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Savosios spaudos kelias
L. KARVELIO

įžangos žodžio, pasakyto span- 
dos atgavimo 50 metų sukak- ' 
ties minėjime Sydnėjuje, san
trauka.

šiais metais minime lietuviškos ‘ 
spaudso 50 metų atgavimo sukak- - 
tį. Šios sukakties prasmę geriau
siai galima išreikšti Lietuvių I 
Chartos žodžiais, kuriais pasaky- Į 
ta: “Mūsų tėvų kovos ir aukos

kos ugnelės židinys. Tą kliūtį ru
sas norėjo radikaliai pašalinti ir 
štai, 1865 m. rugsėjo mėn. 6 d- 
Vilniaus General — Gubernato
rius Kaufmanas, Muravjovo įpė
dinis, paskelbė įsakymą, kuriuo 
uždraudė lietuviškas knygas loty
nų raidėmis spausdinti ir platinti. 
Šį jo įsakymą tų pat metų rugsė
jo mėn. 25 d. patvirtino Vid. Reik. 
Mlnisteris Valujevas, o 1866 m. jam

dėl lietuviškos knygos yra testa- pritarė ir caras, šis vienašalis ad-
mentinis įpareigojimas visoms lie-Į 
tuvių tautos kartoms. Lietuvis or-' 
ganizuoja ir romia spausdintą lie- 1 
tuvišką žodį”.

Mūsų rašytinės literatūros isto-' 
rijos pradine data laikoma 1547 
m. sausio 8 d., kai Karaliaučiuje 
buvo išleista pirmoji lietuviška' 
knyga. Tai buvo Iš D. Lietuvos' 
kilusio bajoro Karaliaučiaus un-' 
to auklėtinio Martyno Mažvydo 
mažojo Liuterio katekizmo verti-1 
mas. Reikia pasakyti, kad tai buvo 
daugiau, negu katekizmas. Ten 
buvo atskiras skyrelis pavadintas i 
— Pigus ir trumpas mokslas skai- 1 
tyti Ir rašyti — kur buvo sudėta 
lietuviška abėcėlė Ir atitinkami' 
paaiškinimai. Tai buvo tam tikra 1 
prasme ir mažytis kalbos vadovė-: 
lis.

Stebėtinu supuolimu, pirmosios! 
lietuviškos knygo spasirodymas1 
ietoriškai sutapo su Lietuvos poli- 1 
tinės galios kritimu. Politiniai ga
liai silpstant, pradėjo kilti ir stip
rėti krašto kultūra, pradėjo for
muotis nauji šviesuomenės sluo- 
gsniai, ryškėti ir indlvidualėtl lie
tuviškas veidas.

Pirmoji knyga rado gerą dirvą 
lietuvių ’tautoje, kuri nuo seno 
dvasiškai buvo augštai Iškilusi. 
Palengva, nuosekliai lietuviškas 
re’-tas leido šaknis j kraštą, kūrė 
tradicijas. Nors 18 amžiaus laiko
mas tamsiausiu Lietuvos amžiu
mi, bet Jau 19 amž. pradžioje, ry
šy su Vilniaus Un-to veikla (Step. 
Batoro taikias 1597 m. jst. Jėzuitų 
Akademija, 1803 m. rusų caro 
paversta į Vilniaus Un-tą, o 1832 
m. Jo paties įsakymu uždarytas), 
pastebimas žymus kultūrinis pa
kilimas. Daug reikšmės turėjo 
švietimo plitimas, pradėjo plėstis Į 
mokyklų tinklas. Liaudie švietimas 
nepaprastai pakilo ir buvo parapi-l 
Jų, kurios galėjo pasigirti netu
rinčios neraštingų. Pradėjo! 
atgyti tautinė sąmonė, atsirado 

lietuviškų autorių, atsirado Ir skai
tytojų, kuriems lietuvių kalba bu
vo sava, brangi, kaip toji žeirelė, 
kurioje lietuvis nuo seno gyveno. 
Platūs lietuviškieji sluogsniai jleš- 
kojo sau dvasinio peno gimtos kal
bos spaudoje. Net kitų kraštų 
mokslininkai ir kultūrininkai pra
dėjo tyrinėti lietuvių kalbą, gėrė
tis jos tautosaka, garsia Lietuvos 
praeitimi. Tų stiprių veiksnių įta
koje budo lietuvių sąmonė. Visas 
tas 19 amž. pradžioje lietuviško 
veikimo kilimas mūsų istorijos 
vadinamas LIETUVIŠKUOJU SĄ.
JŪDŽIU. Ypatingai tas sąjūdis 
pasireiškė žemaičiuose, kuri la
biausiai buvo nutolusi nuo lenkų, 
daugiausia davusi lietuviškai mo
kančios šviesuomenės. Neužmiršti, 
nl šio sąjūdžio žymesnieji vardai: 
Poška, Valiūnas, Pabrėža, Stane
vičius, Daukantus, Valančius, Ivin
skis ir kt. — Žemaičiuose; 
Strazdelis, Baranauskas, Viena
žindys — Rytų Lietuvoje.

Rusų valdžia , kuri tuo metu 
Jau buvo okupavusi Lietuvą, ne
buvo suinteresuota lietuvių tauti
nės sąmonės kilimu. Jos imperia
listiniams tikslams tai buvo dide
lė kliūtis. O svarbiausia kliūtimi 
lietuvius surusinti buvo lietuviško
ji spauda, tas pastovus lietuviš-

Rusų raidėmis brukamų knygų 
lietuvis nepriėmė. Jis išugdė pla
čią slaptą lietuvišką spaudą, kuri 
pasišventusių knygnešių platina
ma įkvėpė lietuviui meilę savam 
spausdintam žodžiui, sukūrė ištisą 
skaistaus tautinio heroizmo epo
chą. Per 40 draudimo metų slap
toji spauda nepaprastai išaugo. 

Užtenka palyginimui paminėti, kad 
nuo lietuviškos spaudos atsiradimo

tuviškoji spauda laisvai paplito po 
kraštą, rengė lietuvius naujoms 
kovoms, kitiems laimėjimams.

1918 m. vasario mėn. 16 d., su 
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymu, lietuvių spauda įstojo į nau. 
ją fazę. Dar per anksti daryti to 
laikotarpio mūsų spaudos vertini
mus. Bet reikia viena pasakyti, 
kad mūsų spauda buvo verta se
nųjų tradicijų. Pasilikdama lietu
viška, ji vijosi toliau pažengusią 
kitų kraštų spaudą, kūrėsi nauji 
spaudos keliai. Kraštas pamėgo 
savo spaudą, džiaugėsi ir rėmė ją.

AUSTRALIJOS POLITIKA
Australijos minlsterls pirminin

kas Mr. Menzies, atidarant nau
jojo parlamento sesiją, kurioje da
lyvavo per 100 Australijos ir už
sienių spaudos atstovų ir kitų val
stybių diplomatai, pasakė svarbią 
politinę kalbą. Jis nubrėžė ir iš
ryškino užsienio politikos gaires 
bei tikslus. Mr. Menzies daklara- 
vo, kad Australija rems Pietų — 
Rytų Azijos Vakarų Valstybių gy
nybos organizaciją visomis karinė.

Padidės Imigracija
Australija šiais metais yra nu

mačiusi padidinti Imigraciją ir 
įsileis 7.500 ateivių virš numatyto 
plano. Tokiu būdu šiemet į Aus
traliją įvažiuos 107.000 žmonių, 
šitai pranešęs Imigracijos minls
terls Holt pažymėjo, kad imigra
cijos praplėtimas danomaa sie
kiant sumažinti darbo jėgos trū
kumą. Naujasis planas įgalins at-

iki 1864 m., t.y. veik per 300 metų Nauja okupacija , naujas smū-
mlnistraclnis aktas, neturįs Jokio lietuviškų išspausdintų knygų gis. Mūsų spauda sulindo laikinai

Dail. Alg. Šimkūno viršelis spaudos sukakties minėjimo programai Sydnėjuje.
Klišė S.L. Plunksnos 1 

įstatyminio pagrindo, buvo pradė
tas vykdyti. Prasidėjo nauji sun
kūs laikai.

Jei 19 amž. pradžioje prasidėjo 
vad. lietuviškas sąjūdis, tai ant
roji šio amžiaus pusė, spaudoj 
draudimo metu, vadinama LIETU
VIŲ TAUTINIU ATGIMIMU. 
Kova dėl lietuviškos spaudos buvo 
kova dėl lietuvio, dėl laisvos Lie
tuvos. Tai buvo tyriausio lietuviš
ko patriotizmo gadynė, tai buvo 
laikotarpis, kada mes patyrėme, 
kokia galybė yra spauda savos 
tautos gyvenime, šitai pajuto dy
dis mūsų tautos vyras V. Kudir
ka, kai pilkus “Aušros” lapelius 
bevartydamas pasijuto esąs lietu
vis.

priskaitoma tik iki 750. Nuo draudi
mo pradžios iki 1883 m., t. y. 
iki “Aušros” pasirodymo buvo iš
spausdinta 484 knygos, o nuo 1883 
m. iki 1903 m. buvo išspausdinta 
netoli 2000.

Draudimo metu lietuviškoji kny
ga užkariavo lietuvius, išugdė pa
triotizmą. Rusas su visa savo ga
lybe pasijuto bejėgis prieš lietu
vių dvasinę stiprybę ir prieš jų 
ginklą — spausdintą lietuvišką žo
dį. Vietinės rusų administracijos 
pasiūlymu, kuri geriausiai matė 
spaudos draudimo priemonių ne
pasisekimą, 1904 m. gegužės mėn. 
7 d. caras paskelbė dekretą gra
žinantį lietuviškos spaudos laisvę.
40 metų kova buvo laimėta , lie-

į pogrindį. Pogrindžio spauda buvo 
ryškiausias-ir atkakliausias mūsų 
rezistencijos reiškinys. Ji užtarnau
ja didžios pagarbos Ir ateity tik
rai susilauks jai prideramo įver
tinimo.

Šiuo metu mūsų spauda neša 
tremtinio dalią. Ji keliauja su 
tautiečiais per pasaulį. Lietuviška 
spauda atkakli, ji žino kokia jos 
paskirtis. Ji eina senu numintu 
erškėčių taku, ir visada pasiry
žusi būti mūsų tautinių interesų 
sargyboje, nebodama Jokių sunku
mų, jokių aukų.

JAV vyriausybė sutiko apmokėti 
japonų žvejams, nukentėjusioms 
nuo vandenilio bombos dulkių, 800. 
000 dolerių.

mis pajėgomis ir ūkiniais ištek
liais. Australija ir šiais metais ne
sumažins ginklavimosi išlaidų, ku
rios pernai siekė £ 200 milijonų. 
Australija atsidūrusi komunizmo 

1 grėsmėj, kuri padidėjo ypač po to, 
kai komunistų valdžion pakliuvo 
dalis Indo — Kinijos, jieškos dar 
glaudesnio politinio Ir karinio ben- 

; dradarbiavimo su Amerika, kuli 
lyra pasiryžusi ateity pasipriešinti 
! ir sulaikyti komunistų agresiją 
. Azijoj. Spauda pažymi, kad šita 
1 Mr. Menzies kalba pagaliau pa

rodžiusi aiškias Australijos pozi- 
' cijas ir parodžiusi Australijos už- 
| sienio politikos savarankiškumą, 
kurio pasigesta keleri metai iš ei
lės. Ministerio pirmininko kalbai 
užs. politikos klausimuose pritarė 
ir opozicijos vadas Dr. Evatt.

Molotovas nori naujos 
konferencijos

Stfv. Sąjungos užsienių reikalų 
mlnisteris Molotovas nustebim 
Vakarų pasaulį, pereitą savaitę 
pasiūlęs sušaukti naują “4 Did
žiųjų ” konferenciją. Šita konfe
rencija, Molotovo siūlymu turėtų 
įvykti dar rugpjūčio ar rugsėjo 
mėn.

Molotovo pasiūlymas atsirado 
išvakarėse pasitarimo Londone, 
kur susirinko JAV, Anglijos ir 
Prancūzijos atstovai svarstyti at
sakymą į ankstesnį Kremliaus pa
siūlymą — sušaukti Europos ko- 
lekt. saugumo konferenciją, ku
rioje turėtų dalyvauti šalia Eu
ropos valstybių JAV ir stebėtoju 
Kom. Kinija.

Vakarų diplomatai spėja, kad 
šitas Maskvos manevras turi tiks- 
1 i suardyti Vakarų Europos gy
nybos organizaciją, paveikiant 
Prancūziją, kad ši neratifikuotų 
Europos Bemtruomenėįs Gynybos 
pakto.

RIAUŠĖS MAROKE

Pereitą savaitę Maroke (šiau
rės Afrikoj) įvyko riaušės, kurių 
metu žuvo per 30 žmonių ir daug 
sužeistų atsidūrė ligoninėse. Gat
vėse buvo užpulti žydai ir čia pat 
užmušti. Jų kūnai buvo metami į 
liepsnojančias Jų krautuves ir na
mus. Nužudyta ir keletas prancū
zų ir sunaikinta turto. Riaušinin
kai reikalavo Maroku! tokių pat 
savivaldos teisių, kokias yra pa
žadėjęs Prancūzijos min. pirm. 
Mendes — France Tunisui.

Prancūzijos parlamento dešinio
jo sparno 100 atstovų pradėjo ašt
rią akciją prieš Mendes — France, 
kaltindami jį Prancūzijos kolonijų 
parceliacija.

Esama nuomonės, kad Maroko 
riaušės gali 'įsiliepsnoti į didelį 
nacionalistinį karą, kuris nema
žiau reikšmingas būtų už nesenai 
užbaigtą septynerių metų karą 
Indo — Kinijoj.

Tunise sudarytas ministerių ka
binetas ir kraštas pradeda vidaus 
reikalus pats tvarkyti.

•
Per pirmąjį šių metų pusmetį 

D. Britanijoj kas 11 sekundžių, 
skaitant darbo dienas, buvo paga
mintas vienas automobilis.

vykti daugiau europiečių. Pirmoj 
eilėj Australia norinti daugiau 
įsileisti danų, skandinavų, šveica
rų ir amerikiečių. 5000 naujai įsi

leidžiamų bus paprasti darbininkai, 
kiti — įvairūs specialistai.

Formoza bus ginama
Didėjant pavojui, kad Kom. Ki

nija gali mėginti invaziją j Kini
jos nacionalistų valdomą Formozą, 
Amerikos užsienių reikalų mlnis
teris John Foster Dulles spaudos 
konferencijoj pareiškė, kad Ame
rika Formozai ginti panaudotų 
savo oro ir Jūrų laivyną. Toliau 
Dulles pažymėjo, kad JAV neturi 
fromalaus gynybos pakto su Ki
nijos nac. vyriausybe .FormozoJ, 
bet studijuoja galimą gynybos su
tartį su Nac. Kinijos vyriausybe 
ir taip pat tokia sutartis gal bus 
pasirašyta Ir su Japonija bei Pietų 
Korėja.

•

GERA KARTAIS MO
KĖTI IR RUSIŠKAI

Lena gimė Lietuvoj. Paskiau 
nuvažiavo j Angliją. Ištekėjo už 
anglo B. Vieną dieną Ji įsigeidė 
aplankyti gimines tėviškėj. Sovie
tų ambasada Londone vizą davė. 
Ir Lena išplaukė sovietiniu laivu 
"Cooperatzia”. Bet vieną dieną 
laive ji išgirdo laivo kapitono po
kalbį su pirmuoju karininku. Ka
pitonas kalbėjo:

— Ji taip lengvai negrįž į Ang
liją-

— Kodėl, — klausia karininkas.
— Turiu įsakymą ją perduoti 

Lietuvos policijai. O tai reiškia...
Lena tolimesnio pokalbio negir

dėjo. Bet Jau Ir to užteko, kad 
pasiekus Roterdamą Ji pareiškė 
Olandijos policijai, Jog pakeitusi 
savo nuomonę ir į Lietuvą neva
žiuosianti, bet iš Roterdamo plau
ksianti atgal j Angliją.

Laivo kapitonas ir pirmasis ka
rininkas labai Jau meiliai prikal
binėjo Leną vykti į Lietuvą ir 
aplankyti ten savo senai nematy
tus gimines, bet Lena nesileido į 
ilgas kalbas 'ir olandų policijos 
palydėta nudrožė į Anglijos kon
sulatą. Konsulas jai padėjo pa
siekti Angliją.

Dėkodama konsului už pagalite 
Lena pareiškė: “Laimė kad aš su
prantu rusiškai Ir dar didesnė 
laimė, kad "Cooperatzia”, kapito
nas šito nežinojo”. D.T.

•
Anglijos darbiečių partijos va

das Attlee, Bevanas ir kiti žymieji 
partijos nariai, priėmė Japonijos 
socialistų partijos kvietimą atvyk
ti į Tokio, šį mėnesį Attlee ir 
kiti darbiečiai vyksta į Kom. Ki
niją, paskui lankysis Australijol, 
Tokio ir yra pakviesti Malenkovo 
paviešėti Maskvoj.

•
GenevoJ įvyko pasaulio gineko

logų konferencija, kurioje daly
vavo per 1500 gydytojų. Pagrin
dinis diskusijų klausimas — kaip 
pašalinti gimdymo skausmus ir 
nėščios moters sveikatos apsauga. 
Pirmą kartą šios rūšies konfe
rencijoj dalyvauja Ir 4 Sov. Są
jungos medikai.

1
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1904 K0Vfl DEl lietuviškos raides ir žodžio 1954
Per amžių kovas lietuviškas žodis buvo lygiai reikšmingas ir nepamainomas kaip kardas lietuvio kario rankose. Bet ir kova dėl lietuviško žodžio buvo kieta ir neatlaldi.40 metų Jis buvo draudžiamas ir 
persekiojamas. Dėl jo spaudos draudimo laikais lietuvis per kalėjimus ir Sibiro tremtin keliavo. O knygnešiai, kaip Jurgis Bielinis, Ereliu vadinamas, vis kalbėjo: duokite knygų, laikraščių — jų 
reikia daug, labai daug. Ir keliavo rusų caro valdžios persekiojama lietuviška knyga ir laikraštis, kny gnešių nešiojama, per Lietuvos kaimus ir miestus, žadino lietuvio tautinę sąmonę ir ruošė jį laisvam 
— nepriklausomam gyvenimui. Kovą laimėjo lietuviškas žodis — 1904 m. buvo atgauta spaudos laisvė. Paskui atėjo savanoris. Kilo nepriklausomam gyvenimui Lietuva. Ir vėl negandas — užplūdo 
mūsų šalį dar žiauresnis ir už carus okupantas — raudonasis tvanas užliejo Lietuvą. Dabar ten vėl kovojama dėl lietuviškos raidės irlietuviškos sielos. Ten mirštama dėl tų pačių idealų   Tėvynės 
laisvės. Bet Tėvynė pavergta ir spaudos laisvė užsmaugta. Tik tremties spauda, kuri mus, pasitraukusius nuo raudonojo siaubo, ištikimai lydi visais pasaulio vieškelia is, gali skelbti gimtosios žemės

kančią ir gaivinti mūsų nualintas širdis. Tad skambėk amžiais nemarus lietuviškas žodi.

V. POŽĖLA. ;

su

saviškių, — 
netikėto sve- 
kieme. 
minučių, kai

IS MANO ATSIMINIMI!
IŠTRAUKA APIE SPAUDĄ

Nepaprasta šių metų sukaktis: dirbo ir daugelis kitų. Ar bereikė 
50 metų nuo spaudos laisvės at- geresnių sąlygų knygoms ir laik- 
kovotos Lietuvoje. Nepilnos, tiesa,1 raščiams? Neveltui sakydavo: kur 
cenzūros suvaržytos. Bet tai buvo 
anuomet, carų laikais. |

Knygnešiai buvo pirmieji toje 
kovoje šviesuolių pradėtoje. Jie 
ryžto ir dvasios mūsų karžygiai,' 
kurie ant savo pečių pakėlė sunkią 
ilgų metų kovos naštą- Jiems pri
klauso ir JURGIS BIELINIS arba 
Bielekas, kaip jis save vadino, su 
kuriuo aš, dar vaikas būdamas, su
sipažinau.

Tai buvo senai — senai, kai aš 
trečiaklasis leidau savo žiemos ato
stogas Steigvlliuose. Lauke pustė 
sniegą ir šalta buvo. Staiga dide
le risčia įsuko rogės j kiemą 
kažkokiu vyru, sniegu apneštu 
tiesiai nuvažiavo į padargę.

— Turbūt kas iš 
tarė tėvas, stebėjęs 
čio skubius posūkius

Nepraėjo ir kelių
į vidų įėjo, atsisagstęs kailinius, 
stambus, žilais ūsais raudonveidis 
Judrus vyras ir, kreipdamasis 
mane , drąsiai paklausė:

— Tamsta gimnazistas?
— Taip , atsakiau.
— Aš Bielekas, atvežiau knygų.
Priduoti įvykusiai padėčiai dau

giau paprastumo, aš pasakiau tė
vui:

— Ūla mano pažįstamas knygų
atvėžė. ,

Tėvas maloniai nusišypsojo dėl 
to ir tarė:

— Sėskis, būsi svečias. Gyvuliu 
nesirūpink, Jis bus pašertas. Tam
sta, tikrai, taip pat alkanas iš ke
lionės.

Ir kai svečias prasitarė apie sa
vo mantą, tėvas išdidžiai pastebė
jo: .

— Steigvilluose svečiai žmonė- 
jasi ir gyvuliais nesirūpina.

Vaišės, gausiai alum aplaisty
tos, ne tik jausmus sušildė, bet ir 
širdis atvėrė:

— Vaike, — kreipdamasis į ma
ne, tarė svečias, — kol jaunas 
dirbk daug — daug mokykis. Daug 
turėdamas, daug ir kitiems duoti 
galėsi. Aš, va, Jau žilo plauko su
laukęs, o ką padariau? Nors knygų 
išplatinau! Ne mano rašytų, kitų 
moksllngesnių žmonių. Tegu, sa
kau, šimtais tūkstančių jų eina į 
kaimus, sodybas, aplalnko senus Ir 
jaunus ir nušviečia jiems kelią.

— Šimtais tūkstančių! — aik
telėjau Išgirdęs milžinišką paleis
tų knygų skaičių.

— Ar tai daug manai? O ne, 
tai tik lašas Lietuvos jūroj. Dar 
daug — daug jų reikia. Juk mūsų 
milijonai!

Taip kalbėjo žilaplaukis knyg
nešys, visą savo amžių ir turtą 
knygoms atidavęs. Ir dabar, kai 
atsiminiau Jį, mano ausyse aidi 
Jo pasakyti žodžiai:
— Dar daug — daug jų reikia...

¥
Kovoje dėl spaudos laisvės bu

vo rašytojų, laikytojų, platintojų 
ir tūkstančiai kitų žmonių.

Nauja mano Jaunystės dienų ke- 
llašvietė — gimnazija Mintaujoj. 
Nauja aplinka, nauji žmonės. Pa
maži, metai po metų, to tarpo vei
kiamas aš įsitraukiau į naują man 
dvasios pasaulį — lietuvių kovą 
dėl spaudos laisvės. Man paaiš
kėjo, kad Blellniai, Sideravičial, 
Laliai — tai mūsų spaudos arier
gardas, o visokio vardo Inteligen
tai — Jos avangardas, čia, šitoje 
Pabaltas užuovėjoje, tiek daug jų 
buvo, čia spietėsi mokslui Lie
tuvos Jaunimas: čia Jonas Jablon
skis, Motiejus Lozoraitis ir Vladas 
Mačys "Varpą” redagavo; čia su
judę gimnazistai protestą kėlė dėl 
primestų jiems stačiatikių maldų; 
čia Motiejus Čepas Jiems peticiją 
rašė šventam Tėvui, čia velkė,

inteligentas, ten Ir laikraštis su 
knyga. Kai po metų kitų aplankęs 1 
aš vėl paklausiau Jono Lėlio, ar 
daug laikraščių ir knygų pareina 
į Mintaują, tai jis atsakė:

— O, daug! Nėra to lietuvio, 
kuris neturėtų laikraščių ir knygų. 
Jų nemažai čia — nuo 200-250 bus. 
Laikraščių gauname visokių: “Au
šros”, vėliau “šviesos”, paskui 
"Varpo”, "Ūkininko” ir kitų — 
pagal laiką. Iš Amerikos — “Lie
tuvos” ir "Vienybės Lietuvinin
kų”.

— Kokiu būdu, — stebiuosi.
— Paprastu — siuntomis ir 

ryšiais. Su ryšiais viskas galima. 
Su prenumerata kiek sunkiau. Per 
rankų rankas eidama, savaime, ji 
užtrunka. Visdėlto užsakymai iš
pildomi gana akuračial. Dabar 
prenumerata susviro dėl mūsų 
konkurento iš Palangos. Kai užvo
žą iš ten, tai mūsų skaitytojų 
mąžta.

To konkurento iš Palangos 
ta, kaip, paaiškėjo, daktarų
Valneikio iš Palangos ir F. Janu
žio iš Kretingos. Pasak Janužio, 
taip buvę viskas sutvarkyta, kad 
vežimais galėję vežti. Liepoja, Min
tauja, Ryga ir Šiauliai buvę ar
timiausios didmenų stotys. Ypa
tingos reikšmės turėję Šiauliai, 
kurių rajonas siekė net Kauną. 
Kokių ryšių būta knygomš, dr. 
F. Janušis papasakojo tokį atsiti
kimą.

— Tamsta, daktare, kalbėjo 
man, nuo degtinės įraudęs garsus 
visai apylinkei, nuo Kretingos iki 
Garždų, kontrabandininkas Jonas 
Mončys, — abejoji dėl knygų, tai 
aš, jei nori, net pačią sargybą 
tamstai pristatysiu.

— Juokus kreti Mončy! — mes
telėjau Jam.

su-

bū-
L.

— Ką, juokus, daktare — metęs MAŽOJI LIETUVA — 
vaišes Mončys dingo iš mano bu
to.

Ištlkro, Mončio būta ne pagyrų 
puodo. Šeštadieniu vakare, kai vi
siškai sutemo — buvo ruduo — 
kažkas pasibeldė į mano buto du
ris. Išėjau, atidariau ir žiūriu: 
Mončys, tats didelis diktas vyras,
laiko už pečių tokį dlktą, svirdu- j stą Pridrikio Kelkio laikraštuką 
liuojantį pasienio kareivį. “Nusidavimai apie Evangelijos

— čia ta pati sargyba, daktare, I praplatinimą tarp žydų ir pagOnų”.
Voo Nors, kain vėliau naaiškėio. Aveli-

LIETUVIŠKOS SPAUDOS LOPSYS
1932 m. atšventėm mūsų perlo- turėjo persikelti į Maž. Lietuvą, rentus, ir M. Jackus pasakojo, 

j dinės spaudos 100 metų sukaktį,' Didž. Lietuvos šviesuoliai pratur-j jog daug kartų vokiečiaai kreipėsi 
' minėdami 1832 m. Klaipėdoje, o tino ir Maž. Lietuvos spaudą, su- j jj, kalbindami parduoti savo

vėliau Tilžėje ir Karaliaučiuje le

apie kurių aš kalbėjau. Kita kas 
taip pat tvarkoj. Duok jam, dak
tare, ko atsigauti — matai Jis 
netvirtas.

Daviau. Išlenkę po burnelę sve
čiai greitai dingo varo tamsoj. 
Jokių pasekmių nebuvo. Po to aš 
jau šventai tikėjau kiekvienu Mon- 
čio žodžiu.

— Tai buvo, — užbaigė dakta
ras Janušis, — retas žodžio žmo
gus ir pulkus kontrabandininkas

dėl 
savo 
sve-

40 metų Lietuva kovojo 
savo spaudos laisvės — dėl 
kultūros. Tauta nugalėjo — 
timų žemių begrobdama carų val
džia sugriuvo. Juos paveldėjo bol
ševikai, verti anų įpėdiniai: kaip 
ir carai Jie grobia svetimas žemes, 
turtą, tremia gyventojus ir sodi
na j ten rusus. Savo kraujo smur
tui paslėpti jie atsitvėrę nuo pa- 
saulllo grioviais, šunimis ir spyg
liuotomis vielomis — nuleido ge
ležinę uždangų.

Gyvas, girdi, laisvės žodis ne-, 
bepasieks dt^bar įkalintų žmonių!

Bet veltui. Pavergtosios tautos 
— jų priešakyje ir lietuvių tau
ta — išvydo kruvinuosius grobonlų 
darbus ir pradėjo kovą. Jos sako-

— šalia užgintos viešumos dar 
yra laisvos palėpės. Šalia išprie
vartautos vergų spaudos dar yra 
laisva spauda ir laisvas, Jūsų nę- 
sukontrol iuo jamas 
dar galingos!

Kova eina. Eina 
tųjų tautų frontu.
Jau 10 metų. Laimėjusi prie ca
rų, tauta laimės ir prie bolševikų. 
Ji Jau nebevlena — jai jau tal- 
kauja laisvasis pasaulis.

teikdami jai dar ryškesnį patrio
tinį atspalvę.

Dar prieš spaudos draudimą 
mūsų inteligentai, mėgindami apei
ti rusų cenzūrą, bandė įvairius 
leidinius spausdinti Maž. Lietuvoj. 
Pav. Mikalojus Akelaitis, kuris 
1859 m. negavo rusų valdžios lei- 
leldimo leisti laikraštį “Pakelei
vingas”, kai kuriuos savo politi
nius raštus atspausdino Klaipėdoje, 
dėl ko vėliau turėjo bėgti į už
sienį, gi Jo bendradarbiams buvo 
iškelta pirmoji spaudos byla už 
nelegalius lietuviškus raštus.

Mažosios Lietuvos spaudos gau
sumas priklausė grynai nuo spaus
tuvių, kurių čia buvo gana daug. 
Nemažai leidinių spaustuvės Iš
leisdavo savo iniciatyva ir savo lė
šomis. Matyt joms tai apsimokėjo, 
nes leidinių, o ypač tikybinio tu
rinio, paklausa 
dažnai leidimai 
perspausdinant 
pačią knygą.

Uždraudus spaudą Didž. Lietu
voj — Maž. .Lietuvos spaustuvi
ninkai turėjo tikrą pjūtį. Tik gai
la, kad daugumas spaustuvių sa- 

. vininkų buvo vokiečiai. Vėliau 
1. Mažoji Lietuva sa- spaustuves steigti suskato ii- lie- 

T\t * j__________________ t:__  Jti _  1__ r

Nors, kaip vėliau paaiškėjo, šven
tėm 10 metų pavėluotai, nes Jau 
1823 m. toje pačioje Maž. Lietu
voje buvo išėjęs laikraštukas “Nu
sidavimu Dieva karalystėje”.

radijas. Mes

visų paverg- 
Lietuvoje jai

SPAUDA IR JAUNIMAS
Sava spauda yra tautinės gyvy

bės kvapas. Be Jos mes išlengvo 
nyktume ir nustotume tautinės 
sąmonės. Ją skaitydami pergyve
name dvasinius ryšius su lietuviš
kuoju pasauliu, atgaiviname ir 
turtiname savo dvasią.

Suaugusiems nutautėti ir nu
tolti nuo savo tautos kamieno tėra 
maža pavojų. Jų žymiai daugiau 
mūsų valkams ir Jaunimui. Sava 
spauda būdama dideliu veiksniu 
lietuviškumo išlaikymui, turi ne
paprastos reikšmės ir mūsų pri
augančiai kartai. Todėl labai svar
bu, kad mūsų valkai ir Jaunimas 
įprastų skaityti savus laikraščius 
ir knygas. Tam reikalingos šeimos 
ir lietuviškų mokyklų (savaitga
lio Ir kursų) suderintos pastangos. 
Tėvų pagarba savai spaudai bus 
saulėtu pavyzdžiu ir vaikams.

Tenka su apgailestavimu pasa
kyti, kad skaitinių sava kalba tu
rime labai maža. Jaunesnio am
žiaus vaikams dar turime ir neblo
gų knygelių bei laikraščių. Pa
augliams bevelk visai neturime ką 
duoti skaityti. Vincas Pietaris su 
savo istoriško turinio “Algimantu” 
gali paauglį kiek sudominti, bet 
Jau Žemaitės vaizduojama dvaro 
kumečių vargana buitis negali jo 
sužavėti. Rašytojas Romualdas 
Spalis Anglijoje pirmasis iš ra
šytojų parašė paaugliams įdomią 
knygą "Gatvės berniuko nuoty
kiai”. Jau to paties autoriaus 
spausdinama ir antroji dalis “Ant 
ribos”. Būtų gera, kad ir kiti ra
šytojai kurtų panašių knygų, ypač 
istoriškai geografiško turinio. Ra
šytojų Ir leidyklų pastangas tu
rėtume daugiau paremti pirkdami

naujai Išleistas knygas sudaryda
mi šeimos bibliotekėles. LKF ir 
ALB, apylinkių valdybos bei sa
vaitgalio mokyklos neturėtų jų 
taip pat pamiršti ir Jas steigti.

Bent mūsų vaikams Jau galime 
sudaryti pakenčiamus knyginėlius. 
Vytė Nemunėlis, Vyt. Tamulaltls, 
A. Giedrius, St. Zobarskas, L. 
Žitkevičius ir visa eilė senesnių 
ir Jaunesnių rašytojų, yra parašę 
mūsų Jauniesiems skaitytojams 
tinkamų knygelių. Jiems leidžia
mi ir gražūs laikraštėliai: “Eglu
tė” ir "Tėviškėlė”. Niekuomet ne
pavaduos vaikų laikraštėlių vai
kams skiriamieji puslapiai suau
gusiųjų laikraščiuose. Todėl tėvai 
turėtų užsakyti juos iš užjūrių.

Paaugusiems ir Jaunimui turim 
“Skautų aidą”, "Ateitį” Ir “Jauni
mo kvieslį”, LKF Lituanistinių 
Akivaizdinių Kursų Melbourne 
leidžiamą. Akademinis jaunimas 
ir šiaip suaugesnieji turėtų skai
tyti "Gabiją”, “Aidus”, “Litera
tūros lankus” ir “Mūsų vytį”, ku
rie lavina literatūrinį skonį, tei
kia žinių Iš įvairių mokslo ir me
no sričių.

Suaugesnieji ir vaikai negalės 
apsieiti ir be'svetlmos literatūros, 
kuri yra labai turtinga ir gausi. 
Todėl skaitiniai gyvenamo krašto 
kalba labai gali praturtinti mūsų 
jaunimą, Jei tėvai kontroliuos ir 
parinks knygas. Tiks rimto turinio 
knygos praplečia jaunuolio akira
tį. Komikai ir panašios “durna- 
knygės” nieko gero neduoda, o tik 
gadina skaitančiojo skonį, daro jį 
tiktai knygos vartytąją, gaišina 
laiką, o silpnesnio charakterio 
skaitytojus nuveda į nelaimes ir

Tremty 1947 m. šventėm lietu
viškosios knygos 400 metų sukak
tį, minėdami 1547 m. Karaliau
čiuje Mažvydo išleistą katekizmą.

★
■Čia paminėti svarbiausieji Ma

žosios Lietuvos spaudos pamink
lai yra reikšmingi bendrajai lie
tuviškosios spaudos istorijai. Vi
si Jie buvo skirti Mažajai Lietu
vai. Tad jau buvo laikas, kad pa
sirodytų ir Didž. Lietuvos žmo
nėms skirtų laikraščių, šią mintį 
buvo pradėjęs kelti Klaipėdoje 
ėjusios “Lietuviškos ceitungos” re
daktorius M. Šernas ir tokį lai
kraštį buvo užplanavęs, bet 1883 
m. pasirodžius “Aušrai”, o 1889 
m. “Varpui” ir kitiems laikraš
čiams, šernas savo sumanymo 
beįvykdė.

Iki 1350 m.
vo leidiniais buvo pralenkusi 
džląją Lietuvą — buvo .Išleista 
net 222 atskiri leidiniai, kai tuo 
tarpu Didž. Lietuvoj teišleista 204. 
Tkl nuo 1850 m. Didž. Lietuva pra
lenkė Maž. Lietuvą, bet spaudos 
draudimai 1864 m. spaudos vysty
mąsi Didž. Lietuvoj sustabdė ir 
Jos spauda pasidarė tremtinė —

ne-

Dl-

vls didėjo. Labai 
būdavo kartojami, 
po 2-5 kartus tų

tuviai. Tik Jiems, dėl stokos kapi
talo, dėl idealizmo, kartais Ir sun
kiai sekdavosi, bet vlsdėlto spaus- 
diniams kaina buvo mušama. Su 
lietuviais spaustuvininkais mieliau 
palaikė ryšius iš Didž. Lietuvos 
atvykę knygnešiai ir tai mažino 
vokiečių spaustuvininkų pelnų. To
dėl jie šnairavo i lietuvius konku-

JUOZAS ALMIS JŪRAGIS.

PROTEVIŲ KALBA
Amžiais kalboje motinos gyvena 
tautos nemirtinga dvasia.

Tu man esi šventa kaip kraujas, 
degąs krūtinėje tautos.
Tu šimtmečių eigoj keliauji 
skambėdama kartų kartoms.
Tavy tautos mintis pribrendo, 
ir savo lūpom relškl tu
Jos laimės ir vargų Jos gandą, 
giliosios išminties turtus.

• < »
Legendų paslaptis atvožus, 
darbais ir žygiais mus žavi. 
Tavų dainų slaptingam grožy 
džiaugsmingai sudreba širdis.

Kada skaitau kalbos gimtosios raštą, 
širdis sušvinta džiaugsmo žvilgesiu, , 
lyg oras dvelkia gimto krašto 
ir aš degu tėvynės ilgesiu.

O prieš akis raidžių ženklai atgiję, 
mintim, garsais žviesių vaizdų žėrėjimu 
į mano širdį lyg slaptingo burto turtais lyja 
ir užburia mane švelnios Jėgos kėrėjimu.

Kalba lietuviška, vienatvės tylumoje
esi man aidas praeities ir ateities viltingas pranašas!
Iš margo rašto man kalbi —1 gyvos kalbos garsais atstoji 
ir broliškų širdžių mintis iš viso svieto pakraščių .man atneši.

Kada skaitau kalbos gimtosios raštą, 
tėvynės dvasios atgaivintos 
lengviau nešu vienatvės sunkią naštą, 
skaidrėja liūdnos .mano mintys.

Beruges, 1947. IX. 16.

nusikaltimus.
šiais spaudos atgavimo sukak

ties metais parodykime daugiau 
meilės Ir pagarbos savai knygai ir 
laikraščiui. Nepagailėkime vieno 
kito svaro ir savo bei vaikų dva
sios maistui, be kurio liktume tik 
padžiovę stuobriai savo tautai. 

Veržklmės j žinijos platumas patys 
patraukdami ir savo Jaunimų, kad 
jį išugdytame tikrąja tautos švie
suomene. Būdami kultūriškai pa
jėgūs ir turtingi, išliksime savo

tautai gyvi ir sąmoningi. Jauni
mas turi aiškiai suprasti ir 
jausti mūsų tautos dabartį, 
tragizmą, kultūrinio išlikimo 
kovos dėl laisvės pastangas.

Tad atverkime plačiai duris 
tuviškal spaudai į savo f ' 
židinius ir parodykime, kad esame 
garbingųjų knygnešių aijniai .' 
įdiegime priaugančiai kartai mei
lę lietuviškam žodžiui ir knygai!

įsi- 
jos 
bei

savo 
spaustuvę ir atsisakyti knygų 
spausdinimo.

Kad lietuviška spaustuvė gali 
geriau patarnauti lietuviškam rei
kalui, puikiai suprato ir Ameri
kos lietuviai. 1897 m. Amerikos 
liet, laikraščiai kėlė mintį Maž. 
Lietuvoj steigti didelę lietuvišką 
spaustuvę ir suaktyvinti spaudos 
kovų prieš rusų valdžią.

Spaudos draudimo metu (1865 
— 1904) Maž. Lietuvos spaustuvė
se atspausta Didž. Lietuvai skir
tų pusantro tūkstančio atskirais 
pavadinimais knygų, gnygellų ir 
laikraščių. Buvo spausdinama Ra
gainėje, Tilžėje, Bitėnuose. Iš ten, 
slapta per sieną knygnešiai ga
bendavo j Didž. Lietuvą, ir tatlp 
lietuviškas laikraštis bei knyga 
pasiekdavo kaimą ir miestą.

RAGAINiĖ spaudos draudimo 
laikotarpy buvo žinoma knygne
šiams, lietuviškų leidinių platin
tojams ir skaitytojams, šia pa
sirodė pirmasis “Aušros” nr., at
spausdintas Albano ir Kibelkos 
spaustuvėje. Vėliau "Aušra” buvo 
spausdinama Tilžėje. Kurį laiką 
Ragainėje buvo spausdinamas ir 
"Varpas”, bet paskui Ir jis buvo 
perkeltas į Tilžę. Kaip matome, 
Ragainė yra Didž. Lietuvos perio
dikos lopšys.

TILŽĮĖS seniausia spaustuvė 
buvo Otto von Mauderode. Ši 
spaustuvė yra atspausdinusi labai 
daug lietuviškų knygų. Lietuviš
kiems leidiniams spaustuvė turėjo 
lietuvius korektorius. 'Čia dirbo 
kurį laiką' ir Juozas Angrabaitis. 
Šioje spaustuvėje net Lietuvos ne
priklausomybės pirmaisiais metais 

buvo spausdinamos lietuviškos kny
gos.
REYLANDERIO spaustuvėje bu
vo spausdinamos daugiausiai mal
daknygės ir kiti religinio turi
nio raštai. Jų spausdinimą pri
žiūrėjo Tilžės katalikų parapijos 
klebonas, susitaręs su Lietuvos ku
nigais.
MIKSAS Jurgis, Ragainėje tvar
kydamas “Aušros” leidimą, Išmo
ko Ir spaustuvininko amato. 1885 
hi. tėvas jam nupirko spaustuvę 
Tilžėje, į kurią vėliau buvo per
kelta iš Ragainės, ir "Aušra”. Bet 
po dviejų metų Mikšas savo spaus
tuvę pardavė ir ’’Aušra” atsidūrė 
sunkioje finansinėje padėtyje.

WEYRI0 ir ARNOLDO spaus
tuvė 1887 m. pradėjo leisti “Švie
sų”. Ji taip pat atspaudė nemažai 
ir lietuviškų knygų.

JAGOMASTAS E. spaustuvę 
įsigijo 1896 m. Ši įmonė augo, 
plėtė darbų ir tvirtai atsistojo 
ant kojų. Tai buvo garsioji Til
žės “Lithunia”. Spaudos draudimo 
laikotarpy "Lithuania” buvo jau
na, bet ji išsilaikė iki II Pasauli
nio karo, iki pats Jagomastas bu
vo ištremtas į Lietuvų ir čia vo
kiečių nužudytas. Tai buvo amžiu
mi seniausia lietuviškoji spaustu
vė, kuri Maž. Lietuvoj tikrai dide
lės reikšmės turėjo.

MARTYNAS JANKUS 1889 m. 
įsigijo spaustuvę. Jo tikslas buvo 
duoti lietuviams juo daugiau lie
tuviškų laikraščių ir knygų. Kad 
atpiginus spaudų, Jankus perkėlė 
savo spaustuvę iš Tilžės į Bitėnus 
(į savo ūkį) Ir čia į spaudos dar
bą įkinkė savo valkus. Dažnai už 
spausdinimą nieko neimdamas, 
Jankus brido į skolas. Dėl spaus
tuvės skolų net ūkis buvo norėta 
paleisti iš varžytynių, bet Jankus. He- v ’

šeimos susiskolino pinigų Ir ūkį su spau-

A. KRAUSAS.

stuve išgelbėjo. Jis Ir vėl spaus
dino, nekvaršindamas sau galvos 
dėl tų spausdinių pasaulėžiūrinių 
ir politinių krypčių. Jis vadova
vosi taisykle: visokių pažiūrų yra 

(Nukelta i 3 psl.)
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VINCAS KAZOKASVINCAS RRĖVE LIETUVIU LITERATŪROJ PAGERBTAS LIETUVIŠKAS ŽODIS
Tremtinio benamio dalia, at- — bet mes jo bodimės Ir jį marl- 

plukdžiusi mus į šį Pietų Kryžiaus 1 name”. Pamokslą baigdamas kun. 
žemyną, įvairiomis priemonėmis' Vaseris ragino išsaugoti lietuviš- 
stengiasi mus čia ir pridalgintl. ką žodį ir Jį gyvą ir gryną parvež- 
Tik tas amžiais gyvas lietuviškas \ ti prisikeliančiai Lietuvai, 
spausdintas žodis su nepalaužiamu ' 
atkaklumu dar vis mums primena, 
kad lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais turime ir būti...

Teisingai lietuviško žodžio iš
reiškimą yra nusakęs poetas Ber
nardas Brazdžionis: kai negali

Ji.
Kada Vincas Krėvė įžengė į ros istorija. Šitas klausimas, kiek būtų visa širdimi atsidavusios 

lietuvių literatūrą, jau patsai lie- j žinoma, mūsų literatūros specia- teratūros menui. Anie visi anks-' 
tuvio tniitos Iroltnrinia I n»i noiioatae T.i- čiau rašiusieji mūsų rašto istori-

1 joje pasiliks, kaip mūsų rašto pra- j 
nokėjal ir puoselėtojai, bet ne li
teratūroje. Pagaliau nereikia dar, 
užmiršti ir to fakto, kad didelėms 
asmenybėms reikalinga ir atitinka-' 
mos aplinkos, kurioje Jos galėtų 
tinkamai pasireikšti ir susilauktų! tauta savo žodžio pasakyti savo' 
atitinkamo atgarsio. Donelaitis teritorijoj, tarkime mes jį laisva- 
buvo tokia asmenybė, bet jis liko me pasauly; tarkime jį kasdie- 
be Jokio atgarsio. Visai kitokia1 nišką — realų ir paprastą, tarki- 
padėtis buvo Maironio ir Krėvės! me politiškai — tvirtą ir neatlai- 
atveju. Šalia to, kad jie buvo di- dų, tarkime maldoje — kuklų ir 
dell rašytojai, jie taip pat turėjo šventą, tarkime šventėse — iškil- j 
ir tinkamą aplinką, kurioje Jie' mingą ir ryžtingą.

Sydnėjaus Lietuvių

11-

tuvių tautos kultūrinis gyvenimas! listų ligi šiol nebuvo paliestas. Li- 
buvo pačiame įsibėgėjime: visų gi šiol turėtuose literatūros vado- 
pirmiausia buvo laimėta keturias
dešimties metų kova už lietuviš
kojo spausdinto žodžio laisvę, buvo 
išaugusi nauja Ir gausi lietuvių 
šviesuomenės karta, kuri jau prieš 
akis turėjo aiškų ir galutinį tiks
lą — Iškovoti savo tautai nepri
klausomybę. šalia to su nepaprasta 
sparta augo ir plėtėsi lietuviškieji 
laikraščiai, aplink kuriuos spietė
si gausus būrys spaudos darbi
ninkų ir talentingų rašytojų. Vis 
dėl to ano meto mūsų rašytojų 
kūriniuose, dalinai įskaitant ir 
Maironį, viešpatavo dar devynio

liktojo amžiaus lietuvių tautos nuo
taikos, kurios tebeturėjo grynai 
praktinius tikslus. O pagaliau ir 
tų pačių literatūrinių kūrinių ori
ginalumas buvo labai abejotinas: 
formaliniu atžvilgiu tai buvo dau
giau ar mažiau sekimas ano meto 
lenkų rašytojų. Atvirai kalbant 
anuo metu mūsų literatūra tebe
buvo dar tik pradinėje savo sta
dijoje, neturinti nei savo literatū
rinių tradicijų, nei stiprių šioje 
srityje asmenybių. Kiekvienas to 
meto lietuvių rašytojas buvo tik
riausia prasme pionierius ligi tol 
dar nekultyvuotuose lietuvių lite
ratūros dirvonuose. Išskyrus pa
triotinius bei didaktinius momen
tus 
to, 
nei 
sų 
stojo ir Vincas Krėvė. Tai buvo 
galinga jėga, kurią šių dienų aki
mis žiūrint galima drąsiai laikyti 
lietuvių literatūros kertiniu akme
niu. Kaip pereitą kartą matėme 
iš paties V. Krėvės pasisakymo, 
Jis pradėjęs rašyti norėdamas pa
rodyti, kad lietuvių tauta šalia ki
tų nėra nei žemesnė savo kultūra 
nei menkesnė savo dvasia. Imant

negalima kalbėti apie ano me
nei apie literatūrines) Sroves 
kryptis. Tokiu pionierium mū- 
llteratūros istorijos pradžioje

tai dėmesin mums darosi dabar

vėliuose mūsų literatūros istori
jos pradžia sutapatinama su lietu
viškojo rašto užuomazga, būtent, 
su Mažvydo katekizmo pasirody
mu. Imant žodį literatūra grynai 
raidine prasme, atseit, visa, kas 
parašyta ir yra literatūra, be abe
jo, reikėtų su tuo sutikti, ir todėl 
lietuvių litertūros istorijos pradi
nė data nesudarytų jokios proble
mos. Tačiau šiandie literatūra turi 
visai kitą negu augščiau minėtą 
prasmę. Šiandien literatūra galio
ja kaip atskira kultūrinė šaka, 
kaip meno sritis, turinti svitą ke
lią ir gyvenimą, ir todėl būtų tie
siog nesąmonė pačią literatūrą 
sutapatinti su raštija. Jeigu šitas 
sutapatinimas neįmanomas, tai ka
da gi prasideda mūsų literatūros 
istorija? Ar su pirmuoju rašytiniu 
meno kūriniu? Jei taip, tai mūsų 
literatūros istorijos pradžią bus 
davęs Kristijonas Donelaitis. Ta
čiau ir šitoje vietoje atsakymas 
negalimas atsimenant, jog kiek
vienos kulūrinės srities istorija 
yra grindžiama organišku vyks
imu, kur kiekvienas įvykis sąly
gojamas prieš tai buvusių vyks
mų. Donelaitis išaugo vienas ir 
toks pasiliko, nemesdamas toli
mesnių atžalų ir nesudarydamas 
sąlygų tolimesnei mūsų literatū
ros plėtotei. Mūsų akys praslysta 
nuo Mažvydo ligi Aušros neužkllū- 
damos nei už vienos -asmenybės, 
nei už kokio nors didesnio sąjūd
žio, ką mes galėtume palaikyti 
Imūsų literatūros istorijos užuo
mazga. Tiesa, visi ano meto ra
šiusieji ir jų darbai daug, gal būt 
net lemiamai, prisidėjo prie lietu
vių tautos atbudimo ir Jos tauti
nio sąmoningumo, vis tik tai ne
galima laikyti tiesiogine prasme 
literatūriniu sąjūdžiu. Ir tik su

Minėjimo akademijon susirinku
sieji buvo aprūpinti spec, progra
ma, kurios viršelis, meniškai su
komponuotas dail. Alg. Šimkūno, 
kalbėjo spaudos draudimo, trem
ties Ir užjūrio laikraščių vardais.

Varginga svetima scena buvo 
papuošta prasmingomis K. Anku- 
davičiaus dekoracijomis: atvers
tos knygos — raštai, plunksna, 
Vytis ir atitinkami užrašai tau
tinių spalvų fone.

Minėjimo akademijos įžangoj 
L. Karvelis pateikė pluoštą ori
ginalių minčių apie spausdinto 

Plunksnos žodžio evoliuciją ir lietuviškos spau- 
buvo Klubas, norėdamas prideramai pa- dos atsiradimą, augimą ir sunkias 

tarsi brandi sėkla, kritusi našioje demonstruoti lietuviškojo spaus- į dienas caro valdžiai mūsų spaudą 
dirvoje. O tą dirvą ii- sudarė to dinto ir gyvojo žodžio galią bei ne- , uždraudus ir varganą Jos kelią 
meto gausi lietuvių šviesuomenė, tmarumą, rugpjūčio 1 d. Sydnėjuje! tremtyje. (Kalbos santrauka ats- 
iš kurios vėliau išaugo nauji ta- suruošė lietuviškos spaudos atga-J kirai). Buvo prisimintas ir pasta- 
’ ' ' ' ’ ■ ■ -■ ' ’ 1 vimo 50 metų sukakties? iminėji-.................... ..........................

mą.
Šv. Benedikto bažnyčioje kun. 

Pr. Vaserls (svečias iš Melbour- 
nl) atlaikė pamaldas už 1 
spausdinto žodžio kūrėjus, knygne
šius, lietuviškos raidės gynėjus ir 
visus kitus žuvusius brolius ir se-;

buvo išgirsti ir suprasti. Jų paša- | 
kytas bei parašytas žodis

aišku, kad tik šitas motyvas ir 
nulėmė Krėvės nusistatymą padė
ti pagrindus lietuvių tautinei li
teratūrai. Todėl, kalbant apie Vin
cą Krėvę lietuvių literatūroje, 
tenka prieš akis turėti kaip tik 
šluos du momentus: 1) Vincas 
Krėvė kaip vienas iš lietuvių li
teratūros istorijos pradininkų ir 
2) Krėvė kaip nacionalinės lietu
vių literatūros krypties grindė
jas. Ties šitom dviem problemom 
čia ir sustokime, nes tik jas pa
nagrinėjus mums pasidarys aiški 
paties V. Krėvės vieta mūsų lite
ratūroje, o drauge įr suvoksime 
visoje apimtyje to paties Krėvės 
ir kūrybinį įnašą. Užkliudant pir
mąją problemą tektų iš viso klaus
ti, kada prasideda mūsų literatū-

Maironiu, o vėliau su Krėve susl-
daro literatūrinis branduolys, ku
ris kaip gyvas organizmas auga 
Ir plėtojasi nenutrūkdamas ligi 
šių dienų. Taigi, kalbant apie mūsų 
literatūrą, kaip organišką viene-i 
tą, mes šito kaip tik pasigendame' 
ligi Maironio ir Krėvės. Ligi šių'

SPAUDOS LOPŠYS .
(Atkelta Iš 2 psl.)

lietuvių — visokių ir knygų rei
kia.

Rusai gerai žinojo, kad lietu
viškosios spaudos centras yra Til
žė, tad siuntė į ten šavo šnipus, 
kad sužinotų kas spausdinta, kas 
rašo, kas redaguoja, kas finansuo
ja, kas per sieną neša ir platina.

Kartą, kaip pasakojo Martynas 
Jankus, Prūsijos valdžia, rusų val
džios spiriama, buvo panorusi už
drausti spausdinti visus, taip va
dinamus revoliucinius raštus, ir 
iškvietė Jankų j Berlyną. Ten bu
vo atsiklausta Jankaus nuomonės 
apie lietuviškąją spaudą. Supran
tama, Jankus gynė lietuviškosios 
spaudos reikalus. Bet tai galėjo ir 
neįtikinti vokiškosios valdžios pa
reigūnų. Tada Jankus jiems įrodė, 
kad uždraudus spausdinti lietuviš
kus leidinius Prūsuose, šimtai Til
žės spaustuvių darbininkų netek
sią darbo ir spaustuvių savininkai, 
o kartu ir valdžia, nustosią gra
žaus pelno Ir pajamų. Vokiškoji
valdžia buvo Įtikinta. Lietuviška 
spauda apginta dar nuo vieno už

lentai, subrendę kaip tik šių dvie- j 
jų literatūrinių milžinų įtakoje.' 
Kada Maironis pradėjo reikštis 
kaip neabejotinas poetas ii- net 
buvo pasiekęs savo kulminacinį1 
tašką, Krėvė tuo laiku greičiausia' 
dar tebebuvo kerdžiaus Lapino 
tarnyboje. Apytikriai juodu skiria' 
maždaug dvidešimties metų tar-j 
pas, tačiau šiuo atveju minimas 
laikotarpis neturi jokio vaidmens, 
nes iš tikrųjų istorija negimsta 
per vieną dieną. Taigi ir šiuo at-! 
vėju per ilgesnį laiką Krėvė Mai
ronį pasivijo Ir vėliau ėjo greta 
kaip du didieji švyturiai mūsų li
teratūros dar tuo laiku sutemose 
skendančiais laukais. Pabrėžiant 
Maironį ir Krėvę kaip mūsų lite
ratūros kertinius akmenis, tuo pa
čiu visai nenorima sumažinti, kitų | 
to (meto rašytojų reikšmės ir. 
svarbos, šiedu gi išsiskiria Jau sa
vaime kaip 'tik tuo, kad jiems 
kūryba stovėjo augščiau bet kokių 
tikslų. Gal būti iš visos eilės ano 
meto rašytojų juodu pirmieji žvel
gė į literatūrą ne kaip į priemonę
vienokiems ar kitokiems tikslams

dviejų literatūrinių milžinų mes 
savo literatūros tikrąja prasme ir Į 
neturime. Tiesa, kaip minėta, Ir 
prieš juos buvo visa eilė rašyto
jų Ir poetų, jų tarpe net gi gero
kai talentingų, tačiau jie buvo ne
lyginant tie girios paukščiai gies
mininkai, kurie gieda kiekvienas 
sau Ir nesudaro muzikinio viene
to. Kol tauta dar nėra sudariusi 
vieningo kultūrinio ar politinio 
vieneto, tol ji neturi savo Istori
jos. Tą patį galima pasakyti apie 
kiekvieną kultūrinę sritį. Juo la
biau tas tinka ir literatūrai. Prieš 
Maironį ir Krėvę mūsų literatūra 
stokojo stiprių asmenybių, kurios

siekti, bet žiūrėjo į meną Jį mylin
čio menininko akimis, štai dėl ko 
tiek pas Maironį, tiek ypač pas 
Krėvę pabrėžiamas estetinis mo
mentas, kuris anksčiau buvo kitų 
motyvų nustelbtas arba nedaver- 
tlntas. Tiesa, nepranyko ir pas 
juos ne tiek mados, kiek būtinumo 
pašauktas patriotinis aspektas, ta
čiau Jis šių dviejų žodžio meiste
rių buvo įvilktas į menines formas, 
jog pats patriotizmas tapo ne pro
graminiu šaukliu, bet vienu iš 
gražiausių meninių motyvų. Todėl 
ir kaip tik dėl to jų kūryba ne
prarado savo blizgesio ligi šiai 
dienai. Šioje vietoje nebuvo galima 
Išvengti šito Krėvės ir Maironio 
sugretinimo, nes jie abu nedalo
mai sudaro mūsų literatūros pa
matus o drauge ir nutiesia gaires 
tolimesnei jos raidai. Apie šį mo
mentą bus kalbama vėliau.

(Bus daugiau)

NEŽALOKIME KAL BOS NEVYKUSIAIS
SKOLINIAIS

Norint ekonomiškai stipriau atsi
stoti ant kojų, tenka pasilikti 
antvalandžiams, bet ne viršvalan
džiams, kaip daugelis yra įpratę 
sakyti. Viršvalandis yra nevyku
siai išverstas iš vokiečių Ueber- 
stunde. Lietuviai sako antakis, an
tausiai (jų, tiesa, Australijoje ne- 
bedėvim, bet Lietuvoje žiemą pra
versdavo), antkapis, taip panašiai 
reikia sakyti ir antvalandis.
Vaikai mėgsta skaityti antžmogio 
nuotykius (supennan). Klaidinga 
būtų sakyti viršžmogis.
Svečius pasikvietę popiečio kavos, 
prašome Juos svetainėn, bet ne sa- 
lionan. Salionu, nors ir nėra lietu
viškas žodis, yra galima vadinti
tik labai jau didelis ir puošnus 
kambarys, kurio mes naujakuriai, 
tikriausiai, dar neturime.

' Geri draugai ir bičiuliai (nesaky-

draudimo.
Spaudos draudimas lietė ir dalį 

Latvijos (Latgaliją), tad ir lat- 
gallečiai savo knygas kartais spau
dė Tilžėje. Tokiu būdu Tilžė buvo 
virtusi didelės tertiorijos spaudos 
centru.

Kada už lietuviškąją spaudą — 
lietuviškąją kultūrą kovą laimėjo 
Lietuvos knygnešys, Tilžės garsas 
nutilo.

J. REISGYS.

tina prietelius — nevykęs skolinys 
iš gudų kalbos) mus dažnai pa
sikviečia pobūvio, todėl einam po- 
būvin, bet ne party, kaip šian
dien jau dažnai tenka girdėti.
Vasarai atėjus, eisime paplūdi- 
min (paplūdimys) bei jūros at

krantėm bet ne į byčių, kaip dažnai 
girdime. Svetimas žodis yra ir 
pliažas, bet jį vargu bus išgyven
dinti. Patarčiau ir jo nevartoti, 
turint tokį gražų paplūdimio žo
dį. Gi vėl, kaip malonu atkrantėje

saulėje pagulėti! Nepatariu ant 
saulės gulti, gulkite saulėje. Ne- 
kvieskite šviečiu, (ant pietų, bet' 
prašykite pietų, vakarienės, prašy
kite ateiti popiečio kavos.
Eidami j paplūdimį imkite mau
dymosi kelnaites arba glaudinęs, 
trusikus palikite rusams (tai sko
linys iš rusų kalbos).
Jaučiu, kad skaitytojai daro Ir 
man priekaištą: mano straipsniuo- ' 
se gausu tarptautinių žodžių. Var
toju tik tokius, kurie yra priimti 
ir mūsų kalbos mokslinėje termi
nologijoje ir turi nusistovėjusį tu
rinį. Visos kalbos tuos pačius žo
džius naudoja, Jie yra virtę tarp
tautiniais terminais, tuo būdu ga
lima trumpiau išsireikšti. Varto
ju tarptautinę terminologiją dar 
ir dėl to, kad skaitytojas su jais 
arčiau susigyventų, nes be jų ne
įmanoma paskaityti rimtesnio tu
rinio ir anglišką knygą. Yra skir
tumas tarp tarptautinės termino
logijos ir nevykusių skolinių iš 
svetimos kalbos kasdieniniam rei
kalui.

Zubras.

ŠIE METAI — SPAUDOS METAI 
TAD VISŲ MŪSŲ PAREIGA 
REMTI LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ.

' rosiomis dienomis Amerikoj miręs 
| lietuviškojo žodžio galiūnas Vin- 
1 cas Krėvė — Mickevičius. O pa- 

mcunu-’ garba, meilė Ir atminimas žuvu- 
lietuviško | siems dėl lietuviško žodžio lals- 

V"”"-"“. j vės buvo pareikšta giesme “Kri- 
tusiems broliams” (Br. .Kiverio

visus kitus žuvusius brolius ir se-j dvigubas mišrus kvartetas), kuri 
seris dėl lietuviško žodžio laisvės. | buvo išklausyta giliu susikaupimu. 
Ir pamokslas buvo paskirtas nu- V. Kazokas literatūriniame mon- 
žymėti lietuviško žodžio kančios ir taže — lietuviškojo žodžio kelias
laisvės kelią, sykiu kreipiantis i 
tėvus ir motinas, kad šie daugiau 
atsidėtų savo vaikų
auklėjimui, nes pirmiausiai gim
dytojai yra atsakingi dėl savo sū
nų ir dukrų paruošimo ateities gy
venimui. Buvo nurodyta gražių pa
vyzdžių, kada mūsų senolės, spau- 
dos draudimo laikais prie ratelio 
susisodinusios valkus mokė lietu
viško rašto iš elementoriąus ar 
maldaknygės. “Tada lietuviškas 
žodis ir' raštas buvo draudžiamas 
ir persekiojamas — bet buvo gy
vas lietuvio širdyje ir lūpose, šian
dien šitas žodis čia yra laisvas

— pažėrė iš lietuviškos kultū
ros praeities lobių skrynios lletu- 

lietuviškam viškojo gyvenimo vaizdų bei idė
jų, kurios prasilaužė pro “gele
žinę uždangą”, 
nys ir pasiekė 
Australiją.

Po ‘įžanginio 
lėrašč'.o "Lietuviškam žodžiui”, 
buvo skaitomi spaudos veteranų: 
Donelaičio, Strazdelio, Valančiaus, 
Kudirkos, Daukanto, Stanevičiaus, 
Baranausko, Biliūno, Maironio kū
rybos būdingieji poezijos ir pro
zos dalykai, o Kiverio dvt mišrus 
kvartetas šitą literatūrinę pynę

perbrido vandeny- 
drauge su mumis

B. Brazdžionio ei-

dar papuošė galingai nuskambė- 
. Jusia “Jaunimo giesme”.

Tiesa, gal būt, daugis mūsų tai 
■ girdėjom bei skaltėm anomis lais. 

vės dienomis — mokyklų suoluose, 
tėviškės sodybų pavėsy, po lietu
višku dangum. Tačiau, atrodo, tik 
šiandien , benamiai — kampinin
kai, poraį valandėlių susibūrę sve- 
timon salėn, tegalėjom prisiminti 
— pajusti ir įvertinti kaip Ištlk- 
rųjų tas lietuviškas žodis yra ste
buklingas ii- didis... o ypač gal 
dar ir todėl, kad Jam menišką 
skambės) suteikė šios šventės ma
lonūs talkininkai: St. Skorulis, K. 
Dauguvietytė — šniukštienė, Vyt. 
Donlela, V. Slrgedienė, J.A. Jū- 
ragis, V. Skrihska Ir Br. Kiverio 
dv. mlšr. kvartetas: O. Asevičienė, 
K. Bitinienė, R. Daudarlenė, L. 
Juodaitienė, V. Asevičlus, V. Bi
tinas, VI. Daudaras, A. Glllauskas.

Visa tai plačiau charakterizuo
ti per siauras šito laikraščio skil
tis negalime, tačiau pabrėžtina, 
kad keli šimtai tautiečių su nuo
širdžiu dėmesiu ir susikaupimu 
Išgyveno ano meto Lietuvos kan
čią, džiaugsmus, liūdesį ir laimin
gas akimirkas.

O baigiamosios minėjimo mintys 
ypaš gražiai buvo išreikštos V. 
Kazoko montažo komentarų pas
kutinėmis eilutėmis: “Per amžių 
kovas lietuviškas žodis buvo lygiai 
efektyvus ir nepamainomas kaip 
ir kardas lietuvio kario rankose. 
Nuo pat pirmosios lietuviškos kny
gos ligi spaudos atgavimo jis lie
tuvių kovose už savo kultūrą bu
vo pats pagrindinis ginklas. Jo 
skambėjime girdėjosi ir paguoda 
bei viltis — kovojančiam lietuviui, 
grėsmė ir pašalpa — priešui, pa
galiau pranašiškas šauksmas — 
žadąs kraštui ir tautai laisvę... 
Manau, toks lietuviškojo žodžio 
skambėjimas turi būti ir šiandien.

Lietuviškojo žodžio pagerbimas 
buvo baigtas Tautos Himnu.

Degulių Paulius.

L ETUVOS PARTIZANAI NENUGAL M
G.S. Burlecklj yra arti 40 metų 
amžiaus , pauralės kazoko batsiu
vio sūnus, vedęs. Jis baigė zoo
technikų mokyklą ir nuo 1936 m. 
yra komsomolo narys. 1938 m. bai
gė NKVD karininkų akademiją 
leitenanto laipsniu. Į komunistų 
partijos narius pakeltas. 1943 m. 
ir apdovanotas 6 Sovietų ordinais. 
Jis buvo paskirtas į MVD—NKVD 
kariuomenę (voisk) ir tokiu būdu 
nėra vadinamasis ■‘operatyvinis” 
MVDistas, kaip garsusis kpt. Cho- 
chlovas. Tarp sovietinio saugumo 
kariuomenės ir eilinių saugumie
čių panašus skirtumas, koks kad 
buvo tarp '“SS ginklo dalinių” 
(karinių) ir paprastųjų SS-lninkų 
(ėjusių policijos funkcijas). Jis 
sakosi, kad jo profesija esanti 
karininko ir kad yra dalyvavęs 
“didžiajame tėvynės kare”.

Jau 1943 metais, vos atkaria
vus kai kuriuos vokiečių kariuo
menės okupuotus Tarybų Sąjungos 
plotus, MVD daliniai pasiunčiami 
tenai “manevrų”. Taip 1943 m. 
lapkričio mėn. MVD daliniai lik
viduoja ir sagaudo karačų auto
nominės srities gyventojus, kurie 
išvežami į sovietinę Aziją. Toliau 
eina 1943 gruodžio mėnesį kalmu
kų autonominės respublikos lik
vidavimas. 1944 vasario 23-ją, 
“raudonosios armijos” šventės die
ną, iki vieno išvežami čečėnų — 
ingušų respublikos gyventojai — 
su komunistų partijos nariais 
priešakyje. Po jų eina Krymo to
torių išvežimas. Liudininkas pa
sakoja, kad kalmukų išvežimuose 
rusai buvo tiesiog priblokšti ir 
vos nemetė ginklų iš baimės. Kal
mukai, masėmis suvaryti su vai
kais kaip gyvuliai, neištarė nė vie
no žodžio. “Tai buvo reakcija 
žmonių, kurie už mus buvo visa 
galva augštesni savo žmogiškumu 
ir prakilnumu. Aš tada susigėdau 
savo rusiškos kilmės”, pareiškė 
pulkininkas, šiems deportacijų vei
ksmams vadovavo tuometinis vi
daus reikalų v.icemlnlsteris lietu
viams gerai pažįstamas Serovas, 
kuris šiuo metu eina atkurtosios 
MGB viršininko pareigas. Opera
tyviniams veiksmams Kryme va
dovavo gen. pulk. Kabulovas — 
su štabo būstine Simferopolyje.

Liudininkas sakosi per šias ope
racijas įsitikinęs, kad būti MVD 
kariuomenės karininku reiškia bū-

MVD PULKININKAS, PATS DAL 
YVAVĘS KOVOSE PRIEŠ LIE
TUVOS PARTIZANUS. LIUDIJA 
APIE LIETUVIŲ TAUTOS AK

TYVIĄ REZISTENCIJĄ. JIS PA 
SAKOJA KOKIOMIS PRIEMO
NĖMIS BUVO MĖGINTA KRAŠ 
TO PASIPRIEŠINIMĄ PALAUŽ. 
TI, BET IR ŽIAURIAUSIAIS ME 
TODAIS OKUPANTAS NIEKO 
NELAIMĖJĘS.
Iš pulk. įeit. Gregorijaus Stepano 
vičiaus BURLECKIO parodymų 

Kersteno Komitetui

ti skerdiku. Tada pasirūpino, kad 
būtų perkeltas į pasieniečių dali
nius. 1944 metais jis iškeliamas 
Lietuvon.

Kovos pavergtoj Tėvynėj
Visus , kurie jų režimui prie

šinasi su ginklu rankoje, bolševi
kai vadina “banditais”. Kalbėda
mas apie Lietuvos “banditus”, 
pulk. Burleckij pakartotinai pa
brėžė, kad tai ne banditai, o pa
triotai, narsūs kariai, kurių bol
ševikai niekad nėra ginklu ir ko
voje nugalėję. Prieš jam atvyks
tant Lietuvon ten Jau ėjo “valy
mai”. Vadinasi, Lietuvos “išlais
vinimas” žmonėms atnešė egzeku
cijas, deportacijas, tardymus, so
vietinę aroganciją, vienkiemių ir 

ištisų kaimų deginimą. 1944-45 me
tų “valymuose”, liudininko žinio
mis, dalyvavo šie daliniai: 1. Mas
kvos šaulių divizija ypatingiems 
reikalams, dvi divizijos operaty
vinių dalinių ypatingiems reika
lams (štabas Vilniuje su viršinin
ku gen. Vetrovu 23, 24, 94, 85, 97 
“pagraničnikų” specdaliniai (rink
tinės), gausybė milicijos, "liau
dies gynėjų” (stribų), partinis ak
tyvas ir reguliariosios raud. ar
mijos daliniai, jų tarpe — specia
lūs baudžiamųjų ekspedicijų vie
netai.

Visas kraštas buvo padalintas 
į operatyvinius sektorius, iš kurių 
liudininkas atsimena Vilniaus, 
Kauno, Šiaulių, Trakų, Panevė
žio, Tauragės ir Jurbarko apygar
das. Kiekvienai apygardai buvo 
skiriamas politinis įgaliotinis — 
su MVD pareigūnais, atsiųstais iš 
Maskvos, ir operatyvinio sekto
riaus atstovai — kariškiai. Tokių 
B. atsimena gen. Vetrovą, gen. 
Blčkovskj (Tarybų Sąjungos “di

dvyrį”!), pulk. Medviedjevą, 85- 
tos pasieniečių rinktinės vadą, pul
kim Skorodumovą ir kitus. Tuo 
pat laiku prie Lietuvos komunistų 
partijos centro komiteto atidaro? 
mas “specialus orgbiuras”, ku
riam vadovauja iš Maskvos atkel
tas visasąjunginės kompartijos ck. 
narys Suslovas, šis pareigūnas, 
nors formaliai žemesnio laipsnio 
už Lietuvos kom. partijos galvas, 
vadovauja visai akcijai ir yra at
sakingas už jos eigą. Tasai “org
biuras” atsakingas tik Maskvai, o 
jo uždavinys — “įtvirtinti tarybi
nę valdžią Tarybų Lietuvos teri
torijoje”. Jis koordinuoja Ir telkia 
visą vietinį valstybini ir partinį 
aparatą vienam, tikslui — sužlug
dyti pasipriešinimui, likviduoti 
patriotinei lietuvių tautos rezis
tencijai. Kariniam sektoriui vado
vauja vidaus reikalų komisaras 
gen. Bartašiūnas. Jo štabas suda
ryta Iš visasąjunginių NKVDistų.

Kovai prieš partizanus koncen
truojamos didelės NKVD pajėgos. 
Partizanai gerai ginkluoti, jų esa
ma visur ir niekur. Ginkluoti tiek 
vokiškais, tiek rusiškais ginklais, 
kai kur minosvaidžiais, artilerijos 
pabūklais, o vietomis net ir lėktu
vais. Prienų — Rūdos girių kvar
talai mėnesiais dieną naktį "šu
kuojami”. Be rezultatų. Pagauti 
partizanai patys žudosi, nepavyks
ta tarpe jų įkišti agentų, tardomi 
neišduoda paslapčių — net po di
džiausių kankinimų. Nustatoma, 
kad jie turi susikrovę dideles at
sargas. Kariuomenė greit pavargo
— Ir iš tarybinės valdžios “įtvir
tinimo” nieko neišėjo. Tada grieb
tasi desperatiškų priemonių. Skel
biama amnestija "banditams”, ku
rie savo noru pasiduos, atiduos 
ginklus, ir net pažadama pagalbos 
legalizuotis: dokumentai, darbas, 
asmens neliečiamybė. Pasisekimas
— lygus nuliui.

Kruglovas ir jo metodai
Tuo pat metu 1944 m. rugsėjo • 

mėnesį Panevėžyje šaukiamas ope
ratyvinių įgaliotinių slaptas pasi
tarimas. J jį atvyksta ir pats Bur- 
leckis. Jame dalyvauja LKP ck. 
sekretorius A. Sniečkus, gen. Bar
tašiūnas, operatyviniai apygardų 
įgaliotiniai, vienetų vadai Ir pa
vaduotojai politiniams ir propo- 

(Nukelta j 4 psl.)
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MŪSŲ PASTOGĖ 1954 m. rugpjūčio 11 d.

MŪSU PASTOGĖ
Wollongongas "SLIDUS PUSMILIJONIS” SCENOJE

sėdėjusių žiūrovų tarpe. Gal atsi
ras naujų Reginų, Aleksiuku ir 
kitų, o senieji sustiprės bedirbda
mi, Ir kitą kartą pasirodys labiau 
subrendę.

Jau pats faktas, kad šis spėk- ] 
taklis sukėlė tokį dideli Susido- I 
mėjimą ir sutraukė daugybę žmo
nių, pateisina režisieriaus St. 
Paulausko pastangas ir viso ko
lektyvo įdėtą didelį darbą.

V1ENERI METAI
Liepos 31 d. sukako vieneri me-' 

tai nuo ALB Wollongongo Apy
linkės jslstelgimo. Sukakčiai pa
ryškinti Apylinkės valdybos ini
ciatyva buvo suruoštas susirinki
mas — pobūvis, į kurį atsilankė 
tikrai gausus būrys tautiečių. 
Valdybos pirm. M. Gailiūnas pa
darė praėjusių metų veiklos ap
žvalgą ir ragino visus būti akty
viais lietuvių bendruomenės na
riais, remti lietuvišką veiklą Ir 
visiems užsiprenumeruoti “Mūsų 
Pastogę".

Renkant valdybą ateinantiems 
metams vienbalsiai perrinkti: plr- 
min. M. Gailiūnas ir vicepirm. V. 
Brankas ir darinktas sekr. V. 
Budrikis. Kontrolės komlsijon iš
rinkti P. Kuras Ir A. Lokys.

Po susiiinkimo įvyko bendras
pobūvis — pasilinksminimas: lie
tuviška muzika iš plokštelių, ben
dros dainos ir žaidimai sujungė se
nimą ir jaunimą gražion lietuvlš- 
kon šeimon.

Per vienerius organizacinio dar
bo metus Wollongongo lietuviai 
įstengėme susiorganizuoti į gra- 
žų ir tvarkingą lietuvišką vienetą. 
Geras tarpusavio sugyvenimas Ir 
bendrųjų reikalų supratimas tei
kia vilčių ateičiai. Pasiųsta drabu
žių siunta pasillkuslems broliams 
Vokietijoj ir pravesta piniginė 
rinkliava Vasario 16 gimnazijai da
vė taip pat gerų rezultatų. M

Sydnėjus
MIRĖ B. NOREIKA

Prieš keletą dienų mirė Boleslo
vas Noreika, 62 m. amžiaus, kuk
lus ir tylus bendruomenės narys. 
B. Noreika į Australiją atvyko 
prieš penkerius metus ir beveik 
visą laiką gyveno Sydnėjuje. Čia 
liko jo sūnus su šeima ir sesuo 
Narbutienė.

B. Noreika, gyvendamas Rygoj 
dirbo prie “Rygos lietuvių balso”, 
spausdinimo, kurį vienu metu re
dagavo sydnėjietls J. Gaižauskas. 
Svečioj šaly leidžiant lietuvišką 
laikrašti B- Noreika dirbo nežiū
rėdamas į laikrodį, bet rūpindama
sis, kad tas laikraštis išeitų laiku 
ir tvarkingai. Ir čia, tremtyje bū
damas, velionis sielojosi savosios 
spaudos reikalais, lietuvišką laik
raštį skaitė Ir rėmė, (a)

Pakrikštyta: liepos 3 d. Banks- 
towne St. Felix’s bažnyčioj pa
krikštyta Virginija — Marija In- 
krataitė, duktė Vytauto ir Irenos 
Rušaitės Inkratų.

Liepos 2 d. Camperdowne pakri
kštyta Petras Vlahopol, sūnus 
George ir Leonoros Andriuškevi- 
čiūtės Vlahopol. Krikštus suteikė 
kun. P. Butkus.

KLAIDA NUMERACIJOJ
“Mūsų Pastogės" š.m. liepos 14 

d. buvo atspaustas klaidingas ei
lės numeris (esantis skliausteliuo
se). Turi būti: 29 ( 275), toliau, 
liepos 28 d. turi būtį 30 (276) ir 
rugpjūčio 4 d. — 31 (277). Redak
cija skaitytojų atsiprašo.

ES2SE52SH525B5E5E5HSHSS5H5Z5Z52S’ 
DROVITĖS, NEDRĮSTATE? 
įsigykite draugų modernišku ke

liu — per korespondenciją.
Mūsų sąrašuose moterys ir vy

rai visokio amžiaus, tikybos ir 
pažiūrų į gyvenimą Australijoj 
ir užsieniuose.

Pasitikėjimo paslaptis užtikrinta.
Pažymėkite amžių ir kt. ir ra

šykite dėl pilnų žinių paprastame 
užklijuotam voke be įsipareigoji
mo.
MILTONS FRIENDSHIP CLUB

(Regd.) Dept. 43
BOX 2871, G.P.O., SYDNEY.

? DĖMESIO DĖMESIO £

I
 Prašom įsidėmėti mūsų naują adresą pasikeitusį nuo liepos 19 d. į

Europietis specialistas optikas 
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių akinius. ?

Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai. į

O P T O jOptical Service *j-
t 9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. Centr. 1819 J 
•j* Priešais Melbourne Town Hall. ’į-

Liepos 31 d. įvykusio spektak
lio “Slidus Pusmillonls” Sydnė- 
jaus lietuviai laukė, su dideliu 
susidomėjimu.

Rūko komedijos “Slidus pus- 
milionis” pasirinkimas rodo tik 
stoką veikalų, tinkamų dabarties 
lietuviškai scenai. Lyg gaila laiko 
ir energijos rengiant menkavertį 
dalyką, ypač turint galvoj vaidin
tojų silpnoką pasiruošimą. Iš tu
riningo veikalo lieka bent idėjos, 
bent mintys žiūrovų atminty, 
nors ir perduotos silpnoj formoj. 
Iš kitos pusės, iš silpno turinio 
veikalo, bet stiprus aktorių ko
lektyvas sukūręs situacijas, gali 
sukelti tikro meninio pasigrožėji
mo. Tačiau slidžiausia su silpnu 
kolektyvu rengti silpnas veikalas.

Gal būt sunkiausia kalba būtų 
apie pačius vaidintojus. Ir, žino-
ma, Juos reiktų vertinti tik kaip 
mėgėjus. Jau ir pats kolektyvo 
vardas — Sydnėjaus Lietuvių Te
atro Mėgėjų Būrelis — rodo, kad 
žmonės tik pirmuosius žingsnius 
scenon žengia.

Tikras tūzas pasirodė E. Slons- 
kis, Timotiejaus Sebastijono Kut- 
ros rolėje. Tai gal būt vlenlntėlis, 
kuris scenoje tikrai buvo įsijau
tęs į vaidmenį ir užmiršęs savo 
pavardę. Jo natūralumas Ir nuo
širdumas ir sunkiai įtikimas situ
acijas padarė įtikimas ir tikras. 
Slonskis parodė turįs ir talento 
ir būtino teatro darbui savęs iš
sižadėjimo.

Taip pat geras, nors ir trumpoj 
dvaro sargo Garsučio rolėj, buvo 
Jaunasis V. Burokas. Tai dėkinga 
medžiaga režisieriui.

R. Jaselskio (Aleksas Jautrintas, 
Kutrų augintinis) vaidyboj perdėm 
Jautėsi flirtas su savim ir su pub
lika. Jaselskiui charakteringa ne
disciplinuotumas ir kartais pab
rėžtas savęs iškišimas. šitas silp
nybes nugalėti ir balsą apvaldyti 
yra būtina.

T. Rotcas (Selikiūro rolėje) jau
tėsi neblogai, bet turi dirbti.

Iš moterų geriausiai pasirodė 
M. Oslnaitė, nelengvoje Onos Kut-

.....______ .775=8
Pranešimai

Australijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Valdyba pra
neša Australijos lietuvių sporto 
klubams, kad 1954 m. Australijos 
lietuvių sporto šventė — varžybos 
įvyks Melbourne, Kalėdų atostogų 
metu. Tiksli data bus paskelbta 
vėliau.

Į žaidynių programą numatyta 
įtraukti: 1. Vyrų krepšinis, 2. 
Vyrų ir moterų stalo tenisas, 3. 
šachmatai. Dar numatoma praves
ti ir tautinių šokių konkursą, bet 
šitai priklausys nuo galimybių ir 
apie tai bus paskelbta vėliau.

Sporto klubai, kurie dar nėra 
registravęsl ALFAS Valdyboje, 
apie dalyvavimą sporto šventėje 
turi pranešti ALFAS Valdybai iki 
šių metų spalio, mėn. 1 d.

ALFAS Valdyba.

šiuo pranešama, kad pirmajam 
Australijoje A.L.B-nės namui pa
statyti — A.L. B-nės, Geelongo 
Apylinkės vardu — (Australian 
Lithuanian Community, Geelong 
Branch) 1954 m. rugpjūčio 2 d. 
leidimas yra gautas.

Mielas tautieti, kur begyvenda
mas, nepašykštėk kelių penų sta
tybai pirmojo lietuvybės pamink
lo Australijoje — Lietuvių Na
mams Geelonge.

Aukos siųstinos šiuo adresu:
J. Raškauskas, 26 Separation 

St., North Geelong, Vic.
J. Pelenauskas,

Liet. Namų Statybos Komiteto 
Techn. Vedėjas.

rienės rolėje. Nors kartais savo 
kolegų Išmušta iš vėžių, bet įs
tengė pakankamai gerai sukurti 
energingos dvarininkės tipą.

O Burokaitei (Danutė) stigo 
rimtumo. Nesulaikymas Juoko 
kenkė jai pačiai ir kitiems akto. I 
riaims trukdė. Vaidinti gali.

Nežiūrint visko, spektaklis rei
kia vertinti tik teigiamai. Sydnė- 
jaus Lietuvių Teatro Mėgėjų Bū
relis yra nuoširdžiai sveikintinas. 
Kritikuoti yra visada lengviau, nei 
dirbti. Ir čia padarytos kritiškos 
pastabos tik tam, kad atkreipus 
dėmesį.

Reikia tikėtis, kad kitam spek
takly matysime ir turiningesni vei. 
kalą ir naujų vaidintojų, šį kartą

NENUGALIMI PARTIZANAI
(Atkelta iš 3 psl.) 

gandos reikalams bei vietinių NK 
VD teritorinių vienetų pareigu-1 
nal. Pasitarimui vadovauja tuo
metinis vidaus reikalų komisaro
Beri j os pavaduotojas Kruglovas . 
(dabartinis vidaus reikalų min.) • 
su specialiais Berijus ir Stalino 
įgaliojimais. Jis pirmiausia duoda 
padėties apžvalgą, išpeikia Snieč
kų ir Bertašiūną, kuriems išreiš-' 
kla asmeniškai draugo Stalino ir, 
polltbiuro nepasitenkinimą opera-1 
ei jų eiga. Jis įsako iš “žodžių per
eiti į veiksmus ’. Reikia atimti iš 
banditų “bazę”, kuria jie remiasi: 
tai — šeimos nariai, “buožės”, 
inteligentai, giminės. Jis įsako šią 
visą “bazę” išdeportuoti. įsako! 
sustiprinti agentų veikimą panau. 
dojant provokatorius. Pinigas, esą, 
rolės nevaidina. Visomis priemo
nėmis reikia naudotis: papirkimu, 
žudymu, patriotiniais jausmais, 
tardant esančios leistinos visos 
priemonės. Esą, tačiau viena są
lyga: reikia būtinai išspausti tei
sybę. Tuo pat metu reikia laukti 
naujų karinių operacijų Išdavos. 
Naujai bus valomi miškai, laukai 
ir gyvenamosios vietos, čia reikia 
naikinti partizanų — “banditų”— 
“gyvąją Jėgą”. Kas valymų metu 
bėga, traukiasi — šaudyti be tar
dymo, jeigu pabėga kas nors — 
“banditas” ar ne — į kokią nors 
gyvenamąją vietą — ją sunaikinti. 
Gyvuliai, paukščiai ir t.t. perduo
dami vietinės kompartijos orga
nams. Baigdamas Kruglovas iš
reiškė viltį, jog pareigūnai paro
dys, kad jie esą verti tokio dide
lio vidaus reikalų komisaro, kp 
ck-to ir vyriausybės pasitikėjimo. 
Operacijas reikia baigti greit ir 
pagrindinai.

Partizanai keičia taktika
Ir buvo tie įsakymai vykdomi! 

Bet kaip! žmonės imta masiškai 
žudyti, kaimai deginti, belaisviai 
kankinti ir daužyti. Čia liudinin
kas duoda visą sąrašą kankinimo 
priemonių, kurias šlykštu ir pa
kartoti. "Lietuvių tauta dūsavo Ir 
plūdo krauju — tačiau Ji nepasi
davė”, sako pulk. Burleckis. Jis 
sakosi, kad jo dalinys dalyvavo 
“likviduojant” pietinės Lietuvos 
partizanų vadą Miškinį.

Galiausiai patys partizanai nu
tarę savo išorinę veiklą sustabdy
ti. Jie esą pamatę, kad aktyvus 
priešinimasis atnešąs milžiniškų 
nuostolių ir kad greit neduos ki
tų rezultatų. Todėl Lietuvos parti
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Varnalėša.

Sambūrio šviesa Vyriausios Val
dybos pirmininką colg.

VILIŲ PITKUNIGĮ, 
susituokusį su p-la

ALDONO CVIRKAITE, 
širdingai sveikiname ir daug lai
mės linkime.

Sambūrio Šviesa Australijos 
Regijonalinė Valdyba.

zanų vadovybė nutarusi pakeisti 
savo taktiką — idant išgelbėtų 
kadrus, kaip pareiškė liudininkas. 
Tik dėl to “sustiprėjęs” sovieti
nės valdžios režimas Tarybų Lie
tuvoje.

Pulk. Burleckis buvo perkeltas 
į šiaurės Rytprūsius ir į Lietuvą 
grįžo 1949, kur išbuvo iki 1951 m. 
pabaigos. Grįžęs Jis Jau radęs kol
chozus. Kolchozlnimo metodai — 
tie patys, kaip Rusijoje, — lydimi 
tūkstančių deportacijų. Burleckis 
kviečia netikėti sovietinėmis me
lo statistikomis apie kolchozus. 
Lietuvoje kolchozininkal neateina 
iš ryto į darbus. Vos vos pavyks
ta juos varu privaryti prie darbo 
apie kokią 11-12 valandą, ir tai 
tik pusę arba du trečdalius, šven
čių dienomis ar turgaus dieną jie 
visai nepasirodo. Jie mieliau dir
ba, gerai ir sunkiai, savo namuo
se. Tokia padėtis verčia sovietus 
sėjos ir dagos metu pagalbon že
mės ūkio darbams atlikti pasiusti 
kariuomenės dalinius. Jisai sako, 
kad tai labai blogai atsiliepia j 
kareivių politinę moralę, nes Jie 
patys yra daugiausia ūkininkų 
vaikai, ir greit išsivysto tarp Jų 
ir kolchozininkų solidarumas, ku
rio labai nemėgstanti partinė val
džia. Partizaninio judėjimo ranka 
vis dar tebejaučiama, čia vienur, 
čia kitur dingsta ypač pasižymėję 
pareigūnai, kurie Išvežami į pel
kes ar miškus. Būdinga, kad dau- ■ 
glausia keršijama lietuviams ko-| 
munistams, kurie laikomi Išdavi
kais. Kitas Rusijos tautas partl-' 
zanal mažiau liečia, žinodami, kad I 
jie yra tik akli įrankiai.

Ir tuo metu dar ėjo kovos ir 
valymai, kuriuos vykdė terltori-! 
niai MVD daliniai: dvi operatyvi
nės kariuomenės divizijos, antroji 
bei 4-jl divizija, vadovaujama Vėt
ravo ir gen. Pijaščiovo. Blogiau
sia bolševikams tačiau buvo tai, 
kad paira Jų pačių karių moralė. 
Vis dažnėjo kareivių perbėgimai I 
pas partizanus. Pats pulk. B. sa-1 
ko, kad tokių žiaurumų, kaip Lie-' 
tuvoje, jis nėra išgyvenęs per visą 
savo “karjerą”, kad tokių laisvę! 
mylinčių žmonių niekur nėra ma- ‘ 
tęs ir kad tik ten, Lietuvoje, ga
lutinai įsitikinęs sovietinės siste-| 
mos pragaištingumu, apsisprendęs' 
iš to pragaro sprukti.

Taip byloja apie Lietuvos akty
vų pasipriešinimą vienas iš jo bu
vusių naikintojų, pats akivaizdžiai 
stebėjęs mūsų tautiečių nuosta
bią drąsą, pasiaukojimą ir savojo 
krašto meilę. E...

KREPŠINIS SYDNĖJUJE
"Kovas" — IMCA 38:36 į

IMCA yra viena pajėgesnių tur-' 
nyre dalyvaujančių komandų. Ir 
šis susitikimas buvo labai svarbus 
abiem komandom, nes nuo Jo pri
klausė pakliuvimas į pusbaigmi- 
nes žaidynes.

IMCA pradėjo lėtą ir apgalvotą 
žaidimą. Didelis australų greitis 
ir susižaidlmas įgalino juos domi
nuoti aikštėje. “Kovas” , negalė
damas pralaužti priešo gynybos, 
perėjo į pozicinį žaidimą, bet ir tai 
neišgelbėjo ir IMCA puslalkį bai
gė 20:13 savo naudai.

Antram puslaiky, po “Kovo” 
komandos kapitono V. šuto nuro
dymų keisti taktiką, koviečiai iš
vystė didelį greitį ir parodė nuos
tabų kovingumą. Po keletos minu
čių santykis buvo išlygintas. IM- 
Cos kapitonas ima minutę, bet ir 
po to karšto puolimo “Kovas” ne
atleidžia. “Kovas” veda jau 5 taš
kų persvara. Australai ima dar 
vieną minutę ir po to stengiasi 
iš paskutiniųjų laimėti. Australai 
daro gražų tolimą metimą. Dar 
vienas taškas australų naudai Ir 
rungtynės baigiamos “Kovo” per
gale.

Šiose rungtynėse labai gražiai 
žaidė Genys ir Vasaris. Taškus 
“Kovui” pelnė: Genys 14, Vasa
ris 8, Kriaucevičius 8, šutas 6, 
Koženlauskas 2. A.L.

KREPŠINIS ADELAIDĖJ 
“Vytis” — ‘Varsity” 75:36 (37:16)

Greitais prasiveržimais “Vyties" 
puolikai Jasiunskas, Visockas ir 
Petkūnas, jau pradžioje lengvai 
tvarkė Adelaidės studentų koman
dą. “Vytis” šiuo metu užima tre
čią vietą dviem taškais pasilikusi 
nuo pirmaujančių komandų. North 
Adelaide ir South Adelaide. Taškai: 
Gurskis 20, Jaciimskas 16, Ur- 
nevlčius su Visocku po 12, Petkū
nas 11, Pyragius 4.

-Tauras” — “Glenelg” 34:42 
(20:17)

Neturėjimas atsarginių žaidėjų 
atnešė pralaimėjimą. “Tauras” 
rungtynes pradeda labai gerai ir 
pasiekia rezultato 10-2 savo nau
dai. Merūno dar keletas tolimų 
metimų pakelia rezultatą, priešas 
deda visas pastangas, bet taurle- 
člai pirmą puslalkį užbaigia savo 
naudai. Antrą puslaikj dar mūsiš
kiai veda, bet prieš galą turi Išeiti 
Iš aikštės komandos kap. šliužas. 
"Tauras” neturėjo atsarginių žai
dėjų ir atsiradusią spragą išnau
dojo priešas. Komanda neturi at
sarginių žaidėjų tik per savo ap
sileidimą, nes nemoka sugyventi. 
Giruckas, žaidęs keletą metų už 
“Taurą”, tik dėl asineniškulm.ų tu
rėjo pasitraukti, o kada klubo val
dyba tą reikalą sutvarkė, Jis vėl 
sutiko toliau žaisti, bet ir vėl 
uniformų trūkumas atsįrado- • 
Vėliau pradėjo “Tauras” jleškoti 
žaidėjų iš publikos, kurių ir buvo 
keletas sužvejota, bet ir tie žai
dė, kad truko penkto žmogaus, 
čia beregistruojant vis naujus 
žaidėjus, nereikia pamiršti, kad 
kiekviena naujo žaidėjo registraci
ja kainuoja vienas svaras ir klu
bas turi padengti tas išlaidas. 
Ateityje gal reikėtų pasirūpinti 
nuolatiniais žaidėjais, arba visai 
nebežalsti. Taškus pelnė: Merūnas 
13, Karia 8, Urbonas 7, šliužas, 
2, Alkevičius 4.
Jauniai "Vytis” — “St. Peters” 

33:20
Nors šias rungtynes žaidė be 

pakaito, bet nepersunklausiai išsi
kovojo laimėjimą. Žaidė Ir taškus 
pelnė: Karsteds 11, Lapšys Ir Po
cius po 8, Dunda 6, Binkevičius 0. 
“Vytis” — “Glenelg Y.M.C.A.” 

45:27
Trečias jaunių šiais metais lai

mėjimas visiškai buvo užtikrintas 
Kerstedo tikrais metimais, kuris 
šiose rungtynėse komandai pelnė 
27 taškus, toliau seka: Pocius 8, 
Lapšys 6, Dunda Ir Binkevičius 
po 2.
“Vytis” — “South Adelaide 18:49

šias rungytnes mūsų mažieji 
neglaėjo laimėti, nes priešo koman
da savo ūgiu ir amžiumi viršijo 
mūsiškius. Taškus “Vyčiai” pelnė 
Karsteds 8, Binkevičius 6, Lap
šys 4.

“Vytis” — “North Adelaidė 32:10

Nors North Ad. viena iš pirmau
jančių komandų, bet mūsiškiai len
gvai šias rungtynes laimėjo. Jau
nasis Lapšys “Vyties” ateities 
centras, šias rungtynes labai, ge
rai sužaidė ir pelnė komandai 9 
taškus. Binkevičius ir Karsteds po 
8, Pocius 4, Andriušis 3, Dunda, 
Gudelis ir Kalibatas irgi prisidė
jo, prie šio laimėjimo.

‘Vytis” — “Islington” 38:29
“Vytis” susitiko su stipriausia 

komanda savo klasėje Ir jau rung
tynių pradžioje Lapšys ir Kars
teds puikiais metimais pakelia ko
mandą į priekį. Gaila, kad šiuo 
Jaunimu mažai tesirūpina klubo 
valdyba: nei jie turi pakankamai 
uniformų, užką gauna techniškas 
baudas, be to, jų niekas atitinka
mai nepatreniruoja. Juk, “Vyty
je” yra tiek gerai suprantančių 
apie krepšinį žaidėjų! Juk dar iš 
šių Jaunuolių daug ko galima ti
kėtis. Taškus pelnė Karsteds 19, 
Lapšys 13, Binkevičius 6. Jaunių 
žaidėjas Pocius mokykloje bežais
damas australišką futbolą nusi
laužė ranką, kas susilpnino ko
mandą. Jaunam Pociui komanda 
linki kuo greičiau pasveikti Ir ki
tais metais vėl grįžti į aikštę.

FUTBOLAS

“Vytis” — ‘Cumberland” 1:1
Lietaus prilytoje aikštėje vytle- 

čiai turėjo padirbėti prieš pasie
kiant pirmo ir paskutinio įvar
čio, kurį įkirto Armonas. Antras 
puslaikis ėjo apylygiai, bet prie
šas žaizdamas stalgiais prasiver
žimais išlygino rezultatą.

Vartuose Langevičlus atlaikė vi
sus smūgius ir jo dėka rungtynės 
baigtos lygiomis.

Geriausiai sužaidė: Langevičlus, 
Armonas, Kitas. įvartis Armono.

Nesant žaidėjų, pirmą kartą j 
aikštę (po 14 metų) išėjo “Vy
ties” treneris E. Danisevičius, ku
ris parodė, kaip reikia žaisti. Da- 
nlsevičius yra žaidęs Lietuvos rin
ktinėj.

Rezervas “Vytis” — “Cumberland” 
0:4

“Vyties” rezervas Jau .turbūt, 
ir pamiršo, kada Jie laimėjimą 
beturėjo. Šias rungtynes pradėjo 
žaisti su 10 žmonių, nes kai kurie 
pabėgo lietaus lašų vejami. Žin<u 
ma, su 10 žaidėjų sunku ir laimėti 
kai priešas daug kovingesnls už 
mūsiškius tad ir laimėjo pelnytai.

Komandai trūksta drausmės. Ir 
per šias rungtynes buvo girdėti 
visokiausių keiksmų ant teisėjo, <> 
vėliau skundžiasi, kad blogas tei
sėjas esąs. Nereikia , vos rungty
nėms prasidėjus, nustatyti teisėją 
prieš save, o aikštėje reikia būti 
daugiau sportiškesniais.

“Jauniai Vytis” — Brompton 0:5
Einant žiemos sezonui j pabai

gą mūsų Jauniai pradėjo geriau 
žaisti, bet priešas nepralaimėjęs 
dar nė vienų rungtynių šiais me
tais, žinoma, buvp per stiprus. 
R.G. Kalvaičiai ir Urmonas yra 
Jaunių komandoje visuomet pas
tovūs ir skaitomi geriausiais žai
dėjais. Rudzenskas perdaug lėtas, 
bet dirba sąžiningai.

Edas.

Adelaidėj sustiprinta policijos 
tarnyba paplūdimiuose, kavinėse 
ir šokių salėse, svarbiausia uos
to rajone, tikslu likviduoti jauna- 
mečlų taip vadinamų “bodgle“ ir 
“vldgie” susibūr^nus seksuali
niais tikslais. Kreipiamas dėme
sys j tai, kad daugelis Jaunuolių 
yra visiškai nedisciplinuoti ir jų 
tėvai nesirūpina, kada vaikai išei
na ir kada jie sugrįžta, kur Jie 
lankosi Ir ką Jie naktimis veikia.
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