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SOC. INTERNACIONALO KONGRESAS
Spalio 27 dienų pasibaigė So

cialistų Internacionalo VII Kon
gresas, sutraukęs į Romų viso pa
saulio socialdemokratų partijų 
delegatus, jų tarpe partijų lyde
rius, kaip britų Hugh Gaitskell, 
prancūzų Guy Mollet, vokiečių 
Willy Brandt ir Carlo Schmid, 
belgų Paul Henri Spaak, kelis 
ministerius pirmininkus ir užsie
nio reikalų ministerius, o taip pat 
Rytų Europos socialistų partijų 
egzilėje atstovus. Lietuvos social
demokratų partijai kongrese ats
tovavo VLIKo Vykd. Tarybos pir
mininkas J. Glemža, atvykęs iš 
Vokietijos, ir J. Vilčinskas iš Lon
dono.

Kongreso išvakarėse ten pat Ro
moje posėdžiavo Rytų ir Vid. Eu
ropos Socialistų Unija, kurių su
daro dešimt partijų egzilėje, jų 
tarpe Lietuvos soc. dem. partija. 
Konferencijos dienotvarkėje buvo 
pranešimai dėl tarptautinės padė
ties, nerusų tautų priespaudos ir 
jų rezistencijos Sov. Sąjungoje, 
jaunimo Rytų Europoje, taip pat 
■sąlygų palyginimas Rytų Europo
je ir Azijos bei Afrikos kraštuo
se. Visais klausimais buvo plačios 
diskusijos, kuriose dalyvavo ir 
Lietuvos soc. dem. partijos delega
tai. Konferencija galutinai pri
ėmė Vid. ir Rytų Europos socia
listų programą — Socialistų Al
ternatyvą, kuri buvo svarstyta 
prieš dvejus metus Hamburgo 
konferencijoje ir dėl kurios per 
pastaruosius metus buvo susiraši
nėta tarp atskirų partijų ii- Uni
jos Sekretoriato. Kitais klausimais 
taip pat priimtos rezoliucijos, iš 
kurių pažymėtina viena, išsiski
rianti savo aktualumu Lietuvai. 
Soc. Unija pareiškė griežtą pro
testą ir prašė laisvojo pasaulio 
socialistų partijas atkreipti dėme
sį į Rusijos komunistų partijos 
užmačias nutautinti nerusų tau
tas dabartinėse Sov. Sąjungos ri
bose. Tas rusų planas pirmą kar
tą buvo viešai paskelbtas naujo
joje Sov. komunistų partijos pro
gramoje, kuri šiuo metu yra svars
toma Maskvoje. Kitoje rezoliuci
joje, kuri buvo priimta toje pat 
konferencijoje, reikalaujama at- 
stayti Rytų Europos kraštams 
laisvę ir nepriklausomybę.

Egzilų konferenciją sveikino 
Italijos socialdemokratų partijos 
vardu P. Rossi, primindamas, kad 
italams egzilė yra gerai žinoma. 
Daug italų kovojo ir mirė sveti
muose kraštuose dėl savo tėvynės 
laisvės. Jiems suprantami netei
singumai pasaulyje, ypač tas, kur 
viena didelė valstybė pavergė ir 
pavertė kolonijomis visą eilę ma
žesnių valstybių Europoje.

Socialistų Internacionalo pirmi
ninkas Alsig Andersen sveikino 
Internacionalo ir Danijos social
demokratų partijos vardu. Jis pa
sakė, kad Danija taip pat pergy
veno nacių okupaciją, bet jis yra 
įsitikinęs, kad Sovietų okupacija 
yra žymiai sunkesnė. Todėl so
cialistų darbai egzilėje yra ver
tintini. Tautų apsisprendimo tei
sė turinti būti taikoma ne tik 
Azijoje ir Afrikoje, bet ir Ry
tų Europoje.

Konferencijoje dalyvavo ir šil
tą sveikinimo kalbą pasakė Vokie
tijos soc. dem. partijos atstovas 
Knoeringen, Amerikos — Freed
man, Indijos — Asoka Mehta, 
Prancūzijos — Piere Herbant. Be

LOTYNŲ KALBA
Jau ųuo Mindaugo laikų, ypač 

dėl kovų su Kalavininkų ir Kry
žiuočių ordinais, bet ir derintis 
dėl krikščionybės įvedimo, Lie
tuvai buvo atsiradę gyvybinių rei
kalų su vakarine Europos dalimi 
ir su Roma. Diplomatiniai tat 
raštai ten buvo rašomi lotyniškai, 
o kartais ir vokiškai. Nuo 15, o 
ypač 16 š. lotynų kalba imta var
toti ir krašto vidaus reikalams, 
nes bajorų vaikai jos" išmokdavo 
užsieniuose. Įkūrus 1570 m. Vil
niuje jėzuitų kolegiją, kuri po 
devynerių metų buvo paversta 
akademija (universitetu), lotyniš
kai jau buvo lengva išmokti savo 
pačių žemėje, nes mokyta tik lo
tyniškai. Tuo metu Lietuvos ba
jorai buvo norėję lotynų kalbą 
padaryti oficialia krašto kalba. 
Mykolas Lietuvis (Micho- 
lonis Lituanus) parašė 1550 m. 
mūsų pirmąjį lotynų kalba veika
lą: “De moribus tartarorum, li- 
tuanorum et moschorum” — apie 
totorių, lietuvių ir maskviečių pa
pročius. Rankraštis buvo įteiktas 
didžiajam Lietuvos kunigaikščiui. 
Atspaustas jis tebuvo 1615 m. 
Šveicarijoje. Tikroji Mykelionio 
pavardė nežinoma. Autorius savo 
veikale tvirtina, kad lietuviai yra 
romėnų kilmės, kurie atsikėlę 
prie Baltijos Cezario laikais. Lie
tuvių kalbos giminingumui su lo
tynų įrodyti palygina 74 panašius 
žodžius. Šitoji lietuvių romėniškos 
kilmės versija jau buvo pasiro
džiusi 1520 m. gudų kalba rašy
tame veikale “Lietuvos ir žemai
čių D. Kunigaikštystės metrašty
je”, kur mūsų kunigaikščiai buvo 
kildinami nuo Nerono giminaičio 
Palemono, pabėgusio nuo perse
kiojimų su šeima ir 500 ištikimų
jų.

Kitas žymus žmogus, 16 š. Lie
tuvoje lotyniškai rašęs, yra Au
gustinas Rotundas. Apie 
jo kilmę taip pat neturime tiks
lių žinių. Nuo 1551 m. jis buvo 
Zigmanto Augusto sekretorius ir 
Vilniaus miesto burmistras, kurio,

to, sveikino Švedijos ir Britų dar
bo partijos.

Socialistų Internacionalo . VII 
Kongreso atidarymas supuolė su 
Vengrijos sukilimo penkerių me
tų sukaktimi. Tai buvo paminėta 
atidarymo kalbose. Italijos soc. 
dem. lyderis G. Saragat paminėjo 
kolonijų likvidavimą pasaulyje ir 
pareiškė apgailestavimą, kad tuo 
pat laiku šimtas milijonų Rytų 
Europos žmonių buvo Sov. Są
jungos pavergti. Sunkūs debesys 
dengia Europos tautas, priklau
sančias senai civilizacijai.

Kongreso darbai didžia dalimi 
buvo skirti Azijai ir Afrikai, bet 
tarptautinių klausimų diskusijose 
dominavo Vokietija ir Berlynas. 
Kongresas priėmė rezoliucijų, ku
rioje griežčiausiais žodžiais pro
testuojama prieš Sovietų Sąjun
gos atominių ginklų bandymus, 
keliančius pavojų visai žmonijai.

Kongresas sudarė progą LSDP 
delegatams susipažinti su Romos 
lietuvių institucijomis ir asmeni
mis. Vykd. Tarybos pirmininkas 
J. Glemža turėjo pasikalbėjimų su 
Diplomatijos šefu S. Lozoraičiu ir 
Romos bei Vatikano Radijo lie
tuviškų transliacijų atsakingais 
asmenimis.

Didž. Britanijos Lietuvių Są
jungos pirmininkas J. Vilčinskas 
buvo susitikęs su Italijos Liet. 
Bendruomenės pirm. kun. V. Min
cevičium ir aplankė Marijonų Ko
legiją bei jų turimąjį ūkį.

Kongreso dalyviams buvo su
ruošta eilė oficialių priėmimų, ku
rių metu LSDP delegatams buvo 
proga susipažinti su Italijos min. 
pirmininku Fanfani, Italijos soc. 
dem. pirm. J. Saragat ir Romos 
miesto burmistru.

(E.L.I.) J.V.

Viešojo gyvenimo kalba
II-JI DALIS

atrodo, lotyniškai nemažai rašyta, 
bet mažai yra išlikę. Tuo pačiu 
metu buvo verčiamas į lotynų kal
bą “Lietuvos Statutas.” Rotundo 
anais laikais vadinosi vaitas. Jo, 
yra parašyta statutui įžanga, ku
rioje jis sako, kad lietuvių kalba 
esanti tik apgadinta lotynų kalba. 
Lotynų kalba todėl turinti būti 
sugrąžinta į viešąjį gyvenimą ir 
raštus, bet ja turį pradėti kal
bėti mūsų žmonės ir privačiai. 
Prie to paties 1576 m. lotyniško
jo vertimo yra pridėta Rotundo 
“Epitome principum Lituaniae/’
— ištrauka apie Lietuvos kuni
gaikščius.

Antroje 16 š. pusėje jėzuitas 
Vijūkas Kojelavičius 
lotyniškai parašė dviejų tomų 
Lietuvos istoriją: Historia Litua- 
na”, kuri atspausta tebuvo tik 
1650 m. Dancige.

Lotynų kalbos įsigalėjimas Lie
tuvoje sutampa su humanistiniu 
sąjūdžiu Europoje, kuris pažįsta
mas dai- renesanso vardu. Nau
jųjų laikų prieaušry kilo susido
mėjimas senąja antikine kultūra
— graikų ir romėnų literatūra, 
menu ir mokslu. 16 š. humanizmas 
pasiekė Krokuvos universitetą, o 
iš ten ir Vilnių. Su humanizmu 
kilo ir pasaulietinė literatūra lo
tynų kalba, o taip pat vertinimas 
pagoniškųjų graikų ir romėnų. 
Lietuvos didikų didelė dalis visą 
laiką priešinosi lenkų pastangoms 
visai suliedinti Lietuvą su Lenki
ja. Iš pasipriešinimo dvasios tuo 
metu ir kilo romėniškosios lietu
vių kilmės teorija ir pastangos 
įvesti į viešąjį gyvenimą lotynų 
kalbą. Tuo metu Vilniuje viešpa
tavo Zigmantas II, o po jo sūnus 
Zigmantas Augustas. Paskutinio
jo dvaras su motina Bona prie
kyje pasidarė karšti humanizmo 
idėjų šalininkai. Jau Zigmanto 
II-jo laikais jo vilniškiuose rū
muose atsirado pirmoji Lietuvoje 
biblioteka, daugiausia lotynų kal
ba. Sūnus Zigmanto Augusto lai
kais biblioteka dar labiau išaugo.

PRIEŠTARAVIMAI 
KOMUNIZME

Apžvelgdamas tas Chruščiovo 
kalbos vietas, kur jis pasisakė 
dėl kapitalizmo prieštaravimų, 
“N.Y. Herald Tribune” rašo: 
“Chruščiovas, žinoma, neužsimi
nė savo bėdų, kylančių iš komu
nizmo prieštaravimų. Bet tasai 
posakis dideliu laipsniu tiksliai 
nusako juos. Dar ir dabar sovie
tų žemės ūkis tebėra žymiai at
silikęs nuo laisvojo pasaulio — 
rimtas įspėjimas kiekvienai vals
tybei, kuri gundosi sukomunis- 
tėti. Juk sunkioji pramonė nėra 
valgoma, o ateitis, kurioje komu
nistinio bloko kraštai bandys gy
venti, prekiaudami tarpusavyje 
savo pramonės gaminiais ir tuo 
pačiu alkanaudami, vargu ar pra
siverš už tokios galimybės ribų. 
Kiekvienu atveju sovietų ekono
mijoje žemės ūkis yra menkas, 
o menkas jis dėl to, kad yra ko
munistinis. O yra sričių, kuriuo
se komunizmas nė nesiruošia ei
ti varžytis — asmeninės ir poli
tinės laisvės sritis”.

A. ZUBRAS

Lietuvoje

1525 m. Vilniuje buvo įsteigta 
pirmoji spaustuvė Lietuvos že
mėje.

LIETUVIŲ KALBA
Su humanizmu kilo ir reforma

cija, kuri Lietuvos sienas pasiekė, 
kai paskutinysis Kryžiuočių ordi
no magistras Albrechtas 1525 m. 
perėjo į protestantus ir liko tik 
pasaulinis Prūsų valdovas. Pro
testantizmas, kilęs iš aštraus ir 
gilaus prieštaravimo Romos Ka
talikų Bažnyčiai, jieškojo atra
mos ne tik pasaulinių ir bažnyti
nių valdovų pilyse ir rūmuose, 
bet kreipėsi ir į mases, čia žiūri
me pirmuosius krikščioniškosios 
Europos eroje demokratijos dai
gus, jei paliekame nuošalėje tuo 
metu užmirštas senųjų graikų ir 
romėnų demokratijos dienas. Į 
mases tačiau tegalima buvo pra
bilti tik jųjų tautinėmis kalbomis. 
Reformacija mūsų krašte ėmė 
sklisti iš Vilniaus, kurios ryškiau
si garsintojai buvo pranciškonas 
kun. dr. S. Rapolionis, 
kun. dr. A. Kulvietis ir
J. Zablockis. Susirūpin
ta mokyklomis. Vilniuje dar prieš 
jėzuitus A. Kulvietis 1539 m. įstei
gė kolidžą, kur mokėsi per 60 mo
kinių. Po kelių tačiau metų (1542 
m.) jis buvo pareikalautas stoti 
į bažnytinį teismą ir prisipažinti 
kaltu dėl herezijos. Dėl to tat tu
rėjo pabėgti iš Lietuvos ir atsira
do Karaliaučiuje. Kunig. Albrech
tas Brandenburgiškis Karaliau
čiuje 1942 m. įkūrė augštąją mo
kyklą, vadinamą partikularu, ku
rios vedėju paskyrė A. Kulvietį. 
Toji mokykla 1544 m. išvirto j uni
versitetą, kur profesoriavo A. Kul
vietis ir S. Rapalionis. Vėliau ta
me universitete profesoriavo dar 
šie lietuviai: J. Kvantas, G. Rėza, 
F. Kuršaitis. Pačiais naujaisiais 
laikais, nuo 1934 m. čia dėstė prof. 
J. Gerulis, kuris buvo ir 
universiteto rektorius. Šiame uni
versitete mokėsi teologijos ir iš
ėjo į protestantų kunigus Marty
nas Mažvydas ir Kristi-1

jonas Donelaitis. 1718 
m. prie universiteto buvo įsteig
tas lietuvių kalbos seminaras su 
lietuvių kalbos katedra. 1744 ra. 
universitete studijavo 44 lietuviai 
studentai. Įdomu pastebėti tai, 
kad pirmasis ir paskutinysis Ka
raliaučiaus universiteto rektorius 
buvo lietuviai (Particuliaras, ku
rio vedėjas buvo A. Kulvietis, tu
rėjo teologijos, filosofijos bei kal
bų, teisės ir medicinos skyrius). 
Reformacija rado uolių šalininkų 
Lietuvos diduomenėje — beveik 
visi magnatai buvo jos pusėje. 
Ypatingai uolūs reformacijos šali
ninkai buvo: Radvilos (Radvila 
Juodasis, Radvila Rudasis), Kat
kevičiai, Valavičiai, Glebavičiai, 
Kiškos ir kiti. Pats karalius Zig
mantas Augustas buvo labai pa
lankus reformacijai ir net buvo 
linkęs atvirai prisidėti.

Reformacija iššaukė ir prieš re
formacinį judėjimą. Į Vilnių vys
kupas Protasevičius 
1569 m. atsikvietė kovoti su re
formacija jėzuitus, žemaičiams 
buvo paskirtas lietuviškai mokąs 
vyskupas Merkelis Giedrai
tis, kuris taip pat pasikvietė 
jėzuitus ir j Žemaitiją. Imta lenk
tyniauti ruošiant lietuvių kalba 
religinio turinio knygas. Jau Kul
vietis su Rapalioniu ėmė versti 
eiliuotai į lietuvių kalbą giesmes 
ir psalmes. Kunigaikščio Albrech
tui pavedus ir lėšas paskyrus, M. 
Mažvydas paruošė vertimą pro- 
testantiško katekizmo su paties 
parašyta eiliuota įžanga ir ele
mentoriumi. Ir taip lietuvių kal
ba susilaukė 1547 m. savo pirmo
sios ksygos — “Catechismusa 
Prasty Szadei”, išleistos Kara
liaučiuje. Ją sekė eilė kitų prū
suose paruoštų lietuvių kalba re
liginių leidinių. Tie raštai buvo 
skirti ne vien tik Prūsų lietu
viams, bet ir D. Lietuvos kuni
gaikštystei. Užkirsti kelią protes
tantams susirūpino tat ir katali
kai lietuviška religine literatūra. 
Kun. M. Daukša išvertė iš 
lenkų kalbos katekizmą — “Ka- 
techismas arba Mokslas kiekvie
nam Krikszcioii priwalys”, kuris

ATSISVEIKINANT
I Žmogaus gyvenimo keliai nė
ra pastovūs, todėl ir aš, susidė
jus aplinkybėms, turėjau susiras
ti ramesnį ir pastovesnį darbą.

Išvykdamas tarnauti kitur, no
riu išreikšti tikrai nuofrdžią pa
dėką tiems gausiems savo ben
dradarbiams, kurie atsidavę ir 
pasišventę, be jokio atlyginimo, 
lengvino redakcinį darbą, šios 
kategorijos bendradarbių ypač 
daug turėjau iŠ studentų ir lie
tuviškojo jaunimo gretų. Dėkoju 
ir visiems tiems organizacijų va
dovams bei visiems tiems Ben
druomenės nariams, kurie buvo 
kantrūs ir santūrūs savo spren
dimuose, kas lietė redaktoriaus 
darbą nepaprastose ir ne perdaug 
dėkingose tremties sąlygose. Ne
smerkiu ir tų neskaitlingųjų, ku
rie mažoje mūsų Bendruomenė
je jieškojo kažkokios tobulybės, 
norėdami ją matyti ir nedidelės 
apimties biuletenio pobūdžio pa
reigoms skirtame savaitraštyje.

Manau, visų “Mūsų Pasto
gės” redaktorių buvo ir bus vie
nodas likimas: jie turėjo ir turės 
puikių bičiulių, bet jiems netrū
ko ir netruks ir nepatenkintųjų, 
ypač kai rivalizuojančių politinių 
partijų kaikurie asmenys dažnai

iš šalies įsakmiai stengiasi bend
ruomeniniam laikraščiui įtaigoti 
savųjų, tikrumoje jau užmiršim 
nuslinkusių, idėjų puoselėjimą.

Reikia tačiau tikėti, kad tada, 
kai mūsų jaunimas visose grupi
nėse organizacijose perims vado
vaujamas pozicijas, ir tie parti
niai, grupiniai, o gal net ir asme
niniai priekaištai mūsų Bendruo
menėje sumažės. Tada, supranta
ma, ne tik visiems Bendruome
nės pareigūnams, bet ir redakto
riams palengvės jų dirbamas vi
suomeninis darbas.

Australijos Lietuvių Metraščio 
faktinuoju redaktoriumi pasilie
ka poetas J. Jūragis, kuris baigs 
darbą (teliko dar apie J metraš
čio medžiagos techniškai apdo
roti ir atspausti), artimai ben
dradarbiaujant su manimi.

Baigdamas dar kartą tariu 
nuoširdų ačiū visiems “Mūsų 
Pastogės" ir Austr. Liet. Metraš
čio bendradarbiams, tikėdamas, 
kad jų nuoširdi pagalba Ben
druomenės šviesuliams bus su 
tokiu pačiu pasišventimu tęsia
ma ir toliau.

Su nuoširdžiu dėkingumu —
Juliun Vitfikit

buvo atspaustas Vilniuje 1595 m. 
Po to sekė to paties autoriaus 
1599 m. “Postilė”. Jėzuitas kun.
K. Sirvydas pats parašė 
pamokslus visiems metams, pava
dindamas juos Punktais sakymų, 
kurių I-ji dalis buvo atspausta 
Vilniuje 1629 m., o II-ji 1644 m.

K. Sirvydo plunksna paruošė ir 
pirmąjį pasaulietinio turinio vei
kalą, skatinantį lietuvių kalbos 
paplitimą viešajam reikalui. Tai 
jo “Dictionarium trium linguarum 
in usu studiosae iuventutls”, iš
leistas Vilniuje 1629 m. Tai lie
tuvių, lotynų, lenkų kalbų žody
nas. Prūsuose 1653 m. buvo ats
pausta lotynų kalba pirmoji lietu
vių kalbos gramatika — tai D. 
Kleino “Gramatica Lituanica". Iki 
pasaulinio turinio grožinio veika
lo dar ilgokai reikėjo laukti. Jį 
parašė 18 š. Prūsų lietuvių pro
testantų kunigas Kristijonas Do
nelaitis (1714 — 1780 m.), kuria 
tačiau išleistas buvo gerokai po jo 
mirties — 1818 m. Ir taip pamažu 
lietuvių kalba virsta raštų kalba, 
vis daugiau susilaukdama naujų 
bei pakartojamų leidimų. Per pir
mąją 18 š. pusę išleista 32 lietu
viškos knygos, gi per to paties 
šimtmečio antrąją pusę jau 117. 
Iki lietuvių kalba pasidarė Lie
tuvoje vienintelė šeimininkė viso 
viešojo gyvenimo, praėjo dar daug 
laiko.

Reikėjo išgyventi sunkią kultū
riškai Vakarų atsilikusios Rusijos 
okupaciją su griežta spaudos cen
zūra ir net lietuviškos raštijos lo
tyniškomis raidėmis uždraudimą. 
Didelis neįkainuojamas nuopelnas 
lietuvių kalbai viešajam gyveni
me įsigalėti priskirtinas vyskupui 
Motiejui Valančiui, ku
ris dvasiškius ne vien tik savo 
pavyzdžiu vertė bažnyčiose varto
ti lietuvių kalbą, bet visais kitais 
būdais rėmė labai sunkiomis sąly
gomis spausti lietuviškas knygas, 
net jų pats prirašydamas. Kad 
žmonės išmoktų lietuviškai skai
tyti. savo vyskupijos parapijose ra
gino kunigus steigti pradines mo
kyklas, kur bent susipažįstama bu
vo su lietuviška maldaknyge.

1
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ELENA ŽIŽIENĖ

Is praeities stiprybė TIESOS ŽODIS VISIEMS
NUOTRUPOS IŠ LIETUVOS ISTORIJOS

TREČIOJI DALIS

RAŠO.: VYT. SKR1NSKA, ALB KRAŠTO TARYBOS NARYS

5. ĮNAŠAS Į PASAULIO LOBY- 
NĄ. LIETUVOS KUNIGAIKŠ

TYSTĖ ŠALIA KITŲ 
EUROPOS KRAŠTŲ.

Per šimtmečių dulkes iki dvide
šimto amžiaus atvedė mus skais
čių lietuviškos tautinės sąmonės 
brangakmenių švytėjimas. Tačiau 
bekeliaudami radome ir kitokių 
momentų, kitos rūšies brangakme
nių. Radome lietuvius, ne tik savo 
pačių uždaru gyvenimu gyvenu
sius bei savo žemę, papročius ir 
sentėvių palikimą gynusius. Rado
me tautą, kuri gyvendama lygia
grečiai kitų tautų, dalyvavo ben
drame Europos vystimesi ir savo 
indeliu dėjosi prie bendrosios to 
kontinento kultūros kūrimo.

įdomu stebėti jau iš trylikto 
amžiaus Mindaugo pasitarimus su 
kryžiuočių ordino magistru dėl 
krikšto ir karūnacijos, skaityti 
apie Mindaugo magistrui siunčia
mas dovanas, apie magistro vieš
nagę Mindaugo pilyje. Popiežius 
Inocentas savo įgaliavime Kulmo 
arkivyskupui Mindaugą karūnuo
ti karališku vainiku jį vadina 
“mūsų brangiausiu sūnumi, švie
siuoju Liutavijos karaliumi”. 
Ankstyviausias krikšto bandymas 
nepavyko, bet Lietuvos prestižas 
kitų Europos tautų tarpe buvo 
augštas, jos valdovai gerbiami, jos 
karių bijomasi. Net kada nuolati
niai kryžiaus žygiai iš visų kraštų 
sutraukdavo riterius kardu ir ug
nimi pagonių krikštyti, Gediminai- 
tės kunigaikštytės buvo pageidau
jamos ir gerbiamos marčios kuo
ne visuose E'uropos sostuose.

14 amžiaus Lietuvos kultūrinį 
stovį pailiustruoja 1323 metų Ge
dimino laiškas pasaulio krikščio
nims. Štai kaip jis rašo:

“Mes rūpinsimės atlikti tai, ką 
esame raštu pasižadėję šventa
jam Tėvui: statydinsim bažny
čias, ką jau esame iki šiol darę. 
O žinokite, kad per paskutinius 
dvejus metus mes esame pastaty
dinę dar dvi bažnyčias mūsų mies
te Vilniuje: vieną domininkonų 
ordinui, kita minoretų: be to 
šiais metais esame įsakę atnaujin
ti minoretams, mūsų naudai ir iš
ganomajam auklėjimui sūnų ir pa
čių mūsų, anksčiau įkurtąją baž
nyčią Naugardėlyje, kurią nese
nai yra sudeginę prūsų kryžiuo
čiai. Mes mielai sutinkame priimti 
pas save vyskupus, kunigus, vie
nuolius bet kokios brolijos, kad 
tik jų darbai nebūtų nedori, kaip 
dabar tų, kurie statydina vienuo
lynus, o paskui prievarta renka 
dovanas iš gerų žmonių ir paskui 
parduota jas. Mes leidžiame vi
siems ir kiekvienam, ktu’ie yra 
gerų norų, laisvai keliauti j mū
sų žemę ir karaliją: kareiviams, 
ginklanešiams, pirkliams, visokios 
rūšies amatininkams, kalviams, 
račiams, kurpiams, odininkams, 
malūnininkams, smulkiems pirk
liams; visiems jiems mes žadame 
duoti žemės pagal jų vertybes. 
Tie, kurie apsigyvens pas mus 
nausėdijose, galės naudotis mūsų 
žeme per dešimtį metų be jokių 
nuošimčių. Pirkliams mes leidžia
me laisvai įkeliauti ir iškeliauti iš 
mūsų žemių be jokių muitų ir 
prievolių. Mes trokštame nuo šio 
laiko amžinu ryšiu užmegsti tai
ką brolybę ir meilę su visais 
Kristaus pasekėjais.”

Kai pats Gediminas visdėlto at
sisakė krištytis, jo atsisakymas 
buvo charakteringas: “Aš sutinku 
gerbti popiežių kaip tėvą dėlto, 
kad jis vyresnis už mane, o to
kius aš vadinu tėvais; arkivysku
pą taip pat laikau tėvo vietoje, 
nes jis irgi vyresnis už mane; 
tuos, kurie vieno amžiaus su ma
nimi, aš vadinu broliais, o jau
nesnius už save — sūnumis. Aš 
nedraudžiu krikščionims tarnauti 
Dievui savo papročiais, nedrau
džiu rusams melstis jų apeigomis, 
lenkams jų papročiu. Leiskit ir 
mums garbinti Dievą mūsų būdu: 
mūsų visų vienas Dievas...”

Kunigaikštis Kęstutis, nors ir 
stabmeldys, Europoje buvo laiko
mas idealistu riteriu. Vytautas

buvo žinomas, kaip vienas pačių 
genialiausių savo laiko karo va
dų ir plačiai išsimokslinusių dip
lomatų ir kaip visos Vakarų kul
tūros ir visos krikščionybės ap
gynėjas nuo azijatų antplūdžio. 
Paminėtina tai, kad čekai siūlė 
Vytautui savo karališkąjį vainiką, 
buvo valdomi jo vietininko Žygi
manto Kaributaičio, ir iki šiol 
Vytautą didelėje pagarboje — sa
vo karalių tarpe laikė.

Prisimintina 1414-1418 metų 
Konstancos bažnytinis susirinki
mas, kuriame lietuvių delegacija 
dalyvavo pilnateisiais nariais ir 
kėlė žemaičių prieš kryžiuočius 
bylą tarpe viso pasaulio kraštų 
atstovų. Toji delegacija sukėlė su
važiavusių dėmesį savo išsimoks
linimu, puošnumu ir dovanomis.

Vytauto dvaras, jo pilys, jo me
džioklės ir poilsio būstinės, jo 
kunigaikštienės parėdai, jos dova
nų turtingumas kitoms Europoms 
valdovėms stebino svetimšalius, 
kurie tada lankėsi Lietuvoje, kaip 
Prancūzijos ir Anglijos pasiunti
nys Chillebert de Lannoy, kuris 
lankėsi pas Vytautą 1414 ir 1421 
metais. Štai ištraukėlė iš Chille
bert užrašų: “Minėtas Vytautas, 
Lietuvos princas, savo šalyje lai
kosi tokios garbės tvarkos, kad 
joks svetimšalis, ten atvykstąs ir 
pravažiuojąs, nieko pats neišlei
džia; princas teikia jiems valgių 
ir juos saugiai veždina, kur tik 
jie nori nuvykti toje šalyje be jo
kių kaštų ir išlaidų”... Rytų gi 
Europoje Vytauto vardas buvo nu
stelbęs visų kitų valdovų vardus: 
prieš Maskvą jis turėjo persvarą, 
totorių valdovus jis sodino į so
stus, savo dukterį jis apvesdino 
su Maskvos kunigaikščiu, savo 
anūkę su Bizantijos imperatoriu
mi, jis netgi turėjo įtakos turkų 
sultonui.

6. ĮNAŠAS I PASAULIO LOBY
NĄ. ŽMOGAUS TEISIŲ IR TO
LERANCIJOS PUOSELĖJIMAS

Jei viduramžių Lietuva prilygo 
didesniems Europos kraštams sa
vo karine ir politine galybe, tai 
vėliau ji prie jų lyginosi savo ki
tokiais pasireiškimais. Taip Len
kijos Karalystės ir Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės Ponų Ta
rybos sprendimu pravestas vi
suotinis gyventojų ir turto sura
šymas yra pirmas toks platus sta
tistinis cenzas Europoje, o 1529 
metais sudarytas Lietuvos Statu
tas praneša daugumą ano laiko 
įstatymų rinkinių ir parodo jau 
tuometinį augštą Lietuvos valsty
binį subrendimą. Be kitų, paminė
tinas Statute įrašytas jau nuo 
Kazimiero Jogailaičio laikų gaila
vęs įstatymas, kad niekas negali 
būti suimtas be teismo sprendimo. 
Čia prisimintina, kad vienas iš 
Prancūzų 1789 metų revoliucijo- 
nierius piktinusių reiškinių buvo 
iki tol gailavusi didikų teisė siųs- 
į kalėjimus žmones be jokio teis
mo, o tik su garsiaisiais “lettrcs 
de cachette”; o Sovietų Sąjunga 
tik po Antrojo Pasaulinio Karo 
išleido įstatymą, kad suimtieji tu
ri būti teisiami, o ne tik partijos 
patikimųjų paskųsti. Lietuvoje 
žmogaus teisės buvo suprastos 
penkiais šimtais metų anksčiau. 
Tasai esminių žmogaus teisių ger
bimas ir lietuviams charakteringa 
tolerancija matosi ir iš tų laisvių, 
kuriomis per visus laikus Lietu
voje naudojosi svetimšaliai, kita
tikiai, o ypatingai žydai. Jau ir 
stabmeldžių Lietuvos valdovų lai
kais, svetimšaliai buvo nevaržo
mi, gerbta jų tikėjimas ir papro
čiai, jiems leista statytis savo 
maldos vietas, bažnyčias, meče
tes, kalbėti savo kalba, įsigyti že
mės. Neveltui tos Rytų Europos 
sritys, kurios kadaise priklausė 
Didžiajai Lietuvos Kunigaikštys
tei ir dabar tą priklausomumą mi
ni kaip vieną iš laimingiausių savo 
praeities laikotarpių. O kada Eu
ropoje buvo prasidėjęs žydų per
sekiojimas, jie dideliais skaičiais 
bėgo į Lietuvą, kurioje rasdavo 

prieglobstį ir apsaugą.
Gi 1770 metų seimo išleistas 

įstatymas, panaikinantis bausmes 
už tariamąjį “raganavimą” ir 
draudžiantis kankinimus tardymų 
metu, buvo vienas iš pirmųjų to
kios rūšies nuostatų Europoje.

Didžiosios Kunigaikštystės lai
kais Lietuvoje klestėjo švietimas 
ir menas. Deja, įsikūrusi ant pa
čios Vakarų ir Rytų kultūrų kryž
kelės, Lietuva daugiau negu kiti 
kraštai buvo svetimų kariuome
nių trypiama, griaunama ir nai
kinama. Todėl nedaug teišsaugo- 
ta tų senųjų laikų kūrinių. Bet 
tai ne lietuvių kaltė. Todėl skau
du, kai net inteligentų tarpe pa
sigirsta nusiskundimų ir nusiste
bėjimų, kad neturime tokių civili
zacijos paminklų, kaip kad kai ku
rie kiti kraštai, atseit — augš- 
čiausias Kauno pastatas toli gra
žu neprilygsta Jungtinių Ameri
kos Valstybių Empire State pas
tatui, o gražiausia Vilniaus baž
nyčia nesanti tokia daili, kaip Pa
ryžiaus katedra, kad neturime sa
vojo Shakespeare, Goethe’s ar 
Einstein’o. Kūrybinis lietuvių tau
tos potencialas pasireiškė visu sa
vo stiprumu Nepriklausomybės 
atstatymo metais ir neilgame ne
priklausomo gyvenimo laikotar
pyje, kada, po ilgų priespaudos 
metų, svetimiesiems sugriovus se
nąsias kultūrines tradicijas, sis- 
tematingai išardžius švietimą ir 
visomis priemonėmis per pusant
ro šimto metų naikinus raštą ir 
net pačią kalbą, beveik iš nieko 
susikūrė valstybinio ir socialinio 
gyvenimo formos, literatūra, me
nas. Beveik visi mūsų dvidešimto
jo amžiaus rašytojai ir meninin
kai yra jieškotojai, mėgėjai, jo
kių mecenatų nepalaikomi, ant jo
kios per šimtmečius nevaržomai 
išsivysčiusios tradicijos nesirem- 
dami. O tačiau ir iš savo beveik 
beraščiais paverstos tautos išsiūg- 
dėme Čiurlionį, Krėvę, Mykolaitį 
ir kitus.

7. IŠEIVIJOJE.

Kas šiandieniniame nutolime ir 
kasdienybėje nepraranda ryžto 
tik pažvelgti į Lietuvos praeities 
šimtmečius, tas negali jais nesi- 
didžiuoti ii- jų nemylėti; tam aiš
ku, kad ir šiandien išeivijoje pirm 
visa ko palaikytinas lietuvių ben
druomeninis gyvenimas, švieti
mas, spauda ir visos lietuviškos 
institucijos. Be išimties kiekvie
no įnašas reikalingas bendrojo 
darbo sėkmingumui. Kada kiek
vienas išeivis lietuvis, kad ir ne
didele, bet pastoviai aktyvia pas
tanga prisidės prie bendrųjų rū
pesčių, tuomet ir mes žinosime 
palaiką per šimtmečius nenumiru
sią lietuvišką tautinę sąmonę, o 
istorinei pasaulio būklei besikei
čiant ir mes naujame Lietuvos 
atstatymo darbe galėsime tikėtis 
suvaidinti tokį vaidmenį, kokį su
vaidino lietuviai išeiviai per pir
mąjį pasaulinį karą.

Iš praeities stiprybė.
(Naudojausi V. Sruogienės 
“Lietuvos Istorija” E.Ž.)

“SATURNO” RAKETA

Ryšium su amerikiečių paleis
tąja didžiule raketa “Saturn” 
britų “The Guardian” rašo: “La
bai daug žmonių žymiai lengviau 
atsikvėps — o kai kurios galvos 
su didesniu pasitikėjimu ilsėsis 
ant pečių — dabar, kai Jungt. 
Valstybėse sėkmingai buvo iš
bandyta “Saturno” raketa. Si ra
keta yra skirta pajėgumu pasivy
ti ir pralenkti rusų pastarojo me
to mokslinius pasiekimus. Ame
rikiečių viltys leisti palydovus su 
daugiau negu vienu žmogum j 
erdvę kelioms dienoms skrieti 
apie žemę išsipildo “Saturne”. 
Jeigu dabar vykdomieji planai 
bus subrandinti, raketa galės nu
gabenti ir kuro našulius iki tam 
tikros vietos erdvėje, iš kurios 
galės būti paleista raketa su 
žmogum j mėnulj”.

Australijos Lietuvių Katalikų 
Federacijos Valdybos pareiškimas 
(T.A. 1961.9.26. Nr. 28) yra pa
skatinęs mane paryškinti kaiku- 
riuos, rodos, jau ir visiems gerai 
žinomus principinius klausimus, 
charakteringus mūsų bendruome
niniam gyvenimui.

Tobuliausioje socialinio ben
dravimo formoje, demokratinėje 
valstybėje, kiekviena direktyva — 
įsakas, neperžengiąs bet kokia 
prasme pagrindinio įstatymo — 
konstitucijos ribų yra privalomas 
kiekvienam tos valstybės piliečiui. 
Žinoma, kartais tokia norma gali 
nepilnai sutapti su paskiro indivi
do pažiūromis ir daugiau ar ma
žiau pažeisti subjektyvųjį “Aš”. 
Vis dėlto, ir šis faktas nesuteikia 
jam jokios teisės nepaklusti kal
bamam įsakui. Ir nesugebąs ai- ne
norįs suprasti bendrojo intereso 
bei tinkamai įvertinti daugumos 
valios, policinėmis priemonėmis 
priverčiamas paklusti.

Išeivijoje neturėdami savo vals
tybės, esame priversti lietuvių sie
kimams vykdyti naudotis tautinės 
Bendruomenės organizacija, ku
rios pagrindai remiasi Lietuvių 
Chartos nuostatais, nustatančiais 
gaires ir kriteriumą kiekvieno lie
tuvio veiklai.

Kaip valstybėje konstitucija, 
taip mūsų Bendruomenėje , pag
rindinis įstatymas yra Statutas, 
kuris privalomas kiekvienam jos 
nariui. Žinoma, mes neturime po
licinių priemonių, kurios priverstų 
paklusti teisėtiems įsakams ir 
tuos, kurie, vis dar nesugebėda
mi ar nenorėdami tinkamai su
prasti bendrąjį interesą bei gerb
ti daugumos nuomonę, savo veiks
muose ir darbuose vadovaujasi 
nepagrįstos asmeniškosios ambici- 
cijos bei grupinės pasaulėžiūros 
principais.

Mes galime tiktai apeliuoti į 
kalbamų bendruomenės narių są
žinę, tikėdamiesi, kad joje, nors 
ir išblėsę, bet dar nėra ryškiai 
numirę charakteringieji lietuvių 
tautos bruožai, kuriuose taip ryš
ki Tėvynės meilė ir kova dėl jos 
laisvės. Ir atgimęs juose ryžtas 
būti naudingais savajai tautai pa
galiau privers juos liautis dirbti 
griaunamąjį darbą, o savo pas
tangas bei darbus aukoti bendra
jam tikslui siekti.

Mano jau minėtajame A.L.K.F. 
Valdybos pareiškime nurodomos 
8 priežastys, kurios jų žodžiais: 
“Australijos lietuvių gyvenimą 
privedė prie apgailėtino suskili
mo”.

Didesniąją šių tariamų priežas
čių dalį (net 5 kaltinimus) su
daro ne kas kita, kaip tik nepa
grįstai daromi užmetimai ALB 
Statutui bei ALB Krašto Tary
bos nutarimams.

Nesu nuomonės, kad būtų tiks
lu nurodinėti K. Federacijos v-bos 
užmetimais pažeidžiamus Statuto 
paragrafus arba kartoti tas min
tis, kurias jau čia aukščiau esu 
išreiškęs. Gal tiktai pravartu bū
tų prisiminti, kad, kaip kiekvie
nam žmogiškajam tvariniui, taip 
ir įstatymui, nors ir neprasilen
kiančiam su demokratiniais prin
cipais sunkiai pritaikoma tobulu
mo sąvoka, šis sakymas taikyti
nas ir mūsų Bendr. Statutui. Tin
kamas gyvenamojo momento su
pratimas kartais gali versti kal
bamą Statuttj patikslinti ar papil
dyti. Žinoma, tatai darytina nu
statyta tvarka. Nesuprantama, ko
dėl K.F. v-ba nesilaiko žinomos 
tvarkos ir, vietoj švaistymosi ne
pagrįstais užmetimais, nepateikia 
savo sugestijų mūsų bendruome
nės organizaciniais klausimais 
Krašto Tarybos suvažiavimui, ku
ris tiktai vienas tėra kompetetin- 
gas keisti bei papildyti Statutą.

Federacijos V-ba nepatenkinta 
ir “Mūsų Pastoge”. Esą, jinai ko
neveikia katalikų kunigus, sklei
džia prieškrikščioniškas mintis, 
propaguoja pagonystę ir pan.

Kunigo, kaip tokio, pagrindinė 
veikimo sritis yra jo pastoracinis 
darbas. Sakytume, tai sudaro jo 

išimtiną kompetenciją, kurią, de
talizuoja ir jos ribas nustato Baž
nyčios vyresnybė. Mums, kaip ka
talikiškos tautos nariams, nede
rėtų į šią kunigo veikimo sritį 
brautis bet kokios formos kriti
ka. Kitais žodžiais tariant, toji ku
nigo veikimo sritis galėtų bū
ti mums “Tabu”. Ir visais laikais 
nuoseklus skaitymas “M.P.” su
teikia mums teisę tvirtinti, kad 
su šiuo kalbamu dėsniu niekuo
met bendruomenės laikraštis nėra 
prasilenkęs. Taigi, ir visiškai ne
atitinka tiesos teigimas, kad “M. 
P.” “koneveikia” kunigus.

Ta pačia proga atkreiptinas dė
mesys į kunigą, kaip bendruome
nės narį. Kaip kiekvienam 
aišku, ir kunigui tenka ben
druomenėje tos pačios teisės 
ir pareigos. Tai visiškai teisin
ga ir teisėta išvada, išplaukian
ti iš pagrindinių demokratinių 
principų, kuriais ir mūsų bendruo
menės organizacija remiasi. Bū
tų netikslu, jeigu viešo pobūdžio 
veiksmai bei darbai būtų vertina
mi skirtingu mastu, atsižvelgiant į 
juos autoriaus priklausomumo pa
saulėžiūrai, konfesijai ar kitoms 
jo individualioms savybėms. Ben
druomenės gyvenime neteisingas 
veiksmas, paprastai, iššaukia re
akciją. Su apgailestavimu tenka 
konstatuoti, kad bendruomenės 
narių — kunigų veikimas ne kar
tą vienu ar kitu atveju buvo pa
žeidęs bendruosius interesus.

Tokių veiksmų iššauktoji reakci
ja pasireikšdavo Bendruomenės 
laikrašty atatinkamais pasisaky
mais. Bet tiktai nenorį atmerkti 
akių galėtų suvokti tokiuose 
pasisakymuose “kunigų koneveiki
mą”^ ne ryžtą bei pastangas pa- 
žeistajai tiesai atstatyti.

Kaip svetimas yra “Mūsų Pas
togėje” kunigų “koneveikimas” 
taip ir prieškrikščioniškų minčių 
bei pagonybės skleidimas nėra 
būdingas bendruomeniniam laik
raščiui.

Ilgokame 13-metų laikotarpyje 
“Mūsų Pastogėje” tėra pasirodę 
vos keletas individualaus pobūd
žio straipsnių, kuriuose, lyg lin
guojamojo medžio šakoje, per
daug subjektyvūs interpretatoriai 
galėjo įžvelgti vieną ar kitą niu
ansą jų taip pamėgtos “bedievy
bės” ar “pagonybės” aspektų. 
Tačiau tatai buvo tiktai paskirų 
žmonių pasisakymai, nieko ben
dro neturį su leidėjo bei redak
toriaus nuomone. Pasidarytosios 
iš to išvados išplaukė tiktai dėl 
interpretacijos šališkumo.

A.L. Katalikų Federacija pra

UZ BOMBŲ - SOVIETINIS VEIDAS
“N. Y. Herald Tribune” dėl di- 

džiųjų sovietinių bombų rašo: 
“Gali būti, kad didžiulė bomba 
buvo išsprogdinta, kaip koks 
fejerverkas pralinksminti kinų 
raudoniesiems ir kitiems stali- 
nistams, lyg koks kyšis karin- 
gesniesiems komunistams. Bet 
Vakarai negali būti tikri, kad 
šitaip ir yra. Kokie ten bebūtų 
skirtumai tarp Maskvon susiva- 
žiavusiųjų komunistų, galva, ku
ri leido išsprogdinti šių didžiulę 
bombą (kuri gal nėra ta pati di
džioji) šiuo pasaulio istorijos 
akimirksniu, nėra tokia galva, 
kuria galima pasitikėti”.

“The Guardian” pažymi: 
“Nuodėmė, kad bombos yra skir
tos nutildyti tam tikriems vidaus 
ginčams ar rusų nesutarimams 
su savo sąjungininkais, yra vi
sikai galima, bet žymiai sunkiau 
ją įrodyti. Bet lygiai taip pat 
sunku priimti mintį, kad tų bom
bų bandymai vykdomi daugiau 
kaip įtikinamai drąsus fizinės ga
lios parodymas pasauliui — poli
tinis didžiojo bjauraus vilko prie
kabiavimas”.

Britų “The Daily Telegraph”: 
“Atrodo panašu į tiesą, kad 

džioje straipsnio paminėtame pa
reiškime visiškai neteisingai ap
kaltina Krašto V-bą dėl Tautos 
Fondui surinktų pinigų bendruo
menės reikalams panaudojimo. 
Tatai yra ne kas kita, kaip są
moningas tvirtinimas netiesos ir 
prasilenkimas su visiems žinomais 
faktais, jau nagrinėtais ir aiš
kintais viešumoje.

Dar man būnant K. V-bos pirmi
ninku, Tautos Fondas sutiko leisti 
surinktais pinigais naudotis kaip 
paskola. ALB reikalams. Apie tai 
esu pareiškęs K. Tarybos suvažia
vime, kas atstovų buvo sutikta 
entuziastiškai.

Paprastai, jeigu kas skelbia ne
tiesą, tai ją dar paryškina. Nie
kuomet ir niekui- K. V-ba nėra 
paneigusi tikslų, kuriems kalba
mi pinigai buvo renkami. Tikrai 
žinau, kad šiuo metu K. V-ba yra 
skolinga Tautos Fondui tik £290, 
kuriuos yra pasirengusi kiekvienu 
metu grąžinti.

Katalikų Federacijos mestų kal
tinimų ribos dar tuo nesibaigia: 
ji sviedžia insinuaciją K. V-bai, 
nepakankamai kovojus su korup
cija. Dėl to tegaliu tik tiek pa
reikšti: tik dėka K. V-bos nuošir
daus bendradarbiavimo su K-to 
Revizijos Komisija padarytieji 
nuostoliai buvo susekti ir pasielg
ta taip, kaip reikalavo bendrasis 
Bendruomenės interesas, šiandie
ną visi nuostoliai yra pilnai pa
dengti. Dėl Katalikų Federacijos 
minimų “galimų bendradar- 
bių” korupcijoj primetimo, no
rėčiau, kad būtų pateikti 
viešumai realūs daviniai. Priešin
gu atveju K.F. užmetimas laiky-* 
tinas tuščiais žodžiais ir pikta 
prielaida.

Nesiryžtu savintis jokių teisė
jo funkcijų, tačiau mano paminė
ti K.F. V-bos mestieji kaltinimai 
A.L.B. Statutui, Krašto V-bai ir 
“Mūsų Pastogei”, nesideriną su 
principiniais Bendruomenės są
rangos nuostatais, kuriuos straips
nio pradžioje esu nurodęs, įtai
goja mane pakartoti K.F.V-bos 
pareiškime išreikštą mintį:

“Visi šie su demokratine tvar
ka nesuderinami veiksmai yra ne 
kas kita, kaip srovinis noras ne
pakeičiamai dominuoti Australijos 
lietuvių bendruomeniniame gyve
nime”.

Aš siūlau K.F. V-bai paminėtąją 
savo mintį įsigilinti, kad šios 
minties pilnas suvokimas paveik
tų K.F. V-bą radikaliai pakeisti 
savąją veiklą, įsijungiant į pozi
tyvų Bendruomenės darbą.

Laikas yra kantrus...

Chruščiovas naudojasi visu te
roro šiurkštumu. Jis žino, kaip 
ir Hitleris žinojo, kokią didelę 
jėgą turi beprasmiškas žvėrišku
mas, rodymas kraštutinio žiauru
mo, ypač toms tautoms, kurios 
neturi ryžtingos ir patikimos va
dovybės”.

Danų “Berlingske Tidend”: 
“Jeigu bombinis teroras yra 
skirtas jį supančiam pasauliui, 
tai bandymas yra pasmerktas ne
pasisekti. Didžioji bomba nesu
mažino neapykantos agresyvinei 
sovietų politikai”.

Prancūzų “L’Aurore”: “Be, 
abejo, didžiosios Chruščiovo 
bombos paskirtis yra ne tiek pa
sėti baimės sėklą, kiek atitrauk
ti dėmesį nuo viduje sklindančių 
gandų ir kitų sunkumų... Karo 
nebus, nes Chruščiovas neišdrįs”.

Švedų “Tidningen”: “Neper
dedant galima sakyti, kad bom
bos sprogimas sukrėtė tarptauti
nį sambūvį ir kad didėja nepasi
tikėjimas Šov. Sąjunga tuose pa
saulio sluogsniuose, kurie iki šiol 
nenorėjo visos kaltės dar mesti 
rusų vadams už įtempimą tarp 
Rytų ir Vakarų”.
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VYTENIS VASARIS

EGZAMINAI

Šiuo metu moksleiviai ir stu
dentai laiko egzaminus. Tai rim
čiausias metų laikotarpis. Nuo 
jų pasisekimo priklauso busimo
sios atostogos, o laikantiems 
baigiamuosius tai dar daugiau. 
Išlaikius vasara saulėta, visur 
linksma ir džiugu, visi sveikina. 
Tėvai šypsosi ir nesigaili pinigi
nės atidaryti išvykoms, stovyk
loms bei šiaip ekskursijoms. Ne
išlaikius visai kitas vaizdas ir ki
ta nuotaika. Nėra vilties gauti 
stipendijos, o turintiems didelis 
pavojus jas prarasti. Dažnai tai 
tikras reikalas, kad prarandama. 
Ekonominiam gyvenimui pasun
kėjus, daugelio tėvai be stipen
dijų nepajėgia vaikų mokyti arba 
praranda norų aukotis tingi
niams. Tuo atveju tenka jieško- 
tis darbo ir likti visam gyveni
mui be diplomo, likti nemokša.

Kas visus metus gerai ir tvar
kingai mokėsi, tas turi vilties ag- 
zaminus išlaikyti. Žinoma, jis 
retai tesėdėjo prie televizijos, jį 
ir pramogose rečiau tesutikdavai. 
Kartais ir darbščiam studentui 
nepasiseka. Tai gali įvykti dėl 
nesusiradimo metodo mokytis, 
dėl pasirinkto nemėgstamo daly
ko, dėl ligos, dėl įvairių dvasi
nių įtampų. Tuo atveju nereikė
tų nusiminti, bet eiti ir kartoti 
kursą. Tėvai paprastai jaučia sa
vo vaikų sunkumus ir yra nuo
laidūs, kai įžvelgia rimtą nepasi
sekimų priežastį. Pasitaiko tie
siog nelaimė — gauni tokius 
klausimus, kad tikrai ir gerai 
kursą žinodamas susipainioji. 
Reikia mat dar ir patyrimo eg
zaminus laikyti. Apsukresnieji ir 
su menkesniom žiniom praeina.

Mokslo sėkmingumui turi la
bai didelės reikšmės ir žmo-l

gaus charakteris, dėl kurio sunku 
atsakomybę suversti asmeniui. 
Jis didele dalimi yra įgimtas, 
determinuotas mūsų prigimties, 
mūsų endokrininių liaukų, žmo
gaus inteligencijos laipsnio. Taip, 
pavyzdžiui, mokslas geriau seka
si introvertinei asmenybei, nes 
ji yra labiau uždara, atsiskyrusi. 
Ekstravertinė asmenybė yra so
ciali ir nerimstanti vienumoje bei 
prie knygomis apkrauto stalo. 
Šios tačiau būdo savybės nėra 
tokios, kad jos nebūtų apvaldo- 
mos. Abu tipai gali baigti teore
tinius mokslus, jei tik save į na
gą suima, jei iš tėvų ir pedagogų 
susilaukia reikiamos paramos ir 
supratimo. Pirmasis tipas, žino
ma, dažniausiai eis mokslininko 
ir mąstytojo keliais, antrasis bus 
veiklos ir organizacijos žmogus. 
Kiek kitaip su inteligencija. Pa
prastai menkesnės inteligencijos 
asmenybė yra menkiau gabi, 
sunkiau suprantanti ir susiorien
tuojanti. Inteligencijos laipsnį pa
kelti yra sunku ar ir visai neįma
noma. Tačiau ir menkesnės inte
ligencijos asmenybė, pasirinkusi 
tinkamą mokslo šaką, gali ją 
įveikti ir pasiekti diplomo. Ži
noma, ji negali šokti peraugštai. 
Pačiam gyvenimui, kuriam mo
kykloje tik tesiruošiam, svarbiau
sios reikšmės turės charakterio 
momentas. Tai aiškus nusistaty
mas, sugebėjimas įveikti dvasi
nius konfliktus, sugebėjimas 
įžvelgti savus tikslus ir patva
riai jų siekti. Šias visas ypaty
bes gali turėti asmenybė ir visai 
didelių mokslų neėjusi ir netu
rinti jokių diplomų. Mokslas ta
čiau žmogui atidaro žymiai pla
tesnius kelius.

A.Z.

GRĮŽO ANKSTI
Jau pusė šešių. Pavargęs rašti

ninkas nusišluosto prakaito lašus 
nuo raukšlėtos kaktos ir sukrauna 
knygas į nedegamąją spintą. Už
sivelka švarką, kuris pasiūtas pa
gal paskutinę madą — visai ameri
konišką. Apsirengęs jis tikrai la
bai gerai: marškiniai tik ką pirkti, 
o batai blizga, lyg dvi valandas 
šveisti.

Gana stambus tai vyras. Veidas 
dar jaunas. Gerai įsižiūrėjus, ga
lima rasti raukšlių ant kaktos ir 
nuo ilgų darbo valandų žymių pa
akiuose. Dabar jis gatvėje laukia 
autobuso. Deda kišenėn ranką, an- 
tron, trečion — pinigų nėra. Kas 
nors darbovietėje iškraustė kiše
nes. Grįžti ir pasiskolinti! Bet vi
si išsivaikščioję ir viskas uždaryta. 
Nusprendžia grįžti pėsčiom. Nėra 
jau taip toli iki namų, o pasi
vaikščioti po darbo gerai.

Praėjęs pro stiklinius ir pusiau 
geležinius miesto rūmus, pasiekia 
parką. Medžiai, žolė, kvepiančios 
gėlės. Ir žmonių visai nesimato, to
kia vienuma! Kaip gera pasijausti 
gamtoje. Žmogus pamiršti darbą, 
skaitlines. Tik staiga, lyg iš žemės 
išdygę, du vyrai.

— Rankas augštyn! Pinigus!
— Neturiu, net kišenpinigius 

šiandien kažkas iškraustė.
— Meluoji!
Nespėjus daugiau nė žodžio iš

tarti nei šuktelėti, matyt, trečiasis 
iš užpakalio kažkuo kietu vožė per 
galvą. Pasirodė tik žvaigždės aky
se. Daugiau nieko neprisiminė. 
Atsibudo, lyg obels medis, purto
mas policininko. įrodžius policinin
kui, kad tikrai negirtas ir papasa
kojus, kas įvyko, tapo parvežtas 
namo. Žmona su džiaugsmu sutiko 
taip anksti grįžusį. Prašo kasdien 
grįžti anksčiau: pavakarieniavus 
juk tada dar galima susitvarkyti 
ir į kiną nueiti. Raštininkas nieko 
neatsakė, tik sudribo į kėdę. Jam 
galvoje tebeūžė, lyg vilkai staugtų, 
o viršugalvis degte degė.

JIEVA DIDŽYTĖ

IŠGELBĖJO RITERIS
Kai būsite šių vasarų Mėly

nuosiuos kalnuos, užsukite prie 
Wentworth vandenkričių. Gražu 
ten, bet ir pavojinga.

Matau mintyse tas geltonųsias 
uolas, kurios lyg liepsnoja popie
tinės saulės šviesoje. Tarp jų 
krioklys nenuilstančiai krenta, 
taškosi, ūžia žemyn į gilumų. 
Tai krioklio nuopelnas, kad uo
las lyg dangišku tiltu jungia vai
vorykštė. Apačioje siauras, tan
kiais medžiais ir paparčiais pri
augęs duburys: Uolos stačios, 
kirste nukirstos. Pagal jas į slėnį 
žemyn veda siauri siauri laipte
liai, tiesiog uoloj iškalti.

Laipteliais einame mes trys. 
Pusiaukelėje sustojame, tariamės. 
Tėvelis grįžta palapinės pastaty
ti, o mudvi su mama leidžiamės 
toliau. Norime tik iki to slėnio 
daeiti. Pagaliau esame pačiame 
duburyje. Pakeliame akis. Virš 
mūsų kabo milžiniškos akmens 
masės. Čia oras, purslojančio 
krioklio drėkinamas, vėsus. At
sigaiviname skaidriuoju vandenė
liu ir atsisėdame ant akmens pa
silsėti. Esame pažadėjusios tėčiui 
tik iki čia ateiti ir grįžti. Bet at
rodo dar nevėlu, nesinori eiti tie
siai atgal.

■— Einame bent pažiūrėti, kas 
anoj pusėj upelio! — sakau. Ir 
einame per medinį lieptelį į kitų

AITVARAS
Senovės laikais gyveno vienas 

ūkininkas. Jis prisikalbino aitvarą, 
kad tas jam neštų grūdus. Aitva
ras sutiko ir tik paprašė, kad iš
keptų jam kiaušinienės. Ūkininko 
pati iškepė kiaušinienės ir nunešė 
aitvarui, o ūkininkas pastatė ka
maroje ant grindų niekotėlę grū
dams. Kitą dieną nueina į kamarą, 
žiūri — pilna niekotėlė grūdų. Ir 
nuo tos dienos aitvaras vis nešdavo 
ir nešdavo.

Tada ūkininkas nusisamdę mer
gą tiems grūdams malti. Merga bu
vo daili ir sūnui labai patiko. Kar
tą jis ir sako tėvui — imsiąs pačią. 
O tėvas jam atsakė:

— Jei turi mergą, tai ir imk. 
Ir mums bus geriau, nereikės sam
dyti, nereikės dovanai pinigų 
mokėti.

— Bet aš noriu Mortos, mūsų 
mergos, — paaiškino sūnus.

— Ar nėra tau turtingesnių 
mergų!.. — užpyko tėvas: šita vi
sai be kraičio, ir dar samdinė!

Bet sūnus nenorėjo kitos mergos 
imti. Jis norėjo tiktai Mortos. Ta
da tėvas jam sako:

— Ta Morta baisi tinginė!
Na, gerai, jeigu ji sumals malimą
— visą niekotėlę grūdų, tai galėsi 
ją imti.

Sūnus neiškentęs eina Mortai 
padėti. Nuėjo kamaron, žiūri — 
toji įkaitusi taip mala, taip suka 
girnas, net prakaitas laša, o grū
dai niekotėlėje vis nesibaigia. Da
bai- jau abudu kartu pradėjo malti. 
Mala mala, bet vis tiek nesumala. 
Taip juodu mala vieną vakarą, kitą
— ir vis tas pats. Tada Morta nu
ėjo pas vieną senelę ir sako:

— Niekaip negaliu sumalti nie-
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kotėlės grūdų. Vis pilna ir pilna, 
nors abudu su šeimininko sūnumi 
malava.

— Gerai, — sako jai senelė. — 
Eik namo, paimk naują molinį puo
dą, uždek žvakę ir, nunešusi ant 
girnų, apvožk. Kai ateis dvylikta 
nakties, atidenk puodą ir, pama
čiusi gaidį, tverk jį už galvos, tik 
nemušk.

Merga nuėjo namo ir padarė 
taip, kaip ją pamokė: paėmė žva
kę, užžibino ir pavožė ją po nauju 
moliniu puodu prie girnų, o pati 
pradėjo malti. Mala mala, o nieko
tėlė vis pilna. Atėjus dvyliktai, 
atidengia merga puodą ir ant nie- 
kotėlės krašto pamato gaidį, be
pilant iš gerklės grūdus. Norėjo jį 
užmušti, bet atsiminus senelės žo
džius, pradėjo gražiai prašyti:

— Kam tu, gaideli, vis pili grū
dus? Aš niekaip negaliu jų sumal
ti. O kai nesumalu, tai šeimininkas 
neleidžia sūnui manęs vesti. O aš 
taip noriu būti jo.

Tada gaidys atsakė:
— Pakepk man kiaušinienės iš 

dešimties kiaušinių. Kai tik iškep
si, tai išeik vidurnaktį malti ir 
bus taip, kaip nori.

Morta pakepė kiaušinienės ir va
kare atnešė ją kamaron. Kai tik 
nuėjo malti, vos apsuko girnas, 
žiūri, kad jau niekotėlėje nebėra

EGZAMINŲ NUOTAIKOS

Anksčiau Melburno universiteto 
kavinėje būdavo visad galima su
tikti bent keletą lietuvių studentų. 
Dabar nei vieno nerasi. Iš pirmo 
žvilgsnio atrodo pagirtina: studen
tai įtemptai mokosi ir todėl kiek
vieną valandą praleidžia prie kny
gų bibliotekose. Kiti gi, bent pietų 
protarpio metu, gulinėja pievutė
je, kad pasilsėtų, kad atsileistų 
nervai. Bet nuostabu (o gal ir ne) 
— įėjęs į hotelį stiklui “vaistų”, 
radau ten du tautiečius kolegas at
sivėsinti užėjusius. Ir aš prisidėjau 
prie jų kompanijos. Gurkšnodami 
tačiau tesikalbėjom tik apie egza
minus. Vienas visdėlto pamojo 
ranka — jis vistiek neišlaikysiąs. 
Nežinąs tik kaip su darbu vasarą. 
Darbo reikią susirasti, nes reikią 
naujo švarko. Tėvai jau dabar 
esą namuose surūgę.

Humanitaras

pusę. Ten panašus takelis uolo
mis veda augštyn. Mums šauna 
galvon mintis; gal būtų galima ei
ti šiuo naujuoju takeliu, kol jis 
išvestų mus augštyn netoli tos 
vietos, kur tėvelis stato mūsų 
palapinę. Tai būtų visai logiška 
ir įmanoma. Taip ir ^larpme. 
Naujasis takelis šlapias, slidus jr 
paslaptingai tarp medžių besi- 
rangųs. Pilna įvairiausių musme- 
rių ir tamsiai žalių samanų. 
Augščiau bus sausiau, manome 
mes, ir lipame purvinais laipte
liais pro tankumynus. Tiesiog 
baugu darosi, kad vis taip drėg
na ir tamsu. Ima pagaliau auga
lai retėti, ir pasidaro šviesiau. 
Iš kairės pusės atsiveria stati be
dugnė, dešinėje gi samanota ir 
kur nekur įskilusi uola. Vidinis 
balsas lieptų jau grįžti atgal, bet 
smalsumas vilioja pirmyn. Nors 
ir labai atsargiai kopiame, kojos 
vis slysta, rankos griebiasi atra
mos, kurios kaip ir nėra. Vieto
mis, tiesa, dar išlikusi aplūžusi 
tvorelė, kitur ji visai suvirtusi 
ant takelio taip, kad vargu bega
lima prasisprausti. Nuo uolos la
ša vanduo, kuris pamažu viskų 
griauna ir kada nors visiškai iš
lygins takelį.

Staiga prie vieno pasisukimo 
kelias užverstas naujai atitrūku
sių akmenų. Bijome toliau eiti. 
Net kalbėti nedrįstame, nes gir
dėjome pasakojant, kad kartais 
nuo paprasto alsavimo nugriūna 
uola. O jei taip dabar įvyktų, 
tai mums galas. Bet taip toli atė
jusios, negi galime sukti atgal. 
Vis dar turime vilties neužilgo 
rasti išėjimą. Tat atsargiai prasi
skverbiame pro sugriuvusias uo
los atplaišas ir žengiame pirštų 
galais pirmyn. Bet visur pilna 
griuvimų, ir takelis kažkur beveik 
nuplautas, išnykęs. Jaučiamės 
kaip skruzdėlės ant plikos uolos, 
o apačion net pažvelgti bijome 
į tokių gilumų. Džiaugiamės, kad 
bent nereikės šiuo keliu grįžti. 
Viena antrų raminame sakyda
mos, kad už kito vingio jau laip
teliai vėl prasidės, kuriais kaip 
mat užkopsime į uolų viršūnę. 
Bet kur tau! Vis vingis po vin
gio, ir niekas nesikeičia, nesima
to galo. Pradedame sparčiau ei
ti, nes saulė jau ima slėptis už 
tolimųjų mėlynų kalnų. Greitai 
bus tamsu, nebematysime kelio. 
Mama jau dūsta, prakaituoja, o

ir aš nemažiau sukaitusi. Man 
dabar jau tikrai atrodo, kad už 
sekančio kampo bus vėl vienus 
krioklys, nuo kurio laipteliai tie
siai į viršų. Mama tačiau nebe
turi jokios vilties ir nori grįžti.

— Palauk, — sakau, — aš tik 
pabėgėsiu pažiūrėti kiek į prie
kį! Jei bus, kaip manau, tai su
švilpsiu.

Ir bėgu kiek galint greičiau 
vienu vingiu, dar antru ir tre
čiu. Ir vis tas pats, vis galo nė
ra, o vakarėjantis dangus tamsė
ja. Žiūriu — takelis pasisuka 
staigiai žemyn prie naujo kriok
lio. Matau, kad ten bus vėl toks 
pat laiptelis, o nuo jo vingiuota
sis takelis, bet vis į nežinių. Ga
na. Suku atgal. Kai grįžau prie 
laukiančios mamos, dangus jau 
melsvai raudonas.

Leidžiamės tad tekinos takais 
takeliais atgal, kuriais buvome 
atėjusios. Kai tikrai bėda užeina, 
beveik nepastebi pavojaus. Taip 
ir mes, lenktyniaudamas su be
sislepiančia saule, slidinėjome 
ant bedugnės kybančių skardžių 
pakraščiais, kad žiūrovui plau
kai pasišiauštų. Atrodo, kad ke
lias atgal net pailgėjęs. Niekaip 
nepasiekiame mūsų pirminio 
krioklio, nuo kurio naujuoju ke
liu pasukome, o mūsų žingsniai 
lėtėja su artėjančia tamsa. Vie
tomis nieko nebesimato — rei
kia rankomis graibytis, pagal uo
lų šliaužti. Kai galų gale pasie
kiame krioklį ir lieptelį, atsidūs- 
tame, bet neilgam. Spaudžiame 
dabar į viršų jėgas sukaupusios. 
Nors tamsoje nematome, tačiau 
jaučiame, kad mūsų veidai kaip 
ugnis paraudę, o širdys plaka 
kaip būgnai. Visomis keturiomis 
rėpliojome vis augštyn ir augš
tyn. Darosi tamsiau ir tamsiau. 
Pasiekus viršų, jau tikra naktis. 
Žvaigždėta, tiesa, ir gražu, bet 
kelio į palapinę neberandame. 
Klaidžiojame takų takeliais ir Šen 
ir ten. Pagaliau ir mudvi atsi
skirtame ir pasimetame.

Pasibaigė tačiau viskas kaip 
pasakose. Narsus riteris ateina 
su žibintu ir trimitais mūsų jieš
koti ir ant balto žirgo, apsiaustu 
prigaubęs, nulydi į pilį. Tai bu
vo mūsų tėvelis su balerina lem
pute ir skautišku švilpuku, O pi
lis — tai jojo pastatyta palapinė.

MĮSLĖS
\

grūdų. Ateina šeimininkas ir klau
sia:

— Morta, ar jau sumalei?
— Sumaliau, — atsako merga.
Bet šeimininkas netiki. Pats, nu

ėjęs į kamarą, žiūri — tikrai nie
kotėlė tuščia. Jis pamanė aitvarą 
užpykus ir baisiai nusiminė. Pa
galvojo pagalvojo ir sako:

— Jeigu sumalei, tai gali tekėti, 
tik parodyk savo kraitį.

Morta nuėjo į pirkią, atidarė 
kraičio skrynią ir drebančia širdi
mi pradėjo rodyti. O kraičio ji ne
daug turėjo: juk, tarnaudama ki
tiems, negalėjo daug jo susikrauti. 
Bet kaip pradėjo imti savo audi
nius, tai ir galo nėra. Kuo daugiau 
ima, tuo vis gražesnių randa.

— Na, — sako šeimininkas, — 
audinių turi. Dabar parodyk savo 
pinigus.

Morta atidarė kitą skrynią, žiū
ri — pilna auksinių pinigų. Da
bar ji suprato, kad aitvaras visko 
prinešė.

Ūkininkas, pamatęs didelį Mor
tos kraitį, tarė:

— Matau, tinki mano sūnui į 
pačias.

Išgirdę sūnus su Morta labai ap
sidžiaugė, ir po dviejų dienų buvo 
iškeltos vestuvės.

Aitvaras, gaudamas kiaušinienės, 
ir po vestuvių nešė ir nešė jiems 
turtus.

Mįslės yra įdomus mūsų 
liaudinės kūrybos pasireiški
mas. Kadangi jos kilusios iš 
kaimo žmonių, tai ir jų temos 
dažniausiai susijusios su že
mės ūkio darbais ir sodyba. 
Bet yra ir įvairiausių kitų te
mų. Senaisiais laikais karaliai 
ir išminčiai užmindavę viens 
kitam mįsles. Senieji graikai 
ir romėnai taip pat mėgdavę 
spėti mįsles. Sakoma, kad Ho
meras miręs iš sieloj imosi, kad 
negalėjęs atspėti mįslės, kurią 
jam užminęs vienas žvejys. 
Kad seniau mįslės ir mūsų 
sentėviams yra buvusios labai 
svarbu, matome iš dainų ir 
pasakų. Dainose mergelė ir 
bernelis tiria vienas antro 
sumanumą mįslėmis. Viena 
lietuviška daina taip praside
da :
Mergele mano, jaunoji mano, 
Užminsiu aš tau mįslelę, 
Tai būsi mano miela!
Berneli mano, jaunasis mano, 
Galiu dar tau didesnę!...

Moderniaisiais laikais visas 
žmonių dvasinis kūrybinis lo
bynas surašytas knygose, jų 
pagelba jis kitiems perduoda
mas; pasitarnauja laikraštis ir 
radijas. Seniau ir dainos, ir 
pasakos, ir mįslės iš kartos į 
kartą buvo perduodamos žo
džiu.

Mįslės yra kilusios iš žmo
nių linkimo žaismingai, vaiz
džiai ir neįprastu stebinančiu 
būdu išreikšti mintis. Kartais 
mįslė turi keleriopą prasmę. 
Klausiama:. “Kas eina per 
šiaudus ir nešlama?”. Atsaky
mas gali būti: saulės spindu
lys, šešėlis, dūmas. Mįslė iš
reikšta klausimo forma vadi
nasi minklė. Pav.: “Ką visi 
žmonės šią valandą veikia?” 
Atsakymas: senėja. “Koks ak
muo vandenyje guli?” — šla
pias.

Tarptautiškai žinomos yra 
senos mįslės apie ugnį, kny
gą, raštą. Apie knygą užme
nama: “Baltos pievos, juodos 
avys; kas išmano, tas jas ga
no”. Arba: “Ne drabužis, bet 
susiūtas; ne medis, bet su la
pais; ne žmogus, bet viską pa
sako".

Mįslės apie knygą ir raštą 
greičiausiai patekusios pas 
mus iš vakarinės Europos 15 
ir 16 šimtmetyje.
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Primityvusis žmogus buvo tikras 
gamtos vaikas. Jis pats jautėsi 
visatos dalelytė, o žale jo pasaulis 
mįslingas, pilnas gyvybės. Gyvybė 
turi individualybę, kurią jis įžvelgė 
kitame žmoguje, gyvulyje, augale, 
akmenyje, kalne ir kiekviename 
gamtos reiškinyje, su kuriuo jis 
susidurdavo. Primityvusis žmogus 
savo mintyjime neskyrė savęs nuo 
aplinkos, t. y. subjekto nuo objekto. 
Jis jautėsi dalis bendruomenės, o 
toji bendruomenė buvo viskas, kas 
aplink jį reiškėsi. Žmogaus egzis
tencijos pasaulis suvokta neatida
linamai nuo šiaip jau gamtos reiš
kinių pasaulio. Jojo pasaulėžiūra 
kosminė: kosminių jėgų žmogus 
nublokštas žemėn ir jųjų veikia
mas egzistuoja. Bet tai jau filoso
fuojančio proto formulavimas, o to 
dar nesugebėjo primityvusis žmo
gus, kaip ir šiandien jis nesugeba, 
kurį sutinkame Afrikos džiunglėse, 
Australijos aboridženų rezervatuo
se ar Naujojoj Gvinėjoj.

Bet ir primityvusis žmogus gal
vojo ir svarstė, tik jo galvojimas 
ir galvojimo kategorijos skirtingos 
nuo moderniojo mokslo amžiaus 
žmogaus. Senieji, pavyzdžiui, babi
loniečiai po sausros atėjusį lietų 
aiškindavosi milžino paukščio at- 
skridimu danguje, kurio debesiniai 
sparnai prarydavo dangaus bulių, 
kuris savo karštu alsavimu džio
vindavo laukus. Vienam žmogui 
sekasi, kitam nesiseka. Senieji lie
tuviai ypatingą sėkmę priskirdavo 
aitvarui, mitologinei demoninfei, 
bet-visdėlto gerai būtybei, nes te- 
padedančiai tik teisingajam. Ait
varas nėra vien tik lietuvių sėkmės 
metafizinis simbolis (kalbant šių 
dienų kalba), bet jį pažįsta ir kitos 
indoeuropiečių tautos, nors ir ki
tais vardais vadinusios. Primity
viojo žmogaus suvokime ryšku in- 
tuityvinis, nuvokiamasai momen
tas ir laki fantazija jieškant prie
žasties ir mintį išreiškiant forma
liais žodžiais bei piešiniu. Moder
nusis mokslo ir technikos amžiaus, 
kad ir paprastas, žmogus pasi- 
kliauna patirčiai ir protui bent jau 
gamtos reiškiniams aiškindamasis.

Primityviojo įnagio amžiaus mū
sų sentėvis gyveno daug papras
čiau. Gamta jį penėjo: jis rinko 
uogas, grybus, riešutus, skynėsi 
nuskurusius nekultivuotų medžių 
vaisius. Upėse, ežeruose ir jūrose 
pasigaudavo žuvies. Rinkosi lau
kinių paukščių kiaušinius. Su įna
giu nudobdavo gyvį, pasigavęs nu
sukdavo paukščiui galvą. Seniau- 
siosios žmogaus sodybos sutinka
mos šiltojo bei apyšilčio klimato 
juostose. Bet ir ten buvo ir vėjų, 
ir šaltesnių dienų bei metų laikų, 
ir pagaliau lietaus. Nuo seniausių 
tat laikų žmogus statėsi pastogę 
ir gamindavosi primityvų apdarą.

Koks tat milžiniškas skirtumas 
tarp gamtą pavergusio ir ją pasi
kinkiusio savo reikalams moder
niojo vakarų kultūros baltojo žmo
gaus (ir jį pasekusio kitų spalvų) 
ir primityviojo laukinio, o taip pat 
ir mūsų sentėvio priešmindauginių 
laikų, miškų ir pelkių krašto lie
tuvio! Bet modernusis žmogus jau
čiasi tų savo kultūrinių ir civiliza
cijos laimėjimų slegiamas, supan
čiotas, pavargęs. Primityvusis 
žmogus, jam atrodo, buvęs daug 
laisvesnis, o todėl turėjęs būti ir 
daug laimingesnis. Jau prancūzų 
galvočius Rousseau paskleidė šūkį 
— atgal į gamtą. Ir šiandien nenu
rimsta tie balsai. (Rousseau dėl 
kitų, tiesa, priežasčių šaukė grįžti 
į primityvumą).

Ir iš tikrųjų — daugelis šių die
nų miestų yra pasidarę tikri skruz
dėlynai, kur žmogus pasijaučia, 
lyg gyvis zoologijos sode. Šiuo at
žvilgiu Australijos miestai yra ge
resnėje padėtyje, nes gyvenama 
daugiausia vienaaugščiuose na
muose su geroku sklypeliu sodelio 
bei daržo. Visai kitoks vaizdas su
grūstuose Europos pramoniniuose 
bei kasyklų centruose. Visas oras 
užterštas fabrikų kaminų, o žmo
nės gyvena milžiniškose daugia- 
augštėse butų kolonijose.

Civilizacijos poreikiams dirba 
fabrikai, bet dėl jų 90 procentų 
visų žmonių virtę savaitinio už
darbio vergais ir praradę laisvę. 
Patogumų besivaikant, prisigamin
ta autų, lėktuvų ir pamiršta vaikš

Pabėgimas i gamtą
%

ARŪNAS ŽIŽYS

NEPAŽĮSTAMASIS 
%

čioti. Bejieškant patogumų ir ta
riamo grožio, kambariai priklota 
dulkėtų kilimų, bet pamiršta gra
žiausias pievų ir paupių jaunos 
žolės patiesalas. Vasarą tat bent 
atostogoms ir savaitgaliams pasi
leidžia būriai žmonių, ypač jauni
mo į gamtą. Bent trumpam laikui 
pasprunkama nuo moderniojo gy
venimo spąstų. Pajūriuose pilna 
palapinių, skautai susimetė savo 
stovyklavietėse, jsiruošę net me
džiuose guolius. Tik ir bėgdamas 
modernusis žmogus nepajėgia vi
siškai pabėgti. Neįstengia jis atsi
sakyti elektros ir todėl sustoja 
stovyklavimo parkuose. Didelė, tie
sa, kliūtis vandens trūkumas. Pa
galiau, beveik viskas aptverta, vi- 
kur spygliuotos vielos, saugojan- 
čios privačią nuosavybę. Ir tai be
veik apytuštėje Australijoje!

Modernusis civilizuotas gyveni
mas yra ir kitais būdais pavergęs 
žmogų, paversdamas jį laikrodžio 
tarnu. Medžiaginių gerybių ir pa
togumų gobšumas padiktavo žmo
gui, kad “time is money”. Tegu ir 
kūrybinis įkarštis būtų tas stu- 
meklis, kuris žmogų verčia nuolat 
būti susikaupusiam, nuolat galvo
ti, planuoti ir veržtis į priekį, bet 
tas pareikalauja psicho-fizinės 
energijos išteklių, dėl to kenčia 
nervų sistema, kyla nemiga, susi
laukiama psicho-fizinio nuovargio, 
neurozės. Žmogus tat bent atosto
goms jieško atsipalaidavimo nuo 
kasdieninių rūpesčių, nuo darbo
vietės, nuo knygos, labaratorijos, 
fabriko bei biznio. Dar labiau nuo 
laikraščių, kur pilna “didžiųjų” 
vyrų darbų bei posakių, kur taip 
sunku beatskirti propagandą nuo 
tiesos ar bent nuo jos dalelės. Dau
gelis mokslo ir technikos amžiaus 
miesto žmonių išsiilgsta primity
vumo ir bent protarpiams pabėga 
nuo viso šio svaiginančio sūkurio 
ir gyvenimo tempo. Tegu ir ne 
taip, kaip pasitraukė apmąsty
mams Budda, kaip 40-čiai dienų 
prieš savo didžiąją misiją pasišali
no į tyrus Jėzus Nazarietis. Kas
dieninio gyvenimo žmogus nejau
čia nei tokios paskirties, neturi nei 
tokių ambicijų. Jatinimo pomėgis

JAUNIMO
MELBURNAS

Viktoras Adomavičius 
šiemet laiko egzaminus diplomui. 
Jis studijavo Melburno Karališka
jame Technologijos Institute meta
lurgiją. Nuo gruodžio 9 d. iki kitų 
metų sausio pabaigos dirbs New
castle Broken Hill Co. Ltd. įmo
nėse. Tai privalomas kursui prak
tikos darbas.

★

Venius Kemėšis (Bun- 
ned), M.K.T. Instituto trečių metų 
architektūros studentas, egzaminų 
metu padarė griežtą sprendimą: iki 
neišlaikys egzaminų, į balius ir 
šiaip pobūvius neciti dažniau kaip 
du kartus per savaitę. Vyras su 
charakteriu.

★

Danutė J okūbauskaitė, 
išgarsėjusi pianistė, Williamstown 
gimnazijos abitūros klasės mokinė, 
be egzaminų turi kitų rūpesčių. Ji 
sako, kad treniruojasi mokyklos 
sportui — meta diską. Kaip toli 
numeta, nesigiria. Ką gali žinoti? 
Gal išgirsime važiuojant olimpia
dai į Tokio.

★

Klimų tėvai nusipirko kara
vaną. Nors karavanas nenaujas, 
bet visai šeimai susigriebus ir jį 
nudažius, atrodo visai šauniai. Da
bar jis stovi kieme, o Vytas jame 
ruošiasi teisės egzaminams. Kilo 
tačiau naujų problemų. Algis su 
Vytu planavo Kalėdų atostogas 
praleisti prie jūros Sorrente. Bet 
jų nustebimui mama pasisiūlė kar
tu važiuoti. Jos kompanijoj noras 
važiuoti į Sorrentą pranyko. įdo
mu, kodėl? 

indėnų istorijų, bet ir senųjų pasi
ilgimas buvusių patriarchalinių 
kaimo gyvenimo formų aiškiai liu
dija, kad daugeliui dvasios gelmė
se tebeglūdi kartų kartomis priglū- 
šinto primityviojo sentėvių gyveni
mo prisiminimas. Bet ir bėgdami į 
gamtą, bėgdami į primityvumą, 
nuo civilizacijos, mes nebepabėga- 
me, bet tik laikinam poilsiui. Gy
ventojų prieauglis, žmogaus noras 
viską pažinti ir pažintą panaudoti 
praktiškam reikalui, noras pasiga
minti vis tobulesnį įrankį sukūrė 
visai naują kultūros bei civilizaci
jos erą. Kaip senas, nors ir ilgėda
masis kūdikystės bei jaunystės, į 
ją nei dvasiškai nebeįstengia su
grįžti, taip civilizuotas žmogus ne
beįstengia sugrįžti į savo sentėvių 
primityvumą bei paprastumą. Tie
sa,, daugelis vyresnio amžiaus 
žmonių mėgsta pabuvoti tarp jau
nimo, nes tuo jie lyg pabėga nuo 
metų naštos ir patys atjaunėja. 
Tuo keliu jie, iš tikrųjų, geriau su
sivokia su naująją generacija ei
nančioje dvasioje ir jaučiasi gyve
ną naudingą, bet neatsilikusį gy
venimą.

Jei pabėgimas nuo civilizacijos į 
gamtą ir primityvumą ir jokiu bū
du nebenukels į sentėvių laikus ir 
jų dvasinę atmosferą, tai visdėlto 
padės bent trumpam akims atsi
verti gyvenimo visumai, kurios in
dividas tėra tik dalis. Gamta yra 
didžioji Dievo šventovė ir kuo ji 
primityvesnė, tuo aiškiau bylojan
ti apie Didįjį Kūrėją. Ten intui
tyviai žmogus susivokia save, tegu 
ir nemitologiškai besiaiškindamas 
aplinką ir jos reiškinius, bet filo
sofiškai, racionaliai.

Modernusis žmogus yra seno am
žiaus. Prisigaminęs naujausių ato
minių ginklų, technikos amžiaus 
žmogus, galbūt, jau ruošia sau 
mirtį? Gal po to vėl kils karta, ku
ri tikrai sugrįš į primityviojo žmo
gaus būklę ir pradės gyvenimą iš 
naujo? Viskam gyvenime yra riba, 
turi būti riba ir technikos pažan
gai ir žmonijos norams vis daugiau 
paslapčių išplėšti iš gamtos ir tuo 
būdu ją pavergti savo reikalams.

A. Zubras

KRONIKA
★

Karolis Kazlauskas šie
met visą savo energiją buvo sukau
pęs kilniajam bokso sportui. Su 
šia šaka jis atstovavo Melburno 
universitetui Sydnėjuje. Kaip ten 
jam vyko boksuotis, sunku sužinoti. 
Jis pats apie tai užsiminti ne
mėgsta. Paklaustas kažką neaiš
kaus pamurma apie Queenslando 
čempioną ir jo skaudų dešinės ran
kos smūgį. Jis tačiau nenubudęs. 
Spėliojama, kad jam teko Sydnė
juje patirti švelnesnių rankų ir 
meilesnių žodžių negu Queenslando 
čempiono.

★

Kazlauskų tėvai nupirko 
Volkswagen, bet ne mažąjį, o tikrą 
autobusą. Raimundas jau planuoja 
į jį vasarą susisodinti visą savo 
skautų draugovę. Tik jam dar rei
kia po egzaminų įsigyti vairuotojo 
licenziją. Negi jis atsiliks kitų 
dviejų brolių! Yra dar viena pro
blema — reikia sėdynių. Dėdė Pet
kevičius įkėlė seną odinį fotelį, bet 
tas klausimo neišsprendžia.

★

Melburno Džiugo t u n- 
t o kunigaikščio Margio draugo
vėje yra dvi krepšinio komandos: 
viena iš Šikšnosparnių skilties, 
antra iš Lokių. Šitos komandos 
loš Varpo vardu šį vasaros sezoną 
jaunių grupėje. Vyresniųjų skautų 
skilties krepšininkai loš šešiolikos 
metų amžiaus grupėje, o jaunes
niųjų — keturiolikos metų. Trene
ris Rapolas, kuris yra praleidęs 
daug valandų kantriai mokydamas 
skautus žaidimo pagrindų, tiki, 
kad šitom komandom tikrai gerai 
seksis ateinantį sezoną.

Šiuo klausimu apygardos posėdis pasibaigė, 
numatant artimiausiu laiku vėl susirinkti.

ANTRAS TAURO APYGARDOS POSĖDIS

Antrasis Tauro apygardos posėdis buvo nu
matytas rugsėjo mėnesio pabaigoje — Mykolinių 
išvakarėse. Į posėdį turėjo atvykti ir tie Suvalki
jos kovotojai, kurių nebuvo pirmajam posėdy dėl 
įvairių kliūčių. Tuo būdu į posėdį atvyko pats 
apygardos vadas, politinės dalies viršininkas, štabo 
viršininkas, štabo skyrių viršininkai, du politinio 
komiteto nariai, Vytauto rinktinės vadas ir Žal
girio, Geležinio Vilko ir Šarūno rinktinių vadų 
įgaliotiniai ar įgalioti ryšininkai. Posėdis vyko 
Skardupy. Visi dalyviai susirinko nakties metu. 
Jie buvo laiku įspėti, kad pavojaus atveju klausy
tų šeimininkų nurodymų, kurie juos nuves į sau
gias vietas. Didelio nustebimo buvo šeiminin
kams, kai šie, iš kažkur parvykę, rasdavo užgul
tas savo lovas, o kai paklausdavo, kas čia toks, 
vis gaudavo atsakymus: Stirna, Vilkas, Šernas, 
Tauras ir kt. Jie pradėjo baimintis, kad namai 
piktų dvasių apsėsti: jos apspito lovas, pasivertu- 
sios laukiniais žvėrimis.

Ryte svečiai buvo pakelti skambučio. Trum
pai truko apsitvarkymas. Su malda visi susėdo 
pusryčiauti. Šiuo metu atvyko paskutinis posėdžio 
dalyvis — Mykolas Jonas, kurį atlydėjo Audro
nė.

Posėdžio darbų eilėj buvo numatyta išspręs
ti visa eilė organizacinių klausimų, tarp jų pateik
tas ir patvirtintas, politinės dalies paruoštas, Tau
ro apygardos Partizanų Statutas. Posėdis su 
trumpomis pertraukomis truko ligi popietės. Pa
baigoj padarė pranešimą ryšių poskyrio viršinin
kas — apie Žemaičių partizanų veiklą ir jos or
ganizacinę padėtį. Jis tik prieš pusvalandį buvo 
grįžęs iš Telšių. Pasirodė, kad ir broliai žemaičiai 
nesnaudžia, net žadą konkuruoti su suvalkiečiais. 
Ir ten buvo baigiami sukti panašūs kaip tauriečių 
rezistenciniai lizdai. Sutarta po pusantro mėne
sio bandyti, su jais susitikus, abu susidariusius 
centrus sujungti.

Pavakare visi posėdžio dalyviai susitvarkė 
su atgailos sakramentais. Mykolas Jonas surinko 
visus balsinguosius ir skubotai juos paruošė ryt 
dienos Mykolinių giesmėms.

Ryte buvom pakelti anksčiau negu pereitą 
dieną. Visi sulindom į bažnyčią ant viškų. Pri
ėmę Švenčiausiąjį Sakramentą, visi karštai mel

dėm Aukščiausiąjį palaimos mūsų kovai, kvies
dami Šv. Mykolą būti Lietuvos partizanų globėju.

Į mus giedančius nuolat atsisukdavo bažny
čioje esančios moterėlės, stebėdamosios, kas čia 
per “angelai” Šv. Mykolui gieda. Jos mus laikė 
kažkokiais klierikais.

Po pusryčių, susimaišę su besiskirstančiais 
žmonėmis, kiekvienas leidomės savais keliais.

NELAIMINGOJI SPALIO
AŠTUONIOLIKTOJI

Ši apygardos organizacinė stadija pareikalavo 
iš kai kurių pagrindžio veikėjų didesnio judėjimo. 
Tai neliko bolševikų nepastebėta. Į NKVD parei
gūnų rankas pateko dabar gana gausiai paskli
dusi po Suvalkiją spauda. Tai padėjo bolševi
kams dešifruoti naujų pogrindžio centrų įsikūri
mą, juo labiau, kad “Laisvės Žvalge” buvo įdėtas 
atsišaukimas į tautą VLIK’o vardu. NKVD or
ganai pradėjo smarkiai sekti. Jiems pavyko iš
šifruoti keletą ryšininkų, pergabenančių spaudą. 
Tačiau iš karto jų nelikvidavo ir sekė toliau, ban
dydami dešifruoti stambesnes partizanų būstines.

Ši nelaimės data buvo spalio aštuonioliktoji. 
Per vieną naktį buvo suimta septyniolika asmenų. 
Jų tarpe pulk. Butkevičius, majoras N., kapito
nas Taunys, leitenantas Bacevičius, kun. Ylius su 
dar dviem kunigais, inž. Dulinskas, sportininkas 
Šačkus, agronomas Radzevičius, Kulbokas ir kiti. 
Ir kitomis dienomis suėmimai vis nesiliovė, tačiau 
jau be didelių laimėjimų bolševikams. Jaunai 
Tauro apygardai buvo suduotas didelis smūgis. 
Nežiūrint, kad po žemėmis išraustos štabo būsti
nės bolševikams nepavyko surasti, bet kadangi 
ant tų vietų krito įtarimas, tai kuriam laikui teko 
sustabdyti tiek spaudos gaminimą tiek kai ku
rių skyrių štabo veiklą, nes reikėjo laukti, kol pa
dėtis aprims ir kol bolševikai nustos veikę. Tik 
tada bus galima persigabenti priemones į naujas 
vietoves. Likę nesuimti štabo pareigūnai skubiai 
pakeitė savo būstines.

Šis Tauro apygardos papurtymas po mėne
sio laiko pasiekė tiesiogiai ir mane. Lapkričio 
aštuonioliktą dieną įspruko pas mane į kambarį 
kolega N. ir papasakojo, kad mano tik prieš tris 
dienas pakeistas butas pereitą naktį buvo NKGB 
apstotas. Mano laimei, išsikeldamas buvau su
klaidinęs šeimininkę, jai nurodydamas klaidingą 
savo naujo buto adresą. Tai padariau visai sąmo- 

(N ūkei ta į 5 psl.)

Kartais vakarais vaikščioji sau 
vienas po miestą, ypač šeštadie
niais, kai centras pilnas žmonių. 
Šlifuoji pamažu šaligatviu, o ano
niminės bevardžių žmonių minios 
skuba, kaip nesibaigianti upė pro 
šalį. Jų veidų nesimato, tik pilki 
siluetai vis juda, skuba, dingsta 
kažkur sutemoje. Jei pats neįsi
trauki į tą skubančių žmogystų 
srovę, o eini šiaip sau be tikslo pa
mažu, staiga pasijauti pagautas 
didmiesčio dvasios. Net pats nus
tembi, kad ši miesto dalis, per ku
rią tesi tik praskubėjęs, kaip ir 
visi kiti aplinkui patį, pasirodo 
taip skirtingai. Jautiesi lyg atsi
dūręs didžiulėje automatinėje ma
šinoje, o pralenkiantieji žmonės, 
kurių matosi tik beatsitolinančios 
nugaros ir pakaušiai, atrodo kaip 
dalelės, be kurių mašina negalėtų 
veikti. Nenustojantis žingsnių ai
dėjimas, laikraščių pardavėjų šū
kaliojimai ir tramvajų bei auto
mobilių ūžimas susilieja į vieną ne
nusakomą garsą, lyg kokį vientisi
nį miesto alsavimą. Nejučiomis 
perėjęs į dešinę šaligatvio pusę, 
staiga atsitrenki į pirkiniais- apsi
krovusią moterį ir tuo momentu, 
kol paskubomis jos atsiprašinęji, 
pastebi į save įsmeigtas, žiban
čias akis, lyg užpykusias, kad 
neskubi kartu su visais, kad štai 
ardai miesto tvarką. Tada pirmą 
kartą pastebi, kad skubančios žmo
nių minios neanoniminės, ne bevar
dės — kiekviename veide pamatai 
skirtingą, įtemptą privatų gyveni
mą. Pažvelgęs tiesiog į žmogaus 
sielą, net susigęsti, lyg būtum tą 
žmogų apgavęs ar patyliukais, ne

kviestas pro užpakalines duris į 
jo butą įėjęs.

Iš tolo, artėdamas prie kampo, 
matai nerimaujantį asmenį. Švie
sos jau pasikeitė — dabar žalios, 
o jis vis kažko laukia. Įkiša ranką 
į kišenę, antrą į kitą; paėjėjęs at
siremia judėjimo šviesas tvar
kančio stulpo. Susidomėjęs nuei
ni ir atsisėdi ant suolo prie baž
nyčios. Patogiai įsitaisęs, stebi 
nerimastaujantį nepažįstamąjį. 
Jis, ištraukęs rankas iš kišenių, 
vėl tiesiai atsistoja ir su maža 
pykčio raukšlele ant kaktos apsi
žvalgo aplink. Dabar nueina pasi
žiūrėti į krautuvės langą. Lange 
išdėstyti geri vyriški drabužiai, 
bet aišku, kad nepažįstamojo jie 
nedomina, nes šis vis sukasi link 
šaligatvio ir vis mėto skubų žvil
gsnį į praeinančius. Tik dabar pas
tebi, kad jis gerai apsirengęs, 
nors keista, kad be apsiausto, nes 
atrodo, kad galėtų pradėti lyti.

Štai jis ir vėl atsisuka. Žiūri 
tuščiomis akimis į jauną moterį, 
kuri ranka prisilaikydama sukne
lę prie šlaunies, bėga per vėją 
šviesų link. Bet dar jai nespėjus 
atsirasti prie kampo, šviesos pasi
keičia į geltoną, ir norom neno
rom ji turi sustoti. Žmogus prie 
lango, atsirėmęs nugara į stiklą, 
užsidega cigaretę. Pučia dūmą 
aukštyn ir akimis seka, kaip vėjas 
jį neša tolyn ir išsklaido. Gal jis 
draugės laukia? Vėl įtraukia dū
mą ir susidomi minioj artėjančia, 
besijuokiančia porele. Bet šiems 
dar nepraėjus, nepažįstamasis vėl 
atsigręžia į langą, kur išdėlioti 
švarkai, kelnės, marškiniai, koji
nės...

/. DAUMANTAS

PARTIZANAI
UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS

(Tęsinys iš "Musų Pastogės’’ Nr. 44)

Ką jis galvoja? Dabar jis iš
tiesia ranką ir pažiūri į laikrodį. 
Suraukia kaktą ir vėl žvilgteri lai
ko, lyg pirmą kartą nebūtų tiks
liai pamatęs. Gal ruošėsi eiti į 
kiną, o dabar pavėluos? Gal ban
do apsispręsti, ar verta jos ilgiau 
belaukti? Gal vienam nueiti? Pa
žiūrėjo nepatenkintai į dangų, 
žvaigždžių visai nesimato — tur
būt, lietaus užeis.

Stebi, kaip žmonės iš tramva
jaus lipa, kiti į vidų grūdasi. Gal 
iš ten ko tikisi? Tramvajui prava
žiavus, kitoje gatvės pusėje mato
si iš neoninių šviesų suformuo
tas lietsargis. Vienu momentu jis 
sušvinta žaliai, po to raudonai. 
Taip ir kaitaliojasi. Po lietsargiu 
parašyta: “Aš tave apsaugosiu”.

Nepažįstamasis staiga pasisuka 
ir sparčiu žingsniu nueina prie 
kampo. Nusipirkęs iš jaunuolio 
“Heraldą”, vėl grįžta prie krautu
vės lango. Perskaitęs pirmutinįjį 
ir komikų puslapius, bando dar 
toliau skaityti, bet nesiseka: vė
jas tiek laikraštį blaško, kad jam 
reikia jį sulankstyti ir pasikišti po 
pažastim. Dabar jis žiūri į virš 
stoties elektros šviesomis perduo
damas žinias: “Trys žmonės užsi
mušė mašinoms susidūrus; minis
tras pirmininkas žada sumažinti 
bedarbių skaičių; Hawthorn nu
galėjo Melbourną”. Paskui rekla
mos: “Dulux Gloss niekad neblun- 
ka”. Tuo momentu, kaip ir buvo 
galima tikėtis, užėjo lietus. Nepa
žįstamasis prie lango pasitraukė 
giliau į pastogę. Visiškai rezig
navęs, užsidegė ir vėl cigaretę. Jo 
žvilgsnis nukrypo į kitoj pusėj 
gatvės neoninių šviesų lietsargį. 
Tik lietuje ir jis buvo toks neaiš
kus, neryškus. Lietus smarkėjo. 
Gatvėje žalios šviesos, ii' aš nu
skubėjau į stotį.
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ko,

NUOSAVUS NAMUS, 
įmokėjus mažą depozitą,

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

★ Amerikietis Robertas Fišeris, 
aštuoniolikmetis, dideliais šuoliais 
artėja prie pasaulio meisterio tau
rės. Stipriame Bledo turnyre Fi
šeris tapo antruoju, atsilikdamas 
tik per tąšką nuo buv. pasaulio 
meisterio latvio Tai. Fišeris buvo 
vienintelis nepralošęs jokios par
tijos (laimėjo aštuonias ir 
mis sužaidė vienuoliką).

daugkartinis Lietuvos 
čempijonas. (Skaitytojams jau ži
noma, kad dabartinis čempijonas 
yra Mikėnas).

Šalia viršminėtų, Lietuvoj šach
matuose minimi ir Ūsas su Nejum.

lygio-

★ Sekančios Australijos 
matų pirmenybės vyks Perth’e 
universiteto patalpose nuo 1962 
m. gruodžio 27 iki 1963 m. sausio 
12 d.

šach-

A Šachmatai Lietuvoje. Gerai 
mums visiems žinomas Mikėnas 
pirmi} kartą po karo 1947 m. pa
sirodė Baltarusijos pirmenybėse, 
kuriose užėmė trečiąją vietą — 
po Saigino ir Verešovo. Mikėnas 
žaidė “be konkurencijos”.

1951-mų metų Lietuvos pirme
nybėse dalyvavo kviestiniai Pet- 
rosianas, Simaginas ir Lilienta- 
l'is. Rezultatas: Cholmovas 104; 
Lilientalis, Simaginas, Petrosinas 
94; Mikėnas 9; Čiukajevas 8; 
Landsbergis 74; Vistaneckis 64; 
Ostrauskas, Disleris 6, Višomirs- 
kis, Baršauskas 54; Farberis 5; 
Abrainavičius, Kazajevas 34

Cholmovas, kilęs iš Archangels-

* PARTIJA Nr. 2. čia duo
dame tautiečio Vaitonio partiją 
prieš rusą Petrosianą, sužaistą 
1952 metais Saltsjobadeno Tarp- 
zoniniame turnyre. Tuo metu Vai
tonis atstovavo Kanadą.

Petrosianas — Vaitonis (nepri
imtas valdovės gambitas):

1. d4 Žfb, 2. c4 e6, 3. Žf3 d5, 
4. Žc3 Re7, 5. cd ed, 6. Vc2 0-0, 
7. Rg5 Žbd7, 8. e3 c6, 9. Rd3 Be8, 
10. 0-0 Žf8, 11. Babl Že4, 12. Rf4 
f5, 13. že5 Rf6, 14. f3 Žd6, 15. 
Bbel g6, 16. h3 Reb, 17. g4 Bc8, 
18. Vh2 Re7, 19. Khl fg, 20. hg 
žf7, 21. S:f7 R:f7, 22 Re5 Rf6, 
23. f4 R:e5, 24. d:e5 Ve7, 25. Že2 
a3, 26. Žd4 Že6, 27. Žf5! g:f5, 28. 
gf žf8, 29. Bfl & kh8, 30. Vh6 
Žb6, 31. f:g6 R:g6 ir 32. B:g6! — 
pasidavė.

★ UŽDAVINYS Nr. 2. Endšpy 
lio studija. (Horwitz). Balti: Kcl 
e2, d4, f4; Juodi: Kc4, d7, d6, f5. 
Balti eina ir laimi.

PARTIZANAI
(Akelta iš 4 psl.)

ningai, nes jau ir pats jaučiau, kad niaukiasi mūsų 
padangė. Iš. draugo sužinojau ir kai kurias smulk
menas. Tą pat naktį suimtas ir B., gyvenęs se
name mūsų bute. Pasirodė, kad jau iš vakaro 8 
emgiebistai įsitaisė priešais stovinčiame name ir 
buvo pasiruošę daryti areštus dienos metu. Tik 
pastebėję, kad nematyti manęs su broliais judant 
bute, pasiuntė kažkokią mergičką. Ši teiravusis 
pas šeimininkę manęs, prisistatydama esanti ma
no kolegė ir atėjusi universitetiniais reikalais, 
šeimininkei atsakius, kad aš jau išsikėlęs, ji ne
tikėjusi ir po pietų vėl mėgino, nes pastebėjo pa
reinantį namo B. Sutemus enkagiebistai užėmė 
seną mano butą. Iki paryčio pabudėję, jie išsi
nešdino, o B. suėmė ne namuose, bet studijų me
tu, kad niekas negalėtų mums pranešti apie atė
jusį laiką jau susirūpinti ir mums savo saugumu. 
Žinoma, atsitiko kiek kitaip.

Reikėjo skubiai veikti, kad praėjusios nak
ties laimė mus ir toliau lydėtų. Patikrinęs sužino
jau, kad visos mano užeinamos vietos, net ir nie
ko bendro neturinčios su pogrindžio veikla, buvo 
enkagiebistų apsėstos ir kad buvo vykdomi sui- 
minėjimai. Skubiai sutvarkę su Juozu įvairiose 
vietose turėtą pogrindžio medžiagą ir nustatę ry
šius su reikiamais asmenimis, išspaudėm link Ge
ležinio Vilko rinktinės ribų.

Mūsų jauniausias brolis Simas, jokiais ry
šiais nesusijęs su pogrindžiu, rizikavo pasilikti 
Kaune, tikėdamasis, kad mūsų pasitraukimas jo 
studijų nesutrukdys. Tačiau apsiriko. Jau kitą 
naktį enkagiebistams pavyko išsiaiškinti naujas 
mūsų butas. Paryčiu jie atvažiavo į mūsų gatvę. 
Užgesinę mašinos prožektorius, stumte prisistū
mė ją arčiau prie mūsų namo. Prisikėlę šeiminin
ką, vieni laikė apsupę namą, o kiti jį privertė pra
šyti mus, kad atidarytume duris, nes turįs svarbų 
reikalą. Durims atsidarius, pasirodė keletas vamz
džių ir daugelio akinančių prožektorių šviesa.

Ir čia bolševikams nepavyko. Jiems rūpimų 
neradę, jie dūkdami ištardė Simą ir norėjo jį ves
tis, bet vėliau apsigalvojo, kad jiems iš jo naudos 
nebus, pasitenkino tik atimdami jam dokumen
tus ir įsakydami niekur be jų žinios iš Kauno ne
išvykti. Padoriai visi iš eilės nusikeikę, net ne
laukdami ryto, išvažiavo.

Simas, gerokai apkultas ir palikęs be doku
mentų, įsitikino, kad jau pasibaigė ir jo mokslas 
ir kad metas “paimti” atostogų. Paskui enkagie- 
bistus, nieko nelaukęs, ispaudė dar tamsoje ir jis
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komanda paskutines žaidynes pra
laimėjo prieš Port Adelaide san
tykiu 2:3. Taškus Čia pelnė Po
cius ir Reivytis. Ketvirta ir penk
ta komanda tesurinko 4 taško 
daugiau.

Tarpklūbinės šachmatų žaidy-1 Nors per metus pažanga buvo 
nės, kuriose dalyvavo abi Vyties padaryta, atsimenant, kad perei- 
sporto klubo šachmatų komandos, tais metais A klasės komanda liko 
jau pasibaigė. Tose žaidynėse A paskutinėje vietoje, tačiau vistiek 
klasės komanda išsikovojo ketvir- buvo galimybių pasirodyti geriau, 
tą vietą iš devynių, o B klasės Bėda, kad mūsų komandos ne vi- 
komanda pasitenkino šešta vieta, Į sada išeidavo pilnos sudėties, 
taip pat iš devynių.

Paskutiniame tarpklūbinių žai
dynių susitikime A klasės koman
da žaidė prieš Norwood, deja žai
dimui komanda neturėjo pilno sąs
tato ir tik vienam Opulskiui tepa
vyko išplėšti pusę taško. B klasės

REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI

M. LUCAS & CO.
56 YARRARA ROAD, PENNANT HILLS, N.S.W. 

Tel. 84 2272
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS 

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
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* ŠIUO METU Graikijoje, 
Olimpijos rajone, baigiami vyk
dyti antikiniai kasinėjimai, kur 
išryškėjo stadiono teritorija ir bė
gimo takai 192 m. ilgio. Jame vie
nu metu galėjo bėgti 20 bėgikų, 
turėjusių sau atskirus takus. Di
džiausia staigmena, tai rastieji 
starto blokai, padaryti iš akmens, 
su specialiai išmuštomis duobėmis 
kojoms. Pasirodo jau prieš 2000 
metų bėgikai buvo parengę spe
cialią starto techniką.

GERIAUSIA MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PARDUOTUVE

BAYPLA PTY. LTD
CABRAMATTA RD., PRIE CABRAMATTOS KINO TEATRO 

Kalbama vokiškai ir kitomis Europos kalbomis.
Puikiausi rūkyti ir virti kumpiai, keptas veršiukų 
inkstų vyniotinis, įvairiausios rūkytų mėsų rūšys.

VISI MĖSOS GAMINTAI TIKRAI PIGIOMIS KAINOMIS

CABRAMATTA HOTEL |
Tel. UB 1619 į

moderniškiausias viešbutis prie Cabramattos gelžinkelio tilto, v 
Geriausias RECHES alus ir pilnas pasirinkimas vietinių ir už- £ 
sieninių gėrimų. Užsakymai pristatomi j namus. Vakarais — Ą 
gera muzika.

♦♦♦ *••*••*••••• ••♦♦t*

2 PUIKIAUSI MOTERŲ SALIONAI 
BANKSTOWNE

ŠIUO REIKALU VISADA JUMS MIELAI 
PATARNAUS

VIENĄ IŠ PIGIAUSIŲ IR GERIAUSIŲ 

ORIGINALIŲ PRANCŪZIŠKŲ BRANDY

M. PETRONIS,
152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, N.S.W. 

Tel. UJ 5727
Kaina — 24/-

PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ 
I USSR PER ŠVEDIJĄ

NYMAN & SCHULTZ, SYDNEY
184, BROOK STREET, COOGEE, NSW

FRANK'S
FETHERSTONE ST., (PRIEŠ POLICIJĄ) 

II AUKŠTAS, tel. 70-8023

380 SOUTH TERRACE (II AUKŠTAS), 
tel. 70-6644.

DARBĄ ATLIEKA PRITYRĘ UŽSIENIO 
KIRPĖJAI SPECIALISTAI. 
Lietuviams nuolaida.
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LAFITTE

į sunkiau prieinamas bolševikų kontrolei vieto
ves. .

Prieš pat palikdamas Kauno apylinkes, dar 
suspėjau sutikti Jankų, iš kurio patyriau, kad yra 
iš užsienio atvykęs Daunoras su draugu. Su juo 
nustatėm ryšį ateičiai. Daunoro atvykimą aš įsi
pareigojau pranešti Tauro apygardos vadovybei.

Kauną palikau naujais, mano niekad neke
liautais keliais, nes kiekvienu momentu galėjau 
užšokti ant enkagiebistų kontrolės. Nežiūrint to. 
jog tardomas Simas bandė tvirtinti, kad aš nepa
sprukęs, bet tik išvažiavęs prieš dieną į Vilnių, 
reikėjo neužmiršti atsargumo priemonių ir kitoje 
Kauno pusėje, ne tik rytinėje — nuo Vilniaus.

Buvo visikai aišku, kad daugiau jau nebega
lėsiu rodytis legaliame gyvenime, todėl turėjau 
tikslą kuo skubiau saugiai pasiekti Geležinio Vil
ko rinktinės štabą ir toliau dirbti kartu su parti
zanais, savo neliečiamumą užtikrinant ginklais.

GELEŽINIO VILKO RINKTINĖS 
ŠVENTĖ

Ginkluotų partizanų gyvenimas slinko įpras
ta, užsibrėžta vaga. Areštų banga, palieatusi apy
gardos štabą, ginkluotų dalinių nebaugino. Teko 
tik nuolat tikrinti legalios padėties asmenis, esan
čius pogrindžio tarnyboj.

Visų Šventųjų dienos proga Geležinio Vilko 
rinktinėj buvo suruoštos iškilmės, kurių tikslas 
buvo pašventinti įsigyta rinktinės vėliava.

Rudens spalvų nudažytame miško fone, ty
kiai vėjo gainiojama, plasdeno kraujo raudonumo 
Geležinio Vilko rinktinės tik pašventinta vėliava, 
prieš kurią davė priesaiką visa geležiniokų šeima. 
Visi partizanai šv. Mišių metu, susitvarkę su atgai
los sakramentu, priėmė Švenčiausiąjį.

Nežiūrint, kad beveik visi partizanai, įsto
dami į aktyviųjų kovotojų skaičių, buvo davę 
priesaikas, šios šventės metu vėl visi priesaikas 
pakartojo pagal naują tekstą, kuris nuvo nustaty
tas pasirodžiusiame Tauro apygardos statute.

Šventė pavyko kuo puikiausiai, pasibaigda
ma vaišėmis. Tuo pačiu metu, kada bolševikų 
spauda buvo perkrauta dirbtinio džiaugsmo, kad 
po Tauro apygardos kai kurių štabo pareigūnų 
suėmimo bus “banditų” gaujos lengvai likviduo
tos, čia, miško prieglobstyje, rikiavosi tankios 
partizanų gretos, prieš kryžių prisiekdamos neiš
leisti ginklo iš rankos, kol bus kova su raudonuo
ju fašizmu laimėta.

Šia ištrauka baigiame atkarpų seriją “M.P.” 
apie Lietuvos partizanus. Red.
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PŪKINĖS KALDROSKĄ RYTOJ REIKŠ BOMBOS?
Į PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 

“N.Y. Herald Tribune” dėl kaip jpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje 
Chruščiovo didžiųjų bombų ra- ROSE
šo: “Mes nežinome, ar Chruš- „ JI „„ „r „ ...
čiovas iš tikro turi 100 megatonų 38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.SĄV.
bombą, ar tik galvoja įsitaisyti Il°ckd“!“ogt q22°

tokią. Tačiau bet kuriuo atve- SKYRIUS: Fleming. Corner Shop 181 Queen St., St. Marys, N.S.W. 
ju gali būti reikšminga, kad Mas- , ^ūsv» atBtovas Jus aPlankys k*ekv,ie"u metu’, , 
kva taip pat pradeda suprasti, Preke* duod«m°* *r »»Mmokejimui. Me. kalbame vokiškai, 
jog rytoj bombos spręs ne skir- 
tumą tarp laimėjimo ir pralai
mėjimo, bet tarp masinių žudy-r-į'1 
nių ir galimybės išlikti. Gal tas įj 
prabėgomis, beveik tik užuomi- :: 
nomis nusakytasis pasaulio vie- « 
ningumas ir bus pati labiausiai f: 
padrąsinanti gaida iš Chruščiovo g 
vaidinimo Maskvoje”. $

“The Guardian” taip pat atro- 0 XT « . .......................... ... a.
do, kad Chruščiovas nuolaidžiau I: Nu° 25 metų> u».*kyt. per Baltic Store,
kalbėjo. Laikraštis galvoja, kad|| Ltd” p“‘,ekt I,unt,n,° Ulke 4 ,av‘,cnj-

TAIP PAT, SIUNČIAME SIUNTINIUS I
ESTIJĄ, LATVIJĄ, LENKIJĄ, RUSIJĄ, SIBIRĄ, UKRAINĄ.

SIUNČIAME TIK GERIAUSIOS RŪŠIES PREKES 
UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ.

Medžiagos, avalynė, vaistai, maistas, gatavi rūbai, oda ir visa 
kita, ką galima siųsti su Intourist leidimu. Kiekvieno siuntėjo 

pageidavimai patenkinami.

Įvairūs paaiškinimai ir informacijos teikiama veltui.

Mielai pasiunčiame ir pačių siuntėjų paruoštus siuntinius.

SPECIALUS PRANEŠIMAS
NAUJAS BŪDAS SIUNTINIAMS

Į LIETUVĄ SIŲSTI

taip atsitiko dėl to, jog Vakarai 
tvirtai laikėsi. Chruščiovas pa
matė, kad ne nuolaidų susilauks, 
bet tik riziką padidins. Be to, 
prez. Kennedy, yra pasiryžęs ne
duoti kitiems kraštams atominių 
bombų, ypač Vokietijai. Bet laik
raštis pažymi: “Tačiau mes ne
galime atsisėsti ir atsidusti su 
palengvėjimu. Dar vis tebėra ne
surastas pagrindas pasitari
mams”.

TIKRIAUSIAS KELIAS
SUSIKALBĖTI

Turėdamas galvoje muštynes, 
curios įvyko tarp olandų polici
es ir sovietų ambasados parei

gūnų, amerikiečių “The Minne
apolis Tribune” rašo: “Yra buvę 
au tiek daug diplomatinės aukš- 
nomenės manevravimų dėl to, 
taip čia iš tikro sugebėti išmin
tingai prieiti prie Kremliaus tar
tis. Dėl to gaivinanti naujiena bu
vo paskaityti, kaip olandų polici
ninkas užvožė Į nosį rusų amba
sadoriui”.
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Baltic Stores Ltd
(Z. JURAS).

VIENINTĖLĖ LIETUVIŠKA SIUNTINIŲ BENDROVĖ 
ANGLIJOJE.

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. 
ENGLAND

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS 
GARANTUOTAS I
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PASTOGĖ
KAS ATSITIKO SU 

MELBOURNO STUDENTAIS
Melbourne studentai išgarsėjo. 

Kai tik ką sutinki, tai klausia: 
“Kas ten darosi pas jus?“ Iš kitų 
miestų yra gavę mūsų studentai 
laiškų, kur to paties teiraujasi. 
Prisimena vis Antano Fišerio 
straipsnius "Tėviškės Aiduose”.

— Reikalas paprastas. Turim 
naują valdybą ir naują pirminin
ką! — atsakai.

— Bet. centrinė valdyba nesu
tinka. Skaitėm, kad Antanas Fi
šeris jūsų dabartinę valdybą pa
leido.

Kai jau spaudoje klausimas iš
kilo, gal ir reikia platesnio paaiš
kinimo. Studentams klausimas 
aiškus, bet kitiems, pasirodo, nė
ra visai aišku.

Australijos lietuviai studentai 
kasmet per Kalėdų atostogas su
važiuoja j vieną miestą, bet jokios 
centrinės valdybos ir jokio cent
rinio pirmininko nerenka. To 
miesto, kur iš eilės įvyksta suva
žiavimas, studentų skyriaus val
dyba eina kartu ir centrinės val
dybos pareigas. Ji sukviečia su
važiavimą ir palaiko ryšius su ki
tų kraštų lietuviais studentais. 
Šiemet tos pareigos tenka Mel
bourne skyriui, nes čia ir Geelon
ge įvyks suvažiavimas.

Lietuvių studentų organizacija 
Australijoje vadovaujasi savo pa
čių priimtais įstatais. Antanas 
Fišeris juos, matyti, ir vadina 
konstitucija, nes joks kitas rašy
tas statutas nėra žinomas A.L.S. 
Sąjungai ii- jos nariams. Tų įsta
tų paragrafas 2-as sako: “A.L.S.S. 
skyriaus nariai susirinkimo metu 
slaptu balsavimu renka skyriaus 
valdybą“. Paragrafu 7-tu sumaty
ta, kad valdyba renkama viene- 
riems metams akademinių metų 
pradžioje. Paragrafas 9-as tačiau 
pramąto ir kitaip: “Skyriaus narių 
daugumos reikalavimu skyriaus 
valdyba gali būti perrenkama ka
dencijai nepasibaigus“. Įstatai ne
numato jokio atskirai pirmininko 
rinkimo ir nesuteikia jam teisių 
valdybą paleisti ir diktatoriškai 
tvarkyti skyrių, o tuo mažiau pa
čią A.L.S. Sąjungą.

Pagal šituos įstatus šių akade
minių metų pradžioje Melbourne 
lietuvių studentų skyrius buvo 
išsirinkęs valdybą, kurios pirmi
ninkas buvo Antanas Fišeris. Lie
pos 22 d. skyriaus susirinkime bu
vo išreikštas viešas nepasitenkini
mas dėl valdybos pirmininko A. 
Fišerio veiklos ir rugpjūčio 16 d. 
buvo sukviestas visluotinas šky-< 
riaus narių susirinkimas padėčiai 
sureguliuoti. Ta proga visai for
maliai buvo iškeltas pirmininkui 
nepasitikėjimo klausimas. Iš val
dybos buvo pasitraukę ir du jos 
nariai. Atskirai nubalsavus pirmi
ninkui nepasitikėjimą, buvo priei
ta išvados, kad pasirėmus 9 para
grafu, tenka perrinkti visą valdy
bą. Tas buvo padaryta. Į naują
ją valdybą kandidatavo ir Anta
nas Fišeris. Rugpjūčio 26 d, nau
joji valdyba susirinko posėdžiui, 
kur pasiskirstė pareigomis. Posė
dyje dalyvavo ir A. Fišeris. Pir
mininku valdyba išsirinko Vytau
tą šalkūną. Valdybos nario ryši- 
šininko pareigas sutiko eiti A. 
Fišeris.

Greitai po to A. Fišeris ėmė 
rašinėti į "Tėviškės Aidus” ir pa
sirašinėti A.L.S.S. pirmininku. Ga
lima suprasti, kad visiems buvo 
labai nuostabu. Kokia teisė to
kiam parašui? Kai jis nustojo bu
vęs Melbourne skyriaus pirminin
kas, o to skyriaus valdyba eina 
šiemet centrinės valdybos parei
gas, tai tą titulą, jei norėtų, ga
lėtų vartoti tik dabartinis sky
riaus pirmininkas stud. arch. Vy
tautas Šalkūnas, bet niekas ki
tas. Antanas Fišeris su straips
niais “Tėviškės Aiduose” save ap
sijuokina. Tas vienas faktas paro
do, kad nielburniškiai studentai 
teisingai pasielgė tokį narį iš pir
mininko pareigų atstatydami. An
tanui Fišeriui tačiau, kai skyriaus 
valdyba T.A. Nr. 40 išsklaidė jo 
ankstyvesnius paistymus, atėjo į 
galvą dar gražesnė mintis ir jis 
rašo: "Tokios valdybos nei viena 
organizacija nenori turėti ir, aš 
tikiu, jos neįžeidžių, kai pareiš
kiu ją atleistą iš pareigų už tokius 
nekonstitucinius darbus ir kviečiu 
studentus prisiųsti man kandidatų 
į valdybą pasiūlymus, kad galėtu
mėm suruošti suvažiaVimą ir per 
jį nuteisti valdybą ir tuos garbin
guosius už jų nesąžiningus dar
bus”. (Tėviškės Aidai, Nr. 43).

Tokiu savo pareiškimu jei ką jis 
atleido iš pareigų, tai pats save, 
jei ką nubaudė, tai save. Keisčiau 
ir sugalvoti nebuvo galima. Be 
reikalo jis kaltina kitus griaunant 
lietuvių studentų organizaciją ir 
organizuojant sąmokslus. Jis tai 
bando tą daryti, bet taip juokin

gai, kad jokio pavojaus nėra. Kiek 
nuostabu, kad “Tėviškės Aidai” 
tokias Antano Fišerio nesąmones 
spausdina.

Labai supykęs A. Fišeris yra 
ant Nemo. Visi žino, kas tas as
muo ir kad daug jis jam padėjo. 
Nemo daugelį mūsų mokė rašyti, 
kartu ir Antaną, bet tik ne taip, 
kaip Antanas dabar pradėjo rašy
ti. Jau ką jis neteisingai ir nepel
nytai užpuolė, tai Nemo. Antanas 
Fišeris pirmiausia turėtų pažiū
rėti į save ir tada jis supras, ko
dėl studentai jį atstatydino.

1. Tik pasidaręs pirmininku, 
tuoj norėjo išvaikyti technikos ko- 
lidžų studentus, nes jie perprasti 
būti su universitetų studentais. 
Australijos Lietuvių Studentų su
važiavimas tačiau 1957 m. tarp- 
valdybiniam posėdyje yra nutaręs, 
kad sąjungos pilnateisiais nariais 
be universitetų yra ir visų kitų 
mokyklų lankytojai, kurias baigus 
gaunamas diplomas.

Pats Antanas Fišeris prisipažįs
ta, kad nei pirmoji šių metų val
dyba nei dabar naujai išrinktoji 
su juo nenorėjo bendradarbiauti. 
Kodėl, tą jis įrodė savo straips
niais.

2. Antanas Fišeris nežino, kad 
yra pasielgęs netaktiškai su kaž
kuriomis organizacijomis. Be rei
kalo jis užkabina Socialinę Mote
rų Draugiją, bet tuo parodo, kad 
ir vėl elgiasi netaktiškai, primes
damas jos valdybai “neetiškai pa
sielgus su studentų organizacija”. 
Antanas prašo, kad jam būtų pri
minta jo kalba visuotinam ben
druomenės' susirinkime. Pirmi jo 
žodžiai: “Prašau mandagumo, ty
los!1“. Prieš kiek laiko parašė pa
baltiečių studentų vardu raštą 
prezidentui Kennedy, negavęs lat
vių studentų pirmininko ar val
dybos nario parašo. Latviai dėl to 
atsiuntė protestą lietuviams.

3. Šmeižė lietuvius draugus ir 
drauges, kurie jam nepatiko, ku
rie jį pakritikavo ar kuriuos sa
vo vaizduotėje sukūrė savo prie
šais. šmeižė net tarp kitataučių 
studentų, kurie vėliau lietuviams 
apie tai nustebę pasakojo.

4. Panoro būti diktatorius tarp 
lietuvių studentų ir savaip išsi
aiškinti ar pakeisti demokratiškus 
A.L.S. Sąjungos įstatus.

5. Yra pridaręs ir kitokių netak
tiškų darbų, dėl kurių šia proga 
geriau patylėti.

Šis straipsnis gal ir skaudu bus 
skaityti. Niekas ir nebūtų rašęs, 
nes daug kas organizacijoje atsi
tinka ir pasilieka tik nariams ži
noma. A. Fišeris tačiau pats išėjo 
į laikraščius ir pradėjo kitus juo
dinti ir kaltinti.

St. M.

BRISBANE

NAUJA APYLINKĖS VALDYBA
Nesenai įvykusiame Brisbanės 

apyl. visuotiname susirinkime bu
vo išrinkta nauja valdyba, kuri 
pasiskirstė pareigomis: Pirm. Pul
gis Mališauskas, vice-pirm. Alg. 
Navickas, sekrt. Rapolas Žiukelis, 
ižd. Sergejus Reutas ir narys 
švietimo reikalams — Br. Butkus.

IŠ SKAUTŲ VEIKLOS
Brisbanės lietuviai skautai vėl 

išjudėjo veiklai. Be rutininių skau
tų sueigų, š.m. lapkričio 4 d. bu
vo surengę viešą vakarą — balių, 
kuris turėjo gražų pasisekimą. 
Šiuo metu čia skautams vadovau
ja Vaidas Stankūnas (jum). Gal
vojama, kad skautai pateiks Bris
banės lietuvių visuomenei daugiau 
pasirodymų, šiemet surengs kalė
dinę stovyklą ir iš viso pagyvins 
savo veikimą.

MOŠŲ BENDRUOMENĖS 
EILĖS GAUSĖJA

Brisbanės lietuvių šeima pama
žėle darosi skaitlingesnė. Nesenai 
iš Anglijos atvyko nuolatiniam 
apsigyvenimui Anicetas Perminąs 
su šeima, o ii- iš viso maždaug 4 
metų laikotarpyje net 4 Anglijos 
lietuvių šeimos apsigyveno Bris- 
banėje.

AKTYVIAU DALYVAUKIME 
PROCESIJOJE

Viename Brisbanės priemiesčių, 
Stuartholme, šv. širdies seselės 
vienuolės kasmet rengia procesiją. 
Joje visada dalyvauja ir lietuviai 
su savo Aušros Vartų Marijos 
vėliava, kurioje mūsų mergaitės 
vilki baltas sukneles, o vyrai ap- 

sijuosia tautinėmis juostomis. Bū
na ir mūsų ponių, vilkinčių tauti
nius rūbus.

Tačiau tenka apgailestauti, kad 
kasmet lietuvių dalyvių procesijoj 
skaičius mažėja. Šiemet joje teda
lyvavo tik 15 mūsų tautiečių.

Brisbanės lietuvių apylinkėje 
apytikriais daviniais gyvena per 
300 lietuvių, iš kurių, kaip skel
biama, turėtų būti apie 80% ka
talikų. Tai kur gi jie yra, kodėl 
nesimato šioj populiarioj tikin
čiųjų procesijoj?

Vengrų ir čekų procesijas lydė
jo jų tautybių kapelionai. Brisba
nės lietuviams būtų tikrai malo
nu, kad jtr lietuvių kapelionas 
surastų galimumo šiai ir Dievo 
Kūno procesijai apsilankyti Bris- 
banėje, kad paragintų mūsiškius 
skaitlingiau įsijungti į šių eisenų 
eiles, kurios mus reprezentuotų 
ne tik religiniu, bet ir tautiniu 
požiūriu.

, Brisbanietis

SYDNĖJUS

KRAŠTO VALDYBOS 
MEMORANDUMAS

Ryšium su dabar Newjorke 
vykstančia UNO pilnaties sesija, 
A.L.B. Krašto Valdyba pasiuntė 
Informacijos Talkos paruoštą me
morandumą Australijos min. pirm. 
G. Menzies, kuriame įsakmiai nu
rodomos Lietuvos okupacijos prie
žastys ir prašoma, kad Australi
jos delegatūra UNO asamblėjoje 
ryžtingai keltų Lietuvos ir kitų 
pavergtųjų Rytų Europos kraštų 
išlaisvinimo klausimą.

M.P.I.

SYDNĖJAUS LIET. INŽINIERIŲ 
IR ARCHITEKTŲ D-JOS 

DEŠIMTMEČIO MINĖJIMAS 
— POBŪVIS

Š.m. lapkričio m. 18 d. 6 vai. 
p.p. Bankstowno Dainavos salėje 
įvyks Inž. ir Arch. D-jos Sydnė
jaus Skyriaus dešimtmečio minė
jimas — pobūvis.

6 vai. trumpas minėjimo posė
dis, ką seks pobūvis — su užkan
džiais, šokiais bei programa. Gros 
Spaudos Baliaus kapela. Mūsų 
mielus svečius prašome nesivė- 
linti.

Primename, kad dėl vietos ri
botumo bei techniškų pobūvio pa
ruošimo aplinkybių įėjimas tik su 
pakvietimais.

Pakvietimus dar galima užsisa
kyti per A. Alekną UB 1972.

Valdyba

KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Šiemet Kariuomenės šventės 
minėjimą Sydnėjuje rengia Ats. 
Karių S-ga “Ramovė”.

Minėjimas vyks š.m. lapkričio 
26 d., kuris prasidės 12 vai. pamal
domis Camperdowno bažnyčioje ir 
po pamaldų bus toliau tęsiamas 
šios bažnyčios salėje.

Teko sužinoti, kad po trumpos 
paskaitos minėjime būsianti gerai 
paruošta meninė programa.

M.P.I.

PRANEŠIMAS
Sekmadienį, lapkričio 19 dieną, 

Camperdowno Lietuvių Savaitga
lio Mokykla rengia iškylą į Na
tional Park, Lane Cove. Kviečia
mi taip pat ir kiti tėveliai su vai
kučiais. Renkamės pas p. Savic
kus, 598 Victoria Rd., Ryde, 9 vai. 
ryto.

Mokyklos Tėvų Komitetas

KRISTAUS KARALIAUS IR 
ATEITININKŲ METINĖ 

ŠVENTĖ
Kaip kasmet, taip ir šiais me

tais, spalio 29 d. Sydnėjaus atei
tininkai iškilmingai šventė savo 
dvigubą šventę — Kristaus Kara
liau^ minėjimą ir savo metinę 
šventę. Šv. Juozapo bažnyčioje 
Campordowne mišias aukojo su 
šv. Sakramento palaiminimu ir 
turiningą pamokslą pasakė tėvas 
St. Gaidelis S.J. Laike pamaldų 
giedojo “Dainos” choras, vadovau
jamas muz. K. Kavaliausko. Atei
tininkai, tautiniuose rūbuose, da
lyvavo su savo vėliava ir priėmė 
šv. Komuniją.

Iškilmingas posėdis ir meninė 
dalis įvyko “Dainavos” salėje 6 
v.v. Scena ponių (Laukaitienės, 
Penkaitienės, Pužienės ir kitų) 
skoningai ir jaukiai parengta, gi
lumoje gėlėse skendi Kristaus Ka
raliaus paveikslas ir At-kų ženk
las. Kuopos pirmininkei L Ginta- 
laitei susirgus, posėdį atidarė ir 
jam vadovavo J. šarkauskas, sek
retoriavo p. J. Zakarauskaitė-Bu- 
rokienė. Įnešus at-kų vėliavą, į 

garbės prezidiumą pakviesta: tė
vas S. Gaidelis S.J., vyresniųjų 
at-kų globėjas p. dr. A. Mauragis, 
jaun. at-kų globėja M.M. Slavė
nienė, vėliavos kūmas p. inž. J. 
Dirginėtas, muz. p. K. Kavaliaus
kas ir New Castle V. Mečernio 
kuopos atstovė p. D. Skuodaitė. 
Įžodį davė 9 jaun. ir 3 vyresnie
ji ateitininkai. Jiems prisegta 
moksleivio ateitininko žalios spal
vos ženkleliai. Įžodžiui vadovavo 
at-kų dvasios vadovas kun. P. 
Butkus. Auksiniais ženkleliais ap
dovanoti: tėvas S. Gaidelis S.J., 
p. dr. A. Mauragis ir M. M. Sla
vėnienė. Sveikinimo kalbas pasa
kė kun. P. Butkus, p. dr. A. Mau
ragis, p. inž. J. Dirginėjus, p. M. 
M. Slavėnienė, p. D. Skuodaitė, 
o įžodį davusiųjų vardu kalbėjo 
p. Genė Penkaitytė.

Paskaitą apie šv. Tėvo Jono 
XXII įdomų charakterį skaitė tė
vas S. Gaidelis S.J. Po paskaitos 
iškilmingas posėdis baigiamas, su- 
giedama at-kų himnas, išnešama 
vėliava.

Meninę šventės dalį pradėjo 
dainomis jaun. at-kai, vadovauja
mi kun. P. Butkaus. Jiems pianinu 
akomponavo p. L. Zigaitis. Publi
ka dėkoja karštais plojimais. To
liau sekė jaun. at-kų gyvasis pa
veikslas “Kelias į Tėvynę” Jį 
pradėjo akordeono, it maldos, gar
sais “Leiskit į tėvynę“ p. V. Pu
žas. Patį paveikslą mažieji pa
vaizdavo su geru įsijautimu ir de
ramu rimtumu.

Paveikslas užbaigiamas visų pa
veikslo dalyvių labai gerai sugie
dotu “O, Karaliau!1” (išmokytu 
kun. P. Butkaus). Žiūrovai ma
žųjų pastangas įvertino garsio
mis “katutėmis”.

Pabaigai tikrai malonaus ir mu
zikinio pasigėrėjimo suteikė visų 
mylimas “Dainos” choras, padai
navęs “Šiltas gražus rudenėlis” ir 
“Pasisėjau žalią rūtą”. Publika, 
aišku, būtų mielai jo klausiusi 
nors ir kelias valandas...

Savo gražiąją šventę ateitinin
kai baigė vaišėmis drauge su sve
čiais ir linksmu pasišokimu.

Šviesas, techniškąją dalį ir pa- 
veikslavimą atliko p. Kostas Ste- 
paniukas.

SLM

ADELAIDĖ
KAIP NUSIKRATYTI 

KOMUNISTINĖS 
KORESPONDENCIJOS

Kaikurie tautiečiai kreipėsi į 
Apylinkės Valdybą, prašydami iš
aiškinti, kaip apsisaugojus ir iš
vengus laiškų, gaunamų iš jiems 
nežinomų ir nepažįstamų vokiečių 
Rytų Berlyne.

Apylinkės Valdyba kreipėsi tuo 
reikalu į atitinkamas Australijos 
pašto įstaigas, kurių kompetetin- 
gi pareigūnai, susipažinę su padė
timi, patarė asmenims, nenorin.- 
tiems tokių laiškų priimti, per
braukus ant voko užrašytą gavėjo 
adresą, užrašyti žodį “Refused” 
ir įmesti į betkurią pašto dėžutę, 
Tada Australijos paštas, vadovau
damasis tarptautinės paštų kon
vencijos nuostatais, tokius laiškus 
grąžins atgal siuntėjams.

BUS DAROMI ŽYGIAI 
DĖL PENSIJŲ

Šiemet įvykstančių federalinio 
parlamento rinkimų proga Apylin
kės Valdyba kartu su kitomis Ade
laidės tautinių grupių vadovybė
mis kreipsis į parlamento narius 
su prašymu sumažinti rezidenci
nės kvalifikacijos laiką pensijai 
gauti nuo 20 iki 10 metų. Tiki
masi, kad ši jungtinė akcija gali 
turėti teigiamų rezultatų, ypač 
atsižvelgiant į tai, kad žymūs Li
beralų partijos nariai paskutiniu 
metu yra palankiai šiuo reikalu 
pasisakę.

Adelaidės Apylinkės Valdybą 
šioje akcijoje atstovauja L. Geru
laitis ir A. Vitkūnas.

“A.L.Ž.”

JONAS VANAGAS ATIDARĖ 
LOBETHALIO MUZIEJŲ

Prieš penkerius metus mūsų tau
tietis Jonas Vanagas, tada gyven
damas Lobethaly, atliko, didelės 
svarbos darbą, kurio negalės pa
miršti nė vienas, kaip ndts suriš
tas su to miesto gyvenimu. Jis 
surinko su Lobethalio išaugimu 
susijusią medžiagą, ją atitinkamai 
sugrupavo, papildė visa eile isto
rinių eksponatų ir įkūrė istorinį 
Lobethalio muzėjų. Savo laiku 
apie tai gana plačiai buvo rašiu
si australų spauda, o taip pat ir 
lietuviški laikraščiai.

Pirmosios muziejui skirtos pa
talpos, pasirodė, šitiem reikalam 
permažos, todėl miesto savivaldy
bė rūpinosi šiam lietuvio Vanago 
suorganizuotam muziejui gauti 
naujas, tinkamesnes. Pagaliau, 
šiomis' dienomis naujos patalpos 
buvo baigtos įrengti ir pats mu
ziejus naujose patalpose iškilmin
gai atidarytas.

Į iškilmingą atidarymą, kuris 
įvyko š.m. spalio mėn. 22 d., buvo 
atvykęs Pietų Australijos minis- 
teris pirmininkas Sir Thomas 
Playford, imigracijos ministeris 
A.R. Downer, eilė įvairių kultū
rininkų ir apie du tūkstančiu sve
čių.

Abu ministerial ir visa eilė ki
tų kalbėtojų šiltais žodžiais įver-

RETĖJA MŪSŲ GRETOS
Sydnėjaus priemiestyje Bass 

Hill š.m. spalio 27 d., trumpai pa
sirgusi, savo namuose širdies liga 
mirė Marijona Garry, 57 metų 
amžiaus. Spalio 30 d. po gedulin
gų pamaldų iš Bass Hill katalikų 
bažnyčios velionė buvo nulydėta 
į Rockwoodo kapines. Į paskutinę 
poilsio vietą palydėjo nemažas 
būrelis lietuvių ir australų bičiu
lių.

A.a. Marijona gimė ir augo 
Škotijoje, didelėje šeimoje. Tėvai 
Petraičiai buvo kilę iš V. Kudir
kos Naumiesčio. Velionė Škotijoje 
buvo ištekėjusi už airio Mr. Gar
ry ir turėjo du sūnus: Vincą ir 
Juozą, kurie abu gyvena Austra
lijoje. Jos vyras jau prieš 6 me
tus mirė Škotijoje.

Velionė turėjo Bass Hill gražų 
nuosavą namą. Nors ji Lietuvos 

tino Jono Vanago darbą ir pas
tangas. Po savo kalbos ministeris 
pirmininkas Playfordas įteikė p. 
Vanagui naujojo muziejaus rak
tus, su kuriais pastarasis iškil
mingai atidarė muziejaus duris. 
Šis momentas buvo pagerbtas vi
sų dalyvių atsistojimu.

Malonu pastebėti, kad šis ener
gingas lietuvis, dabar gyvendamas 
Adelaidėje, nenuleidžia rankų ir 
nemažiau energingai dirba lietu
viškuose dirvonuose. Sutapdęs sa
vo vardą su Lobethalio istorija, 
jis, be abejonės, sutapdins jį il
su Adelaidės lietuvių kolonijos 
įsikūrimu. Jau dabar Vanagas tu
ri surinkęs Adelaidės lietuvius ir 
jų gyvenimą liečiančios medžia
gos dalį, sutelkęs spaudos atsilie
pimus ir kitą spausdintą medžia
gą, liečiančią kolonijos formavi
mąsi, renka būdingesnes nuotrau
kas ir t.t.

Kai bus baigtas Lietuvių Namų 
frontinis priestatas ir ten atsiras 
atitinkamos patalpos, Jonas Vana
gas numato įrengti atitinkamą 
Adelaidės lietuvių kolonijos įsikū
rimo muziejų. Jau dabar Lietuvių 
Namuose jis gražiai įtaisė Vil
niaus Tunto skautų būklą.

Reikia manyti, kad visi adelai
diškiai, mielai talkininkaus p. Va
nagui jo reikšmingam darbe.

A. M-nas

SAVAITGALIO MOKYKLA 
RUOŠIASI

Kaip mums teko patirti, Ade
laidės Savaitgalio Mokyklos mo
kslo metų užbaigimo iškilmingas 
aktas įvyks š.m. gruodžio 9 d. 
(šeštadienį) Lietuvių Namuose.

Po labai darbingų ir gražių 
mokslo metų, lietuviškoji Adelai
dės mokykla tada surengs savo 
pabaigtuvių vakarą ir parodys vi
suomenei, ką ji per metus yra iš
mokusi.

Moksllo užbaigtuvių pagrinde 
bus vaidinimas “Užkurta Kara
lystė”. Šią inscenizuotą pasaką su 
visais mokyklos vaikais energin
gai ruošia mokytojas J. Neveraus- 
kas. Be vaidinimo dar bus šokami 
tautiniai šokiai, deklamacijos ir 
įdomi mokyklos mokinių darbų 
paroda, kurioje bus išstatytos mo
kinių pagamintos tautinės juos
tos, jų piešiniai, klasės ir namų 
darbai.

Jau pernai metais mokytojas J. 
Neverauskas ypatingai gražiai pa
sirodė su mokykloje pastatytu 
vaidinimu. Nėra mažiausios abe
jonės, kad patyrusio vaikų vaidi
nimų vadovo rankose Adelaidės 
Savaitgalio Mokyklos jaunimas 
pateiks tėveliams ir svečiams pa
sigėrėjimo gabalėlių. 
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ir nebuvo mačiusi, bet buvo tėvų 
lietuviškai išauginta, gražiai kal
bėjo motinos kalba ii’ brangino 
savo tėvų žemę.

Velionė buvo gera katalikė, 
nuoširdi moteris, mylėjo savo ar
timą. Mėgdavo lietuvių susibūri
mus, pobūvius. Sakydavo, kad di
džiausią malonumą jaučianti lie
tuvių tarpe. Ir ne veltui, nes ir 
jai mirus, ne kas kitas, o tik lie
tuviai rūpinosi paskutiniais velio
nei patarnavimais. Čia ypač daug 
padėjo p. Petrukevičienė ir jos 
dukterys.

Velionė paliko liūdesyje du sū
nus, brolį, ir du dėdes — Vincą 
ir Petrą Kairaičius. Kiti mirusio
sios giminės gyvena Škotijoje.

Tebūnie Tau lengva karštoji 
Australijos žemelė.

Antanas Baužė

PAULIAUS RŪTENIO 
ĮDAINUOTA L. DAINŲ 

PLOKŠTELĖ
Mūsų žinomas solistas Paulius 

Rūtenis neseniai įdainavo plokš- 
telėn šias lietuvių liaudies dainas: 
Piemenų raliavimas, Plaukia an
telė, Oi už Nemunėlio, Pamylėjau 
vakar, Da neketinau, Ir atlėkė 
sakalėlis. Pagamino State Record
ing Ltd. Kaip dainų atlikimas, 
taip ir jų parinkimas be priekaiš
to. Gaivu sau pasiklausyti ir sve
timtaučius supažindinti su mūsų 
liaudies dainom. Kaina £1, užsi
sakyti L.K. Centro spaudos kios
ke pas Kubilių (6 Third Ave., 
St. Peters).

AKADEMINIAM SKAUTŲ 
SĄJŪDŽIUI 11 METŲ

Pulgio Andriušio paskaita, solo 
dainomis (J. Maželienė) ir dekla
macijomis (V. Ratkevičiaus) Aka
deminio skautų Sąjūdžio Adelai
dės skyrius spalių 29 d. Lietuvių 
Namuose paminėjo šio skyriaus 
vienuolikos metų sukaktį. Po mi
nėjimo visi draugiškoj nuotaikoj 
pasivaišino kavute.

PERTHAS
MINĖJIMAS NEĮVYKS

A.L.B. Pertho apylinkės valdy
bos skelbtasis pobūvis — minėji
mas lapkričio mėn. 25 d. neįvyks
ta ir atšaukiamas.

Apylinkės Valdyba 
i Jį_____________________________

PATIKSLINIMAS

43-čioje ‘Mūsų Pastogės” lai
doje (3 psl.), straipsnyje “AUS
TRALIJOS LIETUVIŲ KATALI
KŲ KAPELIONŲ PAREIŠKIMĄ 
PASKAIČIUS” įvyko nemaloni 
korektūros klaida. Straipsnio teks
to pradžios eilutė — Nesenai 
pasibaigusios diskusijos... — buvo 
nubyrinta į to paties puslapio pir
mosios skilties apačią ir todėl su
darė įspūdį, tarsi straipsnis netu
ri pradžios.

Už šią techninę klaidą straips
nio autorius ir savaitraščio skai
tytojai nuoširdžiai atsiprašomi.

“Mūsų Pastogės” redakcija
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