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ALŽYRIJOS
Alžyrija, Prancūzijos kolonija 

šiaurės Afrikoje, šiandien yra 
ne tik Prancūzijos, bet ji tampa 
tarptautine problema.

Alžyrijoj laisvės kovos vyksta 
eilę metų. Sukilimas neužgniauž
tas, bet ir laisvės kova nelaimėt*. 
Kautynės tarp Prancūzijos ka
riuomenės ir Alžyrijos laisvės 
kovotojų pareikalavo daug gyvy
bių ir milžiniškų išlaidų. Pran
cūzijos vyriausybė kasmet išlei
džia per bilioną dolerių savo ka
riuomenei Alžyrijoj išlaikyti ir 
jų karinėmis reikmenėmis aprū
pinti Prancūzijos garbė ir nauda 
verčia jos vyriausybę griebtis vis 
griežtesnių priemonių, o kiekvie
nas naujas ministeris pirminin
kas, paprastai, pradeda savo pa
reiškimų šiais žodžiais: ūkiškai 
sustiprėti ir baigti karą Alžyri
joj.

Bet karą baigti nesiseka. Ir 
netikėtina, kad greitai jis būtų 
baigtas, nes arabiškasis pasaulis 
neslepiamai remia alžyriečius, 
teikia sukilėliams ginklų ir šaud
menų. Prancūzijos spaudoje yra 
buvę daug aštrių kaltinimų JAV- 
bėms ir Anglijai, kam šios siun- 
tusios ginklus Tunisijai, iš kur 
esą, apsiginkluoja alžyriečiai. 
Prancūzai dėlto buvo pasišovę iš 
Siaurės Atlanto Sąjungos išstoti, 
gi savo metu buvo išėję iš Jung
tinių Tautų, kada ten buvo svars
tytas Alžyrijos klausimas.

Prancūzai, atrodo, yra pasiry
žę alžyriečius laikyti kietai savo 
rankoje, o kraštutinių nuotaikų 
alžyriečiai šaukia, kad apie pu
santro miliono Alžyrijoj gyve-

PROBLEMA
nančių prancūzų sugrūs i jūrą.

Anksčiau prancūzai tikėjosi al
žyriečius nuvarginti ir priversti 
juos prašyti taikos. Gi Alžyrijos 
kovotojai puoselėjo viltį, kad pa
čiame Paryžiuje atsirasianti lete
na, kurios prancūzai nebepakel
siu. Kitais žodžiais tariant, alžy
riečiai laukė, kad jų klausimą pa
dės išspręsti vidaus politinis są
myšis pačioje Prancūzijoje.

•įvykiai rodo, kad abi šalys sa
vo viltim turėjo pagrindo. Pran
cūzija šiandien išgyvena sunkią 
vidaus politinę krizę, tauta blaš
kosi, pilietinio karo grėsmė didė
ja. Bet šiuos įvykius iššaukę žmo
nės lyg nenori suprasti, kad jų 
viltys atšliedintos nuo tikrovės. 
Ir tai žmonės, kurie buvo pašauk
ti su ginklu stovėti šalies intere
sų sargyboje, bet jie atsirėmę 
ginklų ėmėsi vykdyti politinės val
džios funkcijas, šitie prancūzai 
neišmintingai laukia valandos, 
kada tarptautinės jėgos privers 
juos kapituliuoti, jei to neįstengs 
padaryti teisėtai Prancūzijos vy
riausybė. Yra pagrindo tikėti, 
kad iš Indokinijos atvejo prancū
zai nieko nepasimokė.

O laikas būtų įsisąmoninti, kad 
kolonialinė politika šiandien veda 
į akligatvį.

Raymond Aron išleistoje kny
goje “La tragedie Algerrienne” 
išryškina dviejų tautų, dviejų 
kultūrų skirtingumus. Ir jei pran
cūzams nepavyko išlyginti šių 
dviejų tautų kultūrų skirtingumų 
valdant kraštą nuo 1830 metų, 
tad ar jie gali tikėtis dabar jėga 
ir paskubomis tai padaryti?

LEBANONE 
TEBEKOVOJAMA

Lebanone pilietinis karas tebe
vyksta. Susidūrimai tarp polici
jos ir kariuomenės iš vienos pu
sės, ir antivyriausybininkų iš ki
tos pusės, rodo, kad taika ir ra
mybė dar negreit sugrįš į Leba- 
noną. Vyriausybės teigimu, suki
lėliai paramos gauna iš jungtinės 
arabų valstybės (Egipto ir Siri
jos), nors Nasseras oficialiai pa
reiškė, kad nei Egiptas nei Sirija 
su įvykiais Lebanone nieko ben
dro neturi.

JAV-bės, atrodo, į reikalą žiū
ri rimtai, nes įsakyta paskubinti 
karinės paramos tiekimą Lebano- 
nui. Amerikiečiai aiškina, kad jų 
lėktuvai ir laivai yra pasiruošę 
evakuoti amerikiečius ir apsaugo
ti JAV-bių piliečių gyvybę ir tur
tą. Gi Sov. S-gos vyriausybė įspė
jo amerikiečius, kad šie nesikiš
tų į Lebanono vidaus reikalus ir 
netrukdytų “išsilaisvinimo ko
vos”.

PRANCŪZIJOS KRIZĖ
Politinė padėtis Prancūzijoje i Alžyrijoj faktiškai visa valdžia 

tebėra įtempta. M. Pierre Pflim- yra karinių vadų rankose. Jie 
lin, naujojo ministerio pirminin- : yra gen. de Gaule šalininkai, 
ko vadovaujamos vyriausybės po-, šiaip Alžyrijoj palyginti ramu, 
zicijos kiek sustiprėjo, parlamen-' nors susidūrimų su alžyriečiais 
tui didele balsų persvara išreiš- sukilėliais neišvengiama. Pasta
kus- pasitikėjimą ir vyriausybei, tuoju metu tarp Paryžiaus ir Al- 
suteikus plačius įgaliojimus. I žyro (Alžyrijos sostinės) ryšiai 
Premjeras pareiškė, kad jis pa-' pasidarė kiek glaudesni ir tiki-

PASLAPTINGA ZONA
SOVIETŲ ATOMINĖS — RAKETINĖS BAZĖS KARALIAU
ČIAUS SRITYJE IR PABALTIJO KRAŠTUOSE.

Kur yra Sovietų raketinės ir 
atominės bazės?. Tai klausimas,- 
kuris pastaruoju metu buvo gy
vai svarstomas Europos politi
niuose sluoksniuose ir pasaulio 
spaudoje. Diskusijos pagyvėjo 
ypač po to, kai Norvegijos užsie
nio reikalų ministeris Lange vie
šai pareiškė turįs žinių apie sovie
tines atomines bazes Rytų Vokie
tijoje ir satelitiniuose kraštuose. 
Sovietinės zonos pareigūnai ėmėsi 
aiškinti, kad tokių bazių pas juos 
nesą. Lenkijos ir Čekoslovakijos 
vyriausybės taip pat tuojau panei
gė tokių bazių buvimą minėtuose 
kraštuose. Bet Lange paliko prie 
savo teigimo. Be to, UP, DPA ir 
kitos agentūros paskelbė smulkius 
vakariečių įstaigų duomenis apie 
sovietines raketines bazes (kurios, 
savaime aišku, gali būti panaudo
jamos ir atominiams sprogme- 
nims) plačiame ruože tarp Balti
jos ir Juodosios jūros, būtent 
lenkų valdomose Rytų Vokietijos 
srityse, sovietinėje zonoje (ties 
Erfurtu ur Rugeno saloje), toliau 
Čekoslovakijoje, Vengrijoje, Ru
munijoje ir Bulgarijoje.

Diskusijose per mažai buvo at
kreiptas dėmesys į faktą, kad 
svarbiausios sovietų raketinės — 
atominės bazės yra ne kur kitur, 
o vadinamoje Kaliningrado (Ka
raliaučiaus) srityje, ir, be abejo, 
Lietuvoje bei kituose Pabaltijo 
kraštuose. Ne be reikalo ir 
Karaliaučiaus sritis ir Lietuva 
Maskvos laikoma “draudžiamomis

zonomis”, į kurias nei svetimų dip
lomatų, nei šiaip svetimšalių ne
įsileidžia. Kai dėl Karaliaučiaus 
srities atominių bazių, tai jų bu
vimą, anot rimto Berlyno laikraš
čio “Kurier” pranešimo iš Varšu
vos, patvirtinęs neseniai ir sovietų 
ambasadorius Varšuvoje, Abra- 
misovas. Karaliaučiaus srityje esą 
vidutinio tolumo atominių bazių, 
o jos ten tikriausia jau ne nuo 
šiandien.

Dėkoja draugams 
lietuviams

“Das Ostpreussenblatt” įsidėjo 
laišką buv. Karaliaučiaus gyv. 
Wilhelmine Nickel, kuri 1947 me
tais (kada Karaliaučiuje buvo la
bai sunkus gyvenimas) pateko į 
Lietuvą, pas vieną lietuvį maža
žemį Kauno apygardoje. Įdavė 
jam pasaugoti savo bankinių san
taupų knygelę (Karaliaučiaus 
miesto taupomųjų kasų). Lietu
vis ją paslėpė. Vėliau moteris 
persikėlė į Vakarus, bet knyge
lė taip ir liko kur paslėpta. Prieš 
kurį laiką knygelę atgabeno į 
Vakarus repatriantas, kuris ją 
buvo gavęs,iš ano lietuvio. Kara- 
liaučietė pabrėžia lietuvio ištiki
mumą ir sąžiningumą (Jos ban
kinė sąskaita siekė 11.000 RM, 
už kuriuos ji •Vakaruose turės 
teisę gauti tam tikrą atlyginimą, 
patiekdama įrodymą — indėlių 
knygutę).

’’KOVOJANTI
TAUTA”

INDONEZIJA NENURIMS BE 
OLANDŲ NAUJOSIOS 

GVINĖJOS
Iš Djakartos pranešama, kad 

Indonedijos prezidentas dr. Soe- 
karno, gegužės 20 dieną pasaky
toje kalboje, kurią entuziastin
gais šūkavimais palydėjo didžiu
lė minia, pareiškė, jog Indonezi
ja, “kaip kovojanti tauta”, nenu
rims, kol Vakarų Naujoji Gvinė
ja nebus atimta iš olandų.

Jis kalbėjo, kad indonezų tau
ta “atsistatys viduje, sulaikys 
agresorius ir sutriuškins sukilė
lius su parama milionų draugų 
užsieniuose.”

Rusija ir kom. Kinija Indone
zijai pasiuntė sveikinimus ir lin
kėjimus “kovoje dėl laisvės.”

Djakartos vyriausybė skelbia, 
kad kom. Kinija, Lenkija ir Če
koslovakija siūlo tūkstančius “sa
vanorių” kovai prieš Indonezijos 
sukilėlius. Bet Indonezija nenori 
tuos “savanorius” įvelti į Indo
nezijos vidaus reikalus, sako dr. 
Soekarno.

Indonezijoj paskelbta visuoti
nė mobilizacija. I kariuomenę pa
šaukti vyrai nuo 18 iki 40 metų 
amžiaus.

Kovos su sukilėliais Indonezi
joj nesiliauja. Kovų lauku virto 
Borneo ir Celebes salos. Sukilė
liai rodo kietą pasipriešinimą. 
Sakoma, kad Djakartos vyriausy
bė gauna paramos iš komunisti
nio bloko valstybių. Sukilėlius, 
kaip skelbia Djakartos informaci
jos tarnyba, remią vakariečiai ir 
Kinijos nacionalistai.

BEDARBIŲ SKAIČIUS 
NEMAŽĖJA

Australijos federalinės vyriau
sybės darbo ministeris H.E. Kol
tas, pereitą savaitę paskelbė sta
tistinius duomenis, kurie rodo, 
kad bedarbių skaičius nemažėja. 
Jieškančių darbo, užsiregistravu
sių darbo įstaigose, pereitą mė
nesį padidėjo 3000 ir pasiekė 
67.407. Darbo pasiūlų sumažėjo 
1206 ir tesiekia 18.023.

Lengviau susiranda darbą ap
mokyti darbininkai ir įvairūs spe
cialistai.

naudos jam suteiktą galią prieš 
visus — dešinįjį ir kairįjį sparną 
— kurie mėgins drumsti visuome
nės rimtį.

Paryžius tebekontroliuojamas 
35.000 policininkų, kurie palaiko 
tvarką mieste, ir dar 60.000 žan
darmerijos vyrų ir kareivių te
belaikomi parengties stovyje ka
reivinėse. Tačiau įtampa po tru
putį lyg ir atslūgsta, nors gen. de 
Gaule šalininkai vis neberimsta.

Pats gen. Charles de Gaule, 
pakartotinai pareiškė per radiją, 
kad jis yra pasirengęs perimti 
vyriausybės vadovybę, bet tik 
konstitucijos numatyta tvarka. 
Jis nurodė, kad dabartinė parti
nė sistema yra pragaištinga Pran
cūzijai. Bijomasi, kad gen. de 
Gaule, perėmęs krašto valdžią, 
tapti) diktatorium. Prieš de Gau
les atėjimą į valdžiau griežtai 
pasisako 'komunistai, socialistai 
ir kitos partijos, išskyrus radika
liuosius dešiniuosius. Darbininkų 
unijoms įsakyta būti pasiruošu
sioms kovai prieš degaulistus, jei
gu jų vadas stotų prie vyriausy
bės vairo.

masi, kad pasiseks rasti bendrą 
kalbą. Paryžius skelbia, kad Pran
cūzijos kariuomenė Alžyrijoj at
liko savo pareigą. Tai rodo, jog 
mėginama susitarti su kariuome
nės vadais, kad išvengus pilieti
nio karo. Bet nežiūrint į tai, ne
galima atmesti galimybės, kad 
gen. de Gaule nebus pakviestas 
perimti valdžios vairo, o tuo pa
čiu Prancūzijos likimas atsidurtų 
jo rankose.

Vašingtonas ir Londonas Pran
cūzijos įvykius stebi su dideliu 
susidomėjimu, nes Prancūzija 
šiaurės Atlanto Valstybių Sąjun
goje turi raktinę poziciją. Pary
žiuje, pagaliau, yra ir šios są
jungos karinių pajėgų Europoje 
vyriausio štabo būstinė. Gi žino
ma, kad gen. de Gaule šiai są
jungai reiškia mažai simpatijų. 
Todėl kalbama, kad Amerika pla
nuoja kai kuriuos karinius įren
gimus iš Prancūzijos perkelti į 
Vak. Vokietiją. Visokiu atveju, 
dabartinė politinė krizė Prancū
zijos sąjungininkus verčia per
žiūrėti savo planavimus ir pasi
daryti atitinkamas išvadas.

BYLA ULME
TEISIAMI LIETUVOS GYVENTOJŲ ŽUDIKAI

LIETUVOS PILIEČIŲ MASINIO ŽUDYMO DALYVIAI SAKOSI 
VYKDĘ VISKĄ “PAGAL ĮSAKYMĄ”

Kaip jau pranešta, balandžio 28 
d. Ulme (Wurttemberge) prasidė
jo didelė byla prieš 10 asmenų, 
kaltinamų daugiau kaip 5.500 Lie
tuvos piliečių nužudymu. Numa
toma, kad byla tęsis maždaug 3 
mėnesius.

Centrinė bylos figūra yra Bern- 
hard Fischer — Schweder, 54 m., 
buv. Klaipėdos policijos direkto
rius (po to, kai kraštą okupavo 
hitlerinė kariuomenė), kuris po 
karo ilgą laiką gyveno svetima 
pavarde, ėjo pabėgėlių stovyklos 
Ulme viršininko pareigas ir po to 
prašėsi Wurttembergo valdžios 
skiriamas policijos tarnybon. Kal
tinamajame akte jis kaltinamas 
dalyvavęs 711 asmenų nužudyme.

Fischer — Schweder organizavo 
speciales komandas, kurios karo 
pradžioje (1941 m.) Lietuvos pasie
nyje turėjo sunaikinti “žydus, ko
munistus ir kitus gyvybės never
tus asmenis”. Jis netik kitiems įsa
kinėjęs, bet ir pats žudymuose da
lyvavęs. Žudomiesiems Lietuvos 
piliečiams nebuvo suruoštas joks 
teismas, nepaskelbtas joks tikras 
nusikaltimas. Patsai Fischer — 
Schweder paskelbęs savo surašytą 
sprendimą: “Jūs sušaudomi fiu
rerio vardu už prasižengimus 
vokiečių vėrmachtui”, nors ka
riuomenė su tais reikalais nieko 
bendro neturėjo. Jis vyko į egze
kucijos vietas ir patsai paleidęs 
šūvius į tuos, kurie po egzekucijos 
dar rodę gyvybės žymes. Vaikai 
buvo šaudomi motinų akivaizdoje, 
viena eilė žudomųjų turėjo prisi
žiūrėti, kaip kita eilė kasė sau 
duobes ir į jas griuvo. Fischer — 
Schweder buvęs žiauraus būdo.

Vienas iš vyriausių kaltinamųjų 
yra Hans Joachim Boehme, 49 m. 
amžiaus, buvęs Tilžės gestapo vir
šininkas, kurio žinioje buvo spe
cialios žudymo komandos. Jis ir jo
kolegos įsakymus gavę iš (tuo 
tarpu jau mirusio) SS brigados 
vado d r. Stahlecker. Pagal kalti
namąjį aktą jis yra atsakingas už 
visus tų Tilžės komandų įvykdytus 
žudymus.

Nacionalsocialistų partijai pri
klausė jis jau nuo 1933 metų. Ge
stapo tarnybon įstojęs 1938 metais. 
Tilžės gestapo viršininku buvęs 
paskirtas 1940 metais. Tas parei-
gas ėjo jis iki 1943 metų rudens.
Jis kaltinamas dalyvavęs 5.186 
žmonių nužudyme.

Iš Boehmės aiškinimų dar pa
žymėtinas vienas svarbus faktas. 
Jis patvirtino, kad okupuotosios 
Lietuvos ir kitų kraštų žmonės bu
vę naikinami t. k. dėl tokio moty
vo: Reikią sunaikinti vadovaujan
čius, inteligentinius sluoksnius, i 
kad jie negalėtų organizuoti pasi-' 
priešinimo sąjūdžius.

VIENA PIRMŲJŲ 
EGZEKUCIJŲ ĮVYKDYTA

GARGŽDUUOSE . ;
Boehme pasakoja teisme, kad jis | 

karo pradžios dienomis kreipėsi į 
dr. Stahlecker, specialių komandų * 
viršininką, klausdamas, kuriai ko-1 
mandai perduoti sugautus Gargž-i 
duose asmenis, kurie, kaip jam 
esą pranešta, ginklu rankose pa-j 
sipriešinę. Stahlecker atsakęs, kad 
juos visus reikią sušaudyti. Tam1 
reikalui Tilžės gestapo šefas Bo- I 
ehme privaląs sudaryti komandą j

JAV atliks savo pareigas

JAV-bių užsienių reikalų mi- 
sisteris J.F. Dulles, pereitą savai-
tę pareiškė, kad Maskvos grąsi- 
nimai nesukliudys Amerikai at
likti savo pareigas betkurioje pa
saulio vietoje.

Prezidentas Eisenhoweris turįs 
pilną galią apsaugoti Lebanono
nepriklausomybę; jei bus reika
linga, ir jei tai bus paprašyta pa
daryti, toliau kalbėjo Dulles.

Jis išreiškė amerikiečių viltį, 
kad Prancūzija išspręs dabartinę 
politinę krizę tokia linkme, kaip 
to reikalauja Prancūzijos tradi
cijos.

• 12 žmonių žuvo pereitą sa
vaitę Amerikoje susidūrus kelei
viniu! lėktuvui su kariniu moko
muoju turbininiu naikintuvu. Ke
leivinis lėktuvas, su 7 keleiviais 
ir 4 įgulos nariais nukritęs spro
go ir paskendo liepsnoje. Kari
nio lėktuvo pilotas skaudžiai ap
degęs nugabentas į ligoninę. Su 
juo skridęs karo lakūnas — mo
kinys žuvo ugnyje. Avarija įvy
ko giedrią dieną, 8000 pėdų 
augštyje.

• Komunistinės Kinijos vy
riausybė pranešė, kad šiemet de
mobilizuos 500.000 vyrų. Vakarų 
informacijomis, Kinijos kariuo
menę sudaro 3 mil. vyrų.

• Pereitą savaitę Irakas ir 
Jordanas sudarė federalinę vals
tybę, kurio ministeriu pirminin
ku yra žymus Irako valstybės 
vyras, Nuri Es Said. Šios arabų 
federacijos įsteigimo aktą pasi
rašė Irako ir Jordano karaliai, 
šia proga jiems pasiųsta Angli
jos karalienės sveikinimo teleg
rama.

• Indijos ministeris pirm.
Nehrus išskrido į Himalajus 5 
savaitėms atostogų. Premjeras 
jaučiasi pavargęs ir ketino visiš
kai pasitraukti iš aktyvaus poli
tinio ir valstybinio gyvenimo.

• Sov. Rusijos vyriausybė ne
sutiko atgal įsileisti JAV-bių am
basados antrojo sekr. John A. 
Backer, kuris buvo išvykęs atos
togų į Ameriką. Sovietų vyriau
sybė neskelbia jo neįsileidimo 
smulkmenų, bet spėjama, kad 
John Backer Maskvai nepagei
daujamas dėl jo ryšių su sovieti
niais studentais.

iš gestapininkų ir SD įstaigos vy» 
rų. Kai buvęs keliamas sušaudo
mųjų kaltės klausimas, Stahlecker 
trumpai pareiškęs: Čia kaltės 
klausimas nieko nereiškia, čia 
svarbu įgyvendinti principą...

Apie masines žudynes Gargžduo
se teismo posėdžiuose papildomai 
paaiškėjo, kad pirmieji masiniai 
šaudymai čia įvyko 1941 m. bir
želio 24 d. (dvi dienas po karo su
Sovietais pradžios). Kaltinamasis 
Boehme patvirtino, kad į egzeku
cijas atvyko iš Klaipėdos ir Fisch
er i— Schweder. Gargžduose buvo 
sušaudyta 201 Lietuvos gyvento
jas, daugiausia žydai ir komunis
tai. šaudymus įvykdė Klaipėdos 
Schutzpolizei komanda, šaudyta 
grupėmis. Patys šaudomieji turėjo 
sau duobes išsikasti. Kai viena 
grupė buvo sušaudyta, sekančioji 
grupė turėjo pirmykštės grupės 
lavonus mesti į duobę ir po to pa
ti stoti mirties grandinėm

(Tąsa 5 psl.)
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NETEISINGI PRIEKAIŠTAI Graudus Nusinuoginimas

1956-1957 m. JAV leidžiamam 
dienrašty “Draugas” tilpo platūs 
prelato M. Krupavičiaus atsimi
nimai “1926 metų gruodžio 17-ji”. 
Tuos^ atsiminimuose autorius be 
kitko mini, jog buv. ministerial 
pirmininkui Vyt. Petruliui buvusi 
sufabrikuota politinė byla. Esą, 
tokių bylų tuomet buvo dešimti
mis sudaryta. Iš tikrųjų gi, pa
sak autoriaus, Petrulis savo tiks
lams valstybinių pinigų nenaudo
jo, jo bylos' pagrindas — gelbėji
mas bankrotuojančio Prekybos — 
Pramonės banko. Toliau rašoma, 
jog dar negražesnė buvusi Ūki
ninkų Sąjungos byla. Autorius 
teigia: “Tiesa, tokia “lašinių by
la” buvo. Ūkininkų Sąjungos val
dybos žmonės buvo susodinti i 
kalėjimus dar prieš bylą. Tiesa, 
kad jie buvo nubausti ir visą tur
tą prarado. Daę viena tiesa, kad 
ryšium su ja buvo labai daugelio 
geriausių, susipratusių, garbingų, 
veiklių ir sąmoningų tautiečiu ir 
piliečių ūkiai išvaržyti ir su vie
na lazdele paleisti ubagais... ši 
ir kitų bylų eilė tai bolševikų va
dinamos parodomosios bylos, ku
rių pilna diktatūriniuose kraš
tuose.”

Kanadoje išeinąs savaitraštis 
“Nepriklausoma Lietuva” 1955- 
1956 m. patalpino buv. Lietuvos 
krašto aps. ministerio pik. K. 
Žuko atsiminimus. Juose randa
me kitos rūšies neigiamus atsi
liepimus apie Nepr. Lietuvos tei
smus. Pik. Žukas duoda tris pa
vyzdžius.

1. Jo įsakymu buvo sulaikyti ir 
patikrinti siunčiami į Maskvą dip
lomatiniai paketai, kuriuose ras
ta daug įvairių vaistų bei medi
cinos prietaisų. Tuos paketus ly
dėjęs kurjeris Skrinius — Skri- 
nnikovas paaiškinęs, kad visa tai 
priklauso jam, kad jis tai vežąs 
su Užs. Reik. M-jos sutikimu, nes 
jis važiuojąs gydytis į Krymą. 
Pik. Žukas rašo, buvęs labai nu
stebęs, kai vėliau sužinojęs, kad 
teismas visame tame nieko blogo 
neradęs nei iš Skrinnikovo nei iš 
Užs. Reik, m-jos pusės.

2. Praėjus 10 mėn. po Skrin
nikovo sulaikymo, pik..Žuko įsa
kymu buvo sulaikyti siunčiami 
Užs. Reik. M-jos vagonai, ku
riuose buvo rasta spekuliacijos 
prekės, daugiausia sacharinas. 
Buvusi iškelta byla užs. reik, mi- 
nisteriui dr. Purickiu! ir kitiems 
dviems Užs. Reik. M-jos pareigū
nams, kuri 1923 ar 1924 m. buvu
si išžiūrėta Vyr. Tribunolo ir kal
tinamieji nubausti. Pik. Žukas sa
kosi buvęs pinblokštas faktų, kad 
panašiame Skrinnikovo atsitikime
teismas nieko blogo neradęs, gi 
pastarajame atsitikime buvęs ras
tas nusikalstamas veiksmas.

3. Pik. Žukas teigia, jog Mari
jampolės Raudonojo Kryžiaus 
pirmininkei K. (teisėjo žmonai?) 
pasisavinus skirto kariuomenei ir 
varguomenei audeklo, buvusi jo 
paties iniciatyva sudaryta byla ir 
perduota apyg. teismui. Pik, Žu
kas toliau rašo “Rodos, tai “po
niai” kalėjime sėdėti nereikėjo, 
nes pagal mūsų patarlę “varnas 
varnui akies nekerta”. Aš bent 
šioje byloje nebuvau šaukiamas 
nei pas tardytoją nei į teismo na
grinėjimą.”

Lietuvos Teisininkų d-jos cent
ro valdyba patalpino “Teisininkų 
Žinių” Nr. 21-22, 1957 m., viešą 
pareiškimą, kuriame aiškiais fak
tais griežtai paneigė tuos netei
singus ir žeminančius mūsų 
nepriklausomybės laikų teismus 
atsiliepimus. Kadangi laikraščiai, 
kuriuose tilpo minėtų autorių at
siminimai skaitomi ir pas mus, 
tai žemiau patiekiame Lietuvių 
Teis. D-jos centro valdybos pa
reiškimo ištrauką, kad skaityto
jai galėtų teisingiau įsijausti į šį 
reikalą.

XXX
“Lietuvių Teisininkų Draugijos 

Centro Valdyba, patikrinusi per 
savo kolegas teisininkus (dalyva
vusius daugumoj atsiminimuose 
paliestų bylų ar kaip tardytojai, 
prokurorai, ar teisėjai) minimų, 
autorių teigimus, laiko savo pa
reiga duoti sekančius patikslini
mus dėl 'Prel. M. Krupavičiaus 
ir pulk. K. Žuko atsiminimuose 
paliestų bylų.

PARUOŠĖ M.P. 
BENDRADARBIS 
L. LYGUMIETIS
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M. Krupavičiaus paskelbti tei
gimai apie dirbtinį bylų sudari- 
nėjimą yra netiesa, didžiai žemi
nanti Lietuvos teismų gerą vardą. 
Vytauto Petrulio byla buvo ne po
litinė, bet grynai kriminalinė. Jis 
buvo kaltinamas 1) dėl pasisa
vinimo perdaug valdžios tikslu 
pasipelnyti, išduodant užsienio li
cencijas, 2) dėl naudojimo savo 
tikslams valstybinių pinigų ir 3) 
dėl kyšių ėmimo.

Ta byla buvo pradėta krikščio
nių demokratų valdymo laikais 
(1923 m. rudenį ar 1924 m. pa
vasarį), iš pradžių tiesioginiai ne
kaltinant finansų ministerio Vy
tauto Petrulio.

įžengiamojo tardymo metu pa
aiškėjus finansų ministerio V. 
Petrulio rolei toje byloje, Vyr. 
Tribunolo Jurgio Kalvaičio pasiū
lymu, Respublikos Prezidentui 
davus sutikimą traukti atsakomy
bėn dėl tarnybinių nusikaltimų, ši 
byla su kaltinamuoju aktu buvo 
pateikta (jau tautininkų valdžiai 
esant) Vyriausiajam Tribunolui 
teisti. Vyriausiasis Tribunolas 
ypatinga sudėtimi (5 teisėjų, vie
toje trijų, kaip paprastose bylo
se), pirmininkaujant Vyr. Tribu
nolo pirmininkui prof. Antanui 
Kriščiukaičiui, kaltinant prokuro
ro pad. M. Kavoliui ir ginant 
dviem Vyt. Petrulio advokatams, 
bylą išžiūrėjo, viešame teismo po
sėdyje, pripažino jį kaltu 1 ir 2 
p.p. nurodytais nusikaltimais, o 
iš 3 p. (kyšių ėmimo) išteisino 
ir nubaudė pusantrų metų gra
sos kalėjimo su daliniu teisių ap- 
rėžimu. Dalį bausmės atlikus, 
Vyt. Petruliui prašant, likusioji 
bausmės dalis buvo jam Respub
likos prezidento Ant. Smetonos 
dovanota.

Toji Vyt. Petrulio byla nieko 
bendro neturėjo su Prekybos ‘— 
Pramonės bankrotuojančio banko 
gelbėjimu.

Ūkininkų Sąjungos vadinama 
jai “lašinių bylai” pradžią davė 
Marijampolėje leidžiamame laik
raštyje “Šešupės bangos” iš
spausdintas feljetonas apie laši
nių antspaudų skutimą ir kitų 
dėjimą esamame prie Marijampo
lės Ūkininkų Sąjungos veikėjo 
Josiuko dvare. Marijampolės 
Apyg. Prokuratūra tuo aprašymą 
susidomėjo ir pradėjo tardymą, 
berods dar K. Griniui tebesant
valstybės prezidentu. Įžengiamą
jį tardymą užbaigus (jau tauti
ninkų valdymo laikais), Ūkininku 
Sąjungos Centro valldybos kai- 
kurie nariai buvo patraukti atsa
komybėn už tai, kad, privelėdami 
pagal sutartį su Krašto Apsaugos 
Ministerija pristatyti kariuome
nei lietuviškos gamybos lašinius, 
jie apgaulės būdu, tikslu pasipel
nyti, pristatė pigius ameriki
nius, iš dalies ir ukraininius, la
šinius, išskusdami užsieninius la
šinių antspaudus ir uždėdami jų 
vieton lietuviškus, ūkininkų Są
jungos žmonės buvo susodinti į 
kalėjimus, kai jų nusikalstamieji 
darbai paaiškėjo įžengiamojo tar
dymo metu. Lietuviškų lašinių 
buvo rinkoj, bet Ūkininkų Sąjun
gos veikėjai nenorėjo mokėti 
augštesnių kainų už lietuviškus 
lašinius, tuo skriausdami mūsų 
ūkininkus, ir nesikreipė į kontra- 
gentą dėl sutarties sąlygų pakei
timo. Netiesa, kad užsienietiš
kiems lašiniams pirkti vietoj lie
tuviškų davė sutikimą krašto ap
saugos ministeris ir valstybės 
.kontrolierius. Jei tai būtų buvę, 
tai Ūkininkų Sąjungos veikėjams 
nebūtų reikėję klastoti lašinių 
antspaudų ir būtų atkritęs visas 
pagrindas tai bylai prieš Ūkinin
kų Sąjungos veikėjus kelti, ši 
taip pat grynai kriminalinė byla 
buvo sprendžiama . Kariuomenės 
teisme, pirmininkaujant teismo 
pirmininkui gen. P. • Šniukštai, 
kaltinant prokurorui gen. E. Vi- 
meriui, kurie buvo tose pareigose 
ilgus metus ne tik tautininkų val
džiai esant, bet ir krikščionių de
mokratų laikais. Byla buvo žiū-

TARYBINĖS

I linų fabrikus kolūkiai priga- 
bena daug linų šiaudelių. Valsty
bei pristatomiems šiaudeliams 
statomi žymiai didesni reikalavi
mai.

— Mūsų šiaudeliai geri ir tvar
kingai paruošti, bet kas iš jų lie
ka fabrike. Juk tai ne šiaudeliai, 
o mėšlais, — kalba Linkuvos ra
jono “Pergalės” kolūkio pirmi
ninkas drg. Jurgaitis Pamūšio li
nų fabriko rūšiuotojui drg. Juk
nai, traukdamas iš stirtos supu
vusių linų1 saujas.

Teisingas priekaištas. Ir ne 
priekaištas, o kaltinimas. Bloga, 
kad Pamūšio linų fabrike pūva 
linų šiaudeliai. Bet dar blogiau, 
kad jie pūva ne vien Pamūšyje. 
Pūdomi linų šiaudeliai taip pat 
Tauragės, Ariogalos, Joniškio, 
Kėdainių paruošų punktuose. Už 
tuos šiaudelius, kurie supūva li
nų fabrikuose, kolūkiams išmo
kėta milionai rublių, pigia kaina 
parduota šimtai tonų kviečių, 
cukraus bei išspaudų.

šį pokalbį teko nugirsti prieš 
keletą mėnesių. Bet tai būdinga 
eilei metų ir eilei fabrikų bei 
punktų.

Kodėl gi pūva milionai?
—• Mūsų fagrike yra dar nema

ža nesupuvusių, bet gana drėgnų 
šiaudelių. Jie yra žemo — 0,5, 
0,75 numerio. Dabar juos palei
dus į gamybą, būtų galima gauti

kiną tik pasakymu: "... Rodos, 
kad poniai K. kalėjime sėdėt ne
reikėjo...”, tuo parodydamas,

rimą viešame teismo posėdyje, 
teisiamuosius ginant daugeliui ad. 
vokatų. Byla dėl teisiamųjų skun
dų ir prokuroro protesto buvo 
žiūrima Vyriausiajame Tribunole, 
kur teisiamųjų skundai ir proku
roro protestas buvo atmesti.

Netiesa, kad dėl šitos “lašinių 
bylos” daugelio ūkininkų ūkiai • 
buvo išvaržyti ir ūkininkai pa- Į 
leisti su lazdele ubagais.

Buvo visai kita Ūkininkų Są-‘ 
jungos kriminalinė byla. Ūkinin-’ 
kų Sąjungos vadovybė per Ūki- 
ninku Sąjungos skyrius surinko 
iš ūkininkų draugiškų vekselių,' 
pažadėdama, diskontavus tuos 
vekselius, nupirkti užsienyje trą-' 
šų ir ūkio padargų, juos parduoti J 
ir po to vekselius išpirkti. Pini
gai Ūkininkų Sąjungos vadovybės 
rankose sutirpo, vekseliai nebu
vo išpirkti, dalis jų buvo supro
testuota ir kaikurių ūkininkų 
ūkiai išvaržyti. Ūkininkų Sąjun
gos centro vadovybei ir daugelio 
Ūkininkų Sąjungos skyrių vado
vybėms buvo iškelta byla, kurioje 
kaltinamųjų dauguma buvo pri
pažinti kaltais ir nuteisti. Tik 
teismo ir Lietuvos Banko dėka 
daugumas tų patekusių į bėdą 
ūkininkų nebuvo išvaržyti, nes 
teismo tardymo metu dauguma 
jų vekselių buvo prijungta prie 
bylos kaip kaltės įrodomieji daik- | 
tai, jų vykdymas sustabdytas, o 
Lietuvos Bankas vėliau tuos vek
selius nurašė į nuostolius.

Dėl pulk. K. Žuko priekaištų, 
tai jie yra kitokio pobūdžio. Jis i 
neprikiša teismams dirbtinio by
lų sudarinėjimo. Jis smerkia iš- Į 
keltų bylų sulikvidavimą, sutirp- ’ 
dinimą, permažą baudimą. Pulk.. 
K. Žukas savo atsiminimuose pa
liečia nepriklausomos Lietuvos I 
gyvenimo pradžioje buvusius įvy- j 
kius. Tais laikais visose valstybi-1 
nio gyvenimo srityse pasitaikyda- | 
vo spragų. Tas galėjo būti ir tei- j 
smo srityje, daugiausia ne dėl 
teisėjų, bet dėl įstatymų trūku
mų bei netobulumų. Pulk. Žukas 
savo atsiminimuose, nekritikuo
damas Lietuvos teismus bei teisė
jus, niekur konkrečiai nenurodo, 
kad teismas ar teisėjas būtų pra
silenkę su veikiančiais Lietuvos 
įstatymais. Iš jo teismų veikimo 
kritikos nematyti, kad jis būtų 
stengęsis patirti, kodėl teismai ar 
teisėjai tose bylose pasielgė ne 
taip, kaip jis būtų norėjęs. Au
torius niekur nenurodo, kokiu 
būdu ir kurio teismo Skryniaus 
-Skrinninkovo byla buvo likvi
duota, o dėl ponios K. pasiten-

kad jis nebuvo įsigilinęs į tų bylų 
išsprendimą bei pasiteiravęs, ko
dėl tos bylos sulaukė tokio ar ki
tokio galo.

Kad dr. Purickio byla buvo iš
spręsta prasilenkiant su įstaty
mais, tariame, jog ir. pats pulk. 
K. Žukas to negalvoja, nes ši by
la buvo sensacinė, visuomenės su
sidomėjimas ja buvo didelis, Vyr. 
Tribunolas ją sprendė viešame 
posėdyje, ypatinga 5 teisėjų su
dėtimi, tarėsi dėl sprendimo, pa
sak atsiminimų autoriaus, net 3 
ar 4 vai., taigi tą bylą išžiūrėjo 
kruopščiai. Be to, dr. Purickis 
buvo išteisintas, o ne pripažintas 
kaltu, kaip pik. K. Žukas savo at
siminimuose tvirtina.

Lietuvių Teisininkų Draugijos 
centro valdyba laiko savo parei
ga pabrėžti, kad Lietuvos nepri
klausomojo laikotarpio teismai 
buvo gerai suorganizuoti bešališ
kumui ir teisėtumui garantuoti. 
Lietuvos teismų teisėjai bylų 
sprendimo darbe buvo visai ne
priklausomi nuo vykdomosios val
džios. Trys teismų instancijos: 
pirmoji, apeliacinė ir kasacinė 
(išskyrus kariuomenės teismo, 
kuris neturėjo apeliacinės instan
cijos) ir gynėjo su prokuroru ly
giateisiškumas nuo bylos įstoji
mo teisman, garantavo kiekvie
nam kaltinamajam visas kultū
ringuose Vakarų Europos kraš
tuose esamas sąlygas apsiginti.

Prieš 1926 m. gruodžio 17 d. 
perversmą veikusieji įstatymai ir 
anuo metu vyriausybių sukomp
lektuoti teismai pasiliko veikti ir 
po perversmo, jų veikimo sąlygos 
nepakitėjo. Teisėjai visą laiką 
sprendė bylas, vadovaudamiesi 
įstatymais ir savo sąžine.

Tokiai tvarkai ir tokioms dar 
bo sąlygoms esant, teismuose by
lų dirbtinis sudarinėjimas buvo 
neįmanomas.

Lietuvių Teisininkų Draugijos 
centro valdyba mano, kad Nepri
klausomos Lietuvos teismo pagal 
įstatymus ir teisėjų sąžinę pada
ryti ir įsiteisėję sprendimai, ar 
ką jie baudė ar išteisino, yra pa
tikimi teisingumo įvykiai ir yra 
vertingesni negu atskiro asmens 
neparemti bylų duomenimis, vien 
iš atminties, po daugelio metų 
padaryti samprotavimai.
Todėl Lietuvos Teisininkų Drau

gijos centro valdyba kviečia isto
rinių atsiminimų autorius laiky
tis tiesos maksimumo, o skaity
tojus žiūrėti į juos kritiškai.”

LTD Centro Valdyba

Čikaga, 1957.XI.6.

Okupuotoj Lietuvoj išleista pra
ėjusių metų gale knyga “Tarybų 
Lietuvos rašytojai”. Joje yra su
dėta per šiašiasdešimt rašytojų 
autobiografijos ir išleistų knygų 
sąrašai. Tos knygos įvade rašo
ma, kad pokario metais lietuvių 
literatūra išaugo ir į literatūrą 
atėjo gausus jaunųjų būrys. Taip 
pat knygos įvade pasakyta: “Lei
dykla, ruošdama šią knygą, vado
vavosi tik vienu noru — duoti 
daugiau žinių apie mūsų literatū
rą, padėti skaitytojams pažinti 
žmones, kurie šiuo metu kuria 
lietuvių literatūrą. Taip leidinys 
ir paruoštas”. Galbūt ir norėjo 
duoti leidykla daugiau žinių, bet 
rašytojai, kuriems buvo leista iš 
viso į tą knygą patekti, padare 
apsirašinėjimą, padarė ataskaitą 
kompartijai, prisipažindami, kad 
jie visi vargšai, neturtingi, išti
kimi partijai ir labai nekenčia 
buržujų.

Al. Baronas, paskaitęs šią kny
gą, “Drauge” rašo:

Savu laiku B. Babrauskas rašė, 
kad bolševikai “prikėlė iš miru
sių” eilę rašytojų, kurių eilė me
tų nebuvo girdėti. Apie tai pasi
skaitęs T. Tilvytis “Tėvynės Bal
se” sušuko, kad be reikalo Bab
rauskas išsigando, nes štai rašo 
ir Miškinis, ir kiti. Tačiau okn- 
puotoj Lietuvoj, gali kaip nori 
Tilvytis enkavedisto priverstas 
meluoti, Miškinis neskaitomas ra
šytoju. Toje pavergtos Lietuvos 
rašytojų knygoje nėra Miškinio, 
žinoma, nėra ir K. Jankausko, 
nors jis prie bolševikų vieną 
knygą išleido vaikams, nėra ir 
P. Drevinio, ir V. Katiliaus, ir 
Šukio ir dar keletos rašytojų. 
Nėra ir Cvirkos, kadangi iš viso 
nėra mirusių. Todėl darosi išvada, 
arba minėti rašytojai jau yra nu
žudyti arba jie neskaitomi rašy
tojais. Tilvičio teigimas, kad jie 
gyvi yra beprasmis, nes jie yra 
pastatyti vienon plotmėn su mi
rusiais.

. GIMĖ SU KLUMPĖMIS

Su mažomis išimtimis rašytojai, 
kurni dauguma naujai iškilę, pa
sakoja, kad jie buvo seni kompar
tijos veikėjai, kad jų. tėvai buvo 
biedni ir, kad jie amžinai netu
rėjo duonos, lyg jie būtų gyvenę 
ne Lietuvoj, bet kokiam nors 
bolševikiniam kolchoze Ukrainoj 
ar kur kitur, kur mirė badu mili- 
onai. St. Anglickis sako, kad jis 
džiaugęsis knygomis, kuriose buvo 
rašoma prieš kunigus, taip pat jau 
13 metų būdamas kovojo už tary

Turi atsakyti ir direktoriai
SPAUDOS IŠTRAUKOS BE KOI 

patenkinamą pluošto išeigą, — 
kalba minėtas Pamūšio fabriko 
vyr. rūšiuotojas drg. Jukna. Gi 
fabriko direktorius drg. J. Gon
tis yra kitos nuomonės.

— Man planas, nėra ką su jais 
terliotis Pradedančius pūti šiau
delius apdirbdamas negausi ge
ros pluošto išeigos. Numerį gali 
gauti dar ir žemesnį, negu reikia 
pagal normas.

Drg. Gontis visiškai negalvoja, 
kad po tiek laiko iš tų šiaudelių 
nieko gero nebeliks. Jie tiks tik 
kraikui. Tokia pati padėtis ir 
Mažeikių linų fabrike. Tuo tarpu 
šiuose fabrikuose dirbama 2 pa
mainom. Parodžius daugiau ener
gijos, sumanumo ir iniciatyvos, 
jei ne visam fabrike, tai bent jau 
džiovyklose, galima organizuoti 
trečią pamainą ir gelbėti benyks- 
tančius šiaudelius. Negerai su
krautas stirtas reikia perkrauti. 
Tai didelis darbas. Jį nelengva 
atlikti. Bet juk tai padaryti būti
na.

šiaudeliai linų priėmimo punk
tuose bei fabrikuose kraunami į 
stirtas taip, kaip krovė žmonės 
ir prieš 100 metų. Iš rankų į ran
kas pėdelis perduodamas ar per
metamas į stirtos viršūnę.

— Galima būtų panaudoti grū
dų sandėliuose bei statybose 
esančius transporterius, — kalba 
Kapsuko linų fabriko rūšiuotojas 

drg. Aleliūnas.
Ir teisingai. Ne vien šiuos, bet 

ir visą eilę kitokių kranų ir 
transporterių gamina mūsų pra
monė. Daugelis jų tiktų ir linams 
pakrauti į stirtas.

Mechanizmai stirtoms krauti 
atpalaiduotų nemaža darbo jė
gos, kurios taip trūksta linų fab
rikuose ir sudarytų sąllygas ge
riau ir greičiau pakrauti stirtas.

J dideles stirtas, kad negestų 
linų šiaudeliai, reikia dėti medi
nius vamzdžius. Linų tresto va
dovai iš vienos pusės reikalau
ja, kad tokie vamzdžiai būtų, iš 
kitos pusės gi, — visai nesirūpi
na, kad fabrikams bei paruoštų 
punktams šiam tikslui būtų iš
skirta visiškai nedaug miško me
džiagos.

Pagaliau, žvelgiant į ateitį, rei
kėtų rūpintis apie daržinių staty
bą šiaudeliams sukrauti. Už su
pūdytus milionus prie kiekvie
no linų fabriko galima pastatyti 
daržines-pašiūres, į kurias tilptų 
beveik visi fabrikams pristatomi 
šiaudeliai. Niekas nesistebi, kai 
šienui, javams ir net šiaudams 
sukrauti statomos daržinės. Tuo 
tarpu šienas yra kelis kartus pi
gesnis už linų šiaudelius. Kodėl 
gi linų šiaudeliams nestatyti pa
šiūrių, į kurias būtų galima krau
ti bent tuos šiaudelius, kurie pri
statomi lietingu laikotarpiu?

bų valdžios įvedimą. Ir taip kiek
vienas rašytojas jau nuo pat vai
kystės ėjo komunistinio agitato
riaus pareigas, kiekvienas buvo al
kanas, kiti stačiai rašo, kad gimė 
su klumpėmis, gi Paulius Širvys 
sako: “Mano pirmieji žodžiai bu
vo: mama, duonos”. Skundžiasi, 
kad duonos trūko ir Mieželaitis, 
nors jo tėvas dirbęs malūne. Su 
mažomis išimtimis beveik visi ra
šytojai prisipažįsta, kad jie gimė 
nuogi, atrodo lyg jau gimdami 
rengėsi gyventi sovietiniam ro
juje.

. MUŠIMASIS į KRŪTINĘ .
Tačiau, jei nenumirė badu, tai 

reiškia kaip nors gyveno ir ką 
nors valgė. Nenumirti badu bol
ševikų akimis didelis nusikalti
mas ir todėl daugelis nelaimin
gųjų rašytojų teisinasi kompar
tijai, kodėl jie išliko gyvi ir ko
dėl nemirė už kompartiją. Ap
kaltina save, kad nešoko pagal 
politbiuro švilpynę. Boruta skun
džiasi, kad per “nesusipratimą 
neišvengė bėdų”, Jonynas džiau
giasi, kad išmintingoji “partija 
neleidžia klysti”, Mackevičius tei
sinasi, kad jis bijojo stoti į 
komjaunimą ir panašiai. B. Pran- 
skus-žalionis, gyvenęs Maskvoje, 
sako taip: “Deja, 1939 m. aš ta
pau Berijos smurto auka”; šis 
tikrai buvęs bolševikas nekaltina 
savęs, bet kaltina Beriją.

BOTAGO ŠVILPIMAS
Gaila lietuvių rašytojų, nes per 

visus knygos puslapius, kurių ji 
turi arti 600, jausti bolševikinio 
botago švilpimas, jausti kaip bijo 
rašytojas politruko, stovinčio už
pakaly su botagu, jausti kaip 
atsargiai kiekvienas rašytojas 
žengia, kad nenuslystų nuo bol
ševikinės briaunos ir nenukristų 
į prarają. Tokioj prievartoj ne
galima sukurti nieko, ir todėl lie
tuvių literatūra merdi. T. Tilvytis 
sako: “Nieko nėra skurdesnio kaip 
kartoti tuos pačius žodžius, o ypač 
apie save”. Tai dar būtų nieko, 
bet nieko nėra skurdžiau kai visi 
pavergtosios Lietuvos rašytojai 
kartoja tuos pačius žodžius, kai 
visi rašo taip, kaip partija liepia, 
kai visi bando nusinuoginti ligi 
skurdumo, kad jie būtų tikri ta
rybiniai rašytojai, kad jokio tik
rai laisvą žmogų liudijančio žen
klo nepaliktų. A. Pakalnis toje 
knygoje rašo: “Aš pradėjau tikė
ti, kad žmogus tam ir sutvertas, 
kad jį kas nors muštų”. Tas saki
nys tinka bolševikinei sistemai. 
Ten viskas paremta mušimu. Jei
nesimuši į krūtinę, tai tave muša. 
O kur taip vyksta, ten literatūros 
negali būti. Ir vsa minėta knyga 
yra tik skaudus lietuvių tautos 
kančios liudymas.

LIETUVI,
NEUŽMIRŠK UŽSUKTI I PAŠTĄ 

SU “MŪSŲ PASTOGĖS 
PRENUMERATOS PINIGAIS!

Dr. J. Mackiewicz

NERVŲ SPECIALISTAS

25 Balston St., St. Kilda, Vic.
Tel. LB 4083.

Perdirbant šiaudelius, linų fab
rikuose dažnai susikaupia dideli 
kiekiai ilgo bei trumpo pluošto. 
Šiam pluoštui sukrauti sandėliai 
dalyje fabrikų yra maži, o Pamū
šio linų fabrike ilgo pluošto san
dėly po didesnio lietaus be gumi
nių batų nepraeisi. Kiauri stogai 
ii Šiaulių fabriko ilgo bei trum
po pluošto sandėliuose. Čia 
pluoštas irgi pūdomas. Reikia, 
kad už supūdytu pluoštą šalia 
vyr. rūšiuotojų atsakytų taip pat 
ir fabrikų direktoriai. Pluošto 
sandėlių remontu daugiau turi 
rūpinti ir linų tresto gamybos 
skyrius. Agr. B. Karalius 
“Tiesa”, 1958 vasario 19 d.
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PIRMIEJI LIETUVIAI 
AUSTRALIJOJE

Kiekvienam iš mūsų labai įdo
mu sužinoti, kada pirmasis lietuvis 
atvyko į Australiją. Jieškodami 
jų pėdsakų užtinkame įdomių 
atsitikimų. Eidami iš dabarties i 
senesnius laikus, pastebime, kad 
lietuvių pėdsakai praėjusių metų 
sąvartoje sunkiai susekami Prieš 
septyniasdešimt metų ne trem
iamas, ne nuo karo audros 
vejamas, bet kitokio gyvenimo 
jieškodamas 1888 m. joniškietis 
Jurgis šeižys iš šikštonių kaimo, 
Joniškėlio parapijos, pustrečio 
mėnesio išbuvęs kelionėje, pasie
kė Naująją Zelandiją, čia'vertėsi 
jieškojimu miškuose gintaro, ran
damo kumščio didumo, augino 
aveles ir, praturtėjęs, vedė vieti
nės maori genties vado dukterį. 
Po keturių metų, mirus žmonai, 
vyko Lietuvon atsivežti lietuvaitės 
žmonos, bet iki Londono nuvykęs, 
buvo priverstas grįžti atgal, nes 
pamiršo savo pasą. Tik pasimatė 
su savo motina ir seserėnu Jonu 
Šimoliūnu 1900 metais. Grįžęs 
Naujojon Zelandijon, vedė vietos 
anglę ir susilaukė kelių sūnų. 
Tremty atsidūręs prof, šimoliūnas 
dar gavo laišką iš savo šimtamečio 
dėdės Jurgio šeižio. Būtų įdomu, 
kad kas iš mūsų tautiečių, gyve
nančių Naujojoj Zelandijoj, pla
čiau aprašytų apie Jurgio šeižio 
likimą ir jo šeimą.

Bronius Zumeris Lietuvių Enci- 
klopėdijos pirmame tome 452 psl. 
laiko pirmuoju kolonistu lietuvį 
Mickevičių, kilusį iš Daukšių para
pijos, išgyvenusį apie 35 metus 
Australijoje. Jis atvykęs Austra
lijon 1880 metų pabaigoje, vadi
nas, prieš 78 metus, šie Br. Zu
merio daviniai, patiekti Lietuvių 
Enciklopedijoje, nėra tikslūs.

Jonas Vanagas, Lobethalio 
Miesto Muzėjaus įkūrėjas, surinko 
žinias, kurios rodo, kad jau 1841

KELIONĖ į PACIF1KO KRAŠTUS (16)

DAR VIS ADELAIDĖJE
JUOZAS J. BACHUNAS, SODUS, MICHIGAN

Gruodžio 30 dieną tęsėme savo 
pasikieminėjimą pas kitus Adelai
dės lietuvius. Pono Lapšio inicia
tyvos dėka, turėjau susitikimų ir 
su australais: suruošė pasikalbė
jimą su abiejų Adelaidės dienraš
čių — Advertiser ir Daily News 
— reporteriais.

Nutarėme šią dieną paskirti ki
tiems vizitams, Ponas Lapšys pa
siūlė plačiau mums parodyti Ade
laidės apylinkes ir kalnus. Pir
miausia užsukome pasižiūrėti la
bai gražių inž. Reisono namų, pa
ties pasistatytų. Jie stovi ant kal
no, nuo kurio matyti veik visas 
Adelaidės miestas. Dideliame dar
bo kabinete inžinierius rengia 
savo projektus, tarp kita ko, pa
gelbėdamas ir daugeliui lietuvių 
paruošti jų namų statybos pla
nus. Inž. Reisonas yra suprojek
tavęs naują priestatą prie dabar
tinių Liet Bendruomenės namų. 
Naujam priestatui reikalinga pi
nigų, tai Amerikos Lietuvių Tau
tinė Sąjunga paaukavo 200 aust, 
svarų (450.00 dol.).

Susitikau su jaunu inž. Gašlū
nu, p. Kubilium, kuris tvarko 
spaudos kioską, aplankėm ponus 
Dundus. Jų sūnus dabar yra dviem 
metam gavęs stipendiją studijuo
ti Amerikoje ir šiuo metu yra 
apsistojęs Flint, Michigan.

Susitikom ir su p. Labučiu, at
vykusiu čia paatostogauti iš Can- 
berros. Jis pasiėmė mudu ir nu
sivežė pas savo svainį muziką 
chorvedį Šimkų.

XXX

Aplankėme ponus Radzevičius. 
Jie įsirengę naujame modernia
me name. Radome belaistančius 
žolę. Radzevičius yra ilgai dirbęs 
lietuvių laikraščiuose, veiklus žur
nalistas, — kad nesutingtų, labai 
prašiau ir toliau darbuotis su 
plunksna ir rašyti Amerikos lie
tuvių spaudai, nors daug rašo 
MŪSŲ PASTOGEI. Jis prižadėjo 

metais atvyko į Pietų Australiją, 
iš tuometinės Prūsų valstybės, 
lietuvio Varno šeima: tėvai, sūnus 
ir dvi dukterys. Jie atplaukė 
Skjold laivu sykiu su 275 vokie
čiais ir apsigyvenę Lobethalyje. 
šiandien apie juos jokių pėdsakų 
nebeužtinkama, vien tik keleivių 
sąrašuose jie minimi. Greičiausia, 
kad Jono Vanago nurodytieji 1841 
metai ir bus pirminė data, kada 
pirmasis lietuvis pasiekė Pietų 
Australiją. Tai įvyko prieš 117 
metų.

Jieškant pirmojo lietuvio, apsi
gyvenusio Australijoje, pėdsakų, 
užtikau dar senesnių davinių. 
Antr.ojo Pasaulinio Karo audra ir 
.raudonųjų žiaurumai ir persekio
jimai atbloškė mus, 9909 lietu
vius, į tolimiausią pasaulio kraštą, 
Australiją. Dėl persekiojimų ir 
žiaurumų, panašiai kaip ir mes, 
atsidūrė, rodos, pirmieji lietuviai 
Australijoje prieš 126 metus, t.y. 
1832 metais. Nepasisekus 1831 
metų sukilimui Lietuvoje, sukilė
liai buvo sumušti ir žiauriai per
sekiojami rusų caro kariuomenės 
ir žandarų. Dalis mūsų brolių su
kilėlių, atsimušdami pasitraukė į 
Prūsiją (Vokietiją), kur buvo in
ternuoti ir prūsų laivu Anglijon 
deportuoti. Iš čia lietuviai sukilė
liai su lenkais ir kitų tautybių 
suimtaisiais buvo 1832 metais at- i 
gabenti į Australiją, į N.S.W. 
valstybę. Apie tai paliūdija įžy
mus Australijos tyrinėtojas len
kas Strzeleckis savo laiške, rašy
tame prancūzų kalba savo tautie
tei Adynai Tumo iš Launcesto- 
no, Tasmanija. šį klausimą nu
šviečia Waclaw Slabczynski. Aus
tralijos tyrinėtojas Strzeleckis, 
būdamas artimuose draugiškuose 
santykiuose su generolu guber
natorium Gippsu, užtarė lietuvius 
ir lenkus, išlaisvino juos, ir net 

lietuvių laikraščiams daugiau 
siųsti žinių ir įspūdžių iš Austra
lijos lietuvių gyvenimo ir tuo bū
du gyviau palaikyti mūsų visų ry
šius. Amerikos lietuvių spaudoje 
iš tikro per maža atsispindi Aus
tralijos žemyno lietuvių judėji
mas, o jis, kaip man pasirodė, su
sipažinus. yra ganėtinai įdomus.

Pr. Pusdešris, veiklus kultūri
ninkas, čia turi pririnkęs daug 
lietuviškos spaudos komplektų, 
taipgi turi sudaręs ir nemažą 
lietuvišką knygyną.

Pašnekesiai su 
Pulgiu Andriušiu

Vakare viešbutyje sulaukiau 
labai malonaus ir įdomaus vizir 
to: mudu su žmona aplankė ra
šytojas Pulgis Andriušis.

Tai žymus ir visų, ypač jaunes
nės generacijos lietuvių mėgia
mas rašytojas, kurio ne vieną 
šmaikštų feljetoną pats esu skai
tęs laikraščiuose, nors šiaip vi
sos didžiosios lietuvių literatūros 
knygų ir nespėjau perskaityti.

Su p. Andriušiu nepaprastai 
maloniai ir įdomiai išsikalbėjome 
visokiais lietuviškais reikalais. 
Pulgis Andriušis savo metu yra 
buvęs didelis keliauninkas, — įsi
kinkęs žemaituką į dviratį veži
mą buvo nuvažiavęs iš Lietuvos 
iki Ispanijos. Moka daug sveti
mų kalbų, vartoja jų bent tuzi
ną, jų tarpe mėgsta tarptautinę 
Esperanto kalbą. Ir dabar šis ke
liauninkas yra toliausiai iš lietu
vių rašytojų nukeliavęs, net ligi 
Adelaidės, kur įsikūrė ir, galbūt, 
pasiliks iki tol, kol ateis laikas 
grįžti Lietuvon.

Besišnekučiuodami su Pulgiu 
Andriušiu plačiau sustojome ties 
lietuviškąja spauda. Gi dažnai 
tenka skaityti laikraščiuose įvai
rių ideologiškai skirtingų nusista
tymų autorių parašytus straips
nius, kurie liečia lietuvius ar Lie
tuvą. Klausimai nagrinėjami po

kai kuriuos pasirūpino grąžinti 
vėl į Europą, šia proga tenka pa
stebėti, kad Strzeleckis turėjo ar
timų giminaičių Lietuvoje, nes 
kunigaikštis Liudas Radvilas bu
vo jo pusbrolis. Todėl aišku, ko
dėl jis ir lietuviams išrūpino pas 
gubernatorių smulkių privilegijų, 
kurios palengvino mūsų brolių 
žiaurios tremties dienas, atsidū
rusių taip toli nuo savo tėvynės. 
Mūsų kaimyninės tautos moksli
ninkas — Povilas Edmundas Str
zeleckis atliko įžymius tyrimus 
Gippslande, Tasmanijoje, atrado 

ir aprašė kalną Kosciuszko, augš- 
čiausią Australijoje. Jis buvo ne 
vien žymus kaip tyrinėtojas, bet 
ir kilnios sielos žmogus, ištiesda
mas pagalbos ranką sunkioje būk
lėje esantiems mūsų tautiečiams.

Sunku pasakyti šiandien, kiek 
mūsų brolių iš anos tremties pa
siliko Australijoje ir kiek grįžo 
atgal Europon, šiam klausimui iš- 
aiškisti reikalinga ilgesnių studi
jų. šaltiniai lengviau prieinami 
sidnejiškiams. šiandien yra aiš
ku, kad į NSW valstybę lietuviai 
pateko devyniais metais anks
čiau kaip į Pietų Australiją, t.y. 
prieš 126 metus. Gal ir bus 1831 
-jų metų sukilėliai, patekusieji 
tremtin, pirmaisiais lietuviais at
vykusiais į Australiją, į NSW 
valstybę.

A. Krausas
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MOŠŲ PASTOGĖS spaudos ba

lius šiemet įvyks rugpjūčio mėn.

30 d., šeštadienį, Cabramattos 
miesto savivaldybės salėje.
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lemiškai, dažniausia vis ką nors 
puolant, ginčijantis' ne tiek dėl 
dabarties reikalų, kiek dėl praei
ties.

Papasakojau p. Andriušiui kai- 
ką daugiau iš Amerikos lietuvių 
spaudos ir suminėjau kelių žur
nalistų veiklą, ką ir kaip jie rašo 
į lietuviškus laikraščius, čia vis 
prisimenama, kaip blogai ir nege
rai kaikurie mūsų politinės pra
eities veikėjai darę ar kalbėję. 

Jie esą buvę savanaudžiai, skriau
dę liaudį, o ta liaudis baisiai ken
tusi, buvo persekiojama, niekina
mą, skurdo ir t.t. Rašo gal ne tik 
dėlto,, kad buvo skirtingose par
tijose, nes panašiais purvinimais 
verčiasi ir tie, kurie buvo tose 
pačiose partijose ar organizacijo
se, kurias dabar Amerikon atvy
kę spjaudo ir niekina... Atrodo, 
kad dažnai taip esti pradėjus su- 
vesdinėti asmeniškas sąskaitas.

Kaikurie laikraščiai, atrodo, la
bai noriai tokias “polemikas” 
spausdina. Net sakoma, kad tai 
jiems pritraukia daugiau skaity
tojų. Galbūt, sunku pasakyti, — 
gal mes turime ir tokių žmonių, 
kurie temėgsta pamazgas, kolio- 
jimą, tokią “medžiagą”, kur lietu
vis niekina kitą lietuvį ar ir Lie- Į 
tuvą. Ir atsiminimų rašytojai ne
retai pasuka tuo keliu: smulkiau
siai piešia nepriklausomos Lietu
vos gyvenimo trūkumus (save, ži
noma, rodydami be trūkumų...), 
tamsiąsias puses...

Su tokiais raštais nepriklauso
mybės ne tik neatgausime, bet 
dar sunkinsime darbą tų, kurie 
stengiasi prie lietuviškumo išlai
kyti mūsų jaunimą. Vyresnieji 
Amerikos lietuviai dar gerai atsi
mename, kaip čia buvo elgiamasi 
ir galvojama prieš kelias dešim
tis metų. Mūsų tėvai ar protė
viai, atvykę į šį kraštą ne iš Lie
tuvos. bet iš rusų pavergtos Lie
tuvos, patys daugumoje beras 
čiai, geresnės medžiaginės padė
ties jieškojusieji, ar bėgę nuo 
kariuomenės, dažniausia labai ne
gražiai kalbėdavo apie toli palik
tąją tėvynę: kad ten buvusi tik 
baudžiava, skurdas, vargas, blu
sos, tamsybė, purvas... Ar nuos
tabu, kad jų vaikai, tokias tėvų 
kalbas tegirdėdami, gėdinosi bū

tebekartojame tą pačią klaidą; 
gal būtų geriau pasakyti, — te
bedarome tą patį beprotišką nu
sikaltimą. Irgi ne visi, bet dar 
perdaug tebeturime spaudos, ku
ri per dešimtmečius savo pagrin
dine “profesija” laikė pašaukimą 
purvinti Lietuvą ir jos santvarką 
dėl to, kad Lietuvos lietuviai ne
klausė ir nedarė taip, kaip koks 
nors ponas ar draugas redakto
rius Amerikoje galvojo...

Tokį Lietuvos juodinimą iš mū
sų spaudos pats metas būtų galu
tinai pašalinti. Tai nereiškia, kad 
turėtume sakyti ir rašyti kokias 
neteisybes ar pasakiškus išmislus 
arba nedrįstume tarti jokios kri
tikos. Rašykime tiesą, žiūrėkime 
gražesnių pusių, kritikuokime sai
kinga ir mandagiai.

Pulgis Andriušis, kaip atrodo,' 
sutiko su tomis mintimis ir paža
dėjo — paskleisti šias mintis sa
vo bičiulių> spaudos darbininkų 
tarpe.

Deja, laikas buvo ribotas ir ne
spėjome išsemti visų temų, ku
rios mums būtų buvusios įdomios. 
Atsisveikinus atvyko ponas Lap
šys ir išsigabeno mus pas Ade
laidės moteris...

Adelaidės 
m o t e r y s

Pasisakysiu iš karto, kad ne 
apie Adelaidės gražuoles austra- 
les čia rašysiu. Nebuvo man nei 
laiko, nei reikalo jų lankyti, o, 
be to, gal už tai ir mano “gene
rolas” būtų pradėjęs bartis: sa
kytų, nebe laikas į svetimas dai
rytis. ..

Tą vakarą, su p.p. Lapšiais iš
vykome pas ponią Janavičienę, 
kur turėjo įvykti Adelaidės lietu
vių moterų sekcijos vakarienė. 
Jau buvo prisirinkę daug moterų

PAŠNEKESIAI APIE
DIRBTINI LIETU

SYDNĖJAUS STUDENTŲ STUDIJŲ VAKARAS

Senas priežodis sako: “Lietus 
ateina ir neprašytas”, ir žmonės 
ti, o jie būtų itin svarbūs, jei de- 
koks bus oras, ši problema yra 
ir dabar. Tik prieš keletą metų 
mokslininkai pradėjo dėti rimtas 
pastangas, kad orą bent kiek su
kontroliavus. Oro kontroliavimas 
ir dirbtinio lietaus pagaminimas 
iškelia įvairių problemų, kurios 
nėra vien tik techniškos.

Sydnejaus studentų suruošta
me studijų vakare ši tema buvo 
smulkiai išgvildenta ir išdiskutuo
ta. Kalbėtojai įdomiai ir suma
niai dėstė savo nuomones ir min
tis, sukeldami dalyvaujantiems 
juoko bei išlaikydami jų įtemptą 
dėmesį. Kalbėtojai atstovavo pen
kias mokslo šakas ir kiekvienas 
klausimą sprendė iš savo taško.

R. Zakarevičius išaiškino na
tūralaus lietaus susiformavimą ir 
tuo privedė prie dirbtinio lietaus 
sukėlimo faktorių, šiuo metu 
vyksta intensyvūs bandymai, bot 
iki šiol mėgina lietų išgauti tik 
iš esamų debesų. Debesų sukėli
mas ir didesnio masto oro kon
troliavimas, dar yra tik vaizduo
tėje. Australija yra vienas iš pir
maujančių kraštų dirbtinio lie
taus “gamyboj”.

J. Kovalskis iškėlė dirbtinio 
lietaus reikšmę krašto ekonomi
jai. Tokiam krašte, kaip Austra
lijoj, lietaus padidinimas bei jo 
reguliavimas, padarytų labai tei
giamą įnašą į žemės ūkio pakėli
mą. Dėl sausrų bei potvynių, ken
čia netik žemės ūkis, bet ir mies
tai ir pramonė. Vandens sutvar
kymo vertė yra neginčytina.

R. Daukus pareiškė, kad dirb
tinis lietus iškeltų daug teisiškų 
problemų. Tokie klausimai, kaip 
oro ir debesų nuosavybė virš

ūkininko žemės, nėra dar išspręs- 
skųsdavosi, jog negali atspėti, 
besį mokslininkai norėtų pavar
toti lietaus gamybai Taip pat 
galėtų kilti bylos dėl lietaus (bu
vimo ar nebuvimo) padarytų nuo
stolių. Vienas žmogus gali jo no
rėti, kitas — ne. Seniau lietus 
buvo Dievo valioj ir negalima 
buvo kaimyno kaltinti, kad javai 
perdaug sušlapo. Dabar tai bus 
jau dalinai žmogaus veiksmų pa
daras ir reikia laukti naujų įsta
tymų šiam klausimui išaiškinti.
.Medikų nuomonę patiekė J. 

Venclovas. Lietus buvo vienas iš 
pirmųjų žemės elementų ir jame 
susikūrė pirmoji gyvybė. Vanduo 
ir dabar neprarado savo svarbos, 
pav. žmogus susideda iš maždaug 
70% vandens, o kai kurie auga
lai net siekia 90%. Reiškia lie-LAIŠKAI REDAKCIJAI

Tikrai netoli 
nuvažiuosime ...

Gerb. p. Redaktoriau,
Kun. Pr. Vaseris 1958.4.30 d. 

“Tėviškės Aidų” Nr. 16 paskelbė 
straipsnį “Netoli nuvažiuosime”, 
nukreiptą prieš žinomą kultūros 
darbuotoją ir Australijos Rajono 
skautų vadą p. Antaną Krausą. 
Daugelio skautų tėvų reikalavimu 
prašome patalpinti Šį atitaisymą.

Straipsnio autorius savo išve
džiojimus grindžia savo paties su
galvotu ir p. A. Krausui prime
tamu teigimu, kurio pastarasis 
nėra daręs. Tai gali patvirtinti 
virš 200 asmenų, dalyvavusių 
Melbourne apylinkės visuotiname 
susirinkime.

ti lietuviais? Ar nuostabu, kad su savo vyrais. Svečių tarpe bu- 
laikraščiuose pasiskaitę panašių į vo ir vienas australas, parlamen- 
Lietuvos niekinimų ir perdėjimui to narys. Pasivaišinę, išgirdome 
jie nebenorėjo nieko bendro tu-| kaiką naujo. Atsistojo šalia ma- 
rėti nei su tokia spauda, nei su i nęs sėdėjusi p. Reisonienė ir 
lietuviškomis organizacijomis, i smulkiau pranešė apie penkerių 
Mes netekome didžiosios dalies metų Lietuvių Moterų Sekcijos 
savo jaunimo. Ne visi tokie buvo, prie Adelaidės bendruomenės vei- 
bet visdėlto daug, turbūt senųjų klą. Ir nustebau, kaip darbščios 
imigrantų dauguma. Ir šiandien1 moterys, veikdamos organizuotai,

tegu ir nedideliu skaičiumi, gali 
daug padaryti lietuviškumui ir 
Lietuvai. Bet Čia visko neišminė
siu, be to, manau, M.P. bus tai 
atskirai atžymėjusi.

Sunku man buvo surasti tinka
mų žodžių padėkoti Adelaidės 
moterų veikėjoms už jų vaišes, 
malonumą ir įvertinti jų darbą. 
Iš savo pusės, kiek žinodamas, 
mėginau papasakoti apie lietuvių 
moterų gyvenimą, organizacijas 
ir darbus Amerikoje — New Yor
ke, Chicago j e, Clevelande, kur 
man daugiau teko matyti ir pa
žinti. Po to buvo daug ir ilgų 
privataus pobūdžio pašnekėsiu.

Sutinku V. Požėla 
c

Po vaišių pas šauniąsias Ade
laidės moteris, kitą dieną kėlėmės 
anksti rytą, kad užtektų laiko ap 
lankyti kuo daugiau lietuvių. 
Mus pavėžinti atvyko ponai Lap- 
šiai. Tos dienos programoje bu
vome numatę keletą vizitų. Pir
miausia norėjome aplankyti p. 
Vladą Požėlą, buv. Lietuvos vi
daus, reikalų ministerį.

Bet pakelėje pirmiau dar sus
tojome pas inž. V. Kmitą, kuris 
dirba vienoj iš didžiųjų Adelaidės 
firmų — O’Connor and Sons — 
vėsintuvų, ventiliatorių ir šilto 
oro instaliacijų įmonėje. Kmitas 
turi gražų namą. Susipažinę su p. 
Kmitiene — Poželaite, josios pa
lydimi išvažiavome pas Poželus.

Maloniai nusiteikę ponai Požė
los mūsų jau laukė, nes apie vi
zitą jiems buvo iš anksto pranešta. 
Jie gyvena naujai pastatytuose 
valdiniuose namuose, kur užima 
pusketvirto kambario. Kambariai 
visai moderniai irengti ir nuomos 
už tai valdžiai tereikia mokėti tik 
po svarą per savaitę. Nereikia

(Tąsa 4 psl.) 

tus reikalingas, o dirbtinio lie
taus pranašumą rodo tas faktas, 
kad Australijoj augęs lietuviškas 
jaunimas savo tėvus ir “iš stuo
mens ir iš liemens” yra pralen
kęs. Tai vis dėka dirbtinio lie
taus. (šitos teorijos kol. Venclo
vas, dėja, neturėjo laiko įrodyti 
— mat laikas kalbėtojams buvo 
ribotas).

D. Labutytė sujaukė kitų kole
gų pareikštas modernias teorijas, 
papasakodama, kad ir senovėj 
žmogus darydavo lietų. Dar ir 
šiais laikais primityvūs žmonės 
turi daug apeigų, kuriomis mė
gina sukelti lietų. Civilizuoti kraš
tai, kaip Graikija ir Roma taip 
pat turėjo lietaus iššaukimo apei
gas. žmonės tikėjo į tas apeigas 
taip kaip mes dabar tikim į savo 
mokslininkų pastangas. Kieno 
“burtai” bus geresni, parodys 
tik ateitis.

Kalboms apie lietų pasibaigus, 
svečiai ir studentai turėjo progos 
linksmai praleisti vakarą, šis sėk
mingas studijų vakaras yra lyg 
dar vienas grūdelis į Sydnejaus 
studentų veiklos aruodą. P.D.

Tuo straipsniu kun. Vaseris 
siekia suklaidinti jaunuolius, o 
ypač jaunuolių tėvus, kad palau- 
žus jųjų pagarbą senam auklėto
jui, Australijos Rajono skautų 
vadui ir sugriovus pasitikėjimą 
jo dirbamam darbui tautinio auk
lėjimo srityje.

Tenka labai apgailestauti kun. 
Pr. Vaserio, kuris taip pat dirba 
sukištojo darbą, elgseną, kuri 
yra visai priešinga jo paties strai
psnio “Netoli nuvažiuosime” pa
sakymui (su kuriuo pilnai sutin
kame) kad “auklėtojai turi parei
gą paduoti jam (jaunuoliui S.G. 
K.) tikrą tiesą be jokios speku
liacijos”. ..

Ypatingai tenka nustebti asme
nišku puolimu prieš p. A. Krau
są, kaip Vadą Australijos lietu
vių skautų organizacijos, kurio
auklėjimo metodus bei veiklos bū
dus kun. Vaseris pats yra turėjęs 
progos ir laiko pažinti iš arčiau, 
būdamas artimu tos organizaci
jos dalyviu — Australijos Rajo
no skautų dvasios vadovu, kol 
jis vyriausio dvasios vadovo kun. 
dr. J. Vaišnoros nebuvo pakeis
tas kitu kunigu.

Laikydami kun. Vaserio išve
džiojimus tokiais, kurie teigiamai 
neprisideda prie jaunimo auklė
jimo, naudojamės proga viešai 
pareikšti pasitikėjimą Australijos 
skautų rajono vado p. A. Krausos 
asmeniu ir pasitenkinimą jo sėk
mingu darbu lietuvių jaunimo 
tarpe tautinei kultūrai išlaikyti.

Tautinio auklėjimo bei švieti
mo darbas yra didelis ir reikš
mingas, tad tą darbą ardyti ne
derėtų.

Su pagarba
Melbourne* Lietuvių Skautų 

Globos Komitetas
XXX

BALTŲ KULTŪRINĖ 
SAVAITĖ

Latviai kas met per Kalėdų 
šventes turi kultūrinę savaitę. Ji 
įvyks vis kitoje Australijos valsl- 
tybės sostinėje, pav., pernai buvo 
Adelaidėje, šiemet bus Brisbanė- 
je. Kultūrinės savaitės metu įvyk
sta organizacijų suvažiavimai, 
visokie kultūriniai ir sportiniai 
pasirodymai, paskaitos, pasitari
mai.

Mes lietuviai, nenusistatėme, 
nei vietos nei laiko. Viena orga
nizacija vienu laiku darbo suva
žiavimą. kita organizacija kitu 
laiku ir kitoje vietovėje. Taigi 
daug tautiečių ir geriausius no
rus turėdami negali visur daly
vauti.

Išeinant iš tos minties, kad 
busimojoje Jungtinėje Europos 
valstybėje mes pabaltiečiai, kaipo 
mažos tautos, bet norėdami tu
rėti didesnį svorį, sudarysimo 
Jungtinę Pabaltiečių Valstybę, 
jau turėtume ir svetur gyvenda
mi pradėti bendravimą bent svar
besnėse gyvenimo srityse. Taigi 
ir lietuviams ir estams reikėtų 
tuo pat laiku tuose pat miestuo
se ruošti kultūrines savaites, kaip 
latviai daro.

J. Normantai

3
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KAIP LIETUVIAI DARĖ LIETU
I

garsi savo turtais [DARBAS NESTOVI VIETOJE

Sydnėjaus lietuviai studentai 
plačiai nagrinėjo temą: kaip pa
daromas lietus ir kokios reikš
mės tai turi gyvenimui. įvairių 
sričių busimieji mokslininkai pa
lietė dirbtinio lietaus klausimų iš 
įvairių taškų. Tik vienas klausi
mas buvo išleistas, kurio labai 
pasigęsta, būtent: kaip lietuviai 
darė lietų ir kokios reikšmės jis 
turėjo jų gyvenime.

šiuo straipsniu noriu papildyti 
šj trūkumų.

XXX

M i b 1 ė :

“Turkų žemėj žirgas žvengia, 
Lietuvoje kamanos blizga.’’

Kaikas bandė įrodinėti, kad 
Lietuvos vardas reiškia lietų že
mę. šis įrodinėjimas nėra pagrįs
tas moksliškai, todėl yra abejo
tinas. Bet žinant koks lietingas 
yra Lietuvos klimatas, gal jame 
ir yra kiek tiesos.

Dėka geografinės padėties, Lie
tuva gauna tiek daug lietaus, 
kad atrodo, anot liaudies dainos, 
net

“Lyja lietutis 
Be debesėlio”.

Užtat Lietuvos augmenija labai 
vešli ir laukai duoda gerų derlių.

Kaip žinome, nuo derliaus pri
klauso krašto gerovė. Tat viskas, 
kas derlių gali padidinti ar su
mažinti, stipriai pasireiškė liau
dies kūryboje, o ypač vienoje jos 
šakoje — tautosakoje.

Lietaus klausimu daug medžia
gos randame dainose, burtuose, 
prietaruose ir mįslėse. Todėl na
grinėjant. kaip lietuviai senovė
je žiūrėjo į lietų, reikia kreip
tis į tautosaką.

Dainose lietumi pavaizduoja
mas liūdesys:

“Lietutis lyja, vainikas rūdija, 
Sesutė graudžiai verkia.”

čia sesutės ašarų vaizdas yra 
lietus. Audra — tai dievų rūsty
bės ženklas.

Lietus nevisada ateina reika
lingu laiku. Dažnai jo būna per J 
daug, o kartais per mažai. Todėl 
lietaus paskirstymui nuo seniau

ADELAIDĖJE...
(Tąsa iš 3 pusi.) 

rūpintis ir išorine priežiūra, kaip 
žolės pjovimu ar gėlių apkarpymu, 
nes tai atlieka valdžios nusamdy
tas žmogus. Mat, visas šis dide
lis, kvartalo dydžio pastatas, yra 
pensiniskų namas, valdžios išlaiko
mas ir prižiūrimas.

Vladas Požėla, nežiūrint gilaus 
amžiaus prieš dvejus metus at
šventė 70 m. sukaktį, atrodo visai 
guvus, geros išvaizdos ir paten
kintas. Sakosi, kad iš gaunamos 
valdinės pensijos ir dėka suteiktų 
tokių aplinkos sąlygų, visai paten
kinamai su žmona galįs pragyventi 
ir džiaugiasi, kad nereikia prašyti 
paramos iš šalies. Ponia Poželie- 
nė mus pavaišino iš savo sodo vai
siais. Sodų ir daržų ji pati tvarko. 
Paklausiau p. Požėlų, ką veikiąs, 
nes mačiau ant stalo krūvą rąnk- 
raščių. Atsakė, kad jau yra para
šęs savo atsiminimų pirmąjį tomą 
ir dabar ruošiąsis rašyti antrąjį. 
Vadinasi, laikų sunaudoja labai 
naudingai. Žinojau, kad ponui 
Požėlai teko svarbus vaidmuo lie
tuvių tautinio atgimimo sąjūdžiuo
se, turėjo daug išgyvenimų. Per 
visą savo gyvenimą V. Požėla 
yra buvęs socialistų, kaip Lietu
voje vadinta, socialdemokratu. 
Žinojau, kad mūsų pažiūros kai- 
kuriais klausimais yra skirtingos. 
Bet man ne tai rūpėjo. Esame 
lietuviai, išblaškyti po pasaulį, ir 
mums būtų geriau, jei nežiūrint 
šiokių tokių ideologinių skirtu
mų, įprastume lietuvyje pirmiau
sia jieškoti lietuvio, patrioto, 
vienu ar kitu būdu dirbusio ir 
tebedirbančio lietuvių tautos la
bui. Tokį brangų lietuviškų jaus
mą, kaip ir tikėjaus, aš radau po
nų Požėlų širdyse ir tikrai džiau

sių laikų lietuviai turėjo įvairių 
būdų.

Tačiau vyriausias lietaus dary
tojas ir valdovas buvo dievaitis 
Perkūnas. Jis valdė debesis. Tai 
jo karalystė. O audra, tai jo pyk
čio pasireiškimas.

Įsikinkęs ožį į ugninius ratus, 
Perkūnas važinėjo padangėmis 
ant debesų ir žiūrinėjo ką žmo
nės veikia. Supykęs ant prasikal
tusio žmogaus, sviesdavo į jį 
“kulipką” — akmeninį kirvuką, 
kuris krisdamas žemyn sužai
buodavo ir vėl sugrįždavo pas die
vaitį. O jo ugniniai ratai kėlė 
padangėje dundėjimų — perkūni
jų.

Bijodami audros lietuviai už
kalbėdavo:
“Perkūne, dievaiti, nemuaki 

žemaitj.
Bet muiki gudų, kaip šunį rudų.”

Arba audrai artinantis meldė 
Perkūno:
“Perkūne, dievaiti, susimilk ant 

mūsų, 
Nustumk tų tamsybę ant Prūsų.”

Kiek tai turėjo įtakos į audros 
siautėjimų, neaišku. Bet tokios 
maldelės padėdavo nugalėti bai
mę, kuri apimdavo primityvų 
žmogų audrai siaučiant.
Tačiau negalima buvo visko pa

likti Perkūno rankose, nes jis 
nevisada pagal žmonių. pageidavi
mų tvarkė lietų. Todėl senovės 
lietuviai žinojo visų eilę burtų 
lietui pritraukti bei jam nuvaryti, 
kai lietus nepageidaujamas.

Svarbiausios reikšmės lietaus 
iššaukimui turėjo burtai.

Pavasarį, tik pirmam perkūnui 
sugriaudus, ūkininkas išeidavo 
arti. Nes pirmas griaustinis tai 
palaima laukams. Tai ženklas šil
to, derlių nešančio lietaus. O ūki
ninkui sugrįžus nuarus pirmų va
gų, šeimininkė aplaistydavo jį 
vandeniu, šaukdama reikalingų 
lietų naujam pasėliui
Per Sekmines, pabaigtuves ir Už
gavėnes taip pat laistomasi van- 

, deniu, tam kad užtikrinus lietų.
Sausros metu, kai lietaus nebesu
laukdavo, ūkininkas eidavo lietaus 

giausi galėjęs susipažinti su vie
nu iš lietuviškojo socializmo vete
ranų. Sunku buvo skirtis, bet pa
galiau reikėjo, nes dar turėjau 
daug ką suspėti aplankyti. Palin
kėjau p. Vladui Požėlai dar ilgo 
amžiaus ir sveikatos užbaigti sa
vo sumanymus, o jo žmonai to
kios pat geros ir linksmos nuo
taikos, kuri mus supo šio gražaus 
vizito metu.

Statybininkas
J. Matulevičius

Tada užsukome pas p. Jurgį 
Matulevičių, kuris čia yra stam
bus namų statytojas, gaunąs daug 
kontraktų iš valdžios, ir nuošir
dus lietuviškų organizacijų rėmė
jas, ypatingai J. Gučiaus teatro 
grupės, o šiaip nešykštus aukoto
jas visokiems lietuviškiems rei
kalams. Dabar jis ant gražaus 
sklypo statosi itin elegantiškų 
namą, jam kaštuosiantį per 20. 
000 austr. svarų. Dvigubai dau
giau kaštuotų, jei ne pats staty
tus!. Jau užbaigtas ir naudojamas 
privatus maudymosi baseinas, na
mo šildymas grindyse, taip pat 
kiekviename kambaryje vėsintu
vai. Tokio stiliaus namų esu ma
tęs Miami Beach, Floridoje, ir 
toks namas pasistatyti, kaip jį 
ruošia p. Matulevičius, Ameriko
je kaštuotų apie 200.000 dol.

J. Matulevičius dar jaunas vy
ras, užsiauginęs rusvų barzdų. 
Radome ponių, jį ir savo draugus 
besimaudančius baseine. Tai jau 
stipriai čia įsigyvenęs vyras, lai
komas turtingiausiu lietuviu Aus
tralijoje. Lietuviai juo didžiuo
jasi ir jam dėkingi, kad jis gyve
na ir dirba ne tik savo kišenei, 
bet visada jautriai remia kultū
rinius lietuvybės planus.

Aplankom J.A. Gučius
Juozas Gučius yra aktorius pro

fesionalas, tačiau visą savo veik
lų daugiausia paskyręs režisūrai. 
Jis yra ilgai dirbęs Kauno valsty
biniame radiofone, per radiją sta
tomų veikalų režisierius ir dau
gelio jų autorius. Jo žmona, po
nia Gučienė-Binkevičiūtė, taip 
pat profesionalė dainininkė ir dai
navimo mokytoja. Abu čia labai 
gražiai gyvena ir aktyviai dirba 
savo srityse. Juozas Gučius per 
septynerius metus išlaikė lietu
vių teatro trupę, suruošė daugy
bę pastatymų, o taip pat rengė 
spektaklius su savo trupe ir aus
tralų visuomenei (anglų kalba). 
Gučius man parodė keliolika 
spausdintų programų, kurių vie
na V. Alanto veikalas “Aukštad
varis” spausdinta anglų ir lietu
vių kalbomis.

Ponai J. ir A. Gučiai sakosi esą 
reikalingi atostogų — poilsio. Iš 
pasikalbėjimo tačiau gavau įspū
dį, kad tie Gučiaus “poilsiai” 
greičiausia tegalės būti laikiniai. 
Pailsėjęs, jis vėl įsitrauks į nau
jus teatrinius darbus. Sprendžiu 
iš savęs: kiek jau kartų norėjau 
išeiti į “pensiją” nuo lietuviškų 
darbų, bet vis to negaliu pada
ryti. Kai daug metų kokioje sri
tyje praleidžiama, tai sunku iš 
jos galutinai išsivaduoti. Širdin
gai linkiu ir p. Gučiui, kad po 
atostogų vėl sugrįžtų prie naudin
go jo dvasiai ir lietuvybei darbo.

(Bus daugiau)

VIENAS VYRAS — NE TALKA 
VIENAS ŽODIS — NE ŠNEKA 
— TAD VISI I LIETUVIŠKŲ 
NAMŲ ĮSIGIJIMO TALKĄ!

daryti. Paėmęs saujų aguonų, bė
rė jas šulinin ir sakydavo: “Kad 
lytų smulkus lietus”.

Rytų Lietuvoje buvo kitas lie
taus iššaukimo būdas, šeimininkas 
kryžmai nuliedavo gyvulius van
deniu, pradėdamas nuo galvos, 
po to, juos nuvarydavo ganyklon 
ir šaukdavo: “Dabar savo lietum 
prausiau, ryt Dievas savo lietum 
papraus.”

Liškevos apylinkėje, lietaus iš
šaukimo apeigos atliekamos ant 
skenduolio kapo. Ant jo pilamas 
vanduo ir kalbami burtų žodžiai.

Tačiau Lietuvoje dažnai lietaus 
perdaug, todėl surasta būdas lie
tų sustabdyti arba kitur nuvaryti.

Norint lietų sustabdyti, šeimi
ninkė išmesdavo kieman šluotų ir 
kačergų. Jos turėjo būtinai kris
ti kryžmai. Tuo budu buvo perski
riami debesys.

Didelę audrų, tikėta, galima iš
sklaidyti su liže: išėjus kieman 
reikėjo smarkiai muosuoti liže, o 
debesys ir persiskiria ir saulutė 
pasirodo.

Dar lietui neprasidėjus galima 
debesį nuvaryti jei nenorima lie
taus! Reikėjo tik paimti prie namų 
augančio debesylo lapų, perpiešti 
jį išilgai ir numesti į dvi priešin
gas puses. Tai atlikus debesys 
perplyšta ir išsiskirsto.

Daugiausia nuo lietaus kentėjo 
piemenėliai, už tat jie sukurė įvai
rių maldelių lietui sustabdyti. Daž
niausia jie kreipėsi j saulę, jų ge
riausią globėjų:
“Atvažiuok, saulele, su

pyragėliais, 
Nuvaikyk debesėliu* *u

botagėliais.”
Štai kita graži piemenėlių mal

delė:

“Debesėliai, juodulėliai, 
Gudų šalelėn, gudų salelėn. 
Saulytė, motinėlė,
Mūsų žemelėn, mūsų žemelėn.”

Kaip matome, lietų Lietuvoje 
iššaukti arba jį sustabdyti, atro
do, galėjo kiekvienas, jei jis ži
nojo tinkamus burtus ir mokėjo 
tinkamų maldelę.

V.R. Saudargienė

Alžyriečiai — herbarai yra ha- 
mitinės kilmės, tačiau esama lo
tynų ir graikų priemaišų, šau
niausi yra kabilai, kurie labiau
siai atšliję nuo semitinės rasės.

Alžyrijoj gyventojų yra apie 
10 mil. Apskaičiuojama, kad 1970 
metais šis skaičius padidės 3,5 mi- 
liono, o po 20 metų alžyriečių 
būsią per 18 milionų.

Alžyrijos pramonės administra
cijoj ir įmonėse dirba daugiausiai 
prancūzai, ypač geriau apmoka
mą darbą. Apie 800.000 vietinių 
alžyriečių yra bedarbiai.

Alžyras iš seno garsėja savo 
žemės turtais. Įvairios iškasenos 
dažniausiai vežamos perdibti į 
Prancūziją. Bet nemažai naujų 
įmonių pastatyta ir pačioj Alžy
rijoj, o jai priklausančioj Sacha
ros dykumoj surasti žibalo šalti
niai. Bet ši pramonės šaka neug
doma, nes prisibyoma, kad po 
kurio laiko įrengimai gali būti 
nacionalizuoti nepriklausomybę 
atgavusios Alžyrijos vyriausybės. 
O kapitalas vengia rizikos!

Kur Alžyrijos dramos atomaz
ga? Baiminamasi, kad laisvės ko
vų vadai, kilę daugiausiai iš bied- 
nuomenės, gali vieną dienų pasi
belsti ir į Kremliaus duris. O iš 
ten, neabejotina, išgirs atsaky
mą: “Mes einame jums padėti ko
vą už laisvę laimėti.” Juk ne ki 
taip nutiko ir Indokinijoj.

Surašinės gyventojus
1959 metų sausio mėnesį, drau

ge su Sovietija, ir Lietuvoje nu
matomas visuotinis gyventojų su
rašymas. Kritiškoji surašymo 
data — sausio 15 dienų, ketvirta
dienis. Surašomi bus visi, kas tą 
dieną bus , Lietuvos teritorijoje 
(dabartinėse oficialiose vadinamos 
LTSR sienose), įskaitant ir laiki
nai atvykusius. Bus įtraukiami ir 
tie nuolatiniai Lietuvos gyvento
jai, kurie tą dieną bus laikinai 
išvykę. Laikinai atvykusių bus už
rašoma jų nuolatinė gyvenamoji 
vieta ir atžymima, kiek laiko jis 
Lietuvos teritorijoj laikinai gyve
na. Išvykusieji bus įrašomi savo 
Lietuvos nuolatinėje gyvenamoje 
vietoje, nurodant, kiek laiko yra 
laikinai išvykę.

Be to, bus registruojami šie 
duomenys: lytis, amžius, ar susi
tuokęs, tautybė, gimtoji kalba, 
pilietybė, mokslas (pradedant nuo 
beraščių iki augštojo mokslo), jei 
mokosi — tai kokioj mokykloj, 
jei dirba — tai kokioj įmonėj ir 
kokį darbų, jei neturi pajamas 
duodančio darbo, —. tai iš ko gy
vena, pagaliau —kokiai visuome
ninei grupei priklauso: darbinin
kas, tarnautojas, kolchozininkas, 
pavienininkas (t. y., savarankus 
ūkininkas), sukolektyvintas ama
tininkas, privatus amatininkas, 
laisvos profesijos, ar kulto tar
nautojas t. y., dvasininkas).

Kada ir iki kokio laipsnio to 
surašymo duomenys pasirodys vie
šumoje, tuo tarpu nežinia, bet 
greičiausia ne anksčiau kaip 1960 
metais. LNA.

Rimtai jieškos Lietuvoj 
žibalo

Gavus kreditų ir įrengimų, šįmet 
Lietuvoje žadama pradėti konkre
tesni tyrinėjimai, ar nėra Lietu
vos gelmėse žibalo. Numatoma 
visa eilė gręžimų — iki keturių 
su puse kilometrų gylio — linija 
nuo Latvijos sienos į pietus, pro 
Raseinius, toliau dviem šakom: 
viena link Prienų, kita į vakarus, 
į Mažąją Lietuvą, beveik iki Ka
raliaučiaus.

Jau . nepriklausomybės laikais 
geologai turėjo duomenų, kad Lie
tuvos gelmėse gali būti žibalo, tik 
jis greičiausia labai giliai ir vargu 
ar tiek gausūs, kad apsimokėtų 
neišvengiamai reikalingas didelis 
investavimas. Pastaraisiais metais 
geologinės ekspedicijos pranešinė
jo randančios daugiau padrąsinan
čių duomenų, tad ryžtasi konkre
čiau tą klausimą ištirti.

Radinys, jei pasitvirtintų, būtų 
labai reikšmingas Lietuvos ūkiui. 
Reikšmingas (ir net pavojingas) 
būtų ir politiškai, nes Lietuvos 
teritorijos reikšmė tada taptų pa
naši į Artimųjų Rytų reikšmę, 
ypač, jei šaltiniai; pasirodytų esą 
turtingi.

BANKSTOWNO LIET. NAMAI
Kada jau namai iki tokio sto

vio davesti, jog jais jau galime 
naudotis, verta apie tai kiek pla
čiau painformuoti lietuvišką vi
suomenę. Namai jau turi langus, 
duris, kanalizaciją, drenažų, sce
nos grindis ir kt., tačiau dar 
jiems daug ko reikia. Visų pir
ma, reikia salei grindų, elektros, 
tinko, lubų ir kt. Nežiūrint tų 
visų trūkumų, namais mes jau 
naudojamės: čia veikia savaitga
lio mokykla, kurią lanko per 50 
vaikų, čia jaunimas repetuoja 
tautinius šokius ir dainas, spor
tuoja ir vyksta susirinkimai. Jau
čiame, kad jau daug padaryta.

Kada mes renkame pinigus šių 
namų užbaigimui, mes dažnai su
siduriame su klausimu: “Kam 
tai reikalinga?” Mes atsakome — 
jie munis ir mūsų vaikams reika
lingi.

Būdami šio krašto lojalūs pilie
čiai, mes negalime pamiršti savo 
tautos kultūrinių brangenybių ir 
to grožio, kuris glūdi mūsų tau
tos sieloje, mes jį kaip brangų 
palikimą norime perduoti savo 
vaikams, kad jie būtų turtinges
ni savo dvasinėm savybėm. Kiek
viena kultūra žmogų praturtina, 
ypač tėvų, iš kurių paveldime ne 
tik fizines galias, bet ir dvasi
nius turtus. Natūrali tėvų parei
ga rūpintis savo vaikais, juos 
šviesti, juos įauginti j savą kul
tūrų ir perduoti jiems viską, kas 
gražu ir gera. Ar gali kas nors 
mus peikti už šių natūralinių, 
moralinių ir tautinių pareigų 
vykdymų? Aišku, kad ne.

Tas gilus pareigų supratimas 
ir vertė mus pradėti statyti savo 
bendruomenės namus, kad galė
tume gyventi savo tradicijomis, 
savo tautiniu grožiu, kad nemir
tume anksčiau, kol dar tebesame 
gyvi.

Kai kurių mūsų tautiečių pa
sišventimas šiam darbui yra la
bai didelis, deja, turime ir tokių, 
kurie labai mažai prisidėjo arba 
ir visai nieku nėra prisidėję. Tu
rime vilties, kad ir jie įsijungs 
į bendrų darbą. Iki 1958 m. ge
gužės mėn. 15 d. mes turėjome 
325 rėmėjus, iš jų 13 organizaci
jų. Surinkome pinigų £ 4648. Iš

I
 VENECIŠKOS UŽUOLAIDOS X 

(VENETIAN BLINDS)
VOKIŠKI JPILAI, KALDROS, LOVOS SKALBINIAI IR U2- J 
VALKALAI EUROPIETIŠKŲ IšMIERŲ — GALIMA GAUTI X 

187 MIMOSA RD., GREENACRE TELEFONAS UY 1998 |

M. KISLINGER X

Prekės ir pavyzdžiai pristatomi mašina į namus arba paštu, T 
Mes kalbame: lietuvių, vokiečių, lenkų, rusų, ukrainų ir y 

anglų kalbomis. j;

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.

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

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

^HinninmHnminnmiiimnnnninHntnrtnnminrnnwminnmnmimnfflwnHmmHumiHnninnnwuinnnnniflaniuraucHnnniiniuiumni^ 
| PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI 

SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER J
„R O M U V A“ 

OVERSEAS PARCEL SERVICE 
SAV. L. VACBERGAS

36 WALPOLE ST., KEW, VIC. 
TEL. WM 6032

leidome £ 858 sklypams ir £ 3G56 
namams. Kadangi valdyba nieka
dos neturi pinigų pakankamai, tai 
rūpinamės visus galimus darbus 
atlikti talkos būdu. Tuo sutaupo
me dideles sumas pinigų. Iki šiol 
yra užregistruota 3103 darbo va
landos, kurias atidirbo 118 žmo
nių. Kaip matome, nėra didelis 
skaičius žmonių, kurie prisidedu 
prie statybos darbų, nors jau 
daugumas sunkių darbų atlikta. 
Ateityje reikės daugiau specialis
tų prie įvairių vidaus įrengimų.

Nemažas darbas ir aikštelių su
tvarkymas. čia laukiame jaunimo 
pagelbos. Daug prisidėjo prie dar
bų mūsų skautai, daug tikimės iš 
sportininkų, nors iki šiol jie ne
parodė didesnio aktyvumo. Skly
pą mes pirkome grynai sporto 
aikštelėm įrengti, kad sportą pa
mėgęs mūsų jaunimas galėtų ma
loniai ir sveikai praleisti laiką, 
grūdindamas savo jėgas. Sklypo 
pirkimas, be abejo, sutrukdė sa
lės statybų, bet mes manome, 
kad geriau nutęsti statybą, negru 
prarasti sklypą, taip labai mums 
reikalingą.

Iki šiol mes visus darbus atli
kome be skolos, bet dabar už 
sklypą reikia sumokėti grynais 
pinigais £ 1400, tai verčia mus 
jieškoti paskolos. Todėl ir krei
piamės į mielus tautiečius, pra
šydami paskolinti, kas turite iš 
savo sutaupą Bankstowno Lietu
vių Namų II-jam sklypui apmo
kėti. Paskolą mes garantuojame 
jau turimu turtu.

Šiuo mes kreipiamės į visus 
lietuvius kviesdami prisidėti prie 
lietuviškų namų užbaigimo visais 
galimais būdais: kas paaukodamas 
keletą svarų, kas ateidamas į tal
kų, kas paskolindamas pinigų.
Visiems jau priesidėjusiems reiš
kiame gilią padėkų, o tuos kurie 
dar nespėjo prisidėti, kviečiame 
tai padaryti dabar. Kaip matote, 
Bankstowno Lietuvių Namai jau 
realybė ir čia vyksta lietuviškas 
kultūrinis gyvenimas.

Bankstowno Liet. Namų

Valdyba
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ŽINIOS IŠ 
LIETUVOS

RADIJO REDAKTORIAI 
LIETUVOJ

Visuomeninės — politinės reik
šmės programų vyriausias redak
torius Vilniaus radiofone yra 
Anatolijus Antonovičius Beriozo- 
vas, o visos programos ir jos iš
leidimo vyriausioji redaktorė 
Zlata, Abraomo duktė, Erbštein- 
aitė.

VILNIUS NUMATO 
PRAMOGINĘ RADIJO 

PROGRAMĄ
Nors yra dvi vidutinių bangų 

radijo stotys, tačiau ligi šiol jų 
perduodamoji programa labai ma
žai tesiskiria. Antroji stotis per
davinėja tik pirmosios stoties arba 
Maskvos programą, tik iš dalies 
duodama skirtingų paskaitų arba 
koncertų.

Radijo komiteto pirmininkas J« 
Januitis pripažįsta, kad klausyto
jai skundžiasi programos nuobo
dumu, nepaisant to, kad tik trečda
lis laiko (apie G valandas kasdien) 
skiriamas visokiai žodinei progra
mai, o du trečdaliai (apie 12 va
landų) muzikai.

Dabar numatoma abiejų stočių 
programas labiau išskirti. Pirmo
ji greičiausia dar labiau praplės 
savo žodinę (informacine — po- 
pagandinę) programą, užtat ant
roji stotis būsianti skirta daugiau
sia muzikai, visų pirma klasikinei 
— simfoninei, bet būsią skiriama 
dalis laiko ir lengvajai, vadinamai 
estradinei muzikai. Tuo tikslu prie 
radiofono organizuojamas net spe
cialus estradinės. muzikos orkes
tras.

Televizijos programa, anot to 
paties j. Januičio, dar toli gražu 
nepatenkina žiūrovų. Mat, viduji
nė studija tebėra nebaigta, todėl, 
sako, "žiūrovai dar kurį laiką 
turės tenkintis kinofilmais”. Ta
čiau kartais parodomos ir ištisos 
operos iš Vilniaus operos teatro, 
arba iškilmės ar koncertai iš kitų 
salių. Televizija pirmadieniais ir 
penktadieniais paprastai visai ne
veikia, kitomis dienomis — nuo 
7. iki 11 valandos vakaro, ©sekma
dieniais arba ir antradieniais esti 
poros valandų programa vidurdie
nį (dažniausia vaikams, mokslei
viams). Televizijos imtuvų tuo 
tarpu dar nedidelis skaičius ir 
dauguma jų viešo pobūdžio pa
talpose.

PREMIJOS MOKSLININKAMS 
IR MENININKAMS

išįmet Lietuvoje padidinamas 
premijų skaičius mokslininkams ir 
menininkams. Skirs dvi premijas 
už mokslo, ar technikos darbus ir 
tris premijas už literatūros ar 
kitus meno kūrinius po 25,000. 
rublių ir po tiek pat 15,000 rub
linių premijų.

Mokslo — technikos premijoms 
skirti komisijos prezidiuman pas
kirti ; J. Matulis, Kauno Politech
nikos Instituto direktorius K. Bar
šauskas, ir J,. Macevičius. Literatū
ros — meno premijų komisijos 
prezidiumas — kultūros ministe
rs J. Banaitis, A. Venclova ir V. 
Petčiūra, meno reikalų direkto
rius Kultūros m-joj.

Apie kandidatus premijai gauti 
reikalaujama smulkių žinių: ar 
priklauso partijai, tautybė, kur 
kada gimė, koks tėvo vardas — 
tiksliai pagal pasą! —, net dar
bovietės bei namų adresai ir te
lefonai.

PAVEIKSLŲ GALERIJA 
VILNIAUS KATEDROJ JAU 

ATIDARYTA
Vilniaus katedra jau eilė metų 

uždaryta. Nors buvo žinoma, kad 
joje rengiama paveikslų galerija, 
bet lankyti ligi šiol jos nebuvo 
galima. Tik balandžio mėnesio ga
le katedros 1— galerijos durys 
buvo atvertos lankytojams.

Galerijoje yra eilė XV-XIX am
žiaus Vakarų Europos dailininkų 
kūrinių, jų tarpe nemaža religi
nio turinio paveikslų. Taip pat 
surinkta eilė XVIII-XIX amžiaus 
Lietuvos dailininkų (Smuglevi
čiaus, Rustemo ’ir kt.) kūrinių.

Paveikslai perimti iš Vilniaus 
miešto muziejaus ir surinkti iš 
nacionalizuotų dvarų. LNA.

Geelonge
VYTIS — STH. CROSS 
(MOTERYS) 15:31 (7:7)

% Geelongo Vyties krepšininkės 
šįmet žaidžia Melbourne “A” 
grupės moterų krepšinio pirme
nybėse, kur dalyvauja geriausios 
Victorijos komandos ir krepšinio 
lygis yra daug augštesnis negu 
Geelonge. .šiose pirmenybėse vy- 
tietės nesitiki pasiekti kokių nors 
ypatingų laimėjimų, bet, žaisda- 
mos prieš žymiai geresnes koman
das, mano įgyti daugiau patyri
mo ir pagerinti savo žaidimo ly
gį-

Pirmose savo rungtynėse Vy
tis susitiko su praeitų metų Mel
bourne meisteriu »Southern Cross 
ir nors jas pralaimėjo, bet paro
dė kietą pasipriešinimą, baigda
mos pirmąjį puslaikį lygiomis. 
Antrojo puslaikio pradžioje vy- 
tietės vedė vienu tašku, bet L. 
Šimkutei, su 5-mis baudomis iš
ėjus iš aikštės, priešininkės, žiau
rokai žaisdamos ir geriau mėty- 
damos, iškovojo pelnytą laimėji
mą. Rezultatas gal ir nebūtų toks 
augštas, jeigu vytietės būtų iš
naudojusios daugiau baudų. Iš ga
limų 18 jos įmetė tik 3. Puolime 
gerai pasirodė L. Jonušaitė ir N. 
Bratanavičiūtė, o gynime E. Buc- 
kytė. Taškus pelnė: L. Jonušaitė 
7, E. Buckytė 4, L. .Šimkutė ir 
N. Bratanavičiūtė po 2.

VYTIS UNITED CHURCHES
(VYRAI) 38:30 (19:13)

Vyties I-ji vyrų komanda, lai
mėjusi Geelongo krepšinio pirme
nybes tris kartus iš eilės, šįmet 
žaidžia Melbourne Victorijos pir
menybėse “A” rezervo grupėje. 
Sustiprinusi savo komandą naujo
mis pajėgomis (A. Bacevičius ir 
A. Kaladė perėjo į Vyties klubą) 
Vytis pradeda palengva atgauti 
savo gerą žaidimo lygį. Po ne

sėkmingo (vienu tašku) pralaimė
jimo prieš Geelongo rinktinę 
(pirmą puslaikį baigė. 29:13 savo 
naudai) Vytis nugalėjo judrią 
United Churches komandą. Taš
kai: Zenkevičius 12, Bacevičius 8, 
Lipšys. Bertašius ir Šimkus po 6.

VYTIS — SCOUTS 
40:27 (22:17)

>šių metų Geelongo miesto 
krepšinio pirmenybėse Vyties 
klubą “A” grupėje atstovauja 
jaunieji krepšininkai, vadovauja
mi J. Jonušo. Pirmose žiemos se
zono rungtynėse Vytis susitiko-su 
kietai žaidžiančia Scouts koman
da. Gerais sviedinio perdavimais 
ir gana taikliais metimais vytie- 
čiai vedė visą žaidimą ir nesun
kiai įveikė savo priešą. Taškus 
pelnė: Jomantas 11, Jonušas 10, 
Kisielius 9, J. Lipšys 6 ir Šu
tas 4.

ŠACHMATAI
Gegužės mėn. 8-tą dieną, pra

sidėjus Geelongo miešto šachma
tų pirmenybėms (komandinėms) 
kuriose dalyvauja šeši pajėgiau
si klubai, Vytis įveikė stiprią 
Geelong Club komandą 2J:lį. 
Vyties klubą atstovavo: A. Bra- 
tanavičius B — McLeod i, J. Jo
nušas 1 — Kawitzki 0, R. Giedrys 
1, — McDonald 0, J. Malinauskas 
0 — Bugaiski 1.

— Dalyvis —
' r •
Adelaidėje

ATITAISYMAS
“Mūsų Pastogės” Nr. 18 (372) 

korespondencijoje iš Adelaidės 
buvo padaryta klaida. Už pakili
mą su sklandytuvu dovaną gavo 
ne R. Urmonas, bet R. URBO
NAS. Be to, vienoje vietoje, ra
šant apie krepšinio rungtynes 
minimas Petkevičius, kurio vieto
je turi būti R. PTTKŪNAS. Už 
klaidas “Sporto Skyrius” mini
mus sportininkus atsiprašo.

(Wpoptal.^
Redaguoja Antanas Laukaitis.

Adresas: 237 Sydenham Rd., Marrickville, N.S.W.

VYTIS II — NTH. ADELAIDE 
40:32 (19:16)

Šios rungtynės vytiečių buvo 
sužaistos labai gerai. Visos ko
mandos buvo panaudota keletas 
gražių žaidimo derinių, kurie ge
rai pavyko ir davė galimybę lai
mėti rungtynes. Taškus pelnė: 
Merūnas 14, Lapšys 11, Pocius 8, 
L. Urmonas 5 ir R. Urmonas 2.

JAUNIAI — ADELAIDE 
TEACHERS COLLEGE 

68:71 (36:36)

Nors jauniai ir pralaimėjo šias 
rungtynes, tačiau jie sužaidė la
bai gerai. Rungtynių metu rezul
tatas visą laiką buvo apylygis ir 
rungtynės buvo įtemptos ir labai 
gražios. Komandinis žaidimas bu
vo be priekaištų, mėtymai geri, 
tik, gal būt, reikėjo truputį kie
čiau dengti savo priešininką. Jau
nių komanda, šiais metais per
kelta į augštesnę klasę, randa 
daug stipresnius priešininkus, 
kas jiems duoda daug patyrimo 
krepšinio žaidime. Jaunių koman
dą šiais metais atstovauja: M. 
Statnickas, E. Kalibatas, E. Gu
delis, G. Statnickas, A. Binkevi- 
čius, R. Rudzenskas ir A. Kar
pys. Taškus pelnė: Gudelis 32, M. 
Statnickas 20, Kalibatas 14 ir G. 
Statnickas 2.

MERGINOS LAIMI
Vyties moterų komanda, po ne

sėkmingos sezono pradžios, visus 
labai nustebino nugalėdamos pa
čią stipriausią australų Nth. Ade
laide komandą. Mūsų merginos šį 
kartą sužaidė labai gerai ir be 
priekaištų, žaidime jos naudojo 
labai gerą sviedinio perdavimą, 
vikrų puolimą ir gerą žaidėjų 
dengimą. Jeigu ir ateityje vytie
tės įstengs taip žaisti, tai reikia 
tikėtis daugiau panašių pergalių 
ir iškilimo į pirmenybių favori
tes. Rungtynių rezultatas .26:17 
(16:6). Taškai M. Kelertaitė 12, 
O. Kelertaitė ir G. Kitienė po 6, 
B. Ignatavičienė 2.

Antroji jaunių komanda paty
rė pralaimėjimą prieš Chrysler 
komandą. Neatvykus centro puo
lėjui į rungtynes, labai šlubavo 
puolimas ir gana silpnai žaidė 
gynimas, nors dėl pralaimėjimo 
nereikia per daug nusiminti, nes 
priešininkės pradėjo žaisti daug 
anksčiau ir turi geresnį patyrimą. 
Puolime gerai sužaidė D. Radze
vičiūtė ir gynime G. Mikalauskai
tė. *

SPORTININKŲ BALIUS
•šių metų gegužės mėn. 31 die

ną Vyties Sporto Klubas rengia 
šokių vakarą — balių, kuris įvyks 
Flinders Hall salėje. Visi adelai- 
diškiai, norintieji puikiai praleisti 
laiką ir tuo pačiu paremti Ade
laidės lietuvius sportininkus, 
kviečiami atsilankyti į šį jauni
mo Vakarą — Balių. B.N.

Sydnėjuje
KOVAS — E.S.P.B.C. 

68:66 (30:37)
Prasidėjus antrajam pirmeny

bių ratui, koviečiai krepšininkai 
susitiko su gana gerai žaidžian
čia australų komanda ir atsiekė 
prieš juos laimėjimą. Pirmą pus- 
laikį, australai geriau mėtydami, 
laimėjo, bet antrajame koviečiai, 
parodė savo komandinį susižaidi- 
mą, taškų santykį įstengė išly
ginti ir paskutinėse žaidimo mi
nutėse nebuvo galima atspėti 
rungtynių laimėtojo, nes taškų 
santykis visą laiką ėjo lygiomis. 
Rungtynių paskutinėse sekundė- 
se australas gynikas, norėdamas 
sulaikyti prasiveržiantį Gasiūną, 
padarė baudą ir, Gašlūnui išnau
dojus abu laisvus metimus, ko
viečiai laimėjo dviejų taškų skir
tumu. Taškus pelnė: Gasiūnas 14, 
Kriaucevičius 13, Vasaris 12, Šu
tas 10, Kemešys 8, Baikauskas 6 
ir Kazakaitis 5.

R. GASIŪNAS — 
GERIAUSIAS ŽAIDĖJAS

Šiais metais Sydnėjuje, be vy
kstančių paskirų grupių krepši
nio pirmenybių, kiekvieną penk
tadienio vakarą vyksta Sydnėjaus 
krepšinio draugijų rinktinių pir
menybės. Koviečiai krepšininkai 
žaidžia “City of Sydney” “A” 
klasės lygoje ir jų žaidėjai R. 
Gasiūnas ir V. Kriaucevičius ats
tovauja šią lygos rinktinę grupi
nėse pirmenybėse, šios lygos rin
ktinė iki šiol turi tik du pralai
mėjimus ir stovi iš 9-nių koman
dų trečioje vietoje. Kiekvienų 
rungtynių metu specialūs teisė
jai, taškų sistema renka geriau
sius rungtynių tris žaidėjus, 
kovietis R. Gasiūnas jau vieną 
kartą tapo išrinktas pirmuoju ir 
antrą kartą antruoju žaidėju. 
Šiuo metu R. Gasiūnas pasižy
mi savo gera žaidimo forma ir 
ypatingai gerais mėtymais.

IŠVYKO J MELBOURNĄ

Vienas iš žinomųjų koviečių 
krepšininkų R. Baikauskas, kuris 
ilgą laiką sėkmingai gynė Kovo 
spalvas, šių metų gegužės mėn. 
17 dieną persikėlė gyventi į Mel- 
bourną, kur greitu laiku jis nu
mato sukurti lietuvišką šeimos 
židinį. Koviečiai krepšininkai, 
linkėdami geros sėkmės Melbour
ne, tikisi ir toliau matyti R. Bai- 
kauską sportiniame lietuviškame 
gyvenime.

KOVIEČIAI DIRBA

Kiekvieną savaitgalį koviečiai 
sportininkai aktyviai dalyvauja 
Sydnėjaus Lietuvių Centrinių Na
mų remonto darbuose, ir tikisi, 
kad greitu laiku, atlikus pagrim 
dinius darbus, galima bus pradė
ti aktyvesnį sportinį darbą savo
se lietuviškose patalpose.

Sydnėjiškiai sportininkai tikisi, 
jog greitų laiku prasidės ir spor
to aikštelių prie Bankstowno Lie
tuvių Namų įrengimo darbai, prie 
kurių, visiems energingai prisi
dėjus, greitu laiku bus galima 
matyti naują lietuvišką sportinį 
centrą Sydnėjuje.

SPORTO ĮVAIRENYBĖS

— Anglijos Rugby League rink
tinė, kurioje vienas iš pagrindi
nių žaidėjų yra lietuvis VINCAS 
KARALIUS, atvyko į Australiją

Sekmadienį (18.5) bankstow- 
niškiai po pamaldų nesiskirsto, 
kaip paprastai, kiekvienas savo 
namučių linkui — visi patraukia 
viena kryptim — prie bendruo
menės statomųjų namų. Pėsčiųjų 
srovę papildo Holden’ai, Stude- 
backer’iai, Moris’ai ir kitų įvai
riausių tipų ir markių mašinos, 
aišku, sausakimšai perpildytos 
tautiečių. Vieni jų iš Bankstow
no apylinkių, kiti iš centro, St. 
Marys, Cabramattos ir kitur. Į 
kermošių, į kermošių... Taip kaip 
senais gerais laikais... nejučiom 
apsidairai, kad nepakliūtum po 
lenktyniaujančių, skambalais ap
kabinėtų, arklių kojomis.. -.

O Bankstowno Liet. Namų kie
mas ir busimoji (šiuo metu dar 
be grindų) salė jaunųjų kermo
šiaus iniciatorių — Sydnėjaus 
lietuviškojo jaunimo: skautų vy
čių, jūrų skautų, studentų ir 
sportininkų — jau paruošta sve
čių sutikimui. Salės pasieniais 
išsitiesė eilės stalų, suolų ir kėd
žių. Kampe, būrio skaučių tvar
komas bufetas, kitur — alutis, 
vaisvandeniai ir kt. Skamba lie
tuviškų plokštelių muzika per 
garsiakalbius. Kieme — tinklinio 
aikšte, taikinys su strėliukėmis, 
virvėmis atitvertos aikštelės rin
kių mėtymui ir “numušk dėžu
tes” žaidimui, prie kurių budi 
uniformuoti jūrų skautai, pasi
ruošę patarnavimui. Tik patikyk 
— o prizas garantuotas!..

Pilna salė ir kiemas linksmai 
nusiteikusių tautiečių. Skamba 
gyvos kalbos, susitinkami senai 

matyti pažįstami... Apžiūrimi tik 
užbaigti belikę Bankstowno liet, 
namai. Senimas planuoja, kaip 
šį ar tą geriau atlikti, nuolat 
pertraukiamas sūnų ir dukterų: 
“Tėveli, duok man dar keletą ši
lingų!” — “Bet juk tik ką daviau 
dešimtuką?..” — “Išėjo, tė
vuk!.. Be to, juk žinai, tėveli, 
negi gaila — saviems namams... ’’ 
Ir laimingas nudumia prie rinkių 
mėtymo su kitu dešimtuku. Bū
rys ponių bando savo laimę prie 
laimės šulinio. Tik užmesk pinigė
lį į vandens pripildytos vonios vi
duryje padėtąi lėkštę, o būsi lai
mingas visus metus...

Jaunimas — miestas prieš Ban-
ir gegužės 18 dieną pradėjo savo 
pirmąsias rungtynes.

—• Vykstančiame olimpinio ko
miteto posėdyje Tokio mieste, 
Japonijoje, smarkiai varžomasi 
dėl 1964 metų Olimpiados rengi
mo vietos. Tais metais olimpiadą 
nori rengti keturi Amerikos mies
tai, Japonija, Rusija ir Pietų 
Amerikos valstybė. Iki šiol dar 
nėra aišku, kuris iš šių miestų 
ar valstybių gaus .teisę rengti 
1964-jų metų olimpiadą. 1960-jų 
metų olimpiados parengimai Ro
moje vyksta pilnu tempu ii’ tiki
masi visus parengimus baigti 
prieš olimpiados pradžią.

BYLA
(Tąsa iš 1 psl.)

Kitas kaltinamasis, Werner Her- 
smann, 53 m. amžiaus, buvo Tilžės 
SD įstaigos viršininkas. Nacional
socialistų partijai ir SS priklausęs 
jau nuo 1930 metų. 1941 metais 
perėmęs Tilžės SD įstaigą. Teis
me stengiasi jis nuduoti “mažą 
žmogelį”, kuris tik kitų įsakymus 
vykdęs.

Teisme paaiškėjo dar ir tai, dėl 
ko patys vokiečiai ėmėsi žydų 
šaudymų. Reichssicherheitshaup-

COSMOS TRADING CO.
SA V. A. VAITIEKŪNAS

Siunčiame Jūsų pačių supirktus siuntinius Lietuvon ir Sibiran. 
SEKANTIS LAIVAS IŠPLAUKIA BIRŽELIO MĖN. 7 D. IR 
Į ŠI TRANSPORTĄ SIUNTINIAI PRIIMAMI IKI BIRŽELIO 
MĖN. 2 D. SIUNTINIAI ADRESATUS PASIEKS APIE 
RUGSĖJO MĖN. VIDURĮ.

Pradėkite siųsti vilnonius daiktus žiemai! Pranešame nau
jus muitus: vilnonėms medžiagoms nuo 8/9 už jardą, odai 
nuo 3/9 už 1 1b, medvilninėms medžiagoms 1/6 už jardą ir t.t.

Pakartodami pereitų metų tradiciją, apmokame pusę mui
to vienam siuntiniui tiems klijentams, kurie per 1958 m. iš
siųs 7 ar daugiau siuntinius.

Pristatykite siuntinius arba siųskite į Essepdono geležin
kelio stotį prekine važta:

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX 2325 
Mieste: 300 LITTLE COLLINS ST., MELBOURNE (6 aukštas)
TEL. MF 2370. (Atidaryta tiktai ketvirtadieniais, penktadie
niais ir šeštadieniais).

s K Y B I A I :
SYDNĖJUJE: A. Mauragi., 18 Crinan St., Hurlstone Park, 

N.S.W., Tel. LL 5549
ADELAIDĖJE: J. Lapšy., 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A. 
BRISBANĖJE: K. Kriaučiūnas, 82 Bywong St, Toowong, Bris

bane, Q’ld. Tel. U 5827
PERTH: M. Lingienė, 21 Brookman St, Perth, W.A.
NEWCASTLE: 1. E. Gorow, 3 Smart St, Charlestown, New

castle, N.S.W.
GEELONGE: K. Zdanavičių., 19 Oxford St, Geelong East, Vie. 
Pas mūsų agentus galite gauti pigių ir gerų medžiagų siuntimui

A.

X Pas mūsų agentus galite gauti pigių ir gerų medžiagų siuntimui .t.
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‘KERMOŠIUS44
savuose namuose

kstowną — bando savo jėgas 
tinklinio aikštėje. Kam visokių 
politikų ir įrodinėjimų bei ginčų, 
jei viskas taip lengva išspręsti 
sporto aikštėje!..

Pertraukos metu, daugumai su
sirinkus į salę, studentai ir skau
tai linksmina susirinkusius savo 
programa, čia ii’ “kan-kan’o” ir 
“hula-hula” “šokėjos” (studen
tai) ii’ skautai rodą skirtumą tarp 
senosios ir jaunosios kartos... O 
tuo tarpu bufetas ir “baras” ap
gulti išalkusių ir ištroškusių. Pu
toja alus, garuoja karštos dešre
lės suį kopūstais...

Po trumpos programos salėje 
vėl visi į kiemą.

Jėgų išbandymas — virvės 
traukimas. įvairios grupės: Syd- 
nėjus prieš Bankstowną, vyčiai 
prieš mariokus, skautės prieš ne- 
skautes, o pabaigoje jėgas paban
do ir Bankstowno apyl. pirminin
kas prieš Sydnėjaus apyl. pirmi
ninko pakaitalą...

Jėgų bandyme neatsilieka ir 
patys jauniausieji ir patys seniau
sieji — ir jie bėga įsilindę į 
maišus ir be jų ir 1.1, ir 1.1.

5 vai. p.p. loterijos bilietų trau
kimas. Traukimą atliko patys 
jauniausieji. Laimėtojai gi džiau
gėsi, kad ir kukliomis premijo
mis. Po loterijos — dovanų įtei
kimas įvairiausių rungtynių lai
mėtojams. Didžiulės spalvotos dė
žės. .. Su nekantrumu laimėtojai 
jas atplėšia ... rasdami (daugu
mas) pluoštą “komikų” ar neli
ūstą balioną. Juokas skamba 
visoje salėje — tiek iš apdovano
tųjų, tiek iš pralaimėjusių.

“Kermošių” uždaro Bankstow
no Liet. Namų valdybos vice-pir- 
mininkas dr. A. Mauragis. Po jo, 
trumpą padėkos žodį taria "‘ker
mošiaus” rengėjų — liet, jauni
mo organizacijų — komiteto pir- 
min. A. Bučinskas, prašydamas 
susirinkusių ir toliau remti lietu
viškuosius namus savo darbu ir 
svaru iki jų galutino užbaigimo.

Pats “kermošiaus” tikslas — 
jaunimo parama Bankstowno liet, 
namams. Jis, atrodo, tikrai pavy
ko. Ne tik surinkta graži sume
lė svarų, bet ir parodyta tautie
čiams Bankstowno lietuvių atlik
tas darbas B. Ž.
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ULME
tąmte Berlyne buvusi nuomonė, 
kadi iš pačių gyventojų nesą ko 
laukti, kad jie suruoštų pogromus 
prieš žydus. Kitaip tariant, Ber
lynas spėjo, kad Lietuvos gyven
tojai patys žydų nežudys.

Iš bylos dar aiškėja, kad iki 1941 
m. spalio 15 d. vokiečių special
ios komandos išžudė apie 132.000 
Lietuvos gyventojų.

Werner Schmidt — Hammer, 51 
m„ kilęs iš Rytų Prūsijos, anuo 
laiku buvo Klaipėdos viešosios po
licijos vyr. leitenantas. Jis pri
klausęs komandai, kuri šaudė Lie
tuvos gyventojus, tikriau sakant 
šaudymams net vadovavęs.

Edwin Sakuth, 49 m., SS haup- 
tsturmfiureris, SD (saugumo tar
nybos) viršininkas Klaipėdoje.

Werner Kreuzmann, 48 m., 1938 
m. rudenį buvęs atkeltas į Tilžę 
ii’ ėjo pareigas gestapo įstaigoje. 
Priklausė taip pat SS formacijoms.

Gerhard Carsten, 49 m. amžiaus 
1941 metais, kada prasidėjo karas 
su Sovie tais, buvo Smalininkų 
pasienio policijos punkto vir
šininkas.

Franz Behrend savo laiku tar
navo pasienio porcijos komandoje 
Klaipėdoje. Ir jis aiškinasi buvęs 
j partiją ir SS priimtas be savo 
prašymo.

Visi kaltinamieji sakosi šaudę 
Lietuvos gyventojus arba dalyva
vę tų šaudymų organizavime ne 
savo iniciatyva, bet “pagal įsaky
mą”.

Teismui Ulme pirmininkauja 
Stuttgarto apygardos teismo di
rektorius Edmund Wetzel. Kalti
na vyr. valst. gynėjas Schuele 
(Stuttgart), kartu su Ulmo valst. 
gynėju dr. Schneider. Kaltina
muosius’ gina eilė advokatų iš 
Ulmo ir kitų miestų.
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e MŪSŲ PASTOGĖ 1968 m. gegužio 26 d.

MUŠI! PĄSTOCt
MOKSLO KELIU

Melburniškiai baigusieji augštuosius mokslus
1957 m. pabaigoje ir 1958 m. j versiteto gamtos matematikos 

pradžioje baigė Melbourne uni- fakultetu (science) studijavo fi- 
versitetą 4 studentai. MelburniŠ-, ziką. Dirbant ir studijuojant ne-

SYDNfiJUS
SYDNĖJAUS CENTRINIŲ 

NAMŲ TARYBOS 
PRANEŠIMAS

Pranešama visuomenės žiniai, 
kad V. Saudargas pasitraukė iš 
Sydnėjaus Lietuvių Namų Tary
bos pirmininko pareigų ir nauju 
pirmininku išrinktas Viktorą* 
Skeivys. <,

Be to, Taryba nutarė š.m. lie
pos 20 d. sušaukti visuotinį cent
rinių namų narių susirinkimų, 
kuriame bus renkami valdomieji 
organai ir aptarti kiti svarbūs 
reikalai. Darbotvarkė ir kitos in
formacijos bus paskelbta vėliau.

LANKĖSI BANKSTOWNO 
LIETUVIŲ NAMUOSE

Inž. archt. Vytautas Žemkalnis, 
gegužės mėn. 6 d. apsilankė Ban
kstowno Lietuvių Namuos ir už
rašė: “Aplankiau Jūsų namus, 
sveikinu.”

Tų pačia savaitę aplankė na
mus p.p. Jazbučiai iš Newcaste- 
lio. Jie pasidžiaugė gražiai sta
tomais namais ir paaukojo £ 5.

Šviesos parengimai

šviesos Sambūrio Sydnėjaus 
skyrius birželio 7 d., Milsons 
Point salėje, ruošia Vytauto Ja
navičiaus (jr.) paskaitų tema 
“Graikai ir politika”.

Liepos 19 d., šeštadienį, spe
cialus parengimas, talkaujant 
Lietuvių Studentų S-gos Sydnė
jaus skyriui.

VYKTI — NEVYKTI
Pastaruoju metu gausus būrys 

sidnejiškių lietuvių iš Amerikos 
konsulato gavo pranešimus, kad 
skubiai tvarkytų išvykimo į JAV 
•bes dokumentus, čia daugelis pa
sijuto užplaukę ant “seklumos”: 
vykti ar pasilikti Australijoje, 
kur turi nuosavus namus, pastovų 
darbų ir jau apsiprato su šio kra
što tvarka. Kaip patirta, iš šešių 
pakviestųjų šeimų (dviejų mėn. 
laikotarpyje) penkios atsisakė 
vykti, o viena, didžių abejonių 
kankinama, po truputį ruošiasi.

Daugelis baidosi Amerikos dėl 
ten siaučiančio nedarbo. t(r)

ELENA KEPALAITĖ,

išraiškos šėkio šokėja, nuvyku
si į Kanada suruošė visų eilę kon
certų. Dabar ji suruošė pirmąjį 
savo koncertų New Yorke, puoš
nioje koncertų salėje, kur kon
certuoja pasaulinio masto meni
ninkai.

Australijos lietuviai E. Kepa- 
laitę atsimena iš jos rečitalių, ku
riuos ji buvo suruošusi veik vi
suose didžiuosiuose miestuose.

PRANEŠIMAS
LITERATŪROS POPIETĖ

Š.m. birželio mėn. 1 d., sekma
dienį, 3 vai. po pietų, Bankstow- 
no Liet. Namuose, Karių Vetera
nų S-ga “Ramovė” Sydnėjaus 
skyrius, rengia literatūros popie
tę. Savo kūrybos šioj lit. popie
tėj sutiko paskaityti: Vincas Ka
zokas, Almis Jūragis, Antanas 
Skirka ir J. Paltanavičius.

Literatūros popietei pagyvinti, 
bus patiekta ir keletas intryguo- 
jančių staigmenų. Viena iš jų — 
su savo kūriniais pasirodys ir 
“naujai gimęs” medžio skulpto
rius N. Cininas, kuris žada pade
monstruoti ir paaiškinti savo 
“mistinius” kūrinius.

Bus alučio ir užkandos. Įėji
mas visiems laisvas. Ypač kviečia
mas jaunimas. Tačiau “Ramovės” 
valdyba bus dėkinga tiems dos
niems lietuviams, kurie nepašykš
tės paaukoti Bankstowno Lietu
vių Namų statybai vienų kitų ši
lingą.

Karių Veteranų Sąjungos 
“Ramove“ Sydnėjaus Skyr. V-ba

Hobarto Visuomenei
Š.m. gegužės mėn. 7 d. O. Tru- 

chanas papasakojo apie savo ke- 
ionę j Tasmanijos pietvakarius 
(žiūr. “Mūsų Pastogės” 1958.11. 
24 d. Nr.) Hobarto visuomenei. 
Miesto savivaldybės salė buvo 
pilna žmonių. Daug atėjusių vė
liau jau nebetilpo. Publika buvo 
sužavėta netik spalvotomis foto 
nuotraukomis, kurių O. Trucha- 
nas parodė 150, bet ir jo patirtų 
{spūdžių įdomiu perteikimu. Pas
kaitoj netrūko ir humoristinių po
sakių, į kuriuos publika reagavo 
nuoširdžiu juoku.

Linksmai taipgi žiūrovai suti
ko p. Kantvilo brėžinius (šaržus), 
vaizduojančius kai kuriuos pas
kaitininko kelionės patyrimus. Pa
vyzdžiui, kaip keliauninkas neti
kėtai užplaukė ant staigaus sro
vės kritimo ir neria su baidare 
žemyn, arba, kaip jis bemiegąs 
baidarėj vandens iškeltoj j pala
pinės “lubas”.

Paskaita įvyko globojant foto 
menininkų draugijai (The South
ern Tasmanian Photographic So
ciety), kurios pirmininkas atida
rė šių vaizdinę paskaitų. Padėkų 
O. Truchanui išreiškė buvęs mi
nėtos draugijos pirmininkas, pa
brėždamas, kad jis pažįsta p. Tru- 
esanų netik kaip karštų alpinistų, 
bet taipgi kaip pirmos eilės foto 
menininkų. Po to jis pakvietė 
Hobarto keliautojų klubo (Ho
bart Walking Club) pirmininkų 
pareikšti O. Truchanui pagarba 
įvertinant jo žygį.

Kiekvienam kalbėtojui publika 
pritarė stipriu plojimu.

Neužilgo O. Truchanas žada pa
pasakoti savo įspūdžius ir Hobar
to lietuvių bendruomenei, kuri 
nekantriai laukia to vakaro.

PADĖKA
š.m. gegužės mėn. 9 d. Mel

bourne Lietuvių Skautų Globos 
Komiteto rengiaman baliun ne
galėdami atsilankyti po vienų 
svarų aukojo: p.p. Reimerienė, 
Maleckienė, Jablonskis ir Griga
liūnas, o p. Janauskienė du lie
tuviškus sūrius. Leonas Braniška 
daug talkavo su automašina ir 
tarnyba salėje, o skautų-čių ma
mytės suaukojo daug ir skanių 
užkandžių.

Visiems už dovanas ir talkų 
darbu, o taip pat mūsų mieliems 
bičiuliams ir svečiams už gausų 
atsilankymų, ačiū.

Melbourne Lietuvių Skautų 
Globos Komitetas

Pajieškojimai
★ Ant. Zablockiui, s. Antano, 

gyvenusiam Prienuose, yra žinių 
iš Lietuvos. Kreiptis telefonu 
YJ 4311.

★ Jonas Krupavičius ir Kazys 
ščesnius prašomi atsiliepti: Al
berta Varnauskas, Kaiserhautern 
(Pfolz), Hamburgerstr. 35, Ger
many.

★ Juozas Orentas, gim. 1925 
m. ir Onutė Orentaitė, gim. 1927 
m., abu gimę Kaune, jie patys 
arba žinantieji jų likimų, prašo
me atsiliepti šiuo adresu: V. Ple- 
dzinskas 3 Manfull Str., Edwerds- 
town (Adelaide), S.A.

Pajieško tėvai iš Lietuvos.

PADĖKA
Dėkojame Amerikos L.T.S-gai 

už aukų £ 71.16.0, kurių prisiun
tė iš Amerikos p. J. Bačiūnus 
per Inž. Daukų.

Jūsų auka yra reali pagalba 
mūsų lietuviškiems namams, bet 
taip pat ir gražus solidarumo pa
vyzdys, sektinas visiems lietu
viams.

B.L. Namų Valdyba

PRENUMERUOKITE 
“MŪSŲ PASTOGĘ”

“M.P.” Red. Adresas
Rankraščius “Mūsų Pastogei” 

ir asmeniškus laiškus redaktoriui 
malonėkite siųsti šiuo adresu: 
21 Mazarin Str., . Riverwood, 
N.S.W. (Atkreipiame dėmesį, kad 
Herne Bay, Sydnėjaus priemies
tis, prieš kurį laikų pavadintas 
Riverwood.)

Administracijos 
Adresas

Primename, kad (Red-jos) adresu 
nesiųstini pinigai nei už laikraš
čio prenumeratų, nei už skelbi
mus, nei aukos, nei atliekami ki
tokį piniginiai atsiskaitymai. Vi
sais šiais atvejais rašoma laikraš- 
čo administracijai šiuo adresu: 
Mūsų Pastogė. Box 4558, G.P.O., 
Sydney, N.S.W.

LITUANIA CHORO 
KONCERTAS ADELAIDĖJE
Š.m. gegužės 17 d. Freemasons 

Hall Adelaidėje, vietos lietuvių 
choras “Lituania”, vadovaujamas 
muziko Vaclovo Šimkaus, suren
gė viešų dainų koncertų.

Tai buvo didelio pasirengimo, 
daug darbų ir energijos pareika
lavęs pasirodymas, kuris rado tik- ' 
rai nuoširdų pritarimų Adelaidės 
lietuvių visuomenėje. Rūpestingai 
ir skoningai pasirinkta programa * 
pririšo Adelaidės lietuvių visuo
menę dviems ilgai atmintinoms 
valandoms, kada ir jaunimas ir 
senimas galėjo tikrai pasigėrėti1 
lietuviška daina.

Mišrus choras pirmoje koncer- 
to dalyje padainavo keturias dai- i 
nas (vieną iš jų — Oi, kas sodai į 
— solo padainavo ponia B. Bud
rienė). Antroje dalyje mišrus 
choras sudainavo penkias dainas ' 
(iš jų vienų — Karvelėli — solo : 
dainavo ponia E. Dainienė, ypač 
susilaukus jautraus visuomenės' 
reagavimo). Vyrų choras irgi su-j 
dainavo keturias dainas. Viena 
iš mišraus choro dainų — Gra
žu čia — buvo paties choro diri
gento Vaclovo Šimkaus kūrinys.

Abiejose koncerto dalyse po tris 
daineles sudainavo solistas Pau
lius Rūtenis. Akomponavo muzi
kas James Govenlock, didelis 
“Lituania” draugas. Vieną iš Rū- . 
tenio dainuotu liaudies dainų — 
Bernužėli, nesvoliok — charmo- 
nizavo pats James Govenlock, o 
kitų — čiuk, čiuk — vietos ra
diofono muzikos direktorius dr.
H. Perkins.

Jei būčiau muzikas arba apie 
dainos meną nusimanyčiau, galė
čiau kalbėti apie koncertų iš me
ninės pusės. Tačiau dabar, tega
liu pasakyti tik tiek, kad koncer
tas davė dainos išsiilgusiam lie
tuviui daug malonumo ir gražaus 
džiaugsmo. Sprendžiant iš visuo
menės reagavimo, kiekviena dai
na buvo priimta tikrai nuošird
žiai. Adelaidės lietuviai jau se
niai turėjo tokios puikios progos 
pasigėrėti lietuviška daina. Jie 
tos dainos tikrai buvo pasiilgę ir 
numatyto koncerto laukė labai 
nekantriai. Visos kitos pramogos 
(tiek viešos, tiek privačios) tai 
dienai buvo sustabdytos, kad ga
limai daugiau lietuvių galėtų kon
certe dalyvauti. Ir lyginant su 
kitais viešais parengimais, Adelai
dės lietuviai į koncertų atsilan
kė gana gausiai, beveik užpildy
dami nemažų salę, kuri talpina 
per 400 žiūrovų.

Dėkodamas dirigentui ir vi
siems choristams, Adelaidės lie
tuvių bendruomenės pirmininkas 
J. Vasiliauskas pažymėjo, kad 
choras su savo dainom parūpina 
mums dvasinių “kalorijų”, kurių 
šiuo laiku mums tikrai trūksta.

Ryšys tarp choro ir žiūrovų ne
pasibaigė koncertu. Didelė žiūro-

KONSTATAVIMAS
(Liečia A LB Melbourne Apylin
kės narių i.m. kovo mėn. 23 d. 
susirinkimų)

Ryšium su “Tėviškės Aidų” Nr. 
16 tilpusiu kun. Pr. Vaserio straip
sniu “Netoli nuvažiuosime”, lai
kau savo pareiga konstatuoti:

1. I nespecifikuotų p. Šalkūno 
pasakymų, esu balsavusių tarpe
yra buvę nesukakusių 18 metų 
amžiaus, pirmininkaujantis už
klausė p. A. Krausų, vienų iš ke
turių mandatų komisijos narių, 
ar buvo kas balsavęs iš nepilna
mečių. A. Krausas, taip užklaus
tas, atsakė: “N e p a s t e b e- 
jau, kad kas, nesu- 
ėjęs 18 metų, būtų 
balsavę s”.

2. Kun. Pr. Vaseris gi teigia, 
jog p. A. Krausas “patvirtino, 
kad jaunuolių žemiau 18 metų 
amžiaus susirinkime visai nėra”.

3. Viešai ar pusiau slaptai šia
me susirinkime skaičiuojant bal
sus, du mandatų komisijos nariai 
skaičiavo juos kairėje salės pu
sėje, kiti du dešinėje pusėje. Tuo 
būdu nei vienas ii mandatų ko
misijos narių nėra skaičiavęs 
balsų visoje salėje ištisai.

A. Mikaila
ALB Melbourno Apylinkės narių 

susirinkimo pirmininkas.

vų dalis kartu su choristais po 
koncerto nuvyko į Lietuvių na
mus, kur visi draugiškai pasivai
šino, pasidalino įspūdžiais ir ar
timiau pabendravo. Tai buvo tik
ras kontaktas tarp žiūrovų ir 
pačių koncerto programos vyk
dytojų. Manau, kad toks bendra
vimas galės turėti abipusės nau
dos.

Vienas dalykas, kuris paliko 
neskanų prisiminimų, tai netak
tiškas išsišokimas su Lietuvos 
Himnu. Koncerto rengėjai savo 
programoje sąmoningai neįtrau
kė Himno, o pasirinko giliai pa
triotinę dainą, sakyčiau giesmę, 
“Šiaurės pašvaistė” (St. Sodei
kos) ir ja koncertų užbaigė. Ta
čiau po gėlių, dovanų, po pirmi
ninko kalbos, kai jau choristai 
pradėjo skirstytis, vienas iš žiū
rovų nevykusiai kibo į Himnų. 
Dezorganizuotas choras turėjo 
grįžti atgal ir taisyti žiūrovo 
padarytų išsišokimą. Tokių išsi
šokimų neturėtų būti.

V.R.

KLAIDINGA PARAŠTĖ
Š.m. balandžio 28 d. “Mūsų 

Pastogėje” buvo padaryta nema
loni klaida: po Adelaidės lietuvių 
teatro administracijos vadovo J. 
Matulevičiaus fotografija buvo 
padėta klaidingas užrašas — 
“J. Gučius režisorius”.

Dėl šios klaidos nuoširdžiai at
siprašomi abu paliestieji. 

Mielam prieteliui p. VLADUI B I V E I N I U I, 
jo broliui Lietuvoje tragiškai žuvus, reiškiame šir
dingiausią užuojautą:

Augučiai, Butavičiai, Katauskai, Labučiai, 
Martišiai, Sipavičiai, Žilinskai. (Ainslie).

Brangius VLADĄ BIVEINI su šeima Canberroje, ii* 
ALFONSĄ BIVEINI Kanadoje, staigiai ir netikėtai 
jų mylimam broliui Baliui mirus Lietuvoje, nuošir
džiai užjaučiame

Karpavičiai ir Laukaičiai

TESĖKIME ĮSIPAREIGOJIMUS 
<

MELBOURNO LIET. NAMAMS
Pagaliau turime Melbourno Lietuvių Namus. Už juos tačiau dar 
turime baigti mokėti, kad pasidarytumėm tikri jų šeimininkai. Jei 
per 3 mėnesius išmokėsime, nemokame jokių procentų. Pasižadėtą 
namų reikalui paskolų mokame visų sumą ar dalimis kiekviename 
COMMONWEALTH SAVINGS BANK OF AUSTRALIA skyriuje 
sąskaiton “S 2854 — The Lithuanian Club in Melbourne”, 
taip pat
COMMERCIAL BANK OF AUSTRALIA skyriuose sąskaiton 
“The Lithuanian Club in Melbourne”.
Blankuose įrašai turi būti aiškūs, ypač įmokančiojo pavardė. Nariai, 
kurie dar nėra pasirašę paskplos pasižadėjimų Melbourno Lietuvių 
Namų reikalui, kviečiami tai padaryti. Formos lapeliai gaunami pas 
kiekvieną Tarybos narį.

Melbourno Lietuvių Klubo Taryba

kiams lietuviams studentams tai 
malonu atžymėti trumpai apžvel
giant jaunuosius diplomatus.

1. GIEDRAITYTĖ DANUTĖ, 
B.A. (Bachelor of Arts); plačiai 
žinoma tautinių rūbų audėja, me
nininkė ir aktyvi organizacijų 
veikėja, ypatingai skautų tarpe. 
Gimnazijų baigė Jurbarke, lankė 
Taikomosios Dailės institutų Kau
ne ir Fraiburge (Vokietijoje). 
Australijon atvykusi viena, sun
kiai versdamos! finansiniai, Mel
bourno universitete studijavo 
meno istorijų, prancūzų kalbų ir 
muzikos teoriją. Baigė 1957 m. 
pabaigoje. Dabar dirba universi
teto bibliotekoje korespondenci- 
nės informacijos skyriuje. Tikisi 
pasiruošti magistro laipsniui įsi
gyti.

2. MIKOLAJŪNA1TĖ NIJOLĖ, 
B.A. Neseniai išvyko j J.A.V. Gi
musi Kaune 9.6.1980. Baigė pra
džios mokyklą ir gimnaziją lan
kė Kaune. Baigė vokiečių gimna
zijų Freiburge (Vokietijoje). Įs
tojo į Melbourno universitetų 
1955 m. pradžioje. Studijavo hu
manitariniame fakultete kalba*? 
ir literatūrų (anglų, prancūzų, 
vokiečių). Baigė universitetų 
1957 m. pabaigoje.

18.4.1958. Melburniškiai studen
tai suruošė kolegei Nijolei gra
žias išleistuves Lietuvių Carito 
Namuose, įteikdami dovanų Mel
bourno kolegom prisiminti, o š. 
m. balandžio 22 d. būrelis kolegų 
išlydėjo uoste.

3. BALTRŪNAS, STASYS, M. 
B., B.S. (Bachelor of Medicine, 
Bachelor of Surgery). Lietuvoje, 
Kaune, baigė “Aušros“ Berniukų 
gimnazijų. Studijavo Vytauto Di
džiojo universitete ir Eichstatt’o 
Augštojoj Filosofijos — Teologi
jos mokykloje psichologijų ir fi
losofiją. Vėliau Tuebingeno uni
versitete studijavo 4 metus me
dicinų, atostogų metu praktikuo- 
damasis įvairiose klinikose.

1953 m. pradžioje vėl tęsia me
dicinos studijas Melbourno uni
versitete; tris metus priskirtas 
praktikos darbams prie šv. Vin
cento ligoninės. Studijų metu su
kuria šeimą su Ariją česnaite.

Baigė 1958 metų pradžioje. 
Dabar atlieka vienerių metų pri
valomų praktikų ligoninėje. Rei
kia džiaugtis, kad nuo sekančių 
metų jau turėsime bendruomenės 
tarpe pirmų Melbourne baigusį 
mokslus lietuvį gydytoją.

4. OERTELIS STEPONAS, B. 
Ss. (Bachelor of Science), žino
mas veikėjas melbumiškių stu
dentų tarpe. Gimnazijų baigė 
Ravensburge (Vokietijoje). 1958 
metais. Įstojęs į Melbourno uni- 

lengva, tačiau pasiryžimas viską 
nusveria. Veda Nijolę česnaitę, 
paskutinius studijų metus nebe-
dirba, atsideda mokslui ir šeimai.

Universitetų baigė 1957 metais.
Dabar dirba Commonwealth Se
rum laboratorijose prie elektro
ninio mikroskopo sustatymo ir jo

* aptarnavimo.
Visiems baigusiems linkėtina 

laimingo profesinio darbo ir daug 
džiaugsmo jų gyvenime.

Žalgis

BIRŽELIO 6 D. (PENKTADIE
NI) 8 VAL. IKI 2 VAL. RYTO 
BRUNSWICK TOWN HALL 

MELBOURNO STUDENTAI
RUOŠIA TRADICINĮ 

BALIU.
Bus gera muzika, bufetas, išgė
rimai ir linksma studentiška pro
grama.
Bilietus įsigyti sekmadieniais prie 
bažnyčios arba telefonu pas A. 
Kiaušą FU 8382.

M.L. Studentų Valdyba

RESTAURUOS ŠV. PETRO IR 
POVILO BAŽNYČIĄ VILNIUJE

Kaip architektūros meno pa
minklas, nutarta valdžios lėšo
mis restauruoti Vilniaus šv. Pet
ro ir Povilo bažnyčią. Restaura
vimo darbai žadami pradėti šįmet 
ir baigti 1961 metais. Prieš ir po 
restauravimo bažnyčios vidus 
būsiąs detaliai nufilmuotas.

NEWCASTELIS
MOTINŲ DIENA

Newcastlyje motinos dienos mi
nėjimas įvyko gegužės mėn. 17 
d. Jį suruošė ALB Newcastlio 
Apylinkės valdyba.

Įžengiant į salę, motinoms bu
vo prisegamos krizantemos, bal
tos kaip sniegas, su lietuviškų 
spalvų kaspinėliais. Nuotaika bu
vo nekasdieniška ir visi skubėjo 
pamatyti motinoms pagerbti ruoš
tos programos. J minėjimą atsi
lankė net ir iš tolimesnių apylin
kių lietuviai, buvo keletas latvių, 
kelį australai ir estų bendruome
nės pirmininkas su žmona.

Apylinkės valdybos pirm. p. 
Brūzga, atidarydamas minėjimą, 
pasveikino lietuves motinas ir 
priminė jų pareigas šeimai, sa
vai bendruomenei ir tautai. Mo
tinoms sugiedota Ilgiausių metų.

Programą pradėję moterų kvar
tetas: Kaip obelis, mamyt, palin
kus, ir Sėdžiu už stalelio daina- 

1 vo Z. Zakarauskienė, B. Zaka- 
rauskaitė, M. Bučytė ir D. Baje- 
lytė. Gyvajame paveiksle “Rudens 
vakaras? — Vargo mokykla, mo
tina su vaiku ant kelių prie rate
lio. čia pritaikintą eilėraštį jaut
riai padeklamavo Z. Zakaraus
kienė. Pianinu solo paskambino 
N. Klemenytė. Tautinius šokius, 
Kalvelį ir Ragučius, pašoko nie
kada n epą vargstantieji šokėjai:
B. Zakarauskaitė, A. Zakaraus- 
kaitė, Z. Zakarauskienė, M. Bu
čytė, D. Bajelytė, Z. Bajelytė, D. 
Skuodaitė, H. Zakarauskas, J. 
Zakarauskas, Č. Zakarauskas, 
broliai J. ir V. Leonavičiai. J. 
česnaičio paruoštą šokį Mikitą 
pašoko H. Zakarauskas, č. Zaka
rauskas, J. Zakarauskas ir J. 
Leonavičius. Tautinius šokius 
akordeonu palydėjo V. Lorincas.

Po meninės dalies buvo šokiai 
iki 12 vai. Kas norėjo pasišoko, 
o močiutės turėjo gerą progų pa
sišnekučiuoti prie karštų užkand
žių. Norintiems buvo ir alaus 
stiklas. B.

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