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VERGIJA
XX 

AMŽIUJE
Jau nuo Vokietijos stovyklinio gy
venimo dienų minime tragiškuo
sius 1941 m. birželio mėn. įvykius. 
Minime žiauriųjų to mėnesio 14_
16 dienos mūsų taiitiečių masinę 
deportaciją, kuri tuo pačiu metu 
siautėjo ir mūsų kainymuose -— 
latviuose ir estuose.

Tomis dienomis patyrėme, kad XX 
amžiuje tebesama vergijos, kad 

moralinius principus pamynęs ga- 
Imgasis, nors ir "išgelbėtojo” 
skraiste apsisiautęs, visdėlto išlie. 
’a vilkas. Rusų komunistų 1941 

m. birželio 14 ir 16 dienų įvykdyta 
deportacija buvo tai tik pirmasis 
žingsnis. Karo metu vergų teko

PTi'zne I 
duoti nacinei Vokietijai, gi grįžus 
Lietuvon rusams, birželio įvykiai 
Nemuno ir Dauguvos kraštuose 
pakartota daugelį kartų. Vorku
tos Ir kitose stovyklose dar iki šių 
dienų 1941 m. gajesnieji depor
tuotieji tebevelka vergo grandines. 
Pagaliau ir pati Lietuva ir jos kai
mynai paversta vergų kraštais, 
kur 90 proc. kenčia skurdą ir ba
dą, vergaudami atėjūnams raudo
niesiems rusams. Tik nežymus 
procentas lietuvių, prisiplakusių 
prie raudonųjų atėjūnų ir parda
vusių savo lietuvišką sielą, džiau
giasi gyvenimu Lietuvos kapiny
ne. Daugelis jų yra rusiškojo ko
munizmo goriausi talkininkai ir 
žiauriausi .priešai savo tautiečių. 
Jie yra galingi ir turtingi. Bet ar 
šie tautos duobkasiai jaučiasi lai
mingi, kai mato aplink medžiagi
nį ir dvasini skurdą, kai mato ver
gų minių ir patys kasdieną tūri 
skelbti melą, tai didelis klausi

mas.

Bet birželis teikia ir vilčių: ki
taip nebūtų jis pavasario mėnuo. 
Dar tų pačių 1941 m. birželio 24 
d. Kauno radijas garsino nepri
klausomos Lietuvos atkūrimą. Te
gu tada mūsų viltys ir neišsipil
dė, tačiau raudoniesiems rusams 
teko bėgti. Kas žino, kokį naują 
smūgį rusų komunizųiui ruošia 
ateitis. Mes tikime, kad pyktis 
bus sunaikintas, kad XX amžiaus 
žmogus nepakęs vergijos gėdos. 
Turės ateiti diena, kada Gėris 
laimės: grius nuo nelaimingųjų 

vergų stovyklos geležinė uždanga, 
ir kelsis nauja Europa, o joje ir 
Lietuva ir josios broliški kaimy
nai. Kaip tas įvyks, šiandien tik 
pranašas tegali pasakyti.

Mes laisvėje gyveną bent trupinė
liais kiekvienas galim prisidėti ir 
padėti savo tautai išlikti iki vals
tybinio prisikėlimo valandos. Jau
čiame, kad maža tik minėti tra
giškuosius birželio įvykius. Reikia 
darbų. Svečiuodamiesi neturime 
vidaus politinių ir partinių reika
lų: visą tat dėmesį ir pastangas 
galime skirti švlesėjimui. Ugdyti
na emigracinė lietuviška kultūra. 
Momentas reikalauja ir* kitos svar
bios dalies — lietuviško sąmonin
go prieauglio, kuris žinotų, kas 
esąs, kuris būtų šviesus, kuris mo
kėtų dirbti ir pavaduoti senuosius.

NEMO.

* Amerikiečiai tvirtina, kad 
Atlante stiprėja sovietų povande
ninių laivų veikla.

GENOCIDAS NESILIAUJA
ŠEŠIOLIKA METŲ PRAĖJO.NUO TŲ NEUŽMIRŠTAMŲ, KRUVINU PJŪVIU ĮSIRĖŽUSIŲ Į MŪ
ŠŲ PROTUS IR ŠIRDIS ĮVYKIŲ, KADA TŪKSTANČIAI MŪSŲ BROLIŲ — JAUNI VYRAI IR 
MOTERYS, SENELIAI IR VAIKAI — BUVO IŠRAUTI IŠ TĖVIŠKIŲ IR IŠTREMTI VERGŲ 

DARBAMS Į SIBIRO TAIGAS. GENOCIDAS — LETUVIŲ TAUTOS, KAIP IR DAUGELIO KITŲ 
TAUTŲ NAIKINIMAS — TEBEVYKDOMAS IR ŠIANDIEN. KADA JIS SUSTOS, DIEVAS ŽINO.

Čia trumpai peržvelkime rusiš
kojo komunizmo svarbiausius tau
tų naikinimo etapus:

1917 metais prasidėjo rusų tau
tos žudymas, kada Leninui ir Tro
ckini vadovaujant buvo sunaikin
ta Rusijos inteligentija.

1930 metais NKVD, čekos ir 
GPU naudodama metodus, tęsė 
žmonių naikinimą ir koncentraci
jos stovyklos buvo perpildytos 
darbo vergais.

1933 metais, Stalinui valdant,

“Negali žengti pirmyn — bijo atsisukti nugara”. Taip raudonųjų Europos 
užgrobimą vaizduoja“Chicago Tribune”, milioninio tiražo amerikiečių dienraštis.

Nauja Daina —Sena Gaida
CHRUŠČEVAS SAKO, SOVIETAI ATITRAUKSIĄ SAVO ĮGULAS, 
JEI VAKARIEČIAI PASITRAUKS IŠ VAK. EUROPOS. CHRUŠ
ČEVAS PER TELEVIZIJĄ KALBĖJO I AMERIKIEČIŲ TAUTĄ.

Sov. Sąjungos kom. partijos pir
masis sekretorius Chruščevas, 
spec, pasikalbėjime per televiziją, 
kurį suorganizavo amerikiečiai, 
pareiškė, kad tik “beprotis gali 
norėti naujo karo”.

Valandą trukęs pasikalbėjimas 
vyko Chruščevo kabinete Krem
liuje ir buvo perduotas per televi
ziją Amerikai pereitos savaitės 

viduryje.
Chruščevas nežinojo iš anksto, 

kokius klausimus jam patieks pa
sikalbėjimą prvaedę 3 amerikie
čiai žurnalistai .atstovavę Colum
bia Broadcasting System ir New 
Yorko “Herald — Tribune”.

Paklaustas dėl “geležinės už
dangos”, Chruščevas atsakė, kad 
pirmas ir svarbiausias dalykas 
yra užtikrinti normalius santykius 
tarp visų kraštų, o pirmoj eilėj 
su JAV-mis. šitai, esą, turėtų bū
ti pradėta pašalinant prekybi

pagal dabartinio Sov. Sąjungos 
kom. partijos pirmojo sekreto
riaus Nikitos Chruščevo planą ba
du buvo išmarinta ir kitaip likvi
duota koli milionai Ukrainos val
stiečių.

1937-38 metais, per didžiuosius 
“valymus”, GPU likvidvao per mi- 
lioną rusų ii* kitų pavergtųjų tau
tų vyrų ir moterų.

1940 metais balandžio mėn. apie 
15 tūkstančių lenkų karininkų ir 
kareivių, karo belaisvių, buvo iš

žudyta Katyne.
1941 metais, birželio mėn., apie 

40.000 lietuvių ir veik po tiek pat 
nieku nekaltų žmonių buvo ištrem
ta iš Latvijos ir Estijos į prievar
tinių darbų stovyklas Sibiran. Jie 
buvo gabenami savaites prekiniuo
se vagonuose be vandens ir tinka
mo maisto.

1954 metais birželio mėn. R. Vo
kietijoje rusų tankai traiškė vokie
čius darbininkus, išdrįsusius strei
kuoti ir reikalauti geresnių gyve-

nius suvaržymus, paskui, vykdant 
pasikeitimą kultūrinėmis delegaci
jomis ir artimesnių ryšių užmezgi
mu tarp komersantų, čia jis pa
žymėjo, kad Amerika turinti savo 
“geležinę uždangą” ir ją naudoja 
prieš Sov. Sąjungą.

Taikos varžytynės, šiuo klau
simu Chruščevas pareiškė to
kią nuomonę: Sovietai nori taikių 
ir laisvų varžytynių tarp “socia
listinių ir kapitalistinių sistemų”. 
Jis esąs tikras, kad “laikui bėgant 
laimėsiąs socializmas”. Jis pasa
kė, kad amerikiečių’busimoji kar
ta, vaikaičiai nesupras, kaip galė
jo jų seneliai' priešintis “progre
syviai socialistinei sistemai”.

Toliau jis kalbėjo, jog jeigu 
kas sako, kad Amerika ruošia ka
rą prieš Sovietų Sąjungą, tai šitai 
nėra jo nuomonė. Jis tikįs, kad 
tarp Amerikos ir Sov. Sąjungos 
gali būti draugiški ryšiai, nežiū

rint ideologinių skirtingumų, nes 
“yra labai daug dalykų, kurie jun
gia šias dvi tautas”. Sovietai, esą, 
pasirengę bendradarbiauti su ame
rikiečių tauta.

Dėl nusiginklavimo Chruščevas 
pareiškė, kad Sov. Sąjunga pla
nuojanti sumažinti savo karių 
skaičių 1.800.000 vyrų. Kokio di
dumo yra dabar Sov. Sąjungos ar
mija, jis negalįs pasakyti, nes ši
to nėra klausęs krašto apsaugos 
ministerio.

Dėl satelitinių kraštų pareiškė 
tokią nuomonę: “Komunistinė sis
tema yra paremta žmonių valia. 
Dėl šios priežasties mes neturime 
pagrindo bijotis atitraukti savo 
karines įgulas iš betkurio krašto 
R. Europoje ar iš R. Vokietijos. 
Mes esame tikri, kad tų kraštų 
žmonės pajėgs savo sistemą ap
ginti, gal net geriau, negu mūsų 
įguloms ten esant”, čia jis pažy
mėjo, kad tokiu atveju savo ka
riuomenę iš Vak. Europos turėtų 
atitraukti Amerika ir jos draugai.

JAV yyriausybės nariai pažymi, 
kad Chruščevo pareiškimai per te
leviziją jiems nepadarę įspūdžio. 

nimo sąlygų, šimtai buvo išžudy
ta ir tūkstančiai sugrūsta į kalė
jimus.

1956 metais birželio mėn. tokie 
pat dalykai dėjosi Poznanėje, 
Lenkijoje, kur į duonos reikalau
jančių darbininkų balsą atsiliepė 
rusų raudonosios armijos kulkos
vaidžių ir tankų ginklų salvės.

1956 metais spalio ir lapkričio 
mėnesiais įvykusi Vengrijos tau
tinė revoliucija buvo palaužta ru
sų raudonarmiečių patrankų, tan
kų ir kulkosvaidžių. Vengrų tau
tos laisvės reikalavimai buvo už
gniaužti brutaliausiomis priemo- 

I nėmis, kokių ikšiol nežinojo XX 
.amžiaus žmogus.
Į Ar reikėtų čia dar priminti nuo
lat “savanorių” iš Lietuvos ir ki-
tų pavergtų kraštų transportus į' 

I Sovietinius tyrlaukius? Ką žada 
naujai paskelbtasis Chruščevo pra
monės decentralizacijos planas,1 
įgalinąs komunistinę valdžią, ir 

vėl savanoriškumo principu, per
kelti milionus žmonių į Sibirą ir 
kitas žiauriausio klimato sritis, 
Rusijos pramonei bei .žemės ūkiui 
plėtoti.

Tragiškasis birželis kartojasi 
kiekvienais metais — jis mums 
prifnena ir primins mūsų Tėvynės 
ir mūsų (artimųjų kančią, kuri 

yra ir bus visados gyva mūsų šir
dyse. J.K. ’

PRANCŪZIJOS 
VYRIAUSYBĖS KRIZĖ

Prancūzijos vyriausybė, vado
vaujama Mollet, prieš kurį laiką 
prezidentui įteikė atsistatydinimo 
pareiškimą. Prezidentas Coty pa
prašė Mollet ir jo vyirausybę eiti 
pareigas, kol bus sudarytas nau
jas ministerių kabinetas. Prezi
dento pavestas Pleven tariasi su 
partijomis.

KRITIMAS ŽEMYN
Lenkija pradeda atsikratyti kai- 

kurių praeities žmonių. Gen. S. 
Radkiewicz, buv. saugumo polici
jos ministeris ir J. Berman, buyęs 
ministerio pirm, pavaduotojas ir 
vienas iš lenkiškojo politbiuro stei
gėjų, išmesti iš partijos. Partijos 
nario bilieto neteko ir buv. sau
gumo ministerio pavaduotojas 
Mietkowski. Jie pakaltinti praei
tyje perdaug davę laisvės saugu
mo policijai.

Jis nepasakęss nieko naujo. Ame
rikos laikraščiai rašo, kad Chruš- 
čevo pareiškime daug gražių žod
žių, bet tai tik žodžiai, tušti, daug 
kartų girdėti, tačiau niekada ne
įgyvendinti praktikoje.

New Yorko “Daily Miror” ko
mentare sakoma: “Nikki Chruščev 
nedaug naujo turėjo pasakyti, ka
da jis susidūrė su Amerika... ka
dangi, be visa ko, kas gi naujo 
yra komunizme.

“Mes manome, kad jis buvo pui
kus vasaros metui komikų pakai
talas, kuriuos mes galėtume, įet 
nenorime, čia išvardinti.”

New Yorko “Herald — Tribu
ne” komentatorius rašo, kad nie
ko neišgirsta- iš Chruščevo, kas 
nebūtų jau anksčiau įrašyta į 

amerikines plokšteles.”

“New York Times” rašo, kad 
po Chruščevo pasirodymo televi
zijoje, dabai* reikią tikėtis, jog 

netoli’ tas laikas, kada Amerikos 
prezidentas Eisenhoweris galės 
per televiziją taip laisvai, kaip 
Chruščevas į amerikiečius, kalbėti 
į rusų tautą.

Maskva tik ir lauke šitos 
progos

Vos spėjo nurimti formoziečiai 
po antiamerikinių riaušių, kai 
Maskva per savo laikraščius pra
dėjo kampaniją prieš JAV-bes, 
reikalaudama amerikiečius skubiai 
išsikraustyti iš Formozos, nes 
kom. Kinija negalės ilgiau tole
ruoti Amerikos “siautėjimo šioje 
Kinijos saloje”.

Sov. Rusijos spauda rašo, kad 
antiamerikinės riaušės Formozos 
sostinėje yra “kriminalinių Ame
rikos provokacijų rezultatas”._

Vašingtone užsienių reikalų^mi- 
nisterijoj pareikšta, kad riaušės 
buvę “pernelyg gerai organizuo
tos”. Nustatyta, kad antiameriki-
niai plakatai ir šūkiai buvo iškelti 
veik riaušėms dar neprasidėjus, 
ko negalėjo būti, jei minia būtų 
demonstracijas pradėjusi sponta

niškai, kaip skelbia Maskva.
Užsienių reikalų ministeris J.F. 

Dulles spaudos konferencijoje pa
brėžė, kad Amerikos užsienio po
litiką, ypač kiek tai liečia Toli
muosius Rytus, nebus keičiama ir 
Formozos įvykiai neturės jokios 
įtakos Amerikos santykiams su 
Nacionalistine Kinija, JAV-bės, 
kalbėjo Dulles, nesirengia suma
žinti karinių tiekimų Formozai. 
Taip pat nebus susilpnintos kari
nės bazės nė vienoje vietoje, jeigu 
tai galėtų sudaryti pavojų -taikai 
ir saugumui.

Formozoj, kaip minėjome, riau
šės prasidėjo išteisinus amerikietį 
karį, nušovusį formozietį, kuris 
spoksojo pro lango plyšį į besi
maudančių vonioj to kario žmoną.

DIPLOMATŲ ŽODIS PO 
M IN. ŽADEIKIO MIRTIES

Ministerio Pov. žadeikio mirties 
proga, Lietuvos Dipl. šefas St. Lo
zoraitis ir pasiuntinybės patarė
jas J. Rajeckas, per Amerikos 
Balso radiją pasakė kalbas, ku
rios buvo transliuojamos ir į oku- « 
puotą Lietuvą.

Trumpai
★ Amerikoje eismo nelaimėje, 

automobilio katastrofos metu, 
skaudžiai sužeistas žurnalistas Jo
nas Vaidelys. Nulaužtos abi ran-' 
kos.

★ Austrijoje, netoli Vienos,
buvo priverstas nusileisti MIG ti
po rusiškas lėktuvas, kurįuo skri
do egiptietis lakūnas. Atrodo, kad 
jis atskrido iš Čekoslovakijos, kur 
apmokomi egiptiečiai naudotis so
vietiniais lėktuvais.

* Sov. Rusija pasiūlė Indijai 
lėktuvų ir kitokių karo reikmenių. 
Maskva ginklus Indijai žada tiek
ti duodama ilgalaikį kreditą.

* Rusai ekonominę -paramą pa
siūlė Ceilonui.

* Per Dardenėlų sąsiaurį šio
mis dienomis pralaukė 10 sovie
tinių laivų su karinėmis medžia
gomis Egiptui ir Albanijai.

* Pastarosiomis dienomis į 
Egiptą atvyko 6000 sovietinių ka
ro instruktorių.

* Amerikiečiai pasigamino ir 
nuleido į vandenį trečią atomo jė
ga varomą povandeninį laivą.

* Zywiec mieste, Lenkijoje, įpy
kę popierio fabriko ’ darbininkai 
pro vartus išmetė direktorių ir 

kitus du augštus pareigūnus. Ke
li darbininkai po to atsidūrė teis
me.

★ Prezidentas Eisenhoweris ne
priėmė Indonezijos prezidento Soe- 
karno kvietimo ir į Indoneziją ne
važiuos.
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Itl SISIiASAI KOnmiAS PATIKSLINIMAI
Nesenai pasirodė “Mūsų Pašto- 

gės” išleista A. Zubro studija “Ru- 
siškasai komunizmas”, kurio iš
traukos anksčiau buvo spausdin
tos šio laikraščio atkarpoje. Apie 
šią naują knygą ir nurėtųsi pasi
sakyti.

Kalbant apie šį vekalą reikėtų 
bent trumpai skaitytoją supažin
dinti su jo turiniu. Autorius įvar
dino jį “Rusiškasai komunizmas”, 
tuo lyg perspėdamas skaitytoją, 

kad reikia skirti komunizmą, kaip 
social —ekonominę doktriną, nuo 
rusiškojo komunizmo. Pirmame 
skyrelyje (Socializmas ir mark
sizmas) autorius prabėgomis su
pažindina skatytoją su socializmu 
ir jo kraštutine atžala — komuniz
mu, ties pastaruoju kiek stabtelė
damas ir, remdamasis autorite
tais, Markso ir Engelso doktriną 
atsargiai pakritikuoja. Antrame 
skyriuje (Rusiškasai komunizmas 
ir marksizmas) kalbama, kaip 
marksistinis komunizmas įsigalėjo 
Rusijoje, kaip jis vystėsi nuo spa
lio revoliucijos ligi šų dienų. Tre
čiasis skyrius (Valstybė ir par
tija) yra be abejo antrojo sky
riaus tąsa. Čia autorius daugiau 
kalba apie asmenis, kurie kūrė ir 
išlaidė komunistinę valstybę (Le
niną, Trockį, Staliną). Kokiu būdu 
ir kokiomis priemonėmis laikosi 

rusiškoji komunistinė valstybė au
torius išdėsto ketvirtame skyriu
je (Valdžios priemonės). Penkta
me skirsnyje (Vakarai ir Rytai) 
autorius kalba apie Vakarų Ir Ry
tų kultūrų skirtingumus ir jų prie
žastis. Gražiai autorius charakte
rizuoja rusų tautą šeštame skirs
nyje (Rusų tauta) ir septintame 
duoda jos politinį išsivystymą są
ryšyje su Lietuvos istorija. Aštun
tajame kalbama apie Sovietų Ru
sijos santykius su užsieniu. Pas
kutinis skyrius skiriamas — pro 
domo sua, būtent, apie lietuvių 
tautos tragediją ir viltingas pro
švaistes. Pabaigoje autorius duo
da viso veikalo santrauką ketu
riolikoje punktų, kurie laikytini 

šio darbo išvadomis.
Iš čia patiekto turinio matome, 

kad veikalo autorius labai plačiu 
žvilgsniu pasižiūrėjo į gvildenamą 
problemą ir skaitytojui patiekė pa
čius esmingiausius dalykus. Iš vi-

so, to paties autoriaus padarytos 
išvados, kurias jis laiko tik savo 
nuomone, laikytinos gana taiklio
mis ir teisingomis. Mūsų akimis 
šitas darbas turi tikrai didelės 
reikšmės, ypač mums, gyvenan
tiems svetur ir turintiems santy
kių su žmonėmis, kurie nei komu
nizmo nei rusų nepažįsta. Net 
daugelis iš mūsiškių laikosi seno, 
deja, gyvenimo praktikoje nepasi
teisinusio teigimo, kad, esą, rusai 
geri, tik komunistai yra budeliai. 
Tuo tarpu tiek šiandien, tiek ir 
praeityje, kaip kad knygos auto
rius atsargiai išveda, mūsų tik
rieji priešai buvo ir tebėra rusai 
imperialistai, nesvarbu, ar jie rau
doni, ar balti. Gaila tik, kad A. 
Zub'ras savo knygoje radikaliai šio 
klausimo nepastatė: kas mūsų 
priešas — imperialistas rusas ar 
komunistas? šio klausimo švieso
je gal būtų daug labiau išryškin
tas ir rusiškasai komunizmas. Tai 
yra, žinoma, daugiau publicistinis 

•klausimas, kurio A. Zubras, būda
mas mokslinio tipo, matyt, sąmo
ningai vengė. Atsakydamas į šį 
klausimą, autorius neišvengiamai 
būtų priėjęs išvados, kad komu
nizmo kaip tokio šiandien Rusijo
je visai nėra, o tiktai vardas, ku
riuo pridengti visi rusų politiniai 
mesijaniniai kėslai. Gi tauta, kar
tą įtikėjusi savo mesijanine pas
kirtimi, visados yra pavojinga, 
nes ji savo veiksmus grindžia ne 
racionaliniu, bet fanatiškuoju pra
du. Tokie buvo Vokietijos naciai, 
ne kitokie yra ir imperialistai ru
sai. Iš to seka Ir abejotina auto
riaus prielaida, kad tarptautinio 
konflikto metu, raudonajai armi
jai užliejus Europą, “Rusijos ko
munizmo dar didesnis išplitimas 
Europoje būtų ir jo galas ar de- 
formavimasis” (20 psl.). Sakau, 
abejotina, nes rusai tiek savo vi
duje, tiek ir santykyje su užsie
niu, nesivadovauja komunistiniu 
principu, o rusiškuoju imperializ
mu. Todėl komunizmas gali dege- 
neruotis arba net ir visiškai pra
gaišti, bet rusas paliks, koks bu
vęs. Panaši situacija buvo ir prieš 
500 metų, kada vokiečiai veržėsi

(A. ZUBRO KNYGĄ 
PERSKAIČIUS)

per Lietuvą į rytus. Ir jie savo 
ekspansiją maskavo krikščioniš
kuoju principu ir kryžiumi, lygiai 
kaip šiandien rusai komunizmu.

Nežiūrint šitų kelių pastabų, 
pats A. Zubro veikalas yra dide
lės vertės darbas. Tai yra suglau
sta, atrinkta ir klasifikuota med
žiaga vienu, ne vien tik mus, bet 
ir kitus liečiančiu klausimu — ru
siškojo komunizmo klausimu. Daž
nai mūsų spaudoje pasitaiko strai
psnių, liečiančių rusus ir komu
nizmą. Bet tai daugiausiai tik 
nuotrupos arba paskirų asmenų 
įspūdžiai bei nuomonės, padrikos 
ir neišbaigtos, be problemos apė
mimo visumoje. A. Zubrui už tai 
garbė ir padėka, kad js pirmas 
ėmėsi šio sunkaus darbo, kurį jis 
ir atliko be priekaištų. Mūsų lite
ratūroje bene tai bus pirmoji šios 
rūšies ir masto knyga. Tiesa, dar 
1924 m. A. Maliavskis parašė kny
gą “Bolševizmas”, tačiau šis vei
kalas šiendien ne tik kad nepa
siekiamas, bet ir jo nagrinėjimas 
bei išvados būtų pasenę, nes nuo 
anų dienų ligi dabar ir pats bol
ševizmas radikaliai pakeitė savo 
veidą. Bolševizmą, kaip pasaulė
žiūrinę doktriną, dar nagrinėjo 
prof. Pr. Kuraitis 1941 m. Filozo- 
fijos fakultete skaitydamas kaip 
epizodinį kursą, ir jį ištisai spaus- 
dinęs “Į Laisvę” dienraščio atkar
poje. Tai ii* viskas, kiek mes turė
jome literatūros šiuo klausimu, 
imant jį ne publicistiniu mastu.

“Rusiškojo komunizmo” auto
rius, tarsi norėdamas apsidrausti 
nuo kritikos, pabrėžia, kad jo da
romos išvados tėsą tik asmeniškos 
nuomonės, neimtinos kaip nedisku
tuotinos tiesos, šia proga tad no
rėtųsi patiekti dar keletą nuomo-. 
nių. Lygiai kaip autorius, savo 
laiku ir Juozas Keliuotis teigė, kad 
komunizmas, jeigu ne Rusijoj, o 
kur kitur būtų įsigalėjęs, gal bū
tume sulaukę didesnio socialinio 
teisingumo, — vistik ir tuo tenka 
labai suabejoti, nes patsai komu
nizmas yra visų pirma revoliucinė, 
ne evoliucinė idėja, šisai jo ko- 
vingasai bruožas, o drauge ir dog
matinė doktrina, sugriauna bet 

kokias viltis apie talkų sugyveni
mą bei lygiagretiškumą tiek socia
linėje ,tiek ir politinėje plotmėje.

O prof. S. Šalkauskas prieš savo 
mirtį pasakė, kad Stalinas tikrai 
būtų didžiausias mūsų epochos vy
ras, jeigu jis paskelbtų, kad prak
tiškai komunistinis eksperimentas 
nepavyko. Bet, pagaliau, Stalinui 
ir nerūpėjo komunistiniai princi
pai.

Pabaigoje labai nemalonu pri
minti leidėjui korektūros klaidas, 
kurių knygoje apstu. Kai kurios 
iš jų neet esminės, kaip pav. 11 
psl. parašyta ne Leono XIII, bet 
Leono XII enciklika. Psl. 70 iš
leista, atrodo, net geras teksto ga
balas, nes iš pradėto skirsnelio 
atspausdinta tik viena eilutė. Ki 
tos kiek mažiau reikšmingos ko
rektūros klaidos, bet būtų geriau, 
jei ir jų nebūtų.

V. Kazokas.

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

S I B
SIBIRAS DIDINGAS, 
SIBIRAS GRAŽUS. 
SIBIRAS TURTINGAS, 
SIBIRAS ŽIAURUS.

SIBIRAS DERLINGAS, 
SIBIRAS PUIKUS.

SIBIRAS KLASTINGAS“
SIBIRAS BAISUS.

Pučia vėjas
Pučia vėjas, šiaurės vėjas, blaškydamas medžių šakas.
Bolševikai mui užvaldė ir išvežė mūs šeimas* ■ •

Stovi mašina paruošta prie gimtų namelių,
O mes slepiamės miškuose, atsiskyrę nuo tėvelių.

Pasakyk, brangus tėveli, kas surišo tau rankas, 
Į mašiną įsodino, Dievas žino, kur išveš?

Duok tėveli man duonelės, duok pienelio man saldau*, 
Leisk, tėveli, į namelį, aš rankute* sušalau.

Nėr, sūneli, tau duonelės, nėr pienelio tau saldaus, 
Nėra gimtojo kampelio, nėr gyvenimo ramaus.

----------------- ■. 1949.
Pastaba: čia atspaudėme iš Lietuvių Dienų trejetą eilėraščių, 

gautų iš Sibiro tremtinių. Juose labai ryški mūsų brolių sunki da
lia ir stipri dvasia, tragiško liūdesio ir ilgesio persunkta.

Kai “T.A.” įdėjo neteisingas ir 
kiršinančias žinias apie pereitą 
bendruomenės atstovų suvažiavi
mą, tai sulaukė atitinkamo atgar
sio iš suvažiavimo prezidiumo pa
vidale viešo protesto. Nežinia, kaip 
į tai reaguos prasimanytos žinios 
skleidėjai, bet jau dabar jiems į 
pagalbą atskubėjo p. A. Maura
gis*

Įdomu, kad* p. Mauragis, vieton 
nagrinėti paliestus proteste fak
tus, nagrinėja mano asmenišką 
nuomonę apie suvažiavimą, kai aš 
atsiliepiau į patiektą šiuo klausi
mu “M.P.” anketą. Atrodo, kad 
“T.A.” ii’ p. Mauragis visu šimtu 
procentų pritaria mano nuomonei, 
tik daro tokias išvadas, kurių nei 
aš nepriėjau, nei tas atitinka fak- 
tinai padėčiai, kuri visiems, o ypač 
suvažiavimo dalyviams, yra gerai 
žinoma. Iš tikrųjų, tautininkų (ku
riuos aš labai gerai pažįstu) su
važiavime buvo tik keletas. Aš bu
vau labai drąsus, kai sakiau, kad 
suvažiavimo atstovų dauguma

IRĘ
Sibiro draugai

KAS ATJAUČIA SKAUSMĄ LIE- 
TUVIŲ? — TYRAI.
KAS MATO AŠARAS MOŠŲ?

— LAUKAI.
KAS DRAUGAS ČIA MOŠŲ?

— VARGAI.
KAS ŽINO ATEITĮ MOŠŲ?

— KAPAI.

I jiems pritarė. Aš tos minties pa
sigavau dėl to, kad didelė daugu
ma suvažiavimo atstovėj buvo ka
tegoriškai priešinga nedidelei opo
zicijos grupei. Aš turiu prisipažin
ti, kad tai daugumai aš nevisiškai 
pritariau ir todėl savo kandida
tūrą į Krašto V-bą atsiėmiau, apie 
tai viešai paaiškindamas suvažia
vime. P. Mauragis savo kandida
tūros atsiėmimo motyvus pakarto
jo dar kartą dabar. P. Maura
gis, turbūt, neužmiršo, kad buv. 
Krašto V-bos pirmininkas V. 
Skrinska suvažiavimui pareiškė, 
jog Jis patiekęs suvažiavimo pre
zidiumui kandidatų sąrašą, kurį 

prezidiumo pirmininkas viešai 
perskaitęs. P. Skrinska niekada 
neprjklausė Tautininkų S-gai ir 
čia neatstovavo jokiai partijai. 
Tad dabartiniai p. Mauragio aiški
nimai yra paprasta netiesa, kurią 
viešai reikšti reikia turėti didelės 
drąsos, arba neturėti apdairumo. 
Mudu abudu su p. Mauragiu neat- 
siėmėme savo kandidatūrą, kai bu
vo renkama Kontrolės K-ja, reiš
kia, partiniu principu tada nesiva
dovauta.

Kokia gi, pagaliau, yra Krašto 
V-bos sudėtis? Aš galėčiau tik du 
jos narius pavadinti tautininkais, 
kurių vienas buvo išrinktas beveik 

i visų suvažiavimo dalyvių balsais, 
taigi, ir opozicijos. Kitų penkių 
narių tarpe rasime skirtingų nu
sistatymų asmenų, kurių vienas, 
pasiskaitęs “T.A.” išvedžiojimus, 
prašęs supažindinti jį su tautinin
kų ideologija.

Rezultate gauname, kad jei “T. 
A.” bendradarbiui, išradusiam ne
būtų dalykų, galima būtų primesti 
neišmanymą, tai p. Mauragiui ir 
“T.A.” redaktoriui bei leidėjams 
telieka prikišti sąmoningą žinomų 
faktų iškraipymą vertą griežtes
nio proteesto, negu Prezidiumo pa
darytasis.

Leonarda* Karvelis.
26.5.1957.

• Į Boną buvo atvykusi Sov. 
Sąjungos R. Kryžiaus delegacija 
tartis dėl rusų, repatriacijos iš 
Vak. Vokiėtijos ir dėl vokiečių iš 
Rusijos.
• Rytų Vokietijos paskelbti 

statistiniai duomenys rodo, kad 
stoka kuro smarkiai atsiliepianti 
R. Vokietijos sunkiajai pramonei.

DĖDĖ ANTANAS vo mano ranką, o kaire apkabinęs 
stipriai pabučiuodavo į veidą ir su 
nuoširdžiu pasitenkinimu, kaip kas 
metai, sakydavo:

— Tai matai, vaike, augi vis 
didyn kas metai, jai! ir per dvi
dešimtį persiritai, o barzdos vis 
nesijaučia, kaip pas mergaitę, — 
nusijuokdavo dėdė.

Išgirdusi, kad esama kieme sve
timų, tuojau iš grįčios pasirody
davo ir dėdienė. Nedidelė, apskri
ta, kalbėdama nuolat laikydavo 

už prijuostės rankas. Išgirdusi 
dėdės žodžius, tuojau pradėdavo:

— Dievuliau, ką tu čia tėvai iš 
vaiko juokiesi. Matai, koks išba
lęs ir išblyškęs vargšelis. Vis po 
tuos miestus, po dulkes, galvelę 
su popieriais ir knygomis suka, o 
ir valgis miestiškas, žinai?

— Pamatysi kaip atsigaus per 
atostogas tėviškėje pasilsėjęs. O 
kiek, pagaliau, jam dar ir tų me
tų? Dar vis auga. Dievuliau tu 
mano, tik nesenai, atsimenu, su 
vienais marškinėliais lakstė...

Ir apipildavo dėdienė įvairiais 
klausimais, iš kurių tik į kelintą 
spėdavau atsakyti. Dėdė stovėda
vo šalia ir patenkintas, šypsoda
masis ir galva linguodamas, klau
sydavosi šios kalbos, kuriai, at
rodė, ir galo nebus. Kalba tuojau 
nukrypdavo į grynai ūkiškus rei
kalus:

Kiek žąsiukų šiemet išperėjo ir 
koki gražūs; kad karvės duoda 
daug ir riebaus pieno, ir visos 
jau po veršių; veislinė kiaulė at
sivedė net dvylika paršiukų ir du 
nugulė, o kiti visi sveiki ir gra
žiai auga; vsi daržai gražūs ir 
auga labai gerai, tik paskutiniu 
laiku atsiradę spragių; kaimyno 
Tamulio jauniausia duktė Verutė, 
ta, kur buvo baigusi mergaičių

Visuomet su didžiausiu pasiten
kinimu, kiekvienais metais parva
žiavęs atostogų iš miesto, aplan
kydavau savo tėvelio jaunesnį bro
lį Antaną.

Dėdė Antanas gyveno už kele- 
tos kilometrų nuo tėviškės. Kaipo 
savanoris-kūrėjas, pasibaigus ne
priklausomybės kovoms, ir po kiek 
laikojš kariuomenės išėjęs į at
sargą, žemės reformos skirstymo 
laiku iš kaimyninio dvaro laukų, 
gražioje vietoje prie upės, gavo 
keliolika hektarų neblogos žemės 
ūkiui kurti. Kadangi buvo darbš
tus ir žemę mylėjo kaip tikrą sa
vo motiną, gavęs dar kaip nauja
kurys ir savanoris-kūrėjas iš val
džios pašlpą pinigais ir statybine 

. medžiaga, per kelerius metus su
kūrė ant upės kranto tikrai gra- 

r žią naujakurio sodybą ir pavyz
dingą ūkį. Sunkiu darbu ir kan
trybe, dirbdamas sykiu su darbš
čia žmona, kaip sakoma, nuo tam
sos iki tamsos, pastatė naujus 
trobesius, kurie iš tolo ant kalne
lio Švietė raudonais čerpių ir bal
tai blizgančiais prieš saulę cin
kuotos skardos stogais. Apie
erdvų medinį gyvenamą namą, 
papuoštą Iš lauko šviesiai mėly
nomis langinėmis, stiklinėmis gon- 
komis ir įrietusiais sprandus ark
liukais abiejuose stogo galuose, 
vešliai augo naujai užvestas dide
lis sodas, čia augo įvairių atmai
nų obelų, kriaušių, slyvų ir vyš
nių, o tarp medžių buvo priso
dinta agrastų, serbentų ir avie
čių krūmų, tarpe kurių stovėjo bi
čių aviliai. Sodą juosė eglaitės, 
kurios jąu baigė praaugti vaisme
džius, o pačiam sodui ir sodybai 
teikė jaukią, saugančią nuo vėjų.

aplinką ir grožį. Kieme ir 
aplink kiemą buvo rūpestinga šva
ra ir tvarka, nes kiekvienas įran
kis ir padargas buvo savo vieto
je, o kieme į visus trobesius iš 
gyvenamojo namo vedė iš laukų 
surinktų. akmenų grįsti takai. Vi
sas kiemas ir sodas buvo aptver
tas statinių tvoromis, o nuo sody
bos vedantis kelias į vieškelį, bu
vo apsodintas berželiais. Dėdė su 
pasididžiavimu sakydavo, kad iš 
jų išaugs beržų alėja, kuri per 
vasaros kaitras svečius tik pavė
sių vesianti į jo sodybą. Prie vieš
kelio ir įvažiuojamo į sodybą ke
lių sankryžoj stovėjo naujai pa
statytas ir tautiniais ornamen
tais bei drožiniais papuoštas, tau
tinėmis spalvomis nudažytas, 
ąžuolinis kryžius su tvorele, ku
ris pirmas sutikdavo ir paskuti
nis palydėdavo visus aplankančius 
dėdės sodybą. Graži vieta ir so
dybos vaizdas visus viliote vilio
davo jon užeiti. Ir svečių dėdės 
sodyboj tikrai netrūko, nes jis pa
laikydavo plačias ir labai draugiš
kas pažintis, su visais apylinkės 
kaimynais ir mūsų miestelio inte
ligentija.

XXX

Kas metai, dviračiu įsukęs iš 
kelelio į dėdės sodybą, 
kieme besidarbuojantį patį 
dėdę, gana augštą, stambių pe
čių, jau šiek tiek plinkančia kak
ta, rudais, į viršų paraitytais ūse
liais, mėlynomis geromis akimis, 
nuo kurių žvilgsnio niekas nenu
sisukdavo, bet žiūrėdavo su pa
garba, kuris mane pasitikdavo pla
čiai besišypsodamas. Savo didele, 
sunkia dešine plaštaka suspausda

ruošos mokyklą, ištekėjo už nuo
vados viršininko ir 1.1.

Taip per trumpą laiką, iš dė
dienės sužinodavau visas svarbiau
sias jų ūkio ir apylinkės naujie
nas.

Žiūrėdamas į savo dėdę ir dė
dienę, matydavau tarp jų didžiau
sią priešingumą. Dėdė augštas, 
kiek liesokas, sunkios eisenos ir 
kalbos. Daugiau kalbėdavo tik ge
rai nusiteikęs ir žinodamas, kad 
bendrakalbis galės jį suprasti. 
Dėdienė — mažo ūgio, pilna, rau
dona ir labai judri, smulkios ir 
greitos eisenos. Ji suspėdavo būti 
visur ir visada kur reikia. Viskas 
jai buvo žinoma ir viskas apžiū
rėta. Kalbėdavo labai daug ir su 
visais. Kalbėdama ir dirbdama 
kartu visus ruošos darbus, ne
daug rūpindavosi, ar kas jos klau
sosi, ar ne. Jos kalba, iš tolo 
klausant, susiliedavo į kažkokį, 
tik retkarčiais nutylantį, čiulbėji
mą. Neturėdama su kuom kalbė
tis, ji balsu poteriaudavo, dainuo
davo, arba giedodavo bažnytines 
giesmes labai plonu ir skardžiu 
balsu.

Kada, pagaliau, dėdienė atsikal
bėjus ir išklausinėjus, apie ką jos 
apskaičiavimu buvo būtina ir sku
bu, nueidavo prie ruošos darbų, o 
aš išsibučiavęs su mažesniais pus
sesere ir pusbroliais apdalindavau 
juos lauktuvėmis, tuomet visi kar
tu, dėdei einant vidury, patrauk- 
davom apžiūrėti ūkio, čia net ir 
dėdei, berods, beaiškinant su pasi
tenkinimu savo, darbus ir planus, 
kalbos užtekdavo iki vakaro. Kada 
apeidavom visus vešliai augančius 
rugius, kviečius ir vasarojų, ap
žiūrėdavo™ nusausintas jo pavyz
dines pievas, arklius ir kontroliuo
jamas karves, ateidavo ir vaka
ras. Tada tiesiai laukų keliuku.

kuriuo dėdė veždavo javus į kluo
ną, žengdavome sodybon. čia dar 
su pusesere ir pusbroliais suruoš- 
davom lenktynes, kas pirmas pri- 
bėgsim kiemo vartus. Būdavo daug 
juoko ir klegesio, kada mažiausias 
pusbrolis, dar nelabai tvirtų kojų, 
beskubėdamas išvirsdavo ir imda
vo balsu raudoti, kodėl jis ne
laimėjo lenktynių. Dėdė jį nura
mindavo aiškindamas, kad kitais 
metais jo kojos pasidarys daug il
gesnės ir tada tikrai laimės.

Priėję gyvenamą namą, per gon- 
kąs ir prieangį su dėde sukdavom 
tiesiai į seklyčią, kur ant stalo 
jau laukdavo dėdienės rūpestin
gai paruaošta vakarienė. Sekly
čioj ant sienų kabėjo keletas 

šventųjų ir gamtos paveikslų, būta 
nemažos knygų spintelės, ant ats
kiro stalelio buvo įvairių laikraš
čių ir knygų. Pirmiausia į akis 
krisdavo ant sienos pakabintas di
delis Vytis, o po juo gerai išva
lytas kariškas šautuvas, gi jo apa
čioje ant dviejų vinių tarsi ilsė
josi ilgas kavaleristo kardas.

XXX

Mano dėdė, ilga laiką tarnau
damas kariuomenėje, jai tik be
sitveriant savanoriu stojęs ir da
lyvavęs kovose su visais jos prie
šais, buvo ištarnavęs kavalerijos 
viršilos laipsnį ir už pasižymėji
mus buvo apdovanotas: Vyties 
Kryžiaus ordenu, Savanorio-Kū- 

rėjo medaliu, Dešimt metų nepri
klausomybei paminėti medaliu, o 
vėliau, jau ūkininkaujant ir akty
viai dirbant su šauliais, D.L.K-čio 
Gedimino medaliu.

Tik grįžęs iš kariuomenės ir 
pradėjęs tvarkyti savo ūkį, dėdė 
suorganizavo apylinkės šaulių bū
rį, kuriam visą laiką ir vadovavo 
būdamas būrio vadu. Mūsų apylin

kėje šauliai buvo populiariausia 
organizacija kaimo jaunimo ir se
nesnių, jau atsitarnavusių kariuo
menėje, atsargos karių tarpe. Bū
riui nuolat augant Tr stiprėjant, 
daugiausia dėdės pastangomis ir 
rūpesčiu, buvo prie miestelio nu
pirktas didokas žemės sklypas ir 
ant jo pastatyti šaulių reikalams 
namai su sale šokiams, įrengta 
krepšinio ir šaulių rikiuotės pa
mokoms aukštė. Šaulių namuose, 
dėdei griežtai prižiūrint ir kont
roliuojant, buvo ruošiami šešta

dieniais arba sekmadieniais jauni
mui pasilinksminimai su šokiais, 
nes būrys paskutiniu laiku jau tu
rėjo ir savo orkestrą.

XXX

Dar paaugliu moksleiviu būda
mas visuomet anksti su džiaugsmu 
bėgdavau į miestelį Vasario 16- 
tosios šventės proga, daugiausia, 
žinoma, pamatyti kaip dėdė Anta
nas šventės iškilmėse praves sa
vo šaulių būrį.

Šventė , visuomet prasidėdavo 
valstybinės vėliavos pakėlimu 
miestelio aikštėje prieš bažnyčią. 
Mes visi geltonsnapiai, dar šau
liams nepasirodžius, jau būdavo
me aikštės viduryje pjrie vėlia

vai pakelti įtaisyto stiebo, ir šal
dami ausis ir kojas, laukdavom 
šaulių. Pagaliau, susirinkus iš vi
sos apylinkės miniai žmonių,, nuo 
šaulių nanny pusės pasirodydavo 
rikiuotėje atžygiuojantis unifor
muotų, su žalia vėliava priekyje, 
šaulių būrys. Atvykus šauliams, 
išeidavo prie vėliavos steibo mies
telio kuris mokyklos mokytojas ir 
pasakydavo kalbą, primindamas 
šios dienos reikšmę, meilę tėvy
nei. ir laisvei ir kad tai perkama 
tik pasiaukojimo ir kraujo kaina.

Jam baigus kalbėti, prieš šau-

2
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Kodėl Kyla Revoliucijos
“TYLOS BAŽNYČIA ŽIŪRI Į ROMĄ.”

STAMBI KNYGA, KURIOJE DAUG RAŠOMA APIE LIETUVĄ 
IR KOMUNISTINĮ SIAUTĖJIMĄ MŪSŲ TĖVYNĖJE.

Šiomis dienomis Romoje išėjo 
iš spaudos didelė, apie 500 pusla
pių, knyga, pavadinta “Tylos Baž
nyčia žiūri j Romą**, kuri atkrei
pė ypatingą visuomenės dėmėsi. 
Tai yra didelis kolektyvinis ir ge
rai dokumentuotas darbas apie 
Bažnyčios padėtį komunistų do
minuojamuose kraštuose, išleistas 
šv. Tėvo garbei jo 80 metų am
žiaus ir 40 metų nuo konsekravi
mo vyskupu sukakčių proga.

Įžangos žodyje žymus italų so
ciologas ir parlamentaras Igino 
Giordani pažymi, kad ši knyga 
yra skaitoma “su skausmu ir su 
pasididžiavimu, taip kaip pirmie
ji krikščionys skaitė kankinių ak
tus”. Igino Giordani toliau rašo, 
kad komunizmas užmuša kūnus, 
bet ne žmogaus dvasią ir jo tikė
jimą. Tai parodė paskutiniai įvy
kiai Rytų Europoje.

“Vengrų dešimtmetis, taip kaip 
ir lenkų, lietuvių, ukrainiečių, 
rumunų ir kitų — pastebi jis — 
yra nusagstytas deportacijomis, 
kurios yra ne kas kita kaip liūd
nos ir begėdiškos baimės politikos 
pasėkos. Su deportacijomis eina 
procesai, kankinimai, genocidas, 
dvasinio ir materialinio gyveni
mo naikinimas ir nepaliaujama, 
prievbrtinė komunistinės doktri
nos propaganda”.

Toliau jis pažymi, kad komu
nizmas, užslopindamas žmogaus 
dvasinę pusę ir išnaudodamas ma
terialinę, užmuša pati žmogų, 
paversdamas jį gyvuliu ekonomi
nių gėrybių produkcijai, štai ko
dėl žmogus šiaušiasi prieš komu
nizmą, štai dėl ko jis kelia revo
liucijas.

Knyga padalinta i *skyrius, lie
čiančius Bažnyčios ir katalikų per. 
sekiojimus 12-koj Europos tautų. 
Pats didžiausias, virš 100 pusla
pių, skyrius kalba apie Lietuvą. 
Jis taip pat atspausdintas atski
ru leidiniu, pavadintu: “Lietuvių 
tautos ištikimybės šventajam Tė
vui Pijui XII-jam liudijimas” ir 
apima sekančius skirsnius:

1-as: Praeities bandymai. Cla 

suglaustai duodama lietuvių tau
tos istorija.

2-as: Katalikų Bažnyčia Lietu
voje 1918-1940 metų laikotarpyje. 
Skirsnyje kruopščiai išnagrinėja
ma Lietuvos bažnytinė administ
racija, katalikų veikla ir santykiai 
su šventuoju Sostu.

Trečiame skirsnyje: Pirmoji so
vietų invazija. Dokumentuotai ir 
ryškiai parodoma skaitytojui Ka
talikų Bažnyčios padėtis pirmo
sios sovietų okupacijos metu, kaip 
uždraudimas religijos mokymo, 
seminarijų ir filozofijos teologijos 
fakultetų uždarymas, bažnytinių 

turtų nusavinimas, uždraudimas ir 
naikinimas katalikiškos spaudos, 
naikinimas religinio meno, religi
nių praktikų trukdymas, katali
kiškų ir religinių organizacijų lik
vidacija, dvasininkų persekioji

mas, masiniai areštai ir deporta
cijos, masinės žudynės. Visa šita 
yra tiksliai įrodoma, panaudojant 
pačių sovietų ir Lietuvos komu
nistų dokumentus.

4-as skirsnis: Lietuvių sukilimą* 
prie* okupantą, šiame skirsnyje 
aprašoma didvyriškas lietuvių su
kilimas ir laisvės atgavimas, kurį 
tiek sovietai, tiek nacistai stengė
si ignoruoti.

5-tas: Nacių okupacija 1941- 
1944 metais: naujos lietuvių tau
tos kančios: Čia plačiai išnagrinė
jama lietuvių tautos rezistencija 
prieš rudąjį okupantą, nacių žiau
rumus, deportacijas prievartiniams 
darbams, lietuvių akcija prieš žy
dų naikinimą, Laikinosios Lietu
vos vyriausybės panaikinimas ir 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto sudarymas, paskutinės 
lietuvių tautos tragedijos dienos 
antrosios sovietų invazijos išva
karėse.

šeštame skirsnyje kalbama apie 
antrąją sovietų invaziją, geležinės 
uždangos nusileidimą ir tragiškas 
dienas sovietams užėmus Lietuvą, 
partizanų kovas, priverstinąją ko- 
lektivizaciją, Lietuvos jaunimo ko- 
munistinimą ir rusinimą, kovą 

prieš Katalikų Bažnyčią ir bandy

mus kurti “tautinę bažnyčią”, 
naujas deportacijas, deportuotųjų 
likimą ir jų religinį gyvenimą Si
bire.

7-as skirsnis: Lietuvių tautos iš
tikimybė Katalikų Bažnyčiai, ku
ri ryškėja iš komunistinės spau
dos pasisakymų, Lietuvos kvislin- 
gų pareiškimų bei Vilniaus radijo 
pranešimų, kad lietuvių tauta, 

nežiūrint persekiojimų, deportaci
jų ir žudymų, didžiumoje liko iš
tikima savo tautos religinėms tra
dicijoms.

Aštuntame skirsnyje išnagrinė
jama nauja sovietų politika Lie
tuvoje po Stalino pasmerkimo *r 
mėginimai grąžinti pabėgėlius ar
ba juos kompromituoti per “Už 
sugrįžimą į Tėvynę” komitetą.

9-tas: Lietuvių emigrantų ir 
tremtinių prisiriiimas prie šven
tojo Sosto. Jame parodoma visa 
lietuvių religinė, kultūrinė ir po
litinė veikla išeivijoj, jų stebėti
nas patriotizmas Ir gilus prisiri
šimas prie Popiežiaus.

Leidinys yra papuoštas gražiu 
Lietuvos gamtos vaizdu su pakry
pusiais kryžiais, sovietų įvykdyto
mis žudynėmis, Vilniaus katedros 
nuotraukomis prieš ir po jos pa
vertimo muzėjum. Viena fotogra
fija iliustruoja lietuvių tremtinių 
religinį gyvenimą Sibire.

šis leidinys yra, galima drąsiai 
sakyti, pirmas toks žymus įnašas 
į pasaulinę literatūrą apie Lietu
vos ir Katalikų Bažnyčios Lietu
voje padėtį nacių-sovietų okupa
cijose. Jis šiomis dienomis bus 
įteiktas Popiežiui ir pasiųstas vi
siems Italijos ministeriams, augš- 
tiems Bažnyčios dignitoriams, par
lamentarams, akredituotiems prie 
Vatikano ir Kvirinalo svetimų 
valstybių atstovams, radijams ir 
spaudos agentūroms.

Knyga tikriausia atvers dauge
liui akis apie “laisvą Lietuvos 
prisijungimą” prie Sovietų Sąjun
gos ir “laimingą gyvenimą broliš
kų tautų tarpe”, apie ką sovietai 
nuolatos skelbia pasauliui.

Prie šios knygos paruošimo daug 
prisidėjo Italijos Lietuvių Ben
druomenės pirm. Vincas Mincevi
čius. E.

KNYGOS JAUNIMUI
Terros leidiniai Australijos lietuviams

Grimų pasakos, gražiausių Ir 
mažųjų mėgiamiausių brolių Gri
mų pasakų knyga. Iliustruota, di
desnio formato, virš 160 psl.

...................... 19/-
Jūrininko Sindbado nuotykiai, 

kaip jie papasakoti išgarsėjusioje 
arabų pasakų knygoje “Tūkstan
tis ir viena naktis”. Iliustruota, 
didelio formato...................... 13/-

Vlncas Krėvė: Rytų pasako*, 
egzotiškų pasakų iš indų, persų ir 
arabų gyvenimo ir tautosakos kny
ga. Pasaka apie indą, kuriame ka
ralius laiko geriausiąjį savo vyną, 
perlas mūsų jaunimo literatūroje.

.............. ... 16/-
Liudas Dovydėnas: Naktys Ka- 

rali*kiuo*e, puiki apysaka mažie
siems apie auksinę šienapjūtę Ka- 
rališkių lankose...................... 13/-

Jurgis Jankus: Senas Kareivis 
Matatutis, apysaka jaunimui apie

Ir Dievas paėmė jį į savo globą — 
Ak, tūkstančiai brolių užmerkė akis 
Jie kovojo už laisvę, 
Už laisvę brangios žemės Lietuvos.

Sapnas

Mačiau tuščias gimtinės sodybas, 
Pasipuošusias vasaros žiedais.
Vartuose parimusi sena motulė — 
Partizanais išėjo jos sūnai.

Bet ateis diena išsvajota, 
Pliš gi gedulo šydas kada — 
Ir nuskambės per pasaulį aidas: 
Nemuno šalis ir vėl gyvens laisva!

DALĖ
Sydnėjus,

Sapnavau mano brangią protėvių • žemę, 
Surakinta grandiniais sunkiais — 
Tamsios nakties šešėlis dengė josios veidą, 
O skausmo ašaros sruveno jos laukais.

šiurpi nakties tylą virš slėnių, miško, 
Tarp griuvėsių siautė vėjas šiaurusai.
O gūdumoj nakties šaukė brolio balsas:
— Dėl Tavęs, Tėvyne, mirštam mes!

nuostabų ir nepaprastą žemaitį 
Matatutį ir apie dar nepaprastes- 
nius jo žygius...................... 21/9

Baly* Sruoga: Kas bus, kas ne
bus, bet žemaitis nepražus, apy
saka apie Jonį Mažrimiuką ir apie 
tai, kaip jis 1812 m. iš Viekšnių 
Kaunan nusikraustė ir ten Napo
leoną regėjo ir kas iš to išėjo. 
Iliustruota................................. 16/-

Dr. V. Sruogienė: Lietuvos isto
rija, vadovėlis lituanistinėms mo
kykloms ir vaikams, su Lietuvos 
praeitimi susipažįstantiems na

muose........................................ 21/9
Vsos šios knygos, perkant lei

dykloje ar pas atstovus: N. But- 
kūną, 9 Cowper St., St. Kilda, 
Vic., ar E. Stasį, 72 Canterbury 
Rd., Canterbury, N.S.W., atiduo
damos su 30% nuolaida. Leidyklos 
adresas: Terra, 3333 S. Halsted St. 
Chicago 8, Ill. USA.

amžinai
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“Aušros” Leidykla
“Aušros” knygų leidykla Vo

kietijoje pradeda darbą. Ji šia 
proga kreipiasi į visus spausdin
to lietuviško žodžio bičiulius, pra
šydama bendradarbiavimo ir tal
kos. '

“Aušros” leidyklas tikslas — 
kelti lietuvių knygos kultūrą, di
dinti gerų lietuviškų knygų skai
čių ir stiprinti lietuvybę, ypač 
rūpinantis gera lektūra mūsų jau
nimui.

Dar šiemet “Aušros” leidykla 
numato išleisti savanorio kūrėjo, 
žurnalisto Stasio Butkaus jauni
mui ir visiems įdomius atsimini
mus: “Vyrai Gedimino kalne*’ ir 
rumunų emigranto rašytojo roma
ną iš pabėgėlių vargų ir kančių,
V. C. Gheorghiu “25-ją valandą.” 
šis romanas yra išverstas i dau
gybę pasaulio kalbų ir yra susi
laukęs didelio tiražo.

Toliau leidykla numato išleisti 
“Mažoji Lietuvių Enciklopedija”, 
kur bus trumpai patiektos visos 

žinios apie Lietuvą.
Leidykla siekia susiorganizuoti 

plačiausią knygų platintojų būrį, 
todėl proso visus knygų platinto
jus susirišti su centrine “Aušros” 
leidyklos vadovybe arba su jos 
įgaliotiniais.

“Aušros” adresas: (13 b) Mem
mingen. Postfach 201, W. Germa
ny.

Leidyklos įgaliotiniai Australi
joje: Melbourne — A. Krausas, 
4 Grandview Ave., Maribymong,
W. 3., Victoria; Adelaidėje — P. 
Lukošiūnas, Box 1665 M., G.P.O., 
Adelaide, South Australia; Sydnė- 
juje — J.P. Kedys, 91A Argyle 
SL, Parramatta, New South Wa
les.

“Aniro*” Leidyklos vardu: 
Stepas Vykintas.

NAMATJIRA GAVO 
PILIETYBĘ

žymiam Australijos dailininkui, 
aboridženui Albertui Namatjirai 
suteikta pilna Australijos piliety
bė. Dabar jis turės teisę balsuoti, 
statytis namus betkurioje šio kraš
to vietoje, gerti spiritinius gėri
mus, kaip ir visi pilnateisiai žmo
nės.

Nimatjira pereitais metais no
rėjo įsigyti namus Alice Springs, 
bet jam nebuvo duotas leidimas.

lių būrį atsistodavo pilnoje uni
formoje, su ordinais ir medaliais 
ant krūtinės, kaire ranka prilai
kydamas prieš saulę blizgantį kar
dą, dėdė Antanas. Ramiai atsis
tojęs, pasidairydamas net dides

niu kaip paprastai, gri<*žtu ir tvir
tu balsu komanduodavo:

— Būrys klausyt mano koman
dos!

— Ly-giuok!
— Ra-miai!. Vėliavą gerbk!
Tada prie stiebo pasirodydavo 

seniausias būrio šaulys, savano- 
ris-kūrėjas Tamulis. Jis išvynio
davo trispalvę vėliavą, pririšdavo 
ją prie virvelės ir ją pamažu kel
davo į viršų.

Mums bežiūrint į kylsnčią vė
liavą, vėl pasigirsdavo dėdės bal
sas:

— Himnas!
Dėdei saliutuojant dešine ranka 

prie kepurės ir šaulių būriui sto
vint ramiai ,vargoninko atvestas 
bažnytinis choras pradėdavo gie
doti Lietuva Tėvynė mūsų. Prie 
choro prisijungdavo simtabalsė 

minia.
Baigiant giedoti himną, vėliava 

iškildavo į stiebo viršūnę.
Tuo vėliavos pakėlimo iškilmės 

ir pasibaigdavo mūsų mažanf mie
stelyje.

Dėdė vėl būrį rikiuotėje įves
davo į bažnyčią, o paskui šaulius 
per visas duris į bažnyčią pasku
bom sueidavo ir žmonės.

Po pamaldų dėdė būrį su daina 
pravesdavo per visą miestelį, šau
niai dainuojant Dainuodavo pa
prastai: “Augo sode klevelis”, ar
ba “Ant kalno mūrai”. Vėliau re
pertuaras pasipildė ir naujoviškes- 
nėmis dainomis.

Aš visuomet šių iškilmių metu, 
matydamas dėdę Antaną iškilmių 
centrine figūra, be kurio, atrody
davo, nei šventė negalėtų įvykti, 
tarsi visu sprindžiu paaugdavau 

kitų geltonsnapių draugų tarpe. 
O jei iš jų dar atsirasdavo toks, 
kuris nežino mano dėdės, su ma
lonumu ir pasididžiavimu aiškin
davau, kad tas, visų šaulių vadas, 
yra tikras mano dėdė, ir niekeno 
daugiau. Ir niekas kitas aplinkui, 
kiek mūsų tuo laiku žinios siekė, 
ir neturėjo kito tokio narsaus dė
dės, kaip. aš.

Visi paaugliai nuleidę nosis ty
lėjo, nežinodami ką sakyti ir, 'ži
noma, man labai pavydėjo tos 
garbės.

XXX

Kaip paprastai, su dėde pavalgę 
sočią ir skanią šviežių kaimiškų 
patiekalų vakarienę, gurkšnodami 
kavą, kalbą nukreipėm į pasauli
nės ir mūsų politikos klausimus. 
Apie politiką dėdė gerai nusima
nė, nes skaitė daug laikraščių ir 
knygų.

Šiais atmintinais metais, po len
kų ultimatumo, besileidžiant į po
litines kalbas, dėdė smarkiai 
karščiavosi. Jis įrodinėjo, kad len
kams nereikėjo nusileist!, o atsa
kyti į ultimatumą visuotine mobi
lizacija. Lenkai, būdami iš visų 
pusių apsupti didelių ir kerštingų, 
už jų suktą ir savanaudišką poli
tiką, kaimynų, kurie tik ir laukia 
progos lenkams šonus pakedenti, 
bei turėdami pernelyg daug mažu
mų, nėra pajėgūs vesti polamojo 
karo, tad būtų turėję nusileisti 
gal ir nepradėję karo.
— O mes, — kalbėjo dėdė, — jei 
būtume stoję gintis, tai būtume 
žinoję ir už ką? Jeigu mes anais 
laikais būdami neskaitlingi, pagal 
lenkus, menkai ginkluoti ir tik ma
žą skaičių turėdami tikrai paty
rusių vadų, stojom, atlaikėm ir 
pagaliau sudavėm tokį jiems smū
gį ties Giedraičiais ir širvintais, 
tai ką pagaliau galvoti dabar, ka
da turime tokį didelį paruoštų ka

rininkų kadrą .ir gerai apmokytų 
atsargos ir aktyvios tarnybos ka
reivių?

— Kad priėmėm lenkų ultima
tumą, tai nėra gražu. Bet mūsų 
protesto tylos klausimas, dėl mums 
jėga ir apgaule atplėštos istorinės 
sostinės, nutrauktas jėgos prie
varta. Bet dar tuo nieko ir nepra- 
laimėjom. O šiokius ar tokius san
tykius užmegsti, pagaliau, buvo 
atėjęs ir. laikas, nes padėtis buvo 
tikrai nenormali, — atsakiau.

— Dėl Vilniaus klausimo, — 
tęsė toliau dėdė, — tai didžiausia 
klaida, kad dėl Santarvės įsikiši
mo mes neišnaudojom savo krauju 
pasiekto laimėjimo. Kada lenkai be 
tvarkos ir panikoje bėgo, mūsų 
vadų įsakymu, įsikišus santarvi
ninkams, mes turėjome stovėti ir 
žiūrėti nesitverdami apmaudu ir 
piktumu. Pats jų generolas Želi
govskis tik per plauką sužeistas 
nepateko į mūsų rankas. Labai 
gaila, kad aš tada buvau kitoje 
fronto vietoje — neteko man ma
tyti kaip jį lenkų seržantas ant 
pečių išnešė tiesiog iš po akių, 
mūsų visu frontu puolantiems ka
riams. Jo laimė, kad tas neteko 
man pastebėti Oi jį būtų neišne- 
šę, — karščiavosi dėdė.
— Visi tuo laiku mūsų kareiviai, 

nors nuvargę visą dieną puolant 
lenkus'ir alkani, tiesiog primygti
nai reikalavo vadus nekreipti dė
mesio į alijantų nurodymus ir pul
ti pirmyn. Mums tada buvo beli
kę tik per naktį žygiuoti, šūviais 
persekiojant bėgančius lenkus, ir 
apie rytą būtume buvę vėl Vilniu
je. šiandien Vilniaus klausimo 
mums nebūtų buvę.

Dėdė užsirūkė cigaretę, apsira
mino Ir jau ramiu balsu kreipėsi 
į mane:

— Žinai, paskutiniu laiku sap
nuoju keistus sapnus, kurie tiesiog 
verčia galvoti apie ateitį, o gal ir 

nelaimingą likimą.
— Gilindamasis į šį pasaulio 

politinį rezginį, ir matydamas pa
saulyje kaskart vis labiau kylan
čias dinamiškas nacionalines ir 
idėjines jėgas, instinktyviai jau
čiu, kad netrukus turi kilti nau
jas didelis karas ir mes jį tuojau 
matysime. Mūsų didžiausia nelai
mė, kad esame tiltu tarp didelių 
ir besočių kaimynų, ir mūsų vals
tybė šį karą turės greitai pajusti. 
Vėl nudegins gražias sodybas ir 
sunaikins turtą. Reikia manyti, 
kad po karo vėl ateis panašus lai
kas ir sąlygos, kaip 1918 metais. 
Ir vargas, — didžiausia nelaimė 
bus, — jeigu tokios sąlygos grei
tai nepasikartos mūsų tautai, o 
teks kurį laiką vergauti vieniems 
ar kitiems. Tas pareikalaus iš mū
sų tautos didžiausio jėgų įtempi
mo ir lankstumo, kad ji išliktų 
gyva ir galimai sveikesnė morali
ne ir fizine prasme.

— Man rodos, kad dėdė perdaug 
imat šiuos visus reikalus į širdį 
ir sielojatės, o po to sapnuojat 
kažką panašaus. Kas bus ateityje 
mes nežinome — ir niekas iš mūsų 
žinoti negali. Pagaliau, dėdė, bū
damas gerai apsiskaitęs ir savu 
gyvenime visko matęs, argi tikė- 
tumėt sapnais?

— Kas link sapnų, aš tikiu, kad 
yra sapnų ir pranašingų, per ku
riuos žmogui apsireiškia Apvaiz
dos viską žinanti galia, o to ne
pripažįstant aš netikiu, kad moks
las į tai kada nors galės duoti 
tikslų atsakymą. Žemėje ir gamto
je yra dar per daug visokių reiš
kinių, kurių žmogaus protas ne
gali išaiškinti ir suprasti, jau ne
kalbant apie vsą mums matomo 
pasaulio sutvarkymą, bei tikslų jo 
veikimą. Apie tai tik pagalvojus 
ir atmetus Dievo esimą, visokios 
Ir dabar turimos mokslo žinios at
simuša kaip į sieną. Mokslas dar 

tiksliai nežino kiek yra planetų, 
visai nekalbant apie žvaigždes. 
Neturi tikslių žinių, ar kitose pla
netose yra panaši augmenija ir gy
vūnija, kaip mūsų žemėje. Arba 
paimkime pavyzdžiui ir gyvybės 
atsiradimą žemėje. Kiek moksli
ninkų prirašė knygų ir studijų 
apie tai, kurios dar, paprastai, 
yra paneigiančios viena kitą ir 
galutinai suklaidina j ieškantį jose 
tiesos. Vieni įrodinėja, kad žmo
gus atsiradęs iš beždžionės, kiti 
kad stačiai iš slieko, ar iš žuvies. 
Bet nei vienais, nei kitais aš neti
kiu, nes Jie savo teorijose neturi 
tvirto pagrindo ir įrodymų, o tik 
silpnas spėliojimas, čia tik kaiku- 
rie mokslininkai mėgino išspręsti 
tai, ko patys tikrai nežino. Esu 
tikras kad širdyje tuo ir netikėjo, 
bet norėjo apeiti tai, ką kiekvie
nas širdyje daugiau ar mažiau 
jaučia, kad Jis tikrai yra, — tai 
Kūrėją, kuris vadinasi Dievas.

žmonės, beždžionės ir žuvys, 
kaip gyveno taip ir gyvena nuo 
neatmenamų laikų, visai nekeisda- 
mos jiems nustatyto gyvenimo bū
do ir išvaizdos.

Nesu fanatikas tikintysis, bet 
Dievą jaučiu giliai savo širdyje.

— Atrodo dėde, kad mes nukry
pstamo 5 filosofiją ir pagaliau ro
mantiką. Tikėti sapnais, tai, pa
galiau, reikia tikėti ir senų žmo
nių pasakojimais, burtais ir vai
duokliais. Bet deja, dabar nėra 
nei burtininkų nei vaiduoklių, ir 
niekas tuom netiki. Mokslas vis- 
tik pajėgė tai išstumti iš gyveni
mo, palikdamas^ tik gražias vai
kams gąsdinti pasakas apie tai.

— Burtais aš netikiu. Bet vis- 
tiek yra gyvenime reiškinių, kurie 
nesiduoda paprastai išaiškinami. 

Jų buvo seniau ir dabar, kiek ži
nau, pasitaiko, tik paprastai yra 
sąmoningai nutylimi. Pagaliau 
paneigdamas ir išimdamas iš gy

venimo visokius burtus ir prieta
rus, atrodo, įteisino gyvenime 
ją pakaitalą — hipnotizmą ir net 
spiritizmą.

— Iš esmės imant, išeitų taip: 
Jeigu paprastas, bet savo srityje 
prityręs bemokslis žmogelis, kaip 
jį pavadinsime, pagaliau, nesvar
bu — burtininkas, žinys, arba pa
prasčiausia raganius, jei senovėje 
padėjo žmogui ligoje, ar nelaimė
je, — yra burtai. Bet jeigu tokiu 
atvėju^dabar padeda mokytas hip- 
notistas, tai vadinama savo rū
šies mokslo laimėjimu. Ir tas va
dinama ne burtais, ar apkerėjimu, 
bet jau moksliškai — hipnotizrųu, 
o didesnio masto spėjimai pasau
liniams ateities įvykiams aiškinti 
— astrologija.

Daug ką galima būtų pasakyti 
lyginant kaimiečių gydymą su 
medicina. Kuris visai ir nepreten
duoja į šį vardą ir beveik niekur 
neužrašomas, tik kaipo žmonijos 
išbandytas patyrimas šioje srity
je, iš kartos į kartą perduodamas 
gyvu žodžiu. Pavyzdžiui, nuo krau
jo plūdimo kaimo bobutė surenka 
iš visų nešvariausių kerčių vora
tinklius ir juos uždeda ant žaiz
dos. Pažiūrėjus juk tai baisu ir 
mt*dicinos griežtai draudžiama, bet 
tas padeda. Kodėl padeda, kol kas 
mokslas nežino. Bet kai sužinos 
ir sutvarkę supilstys į buteliukus, 
tas kainuos gerą pinigą ir bus, be- 
abejo, skaitoma dideliu mokslo lai
mėjimu.

— Šiaip ar taip, bet reikia pri
pažinti, kad mokslas dideliais iš
radimais daug padeda žmonijai, 

patobulindamas ir palengvindamas 
gyvenimą. Medicina taip pat dide
liais lamiėjimais žengia pirmyn ir 
negalime žinoti, ko pasieks ateity
je, — atsakiau.

—- Kas link išradimų, tai rei
kia pasakyti, kad patys didieji iš
radimai paskutiniu laiku pasižymi,
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ŠIRDIS IR ĮSTATAI
Žodis “paragrafas” paprastai 

reiškia šaltą, - biurokratišką įsta
tymo raidę. Gal dėl šios priežas
ties savo esme šilta ir mylinti, o 
taipgi savo sprendimuose lankstu
mo privalanti draugija tik penktų
jų veiklos metų gale nutarė užra
šyti ir patvirtinti savo įstatus. 
Jie palengvins darbą organizaci
nėje srityje, prie jų prijungti vei
klos komentarai padės išvengti 
tam tikrų painiavų ir gražiuose 
širdies darbuose artimui.

Turėdama savo įstatus, draugi
ja galėtų būti įregistruota oficia
liai australiškose įstaigose, galėtų 
dalyvauti savo atstovės asmenyje 
vietinių australiškų socialinės glo
bos draugijų posėdžiuose, iš ku
rių kas kartą parsineštų naujų 
žinių, sugestijų savo veiklai gilin
ti, ją turtinti, žodžiu “draugijos 
veikla nesustingtų tradiciniuose 
šalpos rėmuose, o būtų gyva, au
ganti”, kaip pastebėjo šios min
ties autorė p. D. Žilinskienė. Ji 
taip pat pažadėjo, draugijai užsi
prenumeravus profesinį tos srities 
žurnalą, patiekti iš jo vieną antrą 
įdomessnį straipsnį lietuvių kalba. 
Įregistravimas būtų naudingas ir 
plačiajai lietuvių visuomenei, kas 
nietai aukojančiai draugijos šelpi
mo rekalams. Jie tuomet, pildyda
mi savo pajamų mokesčių blan
kus, paaukotą sumą galėtų užra
šyti neapmokestinamų sumų skil- 
tin.
Draugijos įstatų pasirodymo pro

ga d-jos narė p. žižienė paskai
tos formoje pateikė susirinkusioms 
-ięrps (20 narių ir 10 svečių), 
gražių ir reikšmingų samprotavi
mų socialinės pagalbos klausimais, 
čia stengsimės jų dalį perduoti.

Mūsų gyvenamojo laiko civili
zacija jau yra davusi valstybinę 
socialinę globą. Ji dažniausia pa
siekia keletos nelaimių rūšių di
desnes grupes (seneliai, t.b.c. ir 
protiniai ligoniai, ir pan.). Ta
čiau individualios, neįtilpstančios 
į anų grupių rėmus, nelaimės ne
pasiekia valdiškos širdies. Betgi ir

Kultūros Fondui auka 
— Lietuvybei atrama!

I

ĮSPŪDŽIAI IS MELBOURNO 
SOC. GLOBOS MOTERŲ D-JOS

VISUOTINO SUSIRINKIMO,
ĮVYKUSIO 57.5.26.

nelaimingųjų grupės, kurias vald
žia globoja, gauna iš jos tik fizinę 
paramą (pastogę, maistą, gydymą 
ir pan.), bet ne moralinę. Pasta
rosios dažniausia nejaučia reika
lo jiems teikti net paliestojo na
miškiai (labai dažnas reiškinys, 
kai tokių grupių žmonės nugabe
nami globojamojon institucijon ir 
paliekami ten iki savo mirties, net
gi be jokio aplankymo). Atsiran
da reikalas šelpti ir tuos, kurie 
yra valstybės globojami — tai 
moralinės pagelbos laukas.

Šalpos darbas veikia ne tik šel
piamąjį, bet ir šelpiantįjį teigia
mai. šelpiamasis, kaip minėta, 
gauna visokią pagalbą, gi šelpian
tysis — moralinį pasitenkinimą: 
jo pastangomis įgalinama kito 
žmogaus egzistencija, jis gi pats 
labiau įprasmina savąją. Patsai 
gražiausias žmogaus pasireiški

mas yra artimo meilėje. “Lengva 
yra žmoniją mylėti iš tolo, tačiau 
kur kas sunkiau mylėti čia pat 
esantį”, citavo prelegentė išmin
čių. Ne per kitus, bet pats dirb
damas šalpos darbą labiausia pra
turtini save. Švietimo institucijos, 
suprasdamos šalpos darbo teigia
mą įtaką šelpiančiajam, sudaro 
mokyklose socialinės pagelbos gru
pes Prelegentė duoda pavyzdį, kaip 
gimnazijoje, kurioje ji dėsto, to
kios grupės veikia. Jungtinių Tau
tų fondui telkiant lėšas, graikė 

mokinė papasakoja apie tos orga
nizacijos konkrečią pagalbą vie
nam Graikijos vaikų darželiui, ku
riame ji mokėsi. Mokinių nuotai
kos pakeliamos aiškiu pagelbos 
rezultatu ir visi entuziastingai 
grebiasi darbo: berniukai pietų 
pertraukos metu valo batus už 
tripensą, mergaitės gi verda sal
dainius ir juos čia pat pardavinė
ja. Prelegentė siūlo šį per šalpą 
auklėjamąjį būdą naudoti ir mūsų 
jaunimo tarpe. (Mūsų pedagogės 
p. Bulakienė ir p. Karazijienė va
jaus likusiems Vokietijoje proga, 
yra sėkmingai jį išbandžiusios

PASAULIO
1944 m. baisiajai komunizmo 

bangai ritantis per Lietuvos že
mę, kelios dešimtys tūkstančių lie
tuvių pasitraukė į Vokietiją ir 
slinko vakarų sąjungininkų kryp
timi. Ir vos tik sąjungininkai pri
vertė Vokietiją kapitųoliuoti ir pa
bėgėlius sukoncentravo į stovyk
las, tuoj užvirė kultūrinis gyveni
mas: prisisteigė vaikų darželių, 
pradžios mokyklų, progimnazijų, 
gimnazijų, net universitetas, o be 
to, įvairiausių kursų ir meno an
samblių. Visam šiam darbui labai 
darniai talkininkavo knygų ir lai
kraščių leidyklos.

Kiekvienam buvo aišku, kad sto
vyklinis gyvenimas yra tik laiki
nis. Atėjus momentui, tas entuzi
astiškai sukurtas kultūrinis gyve
nimas suirs, kaip kortų nameliai. 
Kilo mintis griebtis priemonių iš
saugoti šios gražios ir kūrybin
gos veiklos pėdsakus. Tuo tikslu 
1946 m. lapkričio 19 d. pracfėta 
rinkti istorinė medžiaga ir siųsti 
į šv. Kazimiero Seserų Vienuoly
ną (Chicago, U.S.A.) saugojimui. 

I Pradžioje (Vokietijoje) darbas 
'buvo pradėtas pusiau privačiu bū- 
Idu. Vėliau'tam darbui buvo suor
ganizuota Istorinės Medžiagos 
Rinkimo Komisija, kurią po vie- 
nerių metų veiklos emigracija su- 
likvidavo.

Kai minėtame vienuolyne isto
rinės medžiagos prisirinko didesni 
kiekiai, reikėjo* ją sutvarkyti. Ka
dangi visame pasaulyje jau nuo 
seniau daug lietuvių gyvena, tad 
reikėjo rinkti veiklos pėdsakus iš 
visų lietuvių. Taigi, viso šio dar
bo organizavimui VLIKo Vykdo
moji Taryba (1951.2.1) pakvietė 
iniciatorių, šį darbą pradėjusį dir
bti ir buvusį Istorinės Medžiagos 
Rinkimo Komisijos pirmininką 
Vincentą LiuleviČlų direktoriumi. 
Įstaiga buvo pavadinta Pasaulio 
Lietuvių Archyvu. Darbas vyko 
sėkmingai. Ir po dešimties darbo 
metų (nuo istorinės medžiagos 
rinkimo pradžios) turimoji med
žiaga jau netelpa dvidešimt pen
kiose geležinėse spintose, kuprių 
lentynų ilgis sudarytų arti 400 

pėdų, ši medžiaga liečia 22 kraštų 
lietuvių veiklą.

Kad istorinės medžiagos tiek

mūsų mažųjų Kęstučių ir Birutė
lių tarpe. D.M.). šalpos darbinin
kės, kaip artimo meilę ryškiausiai 
atstovaujančios, galėtų paveikti 
ir vyrus, kurie, ypač mūsų spau
doje, tą artimo meilės vertybę už
tepė juodžiausiais dažais. Nenuos
tabu tad, kad jaunimas nuo veik
los bėga, laikraščių neskaito, ta
čiau, būdamas jautriausias nuo
taikų fiksuotojas, juodintojų grei
čiau nusigręš, nei tų kurie tepa
mi.

Po paskaitos buvo plačiai dis
kutuojamas įstatų ir jų papildy
mo projektas. Po kelių minties ir 
kalbos pataisymų, visoms narėms 
gyvai diskutuojant, įstatai susirin
kimo patvirtinti. Diskusijose išrei
kšti pageidavimai ligonių lankyto
joms praturtinti savo žinias ligo
nio psichologijai suprasti.

Tenka maloniai nusistebėti, kaip 
moterys dviejų valandų bėgyje su
gebėjo išklausyti paskaitos ir iš
diskutuoti platokus draugijos įs
tatus. Jos dargi suspėjo aptarti 
savo loterijos, ruošiamos birželio 
23 d., reikalus, įpareigodamos na
res dviejų savaičių bėgyje sunešti 
(savo ar kitų sudovanotus) po de
šimtį fantų kiekviena.

D.M.

DĖMESIO!
Neužmirškite švenčių ir kiekviena 

proga jsigyti
LIETUVIŠKO KRUPNIKO

(Honey Liqeur)
ir degtinės trijų rūšių: VODKOS, 
SLYVOVICOS, ZUBROVKOS, PO- 
MERENZ, kurios yra aųgštos ko
kybės ‘ir pardavinėjamos visoje 
Australijoje. Tad reikalaukite

Ernstan Bottling Co. Ltd.
gamybos gėrimų su Amerikos 

ereliu etiketėje.
Sydnėjuje gėrimų reikalu raštu 
telefonu ar asmeniškai kreiptis:

HILLCREST TRADING CO., 
Wine and Spirit Merchants

81 Hillcrest Avenue, Hurstville 
tel. LU 4464.

ERNSTAN BOTTLING CO. LTD. 
2 Murray St., W. Mitcham, S.A.

LIETUVIŲ ARCHYVAS
Dešimtmečio proga

surinkta, pirmiausia reikia parei
kšti pagarbą siuntėjams. Jų su
sirūpinimas išsaugojimu šių lobių, 
didino spintų kiekį. Rūpinosi šiuo 
reikalu ir įvairių PLA įgalioti

niai. Juntama buvo ir lietuviškos 
spaudos pagalba.

PLA renka archyvinę, biblio
grafinę ir muzėjinę medžiagą. 
Archyvinį skyrių sudaro įstaigų 
bei organizacijų protokolai, bylos, 
dokumentai ir kt. Jau dabar kai 
kurių kraštų lietuvių veiklos pėd
sakams susekti yra vienintelis šal
tinis. Dažnos Vokietijos stovyklos 
bylos jau dabar yra įdomesnės 
kaip romanai, o jos bus dar įdo
mesnės ir vertingesnės tada, kai 
iškeliaus iš pasaulio gyvieji liu
dininkai.

Bibliografinis skyrius turi dau
giau 400 pavadinimų lietuviškos 
periodikos ir ketetą tūkstančių 

egzempliorių knygų. Lietuvių Bib
liografinė Tarnyba visą surinktą 
spaudą nuo 1951 m. perduoda Pa
saulio Lietuvių Archyvui. Tuo bū
du ta įstaiga žymia dalimi prisi
deda prie šio skyriaus plėtimo.

Muzėjinis skyrius turi ants
paudų, organizacijų ženklų, vėlia
vų ir kt. čia auga ir Lietuvos at
siminimų skyrelis su šaulių vė

liava, audiniais, mezginiais, Mais
to fabriko pavyzdžiais, Baltijos 
pajūrio gintaru, smėliu, akmenu
kais. .. net duonos žiauberėle.

šios įstaigos idėja kas kartą 
susilaukia vis daugiau ir daugiau 
šalininkų. Medžiagos siuntimas 
nuolat gausėja. Net U.S.A. State

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

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

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

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

Departamentas padovanojo 15 
plokštelių, naudotų lietuviškoms 
transliacijoms per Veice of Ame
rica. PLA veiklą subsidijavo (1948 
-1955 m.) VLIKas iš ALTo jo rei- 
kalms skiriamų pinigų. 1956 m. 
sušelpė JAV LB Centro Valdyba.

Kiekvienas dalykėlis, nors ir 
menkiausias, liečiąs lietuvių gy
venimą ar veiklą, priimamas su 
dideliu dėkingumu.

PLA buvimo naudą daugiausia 
pajuto tie asmenys, kurie buvo 
mokęsi Vokietijoj ir pražudę 
mokslo dokumentus, čia jie rado 
savo dokumentų dublikatus. Jau 
susidarytų didokas būrys tų as

menų, kurie rinkosi medžiagos ra
šomiesiems straipsniams bei pas
kaitoms. Be to, nebe toli dešim
ties asmenų buvo daugiau''ar ma
žiau aprūpinti medžiaga ruošia
miems darbams mokslo laipsniui 
gauti. O ateity ši įstaiga dar la
biau galės tam reikalui patarnau
ti, nes medžiagai gausėjant, bus 
lengviau susirasti savo darbui rei
kiamos medžiagos.

Medžiagą siųsti ar rašyti šiuo 
adresu: Pasaulio Lietuvių Archy
vas, 2601 West Marquette Road, 
Chicago 29, Illinois, U.S.A.

Prašome!
Gerbi “Mūsų Pastogės” skaity

tojai maloniai prašomi nedelsti 
susimokėti prenumeratą už 1957 
metus.

Prenumeratos pinigus siųsti: 
“MŪSŲ PASTOGĖ *, 
BOX 4558, G.P.Q., 
§YPNEY, N.S.W.

Administracija.

Visą dieną nevalgę, labai išvar
gę, traukėmės iki vakare atsira
dom prie vieno didelio dvaro. Visi 
dvaro pastatai buvo mūriniai ir, 
palyginti, gerai išsilaikę. Dvaro 
rūmai stovėjo prie aplinkui ža
liuojančių, bet jau apleistų parkų 
ir sodo, per kuriuos tiesėsi liepų 
ir topolių alėjos. Daug medžių jau 
buvo iškirsta, mayti, vietinių gy
ventojų karo laiku kuro reika
lams.

Kuopos vadovybė gavo žinių, 
kad prieš lenkus pasiųsti mūsų ka
valerijos ir pėstininkų daliniai 
juos sulaikė. Tad kuopos vadas nu
tarė pailsėti ir tą naktį pernakvo
ti šio dvaro rūmuose. Sutikti dva
ro kumečiai pranešė, kad rūmuose 
niekas negyvena, o dvaro savinin
kas, kažkoks lenkų grafas, yra 
pabėgęs ir gyvena Varšuvoje.

Įėjus į rūmų vidų į mus iš vi
sur dvelkė viduramžių didikų gy
venimo romantika. Ant sienų ka
bojo įvairių didikų paveikslai, ku
rie dėka menininkų atlikto kruopš
taus darbo, tartum gyvi per am
žių dulkes žvelgė į mus iš .paauk
suotų rėmų. Pirmiausia mums į 
akis krito neįprasta karo meto 
laikui kambarių padėtis ir tvarka. 
Kambariai gana dideli, buvo, pa
lyginti, tvarkoje. Paveikslai^ ant 
sienų, kaip buvo kabėję, net ne
paliesti. Salone ant stalo buvo 
pastatytas gramafonas su dėže 
plokštelių, o miegamuose stovėjo 
lovos su visais paklojimais ir už
klojimais ir net pagalvėmis. Ap
žiūrinėdami galvas kraipėm ir ste
bėjomės, kaip iki šiol tą viską ne
išnešiojo apylinkės gyventojai, 
nes rūmai buvo net neužrakinti.

Kuopos vadas ir karininkai pa
sirinko geriausius miegamuosius 
kambarius ir tuojau nakvynei pa
sinešė lovas. Mes, kareiviai, nak
vynei irgi susitvarkėme gana pa

kad kaip geriau ir lengviau galė
tų žudyti žmogus žmogų. Ir tai 
ne tik kareivį, kuris ir skiriamas 
žudymui karo metu, bet žudyti ma
siniai nieko nekaltus kūdikius ir 
senelius. Seniau karas buvo daug 
žmoniškesnis, nes kariavo tik ka
rys prieš karį, tam tikroje pasi
rinktoje vietoje. Paskutinis karas 
pasižymėjo žudymu nekaltų žmo
nių-bombarduojant iš lėktuvų, ap
šaudant priešą toli nešančiomis 
patrankomis ir net panaudojant 
dujas. Sekantis karas reikia ma
nyti bus daug žiauresnis masiniais 
žudymais, dėka naujų mokslo iš
radimų. Ir taip kartu su garbin
gais ‘mokslo išradimais, žmonija 
žingsnis po žingsnio slenka į pra
žūtį. Bet mokslas kol kas visai 
bejėgis ir veik nieko nepadarė iš
tirti, pajungti ir kontroliuoti įvai
riems gamtos reiškiniams bei pa
slaptims.

šiandien aš esu tokioje nuotai
koje, kad tarp kitko tau papasa
kosiu vieną mano paties pergy
ventą keistą įvykį, apie kurį gali
ma visaip galvoti nors į tai galuti
nio paaiškinimo ir atsakymo nei 
filosofijos, nei teologijos mokslas 
neduos.

XXX

Išgėrėme po stiklą maloniai gai
vinančio kaimiško obuolinio vyno, 
užsirūkėme po cigaretę ir dėdė 
pradėjo pasakoti:
'—"Nepriklausomybės kovų me

tu, mūsų kuopa stovėjo Augustavo 
— Suvalkų ruože, saugodama ke
lių kilometrų barą, nuo kitoje pu
sėje stovinčių lenkų. Vieną rudens 
rytą lenkai Stipriomis jėgomis pra
dėjo staigų puolimą, o mūsų, gana 
retai stovintieji tame ruože ka
riuomenės daliniai, gavome įsaky
mą, vengiant tiesioginiai susikau
ti su lenkais ir tik atsišaudant, 
trauktis Sęfaų kryptimi. 

togiai, nes vietos ir visokios guo
liui pasiruošti medžiagos suradom 
pakankamai.

Pavalgius, paskirsčius sargybas 
ir patrulius, mes likusieji būda
mi labai išvargę, tuojau sugulėm 
ir greitai užmigom. Apie vidurnak
tį mus visus prižadino nežmoniš
kas ir keistas triukšmas. Visur 
rūmuose buvo tamsu, bet salone 
grojo triukšminga muzika ir vi
suose kambariuose į taktą, pašė
lusiai trypdami, kažkas šoko.

Tuoj pat visi sukilom, griebė- 
mės ginklų, uždegėme šviesas ir 
triukšmas nutilo. Elektros lempu
tėmis pasišviesdami, smulkiai ap
žiūrėjome visus kambarius ir ant 
viršaus iškrėtę visas palėpes, ne
radome jokio svetimo asmens. 
Keisčiausia buvo, kad aplink rū
mus vaikščioję lauke sargybiniai, 
jokio triukšmo sakėsi negirdėję ir 
bendrai nieko įeinant ai’ išeinant 
nepastebėję. Visi nutarėme, kad 
mums išvargusiems tai tik pasi
girdo, arba sapnavom visi vieną 
sapną. Juokaudami vienas iš kito, 
vėl pamažu grįžome į guolius ir 
pradėjome užgesinėti šviesas.

Kada buvo užgesina visur švie
sos, vėl staiga, kaip kapelmeiste
riui padavus orkestrui taktą, pra
sidėjo dar didesnis triukšmas. Vėl 
visi sukilome uždegėme šviesas ir 
triukšmas pamažu nutilo, šį kar
tą keistą triukšmą girdėjome ne
miegodami, tad abejonės dėl jo 
tikrumo nebuvo. Įpatingos baimės 
nejautėme, nes buvome daug žmo
nių ir visi gerai ginkluoti, bet no
rėjome visi pailsėti, o rūmuose 
per visą naktį, atrodė, ramumo 
nebus. Kuopos vadas ir daugelis 
kitų galvojo, kad po rūmais yra 
nutiesti požeminiai elektros laidai, 
o prie jų prijungti tam tikri apa
ratai, kurie ir kelia šį pašėlusį 
triukšmą, kokiam nors šposininkui

iš toliau įjungiant ir išjungiant 
elektros srovę. Tad buvo nutarta 
reikalą ištirti rytoj, dienos švie
soje, o likusiai nakties pusei pra
leisti persikelti į toliau nuo dvaro 
rūmų esančius kumetynus. Taip 
ir buvo pdaryta, išstačius rūmuo
se prie kiekvienų išorės durų sar
gybinius, kad niekas nakties metu 
negalėtų nei įeiti, nei išeiti.

Rytojaus dieną kuopos vado įsa
kymu pradėjom tyrimo darbus 
jieškant kaltininko, kas naktį rū
muose kėlė triukšmą?

Mūsų darbų pažiūrėti susirin
ko keletas kumečių, bei aplinkinių 
gyventojų (visi lietuviai) ir pra
dėjo aiškinti, kad rūmuose vai

duokliškas triukšmas naktimis yra 
prasidėjęs prieš prasidedant Did
žiajam karui. Tuomet, jų pasako
jimu, vieną naktį rūmuose įvyko 
kažkoks paslaptingas įvykis: buvo 
girdėti didelis triukšmas ir šūviai. 
Bet šio įvykio smulkmenos aplin
kiniams nebuvo žinomos. Už kelių 
dienų po šio įvykio, vieną naktį 
slapčia, matyt taip pat negalėda
mi rūmuose gyventi dėl žinomų 
priežasčių, kažkur išvyko ir dvaro 
savininkas grafas su artimaisiais. 
Apie juos iki dabar turima tik tiek 
žinių, kad gyvena Varšuvoje. Nuo 
to laiko rūmuose niekas negyve
na ir jie visą laiką stovi tušti. 
Dvaro kumečiai su esamu turtu ir 
Žeme tvarkosi savistoviai, išrinkę 
iš savo tarpo vieną vyresnį ūkved
žiu, negaudami iš savininkų jokių 
nurodymų.

Jie mums pasakojo ir įtikinė
jo, kad bereikalo nevargtame jįeš- 
kodami paslaptingo triukšmo prie
žasčių, nes jų nerasime. Didžio
jo karo metu čia buvo apsistoję 
vokiečių kareiviai, kurie irgi ne
galėjo gyventi. Jie taip pąt šį 
reikalą tyrę gana smulkmeniškai 
ir kruopščiai. Išrausė visur ąplįnk 
griovius, jiešįcojo ir. išvertė visas

palėpes, bet nieko nerado. Rūmus 
vėl apleido ir paliko negyvena
mus. Dar keisčiau, kaip jau anks
čiau minėjau, kad rūmuose visi 
daiktai stovėjo savo vietoje nelie
čiami. Normaliose aplinkybėse, o 
dar karo metu, jie visi pamažu tu- 
.rėjo išnykti juos pasisavinant ap
linkiniams gyventojams. Daugu
mas iškart bandė taip ir padary
ti, bet pasirodo štai kas yra:

— Jei tik tokį daiktą parsineši 
namo ir norėsi naudotis, tą pat 
naktį namuose prasideda toks pat 
vaiduokliškas triukšmas, kaip ir 
dvaro rūmuose, ir tęsiasi tol, kol 
tą daiktą nenuneši atgal ir nepa
dėsi į vietą, kur jis buvo. Todėl 
aplinkiniai gyventojai ir neliečia 
esančių rūmuose daiktų.

Mes visa tai girdėdami stebė
jomės traukydami pečiais ,nežino
dami ką atsakyti ir kaip tą viską 
aiškinti.

Tolimesnis rinkimas žinių ir 
aiškinimas šios keistos paslapties 
buvo mums negalimas, nes kuopa 
gavo įsakymą skubiai trauktis į 
Seinus, nes lenkai didelėmis jėgo
mis puolė plačiu frontu.

Vėliau, mūsų kuopai pailsėjus 
ir ją papildžius, buvome perkelti 
į rytinės Lietuvos fronto ruožą, 
gana toli nuo tos atmintinos nak
ties įvykių vietos. Visą laiką tu
rėjau didelį norą nuvykti dar kar
tą ten su kokiais dviem draugais, 
ištirti šį matytą keistą reiškinį, 
bet, deja, tai padaryti man buvo 
neįmanoma. Kaip žinome, pasibai
gus nepriklausomybės kovoms, 
šios vietos paliko už demarkacijos 
linijos lenkų pusėje, į kur nuvyki
mas mums bet kokiais reikalais 
buvo negalimas.

Baigus dėdei šį pasakojimą, jau 
gerokai po vidurnakčio. Aš neno
rėjau tikėti, kad šiais laikais bū
ta tokių kęistų įvykių, bet ir ne
galėjau netikėti dėdės žodžiais, 

kada jis pats tą buvo matęs ir 
girdėjęs. Susimąstęs tylėjau, ne
žinodamas ką atsakyti.

XXX

Po šių atostogų man daugiau 
neteko dėdės ir jo šeimos matyti. 
Pasauliniams įvykiams šuoliais 
riedant į naują pasaulinį karą, o 
tuo pačiu ir mūsų krašte didėjant 
visokiems skubiems ir būtiniems, 
iš kalno nenumatytiems reika
lams, aš sekančiais metais nega- ’ 
vau atostogų ir negalėjau namiš
kius ir dėdę aplankyti.

Dar kitais metais mūsų brangią 
tėvynę užplūdo bolševikų gaujos 
ir netrukus po to aš buvau, kaip 
pavojingas darbo žmonių valdžiai, 
sumtas ir įgrūstas į kalėjimą.

Pradėjus vokiečių — bolševikų 
karui, išėjau iš kalėjimo ir basas, 
nuplyšęs, vos panešdamas savo 
odą ir kaulus, pėsčias po kelių 
dienų grįžau į tėviškę.

Visus namiškius radau gyvus ir 
sveikus, nors nuo okupanto ir nu
kentėjusius dėl manęs.

Pasidalinus pirmais pergyven
tais įspūdžiais, tuojau teiravausi, 
kaip gyvena dėdė Antanas ir jo 
šeima. Namiškiai , apsiverkę su 
smulkmenomis pasakojo apie dėdę 
ir jo šeimą ištikusią tragediją, 
kuri tiesiog galutinai mane pritren
kė. Aš vėliau, pasislėpęs nuo na
miškių, verkiau kaip mažas vai
kas iš didelio skausmo.

Mano mielas dėdė Antanas, ku
riuo taip didžiavausi savo gyveni
me ir visą laiką su pasigėrėjimu 
stačiau Jį pavyzdžiu, geroji dėdie
nė, gražioji pųseserė Birutė, jau 
studentė medikė, ir abu pusbro
liai gimnazistai, Algirdas ir Kęs
tutis, mūsų tautai atmintiną tra
gišką birželio mėn. 14 dieną buvo 
išvežti į Sibirą nežinomam liki
mui.

J.A, SKIRKA,
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BANKSTOWNO
LIETUVIŲ NAMŲ RĖMĖJAI 

(Tąsa ii N r. 22)
V. Petrukevičius įmokėjo £ 9.0.0. 
Po £ 8.0.0 — N. Bernotas, Zub- 
rickas. Po £ 7.0.0 — V. Bakaitis, 
J. Kasperaitis, J. Matulis, K. Pik
turna, E. Slonskis (£ 7.12.0) ir 
J. Staugirdas. Po £ 6.0.0 — Gu- 
meniukienė, L. Karvelis, Mardo- 
sas, A. Mišeikis, J. Makūnas, Br. 
Žalys. Po £ 5.0.0 — K. Ankuda- 
vičius, Bartkus, Blažinskas, kun. 
P. Butkus, J. Eidiejus, K. Elertas, 
Ermonaitis, A. Dudaitis, B. Dau- 
kus, E. Dryža, O. Fetingis, A. 
Gaidžionis, Januškevičius A. Jo
kantas, J. Janušauskas, V. Kazo
kas, Kežemėkaitis, A. Kyzelis, A. 
Kutka, J.P. Kedys, G. Kutartas, 
J Kalakonis, A. Kazakevičius, J. 
Kantonas, Kvietinskas, J. Kustas, 
Kavaliauskas, P. Laurinaitis, L. 
Lelešienė, E. Nei manas, O. Plū- 
kienė, J. Pališkis, S. Rimkevičius, 
S. Radzevičius, S. Sauraitis, C. 
Sviderskas, V. Sapka, A. Skirka, 
A. Statkus, P. Šapronas, A. Sida
ravičius, J. šimboras, A. Šums- 
kis, V. Šiurka, A. Valiulis, Virge- 
niningas, J. Valteris, Petrukevi- 

čiūtės — Kruklio sužadėtuvių 
proga mezliava ir L. Karvelio na
muose pobūvio metu mezliava. Po 
£ 4.0.0 — K. Bilevičius, V. Du- 
linskas, J. Kuras, Pr. Marašin- 
skas, J. Slavėnas, L. Zigmantas 
(£ 4.10.0), Emil. Kulakauskas.

Po £ 3.0.0 — K.L. Ankudavičius, 
Ad. Lekavičius, Narkevičius, Šid
lauskas, H. .Šapokas, L. Valeckas, 
Konjevič, Lelešių namuose pobū
vio metu mezliava. Po £ 2.0.0 _
S. Andriulis, J. Bastys, Burokas, 
Bagdonavičius (2.10.0), Jakubėl 
nas, Kovalskis, Kisielius, A. Se- 
jonas, Pr. Sadžius, A. špokas. Po 
£ 1.10.0 — St. PaČėsa, Stupuras. 
Po £ 1.0.0 — B. Anderson, M. 
Apinys, Bekneris, Burokienė, Ci- 
ninas, Dragunaitis, Jasaitis, Ka- 
siulaitis, Kruklys, P. Lukoševi
čius, V. Mickevičius, Misiūnas, A. 
Martinkus, Sheper, M. Šumskas, 

J. Vaitonis, J. Veteikis, T. Umbra- 
žiūnas. Po 10 šil. Laukaitis, P. 
Nagys, S. Paulauskas, Sedaitis.

Visiems įmokėjusiems įnašus ir 
smulkesnę suma parėmusiems, ta
riame širdingą dėkui. Laukiame 
Jūsų visų tolimesnės paramos.

Bankstowno Lietuvių .Namams 
Statyti Valdyba.

SVA Hlti; FAKTAI
SENIAU IR DABAR ATVYKUSIEJI 

LIETUVIAI
Beveik visus laivus, kuriais šiais 

pokario metais atvykome į Aus
traliją, pasitiko anksčiau į šį kraš- 

i tą atsikėlusiejl mūsų tautiečiai, 
i taip vadinami senieji Australijos 
lietuviai. Jie mus pasveikino ir 

. padrąsino. Pasijutom, kad nesame 
vieni svetimame karšte, pamatė
me, kad čia jau iš anksčiau gyve
nama mūsų žmonių. Jų nedaug 

I čia buvo, ir beveik visi gyveno 
• Sydnėjuje, kur buvo susibūrę ■ į 
Australijos Lietuvių Draugiją, iš 
kurios persiorganizavus išaugo da
bartinė Lietuvių Bendruomenė.

Priklausiusieji Australijos Lie
tuvių Draugijai beveik visi yra 
žinomi, turima apie juos daugiau 
ar mažiau žinių. Bet, kaip dabar 
sužinota, lietuvių būta įvairiose 

krašto vietose, kurie, be abejo, nie
ko nežinojo apie Australijos Lie
tuvių Draugiją, o Draugija apie 
juos. Apie šituos tad ir stokoja ži
nių. Tokius “naujai atrastus” lie
tuvius būtinai reiktų apklausinė
ti ir užrašyti jų biografijas, at
vykimo datas, įsikūrimo sunku
mus, adresus ir viską, kas rišasi 
su jų asmeniu ir Lietuva, žinių 
trūksta apie lietuvius, gyvenusius 
ar tebegyvenančius Tasmanijoje, 
Melbourne, Adelaidėje, Brisbanė- 
je, Wollongonge ir kituose mies
tuose bei apylinkėse, kur dabar 
yra gausūs būriai naujai atvyku
siųjų lietuvių. Leidžiant Austra

lijos lietuvįų • metraštį, kuriame 
bus ir apie seniau į čia atsikėlu
sius lietuvius, šis reikalas yra la
bai svarbus. Gal kaikur bus ap
tiktas tik senojo lietuvio išeivio 
kapas, tai ir jį reikia užregistruo
ti, gal ir nufotografuoti, kaip ly
giai ir Brisbaneje surastą lietuviš
kais papuošimais namą. Teko gir
dėti, kad netoli Brisbanės buvusi 
lietuvių ūkininkų kolonija. Ar tai 
tiesa? Gal kas turi tikslesnių ži
nių — iki šiol aš jų dar neturiu. 
Buvęs čia, Australijoje, gerai įsi
kūręs Mickevičius, miręs po 

Pirmojo Pasaulinio karo. Kas žino 
apie jį, kur jis palaidotas, kur jo 
sūnūs?

Mūsų emigracinę istoriją į šį 
kraštą reikia parašyti, ir viską, kas 
mums yra žinoma, reikia užrašyti. 
Mūsų kaimynai, pav. vokiečiai ir 
lenkai, savo emigracines istorijas 
jau seniau parašė.

Visas žinias apie šio krašto lie
tuvius, seniau atvykusius, prašau 
užrašyti ar bent pranešti man, 
nes aš apsiėmiau apie juos para
šyti leidžiamam Australijos lietu
vių meteraščiui ir renku viską, 
kas juos liečia.

Kuo toliau sieksim praeitin, tuo 
pilnesnė bus mūsų emigracinė is
torija".

Jurgis Rcisgys 
135 Mimosa Rd., Greenacre, 

Sydney, N.S.W.

Redaguoja Antanas Laukaitis.
Adresas: 237 Sydenham Rd., Marrickville, N.S.W.

111 ............—

SKELBIMAS

Australijos Lietuviu Žiniai
Dalis lietuvių, gyvenančių Aus

tralijoje, jau nuo seniai siunčia 
siuntinėlius savo artimiesiems 

Lietuvon. Dalis siunčiančių pasi
naudoja vienos didžiausių šios 
srities firmos TAZAB, Londone 
patarnavimu. Tie geriausiai galė
tų pasakyti ape minėtos firmos 
patarnavimus ir sąžiningą darbą. 
Šiuo pranešimu firma nenori ra
ginti ar kviesti siųsti siuntinėlius, 
tačiau tuos, kurie yra nusistatę 
siųsti, informuoja, kad geriausias 
būdas tai padaryti per žinomą ir

kavimui. Atseit, netto siuntinėlio 
svoris yra 19 Ibs. Taip pat įsidė
mėtinas nuostatas, jog viename 
siuntinėlyje negali būti daugiau, 
kaip 12 atskirų dalykų. Tos pat 
rūšies prekės, pvz., tos pat rūšies 
medžiagos, kojinės, megstiniai ar 
batai, skaitomi už vieną dalyką, 
tačiau, pavyzdžiui yyr. batai ir 
moteriški batai, skaitomi už du 
dalykus. Kiekviena vaistų rūšis 
taip pat skaitoma už atskirą taš
ką.

GEELONGO MOTERYS LAIMI

Gegužio mėn. pabaigoje Geelon- 
go “Vyties” krepšininkės žaidė 
draugiškas rungtynes Melbourne 

su “Varpo” moterų penketuku. Jau
nosios geelongiškės, nuo paskuti
niosios sporto šventės padarę la
bai didelę pažangą, antrą kartą iš 
eilės laimėjo prieš daugiau paty
rimo turinčias “Varpo” moteris. 
Gražiai valdydamos kamuolį, tiks
liomis pasuotomis ir geru koman
diniu susižaidimu, geelongiškės 
laimėjo 21:5. Tikėkimės, kad šis 
draugiškas pralaimėjimas paska
tins “Varpo” verginas rimčiau 
treniruotis.

“VARPAS” NETENKA ŽAIDĖJŲ

šiomis dienomis iš Melbourne 
išvyko du žymūs “Varpo” sporti
ninkai: Australijos olimpinės
krepšinio komandos žaidėjas St. 
Darginavičius ir krepšininkas J. 
Kuncaitis, kurie laikinai išsikėlė 
gyventi į Pietų Australiją, šių 
žaidėjų netekimas smarkiai susilp
nino “Varpo” vyrų krepšinio ko
mandą. Melbourne sportininkai iš- 
vykstantiesiems linki, atsiekus sa
vąjį tikslą, greitai grįžti atgal į 
Melbourną.

Algis.

LATVIŲ TURNYRO PROGRAMA

Sydnėjaus latvių turnyro, įvyks
tančio š.m. birželio 15-16 dieno
mis, kuriame dalyvauja svečiai' 
Melbourno “Rygos” sportininkai, 
“Kovo” krepšininkai ir Sydnėjaus 
estų tinklininkai, yra sekanti pro
grama:

15.6.57. (šeštadienį)
2 v. p.p. v. tinklinis Estai-Daugava
3 v. p.p. v. tinklinis Ryga-Auseklis
4 v. p.p. mot. tinki. Ryga-Daugava
5 v. p.p. Sport, paradas
5.15 v. p.p. v. krepš. Ryga-T)augava
6.15 v.p.p. v. krepš. Kovas-Vairogs 
16.6.57 (sekmadienį)
11 ir 12 v. ryte vyrų tinklinis
1 vai. p.p. moterų tinklinis
2 ir 3 vai. p.p. vyrų krepšinis

Visos žaidynės vyks Newtonwn 
policijos klubo salėje, Erskinville 
Rd., Newtown.

“KOVAS” — “R AND WICK” 
63:61 (39:33)

“Kovo” krepšininkai šiame žie
mos turnyri turėjo pačias sun
kiausias rungtynes ir jas užbaigė 
laimėjimu. Australų komanda pa
sižymėjo nepaprastu savo žaidėjų 
kietuvu ir kartais išeidavo iš krep
šinio į australiškąjį futbolą. Ko- 
viečiai, žaisdami prieš zoninį den
gimą, turėjo sunkią kovą ir taškų 
santykis visą laiką ėjo apylygiai, 
šiose rungtynėse labai gražiai su
žaidė puolikai Kriaucevičus, šutas, 
Gasiūnas ir gynime ypatingai ge
ras buvo Baikauskas, likvidavęs 
eilę priešo prasiveržimų. Taškus 
pelnei Kriaūcevičius 20, Šutas 19, 
Gasiūnas 17, Bernotas 4, Baikaus
kas 3, Kriaucevičius II — 0.

“KOVAS” — BONDI ACADEMY” 
10:1

Stalo tenisininkai, eidami be 
pralaimėjimo, žiemos turnyre nu
galėjo gana stiprius australus. 
Atrodo, jog šiais metais^ koviečiai 
tikrai laimės “A” rezervo klasėje 
pirmąją vėtą.

ŠACHMATAI

baltųjų pusę. Taip pat turėjo Iš 
komplekto išimti ir keletą kitų, 
kaip Zinojievą ir Kamenievą. Pa
sirodo, šachmatai yra pastovesni 
nei politika.

šachmatų istorijoj dažnai ran
dama atsitikimų, kai žeidžiama 
gyvomis figūromis. Vokietijoje, 
dažniausia garsiuose istoriniuose 

miestuose, ypatingų švenčių metu, 
didžiulės miesto aikštės yra pa
verčiamos milžiniška šachmatu 
lenta ir ten pastatom^ gyvi žmo
nės, apsirengę senoviškais riterių, 
karalių ir pan. drabužiais. Žaid- 
žiantieji, dažniausiai pasižymėję 
šachmatininkai, savo ėjimus pra
neša per garsiakalbius ir patys 
užima reikalingas pozicijas. Tokias 
varžybas stebi tūkstančiai žiūrovų.

— ★ —
Senovėje dįdysis kunigaikštis 

Akbar (1542-1605) pats geras žai
dėjas, nors jo partijų ir nėra li
kę užregistruotų, buvo taip pamė
gęs šachmatus, jog įsakė paruošti 
milžinišką šachmatų “lentą” savo 
rūmuose Fatehpuri’je netoli Agra. 
Tos lentos dydis buvo toks, kad 
naudojo dramblius ir kupranuga
rius vietoj figūrų, ši milžiniška 
šachmatų “lenta” dar tebėra išli
kusi, nors jau šimtmečiai praėjo 
kuomet buvo žaista paskutinė par
tija.

— ★ —
Nuo gilios senovės iki šios die

nos šachmatai yra vienas iš popu
liariausių tarptautinio sporto ša
kų, su pastoviai nustatytomis tai
syklėmis ir savo daugybe kombi- 

| nacijų. Lietuvoje, kaip ir kituose 
kraštuose, šachmatai buvo labai po
puliarūs ir lietuviai stovėjo aukš
tai kitų valstybių tarpe. Mums 
tremtyje būtų pravartu plačiau 
įsitraukti į šį protinį sportą. Kas 
•gali žinoti, gal mes ir išeivijoje 
sulauksim savo tautietį genijų, ku
ris neš pergalę šachmatuose ir gar
sins lietuvio vardą plačiai po pa
saulį.

A. Dargužis.

COSMOS

Pranešimai
Lietuvių buv. Karių Sąjunga 

“Ramovė” pavadinimas, einant 
šios Sąjungos statuto paragrafu 
NT. 1., pakeičiamas taip: Lietu
vių Veteranų Sąjunga “Ramovė”.

Sąjunga yra įregistruota JAV- 
bių įstaigose ir angliškai vadina
si: The Lithuanian Veterans As
sociation ’’Ramovė”. Skyriai stei
giami kituose kraštuose.

Centrinė L.V. S-gos Ramovės 
Valdyba prisiuntė Sydnėjaus sky
riui raštą, kuriuo oficialiai patvir
tinamas. šio skyriaus įsisteigimas 
ir visiems ramovėnams bei jų šei
mų nariams linkima ištvermės ir 
darnaus darbo.

— ★ —
LIET. VETERANŲ 

SĄJUNGOS “RAMOVĖ”
Sydnėjaus skyrius šiemet su

ruoš dar šiuos parengimus: 1. Ties 
Žalgiriu lietuvių laimėjimo prieš 
kryžiuočius (1410 m.) sukakčiai 
paminėti ruošiamas pobūvis — 
šokių vakaras rugpjūčio 3 d., Es
tų namuose. Kalbės “Ramovės” 
pirmininkas. 2. Kariuomenės šven
tės minėjimas su programa įvyks 
Estų namuose lapkričio 23 d. Po 
minėjimo šokiai. N. Cininas.
L.V.S. “Ramovės” Sydnėjaus Sk.

Pirmininkas...

PADĖKA
P.A. Jantauskui, gyv. 47 Clarke 

St, Bass Hill, už paaukotą spintą 
ALB Bankstowno Apylinkės kny
gyno reikalams, J. Sakalui, gyv. 
St Marys, už paaukotas 15 knygų 
ir J. Narbutui už dvi knygas, 
reiškiame širdingą padėką.

Laukiamo ir tikimės iš kitų tau
telių gauti knygų mūsų steigia
mam knygynui — bibliotekai.

ALB Bankstowno Apyl.
Valdyba.

rimtą firmą, kokia yra TAZAB 
Bendrovė Londone.

Praktiškai tai atliekama sekan
čiai: asmuo, norįs pasiųsti bent 
kurios rūšies siuntinėlį, parašo 
laiškelį bendrovės vardu lietuviš
kai, nurodo ką siųsti, arba papra
šo atsiųsti jam lietuvių kalboje 
išsamius kainoraščius. Kainoraš

čiuose prekės sunumeruotos ir kai
nos sužymėtos su muitu. Prie ben
dros sumos už prekes, pridedama 
mokesčio 2 svarai ir 2 šilingai. 
Viskas.

Nurodant adresą kam siųsti, 
reikia žymėti pilną vardą ir pa
vardę. Neužtenka pažymėti vardo 
pirmosios raidės.

Skubiam reikalui esant, užten
ka firmai parašyti laišką su nuro
dymu ką siųsti ir kam. Firma, ne
laukdama įmokėjimo, siuntinėlį 
pasiunčia, gi atsiskaitoma vėliau.

šiuo metu oro paštu siuntinė
lių persiuntimas žymiai papigin
tas: už pirmą kilogramą 20 šilin
gų, už kiekvieną sekantį 9 šilingai.

Reikšmingas 
patarnavimas

Pageidaujantiems daromas spe
cialus patarnavimas ta prasme, 
kad siunčiant vaistus, firmos me
dicinos skyrius atskirai pasiunčia 
lietuvių kalboje nurodymus, kaip 
naudotis siunčiamais vaistais. Ne 
vienas, gavęs vaistų siuntinėlį, 
nežino kaip Jais naudotis ir turi 
nemažai sunkumų. Tam reikalui 
firma turi specialistų, kurie pa
geidaujantiems be atskiro atlygi
nimo parašys ir pasiųs laiškus 
lietuvių kalboje vaistų gavėjui 
arba, jei norima, siuntėjui.

Yra tam tikri nuostatai, kurių 
negalima nesilakyti: siuntinėlis 

negali būti sunkesnis, kaip 22 Ibs, 
įskaitant apie 3 svarus geram įpo-

Praktiški patarimai
Siuntinėlis kaštuoja daug pini

go. Siuntėjas turi visada būti 
praktiškas. Jei siuntėjas nujau
čia, kad jo artimieji turi galimy
bę pasiųti batus, patartina siųsti 
odos. komplektus su visais prie
dais. Gavėjas pasisiūdins pagal 
savo skonį ir kojos dydį. Niekad 
neverta siųsti labai mažų siunti
nėlių, kadangi tokiais atvejais pa
siuntimas atseina žymiai bran

giau, n^gu pati prekė. Pvz., siun
čiant oro paštu vaistų už kelis ši
lingus, visada apsimoka iki nori
mo svorio pridėti vilnonių siūlų, 
lengvesnės medžiagos, kojinių, 
skarelių ar panašiai.

Laikas
Kiekvienas, siųsdamas siuntinį, 

pageidauja, kad siuntinėlis sku
biai būtų pas adresatą. Pagreitin
ti yra vienas praktiškas būdas: pa
rašykite firmai, nurodydami kam 
ir ką siųsti. Jūsų laiškas pasiekia 
per 5-6 dienas. Firma, gavusi 
laišką, siuntinėlį tuoj pat pasiun
čia. Oro paštu toks siuntinėlis ke
liauja ne ilgiau kaip 14 dienų, pa
prastu paštu iki 5 savaičių, bet 
būna ir Išimčių: gaunama ir grei
čiau ir su pavėlavimais. Po tam 
tikro laiko, firma gauna perlaidą, 
kurioje yra gavėjo parašas. Perlai
da persiunčiama siuntėjui, kaip 
įrodymas, kad siuntinys gautas. 

Siuntėjas niekad nenukenčia, nes 
žuvimo atveju, arba grąžinami pi
nigai, arba tokios pat vertės siun
tinėlis pasiunčiamas antru kart.

Kiekvienu atveju, kai turima 
reikalo su siuntinėliais į bet kurį 
kraštą, patartina parašyti šiuo ad
resu: TAZAB & Co. Ltd., 22, Ro
land Gardens, London S.W.7.

Rašykite lietuviškai.

IŠ ŠACHMATŲ ISTORIJOS

Daugumas mūsų šachmatų mė
gėjų nežino ir nepagalvoja, kiek 
šis žaidimas yra senas ir skirtin
gas nuo kitų žaidimų, nors ir tą 
pačią žaidimo lentą naudojant. 
Per šimtmečius žmonės vertino 
šachmatus, kaipo vieną iš rimčiau
sių žaidimų.

Pažvelgus giliau L šachmatų is
toriją, pirmieji pėdsakai siekia 
persų rašytojo, kuris mini šach
matus, sakydamas, kad jie buvo 
žinomi tebevaduojant Khusru (531 
-578 po Kr. g.) Plačiau jie minimi 
7-me šimtmetyje persų rašytojo 
Karmanan ir kiek vėliau dar dvie
jų indų rašytojų. Abu jie gyveno 
Ganges slėnyje ir abu rašė san
skrito dialektu. Daugumas tyrinė
tojų prieina nuomonės, kad šach
matai pirmiausiai buvo žinomi to
se Persijos ir Indijos dalyse. Ben
dra tyrinėtojų nuomonė, kad šach
matai nebuvo žaidžiami anksčiau 
negu 6-to šimtmečio viduryje. Dau
gelis žaidimų buvo kažkas pana
šaus į šachmatus, tačiau prieita 
išvados, jog jie nieko bendro ne
turėjo su šachmatais.

Metams slenkant, daugelis pa
vadinimų ir skirtingiausių šach
matų figūrų yra užregistruota is
torijoje. Galima juos rasti vaizduo
jančius dramblius, kupranugarius, 
raitelius ; kitus atpažįstame su 
žinomų politikų veidais ir pan. 
Kai kuriuose kraštuose ir skirtin
gais metais, šachmatais žaisti var
žė religija, politikoje jie buvo 
naudojami propagandai.

Su šachmatų žaidimu yra sieja
ma įvairiausių atsitikimų. Gal dau
giausiai šachmatams dėkingas bu
vo Jusof’as iš Granados. 1396 me
tais jis buvo kalinamas savo suk

čiaus brolio Mahmmed Balbas, Sa- 
labrenes tvirtovėje. Jam bežaid
žiant su kunigu šachmatų partiją, 
atėjo įsakymas jį nužudyti. Jusof’
as maldavo budelį, kad jam leistų 
prieš mirtį užbaigti pradėtąją 
šachmatų partiją. Dar nepabaigus 
žaidimo atbėgo uždusęs tarnas, 
pranešdamas apie staigią Balbos 
mirtį. Šios šachmatų partijos dė
ka Jusof’as ne tik liko gyvas, bet 
ir paveldėjo savo brolio valdomą 
sostą.

— ★ —
Žvilgtelėjus į šachmatų figūras, 

dėmesį atkreipia masyvinis 1940 
metais Berlyne drožtas šachmatų 
komplektas. Pėstininkai vaizduoja 
žinomų vakarų sąjungininkų poli
tikų veidus, kurie lengvai atpažįs
tami kaip Sir Stafford Cripps’as, 
Rozveltas, člorčilis, lordas Beaver- 
brook’as ir lordas Simonas. Vokie
čių pusėje — Musolinis, Goeringas, 
Stalinas, Ribentropas ir Borma
nas. Pažymėtina, kad centrinė fi
gūra vaizduoja Staliną, taip, kad 
reikia monjfti, jog komplektas bu
vo išdrožtas dar prieš vokiečių — 
rusų karą.

Įdomų šachmatų komplektą 1921 
metais bolševikų centrinis komite
tas padovanojo Leninui. Figūros 
buvo labai logiškai sugrupuotos, 
kaip antai: baltos vienoje pusėje 
ir raudonos kitoje. Tai reprezen
tavo raudonųjų kovą prieš baltuo
sius rusus su vadais Kolčaku, De- 
nikinu ir kitais. Kiekviena figūra 
vaizdavo žymias politines asmeny
bes. Tik bėda atsitiko su Trots- 
kiu, kuris originaliame kompelkte 
buvo bokšto vietoje, raudonųjų 
pusėje. Po 1927 metų “nesusiprati
mo”, jis turėjo būti perkeltas į

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef.

(Priešais Melbourno Town Hall.)
Centr. 1819

Trading Co.
Sav. A. Vaitiekūnas

SIUNČIAME I LIETUVĄ BEI 
RUSIJĄ JŪSŲ PAČIŲ SUPA
KUOTUS SIUNTINIUS.
Siuntinius prašau prisiųsti arba 
pristatyti mūsų adresu. Įpakavi
mą atliekame patys.
Jūsų supirktų prekių siuntinio svo
ris padidintas iki 22 Ibs. Persiun
timo išlaidos tos pačios.

APMUITUOJAME 
vietoje ir pilnai 

apdraudžiame.
Prie siuntinio nebūtina pridėti 

prekių kainų kvitus.
ADRESATAS GAUNA

siuntinį per 2£ — 3 mėnesius 
nieko neprimokėdamas.

Laukiame Jūsų su siuntiniais bet 
kuriuo laiku ir savaitgaliais: 

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, 
VIC. (važiuoti iš Elizabeth St., 
Essendon tramvajum, iki 44 su
stojimo Glass St.).

Taip pat:
300 Little Collins St., Melbourne 
C. 1. Tel.: Central 1270. Vai.; 
11 ryto — 6 vakaro, šeštad. 9 ry
to — 1 p.p.

Sekantis laivas išplaukia birže
lio 14 d. Siunta turės pasiekti Lie
tuvą rugsėjo pradžioje.

SKYRIAI 
SYDNEJUJE:
1. A. MAURAGIS

18 Crinan St., Hurlstone Park, 
N.S.W.

Darbo dienomis nuo 1 vai. iki 
6 vai. ir šeštadieniais nuo 10 vai. 
iki 6 vai.

Sekmadieniais ir darbo dieno
mis vakarais kreiptis: 82 Victor 
Ave., Picnic Point.

2. J. STATKUS
“ROTA” Delicatessen, 92 Broom
field St., Cabramatta, N.S.W. Tel. 
UB 3498. Vai.: 7 ryto — 7 vaka
ro, kiekvieną dieną.
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MŪSŲ PASTOGE 1957 m. birželio 10 d.

MŪ«t BįSTOCt
SYDNĖJUSi •

Tragiškojo Birželio
TRĖMIMŲ MINĖJIMAI

Birželio 15 d., šeštadieni.

Sydnėjaus Pabaltiečių Komite
tas liūdnųjų birželio įvykių minė
jimą ir šiemet ruošia Assembly 
Hall, Margaret St., City. Minėji
mas prasidės lygiai 2.30 vai. p.p. 
Dalyvaus latviai, estai, kitų pa
vergtųjų tautų atstovai. Yra pa
kviesta ir įtakingų australų. Mums 
šiame minėjime dera kuo skaitlin
giausiai dalyvauti.

Birželio 16 d., sekmadienį.

Buv. Polit Kalinių S-gos Aus
tralijos Skyrius minėjimą lietu

viams ruošia šv. Benedikto (Broad- 
way) salėje. Minėjimas pradeda
mas pamaldomis šios parapijos 
bažnyčioje 12.45 vai. Per pamal
das giedos “Dainos” choras, žu
vusioms broliams okupuotoje Lie
tuvoje ir ištrėmime prisiminti bus 
paruoštas simbolinis karstas, ant 
kurio vainiką padės skautai ir sa
vaitgalio mokyklos mokiniai. Jie 
stovės ir garbės sargyboj.

Po pamaldų minėjimas bus tę
siamas salėje. Žodį tars ALB 
Krašto. Valdybos pirm. St. Kovals
kis. Bus meninė programa. Minė
jimo rengėjai prašo moteris ir 
mergaites atnešti gėlių simboli
niam karstui papuošti. Minėjime 
dalyvauja visi Sydnėjaus lietu
viai.

PASKAITA APIE GEN.
RAŠTIKIO KNYGĄ

Lietuvių Veteranų Sąjungos 
“Ramovės” Sydnėjaus sk. suruo
šė viešą paskaitą — diskusijas 

apie gen. St. Raštikio knygą “Ko
vose dėl Lietuvos”. Parengimą ati
darė “Ramovės” pirm. N. Cininąs, 
pakviesdamas paskaitos skaityti 
Leonardą Karvelį.

Paskaitininkas ,supažindinęs su 
knygos autorium, jos turiniu, pa
darė nuosaikų jos vertinimą, sy
kiu pacituodamas prieštaraujančių 
atsiliepimų apie šią knygą iš lie
tuviškų laikraščių bei žurnalų. Po 
paskaitos vyko gyvos diskusijos, 
kur nuomonės taip pat skyriojosi, 
tiek dėl pačios knygos pobūdžio, 
tiek ir dėl joje aprašomų įvykiu 
bei faktų.

Paskaitoje, kaip retai, dalyva
vo tikrai gausus būrys žmonių.

Vėliau pokalbiai buvo tęsiami 
prie pietų ir alaus stiklo.

šios paskaitos santrauką, kaip 
knygos recenziją, atspausime ki
tame numeryje.

IŠRAIŠKOS ŠOKIO 
KONCERTAS

Elenos Kepalaitės išraiškos šo
kio koncertas įvyko gegužio. 31 d. 
Sydnėjaus konservatorijos salėje. 
Susirinkusieji turėjo progos pa

matyti E. Kepalaitę naujame re
pertuare — ji, pagal F. Chopin’o, 
J. Brahms’o, C. Debussy, E. Blo- 
ch’o, A. Bax, S. RachmaninofFo, 
Vlado Jakubeno, J. Khachatu- 
rian’o muziką, pašoko 13 savo su
kurtų šokių. Akomponiatorė ir pia- i 
no solistė Celia Rowley. Koncer
tas paliko malonų įspūdį.

Choreografija ir kostiumų esky- 
zai pačios šokėjos.

Iš apie 200 į koncertą atsilan- 
kiujų, apie 90% sudarė lietu
viai.

E. Kepalaltė 3 savo sukurtus 
šokius išpildė tlevizijai. šią savai
tę iš Sydnėjaus jinai grįžo į Mel- 
bourną. Jos koncertą atžymėjo 
veik visi Sydnėjaus laikraščiai.

Religinė Informacija
PAMALDOS

Birželio 16 d., tragiškąjį birželį 
minint, Sydnėjuje pamaldos už iš
tremtuosius ir žuvusius kovoje už 
tautos laisvę St. Benedict’s bažn., 
Broadway, 12 vai. 45 min. Prieš 
pamaldas kunigas svečias Tėvas 
L. Paltanavičius nuo 11 vai. 30 
min. klausys išpažinčių.

Pamavldose giedos “Dainos” 
choras. Po šv. mišių prie simboliš
ko karsto pamaldos už mirusius: 
Libera.

Birželio 16 d. pamaldos Banks- 
towne, St. Brendan’s bažn., 11 
vai. tiems tautiečiams, kurie dėl 
svarbių priežasčių negalėtų daly
vauti centrinėse pamaldose Broad
way.

Birželio 23 d. pamaldos Went- 
worthville, St. Columba’s bažn.,
10 vai. 45 min.

Birželio 23 d. Wollongongo lie
tuviams pamaldos W. Katedroj 5 
vai. po pietų.

Birželio 30 d. St. Mary’s lietu- 
tuviams pamaldos St. Mary’s pa
rapijos bažn. 9 vai.

K.P.B.

“DAINOS” » 
CHORO NARIAMS

“Dainos” choro seniūnas prašo 
pranešti, kad š.m. birželio 16 d.
11 vai. r., šv. Benedikto bažny
čios salėje įvyks “Dainos” choro 
repeticija. Prašomi dalyvauti visi 
vyrai ir moterys, o taip pat ir tie, 
kurie galėtų prisidėti prie lietu
viškos. dainos ir giesmės ugdymo.

Repeticija tikrai įvyks. Su cho
rd dirigentu — vadovu susitarta, 
kad repeticijos ir ateityje vyks 

punktualiai nustatytu laiku.
Po repeticijos mūsų choras gie

dos birželio trėmimų minėjimo pa
maldose.

Mielus bičiulius

LEONARDĄ KARVELI

ir ponią Haliną, mylimai mo
tinai ir uošvei mirus, nuošird
žiai užjaučia

J. Kalakonis.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
(Tel. WB 1758), for the publi
sher Vytautas Simnifikis, as 
President of the Australian — 
Lithuanian Community — 779 
Elizabeth St., Zetland, Sydney, 
N.S.W. (Tel. MX 2120).

MELBOURNAS
BIRŽELIO ĮVYKIAI 

PLATESNIAM FORUME

Šiemet Melbourno Jungtinis Bal
tų Komitetas Prahram savivaldy
bės salėje birželio 15 d. 7.30 vai. 
ruošia tragiškųjų to mėnesio įvy
kių minėjimą — demonstraciją. 
Šis minėjimas šiemet ruošiamas 
drauge su už geležinės uždangos 
esamų tautų komitetu. Pabaltijo 
reikalas tuo būdu įvedamas į pla
tesnį forumą. Minėjime kalbės 
Australijos senatoriai ir kt

šiemet Jungtiniam Baltų Ko
mitetui pirmininkauja inž. J. Mo
tiejūnas. x.

A. ZUBRO PASKAITA

Skaudžiųjų birželio įvykių pro
ga, š.m. birželio 16 d., tuoj po 
pamaldų lietuviams šv. Jono baž
nyčios mažojoj salėj, įvyks A. 
Zubro paskaita tema: “Tautinės 
pasaulėžiūros momentai.

Visus Melbourno lietuvius kvie
čiame dalyvauti paskaitoje.

L. Kultūros Fondo 
Melbourno Skyriaus V-ba.

Meilą Coli.

LEONARDUI KARVELIUI

ir poniai, brangiai motinai ir 
uošvei mirus, gilią užuojautą 
reiškia

St. ir Gr. Kovalskiai.

Mielą bičiulį

JONĄ KALVAITĮ

ir ponią, motinai ir uošvei mi
rus, giliai užjaučia

V. ir T. SimDiškiai.

Mielam bičiuliui

JONUI KALVAIČIUI,

jo brangiai motinai mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

S. ir A. Grinai.

ALB Krašto Kontrolės Komisijos Pirmininkui ■

LEONARDUI KARVELIUI,

jo brangiai motinai okup. Lietuvoje mirus,
gilią užuojautą reiškia a

ALB Krašto Valdyba.

Mielus bičiulius

LEONARDĄ KARVELĮ
ET "

ir ponią Haliną, mylimai motinai ir uošvei mirus, 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Šliogeriu šeima.

A.Ą. JURGIUI NAUJALIUI

tragiškai žuvus,
p. Jūratei NAUJALIENEI, p.p. MARMUKONIAMS ir p.p.

PALIULIAMS gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi
D. ir B. Mackialai

Toronto, Canada.

Stipriausias Laisvės Ginklas — Spauda!
SUSTIPRINSIME SĮ GINKLĄ ATSILANKYDAMI I TRADICINI

Spaudos Baliu Melbourne
BALIUS ĮVYKS S.M. LIEPOS 5 D. , 

RICHMOND TOWN'hALL.
Puiki kapela gros šokiams. Bufete užkandžiai ir gėrimai. 

Pradžia 8 vai. vak., pabaiga 2 vai. ryto.
Pakvietimai pas bibliotekos vedėją Z. Geštartą ir telefonu (UY 4452) 
užsakomi pas V. Vasarį.

L. KULTŪROS FONDO
MELBOURNO SKYRIAUS VALDYBA.

BRISBANE
PAMINĖJOME TRAGIŠKĄSIAS 

BIRŽELINES
Š.m. birželio 1 d. jBrisbanės lie

tuviai susirinko paminėti prieš 16 
metų mūsų tautą ištikusios tra
gedijos. Su tais- liūdnaisiais įvy
kiais supažindino ALB Brisbanės 
Apylinkės valdybos pirmininkas 
P. Kviecinskas.

Meninėje programoje pasirodė 
vietos vyrų choras, vedamas P. 
Budrio, eilėraštį paskaitė M. Mu
rauskienė ir pianinu paskambino 
M. Vilkinaitė.

Po meninės dalies prasidėjo po
būvis, kuris visai nesiderino su 
dienos rimtimi. Atrodė, kad šio 
minėjimo dalyviai nusprendėme 
peršokti šešiolikos metų laikotar
pį per keletą minučių ir užmiršti 
tai, kas neužmirštama... (ū).

NEWCASTLIS
Birželio trėmimų minėjimas 

ruošiamas kartu su latviais ir es
tais, įvyks birželio 16 d. 2.30 vai., 
tuoj po pamaldų Broadmeadow 
parapijos salėje. Programoje lietu
viai pasirodys su gyvuoju paveiks
lu, deklamacijomis ir choru.

Kviečiame visus tautiečius kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti, pagei
dautina, kad moterys būtų apsi
rengusios tautiniais drabužiais.

Kartu primename, kad latviai 
kviečia mus dlayvauti jų ruošia
moje Joninų šventėje, kuri įvyks 
birželio 22 d. 7 vai. vak., Hamil
ton — Government transporto sa
lėje.

ALB Newcastlio Apyl. V-ba.

ALB WOLLONGONGO 
APYLINKĖS

VALDYBOS INFORMACIJA
ALB Wollongongo Apylinkės 

valdybos pirm. Vyt. Kučinskas 
“M.P.” red. prisiuntė laišką, ku
riame rašo: “Wollongongo Apylin
kės valdybos numatytas Rugsėjo 
8-sios minėjimas, kuris turėjo 
įvykti rugpjūčio 31 d., yra per
keltas į liepos 13 d.

Pakeitimas padarytas dėl įvyk
siančio “M.P.” spaudos baliaus. 
Tautos šventės minėjimo tą dieną 
neruoštame — bus krepšinio var
žybos tarp Sydnėjaus “Kovo” ir 
vietos australų krepšininkų. Va
karo — baliaus programą išpildyti 
kviečiama “Kovo” tautinių šokių 
grupė”.

ALB Bankstowno Apylinkės Valdyba
š.m. birželio mėn. 22 dieną (šeštadienį) 7 vai. vakaro 

Protestantų salėje Bankstowne rengia linksmą

ŠOKIU VAKAR A. 
< <

Gros gera kapela ir bus bufetas su gaivinančiais gėrimais, 
įėjimas tik 7 šil. Kviečiame visus atsilankyti.

ALB BANKSTOWNO APYLINKES 
VALDYBA.

TŪKSTANČIAI į 
į PASINAUDOJO j

MUSU PATARNAVIMU
■: — :> 
■: PABANDYKITE IR JUS ! S
:■ Ž

Rašykite visais siuntinėlių reikalais LIETUVIŠKAI ir gau- į 
\ site lietuvių kalboje pilnas informacijas, labai plačius kaino- J 
į raščius, kurie pagelbės Jums susiorientuoti, kad galima pa- 5 

siųsti labai skubiai visų rūšių siuntinėlius! ?

AKORDEONUS, LAIKRODŽIUS, į
■Į GERIAUSIOS RŪŠIES MEDŽIAGAS IR į
į VISA KITA, KĄ PAGEIDAUSITE. į

I
 Rašykite lietuvių kalboje: 5

TAZAB & CO. LTD., į
; 22 Roland Gardens, London, S.W. 7. J

England. 5
,w.v.v.v.v.w.v.v.v.v.wAv.v.v.w.v.v.w.w.v.i

Pranešimai
VISOMS SYDNĖJAUS 

LIET. ORGANIZACIJOMS

Š.m. birželio mėn. 30 d., sek
madienį, tuoj po pamaldų lietu
viams, Camperdowno parapijos 
salėje kviečiamas ALB Sydnėjaus, 
Bankstowno, Cabramattos apylin
kių valdybų ir šių apylinkių ri
bose veikiančių lietuviškų organi
zacijų bei sambūrių pirmininkų 
ar jų atstovų pasitarimas.

Darbotvarkėje 1958 nr. įvairiems 
parengimams (minėjimams, vaidi
nimams, baliams, šokių vakarams 
bei viešiems pobūviams) datų pa
siskirstymas.

Visų organizacijų ir sambūrių 
valdybos prašomos iš anksto pa
ruošti savo parengimų kalendo
rius ir dalyvauti pasitarime.

Šio pasitarimo reikšmė ir svar
ba yra suprantama visiems, nes ir 
šiemet parengimai vyksta pagal 
pereitais metais padarytą susita
rimą.

V. Bukevičius.
ALB Sydnėjaus Apyl. Valdybos 

Pirmininkas.

NORINTIEMS ĮSIGYTI ALB 
SUVAŽIAVIMO NUOTRAUKŲ

Iš pereitų metų gale įvykusio 
ALB Krašto Tarybos suvažiavimo 
yra padaryta nuotraukų, kurių 
galima gauti pas ALB Sydnėjaus 
apylinkės valdybos pirmininką. 
Atstovai nuotraukų reikalu krei
piasi šiuo adresu: V. Bukevičius, 
15 Warejee St., Kingsgrove, NSW. 
Tolef. (darbo valandomis) BO 648 
ext. 653 arba 472. Arba asmeniš
kai. Nuotraukų kaina 4 šil. 6 p.

PADĖKA

Nuoširdi mano padėka: p.p. šlm- 
borams, J. Kalakau^kui, Rama

nauskienei, Reisgiams, Mardosams, 
Tallat-Kelpšams, šcitnickams, M. 
Petroniui, Baravykams, P. Buro
kui, Grinams, Motiejūnams, Sa

vickams, Sydnėjaus Soc. Globos 
Moterų D-jai, J. Ilčiukui, Kun. P. 
Butkui, J. Siručiui, Jarams, Dam
brauskams, A. Makarui, Tonkū
nams, V. Miniotui, L. Karveliui, 
J. Kalvaičiui, Bukšaičiams, P. 
Pilkai ir visiems kitiems, mane 
moraliai ir materialiai rėmusems 
ir lankiusiems sunkios ligos me
tu ligoninėje ir namuose.

St. Pačėsa,
Bankstownas.

“M.P.“ Padidinus
k

ALB Krašto Valdyba nutarė 
padidinti bendruomenės laikraštį 

iki 6 puslapių, šis nutarimas pa
darytas po to, kai įsitikinta, kad 
prenumeratorių skaičius yra be
veik pastovus ir dar rodo tenden
cijos didėti, gi komerciniai skelbi
mai taip pat sudaro žymias papil
domas pajamas, kurios įgalina lo
pyti nepriteklius ir mažinti iš se
niau užsilikusias skolas.

Neteisinga, tačiau, būtų sakyti, 
kad “Mūsų Pastogė” šiandien jau 
yra tiek ekonomiškai sustiprėjus, 
jog nebereikalinga paramos. Pir
miausiai parama reikalinga, kad 
laikraštis ir ateityje galėtų būti 
leidžiamas 6 puslapių, arba dar di
dinamas. Tam reikalinga nuošir
daus skaitytojo supratimo, kad 
laikraščio leidimui yra reikalingos 
pastovios pajamos, kurios parūpi
na patys skaitytojai, laiku ir tvar
kingai apsimokėdami prenumeratą, 
o skelbimų davėjai sąskaitas. 
Krašto Valdyba nutarusi leisti “M. 
P.” 6 puslapių, nedidindama kai
nos, nors išlaidos gerokai šoktelė
jo, tikisi , kad preunmerata ir to
liau plauks pastovia srove, kad pa
ramos suteiks apylinkių valdybos, 
organizacijos ir paskiri asmenys, 
kaip tai yra buvę iki šioliai.

Krašto Valdyba savo pažadą te
sės — iki Naujų Metų Jus lan
kys “Mūsų Pastogė” kiekvieną sa. 
vaitę 6 puslapių. Ar bus įmanoma 
tokio didumo laikraštį leisti ir ki
tais metais, o gal bus galima dar 
padidinti, priklausys nuo to, ko
kios paramos bus sulaukta iš skai
tytojų — nuo mūsų visų glaudaus 
bendradarbiavimo.

Kodėl laikraštis didinamas? Ne
žiūrint finansinių sunkumų, bet 
atsižvelgiant į tai, kad mūsų ben
druomenės kultūrinis, socialinis ir 
aplamai tautinis reiškimasis kas
dien darosi labiau šakotas, kurio 
jau nebeįmanoma aprėpti 4 pusla
piuose, nes reikia skirti vietos ir 
bendrajai informacijai, svarbes

niems kitų kraštų lletuvškojo gy
venimo įvykiams atžymėti, lite
ratūrinėms atkarpoms ir kitokiems x 
skaitiniams. Turinio įvaicinimas 
ir gerinimas ir yra tos svarbio
sios priežastys, kodėl laikraštis 
ryžtasi didinti.

Krašto valdyba kviečia visus 
stiprinti bendruomenės laikraštį 
ekonomiškai, turtinti jį straips
niais ir informacijomis, kad sa
vame laikraštyje pilnai atsispin
dėtų mūsasis gyvenimas

ALB KRAŠTO VALDYBA.

Pajieškojimai
* Jurgio Tučinsko jieško moti

na iš Lietuvos. Paskutinė žinoma 
jo gyvenvietė — Vak. Australija. 
Jis pats, arba žinantieji apie jį, 
prašomi rašyti šiuo adresu: Leo
nas Tučinskas, 15 Brandon St., 
Moe, Vic.

★ Algirdui Katiliui yra laiškas 
iš JAV. Kreiptis “Mūsų Pastogės” 
redakcijon.

★ Jonui Stačiūnai yra laiškas iš 
dukters. Kreiptis ‘Mūsų Pastogė”, 
Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

* Vincą Kisielių, s. Andriaus, 
prašo atsiliepti brolis Viktoras iš 
Lietuvos. Adresas “Mūsų Pasto
gės” redakcijoje.

* Stefos Bartkaitienės, d. Juozo, 
pa j ieško Audronė Misiūnaitė — 
Ramanauskienė iš Lietuvos. Kreip
tis “Mūsų Pastokės” redakcijon.

&NNNNW%N%N%NANA*N%A%NN*N%N%VbNM

Spaudos Balius
SYDNĖJUJE

Tradicinis “Mūsų Pastogės” 
spaudos balius 

įvyks ir šiemet.
Laikas: rugpjūčio 31 d., šešta

dienis.
Vieta: ten pat, kur ir pernai — 

Cabramattos miesto savivaldybės 
naujoji salė.

Dalyvaus: “Mūsų Pastogės” bei 
kitų lietuviškų laikraščių skaity
tojai ir, aplamai, visi spaudos 
draugai.

6


	1957-06-10-MUSU-PASTOGE_0001
	1957-06-10-MUSU-PASTOGE_0002
	1957-06-10-MUSU-PASTOGE_0003
	1957-06-10-MUSU-PASTOGE_0004
	1957-06-10-MUSU-PASTOGE_0005
	1957-06-10-MUSU-PASTOGE_0006

