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Tautos 
Apjungimo 

Diena
Birželio keturioliktoji — lietu

vių tautos išsklaidymo diena. Po 
jos begali ateiti tik lietuvių tau
tos apjungimo diena.

Lietuvių tautai buvo ir yra lem
ta gyventi tarp Rytų ir Vakarų, 
tarp kelių stambių valstybių, ku
rių tai viena, tai kita vis pasikė
sindavo j mūsų žemes, į mūsų 
žmones. Žmogui atimti žemę iš 

po kojų, padaryti jį svetimu savo 
gimtajame krašte, paimti jo pra
kaitu pagamintas gėrybes, neleis
ti jam būti šeimininku savuose 

namuose — tai sunkus likimas. O 
kiek tokio likimo teko Lietuvai 
pergyventi kelių dešimčių metų 
būvyje! Bet dar skaudžiau, kai 
užvaldžiusios kraštą svetimos ga
lios ima gaudyti pačius žmones ir 
smurtu juos išvaryti iš namų, iš
vežti į svetimas tundras, padary
ti juos prievartos darbų baudžiau
ninkais, kaliniais.

, Birželio keturioliktosios liūdna 
atmintis lietuvių širdyse paliko 
toki gilų, stačiai neišdildomą 
skausmą dėl to, kad 1941 metais 
bolševikų vykdyti masiniai mūsų 
tautiečių išvežimai j Sibirą nepa
prastai skaudžiai užgavo lietuvio 
Įgimtą laisvės jausmą. Tie masi
niai trėmimai — tai buvo jau ne 
atskirų tautiečių nuskriaudimas, 

gyvenimo sugriovimas, šeimos su
ardymas, tai buvo visos lietuvių 
tautos skaudus įžeidimas, kurio 
tauta iki šiandien negali nei už
miršti, nei atleisti.

Tiesa, per pastarąjį dešimtmetį, 
tikriau sakant po Stalino mirties, 
vienas kitas ištremtųjų yra sugrį
žę. Vienas kitas... Kur dingo de
šimtys tūkstančių anuomet išvež
tųjų? Jei būtų į Lietuvą grąžin
tas didesnis skaičius tremtinių, 
sovietinė propaganda be abejo bū
tų tais skaičiais pasigyrusi. Bet, 
matyti, tokių masinių grįžimų nė 
nebuvo. Tai žiaurus likimas, kai 
žmogui nebeleidžia nė savam gim
tajam krašte ramiai gyventi ir 
dirbti. Paukščiai grįžta į kraštą, 
kur buvo jų lizdai, skruzdės at
pažįsta savo skruzdėlyną, o žmo
gus atplėšiamas nuo savojo ka
mieno, lietuvis savo paties tėvy
nėje padaromas svetimu, jam ne
duodama ramiai namie gyventi...

Tačiau, jei Birželio keturiolik
toji yra lietuviams skaudžiai at
mintina tautos išsklaidymo diena, 
tai visi mes turėtume būti giliai 
įsitikinę, jog kada nors ateis ir 
lietuvių tautos apjungimo diena. 
Tegu visos mūsų pastangos — or
ganizuotos ir atskirų tautiečių — 
bus nukreiptos tąja linkme, kad 
tautos apjungimo diena kuo grei
čiau ateitų. Birželio keturiolikto
ji tad turėtų būti netik liūdesio 
ir skaudžių prisiminimų diena, o 
diena rimto, ryžtingo susikaupimo 
siekti laisvos, nepriklausomos Lie- 
tuvOs.

— Naujoje Italijos vyriausybė
je yra 9 nuoširdūs Lietuvos drau
gai, pradedant pačiu ministeriu 
pirmininku Adone Zoli, kuris pa
laiko santykius su lietuvių sluogs- 
niais ir yra gerai informuotas apie 
padėtį Lietuvoje. Naujojo minis- 
terio pirmininko pavaduotojas ir 

užsienio reikalų ministeris Giusep
pe Pella su lietuviais santykiauja 
jau nuo 1948 metų.

20.000.000 dol.
Siūlo skirti 20 mil. dolerių kas

met laisvinimo reikalams. Jau per
eitame JAV kongrese buvo patiek
tas pasiūlymas įkurti tam tikrą 
fondą pavergtųjų tautų laisvinimo 
propagandos reikalams. Senatorius 
Paul H. Douglas dabar tą pasiūly
mą patiekė kiek kitokioje formo
je. Siūlo steigti įstaigą, kuri bū
tų vadovaujama administratoriaus 
ir 11-os tarybos narių, iš kurių 10. 
atstovautų pavergtas šalis. įstai
gos sąmata siektų 20 milionų do
lerių kasmet. Būtų remiama radijo 
ir spaudos propaganda, literatū
ros leidiniai ir vsa tai, kas skati
na pavergtųjų tautų tautinį ir 
kultūrinį atsparumą prieš sovie- 
tinimą. Motyvuodamas savo pasiū
lymą, senatorius Douglas pažymė
jo, kad toji organizacija neturė
sianti tikslo skatinti sukilimus.

Atominiai reikalai
šiomis dienomis britai išsprog

dino dar vieną, žymiai galingesnę 
vandenilio (H.) bombą, apie 400 
mylių nuo Christmas salos. Nu
matoma, dar visa eilė bandomųjų 
sprogdinimų, kurių keletas bus 
atlikta Australijoj, Woomeros 
naujųjų ginklų bandymų poligone. 
Tačiau, kaip nurodo Canberra, 
Australijoje nebūsią sprogdinamos 
vandenilio bombos.

Iš visų pasaulio kraštų girdisi 
mokslininkų balsai, kad reikia sus
tabdyti vandenilio Ir atominių 
bombų bandomuosius sprogdini
mus, nes tai sudarą pavojų žmonių 
sveikatai. Nurodoma, kad dėl ra
dioaktyvų atmosferoje, busimosios 
karts kentės nuo leukemijos. Apie 
2000 amerikos mokslininkų pasi
rašė pareiškimą, ragindami tarp
tautiniu susitarimu užbaigti šių 
baisių ginklų bandymus.

Bagdado paktas
Iš Londono pranešama, kad JAV 

-bės priėmė Bagdado pakto minis
teriu tarybos kvietimą įsijungti į 
šio pakto karinį komitetą. JAV 
karo aviacijos šefas, gen. Nathan 
F. Twining atskrido į Karachi ir 
dalyvavo pakto valstybių ministe
riu konferencijoje.

Amerika ir anksčiau buvo Bag
dado pakto narys ir dalyvavo eko
nominio ir anti subversyvinio ko
miteto darbuose. Dabar, kada įsi
jungė į karinį komitetą, sykiu su 
Anglija, Iraku, Pakistanu, Persi
ja ir Turkija bus pilnateisis šio 
pakto narys.

Karachi vykstančiuose posėd
žiuose Anglijos delegacijai vado
vavo užsienių reikalų ministeris 
Selwyn Loyd, o į delegaciją įėjo 
Britų imperijos generalinio štabo 
viršininkas maršalas Sir. Gerald 
Templer.

TEISMAI VENGRIJOJE

Marionetinė Vengrijos vyriau
sybė vis tebevykdo “liaudies prie
šų” likvidaciją, šiomis dienomis 
vėl nuteista 14 asmenų mirties 
bausme. Užsienio stebėtojai ma
no, kad po revoliucijos per visą 
Vengriją kariniai teismai nutei
sė sulikviduoti apie 2000 žmonių.

šiomis dienomis jaunas vengrų 
poetas nuteistas penkerius metus 
kalėti už antisovietinių eilėraščių 
rašymą, o jo knygą po revoliuci
jos atspaudusios valstybinės lei
dyklos direktorius neteko vietos.

— VLIKo VT pirmininkė Al. 
Devenienė, išvykus dr. J. Končiui 
į Europą, šiuo metu eina ir BALFo 
pirmininko pareigas.

VERGIJA - TAIP, 1957 91.
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RIAGA JAU PRIEŠ DEVYNERIUS METUS DEKLARAVO, KAD 
VERGIJA EGZISTUOJANTI IR ŠIANDIEN. JIS NURODĖ, KAD 
NAUJOS FORMOS VERGIJA SAVO ŠAKNIS SKLEIDŽIA EURO
POJE. TADA JIS MAŽDAUG TAIP SKELBĖ:

Klausimas dėl vergų darbo nė ra vien nepasitenkinimo ginčas 
tarp Rytų ir Vakarų; tai yra pats esminis nuomonių skirtingumas 
tarp komunistinio ir laisvojo pasaulio.

Šį mėnesį, j>rieš egzistuojančią 
moderniųjų laikų vergiją, bus kal
bama Ženevoje. Manoma, kad 
Tarptautinė Darbo Organizarija 

tars, jog “kaikuriose pasaulio da
lyse egzistuojanti vergija” būtų 
paskelbta nusikaltimu ’įstatymams, 
šioje konferencijoje dalyvauja 

atstovai iš viso laisvojo pasaulio. 
Australijos delegacijai vadovauja 
Federalinės vyriausybės darbo mi
nisteris Holtas. Jis išrinktas ir 

šios konferencijos pirmininku.
XXX

Kai kalbame apie vergiją, mū
sų pasąmonėje iškyla pati barba
riškiausia praeitis, kur matome 
visišką žmogaus nuvertinimą ir 
paniekinimą, žodžiais neišsakomą 
jo išnaudojimą ii- naikinimą.

šiandien vergija yra dviejų for
mų. Ir kova prieš vergiją eina 
taip pat dviem skirtingais keliais.

Senosios Tautų Sąjungos prieš 
vergiją konvecija 1926 m. pasmer-

PRIEVARTINIO DARBO STOVYKLOJE SIBIRE

DARBO VERGŲ GYVENAMOJI PATALPA Nežinomo dailininko piešinys.

kė senosios formos vergiją, kur 
yra “ padėtis ar sąlygos asmens, 
ant kurio kasnors praktikuoja sa
vininko teises”.

Tačiau, kad tokias teises į as
menį gali reikšti pati valstybė, 

toje konvencijoje nieko nesakoma.
XXX

Nežiūrint visų pastangų panai
kinti vergiją, senosios formos, ka
da paskiras asmuo kitą asmenį 
ar asmenis laiko savo nuosavybe, 
dar ir šiandien egzistuoja pasau
lyje. Ekspertai teigia, kad apie 
pusės miliono vergų esama Ara
bijos pusiasalyje, daugiausia Sau
di Arabijoj Ir Yamene, valstybė
se, kurios yra Jungtinių Tautų 
nariai. Tam tikros rūšies vergija 
egzistuoja ir Pietų Amerikoje. 
Praktiškai Pietų Amerikos vals
tybėse peonai yra vergų padėty
je, nors teoriškai jie yra žemvald
žių “dalininkai” Tai reiškia, kad 
peonas turi išsinuomavęs iš stam
baus žemvaldžio žemės, bet jis 
yra tiek jam įsiskolinęs, lead nie
kada nepajėgia skolų išmokėti ir 
todėl turi visą amžių dirbti savi-

ninkui. Jei tėvai miršta, skolą pa
veldi vaikai, kurie toliau tęsia 
vergystę žemvaldžiui. Tačiau peo- 
nai supyktų, jei juos kas pavadinu 
tų vergais. Mūsiškai tariant, peo- 
nus tiktų pavadinti baudžiaunin
kais, kokiais yra buvę ne labai se
nais laikais ir daugis lietuvių 
žemdirbių savame krašte, Rusijos 
carams valdant.

XXX
Pereitų metų gale Ženevoje 

vergijai panaikinti konvencijoj 
buvo deklaruota visiškas vergijos 
panaikinimas ir sykiu pasmerkta 
betkokia “praktika, turinti pana
šumo į vergiją”. Konvenciją pasi
rašė ir komunistiniai kraštai. Jie 
tai galėjo padaryti, nes konvenci
ja pasmerkė “senosios formos ver
giją”.

Sovietų Rusijos vadai, tačiau, 
yra išradę naują vergijos formą, 
kuri .vadinama “pataisos darbais”. 
Praktiškai tai yra vergų darbai,

betgi ikšiol oficialiai neįtraukti į 
vergijos kategoriją.

XXX

Žymus australų publicistas dr. 
Emery Bares “Daily Telegraph” 
gegužio 29 d. numeryje šiuo klau
simu rašydamas nurodo, kad pri
verčiamųjų darbų stovyklos Sov. 
Rusijoje buvo įsteigtas 1918 m. 
spalio mėn., į kurias buvo grūda
mos raudonojo teroro aukos. Dr. 
Emery Bares rašo, kad Leninas 
ir jo artimiausi padėjėjai tada 
dar aiškinosi, jog prievartinių 
darbų stovyklos yra laikinis reiš
kinys, kol laimės revoliucija ir 
bus sunaikinti “liaudies priešai”.

Dabar, kaip toliau rašo dr. Eme
ry Bares, Sov. Rusijoj yra apie 
175 darbo vergų stovyklos, kurio
se prievartiniams darbams laiko
ma tarp 3-12 milionų žmonių.

XXX

Retais atsitikimais, kada Sov. 
tusijos vadai prisipažįsta, jog pas 
juos yra “pataisos darbų” stovyk
los, jie sako, kad šiuo keliu sie
kiama pejrlauklėti “kriminalistus 

ir kitokį bendruomenei kenksmin
gą elementą”. Maskva aiškina, 
kad jų “perauklėjimo sistema” 
yra sėkminga, esą, kada kapitalis
tiniuose kraštuose daugėja krimi
nalinių nusikaltimų skaičius, pas 
juos mažėja.

XXX
Dr. E. Bares paduoda šitokių 

statistinių duomenų: Jungtinės 
Amerikos Valstybėse kalinių yra 
apie 150.000. Tai yra viena tūks
tantoji viso gyventojų skaičiaus. 
Jeigu nusikaltimai Sov. Rusijoj 

būtų tokioj pat proporcijoj, kaip 
JAV, tai Sov. Rusija teturėtų 
apie 200.000 kalėjimuose arba 
“pataisos darbo” stovyklose lai

komų žmonių, bet ne kelis milio- 
nus.

Toliau dr. Emery Bares iškelia 
pagrindinę priežastį, kodėl Sov. 
Rusija yra sugrūdusi milionus 
žmonių j darbo vergų stovyklas. 
Jis nurodo, kad svarbiausia prie
žastis yra tai, jog komunistinė 
valstybė šiuos žmones suvarė 1 
prievartinių darbų stovyklas to
dėl, kad jų atliekamiems darbams 
negalėtų rasti laisvai samdomų 

darbininkų. Tokiu būdu jų kalini
mą ir nežmonišką išnaudojimą nu
lėmė ne jų nusikaltimai, bet eko
nominis momentas.

Prievartiniai darbai Sov. Rusi
joj yra tapę dalimi Sov. Sąjungos 
ekonominės sistemos, kurios vyk
dymą užtikrina slaptoji policija. 
Ji tad parūpina darbo vergus 
žiauriausių klimatinių sąlygų ra
jonams ir apgyvendinę primity
viose pašiūrėse verčia dirbti po 
12-16 vai. į parą. Darbo sąlygos 
ir prastas maistas bei apranga pa
sibaisėtinai naikina dirbančiųjų 
sveikatą ir gyvybes. Nustatytos 
augštos išdirbimo normos, gi jų 
neišpildžiusiems dar sumažina
mas bado davinys, tad žmogus 

netenka jėgų ir miršta.
XXX

1951 m. Sntiago mieste (Čilė
je)- JT Ekonominė ir Socialinė 
Taryba, protestuojant Sov. Rusi
jos, Lenkijos ir Čekoslovakijos 
delegatams, nutarė studijuoti po
būdį Ir apimtį prievartinių, arba 
“pataisos darbų” pasaulyje.

šešeriems metams praėjus po 
šios rezoliucijos priėmimo, surin
ktos žinios rodo, kad darbo vergų 
stovyklos Sov. Sąjungos ekonomi
koje vis tebėra “labai svarbus ele-

NATO PAJĖGOS
GALI SUNAIKINTI KIEKVIENĄ 

KARINĮ TAIKINĮ

NATO — šiaurės Atlanto Są
jungos valstybių karinės pajėgos, 
kaip pareiškė JAV Senato komi
tetui gen. Lauris Norstad, NATO 
kariuomenės vadas Europoje, šian
dien iš 150, aerodromų, priklau
sančių Šiaurės Atlanto valstybių 
sąjungai, gali netik sunaikinti 
kiekveną karinės reikšmės taikinį 
Sov. Rusijoj, bet sykiu ir efek
tyviai atremti kiekvieną netikėtą 
užpuolimą.

Toliau gen. Norstad nurodė, kad 
Sov. Rusija gali būti subombar
duota iš JĄV-bių aerodromų arba 
iš tarpinių bazių, kurių yra apie 
260 ir visos puikiai aprūpintos 

reikalingomis karinėmis priemonė
ms. Jo įsitikinimu, Vakarų jung
tinės pajėgos — oro, laivyno ir 
atominiai ginklai — šiandien gali 
sudaužyti kiekvieną karinį taikinį 
bet kurioje pasaulio dalyje.

KINIJOJ KOMUNISTAI 
LIKVIDAVO 800.000

Kom. Kinijos vadas Mao'^The- 
Tung, Pekinge komunistų vadų 
konferencijoj pareiškęs, kad tarp 
1949-1954 m. kom. Kinijos saugu
mo policija likvidavo per 800.000 
“liaudies priešų”, šis jo pareiški
mas, padarytas š.m. vasario mėn. 
buvo laikomas griežtoj paslapty ir 
tik dabar “išslydo” iš po cenzū
ros, praneša A.A.P-K. agentūra.

Pralaimėjo rinkimus
Kanadoj praeitą savaitę įvyku

siuose parlamento rinkimuose 
skaudžiai pralaimėjo (9 ministe- 
teriai nebuvo išrinkti į parlamen
tą) liberalų partija, kuri 22 me
tus yra išbuvusi prie valstybės 

vairo.
Vyriausybę sudarys progresy

viųjų konservatorių partijos va
das John Diefenbaker, 61 m. am
žiaus politikas. Jo partija turi 110 
atstovų (iš 265), liberalai 103 ir 
kitos 6 partijos po žymiai mažes
nį atstovų skaičių.

Buv. ministeris pirm. St. Lau- 
renti išrinktas į parlamentą ir 
dabar bus opozicijos vadas.

★ Pereitą' savaitę susirgo pre
zidentas Eisenhoweris. Sveikata 
gerėja.

★ Iš Kairo pranešama, kad 
Egiptas atšaukė savo atstovą iš 
jungtinio Egipto-Syrijos-Jordano 
karinio štabo Amanne (Jordano 
sostinės).

mentas”. Tas pat pasakytina ir 
apie Sov. Sąjungos satelitinius 
kraštus.
Pereitą savaitę Tarptautinė Dar

bo Organizacija oficialiai prane
šė* j°ff ji turinti tikrų žinių, kad 
komunistinė Kinija pradėjo vyk
dyti gerai organizuotą prievarti
nių darbų “politinio auklėjimo ir 
švietimo” sistemą.

Realiai vertinant padėtį, rašo 
dr. Emery Bares, maža tikimybės, 
kad Jungtinės Tautos arba Tarp
tautinė Darbo Organizacija savo 
rezoliucijomis panaikintų moder

niąją vergiją ir Sov. Sąjungą pri
verstų panaikinti prievartinius 
darbus, betgi tokios rezoliucijos, 
galima laukti, privers susimąsty
ti tuos, kurie dar tiki komunistų 
Skleidžiamu mitu apie laisvę ko
munistinėje sistemoje, kur ištie- 
sų žmogus tėra valstybės įrankis 
ir vergas. J.K.
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•&®KUPUOTQJE
Vt* LIETUUQ7E

— Apie hitlerinę okupaciją Lie--, 
tuvoje, kaip pranešė Vilniaus ra- • 
dijas gegužio 17 d., esanti išleista 
brošiūra masiniu tiražu, titulu: 
“Ypatingosios valstybinės komisi
jos vokiškųjų fašistinių grobikų 
bei jų 'bendradarbių piktadary
bėms nustatyti pranešimas apie 
hitlerinių grobikų nusikalstamus 
veiksmus Lieteuvos TSR-je”. Vil
niaus radijo paaiškinimu, toji ko
misija pradėjusi veikti jau tuoj 
po raudonosios armijos įžygiavi- 
mo. Ji atkasinėjusi nukankintųjų 
aukų kapus, apklausinėjusi liūdi- ; 
ninkus ir pan. Anot Vilniaus radi
jo, “šiame pranešime plačiai vi
suomenei pasakojama, kaip hitle
rininkai mėgino sunaikinti lietu
vių kultūrą, pateikiama medžiaga 
apie jų padarytas piktadarybes T. 
Lietuvoje, apie masines tarybinių 
žmonių žudynes Paneriuose, mir
ties forte Kaune, stovykloje neto
li Alytaus ir kitose respublikos 
vietose. Pateikiami faktiniai duo
menys apie belaisvių . naikinimą, 
žemės ūkio nualinimą, pramonės, 

— Lietuvoje dabar išeina 137 
periodiniai leidiniai, kurių bendras 
vienkartinis tiražas siekia 859.000 
egz. Vilniaus “Tiesa" turinti arti 
200.000 skaitytojų. Tuos skaičius 
paskelbė Vilniaus radijas gegužio 
5 d. Tąją dieną okupuotoje Lietu
voje buvo “spaudos diena".

— Lietuvos fechtavimo pirme
nybėse pirmą vietą užėmė Kauno 
rinktinė, pasiekusi 84 pergales. 
Vilniečiai liko antroje vietoje. Ko
vose elastingu durtuvu Lietuvos 
meisterio vardą laimėjo kaunietis 
M. Markevičius, susitikimuose špa
ga geriausiai pasirodė vilnietis V. 
Marijauskas. Varžybose espadro- 
nu nugalėtoju liko pereitų metų 
meisteris kaunietis J. Subačius.
Šiaip dar fechtavimo varžybose 
gerai pasirodę P. Braziulis, H- 
Moročkinas, Z. Tuliševskis, B. Rus
teika.

— Siūlo šveisti pelenais, trinta 
plyta ir moliu... Vilniaus radijas 
gegužio 15 d. transliacijoje mote
rims siūlo indų šveitimui t.k. pa

komunalinio ūkio ir transporto su
naikinimą, skelbiamas taikių gy
ventojų bei tarybinių karo belais
vių žudikų sąrašas”.
— “Patys statykime sau namus"! 
Tokiu šūkiu Lietuvos bolševikų 
vadai dabar ragina darbininkus 
statytis namus “šeimyniniu” bū
du, nelaukiant, kol statybai pasi
ruoš valstybiniai statybos trestai 
ar įmonės. “Tiesa” tuo klausimu 
gegužio 18 d. atspausdino vedamą
jį. Lietuvos darbo žmonės, kurių 
dauguma priversti gyventi ankš
tuose butuose ir vis laukė, kad ga
lės kada nors žmoniškiau gyventi, 
tokiu bolševikų nuosprendžiu — 
palikti gyvenamųjų namų statybą 
savieigai — bus gerokai apsivylę. 
Juk tai ne kas kita, kaijf sovieti
nės valdžios bankrotinis prisipa
žinimas, kad ji darbininkus aprū
pinti butais nepajėgia.

— Šiaulių dviračių fabrikas 1951 
m. pagaminęs tik 18.000 dvira
čių, o 1956 metais 135.000. Dvira
čių dalys dabar surenkamos kon
vejerio būdu. Per pamainą konve
jeriai išleidžią 800 dviračių. Anks
čiau įmonės dviračiai buvo mon
tuojami iš detalių, kurias gaudavo 
iš kitur. Dabar iš reikalingų 250 
detalių, 230 esą pagaminamos vie
toje. Paskutiniais VI-jo penkmečio 
metais Šiaulių dviračių fabrikas 
išleisiąs nemažiau 300.000 dvira
čių, pranešė Vilniaus radijas ge
gužio 14 d.

— “Knygų kapinynas". Valsty
binės grožinės literatūros leidyk
los direktorius J. Čekys “Tiesos” 
geg. 7 dienos numeryje t.k. skun
džiasi: “LTSR kultūros ministeri
ja... negali bent kiek žymesnio 
dėmesio skirti knygų leidimo bei 
platinimo klausimais... Mūsų res
publikoje knygų platinimas kaimo 
vietovėse pavestas vartotojų koo
peracijai, kurią drąsiai galima pa
vadinti knygų kapinynu".

—• Ir Kiprą Petrauską priveikė 
žygiuoti gegužio 1 dienos eisenose 
Vilniaus gatvėse.

— Vilniaus radijas prieš laisvo
jo pasaulio radiją. Gegužio 8 d. vėl 
plačiai burnojo prieš Vakarų ra
dijo stočių duodamas transliacijas 
pavergtam kraštui. Matyt radijo 
bangomis ateinantis į kraštą lais
vasis žodis yra tiek veiksmingas, 
kad laikoma reikalinga viešai prieš 
jį polemizuoti. Tai jau ne pirmas 
pasisakymas prie “ardomąją veik- 
U”.

— Beveik 300.000 radijo abo
nentų esą dabar Lietuvoje, prane
šė Vilniaus radijas gegužio 7 d. 
Gi gegužio 6 dieną tas pats Vil
niaus radijas pranešė, kad “šiuo 
metu mūsų respublikoje yra dau
giau kaip 110.000 radijo imtuvų 
ir apie 125.000 radijo taškų". Ben
dras skaičius tokiu būdu susida
rytų 235.000. Sunku tikėti, kad 
radijo imtuvų skaičius per vieną 
parą galėtų padidėti 65-iais tūks
tančiais. Gegužio 7 d. buvo mini
ma “Radijo diena".

PASITARIMAS SU 
VADUOS ATSTOVU

(sks) Victorijos Australų Skau
tų Vadijos atstovas sktn. F.M. de 
Molnar šiomis dienomis buvo pa- 
sikviėtęs lietuvių skautų vadovus 
bendradarbiavimo gairėms išryš
kinti. Pageidavo, kad bendradar
biavimas būtų glaudesnis, kad 
daugiau lietuvių skautų lankytų 
vadovams ruošti kursus. Lietuvių 
skautams leidžiama prie unifor
mos turėti šalia australiškų ir 
lietuviškus ženklus ir tautinę 
juostelę, išlaikyti savo tautines ir 
skautiškas tradicijas. Sktn. F.M. 
de Molnar domėjosi plačiau mū
sų skautų veikla Australijoje, nes 
jis yra Tarptautinio Biuro direk
toriaus D.C. Spray pakviestas da
lyvauti tarptautinėje skautininkų 
konferencijoje, įvykstančioje rug
pjūčio mėnesy, Anglijoje.

Pasitarime dalyvavo ’Seserijos 
atstovė p. E. žižienė, “Džiugo" 
tunto tėvų komiteto pirmininkas 
J. Antanaitis, rajono vadas v.s. 
A. Krausas, Brolijos vadeiva ps. 
A Bakaitis, Brolijos Užsienio Sk. 
vedėjas s. v. J. Mikolaj finas, 
“Džiugo" tunto tuntininkas ps. E. 
PankeviČius, tunto adjutantas 
skltn. E. Nagulevičius. Konferen
cijoje bendradarbiavimo pagrin

dus iš lietuvių pusės patiekė Bro
lijos vadeiva ps. A. Bakaitis.

VADOVŲ KONFERENCIJA

(sks) Birželio 1 ir 2 dienomis 
Melbourne universiteto salėje įvy
ko Victorijos valstybės australų 
skautų vadovų konferencija. Joje 
dalyvavo apie 400 skautų vadovų. 
Konferenciją atidarė gubernato
rius Sir Edmund Herring. Konfe
rencijos metu paskaityta keletą 
aktualių paskaitų ir pravesta pa
šnekėsiu įvairiais skautavimo klau
simais. Sekmadienio rytą univer
siteto sode, saulutei gražiai švie
čiant, dalyviai pasimeldė ir pa
giedojo gražių giesmių. Iš lietu
vių skautų konferencijoje daly

vavo rajono vadas v.s. A. Krau
sas, “Džiugo" tuntininkas ps. E. 
PankeviČius ir tunto adjutantas 
s.v. skltn. E. Nagulevičius.

NAUJI PAKĖLIMAI

(sks) “Aušros" Tunto tuntinin
kas sktn. V. Kišonas už didį dar
bą ugdant skautiškąjį jaunimą §v. 
Jurgio šventės proga pakeltas 
Pirmi jos į vyresniojo skautininko 
laipsnį. Skautiškoji šeima Austra

naudoti pelėnus, trintą plytą ir 
molį. Tik mieste gyvenančios mo
terys, girdi, galinčios naudoti ir 
patentuotas valymo priemones.

— Rašytojos Lazdynų Pelėdos 
85 metų sukakties minėjimas įvy
ko geg. 17 d. respublikinės biblio
tekos salėje Kaune. Su gėlėmis ir
do vanomis rašytojos pasveikinti 
buvo atėję moksleiviai ir visuo
meninių organizacijų atstovai. 
Bibliotekoje buvusi atidaryta Laz
dynų Pelėdos knygų paroda. Jai 
suteiktas “nusipelniusios meno 

veikėjos garbės vardas".
— Ant Šešupės kranto pasta

čius Antanavos jėgainę, iš 93 apy
linkės kolchozininkų šeimų elekt
rifikuota daugiau kaip 80. Iš viso 
tame rajone* esą elektrifikuota 15 
žemės ūkio artelių, praneša Vil
niaus radijas .

— Kovai su parazitais Vilniuje 
įvyko mokslininkų pasitarimas, 
kuriame dalyvavo Lietuvos, Latvi
jos, Estijos, Rusijos, Baltarusijos, 
Lenkijos ir Čekoslovakijos atsto
vai. Konferencijos dalyviai, pasi
dalinę sekcijomis, svarstė 25 para
zitologijos klausimus. Buvo pa
skaityta apie 90 pranešimų. Kon
ferencijos pabaigoje buvo priim
ta rezoliucija, kurioje kalbama ne 
vien tik apie tai, kaip išveisti pa
razitus, bet ir apie atominių bom
bų bandymų uždraudimą... Elta 

lijoje džiaugusi mūsų vyresniojo 
brolio Vytauto pakėlimu ir linki 
jam .geriausios sėkmės tolimesnia
me skautavime ir asmeniškame 
gyvenime. Vyr. sktn. V. Kišonas 
pradėjo skautauti Kaune 1923 m. 
Jis visą laiką buvo aktyvus skau
tas. Greit tapo skiltininku, 1926 
m. vadovavo -“Kęstučio" dr-vei 
Kaune, 1932-1939 m. “Aušros" 
tunto tuntininko pavaduotojas. 
1930 m. buvo pakeltas į paskauti- 
ninkus, o 1933 m. į skautininkus. 
Atsidūręs tremtyje, Tetnange, va
dovavo skautų ir skaučių skilčiai. 
Nuo 1948 iki 1949 metų buvo 
prancūzų zonos Brolijos vadeiva. 
Australijoje eina nuo 1953 m. 
“Aušros” tunto tuntininko parei
gas. šefo aktu 1937 m. apdovano
tas Lelijos ordenu, 1948 m. Pir
mi jos aktu Padėkos ordenu. Vyr. 
sktn. V? Kišonas yra baigęs 1939 
m. Vytauto Didžiojo Universitetą, 
medicinos fakultetą. Šiuo metu 
dirba vienos stovyklos ligoninėje 
ir tik savaitgaliais teatvyksta pas 
šeimą į Sydnėjų. Nors ir nepalan
kios sąlygos, rankų nenuleidžia ir 
vadovauja skautams.

“DŽIUGAS" AUGA

(sks) “Džiugo” Tuntas Mel
bourne, švęsdamas 50 m. pasaulio 
skautijos jubilėjų, pagausėjo na
rių skaičiumi. Paukštytės ir vil
kiuko įžodį davė .šie jaunesnieji 
skautai: Adomavičiūtė Nijolė, An- 
driukonytė Audronė, Dagytė Snie
guolė, Grybaitė Nijolė, Grybaitė 
Zita, Katinas Aloyzas, Kemešytė 
Rūta, Mikalauskaitė Birutė, Petke
vičiūtė Liucija, Petkevičūtė Da
nutė, Stanaitytė Nijolė, Stanaitis 
Vidas, Strimatytė Ilona ir Milevi- 
čiūtė Dalia Margarita. Įžodžio 
šventėje dalyvavo tėvai ir nema
žas būrys skautų bičiulių.

A.A. skltn. JURGIS NAUJALIS

(sks) š.m. gegužio mėn. 11 d. 
Adelaidės kapuose, kartu su dide
liu būriu tautiečių “Vilniaus" tun
tas atsisveikino su buvusiu tunto 
adjutantu skilt. Jurgiu Naujaliu.

A.A. Jurgis į skautų eiles įsi
jungė dar Vokietijoje, Adelaidėje, 
be eitų pareigų tunte, buvo dar 
aktyvus “Vlado Putvio" skautų 
vyčių būrelio narys ir korp! “VY
TIS" pirmininkas. Dėl savo malo
naus būdo ir visados giedrios šyp
senos buvo visų labai mėgiamas.

ILSĖKIS RAMYBĖJE, BROLI 
JURGI!

Nuomonių įvairumas, galėjimas 
jas viešai pareikšti yra teigiamas 
dalykas bendravime. Tinkamu bū
du išreikšta nuomonė prisideda 
prie svarstomo* klausimo ryškini
mo, kas galutinoje išvadoje pa
greitina pačių išvadų priėjimą, 
lengvina sprendimą.

Besiaiškiną bei bediskutuoją 
kurį klausimą turi tapatinį inte
resą — bendrom jėgom iškelti tie
są aikštėn. Jie moka klausyti, t. 
y. jie girdi, ką oponentas sako, 
suvokia ar stengiasi suprasti pa
statytąjį klausimą, atpažįsta (nors 
su jomis ir nesutiktų) pateikia
mas prielaidas bei dėstomas te
zes, tikrina siūlomųjų išvadų tei
singumą, siūlo savąsias.

Minčių pasikeitimas vyksta ap- 
valdant norą rodytis nekjąidžiu, 
nustelbiant puikybę pirmauti. 
Jiems yra svetimas siekimas pri
mesti kitam savąją, kokio dogma
tinio mintijimo diktuojamą ar 

• kaprizinio nusiteikimo kaišomą 
nuomonę.

šitokioje dvasioje vedamos dis
kusijos reiškia tvarkingą bei tai
kingą bendravimą. Taikingas ben
dravimas plaukia iš taikingo vidi
nio nusiteikimo.

Toks yra disputo, diskusijų ke
lias. Juo eina atviru veidu tie, ku
riems rūpi rasti teisingas spren
dimas.

Yra galimas ir kitas kelias — 
polemika. Polemika yra kitoniškas 
būdas mintims perteikti nei dis
kusija. Polemika, ypač vedama 
“slapukiškai", savo tikslu stato ne 
teisingo sprendimo radimą, bet 
kazuistine ekvilibristika, bet ku
ria kaina ir bet kuriuo būdu, sie
kia sudaryti iliuzorinį įspūdį pas 
tretįjį asmenį, jog jis esąs laimė
tojas.

Polemizuotojas dažnai svarsto
mąjį dalyką sąmoningai nukelia 

kiton, sau asmeniškai .patinkamon 
plotmėn, dirbtinai suteikia jam 
naujus aspektus, įveda naujus ir 
pašalinius dalykus, iškeldamas 
tuos, kurie nėra esminiai klausi

V. JAKUTIS.

DISKUSIJOS IR POLEMIKA
mui ryškinti.

Galima sakyti, kad klasiškoji 
poleminė priemonė yra oponento 
teigimų nutylėjimas, oponento 
minčių iškraipymas; moka jis ir 
skirtingos rūšies sąvokas suplak
ti ar įprastinei sąvokai suteikti ki
tą, jam vienam težinomą turinį.

Nelabai įmantrus ir, reikia pa
brėžti, — nelogiškas ir neetiškas 
— tačiau labai popularus metodas 
polemikoje yra tyčiomis sukonst
ruoti savas, žinomai klaidingas 
bei klaidinančias išvadas, jomis 
manipuliuoti, ir tas išvadas čia 
pat, jau kaip oponento tariamai 
išreikštas, o ne jo paties susida
rytas, ginčyti, kad ir vėl jas pa
teikus jau kaip “faktą" ir mėgin
ti juo remtis.

Aišku, kad šitokiais publicisti
nės polemikos monologais — o ne 
.diskusijų dialogais — iškeltasis 
klausimas nėra ryškinamas, gi 
sprendimo jieškojimas, užmiršta
mas. Anaiptol: atveriamos naujos 
ir neribotos galimybės išplečiamam 
bei pakurstomam nesusipratimui 

bujoti, jam šakotis .
Tokioje polemikoje jieškoma ne

be tiesos, bet neišmintingai pasi
duodama tuščios ambicijos suža
dintai pagundai šūktelėti, liaudies 
pasakos žodžiais tariant: “Aš vyrs, 
aš vyrs”...

Polemizanto tonas, ypač jo var
tojami triukai, gali parodyti, jog 
jo turima nusiteikimų, kurie var
gu ar galėtų būti pavadinti tai
kingais.

Nėra, turbūt, dalyko, kurio pik
ta valia negalėtų paversti nesu
sipratimu. Lygiai taip pat nėra 
nesusipratimo (įskaitant ii’ tyčio
mis sukeliamąjį), kurio geroji va
lia — gyvu darbu gyvendinama, 
o ne šventadienišku žodžiu pamini
ma — negalėtų išlyginti .

Yra geriau kurį klausimą — kad 
ir staiga kam parupusį — aiškin
tis diskusine tvarka — atviru vei
du, o ne sėti nepakantumą pole
miniais triukais po kokiu šydu be
si slapstant.BELGRADAS

Nepersenai esame rašę, kad Ju- 
goslavijoss Titas vėl kalba apie 
bičiulystę su Kremlium.

O dar taip nesenai Belgrado ir 
Maskvos santykiai buvo tiek pa
šliję, kad atsiradusį plyšį Vašing
tonas nutarė užpildyti sunkiųjų 
ginklų tiekimais Jugoslavijai.

Ką šitie staigūs posūkiai reiš
kia? Atsakymo reikėtų j ieškoti 
fakte, kad pagal Kremliaus dokt
riną, kuri esmėje nėra41 pasikeitu
si nė po Stalino mirties, visi ko
munistiniai kraštai privalo pa
klusti Maskvos įsakymų. Tiesa, po 
Stalino buvo pradėta kalbėti apie 
visų komunistinių valstybių taikų 
sambūvį. Bet tai tebuvo tik masa
las ir teoretiniai išvedžiojimai.

IR MASKVA
praktika parodė, kad taikaus sam
būvio nėra ir negali būti net tarp 
dviejų komunistinių kraštų, jeigu 
vienas iš jų eina “savuoju so
cialistiniu keliu”, nepriklausomu 
nuo Maskvos,

Tad, jeigu negali būti nuošird
žios draugystės ir susipratimo 
tarp dviejų ideologiškai labai ar
timų, jei ir nevisiškai vienodų sis
temų kaimyninių vyriausybių bei 
valdančiųjų partijų, tai. ko gali
ma tikėtis iš komunistinių ir ka
pitalistinių kraštų taikaus sambū
vio, kurį perša Maskva? Visai ne
tikėtina, kad Vakarų demokrati
jos galėtų kada nors surasti ben
drą kalbą su komunistiniu bloku 
ir drįstų patikėti, kad Maskva 
yra nuoširdi, kalbėdama apie 
“bendrus interesus — taikų sam
būvį”.

Maskva, tačiau, žino, kad šian
dien jai daug naudingiau Jugosla
vijos Titas turėti savo pusėje, nei 
su juo rietis. Todėl Kremlius 
Tito gimimo dienos proga pasiun
tė jam gražius sveikinimus, gi 

Titas tuos sveikinimus priėmė ir 
pareiškė, kad laikas baigti “nepro
tingą" kivirčą tarp Jugoslavijos 
ir Sov. Sąjungos. Tiesa, Titas nu
rodė, kad Maskva yra pasirengusi 
pripažinti Jugoslavijos “socialis
tinę liniją”.

Kaip toli eis šita draugystė, ku
ri Maskvos bus mėginama sutvir
tinti vystant Jugoslavijos aliumi
ni j aus ir trąšų pramonę, kuriai, 
pagal pereitų metų sutartį, žymią 
paramą yra pažadėjusi Sov. Są
junga, parodys ateitis. Tačiau ne
tikima, kad Titas artimoj ateityj 
pareikštų viešą “solidarumą" Mas
kvos vadovaujamai “socialistinei 
stovyklai”, nors Sovietų pažadai 
ir labai viliojantys.

Kultūros Fondui auka
— Lietuvybei atrama!

RŪPINTOJĖLIS IŠPLAUKĖ 
ANGLIJON

(sks) Rugpjūčio mėnesy Angli
joje įvykss Jubilėjinė Tarptauti
nė Džiamborė. Joje dalyvaus ir 
lietuvių reprezentacinis vienetas 
iš Vokietijos ir Anglijos. Austra
lijos Rajono vadovybė išsiuntė lie
tuvių parodėlei spaudinių, albumų 
ir Rūpintojėlį. Tebūnie tai kaip 

bendradarbiavimo ženklas tarp sa
vų vienetų ir pasveikinimas pa
saulio skautams.

VYČIŲ SUEIGA
•Š.m. birželio 2 d., p.p. Jaselskių 

namuose, įvyko “Aušros” tunto 
skautų vyčių “Geležinio Vilko” 
būrelio narių sueiga. Sueigos me
tu, po būrelio eilinių reikalų svar
stymo, skaitytas ps. B. Žalio re
feratas, tema: “Keletas minčių 
dėl vyčių būrelio veiklos", po ku
rio įvyko diskusijos. Vėliau, br. 

A. Alčiauskui vedant, nuoširdžiai 
padainuota.

Būrelis, liepos mėn. pradžioje, 
su sąlyga, kad oras bus gražus, 
rengia iškilą į garniu.

Vyt. Šiaurys.

UŽSIENIO TARNYBOS
NARIŲ PAREIŠKIMAS

AfA MIN POVILO ŽADĘIKIO 
MIRTIES PROGA

1957 m. gegužio 11 d. mirė Lie
tuvos Respublikos nepaprastas 

pasiuntinys ir įgaliotas ministeris * 
Vašingtone Povilas Žadėikis.

Velionis ėjo savo pareigas JAV 
sostinėje nuo 1935 metų, o prieš 
tai daugiau kaip 10 metų vadova
vo Lietuvos konsulatui Čikagoje 
ir generaliniam konsulatui New 
Yorke. Kaipo nusipelnęs Lietuvos 
kariuomenės augštas karininkas ir 
buvęs krašto apsaugos ministeris, 
Lietuvos Respublikos vyriausybės 
savo laiku deleguotas į JAV svar
bios misijos atlikti, a.a. Povilas 
Žadėikis su nepaprastu atsidėjimu 
ir pavyzdingu pareigingumu dir
bo savo darbą. Jo, kaip Lietuvos 
Respublikos diplomatinio atstovo, 
asmuo ypač išryškėjo ir jo dar
bas įgijo ypatingos reikšmės, kai 
1940 m. Lietuvos valstybė buvo 
sovietų užpulta ir okupuota. Jis, 
aukodamas visas savo jėgas ir 
sveikatą, iki pat savo staigios 
mirties visa širdimi rūpinosi Lie
tuvos reikalais sostinėje tos did
žios šalies, kuri visada buvo lai
svės ir teisingumo simbolis ir 
kaip tokia nepripažino Lietuvos 
Respublikos atžvilgiu įvykdytojo 

smurto.
Lietuvos diplomatijos šefas Sta

sys Lozoraitis ir Lietuvos užsie
nio tarnybos nariai: pasiuntiny
bės patarėjas Charge d’Affaires 

a.i. J. Rajeckas, generalinis kon
sulas J. Budrys, konsulass Dr. P. 
Daudžvardis, konsulas V. Stašins
kas, vicekonsulas A. Simutis ir 
šiuo mbtu Amerikos Jungt. Val
stybėse esąs pasiuntinybės pata
rėjas Dr. A. Gerutis, susirinkę 
atiduoti paskutinės pagarbos šiam 
didžiai nusipelniusiam valstybės 
vyrui, diplomatui ir kariui, ta 
proga pareiškė nuoširdžiausią 
užuojautą velionies našlei ir šei
mos nariams. Lietuvos užsienio 
tarnybos nariai, giliai apgailes
taudami min. žadęikio mirtį, vie
ningai pripažino, jog didelis nuo
stolis, kurį jo mirtis sudaro Lietu
vai, yra jiems naujas paskatini
mas ryžtingai, tęsti darbą Lietu
vos valstybės nepriklausomybei ir 
lietuvių tautos laisvei atstatyti ir 
taip pat išlaikyti tai solidarumo 
dvasiai, kurios vedami savo dar
be yra visi užsienio tarnybos na
riai.

Susirinkusieji su giliu dėkingu
mu konstatuoja JAV vyriausybės 
ir vešosios nuomonės pastovų pa
lankumą lietuvių tautos laisvės- 
siekiams, šis palankumas, taip 
pat pasireiškęs Lietuvos ministe- 
rio Vašingtone mirties proga, yra 
svarbiausias elementas Lietuvos 
laisvės bylai tarptautinėje plot
mėje teisingai išspręsti. Jie reiš
kia tokį pat dėkingumą Amerikos 
lietuvių visuomenei, kuri, visada 
nuoširdžiai sielodavosi Lietuvos 
reikalais, gyvai ir vieningai at
jautė a.a. Povilo Žadęikio mirtį. 
Vašingtonas, 1957 m. gegužio 16 d.

VOKIETIJOJ 
PANAIKINS

D.P. STOVYKLAS
(E) Vokietijoje panaikins vi

sas svetimšalių stovyklas, taip pa
reiškė JT Augštasis komisaras 
pabėgėlių reikalams, dr. Lindt, 
lankydamasis Vakarų Europoje,. 
Tačiau tai galėsią įvykti tik iš
sprendus butų statybos ir pabėgė
lių įjungimo į ekonominį gyveni- 

’mą klausimus. Iš 220.000 svetim
šalių pabėgėlių Vakarų Vokietijo
je gyvena stovyklose dar 22.000. 
Komisaras Lindt rūpinasi svetim
šaliais pabėgėliais. Jis ragina pa
saulio institucijas neužmiršti ir 
“senųjų” pabėgėlių, kurių padėtis 
dar nesanti sutvarkyta. Pasaulio 
opinija pastarais laikais savo dė
mesį buvusi nukreipusi tik į Ven
grijos pabėgėlius. Kai dėl priekaiš
tų iš Sovietų pusės, kad Sovietų 
Sąjungos piliečiams Vokietijoje 
esą daroma kliūčių grįžti į Rytus, 
komisaras Lindt pareiškė, jog jam 
dėl tokių trukdymų iki šiol nepa
siskundęs dar nei vienas Sovietij 
pilietis.
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KOVOSE DEL LIETUVOS
Stasys Raštikis,« buvęs Lietu

vos kariuomenės vadas. Kovose 
dėl Lietuvos, kario atsiminimai, 
I dalis, 1956 m. 703 psl. Išleido 
“Lietuvių Dienos”, Los Ange
les, California. Tiražas 2300 egz. 
Kaina 7 dol.
Knyga išleista labai gražiai: 

geras popieris, kieti aptaisai.
Viršelyje knygos autoriaus nuo

trauka pilnoje generolo iškilmių 
uniformoje, su visais ordenais ir 
medaliais. Knyga sukėlė gyvą su
sidomėjimą ir yra įvairiai komen
tuojama.

Pradžioje susipažinkime su kny
gos autorium ir jos turiniu.

Stasys Raštikis gimė 1896 m. 
rugsėjo 1 d. Kuršėnuose. Jo moti
na save kildino iš žemaičių bajo
rų giminės ir turėjo lenkiškumo 
pretenzijų. Tėvas siuvėjąs, bet bu
vo išmokęs dar fotografavimo, 
knygrišystės ir laikrodžių taisy
mo. Vėliau tarnavo pas dvarinin
kus Gruževskius ir kitur. 1901 m. 
tėvai persikėlė į Vilniaus kraštą, 
kur tėvas buvo Dūkšto zakristijo
nu. Čia Stasys praleido savo jau
nystę. Mokėsi Dūkšto pradinėje 
mokykloje iki 1910 m., o po to Za
rasų progimnazijoje, kurią baigė 
pirmuoju. Visa tai aprašoma pir
muosiuose 68 puslapiuose.

Pirmajam Pasauliniam karui 
prasidėjus, nepilnų 18 metų am
žiaus, Stasys įstojo savanoriu į 
rusų kariuomenę ir pradėjo kario 
karjerą eiliniu Varėnos poligone. 
1915 m., baigęs mokomą komandą, 
buvo pakeltas puskarininkiu. Vė
liau (Gruzijoje, Kaukaze) baigė 
karo mokyklą, iš kurios buvo pa
siųstas Užkaukazin į rusų — tur
kų frontą, čia jis ir išbuvo iki ka
ro pabaigos, čia pergyveno ir re
voliuciją. Šio laikotarpio aprašy
mas baigiasi 106 puslapyje.

Po karo St. Raštikis grįžo Lie
tuvon ir įstojo į Kauno kunigų 
seminariją, kurioje išbuvo apie 
pusantrų metų — 1919 m. parvy
kęs į Dūkštą Kalėdų atosogų, ’ iš 
savo klebono sužinojęs, kad Lietu
vos vyriausybė šaukia vyrus į ka-

Vietoj recenzijos
LEONARDO KARVELIO PAS

KAITOS, SKAITYTOS 1957.V.17 
D. L.V.S-GOS “RAMOVĖS” SYD- 
NĖJAUS SK. SUSIRINKIME, 
APIE GEN. STASIO RAŠTIKIO 
KNYGĄ "KOVOSE DĖL LIETU
VOS”, SANTRAUKA.

riuomenę, iškeliavo į Kauną ir įs
tojo į Lietuvos kariuomenę. Pra
džioje jis buvo skaitomas mobili
zuotu, bet vėliau, kaip atvykusį iš 
okupuotos Lietuvos dalies, prily
gino savanoriui, šitas periodas už
baigiamas 135 psl. Nuo čia prasi
deda jo gyvenimo aprašymas Lie
tuvos kariuomenėje.

kariuome- 
atskirame 
gale buvo

Atsikūrusios Lietuvos 
nėję tarnybą pradėjo 
batalione, kuris 1919 m. 
pavadintas 5 pėst. pulku. 1919 m.
gale, žvalgybos metu buvo sužeis
tas ir pakliuvo bolševikams į ne
laisvę. 1921 m., po dvidešimties 
mėnesių, grįžo iš nelaisvės ir apie 
dvejus metus tarnavo 5 p.p., vėliau 
buvo paskirtas į vyr. štabą, čia 
tarnaudamas mokėsi Mokytojų 
Prof. S-gos suaugusiųjų gimnazi
joje, o brandos atestatą gavo 1925 
m., eksternu išlaikęs egzaminus 

Marijampolės Valst. Rygiškių Jo
no vardo gimnazijoje. Tais pat me
tais Lietuvos universitete pradėjo 
studijuoti veterinariją, o 1929 m. 
gavo veterinarijos gydytojo diplo
mą. Tų metų birželio mėn. vedė 
prezidento A. Smetonos dukterėčią 
Eleną Mariją Smetęnaitę, Alek
soto pradžios mokyklos mokytoją.

Studijuodamas St. Raštikis (ka
pitono laipsnyje), dirbo vyr. šta
be Il-me skyriuje, pradžioje kaip 
kartografas — fotografas, o vė
liau lenkų kariuomenės sekcijos 
vedėju. Tuoj po 1926 m. pervers-, 
mo, gen. št. maj. P. Plekavičiaus, 
karinio perversmo vado, buvo pa
skirtas II-jo skyriaus viršininku.

1930 m., gen. Kubiliūno įkalbė
tas atsisakė veter. gydytojo prak-

CIP6E1S
(IŠTRAUKA IŠ PULGIO ANDRI UŠIO HUMORISTINIO ROMANO 

“TIPELIS”)

— Ką Čia dabar man barstai? i 
Tiesa, ne poniškai, bet visdėlto 1 
esi apsirengęs, nusimesk švarke
lį, marškinius, o dėl maudymosi 
kelnaičių nebijok, čia vyrų plia
žas, niekas neatsitiks, nenužiūrės 
akis iš krūmo, — kvietė Pranciu- 
lis.

— Jūs nesuprantate mano pa
žiūrų į pliažą, aš laikau save nuo
gu, kai esu basas, matote, nėra 
nei kojinių nei batų... — painio
ja reikalą poetas.

— Tai nors atsiraitęs kelnes 
pabraidysi, kol aš apsuksiu ratą, 
kojoms nepakenks vanduo, — su
intriguotas šnekino Pranciulis.

— Man čigonė išbūrė, kad tu
riu saugotis vandens iš tolo...

— Tai ko gi čia atėjai tuomet, 
jei nesismaudai ir nesirengi? — 
barėsi Pranciulis

Kvaraciejus graudžiai šypsojo
si, tai buvo ženklas, kad Jis ren
giasi kažko prašyti Pranciulį ir, 
štai, surinkęs jėgas tarė:

— Ar negalėtumėt man pasko
linti savo batų, neilgam, kol čia 
maudysitės?

— Ar pasiutai, aš maniau, kad 
pusę lito? — pašoko Pranciulis. 
— Ar bent užsirūkyti?

— Matote, čia buvo tokia isto
rija, na, duokite užsirūkyti — pa
pasakosiu! Vakar, štai, prie ano 
krūmo susirinkome mes trys ko
legos, aš turėjau pusbonkį su 
raudona galvute, kolega Nama- 
juška atsinešė silkę, o kolega 
čeičys — plikytos duonos žiau- 
berę, sakome, gamtoje praleisi

me vasaros popietę. Vieno pus
bonkio spiritam vini mūsų gerk
lėm nepakako, todėl nutarėme’ 
parduoti žuvų Rinkoje kolegos 
Namajuškos batus, nes tai buvo 
geriausi iš visų mūsų trijų porų.

j — Pala, pala, — susidomėjęs 
pertraukė Pranciulis, — pardavėt 
batus Namajuškos, o šiandien ba
sas vaikščioji tu?

— Išklausykite mane nuosekliai. 
Kolega Namajuška, eidamas par 
duoti savo batų, pasiėmė manuo
sius, kad nereikėtų grįžti basam. 
Gerai pardavęs, atnešė tris pus
bonkius, jų tarpe — vieną su 
raudona galvute, dar — dvi bon- 
kutes, gražiai pafilozofavom, ap
tarėm Lietuvos padėtį, pasiveju- 
jom aplink krūmus, o, sutemus, 
kolega Namajuška pasakė, girdi, 
tu, kolega Kvaraciejau, pasko
link man savo batus pareiti na
mo, nes, kaip poetas tu myli gam
tą ir čia galėsi pernakvoti, lakš
tingalų užsuptas ,o aš tau rytoj 
anksti, vadinasi, šiandien atnešiu 
batus. Ir. matote, saulė jau se
niai iškrypo iš pietų, o aš vis dar 
basas.

— Tai ką, nori, kad ir aš Čia 
nakvoeiau, laukdamas, kol atneši 
man batus? Imk puslitį, jei nori, 
o su lakštingalom aš čia negulė
siu! O dabar šokim į vandenį!

— Jūs nesupratote mano pag
rindinės minties, aš gi tik nuei
siu į studentų savišalposWalgyklą, 
iš kolegos Namajuškos atsiimsiu 
savo batus ir tuojau čia vėl at
skubėsiu kol jūs maudysitės. O 
dėl pusės lito, tai ką gi aš su 
juo darysiu, negi eisiu basas į 
miestą nusipirkti dešros, įvertin
kite mano padėtį... Visaip Kau
ne galima vaikščioti, tik ne ba
sam!

šiuos sunkiai išsprendžiamus 
svarstymus staiga pertraukė šiur
pus kauksmas iš Nemuno:

Gelbėkic, gelbėkic!
Pranciulis ir Kvaraciejus, pra

siskleidę karklus, pribėgo prie

Knygos turinį galima suskirsty
ti į tris dalis.

I. Pirmieji 200 psl. autobiogra
finės žinios: vaikystė, jaunystė, 
tarnyba rusų kariuomenėje, kuni
gų seminarija, stojimas į Lietuvos 
kariuomenę, sužeidimas ir pateki- 

—o,- ---------- «,-«— .-----------  . mas bolševikų nelaisvėn; grįžimas
ir buvo paskirtas 5 p.p. vado pade- iš nelaisvės ir tolimesnė karo tar
ėju, vieneriems metams rikiuotės: nyba iki 1926 m. gruodžio mėn. 
stažui atlikti, o po metų to pulko perversmo. Tai knygos nuosekliau- 
vadu. 1934 m. balandžio mėn. bu- šioji dalis pagal chronologinę tvar- 
vo paskirtas į Šiaulius III divizl- ką jr asmeninio gyvenimo įvykių 
jos štabo viršininko pareigoms, piga, bet pati nereikšmingiausia 
1934 m. birželio mėn., po nepavy- skaitytojui ir neįdomi visuomeni- 
kusio dalies karininkų perversmo, • nj0 intereso prasme, 
buvo paskirtas Lietuvos Kariuo
menės Vyr. i 
ninku, o

tikos ir, pakeltas j majoro laipsnį, 
išvyko į karo akademiją Vokieti
jon. 1932 m., gerais įvertinimais 
baigęs akademiją, grįžo į Lietuvą

II. 201-317 psl. didele dalim taip 
pat asmeniško gyvenimo aprašy
mas, kai jis truputį buvo iškilęs į

Štabo Valdybos virši
ninku, o netrukus, štabo viršinin- mas, Kai jis Truputi ouvo įsKiięs i 
kui gen. Jackui susirgus, laikinai 1 viešumą: mokymasis universitete,

pareigas. Gi kiek vėliau.eiti v-ko
pik. Itn. S. Raštikis buvo patvir- masis Vokietijoj karo akademij’o- 
tintas vyr. štabo viršininku.

Naujam kariuomenės vadovybės ' skyrimo Vyr. štabo Valdybos v-ku. 
įstatymui įsigaliojus, 1935 m. sau- §ioje dalyje randame 
šio 1 d. pik. St. Raštikis buvo pa- dėmesio pasakojimų, nuošaly nuo 
skirtas Lietuvos kariuomenės va- visų įvykių stovėjusio asmens: 
du ir tose pareigose išbuvo iki apie sąlygas,

vedybos ir šeimos reikalai, moky-

je, o po to karinė karjera iki pa

jau vertų

LIETUVIAI POETAI
IR “GEOGRAFINIAI AKIRAČIAI”

1940 m. balandžio 28 d.
Į brigados generolus pakeltas 

1937.XI.23.
Dekanui Mironui sudarant mi- 

nisterių kabinetą, S. Raštikis lai
kinai ėjo krašto apsaugos minis- 
terio pareigas, šiose pareigose Jis 
išbuvo 8 mėn.

1940 m. balandžio 28 d. S. Raš
tikis buvo pakeltas į divizijos gen. 
ir paleistas į atsargą. Po dviejų 
mėnesių buvo vėl priimtas į akty-. 
via tarnybą ir paskirtas Vytauto 
Didž. Augšt. Karo Mokyklos v-ku, 
o 1940 m. gruodžio mėn. buvo pa
leistas į

Taigi, 
Raštikis 
me buvo 
štabo vviršininku, o vėliau kariuo
menės vadu, neryški ir veik neži
noma asmenybė, nedalyvavusi nei 
visuomeniniam, nei politiniam, nei 
kultūriniam mūsų gyvenime. Iki 
tol jo gyvenimas buvo grynai pri
vatus, uždaras, kaip ir daugelio 
asmenų — ribojęsis asmeniniais 
bei tarnybiniais interesais.

•Ką tad jisai parašė savo knygo
je, kad ji sukėlė tokį susidomėji
mą?

atsargą.
galima sakyti, kad gen. 
mūsų viešajame gyveni- 
nauja, iki paskyrimo vyr.

privedusias prie 
1926.X 11.17 krikščionių demokra
tų ir tautininkų įvykdyto pervers
mo, kritiškų pastabų apie kariuo
menės vadovybės klaidas organi
zacijos ir ginklavimosi srity, labai 
atsargių pastabų apie nepavykusį 
dalies karininkų (1934) sukilimą, 
bendrų pastabų apie mūsų politi
nį gyvenimą ii* įsigalintį autorita
rinį režimą.

III. Pagaliau, nuo 317 iki galo 
— 701 psl., yra pagrindinė kny
gos dalis, kuri verta visuotino dė
mesio ir komentavimo. Toji kny
gos dalis apima laikotarpį, kai jis 
virš 5 metų vadovavo mūsų ka
riuomenei, ir išdėstoma, ką jis 
padarė jos sustiprinimui, sutvar
kymui, apginklavimui ir Jos paruo
šimui krašto gynybai. Čia taip 
pat yra paliesti svarbiausieji to 
laikotarpio mūsų vidaus ir užsie
nio politiniai momentai: Lenkijos 
ultimatumas, Klaipėdos atplėši- 
mas, karo pradžia ir mobilizacija, 
rusų karių įgulos Lietuvoje Ir de
rybos Maskvoje, žygis į Vilnių ir 
visa mūsų paskutinių nelaimingų 
metų valstybinių įvykių raida ; 
čia jis patiekia aprašymą apie sa- 

(Tąsa 4 psl.)

Prieš kurį laiką Valstybinės 
grožinės literatūros leidykla Vil
niuje išleido arti 700 psl. knygą 
“Lietuvių poezija, XIX amžius”. 
Knygos įvade aptariama devynio
liktojo amžiaus lietuvių poezija, 
minima keletas to meto lietuvių 
poetų, ištremtų į Sibirą, ir daro
ma tokia išvada: “Ryšium su eilės 
šio laikotarpio poetų ilgesniu ar 
trumpesniu gyvenimu svetur, ne 
Lietuvoje, jų kūryboje randame 
stipriai pasireiškusius kitų kraštų 
atspindžius. Poetas tremtinys J. 
Anusevičius šalia Lietuvos gam
tovaizdžių kontrastiškai pavaiz
duoja ir žiaurią Sibiro gamtą, o 
kitas tremtinys A. Jasevičius- rašo 
net ištisą poemėlę apie Sibiro 
upes — Tunką ir Irkutą. šitie 
vaizdai , — daroma išvada, — 
“be abejonės, praplėtė lietuvių po
ezijos geografinį akiratį...”

Pagal šitą aiškinimą, galima pa
daryti išvadą, kad rusai, norėda
mi praplėsti savo “geografinį aki
ratį”, užgrobė Lietuvą ir kitas 
devynias Europos valstybes, kad'

jie paskui “geografinio akiračio 
praplėtimo” sumetimais į Sibirą 
ir kitas žiauriausio klimato sri
tis ištrėmė milionus žmonių, kad 
jie tuo pačiu motyvu vadovauda
miesi siekia pavergti visą pasau
lį, idant galėtų “plėsti geografi
nius akiračius”.

“Geografinio akiračio praplėti
mo” reiškinių pastebima jau ir 
šiandieninėje pavergtosios Lietu
vos poezijoje. Ji labai ryški vieno 
kito žinomo lietuvio poeto kūry
boje, eilę metų “plėtusio geogra
finį akiratį” Sibire. Jų kūryboje 
ypač ryškus gimtojo krašto ilge
sys, tragiška nostalgija ir netik
rumas.

štai, okup. Lietuvos rašytojų 
sąjungos “Pergalės” žurnale at
spausta kelių, “eilę metų buvusių 
tyloje” lietuvių poetų eilėraščiai, 
aiškiai rodo, kur jie plėtė savo 
“geografinius akiračius”.

“Pergalės” Nr. 4 atspausti 3 
Kazio Inčiūros eilėraščiai. Bet te
gul ištraukos kalba už save:

vandens, kur už trejeto sieks
nių nuo kranto visai rimtai ban
dė paskęsti žmogus.

Pranciulis, perplaukęs gilią 
maždaug dviejų sieksnių duobę, 
atsistojo ant seklumos, kur van
duo nesiekė kelių, ėmė stebėti 
skęstančio žmogaus nereikalingus 
veiksmus. Jisai, matyti, brisda
mas iš kranto bus įkritęs duobėn, 
mirties Išgąstyje taip išsimušęs į 
seklumą, ir iki šiol vis dar neti
kėjo, kad pavojus jau seniai pra
ėjęs, kad jis guli visai negilioje 
vietoje, tereikia atsistoti ir eiti 
Vienoje rankoje jis spaudė Kipro 
Petrausko muilą, o antroje — ra- 
gažę, nesorėdamas skirtis su šio
mis brangenybėmis net mirties 
valandoje, besipuškendamas kum
ščiais, kad išsilaikytų vandens pa
viršiuje.

Krante stovėdamas sausomis ko
jomis Kvaraciejus, matyti, nese
niai dar buvęs skautu, šaukė, lyg 
skaitydamas ir pirmosios pagal
bos vadovėlio:

— Užlaušk ranką, padaryk dir
btinį kvėpavimą, pasinerk po pil
vu!

Pranciulis, supykęs ant sken
duolio dėl nereikalingo aliarmo, 
norėjo jį tris kartus pamurkdy- 
ti, bet pamatęs jo žuvines kis, 
kurios jau bendravo su anuo pa
sauliu, ištraukė iš jo rankų mui
lą ir ragažę, po to permanevra- 
vo per duobę Ir paguldė ant smė
lio. Kvaraciejus šoko ant krūti
nės daryti dirbtinio kvėpavimo, 
bet Pranciulis jį sudraudė:

— Botago jam, o ne kvėpavi
mo! Nemoka net skęsti, kaip rei
kia!

Pajutęs po savim kietą pagrin
dą, žmogus tuojau atgavo sąmonę 
ir paklausė rusiškai:

— Kur aš?
— Matai, kiek nemalonumų, -r— 

ėmė graudenti Pranciulis, — mies
to valdybą jau ir taip kolioja 
spauda, kad nesirūpina skenduo
liais, kiek būtų triukšmo, vasarą 
reporteriai neturi ką veikti, bū
tų prirašę...

Kol žmonės nuogi guli paplū
dimyje, atrodo, jie visi lygūs, tik 
vieno pūzras didesnis, vieno krū
tinė plaukuota, kito blauzdose su
sipynę gyslų mazgai. Bet tik ap
sivilkus drabužius, tuojau paaiš
kės, ar tu esi bedarbis inteligen
tas, ar darbininkas, ar augštas 
ponas, ar niekas.

Nesėkmingasis skenduolis sto
josi iš užu krūmo tikru ponu, pli
kę dengė juoda skrybėlė, per lie
menę tvaskėjo auksinė grandinė
lė, dryžuotos kelnės, taškuotas 
kaklaraištis. Pranciulis ėmė gai
lėtis savo nepagarbių, nors ir 
teisingų žodžių.

O ponas, pasižiūrėjęs į laikro
dį, tarė Pranciuliui:

— A dabar, marš su manim į 
Derby koldūnų ir vyno. Nu, a čia 
kas do džindžininkas? — tik da
bar atkreipė dėmesį į Kvaraciejų.

— Čia poetas, rašo eiles, bet 
vakar jis draugui paskolino ba
tus ir jam negrąžino, negalės eiti 
su mumis į Darby, nors jis val
gyt labiau nori, negu mes, — pa
aiškino Pranciulis, Kvaraciejui 
net pajuodus po to, kai išgirdo 
koldūnus ir vyną.

— Da čia bėdos nėra, štai pa
skolinsiu savo šliures, — tarė po
nas, pasivertęs storame portfely
je ir išėmęs madžiaginius pusba
čius. — Tik man turėsi atnešt į 
kontorą...

Ponas nuėjo su Pranciuliu, įsa
kęs Kvaraciejui sekti iš paskos 
nearčiau, kaip per dvylika sieks
nių atsilikus, nes nors ir jis da
bar buvo padoriai apsiavęs, bet 
kostiumas niekam netiko, nakvo- 
jus po karklynu.

Pažintis su skęstančiu ponu 
Pranciulio gyvenime turėjo pa
tvaresnės įtakos, negu tie pietūs 
Derby valgykloje su koldūnais ir 
vaisių vynu, tačiau tuo tarpu pa
sitenkinsime pabrėžę, jog Varan- 
kos gauja, dirbdama miesto sode, 
mažiau laimėjo tą dieną, negu 
mūsų herojas, beilsėdamas Kar
melitų maudyklėse.

(Romaną išleido “Gabija”)

Dunda ir skuba greitasis 
Vilniaus šalies kryptimi — 
Kloniais, tarpukalnėm nešas, 
Ko gi širdis taip rami?
Supa niūniuodamos ašys, 
Pats joms pritarti imi. 
Perneria sieną greitasis.
— čia šiluma ir gaiva — 
Smėlio smiltelė sava! —
Kas belaukia — žinau jau. 
Ko neberasiu — žinau.
Žemės bučiuodamas saują
Išgirstu balsą:
— Sūnau! —
Tau palikau mūsų dangų, %
Obelis ir biteles, 
žemės sklypelį po langu, 
Prie kurio dėsčiąu eiles.

Praėjusiais metais tame pačiame komunistinių rašytojų leidžia
mame “Pergalės” žurnale pasirodė keli' Stasio Anglickio eilėraščiai, 
kuriuose atsispindi sugrįžusio nuotaikos:

Sugrįžęs dundančių kelių konvejeriu
Su galva ūžiančia .
Ventos šlaitais bastausi.
I r mano vis dar nesočiom akim atsiveria 
Padangė tėviškės mielosios įstabiausia.
Ar tu pagydysi mane, Venta tykioji, 
Nuo ilgesio svaigaus, 
Nuo tos vaizduotės kino,
Kuris mane lyg viesulu greituoju 
Vis tolimais keliais dangina?

Lietuvos nepriklausomybės metais periodinėje spaudoje pasiro
dydavo Pauliaus Drevinio eilėraščiai. Pagaliau ir jo kūrybos spaus

dinamos “Pergalėje”:
Azijos šalto žemyno
Užsidegė veidas staiga:
Plutą Baikalas ledinę 
Sudraskęs murma laisvai,
Teka IrtiŠius ir Obė 
Be galo plačia vaga...

štai šiame eilėraštyje iš tiesų pasireiškia “geografinio akiračio 
praplėtimas”. Kitame eilėraštyje skamba sugrįžtančio gilus lūkes
tis:

Ir vis arčiau, arčiau, arčiau 
Kas žingsnis prie gimtų namų;
— Seniai namų aš nemačiau, 
širdis užlieta kartumu.
Seniai einu, einu, einu 
Ir kelio galo nematyt...

Po eilės metų tylos, š.m. gegu žio 19 dienos vilniškės “Tiesos” 
laidoje pasirodo Antano Miškinio eilėraštis, prasidedąs šiuo posmu:

Aš stoviu šiandien susimąstęs
• Prie -aukso Nemuno krantų. ' 

Pasikeitė vertybių mastas — 
Aiškiau ir žmogų suprantu.

Toliau:
Galvot ir jaust išmoko laikas, 
Kaip kad ir gegužę kukuot. • 
Juk laiko niekas nesulaiko, 
Tai ai- bereikia klaust — su kuo?

Eilę metų tyloje buvusių poetų žodyje jaučiama nauja gaida. O 
pastarajam posme ir dilemiškas susimąstymas.

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

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

Roekdale Biotin. TeL: LW 122®
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W. 

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir issiraokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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MŪSŲ PASTOGĖ 1957 m. birželio 17 d.

KOVOSE DEL LIETUVOS
vo santykius su vyriausybės na- . 
riais, politinėmis grupėmis ir tau
tininkais. Visa šita dalis yra per- dinė mūsų kariuomenės reorgani- 
pinta, lyg poilsiui, atskirais skin- zacija, palietusi visas kariuomenės 

sritis. Jo žymiausiu pasiekimu bu
vo 1935.1.1 d. pradėjęs veikti ka
riuomenės vadovybės įstatymas, 
įvedęs pastovią vadovybę kariuo
menei ir įgalinęs įvykdyti visas jo 
numatytas reformas. Visa tai, kas 
buvo atlikta kariuomenės pažan
gai, yra sutraukta į 41 punktą 
puslapiuose 523-533. Ginklavimosi 
srity jam pavyko išrūpinti biudže
to nepaprastoms karo išlaidoms 

175 mil. litų kreditą, išskirstyta 7 
metams, po 25 mil. litų metams.

Kariuomenės labui Raštikis nie
ko nesigailėjo. Bet knygoje jis ne
gailėjo ir priekaištų tautininkų 
valdžiai, kurios dėka jis galėjo 
įvykdyti visas savo reformas. Per 
visą savo antrą knygos pusę jis 
nuolat kortoja, kad jo nekartą 
reikalauta posūkio atgal į demok
ratinę santvarką.

Ar Raštikis buvo nuoširdus de
mokratas?

Raštikis iki gyvo kaulo buvo 
militaristas, profesinis karys nuo 
jaunų dienų, išskyrus 1,5 metų, 
praleistų kunigų seminarijoje. Gi 
militarizmas ir demokratija nela
bai rišasi.

Kai įvyko 192(T.XII.17 perver
smas, Raštikis taip pasako (psl. 
208) “Gruodžio 17 perversmas ne
buvo naudingas mūsų kariuomenei, 
Jis išmušė iš vagos kai kuriuos 
mūsų karininkus”. Taip, jam rū
pi tik kariuomenės reikalai.

Demokratas Raštikis niekada 
nebūtų atlikęs kariuomenei tiek, 
kiek jis atliko nuoširdžiai bendra
darbiaudamas su autoritarinio reži
mo valdžia. Jo demokratinė sąži

menės vadu jo didžiausiomis pas
tangomis buvo padaryta pagrin-

sneliais apie jo, kaip kariuomenės ' 
vado, oficialias keliones į Latviją, 
Londoną“ (į karaliaus Jurgio VI 
vainikavimo iškilmes), į Estiją, 
Berlyną ir Varšuvą. Yra dar 4 
psl. — smulkus sąrašas jo gautų 
ordenų ir medalių bei gana kruo
pštus jo, kaip kariuomenės vado, 
privataus gyvenimo .aprašymas.

Kaip gi buvo atsiliepta apie ši
tą knygą mūsų spaudoje? Įvairiai, 
bet daugumoj nepergeriausiai, 
(čia paskaitininkas pacitavo A.J. 
V-bių lietuvių katalikų “Draugo” 
dienraščio, Lietuvių Rezistencinės 
Santarvės žurnalo “Santarvės”, 

Dešiniųjų grupės — Lietuvių 
Fronto “Į laisvę” žurnalo recenzijų 
ištraukas).

Kaip gi iš tikrųjų knyga ver- i 
tintina?

Literatūriniu požiūriu ji priskir- i 
tina prie taip vad. memuarinio 
žanro. Tas žanras apibūdinamas i 
kaip vidurys tarp dienoraščio ir 
autobiografijos. Nuo autobiogra- ] 
fijos jis skiriasi tuo, kad asmuo i 
rašąs memuarus, paprastai, apra- 1 
šo ne savo gyvenimą, bet jo lai
kotarpio ryškias asmenybes arba 
jo akyvaizdoje vykusius visuotinės ; 
reikšmės faktus, duoda jų verti- 1 
nimus, sudaro epochinį vaizdą. Iš 
tokių aprašymų nejučiomis kyla 
rašėjo vaidmuo, jo patirtis, jo 
reikšmė aprašomuose įvykiuose* 
Paprastai memuarų rašė jais yra 
žymios asmenybės ir aprašomuose 
įvykiuose yra autoritetais skaity- ( 
tojui. Todėl, kai mes skaitome at
siminimus tokių mūsų tautos vy- 

<rų, kaip prezidento dr. K. Gri
nius, ar prof. Mykolas Biržiška, 
mes matome juos nuo pat mažens 
augusius ir brendusius tokioje 
dvasinėje aplinkoje, ir ėjusius to
kia linkme, kuri iškėlė juos į mū
sų tautos viršūnes. Jų atsimini
mai, kartais, aprašą asmeniškus 
įvykius, visuomet susiejami su is
torijos vyksmu, tautinių reikalų 
raida.

Kaip šiuo atveju yra su gen. 
Raštikio atsiminimais?

Jo visas gyvenimas iki 1934 m. 
vyko nutolęs nuo mūsų tautinių, 
visuomeninių, kultūrinių ir politi
nių reikalų bei įvykių. Jo vaikystė, 
jaunystė ir didelė dalis brandaus 
amžiaus, yra mums visai nereikš
minga ir neįdomi: tai tūkstančių 
mūsų jaunuolių ordinarinis gyve
nimas. Reikėjo būti labai drąsiam 
per 200 psl. rašyti apie save. Už
tektų jo autobiografijos žinių ke
lių puslapių santraukos, tai su

teiktų knygai daugiau svorio. Ant
ra vertus, per visą knygą ryški
namas jo asmuo, faktinai aprašo
mas jis pats, o prie jo figūros, lyg 
prabėgomis, prikergiami faktai. 
Reikia pripažinti, Raštikis buvo 
darbštus, sumanus ir gabus kari
ninkas — tai ii? viskas. Tokių mes 
turėjome daugiau, netgi vyresnių 
laipsniu ir amžiumi, o taip pat su 
augštu autoritetu kariuomenėje. 
Ne vieno jų veik visas gyvenimas 
buvo susijęs su lietuvišku judėji
mu ir pašvęstas tautos darbui, ko 
labai stokoja Raštikiui. Labai ne
malonu skaitant, kai nuolat ryški
namas jo asmuo, o jau visai kok
tu darosi, kai jis, tuo metu jaunas 
karininkas, nuolat kalba “mano 
pulkas”, “mano kariuomenė”, “pa
lydėjau savo kariuomenę” (psl. 
638, Žygis į Vilnių). Kai dekanas 
Mironas siūlė jam krašto apsau
gos ministerio postą, Raštikis jam 
siūęs kitų karininkų kandidatū
ras, aiškindamas, kad jam užė
mus šį postą bus neįmanoma rasti 
tinkamo kariuomenės vado. Užtai 
jis pats pasiėmęs laikinai eiti 
krašto aps. ministerio pareigas, 
pasiliko ir kariuomenės vadu. Ar 
neatrodo, kad tai gan užgauli mū
sų augštesniems karininkams ates
tacija, o gal per didelis savo as
mens garbinimas?

Vertinant gen. Raštikio knygą, 
galima kalbėti tik apie tai, ką jis 
naudingo padarė kariuomenės pa
žangai. čia jo pasidarbuota gerai 
įr labai daug. Jam būnant kariuo-

nė rami, nes tai daroma kariuo
menei.

Taip, Raštikis mylėjo kariuo
menę Ir vertino tuos, kurie padė
jo jam kariuomenę stiprinti.

Jo knygoje daug nereikalingo 
balasto, tačiau pasigendama dvie
jų svarbių dalykų: I. Kokia buvo 
mūsų kariuomenės auklėjamoji 
reikšmė, ką davė karinė tarnyba 
jaunam vyrui, atėjusiam Iš žalio
jo kaimo ar miesto ir 2. Mūsų‘ 
kariuomenės demobilizacija 1939 

m., kai rusai įsiveržę į Lenkiją ir 
lenkus stumdami artinosi prie 
Lietuvos sienų.

Pirmuoju klausimu, tiesa, yra 
atskiras straipsnis, pavadintas 
“Moralinių ginklų stiprinimas 
(Psl. 369-370). Bet ir čia autorius 
daugiau paryškina, ką jis padarė 
karinės spaudos patobulinimui, bet 
nieko nepasako, kokios įtakos ši
tai turėjo pačiai kariuomenei. 
Antruoju kluasimu jis nupasakoja 
aplinkybes, vertusias vykdyti mo
bilizaciją ir kaip ji buvo praves
ta, bet apie demobilizaciją, jos iš
davas į tolimesnius įvykius — nė 
žodelio.

Baigdamas paskaitą L. Karvelis 
pabrėžė, kad jis neturėjęs tikslo 
nagrinėti tiesioginiai knygos turi
nio, o tenorėjęs duoti tik jos ap
žvalgą ir tam tikrą vertinimo kri
terijų jau skaičiusiems ar pasi
rengusiems knygą skaityti.

Knyga būtų daug laimėjusi, jei 
autorius būtų pasitaręs su geru 
žurnalistu ar rašytoju. Jų redak
cijoje knyga tikrai būtų išėjusi 
per pusę plonesnė, bet dvigubai 
vertingesnė. Pats autorius savo 
knygą vadina “raportu mano mie
lai tautai”. Gal ją taip ir reiktų 
vertinti. Ateity ji sumaniam ra
šytojui patarnaus autentišku šal
tiniu kaikuriems praeities faktams 
apibudinti.

Po E. Kepalaitės Koncerto
Retas mūsų menininkas bando 

išeiti į “plačiuosius vandenis”. Gal 
vienas kitas dailininkas ir, did
žiuliam nedateklyje mūsų moterų, 
Elena Kepalaitė. Malonu žiūrėti į 
energiją, su kuria individualistė 
šokėja visu savo sugebėjimu ban
do atidaryti sunkias meninio in
ternacionalo duris. Ir ji ne pirmo
ji, šaukianti ir įrodanti, kad mūsų 
sustingimas nacijoje, kartojimas 

dievdirbių, audėjų ir kaimo ritmi
kos niešves kūrėjo į minėtus “van
denis”. Liaudies turtas gali būti 
tik medžiaga, kurią suasmeninęs 
kūrėjas išeina su nuosavu turiniu 
ir forma, sugebančiais kalbėti į 
kiekvieną.

Dar daugiau. — Kepalaitės ne- 
bepatenkina matematiškai tikslios 
klasinio baleto formos. Kreipdama 
dėmesį į šios dienos žmogaus sie- 

■ lą, ji taria, kad žmogus “supa
prastėjo”, kad savęs išreiškimo 
būdai tapo sintetiškesni, supran
tamesni ir atviresni. Dėlto, su
prantama, dingo ne vieno pasiges
ti šuoliai, rankų linijose nebuvo 
to saldaus vilnijimo, o pats kūnas 
dažnai akcentavosi aiškiu 
cato.

Būtų perilga kalbėti apie 
kirus šokius, nes kiekvienas 
savyje yra išbaigtas (ar mažiau-

sta-

pas
te

sia, stengiasi, kad toks būtų) kū
rinys. Pasakytina tik, kad abst
rakčia tematika šokiai buvo sun
kiau prieinami žiūrovui, negu tie, 
kuriems šokėja sitlžetus ėmė iš 
kasdienio gyvenimo. Iš kitos pu
sės, pirmuose buvo jaučiama dau
giau valios, jėgos judesyje ir vei
de, kai antruose — simpatija ir 
šiluma.

E. Kepalaitė ne tik pati choreo- 
grafavo savo šokius, bet ir kostiu
mų eskizai yra jos kūryba. Pir
mieji šokiai (Lament — F. Cho- 
pin’o ir Desperation — F. Chopi- 
n’o) buvo šokami tame pačiame 
kostiume. Aišku — išraiškos šoky
je tai yra rizikinga, bet dėka šo
kėjos (ir dailininkės) kūrybinio 
pajėgumo ir sugebėjimo naudotis 
paprastomis priemonėmis, pirma
jame šokyje žiūrovas lengvai at
pažino Vienuolio Paskenduolę, o 
antrajame — Biliūno Juozapatą.

Didelių trūkumų buvo apšvieti
me. Gal tai nėra šokėjos kaltė, bet 
juodos užuolaidos scenoje, ir tik 
balta ir raudona šviesos išvirto 
monotoniškomis, kartais net žalo
jo šokio nuotaiką.

Akomponavo, Brahams’o — Rha
psodic ir F. Chopin’o — Sherzo 
solo skambino ponia Celia Rowley.

Ant. Ga*iūnas.

Pas Mus Gyvena Lietuviai
KELI ŽODŽIAI IŠ BRISBANĖS

SYDNŽJAUS
LIETUVIŲ NAMAMS ĮSIGYTI

ĮNASUS ĮMOKĖJO:

50 sv. P. Mikalauskas; Po 25 sv.: 
Sporto Klubas “Kovas” (anksčiau 
100 sv.), Vizbaras Jonas (anks
čiau 50 sv.); Po 10 sv.: Adomė
nas Adolfas, Stelmokaitis B. (an
ksčiau 5 sv.) Jaudegis Juozas, K. 
Želvys Po 5 svarus: Adomėnas 
Alf., Paštenis Ant., Leverienė 
Ona, Bužinskas St. (anksčiau 5 
sv.) Doniela Povilas (anksčiau 5 
sv.), Jonas Rakauskas, 
Dambrauskienė, Simas 
(anksčiau 5 sv.), Juozas 
Bronius Kiveris, Julius

(anksčiau 5 sv.), Statkus Antanas, 
Povilas ir Sofija Ambrozos, Venc
lova Alfonsas (anksčiau 5 sv.), 

Zenkevičius J. K. Kemežys 4 sva
rus, K. Veseris 2 svarus Po 1 sv.: 
Jonas Green ir St. Narkevičius; 
J. Makarovas 1 sv. 6 šilingus 
(anksčiau 5 sv.).

Įmokėjusiems įnašus Sydnėjaus 
Liet. Namų Taryba nuoširdžiai 
dėkoja.

Sydnėjau* Liet. Namų Taryba.

Marija 
Narušis 
Sirutis, 

Veteikis

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Geri), p. Redaktoriau,
Lietuvių namų reikalu leiskite 

ir man tarti pora žodžių.
Plačiai pasklidę Sydnėjaus mies

to Ir priemiesčiuose prisistatėme 
daug namų. Tai vis fibrinukai ir 
mūrinukai, arba mediniai maži 
namai šeimos reikalams. Dabar 
jau einame prie bendruomeninių 
namų įsigijimo, einame palengva, 
bet vistiek einame. Sydnėjaus 
Liet. Namų Taryba skelbia turin
ti veik 4500 svarų bankuose; 
Bankstowno lietuviai statosi mū
rinę salę ant seniau įsigyto skly
po.

Sydnėjaus Liet. Namų Taryba 
buvo užpirkusi namus, bet, sako, 
ssąlygos pasikeitė ir pirkinys iš
slydo iš rankų. O aš sakau — ge
rai, kad išslydo. Juk tokie užkam
piai, kaip Aleksandrija ar Redfer- 
nas, mums ir netinka. Ir, netinka 
visais atžvilgiais — tai nuo seno 
pagarsėję, kaip prasto vardo prie
miesčiai, vadinami “slamais”, ku
riuose sutemus ne kiekvienas 

drąsiai vaikšto.
Tad dar kartoju, labai 

kad šis pirkinys “išslydo”!
Kas dabar daryti? Nagi 

j ieškoti kitų namų, reikia 
tis kitos vietos, žiūrėkime
bei į akis: ar mes galime tikėtis 
surinksią tiek pinigų, kad įsteng
tume nupirkti namus ar sklypą 
miesto centre, . geresniame (ne 
pačiame geriausiame) rajone? 
Mano apskaičiavimu mes tokios 
sumos nepajėgsime sudėti, nes 
reikėtų surinkti ne kelis ar kelio
lika, bet keliasdešimt tūkstančių 
svarų, norint tinkamą objektą 
Sydnėjaus centre nupirkti. O 
pirkti namą dar neviskas — 
kės jį ir išlaikyti, mokesčius 
turto vertės mokėti. Reikės
trauktą paskolą grąžinti, mokėti 
augštus procentus už paskolą ir 
t.t. Nedarykime todėl klaidos — j 
nešokime augščiau, negu galime 
iššokti. Tad ir siūlau rimtai apsi
galvoti, pasvarstyti ir, užmiršus 
asmenines ambicijas, žiūrėti ben
dro reikalo. Mano konkretus siū
lymas būtų šitoks: įsigykime na
mus ten, kur daugiausiai mūsiš
kių gyvena, kur namus galėsime 
pelningai eksploatuoti ir patys 
jais daugiausiai pasinaudoti. Šiuo 
atvėju, išeidamas iš praktiškų su-

metimų, pasisakyčiau už jungimą
si su Bankstdwno lietuviškųjų na
mų statytojais, kur jau salės sie
nos veik iki stogo iškilo. Su Syd
nėjaus Liet N. Tarybos kapitalu 
būtų įmanoma nupirkti šalia esan
tį sklypą ir per trumpą laiką už
baigti pradėtus salės statybos dar
bus. Įsigijus dar vieną sklypą, 
vietos pakaktų ir sporto aikštei, 
ir mokyklos žaidimų aikštei, ir 
būtų galima įrengti gražų sodelį, 
kur vasaros metu visiems būtų 
jauku ir malonu draugėj praleisti 
laisvas popietes.

Šia proga kviečiu tautiečius nu
vykti į Bankstovvną pažiūrėti vyk
domų darbų.

Liet. Veteranų
Sydnėjaus

N. Cininas.

S-gos “Ramovės”
Sk. Pirmininkas.

Gerb. p. Redaktoriau,

gerai,

reikia 
dairy- 
realy-

Malonu buvo skaityti 
Pastogės” Nr. 21 apie veiklų Maž. 
Liet. Bičiulių D-jos Sydnėjaus 
skyrių ir jo piniginę paramą rei
kalingiesiems, bet manau, kad ne 
tiesa, jog tai būtų, kaip korespon
dentas rašo, “vienintelė lietuviška 
organizacija, kuri visas sutelktas 
lėšas tuojaus tiksliai paskirsto pa
ramos reikalingiems”. Argi kitos 
visos: Bendruomenės v-bos, Liet. 
Kultūr. Fondo skyriai, spurto or
ganizacijos arba kiti sambūriai, pa
skirsto savo lėšas netiksliai, pa
ramos nereikalingiems, ar sau pa
silaiko?

“Mūsų

nu- 
rei- 
nuo' 
už-

A. S-y*.

Spaudos Balius
SIDNĖJUJE

Tradicinis “Mūsų Pastogė*” 
spaudos balius 

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

dienis.
Vieta: ten pat, kur ir pernai — 

Cabramattos miestu savivaldybės 
naujoji salė.

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

Kaip kas begalvotų apie saulė
tosios Brisbanės lietuviškąją šei- 1 
mą, bet mes šiaudais dar neapsi- - 
kasėme ir nesiruošiame miegui. O 
taip pat nesame “pavergti” nei ■ 
tautininkų, nei inžinierių beigi ki

tokių “partelcų”. Pas mus gyver 
na žmonės lietuviai, taigi vargšai 
naujakuriai, tokie tad susirinkę ir ' 
išrinko tokius pat vargšus, kurie 
tokiems pat vargšams ir tebevarg- 
šauja. Kaipo tokie negalime pasi
girti dideliais darbais ir neturi- < 
me kuo didžiuotis.

Nėra tarp mūsų nei garsių ar
tistų, nei solistų, anei kitokio ran
go garsenybių. Vienas kitas rasis 
su diplęmu, kitas su pusdiplomiu, 
o šiaip tai vis ramios vargo pelės.

Turime nuoširdų muzikos mylė
toją Pr. Budrį, kuris, reikalo ir 
mūsų visų verčiamas, mankština 
vyrų chorelį ir, žiūrėk, jei kada 
pasirodo — pasirodo visai šauniai. 
Atsidurtume didelėj bėdoj, jei Pr. 
Budrio kada nustotume.

Atgaivintoji vargo mokyklėlė 
dirba. Jos žinioje (ir visai nemo
kamai) yra p.p. Ivinskiu garažė
lis. Jokių sąlygų jo savininkai ne
stato, išskyrus tai, kad kiekvieną 
savaitgalį garažėlyje lietuviukai 
lietuviškai skaityti ir rašyti būtų 
mokomi. O šituo sąžiningai rūpi
nasi N. Stelmokienė (prieš ją len
kiame savo galvas), kuri taip pat 
jokių sąlygų nestato, tik kurią die
ną ima ir pasiguodžia: “Turėjo 
būti 16 (vaikučių mokykloje), atė
jo tik 12. Dar tėvus paraginki
te. .. ”

šia proga tad ir klausiu: Tėvai, 
tėvai, kur jūsų vaikai, ką jie vei
kia, kada kiti lietuviai vaikai sa- 
von mokyklėlėn renkasi?!

Tad siųskime vaikus į Ivinskiu 
garažėlį, atiduokime juos bent ke- 

■ letui valandų mokytojos N. Stel- 
mokienės motiniškai globai.

Atsarginė “liktarna” p. Vilki
nąs, trečiametis apylinkės valdy
bos piniginio seifo durininkas, 
kietas ir vis nepatenkintas — mo
kesčiai, esą, silpnai plaukia.

Mūsų skautų suruoštame pui
kiame Motinos dienos minėjime 
motinos garbei himną atgiedojo 

stud. Sakalauskas. Sakau atgiedo
jo, nes jo paskaita ir buvo ištisas 
himnas motinai gimdytojai. Kad 
šitą paskaitininką pamatėme ir 

išgirdome — nuopelnas skautų va
dovo — tuntininko P. Stelmoko, 
to kuklaus, bet uolaus skautybės 
idealų sekėjo, puoselėtojo bei sklei
dėjo.

Stud. Sakalauskas pasižadėjo 
po N. Metų įsijungti į “žiburiavi
mo” darbą ’— padėti mokykloje N. 
Stelmokienei.

Turime ir daugiau studentų, be-

ne septynius, bet apie akademi
kus man prasčiokui nedera rašyti 
— tegul jie patys apie save.

Turime apie tuziną gimnazistų 
-čių ir gerą būrį “liaudininkų” — 
pradžios mokyklos mokinių.

Nuosavos salės neturime ir, 
Dievas žino, ar kada turėsime. 
Tad esame kampininkai pas kitus.

Gegužio 26 d. mus aplankė kųn. 
S. Gaidelis, lietuvis kunigas iš 
Sydnėjaus. Jis pašventino ben
druomenės parapinę vėliavą, dedi
kuotą Vilniaus Aušros Vartų Ma
rijos garbei, kurią augštai iškėlę 
nešime bažnytinėse procesijose.

Kada nors vėl atsiliepsime, o 
dabar nuleldžiame uždangą.

Korindas Povels.

COSMOS 
Trading Co.

Sav. A. Vaitiekūnas
SIUNČIAME Į LIETUVĄ BEI 
RUSIJĄ 
KUOTUS 
Siuntinius 
pristatyti 
mą atliekame patys.
Jū*ų supirktų prekių siuntinio svo
ris padidintas iki 22 lb». Persiun
timo išlaidos tos pačios.

APMUITUOJAME 
vietoje ir pilnai

JŪSŲ PAČIŲ SUPA- 
SIUNTINHJS.
prašau prisiųsti arba 
mūsų adresu. Įpakavu

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

METRAŠTIS

Prie siuntinio nebūtina pridėti 
prekių kainų kvitus. 

ADRESATAS GAUNA 
siuntinį per 2š — 3 mėnesius 

nieko neprimokėdamas.
Laukiame Jūsų 
kuriuo laiku 

2 SCHOFIELD 
VIC. (važiuoti
Essendon tramvajum, iki 44 su
stojimo Glass St.).«

Taip pat:
300 Little Collins St., Melbourne 

Vai.:' 
9 ry-

*u siuntiniai* bet 
ir savaitgaliai*: 

ST., ESSENDON, 
ii Elizabeth St.,

ALB Krašto Valdybos leidiža- 
mas Australijos lietuvių metraštis 
tikimasi atspausti dar šiemet.

Užsiprenumeruojant iš kalno 
kaštuoja tik £ 1.10.0. Paskirais 
numeriais perkant kaštuos £ 2.0.0. 
Prenumerata siunčiama (pažymint 
“Metraščiui”) šiuo adresu: Kraš
to Valdyba, Box 4558, G.P.O., 
Sydney, N.S.W.

C. 1. Tek: Central 1270.
11 ryto — 6 vakaro, šeštad. 
to — 1 p.p.

Sekantis laivas išplaukia
1 d. Siuntiniai išsiųsti šiuo laivu 
pasieks adresatą spalio pradžioje.

liepos

SKYRIAI 
SYDNEJUJE:

Prašome!
Gerb. “Mūsų Pastogės” skaity- 

nedelsti 
už 1957

tojai maloniai prašomi 
susimokėti prenumeratą 
metus.

Prenumeratos pinigus siųsti:

‘MOSŲ PASTOGĖ”, 
BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.

Administracija.

1. A. MAURAGIS
Crinan St., Hurlstone Park,18

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
“RŪTA” Delicatessen, 92 Broom
field St., Cabramatta, N.S.W. Tel. 
UB 3498. Vai.: 7 ryto — 7 vaka
ro, kiekvieną dieną.

THE IMPERIAL
KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS74 LURLINE STREET,

Tel: Katoomba 523.

Savininkas Ed. Valevičius.

Tarifas

Del

Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau
sioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna
vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping 
Centre, Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių.

įskaitant butą, maistą ir patarnavimą £ 6.15 savaitei. 
Vaikams nuolaida.

smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.
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Iškarpos

VIESAS PAREIŠKIMAS

Esu nustebinta tilpusią “Mūsų 
Pastogėje” (Nr. 4), Bankstowno 
Lietuvių Namų Tarybos padėka 
ponui S. Paulauskui, kaipo buv. 
Sydnėjaus lietuvių Teatro Mėgė-

Prieš kurį laikų, “Tėviškės Ai
dams” paskelbus savo katekizmų, 
drįsau atkreipti dėmesį į pralei-
dimus ir esmines klaidas. Maniau, 
kad ano katekizmo skelbėjai, jei
gu ir nepadėkos man, tai bent pa
darys korektūras ir paskelbs pa
pildymus bei pataisymus. Deja, iš
ėjo kitaip — tas laikraštis parei
kalavo, kad ir “M.P.” paskelbtų 
šavųjį katekizmų. Gi reikalavimas 
taip suredaguotas, jog aiškiai ma
tyti, lead “T.A.” katekizmo kūrė
jas yra smarkokai pyktelėjęs, kam 
aš plunksna bakstelėjau į jo pa
klydimus.

Nežinau, ar “M.P.” kada leis-i 
katekizmų, bet už nurodymą klai- Į 

'dų pykti nereiktų. Neprisipažini
mas prie aiškių ir esminių pakly- 
djmų, yra puikybės požymis gi už 
puikybės nuodėmę net aniuolai 
buvo pako roti...

•
Šnekant apie paklaidas dera 

atitaisyti dar vienų, ir vėl aiškiai 
per redaktoriaus neapsižiūrėjimų 
įsibrovusių į “T.A.” Nr. 21(66), 

kur pirmame puslapyje paskelbtas 
mirusiu Lietuvos konsulas Ameri
koje. Kiek man žinoma (ir tai yra 
visai tikra!), minimas konsulas 
tebėra gyvas ir sveikas, gyvena 
Čikagoje ir sėkmingai tebeina sa
vo pareigas, kaip nepriklausomos 
mūsų tėvynės reprezentantas.

Pykši ar ne, Gerb. Redaktoriau, 
bet pro šitokias klaidas negaliu 
praeiti tylomis.

/ •
Sekmadienio popietė. Į Sydnė

jaus estų namus įžengia augstas, 
šviesiaplaukis, amerikinėj karo 
laivyno uniformoj vyras. Apžvel- . 
gia pietaujančių ir alų gurkšno
jančių publikų, prieina prie pirmo
jo staliuko ir, galvų pakreipęs, 
klausosi sėdinčiųjų pokalbio, žen
gia prie antro, stabtelia prie kito 
— klausosi. Ir taip palengvučiais 
apkeliauja veik visus valgyklos 
staliukus. Prie vieno sugaišta kiek 
ilgiau, bet kviečiamas prisėsti at
sako: “Ne, dėkui, — aš ne jūsų 
j ieškau .

Šviesiaplaukį jūrininkų lydi de
šimtys akių, o kvietusieji prie sa
vo staliuko latviai aiškiai nusivy
lę.

Jūrininkas pagaliau prieina prie 
kampe stovinčio staliuko, kur pa- 
tylučiais šnekučiuojasi 3 vyrai. 
Jis pasiklauso valandikę, plačiai 
nusišypso, trenkia delnu į stalų, ir 
garsiai, lyg visai valgyklai saky
tų, taria lietuviškai: “Ot, ir su
radau!”

Šitie 3 vyrai suglumę žiūri į 
amerikietį, dabar jau abiem ran
kom atsirėmusį jų stalo.

— Ar jūs visi 3 mokate lietu
viškai? — Klausia tas “mariu
kas”.

— žmogau, o iš kur pats moki 
lietuviškai?! — Pašoka nuo kėd
žių anie 3 vyrai.

Vyras iš jūrų atsisėda į laisvą 
kėdę ir raportuoja:

— O.K. Vadinuosi John «Novic- 
kas. Esmi iš Bostono. Į Australi
ją atplaukiau su mūsų karo lai
vais. Sydnėjuje esu keturios die
nos.

Toliau jis papasakoja, kaip tas 
visas keturias dienas po visą mies
tą jieškSjęs lietuvių, nes dar Ame
rikoje būdamas girdėjęs, kad Syd
nėjaus lietuviai turį savo namus 
ir klubų. Deja, nors ant kiekvieno 
kampo klausinėjęs, bet 'niekas 
negalėjęs nurodyti, kur yra Lithu
anians House ar club. Bet šian
dien jam pasisekę — prie centri
nės stoties taksi šoferis prisipa
žinęs, kad jis žinąs Estonians 
Club, tad ir atvežęs, sakydamas, 
kad čia gal rasis ir lietuvių.

Anie 3 australiokai lietuviai 
linguoja galvomis ir amerikiečiui 
sukaitę aiškina, kad lietuviški na
mai, kolkas, tėra tik paveiksluo
se.. .

— O.K. Svarbu, kad aš jus su
radau. Dabar galėsiu lietuviukai 
pasišnekučiuoti. Mes' Bostone vi
sada lietuviškai su mama šneku
čiuojamės. Ir su kaimynais. 
Šiur! Bostone yra daug lietuvių. 
Steituose per radijus ir televižen

•• He

jų būrelio vadovui, ir taip pat 
reiškiama padėka būrelio daly
viams, už paaukotus šiems na-
niams £ 136.1.0.

Tie pinigai buvo gauti, pasta
čius Sydnėjuje (1954 m. liepos 
mėn. 31 d.) komediją “Slidus 
pusmilionis”.

“Mūsų Pastogėje” Nr. 22 dar 
kartų minimas Sydnėjaus lietuvių 
teatro mėgėjų būrelio vardas, kai
po aukojusio Bankstowno lietuvių 
namams £ 136.1.0.

šiuo pareiškiu, kad Sydnėjaus 
lietuvių teatro mėgėjų būrelis, 
savo- posėdyje, prieš pastatant 
scenoje ‘Slidus Pusmilionis”, vien
balsiai nutarė: Visą pelną, gautų 
iš pastatymo, perduoti ne Banks
towno ar kuriemss kitiems lietu
vių namams statyti, bet skirti jį 
meno bei kultūros reikalams, šiuo 
atveju pinigai turėjo būti perduo
ti vėliau susiorganizavusiam ‘.‘At
žalos” teatrui. Be to, buvo nutar
ta, kad pelno skirstymas priklau
so tik visam būreliui, bet ne pa
skiriems asmenims. Mano žinio
mis, buvę būrelio nariai nebuvo 
net atsiklausti dėl pinigų paskyri
mo.

šitai pareikšdama, norėčiau iš
girsti paaiškinimų tų asmenų, ku
rie sauvaliai paskyrė minimą pel
nų.

• .Lieku su pagarba
Marina Osinaitė.

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

Adelaidėje
Po organizacinių ir reorganiza

cinių vargų, Adelaidės “Vyties” 
sportininkai vėl energingai kibo į 
darbą.

Mūsų krepšininkai turėjo kelis 
reikšmingus susitikimus, turėjo 
pralaimėjimų ir laimėjimų, bet 
jeigu dirbs rimtai ir nuoširdžiai, 
pasieks gražių vaisių.

Ypač gražių vilčių teikia jaunie
ji krepšininkai, šauniai atrodą, 
augaloti vyrai, turį visus duome
nis iškopti į pirmaeilių krepšinin
kų eiles. Juos treniruoja prityręs 
krepšininkas St. Urnevičius.

“Vyties” jauniai prieš “Port’ą” 
laimėjo 77:29, prieš “Cudmore 
Park” — 58:54 ir pralaimėjo dvie
jų taškų skirtumu prieš “St. Pe
ter’s”.

Jaunių II-ji, treniruojama Brov- 
čenkos, laimėjo prieš “South Ade
laide” 37:23.

Mūsų moterys pralaimėjo prieš 
“North Adelaide” moteris 29:42. 
Moterims reikia daugiau ir rim

čiau dirbti. Joms reikia ir tinkamo 
trenerio. “Vyties” jaunės težen
gia pirmuosius žingsnius, apie jas 
vėliau. (j).

Geelonge
Sydnėjaus Lietuvių Teatro Mė- “Vyties” klubas pastaruoju mė

gėjų barelio narė. tu daugiausiai dėmesio kreipia į

I
 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

★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ■it*
10% PAPIGINTAS MUITAS SIUNČIANT JŪSŲ PAČIŲ SUDARY
TUS SIUNTINIUS LIETUVON IR KITUR PER MOŠŲ FIRMĄ:

Betonia Trading Co.
99 HENRY STR., WINDSOR, MELBOURNE. TEL. WIN. (LX) 3880.

Darbo vai. kasdien 2-9 vai. vakare. Arba susitarus — visuomet. 
Imamas muitas: nuo medžiagų 40%, už gatavus drabužius 65%, ko
jines, batus, odas 65% ir t.t.

Siuntiniai išsiunčiami kas savaitę ir pasiekia adresatų per du- 
tris mėnesius. Siuntinių svoris 19 Ibs Netto.

Užsakymai ir siuntiniai priimami: paštu, telefonu arba asmeniš
kai pristačius: BETONIA TRADING CO., 99 Henry St., Windsor, 
Melbourne, arba į Firmos skyrių:

LEONAS BALTRŪNAS, 295 Hoddle St., Ab-t 
botsford, tel. JA 3284. Darbo vai. kasdien iki 8 vai. vakaro, arba iš 
anksto susitarus visuomet.

Siuntinių pristatymų garantuojame ir gavėjas neturi nieko pri
mokėti.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

lietuviškai pašneka ir padainuo
ja. Mes ten turime savo klubus, 
salūnus, mokyklas, bažnyčias ir 
visi laikomės kupetoj. Jes, aš- es
mi gimęs Bostone, bet mano tė
vai atplaukė iš Lietuvos.

Taip, tarp amerikiečio ir aus- 
traliokų toliau vyko gyvas pašne
kesys, kaip žmonės sako, kalbos 
buvo it krekeno. Buvo išgerta ir 
alaus—nors ir svetimuose namuo
se, nors ir kamputyje susigūžus 
svečias buvo gražiai pavaišintas.

Taigi, sakau, jei kada jieškosite 
Sydnėjuje lietuvių, jūs iš kitur 
atvykusieji, eikite į estų, latvių, 
ukrainiečių, maltiečių, vokiečių ar 
kitos tautybės klubų, kur, kaip 
pavyzdžiai rodo, rasite lietuvių, 
bet nejieškukite — nerasite nei 
lietuvių namų nei klubo.

Sveikinu “Mūsų Pastogės” vi
sus leidėjus ir redaktorius laik
raščio praturtėjimo ir padidėjimo 
proga, tikėdamasis, kad dabar 
Gyvenimo iškarpų skiltis galės 
būti nuolatinesnė.

JURGIS DAUBA.

šachmatus ir krepšinį. Baigus lie
tuvių namų įrengimus ir aptvar
kius aikštelę, bus geresnės sąly
gos ir stalo tenisui ir oriniui.

“Vyties” krepšininkai savo “pa
rapijoj” yra užėmę tvirtas pozici
jas ir iš jų nesiduoda išmušami, 
šiais metais “Vytis” Geelongo pir
menybėse A grupėj ir vėl užėmė 
pirmų vietų. Baigminės rungtynės 
su “Y.C.W.” buvo augšto lygio, 
ypatingai pirmas puslaikis, kur 

mūsiškiai savo staigiais prasiver- 
| žimais ir tiksliais mėtymais pa
laužė priešo atsparumų. Rungty
nes laimėjo “Vytis” 50:40 (31:14). 
Taškus pelnė: Bertašius 16, Zen
kevičius 19, Šimkus 7, Jonušas 7, 
Aukštakalnis 5, E. Lipšys ir Bre- 
neizeris po 3. Tai ketvirtosios iš 
eilės laimėtos pirmenybės, nes 
“Vytis” laimėjo 1955 m. žiemos, 
1955-6 m. vasaros, 1956 m. žie
mos ir 1956-7 m. vasaros sezonų 
pirmenybes.

“Vytis” yra laimėjusi ir prieš 
kaimynus melbourniškius. štai, š. 
m. gegužio 18 d. į Geelongą buvo 
atvykę Melbourno italai krepši
ninkai ir “Vytis” juos lengvai įvei
kė (62:35). šiose rungtynėse ypač 
geras buvo E. Lipšys.

Šiais metais prasidėjusiose žie
mos sezono pirmenybėse “Vytis” 
laimėjo pirmąsias dvejas rungty
nes prieš “Scouts" ir “East Ro
vers”.

Nuo vyrų neatsilieka ir mergi
nos. Tiesa, pirmų kartų dalyvau
damos vasaros pirmenybėse ,mū
sų krepšininkės nelaimėjo pirmos 
vietos, bet, reikia pripažinti, prieš 
“Olimpic", pirmenybių laimėtojų, 
mūsiškes lydėjo didelė nesėkmė ir 
jos pralaimėjo vieno taško skir
tumu (17:16). Vytietės dažnai su
sitinka su Melbourno “Varpo” mo
terimis ir pastaruoju metu yra 
prieš jas * laimėjusios Tikėtina, 
kad mūsų jaunos krepšininkės gra
žiai pasirodys ir sporto šventėje.

Tyliojo sporto — šachmatų mė-
gėjai, atslinkus ilgiems rudens — 
žiemos vakarams, irgi įsijungė į 
darbų. 1957 m. Geelongo miesto 
pirmenybėse, po dviejų susitikimų, 
“Vyties” šachmatininkai stovi pir
moj vietoj. Su praeitų metų meis
teriu “Shel” užbaigta lygiomis 
(2:2). žaidė i rtaškus laimėjo: A. 
Bratanavičius 1, Malinauskas 1, 
Jonušas 0, Giedrys 0. Prieš vengrų 
“Nemrod” “Vytis” laimėjo 3:1. 
(Bratanavičius 1, Jonušas 1, Gied
rys 1, Malinauskas 0).

Geelongo “Vytis” dirba, nors 
retai spaudoje pagarsinama,’ ruo
šiasi broliškai, bet kietai kovai 

VII I-joje Australijos lietuvių spor
to šventėje, kuri įvyks 1957 m. 
gruodžio mėn. Geelonge. (a).

KAD SIUNTINĖLIS GALI PASIEKTI

ADRESAI A

Per 15 Dienu?

AR ŽINOTE,

TAZAB & CO. LTD.,

22 Roland Gardens, London S.W. 7, England

RAŠYKITE LIETUVIŲ KALBA.

WWW

Visų rūšių siuntinėliams pilną informacijų, išsamius kainoraš- 
čus lietuvių kalboje gausite, parašę į didžiausių firmą

SKUBIAM REIKALUI ESANT, JŪS GALITE PASIŲSTI 

VAISTŲ SIUNTINĖLIUS ORO PAŠTU.

TOKIO PERSIUNTIMO TARIFAS YRA ŽYMIAI ATPIGĘS.

Melbourne
TARPTAUTINIS TURNYRAS
Birželio mėn. pradžioje Mel

bourne latviai suruošė eilę tarp
tautinių rungtynių. Be lietuvių 
vyrų ir moterų krepšininkų daly
vavo australų, graikų, italų ir 
latvių krepšinio rinktinės.

Pirmosios rungtynės įvyko tarp 
latvių “Rygos” ir lietuvių 
“Varpo” moterų rinktinių, žinoda
mos, kad turi kovoti prieš daug 
pajėgesnes latves, lietuvaitės iš
vystė puikų žaidimą jau pirmose 
minutėse. Pradžioje vedė nemažu 
taškų skirtumu, tačiau turėjo pa
siduoti nuovargiui ir daugiau pa
tyrimo turinčioms latvaitėms, pra- 
laimėdamos 28:17 skirtumu. “Var
pui” taškus pelnė: Rubaševičiūtė 
7, Dabšytė 6, Lazutkaitė 4.

“Varpo" vyrams teko susitikti 
su stipria australų rinktine. Abi 
rinktinės gerai išnaudojo visas 
progas ir, neatsilikdamos viena 
nuo kitos taškų santykiu, įtemptai 
kovojo dėl lemiamo taško. Antro 
puslaikio gale australai savo tiks
liais mėtymais- grąsino pergale, 
tačiau Dargis, kuris savo išvažia
vimų į P. Australiją atidėjo ir nu
mato laikinai persikelti į Snowy 
River, parodydamas augštos klasės 1 
žaidimų ir taikliai mėtydamas, pa- 
dėjo išplėšti laimėjimą. “Varpas” 
laimėjo 54^53. Taškus pelnė: Dar
gis 29, Šėkas 10, Soha 7, Kuncai- 
tis 6, Kaladė 2.

Algis.

LAIMĖJIMAI IR 
PRALAIMĖJIMAI

“Kovo” stalo tenisininkai pir
mąjį žaidynių ratą baigė be pra
laimėjimo ir antrajame rate savo 
pirmąsias rungtynes laimėjo prieš 
Table Tennis Centre II 6:0. Stalo 
tenise “Kovą” atstovauja V. Bin
kis, G. Bernotas ir R. Liniauskas.

“Kovo” vyrų krepšininkai pas
kutinėse savo rungtynėse gana 
skaudžiai pralaimėjo prieš per
nykštį meisterį — “Worriers”, su
darytą iš dmerikiečių ir australų. 
Nors pirmajam puslaiky taškų 
santykis buvo ir apylygis, bet 
prieš pabaigų koviečiai neišlaikė 
priešo smarkaus greičio ir turėjo 
pasiduoti, pralaimėdami 54:36.

Nagrinėjant žaidimo klaidas, 
“Kovo” rinktinė turėtų rimčiau 
žiūrėti į treniruočių svarbą ir 
jos metu trenerio nurodymus, nes, 
ypatingai “senosios žvaigždės", 
dažnai net nesistengia treniruot. 

I dalyvauti, rungtynių metu per 
daug greitai nuvargsta ir padaro 
eilę paprasčiausių, dažnai visas 
rungtynes nulemiančių klaidų.

VIEŠA PADĖKA
Naujai išrinktoji Adelaidės “Vy

ties” Sporto Klubo valdyba, pra
dėdama savo darbą nuoširdžiai dė
koja sportininkų vardu ALB Ade- 

’ laidės Apylinkės valdybai, už jos 
I parodytų rūpestį šiai sporto orga
nizacijai ir piniginę paramą.

Adelaidės ‘Vyties” Valdyba.

Sydnėjuje
PERSITVARKĖ “KOVO” 

FUTBOLO SEKCIJA
Sydnėjaus “Kovo” futbolininkai 

šio mėnesio pradžioje turėjo savo 
aktyviųjų žaidėjų susirinkimą, ku
rio metu, kartu su klubo pirmi
ninku V. Binkių ir vicepirmininku 
S. Juraičių buvo aptarti visi eina
mieji reikalai ir išrinkta nauja 
futbolo sekc. vadovybė. Dabarti
niu sekcijos vadovu yra V. Buro
kas, treneris S. Norvilaitis ir ko
mandos kapitonas Alg. Ruša. Fut
bolo sekcijai linkime sėkmės.

PRASIDĖJO ŠACHMATŲ 
TURNYRAS

Gegužio 26 d. prasidėjo Sydnė
jaus “Kovo" šachmatų turnyras. 
Dalyvauja geriausios Sydnėjaus 
lietuvių jėgos. Ateity, išaiškinus 
geriausius lietuvių žaidėjus, bus 
sudaryta pastovus “Kovo” šachma
tų vienetas, kuris numato sužais
ti eilę rungtynių su australų, lat
vių, estų, ukrainiečių “A” klasės 
šachmatų vienetais ir dalyvauti 
ruošiamose Sydnėjaus šachmatų 
pirmenybėse. “Kovo” šachmatų 
sekciją ir šį turnyrą labai gražiai 
ir pavyzdingai tvarko sekcijos va
dovas A. Dargužis.

ŽAIBO TURNYRAS
Sydnėjaus “Kovo” šachmatų sek

cija praneša visiems šachmatų mė
gėjams, kad š.m. liepos 28 d. nu
matoma pravesti atviras žaibo tur
nyras. Norintieji jame dalyvauti 
prašomi užsiregistruoti iki liepos 
15 d. pas sekcijos vadovą asmeniš
kai, arba laišku: A. Dargužis, 22 
Millie St., Guildford, N.S.W.

Turnyro laimėtojams bus įteik
tos dovanos.

Pajieškojimai
* Zenono Rusecko, s. Juozo, 

gim. 1929.1.6 d., gyv. Kaune, .. 
bei Prano Šimaičio, s. Prano ir 
Valerijono Gylio, s. Stasio, gim. 
1910 m., pajieško giminės iš Lie
tuvos. Rašyti: J. Taraila, 20 Ac
ton St., Worcester, Mass., U.S.A.

★ Vytautas Turą, s. Romualdo, 
gyvenęs Luebecko stovykloje, pa- 
jieškomas tėvo iš Pandėlio.

★ Elžbietos Vanagienės — Ger- 
dauskaitės, pajieško sesuo iš Tau
ragės.

★ Ados Savickienės — Silickai- 
tės, pajieško artimieji.

Visi 3 paj ieškomieji prašomi 
kreiptis: Litauisches Zentralkomi- 
tee, 17a, Weincheim a.d. Berg- 
strasse, Postfach 233, W. Germa
ny. -

★ Vaclovas Rinkevičius, atvy
kęs Australijon apie 1948 m., jis 
pats, arba žinantieji jo adresą 
prašomi pranešti: K. Ratavičius, 
1419 Springland St, Montreal 20, 
Que., Canada. Svarbios žinios iš 
Lietuvos.

★ Daina Gailevičiūtė, d. Petro^ 
j ieško savo giminaičio Juozo Žu
kausko, s. Antano. Atsiliepti šiuo

Į adresu: Juzė Šatkauskas, 22 Hun
gerford Ave., Oakville, Conn. 
U.S.A.

★ Algirdui Pakštui yra žinių 
iš Amerikos. Prašomas susisiekti 
šiuo adresu: P. Pilka, 29 West
garth St, O’Connor, Canberra, 
A.C.T.

★ ‘Antano Katinaičio pajieško 
sesuo Stasė. Kreiptis: “M.P. re- 
dakcijon.

★ Alf. Jakubėnui, s. Adomo, 
gim. 1914 m. Strūnaičiu km. 
Švenčionių apskr., yra žinių iš ar
timųjų Varšuvoje. Kreiptis “M.

P.” redakcijon.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Siuskite Siuntinius
PIGIAUSIU KELIU!

Mes esame VIENINTELĖ autorizuota agentūra Australijoje, 
galinti siųsti

SIUNTINIUS TIESIOG JŪSŲ GIMINĖMS l LIETUVĄ.

TIESIOGINIS KELIAS YRA 
GREIČIAUSIAS KELIAS.

Jūs mokate tik vienas persiuntimo išlaidas iš Australijos už į 
siuntinį Jūsų giminėms į USSR: tai kaštuoja tik £ 1.0.7 11 sva- | 
rų siuntiniui.
Supirkite prekes kur Jums patinka, pirkite ką norite ir atneš
kite (ar pasiųskite paštu) mums, pridėdami pirkimo kvitus = 
(maksimalus svoris 11 svarų).
Mes išsiunčiame Jūsų siuntinius tučtuojaus. Visus kaštus su- į 
mokate vietoje ir siuntinio gavėjas absoliučiai nieko nemoka. ;
Mes garantuojame, kad siuntinys saugiai pasieks adresatą per | 
2-3 mėnesius.
NĖ VIENAS SIUNTINYS NĖRA PRAŽUVĘS PER 11 METŲ. | 

MURRAY’S HEALTH FOOD STORES J 
91 Darlinghurst Rd., Kings Cross, Sydney, i 

TEL. FA 5195
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KŪSK PASTOGĖ
ADELAIDE BANKSTOWNAS

SYDNĖJUS
KŪRĖJŲ — SAVANORIŲ 

SUSIRINKIMAS

I kūrėjų — savanorių susirin
kimą, ivykusj š.m. birželio 1 d. 
kūrėjo sav. V. Juzėno namuose, 
susirinko velk 60% Sydnėjuje gy
venančių savanorių.

Susirinkimas, išklausęs valdy
bos bei revizijos kom. pranešimų, 
patvirtino valdybos veiklos apys
kaitą ir perrinko naują valdybą, 
kuri pasiskirstė pareigomis šiaip: 
V. Šliogeris — pirmininkas, E. 
Migevičius — sekretorius, Juozas 
Kapočius — iždininkas. J Revizi
jos kom. išrinkti S. Narušis ir 
O. Šalkauskienė.

Susirinkimas apsvarstęs <»rgani- 
zacinius reikalus, nutarė glaud

žiai bendradarbiauti su L.V. S-gos 
“Ramovės” Sydnėjaus skyriumi. 
Susirinkimas pageidavu, kad mū
sų bendruomenėje būtų vengiama 
grupinių pasidalinimų ir nesuta
rimų, o visur ir-visada pirmoj ei
lėj statoma lietuviška vienybė ir 
tautinis solidarumas.

Oficialiajai susirinkimo daliai 
pasibaigus, šeimininkai nuoširdžiai' 
pavaišino susirinkimo dalyvius. 
Vakarienės metu buvo pasidalin
ta laisvės kovų prisiminimais ir 
padainuota senų savanoriškų dai
nų. .

Buvęs.

JŪROS DIENAI PRISIMINTI

Mažosios Lietuvos Bičiulių D- 
jos Sydnėjaus skyrius ir šiemet 
ruošia — jūros dienai prisiminti 
— pajūrio vakarą, kuris įvyks lie
pos 13 d., šeštadienj, Masonic Hail, 
Banks towne.

APYLINKĖS VALDYBOS

ŠOKIŲ VAKARAS

ALB Sydnėjaus Apylinkės val
dyba birželio 8 d. suruošė šokių 
vakarą, kuris įvyko estų namų 
salėje. Vakaras pasisekė — svečių 
prisirinko per 120. Gauta pelno ir 
surinkta krūva sikspensų švietimo 
ir kultūros fondui.

Per vakarą grojo nepavargstan
ti estų kapela, buvo pravestos dvi 
vertingos loterijos, apylinkės val
dybos narių ponios už žemą kainą 
vaišino svečius karštomis dešrelė
mis bei sumuštiniais. P.p. Petro* 
niui ir Daubarui pristačius alu
čio, svečiai buvo gerai nusiteikę 
ir linksmi. Be to, svečius linksmi
no “Pupų dėdė” savo kupletais.

Vakarui baigiantis Sydnėjaus 
apylinkės valdybos pirmininkas 

inž. Vyt. Bukevičius, valdybos var
du padėkojo gausiai susirinku
siems svečiams ir ponioms, suor
ganizavusioms bei laikiusioms bu
fetą. Valdyba jai talkavusias po
nias, dirbusias prie bufeto bei lo
terijos paruošimo ir p ra ved i m o, 

apdovanojo gėlėmis.
•o.

Didž. Gerb. bičiuliui

LEONARDUI KARVELIUI, 

brangiai motinai mirus, gi
lią užuojautą reiškia

V. ir T. Skrinskai.

IŠ L.K.K. DR-JOS VEIKLOS

Sydnėjaus Liet. Kat. Kult. Drau
gija birželio 2 d. turėjo metinį su
sirinkimą. Iš Draugijos pirm. dr. 
A. Mauragio pranešimo matyti, 

kad nors d-jos nariai dirbo savait
galio mokyklose, ateitininkų ir 
kitose organizacijose bei prie lie
tuviškų namų statybos, atlikta ir 
daug kitų darbų — darbelių.

Praeitos kadencijos valdyba tu
rėjo 12 posėdžių. Prisidėta prie 
“Dainos” choro krikšto (nupirk
tas albumas), Dulwich Hill su
ruoštas religinis koncertas, su 
Cabramattos Apylinkės valdyba 
suorganizuota išvyka į M i narnar- 
n»s krioklius, sporto šventėj mo
terų krepšinio laimėtojoms įteik
ta pereinamoji taurė, 1.12.56 su
ruošta Dulwich Hill parapijos sa
lėje A. Mauragio paskaita, daly
vauta Liet Kat. Federacijos suva
žiavimo organizavime (27.12.56) 
Sydnėjuje, parūpinant nakvynes 

bei patalpas, 10.3.57 suruošta šv. 
Kazimiero minėjimas, prisidėta 
prie klieriko P. Martuzo kelionės 
į Romą (Sv. Kazimiero kolegijon) 
kelionės išlaidoms lėšų telkimo ir 
išvykstančiajam suruoštas atsis

veikinimas.
Draugijos organizuoto Australi

jos Lietuvių Spaudos Archyvo ve
dėjas Br. Žalys padarė pranešimą 
apie archyvo veiklą ir paragino 
narius aktyviau prisidėti prie šio 
darbo.

Po draugijos Inžd. J. Bernatavi 
čiaus ir rev. kom. pranešimų, buv. 
valdybai sutinkant, ji palikta ant
rai kadencija, tik vieton pasitrau
kusio parengimų vadovo Alg. Bu
činsko, pririnti 2 kandidatai. Da
bar valdybą sudaro: A. Mauragis 
— pirm., kun. P. Butkus — dva
sios vadas, K. Kavaliauskas — 
vicepirm., A. Nica jus — sekreto
rius, J. Bernatavičius — iždinin
kas. Kandidatai: Abramas ir Pū
kas. Revizijos komisija: Lingė, A. 
Bučinskas ir L. Žalienė. Draugija 
turi apie 45 narius.

Klausimuose ir sumanymuose 
buvo iškelti Australijos Liet Spau
dos Archyvo ir kooperatinės kre
dito draugijos reikalai, bet trūks
tant laiko, jie palikti ateityje 
diskutuotinų klausimų sąraše.

Uždarydamas susirinkimą kun. 
P Butkus pasidžiaugė draugijos 

gražia kultūrine veikla bei faktu, 
kad gražiai sugyvenama su visais 
kitais, apsieinama be “tarpusavio 
karų”.

B.2.

NEWCASTLIS
VAJUS VOKIETIJOJ 

PASMUKUSIEMS LIETUVIAMS 
PAREMTI

Ir šiais metais, visą birželio 
mėn., vykdomas vajus Vokietijoj 
esantiems lietuviams seneliams bei 
ligoniams sušelpti. Aukojama' dai
ktais (drabužiai, avalynė) ir pini
gais.

Aukos priimamos prieš pamal
das ir po pamaldų prie B road- 
medow bažnyčios. Jei kas negalė
tų savo aukos pristatyti prie baž
nyčios, praneša B. Liūgai (21 Hen
son Ave., Mayfield East), kuris 
atvyks j namus paimti paruoštus 
daiktus ir pinigus. Surinkti daik
tai ir pinigai bus išsiųsti dar šio 
mėn. gale, arba liepos pradžioj.

B. Liūgą.

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

Protestantų salėje Bankstowne rengta linksmą

ŠOKIU VAKAR A. 
c <

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

ALB BANKSTOWNO APYLINKES 
VALDYBA.

MMAMMMM/WMAAMMMPMWWVVWUVWVWWVVWW

MELBOURNAS
DVIEJŲ CHORŲ KONCERTAS

Birželio 9 d. Melbourne Lietu
vių Dainos Sambūris suruošė tik
rai įspūdingą koncertą, kuriame 
pirmą kartą scenoje pasirodė ir 
nesenai susiorganizavęs Melbour
ne jaunimo choras. Jis padaina
vo Banaičio Bėk žirgeli, Nauja
lio — Gieda gaideliai ir J. Tallat 
— Kelpšos — Eisiu į girelę. Jau
nimo chorui dirigavo Petras Mor
kūnas.

Melboumo Lietuvių Dainos Sam
būris, tačiau, tebuvo tik priglau
dęs po savo sparnu jaunuosius 
dainos puoselėtojus — jo tad ir 
buvo šis koncertas, kuriame pasi
rodė, ir labai šauniai, sambūrie- 
čių vyrų, moterų ir mišrūs cho
rai, padainavę per 20 dainų, čia 
skambėjo St. Šimkaus, A. Aleksio, 
Banaičio, J. Naujalio, J. Jacins- 
ko, J. Žilevičiaus, J. švedo, Bud- 
riūno, Kuprevičiaus, Paulausko, 
St. Sodeikos, A. Pociaus, J.G. ir 
kitų kom. sukurtos bei harmoni
zuotos liaudies dainos. Iš svetim
taučių kompozitorių tebuvo Mo
zart*» Miegok karalaite (žodžiai 
J. Dagio) ir J. Offenbacho (žod
žiai P. Rūtenio).

Dirigentas Albertas čelna. Pra
nešėja Alena Karazijienė. Irena 
Zableckytė pianinu palydėjo cho
ru dainas ir solu išpildė Schuber- 
to Impromptu bei Karl Reber Pri
siminimus.

Koncertas buvo daugiau negu 
malonus pragiedrulys pilkoje Mel
boumo kasdienybėje — tai tikra 
šventė, kokių labai laukiama ir 
kokių labai reikia.

NAUJOVĖ SCENOJE
Pranešėjo vaidmuo scenoje kon

certinės programos mėtų nėra 
jau toks labai įprastas. Toks pra
nešėjas yra visai natūralu šiupi- 
ninri programai ir apskritai leng
vajam scenos žanrui.

Melboumo choro koncertams ir 
olimpiados proga ir dabar birže
lio 9 d. labai sėkmingai talkavo 
praešėjos rolėje Alena Kara
zijienė. Su ja choro kon
certai mišriai mūsų publikai tik
rai darosi patrauklesni — daina 
sujungiama su žodžiu, ir gaunasi 
maloni naujovė, kuriai dar ir var
do nelengva surasti. A Karazi
jienė šitoje naujovėje viena ryš
kiausių dalyvių — kūrėja Ir vai- 
dylė kartu. Tik jos gili dvasinė 
kultūra leidžia jai pasireikšti taip, 
kad ir neperdaug ir visos įtarpos 
tinkamos ir vietoje. Žinoma, rei
kia ir didelio apdairumo, nes pa
slysti labai lengva. Reikia prisi
minti, kad pranešėjo niekas neko
reguoja.

STUDENTŲ VAKARAS
Gražioje Branswick miesto sa

vivaldybės salėje birželio 7 d. vy
ko studentų pobūvis — balius. Į 
pobūvį susirinko gražus būrys 
jaunimo ir kelios dešimtys vyres
niųjų studentų bičiulių. Nuotai
ka buvo tkrai gera. Salėje šeimi
ninkavo studentų pirmininkas Al
girdas Žilinskas.

Trumpa studentiška programa 
paįvairino pobūvį: pavaizduota 
buvo parodijuota paskaita. Geras 
buvo įžangininkas Arūnas Stau
gaitis ir profesorių vaizdavęs 
Jurgis Mikalajūnas. Ko
ketę studentę vykusiai pavaizda
vo Rūta Laisvėnaitė. Be
nediktino bonka, pirmasis laimi
kis, atiteko 7-tam stalui, prie ku
rio sėdėjo p.p. Kauna!, Dūdėnai, 
Pečiukaitienė, Reimerienė, Balčiū
nas, Pankevičius, Janulaitis.

Grojo skambus orkestras, salė 
buvo apypilnė. J pobūvį atsilankė 
“Tėviškės Aidų” redaktorius dr. 
kun. P. Bačinskas. Svečius vaiši
no Socialinės Globos ponios, vado
vaujant jų pirmininkei p. Nagule- 
vičienei.

- • Svetys.

GRIŽO Iš AMERIKOS

Beveik prieš dvejus metus ad«*- 
laidiškiai lietuviai atsisveikino su 
veiklia visuomenininke, aktyvia 
šios apylinkės Moterų Sekcijos 
darbuotoja N. Vamauskiene, iš

vykstančia pas savo dukrą Į Ame
riką.

Praeitą savaitę N. Vamauskienė 
grįžo atgal į Australiją ir apsi-l 
gyveno Adelaidėje, kur tebegyve
na Jos antrosios duktės šeima.

N. Varnauskienė apkeliavo di
delę dalį Amerikos, susipažino su 
tenykščių lietuvių gyvenimu ir 
priėjo išvados, kad jai geriau pa
tinka saulėtoji Adelaidė.

DAIL. L. ŽYGO PARODA

Birželio 18 d. atidaroma dail. 
Leono žygo tapybos paroda. Ji 
vyksta The Royal Society of Arts 
Gallery instituto namuose, North 
Terrace. Paroda atidaryta kas
dien, išskyrus sekmadienį, nuo 10 
iki 5 vai. p.p. Uždarymas birže
lio 29 d.

IŠVYKO I SCIENTOLOGŲ 
KONGRESĄ

V. Morkys išvyko į scientologų 
kongresą Sydnėjun. Kongresas 
prasidėjo birželio 14 d. ir truko 3 
dienas. Jame dalyvavo scientolo- 
gai iš visos Australijos. V. Mor
kys šiame kongrese buvo vienin
telis lietuvis.

Sydnėjuje
Z

TEBEVYKSTA VAJUS 
VOKIETIJOS LIETUVIAMS 

SUŠELPTI

Ir šiais metais, visą birželio mė
nesį, Sydnėjuje vykdomas vajus 
Vokietijoje esantiems lietuviams 
paremti.

Vajų organizuoja Sydnėjaus 
lietuvių “Caritas”, talkininkau
jant ALB Sydnėjaus Apylinkės 
valdybai ir Soc. Globos moterų 
draugijai.

Sekmadieniais aukas Camper- 
downe prieš pamaldas priima inž. 
A. Adomėnas, J. Bemotavičius ir 
A. Ničajus. Aukotojų patogumui 
Soc. globos moterų draugijos na
rės priima aukas Parramattojv 
(p. O. Osinienė, 24 Pitt St., tel. 
YL 9153) ir Bankstowne S. Dry- 
žienė, (139 Chapel Road, tel. 
UY 2801.)

Dėl didesniu aukojamų daiktų 
kiekio ar kitų priežasčių negalint 
juos pristatyti nurodytais adre
sais, malonėkite pranešti telefonu 
ir aukos bus paimtos iš namų.

Aukojama: drabužiai avalynė ir 
pinigai.

LIET. NAMAMS PINIGŲ 
RINKIMO VAJUS

Bankstowno L. Namų statybai 
vykdyti šio mėn. 8-9 dienomis pra
dėtas vajus davė keletą šimtų 
svarų, kas įgalina baigti sienų 

statybą. Galutiniai vajaus daviniai 
dar nesuvesti, bet manoma, jog 
dalis pinigų atliks ir stogui Pi
nigų rinkimo vajus bus tęsiamas 
ir toliau kiekvieną savaitgalį, kol 
bus išrinkti pasižadėjimai Dalis 

pasižadėjusių Jau įmokėjo po £ 50, 
bet yra ir tokių, kurie savo įmo
kė j imus vos pradėjo.

Bankstowno L. Namų rėmėjai 
prašomi kiekvieną savaitę atidėti 
tam tikrą pinigų sumą, kad grei
čiau ištesėtume pažadus, ir kad 
darbas nesustotų.

Netrukus užsakysime stogo rė
mus ir, pasitikėdami mūsų rėmė
jais, liepos mėnesį manome užden
gti.

Vykdant šį vajų, pirmą kartą 
buvo aplankyti ir St. Marys lietu
viai. Jie mielai prisidėjo prie 
Bankstowno L. Namų statybos, ir 
pasižadėjo remti ateityje. St. Ma
rys lietuviams atstovauti numaty
ti: p.p. Hopienė, Naujokas ir 
Slivinskas.

Cabramattos apyl. lietuviai jau 
nuo anksčiau remia Bankstowno 
L.N. statybą.

XX X

šio mėn. 23 d., sekmadienį, 4 
vai. p.p. Bankstowne, Mai. CapiVd 
salėje rengiamas Bankstowno L. 
Namų narių, rėmėjų ir prijau
čiančių artimesnio susipažinimo 
pobūvis, šeimyniškoj nuotaikoj, 
skambant lietuviškai plokštelių 
muzikai, užkandžiaudami ir prie 
stiklo alaus, kiekvienas turės pro
gos pareikšti savo nuomones ir 
pageidavimus dėl ateities darbų. 
Ypač iš tolimesnių vietovių ir at
skirai gyveną lietuviai, nors ir ne- 
prisidėję, maloniai kviečiami tą 
dieną atvykti anksčiau, apžiūrėti 
East Terrace g-vėj vykdomą sta
tybą ir dalyvauti pobūvyje.

ALB Krašto Valdyba, apylin
kės, organizacijos, mokyklos ir 
sambūriai maloniai kviečiami at
siųsti savo atstovus.

Bankstowno L. Namą Valdyba.

Parduodamas namas
Parduodamas naujas mūrinis, 

modemiškai įrengtas, trijų mie
gamųjų, erdvus, 10 pėdų augš- 
čio, did. langais namas. Laisvas 
užėmimui. Garažas su namu. Iki 
tram. (į miesto centrą) 0,5 min. 
Apžiūrėti ir smulkesnės informa
cijos vietoje.

J. Leinartas.
10 Cameron St., North Essendon, 

Vic. W 6.

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

Spaudos Baliu Melbourne
BALIUS ĮVYKS Š.M. LIEPOS 5 D.

RICHMOND TOWN HALL.
Puiki kapela gros šokiams. Bufete užkandžiai ir gėrimai.

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

L. KULTŪROS FONDO 
MELBOURNO SKYRIAUS VALDYBA.

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ
c

PIGIAUSIAS IR SAUGIAUSIAS KELIAS PER N. BUTKŪNĄ

9 Cowper SL, St. Hilda South, Vk. Telef. UL 6671.

KAM SUKTI GALVĄ JIEŠKANT GERIAUSIĄ FIRMĄ?

Mes jieškome ir esame suradę geriausius bei pigiausius kelius 
jūsų siuntiniams ir mielai Jums patarnaujame be atlyginimo, siųs
dami kainoraščius, instrukcijas, atsakydami į klausimus.

Užsakyti ar jūsų pačių sudaryti siuntiniai vaistų, drabužių ir 
maisto iki 11 ar 22 Ib garantuotai pristatoma papr. ar oro paštu kur 
pageidaujama, — pigiau negu kur kitur.

Mūsų naujas skyrius: M. Gudelienė, 53 Hamilton St., Essendon, 
W. 6, Vic. Tel. FX 4401 (Tram. 49.59 vykti iki 51 sustojimo).

PRANEŠIMAI
MELBOURNE LOTERIJA 

ŠALPOS REIKALAMS

Š.m. birželio 23 d., sekmadienį, 
(Joninių išvakarėse), tuoj po pa
maldų, St- John parapijos salėje, 
M el bourn o Soc. Globos Moterų 
D-ja r»*ngia turtingą ir įdomią 
loteriją. Dauguma bilietų pilnu 
Kviečiami visus išbandyti laimę. 
Tikimės, kad pritarsite ir parem
siu*, tuo pačiu paremdami ligonį, 
senelį ar nelaimėn patekusį tau
tietį.

Soc. Globos Moterą D-jos 
Komitetas.

OPERŲ IR POEZIJOS
VAKARAS CANBERROJ

šviesos Sambūrio Canberros sky
rius, birželio 29 d., 7.30 vaL, C. 
W.A. (Civic Centre) patalpose, 
ruošia operų ir poezijos vakarą. 
Kviečiami visi Canberros lietu
viai. Valdyba.

MELBOURNE
ORG A NIZUOJ AM AS 

AERO KLUBAS

šiuo pranešama visiems Mel- 
oume ir apylinkėje gyvenantiems 

lietuviams, kad yra organizuoja
mas Aero klubas. Pradedą skrai
dyti mokiniai — lakūnai, aviaci
jos veteranai, instruktoriai, kvie
čiami įsijungti į šį klubą. Pirmas 
pasitarimas numatomas š.m. bir
želio mėn. 23 d. tuoj po pamaldų 
S v. Jono bažnyčios mažojoje sa
lėje. Platesnių informacijų norin
tieji kreipiasi į V. Tamošaitį. Tel: 
JX 3867. Iniciatoriai.

— * —*

LIETAUS JIEŠKO
lėktuvais

šių metų ruduo ir pradžia žie
mos pasižymi sausromis, kokių 
Australija nėra patyrusi per eilę 
metų. Ištisus mėnesius augmeni
ja gaivinasi tik ryto rasa — did
žiuliuos plotuos New South Wales, 
Pietų Australijoj, Victorljoj ir 
Queenslande, per ‘pastaruosius 
mėnesius nėra iškritę nė lašo lie
taus. Dėl sausrų labai kenčia gy
vulininkystė ir pasėliai. Ganyklo
se visai neauga žolė — gyvuliai 
gaišta nuo troškulio. Gyvulių au* 
gintojai privesti masiniai išpar
duoti raguočius ir avis. Todėl ir 
mėsos kainos krito. Betgi nenor
maliai sumažinus gyvulių skaičių, 
šitai atsilieps ateityje j vilnos ir 
mėsos eksportą ir, aplamai, turės 
įtakos visam krašto ūkiui.

Australijos vyriausybė jieško 
būdų iššaukti dirbtinį lietų. Tam 
reikalui bus naudojami lėktuvai, 
kurie mėgins “prakiurdinti” de
besis Pietų Australijoj ir šiauri
nio New South Wales rajonuose. 
Tai, tiesa, bus sykiu atlikti ir 
bandymai, nes norima patirti, kaip 
seksis lietaus iš debesų “išprašy
ti” panaudojus Dakotos tipo karu 
lėktuvus.

Gripas siaučia 
Azijoj, Australijoj

Gripo (Flu) epidemija itin skau
džiai palietė Azijos tautas: Indi
ją, Japoniją, Indoneziją, Korėją, 
Formozą, Filipinus, Malajus ir kt. 
Nuo gripo esą mirę apie 3000 
žmonių, daugiausiai Indonezijoj 
ir Filipinuose, šimtai mokyklų tu
rėjo užsidaryti, daug kur pustuš
tės gimnazijos ir universitetai; 
kenčia ir pramonė, nes gripas 
tūkstančius darbininkų kasdien 
išrauna iš darbo. Užregistruota 
apie 2.5 mil. susirgimų gripu.

Gripas, kiek lengvesnės formos, 
siaučia ir Australijoj. Vien Lith
gow mieste užregistruota apie 
2000 susirgimų. Gripo epidemija 
palietė Sydnėjų ir kitus miestus. 
Australijoj gripu persergama per 
3-4 dienas, bet žmogus nedarbin
gas esti daugiau kaip savaitę.

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