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PRIEŠ AKIS 

VASARIO 16-JI VARDAN LIETUVOS!
Prieš akis 47-sios Lietuvos 

nepriklausomybės paskelbimo 
metinės. Sąmoningi ir patriotai 
lietuviai kasmet susirenka Vasa
rio 16-sios paminėti, o rengėjai 
šiai šventei stengiasi priduoti 
kuo daugiau iškilmingumo, svo
rio, nuteikimo.

Paprastai švenčiame Vasario 
16-ją anoje dvasioje, kada buvo 
paskelbta Lietuvos nepriklauso
mybė. Nuo tos dienos iki dabar 
įvyko mūsų tautos gyvenime is
torinių permainų: gražiai pradė
tas ir sužydėjęs nepriklausomas 
gyvenimas buvo svetimųjų su
griautas, didelė tautos dalis iš
blaškyta po platųjį pasaulį, tau
tos branduolys protėvių žemėje 
vis tebeneša sunkią priespaudą. 
Net ir to nepriklausomybės ak
to signatarai, kurie tą dieną, ri
zikuodami viskuo, drįso po juo 
pasirašyti, duodami pradžią 
naujam tautos istoriniam tarps
niui, ir jie per tą laiką vienas 
po kito išmirė, gyvųjų tarpe te
patikdami tik du: buv. prez. A. 
Stulginskis ir diplomatas P. Kli
mas, tebevargstą abu okupuota
me . krašte.

Tačiau mūsų Vasario 16-sios 
minėjimai neturėtų ribotis vien 
tik ano meto prisiminimais ir 
nepriklausomybės netekimo ap
raudojimu. Vasario 16-sios aki
vaizdoje mes turime angažuotis 
naujam ryžtui — atkovoti pra
rastą krašto nepriklausomybę. O 
tai, nepriklausomybė# netekus,, 
yra nauja Vasario 16-sios pras
mė, yra idealas ir tikslas, ku
riam neturėtume būti abejingi. 
Kitais žodžiais sakant, šiandie 
švęsdami Vasario 16-ją mes jos 
dvasioje ir ano meto herojų še
šėlyje tiesiame pamatus naujos 
gadynės būsimajai Vasario 16- 
jcd, o gal būt ir kitokiai metų 
dienai, bet kuri turės tuos pa
čius nepažeistus principus — 
tautos laisvė ir krašto nepriklau
somybė. Šiandie niekas negalė
tų pasakyti, kokioje formoje bus 
atkurta ateities Lietuva, tik ne
pakeičiamai aišku, kad pagrin
dimai principai turės būti nepa
žeisti.

Pasirengimas būsimajai Va
sario 16-jai vykdomas jau da
bar. Visa mūsų lietuviškoji vei
kla tiesioginiai ar netiesioginiai

Vasario 16-sios Minėjimai
SYDNEY

Sydnėjuje Lietuvos nepriklau
somybės. paskelbimo šventė bus 
švenčiama vasario 20 d. (šeštadie
ni); Auburn salėje bus iškilmin
gas minėjimas, o po jo šokiai.

Vasario 21 d. šventės proga pa
maldos Lidcombe bažnyčioje. 
"Dainos” choras dalyvauja minė
jime ir pamaldose.

MELBOURNE
Nepriklausomybės paskelbimo 

minėjimas šiais metais Melbourne 
įvyks vasario 14-tą dieną (sekma
dienį) tuojau po pamaldų, para
pijos didžiojoje salėje.

Visus Melbourne ir apylinkių 
lietuvius prašome skaitlingai da
lyvauti, o organizacijos prašomos 
minėjime dalyvauti su vėliavomis.

Būtų labai gražu, kad šitą 
mums brangią dieną pagerbiant

SESĖS IR BROLIAI!

Ir 47-tąsias Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo metines 
— Vasario 16-ją — švęsime ne 
laisvės triumfo ir džiaugsmo 
nuotaika, o susikaupimo ir ryžto 
dvasia. Vasario 16-sios aitas 
tebėra sovietinio okupanto su
tryptas ir lietuvių tauta — iš
vien su likimo broliais latviais, 
estais ir kitomis sovietų paverg
tomis tautomis — tebekovoja 
bendrą kovą dėl laisvės. Šioje 
kovoje lietuvių tauta privalo vi
sų laisvę mylinčių žmonių tal
kos. Tačiau jos pirmieji talki
ninkai esame iries patys, laisvie
ji lietuviai. Tam mus įpareigo
ja Lietuvių Charta, skelbdama, 
kad “darbu, mokslu, turtu ir 
pasiaukojimu lietuvis kovoja, 
kad apgintų ir išlaikytų nepri- 

kreipiama tuo keliu Mūsų šven
tės, minėjimai, net paprasčiausi 
susiėjimai šokių ar privačių su
buvimų formoje šią idėją vysto, 
nes tuo stiprinama mūsų lietu
viškoji dvasia, palaikomas tau
tinis sąmoningumas, šioje dva
sioje auginama naujoji genera
cija. Palaikydami ryšius su tė
vynėje vargstančiais savo arti
maisiais mes stipriname juos, 
nes jie žino ir kitiems, neturin
tiems ryšio, paskleidžia, kad 
pasaulyje yra lietuvų, kurie ne
nuleidžia rankų klabindami du
ris ir neleisdami Lietuvos bylai 
nuskęsti pasaulio politikų stal
čiuose ir jų vykdomuose politi
niuose posūkiuose. Pavergtųjų 
brolių viltys yra kaip tik mumy
se, nes mes kaip tik esame tie 
šaukliai, kurie kcdbam ir už. 
tuos, kuriems neleista kalbėti. 
Tad mūsų atsakomybė šiame 
bare juo didesnė, nes mes stovi
me kovos už tautos laisvę fron
to ruože — šauklių už paverg
tuosius bare, kur mūsų niekas 
nepavaduos, ir mūsų pasitrauki
mas iš mums patikėtų pozicijų 
nrilvgtų savųjų išdavimui.

Vasario 16-ji šaukia mus- ne 
šermenų raudoms, ne tuščiam 
oasididžiavimui ano meto kar
žygiu iškovotais nuopelnais ir 
earbe, bet šaukia ryžtui už nau
ją prisikėlimą.

(v.k.)

kuo daugiau atvyktume pasipuošę 
tautiniais rūbais.

A.L.B. Melbourne 
Apylinkės Valdyba

CANBERRA
Vasario 16-sios minėjimas Can- 

berroje ruošiamas vasario 14 d. 
Pamaldos 11 vai. ryto Braddon 
kat bažnyčioje. Nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimas 4 vai. 
p.p. Lietuvių Klube. Po minėjimo 
alutis su savo atsineštiniais už
kandžiais. Kviečiami visi minėji
me skaitlingai dalyvauti.

Canberros Apyl. Valdyba

LATROBE VALLEY
Latrobe Valley lietuviai vasario 

mėn. 19 d., penktadienį, 8 vai. 
Morwellio mažojoje rotušės salė
je ruošia Vasario 16-sios dienos 
minėjimą. Po oficialiosios dalies, 
paskaitos ir deklamacijų, ten pat 
vyks pobūvis su šokiais.

Seniūnas 

klausomą Lietuvos valstybę”. 
Tam mus skatina Lietuvos lais
vės kovos vadovybės kvietimas 
“padvigubinti savo tautinį pa
reigingumą, dosnumą ir ryžtą 
Lietuvos laisvės kovai”. Tai 
mums primena Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto, 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir 
Amerikos Lietuvių bendruome
nės Vadovybių sausio mėn. susi
tarimas visomis galimomis prie
monėmis 1965 dar labiau stip
rinti kovą dėl Lietuvos, dar vei
kliau įjungti į tą kovą visus pa
triotus lietuvius.

Šie Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo metinių minėji
mai ypač turi būti visų laisvųjų 
lietuvių laisvės ryžto demonstra
cija. 1964 metai buvo laisvųjų 
lietuvių vieningumo metai. Te
gul 1965 buria darbo ir aukos 
metais Lietuvai!

Broliai ir Sesės lietuviai! Nė
ra pakaito laisvei ir valstybinei 
nepriklausomybei. Ir savo ko
voje dėl savo ar savo Tėvynės 
laisvės ir nepriklausomybės mes 
esame nenugalimi savo idealais, 
savo meile laisvei, savo kovin
ga dvasia ir savo nepalaužiamu 
pasiryžimu nublokšti nuo Lietu
vos nelaisvės jungą!
VARDAN TOS LIETUVOS!

L. Šimutis
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Pirmininkas
J. Jasaitis
Amerikos Lietuvių B-nės 
V-bos Pirmininkas 
Prel. J. Balkūnas
Tautos Fondo Pirmininkas

TEMPIASI EGIPTO — 
VOKIETIJOS SANTYKIAI . 
Pasklido žinios, kad Egipto pre

zidentas pasikvietęs oficialaus vi
zito komunistinės rytų Vokieti
jos premjerą Ulbrichtą. Tuo la
bai pasipiktino Vakarų Vokietijos 
vyriausybė ir Egiptui pagrasino 
net nutraukti diplomatinius san
tykius, jeigu Nasseris šio kvieti
mo neatšauks. Egipto prezidentui 
sunku apsispręsti, nes Vak. Vo
kietiją Egiptą ūkiškai labai stip
riai palaiko, ko Egiptas niekad 
negali tikėtis iš rytų Vokietijos.

RUSAI BUDI BALTIJOJE
Pereitą savaitę švedų stebėtojai 

matė, kaip rusų laivai leido į jū
rą Švedijos pakraščiu neutraliuo
se vandenyse kažkokius prietaisus. 
Vėliau pradėta aiškinti, kad tai 
esą rusų gamybos elektroniniai 
prietaisai, kurie sugauna vandeny 
garsus ir nustato svetimų povan
deninių laivų buvimą.

— ★ —
Sydnėjuje planuojama netoli

moj ateity įvesti susisiekimui he
likopterius. Su miesto centru he
likopteriais būtų pasiekiama aero
dromas, Manley ir kitos vietos. 
Šį projektą svarsto miesto plana
vimo komitetas.— * —

Prancūzijoje mirė generolas 
Weygand, 98 metų amžiaus, ant
rojo pasaulinio karo pradžioje 
buvęs vyriausias Prancūzijos ka
ro vadas kovose prieš vokiečius.

— ★ —
Skelbiama, kad Amerika tiek 

pasiruošusi atominiam karui, kad 
tikrai atlaikytų netikėtą užpuoli
mą ir būtų pajėgi po to sunaikin
ti priešą.

M. K. ČIURLIONIS Jūros sonata (finalo)

įvykiai pasaulyje
Naujasis Anglijos užsienių rei

kalų ministeris yra paskirtas M. 
Stewart vietoje pasitraukusio P. 
G. Walker, kuris papildomuose 
rinkimuose į parlamentą nebuvo 
išrinktas.

— ★ —
Pereitais metais iš rytinės Vo

kietijos perbėgo į vakarus 3.155 
asmenys, iš kurių trečdalis buvo 
apie 25 metų ar jaunesni.

KARAS VIETNAME
Karas Pietų Vietname kaskart 

vis aštrėja ir įgyja daugiau tarp
tautinio charakterio. Amerikie
čiai daug šiame kare pietų viet- 
namiečiams pagelbsti instrukcijo
mis medžiagomis, tačiau tiesiogi
niai skaitosi esą neutralūs. Nežiū
rint to neutralaus statuto, ameri
kiečiai kasdien praranda vis dau
giau gyvybių. Nežiūrint to, šian
die vis labiau įsigali noumonė, kad 
Pietų Vietnamas yra pasidaręs 
dviejų galybių — Amerikos ir ko
munistinės Kinijos susikirtimo 
arena, nors abi pusės daugiau 
šaudosi diplomatiniais sviediniais.

Padėtį Vietname gerokai ap
sunkina pastovios vyriausybės 
trūkumas. Čia keičiasi vyriausy
bės perversmų ar streikų keliu 
beveik kiekvieną savaitę. Tačiau 
didžiausias šio karo variklis yra 
komunistinis šiaurės Vietnamas ir 
per jį kom. Kinija. Iš šiaurinio 
Vietnamo partizaniniam ir atvi
ram karui infiltruojami gerai tre
niruoti šiaurės vietnamiečiai ir 
net kiniečiai. Nuo 1959 m. iki

Sausio 30 d. Maskvoje mirė Frol 
Kozlov, prie Kruščiovo buvęs mi- 
nisterio pirmininko pavaduotoju 
ir gal net turėjęs būti Kruščiovo 
įpėdiniu.

— ★ —

Anglijos karalienė Elžbieta su 
vyru Pilypu vizituoja Etijopiją. 
Tai pirmasis istorijoje Anglijos 
karališkasis vizitas Etijopijoje.

šiandie apskaičiuojama, kad į pie
tinį Vietnamą partizaniniam karui 
infiltruota apie 34.000 karių, ne
kalbant apie karines medžiagas. 
Vien tik pereitais metais spėja
ma, iš šiaurės perėjo apie 20.000 
karių.

Ligi šiolei stovėjusi nuošaliai 
staiga Vietnamu ir jo padėtimi 
susidomėjo ir Sovietų Sąjunga. 
Net pats Kosyginas su savo de
legacija pereitą savaitę išvyko 
pasitarimams su komunistine 
šiaurės Vietnamo vyriausybe. Juo 
labiau sovietus paskatino prie šio 
žingsnio raudonosios Kinijos gimi
nystė su Indonezija, kuri nese
niai pasitraukė iš UNO ir suėjo 
į artimus santykius su Kinija.

Ligi šiolei kaip dabar vedamas 
karas Vietname jokių prošvaisčių 
nežada. Pačioje Amerikoje svars
toma situacija — atitraukti iš vi
so rankas ir palikti vietnamiečius 
likimo valiai, arba imtis iniciaty
vos ir kaip nors tą karą užbaigti. 
Padėčiai ištirti pereitą savaitę į 
Vietnamą buvo pasiųstas specia-

NAUJOS KLIŪTYS

Į Amerikos prezidento kvietimą 
artimesniam ir taikingam bendra
vimui Sov. Sąjunga atsiliepė gana 
palankiai ir pasiryžusi stoti j de-' 
rybas, bet pereitą savaitę tokioms 
deryboms pastatė sąlygą, kad 
amerikiečiai pasitrauktų iš Pietų 
Vietnamo. Tai, kaip rašo Mas
kvos Pravda, esanti sąlyga, kurios 
neišpildžius visos derybos būtų 
tuščios.

PASAULIO LIETUVIŲ

ARCHYVAS

persikraustė j naujas patalpas T. 
T. Jėzuitų namuose. Dabartinis 
adresas: 5620 So.

Clarmont Ave., Chicago, Ill. 
60636, U.S.A.

— ★ —
Amerikos Lietuvių Bendruo

menės Centro Valdyba šiais me
tais ruošia ekskursiją i Europą, 
kuri numatoma liepos 18 — rug
pjūčio 7 d.d. Šiai ekskursijai 175 
vietų lėktuvas jau užsakytas.

lūs Amerikos pasiuntinys. įvykių 
eigoje pažymėtinas ir. tas faktas, 
kad neseniai Sov. Sąjunga beveik 
ultimatyviniu keliu, prieš pat iš
vykstant Kosyginui, pareikalavo, 
kad amerikiečiai be jokių rezervų 
pasitrauktų iš Pietų Vietnamo. 
Turint galvoje tokius faktus, ga
lima daryti išvadą, kad Pietry
čių Azijoje bręsta stambūs įvy
kiai.

Daug galvos skausmų vakarie
čiams ir ypač anglams sudaro In
donezijos laikysena ir jos nepra- 
matyti posūkiai.

.Ja. *
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ORGANIZACINIS BENDRAVIMAS
(MŪSŲ BENDRUOMENES ORGANIZACINIU IR FINANSŲ KLAUSIMU)

? S. BALTRAMIJŪNO PASKAITA, SKAITYTA ALB KRAŠ-TO TARYBOS SUVAŽIAVIM E MELBOURNE 1964 M. 
GRUODŽIO 30 D.

FELIKSUI DARGUŽIUI mirus, 
gilią užuojautą reiškiame jo liūdinčiai dukrai — 
Draugijos narei ir jos šeimai.

Sydney Liet. Mot. Soc. Globos Draugija

Sunkiai vyksta žmonijai susi
doroti su tomis priežastimis, dėl 

: kurių mes atsidūrėme gyventi 
tolimame ir svetimame krašte, 
kuris mus priėmė ne mūsų, bet 
savo ekonominių ir politinių in
teresų vedamas. Skaudu, kad 
etikos principai yra tik paviršuti
niškai įugdyti į Vakarų civiliza
cijos pagrindus, o tarptautiniuo
se santykiuose jie veik visai ne
galioja. Tą civilizacijos tradici
ją mūsų tauta pergyvena ne pir
mą kartą.

Sunku tautai gyventi ir augti 
svetimųjų priklausomybėje, bet 
taip pat nėra lengva sveikai eg
zistuoti ir tautos daliai, pateku
siai į svetimą kraštą. Jei mus 
priėmęs kraštas į mūsų tautinius 
reikalus žiūri indiferentiškai, tai 
tuo mes galime būti tik paten
kinti. čia mes patekę savaime 
sudarėme natūralią tautinę ben
druomenę, tam tikrais sumeti
mais išblaškytą po milžinišką te
ritoriją, kas mums labai trukdo 
organizacinį gyvenimą.

Teisingai dažnai deklaruoja-! 
ma, kad ir svetur patekę mes su
darome savos tautos organinę 
dalį ir esamle pasiryžę gyventi 
pagal savo tautos būdą ir kultū
rą, sykiu aktyviai įsijungdami į 
gyvenamojo krašto įvairias veik
los sritis neišsižadant savo as
meninio ir tautinio charakterio.

Kaip pavienis žmogus gyvena 
taip lyg kad gyventų amžinai, 
taip privalu gyventi ir mums 
kaip tautos daliai visai neklau
siam, ar tauta yra žmogaus ar 
gamtos padaras. Kokia gyva 
mūsų kultūra, taip mes ir gyve
name, arba atbulai.

Į Pagal modeminę sociologiją 
■ imigrantai naujajame krašte iš
lieka dvasiniai sveikesni ir sykiu 
pajėgesni pavieniui ar grupėmis 
efektyviai įsijungti į krašto civi
lizacinį gyvenimą tik po to, kai 
jie prieš tai konsoliduojasi savo 
tautinėse bendruomenėse. Imi
grantai, gyvendami, palaidai, ne 
juos jungiančiose tautinėse ben
druomenėse^ pasijunta pasimetę, 
mažumoj, įgyja mažavertiškumo 
kompleksą, kas veda prie savęs 
niekinimo; tai iššaukia nervų 
įtampą, nevrozę (kaikada ir psi
chozę), visais nepasitikėjimą ir 
visų įtarinėjimą bei tokias ligas, 
kaip kraujo spaudimą, skilvio 
skausmus ir žaizdas, kaikurias 
odos ir širdies ligas ir kita; tie 
negalavimai daug dažniau pasi
reiškia pas imigrantus, negu pas 
vietinius gyventojus. Pasižvel
gę, tokių reiškinių mes pastebė
sime ir savųjų tarpe. Palaidas

ANAPUS UŽDANGOS
TREČIASIS TILTAS PER 

NERI VILNIUJE
Vilniuje statomas trečiasis til

tas per Nerį. Jis statomas Anta
kalnyje. Jo projektą paruošė Le
ningrado architektai, antra, jis 
surenkamas iš jau paruoštų deta
lių — blokų, kurių kiekvienas sve
ria beveik 20 tonų. . Jiems mon
tuoti Kaune veikia specialiai pa
gamintas kranas. Partinė spauda 
Lietuvoje teigia, kad tai būsiąs 
pats gražiausias Vilniaus tiltas.

(E)

21.000 BĖGLIŲ “BERLYNO 
SIENĄ” PASTAČIUS

1961 m. rugpiūčio mėn. Berlyne 
pastačius vad. Berlyno “gėdos sie
ną”, iki 1964 m. pabaigos, pagal 
Vak. Vokietijos pabėgėlių minis
ter! Lemmerj, j Vakarus pasi
traukė daugiau kaip 21.200 Rytų 

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, NAW. Phone LW 1220

Rockdale stoti*.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary., N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir Uumokėjimui. Me* kalbame vokiškai.

ateivis dvasiniai nyksta ir virsta 
tikra greito nutautėjimo auka.

Iš antros pusės, visiškai su
prantama, kad ateiviui, išrautam 
iš tėvų žemės, nėra lengva vėl 
gaiviai įaugti į naujas gyvenimo 
aplinkybes pasiliekant sąmonin
gu žmogumi ir lietuviu, šis sėk
mingo persisodinimo procesas 
yra skausmingas ir reikalingas 
daug vidinių kovų bei dvasinės 
jėgos. Juo senesnis ateivis, tuo 
jam tas “persisodinimo” proce
sas sunkesnis.

Mūsų tautinė bendruomenė 
prieš keliolika metų įsivilkusi 
į organizacinę formą — AL B- 
-nę, atlieka milžinišką darbą tiek 
mums — bendruomenės na
riams, tiek ir visai tautai.

Kiekviena organizacija, savo 
tikslų siekdama ir būdama gyva 
keičiasi, savo struktūra prisitai
kindama gyvenimo realybei, kas, 
žinoma, nereiškia nukrypimo 
nuo siekiamųjų tikslų. Taip ir 
mūsų bendruomenė, siekdama 
savo tikslų, nesustingsta tam tik
rose. formose, bet įieško ir randa 
vis naujų būdų ir priemonių sa
vo veiklai išplėsti ir įprasminti. 
Mūsų visų, ypatingai Tarybos 
narių prievolė yra galvoti ir rū
pintis. mūsų bendruomenės kaip 
organizacijos tiksliu ir sklandžiu 
funkcionavimu mūsų plačiosios 
visuomenės bei tautos labui.

buvo rašė:

Sausio 24 d. miręs ir 30 d. iš
kilmingai daugelio valstybių gal
voms bei vyriausybių šefams daly
vaujant palaidotas žymusis britų 
politikas Winston Spencer Chur
chill buvo ypatingo masto asme
nybė. Karys, laikraštininkas, par
lamentaras, min. kabineto narys, 
ministeris pirmininkas, istorikas, 
dar ir iš pomėgio dailininkas, 90 
m. amž. sulaukęs politikas 
labiausiai iškilęs nuo 1940 m., kai 
jam teko apginti Angliją ir vėliau 
organizuoti pergalę prieš nacių 
Trečiąjį Reichą. Dalyvaudamas 
karo metu ir po jo buvusiose di
džiųjų valstybių galvų konferen
cijose (Atlanto Charta, Casablan
ca, Quebec, Cairo, Jalta, Tehera
nas, iš dalies Potsdamas) Church
illis ne tik cementavo koaliciją 
prieš Hitlerį, bet ir lėmė pokarinę 
Europos raidą. Seniau buvęs bol
ševizmo priešas, karo metu didy
sis politikas buvo daręs nuolaidų 
imperialistiniam komunizmui. Is
torijos šaltiniai galės tarti, kiek 
Churchillis buvo atsakingas dėl

Vokietijos ir Rytų Berlyno gyven
tojų. Pavojaus gyvybei ir ypa
tingų kliūčių nepaisant, tik 1964 
m. per sieną į Vakarus paspruko 
3.155 asmenys, daugiausia jau
nuoliai iki 25 m. amž. Per tris 
su viršum sienos egzistavimo me
tų bebėgdami žuvo 150 vokiečių.

(E)

SOVIETŲ GYVENTOJAI
D. Britanijoje leidžiamas Whit

aker Almanachas (jis pasirodo 
jau 97 metai) šių metų laidoje, 
skyriuje apie Sovietų Sąjungą 
pateikia 1964 m. liepos 1 d. gy
ventojų skaičius. Pagal britų lei
dinį, tuo metu Sovietų S-gos gy
ventojų skaičius buvo pasiekęs 
208.826.000, iš jų rusų tautybės 
gyventojų buvo 114.114.000, uk
rainiečių — 37.253.000, gudų — 
7.913.000, lietuvių — 2.326.000, 

Mūsų bendruomenės veikla api
ma tik bendruosius visų lietuvių 
reikalus, todėl bet kurios grupės 
pastangos savo tikslus užmesti 
bendruomenei yra griežtai smer
ktinos. Žinome, kad aplamai 
organizacijos struktūra ir jos 
funkcionavimas priklauso nuo 
siekiamųjų tikslų, o nuo organi
zacijos gilumo ir platumo pri
klauso ir finansų dydis. Organi
zacijos ir finansų šiuo atveju nė
ra galima visai išskirti, nes or
ganizacija sudaro pagrindą fi
nansams sudaryti, o finansai sa
vo keliu suponuoja tobulesnį ir 
gilesnį organizacijos funkciona
vimą tikslui siekti.

INSPEKTORIUS ATVYKSTA
VASARIO 13 D. DAINAV0N1

Statuto paragrafas 3 sako: 
“ALB tikslas yra jungti ir glo
boti Australijoj gyvenančius lie
tuvius, rūpintis jų kultūriniais 
reikalais ir teikti jiems pagal
bos”. Čia įsidėmėtinos sąvokos: 
“jungti ir globoti” ir “teikti 
jiems pagalbos”. Krašto Valdy
bos skyriuje statutas dar pride
da rūpinimąsi “ir jaunimo rei
kalais”.

Apylinkės valdybai statutas 
šalia švietimo, kultūros, sporto 

Palaidotas W. Churchill
komunizmo įsigalėjimo Rytų Eu
ropoje ar dėl Vokietijos padalini
mo.

Jaltos ar Potsadmo konferen
cijų metu velionis politikas paro
dė pastangų nepritarti Stalino su 
Rooseveltu nuomonėms. Karui pa
sibaigus Churchillis jau aiškiai 
įžiūrėjo prarastojo laimėjimo tra
gediją. Savo atsiminimuose jis

“Žmonijos tragedija atsira
do todėl, kad po visų pastangų, 
netekus milionų aukų ir laimėjus 
teisingam reikalui, mes vis dar
neturime taikos ar saugumo ir at
sidūrėme tarp pavojų, kurie dar 
didesni negu tie, kuriuos mums 
teko nugalėti”.

Pokario metu Churchillis buvo 
pats pirmasis Vakarams nusakęs 
geležinės uždangos esmę. Atvykęs 
į JAV Churchillis 1946 m. kovo 
5 d. Fulton, Missouri pasakytoje 
kalboje pirmą kartą po karo nu
rodė į paslaptimi apgaubtą sieną, 
kuria nuo Vakarų yra atsiribojęs 
Sovietų Sąjungos valdomas pa
saulis. Jo žodžiais, “geležinė už-

žydų — 2.268.000, vokiečių — 1. 
619.000, lenkų — 1.380.000. Pa
baigoje paskelbtas skaičius 5.009. 
000 — tai esą “įvairių tautybių 
sovietų piliečiai”. (E) 

SOVIETŲ MOKYKLOSE
Vilniaus vaikų darželyje moky

toja pusvalandį aiškina vaikams 
“tarybinių” pasakų pranašumą, 
lyginant jas su kapitalistinėmis. 
“Na, vaikučiai”, pagaliau ji klau
sia. “Kas paaiškins skirtumą tarp 
pasakų Vakaruose ir Sovietų Są
jungoje?”

Jonukas: “Vakaruose, visos 
pasakos prasideda ‘Kadaise buvo’, 
o pas mus — ‘Kada nors bus...’ ”.

★
Mokytojas: “Koką skirtjuĮmas 

tarp liaudies demokratijų ir ka
pitalistinių šalių suteikiant atpil
dą už viršvalandžius?

Mokinyje:: “Liaudies demokra
tijose darbininkas, kuris dirba 
daug viršvalandžių bematant pa
garsėja, jo paveikslas pasirodo 
“Tiesoje”, jo vardas girdisi Par
tijos vadovybės lūpose.”

Mokytojas: “Labai gerai. O 
koks viršvalandžius dirbančio 
darbininko likimas kapitalistinė
se šalyse?”

Mokinys: “Kapitalistinėje sis
temoje jis nepagarsėja, apie jį 
nerašo laikraščiai, niekas nespau
sdina jo nuotraukų. Jis tegauna 
vienintelį atpildą — žymiai dau
giau pinigų."

ir savišalpos dar uždeda šią pa
reigą: “a) remia lietuvius mo
raliai ir materialiai nelaimes at
veju”.

Sąvokos — jungti, globoti, 
rūpintis, remti moraliai ir mate
rialiai nelaimės atveju turi gi
lią prasmę ir svarbą kaip ben
druomenės nariams taip ir pa
čiai bendruomenei. Reikalas tu
rėtų būti taip pastatytas, ir su
organizuotas, kad narys jaustųsi 
bendruomenei reikalingas ne. tik 
kaip aukų davėjas, “Mūsų Pas
togės” prenumeratorius ir pobū
vių bei susirinkimų lankytojas, 
bet pirmoj eilėj kaip žmogus, ir 
lietuvis, kaip organiška ben

druomenės celė. Žmogui pri
klausyti kitam žmogui ar arti
mų jam žmonių grupei ir būti jų 
įvertintam yra psichologinė bū
tinybė normaliam žmogaus eg
zistavimui. Kur to nėra, ten 
ateina žmogaus asmenybės ny
kimas. Vadinasi, bendrauti bei 
komunikuoti kaip pavieniams 
nariams taip ir bendruomenei 
yra didelės svarbos dalykas, ku
ris pabrėžiamas bendruomenės 
statute: “visokio visuomeninio 

danga nusileido visame kontinen
te nuo Stettino ties Baltijos jūra 
iki Triesto ties Adrija”.

Pagaliau jau Churchilliui mi
rus paskelbtą sovietų Tass žinią, 
anoji Fultono kalba buvusi aks
tinu pradėti prieš sovietus nu
kreiptą kampaniją. Tad, nors ir 
pripažindami Churchilli buvus 
‘Ijžlymiu, iškilusiu politiku”^ so
vietai jam mirus pasiskubino pri
minti, kad jis buvęs ■ “geležinės 
uždangos” sąvokos ^pradininkas. 
Sovietų akimis jis buvęs ir “vie
nas vyriausių šaltojo karo vadų”. 
Tokie pomirtiniai “liaupsinimai” 
liudija, kad po 1946 m. Churchil- 
lio laikysena buvusi griežtai an
tikomunistinė. Iš jo lūpų — kalbų 
ar straipsnių — pasaulis išgirdo 
ne vieną įspėjimą, ne vieną ir im
perialistinio komunizmo pasmer
kimą. (E)

JAUNUOLIAI IŠ LIETUVOS
I vakarų Vokietiją kartas nuo 

karto vis atvyksta jaunuolių iš 
okupuotos Lietuvos. Dažniausia 
išleidžiami tik tokie, kurie gali 
įrodyti savo vokišką kilmę ir turi 
savo artimųjų Vokietijoje. Dau
gelis jų yra tikri lietuviai, net ne
moką vokiškai. Apie tokius jau
nuolius rašydamas Vasario 16-sios 
gimnazijos 8 klasės mokinys Artu
ras Hermanas taip sako:

“Šie jaunuoliai, atvykdami į 
Vak. Vokietiją, patenka lyg į kitą 
pasaulį. Jie čia pirmą kartą pa
mato sotų kraštą su pulsuojančiu 
gyvenimu. Jie pirmą kartą ne
girdi ir nemato komunistinių šū
kių, pirmą kartą niekas jų never
čia daryti to, kas būtų prieš jų 
sąžinę. Jie čia gali palyginti Sov. 
Sąjungos ir laisvojo pasaulio ūkį 
ir kultūrinį gyvenimą ir he kartą 
pasijunta buvę skaudžiai apgauti. 
Dėl to dažnai savy užsidaro ir 
vengia pažinčių ir organizacijų.

“Atvykusiam jaunuoliui sunku 
iš karto atsikratyti komunistinio 
mokslo ir jo teorijų. Jam sunku 
su vietiniu jaunimu susikalbėti, 
dažnai jieškoma klaidų, o ne ben
drų temų. Laisvėje užaugęs jau
nuolis neįstengia pilnai tokio at
vykusio iš kito pasaulio suprasti.

“Su čia užaugusiu lietuvių jau
nimu atvykusį jungia bendri kil
mės ir kalbos ryšiai, bendra tėvy
nė ir bendri siekimai ateičiai, ži
noma, atvykęs jaunuolis turės 
kiek kitokias pažiūras į kai ku
riuos dalykus, jis ir kitaip pa
sielgs.” 

bei bendruomeninio veikimo 
pasisekimas tiesioginiai priklau
so nuo minėto bendravimo bei 
komunikacijos išplėtimo. Mūsų 
bendravime turi dominuoti vie
nų kitiems pagarba ir meilė. 
“Meilė”, anot J. Girniaus, yra 
visų žmogiškųjų vertybių moti
niškoji versmė, nes ji kreipiasi 
į tai, kas žemėje yra augščiau- 
sio — į patį žmogų”. Pagal tą 
patį autorių “žmoniški buvo tie, 
kurie nepraėjo pro šalį, kai bu
vome jų širdies reikalingi”. 
Kreipdamasis į Australijos lie
tuvius, Kr. Valdybos pirm. I. 
Jonaitis primena: “Siekime soli
darumo bendrame darbe ir mei
lės savųjų tarpe”.

Mūsų bendruomenės organi
zacija yra išplėsta į plotį ir api
ma visą didelę teritoriją, dabar, 
išrodo, atėjo laikas išplėšt vei
klą į gilumą, t.y. įeiti į organi
nį bendravimą bei komunikaci
ją su galimai didesniu narių pro
centu. Juozas Girnius sako: “Jei 
visi prisidėtų, ir atskiriems ne
būtų sunku. Bet kada dauguma 
lieka nuošaliai, tai negausiems 
ir visur tiem patiems našta pa
sidaro nepakeliama”. Aplamai 
taip, bet iš esmės nėra taip be
viltiška. Juk negalima reikalau
ti, kad teatro salėj visi būtų ar
tistai arba koncerto salėj visi 
būtų choristai. Čia svarbu, kad 
narių dauguma bendruomenės 
darbą vertintų ir laikytų reika
lingu. Veikiant augščiau sumi
nėtais principais ir dvasia, be 
abejonės, yra galima ir reikia 
dar didesnį narių skaičių ap
jungti ir palenkti tautinei — 
kultūrinei bendruomenės veik
lai. Šitaip darant atsiras dau
giau ir veikėjų.

Kaikurios apylinkės bendrar 
vimą su savo nariais palaiko per 
savo atstovus — seniūnus. 
Grandžių arba celių sistema ry
šiams su nariais palaikyti buvo 
naudoiama mūsų šaulių Sąjun
gos Nepriklausomoj Lietuvoj; 
tokia sistemą naudojo ir naudo
ja aktvvios politinės partijos.

Bendruomenės narys turėtų 
būti viena ar du kartus aplanky
tas apylinkės valdybos nario ar 
bent lokalinei grupei atstovo tuo 
sudarant gyvus ryšius tarp na
rio ir bendruomenės. Tokio lan- 
kvmo rezultate turėtu būti už
pildyta kortelė su reikalingomis

Toliau tas pats A. Hermanas 
kelia klausimą, ar neturėtų to
kiais jaunuoliais pasirūpinti pati 
Vokietijos lietuvių bendruomenė, 
kad jiems padėtų jų abejones nu
galėti ir pastoti kelią nutautėji
mui. Pagal Hermaną atvykusieji 
patenka į pabėgėlių lagerius ir 
tik po metų ar daugiau sužino, 
kad ir Vokietijoje esama lietuvių. 
O tokių atvykstančių pasitaiko 
ir dabar.

KAIP GYVENA NIKITA
Pagal JAV dienraščio “N. Y. 

Times” paskelbtas žinias, iš val
džios pašalintasis Nikita Chruš
čiovas šiuo metu negali skųstis 
gyvenimo sąlygomis. Nors jis su 
šeima gali gyventi jam nemoka
mai suteiktame bute Maskvoje 
(vad. “Lenino kalnuose”), tačiau 
jis dabar įsikūręs 25 km. į vaka
rus nuo Maskvos Usovo vietovėje. 
Tai vasarnamis, kur prieš kele
rius metus Nikita buvo priėmęs 
buv. JAV viceprezidentą Nixoną.

Chruščiovas gyvena kiek užsi
daręs nuo aplinkos, jis nesusitin
ka su užsienio komunistų vadais, 
neteikia jokių pasikalbėjimų spau
dai. Chruščiovas gauna 300 rb. 
mėnesinę pensiją (330 dol.), jo 
žmonai Ninai kas mėnuo išmoka
ma 120 rb. pensija (kitais šalti
niais, mokama pensija aukštesnė 
— E.). Tad vyras su žmona 
Chruščiovai kas mėnuo gauna 462 

apie narį žiniomis. Tokie, lanky
mai parodys, kas ir kokios pa
galbos bei paramos reikalingas, 
iš kitos pusės bendruomenė bei 
jos padaliniai galės efektyviai 
vykdyti tautinę kultūrinę veiklą 
platindami spaudą, knygas, plo
kšteles ir magnetofonines juos
tas ir sykiu gyvu žodžiu pain
formuodami savo narius apie 
apylinkės ir bendruomenės vei
klą bei rūpesčius. Tuo būdu 
veikiant nariai būtų įvertinti 
kaip asmenys ir pasijustų natū
raliai priklausą bendruomenei 
ir jai reikalingi.

Tam tikslui siekti iškils rei
kalas kiekvienai didesnei apy
linkei turėti savo raštines ir 
knygų bei kitų kultūrinių prie
monių naudojimo ir platinimo 
centrus.

Minėtas su nariais bendra
darbiavimas padėtų daug ir sa
vaitgalio mokyklų reikalui; o to
kių mokyklų svarba yra didžiau
sia. Aplamai, viskas yra daryti
na, kas veda prie tampresnio 
bendradarbiavimo tarp narių ir 
bendruomenės.

Krašto Valdybos bendradar
biavimas su savo padaliniais ir 
jų aptarnavimas vyksta nenor
maliose sąlygose: ji neturi tar
nautojo — sekretoriaus, neturi 
patalpų nei raštinei, nei posė
džiams, nei “Mūsų Pastogės” 
redagavimui bei administravi
mui, nei byloms laikyti, nekal
bant jau apie patalpas bibliote
kai, knygynui ir archyvui. Ver
kiant reikia Krašto Valdybai pa
talpų ir tarnautojo. Patalpų 
klausimą Kr. Valdyba turėtų 
spręsti sykiu su didesne vietos 
apylinke; tarnautojo klausimas 
rištinas kombinacijoj su laikraš
čio administravimu.

★
Savo pranešimo antroje daly

je p. S. Baltramijūnas kalbėjo 
daugiau apie Australijos lietu
vio mokestį, jo dydį, surinkimą 
ir surinkimo metodus. Mokes
čio dydžio klausimu Krašto Ta
ryba buvo kitokios nuomonės 
ir balsavimo keliu paliko galio
jančiu tą patį (10/-). Krašto 
Valdyba atstovų suvažiavime 
buvo prašoma lietuvio mokestį 
galimai pilniau išrinkti palie
kant jai pasirinkti būdus . savo 
nuožiūra.

Red.

SOVIETŲ DELEGACIJA 
I HANOI

Pranešama, kad netrukus išvy
ksta į šiaurinį (komunistinį) Viet
namą sovietų delegacija su prem
jeru Kosyginu priešakyje. Vaka
riečiai spėja, kad šitas vizitas 
reiškia, jog sovietai palaiko šiau
rinį Vietnamą ir jo vedamą parti
zaninį karą Pietų Vietname ir kad 
tai esąs bandymas Vietnamą iš
plėšti iš kiniečių įtakos.

dol. sumą, gyvena ištaigingoje 
viloje, gali naudotis ir greta esan
čiu ūkiu. Chruščiovas augina 
kiaules ir eksperimentuoja su ku
kurūzų sėklomis, kurias yra ga
vęs iš savo amerikiečio bičiulio, 
milionieriaus Garsto iš lowos 
valst. Chruščiovas turi penkius 
tarnus, jis medžioja elnius ir zui
kius, daug vaikščioja su žmona 
Nina. Nenuskriausti ir kiti arti
mieji: žentas Adžubėjus dirbąs 
mėnesinio žurnalo “SSSR” redak
cijoje, jo žmona Rada — žurnalo 
“Mokslas ir gyvenimas” redakci
joje. Kita Chruščiovo duktė Juli
ja dirba žinių agentūroje “Novos- 
ti”. Kai kurie buvusio diktato
riaus bendradarbiai, kaip patarė
jai ar jo kalbų redaktoriai Oleg 
Trojanovski ir Vladimir Lebedev 
šiuo metu dirba min. pirmininko 
Kosygino sekretoriato įstaigoje.

(E)
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SVARBI KWGA
A. SMETONOS MONOGRAFIJĄ PAVARČIUS

Aleksandras Merkelis. Antanas 
Smetona. Jo visuomeninė, kultū
rinė ir politinė veikla. XVI — 
740 — 28 psl. (pastarieji nenume
ruotų iliustracijų puslapiai). For
matas 6 — 9 colių. Kietais virše
liais su aplanku. Amerikos Lie
tuvių | Tautinės Sąjungos leidinys. 
1964 m. New York, N.Y. Kaina 
12.50 dol.

Monografijos užsakymus pri
ima: K. Pocius, 3908 Fir St., East 
Chicago, Ind. 46313, U.S.A.

★
šis veikalas yra paskutinio Lie

tuvos prezidento biografija. Ta
čiau kaip A. Smetona per visų sa
vo gyvenimą nebuvo tik sau žmo
gus, taip ir ši biografija, apimda
ma A. Smetonos gyvenimą, nėra 
vien tik jo asmeninio gyvenimo 
suvestinėn paduoti bruožai, bet 
greičiau visos nepriklausomos Lie
tuvos, iškaitant ir tą laikotarpi 
kovose dėl nepriklausomybės, isto
rija. Antano Smetonos gyveni
mas yra tampriai surištas su ne
tolimos praeities Lietuva ištisai, 
nežiūrint, kad jis buvo ilgametis 
jos prezidentas, bet lygiai ir kaip 
neatlyžtantis kovotojas už Lietu
vos nepriklausomybę ir jos išlai
kymą. Tačiau kadangi prez. A. 
Smetonos visas gyvenimas, jo 
veikla yra tiesioginiai surišta su 
netolimos praeities Lietuvos isto
rija ir kadangi daugeliu atvejų 
jo veikla ir sprendimai netgi lėmė 
Lietuvos likimą, tad nenuostabu, 
kad šioji monografija prilygsta 
ir to meto Lietuvos istorijai tarsi 
skerspjūvis, tarsi tos Lietuvos is
torijos paskutiniųjų metų iškar
pa. Jau dvidešmt penkeri metai, 
kaip mes tos nepriklausomybės ne
tekome. Tai yra gana ilgas lai
kotarpis, kiuris leidžia į turėtą 
nepriklausomybę pažvelgti iš ati
tinkamos perspektyvos. Tad kas 
tiesioginiame kontakte atrodė ide
alu arba taisytina, jau šiandie 
igyva tam tikro objektyvumo, šio
je biografijoje, kur paliesta ir pa
čios Lietuvos eitas kelias ir lai
kysena, imta daugiausia objekty
vaus ' stebėtojo akimis nesiskai
tant, ar paduotas faktas kam 
nors malonus ar nepriimtinas. Tas 
juo labiau pakelia viso veikalo 
vertę ir ji {rikiuoja i tuos istorijos 
šaltinius, kuriais remsis ateities 
istorikai.

Lietuvos istorija yra nepapras
tai ilga ir turininga. Atsimenant, 

kad tautos istorijoje ir jos rai
doje pagrindini vaidmenį lemia ne 
aplinkybės, bet asmenybės, mūsų 
tautos istorija tokių asmenybių 
turi labai daug. Gaila, kad iki šio
lei dauguma tokių asmenybių tė
ra pristatoma tik blankiais laik
raštiniais straipsniais, bet netu
rima jų išsamių biografijų, kai 
tuo tarpu kitos tautos, savus lem
tingus žmones įvertindamos, sa
vo ištisą istoriją surašiusios ats
kirų asmenų biografijose. Tiesa, 
mes tam neturėjome nei laiko, 
nei tinkamų šiai sričiai specialis
tų. Aleksandras Merkelis yra mū
sų tarpe retas autorius, kuris tai 
sričiai pasirengęs ir tokius vei
kalus gali parašyti. Kaip mes gė
rėjomės jo parašyta kan. J. Tu
mo — Vaižganto monografija, du 
garsieji žemaičiai (vysk. M. Va
lančiaus ir S. Daukanto gyvenimų 
bruožai), parašė V. Kudirkos ir 
Vydūno monografijas. Tačiau šio
ji monografija apie prez. A. Sme
toną yra bene stąmbiausias jo vei
kalas, kuriuo galime ne tik patys 
gėrėtis, bet ir didžiuotis prieš ki
tus.

Visi žinome, kaip šiandieninis 
Lietuvos okupantas klastoja neto-

PAVOJUS PERTEKLIUJE
(Ištrauka iš prof. J. Ereto kal

bos, pasakytos ateitininkų sen
draugių suvažiavime pereitais me
tais lapkričio mėn. Clevelande, 
U.S.A.)

“Mūsų dabartinė egzilinė buitis 
nėra — kaip daugelis mano — 
kažko laukimas, tuščias tarpas, 
kurčias periodas, per kurį mūsų 
jėgos priverstos tylėti, kol grįži
mas į seną aplinkumą jas paža
dins naujiems užsimojimams. O 
jau perdėm klaidingas yra many
mas, jog mūsų buitis egzilyje 
esanti naujo įsikūrimo laikotar
pis. Mes iš tikrųjų gyvename lai
ke įtempto darbo bei kovos už mū
sų egzilio tikslų atsiekimą. Mums 
reikia kurti, ne įsikurti, teisingai 
pastebi Girnius.

Šioje užduotinėje mūsų buities 
stadijoje mes nesiekiame mieščio- 
niškų patogumų, savo talentus, 
jėgas bei išteklius palenkiame vy
riausiam savo tikslui, kuris vie
nintelis pateisina egzilinę mūsų 

limos praeities Lietuvos istoriją. 
Šis veikalas yra lyg ir tiesioginis 
atsakymas, paremtas faktais ir is
torine tikrove prieš šiandie sklei
džiamą melą ir mūsų istorijos 
darkymą.

Kad šiame kapitaliniame vei
kale ne vien tik kalbama asme
niškai apie prez. A. Smetoną, o 
imamas iš viso ankstyvesnis ir ne
priklausomos Lietuvos gyvenimas, 
liudija pačiame veikale paduoti 
skyriai: Šviesos takais, kur kal
bama apie A. Smetonos mokslo 
metus ir drauge vaizduojamas ano 
meto pavergtos Lietuvos švietimo 
ir kultūrinės sąlygos. Vienybės 
gairėmis, kur aktyviausiai A, 
Smetona pasireiškia kaip tautinio 
sąmoningumo žadintojas ir visos 
tautos vienintojas; toliau eina Ne
priklausomybės keliu: čia vaiz
duojami visi svarbesnieji žygiai 
Lietuvos nepriklausomybei atsta
tyti; Demokratijos sūkuriuos — 
nepriklausomos Lietuvos svyravi
mas nesurandant sprendimo ir 
nusistatymo ir pagaliau Tarp fa
šizmo ir komunizmo, kur bandy
ta išlaikyti (vidurio kelias tarp 
šių dviejų stambių ideologijų ne
pasiduodant vienai kuriai hege- 

egzistenciją.
Kitas emigracijas žlugdė bėdos, 

neturtas, alkis; mums gi, parado
ksiškai, pavojus gresia nuo mig
dančio gerbūvio, nuo užliūliuojan
čio pertekliaus. Bet mūsų turtai 
tebus dėmė bei nuodėmė, jei jie 
nėra panaudojami tremties mums 
uždedamoms pareigoms. įsidėmė
kime, kad tas, kuris pinigais ima 
galvoti, greit pinigams ims ir gy
venti. Tuo būdu pasiners tame 
veltėdiškame miesčioniškume, ku
ris žudo mūsų talentus, pakerta 
mūsų užsimojimus ir silpnina net 
fizišką mūsų atsparumą. Liūdna, 
jei mūsų gabumus vilgo skausmo 
ašaros, bet dar liūdniau, jei juos 
aptaško pertekliaus taukai. Ko 
mes, laisvėje gyvendami, verti, jei 
tą užmirštame?

Niekas iš mūsų nereikalauja 
to, ko mes negalime duoti, tačiau 
be pasišventimo neapsieis, nes eg- 
zilis visuomet yra sinonimas au
kai.” 

monijai. čia visur A. Smetona tu
rėjo lemiamą žodį ir jo veikla bei 
tiesioginis įsiterpimas buvo isto
rinės reikšmės. Labai svarbūs pa
skutinieji skyreliai — Nepriklau
somybės sutemos ir Tremtinio da
lia, kur autorius vaizduoja Lie
tuvos okupacijos pradžią ir asme
niškai paskutiniuosius A. Smeto
nos metus tremtyje.

Iš to, kas pasakyta, šis veika
las parašytas istorinėje mūsų tau
tos dvasioje laikantis galimai ob
jektyvumo, ir dėl to jis yra isto
rinės reikšmės ir vertės darbas, 
kokių mes labai pasigendame. Tu
rime daug istorinių asmenybių, 
kurios pasuko mūsų tautos istori
ją vienokia ar kitokia linkme, bet 
apie juos išsamesnių veikalų ne
turime. Su džiaugsmu reikia pa
sitikti ir priimti šį veikalą kaip 
vieną iš tų pasigendamųjų.

(L.D.)

ĮSIGYTINOS KNYGOS

Artėjant Vasario 16-jai, ELTA 
suteikia galimybę nemokamai įsi
gyti seniau išleistų knygų lietuvių 
ir kt. kalbomis. Tektų tik apmo
kėti pašto persiuntimo išlaidas. 
Atrodo, žemiau nurodytomis kny
gomis galėtų susidomėti Liet. 
Bendruomenės padaliniai, kt. or
ganizacijos ar paskiri asmenys. 
Prašant prisiųsti knygas, rašyti 
adresu: ELTA, 741 Reutlingen, 
Gratianusstr. 11.

Medicinos progresas. Kairėje matome 14 m. berniuką, ku
riam 1962 m. buvo prisūta dešinė ranka. Dešinėje jis pa
rodomas visai sveikas drauge su kitu likimo draugu, kuriam 
taip pat buvo prisiūta nutraukta ranka. Sėkmingos operaci
jos įvykdytos Amerikoje.

KAZYS BORUTA 60m.
Lietuvoje gyvenančiam rašyto

jui Kaziui Borutai suėjo 60 m. 
amžiaus.

Rašytojas gimęs 1905 m. sausio 
6 d. Marijampolės apskr. 1924 — 
1926 m. Lietuvos universitete ir 
1926 — 1930 m. Vienos universite
te studijavo literatūrą, istoriją, 
filosofiją. Jaunystėje priklausė
studentų socialistų aušrininkų
draugijai. Dėl politinės veiklos
turėjo emigruoti į užsienį ir į Lie
tuvą grįžo 1931 m. Už anksty
vesnį veikimą 1934 m. Boruta bu
vo nuteistas 4 metams sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Jis nebuvo glos
tomas ir Lietuvoje įsigalėjusio so
vietinio režimo — antrosios bol
ševikų okupacijos metu jis buvo

Knygų sąrašas: V. čižiūnas 
“Tautinis auklėjimas šeimoje”, 
J. Jankus “Naktis ant morų”, V. 
Tamulaitis “Sugrįžimas”, Stp. 
Zobarskas “Ganyklų vaikai”, "Per 
šaltį ir vėją” (šios trys — jauni
mui) T.J. Vizgirda “Vilnius — 
The Capital of Lithuania”, dr. J. 
Baltrušaitis “Lithuanian Folk 
Art”, E. Turauską s"Le sort des 
etats baltes” ir EJ. Harrison “Li
thuania’s fight for freedom”. 
Knygų skaičius ribotas. (E) 

nuteistas ir ištremtas į Sibirą. 
Rašytojui teko kentėti tremtyje, 
nors dabar rašoma, kad jis “ne
buvo pasukęs jokiais kitais ke
liais, bet savo likimą buvo susie
jęs su savo krašto ir liaudies gy
venimu”.

Jo eilėraščiai nuo 1924 m. pas
kelbti “Aušrinėje”. Reiškėsi be
letristikoje ir poezijoje. Pirmasis 
eilėraščių rinkinys buvo “A-lo!" 
(1925), toliau sekė “Dainos apie 
svyruojančius gluosnius” (1927), 
“Kryžių Lietuva" (1927 m. ir 
antrą kartą 1940 m.), “Duona 
kasdieninė” (1934), “Eilės ir po
emos” (1938). Kaip prozininkas 
Boruta iškilo “Medinių stebuklų” 
romanu (1939), 1940 m. išėjo 
anksčiau parašytų apsakymų rin
kinys “Saulę ant savo pečių par
nešti išėjo”, tautosakinė kryptis 
pradėta "Baltaragio malūnu” 
(1945, JAV išleista 1952), liau
dies išmintis atskleista pasakų 
rinkinyje “Dangus griūva” ir 
“Jurgio Paketurio klajonėse” 
(1963). Iš Sibiro sugrįžęs Boruta 
vėl kuria — pasirodė dokumentinė 
apysaka “Sunkūs paminklai” 
(1957) ir poezijos rinktinė “Su
versti arimai” (1964). “Sunkūs 
paminklai”, kuriuose ir A. Venc
lova nerado stiliaus puošmenų, 
buvo Borutos duoklė režimui, nes 
apysakoje buvęs parodytas “lietu
viškojo nacionalizmo kraugerišku
mas”.

Talentingas rašytojas yra ir 
daugelio knygų vertėjas (Ibsenas, 
Schileris, Tolstojus ir kt.), be to 
yra rašęs ir kelionės įspūdžius 
(1938 — 39). Pažymėtina, kad 
patys stiprieji Borutos kūriniai 
parašyti priešsovįetiniame laik
metyje ar karo metu.

Boruta dabar pristatomas kaip 
pažangios kultūros kūrėjas, kaip 
ilgametis “klerikalų ir tautininkų 
priešas” ir — kaip nuolatinis 
maištininkas. Ar ne todėl jis bu
vo ištremtas į Sibirą? (E)

W. Churchilliui mirus jo pager
bimui penkiuose kraštuose įsteig
tas velionies vardo fondas (Wins
ton Churchill Memorial Trust), 
iš kurio bus skiriamos stipendijos 
studijuojančiam jaunimui. To
kius fondus įsteigė Britanija, Ka
nada, Australija, N. Zelandija ir 
Amerikos Jungtinės Valstybės.

SALLY SALMINEN

KATRYNA
VERTĖ M. MIKALIŪNAS

(Tęsinys)

Pilnos Katrynos krūtys aukštai kilnojosi, di
delės ašaros krito ant antklodės. Johanas nuste
bęs žiūrėjo į ją. Katryna pažvelgė į lopšyje mie
gantį kūdikį ir karštai sušuko:

— Pagalvok, Johanai, jei tu ir aš numirtume 
ir mūsų vaikas liktų aštuonerių ar devynerių metų, 
ir Nordkvistas jį paimtų samdiniu, ir jam reikėtų 
čia vienam miegoti, kai aplinkui staugia vilkai, ir 
niekas juo nepasirūpintų.

— Tikėsimės, kad...
— Tikėsimės! Aš esu įsitikinusi, kad ir tavo 

motina tikėjosi, o kas iš to išėjo? Ne, mums, vai
ko tėvams, reikia rūpintis, kad padėtis pagerėtų 
tiek, jog beširdžiai plėšikai negalėtų panašiai elgtis 
su mažais vaikais. Argi tu niekuomet nejutai no
ro pasidaryti revoliucionieriumi, kovoti?

— Ne, beveik, kad ne...
— Bet aš, taip! — ji paėmė nubudusį kūdi

kį iš lopšio, prispaudė jį prie krūtinės ir grasmiai 
sušuko:

— Tegu jie pasisaugo!
Johanas negalėjo nieko į tai atsakyti. Užsi

dėjęs kepurę jis išėjo.
ATGAL I DARBĄ

Katryna pirmą kartą po penkių savaičių buvo 
atsikėlusi. Pas ją atėjo Nordkvistas.

— Aa, mergiote, aš matau, tu vėl ant kojų. 
Tai gerai. Aš noriu, kad tu mano moterims pa
dėtum kepti duoną laivams. Gali ateiti jau ir 
šiandien.

Katryna dvejojo.
— Bet, aš nežinau, ar bus gerai, jei aš taip 

anksti pradėsiu. Be to, aš turiu kūdikį.
Kapitonas garsiai nusijuokė.
— Tai tau nebus pavojinga, Katryna. Esi 

gi tokia stambi ir tvirta. Elza Bakman jau į ket
virtą dieną rišo pėdus lauke. Vaiką gali nunešti 
pas kaimynus. Betos vaikai prižiūrės jį.

Ir Katryna sutiko. Ji įvyniojo kūdikį skrais- 

tėn ir nunešė pas Betą; jos vyresnieji vaikai buvo 
įgudę prižiūrėti mažus vaikus. Jos vaikas, kurį 
ji pavadino Einaru, buvo sveikas kūdikis ir dides
niąją savo gyvenimo dalį miegojo. Jo maitinimas 
nesudarė sunkumų, nes jis mito ir augo vien mo
tinos pienu, nereikalaudamas nieko kito.

Johanas pradėjo dirbti laive, stovėjusiame 
Botvikene. Gan didokas laivynas, per žiemą iš
stovėjęs ant inkaro uoste, ruošėsi išplaukti. Kas
dien iš visų pusių atvykdavo jūrininkų, ir sala pa
budo naujam gyvenimui. Atvyko daug senų jūros 
vilkų nuo Turku Šerų, atvyko daug ir tokių sau
sumos žiurkių iš šiaurės, kurie dar nebuvo matę 
laivų ligi to laiko, kol mažas garlaiviukas neatvežė 
jų į Akvenanmaa, linksmybių ir nuotykių angon. 
Kaip ir visuomet, Nordkvisto krautuvė buvo nuo
latinė vyrų susirinkimų vieta, ir tenai Katryna 
matė daug jaunų, vilkinčių paprastais ir vargin
gais drabužiais berniokų, sukėlusių joje motiniškus 
jausmus. Daugelis jų kalbėjo tiktai suomiškai ir 
mėgino susikalbėti su kitais ženklais ir iškraipyta 
švedų kalba. Tarpais ji nugirsdavo savo tarmę, 
nuo kurios jai širdis nustodavo plakusi iš džiaugs
mo ir dėl baimės, kad koks pažįstamas nepatirtų 
jos pažeminimo.

Svetimi jūrininkai įdiegė miestelio merginų 
gyveniman lauktą atmainą. Pavasario naktimis 
jaunimas šokdavo už kluonų ir lygiose uolose. 
Armonikos ir smuiko garsai sklido nakties tyloje.

Nordkvisto krautuvės tarnautojas Janne dirbo 
dieną ir naktį, aprūpindamas laivus maistu. Tik 
ką paskerstus galvijus, nuo kurių dar varvėjo šil
tas kraujas, nešė krautuvėn sverti ir siuntė Bot- 
vikenan. Ten pat siuntė ir didžiulius gabalus sū
dytų lašinių, statines sviesto, uogienės ir maišus 
su žirniais ir bulvėmis. O į Botvikeną buvo siun
čiama ir sausa rūgšti duona, kurią moterys per 
kelias savaites kepė. Kapitonas Nordkvistas gau
davo dvigubą pelną iš tų laivų, kurių daliniu savi

ninku buvo.
Bet po truputį šis kunkuliuojąs gyvenimas ap

rimo. Vienas laivas po kito kėlė inkarus ir plaukė 
iš įlankos atviron jūron. Ir vėl kavalierių šokiams 
pristigo.

Gegužės pradžioje išplaukė ir Johanas. Jis ir 
šiais metais plaukė “Frida”. Katryna su vaiku 
ant rankų stovėjo prie lango žiūrėdama į Johaną, 
kuris užsimetęs maišą ant pečių krypuodamas lei
dosi pakalnėn. Ir ji pajuto, kad to žmogaus trūks
ta, — pajuto labiau, nei tikėjosi. Pirmas dienas, 
vyrui išvykus, jai atrodė namie perdaug tylu, nes 
nebesigirdėjo jo linksmo dainavimo ir nuolatinio 
švilpavimo, ir vien tiktai senas sieninis laikrodis 
kalė, it kūjis. Ji džiaugdavosi, kai vaikas savo 
krykštavimu drumsdavo tylą.

Pavasaris ir vasara greit prabėgo, bedirbant 
įvairius sunkius laukų darbus. Katryna, kaip ir 
anksčiau, dirbo pas ūkininkus už tą mažą atlygini
mą, kurį ūkininkai mokėjo. Vasarai įpusėjus ir 
\aikui paaugėjus, ji nešdavosi jį drauge su savim 
į laukus kiekvienąkart, kai tik būdavo galima. Jai 
gaila buvo Betos mergaičių, kurios niekuomet ne
buvo laisvos, kaip kad kiti vaikai, bet visuomet 
buvo pririštos prie mažųjų brolių ir seserų. Skur
das ir vargas, tarytum kokia šmėkla, jau beldėsi 
į Betos duris. Vaikai buvo sunykę, jų akutės 
įdubusios ir jie dėl amžino pusbadžiu gyvenimo pa
sidarė godūs, kaip žvėriukai. Pati Beta virto tikra 
giltine. Ji vaikščiojo vis labiau sulinkusi ir dėl 
mažiausios priežasties kosėdavo. Vyresniosioms 
mergaitėms jau teko eiti iš namų samdinėmis.

Vasaros pradžioje Katryna gavo iš Johano ke
lias markes, kurias jis jai atsiuntė per “Fridos” 
kapitoną. Paskui ji vėl nieko nebegirdėjo apie 
vyrą. Bet šią vasarą ji jau geriau nusimanė apie 
tai, kur jis galėjo būti ir atidžiai klausydavosi ka
pitono Nordkvisto pranešimų apie laivų buvimo vie
tas. šiaipgi visos Katrynos mintys krypdavo vien 
į vaiką. Be džiaugsmo turėti kūdikį, kuris augo 
sveikas ir gražus, ji dar turėjo kitą džiaugsmą — 
jausti, jog jokios aukos ir joks darbas jai nebai
sus, kai tai daroma kūdikio gerovei. Bet dažnai 
ją apimdavo pyktis, — pyktis dėl vaiko likimo. Ji 
žinojo: vaikui augant didės ir jo reikalavimai, ir 
juo labiau gniauš į jį savo nagus skurdas.

•
Vieną gražią saulėtą dieną, rudeniop, Katry

na drauge su Nordkvisto darbininkais kirto žabus 

čeringšere. Pradžioje jie nukirto vešlius alksnius 
iš Torso pusės, o paskui perėjo į kitą Šero kraštą. 
Tenai irgi augo žilvičių ir alksnių miškas, ir dar
bas ėjo sparčiai. Vyrai, sulipę į didelius medžius 
kapojo šakas taip smarkiai, kad jų kirvių dūžiai 
aidėjo toli miške. Protarpiais jie iškišdavo savo 
prakaituotus veidus pro šakas ir šūkteldavo kokį 
juoką moterims, kurios stovėjo apačioje kapoda- 
mos žabus į trumpus gabalus ir rišdamos į glėbe- 
liukus. Nuo kapojamų alksnių sklido gajus kva
pas, o vasaros oras buvo skaidrus kaip šaltinio 
vanduo. Tolumoje, pro medžius, buvo matyti 
saulėje spindinti jūra.

Perpietės metu Katryna drauge su viena mer
gina nuėjo pasivaikščioti pajūriu. Jos stebėjosi 
įvairiaspalviais ir jūros bangų aptekintais ir kran- 
tan išskalautais akmenėliais ir rinkos juos, kad 
parsineštų namo pagražinti jais savo namų slenks
čius ir židinius. Staiga mergina sustojo ir nurodė 
kiek tolėliau nuo jų gulintį krante baltą daiktą.

— Kaip manai, kas tai galėtų būti? — pa
klausė ji.

Katryna prisimerkusi pažiūrėjo, bet negalėjo 
pažinti.

— Nežinau, bet eime, pasižiūrėsim, — pasiū
lė ji.

Nuėjo. Mažas kranto nelygumas užstojo joms 
tą baltą daiktą, ir jos nematė jo tol, kol priėjo tą 
nelygumą. Abi, it įbestos, sustojo. Lygioje uolo
je, spindėdami saulėje, bangų švariai nuplauti 
gulėjo žmogaus griaučiai.

— Viešpatie! — riktelėjo mergina.
— Žmogus! — sušnibždėjo Katryna.
— Kas nors bus prigėręs, — samprotavo ant

roji.
— Bus geriau, jei mes tai pasakysim kitiems, 

— patarė Katryna, ir jiedvi atsisukusios nuėjo 
miškan. Jaunesnioji neramiai žvalgėsi aplinkui 
ir spaudėsi prie Katrynos. Kai jos papasakojo 
apie radinį, visi nuskubėjo krantam Pasigirdo 
balsų sąmyšis:

— Žmogaus griaučiai!
— U, kaip baisu!
— Kaip manot, kas tai galėtų būti?
— šit šiokios tokios batų liekanos.
Vienas vyriškių apžiūrėjo griaučius ir net ne

pabūgo pasilenkęs paimti batų likučius.
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MOŠŲ PASTOGĖ 1965 m. vasario 8 į

l-sis PASAULINIS KARAS
Pernai suėjo 50 metų, kai 

prasidėjo pirmasis pasaulinis ka
ras. Jis tęsėsi ilgiau kaip 4 me
tus ir savo veiksmais žymiai pa
keitė Europos žemėlapi. Kaiku- 
rios valstybės visiškai pranyko, o 
kitos naujai atsikūrė. J tų nau
jai atsikūrusių valstybių skaičių 
jėjo ir mūsų tėvynė Lietuva.

Jeigu žvilgterėsime į prieškari
nę politinę padėti, tai pamatysi
me, kad karas jau buvo visiškai 
pribrendęs. Tarpusavyje rungty
niavo dvi stiprios srovės: slaviz
mas ir germanizmas. Abi tos 
srovės stengėsi įsigalėti Europoje 
ir savo veiksmus buvo pasiruošu
sios paremti ginklu. Reikėjo tik 
mažos kibirkštėlės, kad tie gink
lai pradėtų veikti. Ir štai ta ma
žutė kibirkštėlė, iš kurios užsi
liepsnojo didysis karas.

1914 m. birželio 28 d., sekma
dienį, serbas gimnazistas Gavrilo 
Prinzep Sarajevo mieste, Bosni
joj, trimis pistoleto šūviais nu
kauna Austro — Vengrijos sosto 
įpėdinį Pranciškų Ferdinandų ir 
jo žmonų. Na, ir pradėjo skrai
dyti protesto notos, ultimatumai, 
mobilizacijų įsakymai, ir paga
liau rugpiūčio 1 d. prabilo gink
lai.

Lietuva tuomet buvo carinės 
Rusijos okupuota. Rusijos caras 
Nikalojus II ilgų laikų delsė 
skelbti visuotinę mobilizacijų, nes 
jį buvo labai paveikę Rasputino 
pranašavimai, kuris skelbė, kad 
jeigu Rusija įsijungs j karų, tai 
jų ištiks tragiškos nelaimės. įsi
dėmėtina, kad birželio 28 d. žuvo 
ne tik Austrijos sosto įpėdinis 
Pranciškus Ferdinandas, bet tų 
pat dienų Sibire, Pokrowskoje 
kaime, nuo Kionjos Gussewos 
ranka pavartoto peilio smūgio 
krito ir Rasputinas. Bet silpnos 
moteriškos rankos pavartotas pei
lis neatnešė Rasputinui mirties. 
Pasveikęs greitai skubėjo į Pet
rapilį, bet, deja, pavėlavo. Jau 
vyko visuotinė mobilizacija ir bu
vo paskelbtas karas. Įširdęs pra
keiksmais keikė tų moterį, kuri 
jam suvarė peilį į krūtinę, ir pra
garo kančioms pasmerkė tuos ge- 

'nerolus, kurie privertė carų pas
kelbti visuotinę mobilizacijų. Ru
sijoje mobilizacijos įsakymui 
vykdyti telegrafo aparatai su
tarškėjo liepos 30 d., 6,15 vai. va
karo. Sekančių dienų jau vyko 
mobilizacijos veiksmai. Mobili
zacija palietė apie 15 milijonų 
vyrų.

’ Vokietija, pradėdama puolimų, 
stipriausias kariuomenės jėgas 
pasiuntė į Prancūzijos ir Belgijos 
frontus. Rytprūsiams ginti buvo 

palikti 1,2,17 ir 20 korpusai, dau
giausia sudaryti iš pašauktųjų at
sarginių ir karinių organizacijų 
narių, kas sudarė maždaug 250. 
000 vyrų. O Rytprūsiams pulti 
rusai Lietuvoje sukoncentravo 
apie 400.000 vyrų armijų. Jos 
vyriausiu vadu buvo paskirtas 
kavalerijos gen. Rennenkampfas. 
Rugpiūčio 3 d. Klaipėdos pasie
nyje jau įvyko pirmasis kazokų 
susirėmimas su vokiečiais. Prieš 
pradedant karo veiksmus, rusų 
armija pasidalijo į dvi žygio ko
lonas. Dešinioji kolona, vado
vaujama paties Rennenkampfo, 
pradėjo žygį nuo Kauno, Nemuno 
linija. Ji gavo uždavinį pulti 
Gumbinę, Įsrutį ir užimti Kara
liaučių. Kairioji kolona, vado
vaujama gen. Samsonovo, pradė
jo žygį iš Gardino. Jai buvo įsa
kyta pulti Lyckų, Loedzenų, Al- 
lenšteinų ir užimti Dancigu. Iki 
rugpiūčio mėnesio pabaigos rusai 
užėmė didelę dalį Rytprūsių ir 
priartėjo prie tvirtovių linijos: 
Thorno, Graudenso, Karaliau
čiaus ir k. Kilo panika. Vokie
čių kariuomenės dalis sulindo į 
fortus, o kita pasitraukė už tvir
tovių linijos. Žmonės, palikę visų 
turtų, skubiai traukėsi j Vokieti-

DARBO PLANAVIMAS IR
Sovietijoje jau sudaromi nau

jojo penkmečio (1966 — 1970) 
planai. Jie liečia ir Vakarų ūkio 
rajonų, sovietų spaudos pastaruo
ju metu vis dažniau vadinamų 
Pabaltijo rajonu. Jį sudaro Esti
ja, Latvija, Lietuva ir Karaliau
čiaus (dabar vadinamo Kalinin
gradu) sritis. Darbo jėgos klau
simas yra sudėtinė planavimo da
lis. To rajono planavimo taryba 
pavedė specialiai komisijai pa
ruošti pasiūlymus ir vienas komi
sijos narių, latvis, kai kuriuos 
duomenis paskelbė. Tai B. Mez- 
gailio parengtas darbas, paskelb
tas Latvijos Mokslų akademijos 
darbų serijoje. Čia pateikiami 
kai kurie duomenys apie darbo 
jėgų Pabaltijy. Nors planavimai 
numatyti dar Chruščiovo valdymo 
laikmečiu, tačiau principe jų teks 
laikytis ir naujiesiems Kremliaus 
valdovams.

Minėtame rajone bendras gy
ventojų skaičius siekia 7 mil. Jų 
pusė gyvena Lietuvoje (41,4 
proc.) ir Karaliaučiaus srityje 
(9,5 proc.), kita pusė — Latvijo
je (31,4 proc.) ir Estijoje (17,9 
proc.). Visame rajone vienam 

jos gilumų. O rusai užėmę viskų 
naikino, kambarių įrengimus ir 
baldus daužė šautuvų buožėmis, 
kapojo kardais. Ypač kazokai be 
pasigailėjimo viskų naikino. Tuo 
skaudžiu momentu Rytprūsiuose 
esančiai vokiečių kariuomenei 
pradėjo vadovauti žymus genero
las Hindenburgas. Jis tuoj suda
rė puolimo planus ir Samsonovo 
armijai kirto mirtinų smūgį. Be
veik visa armija krito Tannen- 
bergo kautynių laukuose ir Mo
zūrų ežerų pelkėse. Vokiečiai di
džiavosi, kad tai buvo atsilygini
mas už 1410 m. pralaimėtas Žal
girio kautynes, kurioms vadova
vo Vytautas Didysis, šios trium- 
fališkos pergalės pasižiūrėti į 
frontų atvyko net pats kaizeris 
Vilhelmas II. O Rennenkampfas 
su savo armijos likučiais ginamų
jų kautynių priedangoje pasi
traukė į Lietuvų.

Prasidėjus rusų-jvokiečių .'kau
tynėms, pirmieji sviediniai su
drebino Lietuvos žemę. Ir mūsų 
tėvynė atsidūrė dviejų kariau
jančių valstybių vidury. Prasidė
jus karui, du kartus dalį Lietuvos 
nusiaubė vokiečių ir rusų kariuo
menės. 1915 m. pradžioje fron
tas įsitvirtino Lietuvoje, ir visas 

kvadr. kilometrui vidutiniškai ati
tenka 36,8 gyventojai, iš jų — 
Lietuvoje 44,1, Karaliaučiaus sri
tyje — 42,7, Latvijoje — 34,3 ir 
Estijoje — 27,6 gyventojai.

Žymus veiksnys planavime, tai 
darbo jėgos natūralus prieauglis, 
čia vėl skirtumai: kai Lietuvoje 
ir Karaliaučiaus srityje natūralus 
gyventojų prieauglis sudaro di
džiųjų darbo jėgos dalį, tai Esti
joje ir Latvijoje darbo jėgų dau
giausia sudarė atvykėliai iš kitur.

Latvijoje palskelbto referato 
autorius ir jo duomenys verčia 
spėti, kad siekiama vienodesnės 
visų Pabaltijo rajono sričių vys
tymosi raidos ir kad norima išly
ginti kai kuriuos skirtingumus. 
Tačiau ir čia tenka susidurti su 
kai kuriomis sųlygomis. Pvz. Lie
tuvoje palankesnės sųlygos žemės 
ūkiui, o tai jau pateisina žemės 
ūkiui teikiamų pirmenybę. Kituo
se Pabaltijo kraštuose, palyginus 
su Lietuva, sųlygos pramonei šiek 
tiek palankesnės (daug uostų ir 
degamasis skalūnas Estijoje). Iš 
kitos pusės, visa Pabaltijo pramo
nė, be kelių išimčių, naudojasi iš 
kitur atgabentomis žaliavomis — 

Lietuvos ir Vokietijos pasienio 
ruožas pasidarė kovų ir susirė
mimų vieta.
, Kauno fortus gynė iš atsargi
nių suformuotos apsaugos kuo
pos. Joms vadovavo kavalerijos 
generolas Grigorjevas. Tvirtovės 
komendantas, matydamas, kad 
prieš vokiečius negalės atsilaiky
ti, be didelių kautynių Kaunu 
atidavė vokiečiams. 1915 m. rug
pjūčio 16-17 dienomis vokiečiai 
užėmė Kaunu. O rugsėjo 18 d. 
užėmė Vilnių, ir bematant visa 
Lietuva atsidūrė vokiškojo oku
panto valdžioje. Tenka priminti, 
kad pirmojo karo eigoje vokiečių 
okupacija buvo žymiai žiauresnė, 
negu 1941-44 metais.

Karo pabaigoje Vokietija į Ru- 
sijų įvežė Leninų, o Anglija — 
Trockį. Revoliucijos bangos stip
riai supurtė visų Rusijų ir nuver
tė nuo sosto carų Nikalojų II, 
kurį vėliau su visa šeima sušaudė. 
Kilusi revoliucija Vokietijoje pa
šalino nuo sosto kaizerį Vilhelmų 
II, kuris pabėgo į Olandijų. Vo
kiečiai, revoliucijos bangų palies
ti, tik trumpų laikų patriukšma
vo ir vėl griebėsi kūrybinio dar
bo. O Rusijoje revoliucija tęsėsi 
dešimtimis metų, sunaikino visus 
krašto turtus, pramonę ir išžudė, 
o vėliau badu numarino milijo
nus nekaltų žmonių. Ir tos rusų 
revoliucijos rezultatai buvo tokie

RUSINIMAS
šiuo atžvilgiu skirtumų nesama.

Pramonės vystymasis, teigiama, 
žymiai priklauso nuo darbo pajė
gos. Dėl aukščiau minėtų sųlygų 
čia Lietuvai teikiama pirmenybė 
ir numatoma, kad pramonės pajė
gumui pakilti daugiausia vilčių 
esama Lietuvoje. Pagal planuo
tojus, iš žemės ūkio ir viešosios 
tarnybos į Lietuvos pramonę esu 
įmanoma įliedinti apie 200.000 as
menų (? — E.). Bet tai neleng
vas uždavinys, nes kai žemės ūkio 
darbininkai būtų perkeliami į pra
monę, tuo pačiu metu juk reika
laujama didinti ir žemės ūkio ga
mybų. Esama ir kitų sunkumų: 
kolchozininkai vargiai tinka mo
derniai pramonei, tad čia neišven
giama plataus masto apmokymo 
programa.

Latvijoje ir Estijoje esama dar 
mažiau galimybių žemės ūkyje 
dirbančius perkelti į pramonę. 
Ten siekiama žemės ūkyje nuolat 
dirbančiųjų skaičių kiek sumažin
ti ir jį apriboti 25 — 27 proc. 
Tuose kraštuose norima darbo jė
gos ieškoti mažesniuose miestuose, 
tuo tarpu kai pramonė daugiausia 
sutelkta didesniuose miestuose

INDONEZIJA TURĖS
A-BOMBĄ

Indonezijos karinės viršūnės pa
siskelbė, kad dar šių metų pabai
goje Indonezija išbandys savos 
gamybos atominę bombų. Esu, 
šioje srityje dirba įkinkyti apie 
200 Indonezų mokslininkų. Be 
abejo čia nemažai prisideda ir 
raudonoji Kinija, kuri pareiškė, 
kad pasitraukus iš UNO Indone
zijai, ir ji pati net kviečiama ne
sutiktų įstoti į UNO.

skaudūs, kad Rusija dar ir šian
dien nepajėgia pradėti normaliai 
gyventi.

Pirmojo karo paliaubos buvo 
pasirašytos 1918 m. lapkričio 11 
d. Įsidėmėtina, kad tų dienų bu
vo sudarytas ir pirmasis Lietuvos 
ministerių kabinetas. Pagal susi
tarimų, vokiečiai iš Lietuvos tu
rėjo išeiti iki 1919 m. lapkričio 
14 d. Bet dauguma iš jų atsisakė 
grįžti į Vokietijų ir sudarė Ber- 
monto armijų. Jie norėjo pa
vergti Lietuvų ir jų valdyti. Pa
galiau tik ties . Radviliškiu gavę 
nuo lietuvių gerokai į kailį, 1919 
m. pabaigoje pasitraukė iš Lietu
vos.

V. Vytenieti* (E.L.)

(pvz. Rygoje sutelkta 68 proc. vi
so krašto pramonės, estų Taline 
— 40 proc.). Galvojama net ir 
apie latvių bei esčių šeimininkių 
įjungimų į pramonę...

Atrodo, kad patys planuotojai 
nėra įsitikinę, jog Latvijoje ir 
Estijoje pavyktų rasti pakanka
mai darbo jėgos pramonei. Tad 
ir toliau lemiamuoju veiksniu čia 
bus kitų respublikų darbininkai, 
tiksliau tariant — atvykę rusai ir 
kt. Žinoma, tuos darbininkus vi
lioja didesnis uždarbis Pabaltijy.

Dėl rusų darbininkų Pabaltijy 
dar laukiama galutinio sprendi
mo. Tu tarpu planuotojai prėjo 
išvados, kad būtų įmanoma dar
bo jėgos perteklių Lietuvos že
mės ūkyje perkelti į Estijos ir 
Latvijos pramones. Pokario me
tais į Latvi jų jau buvo persikėlę 
10.000 lietuvių. Žinoma, klausi
mas, ar Lietuvoje būtų palankiai 
žiūrima į tokio pobūdžio gyven
tojų perkėlimus, juo labiau, kad 
lietuviai gal būti kilnojami ir į 
Karaliaučiaus sritį. Greičiausia, 
naujame penkmety turės dar la
biau padidėti rusų darbininkų 
invazijų į Estijos ir Latvijos pra
monę. ■'

Turint galvoje planuojamų pra
monės spartinimų, tos rusų ir ki
tų tautybių darbininkų infiltra
cijos neteks išvengti ir Lietuvai.
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dabar jau gaunamas ir 
Australijoje.

Sydnejuje reikalaukite pas
M. PETRONI 

152 Liverpool Rd., Enfield 
Tel. 74 5727

Pagal išęivijoje padarytus apskai
čiavimus darbo jėgos paklausa 
iki 1980 m. vidutiniškai turėtų 
didėti 32.500 asmenų per metus, 
kai tuo tarpu natūralus jos prie
auglis tesudarys apie 11.000 as
menų per metus. Tad išeina, kad 
nepriteklius — 21.500 darbininkų 
ir tarnautojų per metus turės 
būti užpildytas iš kur kitur. Be
lieka tik darbo jėgos migracija 
į Lietuvų iš kitų Sovietijos res
publikų. Tuo būdu centro valdžia j 
Maskvoje pasirūpintų perkeldin-i 
ti ir įkurdinti Lietuvoje apie 
322.500 (1965-1980 m. laikotarpy, 
skaičiuojant po 21.500 per metus) 
svetimųjų. Tokia svetimo elemen
to infiltracija, suprantama, žy
miai pakeistų nacionalinę Lietu
vos struktūrų ir aplinkų. Paga
liau, Maskvos išskaičiavimai, ver
čių dideliu tempu pramoninti Lie
tuvų, kai net viršijami darbo re
zervai, yra grynai politinio po
būdžio, juo labiau, kad pačiai Ru
sijos Fed. respublikai, vykdant
numatytus pramonės vystymo
planus, jau trūksta darbininkų.

' /

KATRYNA
(Atkelta iš psl. 3)

— Šituos batus aš pažįstu. Jie Arvido Ander- 
ssono! Prisimenu, kad paskutinį sykį mane su
tikęs jis skundėsi pametęs pasagėlę, ir mes abu 
apžiūrėjom. Žiūrėkit, čia prie piršto būta lopelio.

— Gal ir tavo teisybė. Jis tikriausiai nusken
do po ledu Torso įlankoje. *

— Taigi, kaip gyvenime atsitinka...
— Kų gi Beta pasakys?
— Geriausia būtų, kad ji šia vaizdo nematytų.
— Taip, taip būtų geriausia.

I 1
šviesi saulėta diena baigėsi niūriai. Kažin 

kokia didelė ir baisi žmogaus gyvenimo tragedija 
užgulė pasaulį, slopino garsus, tildė juokų. Dar
bas buvo tęsiamas tyloje.

Vienas vyrų, pasiėmęs valtį, dar prieš darbo 
pabaigų nusiyrė namo. Jis papasakojo apie įvykį 
kapitonui Nordkvistui ir davė žinių Betai. Pasiė
męs iš krautuvės tuščių dėžę, vėl grįžo salon. Bal
tus kaulus atsargiai sudėjo dėžėn ir apdengė egli- 
šakiais. Grįžtant namo, didelė dėžė stovinti val
ties pirmagalyje traukė j save visų dėmėsį ir min
tis. Jie galvojo:

Koks tikslas gyvenimo, — gyvenimo, kuris 
yra vien darbu, diena po dienos, nuo aušros iki 
aušros, jei po to.viso — mirtis? Gyvenimas toks 
trumpas, o mirtis amžina. Nesvarbu, ar bus ban
doma padaryti tų gyvenimų linksmų ir laimingų, 
ir stengianjasi susikurti žemėje ramų gyvenimų. 
Kų gero pasiekė gyvenime tas darbininkas, kurio 
kaulai buvo dabar šitoje dėžėje? Jo gyvenimas 
buvo viena ištisa darbo diena, bet nei jis pats nei 
jo vaikai, nei jo draugai per tai nepasiekė nieko 
gero. Visos jo pastangos buvo bergždžios. Tie 
javai, kuriuos jis sėjo, tie vaisiai, kuriuos jis rinko 
— viskas buvo duodama stalan, nuo kurio valgė 
kiti, svetimi. Jis niekuomet negalėjo suspiesti savo 
šeimų ir draugus pabaigtuvių šventei, kur visi 
gertų ir valgytų kiek norėdami. Ta diena, kurių 
jo draugai surado baltus kaulus, ta diena bus jo 

pabaigtuvės, — pabaigtuvės jo vargingo gyvenimo. 
Tiktai tų dienų baigsis jo sunki žemės kelionė. 
Ar tikrai ta diena atėjd? — galvojo vyrai ir mo
terys, besiirdami valtimi į tolimų krantų.

Beta neturėjo lėšų šermenims kelti. Dėžę nu
nešė į kapus, o atėjęs pastorius perskaitė tam tik
rų tekstų iš Evangelijos. Nevertėjo šaukti zakris
tijono velioniui, kuris jau taip seniai buvo miręs. 
O vargšė moteris turėjo dabar kapų, kurį galėjo 
apsėti gėlėmis ir prie kurio galėjo apraudoti savo 
darbo draugų.

*
Diena dienon baigėsi antroji vasaros pusė ir 

ruduo. Netrukus Botvikenan ėmė grįžti laivai, 
trobelėse nušvito džiaugsmas ir linksmybė, kai 
mylimi vyrai ir sūnūs pradėjo grįžti iš audringos 
rudens jūros su lauktuvėmis ir dovanomis. Grį
žusieji kapitonai kėlė laivų savininkams ir gimi
nėms vaišes, kuriose būdavo dalinamas pelnas, 
gautas vasaros kelionėse.

Johanas grįžo linksmas ir nerūpestingas kaip 
ir visuomet. Jis susitaupė iš vasaros uždarbio ke
lias markes ir pats jas atidavė Katrynai. Vėliau 
jis nekaltu veidu prašinėjo kelių penni “vaikėzui 
saldainių nupirkti”. Katryna duodavo jam po porų 
penni. Ji gerai žinojo, jog, kol jis prieis ligi na
mų saldainiai bus jau sučiulpti, ir, jos manymu, 
vyras geriau darytų, jei nesidangstytų tuo mažu 
melu. Ji mielai leido jam šių nekaltų pramogų 
galvodama, kad tai yra žymiai geriau nei kad jis 
pirktųsi taboka, kaip kad kiti vyrai.

Katryna, Johanas ir vaikas, vieni trys at
šventė Kalėdas savo mažame namelyje. Stebuklin
goji atmaina, kurių tas aštuonių mėnesių kūdikis 
įnešė mažon trobelėn, papuošė aplinkines uolas ir 
padarė Johanui Kalėdų šventes tokias, kokių jam 
dar nebuvo tekę gyvenime pergyventi, o Katrynai 
palengvino jos ilgesį tėvų namų šiaurėje, ilgesį 
vaikystės ir linksmų švenčių.

Jau trečių Kalėdų dienų kaimynai pradėjo 
lankyti trobelėje vienas antrų. Ir be paliovos buvo 
geriama kava, ar tai raudoname žvejo namelyje 
prie Botvikeno, ar samdinio trobelėje. Kiekvienas 
namas iš eilės kvietėsi kaimynus, kad pavaišintų 
kavos puodeliu, balta duona ir vienu “pipirninku”. 

Kaimuose buvo linksma; vos prašvitus galima bu
vę vilktis šventadieniniais rūbais ir eiti į kokį 
šiltų namų, kur stovėjo papuošta eglaitė, kvepėjo 
dideliuose, iššveistuose puoduose kava; gerti, val
gyti ir klausytis pasakojimų apie praėjusios va
saros nuotykius jūroje.

Pavasarį Johanas vėl išplaukė “Frida”, ir 
Katrynos trečioji vasara ant Ahvenanmaa praėjo 
taip pat, kaip ir dvi pirmutiniosios. Jos vaikutis 
jau vaikščiojo, ir Katryna imdavosi jį su savim į 
visus darbus. Vaikas augo tvirtas ir gražus, ir ji 
buvo dėkinga kiekvienai dienai, kuri patvirtindavo

JŪROS TURTAI Paruošė Verut

Povandeninis “namas” — Ke
turi Amerikos narai (“akvanau
tai”) neseniai išbuvo po vande
niu 10 dienų 192 pėdų gilumoje 
Atlanto vandenyne netoli Ber
muda salų. Jie gyveno vandeny
no dugne plieninėje kapsulėje, 
kvėpuodami deguonies, nitroge- 
no ir helijaus mišiniu. Nežiūrint 

didelio spaudimo jie galėjo išei
ti iš savo kapsulės ir į jų grįž
davo tik pailsėti, valgyti ir mie
goti. Tai buvo vienas bandymų 
numatytoje programoje tytrinėti 
ir pažinti vandenyno gelmes ir 
dugnų.

Jūra yra milžiniškas pasaulio 
turtų sandėlis. Ji turtinga vande

jos nuomonę, jog jai dar nereikia laukti antro kū
dikio. Kol ji buvo sveika ir galėjo vaikui dirbti, 
kol jai nereikėjo dalinti duonos trupinių kelioms 
burnoms, — viskas buvo gerai. Ji gerai matė iš 
kaimynų gyvenimo, koks vargas viešpatavo na
muose, kuriuose buvo daug vaikų. Kų padėdavo 
tai, kad Beta neatitiesdama nugaros dirbo dienas 
ir naktis, kai duonos kepalas ar kurpaičių pora 
buvo tiktai lašas jų skurdo jūroje. Dėl to Katryna 
laimino kiekvienų dienų, kurių jos vaikas prabūda
vo vienas. Ji žinojo, jog tai turės naudingos įta
kos visam jo būsimam gyvenimui.

(Bus daugiau)

nų gyviais, augalais ir chemika
lais. Pasaulis, kaskart vis tirštė- 
damas gyventojų skaičiumi, vis 
labiau ir labiau reikalingas van-- 
denyno turtų, kurie iki šiolei dar: 
nėra išnaudoti.

■ ‘ 1
(Bus daugiau)
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KREPŠINIO PRIEAUGLIS
Penkioliktosios Sporto šventės 

metu pravestose jaunių berniukų 
ir mergaičių pirmenybėse buvo 
egzaminuojamas mūsų atžalynas, 
kur paaiškėjo, kurie klubai dir
bo rimčiau su jaunaisiais.

Berniukų grupėje jaunių pir
menybėse dalyvavo Adelaidės, 
Geelongo ir Melbourne jauniai ir 
žaidynėse pasirodė nugalėtojais 
adelaidiškiai, įveikę Geelongo Vy
tį 86:30 (13:5). Taškus Adelai
dei pelnė: P. Kanasl2, J. Jaunu
tis 7, A. Radzevičius 7. Geelon- 
gui — V. Brazdžionis 12, V. Če- 
rekavičius 8.

Visai kitaip Adelaidės jauniai 
pasirodė prieš Melbourne Varpų 
ir pergalę iškovojo tik paskuti
nėse minutėse. Pirmas kėlinys 
baigėsi 9:14 Melbourne naudai, o 
antro kėlinio pradžioje varpiečiai 
pirmavo net 20:11, tačiau R. 
Daugalio treniruoti jauniai tre
čio ketvirčio pabaigoje rezultatų 
sušvelnino 22:21. Trim minutėm 
iki pabaigos Varpas dar pirmau
ja 26:25, bet po to iniciatyvų per
ima Adelaidės berniukai ir pel
nytai laimi 30:26 santykiu.

Adelaidės jauniai veda apgal
votų žaidimų ir matosi aiški pa
žanga. Jonas (junjoras) Jaunu
tis žaidimo dirigentas kritiškais 
momentais geru driblingu suma
niai atakuoja priešininko krepšį. 
Petras Kanas panašiais momen
tais taikliais, o kartais net akro
batiniais metimais stebino žiūro
vus. A. Radzevičius pirmos ko
mandos reprezentantas dėl per
krautos programos ir G. Šimkus 
dėl nepakankamo pasiruošimo 
dalinai nuvylė komandos drau
gus. Daugiausiai tikimasi iš augš- 
taūgio A. Jonavičiaus.

GEELONGO VYTIS
Geelongo jauniai žaisdami 

prieš Melbourne Varpų tik po 
pratęsimo išpešė pergalę ir atsis
tojo antroje vietoje, laimėdami 
49:47 (24:20). Vytiečiams taškus 
pelnė: V. čerekavičius 22, V. 
Brazdžionis 11, K. Saldukas 8, A. 
Brazdžionis 6. Varpui — V. Ma- 
čiulaitis 16, A. Skimbirauskas 12, 
E. Firinauskas 7, S. Jokūbaitis 6.

Geelongo jauniai paliko labai 
gerų įspūdį. Jų pasirodymas XV- 
je Sporto Šventėje teikia daug 
vilčių Vyties klubui. Svarbiausia, 
kad dabartiniai jauniai ne tik 
kad užpildo pirmos komandos 
spragas, bet kartu ir ruošiamas 
prieauglis jaunių komandai, žai
dėjai Vytas ir Augustinas Braz- 
džioniai, V. čerekavičius, R. Bra- 
želis ir K. Saldukas aiškiai paro
do trenerio S. Šuto darbo vai
sius.

MELBOURNO VARPAS
Po atkaklaus pasipriešinimo var

piečiai jauniai buvo priversti nu
sileisti Adelaidės ir Geelongo 
jauniams, šios komandos buvę 
jauniai A. Ališauskas ir A. Kal
vaitis sėkmingai startuoja pirmo
je vyrų komandoje. Jų pėdomis 
netrukus paseks E. Firinauskas, 
G. Statkus, A Skimbirauskas, 
V. Mačiulaitis ir S. Jokūbaitis. 
Melbourno jauniai pažangūs ir 
susiklausę. Treneris Jaunius 
Kuncaitis.

’ ■ i
MERGAITĖS

Gaila ,šioms pirmenybėms pasi
ruošė tik Adelaidės ir Melbour
no klubai. Po labai gražios kovos 
bet pergyvenus kritiškų momen
tų pergalę nusinešė Adelaidės 
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vytietės. Jos gerai valdo kamuo
lį, komanda susižaidusi ir kovin
ga. N. Vyšniauskaitė, M. Lapie- 
nytė, G. Krivickaitė ir V. Jucytė 
sėkmingai startuoja pirmoje ko
mandoje. Treneris Aleksas Me- 
rūnas.

Nors jaunosios varpietės susi
tikime pralaimėjo, bet paliko ne
išdildomų įspūdį. Jos aiškiai pa
rodė, kų galima padaryti metus 
laiko padirbėjus. Pokalbyje su 
treneriu Vytu Kuncaičiu paaiškė
jo, kad didžiausi nuopelnai pri
klauso pačioms sportininkėms. 
Varpo jaunosios mergaitės susi
klausiusios, pavyzdingai lanko 
treniruotes. Treneris išgyrė vi
sas mergaites ir pabrėžė, kad 
darbas su tokiomis pavyzdingo
mis sportininkėmis esųs vienas 
malonumas.

R. Sidabras

HOBARTO “PERKŪNIETĖS” 
Meno Dienų leidinio klišė

Prieš daug daug metų mūsų 
tuolaikinės sostinės Kūno Kultū
ros Rūmų puikiame stadione 
priešais garbės tribūnų, kurioje 
sėdėjo prezidentas Antanas Sme
tona su visais vyriausybės atsto
vais, išsirikiavo paradui eilės vi
so pasaulio geriausių lietuvių 
sportininkų, šiame parade daly
vavo virš 2000 lietuvių sporti
ninkų iš viso pasaulio, ir toji 
šventė vadinosi pirmieji pasaulio 
lietuvių olimpiniai žaidimai.

Tai įvyko 1938 m. liepos 17-31 
dienomis. Pradedant tuos istori
nius lietuvių olimpinius žaidimus 
buvo duota šių olimpinių žaidi
mų olimpinė priesaika, kuri man 
dar ir šiandie skamba ausyse ir 
kuri visiems laikams ir visur pa
saulyje pabirusiems lietujviams 
sportininkams liks aktuali.

ORDINU KLAUSIMU
\

XV-sios Sporto Šventės pro
ga šventės atidarymo iškilmių 
metu sidabriniu ženklu už ypa
tingus nuopelnus buvo apdova
noti uoliausieji sporto veikėjai. 
Sidabrinis ženklas .pagamintas 
Amerikos lietuvių krepšininkų 
vizitui atžymėti, panaudotas 
kaip ordinas už organizacinius 
bei sportinius atsiekimus, sukū
rė mįslę ne vienam to iškilmin
go momento liudininkui. Įvairių 
spėliojimų ir sukurtų išvadų, 
daugumoje neprilygstančių pa
naudoto ženklui metalo kilnu
mui, pasiklausius, kyla reikalas 
klausimus, susijusius su sidabri
niu ženklu, pasiaiškinti viešu
moje.

Sidabrinis ženkliukas pasiro
dė Adelaidėje Amerikos lietu
vių krepšininkų garbei suruoš
to iškilmingo pobūvio metu. 
Tuometinės ALFAS Valdybos 
nukaldinti ir paskirstyti sidabro 
ženkliukai atiteko vizituojančios 
grupės vadovui, besisvečiuojan
čios krepšinio komandos trene
riui ir mūsiškiam ALFAS Val
dybos pirmininkui — pagrindi
niam užsienio svečių priėmimo 
organizatoriui. Ženkliuko pasi
rodymas pataikė į sporto mylė

SENIAU IR DABAR
(SPORTINIAI PRISIMINIMAI)

“Mes, Laisvosios Lietuvos ir 
pasaulio kraštų lietuvių jauni
mas, jausdami tautos šauksmą 
burtis į vieną šeimą, susirinkę 
Pirmo jon Tautinėn Olimpijadon 
dvidešimtaisiais Lietuvos laisvės 
metais, žinodami sunkius lietuvių 
tautos kovų kelius dėl jos buvi
mo ir nepriklausomos valstybės 
atstatymo, didingos Lietuvos 
praeities gaivinami, lenkdami 
galvas tautos karžygiams, auko
jusiems jėgas ir gyvybę lietuvių 
tautos laisvei apginti, 

prisiekiame
būti ištikimi amžiniems lietuvių 
tautos siekimams, ugdyti jėgas 
tautos siekimams vykdyti, visur 
ir visuomet saugoti ir ginti tau
tos garbę varžydamiesi su pasau
lio pranašiausiais, ryžtis juos 
pralenkti, tvirčiau, greičiau, gra
žiau tarnauti Lietuvai. Te Visa
galis mums tai padeda”.

Dvi savaites trukusiose lietu
vių olimpinėse žaidynėse šie gi
lūs priesaikos žodžiai lydėjo vi
sus sportininkus, o pačios varžy- 
bos praėjo nepaprastai pakilioje 

S nuotaikoje.
Praėjo daugiau negu 25-ri me

tai, bet antros tokios pasaulio 
lietuvių sportininkų olimpijados 
mūsų jaunimas dar nesulaukė. 
Antrojo pasaulinio karo metu 
didelė Lietuvos jaunimo dalis iš
sibarstė po visų pasaulį ir jaus-

tojų nuotaikas ir sukėlė nuošir
daus entuziazmo susirinkusiųjų 
tarpe tuo pačiu tapdamas tar
tum padėkos simboliu asme
nims, išvyką organizavusiems 
ir ją vykdžiusiems. Taip gimė 
sidabrinis ženkliukas, kuris 
sporto šeimoje buvo priimtas 
kaip teisėtas atsižymėjimo žen
klas 1964 metų Amerikos lie
tuvių krepšininkų vizito ribose.

Šešioms savaitėms nuo žen
kliuko gimtadienio prabėgus pa
sirodė ALFAS Valdybos sure
daguoti ženkliuko nuostatai, 
kurie pakeitė Susiformavusią 
ženkliuko sąvoką. Minėtų nuo
statų trečiasis paragrafas sako: 
“Sidabrinis ženklas gali būti 
įteikiamas ALFAS Valdybos ar
ba valdybų (ALFAS patvirtin- 
tintu) nutarimu: asmenims, ypa
tingai pasidarbavusiems suda
rant sąlygas plačiam sportuo
jančio lietuviško jaunimo tarpu
savio bendradarbiavimui, ilgą 
laiką dirbusiems vadovaujantį 
sportinį darbą arba pasieku
siems pažymėtinų sportinių lai
mėjimų lietuvius atstovauajnt 
arba lietuvių vardu varžybose 
dalyvaujant”.

Šiais nuostatais buvo pradė
ta vadovautis be klubų atstovų 
aprobato, tai yra dar prieš nuo
statų teisišką pripažinimą (nuo
statai buvo patvirtinti su pagrin
dinės svarbos pataisa pirmoje 
atstovų susirinkimo sesijoje 
sporto šventės atidarymo die<- 
ną).

Nesigilinant į aplinkybes, 
kaip XV-sios Sporto Šventės 
proga apdovanotųjų atranka 
įvyko, garbės linijon buvo iš
šaukti:

trys “Varpo” nariai, 
vienas “Perkūno” narys ir 
du ALFAS Valdybos nariai 

(trečiasis apdovanotas Ameri
kos lietuvių krepšininkų vizito 
proga).

Čia gi ir kyla klausimas, ko
kių motyvų vedina augščiausio- 
ji sporto vadovybė ryžosi įgy
vendinti savo užmačias, neturė
dama visumos sporto klubų val
dybų pritarimo ir tuo pačiu ne
turėdama iš trijų klubų apdo
vanojimui pristatytų kandidatų. 
Gi iš tikro Geelongo “Vytis”, 
Svdnejaus “Kovas” ir Adelaidės 
“Vytis” yra stiprūs klubai ir sa
vo organizacija, ir nusipelniusių 
narių skaičiumi. Atrodo, kad 
nuostatais vadovaudamiesi pa
tys ordino iniciatoriai savuosius 
nuopelnus Australijos lietuvių 
sporto organizacijos labui pasta
tė augščiau už nuopelnus tų as
menų, kurie yra davę pradžią 
visam lietuvių sportiniam judė
jimui Australijoje. Konkrečiu 
pavyzdžiu siūlosi klausimas, kas 

darni tautinį ryšį jungiasi į lie
tuviškus sporto klubus kartas 
nuo karto susirinkdami į krašto 
lietuvių sporto šventes, bet ne
besimato tos pakilios nuotaikos, 
kuri lietuvį sportininką vertė bū
ti drausmingu, tvarkingu, sąži
ningu ir gerai pasiruošusiu, kad 
lietuvio sportininko vardas pla
čiai nuskambėtų.

Su pasididžiavimu stebiu Aus
tralijos lietuvių sportinį gyveni
mą, nes iš tautinės ambicijos ir 
papročių jaučiame pareigos lai
kytis organizuotai ir tęsti tauti
nį sporto gyvenimą. Džiugu ma
tyti mūsų sporto švenčių atida
ryme išsirikiavusį jaunimą, kuris 
iš paskutiniųjų bando ir lygina 
su kitais savo sportines jėgas. 
Tik skaudu būna, kai prasidėjus 
varžyboms nebesimato fizinių ir 
dvasinių jėgų pusiausvyros ir 
dažnai pasigendu augščiau minė
toje priesaikoje žodžių — gra
žiau tarnauti Lietuvai ir visur ir 
visuomet saugoti ir ginti mūsų 
tautos garbę.

Nemanau kam nors priekaiš
tauti ir nieko nenoriu kaltinti, 
tik seni prisiminimai verčia pa
lyginti buvusius laikus su dabar
tiniais, ir nenoromis kyla klau
simai: kur dingo Lietuvos spor
tininko drausmė, tvarka, susi
klausymas, savų ir priešininko 
žaidėjų gerbimas, vadovo ir vy- 

iš tkrųjų yra daugiau nusipelnęs 
Australijos lietuvių sporto orga
nizacijos gerbūviui — ar as
muo, davęs pradžią lietuvių 
sportiniam judėjimui Australijo
je ir pradinį gležną tvarinį pa
statęs ant tvirtų kojų, ar Ame
rikos lietuvių krepšininkų priė
mimo vykdytojai, vadovaudami 
jau stipriai, nusistovėjusiai or
ganizacijai? Pridėjus dar, kad 
minimas sporto organizacijos 
pionierius p. Leonas Baltrūnas, 
įamžinęs jau savo vardą Euro
pos krepšinio istorijoje kaip 
Lietuvos valstybinės rinktinės 
dalyvis 1937 ir 1939 metais, iš
kovojusios Lietuvai istorinius 
laimėjimus, o taip pat Australi
joje pasirodęs kaip iškilus žai
dėjas ir pirmasis importuotas 
treneris, iškėlęs Viktorijos vals
tijos krepšinio klasę iki šių die
nų lygio, atrodytų, kad susuma
vus organizacinius ir sportinius 
atsiekimus, p. Baltrūnui priklau
sė pats pirmasis sidabrinis arba 
augštesnis pasižymėjimo ženk
las. Faktas, kad “Varpas” p. 
Baltrūno ordinui gauti nereko
mendavo, nepateisina pačių 
ženklo steigėjų neapdairumo 
praleidžiant progą p. Baltrūną 
atžymėti Amerikos lietuvių kre
pšininkų vizito metu.

Kai ordinas buvo panaudo-
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UŽMIRŠTAS
LEOPOLDAS KEPALAS

įvairiomis progomis, minint lie
tuvių krepšininkų laimėjimus Eu
ropos Krepšinio Pirmenybėse, bu
vo minimi Australijoje gyvenan
tieji šių pirmenybių dalyviai, bet 
visada buvo nutylima Leopoldo 
Kepalo pavardė, kuris nuo pirmų
jų emigracijos dienų gyvena Mel
bourne ir pereitais metais treni
ravo Melbourno lietuvių krepši
ninkų komandą “Midus”.

Kepalas buvo Lietuvos krepši
nio rinktinės dalyvis 1937-tais me
tais ir dalyvavo Europos Krepši
nio Pirmenybėse Rygoje.

Elbe

resniojo pripažinimas, mokėjimas 
laimėti ir pralaimėti, atsidavimas 
teisėjui ir noras tobulėti pamėg
toje sporto šakoje?

Ne tik jaunimo veikloje ma
tomas didelis pasikeitimas, bet 
lygiai ir jaunųjų vadovų, kurie, 
pavargus seniesiems sporto dar
buotojams, užėmė jų vietas ir, 
radę suorganizuotą lietuvių spor
tinį gyvenimą su paruoštais nuo
statais ir tradicijomis, pabuvę 
kelerius metu viršūnėse, pradėjo1 
patys save apdovanoti medaliais. 
Nemanau, kad bent vienas iš se
nųjų Australijos lietuvių sporto 
veteranų, kurie daug kuo prisidė
jo prie Australijos lietuviškojo 
sporto organizavimo, pavydėtų 
šiandieniniams vadams tų meda
lių, nes ne dėl medalių buvo me
tų metus aukotasi, dirbta ir sten
gtasi išlaikyti gyvą lietuvių spor
tuojantį jaunimą.

Taip pat nemanau, kad gar
bingai buvo pasielgta apdovano
jus vos metus ar mažiau pasi
darbavusius jaunuosius sporti
ninkus, kai tuo tarpu buvo ap
leista visa eilė sporto darbuoto
jų, kurie metų metus jieškojo 
būdų, kaip suorganizuoti Austra
lijos lietuvių sportinį gyvenimą, 
metų metus vadovavo sporto klu
bams, metų metus savo straips
niais spaudoje palaikė gyvą mū
sų jaunimo sportinę veiklą.

Neabejoju, kad pasipils visa 
eilė pasiteisinimų, kuriais bus 
norima įrodyti, kad aš klystu. Iš 
anksto pareiškiu, kad į jokius pa
siteisinimus neatsakysiu, tik pra
šysiu visų užinteresuotų šiuo 
klausimu kreiptis asmeniškai į 
tuos mūsų lietuviškojo sporto pi
onierius, kurie savo sveiku žo
džiu ne tik kad pritars mano iš
vedžiojimams, bet gyvais ir čia 
neišvardintais faktais papildys 
mano pareiškimą. 

tas atžymėti sportinius atsieki
mus, atrodytų, kad būtų buvę 
tikslu sąrašą pradėti nuo tų, ku
rie yra neabejotinai pripažinti 
ne tik mūsų pačių, bet ir austra
lų, kaip ypatingai iškilūs sporti
ninkai. Manyčiau, kad Algis 
Ignatavičius Australijos lietuvių 
sporto gyvenime yra sukūręs 
universalaus ir nepamainomo 
krepšininko idealą. Algis taip 
pat buvęs visos Australijos kre
pšinio rinktinės dalyvis olimpi
nėse žaidynėse. Ir šis, savo spor
tiniais atsiekimais augščiausio 
atsižymėjimo ženklo vertas 
sportininkas dėl nesuprantamų 
priežasčių buvo paliktas už už
dangos.

Nenuostabu todėl, kad tokių 
ar panašių pavyzdžių pamokyti 
sportinį patyrimą ir pasiruoši
mą turį veteranai pasitraukia iš 
aktyvo.

Reikia tikėti, kad ordinų pa
skirstymas XV-sios Sporto 
Šventės proga bus tinkamai su
prastas visų tų, kurie tapo susi
dėjusių aplinkybių aukomis, ir, 
nors būdami pakankamai nusi
pelnę sidabriniam ordinui, ne
pateko į išrinktųjų eiles.

Atrodytų, kad teisingiausias 
kelias organizacijos veiklos dar
numui atstatyti būtų: skubiai 
užbaigti pradėtą “generolais ir 
ordinais” žaidimą ir sukoncen
truoti veiklos dėmesį tik į žai
dimus, vykstančius sporto aikš
tėse. S.U.

ČIA ĮDOMU
I

Privalomas mokslas Europoje 
seniausiai buvo įvestas Anglijoje. 
1405 metų įstatymu buvo reika
laujama, kad visi nedirbantieji 
vaikai būtų mokomi.

Europos žemyne privalomas 
mokslas pradėtas įvesti reforma
cijos metu. XVIII amžiuje jis 
buvo įgyvendintas įvairiose Vo
kietijos ir Prancūzijos dalyse. 
Prūsijoje jis įvestas 1717 m. įsta
tymu.

JAV pirmoji privalomą mokslą 
įsivedė 1852 m. Massachusetts 
valstybė, o kitos valstybės palaips
niui įsivedė jį iki pirmojo pasau
linio karo.

★

Pirmasis istorijoje žinomas jū
ros švyturys buvo pastatytas 
Aleksandrijoje Faros saloje III 
amžiuje prieš Kristų. Statė jį 
Ptolomėjas II.

Pagal salos vardą vėliau jūros 
švyturiai daug kur būdavo vadi
nami farais.

Šis švyturys buvo vienas iš sep
tynių pasaulio stebuklų.

Švyturys, kaip iš aprašymų ga
lima spręsti, buvo 190 metrų 
aukščio. Šių dienų archeologai 
galvoja, kad to švyturio aukštis 
buvo tik apie 145 metrus, o apačia 
buvo 33 metrų kvadratas.

Bokštas buvo kelių aukštų, į 
viršų laibėjančiu, o pačiame vir
šuje buvo ugniakuras su stogu.

Ugniavietė buvo nugriauta VIII 
amžiuje. Didžioji dalis bokšto iš
liko iki XIII amž. pradžios, ir jį 
nugriovė žemės drebėjimas.

★

— Laiptai į laimę visada turi 
pakopas. Bet tų pakopų mes nie
kad nepastebim, kol nuo jų nenu- 
siritame.

Klysti yra žmoniška, ir dėl to 
esu tikras, kad tiek jaunieji lie
tuviai sportininkai, tiek ir šian
dieniniai jų vadovai sutiks dar 
kartą perskaityti priesaiką, ku
rią pirmųjų pasaulio lietuvių 
olimpinių žaidynių metu mūsų 
senieji sportininkai priesiekė, ir 
širdyse bandys nešioti įsipareigo
jimą daryti viską, kad lietuvio 
sportininko vardas Australijoje 
neštų garbės mūsų tautai ir bran
giai tėvynei Lietuvai.

ELBE

I ‘
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MŪSŲ PASTOGĖ 1965 m. vasario 8 d.

SYDNEY
mūsų skautai egzilų

STOVYKLOJE
Vl-ji A.A.S.E. (Australian 

Association- of Scouts in Exile) 
stovykla šiais metais buvo suruoš
ta ukrainiečių stovyklavietėje In- 
gleburn, sausio 30, 31 ir vasa
rio 1 d. d.

Sausio 30 d. 3.30 vai. p. p. įvyko 
stovyklos atidarymas, vėliavų pa
kėlimas ir paradas. Nuo šio mo
mento buvo stebimas ir vertina
mas atskirų tautybių skautų sto
vyklavimas. Pridedami arba ati
mami taškai stebint savų pasto- 
vyklių sutvarkimą, tvarkingumą, 
drąusmingumą, punktualumą ir 
kt

Sekančioji diena — svečių lan
kymo diena. Mūsų kontingentą 
“užplūsta” lėnkų skautai (jie lau
kia savo vadi jos sutikimo įsijungti 
į A.A.S.E.), o vėliau dar atvyksta 
keletas lietuvių skautų bičiulių. 
Prieš nuleidžiant vėliavas vyksta 
apdovanojimai. (Lietuvių skautų 
.darbuotojas s. Br. Žalys apdova
nojamas Bronzos “Friendship” 
medaliu. ’Vajkare tarptautinis 
laužas, kurį sumaniai pravedė 
“Aušros” tunto laužavedys ps. A. 
Alčiauskas.

Paskutiniąją dieną (vasario 
ld.) įvyksta tarptautinės skilčių 
varžybos iš skautiškos programos. 
Mūsų skautės laimi IlI-čią vietą, 
vos keliais taškais atsilikusios nuo 
II-ros ir I-mos vietų. Uždarius 
stovyklą, paradui išrikiuojami at
skirų tautybių skautai, pagal pa
žangumą (sudėjus bendrą laimėtų 
taškų skaičių stovykloje). Stoja 
ukrainiečiai, latviai, lietuvės, ru
sai, -estai ir vengrai.

Keli sakiniai apie lietuvių skau
tų reprezentaciją šioje stovykloje. 
Tik skautės, vad. v.s.v.sl. Ramu
nės Zinkutės ir pi. Violetos Biti- 
naitės, stovyklavo ir pelnė taškus. 
Skautai vyčiai: v.sl. V. čižauskas, 
v.sl. H. Antanaitis ir Kęstutis 
Narbutas iš pašalies padėjo labai 
daug, patys nestovyklaudami, bet 
paraduose dalyvavo su lietuvių

| SYDNĖJAUS LIETUVIŲ TEATRAS “ATŽALA" $
A * n* * • * &
g ’ vasario 13 d., šeštadienį ’
>: “DAINAVOS” SALĖJE, EAST TERRACE, BANKSTOWN

vaidina3 veiksmų pjesę $

| INSPEKTORIUS ATVYKSTA j
į Režisorius S. Skorulis Dekoracijos A. Plūko £■
X Dalyvauja: K. Dauguvietytė, D. Labutytė, A. Karpis, R. Poškus, S. Skoridis ir K. Stašionis. !♦!

Pradžia 7 vai. vakaro punktualiai!
>♦< Visi kviečiami nepraleisti retos progos pamatyti savo teatro! >*<

Bilietus iš anksto įsigyti ar užsisakyti galima pas p. T. Reisgienę, 135 Mimosa Rd., x >< 
Greenacre, Tel. 70-3978. ir prie įėjimo.

£< Bilietų kaina 12/6 ir 10/-

SUKAKTUVININKAI
V. RASTENIUI — 60 M. AMŽ.

Sausio 16 d. teisininkui, žurna
listui ir visuomenininkui Vincui 
Rasteniui sukako 60 m. amž. Gi
męs 1905 m. Juozapinės vnsd. Za
rasų apskr. V. Rastenis 1935 m. 
baigė teisės mokslus Vytauto D. 
Universitete. 1931 — 1935 m. bu
vo Tautininkų S-gos gen. sekreto
rium, 1987 m. buvo Min. tarybos 
juriskonsultu, 1937 — 38 m. “Pa
žangos” b-vės direktorium. Nuo 
1928 m. dirbo ar bendradarbiavo 
“Liet Aido” dienraštyje, 1939 m. 
buvo “Vakarų” dienraščio Klaipė
doje vyr. redaktorium. 1940 — 
41 m. Rastenis buvo bolševikų ka
lintas Vilniaus, Lubiankos — Bu
tyrkų ir Kauno kalėjimuose. 1942 
— 44 m. buvo advokatu Šiauliuose. 
1944 m. pasitraukė į Vakarus, 
1948 m. atvyko į JAV. 1948 — 
51 m. buvo "Dirvos” redaktorium 
Clevelande. Nuo 1952 m. dirba 
New Yorke Laisvosios Europos

::
Geriausiai pavaišinsi savo draugus ir bičiulius 

švenčių proga degtine

BALTIC VODKA
Gaminama lietuvio Adelaidėje ir ekspertų pripažinta 

augščiausios rūšies. Gaunama visoje Australijoje.

Sydnejuje reikalaukite pas M. PETRONĮ
157 LIVERPOOL RD., ENFIELD. TEL. 74-5727

BALTIC MANUFACTURING CO. PTY. LTD.
Crn. Newman St. and Institute Lane Semaphore, S.A.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE Pranešimai
kontingentu. Kęstutis Narbutas 
savo nauju akordeonu grojo mar
šus visai stovyklai susirenkant 
vėliavos pakėlimui, nuleidimui ir 
paradams. H. Antanaitis (prity
ręs trimitininkas) trimituoja vė
liavas nuleidžiant. S.v.v.sl. T. Ro- 
tcas (tunto atstovas prie A.A.S. 
E.) eina stovyklos viršininko pa
vaduotojo pareigas.

Be jau minėtų stovyklavo ir taš
kus pelnė: pi. D. Genytė, V. Dei- 
kutė, G. Zigaitytė, J. Bogušaitė, 
D. Adomėnaitė ir Rasa Zinkutė.

Tik vieningai, bendromis jėgo
mis, maža grupelė lietuvių skautų 
atsistojo priekyje,, prieš kelis kar
tus skaičiumi didesnius kitų tau
tybių kontingentus. Buvęs

BANKSTOWN
HAVAJŲ VAKARAS

Sausio 30 Bankstown apyl. Val
dyba suruošė patraukų Havajų 
vakarą, kur susirinko apsčiai sve
čių. Ypač daug dalyvavo mūsų 
jaunimo. Dalyvavusieji tikrai 
buvo vakaru sužavėti. Aiškiai 
matyti, kad ir rengėjai buvo tam 
tinkamai pasiruošę: salė buvo dai
liai palmėmis išpuošta, kas sudarė 
tikrai viduje tropikinę nuotaiką. 
Programoje tikras “havajietis” su 
gitara padainavo havajietiškų dai
nų ir net pašoko su gyvate, kas 
tikrai buvo sensacinga. Vėliau 
buvo renkama “Miss Havai” ir 
Mr. Havai”. šioji garbė atiteko 
Jūratei Reisgytei ir ... Skirkai.

Nežiūrint, kad tai ir buvo tik 
atsitiktinumas, bet malonu buvo 
sutikti tą vakarą svečių iš Ade
laidės (p.p. Stepanai), iš Melbour
ne (jaunieji Didžiai), net iš N. 
Zelandijos Jurgis Liutikas, kurį 
reikia laikyti tuo tarpu sydnėjiš- 
kiu; nes jis čia numato pabuvoti 
apie metus.

Už tokį jaukų ir rūpestingai 
paruoštą vakarą tiktų išreikšti 
padėką visai Bankstown apylin
kės valdybai ir ypač jos pirminin
kui p. Eidėjui, kuris ne tik pats, 
bet ir visą šeimą buvo įjungęs į 
parengimo darbus. (b.)

Komiteto spaudos skyriuje. V. 
Rastenis plačiai dirba spaudoje 
(nuo 1925 m.) ir visuomenės bare. 
JAV-se nuo 1949 m. buvo ALT 
nariu, dirbo ALTS-je, buvo Liet 
Žurnalistų S-gos, Lietuvių Tauti
nio Sąjūdžio ir Lietuvos Nepri
klausomybės Talkos pirmininku.

(E)

PROF P. GALAUNĖ 75 M.

Sausio 25 d. Lietuvoje, Kaune 
gyvenąs prof. Paulius Galaunė 
paminėjo 75 m. sukaktį.

Jis gimęs 1890 m. Pageležiuose, 
Ukmergės apskr. Ligi 1914 m. 
mokėsi Petrapilio meno mokyklo
se, nuo 1910 m. bendradarbiavo 
“Aušrinėje”, “Liet. Žiniose” ir 
“Lietuvos ūkininke”. 1918 — 
1919 m. Galaunė rūpinosi Lietu
vos dailės ir meno turtų grąžinimu 
į Lietuvą. Nuo 1919 m. sukaktu
vininkas ilgus metus dirbo muzie-

I

WOLLONGONG
JŪROS DIENA

ALB Wollongong apylinkės val
dybos ir Sydnėjaus ateitininkų 
bendromis pastangomis Wollon- 
gonge Corrimal paplūdimyje buvo 
surengta tradicinė Jūros Diena, 
kurioje be vietinių buvo gausiai 
suvažiavę svečių ir iš Sydnėjaus. 
Nors oras ir buvo nekoks, nes po 
truputi lijo ir buvo stipriai vė
juota taip, kad pasimaudyti be
veik nebuvo įmanoma, bet rengė
jai ir svečiai turėjo malonų subu
vimą ten pat esančioje salėje. 
Programą išpildė Sydnėjaus atei
tininkai, buvo tartas vienas kitas 
žodis iš oficialių pareigūnų ir taip 
gražiai pasilinksminta, įRfeikėtų 
tik priminti, kad ruošiant tokią 
Jūros Dieną būtų numatoma ir 
skelbiama programa iš anksto 
Tada ir iš kitur atvykstančių na- 
sitikėjimas būtų tvirtesnis. Netgi 
ir pati šventė įsigytų reikiamą 
charakterį ir net prasmę. Ir tų 
pačių svečių būtų kur kas dau
giau, jeigu Jūros Dienos parengi
mas turėtų bent šiokius tokius 
rėmus.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Vasario 16-sios minėjimas Gee- 

longe įvyksta vasario 21 d. Jis 
jungiamas drauge su apylinkės 
15-kos metų sukaktim.

*
Pereitą pirmadienį sydnejiškiai 

literatai buvo susirinkę pas p.p. 
Slavėnus aptarti savų reikalų, ta
čiau programa tiek užsitęsė, kad 
kiti neištvėrę išsiskirstė nesulaukę 
pabaigos. «

Architektas Antanas Lapšys 
neseniai apleido Australiją išva
žiuodamas į Angliją ir Europą 
dar daugiau gilintis architektūri
niame mene., 

jų srityje, suorganizavo M. K. 
Čiurlionio vardo dailės muziejų 
Kaune ir buvo jo pirmuoju vado
vu. Jo dėka buvo surinkta ir iš
saugota visa eilė Čiurlionio pa
veikslų, kurie buvo užsienyje ar 
Lietuvoje pas privačius asmenis. 
Nuo 1925 m. kaip docentas Kauno 
ir vėliau Vilniaus universitetuose 
skaitė lietuvių meno istoriją, lie
tuvių liaudies meną, slavų tautų 
meno istoriją. 1936 — 44 m. Ga
launė buvo Kultūros muziejaus 
direktorium.

Galaunė daug nusipelnęs popu
liarindamas Lietuvos meną, ypač 
liaudies meną, užsieniuose. Nepr. 
Lietuvos laikmečiu, 1931 m. jis 
buvo surengęs lietuvių liaudies 
meno parodas Skandinavijos kraš
tuose ir Paryžiuje Trocadero mu
ziejuje, 1938 — 39 m. su lietuvių 
liaudies menu pasirodė New Yor- 
ko pasaulinėje parodoje. Tai 
veikla ir nuopelnai, neįmanomi 
šių dienų Lietuvos sąlygose.

Galaunė yra plačiai dirbęs ir 
Lietuvos meno gyvenime, buvo 
dailės draugijų kūrėjas ir nuola
tinis narys. Dirbo ir kaip grafi
kas, knygoms piešė iliustracijas, 
buvo ir vienas uoliųjų lietuviško
sios knygos gražinimo skatintojų. 
Galaunės svarbieji veikalai: “Lie
tuvos kryžiai” (1926), “Senoji 
tapyba” (1926), “Lietuvių liau
dies menas” (1930) ir kt. Apie 
lietuvių liaudies meną pasirodė 
atskiri leidiniai bei straipsniai 
prancūzų ir švedų kalbomis. Tai
gi, patys didieji Galaunės nuopel
nai siejasi su laisvosios Lietuvos 
laikotarpiu.

Tiesa, sovietiniu laikmečiu Ga
launė paruošė medžiagą liaudies 
meno knygai “Skulptūra”. Dar vis 
būdamas nepaprasto darbštumo, 
sukaktuvininkas yra paruošęs eilę 
veikalų ir tik klausimas, kada jie 
bus atspausdinti. Galaunė jau 
įteikė leidyklai memuarinio pobū-

MIRUSIEJI
Sausio 31 d Sydnejuje mirė 85 

metų sulaukęs Feliksas Dargužis. 
Palaidotas sausio 3 d. Rookwood 
kapinėse. , '

GEDULINGOS PAMALDOS

Už a.a. tėvelį Feliksą Dargužį 
ir už kitus mūsų artimuosius, mi
rusius Australijoje, bus laikomos 
šv. Mišios vasario 14 d. Lidcombe 
bažnyčioje.

Duktė J. P. šerkšnienė — 
Kapočienė ir šeima

Pajieškojimas
Pajieškomas Pranas Venclovas, 

kilęs iš Ylakių, anksčiau gyvenęs 
Queenslande, galimai Mt. įsa. Ži
nantieji prašomi pranešti J. Done- 
lai, 43 Cuming Str., Mile End,. 
S.A.

Lankydamasis Adelaidėje syd- 
nejiškis Antanas Skirka su žmo
na pripažino, kad adelaidiškiai 
lietuviai turi geriausius namus iš 
visų kitų lietuviškų kolonijų. Tei
singai pasakyta, bet reikia tik 
pataisyti, kad retas adelaidiškis 
turi tokius namus, kaip mūsų bi
čiulis A. Skirka Cabramattoje!

*
Havajų vakaro metu vienas iš 

mūsiškių taip prasitarė: “jeigu 
nepasilinksminsi tinkamai per šv. 
Havajų, tai kada gi gali žmogus 
prašviesėti?”

*
Kalbant apie Havajų vakarą jo 

garsas taip toli nuaidėjo, kad bu
vo suvažiavusių svečių iš Mel
bourne, Adelaidės ir net N. Ze
landijos. Aiškiai bankstowniškiai 
moka ir turi kuo svečius privilio- 

-ti!
*

Adelaidiškis Romanas Arlaus
kas tarptautinėse korespondenti
nėse šachmatų varžybose išėjo į 
didmeisterius. Iš 12 galimų taškų 
jis surinko septynis sū puse taš
ko.

*
Remiantis “Adelaidės Lietuvių 

Žinių” paduotais duomenimis, 
adelaidiškiaji lietuviai savo lien- 
druomenės namams per praeitus 
metus suaukojo 1560 svarų. Be 
to, eilė žmonių savo paskolas per
vedė namams kaip auką, kas su
daro vėl apie 300. svarų.

*
Aną savaitgalį į Sydney užkly

do ir melbourniškė Ieva Didžytė 
su savo broliu. Abu dalyvavo Ha
vajų vakare Bankstowne, aplan
kė skautų stovyklą ir Jūros Die
nos parengimus Wollongonge.

*
Sydnejiškis Mindaugas Maura- 

gis paskirtas mokytojauti į gar
siąją Norfolk salą, kur jis pasi
rašęs sutartį dvejiems metams. 
Sausio 30 jis lėktuvu, artimųjų 
išlydėtas, pakilo iš Sydnėjaus, 
bet visų nustebimui tos pačios die
nos vakare jis vėl pasirodė Bank
stowne tarp ' besilinksminančio 
jaunimo. Pasirodo, lėktuvui suge
dus jie turėjo grįžti atgal ir iš
skrido tik sekančią dieną. Min
daugas patenkintas savo gautu 
darbu ir savo išgyvenimais ir įs
pūdžiais prižadėjo pasidalinti su 
Mūsų Pastogės skaitytojais.

džio “Muziejininko noveles”, bai
gia rašyti Lietuvos muziejų isto
riją, rašo atsiminimus, pagaliau 
paruošė medžiagą apie Lietuvos 
dailę “TSRS tautų meno istori
jai”. (E)

60 M. SULAUKĘS
A. MIŠKINIS

Sausio 29 d. poetui Antanui 
Miškiniui suėjo 60 m. Poetas, 
anot J. Aisčio, daugiausia kūręs 
patriotinę poeziją. Jis buvo vie
nas pajėgiausių ir populiariausių 
nepr. Lietuvos poetų. Antruoju 
bolševikmečiu buvo suimtas, išvež
tas į Sibirą ir tik 1956 m. rugpjū
čio mėn. grąžintas į Lietuvą. Šiais 
metais pasirodysianti poeto nau
jųjų eilėraščių knyga “Arti prie 
žemės”. Miškinis, palyginti, labai 
kukliai minimas, dar vertinamas 
kaip vertėjas, išvertęs W. Whit- 
manno “žolės lapus”, Šekspyro 
“Audrą”, “Dvyliktąją naktį” ir 
daugelį kitų vertimų. (E)

PRANEŠIMAS TAUTIEČIAMS
Sydney Lietuvių Moterų Soc. 

Globos Draugija jūsų nepamiršo. 
Po atostogų intensyviai ruošiame 
tradicinį blynų balių vakarą, ku
ris įvyks vasario 27 d. Masonic 
Hall, Campsie. Tikimės, kad šis 
vakaras savo jaukumu prašoks vi
sus buvusius. Sekite mūsų skel
bimus.

D-jos Valdyba

Remkime savą 
spaudą

Mielą kolektyvo narį 
HENRIKĄ ŠLITERį 

ir 
ANTUANETĘ BAUŽAITĘ, 

sutuoktuvių proga sveikina ir šviesaus vedybinio gyveni
mo linki

Sydney Lietuvių Teatras Atžala

NUOTYKIAI WOLLONGONGE 
ė *

LAIŠKAS KŪ-KAI

Brangus Ku-ka, žinodamas tavo 
žingeidumą skubu su žiniom iš 
Wollongong padangės. Labai gai
la, kad negalėjome sutikti tavęs 
mūsų paplūdimiuose. Tave sutik
ti buvome stipriai pasirengę. Gal 
pabijojai keistoko oro ar mūsų 
sūraus vandens?

Pas mus įvykiai lekia labai 
skubiai ir aš net kiek graudinuo- 
si, kad mažai informuoju.

Kalėdų Eglutė praėjo, turbūt, 
panašiai kaip ir visur kitur. Pats 
Kalėdų Senis buvo labaj duos- 
nus, nes gatvėje buvo sutikęs pa
tį apylinkės, pirm-ką p. Paplaus
ką, kuris padėjo papildyti jau ge
rokai ištuštėjusį maišą. Ta pačia 
proga turėjome ir lietuviškas pa
maldas, kurias atlaikė kun. " St. 
Gaidelis, S. P.

Netrukus įvyko ir Naujų Metų 
balius. Čia susirinko kas tik gy
vas: jauni ir seni. Pasirodo, ir 
mūsų jaunimas gali ir moka pa
sidžiaugti drauge su tėvais. Ba
liuje turėjome svečių iš artimų 
apylinkių, netgi iš sostinės.

Nespėjus atsidusti po N. Metų 
baliaus apylinkės valdyba smar
kiu tempu pradėjo ruoštis Jūros 
Dienai. Ši šventė Wollongonge jau 
tapo tradicine. Į ją kasmet suplau
kia vis daugiau žmonių. Nors šie
met ir oras buvo ne visai palan
kus, bet žmonių dalyvavo rekordi
nis skaičius. Čia visokiu atveju 
gelbsti nuošaliai prie paplūdimio 
esanti Corrimal Life Saving klubo 
salė. Ją daug kas žino, ir nereikia 
daug kalbėti. Salę valdyba pap
rastai išnuomuoja visai parai.

Jau iš ankstaus ryto . pradėjo 
plaukti tautiečiai. Pro langus iš 
vidaus sklido tautinės muzikos 
garsai, grojami iš magnetofoninių 
juostų. Bufete išsijuosę dirbo 
valdybos nariai ir ponios Juozai
tienė, Alkevičienė ir Paplauskie
nė. Gražiai talkavo ir p. Geležiū
nas. Gi svečius priiminėjo ir prie 
stalų sodino pats pirmininkas p.

IŠ EUROPINIO

SĄJŪDŽIO VEIKLOS

Sausio 16 d. Paryžiuje įvyko 
Europinio Sąjūdžio Tarptautinės 
Tarybos metinis .- sĮu^irinkimas. 
Nutarta birželio mėn. - Kopenha
goje kviesti darbo konferenciją 
— joje būsią svarstomas plates
nio europinio apjungimo klausi
mas. Be šešių-septynių valstybių 
Europos klausimo bus aptarta ir 
Rytų Europos padėtis. Spalio 
mėn. pabaigoje numatytas platus 
Europinio Sąjūdžio Kongresas 
Nicoje (1961 m. toks kongresas 
vyko Muenchene).

Paryžiaus posėdžiuose už vie
ningą ir nepriklausomą Europą 
pasisakė paskutinio britų konser
vatorių kabineto narys Duncan 
Sandys. Kalbant apie Rytų ir Va
karų Europos kultūrinius mainus, 
Vokietijos delegacijos narys 
Fritz Erler įspėjo, kad už geleži
nės uždangos vykstą ar ateityje 
vyksią jauni žmonės dažnai būna 
neparuošti ar paveikti propagan
dos. Erlerio nuomone, tokie kul
tūriniai santykiai turėtų būti 
daugiašalio pobūdžio. Posėdžiuo
se dalyvavo ir E.S. Tarpt. Tary
bos narys prof. J. Baltrušaitis.
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PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame p. p. Ane-
lei Mikutavičienei, Virginijai Mi
kutavičiūtei, Lidai Lelešienei, Ma
rijai Eidėjūtei, Augliams, Tere
sei Reisgienei, prisidėjusioms ir 
prisidėjusiems darbu ruošiant iš
leistuves p.p. Dambrauskams, 
prieš išvykstant jiems į U.S.A.

Drauge dėkojame p.p. Maka
rams už padovanotą Pyrex kom
plektą ir p. M. Petroniui už šam
pano butelį, kurie buvo išleisti lo
terijoje Naujų Metų sutikimo ba
liaus metu.

i Bankstoumo Lietuvių
Namų Valdyba

Paplauskas. Vakare įvyko liek 
pamaldos Wollongong katedroje, 
laikomos kun. P. Butkaus.

Tolimesnė programa vėl toje 
pačioje salėje, čia pasirodė mūsų 
jaunosios pajėgos: baletą pašoko 
mūsų mažosios žvaigždės R. Juo- 
zaitytė ir seserys Černiauskaitės, 
o joms į talką atėjo Sydnėjaus 
jaunieji ateitininkai, vadovaujami 
kun. P. Butkaus. Išgirstame ir 
dainuojančius broliukus Antanai
čius. Reikia tik stebėtis, kaip 
jaunimas moka užkariauti vyres
niųjų širdis. Galutinį žodį tarė 
M. Gailiūnas primindamas, kad 
tai yra Jūros Diena ir paminėda
mas Klaipėdos atvadavimą. Vi
siems padėkos žodį tarė apyl. p- 
-kas p. Paplauskas.

Visų nustebimui programos 
pranešėja buvo p-lė I. Didžytė iš 
Melbourne, kuri čia pasirodė be
atostogaudama.

Jūros Dienos dalyvių tarpe ma
tėsi svečių ne tik iš Sydnėjaus, bet 
ir iš tolimesnių apylinkių, — Can- 
berros, Goulburn, Newcastle. Ba
lius tęsėsi iki paryčių. Niekas ne
siskubino namo.

Na, tuo tarpu tiek. Iki pasima
tymo kitoje Jūros Dienoje.

Tavo Matas Gailius

SKAUDI NELAIMĖ

Ilgojo savaitgalio metu grįž
tant iš atostogų namo naktį iš 
sausio 31 į vasario 1 d. Nowra 
prasilenkiant su kita mašina lie-' 
tuvių mašina užbėgo ant minkšto 
kelio ir apsivertė nuriedėdama į 
pakrantę. Nelaimėje skaudžiai nu
kentėjo važiavusieji: p. Zakarie- 
nė, kuriai sulaužyti šonkauliai ir 
kiti sunkūs sužeidimai; ponia Ke- 
mežienė (Zakarienės sesuo) ir 
mašiną vairavęs Zakarų sūnus 
Vytas Zakaras. Pastarasis palygi
nus su kitais nukentėjo lengviau
siai, nes jam pavyko iššokti iš 
kūlverščiais besiritančios maši
nos. Aptvarstytas iš ligoninės jis 
paleistas namo. Visi nukentėjusie
ji. greitosios pagalbos buvo nuvež
ti į Nowra, o iš ten vėliau perkel
tos p. Zakarienė ir p. Kemežienė 
į Wollongong ligoninę. Visi yra iš 
Sydney. *

Leidiniai Lietuvoje
Iš naujų knygų okup. Lietuvoje 

išleista: K. Borutos poezijos rink
tinė “Suversti arimai” (338 psL, 
dail. M. Bulaka) — rinkinys api
ma devynias K. Borutos eilių ir 
poemų knygas. Iš beletristikos 
knygų 1964 m. pabaigoje pasiro
dė: J. Mikelinsko romanas “Van
dens nešėja” (316 psl.), mokyklos 
tema. Išleista M. Sluckio novelių 
knyga “Išdaigos ir likimai” (264 
psl., dail. St. Krasauskas), VI. 
Audronašos 60-čio proga išleistas 
rinkinys “Aukso žmogus” (246 
psl.) — įdėtos dvi apysakos “Sau
lėta diena” ir “Saga” ir keli apsa
kymai. J. Dovydaitis, jaunystėje 
buvęs aviatoriam, naujoje knygo
je “Sparnuoti vyrukai” (242 psl.) 
kalba apie sklandymo sportą.

(E)
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