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SYDNĖJUS, 1950m. vasario 15d.

™° MS akus: TAUTA GYVA PER AMŽIUS ANTANAS SMETONA

Vienu keliu
Švenčiame jau 32-rą Lietuvos Ne

priklausomybes paskelbimo šventę, 
Pažvelgę praeitin, matome du margu 
keliu: pirmas — jaunos Nepriklauso
mos Lietuvos nueitas, dideliais laimė
jimais ir džiaugsmu atžymėtas, o ant
ras — didžios tragedijos kupinas, ver
gijos pančiais surakintas, krauju ir 
ašaromis po šiai dienai tebevilgomas.

Ne pirmas kartas Lietuvai toksai 
kelias, kuriuo šiandie jai lemta eiti. 
Turtingus praeitimi Lietuvos kryž
kelės. ilgų amžių saulėtais ir apsiūku
siais išgyvenimais nušakotos, Lietuvos 
skausmą įamžino smuikelių veiduose, 
palikdamos jos vaikams niekumet ne
mirštančią didžiąją viltį ir tvirtą tikė
jimą rytojaus prasmingumu. O tasai 
tikėjimas yra didelis ir neklaidingas, 
nes nuo senų senovės pasikartoją isto
rijos įvykiai yra įrodę, kad už laisvę 
kovojančios tautos niekumet nemiršta, 
kad tautų teisė laisvai gyventi yra ne 
žmogaus valia sunaikinamas gamtos 
dėsnis, nepakeičiamas pasaulio visatos 
nuostatas. Tautos miršta tik tuomet, 
kai jų sūnūs patys pasirenka pražūtį, 

skai jie atsisako laisvės kovos ir nevil
tyje išskydę pasiduoda aklai svetimo 
gyvenimo ir jo reikalavimų srovei.

Pajungta Lietuvos Tauta, kad ir 
labai tirštu patamsių rūku apgaubta, 
tebekaupia ir šiandie savo jėgas įžiū
rėti prošvaisči’us, kurių skatinama ji 
garbingai tęsia laisvės kovą gimtojoje 
žemėje. Vergijon ištremta Tautos da
lis laisvės žiburį puoselėja anuo tikė
jimu ir viltimi. Gi trečioji Tautos da
lis, išsklaidyta penkiuose pasaulio 
kontinentuose, fizinės laisvės sąlygo
mis šiandie bene daugiausiai yra įpa
reigota organizuoti visas galimas ko
vos priemones, kad šiuo pagalbiniu sa
vo įnašu Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo darban pateisintų ir įpras
mintu pasirinktąjį tremties gyvenimo 
kelią. Suskaldytos Lietuvos Tautos 
dalys, tęsiančios savo tautinę egzisten
ciją kad ir labai skirtingomis sąlygo
mis, tačiau visos iš esmės grąsomos ta 
pačia nutautinimo grėsme, šiandie su 
ypatingu atsakingumo jausmu pajun
ta bendrą visus krūvon siejantį ryšį, 
bendrą pareigą bet kuriomis priemo
nėmis vykdyti toliau nepalaužiamą 
kovą laimėti dar kartą Lietuvos Ne
priklausomybę.—J. Žukauskas.

LIETUVIAI!
Vasario 16-toji — Lietuvos nepriklausomybės*atstatymo — diena 

yra visiems mums tautinės dvasios pakilimo diena. Šią dieną visi mes 
ir tie, kurie prieš dešimtis metų yra Lietuvą palikę ir jos nematę, 
kokia graži ir miela ji buvo savosios laisvės dienomis, ir tie, kurie 
Lietuvą pažįsta jau tik iš savo tėvų, ir tie, kurie, kad išvengtų vergo 
mirties, pasirinko Vakarų Europos griuvėsius, Kanados miškus, Jung
tinių Valstybių fabrikus, Kolumbijos, Veneėuelos, Brazilijos, Argen
tinos. Australijos, Naujosios Zelandijos naujakurių vargą, ir tie mūsų 
kraujo broliai, kurie siekia savo tėviškes įglausti į išlaisvintosios Lie
tuvos sienas, — visi mes Vasario 16-tąją dieną stipriau pasijuntame 
tarpusavy broliai, tos pačios motinos vaikai.

Šitoji tautinė brolybė, tpkia akivaizdi didžiąją mūsų tautos laimė
jimų dieną švenčiant, turi būti nurayse nuolatos gyva. Ji mus juo 
tvirčiau turi surišti tarpusavy dabar, kai ten. Tėvynėje, “dieną naktį 
nenutyla šiurpi kapų, kalėjimų, kančių rauda.’’ kai ten, Baltijos 
pajūryje, su pragarišku įnirtimu siekiama išnaikinti senoji tauta, 
išsklaidyti, kad neliktų lietuvio prie lietuvio. Šandieną tautinei broly
bei mes esame įpareigoti mūsų tautos šventosios rezistencijos tūkstančių 
nežinomųjų didvyrių aukos. Tik gyva ir veikli mūsų tautinė brolybė 
gali padaryti mus vertus klajūno lazdą parnešti į išlaisvintą Lietuvą.

Išlaisvintoji Lietuva! Atviru žvilgsniu stebėdami šiurpų žemės 
kamuolio žaidimą, mes regime nepriklausomosios Lietuvos prisikėlimą 
ir tikime mūsų grįžimu. Mes žinome, kad Lietuvos ateitį lemia pasau
lio susidūrimas ir mūsų pačių pastangos. Todėl, apveikę sunkias įsikū
rimo ir asmeninio gyvenimo sąlygas, suveržkime tvirčiau tarpusavio 
ryšius. Mūsų nedraugų pastangos mūsų tautą nuo žemės veido nušluoti 
tebus sutiktos galingo visų pasaulio lietuvių pasiryžimo: Lietuvių Tauta 
mumyse gyva bus per amžius. Ir mes. nors per visą žemės rutulį 
išblaškyti, bet tautinės brolybės ryšiais į vieningą Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę susijungę, sudarysime neįveikiamą lietuvybės tvirtovę ir 
mūsų šauksmas dėl okupanto Lietuvoje vykdomo mūsų brolių žudymo 
turės pasiekti galingųjų sąžines ir privers juos pakelti pagalbos ranką 
teisingumo, žmoniškumo ir savisaugos idealų vardan.

Į Lietuvos priešų prasimanymus apie lietuvius teatsako mūsų kiek
vieno pareiginis darbas, paliudydamas, kokie garbingi ir taurūs yra 
Lietuvių Tautos vaikai, teatsako mūsų kultūriniai pasirodymai, apreikš- 
dami svetimiesiems mūsų kūrybinį genijų.

Trisdešimt antrąsias Lietuvos Nepriklausomybės metines švenčiame 
mūsų tautos genocido ženkle. Tačiau ir pro šitą baisų mūsų tautos 
naikinimo vyksmą prasiveržia nepalaužtas tautos noras ir pasiryžimas 
gyventi. Todėl su viltim žvelgiam ateitin.

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, pastatytas Lietuvos 
išlaisvinimo veiklai vadovauti ir Lietuvių Tautai nuo sunaikinimo 
ginti, šią iškilmingą Lietuvos Nepriklausomybės šventės dieną sveikina 
visus pasaulio lietuvius, kviesdamas tvirčiau suglausti savo eiles, su
jungti savo pastangas ir suderinti savo žygius, kad mūsų pasiryžimai 
taptų galinga priemone bendram siekimui—

PRIKELTI LIETI’VĄ MŪSŲ!
VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETAS 

Tremtyje, 1950 metų Vasario 16-tųją diena.

STRATEGIJA PERSIMETA AZIJON
VAŠINGTONAS. A.A.P.—Aukšto

ji JAV' karo vadovybė suteikė genero
lui MacArthurui plačius įgaliojimus 
reikalo atveju perimti visišką JAV 
karo laivyno kontrolę Japonijos van
denyse. Šie įgaliojimai išplaukia iš 
jungtinių JAV karinių štabų naujo 
nutarimo, kad strateginis JAV svoris 
turėtų būti perkeltas iš Europos į 
Aziją. Grįžę iš 10 dienų inspekcinės 
kelionės, kurios metu jie aplankė JAV 
karines bazes Vakarų ir Vidurio Paci- 
fike, JAV karinių štabų viršininkai 
sudarė prezidentui Trumanui slaptą

pranešimą, kuriame aptariamas komu
nistų sulaikymo Pietryčių Azijoje 
klausimas.

TARIASI JAV DIPLOMATAI
BANGKOKAS. D.T.—JAV Tolimų
jų Rytų diplomatai susirinko į Siamo 
sostinę Bangkoką ypatingai slapto 
posėdžio. Diplomatų konferenciją iš 
visų pusių saugo Siamo jūrininkų ir 
policijos sargybiniai. Diplomatai ta
riasi dėl komunizmo plėtros sustabdy
mo Pietryčių Azijoje.

Belieka tik jėgos politika
VAŠINGTONAS. A.A.P. — JAV 

užs. reik, ministeris Achesonas prane
šė spaudos konfreencijoje. kad JAV 
vyriausybė nesiims žygių dėl suartėji
mo su Sovietų Rusija, kad būtų pa
siektas tarptautinis susitarimas dėl 
atominės bombos kontrolės. Acheso- 
nas pabrėžė, kad Sovietų Rusijos vy
riausybė savo prigimtimi yra visiškai 
priešinga pasaulio taikos ir laisvės 
išlaikymui. Susitarimai su Sovietais 
yra tik tuomet prasmingi, kai jie pa
rodo esamus faktus. Dėl to JAV ima
si sukurti pasaulyje tokią savo galybę,

kad galėtų ja atmušti galimą Sovietų 
taikos sulaužvma.

VAŠINGTONAS. A.A.P. — Prezi
dentas Trumanas pareiškė, kad, jei 
JAV galėti] pasiekti nors mažo ben
dradarbiavimo su Sovietų Rusija, 
tarptautinė atominių ginklų kontrolė 
būtų įmanoma. Trumanas pridūrė, 
kad užs. reik, ministerio Achesono pa
reiškimas, parodus. kad JAV nesiims 
kokių nors naujų būdų dėl susitari
mų su Sovįetų Rusija, nereiškia JAV 
užsienių politikos pakitimo. Taip pat 
JAV nejaučia reikalo keisti savo ato
minio ginklo politikos.

Pirmas ir paskutinysis Lietuvos Res
publikos prezidentas. Po 1940 meti} 
įvykiu išvyko i JAV, kur 1944 m., 
sausio 9 d. mirė Clevelande tragiško-

■ mis aplinkybėmis.

ALEKSANDRAS 
STULGINSKIS

Antrasai Lietuvos Respublikos prezi
dentas. Sovietų išvežtas į Rusijos gi

lumą, mirė ištrėmime 1942 metais.

DR. KAZYS GRINIUS

Trečiasis Lietuvos Raspublikos prezi
dentas. Kurį laiką gyvenęs tremtyje 
Vokietijoje, persikėle j J.A.Valstybes, 
kur uoliai dalyvauja Lietuvos Neprik

lausomybės atstatymo darbe.
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W. CHURCHILLIS GRĮŽTA...
MŪSŲ PASTOGE, 1950m, vasario 15d.

Paskelbus Britų parlamento rinki
mus, 75 meti] amžiaus W. Churchillis 
apleido saulėtosios Italijos pajūrį, kur 
atostogaudamas baigė rašyti savo karo 
memuarus, ir grįžo į niūrų ir šaltą 
Londoną dalyvauti karštoje priešrin
kiminėje kompanijoje. Sunku tiksliai 
atspėti, ar senasis ekspremjeras pakeis 
savo pensininko lazdą į premjero port
felį, tačiau reikia manyti, kad britai, 
gyvendami Imperijos sutemų dienas, 
dar kartą bandys vyriausybės vairą 
atiduoti senajam Imperijos politikos 
veteranui, kuris, kaip jį bekritikuotu
me, priklauso prie nedaugelio tų val
stybės vyrų, kurie ir nesiekdami popu- 
liarumo yra populiarūs ne tik savo 
tautoje, bet ir visam pasaulyje. Ati
davęs kitam premjerui portfelį, jis ne
pasitraukė iš politinio gyvenimo, bet 
energingai dirba opozicijos vado po- 

,-ste, rašo savo memuarus ir uoliai daly
vauja Savo krašto ir Europos likimi- 
nianie sprendime.

Prieš kurį laiką laikraštininkai pa- 
'prašė Churcliilį jo nuomonės apie da- 
barfinę. Europos padėtį. Senasis poli
tikas atsakė: ‘‘Kartą buvo mažas šu
nelis,; nuvargęs ilgai be poilsio jis bė- 
go per dykumą ir staiga suvaitojo: 
“jeigu aš tuoj nepribėgsiu medžio 
trūks mano pūslė ...” Toksai, kad 
ir labai aštrus Churehillio palygini
mas teisingai pavaizduoja dabartinės 
Europos padėtį ir logiką.

W.-, Churchillis, anot rusiško prie
žodžio, niekad žodžio kišenėje neieško. 
Prieš kurį laiką prie Churehillio, išei
nančio po karštų debatų iš Žemųjų 
Ėūnni, iš minios pribėgo darbininkas 
ir sušuko: “Tu manęs nelaimėsi; aš 
esu darbieciu gimęs, esu darbiečiu da
bar ir darbiečiu mirsiu ...”

— Žmogau,—atšovė Chureliilis, ne
jaugi tu toks nepažangus ir neturi 
garbės pajautimo ?! ”

Darbininkas, miniai juokiantis, su
gėdintas pasitraukė. Labai daug už
sienio spaudoje randame apie senojo 
Churehillio aštri] politini sąmojų.

Štai, ir kita nuotrupa iš Churehillio 
.•gyvenimo — fragmentas iš garsiosios 
•Jaltos konferencijos. Įeidamas į kon
ferencijos salę ir susitikęs su maršalu 
Stalinu, Churchillis padėjo jam ant 
peties ranką ir sušuko: “Halloo, good 
old Joe . . . — ir čia pat įteikė jam 
savo tapytą paveikslą (prie Churehil

lio silpnybių priklauso taip pat tapy
ba.) Stalinas susijaudinęs prastu ak
centu atsakė: “Halloo Winnie ...” 
Šis “tėvo ir mokytojo” bandymas pa
sveikinti anglų kalba pradžiugino 
Churchill į daugiau, negu jis būtų bu
vęs apdovanotas Lenino ordenu,—taip 
prisipažino Churchillis vėliau laikra
štininkams. (Stalinas žinojo savo 
partnerių silpnybes, o Lenkija ir Pa
baltijo kraštai tokiu “pradžiugini- 
mų” dėka prarado savo nepriklauso
mybes. Red.). Bet yra nepaslaptis, 
kad Stalinas pokalbiuose su savo ben
dradarbiais Churchillį vadindavo 
“st a ra j a lošad.”

Šio menesio Britų parlamento rinki
mai netrukus parodys, ar senasis eks
premjeras šiuo pasauliui lemtinguoju 
momentu vėl bus pakviestas prie Bri
tų Imperijos vairo.

Per. metų lapkričio mėnesį šven
čiant Churchilliui 75 metų amžiaus 
sukaktį, lordo Beaverbrooko leidžia
mas ir milžiniška tiraža turis “Daily 
Express” taip rašė: “Jeišiandien pu
sė pasaulio gyventojų gali džiaugtis 
laisve, už tai jie visu pirma turi būti 
dėkingi tam vyrui. Jei ir antroji pa
saulio pusė tikisi laisvės, tai visos vii-j 
tys yni nukreiptos į jį.” Br.K.

Baiminasi Anglijos likimu
LONDONAS.-A.A.P.—Kalbėdamas 

priešrinkiminės akcijos metu Somer- 
sete, W. Churchill’is pareiškė, neinąs 
į politinį gyvenimą dėl savo asmens 
ambicijų, o vien tik dėl didelės baimės 
Anglijos likimu. Toliai] kalbėdamas 
'Churchill’is pasakė: “Komunizmas 
yra nusikaltimas, o socializmas — pro
tinė liga, laimei, vis dėlto išgydoma.”

VAŠINGTONAS. A.A.P. — 500 
mokslininkų žino tiek daug JAV did
žiausių karo paslapčių, kad “mes ne
galime leisti jiems grįžti namo,” — 
pranešė aukšto rango valdininkas. Tie 
mokslininkai. yra atgabenti pokario 
metu iš Vokietijos. Pasak ano valdi
ninko, daugis tų mokslininkų žino 
daugiau už JAV admirolus ar genero
lus. 93 mokslininkai grįžo į Europą. 
Jų tarpe .10 mokslininku buvo grąžin
ti saugumo sumetimais. Savo darbus 
attikusieji nori pasilikti. JAV vald
žios įstaigos žada parūpinti jiems nuo
latinio darbo, daugiausia, universite
tuose.

Nežinomojo Kareivio Kapas Karo 
Muziejaus sodelyje, Kaune. Panau
doti šiam paminklui akmenys yra 
surinkti iš Nepriklausomybes kovu 
lauku. Sulaistyti laisves kovotoju 
krauju jie šaukiasi pasaulio sąžines 

del Lietuvos laisves.

AUSTRALIJOS VAIDMUO 
IMPERIJOJE

LONDONAS. A.A.P.—Profesorius
M. L. Oliphant’as kalbėdamas Bir- 
minghame priminė, kad Anglijai ne
reikėtų taip priklausyti nuo J. Ameri
kos Valstybių, jei ji imtųsi glaudesnio 
Valstybių, jei ji imtųsi glaudesnio 
bendradarbiavimo su Australija ir N. 
Zelandija. Jis pridūrė: “Jei mes per 
ilgai svyruosim, nesiimdami didesnės 
rolės Imperijos valstybių pažangos 
raidoje, mes pamatysime Australiją ir
N. Zelandiją lygiai taip pat nepri
klausomas, kaip J.A.Valstybes, — jei 
jos nenori jokio importo iš Anglijos ir 
jei jos vis dar nenorės eksportuoti 
maisto, nieko už tai neduodamos, kaip 
kad šiandie daro J.A.Valstybės.” Pa
sak profesoriaus, Anglija dėl pasaulio 
įvykių ir netekimo mineralų resursų 
pati nebegali atgauti vadovaujančio 
vaidmens pasaulio pramonėje ir jėgo
je, tačiau Australija ir N. Zelandija 
galėtų čia atlikti didžiulį vaidmenį, 
patikrinant jai tokią poziciją. Angli
ja per 10 metų galėtų pasiųsti į Aus
traliją ir N. Zelandiją 20 milijonų sa
vo žmonių ir paversti Australiją ir N. 
Zelandiją svarbiausiais dalininkais 
pasaulio gerovės labui.

JUODAS PRANAŠAS
NEW YORKAS. A.A.P.—Profeso

rius Albertas Einšteinas pareiškė, kad 
hydrogeno bomba “technikinių gali
mybių apimtyje” gali sunaikinti visą 
pasaulio gyvūniją. Saugumo patikri
nimą apsiginklavimo priemonėmis jis 
pavadino “pražūtinga apgaule” ir 
skatino pasaulį paskelbti “iškilmingą 
atsisakymą nuo prievartaujančios jė
gos.” Einšteinas be kita ko pasakė: 
“Ginklavimosi lenktynės tarp JAV ir 
Sovietų Rusijos, pasirinktos kaip ap
saugos priemonės, abiejose pusėse 
įgauna isterinio pobūdžio.”

BERLYNAS. B.Ų.P.—Sąjunginin
kų žvalgybos organai praneša, kad 
Maskva paliepė Rytų Vokietijos ko
munistų vadams nevykdyti savo anks
tyvesnio plano — gegužės 28 d. užimti 
Berlyną. Manoma, kad Sovietai nori 
išvengti didelės rizikos, nes tokį plana 
vykdant, kilusiu civiliniu karau tektų 
ir jiems patiems įsivelti su savo kari
nėmis pajėgomis, lygiai taip pat ir 
Vakarų daliniams. Sovietai pakeitė 
šio plano vykdymą po to, kai JAV 
aukštasis įgaliotinis Vokietijoje prane
šė, kad bet kuris judėjimas pažeisti 
JAV interesus bus pasitiktas su pasi
priešinimo akcija.

TRYS INDOKINIJOS 
VALSTYBES

SYDNĖJ (’S. D.T.—JAV, Angli
ja ir Australija nusprendė pripažinti 
tris naujas valstybes Indokinijoje: 
Vietnamo, Laos ir Cambodia. Šios 
trys valstybės Prancūzijos parlamento 
nutarimu šio menesio pradžioje pas
kelbtos nepriklausomomis, paliekant 
jas Prancūzijos sąjungoje.

NAUJA VATIKANO 
POLITIKA

ROMA. A.A.P — Pusiau oficialūs 
Vatikano sluogsniai numato didelį 
Vatikano politikos pakitimą del glau
desnio bendradarbiavimo tarp R. Ka
talikų Bažnyčios ir kitų nekatališkų 
Bažnyčių. Aukšto rango kanonų val
dininkas ruošia penkiomis kalbomis 
atitinkamą dokumentą, kuris bus pa
teiktas, svarbiausiai, anglosaksams ir 
kitų maišytų religijų kraštams. Tasai 
dokumentas,palengvins arba visai pa
naikins ankstyvesnius popiežių drau
dimus dėl bendradarbiavimo su neka
talikiškomis religijomis.

Žolynas davė sutartą ženklą — nuė
mė nuo lango kaktusą ir vakare moki
niai jau buvo pas jį. Jie atsinešė 
kažką, susuktą į lovos antklodę.

— Štai, ir spaustuvė, — juokėsi jie, 
išvyniodami šapirografą.

— Gerai, aš jį paslėpsiu, o dabar 
ištai kas — musu pulką iškelia: per 
arįi Vokietijos siena. Čia ateis mon
golai, Komunistai bijo, kad visuome
ne mūsą kariams neparodytų simpati
jų, nenori matyt ašarų, girdėti atsidu
simų todėl pulkas išeis labai anksti. 
Praneškit visiems draugams, kad atei
tų išlydėti. Penkiomis ryto tegul visi 
būna prie įgulos bažnyčios. Praneškit 
mergaitėms, kad 'susiieškotų gėlių. 
Nors visam pulkui tektų tik vienas 
.žiedas, jis žydės visų karių širdyse. 
Ta žiedą paduos visos, jaunuomenės 
rankos. Tas žiedas suvys, bet meilės 
ryšys tarp mūsų ir jų širdžių bus gy
vas visuomet.

Po vakarienės apie pulko iškėlimą 
jis pakuždėjo Vaišniui, bet tas jau ži
nojo.

— Sužinojau iš to paties karininko, 
kuris ir tau pranešė.

Žolynas papasakojo apie tai ir Ju
lijai. Kaip sužibo josios akys!

— Aš einu. Aš, geriau, nemiegosiu, 
kad tik nepramigčiau. Aš nuskinsiu 
.jiems visas gėles. Visas, visas nunešiu 
mieliems kareivėliams. O, jei aš galė
čiau ir savo širdį tarp gėlių žiedų pa
slėpti. Bet jie supras mano širdies 
plakimą iš mano rankų šilumos, kuri 
liks ant tų žiedų, kuriuos jiems paduo
siu. Juk ta meilė jiems — tai meilė 
visai Lietuvai.

— O jūs, ponas Norkaiti, eisit atsi
sveikinti ! ».

— Suprantama, jei tik galėsiu. 
Šiandien aš truputį negaluoju . . . 
Kažkas . . . nesveika. Man labiausiai 
rūpi, kad mūsų gimnazistai nepridirb- 
tų ten kokių kvailysčių. Ką su jais. 
O paskui suėmimai, dar gali gimna

VINCAS RAMONAS.

PULKO IŠLYDĖJIMAS
(Ištrauka iš naujai pertaisyta ir už-baigto romano “Dulkės raudoniam 

saulėleidy”.)
ziją uždaryti ... Ką tada reiktų dary
ti be vietos? Taip, taip, raukykites, 
nes dar nežinote, ką reiškia turėti šei
mą. Iš viso, pirmiausia — atsargu
mas.

— Atsargumas gerai, tik bijau, kad 
tas atsargumas nevirstų bailumu: 
bailumas gimdo niekšus.

— Argi čia didelis daiktas, ponas 
Vai.šuy, kad pulką iškelia. — Stebėjo
si Norkaitienė. — Juk ne mirti jie 
eina. Ir kas naudos tiems kareiviams, 
jeigu ten susirinks žioplių minia? 
Nesuprantu, kam čia tas jaudinimasis 
ir deklamacijos, lyg iš senos sentimen
talios poemos.

Ir Norkaitienė piktai pažvelgė į 
dukterį.

Žolynas nuėjo pas dėdę.
— Rytoj mūsų pulkas . . .
— Žinau, žinau, ponas Vaišnys sa

ke.
— Gal eisit, dėde!
— Gal?! Tu ką apie mane manai? I
Žolynas sumišo, o paskui liksmai 

nusišypsojo.
Sugrįžęs į savo kambarį, jis atsimi

nė šapirografą, pakištą po sofa. Ilgai 
svarstė, kur jį rytoj geriausia paslėp
ti. Jis atsiminė, kad čia yra didelis 
rūsys, ir nutarė, niekam nematant, ten 
nunešti.

Jis pabudo švintant ir tuoj šoko 
rengtis. Buvo girdėti, kad už sienos 
jau kosti Kubilius. Žolynas dar ne
buvo pabaigęs apsitaisyti, o Kubilius 
jau pabeldė į duris.

— Labas rytas. Jau laikas.
Kai juodu ėjo per kiemą, į langą 

kažkas pabeldė. Tuojau langas prasi
vėrė, ir juodu pamatė Juliją, apsi
siautusią raudonai margu chalatu.

— Atrakinkit duris. Mane užra
kino.

Žolynas tuojau nubėgo, bet durys į 
Nbrkaičių butą buvo irgi užrakintos.

— Lipkit, pro langą. Aš jums pa
dėsiu, — nusprendė Žolynas sugrįžęs.

— Bet mano drabužiai išnešti . . . 
— atsakė ji įnirtusi ir negalėdama su
laikyti ašarų.

Žolynas pažvelgė į Kubilių ir nusi
juokė, pats nežinodamas ko.

— Nenusiminkit, mes atsisveikinsim 
ir už jus, — suramino ją Kubilius.

Gatve eidami juodu tylėjo. Kubi
lius visą laiką buvo susimąstęs ir tik 
Vytauto gatvėje pasakė lyg pats sau:

Reikėtų prie namo prikalti para
šą: “Nelieskit, čia gyvena ramūs kur
miai. ’ ’

Vytauto gatvėj jau buvo pilna mok
sleivių. Jie vaikštinėjo šaligatviais, 
spietėsi į būrelius. Mergaitės, su ru
dens gėlėmis rankose. Kai kurie at
lapuose buvo išsimarginę Vyties kry
žius iš spilkučių ir adatų. Buvo ir 
darbininkų ir valdininkų. Visi nuo
lat žvalgėsi į kareivinių pusę.

Pasirodė keli milicininkai.
— Ko jūs čia susirinkot.! — griežtai 

paklausė vienas, priėjęs prie mergai
čių būrelio.

Mergaites pažvelgė į vieną kitą ir 
tylėjo.

— Pasitraukit nuo šaligatvių I
— Tai kur, ant stogų lipt 1
— Eikit namo. Geriau eikit, štai, į 

bažnyčią.
— Girdit“ Pati milicija mus varo 

į bažnyčią.
Milicininkas sumišo ir kažkur nu

slinko.
— Kuriems velniams čia tas gėles 

sunešėt! — jau pyko kitas milicinin
kas.

— Ne velniams. Kad velniams, tai 
būtume seniai jums atidavę.

— Dokumentus.
— Palik. Paskui ... — perspėjo 

draugas, kažką pašnibždėjo, ir abu 
nuskubėjo į kareivinių pusę.

— Dėmesio, atjoja! — sušuko su
jaudintas balsas minioj.

Minia valandėlę lyg apmirė. Stai
ga sujudo ir prie šaligatvių kraštų su
darė dvi nepraeinamas žmonių sienas. 
Raudonavo gėles toje sienoje. Mirgė
jo tautiški žiurstai ir sijonai. Vėjelis 
sklaidė šilkinius kaspinus.

Vieni stiepėsi ant pirštų, kiti, ne
drįsdami nužengti nuo šaligatvio, pa
silaikė, pakreipę galvas, pro žmonių 
sieną žiūrėjo į kareivinių pusę.

O ten jau buvo girdėti duslus dun
dėjimas ir pasagų tauškėjimas.

Raiteliai artėjo. Priešaky kartu su 
lietuvių karininkais jojo ir du raudo
narmiečių komandirai.

Koks kanopų taukšėjimas! Kaip 
gražiai, lyg nuostabiam šoky, lankstosi 
sausos arklių kojos, kaip žvilga riesti 
kaklai! Raiteliai gelsvai žalsvom uni
formom. Jie lyg nustebę žvalgosi į 
minią, jrj veidai rimti, tik vienas kitas 
nusišypsojo miniai.

— Valio Lietuvos kariai!
— Valio! — sušuko visa minia. I 

viršų pakilo rankos ir ssrybėlės. Ka
reivių rankos tvirčiau suėmė pava
džius, o arkliai suprunkštė ir sumosa
vo galvomis.

Iš minios išbėgo mergaitės ir raite
liams padavė gėles. Raitelių veidai 
nušvito. Vienas pabučiavo raudoną 
gėles žiedą ir pasilenkęs paglostė ark
lio kaklą.

— Lietuvos kariai! Atsiminkit: 
lietuviais esame mes gimę, lietuviais 
turime ir būt! — iškėlęs skrybėlę su
riko Kubilius.

Minia krūptelėjo.
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40 metų, trukęs karas tarp Lietu
vių Tautos ir Rusų imperijos caro 
dėl 1865 m. atimto lietuviško spau- 

. dos raidyno buvo baigtas 1904 m. 
gegužes mėn. didžiuliu lietuvių lai
mėjimu. Teisė spausdinti knygas ir 
laikraščius savuoju raidynu tapo 
atgauta. Caras, valdydamas šeštąją 
pasaulio ploto dalį, ir apie 200 milio- 
nų vergiškai klusnių gyventojų, nu
sileido 2 milionams lietuvių.

Tokios pergalės padrąsinta, Lietu
vių Tauta tuoj ėmė rikiuoti naujus 
reikalavimus. Įvairios lietuvių par
tijos savo spaudoje, brošiūrose arba 
atskiros Lietuvos vietoves tiesiog 
ėmė reikalauti Lietuvai autonomijos 
su demokratiškai išrinktu seimu 
įstatymams leisti ir su privaloma 
valstybine lietuvių kalba. Tačiau 
caro valdžia tų rėikalaviimų mažai 
tepaisė. Tiesa, 1905 m. spalio men. 
30/1'7 d. ji paskelbė laisvių mani
festą, kad joks įstatymas neturės 
galios, jei jo nepatvirtins visos im
perijos gyventojų išrinktas seimas, 
kitaip — Valstybės Dūma. Tuo 
bildu caras lyg ir atidavė savo vald
žios dalį gyventojų renkamam sei
mui, bet po kelių savaičių atskirose 
imperijos provincijose (Lenkijoj ir 
Suvalkų gubernijoje) buvo paskelb
ta karo būklė — susigriebta, kad 
duoti pažadai yra per dideli. Auto
nominių teisių reikalautojai buvo 
.apšaukti revoliucionieriais ir prieš 
juos pradėta žiauri kova.

Maždaug šiuo metu, 1891-95 m. 
buvęs “Varpo” redaktorius, .Jonas 
Kriaučiūnas dienraštyje “Vilniaus 
Žinios” paskelbė sumanymą su
šaukti Vilniuje Lietuvos atstovus 
pasitarimui. Tas sumanymas rado- 
dr. J. Basanavičiaus ir kt. pritarimą. 
Tik Basanavičius norėjo,- kad tas su- 
važiaviimas būtų daugiau skirtas 
mokslo reikalams ir padėtų pagrindą 
senai jau jo propogųojamai Lietu
vių Mokslo Draugijai. Dr. Basana
vičius ir kiti jo artimieji buvo net 
paruošę tam suvažiavimui atatinka
mus mokslo pranešimus. Tačiau ki
taip jį vaizdavosi platesnieji susi
pratusių lietuvių sluogsniai. ’Jie 
laukė, kad suvažiavimas duotų nu
rodymų ir patarimų, kaip reikia siek
ti tada jau išgarsintos Lietuvos 
autonomijos.

Lietuviams besirengiant važiuoti j 
Vilniaus Seimą, kaip tik buvo atšauk
ta minėtoji karo ukle ir 1905 m. 
gruodžio mėn. 2-4 d. Vilniaus mie
sto savivaldybės salėje susirinko per 
2000 lietuvių atstovų iš įvairių kra
što vietų. Jau pačioje pradžioje su
sidarę kai kurie nuomonių .skirtumai 
leido manyti Seimą būsiant karštu.

— Valio, valio, valio!
Keli kariai, paskui ir visas eskadro

nas pakėlė rankas prie kepurių.
O milicininkai, šen ir ten bėgioję, 

dabar stovėjo ties šaligatviais ir tik 
dairėsi į šalis.

— Sūneliai mūsų, kareivėliai . . . 
—•• dūsavo senute. — Kur dabar nu
bugdys jus . . .

— Dirstelkit į mūsų direktorių, — 
šnibždėjosi mergaitės.

Direktoriaus veidas buvo išbalęs, o 
akyse žibėjo ašaros.

—- O visi sakė — kairysis . . .
Mergaitės raitelius vis puošė
Ir raudonavo gėlės karių rankose, 

ant krūtinių ir už žirgų kamanų.
O minia stovėjo nejudėdama. Žmo

nes sekė kiekvieną kareivių judesį, 
žiūrėjo į kareivių veidus. Šyposojosi, 
matydami kareivių šypsnius, nuliūs
davo, pamatę nusiminusį veidą.

Jojo paskutinis eskadronas. Kari
ninkas laikė gėlę rankoj, bet balne sė
dėjo nuleidęs galvą ir tik glostė žirgo 
kaklą. Jauna mergaitė pribėgo prie 
jo ir padavė dar vieną gėlę. Karinin
kas sustabdė arklį, visas eskadronas 
stabtelėjo. Karininkas pasilenkė bal
ne, paėmė mergaitę už pažastų, pakėlė 
ir pabučiavo į veidą.

Kareiviai nusišypsojo, minia pradė
jo ploti, o mergaitė paraudusi, šypso
dama. spruko atgal ir pasislėpė už 
dra ūgių.

Paskutinės gėlės jau krito po žirgų 
kojomis. Paskutiniai raiteliai prajo
jo, ir minia šaligatviais patraukė pa- 

_ skui juos į miestą.
Visi skubėjo, vieni kitus aplenkda

mi, lyg pasiryžę nelikti čia ir vykti 
kartu su kareiviais.

Alg. KRUZAS.

45 metai Didžiajam Vilniaus Seimui
(IŠ DR. K. GRINIAUS PASAKOJIMU)

Žinomas lietuvių revoliucionierius 
Vincas Mickevičius — Kapsukas pri- 
guridė susirinkusius atstovus reika
lauti, kad būtų pakeista suvažiavimo 
darbotvarke, t.y„ kad pirmoj vietoj 
būtų išnagrinėta esamoji Lietuvos 
padėtis ir tik po to sektų Basanavi
čiaus siūlomi mokslo pranešimai. 
Tik po ilgų ginčų buvo sudarytas 
prezidiumas iš dr. J. Basanavičiaus, 
A. Bulotos, F. Bortkevičienės, kun. 
Pr. Bučio ir kt. Sekretoriatas iš E. 
Galvanausko, P. R'usecko, L. Giros 
ir kt. Čia pat reikėtų paminėti, kad 
šio ‘ suvažiavimo sekretoriatui teko 
labai svarbus vaidmuo. ■ Jis turėjo 
suredaguoti suvažiavimo nutarimus.

Triju Kryžių kalnas Vilniuje.
Dr. lt. Grinius yra pastebėjęs, kad' 
Didžiojo Vilniaus Seimo nutarimai 
yra panašūs į Čipčnų peticijų, pa
duotų 1905 m. Kauno gubernatoriui 
dar . prieš suvažiavimų. Spėjama, 
kad Čipčnų peticija buvo paruošta 
E. Galvanausko, kuris dalyvavęs ir 
Seimo nutarimų redagavime.

Kai M. Davainis —■ Silvestraitis 
išsitraukė savų moksliškų pranešimų 
apie senovės lietuvius ir pan., tai 
jis buvo pasitiktas atstovų niurnėji
mais ir nuo pranešimo turėjo atsi
sakyti. Visi reikalavo, kad suvažia
vimo darbų tvarka būtų pakeista ir 
kad pirmoj eilėj būtų svarstomi 
Lietuvos reikalai, o tik vėliau skai
tomi moksliški pranešimai. Seimui 
pasukus nauja kryptimi, ginčai 
truko kelias dienas ir buvo atlikti 
maždaug tokie nutarimai: (1) Lie
tuva turi gauti autonomijų su teise 
rinkti savo demokratini seimų, kuris

VISI PRISIDEDAM PRIE TAUTOS FONDO VAJAUS
Spausdiname specialų Vy riau

siojo Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto raštą, šiomis dienomis prisių
stą ALD Centro Valdytai svar
bią Tautos Fondo vajaus reikalu'. 
M l E L I LIET U V T A I I 
Vasario 16-toji mūsų mintis pakelia 

į didžiųjų, mūsų tautos'laimėjimų die
nas. Vasario 16-toji drauge primena 
mums tragingą mūsų tautos dabartį 
ir mūsų didžiųjų pareiga prarastąja 
laisvę tautai vėl iškovoti.

Per pastaruosius 5 metus įtempto
mis jėgomis darėme, ką galėjome, 
kad įvykiai uepakreiptų Lietuvos 
reikalo į blogąją pusę, kad Lie
tuvos byla būtų nuolat gyva. 
Nežiūrint kiek Lietuvai būtų pa
lanki tarptautinė padėtis, neturime 
užmiršti, kad tikrieji Lietuvos laisvi
nimo kovotojai esame mes patys ir kad 
mūsų pastangos turi ne mažėti, bet. vis 
labiau įsitempti. Lėšos-Lietuvos lais
vinimo veiklai yra pirmutinė jos veik
smingumo sąlyga. Veiklai reikalingus 
piniginius išteklius galime ii- privalo
mo mes patys sudaryti, Vienas svar
biųjų įsipareigojimų kenčiančiai jr žu
domai Tėvynei — tai mūsų piniginė 
parama Lietuvos laisvinimo kovai.

Gyvendami vargo ii- nežinios dienas 
DP stovyklose, tremtiniai vist.ik mokė
jo atsisakyti net būtiniausio ir pasto
viai dėjo našlaitės skatiką bendram 
mūsų reikalui. Tremtiniam aplei
džiant Vokietijų 'fautos Fondas ne
tenka žymios dalies artimų savo rėmė

leistų įstatymus, (2) netvarkingas 
Lietuvos miškų kirtimas, rusams gi
rininkams pabėgus, turi būtų pačių 
gyventojų sustabdytas ir sutvarky
tas, (3) turtingesnieji valstiečiai ne
turi išnaudoti beturčių, gyvenančių 
jų trobelėse, (4) jei caro valdžia 
nenorėtų duoti Lietuvai autonomi
jos, tai visi lietuviai privalo: nepil
dyti valdžios įsakymų, išvaryti ru
sus policininkus, mokytojus ir kt. 
tarnautojus, nemokėti caro valdžiai 
mokesčių, neduoti vyrų į kariuome
nę, nesinaudoti jokiais valdžios pa
tarnavimais ir t.t. Valsčiai turėtų 
demokratiniu būdu išsirinkti sau 
viršaičius, seniūnus, mokytojus, tei- 

sėjiis ir kt. pareigūnus, o lietuvių 
kalba vistse įstaigose ir viešose vie
tose. turėtų būti naudojama kaip 
oficiali šio autonominio krašto kalba.

Seimas atspausdino apie 50.000 
atsišaukimų, kurie neišpasakytu 
greitumu grįžusių atstovų buvo iš
platinti. Gyventojai nieko nelauk
dami pradėjo vykdyti Seimo nuta
rimus. Prasidėjo revoliucija, suki
limas prieš caro valdžių. Daug val
sčių Lietuvoje pasidarė lyg atskiros 
demokratinės respublikos su visų 
gyventoji! lygiu balsavimu išrinktais 
viršaičiais, mokytojais, policininkais 
ir kt. pareigūnais. ' Kai kurios to
kios respublikos, pav., Padovinio 
vlš., net 3 mėnesius buvo išlaikę sa
vo lietuviškų, demokratinę autono- 
mija’ir tvarkėsi visai savarankiškai. 
(Padovinio valse., Marijampolės 
apskr., Nepriklausomybės laikais 
buvo panaikintas ir išskirstytas tarp 

ju. Nežiūrint kraštutinio tau
pumo Tautos Fondo lėšos 
jau mažta. Lietuvos laisvini
mui vadovaujantieji organai jau 
skaitosi su pavojum, kad ištekliam 
mąžtant negales pilnai savo uždaviniu 
vykdyti ir darbui užsimoti taip, kaip 
reikalauja padėtis ir galimumai lei
džia. Dėl to politinei veiklai pinigi
nių išteklių patikrinimas darosi neati
dėliotinas. Tautos Fondo pajamos 
turi būti jmolatinės, kaip nuolatine 
yra pati laisvinimo kova.

Mes galime būti pastatyti prieš ne
numatytus įvykius ir staigius spren
dimus. Todėl Tautos Fonde, būtina 
turėti kad ir kukli lėšų atsarga, kad 
kritišku momentu lėšų trūkumas nesu
kliudytų būtiniansiųjų žygių. Mes 
turime būti pasirengę visiems even
tualumams.

Vasario 16-tosios metinės yra tradi
cinio Tanios Fondo aukų vajaus' die
na. Šiemet šis tradicinis laisvinimo 
aukų vajus turi būti kiek galint ener
gingiau pravestas, kad jaučiamai pa
pildytu mažėjančius Tautos Fondo 
išteklius.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto ii' Vykdomosios Tarybos 
vardu mes kreipiamės į Jus, Brangūs 
Lietuviai. Padarykite viską, kas yra 
Jūsų galioje, kad sitį metų Vasario 
16-tosios minėjimas kiek galint, pla
čiau būtų panaudotas Tautos Fondui 
paremti. Nuo Vasario 16-tosios aukų 
vajaus išdavų daug pareis ir Lietu

kitų valsčių.) Rusų tarnautojai ne
galėdami susivokti padėtyje subėgo 
j apskričių miestus, bfit išsigandę 
nesipriešino. Mat, tuo metu ir pa
čioje Rusijos širdyje vyko gyventojų 
bruzdėjimas dėl platesnių teisių. 
Tik numalšinusi Maskvos neramu
mus rusų valdžia atsigriebė ir pra
dėjo gaudyti Lietuvoj išrinktus pa
reigūnus, juos bausdama už savava
liškų valdžios pasisavinimų. Daug 
kam tada teko atsisėsti į kalėjimus, 
būti, ištremtam arba užsimokėti pini
gines baudas. Nubaudimai nebuvę 
labai skaudūs. Kai kas mano, kad 
1905 m. Didžiojo Vilniaus Seimo 
sukelta revoliucija buvusi rimtesnė 
už 1863 m. sukilimų, vadinamų, lenk
mečiu, nes lietuviai parodę daug di
desnį tautinį susipratimų, vieningu
mą ii1, palyginamai, mažai nukentė
ję nuo caro valdžios už sukilimo ren
gimų. Mat šiam sukilimui buvęs 
parinktas tinkamas laikas, kada Ru
sijos imperijoj plačiai ėjo bangos 
įvairių neramumų ir caro jėgos buvo 
išbarstytos. SupĮrantama'. kad ne
suorganizavus jokių apsaugos dali
nių, jokios militarinės jėgos, galin
čios bent kiek pasipriešint caro val
džiai, sukilimas negalėjo pilnai 
save pateisint. Nors iš kito taško 
žiūrint, jei tokie daliniai ir būtų 
buvę suorganizuoti, vargu ar tada 
būtų pajėgę ką nors efektyvaus pa
siekti. Galbūt, būtų tik pakenkę 
vėliau teisiamiems sukilėliams.

Tačiau bandymas patiems valdytis 
pavyko. Žmonės parode, kad gali 
patys be maskolių ir svetimųjų ap
sieiti. Tai buvo lyg ir generalinė 
repeticija besiruošiant tikrąjai Ne
priklausom vbei, paskelbtai tik po 13 
metų — 1918.1,1.16. Šitas 1905 m. 
suvažiavimas ir svarbieji jo dalyviai 
tikrai verti mūsų pagarbos ir pami
nėjimo. -lie savo dideliu atsidavimu 
Lietuvos gerovei, savo stebėtinu 
ateities nujautimu 1905 m. pradėjo 
statyti tiltus į Nepriklaušomų. Lie
tuva, jau tada sukurdami vieną 
aukščiausių visai Tautai demokrati
nę valdžių, kurios beveik visa Lie
tuva kurį laiką klausė. Todėl tas 
suvažiavimas ir buvo paskiau pava
dintas Didžiuoju Vilniaus Seimu ir 
įrašytas į Lietuvos istorijų. Anais 
.1.905-7 m. lietuviai tautiškai ir poli
tiškai buvo dar mažai susipratę, in
teligentų kadrai nežymūs, spauda ir 
ryšis —■ neišsivystę, bet vis dėlto, jie 
sugebėjo didelius nutarimus pas
kelbti, dar daugiau, ir juos įvykdyti. 
Vilniaus Didžiojo Seimo 45 metų su
kaktis tegul tad būna stiprus pasi
beldimas į mūsų galvosenų, širdis ir 
darbus. Reikia konkrečių planų ir 
drąsaus žygio, nes Lietuva dabar, 
kaip ir tada, šaukia pagalbos.

vos laisvinimo artimiasių darbų pla
tesni ar siauresni galimumai. Todėl 
šiam aukų vajui tinkamai pravesti 
nuoširdžiai Jus prašome nepasigailėti 
nei triūso, nei širdies.
Pfullingenas, 1950.1.23.

iH. Krupavičius
VLIK-’o ir VYKD. TAR PIRMI

NINKAS.
Prof. J. Kaminskas

F1N. TARNYBOS ir TAFTOS 
FONDO VALDYTOJAS, a.i.

------ ♦-------
ALD Centro Valdyba paskutiniame 

savo posėdyje nutarė pravesti Tautos 
Fondo vajų Australijos lietuvių ben
druomenėje ligi š.m. balandžio 15 d. 
Visi ALD Skyriai prašomi šį vajų 
pravesti galimai artimiausiu laiku, pa
gal savo nuožiūrą ir pagal turimas 
sąlygas pasirinkdami ne tik etatą, bet 
ir būdą, kaip tą vajų įvykdyti. Atski
ri raštai šiuo reikalu Skyriams nebus 
siunčiami. Tautos Fondą organizuo
tai prašomi paremti ir tie tautiečiai, 
kurie savo gyvenamose vietovėse ALD 
Skyriaus ar Grupės bei kitokios lietu
viškos organizacijos neturi; čia kvie
čiami talkon veiklesnieji vietos lietu
viai, kurie savo darbovietėje ar gyve
namoje vietovėje imtųsi iniciatyvos 
pravesti bet kurią nustatytą dieną 
Tautos Fondo vajų. Visos aukos per
siunčiamos ALD Centro Valdybai (5 
Hampden St., Hurlstone Park, Syd
ney) nevėliau š.m. balandžio 15 d.

ALD Centro Valdyba.
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Psi. 4
Elė Jurašienė.

KANKINYS
Kažkur ten . . . kur Juodosios jūros 

bangos plakasi į vergų prakaitu per
sisunkusius krantus, kur aidi gūdūs 
dejavimai, širdį draskų šauksmai ir 
klaikios raudos — prie vieno daugelio, 
aprūkusių, geležim kaustytų langų 
stovėjo gyvas lavonas . . . Vaško spal
vos oda dengė griaučius . . . Kad tai 
nebuvo iš anapus atsikėlęs numirėlis— 
liudijo didelės, pernelyg didelės, mė
lynos akys, skausmingai, bado karščiu 
degančiu žvilgsniu žvelgiančios į mer
dinčią ant palangės peteliškę. Aki
mirkai jo veidas lyg pasikeitė, nors ir 
neįgavo spalvos, bet kažkokia pergyve
nimo gama suvirpino iškankintą sielą 
ir mažas pragiedrulis nušvietė apte
musią kaktą.

Tiek dienų ir naktų bado mirčiai 
pasmerktas, jis glūdi čia prie to aprū
kusio lango, trokšdamas išvysti ką 
nors gyvą krutantį . Ir, štai, toji 
peteliške, lyg atspėdama jo troškimą, 
nutūpė čia baigti savo aštuoudienį gy
venimą. Jis norėjo tą gyvą dar pada
rėlį paimti į rankas, pajusti jos plaz
dėjimą, bet bijojo, kad sutrupins jo 
gyvenimą ir liks vėl vienas merdėti 
čia. Ne, liesti negalima ...

Priglaudo pageltusią kaktą prie lan
go rėmo, nuleipusios rankos nusviro 
žemyn, kojos virpėjo, negalėdamos iš
laikyti išbadėjusio kūno, gerklę smau
gė užgniaužta tramdoma rauda, ausy
se skambėjo brangūs—tėvynės ilgesio 
iškankintai širdžiai — žodžiai: “Leis
kit į tėvynę, leiskit pas savus ...”

Ten . . . prieš' mirštant bent — ap-

AUSTRALIJA — GERIAUSIAS 
KLIJENTAS

LONDONAS. A.A.P. — Anglijos 
auto ir komercinių mašinų rinkoje 
1949 m. geriausias klijentas buvo Aus
tralija. Tais metais Anglija iš viso 
eksportavo įvairių mašinų ar jų dalių 
už £173.440.535, gi Australija tų ma
šinų pirko už £32.954.1.19.

Prancūzija streiku maišatyje
PARYŽIUS. D.T.—Šimtai poliein- 

kų saugo Prancūzijos karo pramones 
fabrikus, komunistams paskelbus 
streikus, siekiančius sulaikyti ginklų 
gabenimą Tndokinijos karo reikalams. 
Bresto, L’Oriento, Šerburgo ir Tulono 
ginklų fabrikuose streikuoja 30.000 
darbininkų. Marselio uosto darbinin
kai atsisakė pakrauti keturis laivus, 
gabenančius kareivius ir ginklus Indo- 
kinijos frontam Streikai vykdomi ir 
kitose karinio bei ekonominio gyveni
mo srityse. Šie streikai laikomi pasi
ruošimu visuotinam streikui, kai po 
kelių savaičių į Prancūzijos uostus bus 
atplukdyti pirmieji laivai su JAV 
ginklais Vakarų Europos gynybai. 

kabinti tėvynės vieškelio smutkelio 
kojąs, sudžiūvusion krūtinėn įkvėpti 
gaivaus gimtinės oro, suvilgyti žemę 
motinėlę skausmingom kankinio aša
rom. O, ašaros, ašaros I Jų širdis 
sklidina. Jei jos prasiveržtų — upe
liais patvintų . . . Bet ne viena nedrį
sta nubyrėti čia manoji . . .

Nelaimes draugė nuo palangės su
plazdeno sparneliais, suvirpėjo visu 
savo mažu kūneliu. Sudžiūvęs kūnas, 
atsišliejęs palangės, išsitiesė. /Ikys iš
gąstingai žvelgė į plazdančią, sutrū
kusios lūpos sušnabždo:

— Štai, mirštame abu ... ir aš ir. 
tu . . . Bet, palauk, nemirkime dar . . . 
Pakelk dar sparnelius, suplazdenki, 
pakilki ir sušvytčki savo vaivoryk- 
štiučm spalvom. Aš dar nebaigiau 
minties. Noriu ją čia žemėj palikti iš
tisą — nenutrūkusią . . . Tegul ji pa
kimba ant šito voratinklio, apsiraizgo 
ant geležinių lango grotų, nutysta že
myn ten . . . ant sukrešusio kraujo 
plutos, tepagimdo iš jos galingą garsą, 
šaukiantį keršto į dangų, nuo kurio 
tesudrebie dausų angos, teprikelie 
miegančias dangaus galybes, kurios 
turi sunaikinti tamsų apgaubusią že
mę, sutramdyti juodąją jėgą, įsigalė
jusią pasauly ... .

— Palauk, nemirkime dar. Leisk 
dar paklausyti didingos visatos sim
fonijos, kuri lygiai didingai aidi nū
nai, kaip ir prieš eonus. Ten ir po 
mūsų niekas nepakitęs. Saulė lygiai 
kaip dabar grims jūron vakare ir ana
pus kalno, savo spindulių ragais gąs
dindama rūkus, — kils rytą. Tik dar 
vienos motulės graudi" rauda virpins 
eterį, kils dangop ir sustings Visagalio 
sosto papėdėje ... . Kas žino, gal ji bus 
ta paskutinioji, kuri turi pasiekti Di

Lietuviu tautodailės meno skyrius tarptautinėje parodoje Canberroje,

džiosios Galybės pėdą . . . Tada, ga
lingas žvilgsnis kris ten, kur Juodo
sios jūros bangos plauna sukrešusio 
kraujo krantus, galinga ranka nublokš 
tamsą gaivalingon jūron ir didis bal
sas tars antru kart: ‘ ‘ Tebūnie švie
sa . . .”

Mėlynos, dideles, pernelyg didelės 
akys ieškojo mažo taškučio dangaus, 
šviečiančio per aukšto mūro nuolaužą. 
Tos dideles mėlynos, bado karščiu de
gančios akys godžiai įsisiurbė į tą mė
lynės kąsneliį. Jis darėsi vis didesnis 
. . . jis darėsi milžiniškas, jis darėsi 
akim neaprėpiamas . . . Bet, kas tai T 
O grožybe! Toji spinduliuojanti bū
tybe — tai Jis, tai Jis. “ Kristau” — 
sušnabždo sudžiūvusios lūpos, keliai 
pagarbiai sulinko .. . Kristau, Išgany
tojau I . . .

— O Tu, kuris klūpai Spinduliuo
jančiojo papėdėje su smuiku rankose 
— kas Tu!

—■ Aš dainius, pagimdęs žodžius, 
dėl kurių tu miršti . . .

Kažkas palangėje, susmuko . . . Pe
teliškė suplazdeno sparneliais, suvirpo 
visu savo mažu kūneliu ir vienutėj už
viešpatavo tyla. Tik didingoji visatos 
simfonija aidėjo, kaip vakar, kaip 
prieš metus, kaip prieš eonus . . .

★
“Atsiskyrė . . . atsiskyrė . . . atsi- 

kyre” — šlamėjo kitą rytą iš lūpų i 
lupas klaiki žinia. Likusių kankinių 
veidai dar labiau apsiblausė, tramdo
mos raudos plėšė krūtįnes. Sudžiūvu
sios lūpos šnabždėjo: “Tebūnie Tau 
lengva nesvetingoji žeme. Tu vienin
telis išdrįsai Vasario Šešioliktąją už
traukti: “Lietuva Tėvyne Mūsų” . . . 
ir už tai mirei, kaip vienas Himno 
didvyrių” . . .

MŪSŲ PASTOGĖ, 1950m. vasario 15d.

DEL STRAIPSNIO "ĮSIPA
REIGOJIMO STOKA AR 
NEADAIRLTMAS"

Perskaičius “Mūsų Pastogės” Nr. 
54 tilpusį straipsnelį “Įsipareigojimo 
stoka ar neapdairumas” man, kaip or
ganizacinio Cauberros lietuvių komi
teto nariui, kyla abejonių dėl minėto 
straipsnio objektyvios, iš Cauberros 
lietuvių sąlygų išeinančios tiesos.

Gerb. straipsnio autoriai kaip pa
vyzdžius pateikė latvių ir estų tauto
dailės skyrius, o apie savą jį — lietuvi
šką pasisako, kaip apie neturtingą ir 
neskoningai įrengtą, pro kurį žiūro
vas praeidavęs be dėmesio.

Del skonio nesiginčyjama, — sako 
lotynų priežodis, bet manau būsiu at
spėjęs eksponatų išdėstytojo mintį, sa
kydamas, kad jis (II. Šalkauskas) ne
norėjo savojo skyriaus perkrauti ir 
tuo patenkinti pigaus žiūrovo pirkli
škų nuotaikų, o antra vertus, II. Šal
kauskas stengėsi atrinkti tik mūsų 
tautodailės būdingus darbus. To ne
darė nė estai, nė iš Adelaidės pakvies
tas latvių dailininkas. Jų tautodailės 
skyriuose buvo galima rasti grynai 
amatininkiškų, nieko bendro su tų 
tautų tautodaile neturinčių darbų.

Sugestija suorganizuoti nuolatinę— 
kilojamą, tautodailės darbų rinkinį, 
mano manymu, išeina iš Canberroje 
gyvenančių lietinių kompetencijos ri
bų ir šios iniciatyvos turėtų imtis mū
sų centrai.

Antras, jau kiek sarkastiškas, gerb. 
autorių klausimas del Canberroje gy
venančių lietuviu org. komiteto neži
nojimo apie mūsų menininkų buvimą 
Australijoje. Šia proga galiu pasa
kyti kad komitetas žinojo, bet . . . 
Apytikriai 3 mėnesius prieš koncertą 
ir parodą ALD Canberroje Sk. V-ba 
sušaukė visų Canberroje gyvenančių 
lietuvių susirinkimą, kurio vietą ir 
datą pranešant, buvo pasakyta, kad 
bus apspręsta keletas lietuvių presti
žą liečiančių klausimų. Iš 100 eanbe- 
riškiųi susirinkimai! atsilankė vos 20. 
Bandymai suorganizuoti taut, šokių 
grupę nuėjo niekais, o su rengėjų no
rais teko skaitytis. Reikėjo sekėjus 
kviesti iš Sydnėjaus ir tuo pamiršti 

.mūsų profesionalus, nes rengėjai ne
sutiko jų kviesti ir, pagaliau, tie, ku
rie buvo kviesti, net į kvietimus neat
sakė.

šiuo nenorima kaltinti gerb. straip
snio autorių, jei jie trupučiuką “Mar
ginių” krautuvės vedėjų akimis pa
žiūrėjo į tautodailės parodą ir ramia 
sąžine org. komitetui leido “pamir
šti” mūsų profesionalų buvimą Aus
tralijoj. Ne. Jie tik nežinojo, ko no
rėjo parodos organizavimą pasiėmęs 
žmogus, ko norėjo koncerto rengėjai 
ir kaip toli siekia (pagal Pulgį An- 
driušį tariant) išmoningumas daugu
mos pasyvių Canberroje gyvenančių 
tautiečių. Ant Aidas.

The Spirit of Lithuanian Independence
(16/2/18—16/2/50) 

By Professor C. A. Manning. ■
Lithuania regained her indepen

dence after World War 1. Yet that 
day of liberation was not the begin
ning of the history of an independent 
Lithuania. It did not mark the ap
pearance of the Lithuanian people 
ou the stage of history. That had 
taken place centuries ago, long be
fore the arrival of Christianity in 
the area of the. Baltic Sea.

The Lithuanians had established a 
powerful and independent state in 
Europe during the Middle Ages. They 
were able to check the German drive 
to the East for centuries. They pro
tected J'.urope against the Mongols 
and the Tatars. They furnished a 
power and a government behind 
which the Eastern Slavs could live in 
peace and safety with a freedom that 
was unknown in Muscovite Russia. 
They blessed their subjects with more 
human freedom than in tire neighbor
ing countries. They encouraged edu
cation and toleration, and they played 
their part in the general development 
of European civilisation.

Finally their country was over
whelmed by superior numbers and 
lost its independence. Nevertheless, 
the spirit of the people did not die 
and, since 1794, there has never been

a single generation of Lithuanians 
that did not take up arms in a des
perate effort to recover their lost 
liberty.

In 1918 the Lithuanians achieved 
their goal and once again their 
country was free. It played its part 
in the League of Nations, ft worked 
for the well-being of its citizens anti 
the progress that was made during j 
twenty-two years was remarkably and 
gratifying to all progressive people. 
The way seemed open for the nation 
to move modestly and steadily on the 
path of progress along with the other 
peoples of Europe and the world.

Then came the catastrophe. In 
World War II, Lithuania was ravaged 
by the totalitarian forces of the right 
and of the left, by Nazi Germany and 
the Soviet Union. With the end of 
the war, the country was left to the 
tender mercies of the Communist ag
gressors. Under the iron heel of 
Communist despotism, her popula
tion is being decimated, her citizens 
are being deported and executed, and 
total annihilation menaces the entire 
nation.

The situation is a disgrace to 
Christendom. It is a black spot oii 
the conscience of humanity and makes

a travesty of those principles which 
the democratic countries entered the 
war to vindicate. The world must 
heed the prayers of Lithuania and 
they can do it only if they understand 
the past of the country, the story of 
the Lithuanian people as it is—and 
cease to think of it through the 
garbled version of history as inter
preted by the neighbours, enemies 
and oppressors of the courageous 
Lithuanians. ;.

The people of Lithuania, on their 
creditable and long historic record of 
progress, humaneness and tolerance, 
do not deserve their present treat
ment. Champions of freedom, they 
are entitled to regain their liberty 
and their rightful place in the happy 
family of sovereign nations.

ATVEŽK IS MASKVOS DOVANĄ
LONDONAS. S.M.H.— Kaip pra

neša “Daily Express” Berlyno kores
pondentas, komunistinė Rytų Vokieti
jos vyriausybė, Maskvai paliepus, nu
tarė atgaivinti naują Gestapo — val
stybės saugumo ministeriją, kuriai su
teikiama neribota galia suimti ir kal
tinti. Tokia ministerija įsteigta po to, 
kai vidaus reikalų ministeris dr. K. 
Steinhof’as grįžo iš Maskvos. ' Naujo
jo Rytų Vokietijos Gestapo vyriausias 
vadovas bus pulkininkas Paulius 
Markgrafas, pasižymėjęs Stalingrado 
mūšio dalyvis, kurį laiką buvęs So
vietų nelaisvėje ir ten atitinkamai 
perauklėtas.

KANADOS—JAV MANEVRAI
NEW YORKAS. A.A.P.—Jungti

nės JAV ir Kanados žemės bei oro pa
jėgos vasario 13 d. pradėjo didžiulius 
manevrus sub-antarktinėje srityje. 
Manevrų uždavinys yra patikrinti 
abiejų kraštų apsigynimo galimybes 
tuo atveju, jei antarktinę sritį užpultų 
Sovietų Rusija.

LONDONAS. A.A.P.—Britų .teis
mas pradėjo svarstyti mokslininko dr. 
Fuchs’o, Sovietų šnipo, bylą. Proku
roras pranešė, kad Fuell’as prisipaži
no teikęs Sovietų Rusijai atominės 
bombos paslaptis; nuo 1932 m. jis yra 
komunistų partijos narys ir apmoka
mas žinių šaltinis svetimos valstybes 
naudai. Fuchs’o perduotos žinios turi 
milžiniškos vertės priešo pajėgumui. 
Prokuroras perskaitė Fuchs’o prisipa
žinimo raštą, kuriame jis pasisako tu
rįs visišką pasitikėjimą Sovietų poli
tika ir nevengęs teikti Sovietams visų 
informacijų, kokių jis lik beturėjo.

PABĖGO DU M1NISTELIIAI
LONDONAS. A.A.P—Rytų Vokie

tijos policija apsupo užsienio reikalų 
ir užsienio prekybos ministerijas ir 
suėmė 13 tų ministerijų vyresnio ran
go valdininkų, apkaltindama juos' 
“per dideliu draugiškumu Vaka
rams.” Į Vakarų Berlyną atbėgo’ 
Saksonijos-Anhalto finansų ministeris 
dr. H. Kuniseh’as ir Brandenburgo 
darbo ministeris F. Schwob’as.
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imiHMM utebaitoe CELEBRATING THE DAY OF INDEPENDANCE
Among the younger modern poets 

a foremost place must be given to the 
symbolist Bernardas Brazdžionis 
(born in 1907), the heroic creator of 
majestic cosmic images, prophetic 
psalms, and patriotic elegies. Besides 
him ifiention must be made ol the 
poet Jonas Aleksa ndriskis-Aist is (born 
in 1904), who has a wonderful talent 
for portraying the melancholy of the 
subtle scenery and the gentleness of 
the fields and meadows of Lithuania 
as well as expressing kindly individual 
emotions, and of Antanas Miškinis 
(born in 1905), a representative of 
refined patriotic lyrics that touch the 
very heart of the nation. But the list 
of modern Lithuanian poets would 
not be complete if we did not men
tion Stasys Santvaras, Kazys Inciura, 
S. Neris, Benys Rinktinas, II. Radaus
kas, VI. Prosciunaite, Kazys Bradunas, 
and others, who have grown up in the 
shadow of a mature nation and en
tered the road of independent work 
with vigorous talent.

Separate mention must lx: made of. Tjie members of Lithuanian community in Sydney, 1937, celebrating the 16th February — the day of 
Jurgis Baltrušaitis (1873-1944) who Lithuanian Independance.
started writing in Russian and gained!___________ ■ _________________
world renown with his symbolic lyrics, other forms of Lithuanian literature 
Shortly before his death he wrote four was also wonderful during the period 
books of poetry in Lithuanian. His of inedependent life in Lithuania, 
poetry is marked by a splendid inter-Į The writer Putinas already referred 
pretation of the deep mystic relation | to wrote a psychological novel “Al- 
oetween man on the one hand and toriu Eescly” (“In the Shadow of Al- 
nature and the universe on the other į tars”), thus giving the modern Lithu- 
hand as well as by a -wonderfully anian novel a model start. From 1930 
subtle musical harmony. Although!onward a considerable number of 
he spent much of his life in foreign 1 works of original, polite literature 
countries and was strongly affected by used to appear in the book market 
the culture of both the East and the every year, not to mention the many 
West, he preserved peculiar Lithuan literary productions printed in liter- 
ian features and a typically Lithuan- ary and cultural periodicals. Short 
ian spirit, ipibibed in his native couii stories and tales, mostly rather perfect 
try and so notablein the poetry of in form, enjoyed great popularity, but 
today. His stanzas and books like novels were also 
those of the contemporary poets throb ‘ 
with the Lithuanian spirit and an in
dependent, original attitude, grown 
out of the melancholy of his native 
coin try, and an infinite longing. They 
are he voices of Lithuanian hearts, 
but in the meantime speak for all 
other civilised people as well. It may 
be offered as a confident suggestion 
that modern Lithuanian lyric poetry

• may be given a place beside the 
poetry of great nations and even en
rich universal literature through its 
original form and spirit.

But the growth and flourishing of

numerously repres- 
quite a wealth of 
portrayers: Jurgis 
Vaičiulaitis, Juozas 
Paukstelis, Vincas 
Zobarskas, Stasius 

Budavas, Nele* Mazalaite, Jurgis Jan
kus, Vytautas Tamulaitis, and a whole 
number of older and younger writers 
of polite literature.

Just as symbolism dominates poetry, 
so impressionism, neorealism, and 
ncoromanticism are rather prepon
derant in fiction.

I’he drama follows closely behind 
poetry and fiction. The repertory of

ented . Wc have 
story-tellers and 
Savickis, Antanas 
Grusas, Juozas 
Ramonas, Stepas

the Lithuanian drama theatre need-ianian creative genius to manifest it- 
ing a considerable number of dram- self and thrive successfully. The 
atic plays, many authors tried their I Lithuanian nation has always been 
pen at them. The most productive rich in creative powers, but the draw
writer of dramas is Petras Vaičiūnas I back is that for a long period of time 
who devotes himself to the sound,1 the Lithuanian community consisted 

mostly of country people, for whom 
more complicated compositions were 
hardly accessible.. Maybe this was the 
reason why great Lithuanian writers 
like the romanticist Adomas Micke
vičius, the essayist O. Milašius, and 
the great symbolist Jurgis Baltrušaitis 
went to live or spent long years abroad 
and presented the nations that had 
given them a home with rich literary 
gifts. And how many talented writers 
of Lithuanian extraction have not 
been traced yet? For the Germans 
Sudermann and Imanucl Kant, the 
Poles Krashcvsky and Syrakomla, and 
the Russian Dostojevskį were of no 
other than Lithuanian descent.

Today the Lithuanian nation is 
sufficiently mature to step forward 
and to say a word of its own. Let us 
approve of the opinion of the world
wise poet Jurgis Baltrušaitis: “The 
creative spirit of our nation may en
rich the spiritual treasury of mankind, 
because it has acquired a distinct mis
sion of its own in the course of ages.”

creative powers of the nation and the 
morally strong village. Besides him 
Binkis distinguishes himself in this 
field of literature, but the most vigor
ous of all must be considered Balys 
Sruoga. In his plays “Milžino patin
ame”, “Radvila Perkūnas”, “Baisioji 
naktis”, "Leonas Sapicha”, “Apyauš
rio dalia", “Pavasario giesme” (“The 
Giant’s Shade”, “Radvila Perkūnas”, 
"The Terrible Night”, “Leonas Sa
picha”, “The Luck of Apyaušris”, 
“Spring Hymn”), and others prove 
Sruoga to be a splendid weaver of 
both the comic and the tragic, and a 
unique portrayer of live people, seen 
in a changing world against the back
ground of history and tinted with 
lively realistic colours. The lyric as
pect of his dramas makes them diffi
cult to’perform on the stage, but their 
literary value is extraordinarily great.

Concluding this brief survey of 
Lithuanian literature it must be said 
that only independent life furnished 
the necessary conditions for the lithu-

Christmas that year was a sad one 
in Lithuania. Faces of many of our 
friends and loved ones were no longer 
to be seen. Many had been carried- 
away by the NKVD (Soviet political I 
police—abbreviation of “Peoples’ I 
Commissariat of Internal Affairs”) in 
the first days of the Soviet occupation. 
As for me, the majority of my rela
tives and close friends had already 
disappeared. Waves of arrests still 
continued. Almost every day and 
night brought news of the further 
disappearance of others.

On that bleak Christmas Eve one 
of my few remaining friends came to 
sec me an insisted that I walk with 
him to the railroad station for a glass 
of beer. 1 was filled with a curious 
sense of foreboding and did not wish 
to go. But finally 1 agreed and we set 
out. We were already nearing the 
station when a shadowy figure 
emerged from the bushes and stood 
across our path. We observed that 
still another man was standing at 
some distance. A car was parked be
hind the bushes. The unknown man 
asked me in a low voice:

"You are Colonel Petruitis”
“Yes.”
"You arc under arrest. Get into 

the car.”
It was in this manner that I fell 

into the hands of the Soviet Secret 
Police. This was the prelude to long 
months of imprisonment, suffering 
and exile.

• In the car I found two more stran
gers. 1 was searched at once, but 
since they found I carried no arms, 
we started almost immediately. Wc 
drove in the direction of Kaunas, go
ing by way of Alytus. We passed 
right by my home. My captors would 
not grant my request that I be al
lowed to stop and say good-bye to my 
family. Wc .continued on our way 
without stopping.

Col. Jonas Petruitis

INTO THE HANDS OF THE NKVD
At Rozalimas, a peaceful and fruit

ful village In the county of Panevezys, 
Lithuania, was born Jonas Petruitis, 
in the year 1890. He received his 
earliest education- in the primary 
school of Radviliskls, then was trans
ferred to the Saule Seminary in 
Kaunas and later graduated from the 
sixth class of the Gymnasium at 
Li bau, Latvia

From his earliest schooldays he out
shone all his comrades in his ardor 
for Lithuanian freedom and his sin
cere religious beliefs. In 1911, Jonas 
was called to military duty under the 
Czarist regime and was transported 
to the Caucasus where he served as 
a private In a regiment stationed on 
the Persian border. During this, per
iod there was an uprising in Persia 
and his regiment was sent there to 
crush the movement. I-ater Jonas 
was sent to the officers training school 
at Tiflis, Georgia, where he gradu
ated and attained his first lieutenancy 
in the summer of 1914.

During the first World War Jonas 
participated in various battles on the 
Russian front, and for his bravery 
and alertness was promoted to the 
rank of Captain.

During the Russian Revolution in 
1917, Jonas organised a battalion com
prised of Lithuanians who were serv
ing in the Russian Army and he re
mained Its leader until the battalion 
was demobilised.

Notwithstanding all obstacles, Jonas 
survived the stormy Bolshevik Revo
lution, and found his way back to his 
beloved Lithuania in 1918. He learned 
that Lithuania had proclaimed herself 
independent since February, 1918, and 
Jonas immediately gave all his energy 
to the work of defense. With a nuc
leus of men whom ho gathered from 
the region of his birthplace, he began 
the organisation of the Lithuanian 
Army.

From the beginning of 1919 to the 
end of 1920 Jonas and his faithful ad
herents participated In all the most 
important battles for Lithuanian 
liberty. Especially did he distinguish 
himself in the war against the Ber- 
montists at the battle of Radviliskls 
(Autumn of 1919) and In the war 
against the Poles at the battle of 
Giedraičiai (Autumn of 1920).

While lighting against the on
slaughts of the Bolsheviks, he was 
taken prisoner in 1919. but managed 
to escape and return to rally on his 
still struggling battalion.

In 1921 Jonas was promoted to the 
rank of Colonel and until 1927 he led 
the Second Infantry Division and even 
for a time assumed the duties of 
Commander of this division in 
Kaunas.

Towards the end of 1927 Jonas was 
discharged as an army reserve and 
settled down as a farmer in Alytus 
on the beautiful forest-clad banks of 
the Nemunas river. There he cult!-' 
vated a modest farm and wrote his 
memoirs, four volumes of which were 
published before the beginning of 
World War II.

Colonel Jonas Petruitis was char
acterised by his straight-forward 
manners and a very sensitive nature. 
He was of medium stature though 
very strong physique. His features 
were classic and his hair flaxen blond. 
His eyebrows were bushy, almost 
white, and underneath shone eyes of 
beautiful grey-blue. lie was a figure 
unique and not easily forgotten.

The present war found him strand
ed at Alytus. The thread of his life 
can be followed from this point in his 
poignant memoirs. It is barely seven 
years that news of (jis death in 
Lithuania filtered through, and 
numerous Lithuanian newspapers an
nounced the end of a noble Lithu
anian patriot’s life.

Cross-Examination and Torture.
I had heard many stories of the 

treatment prisoners obtain at the 
hands of the NKVD. It was said that 
there was only one verdict, “Guilty,"

when the prisoners were tried, and 
that the red executioners use all 
means in their power to extract “con
fessions,” even the most brutal 
methods of torture. All this and

much more I found to be true during 
the cross-examinations I underwent, 
which to me were a nightmare worse 
than any I had ever imagined.

During the long period I was im
prisoned 1 was cross-examined on 
several occasions by NKVD officials. 
There was not even the pretense of a 
fair trial. I was never informed of 
my crime, yet I was expected to "con
fess” my guilt. My body still bears 
the scars of the tortures 1 underwent.

Ihe first cross-examination took 
place after I had been confined to the 
Kaunas prison for several days. The 
procedure was not complicated. Com
missar Dunkov asked me if I would 
confess. When I replied that I would 
not know what to say, he replied that 
he also did not know, but that I 
would have to speak in any case. 
After this the Commissar left the 
room.

One of the two men left by Com
missar Dunkov in that room came up 
to me and said, smiling horribly: "We 
will teach you to speak, you s— of a 
b—. Take off your coat and sit down 
on that chair. Bring your legs to
gether and place your hands on your 
knees.” I obeyed, whereupon the man 
seized my wrists and handcuffed them. 
He ordered the second man to bring 
him a rubber blackjack and pro
ceeded to beat me with it. The pain 
of the blows was overpowering. I fell 
to the ground. Stars of many colours 
swam before my eyes. The pain 
seemed to reach the ver)- marrow of 
my bones; I thought my head would 
split and that my intestines would 
burst wide open. I was almost un
conscious when I fell from my seat, 
but I fell that the rain of blows still 
continued. The first man beat me 
while the second contented himself 
with cursing me in the vilest oaths 
imaginable and kicking me viciously.

(To be continued.)
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illOSU PASTOGE
NEPRIKLAUSOMYBĖS
MINĖJIMAS SYDNĖJUJE

Minėjimas įvyksta vasario 18 d., 
šeštadieni ir pradedamas 3 vai. p.p. 
pamaldomis St. Francis bažnyčioje, 
Albion St., netoli Centr. Stoties. Po 
pamaldų 4,30 vai. Adyar Hali salėje, 
Bligh St., City, ruošiamas minėjimo 
aktas sti paskaita ir menine dalimi. 
Kitą dieną, sekmadienį, laikomos pa-

LIETUVIŠKA SAVAITGALIO 
MOKYKLA

Vasario 4 d. Adelaidės lietuvių sa
vaitgalio mokykla po vasaros atostogų 
vėl pradėjo darbą. Lauktina, kad visi 
tėvai surastų galimybių savo vaiku
čius bent trejetai valandų atsiųsti į 
Sv. Juozapo bažnytėlės salę. Pamokos 
vyksta šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.

LIETUVIŠKOS SPAUDOS 
KIOSKAS MELBOURNE

Netrukus Melbourno lietuviai galės 
džiaugtis savuoju spaudos ir lietuviš
kos knygos kiosku, kurį imasi organi
zuoti Leonas Baltrūnas. Kol spaudos 

■ kioskas bus atidarytas, Melbourno 
tautiečiai, norį užsiprenumeruoti arba 
įsigyti Australijoje leidžiamus lietu
viškus laikraščius, gali tiesiogiai 
kreiptis į Leoną Baltrūną kasdien nuo 
10 iki 18 vai., 295 Hoddle Street, Col
lingwood, arba telefonu JA3284. Ten 
pat galima gauti arba užsisakyti visas 
lietuviškas knygas, skelbiamas “Aus
tralijos Lietuvyje.’’

PUOŠNUS MENO LEIDINYS
Knygos mylėtojai turi progos pa

puošti savo lentynas tikrai didžios 
vertės meno leidiniu, nesenai pasiro
džiusiu knygos rinkoje. Tai — dai
lininko. Vaclovo Rato medžio raižinių 
leidinys “The Twelve Ravens”, augių 
kalbon išversta lietuvių liaudės pasa
ka “Dvylika brolių juodvarniais lak
sčiusių.” Be angliškojo pasakos teksto 
leidinyje patalpinti devyni medžio 
raižiniai, kurie akivaizdžiai parodo, 
kad dailininkas Vaclovas Ratas yra ne 
tik supratęs lietuviškojo liaudės meno 
dvasią, bet ir kietai įsistiprinęs aukšti) 
lygio meniu ko pakopose. Šis didžios 
vertės meno leidinys visais atžvilgiais 
tinka bet. kuriai progai svetimame kra
šte reprezentuoti Lietuvos meną bei 
jos kultūrą. Juo labiau įsigytinas 
kiekvieno lietuviškos knygos mylėtojo. 
Ypač pabrėžtina, kad šis meno leidi
nys visais atžvilgiais tinka bet kuriai 
progai svetimame krašte reprezentuoti 
Lietuvos meną bei jos kultūrą. Juo 
labiau įsigytinas , kiekvieno lietuviškos 
knygos mylėtojo. Šio leidinio išleidi
mas — tai B-vės “Atstatymas” nuo
pelnas, kuri jau kelintus metus tęsia 
panašių leidinių išleidimo darbą. Su 
nuostabiu sumanumu ši B-vė, vado
vaujama V. Vizgirdos, nugalėjusi 
ypatingai sunkias darbo sąlygas Vo
kietijoje, šiuo metu nelengvesnėn 
aplinkumon yra patekusi ir Jungti
nėse Amerikos Valstybėse, kur pasta
ruoju metu ji yra persikėlusi.

Dailininkas Vaclovas Ratas jau ke
lintas mėnuo gyvena Australijoje. 
Pakenčiamai įsikūręs Fertile, tūkstan
čiais myliu atskirtas nuo lietuvių ben
druomenės centrų, su uoliu atkaklumu 
jis ir toliau dirba dailės kūryboje, 
apsčiai suprasmindamas tremties die
nas.—J.Ž.

A USTRALIJOS LIETUVIU 
KALENDORIUS

Sydnėjuje išleistas pirmas Austra
lijos lietuvių kalendorius 1950 me
tams. Kalendorius knygos formato, 
92 puslapių, išleistas rotacinės spau
dos būdu. Jame apstu įvairių Austra
lijos lietuviui naudingų žinių. Kalen
dorius daro gerą įspūdį ir žymia dali
mi patenkina šio. kontinento lietuvių 
interesus. Kad ir vargingomis spaus
dinimo priemonėmis jo autoriai vyku
sis! sugebėjo užpildyti ligšiol ryškiai 
jaustą kultūrinių mūsų reikalavimų 
spraga. Kalendorius kaštuoja 4 šilin
gus. Užsisakomas šiuo adresu: L. Ve- 
teikienė, 78 Platform St., Lideombe, 
Sydney, N.S.W. 

maldos už žuvusius Nepriklausomybės 
kovos lauke; šios pamaldos įvyksta 
11,30 vai. St. Jozeph bažnyčioje, Cam
perdown.

Visi Sydnėjaiis ir jo apylinkių lie
tuviai savo gausiu dalyvavimu prisi
deda prie Nepriklausomybes Šventes 
rimties.

A.A. JULIUS MOLIS

Tasmanijos lietuvių bendruomenę 
ištiko slegiantis smūgis, kai ypatingai 
skaudžiomis ir apgailėtinomis sąlygo
mis ji neteko savo tautiečio Juliaus 
Molio. Kaip teigia Maydenos polici
jos ir teismo atstovai, Julius Molis 
per. m. gruodžio 4 d. buvo suimtas už. 
bandymą alkoholio įtakoje vairuoti 
motociklą. Ryto metą policijos val
dininkas rado vietos areštinėje Julių 
Molį nusižudžiusį. Teismo tardytojas 
konstatavo nusižudimo faktą, sutrik- 
dant kvėpavimo organus. Velionis 
Julius Molis buvo kilęs iš Telšių ap
skrities; į Australiją atvykęs su pir
muoju transportu. Dirbo Maydenoje, 
Australian Newsprint Mills Ltd. dar
bovietėje. Velionis palaidotas New 
Norfolko kapinyne.

Šio apgailėtinai skaudaus įvyko 
proga, visiems prisimintini kieti Aus
tralijos įstatymai, kurie sunkios baus
mės grėsme ypatingai paliečia tuos, 
kurie alkoholio įtakoje bando vairuoti 
motorines susisiekimo priemones. Ne
abejotina, kad ir velionis Julius Molis, 
tos grėsmes paveiktas, neteko ryžtumo 
toliau gyventi.—P.L.

Sydnejaus Lietuviu 
Taut, šokiu Grupes 
dalyviai prie Can- 
berros Parlamento 
Bumu tarptautines 
meno šventes metu.

Continental Bookshop
Galite įsigyti žodynus: English- 

German ; English- Lithuanian, Eng
lish-Polish, English-Russian, o taip 
pat visomis kitomis kalbomis įvai
rias knygas, žodynus, laikraščius ar 
žurnalus. Šitą galimybę page įbė
kite išaiškinti kitų tautybių žmo
nėms.

Nico van Bert,
26 Moonee St., Ascot Vale, W.2,. 
Melbourne, Vic.
Atsakymui ir gavimui katalogo 

siųskite 5 penų pašto ženklą.
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VĖL KARTU SU SAVIŠKIAIS.
Adelaides miesto pakraštyje yra 

mechaninė dirbtuvėlė ir, taip pat, 
benzino bei kitu degamųjų skysčiu 
stotis su iškaba “Zygas ir Sūnus.” 
Kaip vėliau paaiškėjo, tai esama 
mūsų tautiečio Stasio Ž y g o, 
Viktoro ir Juzefos Žygų sūnaus.

Stasys Žygas patyrūs, jtg yra 
atvykusių lietuvių, susipažinimo tik
slu apsilankė stovyklose ir su lietu
viais iki šios dienos palaiko gerus 
ryšius. Užklaustas Jūsų korespon
dento, Žygas pasipasakojo, jog 
ieškodamas laimės Lietuvą apleido 
1907 m. Kilimo iš Dotnuvos mie
stelio, kame išvykdamas į pasaulį, 
paliko savo tėvus ir gimines. Kiek 
laiko pabuvęs Vokietijoje ir Belgi
joj, kaip laivo darbininkas išvyko į 
Š. Ameriką. Besidarbuojant jūri
ninko amate, teko aplankyti įvairius 
pasaulio kraštus, kol .1912 m. pateko 
Australijon. Čia jis įstojo į preky
bos laivyną, .kame išbuvo iki Pir
mojo Pasaulinio Karo, Karo metu 
buvo pašauktas į australų kariuo
menę, o jau po karo apsigyveno Aus
tralijos žemyne. Čia ir sukųrė savo 
dabartinę šeimą. Apie Nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimą ir jos kūri
mąsi patyręs iš kino paveikslų. Liko 
labai sužavėtas Lietuvos kūrybiniais 
darbais, bet dėl savo senyvo am
žiaus ir didelio atstumo, nutarė pa
silikti Australijoj. Savo.tėvų kalbą 
jeigu ir buvo kiek pamiršęs, bet vėl 
susitikęs su savo tautiečiais ją pri
siminė ii* jau dabartiniu laiku kalba 
visai laisvai lietuviškai. Apgaile
stauja. kad šiuo metu neturi žinių 
apie savo gimines ir prašė jam padė
ti surasti jo brolį Alfonsą Žygą, gy
venantį Š. Amerikoje, Brooklino 
mieste, ir taip pat nori patirti apie 
savo gimines ir artimuosius, gyvenu
sius Dotnuvos miestelyje. Tautie
čiai, kurie turėtų bet kokių žinių 
apie niinimus asmenis, prašomi pra
nešti, Mūsų Pastogės redakcijai.— 
J. Kalvaitis.

Sužadėtuvių proga,
P-LJ$ JANINĄ LYNAITĘ ir |

P. PRANĄ DVILAITĮ
Į nuoširdžiai sveikina

ALD Brisbanas Skyrius. |

PRANEŠIMAS
I VISUS ATEITININKUS — ES 

AUSTRALIJOJE
Ateitininkų Federacijos Taryba 

(Cleveland, Ohio, U.S.A.) mane pa
skyrė savo įgaliotiniu Australijoje. 
Todėl kreipiuos į visus buv. At-kus-es, 
skatindamas visus ir toliau nenuilsta
mai dirbti, Kristaus dvasios ir meilės 
gaivinamiems. Kartu man prašau 
pranešti, kur kas gyvena, kad galima, 
būtų sudaryti ryšius. ■

“Visa Atnaujinti Kristuje!”
Kun. P. Jatulis.

Mano adresas:
Archbishop's House,
West Terrace,
ADELAIDE, S.A.

įsikūrimo reikalu
Australijon mes atvažiavome su tik

slu ir tvirtu nusistatymu, po kelių 
metu laukimo ir blaškymosi Europoje, 
vieną kartą įsikurti pastoviau, dirbti 
ir jaustis reikalingais žmonomis, o ne 
bereikalinga kam nors našta. Kiek
vienas norime turėti savo didesnį, ar 
mažesnį žemės sklypą, namelį, o gal 
net ir ūkelį. Kaip girdėti, vienas, ki
tas Sydnėjuje, Melbourne ar Adelai
dėje. baigęs sutartį, savo sunkaus dar
bo sutaupomis tai yra ir padaręs, bet 
dar didesnė tautiečių dalis sutartį tik 
pradedam, dedam svarą prie svaro, ir 
daugeliui tokių kyla klausimas: kur 
yra geriau kurtis baigus sutartį? Kur 
yra’ geresnės mums klimato ir darbo 
gavimo sąlygos? Kokiame Australi
jos mieste, arba vietovėje daugiau tau
tiečių kuriasi? Kodėl ten, o ne kitur 
kuriasi ir t.t. ?

Daugelis tautiečių, dalyvavusių 
ALD paskutiame suvažiavime, šį rei
kalą norėjo iškelti ir plačiau padisku
tuoti su kitais dalyviais, atvykusiais iš 
įvairių Australijos kraštų. Bet, deja, 
dėl daugelio tiesibgių suvažiavimo 
darbų ir dėl didelio jo dalyvių nuo
vargio tai nebuvo galima.

Manau, kad be išimties kiekvienas 
tautietis linksta ten, kur ii- daugiau 
tautiečių numato kurtis, arba jau yra 
įsikūrę. Ateityje tokiose vietovėse ga
lima bus sudaryti lietuviškas parapi
jas, prie jų nors vakarais mokyklas 
mūsų vaikučiams, bibliotekas, organi
zacijas, kurios galės be abejo sėkmin
giau veikti tik tuomet, kada mes gy
vensim arčiau susigrupavę vienas kito,

Ligšiol šiuo reikalu mūši] organe ne
buvo pasisakyta ir kiekvienas tautie
tis, norįs pagaliau pasirinkti sau pa
geidaujamą vietą, turėjo pats asmeni
škai važinėti, kas sudaro daug berei
kalingų išlaidų ir atima nemažą laikoy 
arba rinktis, susirašinėjąnt su pažįsta- 
tarnais laiškais, kurie, paprastai, vie
nas kitam priešingi, be pačiu reika
lingiausių žinių ir pan.

Kadangi šis reikalas Australijos 
lietuvių bendruomenei yra labai svar
bus, nuo kurio priklausys geresnis ar 
blogesnis mūši] tautinis bei kultūrinis 
veikimas, ir yra neatidėliotinai'sku
bus, siūlyčiau:

1. Pirmiausia pasisakyti šiuo reika
lu ALD Centro Valdybai,

2. Prie ALD Centro Valdybos pa
skirti vieną asmenį, arba sudaryti tara 
tikrą komisiją, kuri, tiksliai ištyrusi 
įvairiose Australijos vietose kūrimosi 
galimybes ir sąlygas, galėtų besikrei
piantiems tautiečiams šiuo reikalu 
paaiškinti, patarti ir net pasiūlyti;

3. ALD Centro Valdybai didesniu
ose miestuose, kur dabar daugelis ku
riasi. prie esamų skyrių valdybų, kaip 
pa v. Sydnėjuje. Melbourne, Adelaidė
je. skirti tam tikslui įgaliotinius. Šie 
objektyviai surinktų ”žinias, ištirtų 
vispusiškai įsikūrimo sąlygas bei ga
limybes ir išsamiai informuotų šiuo 
reikalu Centro Valdybą. Būtų pagei
daujama, kad šie įgaliotiniai už tam 
tikrą atlyginimą norintiems tautie
čiams tarpininkautų, padėtų sudarant 
pirkimo-pardavimo dokumentus aust
ralų valdžios įstaigose. Užsakant skly
pus, jie iš kalno turėtų būti gerai nu
žiūrimi ir grupuojami pagal galimybę 
vienoje vietoje.

Šis darbas be abejo yra nelengvas 
ir iš kai kurių tautiečių pareikalaus 
nemažą darbo ir laiko. Bet turint gal
voje būtiną reikalą ieškoti geresnio ir 
prasmingesnio ateities gyvenimo, ku
ris reikiama prasme pasitarnautų mū
sų bendruomenės tautiniam bei kultū
riniam veikimui, būtina ir neatidėlio
tina šį darbą pradėti. Lietuviai, kur 
nebūtume, turime siekti organizuotu
mo ir padėti kas kuo galim vienas ki
tam.

Lai būna šis straipsnis diskusinis 
šiuo opiu reikalu, nes-juo daugiau tau
tiečių pasisakys ir diskutuos, juo bus 
geriau.

J. A. Skirka.

• Benediktas Tubąįtis, Vladas Na
vickas, Juozas Nakas ir Petras Palio
nis mielai prašomi atsiliepti: Casimiro 
Laucius, San Martin F.C.C.A., Villa 
Libertad, Calle Jose Paz Nr. 240, 
Buenos Aires, Argentina.
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