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SYDNĖJUS, 1957 m. rugsėjo 15 d.

KOJIiyiZHAS TEISME
JUNGTINĖS TAUTOS SVARSTO KREMLIAUS

NUSIKALTIMUS VENGRIJOJ

Rugsėjo 10 d. Jungtinių Tautų 
nepaprastoji sesija New Yorke 
susirinko apsvarstyti penkių val
stybių spec, komiteto paruošto ra
porto, kuriame nepaneigiamais fak
tais įrodytas Sov. Sąjungos nu
sikaltimas prieš tarptautinę tei
sę ir žmoniškumą. Tai liečia Ven
grijos tautinę revoliuciją, kur 
Maskvos pasiųsta raudonoji ar
mija negirdėtu brutalumu naikino 
dėl savo laisvės kovoti sukilusią 
vengrų tautą.

Raportą paruošė Jungtinių Tau
tų sudarytas penkių valstybių spe
cialus komitetas. Jis lankėsi Eu
ropoje ir apklausinėjo tūkstančius 
žmonių — gyvuosius įvykių liudi
ninkus, surinko dokumentinę me
džiagą, kuri aiškiai įrodo, koki«>- 
mis žiauriomis priemonėmis Krem
lius vykdo tautų pavergimą. Sį ra
portą, prieš sušaukiant nepapras
tą sesiją, pasirašė apie 40 valsty
bių.

Sesiją atidarius, Australijos am
basadorius Filipinams, Keith* 
Shann, raportą pasirašiusių vals
tybių vardu paskelbė reikalavimą, 
kad būtų imtasi griežtų priemonių 
prieš Sov. Sąjungą ir komunistinį 
Vengrijos režimą dėl padarytų nu
sikaltimų.

Ambasadorius K. Shann patiek
toje rezoliucijoje konstatavo, kad 
pereitų metų spalio revoliucija 
Vengrijoj įvyko spontaniškai, bet 
nebuvo kieno nors iš šalies orga
nizuota, kaip tai mėgina aiškinti 
Maskva.

Siūlyta, kad penkių valstybių 
komitetas, kuriam buvo pavesta 
tirti Vengrijos įvykius, ir toliau 
tęstų aiškinimo darbą.

Ambasadorius Shann pareiškė, 
kad Kremliaus pastatytosios da
bartinės Vengrijos vyriausybės 

protestas, dėl šio klausimo kėlimo 
Jungtinėse Tautose, kaip lygiai ir 
Sov. Sąjungos teigimas, kad ko
mitetas buvo neobjektyvus, yra 
griežtai atmestini, nes Vengrijos 
vyriausybė neįsileido komiteto į 
Vengriją, o Sov. Sąjunga yra nu
sikaltimo dalininkas. Komitetas 
medžiagą rinkęs labai kruopščiai 
ir atsargiai, liudininkų parody
mus patikrindamas kitais liudinin
kais. Dokumentinė medžiaga: to 
meto Vengrijos spauda, radijo 
pranešimai, Vengrijos vyriausybės 
oficialūs pareiškimai revoliucijos 
metu, yra faktinoji medžiaga įvy
kiams nušviesti.

Patiektoje rezoliucijoje iškelia
ma ypač šiurpi slaptosios polici
jos ir raudonosios armijos vykdy
ta naikinimo akcija. Konstatuota, 
kad komunistinis režimas Vengri
joje, kaip ir kitur, ir tegali remtis 
ir išsilaikyti tik brutalia jėga.

Nurodyta, kad laisvės kovai va
dovavo studentija ir jaunieji dar
bininkai, prie kurių prisijungė vi
sa savo žemę ir laisvę mylinti 
vengrų tauta.

kiaušių momentų mūsų laikais”.
ši Jungtinių Tautų nepaprasto

ji sesija yra reikšmingas įvykis 
jau vien todėl, kad ryžtasi tokiam 
žygiui. Nesitikint, kad bus panau
dotos fizinės sankcijos, lauktina, 
kad moralinį smūgį Kremlius tik
rai pajus. Be to, viešumai bus ati
dengtos 
kokiais 
kraštus 
taip pat
kiti pavergtieji kraštai, taip pat 
didelę auką sudėję kovoje dėl sa
vo laisvės. Bus prisiminta ir Lie
tuva.

priemonės ir metodai, 
Maskva pavergtuosius 

laiko savo replėse, čia 
bus išnaujo prisiminti ir

AUSTRALAI 
KALTINA RUSUS
GRIEŽTI PASISAKYMAI 

AUSTRALIJOS PARLAMENTE

sugriauta Vengrijos sostinje ir po 
jų griūvėsiąs palaidota per 10.000 
žmonių. Kalbėtojas iškėlė Vengri
jos studentų, darbininkų, rašyto
jų ii- visos tautos heroizmą kovo
je dėl laisvės prieš pavergėją ir 
komunizmą aplamai.

Opozicijos vadas dr. Evatt pa
reiškė, kad Socialistų Internacio
nalo kongresas Vienoje, kuriame 
ir jis pats dalyvavęs, vienbalsiai 
pasmerkė revoliucijos mlašinimo 
priemones Vengrijoje ir sutarė 
kreiptis su viešu protesto pareiš
kimu į visą laisvąjį pasaulį.

W.C. Wentworth (Lib., N.S.W.) 
pasakė: “mes negalėjome padary
ti fizinės intervencijos, kada ven
grų tauta buvo trempiama ir 
skandinama kraujuje, bet mes vi
suomet smerkiame šitokius daly
kus. Tai atsitiko Budapešte. Kas 
bus sekantis — Paryžius, Rom** 
ar Sydnėjus?

SYRIJOS PROBLEMA
POLITINĖ PADĖTIS SYRIJOJE TEBĖRA ĮTEMPTA. TAČIAU 
NETIKIMA, KAD BOTŲ PRI EITA TRIE GINKLUOTO KON
FLIKTO, NORS ŽODINIAIS GIN KLAIS IR LABAI GARSIAI 
ŽVANGINAMA. GRASINAMA IR ATOMINĖMIS BOMBOMIS.

DAR VIENA INSTITUCIJA 
RYTŲ EUROPOS KLAUSIMAMS 

GVILDENTI

Pereitos savaitės ketvirtadienį 
Australijos Federaliniam parla
mente vyko karšti debatai, kuriuo
se buvo griežtai pasmerkta Sov. 

.. I Rusija dėl jos padarytų nusikalti- 
t I mų Vengrijoj) vykdomo tautų pa-

j verginio aplamai.
Visos parlamento partijos prita

rė Sir Wilfrid Kent Hughes rezo
liucijai “visos australų tautos ir 
federalinės vyriausybės vardu” 
paremti reikalavimą dėl tolimes
nės Jungtinių Tautų akcijos prieš 
Sovieteus “dėl jų atliktų nusikals
tamų darbų Vengrijoje” ir “dėl 
to, ką jie daro dabar, paneigdami 
vengrų tautai laisvę”.

Sir Wilfrid Kent Hughes, sujau
dintu balsu kalbėdamas apie įvy
kius Vengrijoje, nepagailėjo kar
čių žodžių Kremliaus vadams, dėl 
jų .gyvatiško žiaurumo ir bruta
lumo, pasmaugiant Vengrijos lais
vę. Jis pasakė, kad per 50.000 
vengrų buvę parduoti vergijon į 
Sibirą ir kom. Kiniją; kita tiek 
buvę išžudyta Budapešto gatvėse 
raudonarmiečių ; 8000 namų buvo

• Jungtinių Tautų Saugumo Ta
ryba atmetė Pietų Korėjos, Pietų 
Vietnamo ir komunistinės ©rūti
nės Mongolijos prašymus priimti 
jas Jungtinių Tautų Organizaci
jos nariais. Kiek aksčiau buvo at
mestas Sov. Sąjungos prašymas 
priimti JTO nariu Siaurės Korėją.

• Kipro salos arkivyskupas Ma
karios, kuris laikomas Kipro grai
kų sukilėlių dvasiniu vadu, pasta
ruoju metu palankiai atsiliepia 
apie suteikimą Kipru salai savi
valdos, kaip pereinamojo laiko
tarpio, per kurį šalies gyventojai 
apsispręstų kur šlietis ir kaip 
tvarkyti salos reikalus. Anksčiau 
arkiv. Makarios reikalavo Kiprui 
visiškos nepriklausomybės.

• Kom. Kinijos “Liaudies Laik
raštis” išspausdino seriją straips
nių, kuriuose gyventojai raginami 
taupyti grūdus. Kaip pavyzdys ki
tiems statomi tie kiniečiai, kurie 
valgo ne grūdų duoną, bet ropes, 
griežčius ir kitokias daržoves.

Sovietų karinėms pajėgoms palaužus Vengrijos laisvės ko
votojus, tuometinis ministerls pirm. Imre Nagy ir keli mi
nisterial jieškojo prieglobsčio Jugoslavijos ambasadoje. 1956

Prieš keletą savaičių 
tams užėmus raktines 
Syrijos kariuomenėje ir 
administracijoje, atrodė, 

. valstybė neišvengiamai 
j Sov. Sąjungos satelitų 
i Faktiškai taip ir įvyko. 
» Syrija oficialiai laikoma 
> sovietiniu satelitu Vid. 
. Žinoma, šituo vardu jos 

Maskva. Atvirkščiai — 
visais propagandiniais 
pučia, kad JAV ir Izraelis planuo
ja sužlugdyti Syrijos nepriklau
somybę, gi Sovietai stovį jos ne
priklausomybės sargyboje.

Maskva, norėdama parodyti, kad 
jai tikrai rūpi Syrija, siunčia jai 
vis naujus ginklų transportus ir 
“technikinius patarėjus”. Gerai 
informuoti sluogsniai teigia, kad 
tokių “patarėjų”, ginkluotų nau
jaisiais sovietų gamybos ginklais, 
Syrijoj yra keliolika tūkstančių.

Amerika, kurį laiką aklai ste- 
’ bėjusi įvykių plėtrą Syrijoj, per

eitą savaitę pradėjo skubiai oro 
keliu gabenti įvairaus kalibro gin
klus ir amuniciją Jordanui, šeši 
mlžiniški Globmaster ir du Flaying 
Boxcars tipo lėktuvai, su ginklų 
kroviniais iš šiaurės Afrikos ir 
Europos bazių, vienas po kito pra
dėjo leistis Ammano, Jordano sos
tinės aerodromuose. Skubią karinę 
paramą Jordanui Amerika ryžosi 

| suteikti po to, kai Jordano kara
lius kreipėsi į Amerikos vyriau
sybę, prašydamas pritaikinti Ei
senhowerio doktriną, kuri prama
to pagalbą Vid. Rytų valstybėms 
komunistinės agresijos pavojaus 
atveju.

Ryšium su tuo kilo pasipiktini
mo ir protestų audra Maskvoje, 
Kaire ir Damaske, Syrijos sosti
nėje. Ypač plačiai burną atvėrė 
Nasseras, kaltindamas Ameriką 
imperializmu ir kišimusi į arabų 
vidaus reikalus. Jis pareiškė, kad 
Egiptas rems Syrija. Sov. Sąjun
gos vadai, jų tarpe ir užs. reika
lų ministerls Gromyko, keliias at
vejais pakaltino Ameriką planuo
jant karą Vid. Rytuose, šiuos pa
reiškimus lydėjo grasinimai ato
minėm bombom. Sov. Sąjunga pa
reiškė, kad ji konflikto atveja 
stovės greta Syrijos.

JAV užsienių reikalų min. J.F. 
Dulles pareiškė, kad Amerika “tam 
tikrom aplinkybėm Vid. Rytuose 
veiks pagal Eisenhowerio doktri
ną”, bet jis patenkintas, kad iki 
šiol tokių aplinkybių dar nėra. 
(Eisenhowerio doktrina numato ir 
ginkluotą pagalbą komunistiųės 
agresijos atveju). Jis spaudos kon
ferencijoje nurodė, kad Amerikos 
paskubintas karinės paramos tie
kimas Jordanui daug prisidėjęs 
prie ginkluoto konflikto išvengi
mo. Jeigu Amerika būtų iki šiol 
laikiusia pasyviai, tai karas Vid. 
Rytuose greičiausiai jau būtų už- 5 
siliepsnojęs. (

Baigdamas savo pranešimą am
basadorius Shann pasakė: “Nors 
ilgus metus truko propaganda, 
bet ji nepajėgė užgesinti laisvės 
kibirkšties žmonių sąmonėje, žmo
nių, kurie nepasidavė despotiz
mui.

“Ir taip yra visur kitur, ne tik 
Vengrijoj.”

“Vengrijos tautos laisvės už
smaugusias yra vienas iš tragiš-

m. lapkričio 22 d. į ambasadą atvykę ginkluoti sovietų kari
ninkai pareikalavo Nagy ir kitus jo vyriausybės narius sėsti 
į autobusą, žadėdami nuvežti į namus ir garantavo jiems ap
saugą. Jugoslavijos ambasadorius pareikalavo, kad būtų leis
ta dviems ambasados tarnautojams palydėti ministerį pirmi
ninką. Sovietai sutiko. Bet autobusas nuriedėjo į raudonosios 
armijos vyr. būstinę, kur Jugoslavijos diplomatams buvo 
įsakyta grįžti namo. Iš čia autobusas su min. pirm, ir jo vy

riausybės nariais, lydimas rusų šarvuočių, nuvažiavo nežino
mos paskirties keliais.

(Iliustracija iš Jungt. Tautų spec, komiteto raporto).

komunis- 
pozicijas 

civilinėje 
kad ši 
atsidurs 
sąraše, 

šiandien 
pirmuoju 
Rytuose, 
nevadina 
Kremlius 
trimitais

Sov. Sąjungos užsienių reikalu 
min. Gromyko Maskvoje, dvi va
landas trukusiame savo praneši
me spaudos konferencijoje, svar
biausiu klausimu laikė Syrijos 
problemą. Jis pakaltino preziden
to Eisenhowerio spec, pasiuntinį 
Hendersoną dėl jo vizito Turkijoj, 
kur esą buvę tartasi eliminuoti 
Syriją, kaip nepriklausomą vals
tybę. Gromyko pakaltino Turkiją,

kam ši telkianti savo kariuomenę 
Syrijos pasienyje, įžiūrėdamas ta
me politinį spaudimą ir pastangas 
organizuoti ekonominę blokadą.

Vid. Rytų problema yra tapusi 
viena rimčiausių pokario laikotar
pyje, nes čia tiesiogiai susikirto 
Jungtinių Amerikos Valstybių ir 
Sovietų Sąjungos interesai. Ir šį 
kartą, atrodo, užlipta ant skustu
vo ašmenų. Maskva panoro Vid. 
Rytuose eliminuoti Vašingtono 
įtaką, ir įjungti juos savo įtakos 
sferon. Vašingtonas, padaręs daug 
klaidingų politinių žingsnių, šį 
kartą, atrodo, yra pasiryžęs ir ap
sisprendęs būti kietas, nes reika
las sukasi aplink juodąjį auksą
— Viduriniųjų 
nius.

Mūnchene neseniai įsisteigė dar 
viena organizacija, kurios uždavi
nys gvildenti Rytų Europos klau
simus. Tai “Arbeitskreis fuer Ost- 
fragen e. V.”. Vadovauja univer
siteto profesoriai Stadtmueller ir 
von Richthofen. Naujoji organiza
cija palaikysianti ryšius su kitais 
tolygiais institutais ir su Rytų 
Europos tautų atstovais. Ji leis 
leidinius, kuriais visuomenė bus 
supažindinama su aktualiomis Ry
tų Europos problemomis.

Rytų naftos šalti-

“Komsomlskaja 
kad reikia gerbti

• Maskvos 
Pravda” rašo, 
didvyrius ir kelti jų vardą, šis 
komunistinio jaunimo laikraštis 
nurodo, kad vienas iš tokių didvy
rių yra ir maršalas Tuchačevskis, 
kuris yra mokęs dabartinius so
vietų vadus ir kurį 1937 m. likvi
davo Stalinas.

Chruščevas apie Tuchačevskį iki 
šiol neužsiminė, nes tiek jis pats, 
tiek ir maršalas Vorošilovas buvo 
susipainioję anuo metu pasmer
kiant maršalą Tuchačevskį.

• Baltijos Taryba pasiuntė te
legramą Europos ūkininkų kongre
so prezidiumui Helsinkyje, atkrei
pdama kongreso dėmesį į sunkią 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos ūki
ninkų padėtį, panašią į vergų gy
venimą. Kreipiamasi į viso pasau
lio ūkininkus, raginant juos ko
vai prieš sovietų vergiją. Be to, 
kongresas buvo prašomas daryti 
žygių, kad būtų pasiųsta į Pabal
tijo kraštus tyrimo komisija pa- 
baltiečių ūkininkų padėčiai tirti ir 
atkrepti viso pasaulio dėmesį į 
Sovietų nusikaltimus prieš Pabal
tijo ūkininkus.
• Du čekai pasigrobę lėktuvą pa
spruko į Austriją.

★ Ir Marijampolės cukraus fab
rikas šiemet perdirbo cukrines 
nendres. Dabar toji vasaros sezo
no gamyba baigta ir ruošiamasi 
cukrinių runkelių perdirbimui.

TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMAI
RUGSĖJO 8-JI SYDNĖJUJE

14-ją Tautos šventę tremty Syd
nėjaus lietuviai bendrai atšventė 
rugsėjo 8 d. Minėjimas pradėtas 
mišiomis šv. Benedikto bažnyčio
je. Pamaldas atlaikė ir dienai pri
taikintą pamokslą pasakė kun. P. 
Butkus. Pamaldų metu giedojo 
“Dainos” choras.

Vėliau mniėjimas tęstas tris
palvėmis ir Lietuvos Resp. prezi
dentų paveikslais papuoštoje sa
lėje. Minėjimą trumpu žodžiu, pa
minėdamas taut, švenčių tikslą — 
išlikti lietuviais ir išlaikyti jau
nąją kartą prie tautos kamieno — 
atidarė ALB Sydnėjaus Apyl. v- 
bos pirm. inž. V. Bukevičius, pa
kviesdamas minute pagerbti 3 mi
rusius Neprikl. Lietuvos preziden
tus.

š.m. rugsėjo 8 d. minėjimo ofi
cialioji dalis buvo naujoviška syd- 
nėjiškiams. Ji susidėjo iš 3-jų pa
skaitų. Pirmąją paskaitą “Pirmo- 
sis Lietuvos prezidentas Ant. 
Smetona”, skaitė inž. B. Daukus, 
antrą — “Antrasis Liet. prez. Al. 
Stulginskis” — dr. A. Mauragis 
ir trečią — “Tretysis Liet įrez. 
K. Grinius” — V. Saudargas.

Paskaitos buvo gerai paruoštos, 
jei neskaityti iš kai kurių prasi- 
kišusių politinių spyglių (taut, 
švenčių metu politinę propagandą 
reikėtų palikti už durų!), bet esant 
trims paskaitoms, jos užėmė daug
daugiau laiko, negu viena ir gana 
ilga paskaita, tad ypač jaunimui, 
atrodo, į pabaigą pabodo...

Meninėje dalyje Bučinskaitės— 
Bačienės eil. “Pasaka” ir P. Ba
bicko “Rex” padeki. Ant. Gašlū
nas, Ina Janušauskaitė grakščiai 
pašoko “Gėlių šokį”, V. Stašionis, 
pianinu akomponuojant J. Stašio- 
nytei, smuiku išpildė Hydno “Se
renadą” ir Schuberto “Sonatiną”,

TAUTOS ŠVENTĖ
VAIKAMS BANKSTOWNE

Tradicija virto, kad Sydnėjaus 
lietuviams vaikams rugsėjo 8-sios 
minėjimas ruošiamas atskirai. Ir 
šiemet toks minėjimas įvyko Ban- 
kstowne. Jį organizavo ALB 
Bankstowno Apylinkės valdyba, 
taikaujant savaitgalinėms mokyk
loms.

Minėjimas įvyko rugsėjo '7 d., 
šeštadienį, protestantų salėje. Jį 
atidarė ir trumpą paskaitą skaitė 
Bankstowno Apylinkės V-bos pir
mininkas St. Pačėsa, paryškinda
mas šventės reikšmę, Vytauto 
Didžiojo karūnacijos sutrukdymo 
aplinkybes ir kunigaikščių Lietu
vos galybę.

Meninę programos dalį išpildė 
patys vaikai. Ypač gražiai pasiro
dė Camperdowno savaitgalio mo
kykla, vadovaujama mokytojų 
Savickienės ir Bernotaitės, šios 
mokyklos mokiniai padainavo lie
tuviškų dainelių, padeklamavo ei
lėraščių, pašoko baletą; bankstow- 
niškiai ir kabramatiškiai pasiro
dė su deklamacijomis, šventės 
programai vadovavo Bankstowno 
mokyklos vedėjas Br. Genys.-

Kun. P. Butkus priminė, kad 
Tautos šventė sutampa su Marijos 
švente. Jis į vaikus kalbėjo jiems 
suprantama kalba — nuoširdžiai 
ir paprastai.

Minėjimas baigtas Tautos him-
nu.

Po oficialiosios dalies buvo su
ruoštos mažiesiems vaišės; buvo 
žaidžiama ir skambėjo lietuviškos 
dainos. Minėjime dalyvavo per 100 
vaikų ir nemažas būrys jų tėvų.

(P-).

• Amerika baigė statyti ketvir
tą atomo jėga varomą povandeni
nį laivą.
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2 MŪSŲ PASTOGĖ 1957 m. rugsėjo 16 d.

KREMLIAUS BARBARAI PASAULIO TEISME

Minia prie Budapešto radijo rūmų. Saugumo (A.V.H.) poli
cija iš rūmų langų į demonstrantus svaido ašarines bombas. 
Greitosios pagalbos automobiliais atgabenti saugumiečiai, 
baltais gydytojų apsiaustais, šaudo į beginklius žmones.

VENGRIJOS REVOLIUCIJOS 
ATGARSIAI

RUGSĖJO 10 D. JUNGTINIŲ TAUTŲ VISUOTINIS SUSIRINKI- 
MAS PRADĖJO SPECIALIĄ SESIJĄ, KURlbjE SVARSTOMAS 
SOV. SĄJUNGOS NUSIKALTIMAS UŽSMAUGIANT VENGRIJOS 
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tai jiems sunaikinti siuntė vis. 
naujas divizijas iš Ukrainos ir 
Rumunijos.

Gražusis Budapeštas virto griu
vėsių krūva. Sugriauti buvo ir kiti 
mestai. Dešimtys tūkstančių veng
rų patriotų žuvo kovoji; dėl savo 
krašto laisvės. Bet jėgos buvo 
nelygios. O pagalba iš šalii?s ne
atėjo. Rusiškojo komunizmo dur
tuvas laimėjo.

Tūkstančiai vengrų buvo iš

tremti j Sibirą. Tūkstančiai su
šaudyti kovoms pasibaigus, tūks
tančiai tebesėdi kalėjimuose, tūks
tančiai paspruko j laisvąjį pasau
li-

Vengrijos laisvės kovotojai da
vė neužmirštamą pamoką paver
gėjui ir nemirštamą pavyzdį 
pavergtiesiems.

Bet Kremlius tegali egzistuoti 
tik tebevykdy damas pavergimą. 
Todėl geležinė uždanga ir vėl ak
linai nusileido ant Vengrijos.

1956 m. lapkričio 2 d. iš Ukrainos, Rumunijos, iš Čekoslova
kijos per Dunojų pradėjo plūsti sovietiniai tankai j Vengriją.

Sovietų tankai Budapešto gatvės© vykdo naikinimo darbą: 
automatiniais ginklais žudo žmones ir patrankų sviediniais 
griauna namus.

Kremliui nutarus ginklu užgniaužti vengrų tautinę revoliu
ciją, Vengrijoj esančoms raudonosios armijos įguloms i 
pagalbą buvo siunčiamos totorių ir mongolų divizijos, šiems 
raudonarmiečiams jų vadai nesakė, kad jie siunčiami žudyti 
vengrų darbininkų, bet buvo aiškinama, jog jie vyksta i 
Egiptą prieš “anglų ir prancūzų imperialistus”. Daugelis 
tokių, kaip šioje nuotraukoje, “raudonųjų herojų” Dunojų 
palaikė Sueso kanalu.

VAKARUS. ČIA PATIEKIAME 
APŽVALGĄ ILIUSTRACIJOMIS, 
PRIE JUNGTINĖMS TAUTOMS 
BIŲ PARUOSTO RAPORTO.

1956 metų gale pasaulį apskri
do žinia, kad Lenkija rodo rimtų 
pastangų atsikratyti Maskvos 
jungo. Pasaulio radijai ir spauda 
kalbėjo apie Gomulkos naują po
litinę liniją, kuri rodė, kad Lenki
ja yra pasiryžusi kietai kovoti 
dėl savo teisių ir laisvės, kad ši 
valstybė toliau nenori būti aklu 
Sov. Sąjungos įrankiu.

Tų pačių metų gale, vos 4 die
nom vėliau, spalio 23 d. Vengrijos 
sostinėje, šalia Budapešto radijo 
rūmų, didžiulė minia žmonių, dau
giausiai studentai, įtemptai laukė 
paskelbiant 16 punktų reikalavi
mą, kurių svarbiausi ir pagrindi- 
nia buvo: skubus sovietinių kari
nių pajėgų atitraukimas iš Vengri
jos; vyriausybės reorganizacija, 
vadovaujant Imre Nagy; laisvi 
rinkimai; žodžio laisvė; politi

nių partijų legalizavimas ir t.t.

Radijo rūmus saugojo vengrų 
nekenčiama saugumo policija 
(AVH). Studentų delegacija įsi
prašė į radijo rūmus, norėdama 
pasikalbėti su radiofono direkto
rium. Delegacija negrįžo. Minią 
pasiekė žinia, kad delegacja suim
ta. Minia pradėjo nerimti. Pasi
girdo šūvis. Minią nuplieskė žo
dis, kad vienas studentas delega
tas nušautas. Studentai mėgino 
įeiti į radiofono rūmus. Ašarinių 
bombų kruša pasipylė iš rūmų lan
gų į minią. Tuo pačiu momentu 
būrys saugumiečių, įšsiveržęs iš 
radiofono beatodairiškai šaudė į 
minią. Keli žmonės krito užmušti, 
keliolika buvo sužeista Kiti sau
gumiečiai į minią šaudė iš langų. 
Užmuštais ir sužeistais nuostoliai 
šį kartą buvo žymiai didesni. Mi
nia, nusinešdama sužeistus ir nu
kautus, pasitraukė. Studentai pra
dėjo protesto demonstracijas. Prie 
jų jungėsi fabrikų darbininkai ir 
kiti miesto gyventojai. Greitosios 
pagalbos automobiliai skubėjo į 
įvykių vietą. Bet jie, vietoj gydy
tojų ir gailestingųjų seserų, at
vežė naujus būrius saugumiečių, 
vilkinčių baltus gydytojų apsiaus
tus virš savo uniformų. Viena stu
dentų grupė, nugalėjus greitosios 
pagalbos automobilio įgulą, atėmė 
iš jos ginklus — taip apsiginkla
vo pirmieji demonstrantai, dabar 
jau virtę viešais sukilėliais prieš 
komunistinę tironiją.

Taip prasidėjo Vengrijos revo
liucija. Ji prasidėjo spontaniškai, j 
niekeno iš šalies nekurstoma.

Tą pačią dieną, apie 10 vai. vak. 
prieš sukilėlius buvo pasiųstas 
kariuomenės dalinys. Jį sulaikė 
minia. Kareiviai prisijungė prie 
laisvės kovotojų. Prie radijo rū
mų atvyko 3 vengrų armijos tan
kai. Karininkai iš tankų bokštų 
pranešė, kad tankai nešaudys į 
minią.

Žinia apie prasidėjusį sukilimą 
žaibu apskrido Vengriją.

Vengrų tauta pradėjo kovą dėl 
savo laisvės.

Prie sukilėlių jungės ivengrų 
kariai. Net viešoji policija.

Ginklų pramonės darbininkai 
parūpino revoliucionieriams gink
lų. Ir patys kovėsi prieš saugu
mo policijos būrius.

Kovos vyko sostinėje ir kjtuose

TRUMPĄ SUKILIMO IVYKIŲ 
KURIOS YRA PRIJUNGTOS 

PATIEKTO PENKIŲ VALSTY

miestuose. Kovos vyko kaimuose. 
Prieš komunistinę valdžią kovojo 
visi vengrai patriotai. Imre Nagy 
sudarė vyriausybę, į kurią įėjo ir 
nekomunstai ministerial. Vyriau
sybė didžiąja dalim priėmė suki
lėlių sąlygas. Naujajai vyriausy
bei reikalaujant ir sukilėliams 
pasiekus pergalės, rusų kariuo
menė pradėjo trauktis iš Buda
pešto.

Vengrų tauta laimėjo laisvės 
kovą. Bet neilgam.

Vengrijos laisvės dienos buvo 
labai trumpos.

Spalio 31 d. sovietų kariuome
nė pasitraukė Iš Budapešto ir ki
tų miestų, bet savo kontrolėj te
belaikė svarbiausius aerodromus, 
krašte.

Vengrų tauta, tikėdama Krem
liaus žodžiais, kad raudonoji armi
ja bus atitraukta iš Vengrijos že
mės, pradėjo valyti gatves nuo 
barikadų ir kovų liekanų.

Lapkričio 1 d. naujoji Vengri
jos vyriausybė patyrė, kad nauji 
raudonosios armijos daliniai žy
giuoja į Vengriją. Min. pirm. Imre 
Nagy tuoj painformavo Sov. Są
jungos ambasadorių, kad Vengri
ja išstoja iš Varšuvos karinės są
jungos. Vengrijos ministerių ka
binetas paskelbė Vengrijos neut
ralitetą.

Bet raudonoji armija plūdo į 
Vengriją. Sov. Sąjungos ginkluo
tų pajėgų vyr. vadovybė pakvie
tė vengrų revoliucijos vadus, ku
rių tarpe buvo ir krašto aps. mi- 
nisteris gen. Maleter. čia visi 
vengrų vadai buvo areštuoti. Tuo 
pačiu metu sovietų tankai plieno 
lanku apsupo Budapeštą. Lapkri
čio 4 d. sovetų tankai pradėjo 
veržtis į miestą. Min. pirm. Nagy, 
dar vis tikėdamas, kad Maskva te
sės savo pažadą (pasitraukti iš 
Vengrijos), įsakė laisvės kovoto
jams sulaikyti ugnį. Bet raudono
ji armija turėjo įsakymą paversti
griuvėsiais Budapeštą ir kraujuje 
paskandinti Vengrijos laisvę. So
vietų tankai, patrankos, bombone
šiai daužė vengrų kareivines, fab
rikus ir kiekvieną objektą, kuris 
galėjo tarnauti revoliucionierių 
tikslams.

Vengrų tauta — vyrai, moterys, 
seniai ir vaikai — išėjo kovoti 
prieš sovietini siaubą.

Pirmeji sovietų daliniai dar ro
dė žmoniškumo ir nešaudė į be
ginklę minią. Bet vėliau, kai buvo 
atsiųsti pastiprinimai mongolais 
ir totoriais, kurie į Vengrijos lais
vės kovotojus žiūrėjo kaip į ar
šiausius savo priešus, prasidėjo 
beatodairiškas tautos naikinimas. 
Liudininkais įrodyta, kad kaiku- 
rios sovietų grupės Dunojų palai
kė Sueso kanalu, nes jiems buvo 
sakyta, kad jie siunčiami kovoti 
prieš “anglų ir prancūzų impe
rialistus”.

įsiutę raudonarmiečiai dėl kie
to vengrų pasipriešinimo, šaudė 
į kiekvieną žmogų gatvėje ir ke
lyje, sprogdino gyvenamus namus. 
Tūkstančiai vaikų ir moterų tapo 
brutalaus aziato durtuvo aukomis.

Laisvės kovotojai buvo pasiry
žę mirti ar laisvi gyventi. Sovie-

Sov. Sąjungai palaužąs Vengrijos laisvės kovotojus, tūkstan
čiai vengrų, nežiūrėdami pavojų, Lėgo į kaimyninius kraštus. 
Bėgliams sulaikyti buvo išstatytos stiprios raudonarmiečių 

kurioms buvo išakyta šauti i kiekvienų, 
kuris mėgintų peržengti sienų, jieškodamas prieglobsčio 
laisvuosiuose Vakaruose.

Vengrų deportacijos į Sov. Sąjungos vergų stovyklas buvo 
vykdomos mums gerai žinomais metodais, čia matome trem
tinį išmetant popierio skiautelę, kurioje įrašyta jo ir jo liki
mo draugų pavardės ir adresai, kad artimieji galėtų sužinoti 
jų likimą. Daug laiškų surado vengrai geležinkelių darbinin

kai.

:• POEZIJA IŠ SIBIRO :■

MAMA, PASAKYK MAN Į;
■ J Mama! pasakyk man, kaip alyvos žydi? į
5 Pasakyk, ar kvepia ir kokie žiedai? !■
Ji Pasakyk, ar mūsų tolimoj tėvynėj... Ji
j! Ar ten daug alyvų, ar Tu jas matei? į
■ J O gimtinėj mūsų, — ten, kur mes gyvenom, ij
j Ten, kur aš, mamyte, Tu sakei, gimiau; į

!• Ten prie mūsų naujo, prie sugriauto namo IJ
Ji Ne alyvos auga? Nuotraukoj mačiau... Ji

J Naktimis man žydi kerinčios alyvos; «J
ij Naktimis man kvepia jų žiedų žiedai, 'j
? Sapnuose sugrįžtu mylimon tėvynėn, J>
Ji Sapnuose vis vaikštau Nemuno krantais... Ji

į Mama! Užsidėk skarelę, juk lauke taip šalta... C
■ J O dabar tėvynėj jau, turbūt, gražu... ij
■ J Sako, kad jau sodai nuo žiedų pabalo... IĮ
J» O kada alyvos žydi?... ar kartu? [»

j! Mama, Tu negirdi? apie ką galvoji? j!
į Apsigaubk skarelę, grįžkim kambarin. ij
■ J šalta, nejauku taip gegužiniam ore, ij
i1 Pučia vis ir pučia neramus šiaurys... J ■

J* f laisvę Nr. 12 (49), 1957 m. J»
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ANTANUI VIENUOLIUI MIRUS
Antanas Žukauskas — Vienuo

lis buvo gimęs Užuožerių kaime, 
prie Anykščių, 1882 m., pagal 
mūsų kalendorių kovo 26 d, pagal 
rusų kalendorių balandžio 7 d. 
Tėvai buvo ūkininkai, vysk. A. 
Baranausko giminės. Liepojos 
gimnazijoje baigė, keturias klases. 
Buvo skatinamas stoti į kunigų 
seminariją, bot kai atsisakė, nu
stojo tėvų ir giminių paramos ir 
išvyko į pasaulį laimės jieškoti. 
Maskvoje, po trijų metų prakti
kos vaistinėje, išlaikė provizo
riaus padėjėjo egzaminus. Vėliau 
kurį laiką gyveno Kaukaze ir dir
bo vaistinėse Tiflise ir kitur. Ak
tyviai pasireiškė 1905 metų revo
liucijoje ir už tai buvo kalinamas 
Tifliso kalėjime. Vėl kėlėsi į Mas
kvą ir ten universitete lankė far
macijos paskaitas. Pirmojo karo 
metu dirbo vienoje Maskvos vais
tinėje, dalyvaudamas kartu lietu
vių tremtinių šalpos organizaci
joje. 1919 metais grįžo į Lietuvą. 
Kurį laiką gyveno Kaune, dirbda
mas žurnalistinį darbą ir tarnau
damas švietimo ministerijoje. Pas
kiau persikraustė į savo mėgiamus 
Anykščius ir atidarė savo vaisti
nę. Su keliomis pertraukomis ten 
ir gyveno visą laiką iki mirties .

VIENUOLIO KŪRYBA
Pradėjo rašyti 1905 metais, eu

ristiniame kalėjime. Pirmieji jo 
kūriniai buvo spausdinti “Lietu
vių Laikraštyje” ir nuo tuomet pa
sirašinėjo A. Vienuolio slapyvard
žiu. Pirmieji kūriniai, kurie lie
tuvių skaitančios visuomenės dė
mesį patraukė, buvo “Kalėjimo įs
pūdžiai”, “Kaukazo legendos”, 
(kurių tarpe “Amžinasis smuiki
ninkas”, “Prakektieji vienuoliai”) 
ir kt. Vienas gražiausių to laiko
tarpio ir iš viso A. Vienuolio kū
rinių, tai klasikinė novelė “Pa
skenduolė”, kuri yra išversta į ke
lias kalbas ir po šio karo insceni
zuota. Pirmojo karo metu Vienuo
lis parašė “Inteligentų palatą”, o 
po karo “Vėžį”, “Kryžkeliai”, ”Mi- 
nisteris”, “Viešnia iš šiaurės” ir 
kt. Iš scenos veikalų pažymėtina 
“1831 metai”, “Dauboje”. Jo raš
tai nepriklausomoje Lietuvoje ir 
viso pasaulio lietuviuose susilaukė 
daug skaitytojų.

SAKNYS TURI VESTI
“NIDOS” IŠLEISTO FELIX TIMMERMANS ROMANO “KAI- 

VINCAS KAZOKAS).
(IŠ
MISTIŠKOJI PSALMĖ”. VERTĖ

Praslinkus penkeriems metams 
po Frizinos mirties, klebonas pa
galiau surado man trečią žmoną. 
Jau trečią!

Aš vos neapalpau išgirdęs šitą 
naujieną. J

— Turi vesti, Šakny. Visų gerų 
dalykų yra po tris. Būdamas vy
ras pats vienas negali apeiti na
mų, vaikų ir laukų. Pakankamai 
laukta. Vesk, šakny, bet žinai ką? 
Ogi mergelę Angeliką!

Mergelė Angelika buvo jau pa
gyvenusi senmergė,-turinti mūrinį 
namelį kaimo pakrašty. Anksčiau 
ji tarnavo mieste, o vėliau pas 
vietos notarą, kuris mirdamas ir 
jai paskyrė nemenką dalį. Už 
gautus pinigus ji pasistatė name
lį ir priglaudė pas save našlę se
serį su trimis vaikais. Vaikai jau 
suaugo ir išsiskirstė kas sau. Jau 
kelinti metai sesuo turi nesveikas 
kojas ir tegali judėti tik su veži
mėliu.

— Na, ką pasakysi, šakny?
— Hm, gerbiamas klebone, o ką 

aš galiu pasakyti?
— Ką? Atsimink, kad tu gyven

si kaip burmistras, turėsi savo 
namus ir nieko nebereikės dirbti. 
Jau aš dabar savo vaizduotėje 
matau vaikštinėjantį šaknį, kas
dien dėvintį šventadieniškai su di
deliu cigaru dantyse. Retkarčiais 
ir aš užsuksiu išlenkti su tavim 
vieno kito stiklelio. Nemanyk, 
drauguži, kad. tu tik vienas nori 
gražiai pagyventi.

— O kaip su mano keturiais 
vaikais?'— pasiklausiau. Tuo lai
ku dar keturi laikėsi namuose: 
akloji Aneliukė, Edmondas, kuris 
rengiasi jau vesti grįžęs iš ka

KĄ PASAKĖ APIE VIENUOLI 
VILNIAUS RADIJAS

Vilniaus radijas rugpjūčio 19 
d. Vienuolį vadina lietuvių litera
tūros klasiku, ‘ ‘Tarybų Lietuvos 
liaudies rašytoju”. Jis buvęs So
vietų Sąjungos rašytojų sąjungos 
ir Lietuvos rašytojų sąjungos val
dybų narys ir “Tarybų Lietuvos 
augščiausios tarybos deputatas”. 
Įsikūrus Lietuvoje sovietinei san
tvarkai, Vienuolis, pasak Vilniaus 
radijo, “aktyviai įsijungė į lietu
vių tarybinės literatūros kūrėjų 
gretas. Dabar jis galėjo atsiduoti 
vien literatūriniam darbui” — 
tartum Vienuolis nepriklausomos 
Lietuvos laikais tam darbui nega
lėjo atsiduoti. Po karo išėjo jo 
dramatinis veikalas “Tvirtovė”, 
išleisti kelionės įspūdžiai iš Kau
kazo kraštų, kuriuos jis naujai ap
lankė. 1950 metais išspausdintas 
stambesnis romanas ’’Puodžiūnkie- 
mis”, kuriame, kaip tvirtina Vil
niaus radijas, ”su didele artistine 
jėga pavaizduotas buržuazijos 
viešpatavimo laikotarpis Lietuvo
je”. Romanas esąs išverstas į ru
sų ir kelias kitas kalbas. Vilniaus 
radijas dar pasakė, kad “pasta
raisiais metais, nebodamas seny
vo amžiaus ir nesveikatos, A. Vie
nuolis įtemptai dirbo literatūrinį 
darbą. Parašė įdomių atsiminimų, 
apsakymų, legendų”. Po karo iš
ėjo jo rinktiniai raštai 7-iais to
mais, be to, išleisti atskiri kuri
niai (visai neseniai išėjo Vilniuje, 
Valstybinės grožinės liteiratūyos 
leidykloje “Iš mano atsiminimų”). 
Rašytojas dar turėjęs naujų planų 
bei sumanymų, kurių betgi nebe
galėjęs įvykdyti. Vienuolis po ka
ro savo kūriniuose “sėkmingai 
įvaldęs socialistinį realizmą”. Jo 
kūryba esanti ’’giliai persunkta 
humanizmo, tautų draugystės, mei
lės darbo liaudžiai, kritikos jos 
engėjams ii’ išnaudotojams dvasia. 
Geriausieji jo kūriniai poetiškai 
atvaizduoja gimtosios žemės gro
žį, iškela šviesiausius jos žmonių 
troškimus, jų buitį, jų darbą. Iš 
A.V. kūryboje sukauptų gimtosios 
kalbos turtų mokosi ir ilgai moky
sis jaunesnioji rašytojų karta, 
mūsų jaunimas”. Vienuolis palai
kęs žymių anykštėnų Antano Ba

riuomenės — j,o aš ir nepriskai
čiuoju, keturiolikametis Stanis, 
Elzytė ir Amalija, pirmasis mano 
vaikas su Frizina, nes antrasis, 
metams praslinkus po Frizinos 
mirties irgi pasimirė.

— Savo keturis vaikus pasiim
si su savim. Dėl vaikų tai jau 
nesirūpink. Argi Angelika neglo
bojo savo sesers vaikų, o vėliau 
juos išleisdama argi neaprūpino? 
Jai yra visai ne naujiena didelė 
šeimyna. Argi ne už gerą vaikų 
priežiūrą mirdamas notaras ją 
taip apdovanojo? Angelika jiems 
buvo antroji motina. Tai tikrai 
gera moteris, jeigu pati sutinka 
užsikrauti sau ant pečių tokią 
naštą. Jos sesuo tikriausiai išeis 
greitu laiku į ligoninę, nes jos 
kojos kasdien vis blogėja ir blo
gėja, ir jai reikalinga rūpestinga 
priežiūra. Atrodo, visai nesidžiau
gi, šakny?

—Taip, žinoma... Bet ji ma
nęs beveik nepažįsta... Vos iš 
matymo...

— Ji tave labai gerai pažįsta, 
ir tu jai patinki. Aišku, Šakny, 
čia negali būti kalbos apie jau
nystės meilę, šitoji santuoka bus 
daugiau iš draugiškumo. Juk ju
du abu jau žengiate į šeštą de
šimtį ir negalvokite apie medaus 
mėnesius. Tau reikalinga ramybė, 
pasivaikščiojimai ir džiaugsmas 
likusiom dienom. Gana jau tu kie
tai ir ilgai dirbai...

— Bet kodėl ji nori manęs, o 
ne kito, be vaikų?

— Kodėl?.. Juk tu pats ją pa
sirinkai.

— Ką? Aš? Juk jos nepažįstu, 
sakiau jau. Apie ją niekad nepa

galvojau.
— Bet aš galvojau už tave, 

Šakny. Argi tu nesupranti? Aš 
pats viską sutvarkiau už tave. 
Jai paminėjau, kad tu nori ją ves
ti, o ji tave tiesiog įsimylėjus.

— Jūs? Jūs kalbėjote už mane? 
Mano vardu žmogų apmelavote! 
Ir tai be mano žinios.

— Tą dariau daugiau dėl tavo 
vaikų. O, jeigu trokšti kitiems 
žmonėms gero, tai gali ir meluoti, 
Šakny. Ha, ha. Matai, koks aš ge
ras piršlys.

—Taip, pirmaklasis. Su žmo
gum kaip su šiukšle... Geras 
pokštas užsodinti man ant spran
do moteriškę, kurią turiu įvesti 
per savo slenkstį kaip žmoną...

— Tau nereikės jos per slenks
tį vesti. O gal manai, kad ji su
tiks keltis į tą tavo lūšną? Et, 
niekus tauški! Jeigu aš ką prade
du, tai nesustoja pusiaukelėj. Juk 
tu pas ją gyvensi, šakny. Tu par
duosi štą savo laužą ir nusikelsi 
su vaikais pas ją.

— Su vaikais?
— Na žinoma! Matai, kaip aš 

viską sklandžiai surenčiau, ką?
— Bet kaip aš apdirbsiu savo 

laukus, neturėdamas nei gyvulių, 
nei padargų.

— Laukus pamiršk. Perleisk 
juos Edmondui, kuriam nereikės 
niekur kitur dairytis. O tau krapš
tytis užteks ir Angelikos žemės, 
rodos, apie trisdešimt arų...

— Tokį plotą aš per vieną die
ną sukasčiau.

— Gerai, bet tu dirbk savaitę, 
dvi, tris. Juk dabar ne tu dirbsi, 
bet žiūrėsi, kaip kiti dirba. Tikrai 
tu gimęs po laiminga žvaigžde: 
trečia žmona ir poniškas gyveni
mas. Geras maistas ir alus. Iš ry
to ilgai sau drybsai lovoje, bevai- 
kštinėji, kaip ponas, sodini gėles, 
vakarais skaitai sau patogiai at
sisėdęs laikraštį prie židinio. Te

ranausko ir J. Biliūno tradicijas 
ir rūpinęsis jų atminimo įamži
nimu. Mini dar Vilniaus radijas, 
kad Vienuolis buvęs apdovanotas 
Lenino ordinu ir darbo raudono
sios vėliavos ordinais .ir meda
liais. O švenčiant 75 mt. sukaktį, 
jam buvęs suteiktas “Tarybų Lie
tuvos liaudies rašytojo vardas”. 
Kaip ištiktųjų Vienuolis vertino 
dabartinę padėtį ir ją vaizdavo 
savo kūryboje, šiandien, deja, ne
sužinosim.

LAIDOTUVĖS ANYKŠČIUOSE

Laidotuvėms organizuoti buvo 
sudaryta komisija iš Venclovos, 
Naujalio, Tilvyčio, Korsako, Mie
želaičio ir kitų. Velionis Anykš
čiuose buvo pašarvotas J. Biliūno 
vardo vid. mokykloje. Pro karstą 
praėjo ilgos eilės žmonių, atvyku
sių iš įvairių Lietuvos apygardų. 
Buvo atvykę rašytojų ir iš kitų 
respublikų. Prie velionies karsto 
budėjo garbės sargyba iš rašyto
jų, menininkų, mokslininkų. Lai
dotuvėse rugp. 20 d. dalyvavo ir 
Lietuvos sostinės valdžios viršū
nės: Paleckis, Preikšas, Gedvilas, 
Stimburys. Kai kurią iš jų ir kal
bas pasakė. Iš mokyklos ilga ei
sena su karstu pasuko Vienuolio 
sodybos linkui. Eisenoje dalyvavo 
tūkstančiai žmonių. 16,30 vai. kar
stas su A. Vienuolio palaikais nu
leistas į duobę.

A. VIENUOLIS PRIKLAUSO
VISAI LIETUVIŲ TAUTAI

Be reikalo Lietuvos bolševikai 
A. Vienuolį savinasi sau. Vienuo
lis priklauso visai lietuvių tautai, 
yra iš . jos šaugęs, jos visos mė
giamas ir skaitomas. Vienuolio 
realistinis rašymo būdas — tai 
visai ne ’’socialistinio realizmo įsi
savinimas”, kaip teigia Vilniaus 
radijas. Nėra abejonės, kad Lie
tuvos bolševikai Vienuolį, kaip ir 
kitus senesnės kartos rašytojus, 
likusius Lietuvoje stengėsi ir viso
kiais būdais “paspausti”, kad pri
sitaikytų linijai. Bet A. Vienuolis, 
atrodo, nesidavė perdaug palen
kiamas. Jis iki pat amžiaus galo 
domėjosi ir tais lietuvių tautos na
riais, kuriems lemta būti svetur,

toli nuo tėvynės. “Grįžimo į tėvy
nę” komiteto “Lietuvos iniciaty
vinės grupės” organe “Tėvynės 
Balse” (š.m. 3 nr.) Vienuolis su 
širdgėla pastebi, kad “Tūkstančiai 
mano tautiečių, brolių ir seserų, 
atskirti nuo gimtosios žemės, at
plėšti nuo savo šeimos židinio, mū
sų brangiosios žilojo Nemuno ir 
šilelių Lietuvos... Kai prisimeni, 
kad mūsų lietuvių tautos šeima 
galėtų būti dar gausesnė, minti
mis nuklysti pas tuos, kurių čia 
tarp mūsų nėra, bet kurie irgi 
trokšta gyventi, ilgisi savo namiš
kių, savo gimtosios trobos, savo 
mažos bet puikios tėvynės”. Kam 
nebūtų aišku, kad V. čia turėjo 
galvoje netik tautiečius Vokietijo
je, Anglijoje, Amerikoje, Kanado
je, Australijoje, bet ir tuos ne
laimingus mūsų tautos narius, ku
rie Kazachstano stepėse ir Sibiro 
taigose ilgisi savo namiškių, savo 
gimtosios trobos, savo mažos bet 
puikios tėvynės! Laisvojo pasaulio 
lietuviai kartu su visa tauta lūdi 
savo įžymaus rašytojo ir lietuvių 
kultūros kūrėjo. E.

Maišine uždanga
“Frankfurter Allegemeine Zeit- 

ung” praneša, kad persikėlusi iš 
Lūbekko į Būnde sovietinė karo 
misija prie britų kariuomenės, 
naujoje būstinėje apkaišiojo savo 
7 namų kvartalą maišine drobe, 
kad pašaliniai nematytų, ką so
vietų misijos ir jų šeimų nariai 
veikia. Būndės miesto valdyba su 
tokia “maišine uždanga” nenori 
sutikti ir daro žygių, kad sovietų 
misija ją vėl nuimtų.

• Kaip praneša švedų laikraš
tis “Svenska Dagbladet”, sovietų 
teismas nubaudęs vieną latvį 25 
metais kalėjimo už tai, kad jis 
1921-25 išdavinėjęs revoliucionie
rius. Kitu atveju vienas latvis bu
vęs nuteista 10 metų už tai, kad 
1905 metais veikęs prieš sukilė
lius. Laikraštis tokiais nežmoniš
kais sprendimais piktinasi.

• Trys estai pabėgo per Balti
jos jūrą. Stockholmo laikraščių 
žiniomis, trys estai mažu būriniu 
laivu pabėgo iš Talino ir labai iš
vargę, išbadėję, pasiekė Švedijos 
pakraštį. Jie ne iškart pasuko į 
Švediją, bet ilgoką laiką jūroje 
manevravo, kol ryžosi savo ne
paprastam -žygiui.

gu ir akmens plyšinės nuo šalčio, 
tau niekas nerūpės. Nereikės tau 
sukti galvos, ar lyja, ar ne, nerei
kės bijoti sraigių, vabalų ar kur
mių. Tau nerūpės, ar vaikai lai
ku pavalgę, ar švariais baltiniais 
dėvi. Tu būsi ponas ir žmonės, 
tave sutikę iš tolo kepures kels 
sakydami: “Laba diena, ponas 
šakny”.

Klebonas pertraukė kalbą ir 
nukėlė prieš mane kepurę, paplo
jęs per petį ir kalbėjo toliau:

— Dabar ir tau aišku, kad esu 
tavo geriausias draugas, žmonės 
tau pavydės...

Ii* dar daug ir ilgai kalbėjo, o 
aš stovėjau kaip apglušintas. Kas 
gi yra, kad moterys taip prie ma
nęs limpa? O aš visą laiką žiūrė
jau į save kaip į baidyklę. Šitoji 
Angelika tikrai pamišus ant vyrų, 
jeigu įsižiūrėjo į mane, seną ūki
ninką su keturiais vaikais. Man ši
tas netelpa galvoj. Santuoka ne 
iš meilės, o iš draugiškumo. O 
juk vistiek man reikės su šita iš
džiūvusia moterim vienoje lovoje 
gulėti. Ir savus namus pamesti. 
Sutinku, kad tai apgailėtina lūš
na, bet po jos stogu prabėgo ma
no gyvenimas. Tarp šitų sienų, 
nežiūrint sopulių ir vargo, aš bu
vau laimingas. Kitame name aš 
vysiu ir gelsiu, kaip koks auga
las, perkeltas iš laukų į šiltadar
žį. Ir išsižadėti savo gyvulių. Ir 
laukų! Tačiau iš kitos pusės aš 
tiek toli pasispirčiau, kad nereikė
tų turėti reikalų su dvaro ponais. 
Senoji dvaro panelė danguje, jau 
vien tik už nesuskaitomą daugybę 
maldų ją tenai pasodino. Dabar 
dvare sėdi Koko, tasai pasipūtęs 
gaidys, kuris _ kadaise norėjo ma
ne pamokyti, kaip auginti salierus, 
nors salotos nuo špinato neskiria. 
Sutiktume! žmogus ir velnio mo
čiutę vesti, kad tik toliau nuo šito

LIETUVOS POETAI
NESIJAUČIA LAIMINGI

Lietuvos rašytojų sąjungos or
ganas “Pergalė” rugpjūčio mėn. 
sąsiuvinyje atsispausdino vėl pluo
štą eilėraščių. Apskritai pažymė
tina, kad Lietuvos poetų temos 
pastarais laikais mažiau sovieti
niai nudažytos, negu būdavo prieš 
kelis metus. Kai kuriuose eilėraš
čiuose jausti tam tikras pesimiz
mas. Pavyzdžiui, tame “Pergalės” 
numeryje duodamas Vilijos Šulcai
tės eilėraštis “Kada nesijauti lai
mingas”. čia yra tokių posmų:

“Ir visa, kuo lig šiol gyventa 
Tu persvarstai ir apmąstai — 
Suniekini, kas buvo šventa, 
Ir nieko prieky nematai.

Darbai, kurie tau džiaugsmą teikė, 
Atrodo niekam neverti...
Likimą piktą tu prakeiki 
Todėl, kad džiaugiasi kiti...”

Jau sovietiniais laikais išaugęs 
ir pradėjęs pasireikšti literatūroje 
poetas J. Marcinkevičius neseniai 
buvo premijuotas už poemą “Dvi
dešimtas pavasaris”. Iš vieno tos 
knygos egzemplioriaus, patekusio 
į Vakarus, padarytos šios būdin
gos ištraukos:

Apie partizanus poetas eiliuo
ja:

“Miškely gulim mudu du 
širdis krūtinėj beldžias. 
Naktis rami. Tylu, gūdu. 
O jis, girdžiu, sau meldžias. 
Pabaigęs priduria karštai, 
Paglostęs beržo žievę:
—Atleisk, man, viešpatie, už tai, 
Neteisk manęs, o dieve! — 
Girdėt — artėja traukinys.
Jis padeda rožančių 
Ir atsidusęs traukia jis 
Granatą iš už ančio.,.”

Apie studentus, besilankančius 
ant Gedimino kalno Vilniuje, poe
tas pasakoja:

“Nusitvėrusi alkūnės 
Irena sulaikė jį: 
Šitie akmenys žili, 
Samanotos sienos šitos 
Ir lietaus paplautos plytos — 
Kiek jos matė, kiek matys! 
šičia — mūsų praeitis.

žmogaus! Tačiau palikti laukust 
kurie mano rankom ir rūpesčiu 
pasidarė tokie geri ir našūs... ku
rie mane pažįsta... su jais pasi
kalbu. ,. Gi iš kitos pusės iki va
liai ilsėtis, nuolatos kišenėje pri
laikyti pinigo, pilnas buteliukas 
spintoje... O visų pirmiausia vai
kai: jie bus aprūpinti ir nežinos 
skurdo. Ak, jeigu tai nebūtų An
gelika, šita išdžiūvusi šakė...

— Tikrai tu esi laimės vaikas 
ir dar užsikirtęs, — erzinosi kle
bonas.

— Viso to man iš karto jau per
daug, klebone. Kodėl nepradėjai 
po truputį, palaipsniui...

— Kas valandą po šaukštelį... 
Juk nesi pagaliau mažas vaikas, 
Šakny.

— Tai kas gi man daryti?
— Meilės tavęs tikrai nemoky

siu. Bet ji ateis pieno, gal net ry
toj. Tada tu užsikalbėk apie orą, 
nuskink porą gėlelių — ji taip jas 
mėgsta, na, pagaliau žodis parves 
žodį. Tik nepulk visom keturiom, 
o pamažu, žingsnis po žingsnio..,

— Tai ką jai pasakyti?
— Na« po kelmais, šakny. Kaip 

tu gali rodytis tokiu' mulkiu! O 
ką tu sakei Finai ar Frizinai?

— Nieko ypatingo. Viskas plau
kė tiesiai iš širdies...

— Tegu’ ir dabar širdis kalba. 
Visų pinna susipažinkite, žinau, 
šakny, gyvenimas ne juokas, bet 
šį kartą jis tau šypsosi. Nebūk 
kvailas ir nežaisk su savo laime. 
Perspėju tave. Būk vyras!

Pasižiūrėjau į jį ir rodės, lyg 
sapnuočiau. Trečia žmona. Ange
lika. Net visai nebuvau klausia
mas, ar ji man patinka. Teisybė, 
moters man reikia namuose: mes 
niekaip nesusitvarkome, šeštadie
niais ateina Irma padėti apsiliuob
ti. Ji ii’ kiti vaikai vėl pradėjo

(Tąsa 4 psl.)

Kur jinai — garsi, didinga? 
Viskas žuvo, viskas dingo. 
Uždrausta nūnai deja, 
Net kalbėti apie ją...
Simas garsiai atsiduso: 
Bet jinai visvien mūsų. 
Ir dėl šitos praeities 
Kartais nesmagiai jauties. 
Rodos buvo neblogiausia, 
O kada kas nors paklausia, 
Kaip įvyko tai ii’ tai, 
Gerą valandą mąstai, 
Kas tau galima, kas leista, 
Kaip marksizmas moko — keista! 
Vis tik gera ir smagu, 
Kad randi minties draugų”.

Poetas atpasakoja žodžius ber
nelio, kuriam jo mergaitė lietu
vaitė pasisakė, kad maitinantLpa- 
bėgusį rusų belaisvį:

“šis tiesiog — akis į akį 
Apšaukė bolševiku: — 
Tepastimpa sau miške 
Atėjūnas neprašytas. 
Kas gi tau ruselis šitas? 
Dėdė, pusbrolis ar kas?
Ir susitepei rankas... h
Dar piniesi man ant tako...”

KLAIDOS...
VĖL PERRAŠOMA SOV.
SĄJUNGOS ISTORIJA

Dar Stalinui esant Sovietų Są
jungos istorija buvo nuolat per
rašinėjama, darant išvadas iš vyks
tančių “valymų”. Seni komunizmo 
ir sovvietinės santvarkos kūrėjai 
buvo ištrinami iš istorijos, kad 
nė žymės nebelikdavo. Ištisi “So
vietų enciklopedijos” tomai būda
vo .naikinami ir naujai spausdina
mi, jei juose buvo apie tuos, ku
rie neteko Stalino malonės ir sa
vos galvos. Bet po Stalino tas 
pats Apie patį Staliną ir jo istori
nį vaidmenį dabar jau pačioje 
Maskvoje žymiai kitokios nuomo
nės. Išnyko iš Sovietų Sąjungos 
istorijos Berija, o dabar imama 
ištrinti arba bent susmulkinti Ma- 
lenkovo, Molotovo, Kaganovičiaus 
ir Šepilovo vardus ir darbus. Ne
seniai Maskvoje išėjusioje Serge- 
jevo ir Andrejevo brošiūroje, skir
toje partijos propagandistams, 
kalbant apie karo metu veikusį 
vyr. gynybos komitetą, nebemini
mas Molotovas, to komiteto buvęs 
vicepirmininkas, nei Malenkovas 
su Kaganovičium, nors ir jie buvo 
to komiteto nariai. Dar “Sovietų 
Enciklopedijoje” šie trys išbrauk
tieji buvo minitni eilėje tų, kurie 
’’skynė kelią sovietinei pergalei”. 
Brošiūroje atitaisoma ir kita “is
torinė klaida”. Sovietų žinių agen
tūra “Tass” savaite prieš karą bu
vo paskelbusi Maskvos dementi 
dėl sklindančių gandų apie vokie
čių karinius pasiruošimus Rytuo
se. šitas kategoriškas dementavi- 
mas, anot brošiūros autorių, su- 
kliudęs laiku sklandžiai mobilizuo
ti sovietų karines pajėgas Sovietų 
kariuomenė turėjusi pasitraukti ir 
esą klaida tą pasitraukimą vaiz
duoti kaip strateginį sovietų gy
nybos manevrą, kaip tai vaizdavo 
Stalino istorikai (Lietuvos gyven
tojai gerai atsimena čia minimą 
Maskvos dementi apie vokiečių 
kariuomenės pasiruošimus. Niekas 
Lietuvoje tada jam netikėjo, nes 
aiškiai jautė, kad karas greit pra
sidės. Tik dabar, po 16 metų, 
Maskva bent dalinai prisiruošė 
prisipažinti prie to dementi mela
gingumo).

★ Į Lietuvą šį pavasarį atga
benta iš Vokietijos sovietinės zo
nos 270 kuliamųjų mašinų, paga
mintų Saksonijoje. Pėdų padavi
mas ir leidimas vykstąs automa
tiškai, Vienai mašinai aptarnauti 
reikią 9 žmonių, tuo tarpu kaip 
paprastai, prie kuliamųjų mašinų 
dirbą 26 žmonės. Našumas esąs 
1,5 tonos per valandą, šios kulia
mosios netik iškulia grūdus, bet 
kartu supjauna it supresuoja šiau
dus. Iki metų pabaigos numatoma 
Lietuvoje gauti dar 100 tokių ma
šinų. Į Lietuvą buvo atvykę tų 
mašinų fabrikų specialistai, kurie 
supažindino su jų aptarnavimu. E.
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LIETUVIAI NEPRARANDA VILTIES
Vorkutoje jau 1951 metais masiniai šaudė sukilusius darbo vergus

VID. RYTAI

JORDANIJA
“Eltos Informacijų” bendradar

bis Madride turėjo progos pasi
kalbėti su dviem jaunais ispanais, 
buvusiais savanoriais Rytų fronte, 
Sr. Acevedo ir Sr. Rodriguez, ku
rie kartu su keliolika kitų ispanų 
prieš porų mėnesių grįžo iš So
vietų Sąjungos. Jau pačioje pra
džioje ispanai pareiškė, kad savo 
vergijos metais jie sutiktus lietu
vius pažinę tik iš gerosios pusės, 
nes lietuviai buvę geri žmonės.

“GERIAU MIRTI, NEGU TAIP 
KENTĖTI”

Sovietams j nelaisvę ispanai pa
tekę prie Ilmenio ežero, kur tada 
(1943 m. vasario mėn.) siautę di
deli šalčiai, kartais iki 40-45 lai
psnių. Nepratusiems prie tokių 
šalčių ispanams tai buvo tikras 
siaubas Jei mūšiai prie Ilmenio 
ežero ir i pietus nuo Leningrado 
buvo žiaurūs, tai likimas tų, kurie 
pateko j Sovietų nelaisvę, buvęs 
dar žiauresnis. “Pamatėme savo 
akimis ir patyrėme patys visą bol
ševikinio režimo žiaurumą ir visą 
civilizuotiems vakariečiams visiš
kai nepažįstamą sovietinių meto
dų baisumą. Pirmiausiai mus pra
dėjot visaip fiziniai kankinti: muš
ti, spardyti, stumdyti, rišti prie 
rogių, velkant mus per sniegą kar
tais net keletą kilometrų. Vieni 
masiniai buvo vežami į stovyklas, 
kiti pateko sunkiems darbams Le
ningrado apylinkėje ir kitur. Dau
gelis iš mūsų, pamatę tokį Sovie
tų “demokratišką” elgesį su mu
mis ir su kitais belaisviais, pano
ro geriau mirti vietoje, negu il
giau kentėti tokiose baisiose są
lygose. Mūsų mirusiuosius palik
davome Ilsėtis pakelėse, ar prie 
koncentracijų stovyklų, ar kur 
nore kitur sniege ar po velėna, o 
mus vis varė pirmyn. Nebūdavo 
duodama laiko nei sumesti pote
rius už likusius ten draugus.

“UŽ POLICIJOS ĮŽEIDIMĄ”

Ispanų grupę kartu su kitais 
belaisviais kelias savaites varinė
jo po kaimus, kolchozus ir miš
kus ir po to jau pradėjo juos tar
dyti. Ispanai tarp savęs tarės, 
kaip švelniau pralįsti pro sovieti
nius tardytojus ir ėmė keisti savo 
pavardes ir vardus. Vieną naktį 
šešis ispanus nusivarė į rūsį ir 
ten pradėjo kratyti, daužyti, stum
dyti, pešioti. Jie jau manė, kad 
tuos kankinimus tikrai neišlaikys. 
Tik viltis kada nors grįžti tėvy
nėn pas savuosius, jiems suteikė 
jėgus kaip nors išsilaikyti. Kan- 
kinmui buvę pavartota: elektra, 
“marškiniai" ir kitos priemonės. 
Kai Sr. Acevedo kartą savo kan
kintoją paklausė, už ką jį taip 
vargina, jis gavęs porą naganų 
per galvą ir likęs be sąmonės de
šimčiai minučių. Po to buvęs nu
gabentas karo lauko teisman, ku
ris be jokios teismiškos procedū
ros užkrovė jam 2,5 metų sunkių
jų darbų kalėjimo “už buržujiš
ką karinės policijos įžeidimą". 
Grupė belaisvių vėliau buvo nu
vežta į Jaroslavą.

Tuo metu (1943 m.) Jaroslavas 
buvęs labai prigrūsta dešimtimis 
tūkstančių tremiamųjų, kurių tar
pe buvę ne mažai ir iš Lietuvos, 
Ukrainos bei kitų vakarinių sri
čių. čia buvo ne mažai sutelkta 
ir karo belaisvių. Iš ten dangino 
į Krasnojarską ir kitas tokias 
sritis, kur buvo didžiulės darbo 
vergų stovyklos, kuriose kartais 
būdavo sutelkta 40-50.000. Dalis 
ispanų atsidūrė į “ypatingo reži
mo lagerį”.

NUŠALUSIOM KOJOM
IR IŠBADĖJĘ

Ispanas toliau pasakoja, kad 
jie nušalusiom kojom kasdien tu
rėję eiti per pusnynus net 6-7 ki
lometrus kirsti miško, o vakare 
vėlai per speigus grįždavo į sto
vyklą. Remontuodavo geležinke
lius ir tiesdavo naujus, atstatinė- 
davo apgriautus ir jau sniegu ap
neštus kaimus. Kas neatlikdavo 
paskirtos darbo normos, negauda- 

PASIKALBĖJIMAS SU NESE- 
' NIAI IŠ SOVIETŲ SĄJUNGOS 

GRĮŽUSIAIS ISPANAIS

vo nė to mažo juodos duonos gaba- 
| liuko. Pirmaisiais dviem mėnesiais 
I buvę taip, kad jau nesitkėję gy

vais išlikti nei iki sekančio pava
sario, pareiškė Sr. Rodriguez. Net 
duonos kaip ir neduodavo, tik su
puvusios žuvies, kukurūzų, van
dens ir truputį sušalusių bulvių. 
Tokios mitybos pasėkos buvo bai
sios. Po poros mėnesių jau nebu
vo kam į darbą eiti, nes iš 200 vy
rų apie pusę mirė, kiti vos begalė
jo paeiti. Iš penkių tos grupės is
panų du irgi nebeišlaikė. Sr. Ace
vedo nuo 60 kilogramų svorio nu
smukęs iki 35. Vėliau pervežę į 
kolchozus į pietryčius nuo Gorkio 
miesto. Iš karto ten buvę geriau, 
nes nebuvo jaučiama lagerinio re
žimo. Kolchoze gaudavo truputi 
surūdijusių taukų ir bulvių. Ir vie
tiniai kolchozų rusai gaudavo maž
daug tą patį maistą, mito daugiau
sia bulvėmis ir vasarą daržovė
mis. Kokio nors atlyginimo negau
davo.

MIRUSIŲJŲ TURTO DALYBOS

Vietos kolchozo krautuvėlėje 
buvo galima kai ką nusipirkti, bet 
tai buvo leidžiama tik “laisvie
siems” kolchozininkams ir vergų 
prižiūrėtojams. Kolchozuose padė
tis skurdi, kolchozininkams už 
darbadienius beveik nieko nemo
kėdavo. Niekas iš kolchozininkų 
niekad nevilkėdavo naujų drabu
žių, neturėdavo naujų batų. Mo
terys vieną metų dalį vaikščioda
vo basos. Vienu iš geresnių apavų 
buvo skaitomos vyžos. Kam nors 
iš . nelaimingųjų mirus, sargai 
stengdavosi tarp savęs pasidalinti 
mirusiųjų skarmalus. Kartais to
kiomis progomis išsikeikdavo ir 
net susimušdavo. Tik prižiūrėto
jai ir propagandininkai gerą dra
bužį vilkėdavo ir gerai maitinda
vosi.

...BUVO DAUGIAU, NEGU 
VAKARAI SUŽINOJO

Pačios Rusijos žmonės komu
nistų nekenčia, pasakoja grįžę is
panai? O prievartos darbo stovyk
lose pasipriešinimai dažnai pasi
reikšdavo, ypač po 1948 metų. Vie
nas grįžusiųjų ispanų pats daly
vavęs net aštuosiuose masiniuose 
pasipriešinimuose. Apie tokius 
maištavimus bematant sužinodavo 
visos apylinkės vergų darbo sto
vyklos ir apylinkės kolchozuose 
dirbantieji darbo vergai. Esą ga
lima sakyti, kad žinios apie maiš
tavimus greit aplėkdavo pusę Si

biro. Grįžusioms ispanams esą ži
noma iš viso apie 30 tokių pasi
priešinimų. Tokiomis progomis ne 
mažai nukentėdavo ir patys bolše
vikai. Maištaujančius bausdavo 
neduodami valgyti 7-8 dienas. O 
kas jau visai nusilpdavo, tokius 
išvilkdavo iš stovyklos ir pribaig
davo. Pastebėję, kad pasipriešini
mai dažnėja, bolševikai pradėjo 
be jokio pasigailėjimo protestuo
jančius šaudyti. Vorkutoje (kur, 
kaip žinoma, buvo ir daug lietu
vių) 1951 metais per vieną tokį 
maištavimą buvo sulikviduota apie 
300 kalinių.

LIETUVIŲ SKURDAS

Ispanams tekę su lietuviais su
sidurti jau Vilniuje ir Rygoje, kur 
lietuviai gydytojai ir gailestingo
sios seselės prižiūrėdavo ir sužeis
tuosius ispanus. Vienas ispanų pa
reiškė: ‘Ispanai norėdavo, kad 
juos gydytų lietuviai ar latviai 
daktarai, nes jie buvo daug sąži
ningesni ir geriau mus atjautė 
kaip kiti. Su lietuviais mums ne
buvo didelių sunkumų ir su kalba, 
nes per mėnesį ar du lietuviai mus 
suprasdavo jau ir ispaniškai. Iš to 
mes darydavome išvadą, kad lietu
viai yra nepaprastai gabūs sveti
moms kalboms. Vėliau turėjome 
progos patirti, kad žiauri okupan
to ranka juos išbarstė po plačią 
Sovietų Sąjungą, toli nuo jų ma
žos tėvynės. Jų, lietuvių, surasda- 
vome visur: prie Baltosios jūros 
ir Krime, prie Smolensko ir Azi
jos pasvietėse. Norilske ir Kara
gandoje jie gyvendavo laisviau už 
mus ispanus, nes mus bolševikai 
laikė karo belaisviais, o lietuviai 
ir kiti pabaltiečiai gyvendavo kaip 
civiliai priverstinai įkurdyti. Ta
čiau jų gyvenimas buvo nepapras
tai skurdus. Jie turėjo gyventi ne- 
apšildytuose barakuose, nudriskę 
ir alkani jie turėdavo kasdien vai
kščioti toli į darbą, kas ypač sun
ku buvo moterims.” Sr. Acevedo 
prisimena, kad Užuralėje prie miš
ko darbų kirtęs kartu su tūlu Jan
kausku iš Kauno, šiaip jau pavar
džių buvę jiems sunku atsiminti. 
Karagandoje keturi lietuviai vie
na proga buvę sušaudyti už maiš
tavimą prieš prispaudėjus. “Turiu 
pastebėti, kad lietuviai į bolševi
kus žiūrėdavo su didele panieka, 
nes jautėsi dvasiniai ir moraliai 
daug augščiau”. Darbe lietuviai 
buvę kantrūs ir niekad nenusto
ję vilties, kad bolševizmas bus ne 
amžinas ir kad Lietuva kada nors, 
gal jau netrukus, bus išvaduota.

Kultūros Fondui auka 
— Lietuvybei atrama!

Ilgai buvęs diplomatinėje tar
nyboje Art. Rytuose, o dabar pro
fesorius Kalifornijos Berkeley uni
versitete George Lenczowski savo 
knygoje “The Middle East in 
World Affaires” (New York, 1957 
psi. 576), rašo, jog sovietų propa
ganda visuose Vid. Rytuose ypač 
sustiprėjo po II Pasaulinio karo 
tikra diplomatų invazija, įvairio
mis draugijomis, skirtomis kultū
rai, taikai, moterų emancipacijai 
(išsilaisvinimui), komunistinės li
teratūros knygynais, sovietų me
nininkų parodomis, koncertais, fil- 
mom ir persų-arabų intelektua
lams ir menininkams ruošiamom 
nemokamom susipažinimo kelio
nėm į Sovietų Sąjungą. Ši propa
ganda kartais vyksta viešai, kar
tais slaptai, bet jai sovietai nesi
gaili didelių sumų, kad tik vaka
riečius išstumtų iš naftos šalti
nių!

Senaisiais amžiais Jordanija su
darė dalį Palestinos. Roma II 
šimt prieš Kristų prisijungė šį 
kraštą. Arabai jį nukariavo 636 
m. Nuo XVI a. iki 1918 m. Jorda
niją valdė turkai. Po II Pasaulinio 
karo britai Jordaniją prijungė 
prie Palestinos, o 1920 m. jai su
darė atskirą mandatą — pusiau 
britų koloniją, kol 1946 m. Jorda
nija išsikovojo visišką nepriklau
somybę. Pati valstybė gana netur
tinga, ir D. Britanija dėl politinių 
Ir ekonominių interesų jai kasmet 
skirdavo apie 2 milionus svarų pa
ramos. Dėl Sueso įvykių Jordani-J 
ja nutraukė sutartį su D. Britani
ja, ir dabar savo valstybės išlai
kymui gyvybinę pašalpą gauna iš 
Egipto, Syrijos ir Saudi Arabijos. 
Karaliaus bandymas prie Bagdado 
pakto pritraukti Vokietiją savo 
metu buvo sukėlęs jo santykių 
krizę su kitomis Vakarų valstybė
mis. 1955 m. britai jai suteikė 
stambią finansinę pagalbą: 7 mi
lionus ir 500 tūkstančių svarų — 
kariniams reikalams ir 3 mil. sv. 
ekonominei pažangai. 1954 m. JAV 
Jordanijai davė ekonominės pa
galbos už 8 milionus ’ dolerių,'bet 
tai sukėlė arabų nepasitenkinimą, 
nes tuo pačiu metu Amerika did
žiajam arabų priešui — Izraeliui 
paskyrė 52 milionus dolerių para
mos. Dabartinė trijų arabų vals
tybių pašalpa Jordaniją išlaisvino 
nuo britų įtakos, bet kartu ji pate
ko į Kairo (Egipto), Riyadh (Sau
di Arabijos), ir Damasko (Sirijos) 
malonę. Tai gali priversti Jorda
niją įsijungti į Siriją ir Saudi 
Arabiją.

Iki 1948 m. Jordanija per bri
tų kontroliuojamą Palestiną turė
jo laisvą priėjimą prie Viduržemio 
jūros. Tuo metu Jordanija buvo 
vadinama kontrabandininkų roju
mi, nes dykumų sienos menkai 
saugomos, ir čia buvo varoma pla
ti, nors neoficiali prekyba su Pa
lestina amerikietiškomis prekėmis. 
Įsikūrus Izraelio valstybėlei, jai 
liko prie Raudonosioss jūros vie
nintelis uostas Aqaba, kuris dar 
ir šiuo metu reikalingas didelių 
išlaidų, kad geri keliai ir geležin
kelis sujungtų su krašto vidumi.

Jordanijos klimatas yra šiek tiek 
panašus į Viduržemio jūros. Ten 
ryškūs sezoniniai klimato skirtu
mai, bet nėra mums įprastų ketu
rių metų laikų. Vasaros sausos ir 
karštos, žiemos švelnios, vėsios ir 
drėgnos. Karščiausias mėnuo yra 
rugpjūtis, ir tada temperatūra sie
kia ligi 45 laipsnių Celzijaus. Dir
bamoji žemė tesudaro vos 5 pro
centus viso ploto, o kiti 95 proc. 
— dykumos. Gyvulininkyste ver
čiasi apie 85 nuoš. visų gyventojų. 
Auginama kviečiai, miežiai, kuku
rūzai, pupos, žiniai, lęšiai, sora, 
citrininiai vaisiai, vynuogės, ba
nanai. Gyvulininkyste verčiasi dau
giausia klajokliai beduinai. Jie au
gina kupranugarius, karves, avis, 
ožkas. Iš žemės turtų svarbesnieji 
yra manganas, koalinas, geležies 
rūda, ochra ir fosfatai. Dauguma 
gyventojų arabai mahometonai. 
Krikščionių yra apie 30.000, iš jų 
14.000 katalikų. Beveik pusė visų 
gyventojų dar vis klajokliai ir be
raščiai.

Jordanija nuo 1946 m. yra kon

stitucinė monarchija. Dabartinis 
karalius Hussein, 21 m. amžiaus, 
yra ėjęs mokslus karo mokykloje 
Anglijoje ir palankus Vakarams. 
Jo pusbrolis Faissal II yra Irako 
karalius. Vykdomoji valdžia kara
liaus rankose, o jam padeda minis- 
terių kabinetas. Parlamentas su
daro dvejus rūmus. Augštuosius 
rūmus sudaro 20 narių, kuriuos 
skiria pats karalius. Žemieji rū
mai renkami tautos, ir juose yra 
40 atstovų. Krašto pinigas — di
naras, lygus vienam svarui. 1952 
m. buvo 783 pradžios mokyklos 
ir 71 vidur, mokykla, bendrai pa
ėmus 139.000 mokinių. Asfaltuotų 
kelių yra 650 km., ir jie krašto 
sostinę jungia su Iraku, Sirija, 
Palestina. Susisiekimas daugiausia 
vyksta kupranugariais. Svarbiau
sias miestas: sostinė Amman su 
170.000 gyv. Ji labai greitai auga, 
nes 1944 m. teturėjo tik 5.000 gy
ventojų. Jordanijai priklauso dalis 
Jeruzalės su 75.000 gyv.

Valstybės plotas 96.513 kv. km., 
gyventojų 1.403.000. Karines pa
jėgas šiuo metu sudaro 35.000 ka
rių, iš kurių 20.000 — garsusis 
Arabų Legionas, sudarytas iš Jor-

SOVIETAI NORĖTŲ JOJE

VIENI VIEŠPATAUTI

Siekdami išlaikyti savo pozici
jas Baltijos jūroje, Sovietai jaut
riai atsiliepia į kiekvieną reiškinį, 
kuris galėtų jėgų santykį Baltijos 
jūroje bent kiek pakeisti jų ne
naudai. Sovietams itin nemalonios 
yra Fed. Vokietijos pastangos di
dinti savo karo laivyną ir jo dalį 
įkurdinti Baltijos Jūros pakrašty
je. Sovietų ambasadorius Smirno
vas per Vokietijos užsienio reika
lų ministeriją pareiškė protestą, 
kad vokiečiai dalį savo karo lai
vyno Baltijos jūroje perveda 
NATO (Siaurės Atlanto gynybos 
organizacijos) žinion ir kad vokie
čiai iš viso toje jūroje įrengia ka
ro laivyno bazes. Tai, esą, sudarą 
grėsmę Sovietų Sąjungai ir ki
toms draugingoms valstybėms.

Šaknys...
rodytis namuose. O buvau nusista
tęs galvą perskelti, kuris pirmas 
peržengs namų slenkstį, kad taip 
neteisingai pasielgė Frizinos at
žvilgiu, bet kai išgirsti vėl save 
tėvu vadinant, širdis iš karto at
sileidžia. Tikrai mums reikia mo
ters. Niekas nepasisiūlė ateiti šei
mininkauti, aš pats apie tai net 
nepagalvojau. Samdyti tarnaitės 
nedrįstu vien tik dėl to, kad save 
gerai pažįstu. Sunkiai dirbdamas 
plakiausi per gyvenimą ir vistiek 
likau skurdžius. Paskutinieji pen- 
keri metai tikrai buvo sunkūs ir 
prabėgo kaip juodas sapnas. Tik 
viena žinau: visas mano džiaugs
mas — laukai. O dabar man sker
sai kelią atsistojo Angelika. Su ja 
aš nustosiu buvęs ūkininkas ir pra
rasiu laukus.

Ši mintis mane taip nusmelkė, 
kad ištisą dieną nieko negalėjau 
imti į rankas ir tik vaikščiojau po 
laukus. Kaip gražiai jie nusitiesę, 
švarūs ir dėkingi. Kiekvienas grū
das praslydęs pro mano pirštus, 
kiekviena žemės sauja jautė mano 
kraujo plakimą. Jie klauso manęs, 
tie laukai, aš juos išmokiau būti 
nuolankiais ir klusniais, jie ati
duoda viską, ko tik iš jų reikalau
ju. Bet ir aš juos girdžiu, nes jų 
rūpesčiai yra ir mano rūpesčiai, 
jų džiaugsmai yra drauge ir ma
no. Aš juos tręšiu, tuo, ką jie la
biausiai mėgsta, į juos bėriau pa
čią geriausią sėklą ir sodinau ge
riausiais daigais, jais aš rūpinau
si ir gyniau nuo vabalų ir pikt
žolių. Jiems užpildavau keletą 
šaukštų srutų daugiau, nors ūki-

danijos, Irako, Sirijos ir kitų kraš
tų arabų savanorių, šis legionas 
buvo vienintelė arabų rimta pajė
ga 1948 m. kare. Jis tada neleido 
žydams užimti visos Palestinos, 
šiam legionui drauge su kitais 
anglų karininkais vadovavo anglų 
generolas John Bagat Glubb, bet 
1956 m. kovo 1 d. karalius Hus
sein staiga atleido jį ir kitus ang
lų karininkus ir ištrėmė visus iš 
krašto.

Aviaciją iki šiol sudarė 20 Vam- 
piro tipo lėktuvų.

Po karo su Izraeliu į Jordaniją 
iš Palesstinos pateko daug pabė
gėlių ir tremtinių, kuriuos žydai 
išstūmė iš užkariautųjų savo val
stybei sričių. Karas su žydąis Jor
danijos gyventojų skaičių pakėlė 
trigubai: 400.000 gyv. yra naujai 
užimtoje vakarinėje Jordano daly
je. 472.000 tremtinių nepajėgia 
Jordanijoje įsikurti ir reikalingi 
tarptautinės paramos, likęs 100. 
000 jau įsikūrė krašte. Palestinos 
arabai pabėgėliai-tremtinial yra 
labiau apsišvietę už senuosius gy
ventojus, o tai nesutarimais atsi
liepia ir į krašto politinį ir admi
nistracinį gyvenimą. Pabėgėliai, 
netekę savo turto, yra palankiai 
nusiteikę komunizmui. Jie turi ir 
savo atstovus .abiejuose parlamen
to rūmuose.

E.L.

BALTIJOS JŪRA
Šitokie reiškiniai pabloginsią Mas- 
kvos-Bonnos santykių klimatą.

Vokiečių duomenimis (“Stutt- 
garter Nachrichten” rugpj. 23 d.) 
Fed. Vokietijos gynybos ministe
rija šių metų viduryje turėjusi 
savo karo laivyne 76 laivus, jų 
tarpe greituosius minininkus, uos
tų apsaugos laivus, laivus palydo
vus, povandeninių laivų medžio
tojus ir kitus. Vienas povandeni
nis laivas naudojamas mokymo 
tikslams. Maždaug pusė vokiečių 
karo laivų turį savo bazes šiaurės 
jūroje, kita pusė Baltijos jūroje. 
Iš šiaurės Atlanto gynybai paves
tų minininkų tik trečdalis turi sa
vo bazes Baltijos jūroje. Iš 21 lai
vyno flotilijų 13 numatoma įkur
dinti Baltijos jūros uostuose. Dėl 
laivų vienetų, kurie yra pervesti 
šiaurės Atlanto organizacijai, 
Bonna su Maskva visai neturi ką 
kalbėti, nes tai NATO reikalas.

ninkas trąšų atžvilgiu visados tu
ri būti šykštus. Bet jeigu aš jiems 
kiek pridėjau, tai dariau vien tik 
Iš meilės jiems, iš draugiškumo, 
vien todėl, kad jie šitai taip ne
paprastai mėgsta. Aš kalbėdavau- 
si su jais be paliovos, o sekma
dieniais, kai būdavo kiek daugiau 
laiko, tiesiog jiems balsu sakyda
vau:

— Pasistenkit, mano mieli! Au- 
ginkit burokus ir pasirodykit vi
sais atžvilgiais geresni už Jaučia- 
ragio!

Taip, taip, iš savo laukų nepa
prastai daug džiaugsmo sėmiaus, 
net ir dabar, nors esu kaip buvęs 
skurdžius. O dabar juos apleisiu 
vardan savo vaikų ir savęs paties, 
nes jaučiuosi persisotinęs savais 
vargais. Graži gyvenimo pabaiga 
verta šitos aukos: jau daugiau 
nebebūsiu ūkininkas. Edmondas 
tikrai jausis laimingas, kai sek
madienį sugrįš atostogų ir šitai 
sužinos, žemė, kurią savo ranko
mis išdirbau ir padariau našią, 
tegu pereina iš tėvo rankų į sū
naus rankas, kaip sakoma švento
se knygose. Tegu toji žemė neiš- 
slysta iš šeimos. Dėl to esu ramus 
... Angelika... Ir užmerkiu akis, 
kad jos nematyčiau begalvodamas. 
Aklai ją vesiu, kaip kad aklai ti
kiu, tačiau bent leiskite prieš tai 
išsikeikti, kad būtų ant širdies 
lengviau. Nekalbant apie jos lie
sumą, ji yra tikrai geraširdė ir 
puikaus charakterio. Bet jeigu Fi
na ar Frizina būtų buvusios sau
sos, kaip šakaliai, vistiek jas bū
čiau vedęs. Pagaliau nesvarbu: 
liesa ar ne, vistiek vedu. Juk būna 
ir blogesnių dalykų. Nežaisk savo 
laime.
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DAR MOKESTINIU
KLAUSIMU

KELIONIŲ I DARBĄ IŠLAIDŲ 

Prie* kuri laiką šiame laikraštyje 
Algimantas Milašas savo str. “Ne
skriauskime patys •avė” patiekė 
pagrindinių žinių pluoštą, kokios 
ir kokiais atvejais pajamos yra ne 
apmokestinamos. Ten buvo trum
pai užsiminta ir apie kelionių i da 
rbą išlaidas. Dabar Alg. Milašas, 
“M.P.” Red. paprašytas, papildo 
inai šiuo reikalu patiekia šią in
formaciją.

Jau daugelis esame gavę “In
come Tax Assessments”, kurį pri
siuntė mokesčių departamentas 
drauge su permokėtų mokesčių 
čekiu.

Gavę šitą “assessment” — ap
mokestinimą, mes ir vėl susidu
riame su klausimu: Kaip bus su 
kelionių į darbą išlaidom? Kitais 
žodžiais tariant, ar kelionių į dar
bą išlaidos yra apmokestinamos 
ar ne?

Praeityje jau daug kartų buvo 
bandyta nurašyti nuo apmokesti
namų pajamų kelionių i darbą iš
laidas, bet The Commissioner of 
Taxation iki šiol nei vieną kartą 
jų nepripažino ir Taxation Boards 
of Review kiekvieną kartą pa
tvirtindavo jo sprendimą.

Šiemet The Taxpayers’ Asso
ciation of N.S.W. (New South 
Wales mokesčių mokėtojų sąjun
ga) šį klausimą nutarė galutinai 
išspręsti. Ji kreipėsi į teismą (the 
full Court of the High Court), 
šio teismo sesija prasidėjo rug
sėjo mėn. vidury. Atrodo, kad dėl 
laiko stokos kelionių išlaidų klau
simas šioj sesijoj vargu bus iš
spręstas, todėl gali praeiti dar ke
letas mėnesių, kol galutinai pa
aiškės šio klausimo teisinė padė-

COMMONWEALTH OF AUSTRALIA

INCOME TAX & SOCIAL SERVICES 
CONTRIBUTION ASSESSMENT 

ACT 1936/1956

To: The Deputy Commissioner of Taxation,

File No....................................... (B)

.........................................(A) Assessment No........................... (B)

NOTICE OF OBJECTION AGAINST 
ASSESSMENT

I hereby object against the Assessment of Income Tax and Social 
Services Contribution based on income derived by me during the year 
ended 30th June, 1957, and issued to me by Notice of Assessment dated

........................ (C) and claim that the Assessment 
should be reduced by—

The allowance as a deduction of the following amounts 
paid by me in respect of travelling from home to 
place of employment or place of business—(D)

The grounds on wihich I rely are:—

1. That such expenditure is an outgoing incurred in gaining and 
producing my assessable income or necessarily incurred in 
carrying on my business for the purpose of gaining and pro
ducing such income.

2. That such expenditure is not a loss or outgoing of a capital, 
private or domestic nature nor was it incurred in relation to 
the gaining or production of exempt income.

3. That without limiting the generality of the foregoing grounds, 
such expenditure is deductible, either wholly or in part, from 
the assessable income under the terms of Section 51 (1), 
Section 53 and/or Section 54 of the Income Tax & Social 

Services Contribution Assessment Act 1936-1956.

Signature ..................................................................................

Address ....................................................... ...........................

Date ..........................................................................................

(A) Address to capital city from which assessment issued.
(B) Quote file number and assessment number from assessment notice.
(C) Insert date of issue.
(D) Here insert details of expenses incurred.

APMOKESTINIMO REIKALU

tis. Palankus teismo sprendimas 
reikštų, kad kelionių į darbą iš
laidas bus galima nurašyti ir už 
1956-57 finansinius metus.

Prieš kurį laiką šiame laikraš
tyje, rašant mokesčių klausimu, 
kelionių į darbą išlaidas i Return 
of Income blankus buvo patarta 
nerašyti. Bet dabar, gavus “as
sessment”, tikintis, kad Augšt. 
teismo sprendimas bus palankus 
mokesčių mokėtojams, nenorint 
prarasti teisės atgauti permokėtus 
mokesčius už 1956-57 metus, rei
kalinga pasiųsti mokesčių depar
tamentui “Notice of Objection 
against Assessment”, šitas pa
reiškimas, nežiūrint ar kelionės 
išlaidos buvo ar nebuvo įrašytos 
į Return of Income blaknus, rei
kia pasiųsti nevėliau, kaip per 60 
dienų nuo Income Tax Assess
ment gavimo. Jei teismo sprendi
mas bus palankus mokesčių mokė
tojams, mokesčių departamentas 
atsiųs pataisytą apmokestinimą 
(amended assessment) ir grąžins 
permokėtą sumą, o jei ne — visas 
reikalas tuo ir pasibaigs.

New South Wales mokesčių mo
kėtojų sąjunga yra išleidusi spec, 
blankus, kuriuos galima gauti ne
mokamai šios sąjungos raštinėje: 
Taxpayers’ Association of New 
South Wales, 11c Castleragh St., 
Sydney.

Norint padėti “M.P.” skaityto
jams, buvo kreiptasi į šios Sąjun
gos sekretorių Mr. John McKellar 
White, kuris maloniai sutiko, kad 
forma būtų atspausta “Mūsų Pas
togėje”. kurią iškirpę ir užpildę 
skaitytojai gali siųsti mokesčių 
departamentui.

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

Sydnėjuje garsieji japonai davė 
eilę pasikalbėjimų spaudos atsto
vams, kuriuose jie atskleidė savo 
gero žaidimo paslaptis. Pasaulio 
čempionas Tanaka pasakė, jog fi
zinis pajėgumas ir susikoncentra
vimas yra pagrindiniai reikalavi
mai geram stalo tenisininkui. Ja
ponijos rinktinės žaidėjai šešias 
savaites prieš rimtesnes varžybas 
kiekvieną dieną keliasi 6 vai. ryto 
ir vykdo ilgesnių distancijų bėgi
mus bei ėjimus, po kurių vykstą 
gimnastkos pratimai ir tik tada 
pradedama treniruotis prie stalo, 
žaidžiant su vienu, dviem ir net 
trim kamuoliukais, juos mušant į 
sieną ar į didelį veidrodį. Pasaulio 
meisteris Tanaka yra pats geriau
sias iki šiol buvęs kirtikas. Jo ker
tamo sviedinėlio greitis siekia 
100.23 mylias per valandą ir jis 
yra vienintelis pasaulyje žaidėjas, 
viršyjantis 100 mylių greitį. Ker
tamo sviedinėlio greitis išmatuoja
mas specialiu elektroniniu apara
tu.

Antrasis japonas Ogimura —
1954- 56 metais pasaulio meisteris. 
Jis yra vienas.iš mažiausių žai
dėjų ir sveria tik 121 svarą, bet 
savo žaidimu ne daug ką skiriasi 
nuo dabartinio čempiono, kuriam 
šiais metais Stokholmo vyrų fina
luose pralaimėjo 21:18, 21:11, 
21:19.

Nuo pačių pirmųjų pasaulio sta
lo teniso pirmenybių vyrų čempio
nais yra buvę: 1926 m. Jakobi — 
Vengrija, 27 m. Mechlovic — Ven
grija, 28 m. Peri — Anglija, 29 
m. Barna — Vengrija, 1930 m. 
Sabados — Vengrija (dabar gyve
na Australijoje) 1931-35 m. Bar
na — Vengrija, 36 m. Kolar — 
Čekoslovakija, 37 m. Bergman — 
Austrija, 38 m. Vania — čkoslo- 
vakija, 39 m. Bergman — Austri
ja, 1947 m. Vania — Čekoslova
kija, 48 m. Bergman — Anglija, 
49 m. Lych — Anglija, 1950 m. 
Bergman — Anglija, 51 m. Lych 
— Anglija, 52 m. Šato — Japo
nija, 53 m. Sido — Vengrija, 1954 
-56 m. Ogimura — Japonija ir
1955- 57 m. Tanaka — Japonija.

A.L.

Sydnėjuje

DĖMESIO “KOVO" NARIAMS 

rėmėjams:
š.m. rugsėjo mėn. 29 dieną, sek

madienį, Camperdowno parapijos 
salėje po liet, pamaldų šaukiamas 
Sydnėjaus liet, sporto klubo “Ko
vo” narių-rėmėjų susirinkimas. 
Susirinkime pranešimą organizaci
niais ir kt. klausimais padarys 

A.L.F.A.S. valdybos narys L. Kar
velis.

Visi nariai-rėmėjai ir norį jais 
įsirašyti maloniai kviečiami atsi
lankyti.

S.K. “Kovo” Valdyba.

PABALTIEČIŲ ŠACHMATŲ

VARŽYBOS

“Kovo” šachmatininkų iniciaty
va šiais metais pravedamas pir
mą kartą Sydnėjaus pabaltlečių 
šachmatų turnyras. Latvių ir es
tų šachmatininkai pasižymi savo 
stiprumu, todėl būsimosios varžy
bos lietuviams bus ypatingai nau
dingos prieš ateinančią sporto 
šventę. Pirmosios rungtynės tarp 
estų ir latvių įvyks rugsėjo 22 
d. estų namuose, rugsėjo 29 lietu
viai — estai, estų namuose. Spalio 
6 d. lietuvių rinktinė žaidžia prieš 
latvius latvių namuose, 32 Parnell 
St., Strathfield.

Sydnėjaus lietuviai, mėgstantie
ji šachmatų sportą, kviečiami at
silankyti į šias rungtynes, kurios 
vyks sekmadieniais 2 vai. po pietų.

KREPŠINIO TRENIRUOTĖS

Dėl remonto uždaryta Newtow- 
no policijos salė, kurioje iki šiol 
treniravosi koviečiai kreipšininkai

NENUGALIMI 
JAPONAI

Šiomis dienomis Sydnėjuje lan
kėsi ir žaidė prieš Australijos sta
lo teniso rinktinę geriausi pasau
lyje stalo tenisininkai — japonai: 
dabartinis pasaulio meisteris To- 
shiani Tanaka ir buv. pasaulio 
meisteris Ichiro Ogimura.. Jie len
gvai nugalėjo Australijos rinkti
nę rezultatu 5:0.

Stalo tenisas yra vienas iš se
niausių sportinių žaidimų, nors 
oficialiai buvo pripažintas daug 
vėliau. Kinijoje ir Japonijoje, šis 
žaidimas yra jau žinomas daugiau ' 
kąip tūkstantis metų. 16-me šimt. 
jis pradėjo plisti ir Europoje. 
Tarptautinei stalo teniso federaci
jai šiuo metu priklauso daugiau 
kaip 70 valstybių. Paskutinėse pa
saulinėse stalo teniso pirmenybė
se, įvykusiose šiais metais Stock- 
holme, dalyvavo 61 rinktinė (33 
vyrų ir 28 moterų) atstovaujančių 
visus pasaulio žemynus.

Pirmasis pasaulio čempionatas 
įvyko 1928 metais Londone, daly
vaujant tik Anglijos, Vokietijos, 
Austrijos, Čekoslovakijos, Švedijos 
ir Vengrijos rinktinėms. Per pa
staruosius 31 metus stalo tenisas 
labai išpopuliarėjo ir pasauliu pir
menybės vykdavo kiekvienais me
tais. Nuo 1957-jų metų pasaulinės 
pirmenybės bus pravedamos kas 
antri metai.

Senovės stalo tenisas buvo žai
džiamas pergamentinėmis raketė
mis. Vėliau pargamcntą pakeitė 
faniera, dar vėliau ant fanieros 
buvo klijuojamas plonas kamščio 
sluogsnis ir pagaliau plona, ran
tuota guma. Bet tuo mažosios ra
ketės evoliucija nesibaigė. 1952 
metais Japonijoje atsirado kempi- 
ninės raketės, dėl kurių dabar 
stalo teniso federacijoje vyksta 
karšti ginčai. Po paskutiniųjų pa
saulio pirmenybių Stokholme, bu
vo sudaryta speciali komisija, ku
ri ištirs šį reikalą ir vėliau pada
rys savo sprendimą.

Ankstyvesnėse pasaulio pirme
nybėse buvo įsigalėjęs begalinis 
kamuoliuko permetinėjimas, visiš
kai nekertant, ir kartais dėl vie
no taško buvo kovojama daugiau 
kaip valandą. Tai privertė žaidi
mo laiką suvaržyti, skiriant 20 ir 
10 minučių partijai. Sovietų Są
jungoje yra įvesta 20 sekundžių 
taisyklė ir per šį laiką turi būti 
iškovotas taškas.

Vėlesnėse pasaulio varžybose 
pagarsėjo “knipsinis” padavimas, 
kurį vienas iš pirmųjų panaudojo 
buv. Lietuvos meisteris V. Dzin- 
dziliauskas. (Paduodantysis žaidė
jas nykščiu ir smiliumi spauste 
išspausdavo, ir tuo pačiu įsukda
vo kamuoliuką, kuris, pasiekęs 
priešininko raketę, pakeisdavo sa
vo kryptį), šis sviedinėlio padavi
mas, ypatingai gerai Dzindziliaus- 
ko panaudotas, 1938 metais daug 
baimės įvarė pasaulio pirmenybė
se Londone geriausiems pasaulio 
stalo tenisininkams. Po šių varžy
bų šis padavimas federacijos bu
vo uždraustas.

Iki II Pasaulinio karo šiame 
sporte dominavo anglai, čekai, 
vengrai ir iŠ dalies austrai. Bet 
1952 metais Bombėjaus pasaulinė
se pirmenybėse keturias pirmąsias 
vietas laimėjo japonai, kurie ir 
1954-jų metų pirmenybėse Londo
ne išsikovojo pirmąsias vietas. 
Ypatingai pasižymėjo iki šiol ne
žinomas Ogimura, nugalėdamas 
visus varžovus. Pažymėtina, kad 
Ogimura, kaip ir daugumas Azijos 
tautų žaidėjų, raketę laiko “plun
ksnakočio” stiliumi, šis žaidimo 
stilius labai sudėtingas, nes reika
lauja nepaprasto, judrumo ir smū
giuojama tik viena raketės puse. 
Iš Japonijos rinktinės tik vienin
telė moteris pasaulio čempionė 
Okava laiko raketę įprastu būdu, 
ši žaidėja pirmoji įveikė šešerius 
metus buvusią pasaulio čempionę 
“nenugalimą” ramunę A. Rozianu.

ir tinklininkai. Nuo š.m. rugsėjo 
15 d. treniruotės laikinai vyks 
Camperdowno Play Ground aikš
telėse, Australia St, Camperdown. 
Vyrų treniruotės prasidės 11 vai. 
ryte ir moterų 1 vai. p.p.

Adelaidėje
“VYTIS” — “COLTS” 

90:36 (54:21)
Esant gana silpnai priešininkų 

komandai, rungtynės nebuvo per 
daug įdomios ir vytiečiai, parodę 
gražų žaidimą, lengvai laimėjo. 
Taškai: Ignatavičius 23, Visockis 
18, Pyragius 16, Klimaitis 14, 
Petkūnas 11, Gurskis 6, Petraš
ka 2.

A. IGNATAVIČIUS
P. AUSTRALIJOS RINKTINĖJE

A. Ignatavičius širinktas šiais 
metais į P. Australijos krepšinio 
rinktinę ir dalyvaus Australijos 
krepšinio pirmenybėse.

“VYTIES” I — “NTH.
ADELAIDE” 59:45 (27:16)
Jauniesiems vytiečiams šios run

gtynės buvo vienos iš sunkiausių. 
Jie turėjo kovoti dėl kiekvieno taš
ko, ypatingai antrajam puslaiky. 
Tikslesni lietuvių metimai nulėmė 
laimėjimą. Taškai: Pocius 19, Lap- 
šys 16, Rakauskas 8, Snarskis ir 
L. Urmonas po 6, Dunda ir R. 
Urmonas po 2.

IŠKILOS JAUNIAI
D & M. A. Basketball Associa

tion apdovanojo jaunąjį “Vyties” 
žaidėją A. Lapšį, kaip geriausią 
1956-57 metų P. Australijos jau
nį krepšininką.

Be A. Lapšio, greitai gylančius 
į viršūnes, matome “ilgąjį” R. Po
cių, kietą gynėją L. Urmoną ir 
hitus. Didelė padėka dėl “Vyties” 
jaunių pažangos priklauso jos tre
neriui S. Urnevičiui.

“VYTIES” MOTERYS — 
“GLENELG” 33:19 (11:7)

Nors pirmasis puslaikis vytie- 
tėms ir buvo nelabai sėkmingas, 
bet rungtynių pabaigoje pasitaisė 
mėtymai ir jos gana lengvai lai
mėjo. Taškai: O. Kelertaitė 14, 
Kitienė 10, M. Kelertaitė 5, Igna
tavičienė 4. Gynime labai gerai 
sužaidė Visockienė.

B.N.

Geelonge
“VYTIS" I — "VARPAS" I 

72:68 (31:32)
Rugpjūčio mėn. pabaigoje Mel

bourne “Varpas” atvyko į Geelon- 
gą ir sužaidė draugiškas krepšinio 
rungtynes prieš vietos “Vytą”. 
Šios rungtynės pasižymėjo abie
jų pusių tiksliais mėtymais. Pir
mame puslaiky kova buvo apylygė. 
Vytiečiai, naudodami zoninį den
gimą, nors h* išnaudojo daug pro
gų, bet nepajėgė uždengti tiks
liai iš tolo mėtančio Bacevičiaus. 
Antrame puslaiky vytiečiai perėjo 
į individualų žaidėjų dengimą, 
pradėjo gerai išnaudoti savąjį 
centro puolėją ir gražiais Berta- 
šiaus užbėgimais rezultatą padidi
no savo naudai. Rungtynių pabai
goje jie jau vedė 10-čia taškų. 
Soha savo gražiais prasiveržimais 
bei tiksliais tolimais metimais re
zultatą sušvelnino, bet išlyginti 
jau neįstengė ir “Vytis” pelnytai 
dar kartą laimėjo prieš “Varpą”. 
Vyties taškai: Jonušas 28, Berta- 
šius 19, Šimkus 10, E. Lipšys 8, 
Aukštikalnis 5, J. Lipšys 2. Var
po: Soha 28, Bacevičius 20, Kala
dė 8, Kuncaitis 8, Baltrušaitis 4.

“VARPAS” II — “VYTIS” II 
28:19 (15:11)

Neatvykus “Varpo” II pilnai ko
mandai, buvo sudaryta kombinuo
ta — du iš pirmosios rinktinės pa
pildė “Varpo” II ir jie gana ne
sunkiai įveikė vytiečius.

MOTERYS. “VYTIS” — 
“VARPAS” 17:14 (6:10)

Geelongo moterys dar kartą 
įrodė savo pranašumą, nugalėda
mos melbourniškes. Varpietės pir
mąjį puslaikį, tiksliau mėtydamos, 
baigė savo naudai, bet antrame 
geelongiškės parodė daugiau ko
vingumo ir rungtynes laimėjo.

“Vyties” taškai: Šimkutė 8, N. 
Bratanavičiūtė 4, I. Bratanavičiū- 
tė 3, Bertašiūtė 2. “Varpo: Ru- 
baževičiūtė 10, Zableckytė ir Dap- 
šytė po 2. Dalyvis.

Melbourne
“VARPAS” — "KINGSVILLE” 

27:11 (10:5)

Melbourne “Varpo” mergaitės 
pabaigė žiemos turnyrą. Nors ir 
5-ji vieta teko varpietėms, bet iš
siskirstė patenkintais veidais, jau
sdamos, kad žaidėjos didybė reiš
kiantis išmintimi, duodanti dova
ną, o laisva valia, leidžianti norė
ti ir veikti.

žaisdamos prieš “Kingsville”, 
parodė stebėtinai greitų ir apgal
votų perėjimų į priešo pusę.

Taškus pelnė: Dapšytė 12, Ru- 
baševičiūtė 8, Lazutkaitė 5, Zab
leckytė 2.

Daug laimės ir ateityje varpie
tėms! Vyt.

COSMOS 
Trading Co.

Sav. A. Vaitiekūnas
Paskutinė proga išsiųsti siunti
nius KALĖDOMS: 3-čio rugsėjo 
laivu!
Nelaukite paskutinės dienos — at
neškite ar atsiųskite siuntinius 
jau dabar!

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

APMUITUOJAME 
vietoje ir pilnai 

apd r audžiame. 
Prie siuntinio nebūtina pridėti 

prekių kainų kvitus.
Vartoti daiktai nebesiunčiami.

ADRESATAS GAUNA 
siuntinį per 24 — 3 mėnesius 

nieko neprimokėdamas.
Laukiame Jūsų su siuntiniais bet 
kuriuo laiku ir savaitgaliais: 

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, 
yiC. Tel. FX 2325. (Važiuoti iš 
Elizabeth St., Essendon tramva
jum, iki 44 sustojimo Glass St.).

Taip pat:
300 Little Collins St., Melbourne 
C. 1. Tel.: MF 2370. Vai.: 11 ryto 
— 6 vak. še*tad. 9 ryto — 1 p.p.

Sekantis laivas išplaukia rugsė
jo 20 d. Siuntinius, išsiųstus šiuo 
laivu gaus gruodžio mėn. gale.

SKYRIAI:
Sydnėjuje

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

N.S.W.
Darbo dienomis ir šeštadieniais 

nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vak.
Sekmadieniais ir ne darbo va

landomis vakarais kreiptis: 32 
Victor Ave., Picnic Point.

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

Adelaidėje
J. LAPSYS

28 Grange Rd., Hindemarshe, S.A. 
(“Findon” autobusas, 12 sustoji
mas.) Valandos: darbo dienomis 
nuo 6 iki 9 vai.; šeštadieniais nuo 
ryto 9 vai. iki vakaro 7 vaL

Canberroje
A. ČEICYS

11 Davenport Street, Ainslie, Can
berra, A.C.T. Tel. J 1072.
Vai.: pirmadieniais ir ketvirtadie
niais: nuo 5 v.v. — 8 v.v.
šeštadieniais, nuo 12 p.p. — 5 v.v. 
arba iš anksto susitarus.
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MOSI! PASTOGĖ
SYDNĖJUS

LIETUVIAI IR PAVASARIO 
FESTIVALIS

Sydnėjaus miestas nuo praeitų 
metų pradėjo švęsti pavasario 
šventę. Pagal tradiciją visi Aus
tralijos miestai turi šios šventės 
simbolius. Sydnėjaus pavasario 
šventė pavadinta WARATAH 
FESTIVAL vardu. Ji įvyks š.m. 
spalio 5-12 d.d. Praeitų metų fes
tivalyje lietuviai nedalyvavo, bet 
šiais metais yra gautas kvietimas 
dalyvauti spalio 12 d. įvykstan- 
čiame parade su taut, grupe bei 
“flotu”. Šiam reikalui Sydnėjaus 
ALB V-bos iniciatyva rugsėjo 8 
d. Sydnėjuje buvo sušauktas visų 
liet, organizacijų atstovų pasita
rimas. Nutarta parade dalyvauti 
ir pasižadėta paremti finansiniai 
Administratorium išsirinktas A. 
Bučinskas (31 Pyramid Ave., Pad- 
stow. Tel.: UU 9174). šiuo metu 
“floto” parengimui kviečiami dai
lininkai, amatininkai ir kt., bet 
vienas svarbiausių dalykų yra pi
nigai, nes be jų mūsų pasirody
mas festivalyje neįmanomas.

Visos Waratah festivalyje daly
vaujančias nauj. australų — imi
grantų grupės taip pat kviečia
mos dalyvauti Dudley Corp. . of 
Beverley Hills spalv. kult, filmoje 
su savo taut, šokiais ir dainomis. 
Filmas bus rodomas visame pa
saulyje. Sydnėjaus liet, atstovauti 
pakviesti “Aušros” Tunto skautai 
-ės, kurie šiuo metu, vad. ps. A. 
Pluko ir v. si. M. Osinaitės, in
tensyviai ruošiasi.

NAUJA “ŠVIESOS” VALDYBA
Rugpjūčio 25 d. metiniame švie

sos Sambūrio Sydnėjaus skyriaus 
susirinkime, įvykusiame K. An- 
kaus studijoje, Bankstowne, iš
klausius pirm. J.P. Kedžio prane
šimo, aptarus organizacinius rei
kalus, išrinkta nauja valdyba ir 
kontrolės komisjia.

Naujai išrinktoji valdyba pir
mo posėdžio susirinko rugsėjo 8 
d. Pareigomis pasiskirstė sekan
čiai: Henrikas Šalkauskas — pir
mininkas, Kęstutis Ankus — vice
pirmininkas, Algis Janavičius — 
sekretorius, Jonas P. Kedys — iž
dininkas ir Vyt. Patašius — narys. 
Kontrolės komisija: V. Saudargie- 
nė, H. Kmitas ir V. Saudargas.

Naujosios valdybos organizuoja
mas pirmas parengimas įvyks spa
lio 6 d. 7 vai. Milsons Pointe.

DAIL. A. ŠIMKŪNAS 
TARP 26

PAMALDOS

Rugsėjo 22 d. pamaldos Went- 
worthville, St. Columbas bažny
čioje 10.45 vai.

Rugsėjo 22 d. Wollongongo lie
tuviams pamaldos W. Katedroj 
5 vai. p.p.

K.P.B.

IŠ L.K.K. D-JOS VEIKLOS

8.9.57 Marrickvillėje įvyko Liet. 
Kat. Kul. D-jos v-bos posėdis, ku
riame tartasi įv. su d-jos veikla 
susijunsiais reikalais. Iš artimes
nių užplanuotų d-jos kultūrinių 
parengimų yra šie:

Gegužinė THIRROUL vietovėje 
spalio 6 d., į kurią kviečiami visi 
Sydnėjaus ir Wollongongo tautie
čiai. Vykstama traukiniais arba 
mašinomis. Austinmer stoty lauks 
vadovai, kurie nurodys kelią. Pra
džia 2 vai. p.p. Esant blogam orui 
gegužinė nukeliama į spalio 20 d. 
Traukinių išėjimo laikas, bilietų 
kainos ir kt. bus paskelbta spau
doje.

Spalio 27 d. D-ja aktyviai daly
vauja Kristaus Karaliaus šventėje 
ir vėliau akademijos ruošime.

Numatyta ekskursija į Port — 
Kemblą š.m. lapkr. 30 d.

šv. Kazimiero minėjimas ir mu
gė sek. metų kovo 9 d. B.Ž.

PAVYKĘS TARPTAUTINIS 
SKAUTŲ VAKARAS

š.m. rugs. 25 d. Paddington 
Town Hali įvyko Iš Už Geležinės 
Uždangos Kraštų Skautų suruoš
tas tarptautinis balius — vaka
ras, kuriame dalyvavo virš 300 
asmenų iš 6 tautybių. Vakaras 
praėjo su dideliu pasisekimu. Gau
ta gražaus pelno, kuris eis bendrai 
visų šių tautybių skautų reika
lams. Programą išpildė kiekv. 
tautybės vyr. skautai. Lietuviai 
pasirodė su “Oželiu”, turėjusiu 
didžiausią pasisekimą iš visų pro
gramos dalyvių.

Baliaus komitete liet, skautus 
atstovavo: s.v. psi. V. Gaidžionis 
ir v.s. V. Osinaitė. B.Ž.

ALB KRAŠTO KONTROLĖS 
KOMISIJOS

nariui A. švedui, dėl persikrovi
mo įvairiomis kitomis visuomeni
nėmis pareigomis pasitraukus, į 
jo vietą pakviestas pirmasis kan
didatas Romas Venclova. Kontro
lės komisiją dabar sudaro pirm. 
Leonardas Karvelis, Pov. Protas 
ir R. Venclova.

Šiuo metu Kontr. komisija at
lieka pusmetinį Krašto Valdybos 
ir “M.P.” atskaitomybės tikrini
mą.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ

ATŽALOS TEATRAS

CANBERROJE
š.m. rugsėjo 21 d., Canberros

Universiteto Koledžo salėje stato

Vyt. Alanto 3. v. komediją

Visuomenės Veikėjai
REŽISIERIUS ST. SKORULIS

Bilietai (10 ir 12 šil.) iš kalno 
gaunami pas N. Volką, vaidinimo 
dieną — įeinant į salę. Vaidinimas 
pradedamas 7 vai. vak.

REMKIME SKAUTUS
SKAUTŲ BIČIULIŲ VAKARAS

PRENUMERUOKITE
“MŪSŲ PASTOGĘ”

š.m. rugsėjo mėn. 21 d. Syd
nėjaus Skautų Tėvų Komitetas 
ruošia Bankstowne, Protestant 
Hall, skautų bičiulių vakarą.

Patikslinimas
Pereitam “M.P.” numeryje bu

vo skelbta, kad vakaro programoj 
bus tai, ko dar nėra buvę Syd
nėjaus lietuvių vakaruose. Dabar 
gautas patikslinimas, kad bus tai, 
ko dar nėra buvę iš viso išeivi
joje.

Bičiuliai prašomi nesivėluoti, 
nes vietų skaičius ribotas.

Skautų Tėvų Komitetas.

Poniai
GINAI GENIENEI,

jos tėveliui Lietuvoje mirus, gilaus liūdesio prislėgtai, 
nuoširdžiai užjaučia

E.J. Stadalnikai, M. Marčiulionienė ir sūnus.

Bissietta meno.galerijoj suruoš
toj “Mastra Minima” — mažo 
formato darbų parodoj, dviem 
aliejinės tapybos darbais dalyvau
ja ir mūsų dailininkas Algis Šim
kūnas.

Šioj 
Išstatę 
ninkai.
Feurring, E. Langker ir kt.

Paroda, kurią rugsėjo 10 d. ati
darė Italijos gen. konsulo žmona 
ponia Sebastiani, tęsis iki rugsėjo 
20 dienos.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS KOVAS, 
š.m. rugsėjo mėn. 28 d., šeštadienį,

NEWTOWNO MASONIC HALL

parodoj savo darbus yra 
26 galerijos kviesti daili- 
Jų tarpe M. Kmit, M.

Station St., Newtown, rengia Sydnėjaus sportininkų ir narių-rėtnėjų, 
bei sporto bičiulių susipažinimo

ŠOKIU VAKAR A.
Gros gera latvių kapela ir veiks puikus bufetas. Pradžia 7 vai. vak.

Sporto Klubo Kovo Valdyba.

KALĖDINIAI SIUNTINIAI
NAUJIEJI AUSTRALAI!

MES TURIME GERIAUSIĄ ORGANIZACIJĄ SIUNTINIAMS I SOV. SĄJUNGĄ 
IR ESAME VIENINTELĖ FIRMA AUSTRALIJOJE, KURI GALI PASIŪLYTI 
JUMS ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS MAISTO PRODUKTUS, VAISTUS IR TEKS
TILĖS IŠDIRBINIUS — ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ MEDŽIAGAS, PAVYZDŽIUI:

1 svaras cukraus 2/6; 1 svaras taukų 6/-; 3 milion. units Penicilin alyvoj 7/3; 
10x1 gr. Streptomięine £ 1.2.3; 3ž jardų angliškos medžiagos kostimui £ 3.19.0;

3 jardai mot. apsiaustui medžiagos £ 3.18.0 ir t.t.

ATSIMINKITE!
PRIEŠ UŽSAKYDAMI SIUNTINĮ PERŽIŪRĖKITE MŪSŲ NAUJA 1957/58 METŲ 

KATALOGĄ.

Newaustral Company
19 Pier Street, PERTH, Western Australia. J

ADELAIDE
ADELAIDĖS LIETUVIAI 

PERKA NAMUS

Kai šios eilutės pasieks skaity
toją, Adelaidės Lietuvių Sąjunga 
jau tikriausiai bus nupirkusi vie
tos lietuvių bendruomenei namus. 
Tai ne namai paprasta šio žodžio 
prasme, bet salė, kuri gali talpin
ti 400-500 žmonių. Ji buvo staty
ta kaip katalikų mokykla, pas
kiau, pakeitusi savininkus, buvo 
tapusi baptistų maldos namais, o 
dabar tarnaus visos lietuvių ben
druomenės kultūriniams ir tauti
niams reikalams.

Sulankstomų durų pagalba visa 
salė (80x30 pėdų) kiekvienu me
mentu gali būti padalinta pusiau 
į dvi mažesnes sales. Prie salės 
yra priestatas, kuris gali būti vi
sai lengvai paverstas į du kamba
rius. Be to, prie salės yra prista
tyta atskira virtuvė su visais 
įrengimais. Atskiram pastate yra 
patogumai vyrams ir moterims.

Salė yra' visai arti miesto cent
ro, pramoniniam rajone ir stovi 
ant dvigubo sklypo (105 x 150 pė
dų). Ji kaštuoja £ 6.250. Kadangi 
šitos sumos Sąjunga dar nėra su
rinkusi, dalį pinigų teks skolin
tis, tikintis, kad visuomenė, pri
tardama šios salės pirkimui, ne
trukus sudės reikiamą kapitalą.

Norėdama padidinti savo lėšas, 
Lietuvių Sąjunga Adelaidėje ren
gia sezono uždarymo balių, kuris 
įvyks š.m. rugsėjo 21 d. Flinders 
Hall, kurioje visuomet ikšiol vyko 
lietuvių baliai. Nuosavą salę įsi
gijus, nereikės ateityje jieškoti 
prieglaudos pas svetimuosius.

L-s.

PO MELBOURNIŠKIŲ 
KONCERTO

Rugsėjo 1 d. į Adelaidę buvo at
vykę Melbourne Lietuvių Dainos 
Mylėtojų Sambūris, kurio pirma
sis pasirodymas —-x susipažinimas 
su adelaidiškiais įvyko katedroje, 
čia melbourniškių choras, kun. 
dr. P. Jatuliui laikant paskutines 
mišias prieš išvykstant į Europą, 
pagiedojo gražių giesmių.

Tos pačios dienos vakare, 5.30 
vai., į “Australia” salę prisirinko 
retai matytas skaičius lietuvių. 
Buvo ir kitų tautybių žmonių. 
Tai buvo tikrai pakili nuotaika, 
kokios ir lauktina rimtų koncer
tų metu. Lietuviai kitataučių aky
se čia puikiai reprezentavosi.

Kalbant apie šį koncertą, nega
lima nepaminėti p. A. Karazijie
nės, kuri pranešėjos uždavinį at
liko pasigėrėtinai: ji, prieš su
skambant dainai, pagaunančiai nu
pasakodavo jos reikšmę ir pras
mę, jautriu žodžiu primindama 
lietuvio didįjį ilgesį, išliejimą dai
noje.

Melbourniškių choras, nors ir 
nepergausiausias skaičiumi, bet 
gerai paruoštas, balsingas, kai- 
kuriuos dalykus išpildė profesio
nališkai. Nors programos dalykai 
daugumoj parinkti sunkūs, bet Al
berto čelnos vadovaujamas cho
ras, atrodoj nejautė jokių sunku
mų. Tai rodo, kad sambūriečiai 
dirba rimtai, su meile ir nuošir
džiu jausmu lietuviškai dainai.

Vyrų choras padainavo po vieną 
Naujalio, Žilevičiaus ir švedo 
komponuotą dainą. Ypač gerai 
praskambėjo Žilevičiaus “Oi kad 
išauštų”, kur solo partiją atliko 
Paškevičius ir švedo “Baltos gė
lės” — solistas P. Morkūnas (Mel
bourne jaunimo choro dirigentas). 
Moterų buvo nedaug, bet jos savo 
dalį atliko be priekaištų, o “Mie
gok karalaite” — solistė p. Bal
čiūnienė — buvo tikrai puikiai 
atlikta. Mišrus choras padainavo 
septynias dainas.

Jauna Sambūrio pianistė Zab- 
leckytė paskambino solo Šuberto 
“Impromto” ir K. Reber “Prisi
minimus”.

Būtų gražu, kad kurią dieną 
suorganizuotume Lietuvių dienas 
ir išgirstume jungtinį visų miestų 
chorą.

J. Kalvaitis.

• Vyt. Sirutis apie devyne
rius metus su šeima išgyvenęs 
Adelaidėje, prieš porą -savaičių 
persikėlė gyventi į Sydnėjų. (n)

ATSAKYMAS
SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 

NAMŲ TARYBAI

“Mūsų.: Pastogė” Nr. 33 (435) 
paskelbė Sydnėjaus L.N. Tarybos 
verkšlenantį, pagiežos, grąsinimų 
ir šmeižtų pilną pareiškimą, pava
dintą “Atsakymas Bankstownui” 
Bankstowniskiai nesikreipė į Syd
nėjaus L.N. Tarybą, tad iš kur 
atsakymas? Matomai nerasdami 
kito būdo užpulti Bankstowne sta
tomus lietuvių namus, sukopibina- 
vo “atsakymą”, ir čia, pametę 
visą spaudos etiką, išliejo pyktį.

I tokį pareiškimą neverta būtų 
nei dėmesio kreipti, nei atsakymo 
rašyti, jei jis neturėtų tikslo su
klaidinti Sydnėjaus lietuvių visuo
menės.

šia proga mes kreipiamės į vi
sus Sydnėjaus lietuvius, prašyda
mi atkrepti dėmesį į sekančius 
mūsų pareiškimus:

1. Neteisingai rašo Sydnėjaus 
L.N. Taryba, kad mes, patylom 
ir neskelbiant viešai, dirbame kaž
kokius slaptus darbus, apgaudinė
dami žmones. Mes turime visuoti
nius susirinkimus, svarstome ir 
sprendžiame visus klausimus vie
šai. Kiekvienas narys dalyvauja 
visuose mūsų darbuose. Taigi nė
ra reikalo mums patiems turėti 
kokias nors paslaptis ir patys sa
ve apgaudinėti. Priešingai, mes 
kviečiame visus susipažinti su 
mūsų darbais, neišskiriant ir Syd
nėjaus L.N. Tarybos narių.

2. Mūsų statomų namų Ban- 
kstown M. Council patvirtintas 
planas ir gautas statybai leidi
mas tokiu vardu: “Bankstown 
Lithuanian Community Hall”, 
nors ankstesniuose susirašinėji
muose buvo minima Church Hall. 
Tokios salės statomos prie baž
nyčių; kadangi mes savo lietu
viškos bažnyčios dar neturime, 
todėl ir bažnytinės salės statyti 
negalime. Mes esame rūpestingai 
aiškinęsi šį Reikalą ir rūpesčio

dėl to neturime.
3. Netiesa, kad mes bankrotuo- 

jame, ir kad norime kitų pinigais 
savo skolas mokėti. Dar peranks- 
ti kalbėti apie betkokį bankrota- 
vimą, o skolų mes dar visai netu
rime. Mus remia didesnė pusė 
Sydnėjaus lietuvių, ir tikime, jog 
ir antroji pusė, susipažinusi su 
mūsų darbais, įsijungs į bendrą 
darbą.

Mūsų šaltiniai neišsenkami, nes 
mes dirbame realų darbą, o ne 
tuščiažodžiaujame.

4. Netiesa, kad mes neturime 
linijos ir-desperatiškai blaškomės. 
Mes sistematingai einame pirmyn. 
Tai liudija pati namų statyba. 
Priešingai, mes matome tokį blaš
kymąsi Sydnėjaus L. Namų Ta
rybos, kuri turėdama surinkusi 
per £ 4000, nežino, ką su jais da
ryti. Per eilę metų pinigų perka
moji galia yra tiek nukritusi, kad 
šiandien už tą sumą nedaug ką 
galima nupirkti.

5. Netiesa, kad mes varome 
propagandą prieš Sydnėjaus L. 
Namus. Toji neigiahioji propa
ganda kyla iš jūsų pačių narių 
ir rėmėjų. Visi, kurie rašė ir kri
tikavo Sydnėjaus L. Namų Tary
bą ai- jos darbus, yra* jūsų pačių 
nariai, kurie nori tik gera, o ne 
bloga mūsų visų bendram labui.

Mes džiaugiamės turėdami pro
gą dar kartą pakviesti visus lie
tuvius prie bendro darbo, neišski
riant ir Sydnėjaus L. Namų Tary
bos narių. Venkime vienybę ar
dančių šmeižtų ir niekinimo vieni 
ktų, nes tuo tarnausime savo prie
šams, bet ne patys sau.

Ištieskime vieni kitiems broliš
kai rankas ir baikime gražiai sta
tomus Bankstowne Lietuvių Na
mus.

Bankstowno L. Namų Valdyba 
ir BankstownO Apyl. Valdyba.

★ PLB Europos kraštų valdybų 
pirmininkai šiais metais, susirinks 
Romoje rugsėjo 13-15 dienomis.

S EUROPIETIS SPECIALISTAS 
g OPTIKAS
5 Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
g akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 

šeštad. 9-13 vai.
m 9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef.
g (Priešais Melbourne Town Hall.)
S Centr. 1819

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

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

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

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

DĖMESIO! KALĖDOS ČIA PAT!
PRISIMINKITE 

SAVO ARTIMUOSIUS!
KAS BŪSITE MŪSŲ JUBILĖJINIS KLIENTAS? 

Netrukus mes išsiusime 25.000-ąjį siuntinį į Europą.
šia proga mes ruošiame £ 20 vertės siuntinį, laisvą nuo mokesčio, 
kurį padovanosime tam laimingajam mūsų klientui, kuris prisius už
sakymą ir pas mus bus užregistruotas sąraše Nr. 25.000.
VYRIAUSIA BŪSTINĖ: * O D R A

6a Elizabeth St., Melbourne.
DARBO VALANDOS: 9 v. r. — 6 v. p.p. šeštad.: 8.30 v. r. — 1 v.p:p: 

TELEFONAS: MF 6178
SENIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA. SIUNTINIAI Į RUSIJĄ. 

UKRAINĄ, LIETUVĄ, LATVIJĄ IR ESTIJĄ.
MES SIUNČIAME: VAISTUS, MAISTĄ, DRABUŽIUS, AVALYNEI 

ODĄ — PAPRASTU IR ORO PASTŲ.
Gavėjas nieko neprimoka. Visas išlaidas apmoka siuntėjas. 

100% garantija dėl tvarkingo užsakymų išpildymo ir pristatymo. 
Visų prekių pavyzdžius galite apžiūrėti mūsų įstaigoje.

MŪSŲ ATSTOVAI:
Geelong. Vic. 210 Ryrie St. Tel, X 3885.
E. Newborough, Vic. 65 Western Ave.
Adelaide, S.A. 24 Wright St.
Bri.banc, Q’Land. 140 Junction Rd., Clayfield.
Hobart, Tas. 1 Third Ave., Springfield.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, (Tel. 
WB 1758), for the publisher Vytautas Simniškis, as Preiident of the 
Australian — Lithuanian Community — 779 Elizabeth St., Zetland, 
Sydney, N.S.W. (Tel. MX 2120). ,
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