur
tingas bufetas ir loterija — Transistor radijo aparatas.

PRADŽIA 7 V.V.

ĮĖJIMAS 10/; STUDENTAMS IR MOKSLEIVIAMS — 5/-.

SYDNĖJAUS SP. KL. “KOVO”
VALDYBA
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KURIS ĮVYKS Š.M. RUGSĖJO 2 D. (ŠEŠTADIENĮ) 7 V.V.

GRAŽIOSIOSE GRACE BROSS SALĖSE 
(BROADWAY) SYDNĖJUJE.

Šių metų Spaudos Balius yra rengiamas iš anksto apsvars
čius visas aplinkybes, kad jo svečiai turėtų tikrai neužmirštamų 
įspūdžių ir malonumų.

Nei vienas buvusių Spaudos Balių trūkumas šiemet tikrai 
daugiau nesikartos, nes praeitis išmokė, kaip įtikti visų svečių 
skoniui ir reikalavimams.

Be įprastinių baliams smagumų, šiemet “Mūsų Pastogės” 
Spaudos Baliuje tikimasi daugelio staigmenų: romantiškojoj da
ly bus įspūdingasis “Burtų fontanas”, šiurpusis “Piratų baras”, 
niekada nematyta ir negirdėta meninė programa, pigiausias bu
fetas ir nepakeičiama tradicinė Spaudos Baliaus muzikos kape
la, vadovaujant mums gerai pažįstamam Fedoroff.

Yra visai patikimų žinių ir pažadų, kad šių metų “M.P.” 
Spaudos Baliuje ypač daug svečių bus ne tik iš artimiausių Syd
nėjaus apylinkių, ne tik iš Wollongongo, Canberros, Newcas
telio, bet net iš Melburno, Brisbanės ir Adelaidės...

Sekite Spaudos Baliaus pranešimus, ir Jūs, Mieli Tautie
čiai, pamatysite, kad tikrai verta jau dabar pradėti rengtis šiai 
didžiajai smagybei, kurią išgyvensite tik “Mūsų Pastogės”

SPAUDOS BALIUJE
PIRMIAU UŽSISAKĘ STALUS, 
GAUS GERIAUSIAS VIETAS!

PAKVIETIMAI GAUNAMI IR STALAI UŽSISAKOMI 
ŠIAIS ADRESAIS:

B. DAUKUS — 273 Cooper Rd., Yagoona, tel. UY 5281; 
V. KAZOKAS — 13 Percy St., Bankstown, tel. 70-8395; V. PA
TAŠIUS — 55 Riverview Rd., Earlwood; R. VENCLOVAS — 
9 Lemnos St., Homebush, tel. UM 6208; J. ZINKUS — 84 Victor 
Ave., Picnic Point; B. STAŠIONIS — 11 Berala St., Berala, 
tel. 649-9062; J.P. KEDYS — Baltia Pty. Ltd., 91A Argyle 
Street, Parramatta, tel. YL 9787; M. PETRONIS — 152 Liver
pool Rd., Enfield, tel. UJ 5727 ir J. VĖTEIKIS — 24 Lovoni St., 
Cabramatta, tel. UB 3680.

RENGĖJAI

Printed by MINTIS PTY. LTD., 417 Burwood Rd., Belmore, 
Sydney, for the Publisher Australian-Lithuanian Community, 
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