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SPAUDA IR
MES Jungtines Tautos be Galvos

PREZ. KENNEDY NORAI

ŽUVO
ANTANAS ŠKĖMA

Jau kelinta savaitė skaitome1 
šio laikraščio puslapiuose ALB 
Krašto Valdybos ir M.P. Redakci
jos atsišaukimą Mūsų Pastogės 
platinimo reikalu. Paskelbtasis 
spaudos vajus turi du tikslus: vie
na, kad kuo daugiau mūsų ben
druomenės narių skaitytų savo 
laikraštį ir antra, didesnis skaity
tojų būrys ir jų parama įgalins 
leidėją patį laikraštį leisti įdo
mesnį ir geresnį. Turint galvoje, 
kad laikraščio leidimas ir jo to
bulėjimas priklauso pirmoj eilėj 
nuo mūsų pačių, mes turėtume 
dėti visas pastangas, kad pats lai
kraštis liudytų mūsų bendruome
nės tautinį susipratimą ir jos be
sąlyginį atsidavimą lietuviškam 
žodžiui bei lietuviškai kultūrai. 
Šitą meilę savam žodžiui paro
dysime, jeigu laiku ir reguliariai 
apmokėsime prenumeratos mokes
tį. Prenumeratos mokesčio užvil- 
kinimas yra didelis stabdis, kuris 
ne tik sulaiko paties laikraščio 
pažangą, bet drauge ir sukelia 
didelių rūpesčių leidėjui dedant 
pastangas, kad jis išeitų regulia
riai bent toks, koks jis yra.

Jeigu nuo tų pačių skaitytojų 
priklauso laikraščio finansinė pu
sė, lygiai taip pat priklauso ir jo 
turinys. Kuo daugiau mes į jį ra
šysime, tuo jis bus įvairesnis ir 
patrauklesnis. O rašančiųjų, rei
kia pripažinti savo tarpe turime 
pakankamai. Nereikia būti iš pa
šaukimo rašytoju, norint patiekti 
laikraščiui informacinę žinutę, pa
sisakyti vienu kitu rūpimu klau
simu. Mūsų Pastogė, būdamas 
bendruomenės organas ir neatsto
vaudamas kokios nors specifinės 
grupės ar pasaulėžiūros, yra ir 
turi būti atviras kiekvienai nuo
monei. Juk bendruomenė nesieti- 
na su jokia politine bei pasaulė
žiūrine grupe, bet joje telpa įvai
rių nusistatymų bei grupių žmo
nės, kurių lygiai turi teisės kiek
vienas pasisakyti jam rūpimu 
klausimu tiesiai ir atvirai. Jeigu 
šio laikraščio puslapiuose pasiro
dė vienas kitas straipsnis, išreiš- 
kiąs autoriaus pažiūras bei nusi
statymą vienokiu ar kitokiu klau
simu, tai tas tik rodo, kad laik
raštis nėra palenktas vienai ku
riai srovei, bet tarnauja visai mū
sų visuomenei. Ir tai liudija ne 
tik paties laikraščio nuoširdžias 
pastangas patenkinti pačius .savo 
skaitytojus, bet drauge ir pačios 
visuomenės sąmoningumą ir su
brendimą, bei demokratinį nusi
statymą.

Jeigu savu laiku lietuviškoji 
spauda buvo tautos žadintoja, tai 
mūsų sąlygose ir aplinkybėse ji 
yra tos pačios tautos arba tau
tos atplaišų išeivijoje sąmoninto- 
ja. Juo būsime sąmoningesni, juo 
nutautėjimo pavojus bus mažes
nis. Šį sąmoningumo darbą atlie
ka daugybė veiksnių: šeima, mo
kykla, bažnyčia, susirinkimai, 
glaudus tarpusavio bendravimas, 
tačiau gal didžiausia šio darbo da
lis atitenka spaudai. Iš spaudos 
mes patiriame lietuvių darbus, 
laimėjimus, nuotaikas, siekimus, 
per ją jungiamės visi vienan vie- 
netan išsisklaidę po visą pasaulį. 
Spauda mumyse palaiko tą gyvą 
ryšį, per kurį kiekvienas lietuvis, 
kur jis bebūtų, yra mielas, arti
mas, savas.

Atsiliepdami j Krašto Valdybos 
kreipimąsi, stokime Į spaudos tal-

Rugsėjo 18 d. Afrikos Konge 
žuvus Jungtinių Tautų Generali
niam Sekretoriui Dag Ham- 
marksjold, šiandie Jungtinės 
Tautos posėdžiauja be galvos. 
Rusai, atrodo, šioje sesijoje da
rys viską, kad UNO vadovybė
je būtų įvestas dar pavasarį jų 
siūlytas triumviratas. Amerikie
čių griežtas šiam planui pasiprie
šinimas vargu ar duos teigiamų 
rezultatų, juo labiau, kad Ang
lija neapsisprendus ir jieško 
kompromisų, neapsisprendę yra 
daugumoje neutralieji kraštai. 
Prezidento J. Kennedy atviras 
ir pozityvus žodis Jungtinėse 
Tautose grasomiems kraštams 
davė daug vilčių, tačiau svyruo
jantiems jis didelės drąsos nc- 
įkvėpė. Kreipdamasis į Jungtines 
Tautas prezidentas J. Kennedy 
atmetė rusų siūlomą “troikos” 
sekretoriatą, prižadėjo dar šiai 
sesijai patiekti amerikiečių pro
jektuojamą visuotinio nusigink
lavimo planą, ragino visas tau
tas sustabdyti atominių ginklų 
bandymus, siūlė praplėsti Jung
tinių Tautų chartą visame žemės 
rutulyje uždraudžiant masinės 
destrukcijos ginklus erdvėje ir 
dangaus kūnuose. Berlyno klau
simu jis akcentavo kietą Ameri
kos nusistatymą nenusileisti ir 
ginti visomis priemonėmis, ne
žiūrint, ar Rusija rašysis su Rytų 
Vokietija taikos sutartį, ar ne.

MINISTERIS ST. LOZORAITIS
I AUSTRALIJA?

ALB Krašto Valdyba gavo pa
siūlymų sekančiai: Bendruomenės 
atstovų suvažiaviman pakviesti 
Lietuvos Diplomatijos Šefų min. 
Stasį Lozoraitį. Sumanymas yra 
tikrai sveikintinas, ir Krašto Val
dyba ryžtasi šį reikalą išsiaiškinti 
su pačiu min. St. Lozoraičiu.

S. LOZORAIČIO NOTA JUNGT.
TAUTŲ ORGANIZACIJAI

Ryšium su rugsėjo 19 d. prasi
dėjusia JT sesija New Yorke, 
rugsėjo mėn. vidury notą J. Tau
tų Organizacijos gen. sekretoriui 
pasiuntė Lietuvos Diplomatijos še
fas S. Lozoraitis. Jis notoje pa
žymėjo, kad Sovietų S-ga savo 
pastovia teisės panieka ir agre
singa politika sistematingai griau
na tarptautinės bendruomenės 
pagrindus. Sovietai atkakliai de
moralizuoja pasaulio viešąją nue

itą be svyravimų. Kaip žinote, 
šių dienų lietuviškoji spauda re
miasi idealizmo pagrindu. Nei 
leidėjai, nei bendradarbiai iš to 
nieko negauna, o visos pastangos 
ir įdėtas darbas skiriamas tik 
skaitytojams. Juo daugiau skaity
tojų, juo skaitytojai bus sąžinin
gesni laiku apsimokėdami, juo 
pats mūsų laikraštis bus geresnis 
ir įdomesnis. Pritardami paskelb
tajam spaudos vajui ir stodami į 
talką, mes visų pirma ne kam ki
tam patarnausime, bet tik patys 
sau o drauge ir savo tautai.

PAVERGTIEJI NEATSILIEKA

UNO GEN. SEKRETORIAUS 
MIRTIS IR VENGRIJA

Ryšium su UNO gen. sekreto
riaus tragiška mirtimi Afrikoje, 
šveicarų “Neue Zuericher Zeit- 
ung” pabrėžė, kad sekretoriaus 
ir jo organizacijos neveiklumas 
ryšium su 1956 m. Vengrijos su
kilimu parodęs, kad Jungtinių 
Tautų Organizacija, kaip taikos 
stiprintoja, galinti tik tokiais at
vejais būti veiksminga, kai ji su
siduria su silpnesniais kraštais, 
nei vieno iš dviejų didžiųjų blo
kų (JAV ir rusų) neremiamais. 
Pasaulis jau turėjęs padaryti iš
vadas po Vengrijos sukilimo.

IR PAVERGTIEJI
POSĖDŽIAUJA .

Pirmuose sesijos posėdžiuose 
(rugsėjo 19-20) Pavergtųjų Sei
mas priėmė ir įteikė Jungtinėms 
Tautoms: (a) nutarimą dėl ma
rionetinio atstovavimo Jungtinė
se Tautose Albanijos, Bulgarijos, 
Čekoslovakijos, Estijos, Lenki
jos, Lietuvos, Latvijos, Rumuni
jos ir Vengrijos suverenių tei
sių užgrobimo; (b) rezoliuciją 
dėl tautų apsisprendimo teisės 
vykdymo, reikalaujančią šio vyk-

monę, pratinant ją toleruoti vi
sus sovietų melus bei smurtus. 
Prisiminęs, kad sovietai buvo iš
mesti iš Tautų S-gos, Lozoraitis 
pažymėjo, jog negalima pakęsti, 
kad jie toliau priklausytų Jungt. 
Tautoms. Dabar esą būtina, kad 
JT pakeltų savo balsą už tautų 
apsisprendimo teisę. Jei ji to ne
padarytų, reiktų bijoti, kad orga
nizacija žlugs dėl smūgių, kuriuos 
sovietai tikrai jai suduos ateity
je.

★

Europos Taryboje bus svarsto
mas sumanymas paskelbti Euro
pos solidarumo dieną, kuri būtų 
švenčiama kasmet gegužės 5 d. 
Lietuvos Diplomatijos šefas S. Lo
zoraitis yra kreipęsis į Europos 
Tarybą prašydamas, kad kalbama 
solidarumo manifestacija apimtų 
taip pat sovietų pavergtuosius 
kraštus ir kad šia proga būtų pa
brėžtas laisvųjų Europos valsty
bių solidarumas su jais.

DARBININKŲ AUKLĖJIMO 
TRŪKUMAI

Varšuvos radijas rugpjūčio 2 d. 
nurodė, kad iš visų šiuo metu 
Lenkijoje dirbančiųjų 31,1% netu
ri išėję pradinio mokslo. Iš šio 
skaičiaus 43,4% sudaro fiziniai 
darbininkai. Radijo pranešimu 
1961-65 m. laikotarpy numatoma 
įvesti papildomus kursus asme
nims 18-35 m. amžiaus.

dymo klausimą sovietų paverg
tuose kraštuose įrašyti į JT sesi
jos darbotvarkę; (c) deklaraciją 
dėl Berlyno, kuri išdėsto P.S. 
nusistatymą dabartinės tarptauti
nės padėties opiaisiais klausi
mais. Seimas taip pat priėmė 

j prašymą prezidentui Kennedy, 
kad jis iš Jungtinių Tautų tribū
nos iškeltų tautų apsisprendimo 
teisės vykdymą sovietų paverg
tuose kraštuose.

Aštuntuoju P. Seimo pirmi
ninku išrinktas F. Nagy (Veng
rija), vicepirmininku — V. Ger
manį: (Albanija). Sesiją prade
dant dalyvavo ir J. Rajeckas, 
Lietuvos atstovas Washingtone, 
ir Estijos gen. konsulas J. Kaiv.

Kor.

*

ĮSPŪDINGAI pakilo 
PAVERGTŲJŲ VĖLIAVOS

PRIEŠAIS JT
Rugsėjo 19 d. 2:30 p.p., t.y. 

tuo metu, kai JT delegacijos rin
kosi naujos sesijos pirmo posė
džio, antroj pusėj gatvės priešais 
JT rūmus buvo pakeltos pusiau 
stiebo Albanijos, Bulgarijos, Če
koslovakijos, Estijos, Latvijos, 
Lenkijos,. Lietuvos, Rumunijos, 
Vengrijos tautinės vėliavos, gro
jant jų tautinius himnus. Paverg
tųjų Seimo pirmininkas V. Sid
zikauskas taikliai nurodė, kad ši 
demonstracija nėra demonstraci
ja prieš JT, o tik protestas prieš 
sovietines marionetes Jungtinė
se Tautose ir prieš JT dvejopą 
mastą: vieną —- Vakarų kolo- 
nizmui, kitą — sovietiniam, vie
ną Afrikos tautų apsisprendimui, 
kitą — sovietų pavergtų tautų 
apsisprendimui. Ypač ugningą 
žodį tarė Centro ir Rytų Euro
pos kilmės amerikiečių sambūrio 
vardu Msgr. J. Balkūnas. Jam 
kalbant JT rūmų daugelis langų 
buvo pilni klausytojų, taip pat 
klausėsi daugelis praeivių ir net 
pravažiuojąs miesto autobusas 
buvo sustojęs. Nors N.Y. polici
ja pačiam susirinkimui labai ne
daug ploto buvo atitvėrusi, bet 
publikos vėliavų pakėlimo apei
gose dar niekada tiek gausu ne
buvo buvę. Ne be reikalo kaiku- 
rie skeptikai po to kalbėjo, kad, 
nepaisant PS daugelio kalbų ir 
veiksmų nevaisingumo, viena to
kia demonstracija pateisina jų 
buvimą. Vt.

M.K. ČIURLIONIO 
50 METŲ SUKAKTIS

Šiais metais sueina penkiasde
šimt metų, kai 1911 metais mirė 
vos 36 metų sulaukęs dailininkas 
ir muzikas Mykolas Konstantinas 
Čiurlionis. Šios sukakties proga 
New Yorke Aleksis’ Rannit rūpes
čiu Viešojoje miesto bibliotekoje 
(kampas 42 ir 5th Avė.), sureng
ta dailininko reprodukcijų paro
da, kuri traks ligi spalio 1 d. 
Šiai sukakčiai atžymėti Lietuvoje 
išleista M.K. Čiurlionio 32 repro
dukcijų dailus meno leidinys, šia
me leidinyje dailininko biografi
ja, jo kūrybos apžvalga ir visi 
tekstai patiekti lietuvių, rusų, 
anglų ir prancūzų kalbomis.

Rugsėjo 10 d., grįždamas iš vi
suotinio "Santaros” suvažiavimo 
į New York automobilio katastro
foje žuvo rašytojas ir aktorius 
Antanas Škėma, Jurgis Jaks Ty- 
ris ir studentė Judita Audėnaitė.

Rašytojas Antanai Škėma yra 
vienas iš pirmaeilių pokario kai
tos mūsų rašytojų. Antanas Škė
ma gimė 1911 m. lapkričio 29 d. 
Lodzėje. Baigęs Aušros gimnazi
ją Kaune jis lankė Dramos stu
diją ir nuo 1936 m. vaidino Kau
no Valst. Teatre. Vilniaus Teatre 
jis režisavo V. Alanto Buhalteri
jos klaidą. Nors ir nenutoldamas 
nuo teatro, A. Škėma išeivijoje 
daugiau atsideda literatūrai. 1945 
m. Patria Vokietijoje išleidžia jo 
novelių rinkinį “Nuodėguliai ir 
kibirkštys”. Išvykęs į Ameriką jis 
išleidžia: “Šventoji Inga” (1952), 
"Pabudimas”, drama, Clevelando 
Lietuvių Kultūros Fondo Dramos 
konkurso 1952 m. laimėjusi pirmą 
premiją. Šią dramą išleido Terra 
1956 m. Antroji šėmos drama 
"Žvakidė” 1955 m. premijuota 
"Darbininko” Dramos konkurse,

Delegacija Washingtone
KUCHEL — LIPSCOMB REZOLIUCIJOS 

REIKALU

REZOLIUCIJA GALI BOTI PRIIMTA DAR ŠIOJE SESIJOJE.

Trys JAV-bių lietuvių veikė
jai, Antanas Skirius (Los Angeles, 
Calif.), Jack J. Stukas (Hillside, 
N.J.) ir Vytautas Volertas (Bal
timore, Md.) neseniai praleido vi
są dieną Wašingtone, darydami 
pastangas paspartinti Kuchel-Lip- 
scomb rezoluicijos JAV-bių Kon
grese pravedimo reikalą. Jie iš 
dviejų kartų tarėsi su senatoriu
mi Tom Kuchel ir kongresmanu 
Glen Lipscomb ir lankėsi Senato 
ir Atstovų Rūmų užsienio reikalų 
komisijų įstaigose ir tarėsi su tų 
komisijų reikalų vedėjais bei tų 
komisijų nariais.

KongresUianas Glen Lipscomb 
pareiškė Antanui Skiriui, Jack 
Stukui ir Vytautui Volertui: 
“Jūs per vieną dieną padarėte re
zoliucijos reikalu daugiau, negu 
kad aš būčiau padaręs per visą 
mėnesį”. Senatorius Tom Kuchel 
jiems pareiškęs, kad ši rezoliuci
ja galinti būti priimta dar šioje 
sesijoje. Atsisveikindamas su jais 
senatorius Tom Kuchel pabrėžęs: 
“Vyrai, darykite visą galimą 
spaudimą į Senato ir Atstovų Rū
mų užsienio reikalų komisijų pir
mininkus ir visus narius. Rašyki
te laiškus, siųskite telegramas”.

Iš pašnekesio Senato ir Atstovų 
Rūmų užsienio reikalų komisijo
se, Antanas Skirius, Jack Stukas 
ir Vytautas Volertas susidarę įs
pūdį, kad Kuchel-Lipscomb rezo
liucijai yra didelio pritarimo, čia 
jiems buvo akcentuota, kad lietu
viai darytų spaudimą ne tik į tų 
komisijų narius, bet taip pat j sa
vo steitų abu senatorius ir savo 
distriktų kongresmanus.

Ši Kongreso sesija galinti užsi
tęsti iki spalio mėnesio vidurio. 
Anot senatoriaus Tom Kuchel, re
zoliucijų esą daug. Akcentavęs, 
kad lietuviai, latviai ir estai išvys
tytų labai skubų spaudimą į abie
jų komisijų narius ir savo steitų 
senatorius ir kongresmanus. Anot 
jo, meksikiečiai dėl vieno rezoliu

kurią tas pats "Darbininkas” iš
leido 1957 m.

1948 m. "Aidų” žurnale buvo 
atspausdinta jo dramatinė legen
da “Živilė”. 1958 m. Nidos Knygų 
Klubas Londone išleido jo roma
ną "Balta drobulė”. Rašytojas An
tanas Škėma mūsų literatūroje 
pasirodė originalus tiek savo te
matika, tiek ir stilium. Australi
joje Adelaidės Lietuvių teatras 
neseniai pastatė jo pjesę “Žvaki
dė”.

Drauge su A. Škėma žuvęs 
Jurgis Jaks Tyria yra plačiai žino
mas visuomenininkas. Studijuoda
mas jis buvo vienas iš sambūrio 
“Šviesa” steigėjų, vėliau 1952-57 
m. gyvendamas Vokietijoje jis dir
bo VLIKo Vykd. Taryboje, o vė
liau buvo išrinktas į Tautos Fon
do valdybą. Jurgis Jaks Tyria gi
mė 1921 m. kovo 18 d., baigė Lie
tuvoje Prekybos Institutą, Vokie
tijoje Tuebingeno universitetą ir 
mūsų gyvenime pasireiškė kaip 
gabus visuomenininkas ir politi
kas.

cijos kovoję trejetą metų; šįomis 
dienomis toji rezoliucija buvusi 
priimta.

Visi geros valios lietuviai dar 
sykį raginami atlikti šiuo taip 
svarbiu reikalu savo pareigą. Toji 
pareiga labai paprasta: parašyti 
po trumpą laiškutį abiems komisi
jų pirmininkams ir savo ateito 
abiems senatoriams ir savo dist- 
rikto kongresmanui. Jei esi tai 
padaręs, pakartok dar kartą.

Kuchel - Lipskomb rezoliucijos 
iniciatoriai ir rėmėjai šiomis die
nomis turi pasitarimus. Planuo
jama padaryti dar keletą dides
nių žygių tos rezoliucijos reikalu. 
Apie visa tai bus netrukus infor
muojama Lietuvos vadavimo rei
kalu besisielojanti mūsų visuo
menė. Drg. L

RYTŲ VOKIETIJA SIEKIA 
ĮVESTI KARINĘ PRIEVOLĘ
Ulbrichto režimas visu spartu

mu siekia įvesti karinę prievolę. 
Rytų Vokietijos spauda praneša, 
esą jaunimo organizacijų vadovai 
rugsėjo 18 d. Ulbrichtui pareiš
kę, kad ligi rugsėjo 17 d. "sava
noriškai” karinei prievolei atlik
ti pasisiūlė per 100.000 jaunuolių. 
Šveicarų spauda Berlyno klausi
mu pastebi, kad daug spėliojimų 
sukėlusi JAV sen. Fulbright kal
ba dar prieš rugpiūčio 13 d. įvy
kius, kai jis Rytų Vokietijai pri
pažinęs teisę užsitverti nuo Va
karų.

★

PRIĖMĖ ATSTOVUS

Naujasis Jo Šventenybės val
stybės sekretorius Jo Eminencija 
G.H. Cicogna n i priėmė akredituo
tus prie šventojo Sosto diploma
tinių misijų šefus kolektyvinėje 
audiencijoje, kurios metu jam pri
sistatė Lietuvos jgal. ministeris 
Stasys Girdvainis.
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GINSIS KAIP NUO
ŽVĖRIŲ

Nors už savaitės Maskvoj 
prasidės nuo seniai j didžiuo
sius Sovietijos įvykius keliamas 
22 kom. partijos suvažiavimas, ta
čiau Nikita Chruščiovas savo pas
tarojo meto žygiais sudaro įspū
dį, kad jam visai nerūpi pasiren
gimai kongresui. Chruščiovas įsi
jungė į ofenzyvų, kuri pasauliui 
turinti parodyti Sovietų Sųjungos 
karinį ir politinį pranašumų. Pir
moje eilėje sovietų skelbiamos 
priemonės . karinėje srityje.

Šiuo atveju Chruščiovas siekia 
kelių tikslų. Iš vienos pusės mobi
lizuojant karines pajėgas ir psi
chologiniai veikiant j sovietų val
domas tautas, žymus vaidmuo te
ko sovietiniams maršalams. Mali- 
novskis “Pravdoje” ir marš. Mos
kalenko “Krasnaja Zviezda” laik
raštyje paskelbė straipsnius ir jų 
tikslas buvo parodyti, kad sovietai 
turį stipriausius atominius gink
lus ir raketas. Per maršalus 
Chruščiovas siekia demoralizuoti 
ir išjudinti vakarų viešųjų nuo
monę, paveikti neutralius kraštus 
ir įtaigoti savo tariamai nepa
laužiama galia sovietų pavergtas 
tautas rytinėje Europoje.

Maršalas Malinovskis, lygiai 
kaip ir visa sovietinės propagan-

8-ji Pavei’gtuju
Seimo Sesija

Tų pat rugsėjo 19-ją kaip 
Jungtinės Tautos ir Pavergtųjų 
Seimas pradėjo savo naują sesi
ją Carnagic Endowment rūmuo
se priešais JT. Praėjusios sesi
jos pirmininkas V. Sidzikauskas, 
pradėdamas sesiją, priminė, kad 
pastaruoju metu sovietinio im
perializmo veržlumas yra ypatin
gai judrus ir intensyvus ir kad 
ant svarstyklių yra ne tik Ber
lyno ar Vokietijos klausimas, 
bet Europos ir žmonijos laisvės 
likimas apskritai. Kremliaus 
ofenzyva ne tik rūpesčio Vaka
rams sudaro, bet ir progų teikia 
išeiti su savo planais dėl tautų 
apsisprendimo teisės vykdymo

BRIUSELIO KONFERENCIJA
PAVERGTIEJI PROTESTUOJA

Ryšium su Briuselyje, rugs. 14 
-22 d.d. vykusia 50 Tarpparla- 
mentarinės Sųjungos sesija, ku
rioje Sovietų S-gos delegacijai 
vadovauja J. Paleckis, dalyvavo ir 
kitų pavergtų kraštų "delegatai”, 
Pavergtųjų Europos Tautų Orga
nizacija JAV (ACEN) — PET 
pasiuntė raštų, protestuodama dėl 
pavergtų kraštų atstovų dalyvavi
mo. Nurodyta, kad šie delegatai 
neturi jokios teisės atstovauti.

Kaip žinoma, J. Paleckis Sovie
tų S-gos vardu pasakė kalbų, ku
rioje apkaltino NATO vadovus, 
kurie, esu, remia vokiečių milita- 
rizmų ir imperializmų. Sovietų 
pareiškimas susilaukė vakarų 
kraštų delegatų aštrios reakcijos. 
Fed. Vokietijos vardu kalbėjęs 
Bundestago narys H.A. Eplee pa
reiškė: “....gali būti, kad sovietų 
delegacijos gerbiamasis narys ži
no, ko nori ir siekia Sovietų S-je 
gyvenančios įvairios tautos. Ta
čiau nesu tikras, ar jis tikrai tai 
žino, kai aš prisimenu estus, lat
vius ir lietuvius bei kitas tautas, 
kurių kraštai buvo Sov. Sąjun
gos užimti. Kiekvienu atveju, po
nas Paleckis su savo politiniais 
draugais neturi jokios nuovokos, 
kas vyksta šių dienų Vokietijoje... 
Niekas iš sąmoningų žmonių čia 
negalvoju apie pasiruošimų ka
rui. Tikrumoje mes visomis išga
lėmis siekiame taikos, laisvės ir 
laisvo apsisprendimo teisės visai 
Vokietijai, Europai ir visam pa
sauliui”.

Vakarų vardu sovietiniam gai

dos mašina sovietų gyventojams 
aiškina, kad visos Kremliaus ka
rinės priemonės atsiradusios tik 
dėl vakarų pasirengimų tariamam 
karui... Apversdamas faktus Mali
novskis JAV prezidentui Kennedy 
primeta ultimatumų ir grąsinimų 
kalbų, kuri, girdi, nepaveiksianti 
sovietų. Dabar jau išvilkta ir Le
nino ir Stalino tezė apie "teisin
gus ir neteisingus karus”, ir, ži
noma, tik sovietai visuomet vedą 
“teisingą karą”.

Kitas maršalas, K. Moskalenko 
per “Krasnaja Zviezda” tarptau
tinę padėtį nušvietęs niūriomis 
spalvomis ir iškėlęs sovietinių ra
ketų pranašumų, pažymėjo, kad 
sovietams grąsiną “imperialisti
niai plėšrieji žvėrys”, o karštli
giškais kariniais pasirengimais 
daugiausia pasižymi JAV ir Fed. 
Vokietija. Tuo tarpu Lenkijos Go
mulka viešai paskelbė, kad netru
kus dar daugiau lauktina sovieti
nių karinių dalinių permetimų į 
Lenkiją ir Rytų Vokietijų. Dabar 
jau žinoma, kad sovietai permetę 
savo dalinius per Varšuvą — Poz
nanę į šiaurę nuo Lietuvos Bras
tos, į pietus nuo Lvovo, į Kroku
vos — Przemyslio sritį ir į pieti
nes Silezijos sritis Rytų Vokieti-

sovietinio kolonizmo dominuoja
mose srityse ir t.t. Prieš eidami 
j bet kuriuos pasitarimus su Sov. 
Sąjunga, Vakarai pirmiau turi 
įveikti savąją inertiją, išglebimą 
ir neryžtingumą. Potencialiai pa
vergtosios Europos tautos yra 
stiprus Vakarų sąjungininkas, 
bet Vakarų uždavinys saugoti ir 
stiprinti pavergtųjų laisvės viltį, 
tuo pačiu ir visos žmonijos lais
vės viltį. Palietęs praeitos PS se
sijos veiklą, Sidzikauskas pabrė
žė, kad labai svarbu pavergta- 
jai Europai supažindinti Pietų 
Amerikos, Afrikos, Azijos tautas 
su sovietinio kolonizmo prak
tika.

siakalbiui Paleckiui atsakė JAV 
delegatas, sen. A. Gore. Jo žo
džiais, amerikiečių tauta vertina 
laisvę ir teisingumų ir to paties 
linkėtų kitoms tautoms. Britų de
legatas de Freitas dar pridūrė, 
kad tarp laisvųjų kraštų ir tota
litarinių kraštų delegacijų iš vi
so sunku rasti bendrų kalbų. 

IŠ VISUR
NAUJA PLB VALDYBA

Kanadoje veikianti PLB Valdy
ba persitvarkė ir pasiskirstė pa
reigomis: pirmininkas — dr. Juo
zas Sungaila, vicepirm. — J. Ma
tulionis, sekr. ir iždin. — Vyt. 
Meilus, kiti nariai: G. Čuplinskas, 
J. Kralikauskas. K. Grigaitis ir 
Br. Vaškelis. Naujasis pirm., med. 
d-ras Sungaila yra gimęs 1919 m. 
Kvėdarnos valse., Tauragės apskr.

LENKIJA PATVIRTINA
PANIKOS NUOTAIKAS 

GYVENTOJŲ TARPE

Rytų bloko radijai ir vakarų 
spaudos atstovai satelitiniuose 
kraštuose patvirtino žinias apie 
panikos nuotaikas ir maisto pro
duktų supirkinėjimų. Sovietų at
naujinti atominių sprogmenų ban
dymai ir karinio konflikto dėl 
Berlyno grėsmė paskatino gyven-

tojus pirktis didesnes maisto at
sargas, auksą ir iš bankų išimti 
indėlius. Lenkų valdžios galva ir 
partijos vadovas Gomulka ta pro
ga lenkus išbaręs šiais žodžiais: 
“Tie žmonės turėtų atidžiau sekti 
spaudą ir jie suprastų, kad gruo
džio mėn. bus pasirašyta taikos 
sutartis. Ligi to laiko tos smulkios 
egoistinės sielos privalėtų nusira
minti...”

MIRĖ KAROLIS ŽALKAUSKAS

Rugsėjo 16 d. JAV, Vašingtone, 
po sunkios ligos mirė Karolis Žal- 
kauskas. Lietuvoje jis buvo vi
daus reikalų ministeriu, Klaipė
dos gubernatorium, Apygardos 
Teismo prokuroru, be to, dėstė 
Vytauto Didž. Universiteto teisių 
fakultete, buvo ir Rotary klubo 
pirmininku. 1953-55 m. K. žal- 
kauskas buvo VLIKo Vykd. Ta
rybos pirmininku ir VLIKo nariu.

joje. Tie kariniai pergrupavimai 
stebimi daugiausia geležinkelių 
ruožuose ir tai jau vyksta nuo 
rugpjūčio mėn. pabaigos.

Šalia šių karinių priemonių, gi
nantis nuo “vakarų žvėrių”, minė
tinas ir 1942 m. gimusių naujokų 
pašaukimas į sovietų kariuomenę. 
Šis naujokų skaičius laikomas 
gausiausiu iš gimusių karo metu.

Be karinių pasirengimų Maskva 
visu spartumu įsijungusi ir į dip
lomatinę veiklą. Chruščiovas, vos 
grįžęs iš atostogų, jau suskubo 
priimti daugelį Europos ir kitų 
kontinentų politikų, diplomatų. 
Kremlius išnaudoja kiekvieną pro
gą įsikišti į bet kurį tarptautinio 
bendradarbiavimo įvykį. Briusely
je įvykusiuose rugsėjo 14 — 22 
dienomis Tarparlamentarinės Uni
jos posėdžiuose Sovietų Sąjungos 
garsiakalbiu teko būti lietuviui, 
sovietų delegacijos vadovui J. Pa
leckiui. Jo misija buvo pažodžiui 
pakartoti visas sovietines tezes ir, 
žinoma, dėl tarptautinio įtempimo 
kaltę suversti Vakarams.

LIETUVOS

SPAUDOJE
Ryšium su Berlyno įvykiais, 

Lietuvoje einanti spauda turėjo 
tarti ir savo nuomonę ir, aišku, 
jos pasisakymas turi atitikti ben
drą partinę liniją ir sutapti su 
Maskvos spaudos ar radijo teigi
mais, plūdimais prieš “vakarų im
perialistus”. Vilniaus “Tiesoje” 
(194 nr.) M. Jackevičius nurodė, 
kad Rytų Vokietijos įvestoji “tvar
ka nukreipta... prieš 80 šnipinėji
mo ir diversinių organizacijų, ku
rios yra Vakarų Berlyne...” Jis 
ciniškai pripažino, kad įvestoji 
“tvarka” sudaro... “tam tikrų keb
lumų Berly gyventojams...” M. 
Jackevičius panaudojo ir kai ku
riuos vak. spaudos balsus pateisin
ti sovietinį smurtą, pvz., pacitavo 
britų “Daily Express” (girdi, 
kiekviena valstybė turi teisę už
daryti savo sienas...), pasidžiaugė 
ir panašiu JAV politiko Fulbricht 
pasisakymu. Iš viso, “Tiesa” tei
gia, panaudotos... “profilaktinės 
priemonės”. Dim. gen. V. Vitkaus
kas toje pačioje “Tiesoje” (195 
nr.) jau atvirai išsiplūdo prieš 
vad. vakarų imperialistus ir be
veik ištisai citavo įvairias Chruš
čiovo kalbų vietas. Vitkauskas pa
garbino ir vyriausią vadovą, pa
brėždamas, kad “draugas N. Chru
ščiovas visus klausimus išdėsto 
nepaprastai aiškiai, gerai argu
mentuoja visus teiginius. Jaučia
ma stipri, nesugriaunama logika, 
sveikas protas...” Vitkauskas ba’f- 
gia savo straipsnį šūkiu: “šalin im
perialistų užmačias...”

BATUOTAS KATINAS

LAUKIA JŪSŲ

“DAINAVOJE”

sustiprinti dvasioje
RUSŲ MELO NEKENČIU, TODĖL IR 

PASAKOJU, KAIP BUVO

Iš pirmosios raudonųjų ekskur
sijos į Lietuvą grįžęs Brooklyno 
vieno saliūno laikytojas S. - - iki 
kelionės buvęs nuolankus “Lais
vės” šalininkas ir ne vieną šimtą 
numetęs Mizarai su Bimba — da
bar pasakoja tokių įspūdžių, nuo 
kurių vietos komunistams net 
plaukai pasišiaušė. Toks tarybinės 
pasiuntinybės sekretorius Wash
ingtone Kapočius, be abejo, iš 
Vilniaus gaus pylos už tokio nie- 
kadėjo rekomendavimą.

—< Vyrai, aš jau persenas, kad 
meluočiau, — buvo pirmi to ke
liautojo žodžiai saliūne atėjusiems 
išgirsti naujienų iš kelionės į Lie
tuvą. — Sakau iš širdies, kad jei 
man Vilniuje mokėtų kasdien ir 
po 30 rublių, nei vienos dienos 
ten nebūčiau. Rusų melo nekenčiu 
labiau, kaip velnias kryžiaus. Ap
kvailintas buvau, kai dipukams, 
pasakojusiem apie Lietuvą, saky
davau: negali būti, perdedat svei
ki!1 Sakau jums, jie dar nežino 
visko, ten juodžiau, nei manoma. 
Mačiau tai savo akim ir tai sakau 
atvirai.

Čia pat S. iš lagamino išsitrau
kė “tarybinės” degtinės ir ėmė 
vaišinti svečius. Bonkos puslitri- 
nės ir už vieną mokėjęs 3 su puse 
dol. Leidę įvežti penkias.

Nors ir vaišinami, bet po tokios 
įžangos astuoni bimbininkai ėmė 
viešai prieštarauti, kaltinti “ne
sąmonių” kalbėjimu. Vėliau greit 
saliūną apleido, sakydami S. boi- 
kuotuosim.

— Vyrai, galit vadinti mane 
kaip norit, tik tikėkit, kad kalbu 
vien tiesą. Nemulkinu jūsų, šė
tonai Lietuvoj paėmė viršų.

Norim pastebėti, kad čia S. žo
džiai atpasakoti truputį švelniau, 
nevartojant keiksmažodžių.

— Jokiose sutiktuvėse, kurias 
ruošia Bimba, nedalyvausiu. Gana 
to melo iki kaklo. Žinau, ir kiti 
ekskursantai, pav. iš Detroito, ir
gi neis! — sako S.

VLIK’O AKCIJA
NAUJIEJI VLIKo ŽYGIAI

Ryšium su didėjančia tarptauti
ne įtampa ir galimo pasaulinio 
karo grėsme dėl Berlyno, VLIKas 
kreipėsi:

į JAV Prezidentą, prašydamas 
kelti Lietuvos laisvo apsisprendi
mo teisės atstatymo reikalingumą 
Jungtinėse Tautose, kur jis numa
to kalbėti. Kadangi prezidentas 
Kennedy, atsakydamas neutralie
siems, yra pažymėjęs, kad JAV 
vykdys savo įsipareigojimus, kurie 
išplaukia iš Atlanto Pakto, VLI
Kas primena, kad tas Paktas lai
duoja ir Lietuvai laisvę, taigi jos 
laisvės reikalo kėlimas įeina į JAV 
įsipareigojimus. VLIKas taip pat 
prašo daryti žygių, kad sovietinis 
kolonializmas būtų panaikintas 
Baltijos kraštuose. To nepadarius 
nėra įmanomas nusiginklavimas.

Į JAV, Prancūzijos, Didž. Bri
tanijos ir V. Vokietijos užsienio 
reikalų ministerius jų konferen
cijos Vašingtone ir J.T. Genera
linės Asamblėjos naujosios sesi
jos atidarymo proga, prašydamas 
kelti Jungtinėse Tautose sovieti
nio kolonializmo Lietuvoje paša
linimo ir laisvės grąžinimo Lietu
vai reikalą;

į Belgrado konferencijos daly
vius, reikalaudamas pasmerkti So
vietų kolonijinį režimą Lietuvoje 
ir kituose Baltijos kraštuose;

| Tarp-Parlamcnitarinės Unijos 
konferenciją Briusely, paneig'da- 
damas bet kokią teisę Paleckiui 
kalbėti toje konferencijoje Lietu
vos vardu;

į Italijos premjerą p. Fanfani,

LIETUVOJE PATIRTI
ĮSPŪDŽIAI

Seni žmonės prislėgti, vis apie 
karą teiravosi, gal Lietuvai išeitų 
į gerą. Jauni žmonės, apie ku
riuos lakstoma ir jiem pataikau
jama, sau linksmi ir šnekūs. Kas 
jų viduj ir patys rusai nežino.

Kaip ir paprastai, be “angelų 
sargų” ir dabar neapseita. Eini, 
pav., į vyrų kambarį, ir- jie eina. 
Vietiniai tuos sargus žino ir kal
bėdami su ekskursantais stengiasi 
nuo jų žvilgsnio pasprukti.

Amerikiečių siuntiniai stambi 
parama gaunantiem. Bet tų gau
nančių procentas labai mažas, to
dėl dėl to iškyla pavydas, pyk
čiai. Kad rusams už siuntinius 
mokami riebūs muitai, beveik nie
kas nežino. Medžiagos raudonom 
spalvom “boikituojamos”, beveik 
neturinčios paklausos ir perpus 
pigiau už jas moka.

S. teigimu, giminių tėviškėse 
neleido lankyti. Jei kam pavyko 
gauti leidimą, tai per dideles pa
stangas. Griežtai laikėsi dieno
tvarkės, padiktuotos Inturisto.

Vieną amerikietį slapta važiuo
jantį aplankyt giminių, net 3 
kartus išsodino iš autobuso. Gir
di, kai tik išvažiuoji iš miesto 
ribų, tuoj tų pasų tikrinimas. Ir 
tas amerikietis išvedamas lauk. 
Suimtas nebuvo, bet senam žmo
gui daug nervų kainavę ir jis be
galo užsirūstinęs dėl tokios tary
binės “politikos”.

S. irgi prašęs nuvažiuoti į gim
tinę truputį toliau už Kauno, ant 
Nemuno kranto. O kai negavo, 
pats užsispyrė nukeliauti. Pasi
samdė lengvą mašiną. Kelionėje 
buvo 4 vai., bet grįžus jau enka
vedistai teiravosi, kur buvęs. S. 
atsakęs, jog pogulio buvo nuėjęs. 
Tačiau tie sargai nepatikėjo ir 
pagrąsė pirštu, kad daugiau ne
mėgintų.

Tačiau visa tuo dar nesibaigė. 
Tą vakarą buvo svečių pagerbtu- 

reikšdamas padėką už leidimą 
naudotis Romos radijo stotimi 
transliacijoms lietuvių kalba į 
Lietuvą ir tikėdamasis, kad tos 
lengvatos bus laiduotos ir toliau. 
Vėliau Italijos oficialioji Tele
gramų Agentūra viešai paneigė 
gandus, kad lietuvių transliaci
joms iš Romos grėstų sustabdymo 
pavojus.

Į V. Berlyno vyr. burmistrą W. 
Brandtą, sveikindamas jį ryžtinga 
laikysena, ginant V. Berlyno gy
ventojų laisvės teises. 
1961 m. rugsėjo 18 d.

VLIKo RAŠTAS IR
NEW YORKO PASITARIMAI

New Yorke rugsėjo mėn. buvu
sios vakarų kraštų konferencijos 
proga VLIKo prezidiumas pasiun
tė raštą JAV valst. sekretoriui D. 
Rusk, atkreipdamas dėmesį, kad 
Sovietai atsisako pripažinti laisvo 
apsisprendimo teisę pavergtai 
Lietuvai ir kt. kraštams Rytų Eu
ropoje. Ryšium su buvusiu pasi
tarimu ir rugsėjo 19 d. prasidė
jusia 16 Jungt. Tautų pilnaties 
sesija, VLIKo prezidiumas krei
pėsi su prašymu į dienotvarkę 
įtraukti šiuos klausinius: skubų 
reikalą atstatyti žmogaus teises 
ir pagrindines laisves, pripažinti 
laisvo apsisprendimo teisę Lietu
vai ir kitoms pavergtoms tautoms, 
panaikinti sovietų kolonijinį reži
mą Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje, paskelbti laisvės manifestą 
ir jį priešpastatyti komunistų 
ideologinei ofenzyvai. VLIKo 
nuomone visi šie klausimai glau
džiai susiję su Berlyno krize.

vės. Ne vienas kalbėjo ir stebė
josi, kaip gražu dabar Lietuvoj. 
Žodį gavo ir S. O tas po tų kelio
nės “įspūdžių”, ėmė plūsti valdžią 
už tai, kad ekskursantams varžo 
gimines lankyti. Paminėjo ir Sme
tonos laikus, kurie nors nebuvo 
tokie geri, bet svečiams buvę lais
vė. To ir užteko. Ir S. nepajuto, 
kai sargas jį nusivedė į šalį. Tik 
per Rotomkio “aiškinimus” S. vė
liau pavyko grįžti prie stalo.

Matęs Paleckį. Esą jis pasako
jęs, jei darbininkai ir ūkininkai 
netingėtų dirbti, tai iš tikro Lie
tuvoj būtų rojus. Paleckiui už
kirto ekskursijos vadovas, tarda
mas: Kiek darbininkams mokat, 
tiek jie ir dirba!

Tokiai vienai Vilniaus gatvių 
šlavėjai, kuri turi savo kamba
riuką už 3 km. nuo miesto, esą, 
per mėn. mokama 30 rublių. Yra 
darbininkų, kurie uždirba ir iki 
80 rublių. Mokytų, S. pasakojimu, 
algos net 5 — 10 kartų aukštes
nės.

Vilniuj, prie krautuvių, laukian- 
Vųjų eilutės gatvėje, girdėjęs, 
kad krautuvėse dažnai pristinga 
maisto produktų.

Vienam banke S. dėmesį pat
raukusios dvi jaunos merginos, 
gana padoriai apsirengusios. Pa
klausęs, kiek gaunančios algos. 
Atsakė ne tiek daug. Girdi jei no
ri gražiai dėvėti, tai turi mažiau 
valgyti. Kaip tik tuo metu per 
salę atėjo dvi moteriškės. Pama- 
čiusios jas, tos merginos S. per
spėjo nieko daugiau nekalbėti. 
Mat, jos esančios “vyresnės se
serys” — rusės — ir mokančios 
lietuviškai.

Buvo parodyti du pavyzdiniai 
kolchozai. Atrodo, gražu, kur tau! 
Tačiau, kai autobusu važiavo per 
Lietuvą, ekskursantai pastebėjo 
ištisus dirvonus, kur auga vien 
smilgos, anot S., tos tarybinės gė
lės. Ragavo kolchozinės duonos, 
kurią kepa kolchozo kepykla. Ap- 
sergėk Viešpatie, kokia ji prasta. 
Kai vietoj nėra duonos, eina į ar
timą miestelį, o jei ir ten neran
da — važiuoja į didesnį miestą.

Moterų gyvenimas labai ir la
bai vargingas. Jos dirba, kaip ark
liai. Matęs, kai moterys kelią tie- 
susios, asfaltavusios. Jų batai me
diniais padais padarė pasibaisėti
ną įspūdį. Paklausęs, ar negali 
lengvesnio darbo gauti. Buvo at
sakyta pečių krustelėjimu. Pas
kiau’ brigados viršininkė paaiški
no, esą, čia visi lygūs ir todėl bet 
koks darbas privalomas. Skaudu 
buvę žiūrėti į plytų nešėjas prie 
“tarybinių statybų”.

S. neturi supratimo, kodėl Lie
tuvoj tiek maža vyrų.

Rodė eilę fabrikų. Pastebėjo, 
darbininkai amerikiečių atžvilgiu 
šalti ir nedraugiški. Tokiame 
Klaipėdos žuvų fabrike nė viena 
darbininkė nenorėjusi su jais kal
bėtis. S. mano, kad juos čia laiko 
komunistų pakalikais, o tokiems 

, bijo pasiskųsti.
Buvo per Jonines Rambyne. 

Įspūdis buvęs nepaprastas.

Lankėsi Palangoj ir maudėsi 
Baltijoj, čia trejopos maudyklės: 
vienoj tilto pusėj bendros, o ki
toj vien nuogalių vyrų, o dar to
liau ■— tokių pat moterų;

Maistas, kurį ekskursantai ga
vo, netoks blogas: davę daug duo
nos ir kopūstų, o mėsos lyg ma
žoka. Kai dėl to pasiteiraudavo, 
tai lyg juokaujant, buvo atsakyta: 
negi nežinot, kad dipukai visas 
kiaules į Vokietiją išsivarė. Apie 
arklienos kepsnius S. nieko ne
girdėjo. Gal kai kur tos Chruš
čiovo mėsos pakišo! Stebėtinai 
mažai matę šunų. Jie beveik pra
nykę.

Vilnius švarus. Gatvėje vaikų 
nematyti valkiojantis.

Žiūr. 5 psl.
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V. KAZOKAS

TAUTINIO SĄMONINGUMO 
KELIAIS

(IŠTRAUKA IŠ PRANEŠIMO WOLLONGONGE)

TRYS LIETUVIŠKO ŽODŽIO PLOKŠTELĖS

Gal kiek daugiau reikėtų su
stoti prie tautinio sąmoningumo, 
kuris mūsų sąlygomis lietuvių 
tautai yra esminis ir gyvybinis. 
Pati sąvoka platesnio aiškinimo 
nereikalinga. Sąmoningumas yra 
integralinė žmogaus asmenybės 
dalis, kuri koordinuoja ir nukrei
pia individo veiksmus numatyta 
linkme. Tokiu būdu žmogaus są
moningumas įgyjamas ir ugdomas 
drauge su pačia asmenybe. Tau
tiškai sąmoningu laikytinas tas, 
kas savo dėmesį ir valią koncen
truoja savo tautos gerovei ir jos 
interesams. Tai yra idealistinis 
pradas žmogaus sąmonėje, o tuo 
pačiu ii- pirminis, nes šiandie nė
ra žmogaus, kuris nepriklausytų 
kokiai nors tautai. Iš kitos tačiau 
pusės skaitytis šiandie lietuviu tik 
tik pagal metrikus yra vienas da
lykas, ir būti .sąmoningu lietuviu 
yra visai kitas dalykas. Pagal sta
tistiką mes šiandie turime apie 
10.000 lietuvių Australijoje, bet 
iš jų tėra tik saujelė, kurie lai
kytini sąmoningais. Suskaičiuoki
me, kiek iš mūsų dalyvauja akty
viai visuomeniniame gyvenime, 
kiek prisideda prie mūsų lietuviš
kojo gyvenimo suaktyvinimo — 
gaunasi liūdna statistika. O te
praėjo vos dešimtmetis sočiai ir 
saugiai begyvenant. Tai ką kal
bėti ir ko tikėtis po 50 metų? Pri- 
leidžiant, kad Lietuvos atkūrimas 
priklausys nuo tremtinių bei emi
grantų — o tai yra visai atvira 
galimybė — kas gi imsis tos ak
cijos, kuri gali pareikalauti ir di
desnio pasiaukojimo, net kraujo, 
jeigu jau dabar mes šykštime pa
skirti vieną kitą laisvalaikio va
landėlę mūsų bendruomeniniams 
reikalams. O kur gi pasisemsime 
to tautinio sąmoningumo, to ide
alinio, jeigu ne savųjų tarpe. 
Kalbant panašiom temom, neju

čiomis krypsta dėmesys į dauge
lio jau minėtą žydų fenomeną. 
Daugelis tai laiko net stebuklu, 
kad per tiek laiko ne tik kad ne
išnyko iš šiandieninio gyvenimo 
žydo vardas, bet jie patys virto 
milijonine bendruomene. Dalykas 
labai paprastai išaiškinamas: žy
dų tautinį sąmoningumą ugdė pa
ti gyvenamoji aplinka, nes jie 
buvo persekiojami, persekiojami 
tiek religiniu, tiek ir rasiniu pa
grindu. Mes šių tautiniu atžvil
giu lengvinančių aplinkybių ne
turime: rasiškai mes visų pagei
daujami ir priimami — tik asimi- 
liuokimės. Religija taip pat nėra 
tasai veiksnys tautiniam sąmo
ningumui palaikyti ir jį ugdyti, 
koks buvo žydams. Lieka mūsų 
pačių valia ir pastangos. O šitas 
kelias reikalauja paties augščiau- 
sio tautinio sąmoningumo. Tačiau 
mūsų padėtis nėra tragiška: mes 
dar skaičiuojame idalistiškai nu
siteikusius žmones šimtais, o tai 
yra didelis procentas tokios apim
ties bendruomenei. Vyskupas Va
lančius pirmas ir vienas pradėjo 
masinį tautos sąmoningumo dar
bą ir jį pravedė labai sėkmingai, 
žinoma, jam talkininkavo to meto 
lietuvių tautos ir tikėjimo prie
šai (juo kiečiau spaudė, juo 
spaudžiamieji darėsi atsparesni 
ir nuožmiau priešinosi). Gi mūsų 
sąlygose tokio spaudimo ir pries
paudos nėra. Gal todėl ir plečia- 
mės į visas puses po truputį nu- 
trupėdami. Draudžiama buvo lie
tuviškos mokyklos — mūsų žmo
nės slaptai jas steigė rizikuodami 
savo laisve ir sunkiomis baus
mėmis, gi šiandie tik rinktinių 
idealistų vaikai susirenka į sa
vaitgalio mokyklą. Uždrausta bu
vo spauda, o ją rėmė ir platino 
net ir tie, kurie paskaityt nemo
kėjo, o šiandie mes ja visai nesi-

I domime. O juk galėjo ir ano meto 
I lietuviai numoti ranka į savą 
spaudą, į knygas ir jų vietoje 
griebtis rusiškų, kaip kad mes 
šiandie pirmoj eilėj graibomės 
angliškų. Kokia liūdna ironija ir 
likiminis pasišaipymas iš mūsų 
pačių: lygiai prieš šimtą metų 
dviejų su viršum milijonų tauta 
pusiau beraštė, kurios susipratu
sius inteligentus buvo galima ant 
pirštų suskaityti, kultūriškai sto
vėjo daug augščiau ir tautiškai 
buvo daug sąmoningesnė už mus 
pačius, kur beveik kas dešimtas 
yra laikytinas inteligentu. Ir kas 
gaunasi? Turime du laikraščius 
kurių bendras tiražas nė dviejų 
tūkstančių nesudaro, o tuo tarpu 
beveik kiekvienas iš mūsų kasdien 
perka po du australiškus dienraš
čius. Pernai Sydney mieste pir
mą kartą po dešimties metų įvy
ko dainų šventė. Tai ne kasdie
niškas įvykis, ir atrodė, kad iš 
Sydney, Wollongong, Newcastle 
ir Canberra apylinkių susirinks 
mažiausiai apie du tūkstančiai da
lyvių, tuo tarpu koncerte dalyva
vo vos aštjoni šimtai žmonių. 
Arba vėl: šiais metais išėjo per
nykščio koncerto rinktinių dainų 
plokštelė su žymia nuolaida lie
tuviams. Buvo tikėtasi, kad jos 
bus galima išplatinti per visą Aus
traliją mažiausia tūkstantis egz. 
Ligi šiandie tėra išparduota vos 
160 plokštelių. O, rodos, plokš
telėje sukrautas mūsų tautos ir 
jos kompozitorių tyriausias lobis, 
gražiai išpildytas mūsų vietinių 
chorų, ir tai nėra laikraštis, ku
ris gali būti dėl savo charakterio 
arba kaikurių pasisakymų vie
niems priimtinas, kitiems ne. Visa 
tai liudija, kad mums trūksta to 
tautinio sąmoningumo, apie kurį

(Perkelta į 4 psl.)

Kartais atrodo, kad gyvenimą 
apsprendžia atsitiktinumai.

Prieš kelis metus, ruošdamie
si “Baltaragio malūno” premje
rai, vienoj repeticijoj panaudo- 
jom įrašomąją mašiną — kaipo 
pagalbinę priemonę aktoriui sa
vo darbą patikrinti. Pergrojant 
juostą, įspūdis buvo nelauktai 
gaivus (deja, niekad daugiau to
kiu raiškumu nenuskambėjęs)... 
Repeticijose daugelį sykių kar
totos frazės pratryško nauja švie
žumą, draugų veidai ištirpo vaiz
duotės sukurtame peizaže, pasa
ka akimirksniui atitrūko nuo 
realybės ir prabilo primaprade 
savo magika: Paudruvės pelkių 
rūkuose, tarp nejaukiai šnaran
čių krūmų, ginčijosi “velnias ir 
lietuvis”...

Interpretatorius liko nuasme
nintas — jis tapo tiktai mediumu 
pasakos gyvybei atsiskleisti. Dū
minėj pirkioj, prie spinksinčios 
balanos, senas kerdžius pasako
ja apie devynbrolę, apie šilkus 
velėjančią laumyčią, apie kara
liūnų, kurio kaktoje spindi mė
nulis, o alkūnėse — po žvaigž
dę... Nesvarbu, kad jo balsas 
kimsta, kad žodžius kartais per
traukia senatvės kosulys — tik
rovė lieka nugalėta, grubi aplin
kos detalė nustoja savo apybrai
žų vargana buitis nušvinta sva
jonės spinduliais.

Po šio pirmo mūsų kontakto 
su juosta praėjo keli metai. Bai
gę “Baltaragio malūno” išvykas, 
pakilome į “Milžino paunksmės 
žygį”. Tačiau pro visus tolimes
nius darbus tolumoje mirgėjo si
dabru žybčiojanti žaltvykslė — 
vieną vakarą, vieną valandą nu
švitusios pasakos prisiminimas.

Kitos išeities nebeliko: “Bal
taragio malūną” reikėjo įrašyti 
į plokšteles. Tai buvo taip neiš
vengiama, kaip upę nešančios 
srovės posūkis...

1959 metais pasaulin išėjo 
pirmoji lietuviško vadinimo plo
kštelė. Nors mums ir nepavyko 
savo svajonės tobulai įgyvendin
ti, “Baltaragio malūno” klausy
tojai atlaidžiai pažvelgė į visus 
šio pirmojo bandymo nedatek- 
lius ir lietuviškoji visuomenė mus 
pasitiko su dideliu prielankumu. 
Viešėjome svetingose tautiečių

H1RUTE PCKELEVIČlDTE

pastogėse po visą pasaulį: ne tik 
Kanadoje ir Jungtinėse Valsty
bėse, bet ir Venezueloj, Austra
lijoj, N. Zelandijoj, Anglijoj, 
Brazilijoj, Vokietijoj. Viešėjom 
ir Lietuvoj: Kaune, Vilniuj, Pa
nevėžy, Palangoj, Šiauliuose...

Darbas, kurį pradėjom tiktai 
pasakos ieškodami, ūmai nušvi
to naujos dimensijos prasmin
gumu. Išeivijos teatrui atsivėrė 
nelauktos galimybės, priartėjo 
drąsiausiom išvykom nepasiekia
mi toliai, auditorijos ratas išsi
plėtė iki šiandien jau sunkiai su
sekamo klausytojų skaičiaus. 
Nors kiekvienos plokštelės ke
lionė kruopščiai vedama, tačiau 
jos tiražas ir pirkėjų vardai nė
ra tiksli statistika. Dažnai plo
kštelės klausomasi didesniame 
bičiulių ir pažįstamų būryje (ta 
prasme turime laiškus iš Los An
geles, Caracaso, iš Panevėžio te
atro aktorių); ne sykį ji išeina 
viešumon net salėse, specialiai 
suruoštuose vakaruose (Sudbu
ry, Melburnas). Be to, plokšte
lė visados čia pat, niekad neuž- 
leidžianti galutinės uždangos, 
kiekvienu metu pakartojama — 
klusni klausytojo norui ir nuo
taikai.

Todėl pernai pavasarį ryžo
mės į plokšteles įrašyti ir Balio 
Sruogos “Milžino paunksmę”. 
Pastarasis darbas buvo žymiai 
komplikuotesnis, pareikalavęs 
daug jėgų ir pastangų. “Milžino 
paunksmė” yra trijų diskų (6 
pusių). Pilnas jos klausymo lai
kas — 3 valandos. Salia plokš
telės pridėjome ir spektaklio 
nuotraukų leidinį su trumpais 
veikalo komentarais, idant klau
sytojas lengviau galėtų sekti tri
logijos eigų ir Šakotą jos intrigą.
“Milžino paunksmės" darbams 

einant prie galo, pamažu ėmė 
ryškėti ir trečiosios plokštelės 
kontūrai: pasakos vaikams, var
du “Žirginėliai”.

Galutinėje fazėje abu darbai 
beveik susibėgo — “Milžino pa
unksmė” išėjo kovo mėnesį ir 
ją netrukus pasekė “Žirginėliai”.

Kadangi “pagramdukas” visa
da naudojasi švelniausiais namų 
sentimentais, gal natūralu, kad 

panašūs jausmai kol kas pri
klauso ir “Žirginėliams”. Tiki
mės, kad jų kelionė bus sėkmin
ga — dar prieš plokštelės pasi
rodymą, be specialių skelbimų 
ir raginimų, trečdalis jos kontin
gento buvo rezervuota gausiais 
užsakymais.

Plokštelė yra vieno disko — 
abiejose jos pusėse įrašyta po 
30 minučių. Visa literatūrinė 
medžiaga eiliuota. Šešios pasa
kėlės sugrupuotos sekančiai: pir
moje dalyje — B. Sruogos “Zui
kio Puikio byla” (ištrauka iš 
“Aitvaro teisėjo”), K. Kubilins
ko “Pasaka apie katinėlį ir gai
delį” ir B. Pūkelevičiūtės “Dar
žovių gegužinė”. Antroje daly
je — A. Barono “Du kačiukai”, 
B. Pūkelevičiūtės "Skraidantis 
paršiukas” ir S. Neries “Eglė 
žalčių karalienė” (suglausta").

Pasakėlės gausiai perpintos 
muzika, garsų efektais ir daine
lėm. Plokštelė išleista spalvota
me voke, kurio abi pusės puošia 
pasakų "herojai” — įvairūs žvė
riukai, paukščiai, gyvulėliai.

Salia plokštelės pridedame ir 
laišką vaikams, kuriame kviečia
me juos atsiliepti, surašant savo 
įspūdžius ir pageidavimus. Tėvų 
ir mokytojų prašome šią kores
pondenciją visokeriopai paska
tinti.

Tokia trumpai būtų pasaka 
apie tris pirmąsias lietuviško žo
džio plokšteles (L.P.). Jos visos 
tarpusavyje skiriasi turiniu ir iš
ore: juodame fone žėri auksinis 
Vytauto ženklas “Milžino paun- 
ksmei”, o už jos skrieja žirgai 
per raudoną dangų į užkerėtą 
“Baltaragio malūną". “Žirginė
lių” apdaras linksmas ir šviesus 
— žaliai mėlyno vakaro dugne 
šviečia pilnatis ir ant šakos lin
guoja pavasariški žirginiai...

Nes pasakai visados reikia 
trečio brolio: mažiausiojo “sva- 
jonėlio”, kuris šaukštu išsemtų 
ežerą ir gautų pusę karalystės.

Kryžkelėje trys mūsų plokšte
lės išsiskiria — viena keliauja 
į rytus, kita į šiaurę, o trečioji — 
į pietų vakarus. Ir jeigu tai tre
čiajai, pačiai mažiausiajai, bus 
lemta laimėti vaikų širdis — ta
tai bus daug daugiau, negu visa 
karalystė... Dirv.

J. DAUMANTAS

PARTIZANAI
UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS

(Tęsinys iš “Mūsų Pastogės" Nr. 38)

Dobilo skyrius kautynių metu šonine ugni
mi padėjo atsipalaiduoti Tigro kovotojams ir lai
kė užėmęs pasitraukimo pozicijas į šiaurę. Jo sky
rius iš kautynių išėjo be aukų. Bolševikų žuvo dvi
dešimt trys vyrai. Kautynių metu partizanai buvo 
atėmę iš bolševikų vieną sunkųjį kulkosvaidį, ta
čiau po naujų kruvinų smūgių, teko trauktis, pa
liekant ir tą grobį. Kautynių metu žuvo trys civi
liai.

Gerokai apkulti, partizanai pasitraukė Pa
kuonio link, kur buvo išrinkta nauja vadovybė. Į 
ją įėjo: Perkūnas, kaip būrio vadas, Tigras — 
kautynių vadas ir skyrininkai Dobilas ir Viesulas.

Po Šio pagrindinio persivarkymo dalinys vėl 
grįžo prie Alšininkų. Pirmoj vietoj teko nubausti 
liežuvio nelaikantis pastotininkas už išdavimą, 
palyginus gana švelnia bausme — atimant arklius. 
Po to griebtasi mobilizacinių reikalų — lopant pa
darytą žalą. Papildyta kautynių metu išeikvota 
amunicija.

PASIRUOŠIMAS ŠILAVOTO PUOLIMUI
Šiuo laikotarpiu buvo nustatyti gana glaudūs 

ryšiai su kaimyniniu Briedžio daliniu, kuris kvie
tė Perkūną įsijungti į jo dalinį, o pirmai pažinčiai 
prašė talkos Šilavoto puolimui, apie kurį jau anks
čiau minėjau. Be to, šiuo pat metu buvo sueita į 
kontaktą su Dzūkijos daliniais, su kuriais buvo 
projektuojama bendrai pulti Prienus.

Besiruošiant šioms operacijoms, teko pasirū
pinti daugiau ginklų, municijos ir tvarstomosios 
medžiagos. Tam tikslui kovotojai pasklido po pla
čias apylinkes, rinkdami reikiamas medžiagas. Šio 
vajaus metu taip pat neapsieita be nuotykių.

Štai Anglas su trimis vyrais užsuko į savo tė
viškę prie Pakuonio. Katės atsargumu prišliaužę 
prie gimtojo namo, pro langą pamatė prie durų 
pastatytus rusiškus ginklus, kurie liudijo, kad vi

duje buvo svečių. Dar atsargiau Anglas nušliaužė 
kitan seklyčios galan ir, žvilgterėjęs pro stiklą, pa
žino Pakuonio valsčiaus aktyviuosius bolševikus: 
partorgą ir paruošų agentą, besivaišinančius prie 
stalo ir besimeilinančius prie jo seserų.

Sugrįžo atgal prie virtuvės langų ir atsargiai iš
sikvietęs beldimu mamą, svarstė, kaip čia geriau 
sulikvidavus svečius. Mama, nuėjus į seklyčią, pa
ti užėmė vieną svetį, o į virtuvę atsiuntė dukterį. 
Su ja buvo sutarta, kad jį greit eisianti vandens ir 
paprašys ją palydėti vieną svečių, kurį Anglas su
dorosiąs be didesnių keblumų.

Taip ir buvo. Vos spėjusį pro duris į lauką iš
sivesti rusą Anglas vienu smūgiu be jokio triukš
mo paguldė ant menčių. Tada kiti skubiai įsiver
žė į seklyčią, surinko prie durų stovinčius ginklus 
ir paskutinįjį svečią, paruošų agentą, paprašė “pa
sitempti”. Po šios minėtinos nakties aršiausių vals
čiaus pareigūnų niekam neteko jau matyti. Parti
zanišku terminu tariant, jie išėjo į Nemuną “pažu
vauti”.

Vėl kitoj vietoj partizanas Merkys, beginklau- 
damas užsuko su draugais į kaimą, kuriame kaip 
tik tuo laiku buvo giedamas rąžančius. Beveik vi
si gyventojai, pas kuriuos buvo numatyta gauti 
ginklų ar amunicijos, taip pat dalyvavo minėtame 
ražančiuje. Dėl to partizanai irgi nutraukė tenai 
— pasikalbėti su giesmininkais.

Atvykę į aną vietą, jie rado rąžančių vos įpusė
tą. Merkys, prislinkęs prie lango, pastebėjo Virtu
vėje už stalo su “smingamosios” bonkele besidar
buojantį apylinkės pirmininką — Kasevičių, se
niai jų paieškomą visišką bolševikų parsidavėlį.

— Na, — pagalvojo sau Merkys, — vieni gie
da, o tu, siurbėle, čia kitam gale vienas sau pijo- 
kauji. Bus gera proga čia tave sutvarkyti, — gies
mininkai dar suspės gale ražančiaus ir už tavo per
nelyg griešną dūšią po Sveika Marija sumesti.

Merkys, išsišaukė šeimininkę jr paprašė, jog ji 
darytų visa, kad Kasevičius nepakiltų nuo stalo, 
kol jis ras patogią progą jį nutverti už gerklės.

Taip ir įvyko. Šeimininkei grįžus į vidų, pirmi
ninkas drebančiomis girto rankomis prisipylė dar 
vieną ir kibino šalia prisėdusią moterį. Tuo pato
giu momentu įsiveržė Merkys į vidų ir išmušė au
tomato vamzdžiu pareigūnui iš rankų dar nespėtą 
išgerti naminės stiklą.

—i Rankas aukštyn, mielas drauge... Kaip ma
tau, čia tau vienam nuobodu... Dabar visi padai
nuosim ką nors sutartinai, ne taip liūdnai, kaip 
jie ten aname gale, — ironiškai vežė Merkys, kra
tydamas Kasevičiaus kišenes.

Vargšas pirmininkas drebėjo kaip epušės lapas, 
bailiai žvelgdamas į plačiapetį Šamą, traukiantį iš 
jo kelnių rusišką naganą ir dvi granatas.

— Ir zuikiams mušti kai ko pasirūpinęs pilietis, 
— juokavo Samas.

Bet “draugas” stovėjo netekęs žado, tarsi kau
lą 'nurijęs, ir drebėjo. Tik vedamas pro duris, jis 
išstenėjo:

—> Vyručiai, nejaugi jau...
Tačiau baigti nepavyko, nes raumeningos Šamo 

rankos užgniaužė burną ir giesmininkams negir
dint, įsivertė į roges, kurios iš kiemo pasuko Ne
muno link.

MARGININKŲ KAUTYNĖS
Po nepavykusio puolimo prieš Šilavotą dalinys 

vėl persitvarkė. Slaptu kovotojų balsavimu nau
juoju dalinio vadu buvo išrinktas Viesulas. Pats 
dalinys, taktiniais sumetimais buvo suskaldytas į 
keturis skyrius, nes paskutiniu laiku buvo dvigu
bai padidėjęs.

Persitvarkiusiam daliniui rimtesnės kautynės 
teko turėti tik ,kovo mėnesį Margininkuose (Pa
kuonio valsčiuje), kur buvo užpultas vietinių Pa
kuonio ir Kruonio NKVD pajėgų. Kautynes pra
dėjo Tigro skyrius. Kiti skyriai iš abiejų sparnų 
jam padėjo šonine ugnimi, po gerų rezultatų per
eidami į puolimą. Bolševikai paspruko, palikę 
pastotes, municiją ir keliolika nukautų.

Po šių kautynių dalinys persikėlė į kitą Nemu
no pusę. Kurį laiką juos dar bandė persekioti po 
Margininkų atsigavę Kruonio enkavedistai, bet 
pakartotinai nusvilę nagus, paliko ramybėj. Vie
sulas su savo skyriumi nutraukė Vilnijos gilumon, 
pasiekdamas net Užugastį. Čia kiek pasidarbavę 
prieš vietinį komunistų aktyvą, NKVD agentus 
ir kitus panašaus plauko gaivalus, vėl pro Trakus 
pasuko Nemuno link, artėdami prie Suvalkijos. 

Žygiuojama buvo tik nakčia. Jo kryptį lėmė gau
nami pranešimai apie įvairiose vietose besirandan
čius bolševikų agentus, stropesnius jų bendradar
bius, ar siautėjančias vagių ar ginkluotų plėšikų 
gaujas. Vieniems tekdavo tik pagrasinti, kitiems 
ir “lazdinės” duoti, o dar kitiems, kurių kaltės bu
vo perdaug didelės, kad jiems dar būtų galima 
bent laikinai dovanoti ar tikėtis juos pasitaisysiant, 
teko net “į medžius palaipioti”.

PAVERKNIŲ' KAUTYNĖS
Prieš pat Velykas visas dalinys atsidūrė vėl 

prie Nemuno — Paverkniuosc. Tuo metu jį su
darė 79 vyrai, be kitų ginklų, turėjo visad su sa
vim penkiolika kulkosvaidžių.

Poilsio metu buvo gautas pranešimas, kad 
nuo Vosyliškiu į Paverkius artėja, maždaug divi
zijos dydžio, NKVD pajėgos. Iš krypties buvo 
aišku, kad enkavedistams rūpi šis partizanų dali
nys. Pasitraukti nepastebėtiems jau buvo per 
maža laiko, todėl partizanai ryžosi bandyti dali
nio narsą prieš divizijos pajėgas. Skubiai iš ūki
ninkų sodybų jie persimetė į miškelio pakraštį ir, 
gprai užsimskavę, laukė patogaus momento “sve
čiams” pasitikti. Nepraėjo nei pusvalandis, kai iš
vargę rusai jau pasipylė magariodami po visą apy
linkę, ieškodami dingusių “banditų”.

Partizanai atidarė ugnį tik tada, kada rusai 
užsirioglino ant automatų vamzdžių. Visai su
prantama, kad Kitoks “banditų” ncdžentclmcniš- 
kumas, kaip paprastai, ivanams daug kainavo.

Partizanų kulkosvaidžių ir automatų sutar
tinė daina mesiliovė per pusantros valandos. Pir
mosios bolševikų voros buvo išretintos; vieni kri
to vietoj, kiti buvo sužeisti ir išvesti iš kautynių 
rikiuotės. Tačiau pirmieji partizanų laimėjimai di
vizijos dar neatgrasė nuo savo uždavinio. Į išskin
tas spragas traukė nauji enkavedistų daliniai iš 
visos apylinkės, stengdamiesi apsupti kautynių 
vietovę ir sutankindami kautynes vedančius dali
nius. Partizanai, gresiant apsupimui pradėjo sku
biai trauktis. Vienintelis kelias pasitraukti buvo 
per patvinusią Verknės upę, o iš trečiosios pusės 
glaudės Nemunas.

Kol partizanai pasiekė Verknę ir surado 
brastą, vėl teko susidurti su į čia beskubančiomis 
pirmomis enkavedistų pajėgomis, kurias atmu
šant žuvo keli kovotojai. Antroje Verknės pusėje 
rusų dar nesutiko. Teko skubiai nešdintis tolyn, 
nepaliekant jokių pėdsakų. Tačiau, traukdamiesi 
pro Vėbros dvarą, vyrai susidūrė su rezerviniu 

(Nukelta i 4 psl.)
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TAUTINIO...
(Atkelta iŠ 3 psl.)

šiandie norėjau kalbėti ir kuriuo 
gyveno mūsų proseneliai. O juk ir 
jie galėjo, nesudėdami sunkių au
kų, ramiai darbuotis savo laukuo
se ir be lietuviško rašto ir be 
tautinio jausmo, lygiai kaip kad 
šiandie daugelis iš mūsų lindi fab
rikuose ir nesirūpina nei savo vi
dine puse, nei išorine. Dažnai mū
suose keliamas jaunuomenės klau
simas ir sentimentaliai padejuoja
ma, kad jaunimas nenutautėtų.

, Bet jaunimas tuo tarpu tautinių 
misijų nereikalingas. Jaunieji pa
rodo daugiau tautinio sąmoningu
mo, negu daugelis mūsų vyres
niųjų.

Nepaprastos svarbos mūsų tau
tiniame ir bendruomeniniame gy
venime turi mūsų eiliniai ir ne
eiliniai parengimai. Šalia spaudos, 
šalia knygos, šalia lietuviškos šei
mos mūsų subuvimai, mūsų šven
tės, mūsų proginiai parengimai 
arba minėjimai turi begalinės 
reikšmės mūsų tautinio sąmonin
gumo ugdyme. Tai yra šventės, 
j kurias ateinant reikia ir šven
tiškos nuotaikos atsinešti. Jeigu 
prieš dešimtį metų tokiomis pro
gomis mūsų salės būdavo perpil
dytos, tai šiandie tesusirenka vos 
trečdalis, ir tai dalis iš jų ateina 
vien dėl to, kad vėliau turėtų iš 
ko pasišaipyti arba viešai pakriti
kuoti. Jeigu mūsų parengimai pa
sidarė jau nebeįdomūs, tai tik 
dėl to, kad į juos ateidami neat- 
sinešame širdies. O kai nėra šir
dies, tai aišku, nėra ir tinkamo 
įvertinimo. Chorams statome ne
pasiekiamus reikalavimus, iš vai
dintojų reikalaujame profesinio 
pasirodymo, švenčių ir minėjimų 
rengėjams priekaištaujame už 
netinkamą programą. Taip kriti
kuodami, mes visų pirma pasto- 
jam kelią tiems, kurie dirba kiek 
pajėgia ir kiek išmano. Kiekvie
na reiškimosi forma turi savo vie
tą laike ir vertybių gradacijoje. 
Sakysim, vienokius reikalavimus 
statėme Valstybės Teatro vaidin
tojams, kitokius anais šviesiaisiais 
prieš pirmąjį pasaulinį karą tau
tos idealizmo laikais klojimų ir 
daržinių vaidintojams, dar kito-

| MIELI LIETUVIAI! |
H 

BE SAVOS SPAUDOS NIEKAS NEGALI GYVENTI! |

Jūsų vaikai, kurie baigia australų mokyklas, nebus lai- :«Į 
>; mingi, jei savo tėvų namuose neras lietuviško laikraščio, kad >• 
J sužinotų, kaip gyvena, dirba ir kuria jo kraujo broliai visame $ 

pasaulyje. *
Neįtikėtina, kad jau rastųsi tokių, kurių širdys ir sąžinės

J mirė lietuviškajam reikalui, nes juk maloniausia dabartinio J
* mūsų gyvenimo akimirka, kai po sunkių dienos darbų ir var- J 

ginančių išgyvenimų, gražioje vakaro šviesų prieblandoje sa- *•
i vo svetainėje išskleidžiame lietuviško laikraščio puslapius ir 
J sužinome iš jų apie savo tautos brolių vargus ir džiaugsmus 
J visame pasaulyje. J

* MIELI AUSTRALIJOS LIETUVIAI! MES J
J VĖL KREIPIAMĖS Į JUS SU NUOŠIRDŽIU -J 
•J PRAŠYMU: PAREMKITE SKELBIAMĄJĮ B 
$ AUSTRALIJOS LIET. BENDRUOMENĖS 5 
$ SAVAITRAŠČIO LĖŠOMS TELKTI VAJŲ, g 
T KURIS PRASIDĖJO RUGPJŪČIO 1 D. IR g 
g BAIGSIS Š.M. SPALIO 31 D. J
J “Mūsų Pastogės” leidėjas — ALB Krašto Valdyba tiki- $ 

si, kad: J
1. visi pastovieji “Mūsų Pastogės“ skaitytojai nedelsiant 

apsimokės savo prenumeratas ir nenuvils pasitikėjimo jais;
2. kiekvienas nuoširdusis savaitraščio skaitytojas pats sa- 

vo pastangomis suras dar bent vieną naują "M.P.” skaitytoją;
s*: 3. surinkęs penkias naujas prenumeratas, bus skaitomas
i*! garbės rėmėju ir gaus vertingą lietuvišką knygą kaip premiją; ■*;

4. visų ALB apylinkių valdybos dar vajaus laikotarpiu su* 
į*- rengs po šokių vakarą — balių “Mūsų Pastogės“ reikalams;

5. aktyviosios ALB apylinkių valdybos išleis po vieną spe- 
cialią “M.P.” laidą, kurioje bus sudėtos jų apylinkės lietuvių >.

> gyvenimo ir veiklos žinios, pailiustruotos nuotraukomis ir
6. visi Australijos lietuviai biznieriai nors neperiodiškai !♦!

dės į Bendruomenės organą savo firmų skelbimus, kas, be abe- >■ 
jonės, padės ir jų biznio reikalams. s*:

J Krašto Valdyba ir “Mūsų Pastogės” redakcija bei admi- J 
i* nistracija tiki visų lietuviškuoju nuoširdumu ir todėl mano, 

kad šis kreipimasis bus pilnutiniai suprastas ir išklausytas. >:

g ALB Krašto Valdyba ir JJ “M.P.” redakcija — administracija į

kie būtų mūsiškiams. Kiekvienu 
atveju vertinimas bus skirtingas, 
nes tokių parengimų ne tik pasi
ruošimas, bet ir paskirtis skirtin
ga. Reikia prisipažinti, mūsų pa
rengimai ir svečių programos pas
kutiniu metu pasidarė iš tikrųjų 
banalios ir nuobodžios. Tačiau 
kad taip yra, tai kalti tik mes 
patys: tik pagalvokime — per'ei

lę metų tie),< visuomeniniame, 
tiek ir kultūriniame darbe matosi 
vis tie patys veidai. Ilgainiui jie 
juk galėjo ii- pavargti ir išsisem
ti. 0 pavaduotojų neatsiranda.- 
Juk yra ir daugiau žmonių ir su 
praeitimi ir su patirtim. Bet jie 
laikosi nuošaliai, pasyviai. Gerai, 
jeigu kartą į metus pasirodo lie
tuviškam subuvime, bet yra ir to

kių, kurie visiškai nusisuko. Gai
la, bet taip yra. O būtų visai ki-. 
tokie rezultatai visos mūsų veik
los ir kitokia nuotaika visoje mū
sų visuomenėje, jeigu būtų var
žomasi dėl vienokių ar kitokių 
pareigų, o ne jų kratomasi. Tas 
pakeltų lietuvių dvasią ir tamp
riau surištų visą bendruomenę. 
Kiekvienas, o ypač inteligentas 
lietuvis, kuris laikosi pasyviai ir 
neįsijungia į aktyvų lietuviškos 
visuomenės kultūrinį darbą, ne 
tik silpnina pozicijas savo asme
nišku nusistatymu, bet drauge ir 
paskatina abejojančius sekti jo 
pėdomis.

Kiek yra pragaištingas mūsų 
tautai atskirų asmenų pasyvumas, 
gal dar kenksmingesnė yra mū
suose grupinė nesantaika, kuri 
atgrasina net ir. tuos, kurie tikrai 
nuoširdžiai norėtų jungtis į pozi
tyvų darbą. Sveiku protu galvo
jant nesantaikoms mūsų sąlygose 
nėra jokio pagrindo: čia mes ne
turime savos valstybės, kur kova 
ir varžybos pateisinamos dėl pa
čios valdžios ar geresnių pozicijų. 
Lietuviškoji kultūra arba lietuvy
bė yra labai plati dirva, kurioje 
užtenkamai vietos visiems. Ne 
stelbti vieni kitus bet derintis, 
savo darbu plėsti ir turtinti tą 
lietuviškos kultūros kilimą, kuris 
audžiamas vien idealistų ranko
mis ir sugebėjimais. O tam sąly
gas tikrai turime labai palankias, 
nes be idealizmo kitokių pašalinių 
motyvų nėra. Varžybos tėra įma
nomos tik idealistinės, kurios šiuo 
atveju būtų šventos, nes pačios 
kilniausios ir tyriausios.

Baigdamas noriu dar kartą pa
brėžti tautinio sąmoningumo 
svarbą ir prasmę mūsų šių dienų 
sąlygose. Iš tikrųjų, tautinis są
moningumas nėra žmoguje koks 
objektas, kuris arba yra, arba jo 
visai nėra. Tautinis sąmoningu
mas yra ugdomas, įgyjamas, ir 
kaip toks lygiai ir prarandamas. 
Dažnai šis jausmas nustelbiamas 
materialinių gėrybių, tačiau iš
mintingas žmogus visados renka
si tas vertybes, kurios jo gyveni
mą įprasmina, bet ne tas, kurios 
tik patogumus teikia. Per amžius 
lietuvių tauta grindė savo sunkų 
ir erškėčiuotą kelią ir išlaikė sa
vo egzistenciją ne milijonieriais, 
bet kaip tik tais, kurje švietė sa
vo idealizmu ir kitiems kelią ro-

(IŠ ELTOS, RADIO IR KITŲ ŠALTINIŲ)

ĮSIGALIOJO BAUDŽIAMIEJI

KODEKSAI

Nuo š.m. rugsėjo 1 d. Lietuvo
je pradėjo veikti birželio 26 d. 
priimtas baudžiamasis kodeksas ir 
procesas. Apie tai “Tiesoje” (213 
nr.) paskelbęs Aukšč. Tarybos 
prezidiumo juridinio skyr. vedė
jas E. Jacovskis nurodė, kad as
menims, nuteistiems pagal baud
žiamuosius įstatymus, Lietuvoje 
veikusius iki rugsėjo 1 d. ir dar 
neatlikusiems bausmių, jos turi 
būti suderintos su naujuoju bau- 
dž. kodeksu. Bausmių švelninimas 
negalįs būti taikomas asmenims, 
nuteistiems už ypač pavojingus 
valstybinius nusikaltimus. • Be 
'banditizmo, tyčios nužydymo, Ja
covskis dar paminėjo tokius nu
sikaltimus: valstybinio ar visuo
meninio turto grobimas, piktybiš
kas režimo pažeidinėjimas, siste
mingas darbo vengimas, paraziti
nis gyvenimas... Pastebėtina, kad 
dar neįsigaliojus naujam kodek
sui, Lietuvos gyventojai jau bu
vo teismų baudžiami pagal nau
jojo baudž. kodekso straipsnius. 
Vilniaus radijas ta proga pasi
džiaugė, kad kodeksų įvedimas 
pagreitinsiąs visišką nusikalta,M 
mumo likvidavimą, nes tai... esąs 

dė. Drauge nenune'igiu ir mate
rialinių gėrybių, bet jos tik tada 
bus prasmingai sunaudotos, jeigu 
jų savininkai patys savyje turės 
bent kibirkštėlę augšeiau minėto 
idealizmo. Rockfeleris ne dėl to 
yra didelis ir su pagarba minimas, 
kad milijonus valdė, bet kad tuos 
milijonus jis drauge įkinkė žmo
nijos gerovei ir kultūrai kelti. 
Mes savo tarpe neturime milijo
nierių, tačiau ir nesame skur
džiai, kad negalėtume viena kita 
proga paremti mūsų kultūrinių 
vienetų, institucijų, spaudos. 

gėdingas kapitalistinės visuome
nės palikimas. Tačiau tikrumoje 
bolševikai patys žino, kad nusikal
timų skaičius ne tik Lietuvoje, 
bet ir visoje Rusijoje kaip tik 
pakilo pastaruoju laiku ir pagrin
dinė padidėjimo priežastis — bol
ševikinė santvarka.

ATSILIEKA KULI ANT LINUS

Rugsėjo 10 d. Vilniaus radijas 
paskelbė aliarmuojančias žinias 
apie atsilikimą kuliant ir klojant 
linus net 17 Lietuvos rajonų kol
chozų ir sovehozų. Šiuose rajo
nuose rugsėjo mėn. pradžioje li
nai arba nebuvo pradėti kulti ar 
tebuvo atlikta vos 4% visų darbų.

GYVULIU AUGINTOJAI
— Į MASKVĄ

Sovietų akademikui Lisenkai 
pakvietus rugsėjo 7 d. į Maskvą 
išvyko Lietuvos gyvulių augintojų 
grupė. Tie darbuotojai, drauge su 
žemės ūkio min-jos gyvulininkys
tės sk. viršininko pavaduot. J. 
Žilinsku ir kitu “žinovu” — laik
raščio “Sovietskaja Litva” red. 
V. Meščeriakovu, buvo nugabenti 
į bandymų ūkį “Gorki Leninski- 
je” kui- bolševikiniai pareigūnai 
lietuvius supažindino su naudoja
mais metodais galvijų veislei pa
gerinti ir pieno riebumui pakelti.

DAIL. VL. DIDŽIOKAS

Vilniaus radijas rugsėjo 1 d. pa
minėjo dail. VI. Didžioko 72 m. 
sukaktį (jis mirė 1942 m.). Paste
bėjęs, kad dailininkas nebuvo sto
jęs į komunistų “revoliucinį ke
lią”, radijas jo kūriniams priker
gė “siaurumą, politinį atitrūki
mą nuo minties”, tačiau ir pripa
žino, kad dailininko palikti keli 
šimtai darbų reikšmingi savo re
alumu, giliu gamtos pajautimu, 

I techniniu tobulumu...

PARTIZANAI
(Atkelta iš 3 psl.)

enkavedistų daliniu. Šį susidūrimą laimėjo parti
zanai. Rusai pabėgo, palikę kelis nukautais ir dvi 
gurguoles amunicijos. Partizanai, nekeisdami 
krypties, traukė toliau. Su nauju laimikiu, kuris 
padėjo jiems pasipildyti išeikvotą amuniciją, par
tizanai kloniais traukė Birštono plento link. Ant 
plento jau rado vėl bestovinčias rusų gurguoles su 
šaudmenimis. Prie gurguolių buvę enkavedistai 
partizanų neatpažino ir sustoję mojavo rankomis 
šaukdami:

— Rcbiata siuda, vozmite municijų...
Partizanai suprato, kad ruskeliai nesiorien- 

tuoja, kas čia per “rcbiata”. Šeši vyrai, rusiškomis 
uniformomis, atsiskyrė nuo dalinio ir, priėję prie 
gurguolių, (likvidavo jų /palydovus, patys užimda
mi atsiradusias vežimuose laisvas vietas. Viskas 
buvo atlikta be šūvio. Šiuo momentu tai buvo 
būtina, nes kitaip galima buvo išduoti partizanų 
pasitraukimo kryptį. Perkirtę plentą, partizanai 
pasitraukė atskirais skyriais keturiomis kryptimis.

Šios kautynės partizanams kainavo 11 vyrų, 
o bolševikams 94.

*
Vien) ’priverstinėmis kautynėmis vyrai nesi

tenkindavo. Savo iniciatyva ir atsakomybe jie 
dažnai surengdavo “trumpas iškylas” į pavojin
giausius priešo lagerius, įvykdydami akiplėšiškai 
drąsių veiksmų. Toki dažnai pasikartoją faktai 
okupantui buvo didžiausias siaubas, liaudies gi lū
pose jie virsdavo naujų laikų legendariniais veiks
mais.

Štai, po Mergininkų kautynių, šeši dalinio 
vyrai, vadovaujami Merkio, išsirengė į Prienus. 
Pcrsivilkę rusiškomis milinėmis, jie turgaus dieną 
nuvyko į miestelį, kur susirado iš anksto numa
tytus penkis aršiausius komunistus, pasižymėju
sius savo kruvina veikla, ir vietoje juos sušaudė. 
Vėliau jie nuėjo į turgų ir, vaidindami stribus, 
pradėjo tikrinti valgomų prekių kainas. Suradę jas 
perdaug aukštas ėmė grasinti konfiskuosią prekes. 
Vienos pardavėjos, nejausdamos jokių simpatijų 
rusams, aiškinosi visai paprastai, kad kainų aukš
tumas ne nuo jų priklauso, bet nuo valgytojų. 
Kitos gi, užpultos, pradėjo aiškinti savo giminys
tę 'su stribais ir turimus ryšius su tarybiniais pa
reigūnais. Partizanams to ir tereikėjo. Jie skubiai 
suruošė pastotes, prasegę rusiškas milines parodė 

savo ženklus ir iš tų pardavėjų, kurios sugebėjo 
įrodyti, kad jos prekiauja remiamos tarybinių pa
reigūnų, miško brolių vardu konfiskavo visas pre
kes.

Taip/ patvarkę Prienus, vyrai smagia risčia 
paliko miestą, žalioj platumoj paslėpdami savo 
pėdsakus.

KALNIŠKIŲ MŪŠIS
Pietų Lietuvoje vienos iš labiausiai gyvento

jų pasakoti mėgiamų kautynių yra žinomos Kal
niškių vardu — dažnai lietuvio prisimenamos ke
liose liaudies sukurtose dainose. Jos įvyko 1945 
metais gegužės mėnesį Kalniškių miškely, kur 80 
partizanų,, vadovaujamų Lakūno, per kelias va
landas sunaikino virš 400 enkavedistų.

Šiose kautynėse šalia vyrų lygiai drąsiai pasi
rodė ir moterys. Lakūno žmona (buvusi mokyto
ja) per visas kautynes drąsiai kovėsi, pavaduoda
ma net kritusius kulkosvaidininkus, neišleisdama 
iš rankų kulkosvaidžio net tada, kai ją per abi ko
jas sužeidė. Šalia jos lygiai drąsiai kovėsi partizanė 
Pušelė.

įsitvirtinusius Kalniškės miško aukštumoje 
partizanus puolė dešimteriopai didesnės enkave
distų pajėgos, atžygiavusios iš Simno. Kautynės 
virė kelias valandas, bolševikams bandant įsibrau
ti į partizanų pozicijas. Visi puolimai sugniužo į 
kietą pasipriešinimą, kalnagūbrį nusėjant vis nau
jomis aukomis.

Tik. baigdami amuniciją partizanai iš gyni- 
inosi perėjo į veržlų puolimą ir, paskutinėmis šo
vinių saujomis pralaužę gilius bolševikų žiedus, 
kurie supo partizanus, išsiveržė į laisvę.

Miško kalnagūbryje amžiams liko ilsėtis da
linio vadas Lakūnas, jo žmona, Pušelė ir dides
nioji kitų kovotojų dalis. Jų paskutinę Lietuvai 
maldą liaudis įamžino dainos žodžiuose, kurie 
vaizdžiai nusako šiandien žudomos tautos trage
diją:

Sese, pink vainiką žalią,
Atnešk paslapčia,
Broli, juodą medžio kryžių 
Pastatyk nakčia...

ŽIEMKELIO KAUTYNĖS
Sausio mėnesį Veiverių valsčiaus ribose, ties 

Girininkais Antraisiais, Kazlų Rūdos miško pa
kraštyje, po atliktos operacijos bolševikai užklu
po Arlausko būrį. Šie partizanai žiemos metu lai
kėsi mediniuose bunkeriuose.

Partizanų buvo 47 kovotojai, o puolančių

jų bolševikų buvo per tris šimtus karių. Kautynės 
buvo kietos ir ilgos. Jose žuvo pats dalinio vadas 
Arlauskas ir šešiolika kovotojų. Tik dalinio vado 
drąsa, net paaukojant savo gyvybę, padėjo neti
kėtai užkluptiems partizanams išsigelbėti, pralau- 
žiaint' tandrius apsupimo žiedus ir pasitraukiant į 
miško gilumą. Bolševikų nuostoliai ir šį kartą bu
vo didesni.

GERCIŲ KAUTYNĖS
Tų, pat metų vasario (mėnesį kitam Kazlų 

Rūdos miško pakraštyje, prie Gerčių, stiprios 
NKVD pajėgos, susidedančios iš dviejų tūkstančių 
vyrų, puolė bestovyklaujančius kapitono Meilaus 
kovotojus. Partizanų buvo apie 150. Dalinys turė
jo įsirengęs apkasus miško kalnagūbryje, su spe
cialiais bunkeriais, kuriuose buvo sudėtos ginklų 
ir amunicijos atsargos. Kautynės truko apie aštuo- 
nias valandas, su dideliais nuostoliais bolševikams. 
Jų metu rusai prarado apie 290 vyrų, kai žuvusių 
partizanų skaičius siekė tik 33.

Tik sutemus, partizanai paliko gintas pozi
cijas, pasprukdami į laisvus miškus.

ŠIAURĖS RYTŲ LIETUVOS PARTIZANAI
Šiaurės rytų Lietuvos miškai, pradedant nuo 

Vilniaus ir baigiant Naručio ežeru, glaudė bene 
gausiausius partizanų dalinius. Dėl to čia ir įvyk
davo platesnio masto kautynių, negu kitose Lietu
vos vietovėse.

1945 metais kovo mėnesį kapitono G. vado
vaujama apie 800 vyrų partizanų grupė susikovė 
su stipriomis rusų pajėgomis. Kautynėse dalyvavo 
dvi enkavedistų divizijos, iš kurių kovos lauke kri
to apie 800 karių. Žuvusių partizanų skaičius sie
kė 150 vyrų. Kovos metu buvo sunkiai sužeistas 
dalinio vadas. Po jo vadovavimą perėmė Žalgi
ris.

Po šių kautynių dalinys, atsipalaidavęs nuo 
persekiojimo, pasitraukė net už Naručio ežero, 
pasiekdamas Gudijos, sritis. Čia jam beviešint, 
pavyko sueiti į kontaktą su veikiančiais gudų par
tizanais. Gudai stokojo geros vadovybės ir orga
nizacinių gabumų. Tai jiems teikė neorganizuotų, 
nuo bado besiginančių bandų atspalvį, neturinčių 
aiškaus politinio pobūdžio uždavinių. Jie kovojo, 
būdami materialistiškai nepatenkinti esama san
tvarka.

Žalgiris, nuo mažens augęs gudams artimose 
srityse, neblogai žinojo jų kalbą, jų gyvenimą ir 
psichologiją, taip kad savo buvojimą Gudijoj iš
naudojo perorganizuoti ir sucementuoti šio dau

giau plėšikiško pobūdžio judėjimą, stengdamasis 
jam duoti politinio atspalvio. Gudams buvo nu

šviečiamas Lietuvos partizanų susitvarkymas, 
veiklos metodai ir politiniai tautiniai siekiai. Pra
džioje gudams patiko mūsų susitvarkymas, net pa
vyko sudaryti ten aptiktų dalinių bendrą vadovy
bę. Tačiau ši tvarka truk tol, kol Žalgiris su savo 
daliniu ten svečiavosi. Jam pasitraukus į Lietuvą, 
(suiro ir nustatytoji tvarka. Ją sugriovė politiniai 
ir organizaciniai nepribrendusios vadovybės gin
čai ir* aukštesnių uždavinių užmiršimas.

ŽEMAIČIŲ PARTIZANAI •
Pirminiame partizanų judėjimo laikotarpyje, 

maždaug nuo 1944 metų vasaros ligi 1945 metų 
vasaros, bene geriausiai organizuoti buvo žemai
čiai. Jų organizacinės pradžios tenka ieškoti tada, 
kai Žemaitijoj dar šeimininkavo vokiečiai, nuo 
kurių plėikavimų irgi reikėjo patiems organizuotai 
gintis. Beveik visos Žemaitijos partizaninis judė
jimas jau nuo pat pirmų dienų tapo apjungtas 
“LLA Vanagų” organjzacijos. Šiose Lietuvos sri
tyse boševikų okupacijos sulaukė didžiausias Lie
tuvos karininkų skaičius. Jie iš karto ir griebėsi 
tiek partizaninį judėjimą organizuoti, tiek jį de
rinti. Jau šiais pirmaisiais metais Žemaitijos že
mė suspėjo priglausti ištisą eilę karininkų ir kitų 
profesijų partizanų, kurių tarpe randame ir gar
bingojo generolo Pečiulionio pavardę.

Su šitokiu labiausiai organizuotu partizani
niu judėjimu bolševikai neįstengė susidoroti atvi- 
ipse kautynėse. Todėl jie griebėsi provokacijos 
metodų, kuriuos kitos Lietuvos vietovės patyrė 
kiek vėliau.

Štai vasario mėnesį tarp Tauragės ir Rau
dondvario pasirodė provokacinis kelių šimtų vyrų 
enkavedistų dalinys, vaizduojantis partizanus de
santininkus. Provokatoriai žudė kiekvieną po ran
ka pasitaikiusį tarybinį pareigūną, nežiūrėdami jo 
nuopelnų, taikydami tuos, kurie ėjo ne su okupan
tu, bet su gyventojais. Po kelių savaičių tokio kru
vino nekaltų žmonių skerdimo, siautęs dalinys 
pradingo. Po poros dienų jie vėl pasirodė, bet jau 
enkavedistų uniformomis. Prasidėjo dar didesnės 
gyventojų skerdynės, negu kad anksčiau. Visi gy
ventojai, pirmiau jiems kuo nors kaip partiza
nams padėję, nesvarbu ar iš savo noro ar iš bai
mės, buvo be gailesčio baudžiami. Per keletą die
nų buvo sudeginta daug sodybų, sušaudyta ir areš- 
touta šimtai gyventojų. Nemaža likusiųjų pasi
traukė pas partizanus.

(Bus daugiau)

4



1961 m. spalio 3 d. MOŠŲ PASTOGĖ &

/PORTALE
Redaguoja: Antanas Laukaitis

38 Cheltenham Rd., Croydon, N.S.W. Tel.: UJ 1898

Canberra.

Vilkas eina!
NAUJA VALDYBA

Š.m. rugpiūčio mėn. 13 d. įvy
ko C.L.S.K. “Vilkas” metinis susi
rinkimas, kurį atidarė klubo p-kas 
P. Dirkis pakviesdamas presidiu- 
man p.p. Žilinską Jurgį ir Minio
tą Karolį.

Po valdybos ir kontrolieriaus 
pranešimų buvo išrinkta nauja 
valdyba kuri pasiskirstė pareigo
mis sekančiai: K. Miniotas — pir- 
minikas, N. Volkas — sekretorius, 
R. Šilinis — iždininkas.

Kontrolierium ir sekančiai ka
dencijai pakviestas p. A. Butavi- 
čius.

Susirinkimas viebalsiai išrinko 
A. Butavičių C.L.S. Klubo “Vil
kas” garbės nariu.

A. Butavičius sportinio gyve
nimo lobynan įdėjęs daug rūpes
čio ir valandų nuo pat pirmųjų 
Lietuvos nepriklausomybės dienų. 
Canberos sporto klubo steigėjas, 
nuolatinis žaidynių bei parengimų 
lankytojas ir nenuilstantis šach
matininkas.

Adelaide

VYTIEČIAI, LAIKYKITĖS!
Šių metų krepšinio žiemos tur

nyre Vytis pirmoji komanda tega
vo paskutinę vietą, o vėliau turė
jo draugiškas rungtynes su Met
ro "A” grupės dviem pirmaujan- 
čiom komandom ir paaiškėjo, kad 
tarp tų komandų nėra didelio 
skirtumo, nes mūsiškiai lengvai 
laimėjo prieš Y.M.C.A. 57 — 39, 
bet pralošė prieš Estonia 56 — 66.

Estai, turėdami jauną koman
dą, įtikino, kad jų jaunimas pa
darė didesnę pažangą, negu mū
sų, nes praeityje jie nebuvo mū
siškiams priešai, gerai senais lai
kais žaidžiant dar O.B.I. lygoje. 
Ir tai buvo antras laimėjimas 
prieš lietuvius; pirmas laimėjimas 
buvo prieš porą metų pabaltiečių 
turnyre.

Vasaros turnyre Estai žais irgi 
District grupėje ir gali pakeisti 
mūsiškius žiemos turnyre, jeigu 
Vytiečiai pralaimės sekančiuose 
susitikimuose.

Vytis Metro “A” komanda pas
kutiniame susitikime su Estais 
pralošė rezultatu 38 — 51.

Vyties jauniai finale, kur tiki
masi lietuvių pergalės.

STALO TENISAS
Vilkas finale sumušė priešą 

6 —• 0. Nors vilčių buvo, bet vil- 
kiečiai nesitikėjo taip lengvai 
įveikti priešo komandos “Colts”, 
prieš kurią per visą sezoną nebu
vo laimėję nė vienų rungtynių.

Pirmą partiją žaidžia K. Minio
tas versus J. Ryan ir po trumpos 
kovos laimėjo 2 — 0. Šis laimėji
mas nebuvo numatytas, ir tas su
stiprino mūsiškių moralę. Antrą 
partiją — žaidžia M. Schwarzbau- 
mas versus M. Mackay. Schwarz- 
baumas, pripažintas geriausiu A 
rezerv. klasės žaidėju Canberroje, 
lengvai laimi santykiu 2 — 0. To
liau seka č. Žilinskas prieš J. 
Ward. Žilinskas puikiai pasirodo 
ir tiksliais kirčiais nugali J. Ward 
2 — 1. Vard’ui netikėtai praki- 
šus priešo komanda demoralizuo
ta, ir mūsiškiai lengvai laimi A 
rezerv. taurę.

Dvejetus žaidžia Schwarzbau- 
mas — Žilinskas prieš Ryan ir 
Mackay, laimėdami 2 — 1. Po to 
sekė Miniotas prieš Ward —- 
2 — 1.

Šių metų rugsėjo 25 d. įvyku
siose Canberros apylinkės stalo 
teniso pirmenybėse mūsiškiai pa
sirodė taip pat neblogai, iškovo
dami vieną pirmą ir tris antras 
vietas.

Pirmą vietą: vyrų dvejetas — 
Miniotas ir Schwarzbaumas.

Antrą vietą vyrų — Schwarz
baumas.

Antrą vietą vyrų A reserve — 
Schwarzbaumas.

Antrą vietą vyrų “consolation” 
—■ Miniotas.

KREPŠINIS

C.L.S.K. “Vilkas” krepšinio ko
manda žaidė su Y.C.W. laimėda
ma santykiu 37 — 26. Žaidime 
dalyvavo: L. Venclova, Labutis V., 
Bruno Jarašius, C. Žilinskas, K. 
Miniotas, T. Žilinskas, F. Gružas. 
Taškus pelnė: C. Žilinskas 14, K. 
Miniotas 13, T. Žilinskas, 8 ir F. 
Gružas 2.

SUSTIPRINTI...
(Atkelta iš 2 psl.)

Kaip atrodo rusų kareiviai? Sa
ko, tokiom ilgom palaidinėm, pla
čiais diržais susiveržę, batai su 
aulais iki kelių. Daug jų nema
tyti.

S. sako, visai kitaip būtų, jei 
Lietuva turėtų lietuvišką kariuo
menę, lietuvišką pinigą ir lietu
viškus pašto ženklus... Tada ir 
Paleckį galėtum laikyti preziden
tu.

Kavinėse, baruose žmonių ne
stinga. Vienoj vietoj girdėjęs to
kį keistą komunistėlio pareiškimą. 
Sako, dabar geriam vodką, o ki
tais metais gersim jau whiskey. 
Suprask, komunistai jau valdys 
Ameriką.

S. teko užsukti į turgų Druski
ninkuose. Girdi, kaimiečiai vištas, 
daržoves pardavinėja. Atsistojęs 
šalia vienos senutės, kuri laikė 
surištą vištą. Prašė 3 rublių ir 
kažin kiek kapeikų. Viena pir
kėja siūlo mažiau tos sumos. Be
siklausydamas tų įtemptų dery
bų, pats S. ištraukė 4 rublius ir 
padavė kaimietei, o vištą padova
nojo įkyriai pirkėjai. Iš karto su
sidarė palinksmėjimas, ir abi mo
terys pasiūlė pasimelsti už šį ge
raširdį amerikietį. Išsikalbėjus 
patarė neklausyti komunistų melų 
ir jokiu būdu nesusigundyti apsi
gyventi dabai- Lietuvoj. Girdi, čia 
liktų vien komunistai, jei atida
rytų sieną.

— Kelionė autobusu po Lietu
vą be abejo nuvargino senus ame
rikiečius. Suk juos galas tuos Mel- 
nikaitės, Neries paminklus, jei 
rūpi kiek ramiau valandėlę pa
būti — sako S.

Viešbučiuose radijas veikia be 
perstojimo. Užsukti negalima. 
Tiktai kai programa baigiama, 
tada tas plerpalas liaujasi. Pusė 
programos lietuviškai, kita pusė 
rusiškai.

Krautuvėse prekių matyti, ta
čiau jų kainos iki pat dangaus.

Vienas iš ekskursantų Maskvoj 
mirė. Girdi, kai pinate Staliną su 
Leninu, tai ir pats panoro šalia 
jų atsigulti.

Vilniuj, Kaune galėjo vaikščio
ti “laisvai”. Atrodo niekas nese
ka, bet vietiniai sako, negali būti. 
Kaune aplankęs vieną šeimą, ku
riai buvo įduota keli doleriai nu
vežti.

Miestuose geriau apsirengę, ta
čiau ne kaimuose.

A. St.
— * —

Komunistų organizuotoje išvy
koje į Lietuvą dalyvavęs Worces- 
terietis Joseph J. Bakšys, atgal 
grįžo gerokai pritrenktas ir savo 
įspūdžių neslėpė amerikiniam lai
kraščiui “Worcester Telegram”.

K\i<n 
PASAULY

Nidos Knygų Klubas (1 Lad- 
broke Gardens, London, W 11) 
su savo leidiniais pirmauja. Išlei
do Alės Rūtos romaną "Broliai”, 
prof. Ig. Končiaus pašnekesių 
rinkinį “Žemaičio šnekos” I ir H 
d. Greitu laiku pasirodys rinko
je kun. P. Dauknio verstas “Kris
taus gyvenimas”. Nida numato 
greitu laiku išleisti Irenos Joerg 
novelių rinkinį, Pulgio Andriušio 
feljetonus “Daina iš kito galo”; 
Jurgio Gliaudės romaną apie dai
lininką ir muziką M.K. Čiurlionį, 
prof. M. Biržiškos Vilniaus atsi
minimų antrąją dalį.

Bernardas Brazdžionis, Vidudie
nio sodai. Poezijos rinkinys, lai
mėjęs Aidų žurnalo kas antri me-

Jis pasakojo, kad “policininkai 
sekiojo mus visur”, ir nušvietė du 
atsitikimus, kaip nesėkmingai 
bandęs jų nusikratyti.

Jis norėjęs aplankyti savo gim-* 
tinį miestelį, bet komunistai jam 
uždraudė, nes tai nebuvę įtrauk
ta į ekskursijos maršrutą.

Jis bandė patekti Kaunan. Už 
miesto ribų (turbūt prie “Kauno 
jūros”) pasisamdė taksį ir vieno
je kavinėje bandė išgerti kavos. 
“Tuoj pat atsirado du policinin
kai, kurie man paliepė per tris 
minutes išsinešdinti.”

Kitą kartą jis buvo pagautas iš 
miesto išeinančiame autobuse. 
Dokumentus tikrinanti policija 
pamatė jo amerikinį pasą ir palie
pė išlipti ir grįžti atgal, o auto
buse pasigirdo balsai, kad buvęs 
“pagautas vokiečių šnipas”.

Lietuvoje esą "daug valgyti ir 
gerti”, bet uždarbiai menki, ir 
visi, nuo aukštųjų komunistų iki 
paprastų darbininkų išsilaiką vog
dami, nes kito kelio nesą. Bet jis 
pridūrė, kad tie, kurie turi gimi
nių Amerikoje, pragyveną iš 
maisto siuntinių ir dolerių.

Bakšį nustebino, kad moterys 
dirba sunkius statybos darbus, o 
vyrai jas prižiūri. Kai jis padaręs 
pastabą tiems vyrams, jie jį išva
dinę kapitalistu. Prieš vykdamas 
Lietuvon, sakosi Bakšys, “nieka
da nepagalvojau, kad esu kapita
listas”.

Ši istorija juo būdingesnė, kad 
Bakšys yra vadinamo “lietuvių 
darbininkų klubo” vedėjas Wor- 
česteryje ir, kaip žmonės šneka, 
buvęs labai raudonas. Esą, jis net 
siuntęs padėkos telegramą, kai 
Stalinas užgrobė Lietuvą.

Ištraukos iš rugpjūčio 9 d.
“Dirvos” laidos

tai skiriamą literatūrinę premiją. 
Išleido Lietuvių Dienos 4364 Sun
set Blvd., Los Angeles 29, Kalif. 
Viršelį ir aplankus paruošė dail. 
T. Valius. 128 psl. 1961 m. Kaina 
4 dol.

Pranas Naujokaitis, Maži žings
niai. Pasakojimų knyga jaunimui. 
Išleido Lietuvių Bendruomenės 
New Y'orko apygarda. Kaina 2 dol.

Dar Lietuvoje žinomo pedago
go Igno Malėno paruoštas ele
mentorius jau spausdinamas. Ele
mentorius iliustruotas spalvotais 
dail. Simankevičiaus piešiniais.

Dr. Juozas Girnius, “Tauta ir 
tautinė ištikimybė”. 320 psl. Kai
na 3.50 dol. Platina dienraštis 
Draugas.

Leidžiamas Jono Aisčio pilnas 
poezijos rinkinys. Leidžia Romu
va.

Julija Švabaitė, prieš kiek laiko 
išvykusi iš Australijos (gyveno 
Melbourne), leidžia savo poezi
jos rinkinį “Šaltiniai teka amži
nybėn”.

Vytautas Alantas, Tarp dviejų 
gyvenimų. Romanas apie lietuvių 
partizanų kovas. 462 psl. Išleido 
Lietuviškos Knygos Klubas, Chi
cago.

Lietuvių Poezijos Antologija 
angliškai. Voyages Press leidykla 
praneša, kad šių metų pabaigoje 
knygų rinkoje pasirodys Green 
Oak, Green Linden (Žalias Ąžuo
las, Žalia Liepa), lietuvių poezijos 
antologija anglų kalboje. Reda
guojama Clark Mills’o ir A. 
Landsbergio, antologija talpins 
rinktines liaudies dainas bei indi
vidualių poetų kūrinius.

*

S. Tomarienės (Čikagoje) Lie
tuvoje išleistą pasakų rinkinį 
“Trys lepūnai pagyrūnai” "Per
galės” 9 n-ry vertindama J. Li
ly tė pastebėjo, kad "pažangiųjų 
Amerikos lietuvių rašytojų” kny
gos Lietuvoje išleidžiamos nebe 
pirmą kartą. S. Tomarienei ji pri
pažino, kad siužetas vystomas įdo
miai, aštriai, išradingai, eiliavi
mas — sklandus, tik vietomis sun
kokas žodynas.

*

Valiu* ir Vytautai Stasiūnai- 
čiai padarė pirmą pieštinį lietu
višką filmą "Kova su bitutėmis”. 
Jau baigti garsų ir muzikos užra
šymai.

kitur
Rugsėjo 8 d. Maskvoje sureng

ta lietuvių vitražo paroda. “Tie
sos” žodžiais (217 nr.) šioji pa
roda patraukusi Maskvos dailinin
kų ir architektų dėmesį. Atidary
mo metu vitražistas K. Morkūnas 
pastebėjo, kad, esą, tik bolševiki
niais režimo metais vitražo menas 
virtęs svarbia meno šaka, na ir 
pasikeitęs vitražo turinys. Vitra
že dabar atsispindi tikrovė, lietu
vių tautos lūkesčiai (būti sukomu- 
nistintai? — E.), “socialistinė 
statyba”. Parodoje eksponuota 12 
lietuvių vitražistų darbai ir jų 
autoriai: S. Ušinskas, A. Stoškus, 
K. Morkūnas, A. Garbauskas ir 
kiti. Kai kurių vitražų pavadini
mai: “Motina taika”, "Draugys
tė”, vaizduojami kolchozai ir pan.

kę Verdi operai "Sicilijos mišpa
rai”. Dabar Šilgalis nusiskundžia, 
kad pernai Vilniaus teatras ne
pastatė nei vieno nacionalinio vei
kalo (operos ar baleto). Iš viso 
savo repertuare operos ir baleto 
teatras turi 31 operą ir 21 baletą. 
Esą, teatro lankytojai (ar parti
ja? — E.) pasigenda nebestato
mų rusų kompozitorių operų, kaip 
“Boriso Godunovo", “Kunigaikš
čio Igorio" ir kitų. Iškeliama ne
tvarka — pasibaigus sezonui te
atro artistai nežino, kokie darbai 
jų laukia naujame sezone. Esą, 
jau ilgesnis laikas neberuošiami 
teatro gamybiniai pasitarimai.

BOKSAS
šių metų “Intervarsity” bokso 

turnyras įvyko pereitų atostogų 
metu Sydnėjuje. Sydnėjaus uni
versiteto gimnastikos salėje daly
viams buvo pastatytas ringas, o 
svečiams — suolai.

Rungtynėse dalyvavo penkių 
universitetų boksininkai, būtent 
Adelaidės, Melbourno, Sydnėjaus, 
New South Wales ir Queenslando. 
Iš devynių svorio skyrių, Queens
lando universitetas nunešė septy- 
nius pryzus ir sidabrinę taurę o 
Sydnėjaus ir Melbourno univer
sitetai — po vieną.

Galima paminėti, kad šiame 
turnyre dalyvavo ir vienas lietu
vis iš Melbourno — kolega Karo
lis Kazlauskas, kuris boksavosi 
vidutinio svorio (middle weight) 
skyriuje. Jam nepasisekė nukau-

VYTIS I — WEST TORRENS 
(Moterys) 35 — 39

Po keletos blogų žaidynių, Vy
ties mergaitės pirmą kartą sužai
dė labai gerai, nors ir nelaimėda- 
mos; priešininkės buvo labai stip
rios, nes jų komandoje žaidžia ke
letas rinktinės žaidėjų.

Tikrai būvi stebėtina, nes pir
mose dešimt minučių Vytietės tu
rėjo keletos taškų persvarą, bet 
kėlinį užbaigė savo nenaudai 14 
— 21. Antras kėlinys buvo daug 
sėkmingesnis ir rezultatą trupu
čiuką sušvelnino. Jeigu būtų bu
vę tikslesni pasai ir geriau bau
das sektųsi įmesti, tai gal ir ki
taip būtų pasibaigęs rezultatas. 
Visos gerai žaidė, nors kai ku
rios mažiau taškų pelnė, bet ge
rai mokėjo padegti priešininkes. 
Taškus pelnė Pečiulytė 2, šiukš
terytė 4, R. Andriušytė* 6, D. Rad
zevičiūtė 12, Kelertaitė 11.

Edas

ti Queenslando čempiono D. Mer- 
son, nes jis buvo prityręs boksi
ninkas, o kolega Kazlauskas tik 
pirmą kartą boksavosi ringe.

Bokso Mėgėjas

$ PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ *
i* I USSR PER ŠVEDIJA >:

§ Ml/lV & SCHULTZ, SYDNEY |
S 184, BROOK STREET, COOGEE, NSW i«

t.t

8
t.t 
t.t
3

I 
t.t 
i 
V t.t
t.t
t.t t.t 
t.t t.t tt

o
SPECIALUS PRANEŠIMAS

NAUJAS BŪDAS SIUNTINIAMS
Į LIETUVĄ SIŲSTI

8 t.t 
K

t.:I
8

g

g

8lI

NEI VIENOS LIETUVIŠKOS 
OPEROS SEZONE

Apie Lietuvos teatrų sėkmes ir 
nesėkmes papasakojo “Tiesoje” 
(217 nr.) artistas, operos ir bale
to teatro partinio biuro narys K. 
Šilgalis. Jo, drauge, aišku, ir par
tijos nuomone, teatre nesą tvar
kos repertuaro požiūriu. Iš pra
ėjusiame sezone pastatytų penkių 
veikalų daugiausia priekaištų te-

Vilniuje rugsėjo 14 d. tartasi 
spaudos platinimo reikalais. Sie
kiama komunistinę spaudą platin
ti visomis priemonėmis. Kad ji 
brukama per prievartą parodo 
skaičiai, pvz., Šių metų pradžioje 
tūkstančiui gyventojų Lietuvoje 
buvo prenumeruojama 834 egz. 
įvairių laikraščių ir žurnalų.

• • •

Lietuvos mokslo akademija iš
leido straipsnių rinkinio "Litera
tūra ir kalba” 5-jį tomą, sureda
guotą prof. K. Korsako.

Nuo 25 vasario 1961 metų, siuntiniai užsakyti per Baltic Stores 
Ltd., pasieks siuntinio gavėją laike 4 savaičių.

TAIP PAT, SIUNČIAME SIUNTINIUS J
ESTIJĄ, LATVIJĄ, 1LENKIJĄ, RUSIJĄ, SIBIRĄ, UKRAINĄ. 

SIUNČIAME TIK GERIAUSIOS RŪŠIES PREKES 
UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ.

Medžiagos, avalynė, vaistai, maistas, gatavi rūbai, oda ir visa 
kita, ką galima siųsti su Intourist leidimu. Kiekvieno siuntėjo 

pageidavimai patenkinami.

Įvairūs paaiškinimai ir informacijos teikiama veltui.

Mielai pasiunčiame ir pačių siuntėjų paruoštus siuntinius.

Baltic Stores Ltd
(Z. JURAS).

VIENINTĖLĖ LIETUVIŠKA SIUNTINIŲ BENDROVĖ 
ANGLIJOJE.

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. 
ENGLAND

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS 
GARANTUOTAS

l 

t.:

I

«

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St,, 
Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall)

Tai. 62-2231

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

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

Rockdale stotis. TeLi 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.

t: BUVUSI “R O T A”, DABAR —
t.t t:

STATION DELICATESSEN
t:

92 BROMFIELD ST., CABRAMATTA
0 SIŪLO JUMS GERIAUSIUS SKANĖSTUS IR MAISTO tt
0 PRODUKTUS. t)
j* Užsakymai pristatomi į namus. u
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HUSU PASTOGE
PRANEŠIMAS

Pranešame draugams ir pažįs
tamiems, kad Pietų Australijos 
vandenyse staiga mirė kapitonas 
Feliksas Marcinkus.

Nuliūdę žmona ir vaikai

lAWlWWWWWWWtVMVHWV

BRISBANE
MIRĖ A. BRAŽĖNAS

Šių metų rugsėjo mėn. 19 d. 
9 vai. ryte, darbovietėje — vilnų 
apdirbimo įmonėje — Redbank’e, 
ištiktas širdies smūgio, mirė An
tanas Bražėnas, 45 m., iš Oxley 
priemiesčio.

Paliko našlę Mariją ir vaiku
čius: Marytę 14 m. ir Vytą 10 m.

Palaidotas, iš Corindos R.K. 
bažnyčios, rugsėjo 21 d. Toovoon- 
g’os kapinėse.

Paskutinį sudiev tarė: bendruo
menės vardu apyl. v-bos P-kas VI. 
Kaciūnas, draugų ir pažįstamųjų 
— P. Kviecinskas.

Buvo suvalkietis, ramaus ir 
draugiško būdo, tad ir paskutinę 
pagarbą atiduoti susirinko netik 
daugis mūsiškių iš plačių apylin
kių ir Brisbanės miesto, bet taip 
pat australų, lenkų ir ukrainiečių 
kelios pažįstamos šeimos.

Gražus karstas apdėtas gėlėm 
ir žalumynais.

Apyl. V-bos P-kas pravedė mū
siškių tarpe rinkliavą likusiai be 
tėvo šeimai paremti.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Įvyko rugsėjo 24 d. St. Marie’s 

mokykloje, Sth. Brisbane.
Minėjimą Tautos Himnu ir įžan

giniu žodžiu pradėjo Apyl. Vald. 
P-kas VI. Kaciūnas, kuris, sukvie
tęs garbės prezidiuman Stankū
nienę, Mališauskienę ir Ruzgį pa
prašė St. Sagatį paskaitai.
Labai kruopščiai paruoštoje, kon
centruotoje savo paskaitoje, gerb. 
prelegentas nušvietė Ivanų, Kate
riuos, Mikalojų caristinę ir šian
dieninę Rusiją, suktą jos politiką 
ir santykius su mūsų tėvyne Lie
tuva.

Po paskaitos sekusioje turtin
goje meninėje dalyje, mažutė Ni
jolė Laurinaitytė pasakė eilėraš
tį "Gimtoji žemė”.

O. Kačinskienė, Ir. Gudaitytė, 
Nij. Mališauskaitė ir Ad. Kvie- 
cinskaitė, Kačinskienei gitara pri
tariant, sudainavo "Užmiršai tė
vų namus” ir "Tu vieną kart pa
vasarį”.

Mažametis Ged. Laurinaitis de
klamavo gana ilgoką Putino eilė
raštį “Vargingos tėvynės vargin
gi vaikai”.

J. Puodžiūnaitė ir jos draugė 
australaitė — Joy Teile, akom- 
ponuojant Graž. Puodžiūnaitei, 
dainavo “Miškų gėlė” ir vieną 
arijos ištrauką.

Sekė Gr. Puodžiūnaitės piano 
solo — lietuviškas popuri, o po 
jo vėl išėjo jau suminėtas lietu
vaičių kvartetas, kuris, N. Mali- 
šauskaitei grojant akordeonu, iš
pildė “Tu kukli” ir “Išėjo pasi
vaikščiot”. Ir pabaigai Pr. Budrio 
vyrų kvartetas: Budrys, Pulg. Ma
lišauskas, J. Kiškūnas ir A. Mu
rauskas padainavo “Žygis į Vil
nių”, “Kai aš grėbiau lankoj šie
ną” ir “Pajūriais”.

Savo gana pajėgiais ir gerokai 
pralavintais sopranais J. Puodžiū
naitė ir Joy Teile iššaukė ploji
mų audrą ir vėl iškviestos “Miš
kų gėlė” pakartojo.

Mergaičių ir vyrų kvartetai bu
vo taip pat gerai pasiruošę ir jų 
dainavimą išklausėme su pasigė
rėjimu, atsilygindami smarkiais 
plojimais.

šis Tautos šventės minėjimas 
pravestas taip vykusiai ir nuo
taikingai, kad tenka tik džiaug
tis, sveikinti ir dėkoti.* * •

Tuoj po minėjimo ten pat sekė 
visuotinis apylinkės susirinkimas, 
šauktas naujiems vykd. organams 
išrinkti.

Susirinkimui pirmininkavo Pulg. 
Mališauskas ir sekretoriavo Rap. 
Žukelis.

Išklausę Apyl. V-bos pirm. VI. 
Kaciūno, kasininko Luckaus ir

Revizijos komisijos atstovo — 
Kranienės pranešimus priėjome 
prie paties aštriausio'reikalo — 
Valdybos rinkimų.

Apylinkės Valdybos sudarymas 
vyko labai sunkiai, nes iš 13-kos 
išstatytų kandidatų net 7 išsi- 
braukė.

Visgi Valdybą išrinkome ir ji 
yra šio sąstato: Pulg. Mališaus
kas, Alf. Navickas, Serg. Rautas, 
Bron. Butkus ir Rap. Žukelis.

Revizijos komisiją sudarė: Pr. 
Budrys, Alb. Stankevičius ir St. 
Sagatys ir Garbės teismą: K. 
Stankūnas, Murauskienė ir Ruz
gienė.

Ta pat proga aptarėme ir viso
kius kitokius klausimus ir pasiū
lymus, bet ko nabesuspėjome, 
atidėjome skubiai ateičiai.

Susirinkimas praėjo ramiai ir 
kultūringai. Užbaigę gaivinomės 
alučiu.

Corindas Povcls

BANKSTOWN
PAVYZDINGAS PARENGIMAS

Š.m. rugs. 23 d. virš 200 banks- 
townieciu ir svečių sutiko “Daina
vos salėje atbundantį pavasarį.

Programoje — daugeliui pa
žįstamos “Rožytės”, nuolatinio 
visų lietuviškų parengimų talki
ninko A. Pluko vadovaujamos, 
dainavo apie pabundančias ir mei
lės išsiilgusias širdis. E. Kyman
taitė “Mergaitės polkoje” buvo 
grakšti ir žavi.

Visiška naujovė buvo madų pa
radas, kur jaunų mergaičių būrys, 
vedamas daug kam televizijoj 
matytos Vicki Jarman (Jarmala- 
vičiūtės) beveik profesonalių ly
gyje pademonstravo naujausias 
tiek popietinių, tiek vakarinių 
suknelių madas. Tikrai puošnias 
šukuosenas, Frank moterų salio- 
ne sukurtas, apibūdino pats salic
ilo savininkas p. Pr. Sakalauskas. 
Tai buvo nauja, įdomu ir atbun
dančiam pavasaryje ypač naudin
ga.

Net ir nuolatinė visų parengimų 
dalis — loterija čia buvo įdomi. 
Vietoj visiems nusibodusių bana
lių (alaus ir t.t.) prizų, apylin
kės valdybos narių asmeniškai su
aukoti laimikiai — kavos virdu
lys, atsuktukų komplektas, lėlė, 
kepta antis, plokštelė, tortas, da
lyvius domino. Bilietai greit bu
vo išpirkti, o laimėtojai džiaugėsi.

Rūpestingai suplanuota ir pa
ruošta programa, geras ir netin
gus orkestras, ne tik sutraukė 
daug publikos, bet ir jos neapvy
lė. Tai sveikintinas pavyzdys ki
tiems panašių parengimų ruošė
jams. Ypač malonu, kad daugiau 
kaip du trečdalius dalyvių suda
rė jaunimas. Šalia įėjimo padėtas 
užrašas “čia sumokamas lietuvio 
mokestis” žmonių ne tik nebaidė, 
bet ten sėdėjusiai simpatiškai po
niai per daug tinginiauti nelei
do. Išvadoje, jei visi mūsų paren
gimai būtų tokie įdomūs ir pa
trauklūs, nereikėtų skųstis nei da
lyvių stoka, nei tuščiais iždais.

Buvęs

PADĖKA
“A.L.B. Bankstowno Apylinkės 

Valdyba širdingai dėkoja žemiau 
išvardintiems asmenims už prisi
dėjimą surengti ir puikios pro
gramos įvykdymą š.m. rugsėjo 
mėn. 23 d. Bankstowno “Daina
vos” salėje atbundančio Pavasa
rio šokių — Vakarą.

P.p. Vicki Jarmalivičiūtei, R. 
Glionertaitei, A. Meiliūnaitei, D. 
Andriejūnaitei, M. Šniukštaitei, 
G. Dambrauskaitei, R. Petrukevi- 
čiūtei, Dambrauskienei, Norvilai- 
tienei, Frank’s moterų saliono

WOLLONGONG
TAUTOS ŠVENTĖS

MINĖJIMAS
Wollongongo lietuviai tautos 

šventės minėjimą surengė rugsė
jo 17 d. Po pamaldų Wollongong 
katedroje, kurias laikė Sydney 
lietuvių kapelionas kun. P. But
kus ir kurių metu bažnyčioje gie
dojo Sydney jaunųjų ateitininkų 
chorelis, minėjimas vyko ten pat 
parapijos salėje. Trumpu žodžiu 
pasveikinęs susirinkusius vietos 
apylinkės pirmininkas p. Gailiū- 
nas paskaitą skaityti pakvietė p. 
V. Kazoką (žiūr. šios paskaitos 
ištrauką, spausdinamą šiame nu
mery. M.P. Red.)

Meninę minėjimo dalį atliko 
tie patys Sydney jaunieji ateiti
ninkai, kurie vadovaujant kun. P. 
Butkui choru sudainavo keletą 
dainelių ir pašoko tris šokius. 
Šokiams vadovavo ponia A. Lau
kaitienė. Po oficialiosios minėji
mo programos šventė buvo tęsia
ma persikėlus į kitą salę, čia 
prie rūpestingai parengto vaišių 
stalo vietiniai ir svečiai sydnėjiš- 
kiai praleido valandėlę kitą gyvai 
besišnekučiuodami ir vaišindamie
si.

SYDNEY

PRANEŠIMAI STUDENTAMS
Š.m. spalio 14 d., šeštadienį, 

studentai ruošia iškylą — “pasku
tinis pasispardymas” prieš egza
minus. Visi norintieji dalyvauti 
renkamės 10 vai. ryto prie Lietu
vių Namų Redferne; iš ten va
žiuosime mašinomis į Wattemalla 
vasarvietę. Patariama pasiimti už
kandžių ir maudymosi kostiumus. 
Valdyba parūpins bulvių ir dešre
lių vakarui.

Studentų Valdyba
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PADĖKA
Mirus mano mylimam vyrui Aleksandrui Ničajui, visiems 

mane liūdesio valandoje užjautusiems ir vienokiu ar kitokiu 
būdu padėjusiems nuoširdžiausiai dėkoju. Ypač dėkoju kun. 
P. Butkui, palydėjusiam į amžino poilsio vietą, ir p.p. Maura- 
giams, Kavaliauskams, Dirginčiams, Pūkams, N. žygienei, Czer- 
waniw, V. Miniotui, Cibulskiams, Jurkšaičiams, Obeliavičiams, 
K.N. Stašioniains, Sakalauskui ir kitiems. Taip pat A.L.K. Kul
tūros D-jai ir Caritui.

Nuliūdusi N. Ničajienė
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Pirkite
VIENĄ IŠ PIGIAUSIŲ IP. GERIAUSIŲ

ORIGINALIŲ PRANCŪZIŠKŲ BRANDY

LAFITTE
ŠIUO REIKALU VISADA JUMS MIELAI 

PATARNAUS

M. PETRONIS,
152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, N.S.W.

Tel. UJ 5727
Kaina — 24/-

savin. Sakalauskui su ponia ii’ 
tarnautojoms, “Rožyčių” oktetui 
ir jo vadovui p. A. Plūkui, bale
to šokėjai Edai Kymantaitei.

Taip pat didelis ačiū p. J. Gry
bui (“Maistas” Dulwich Hill) už 
bufeto parėmimą maisto produk
tais.

Bankstowno Apylinkės Valdyba

BATUOTAS KATINAS
BUS KARTOJAMAS

Vaidinimas “Batuotas katinas” 
po šio šeštadienio (spalio 7 d.) 
premjeros bus dar kartojamas 
specialiai vaikams. Į spektaklį 
kviečiami visi Sydney lietuviai 
vaikučiai. Taip pat atvyks vaikų 
ekskursija ir iš Wollongong. Šio 
specialaus vaikams spektaklio da
ta bus paskelbta sekančiame M.P. 
numery.

METINIS SUVAŽIAVIMAS
Melbourno Studentų Valdyba, 

kuri ruošia šių metų studentų 
suvažiavimą, jau norėtų žinoti 
apytikrį skaičių studentų, kuriuos 
reiks apgyvendinti suvažiavimo 
metu. Visi Sydnėjaus skyriaus 
studentai, norintieji dalyvauti šia
me suvažiavime, prašomi praneš
ti iki spalio 22-ros d. Sydnėjaus 
Studentų valdybos sekretorei Da
nai Bajelytei šiuo adresu: 9 Or
chard St., Croydon, N.S.W. Tel. 
nr. UJ 0289.

Tolimesnių žinių apie suvažia
vimą bus vėliau.

Studentų Valdyba

MIRĖ KAPITONAS
FELIKSAS MARCINKUS

Šiomis dienomis Pietų Australi
jos vandenyse mirė širdies ataka 
jūrų kapitonas Feliksas Marcin
kus, 56 m., tarnavęs australų 
prekybos laivyne. Velionies kūnas 
lėktuvu atgabentas į Sydney ant
radienį, spalio 3 d. Iš aerodromo 
jis bus nugabentas ir pašarvotas 
K. Butkaus laidojimų biure Cab- 
ramattoje, kur giminės, draugai 
ir pažįstamieji galės jį lankyti 
trečiadienį nuo 8 v.v. Kapitono F. 
Marcinkaus laidotuvės įvyksta 
ketvirtadienį, spalio 5 d.: 9 vai. 
ryto gedulingos pamaldos bus lai
komos kun. P. Butkaus Camper
down bažnyčioje, o iš čia velionis 
bus lydimas į Rookwood kapines. 
Plačiau apie kap. F. Marcinkų 
skaitysime sekančiame M.P. nu
mery.

Kapitonui F. Marcinkui mirus,

p. STEFANIJAI MARCINKIENEI ir VAIKAMS 

nuoširdžią užuojautą reiškia

Daukų šeima

Brangiam vyrui ir tėvui
kapitonui Feliksui Marcinkui staiga mirus,

p. STEFANIJĄ MARCINKIENĘ ir VAIKUS 
skausmo valandoje giliai užjaučia

H. ir L. Karveliai, 
Bankstown

Feliksui Marcinkui mirus,

jo žmonai STEFANIJAI ir SEIMAI 

nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Jaselskių šeima

ALB BANKSTOWNO SAVAITGALIO
MOKYKLA

SAVO DARBO DEŠIMTMEČIUI PAMINĖTI
stato

4 VEIKSMŲ PASAKĄ

“BATUOTAS
KATINAS”

MELBOURNE
M.K. ČIURLIONIS 

VALSTYBINĖJ VIKTORIJOS 
BIBLIOTEKOJ

ALB Melburno Kultūros Tary
bos rūpesčiu parūpinta neseniai 
Lietuvoj išleista M.K. Čiurlionio 
32 spalvotų reprodukcijų mapė 
Valstybinei Viktorijos Bibliotekai 
Melburne. Joje įžanginis žodis 
parašytas lietuviškai, rusiškai ir 
angliškai bei prancūziškai. Tenka 
pažymėti, kad australas meno 
skyriaus vedėjas labai augštai 
įvertino M.K. Čiurlionį ir mielai 
rekomendavo jo kūrinių repro
dukcijas įsigyti bibliotekai. Kelių 
metų laikotarpyje tai bibliotekai 
parūpinta per 50 naujų lituanis
tikos veikalų. Jų tarpe mūsų ra
šytojai anglų kalba, St. Zobarsko 
Antologija, Lietuvių Enciklopedi
ja ir kiti veikalai. Pabrėžtina, kad 
anglų kalba lituanistiniai veikalai 
nuperkami pačios bibliotekos, rei
kia tik. mums pasirūpinti ir pa
siūlyti. Būtų gera, kad kultūros 
tarybos Adelaidėje, Sydnėjuje ir 
kitose didesnėse vietovėse mūsų 
tautos genijaus, tapytojo M.K. 
Čiurlionio kūrybą, St. Zobarsko 
anglų kalba išleisti leidiniai bei 
kiti vertingi veikalai išvystų aus
tralų bibliotekų lentynas. Minė
tas M.K. Čiurlionio leidinys yra 
didelio formato, 16 x 12 inčų di
dumo.

Lietuviškais motyvais inscenizavo ir režisuoja 
R. Saudargiene.

PREMJIERA ĮVYKSTA SPALIO 7 D. 7 VAL. VAK.

’DAINAVOS” SALĖJE,

EAST TERRACE, BANKSTOWNE.

Bilietų kainos:

I vieta — 12 šil. II vieta — 10 šil. III vieta

Bilietus, paštu pasiuntus pinigus, galima gauti iš

31 Pyramid Ave., Padstow, arba rezervuoti

— 8 šil.

A. Bučinsko

juos

telefonu UU 9174 
(asmeniškai į namus bilietų reikalu nesikreipti)

Rezervuoti bilietai bus laikomi TIK IKI 6,30 VAL. spektaklio 
dieną.

Po spektaklio šokiai su gaivinančiais gėrimais.

Šis vaidinimas bus pakartotas specialiai tik vaikams su arbatėle

Šekit “Mūsų Postogę” datos paskelbimui.

ALB Bankstowno Kultūros Taryba

KULTŪROS TARYBA
Prie ALB Melburno Apylinkės 

Valdybos veikianti Kultūros Ta
ryba naujai persiorganizavo ir 
turėjo jau du posėdžius. Juose 
dalyvavo šių organizacijų ii’ ins
titucijų atstovai: ALB Melburno 
Apylinkės, “Džiugo” Tunto, Lie
tuvių Namų, Sporto Klubo “Var
pas”, Karių Veteranų Ramovės, 
Melburno Dainorių Choro, Lietu
vių Kultūros Fondo, Melburno, 
Savaitgalio Mokyklos, Sambūrio 
“Šviesa”, Mažosios Lietuvių Bi
čiulių Dr-jos ii- Teatro Grupės ats
tovai. Daugelis atstovaujančių or
ganizacijas iškėlė teatro grupės 
atgaivinimo ir naujų veikalų pa
statymo klausimą. P.N. Cininas 
apsiėmė pustatyti Sofijos Kyman

taitės — Čiurlionienės “Kuprotą 
Oželį” (Lietuviškos piršlybos) ir 
su buvusiais teatro grupės nariais 
atgaivinti teatro grupę, talkinant 
VI. Bosikiui. Pasirinkto veikalo 
repetavimas jau pradėtas ir dar 
šiais metais, galimas daiktas, 
"Kuprotas Oželis” pasirodys Mel
burno scenoje. Šio veikalo režiso- 
rius N. Cininas su pasirinktais 
vaidintojais nuoširdžiai drba.

P.K. Klupšas apsiėmė vadovauti 
teatro seminarui, kad paruošus 
vaidintojų iš jaunųjų tarpo. Tė
vai prašomi leisti savo vaikus tą 
seminarą lankyti. Kreiptis semi
naro vadovo adresu:

K. Klupšas, 79 Madeline Str., 
Clayton, Vic.

Melburno Savaitgalio Mokyklos 
vedėjas L. Vacbergas pasiūlė su
ruošti Meno Dienas Melburne. 
Didis lietuviškos dainos ugdytojas 
ir puoselėtojas L. Baltrūnas siū
lė daryti visas pastangas, kad bū
tų suorganizuotas jaunimo cho
ras Melburne.

Į ALB Melburno Apylinkės 
Kultūros Tarybą pakviesti nuola
tiniais nariais šiai kadencijai šie: 
L. Vacbergas, Melburno Savaitga
lio Mokyklos Vedėjas, N. Cininas 
— Teatro Grupės atstovas, J. Kal
pokas — "šviesos” Sambūrio ats
tovas, K. Klupšas — LKF atstovas 
ir VI. Bosikis— Dainorių choro 
atstovas. Kultūros Tarybai pirmi
ninkauja A. Krausas, ALB Mel
burno Apylinkės Valdybos narys 
kultūros reikalams.

BEDARBIŲ REGISTRACIJA
ALB Melburno Apylinkės Val

dyba prašo visus tautiečius, nu
stojusius darbo, registruotis pas 
valdybos vicepirmininką Feliksą 
Tahiošaitj, 16 Ashby Grove, Ivan
hoe, Vic. tel. JX 3867. Taip pat 
prašoma jam pranešti, jei kas iš 
mūsų tautiečių žinotų, darbų fab
rikuose, kitokiose darbovietėse 
arba įstaigose. Šiuo valdyba ne
steigia darbo įstaigos, bet nori 
turėti informacijų apie mūsų tau
tiečius bedarbius ii’ norėtų padė
ti vargan patekusiems pagal gali
mybę aprūpinant vieną kitą dar
bu.

i (a.k.)

2 PUIKIAUSI MOTERŲ SALIONAI 
BANKSTOWNE

FRANK'S
3 FETHERSTONE ST., (PRIEŠ POLICIJĄ), 

II AUKŠTAS, tel. 70-8023

380 SOUTH TERRACE (II AUKŠTAS), 
tel. 70-6644.

DARBĄ ATLIEKA PRITYRĘ UŽSIENIO 
KIRPĖJAI SPECIALISTAI.

Lietuviams nuolaida.

Printed by MINTIS PTY. LTD., 417 Burwood Rd., Belmore, 
Sydney, for the Publisher Australian-Lithuanian Community, 
P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

6


	1961-10-03-MUSU-PASTOGE_0001
	1961-10-03-MUSU-PASTOGE_0002
	1961-10-03-MUSU-PASTOGE_0003
	1961-10-03-MUSU-PASTOGE_0004
	1961-10-03-MUSU-PASTOGE_0005
	1961-10-03-MUSU-PASTOGE_0006

