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i M. LAPINSKIENĖ

LIETUVIŲ BEJ1EŠKANT
Mielasis, -ji, kaip aš norėčiau, 

kad' tu būtum su manim. Eidama 
gatvėmis aš atsidėjusi žiūrėjau 
praeiviams į veidus, jieškodama 
tavęs. Keliaudama per miestus, 
aš tavęs jieškojau miniose žmonių 
ir sekiau pravažiuojančius ir pra
eivius, ar nepamatysiu tavo bran
gaus veido. Aš ne kartą klausinė
jau savo pažįstamų, ar kas nežino 
apie tave, bet niekas nieko nega
lėjo apie tave pasakyti. Tu dingai 
pakilusioje audroje, nepalikdamas 
jokio pėdsako.

Šiandien saulėta rudens diena. 
Geltoni lapai su auksiniais atspin
džiais krinta ant plikų šaligatvių. 
Jie atsiskiria nuo šakos, vartyda
miesi sklendža oru ir beviltiškai 
nusileidžia ant žemės. Tame lapų 
kritime yra kažkas tragiško ir 
simboliško. Ar ir mes neatsiskyrė- 
me nuo savo tautos kamieno ir ar 
neišsisklaidėme, kaip tie lapai, ne
šiojami vėjo, po svetimus kraštus? 
Mane, tave ir tūkstančius kitų 
pakilusi audra išblaškė nežinia 
kur, kam ir kodėl. Dabar, steng
damiesi perrėkti audros švokšti
mą, mes klykaujame, beieškodami 
vienas kito.

Taip pagalvoja ne vienas tau
tietis, atsiskyręs nuo savo tėvynės 
ir atsisėdęs po skarotu, Lietuvą 
primenančiu, medžiu. Tarp dau
gybės, įvairiais būdais iš Lietuvos 
pasprukusių tautiečių,- vieni buvo 
išvežti, kiti patys pabėgo. Tokiu 

E pat būdu ir aš atsiradau šioje val- 
I stybėje ir šiame mieste. Kodėl 

Čia? Todėl, kad šis miestas yra 
gyvenamas gerų, geros valios žmo
nių. Jų tarpe galima ir kitiems 
gyventi. Čia nemaža yra ir mūsų 
tautiečių, su kuriais galima, su
sibūrus į vieną grupelę, savo tė
vų kalba pasišnekučiuoti ir net 
dainelę sudainuoti.

Dažnokai būna, kad kai žmogus 
yra laimingas, tai kitiems kyla 
pavydas, o jeigu žmogui nelaimė, 
tai kiti džiaugiasi ir užuojautos 
juose nerasi. Kol geruoju, tai ge
rai — čia ir baliai, ir bičiulystės, 
bet atsitinka, kad žmonės neapsi- 
kęsti panori, vieni kitus pasmerkti, 

L apjuodinti, dažniausia jam ar jai 
I negirdint.
I Šiandie, belankant mūsų tautie

čius, galima taip pat išgirsti pana
šių nesantaikų balsų. Aš manau, 
kad tėvai mūsų to nemokė. Ir ku
nigas, mokydamas poterių, saky
davo: mylėk artimą savo, kaip 
pats save. Krikščionys tiki į Jėzų 
Kristų, bet ne daugelis pildo jo 
įsakymus, dažnai net priešingai 
darydami.

Permąstydami visa tai, pagalvo
kime apie tėvus, brolius, seseris 
Lietuvoje. Ar jie yra laimingi? 
Gal ir jiems tos laimės pavydėti? 
Aš manau tikrai jiems nėra laiko 
neapkęsti ar blogo linkėti. Visiems 
yra gerai žinoma, kad jų dantys 
barška nuo šalčio, nes nėra užtek
tinai kuo savo kūno pridengti.

Daug girdima, kad tėvynėje 
gyvenantieji mūsų artimieji netu
ri atsparumo plintančioms ligoms 
dėl kūno nusilpimo. Kodėl? Todėl, 
kad jie neturi net paprasto mais- 
ti, net juodus, kasdieninės duonos. 
Šiandieną jie tiktai rankioja tru
pinius nuo gerais laikais nukritu
sio stalo. Tai prisiminę, turime 
pamiršti visus savitarpio kivirčus, 

' nesusipratimus, pavydą, o burtis 
bendron tautinėn grupėn, laikytis 
vienybės ir bendruomenės nuosta
tų bei dėsnių.

Pasitaiko, kad užsukus pas lie
tuvius ir užkalbinus angliškai, jie 
tuojau griebiasi lietuvių kalbos, 
nes daugelis tik lietuviškai gali 
kalbėti. Tačiau gaila, kad dalis jų 
neapkenčia lietuvių, nenori nieko 
girdėti apie bet kokį bendradar
biavimą, veikimą. Dėl kokios nors 
smulkmenos, susipykus su vienu 
ar kitu lietuviu, buvusiu ar esan
čiu komiteto nariu, dabar visur ki
ša koją, trukdo veikimą arba ne
pagrįstai šmeižia. Girtuokliavimui, 
kortavimui, pokerio mašinoms 
daugelis gali per metus išmesti 
kelias dešimtis arba net kelis šim
tus svarų, gi lietuviškam veikimui, 
lietuvybei palaikyti iš jų cento 
negausi. Jie taip plačiai atidaro 
savo burną, pradeda šmeižti ir ne
pagrįstai prekaištauti veikian
tiems tautiečiams, kad esi privers
tas kuo greičiausiai nuo jų spruk
ti.

Skaudi tai tiesa, tačiau jos ne
paneigsi. O turėtų gi kiekvienas 
lietuvis suprasti bendrus tautos 
reikalus, pamiršti asmeniškus ne
susipratimus su vienu ar kitu lie
tuviu, komteto nariu ir t.t. Asme
niškus nesusipratimus turėtumėme 
aiškintis asmeniškai ir neturėtu
me pamiršti, kad asmeniški reika
lai nemaišytini su bendrais lietu
vių tautos ir lietuvybės šlaikymo 
reikalais. Tautiniai reikalai, tau
tiškumas, savi papročiai, gimtoji 
kalba turi mus jungti ir burti lie- 
tuviškojon bendruomenėn, nes tik
tai čia mes galime pasirodyti, kas 
esame, iš kur esame ir ko mes no
rime bei ko mes siekiame.

J. MED-TIS

RAUDONAS TROJOS ARKLYS AZIJOJE
Mūsų žemės rutulys baigia pasi

dalyti į dvi skirtingas stovyklas: 
demokratinę ir komunistinę. Jų 
riba Europoje, išskyrus Berlyną, 
gana aiški. Bet kur eina ta riba 
Azijoje ir Afrikoje, šiuose “nau
jai” atrastuose žemynuose? To 
dar, gal būt, nieks tiksliai nežino. 
Matom tik, kad dėl Berlyno ir dėl 
ribų Azijoje ir Afrikoje yra kietai 
grumiamasi. Berlyno likimą sten
giamasi išspręsti diplomatinėm 
gudrybėm. Ar pavyks, tai vėl kitas 
klausimas. Dėl ribos Azijoje ir 
Afrikoje kovojama daugiau eko
nominėm priemonėm. Kieno ūki
nė pagalba bus stambesnė, tam 
afrikiečiai ar azijiečiai rodys dau
giau simpatijų.

Išmušė valanda, kada iš Azijos 
ir Afrikos šimtmečių bėgyje išga
bentieji 'turtai grąžinami dalimis 
atgal. Tokio staigaus posūkio tie 
žemynai tikrai nelaukė, kad jau 
1960 m. tai įvyks, nesitikėjo. Už 
tai jie nėra jam pasiruošę. Bet 
laimė ir kartu nelaimė, kad didelio 
mokslo čia nereikia: užtenka mo
kėti atskirti didesnį pinigą nuo 
mažesnio, nekvaršinti sau galvos 
nei dėl davėjo rankos spalvos, nei 
dėl “menkučio” patarnavimo, ku
rį, jei jau ne iš 'dėkingumo, tai 
bent iš oficialaus mandagumo rei
kės prie progos atlikti.

Apie Europos ir JAV paramą 
Azijai ir Afrikai užtektinaai rašo 
spauda. Tokia Prancūzija 1958 m. 
turėjo padovanoti 549 milijonus 
dolerių, neskaitant paskolų ir pri
vačių investacijų. Bet įdomu pa
tirti, kiek auksinių nužeria į mi
nėtuosius žemynus sovietai.

RAKETŲ LIŪTIS ANT RUSIJOS?
Dvikovos parengtis ar tik tušti žodžiai? Sovietų 

dviprasmiškai grasina Vakarams. Amerikos senato 
teto (Senate Foreign Relations Committee) narys 
bus paliestas kuris Amerikos sąjungininkas, raketų 
jos.”

Tarpkontinentinis dviejų galin
gųjų blokų konfliktas įgauna vis 
aštresnes formas. Dviejų didžių
jų — Jungt. Amerikos Valstybių 
ir Sovietų Sąjungos — kieti pasi
sakymai yra ultimatyvinio pobū
džio. Kai pradedama viešai grasy
ti ir ištariami žodžiai, jie sunku 
vėliau atšaukti, nes dažniausia 
juos lydi ir veiksmai. Taip bemaž 
visada būna padorių valstybių su
sikirtime.

Tačiau šį kartą mes gyvename 
naujoje eroje ir turim turėti gal
voje tą aplinkybę, kad čia kaujasi 
dvi mirtinos priešingos ideologi
jos, kurių kalbos dažniausia ribo
jasi tik tuščia grėsmės propogan- 
da. Ypač tatai liečia Sov. Sąjungą, 
kurią valdo beatodairiški vadovai, 
bandą siekti savųjų tikslų visomis 
įmanomomis priemonėmis, tačiau, 
reikalui esant, moką žengti ir at
gal.

Vakarų politiniams komentato
riams, kurie įvykius vertina klasi
niu vertinimo požiūriu, sunku su
prasti tokias komunistinių vadų 
kalbas, kokias jie žeria Chruščio
vo ir gynybos ministerio marš. 
Malinovskio lūpomis. Jie prilei
džia, kad toks Malinovskio grasi
nimas, jog sovietiškosios raketos 
būsiančios paleistos į tas bazes, iš 
kurių ateityje skrisią ant Rusijos 
Amerikos žvalgybiniai lėktuvai, 
yra tik tušti žodžiai, jei sovietai 
dar nėra pilnai pasiruošę karui su 
vakarais. Tačiau šia proga taip pat

Valstybinis užsienio prekybos 
komitetas prie Ministerių Tarybos 
(Skačovo įstaiga) yra prieš porą 
mėnesių paskelbęs, kad sovietai 
finansuoja 250 didesnio masto 
statinius Azijos ir Afrikos kraštuo
se, kurie traktuojami kaip ekono
miškai atsilikę.

Plačiausia rublių srovė nuteka 
į Indiją. Jos dėka iškyla Bhilai 
metalurgijos įmonė, 1960 m. pa
baigoj pagaminsianti 17 proc. 
kraštui reikalingo plieno, toliau 
sunkių mašinų, akmens anglių ka
syklų įrengimų, stiklo, medicinos 
instrumentų, vaistų fabrikai, naf
tos rafinavimo įmonė. Sovietiniai 
geologai ir naftos specialistai 
ieško Indijoj naftos ir gazo klo
dų. To negana. 1959 m. rugsėjo 
mėn. Maskvoje buvo pasirašyta 
nauja sutartis, pagal kurią sovie
tai suteikia Indijai dar 1.5 mili
jardų rublių kreditą, numatyto 
pramonei plėsti indiškojo penkme
čio bėgyje (1961-65 m.).

Suvienytoje Arabų Respubliko
je, be Assuan užtvankos, kuri kai
nuos milijardus rublių, sovietų 
pinigais statoma daugiau kaip 100 
įmonių, jų tarpe 6 metalurgijos, 
12 naftos bei chemijos pramonės, 
2 vaistų, 3 maisto produktų ir 
teksilės, 1 mineralinių trąšų ir kt.

Taip pat Afganistanui nukrenta 
gana didelis trupinys nuo Krem
liaus stalo. Pastatyta 15 fabrikų, 
tebestatoma didžiulė dirbtuvė au
tomašinoms taisyti, dvi elektros 
stotys, kurios padvigubins krašto 
elektros kiekį, ir du aerodromai. 
Drėkinimo įranga padarys vaisin-1 
gus 26.000 ha žemės. Sovietų spe- 

manoma, kad iš Sov. Rusijos gali
ma laukti ir staigmenų, nes jos vi
duje viršų imanti kariuomenės va
dovybė. Chruščiovas, išugdęs ka
rinę Rusijos mašiną, dabar pats 
esąs jau tik mažas berniukas, nes 
Sovietijos kariuomenės viršūnės 
diktuojančios užsienio politikos li
niją. Kadangi šiuo metu sovietai 
esą kaikurių raketų gamyboj pra
našesni už vakariečius ir maną, 
kad artimoj ateity jie bus vėl pra
lenkti Amerikos, tai ten susidariu
si nuomonė, kad gal jau pats lai
kas pradėti pasaulio pavergimo 
programą, šią aplinkybę dar la
biau tvirtinąs faktas, kad sovietų 
vadai savo propogandines kalbas 
sako milžiniškuose darbininkų mi
tinguose, norėdami parengti jų 
psichologines nuotaikas prieš va
kariečius, kurie neva sudarą grės
mę socialistiniams komunistinių 
kraštų “atsiekimams”. Malinovskis 
pareiškė, kad jis davęs įsakymą 
vyr. Sov. Sąjungos raketų virši
ninkui marš. Nedelin nedelsiant 
veikti ir apšaudyti tas vakariečių 
bazes, iš kurių pakilsią ir į Rusijos 
ar jos satelitų edrves skrisią špio
nažo lėktuvai. Jo manymu, esą 
Vakarų imperialistų gražiais žo
džiais negalima tikėti, nes pana
šūs lėktuvai galį atnešti ir hidro
geninių bombų. Sovietai turį ir 
antilėktuvinių raketų, kurios ga
linčios pašauti kiekvieną priešo 
junginį, nežiūrint į tai, kokiame 
aukštyje jis skris.

cialistai padeda ieškoti krašto 
šiaurėje naftos, vadovauja kelių 
tiesimui, geležies rūdos gamybai. 
Jie rengia planus tolimesniems že
mės plotams drėkinti, žemės ūkio 
našumui pakelti, Amu-Darj upės 
vandens jėgai išnaudoti ir 1.1.

Ir Indonezija neatsisakė ūkinės 
ir techninės sovietų pagalbos. So
vietai ateityje galės pasigirti, kad 
jie Indonezijoje įrengė vieną dide
lę metalurgijos įmonę, nutiesė 
Kalimantan saloje 663 km ilgio 
kelią, mechanizavo dvi ryžių plan
tacijas po 10.000 ha. Sieros bei 
■fosfatų gamyboje jie irgi yra sa
vo įdėję. Djakartoj bus pastaty
tas sovietų pagalba didelis stadio
nas. Ambon mieste įrengtas tech
nologijos fakultetas.

Irake darbuojasi 300 sovietinių 
ekspertų. 500 milijonų rublių pa
skola leidžia Kassemo vyriausybei 
įrengti metalurgines, sieros, vais
tų, žemės ūkio mašinų, stiklo, 
elektrotechnikos ir kitokias įmo
nes, viso 35. Numatyta parama 
dar kitoms 24 įmonėms.

Kaip jau dabar sovietai suinte
resuoti kad ir tokiu Iranu, rodo 
A. Mikojano 7 dienų viešnagė 
Bagdade. Balandžio pradžioj buvo 
ten atidaryta sovietų pramonės 
paroda, Kažkodėl šis nekviestas 
svečias iš Maskvos rado Bagdade 
būtina pastebėti, kad sovietų pra
monės gamyba nevykstanti lais
vės sąskaiton. Esą, tik “melagiai” 
vakaruose tai drįsta tvirtinti.

Tai sakydamas, Mikojanas nea
bejotinai turėjo galvoj kovo mėn. 
paskelbtąjį NATO pranešimą, pa
gal kurį Sovietų Sąjungoje dar 
esąs vienas milijonas darbo vergų. 
NATO rėmėsi informacijomis iš 
Maskvos ir Tarptautinės Komisi
jos prieš koncentracijos stovyklų 
praktikavimą tyrinėjimų duome- 

maršalas Malinovskis ne- 
užsienio reikalams komi- 
George Aiken atsako: “Jei 
lietus pasipils ant Rusi-

Tame darbininkų konferencijos 
mitinge, kuriame marš. Malinovs
kis paskelbė šios grėsmės žodžius, 
sėdėjo ir klausėsi pats Chruščio
vas. Jis laikęsis tyliai ii' ramiai. 
Prašalaičiams atrodę, kad šiuo me
tu vyriausias Sovietijos įsakinėto
jas jau esąs nebe Chruščiovas, o 
Malinovskis.

Amerikos reakcijos į tokį pa
reiškimą, kaip ir galima buvo lauk
ti, buvo skubios ir griežtos. Ame
rikos senato užsienio reikalams 
tvarkyti komitetas yra, galima sa
kyti, vyriausias organas. Adminis
tracijos pareigūnai, nežiūrint ko
kius jie postus beužimtų, šiai įstai
gai turi duoti perijodišką atskai
tomybę. Taigi jos nario senato
riaus Aiken pareiškimas vertas 
rimto dėmesio. Nors šiuo metu 
Amerikos viešoji nuomonė dar ne
sitiki, kad gali greitai prasidėti, 
naujas pasaulinis karas, kadangi 
rusai dar nesą pasirengę nei puo
limui, nei ypač apsigynimui, ne- 
rengią dar jie ir jokių slėptuvių 
apsisaugoti nuo atominių bombų, 
tačiau rimtai susirūpinta, manant, 
kad bolševikai gali pradėti lokali
nio pobūdžio avantiūras.

Čia ypatingas dėmesys kreipia
mas į Raud. Kiniją. Esą rimtų da
vinių, kad kiniečiai organizuoja 
lokalinio pobūdžio puolimus net 
keliuose Azijos fronto sektoriuo
se: Pietų Viethname, Kombodijoj, 
be to, gal-net P. Korėjoj ir For- 
mozoj. Spėliojama, kad Rusijos 
vadų grasinimai tenori tik nu
kreipti vakariečių dėmesį nuo ko
munistų pasirengimų Azijoj. Dėl 
šios priežasties šiuo metu yra su
šaukta Pietų Azijos Valstybių Gy- 
nymo Sąjungos (SEATO) konfe
rencija Vašingtone, kurioje Aus
traliją atstovauja min. pirm. Men
zies. Norima SEATO karinį pajė
gumą dar labiau sustiprinti, o 
Amerika jau dabar ėmėsi didinti 
savo karines pajėgas Tol. Rytuose, 
pasiųsdama stiprias aviacijos es
kadras į Filipinus ir kitus SEATO 
sąjungininkų kraštus.

Neišpučiant esamojo momento 
pavojų, visdėlto tenka konstatuoti 
faktą, kad visame pokario gyve
nimo laikotarpyje tokios ryškios 
politinės įtampos dar nėra buvę.

nimis. Koncentracinės darbo sto
vyklos, 1918 m. įvestos į sovietinę 
praktiką, NATO konstatavimu, ir 
šiandien dar sudaro žymų darbo 
jėgos išteklių sovietiniam ūkiui. 
Suimtieji panaudojami pirmoj ei
lėj akmens anglių kasyklose, miš
kuose medžiams kirsti ir žemės 
ūkyje.

Jei skaičiuotume, kad nuo vie
no darbo vergo sovietinė valdžia 
sutaupo mažiausia 200 rb. per mė
nesį, tai per metus milijoninė šių 
vargšų minia duotų jau 2.4 mili
jardus rb. “pelno”. Tai minimali- 
nė suma. Prie jos tenka pridėti 
dar tuos milijardus, kuriuos pasi
laiko sovietinės įstaigos iš pačios, 
tariamai laisvos, darbininkijos, 
tiek metų po revoliucijos vis dar 
tebeskurstančios perpildytuose, 
sausakimšuose butuose, kolūkių 
lūšnelėse. Tokie tai rubliai, aplais
tyti krauju ir ašarom, keliauja į 
Aziją, į Afriką ir dar kur kitur. 
Tai ne pertekliaus, bet skaudaus 
nepritekliaus pinigai.

E.L I.

POLITIKA IR 
KASDIENYBĖ

MIRĖ PASTERNAKAS
Boris Pasternakas, kontroversi

nis Sov. Rusijos rašytojas, gegu
žio mėn. 30 d. mirė savo vasarna
myje, netoli Maskvos.

Pranešama, kad jis jau ilgesnį 
laiką sirgęs širdimi ir plaučių vė
žiu. Autorius susilaukė 70 metų 
amžiaus.

Kaip žinome, prieš du metu jis 
yra laimėjęs Nobelio premiją už 
savo romaną “Daktaras Živago”, 
tačiau ji, sovieų vyriausybei spau
džiant, jam nebuvo išmokėta, nes 
tariamai jis jos atsisakęs.

“Dr. živago” Vakaruose buvo 
išleistas beveik visomis kalbomis 
ir turėjo nepaprastą pasisekimą. 
Yra žinių, kad šis Pasternako vei
kalas yra Kanadoj išverstas lietu
viškai ir greitai bus išleistas.

ŽUDOSI VADAI
Po karinio perversmo Turkijoj, 

buv. vyrjausybės vadų eilėse kilo 
baimė ir nervų pakrikimas. Pra
nešama, kad nusižudė buvęs Men- 
deres vyriausybės vidaus reikalų 
ministeris Namik Gedik, iššokda
mas per langą iš 4 aukšto, ir Par
lamento Finansų Komiteto pirm. 
Izzat Akchai. ,

Krašte, patruliuojant gatvėse 
kariuomenei, esą ramu. Gyvento
jai rodą naujai vyriausybei prita
rimą.

HOOVERS BALTIJOS 
VALSTYBIŲ LAISVĖS 

GLOBĖJAS
Buvęs Jungtinių Valstybių pre

zidentas Herbert Hoover sutiko 
pirmininkauti Garbės Komitetui, 
kurį sudaro įžymūs amerikiečiai ir 
kuris globoja Baltijos Valstybių 
Laisvės Tarybos organizuojamas 
manifestacijas bei žygius ryšium 
su sovietinės agresijos prieš Bal
tijos valstybes dvidešimtmečiu, ku
rį Maskvos propaganda siekia pa
naudoti savo neteisėtai ir netikrai 
padėčiai užgrobtuose kraštuose su
stiprinti.

GOMULKA BRESLAVE
Wroclaw (Breslau) įvykusiame 

mitinge, lozungu “Wroclaw per 
amžius lenkiškas”, lenkų kom. 
partijos pirmininkas Gomulka, 
kalbėdamas apie Oderio ir Neissės 
sritį, pareiškė, kad Lenkija nuo 
karo pabaigos į tą sritį yra inves
tavusi 150 milijardų zlotų. Elekt
ros energijos gamyba pakilo 40% 
ir plieno gamyba 134%, lyginant 
su 1938 metais. Keturius kartus 
pakilo vario gamyba. Toliau jis 
sakė, kad lengvosios pramonės 
įmonių skaičius nėra pilnai atsta
tytas, ir žemės ūkis, lyginant jį 
su prieškariniais laikais, yra taip 
pat labai atsilikęs.

“SAVANORIŠKI” DARBAI 
VENGRIJOJE

Praėjusią vasarą apie 10.500 
berniukų ir mergaičių, priklausan
čių Vengrijos jaunimo organiza
cijai KISZ, buvo paimta “Sava
noriškoms darbo stovykloms”.

šiais metais numatyta įsteigti 
21 darbo stovykla; šioms stovyk
loms šį kartą reikės apie 21.000 
jaunimo darbininkų.

Už savo darbą jaunuoliai jokio 
atlyginimo negauna: jiems išduo
dami tik raštai bei atžymėjimai.

APKALTINTAS ŽMOGŽUDYSTE
Korėjoje, Seoulo miesto polici

jos viršininkas už įsakymą šau
dyti į demonstrantus, ko pasė
koje žuvo per 140 žmonių, apkal
tintas žmogžudyste. —«b—
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J. AKINIS

Demokratijos ilgesys ar 
komunizmo pinklės?

P. Korėjos ir Turkijos įvykiai. Kur žengia Irakas 
sovietu propoganda7 Eisenhoverio kalbos atgarsiai

Lietuvos okupacijos tragedija
I Dalis

Kada politinė pasaulio padėtis 
yra labai įtempta, kada jau viešai 
šnekama apie artėjantį konfliktą, 
o sovietiniai vadai balsu grasina 
raketomis, mažesniųjų tautų įvy
kiai dažnokai praleidžiami pro 
pirštus, nejieškant juose gilesnių 
politinio vyksmo priežasčių.

Dar tik nesenai pasibaigė Pietų 
Korėjos neramumai, kurių pasė
koje nuvirto ilgametis prieškomu- 
nistinis kovotojas, galima sakyti, 
Korėjos didvyris prez. Rhee, o ne
ramumuose žuvo šimtai korėjie
čių, daugiausia jaunų ir entuzias
tingų studentų.

Šiuo tarpu Korėjoje, sudarius 
laikiną vyriausybę, išoriniai atro
do ramu, tačiau paskutiniais 
“NYT” pranešimais ten vyrau
janti tyla esanti prieš audrą. Bu
vusia prezidentas visdėlto turėjo 
tautoje vardą ir autoritetą. Jis 
garsėjo savo kieta ranka ir beato- 
dairinio savo pavaldinių klusnumo 
reikalavimams. Nors kraštas val
dėsi demokratiniu būdu, tačiau 
buvo juntama, kad partijos kovo
ja padoriais būdais, eliminuojant 
demagoginius kovos metodus. Kai 
P. Korėjos studentai pradėjo sos
tinėj ir kituose didesniuose mies
tuose demonstracijas, reikalauda
mi panaikinti nesenai vykusius 
rinkimus, kurie esą buvę sufalsi
fikuoti, pradžioje ir vakarų politi
niai stebėtojai tam pritarė. Mano
ma, kad net Amerikos vyriausy
bė per savo karinius ir pasaulieti
nius atstovus darė P. Korėjos vy
riausybei spaudimą, kad ji paten
kintų krašto gyventojų reikalavi
mus. Tačiau greitai paaiškėjo, kad 
tose studentų riaušėse slepiasi gi
lesnės priežastys: buvo susekta ir 
nustatyta, kad rinkimų panaikini
mo ypač pageidauja slaptoji bol
ševikų propbganda ir diversija. 
Esą susekta daug infiltruotų ko
munistų agentų iš šiaurės Korė
jos. Jungt. Amerikos Valst. gal 
tik dėl šios priežasties pastiprino 
savo įgulas P. Korėjoje, kadangi 
bijomasi, kad komunizmas ir vėl 
nepradėtų spęsti savo pinklių ta
me regijone.

Bemaž tuo pačiu laiku, tarsi vie
nai lazdelei diriguojant, vyko ne
ramumai ir Turkijoj, šis kraštas 
iki šiol buvo laikomas disciplinuo
tu ir aitikomunistiniai nusiteiku
siu. Tačiau nežiūrint to, ir Turki
joj pirmiausia išsipylė į gatves 
studentai, o juos pasekė ir kitos 
gyventojų minios. Demokratų par
tijos vyriausybė įsakė policijai 
minią išsklaidyti. Per susirėmimus 
buvo gerokai nukentėjusių ir gana 
daug studentų ir opozicijos parti
jos vadų suimta. Iš pareigų buvo 
atstatytas opozicinės respublikonų 
partijos vadas Tsmet Inonu. An
karoje, Istambule ir kituose di
džiuosiuose miestuose buvo įves
tas karo stovis.

Šių spontaniškų neramumų kal
tininkų tarpe buvo rasta ir komu
nistų agitatorių. Po kurio laiko 
jau atrodė, kad vyriausybė yra pa
dėties viešpats, min. pirm. Adnan 
Menderes atšaukė ypatingąjį sto
vį ir pats norėjo lankyti provin
cijas. Tačiau čia įvyko staigme
na: aštriu žygiu Turkijos kariuo
menė padarė perversmą, suimda
ma prezidentą Bayar, min. pirmi
ninką Menderes ir kitus vyriausy
bės narius. Rašant šį straipsnį dar 
nebuvo smulkesnių žinių iš Turki
jos, nes susisiekimas, telefonas ir 
kitos ryšio priemonės su užsie
niais buvo nutrauktos. Graikijon 
atvykę svetimšaliai pasakoją, kad 
krašte esą ramu, o visus strategi
nius punktus saugojanti Turkijos 
kariuomenė. Esąs sudarytas Tau
tinės Unijos Komitetas, kuriam 
vadovauja gen. Cemal Gursel. An
karos radijo pareiškimu, naujoji 
vyriausybė laikytina tik laikinai 
einančia pareigas, nes neužilgo 
būsią leisti visuotini rinkimai.

Nesvarbu, kokios krypties vy
riausybė padarė dabartinį per
versmą Turkijoj, tačiau šiuo metu 
šitoks politinis nenormalumas, už
sienio spaudos pranešimais, esąs 
negeras ženklas. Jis silpninąs va

kariečių pozicijas labai svarbiame 
bendros gynybos fronto sektoriu
je. Ir iš viso dar neaiškus esąs 
naujos vyriausybės veidas. Ka
riuomenės dalyvavimas perversme 
dar nerodąs, kad naujoji Turki
jos vyriausybė visai nuoširdžiai 
bendradarbiaus su vakariečiais, 
nors oficialiai gen. Cemal Gursel 
ii’ pareiškė, kad jo vyriausybė lai
kysis NATO įsipareigojimų.

Kaikurie politiniai komentato
riai prisibijo, kad Turkijoj nebū
tų analogijos su Iraku. Kaip ži
nome, prieš tūlą laiką Irake per
versmą surengė taip pat kariuo
menė, vadovaujant populiariam 
generolui Kassem. Atrodė, kad 
naujieji Irako vadai šliesis prie 
Vakarų, tačiau, kaip dabar mato
me, jie linksta daugiau neutralių
jų fronto pusėn. Nėra, supranta
ma, jokių rimtų duomenų, kad 
Irakas jau įsirikiuoja į raudonų
jų valstybių eiles ar savo viduje 
nesulaikomai komunistėja, tačiau 
jau ta aplinkybė, kad jis pašlijo 
į neutraliųjų pusę nedžiugina va
kariečių.

Kūbos vyriausybė, taip rodo 
visi duomenys, renkasi aiškų ke
lią į komunistinę santvarką. Da
bar krašte vykdoma žemės parce- 
liacija bežemiams ir mažažemiams. 
Vyriausybė akiplėšiškai kaltina 
vad. “amerikoniškąjį imperializ
mą” ir šūkauja ūbaisiais, kurie yra 
įprasti girdėti pirmoje komunis- 
tinamo krašto fazėje. Jei Kuboje 
neįvyks netikėtumų, tai reikia ma
nyti, kad netrukus Amerikos že
myno širdyje susiformuos komu
nistinės santvarkos valstybė, iš 
kurios raudonasis Kremlius skleis 
Amerikos žemyne savąją propo- 
gandą ir kitokio pobūdžio diversi
nius veiksmus.

Visi šie ir panašūs reiškiniai, su- 
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tas pranešė, kad Australijos lėk
tuvų bendrovės be jokios katast
rofose pervežusios 17 milijonų ke
leivių.

ATRASTAS VYNASx
Melburne kaimynas pasiskundė 

policijai, kad jis jaučiąs “neska
naus vyno kvapą” pas šalia gyve
nančius italus. Padarius patikri
nimą, konfiskuota 120 tuzinų bon- 
kų ir 320 galionų statinėse na
minio vyno. ’Italas teisinosi, kad 
jis kieme esančioje pašiūrėje pa
sigamino vyną savo šeimai, šiais 
metais jis pasigaminęs 250 galio
nų iš 49 dėžių vynuogių, o pra
ėjusiais metais — 300 galionų, 
šeimoje esą 6 suaugę žmonės, ku
rie kiekvieną vakarą išgerdavę 
mažiausia po 5 bonkas vyno.

VAGYSTĖS
Sydnėjuje jau 6 mėnesiai kaip 

siaučia didelės organizuotos va
gystės. Pavagiami tūkstančių sva
rų vertės prekių sunkvežimiai ir 
negalima esą susekti. Policija ma
no, kad vagys pavogtas prekes 
vėliau parduoda kitose valstijose. 
Šiuo reikalu yra gana smarkiai 
susirūpinta ir atydžiai policijos 
sekama.

DIDELĖ SUMA
Praėjusiais metais N.S.W. iš

mokėta kompensacijų darbinin
kams sumoje £ 18.762.096, dau
giau £ 800,000, nei metais prieš 
tai.

NEGAUTI LAIŠKAI
Australijos pašte yra užsiliku

sių iš praėjusių metų 2,848,000 
laiškų, kurie buvo klaidingai už- 
adresuoti. ir be siuntėjo adreso, 
todėl jų negalima grąžinti. Iš jų 
27,000 iš viso neturi adresų. Tuo
se laiškuose rasta pinigų £ 34,434 
sumai.

ir Kuba? Kur kreipiama 
Vakaru pasaulyje.
prantama, nėra naudingi ir malo
nūs Vakarams. Tačiau reikia ma
nyti, kad vakariečių politikai šio 
vyksmo ’ prasmę jau yra supratę 
ir rengiasi žygiams, kaip išsipai
nioti iš komunistiškojo voratink
lio.

Pastaroji Amerikos prez Eisen
hoverio kalba, pasakyta per tele
viziją Amerikos tautai, buvo dau
giau pasiteisinamojo pobūdžio dėl 
aukštojo pilotažo lėktuvų skrai
dymo sovietų erdvėje. Tačiau rei
kia pabrėžti, kad kalbos turinys ir 
stilius buvo išlaikyti ir rimti. Iš 
jo pareikštų minčių vakarietiškos 
nuotakos žmonės galėjo susidary
ti raminančios nuotaikos, nes jau
tėsi, kad Amerika šiuo kritišku 
momentu yra pasirengusi viso
kiems eventualumams. Būdinga 
jau tatai, kad prez. Eisenhoveris 
neišsigynė šnipinėjimo aferos ir 
patikino kultūringąjį pasaulį, jog 
ir ateityje būsią daromos visos pa
stangos išvengti netikėtos agresi
jos.

Sovietijos gi užs. reikalų minis- 
teris Gromyko,- greičiausiai jau 
gavęs naujas Maskvos instrukci
jas ir atsakydamas į prezidento 
kalbą, vėl UNO Saugumo Taryboj 
karščiavosi, primetinėdamas Ame
rikai agresoriaus vardą ir titulą.

Vakaruose vis labiau pradeda
ma abejoti dėl Sovietų Sąjungos 
taikių norų ir suprasti, kad visa 
taikos skelbimo komedija tėra tik 
paprasčiausias norap nutęsti lai
ką, kad geriau apsiginkluotų. To
dėl, reikia manyti, Vakarų politi
kai pagaliau privalės imtis kietes
nės linijos santykiuose su komu
nistiniu pasauliu. O tatai gi ir yra 
vienintelė viltis, kad ii- pavergtųjų 
Rytų Europos tautų reikalai bent 
kartą gali būti atvirai ir viešai 
iškelti.

KATASTROFOSE
Queenslande 1958-59 m. kelių 

katastrofos davė 13 milijonų sva
rų nuostolių.

DIRBTINAS LIETUS
Bandymai Australijoje įrodė, 

kad dirbtinu būdu galima van
dens kritulius pakelti mažiausiai 
15% kai kuriose Australijos vie
tovėse. Bandymai skaitomi pasise
kę šiose vietovėse: Snieguotuose 
Kalnuose, šiaurėje Adelaidės, New 
England apylinkėse apie Tamworth 
ir Warragambos tvenkinio rajone. 
Pietų Australijoje bandymai vy
ko apie 3 metus ir nedavė jokių 
vaisių.

UŽDIRBO £ 21,000
Graikas, atvykęs į šį kraštą 

prieš 9 metus ir susitaupęs £ 3500 
nusipirko namą Potts Point (Syd- 
nėjaus priemiestyje) už £ 9000 
pr. metų birželio mėnesį. Nepraė
jus nei vieneriems metams, jis 
gavo už šį namą £ 30.000. Sklypas 
buvo reikalingas statomam nau
jam Chevron viešbučiui. —ab—

VISKAS NESĄŽININGAI IR 
PRASTAI ATLIKTA

“Izvestija” rašo: Raketas svai- 
dom, aplink mėnulį lakstom, o 
spintas gaminam tokias, kad į jas 
baisu žiūrėti. Paimi į rankas kokį 
daiktą, ir savaime turi susirauk
ti: kaip viskas be jokio skonio ir 
nesąžinigai atlikta. Graudu žiūrė
ti į gremėzdiškus radijo ir tele
vizijos aparatus, į pusiau teatbaig- 
tas skalbimo mašinas. »

Toliau laikraštis klausia, kodėl 
Rusijoje tiek daug niekam tiku
sių, nesąžiningai ir gramozdiškai 
atliktų išdirbinių? Arba kodėl nau
jakurys, įėjęs į naują kambarį, 
randa, kad ir grindys linksta, ir 
durys neužsidaro ir pro langus 
laisvai vaikščioja vėjai...

Pasaulinio karo pradžioje, (karą 
Hitleris pradėjo 1939 m. rugsėjo 
1 d., užpuldamas Lenkiją) jau 
rugsėjo 17 d. sovietų kariuomenė 
iš pasalų užpuolė sumuštą ir besi
traukiančią lenkų kariuomenę ir 
užėmė Vilnių. Bolševikai atžygia
vo iki Lietuvos pasienių ir susto
jo.

Buvo spėliojimų, o ir pati gyve
namo momento realybė tatai ro
dė, kad Vokietija ir Sov. Sąjunga 
susitarė pasidalyti Lenkiją, o gal 
sutarė pasidalyti ir Pabaltijį. Ta
tai buvo klausimai be atsakymų, 
dėl kurių nerimo ne tik Lietuvos 
vyriausybė, bet ir visa visuome
nė.

Ir štai, jau rugsėjo 26 d. anuo
metinis Sov. Sąjungos užs. reik, 
komisaras Molotovas pasikvietė 
pas save Lietuvos atstovą Mask
voje dr. Natkų — Natkevičių pa
sitarti apie naujai susidariusią po
litinę padėtį.

Apie Vilniaus atgavimą ir so
vietų prievartavimą lietuvių spau
doje buvo jau gana plačiai rašy
ta,. tačiau šį kartą čia norisi vėl 
tai priminti “Margučio” žurna
lo surinktais faktais:

“Molotovas, pasikvietęs Lietu
vos atstovą Maskvoj, pareiškė:

Girdi, politinė padėtis Europoje 
paskutiniu laiku pagrindinai pa
sikeitusi. Prasidėjęs karas iškėlęs 
visą eilę naujų klausimų santy
kiuose tarp valstybių. Sovietų Są
junga buvusi priversta savo sau
gumo sumetimais įžygiuoti į Vil
nių. Dabar turimoji bendra siena 
iškelianti daug svarbių politinio 
pobūdžio klausimų, kurie turi bū
ti aptarti ir išsiaiškinti tarp So
vietų Sąjungos ir Lietuvos. Molo
tovas pareiškė, kad būtų gerai, 
jei Lietuvos užsienių reikalų mi
nistras tuoj pat atvyktų į Maskvą 
ir čia vietoje aptartų visus reika
lus.

Po trijų dienų — rugsėjo 29 die
ną dr. Natkevičius atvyko į Kau
ną padaryti pranešimą, ką jis gir
dėjo iš Molotovo. Vakare įvyko 
prezidentūroje ministrų tarybos 
posėdis, pirmininkaujant pačiam 
prezidentui. Dr. Natkevičius smul
kiai atpasakojo jo pasikalbėjimą 
su Molotovu. Paklaustas, ar jis 
nenumato kokių piktų pasikėsini
mų iš Sovietų Sąjungos, dr. Nat
kevičius atsakė, kad jis neturįs 
jokio pagrindo įtarti Molotovą.

Pats prezidentas Smetona pažiū
rėjo į Molotovo kvietimą, kaip į 
blogą ženklą. Užsienių reikalų 
ministras Urbšys taip gi lyg nu
jautė kaž ką pikta. Bet ką daryti? 
Nevažiuot Maskvon? Atidėti Mo
lotovo kvietimą? Aiškintis reika
lą per atstovus? Ar tokie keliai 
nebūtų dar blogesni ir, užuot ge
ro, galėtų atnešti dar didesnių pik
tumų. Todėl vyriausybė, pasikal
bėjusi posėdy ir pasvarsčiusi Mo
lotovo kvietimą atvykti Urbšiui 
į Maskvą, nutarė, jog reikia jam 
važiuoti.

Kitą dieną — rugsėjo 30 d. — 
užsienių reikalų ministras Urbšys 
pasikvietė Sovietų Sąjungos ats
tovą Kaune Pozdniakovą ir prane
šė jam, jog jis esąs pasiryžęs vyk
ti į Maskvą, ir taip pat padėkojo 
Sovietų vyriausybei už šį malonų 
pakvietimą. Urbšys mėgino išgau
ti iš Pozdniakovo, apie ką galėtų 
būti kalbamasi Maskvoj. Bet Poz- 
dniakovas tikrosios paslapties ne
išdavė, pasisakydamas, jog ir jis 
tikrai nežinąs, bet, jo nuomone, 
greičiausia reikės išsiaiškinti Vil
niaus srities grąžinimą Lietuvai 
ir ryšy su tuo dar, gal būt, atsi
rasią ir kitų klausimų... Tą pačią 
dieną — rugsėjo 30 — Lietuvos 
žinių agentūra Elta paskelbė ži
nią, jog spalio 2 dieną ministras 
Urbšys išvyksta į Maskvą, Molo
tovo kviečiamas, ir kad jo kelionė 
Maskvon tarnaus sustiprinti drau
gystės ryšiams tarp Sovietų Są
jungos ir Lietuvos.

Spalio 2 dieną, apie 2 vai. po 
piet, lėktuvas, vežęs ministrą Urb
šį, nusileido Maskvos aerodrome. 
Jį sutiko aerodrome Potemkinas, 
Molotovo pavaduotojas, Lietuvos 
pasiuntinybės nariai ir kai kurie 
užsienių komisariato pareigūnai. 
Orkestras sugrojo Lietuvos Him
ną ir Internacionalą, aerodrome 
plevėsavo abiejų valstybių vėlia

vos. Su ministru Urbšiu kartu at
vyko ir Lietuvos atstovas Maskvoj 
dr. Natkevičius ir Sovietų atsto
vas Kaune Pozdniakovas.

Tą pačią dieną — spalio 2-rą, 
7 vai. vakare — įvyko Kremliuje 
pirmasis pasikalbėjimas tarp Urb
šio ir Sovietų Sąjungos valdovų. 
Pasikalbėjime iš Sovietų pusės da
lyvavo pats Stalinas, Molotovas, 
Potemkinas ir Pozdniakovas. Iš 
Lietuvos pusės: užsienio reikalų 
ministras Urbšys ir Lietuvos ats
tovas dr. Natkevičius.

Pasikeitus keliais sveikinimo ir 
padėkos žodžiais, Molotovas pa
prašė Staliną tarti žodį. Stalinas 
kalbėjo lėtai ir pradėjo nuo Len
kijos — Vokietijos karo pradžios. 
Jis kaltino Lenkijos vyriausybę, 
jog ji nesupratusi istorinės įvykių 
eigos h- nemokėjusi išsigelbėti. 
Panašus, kaip Lenkijai, likimas, 
esą, graso visoms mažoms valsty
bėms ir Vokietijos kaimynėms. 
Stalinas manąs, kad Vokietijos, 
kaip didelės valstybės, reikalai Eu
ropoje turi būti gerai suprasti. 
Bet prasidėjęs karas, nežinia, ka
da galės būti baigtas, ir niekas 
dar negalįs pasakyti, kaip jis bus 
baigtas. Už tai — Stalino aiškini
mu — Sovietų Sąjungai reikia bu
dėti ir rimtai sutvarkyti savo sau
gumą. Sovietai neturį jokių tiks
lų užgrobti kitas valstybes, bet 
akivaizdoj tarptautinės padėties, 
Sovietų Sąjunga — Stalino žo
džiais — turi taip susitvarkyti, 
kad kokios staigmenos jos neištik
tų. Tuo tikslu Sovietų Sąjungos 
vyriausybė norinti pasiūlyti Lietu
vos vyriausybei pasirašyti atitin
kamas sutartis, kuriomis būtų la
biau užtikrintas Lietuvos ir Sovie
tų Sąjungos saugumas.

Stalinui pabaigus, kalbėjo Mo
lotovas. Jis jau daug aiškiau pasi
sakė dėl Vokietijos. Jo teigimu, 
Vokietijos išsiplėtimas, nežinia, 
kur galįs sustoti. Lenkijos išnyki
mas — jo nuomone — turįs būti 

.Lietuvai pamokantis dalykas. So
vietų Sąjunga esanti labai užinte- 
resuota Lietuvos nepriklausomybe 
ir ji mananti, kad būtų Lietuvai 
naudinga, jei ji galėtų kuo nors 
rimčiau užtikrinti savo nepriklau
somybę. Molotovas manąs, kad 
pats geriausias būdas — tai suda
ryti Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
savitarpinės pagalbos sutartį.

Po Molotovo minčių atėjo eilė 
pasisakyti Urbšiui. Jo mintis buvo 
tokia: Lietuva iki šiol palaikė 
draugingus ryšius su Sovietų Są
junga ir su Vokietija. Ji norinti 
ir toliau palaikyti tą patį drau
gingumą. Lietuva pasiskelbusi ne
utrali, ir ji norėtų tą neutralumą 
išlaikyti, nesusirišdama nei su 
viena savo kaimyninių valstybių 
kokiais ypatingais ryšiais. Ji tu
rinti nepuolimo sutartis su sovie
tais ir su vokiečiais, ir Lietuvos 
vyriausybė nemananti, kad kuri iš 
jų galėtų kėsintis į Lietuvos nepri
klausomybę.

Bet... padėtis dabar, prasidė
jus karui, esanti kiek pasikeitusi, 
ir Lietuvos vyriausybė mielai 
svarstytų pasiūlymus glaudesnio 
bendradarbiavimo, neišeidama iš 
neutralumo ribų. Urbšys pabai
goj pareiškė, kad jei Sovietų vy
riausybė galėtų konkrečiai pasisa
kyti dėl sutarčių, kurių ji norėtų 
turėti su Lietuva, tai būtų galima 
klausimą svarstyti.

Tada vėl paėmė žodį Stalinas, 
šį kartą jis trumpai pareiškė, kad 
jo manymu, reikėtų pasirašyti tris 
sutartis: vieną jų — tai sutartis 
dėl Vilniaus miesto ir srities grą
žinimo Lietuvai; antroji — tai sa
vitarpinės pagalbos sutartis, ir 
trečioji — tai sutartis, kuria Lie
tuva perleidžia dalį teritorijos Vo
kietijai.

Toks Stalino pareiškimas lyg 
perkūnas trenkė Lietuvos atsto
vus. Kas čia per komedija? Kas, 
kur ir kada pasidalino Lietuvos 
teritoriją? Kodėl gi Stalinas mums 
įsako pasirašyti Lietuvos žemių 
Vokietijai perleidimo sutartį, tuo 
tarpu kai Vokietija iki šiol tokio 
klausimo nekėlė?

Urbšys, visados jautrus ir visa
dos nepaprastai, mandagus, tuoj 
pat padėkojo Stalinui už jo pasi
ryžimą grąžinti Lietuvai sostinę

Vilnių, bet jis negalįs suprasti, 
apie kokios teritorijos perleidimą 
Vokietijai čia kalbama? Iš kur 
Stalinas ištraukė šią mintį? Mo
lotovas pasiskubino paaiškinti Ur
bšiui, jog juodu su Ribentropu, 
esą, susitarė, kad Lietuva turė
sianti perleisti Vokietijai dalį sa
vo teritorijos. Molotovas nusiste
bėjo, kad iki šiol Lietuvos vyriau
sybė nieko apie tai nežino.

Ir tik dabar Urbšys suprato, 
jog Sovietų Sąjunga ir Vokietija 
yra susitarusios pasidalinti Lietu
vą. Sovietai dabar tik žaidžia šiuo 
susitarimu ir vaidina esą Lietuvos 
draugai. Tatai supratęs Urbšys 
čia pat posėdy pareiškė, kad jis 
esąs nustebintas, jog Sovietų Są
jungos vyriausybė yra susitarusi 
su vokiečiais panaikinti Lietuvos 
nepriklausomybę, pasidalindąmos 
Lietuvos teritoriją. Stalinas tada 
vėl paėmė žodį ir ypatingai pa
brėžė, kad sovietų vyriausybė, 
siūlydama savitarpinės pagalbos 
sutartį, nori, kad Lietuva ir to
liau pasiliktų nepriklausoma vals
tybė. Ji nenorinti Lietuvos oku
puoti; bet ką darys Vokietija — 
tai jau josios reikalas. Stalinas 
manąs, kad savitarpinės pagalbos 
sutartimi Lietuva galėtų išsigelbė
ti nuo tokio likimo, koks ištiko 
Lenkiją.

Pirmasis posėdis užsitęsė iki vi
durnakčio. Jis baigėsi bendru su
tarimu, kad Kremlius paruoš su
tarčių tekstus, ir tada klausimas 
bus aiškinamas toliau.

Ministras Urbšys po vidurnak
čio grįžo į Lietuvos pasiuntinybės 
rūmus ir vos spėjo pasiųsti tele
gramą Kaunui ir pranešti, ką jis 
girdėjo pirmame posėdy, telefonu 
buvo pašauktas iš Kremliaus, pra
šant, kad jis atvyktų tuoj pat į pa
sitarimą, nes jau sutarčių tekstai 
esą gatavi.

1 vai. 30 minučių naktį buvo 
pradėtas antrasis posėdis. Dalyva
vo tie patys asmenys. Buvo patiek
ti dviejų sutarčių tekstai. Viena 
sutartimi Sovietų Sąjunga grąži
na Lietuvai Vilnių ir jo sritį to
kią, kokia buvo Sovietų pripažin
ta 1920 metų taikos sutartinu. 
Antroj sutarty numatyta, kad Lie
tuva ir Sovietų Sąjunga pasižada 
viena antrai teikti pagalbą, jei 
kas jas užpultų. Sovietų Sąjunga 
šia sutartimi gauna teisę įvesti 
Lietuvos teritorijon 50.000 kariuo
menės, kuri bus laikoma ten, kur 
sovietai pageidaus.

Ministras Urbšys, susipažinęs su 
šios sutarties tekstu, pasisakė, 
kad tokia sutartis yra ne kas kita, 
kaip Lietuvos okupacija. į šiuos 
Urbšio žodžius Stalinas atsakė 
ironija, kad panašiai pradžioj kal
bėjęs ir Estijos užsienio reikalų 
ministras, bet vėliau įsitikino, jog 
čia nėra jokios okupacijos, o tik 
pagalba. Stalinas apgailestavo, 
kad Pabaltijo valstybių vadai vis 
dar iki šiol nesupranta tikrųjų 
Sovietų Sąjungos norų. Sovietų 
Sąjunga pripažįstanti Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybę. Bet 
grėsmė toms valstybėms ateinanti 
iš kitur — suprask iš Vokietijos... 
Lietuvos ilga siena su Vokietija 
esanti niekuo neapsaugota, ir So
vietai negalį palikti jos atviros, 
jei jie pasižada Lietuvą saugoti. 
Molotovas tą pačią Stalino minti 
dar gilino kitais žodžiais, bet abu 
taikė į vieną ir tą patį tikslą,: įti
kinti Urbšį, jog Sovietams būti
nai reikia turėti kariuomenės Lie
tuvoj, jei jie pasižada Lietuvą 
ginti. Molotovui kalbant, Stali
nas paėmė ant stalo gulėjusį pai
šelį, perbraukė sutarties tekste 
skaičių SO.ooo ir įrašė 35.000.

Ministras Urbšys,, gavęs žodį, 
mėgino aiškinti, kad svetimos val
stybės kariuomenės įvedimas vi
sur ir visados reiškė valstybės ga
lios siaurinimą. Jis, Urbšys, ge
rai suprantąs Sovietų Sąjungos 
atsargumą akivaizdoj naujų tarp
tautinių įvykių, bet Urbšys nema
nąs, kad Lietuvai grėstų koks pa
vojus. Įvedus sovietams savo ka- 
riuomeię Lietuvon, tada kaip tik 
galįs pavojus padidėti, nes Ber
lynas į šį reikalą, galimas daly
kas, pažiūrėtų labai įtartinai.. •,

(Bus daugiau)
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SKAUTU TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA 
INDIJOJE

RAŠO A. KRAUSAS

10. Pakeliui į namus, Kalkintoje
Štai atėjo laukiamoji namų 

kryptimi išvykimo diena, šiandien 
7 vai. popiet (rugpjūčio mėn. 5 
d.), išskrendu į Kalkutą. Dar žymi 
dalis skautų vadovų vakar neiš- 
vyko iš New Delhi. Aerodrome 
atsisveikinome vieni su kitais ir 
pasukome i keturias pasaulio kryp
tis kiekvienas namų linkui. Kelio
nė į Kalkutą praėjo be ypatinges
nių nuotykių. Tik į ją atvykęs su
žinojau, kad lėktuvas, kuriame 
man paskirta vieta, dėl gedimo vė
luojasi 17 valandų. Tad pirmiau
sia ėjau ilsėtis, nes buvo jau nak
tis. Miegojome prie aerodromo 
esančiame viešbutyje. Ryto metą, 
aerodromo valgykloje pasistipri
nęs, nuvykau į Indų Skautų Va- 
diją. Norėjau čia užmegsti glau
desnius ryšius ir gauti vadovą ap
žiūrint Kalkutą. Iš ryto tik vie
nam raštininkui tedirbant, nega
lėjau sulaukti greitos paslaugos. 
Braigindamas laiką su kitu kelei
viu, vykstančiu taip pat j Melbur
ną, nusisamdėme taksį Kalkutai 
apžiūrėti.

Kalkutos miestas yra trečias di
dumu pasaulyje. Turi per 7 mili
jonus gyventojų. Tik New Yor- 
kas ir Londonas jį tepralenkia 

• žmonių skaičiumi. Tai smarkiai 
augąs miestas, 1686 m. tebuvęs 
tik mažas kaimelis. Jis guli prie 
Gango deltos šakos, Huglio upės. 
Nors nuo jūros atstumas ir dido
kas, 125 kilometrai, tačiau potvy
nio metu didžiausi jūros laivai 
įplaukia į Kalkutos uostą. Jis la
bai didelis, tęsiasi 10 klm. Kalku
ta yra didžiausias Indijos pramo
nės centras, čia kaupiasi 90% 
džiuto pramonės, 50% popieriaus, 
40% stiklo ir 30% geležies bei 
plieno pramonės. Anglai 1781 me
tais pastatė Williamo tvirtovę, 
kainavusią 2 milijonų sterlingų. 
Anglų valdymo metu Kalkuta bu
vo sostinė, kurioje gyveno vyriau
sias Indijis gubernatorius, čia sa
vo' rezidencijas turi katalikų ir 
anglikonų arkivyskupai.

Puošniausias Kalkutoje pasta
tas — Viktorijos rūmai. Tai pa
minklinis pastatas karalienei Vik- 

Į torijai atsimnti. šis* pastatas rc- 
Į nesanso stiliuje su saracėnų įta

kos bruožais, vaizduojąs karalie
nės Viktorijos laikotarpį.

Be puošnių aikščių ir pastatų 
yra nemaža Kalkutoje varguome
nės priemiesčių, kur žmonės gy
vena gana vargingai iš molio nu

drėbtuose arba bambuko name
liuose. čia pastebima nemaža ne
švaros. Gatvėmis vaikšto daugoka 
karvių. Be pieninių pristatomo 
pieno, nuošalesnėse vietose pienas 
perkamas visai suprastintu būdu. 
Karvė privedama prie namo vir, 
pirkėjui užsakius, atatinkamą sai
ką pieno čia pat primelžiama j in
dą ir įteikiama pirkėjui. Toliau 
vedama karvė prie kito namo, kol 
ji baigiama išmilžti. Neretai Im- 
dijoje užtinkamos kirpyklos lauke 
prie šaligatvių, čia kerpama ir 
skutama gatvėje. Šis pagražinimo 
salonas pigiai atseina.

Po pietų mums vykstant Kalku
tos gatvėmis namai buvo pasipuo
šę tarsi vėliavomis. Mat, miesto 
šeimininkės popiečiais plauna bal
tinius ir ant kartelių padžiautus 
baltinius iškiša į gatvę. Kol šlapi 
jie varva ant šaligatvių, o apdžiu- 
-vę pradeda plevėsuoti vėjuje lyg 
vėliavos. Baltiniai įvairių spalvų 
ir įvairaus dydžio. Pavyzdžiui, sa
ri būna iki 15 pėdų ilgumo ir 44 
inčų platumo. Vėliau pasukome į 
zoologijos sodą, kuris 1876 me
tais karaliaus Edvardo VII-jo bu
vo atidarytas. Jis užima 40 akrų 
plotą ir turi didelį skaičių gyvu
lių uždarose patalpose, šliužų na
me, pradedant mažesniais nuodin
gais šliužais ir baigiant didžiau
siu smaugliu kobra, užtinkame 
įvairiausių sios rūšies padarų. 
Paukščiai, stirnaitės ir raguočiai 
laikomi čia natūraliose sąlygose. 
Prie didžiųjų vartų apgyvendinti 
laukiniai gibonai ir orangutangai 
bei kitų giminių beždžionės.. Pie
tinėje dalyje matome čia obser
vatoriją ir meteorologijos stotį. 
Padariau čia daug spalvotų nuo
traukų, tik gaila, foto firma pra
žudė ar sugadino ištisą filmą.

Iš zoologijos sodo buvome nu
vyk? į gausingą bibiloteką. Šis 
puikus Valstybinės Bibliotekos 
pastatas — palocius buvo nuo. 
1858 — 1912 metų gubernatoriaus 
rezidencija. Pakeliui į muzėjų 
trumpam aplankėme R. Katalikų 
Katedrą, jainų šventyklą, angli
konų šv. Jono Katedrą. Kiek il
giau sustojome Indijos Muzėjuje 
(1875), kuris yra 300 pėdų ilgu
mo ir stovi prie judrios, plačios 
Chowringhi alėjos. Prieangyje 
pasitiko mus dvi kolonos su liū
tais ir jaučiais, atvežtais iš Ram- 
purwos, iš imperatoriaus Ashokos 

laikų (274 — 237 pr. Kr.). Liūtų 
kolona-atgabenta iš Sarnatho. Ne
priklausomos Indijos respublikos 
herbas yra paimtas iš tos trijų 
liūtų Sarnatho kolonos, šis Indi
jos muzėjus yra vienas seniausių 
ir gausiausias eksponatais. Tur
tingas geologijos skyrius, toliau 
seka zoologijos ir archeologijos 
skyriai su labai senoviškais pa
minklais iš Guptos ir Ashokos lai
kų. Visuose skyriuose užtinkame 
labąi retų ir didžiai senų ekspo
natų, sugabentų iš įvairių Indijos 
ir kaimyninių valstybių. Taip pat 
matėsi akmeninių statulų keliij 
tūkstantmečių senumo. Kalkutoje 
yra garsi Dakshineswar šventyk
la, prie kurios gyveno didysis In
dijos šventasis ir jogas Parama- 
hamsa Ramakrishna. Jo mokinys 
Swami Vivekananda įsteigė Be- 
lur Mathe misijų vienuolyną.

Kalkutoje veikia du universite
tai ir daug kolidžų. 100 mylių nuo 
Kalkutos yra Santiniketan, kur 
žymusis poetas Rabindranath Ta
gore įsteigė Visva — Bharati uni
versitetą, naujojo auklėjimo ir in
dų kultūros centrą. Jame veikia 
šie fakultetai: palyginamasis reli
gijų, filosofijos, kinų ir indų kla
sikų bei dailės. Jame studijavo 
studentai iš visos Indijos ir užjū
rių. čia netoli universiteto turė
jo poetas Rabindranath Tagore ir 
savo rezidenciją, kuri jam mirus 
paversta muzėjumi — Rabindra 
Bhavan. Lankytojai jame gali pa
matyti poeto rankraščius, jo ta
pybos paveikslus ir jo veikalų 
įvairias laidas.

Per dieną kepinusi saulutė ir 
nuovargis nuo dienos įspūdžių be
lankant Kalkutą privertė nutrauk
ti tolimesnę miesto apžiūrą. Be to 
saulutė leidosi į vakarus, apgaub

dama visą dangų, ir visą miestą 
{siausdama į gelsvą spalvą. Fabri
kų dūmai ir migla, kylanti nuo 
šventojo Gango upės, artino va
karą. Dienos užbaigai užsukome į 
"Capri” kavinę Chowringh alėjo
je atsigaivinti, čia išgėrę kavos 
ir pasmaguriavę skoningais ledais, 
pasiklausę egzotiškos muzikos, už
baigėme valandas Kalkutoje. Ae
rodromo autobusais pasiekėme 
Dum Dum aerodromą, esantį 7 
mylių atstume nuo Kalkutos. Nak
ties šešėliams apgaubiannt miestą 
ir aerodromą, pakilome tolimes- 
nėn kelionėn.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Per amžius neišdils iš lietuvių 

tautos sąmonės 1940 m. birželio 
mėn. įvykiai, kada brutalus mas
koliškas bolševizmas didžiule ka
rinių pajėgų persvara išplėšė iš 
taikingųjų Baltijos valstybių ne
priklausomą gyvenimą.

Nors jau dvidešimt metų nuslin
ko praeitin, tačiau kiekvieną bir
želį lietuvio širdyje ir sąmonėje 
skausmingai atgyja riedančių per 
Lietuvos žemę raudonosios kariuo
menės pabūklų ir tankų vaizdai, 
o po to barbariškai žiaurūs ko
munistų surengti visai nekaltų ge
riausiųjų Lietuvos žmonių žudy
mai ir trėmimai į Sibiro taigas 
sunkiesiems darbams ir lėtai mir
čiai. Neišdildomai prieš mūsų akis 
stovi Rainių miškelio, Pravėniškių 
ir kitų bolševikinių ankavedistų at- 
atlikti kankinimo ir žudymo vaiz
dai.

Tatai yra priežastys, dėl kurių 
mes, nemaža lietuvių tautos dalis, 
netekome savo tėvynės ir išsibars- 
tėme po visą pasaulį, pasirinkdami 
tremtinių — emigrantų kelią.

Pagrindinė mūsų tautos dalis, 
likusi krašte, yra priversta tylėti, 
slėgiama okupacijos vergijos, ki
ta gi žymi dalis kenčia vargą ir 
skurdą Sibiro taigose.

Mes čia, Australijoje, esame 
laisvi ir sotūs. Mes galime rink
tis draugėn ir tarti tiesos žodį. 
Mes galime šaukti pasauliui dėl 
Lietuvai padarytos neteisybės ir 
reikalauti teisių ir teisingumo. 
Nuo mūsų, jei būtume vieningi ir 
pasišventę Lietuvos laisvės reika
lui, daug pareitų, kad priartintu
me Lietuvai laisvės rytą.

Ta prasme Sydnėjaus Baltų 
Tautų Komitetas, kaip kasmet, 
taip ir šiemet birželio 18 d. 4 v. 
p.p. Latvių Bendruomenės Namų 
salėje, 32 Parnell Str., Strathfiel- 
de (visa netoli gelež. stoties) ren
gia bolševikų pavergtųjų tautų 
tragiškiesiems birželio įvykiams 
paminėti koncertą — akademiją, 
kur bus tai dienai pritaikyta pas
kaita, o meninę dalį atliks lietu
vių, latvių ir estų chorai bei ki
tos tų trijų tautybių meninės pa
jėgos.

Smulki programa bus gaunama 
prie įėjimo už nežymią auką ren
gimo išlaidoms padengti, šį kon
certą — akademiją ruošiamasi 
juo iškilmingiau atlikti.

Kviečiami visų Sydnėjaus apy
linkių lietuviai skaitlingiausiai mi
nėjime dalyvauti, ta pačia proga 
aplankant gražius latvių bendr. 
namus ir pasidarant išvadų dėl 
mūsų bendruomenės vienybės.

Lietuvių Atstovai
Baltų Komitete

NAUJA SESERIJOS VADEIVĖ
Australijos Rajono Seserijos 

Vadeivei s. I. Laisvėnaitei išvykus 
Amerikon ir atsistatydinus iš ei
tųjų pareigų, Australijos Rajono 
Vado pasiūlymu Skaučių Seserijos 
Vyriausioji Skautininke nuo 1960 
m. balandžio mėn. 25 dienos pa
skyrė Australijos Rajono Skaučių 
Seserijos Vadeive s. Teresę Reis- 
gienę. Jos adresas:

Mrs. T. Reisgienė, 135 Mimosa 
Rd., Greenacre, N.S.W.

Tuntų — vietininkijų skaučių 
skyriaus vedėjos prašomos pra
nešti naujai Seserijos Vadeivei sa
vo adresus ryšiui palaikyti.

RAJONINĖ STOVYKLA
Šiais metais po Kalėdų įvyks

ta Sydnėjuje daug reikšmingų su
važiavimų ir kultūrinių parengi
mų. Lietuvių Skautų Sąjungos 
Australijos Rajonas yra numatęs 
suorganizuoti Sydnėjaus "Auš
ros” tunto nuosavoje stovyk
lavietėje rajoninę stovyklą. Rajo
no Vadas gegužio 10 dieną išsiun
tinėjo tuntininkams ir vietinin- 
kąms aplinkraštį tos stovyklos rei
kalu: Iki birželio mėn. 1 dienos 
vienetų vadovai prašomi pranešti, 
kurie vienetai ir kokiu maždaug 
skaičiumi dalyvaus kalbamoje sto
vykloje. “Aušros” tuntas dalyvaus 
atsiųsdamas apie 75 skautus-skau- 
tes. Laukiama ir iš kitų tuntų ir 
vietininkijų pranešimo. "Aušros” 
tuntas, kaip tos stovyklos šeimi
ninkas, jau pradėjo pasiruošimo 
darbus.

GARBĖS ŽENKLAI
Broliai tuntininkai ir vietininkai 

prašomi pasirūpinti, kad visi ap
dovanoti skautai ir skautės būtų 
aprūpinti apdovanotais ordinais. 
Jų kainos nusakytos “Skautų Ai
de” Sąjungos Tiekimo Skyriaus 
Vedėjo, pas kurį gaunami visi 
garbės ženklai. Adresas:

Mr. P. Pakalniškis, 615 — 12th 
Str., Santa Monica, Calif. USA.

SK. VYČIŲ SĄSKRYDIS
LSB Skautų Vyčių Skyrius š. 

m. spalio 8-9 dienomis šaukia To
ronte, Kanadoje, Amerikos ir Ka
nados Skautų Vyčių Sąskrydį. Są
skrydžio šeimininkais sutiko būti 
J. Šarausko Sk. Vyčių būrelis To

ronte. Tame sąskrydyje numato
ma išdiskutuoti nemaža vyčiavimo 
problemų, kurių išsprendimas pa
gyvintų vyčių veiklą.

SKAUTŲ VYČIŲ SKYRIUS
“Skautų Aide” sk. vyčių skyrių 

pradėjo tvarkyti s. O. Gešventas. 
Jis energingai ėmėsi to darbo ir 
Australijoje gyveną skautai vy
čiai kviečiami jam talkinti strai
psniais ir nuotraukomis. Skyriaus 
redaktoriaus adresas:

Mr. O. Gešventas, 106 Inker- 
man Str., London, Ont., Canada, 
i (*ks)

LIETUVIAI 
PASAULY

★ Argentine* Lietuvių Centra* 
auga. “Argentinos Lietuvių Bal
so” žiniomis, Argentinos Lietuvių 
Centro narių visuotinas susirinki
mas įvyko Dr. J. Basanavičiaus 
vardo salėje. Dalyvavo apie 200 
narių. Priimta 91 naujų narių.

★ “Gintaras” ir chdra* gastro
liuos Buenos Aires. Mokytojos 
Stanevičienės vadovaujamas tau
tinių šokių ansamblis “Gintaras” 
ir chorvedžio Dorelio vadovauja
mas Urugvajaus lietuvių 60 asme
nų choras atvyko į Buenos Aires 
gastrolėms.

★ Los Angeles Lietuvių namai. 
Steigiama bendrovė “Lithuanian 
Community Center inc.”, kurios 
pagrindinis kapitalas bus 75.000 
dolerių. Surinkus reikalingą kapi
talą, bus nuspręsta, kur ir kokius 
namus statyti.

★ Šveicarijos LB valdyba per
rinkta ta pati: pirm. dr. P. Radvi
la, dr. A. Kušlys, inž. A. Igoris 
ir dr. V. Dargužas. Revizorių iš
rinktas teisininkas Gegeckas. Gar
bės teismas liko taip pat tas pats: 
kun. dr, J. Navickas, dr. J. Stepo
navičius ir dr. V. Dargužas.

Valdybos ir kt. organų rinkimai 
įvyko metiniame suvažiavime Ber
ne. Ta proga pasirodė straipsnių 
vietos spaudoje, o Schulwarte sa
lėje buvo Rytų Instituto Berne 
direktorius dr. Sager paskaita 
“Pabaltijo kraštai — jų praeitis 
ir ateitis”.

ELENA ŽIŽIENĖ

(Tęsinys iš “Mūsų Pastogės 22 Nr.)

7. Suskilęs XX amžius
i Ar po šitiek svarstymų ir teo- 
t rijų apie laisvę 20 amžius yra lais- 
I vesnnis už kitus? Ar šiandieną 

žmogus gali pasirinkti savo gyve
nimo būdą, vietą? Ar jis gali siek
ti pilnutinio savo asmenybės vys
tymo? Ar jis turi daugiau teisės 
į laisvą mintį, žodį nuomonę, nei, 
sakysime, prieš kokius 500 metų 
turėjo? Ar jis laisvesnis nuo kon
vencijos, nuo prietaro, nuo socia
linės prievartos?

Lygint yra sunku, nes sunku at
kurti istoriją, sunku praeitį pama
tyti akimis ir nematuoti jos savo 
laiko mastu. Ir savo laikotarpį ne
lengva apibūdinti. Kiekvienas ri
botas viena vieta, viena asmeny
be. Kiekvieno matomasis horizon
tas ne begalinis. Net pagautas į 
didžiųjų pasaulio įvykių sukūrį 
žmogus temato ir tegyvena savo 
ir jį intymiai supančių žmonių gy
venimu: bendri didieji įvykiai iš
ryškėja tik vėliau, tik iš tam tik
ros perspektyvos, arba — jie at
idengia tik vienai kitai genialios 
įžvalgos jėga apdovanotai vaiz
duotei. Todėl kartais svarbesnių 
dabarties aspektų pamotama lite
ratūrinėje kūryboje, negu akivaiz
dinėje, visus supančioje dabartyje. 
Ir laisvės problema savo moderniš
kame aspekte atsispindėjo knygo
je.

Modemiškas pokarinis pasaulis 

atsiskiria į dvi vis labiau viena nuo 
kitos tolstančias dalis, į du prie
šingus frontus: demokratiškąjį 
Vakarų ir komunistiškąjį Rytų. 
Valstybės, tautos, atskiros žmonių 
grupės turi apsispręsti ir šlietis 
prie vieno ar kito. O prisišlieji- 
mas prie vieno visada reiškia prie
šiškumą kitam. Neapykantos ban
gos siūbuoja tarp tų atsiskyrusių 
pasaulio dalių. Visi modernieji iš
radimai naudojami tai neapykan
tai ryškinti. Žmonijai neramu ir 
nejauku: tokiems skirtingumams 
sunku sutilpti vienos planetos pa- 
viršuje: anksčiau ar vėliau kon
fliktas neišvengiamas, o jam įvy
kus, kova būtų žūtbūtinė, nes ku
ri pusė belaimėtų, antrajai gręsia 
sunaikinimas; jei ne fizinės gyvy
bės atėmimas, tai bent sunaikini
mas ištisos civilizacijos, ištiso gy
venimo būdo, o svarbiausia — 
laisvės! Laisvės. Vakarai jaučia, 
jei Rytai laimėtų, ateitų vergija, 
žūtų laisvė, Rytai skelbia, jei Va
karai įsigalėtų, būtų vergija, žū
tų laisvė! Abi pasaulio dalys sa
ko, gal ir tiki: jos siekiančios 
laisvės, saugojančios laisvę, bijan
čios prarasti laisvę!

Ką bereiškia laisvė atsiskyru
siose pasaulio dalyse?

8. A. Camus — 
Maištaujantis Žmogus

Jis sako, kad 20 amžius nepa- 

gimdė filosofų, o tik matemati
kus. Tačiau vienas kitas Vakarų 
rašytojas — poetas bandė atspėti 
ir susumuoti tai, kas vadinama 
laiko dvasia. Dažnai ji pasirodė, 
kaip gilus ir nenugalimas Welt- 
shmerz’as — liūdesys ir neigia
mas, daug sunkesnis ir beviltiš- 
kesnis negu tas, kuris išgyventa 
XVIII a. gale. Tur būt, ryškiau
sias moderniško Weltshmerz’o ats
tovas yra prancūzas Albert Ca
mus. Po antroji pasaulio karo Ca
mus parašė kontroversijų audrą 
sukėlusią knygą “Maištaujantis 
žmogus”, kurioje šalia kitų svars
toma ir laisvės problema. Savo 
knygoje Camus kažką atspėjo, nes 
ji sukėlė sensaciją ir tuoj buvo 
išversta į visas pagrindines pasau
lio kalbas. “Maištaujantis žmo
gus” nėra nei beletristinis nei tik
rai filosofinis veikalas. Tai rinki
nys referatų, sujungtų viena pa
grindine tema: pastanga išreikš
ti moderniško žmogaus dvasinę 
krizę, pavaizduoti jo laisvės sieki
mą, to siekimo priežastis, jo su
pratimą, jo pasekmes. Tai yra stu
dija visos eilės maištų bei revoliu
cijų, tiek poetiškai įsivaizduotų, 
tiek realiam gyvenime įvykusių. 
Camus nuomone, visa istorija, o 
ypač du paskutinieji šimtmečiai 
yra persunkti maišto dvasios. 
Žmogus jaučiasi nelaisvas, jis lais
vės trokšta ir todėl maištauja. 
Vergas, kurį laiką paklusniai nu
silenkia savo ponui, o vieną die
ną numeta pančius ir savo išnau
dotoją nužudo, žmogus vergauja 
spaudžiamas socialinių sąlygų — 
jis sukyla. Jis . išgyvena asmeniš
ką priespaudą — sukyla. Jis jau
čiasi pavergtas neteisingame, žiau-

I 

riame pasaulyje — sukyla. Moder
niškas žmogus ne kartą.jaučiasi 
pavergtas žiauraus, jį be kaltės 
mirti pasmerkusio Dievo — ir jis 
vėl maištauja.

Kiekvienas maištas prasideda 
vienodai: pavergtas žmogus kyla 
su laisvės šūkiu. Tačiau, Camaus 
nuomone, kiekvienas laisvės šū
kiu ir žmogaus teisių gynimu pra
sidėjęs maištas, būtinai prieina 
prie žmogžudystės ir laisvės su
naikinimo. Niekad nebuvo tiek 
dvasinio ai' fizinio išsilaisvinimo 
sukilimų, kiek naujausiuose lai
kuose; ir niekad žmogžudystė ne
buvo vykdoma tokiu plačiu, vals
tybiniu mastu, pridengta tiek pa
teisinančių pseudo — idėjinių šū
kių, kaip moderniškoje šiandieno
je.

Ryškiausiu literatūriniu sukilėlio 
pavyzdžiu Camus laiko Dostojev
skio Ivaną Karamazovą. Žmonių 
ir žmonijos mylėtojas Ivanas išei
na su maištu prieš neteisingą pa
saulį ir prieš indiferentišką Kū
rėją, kuris leidžia tiek daug neuž
pelnyto skurdo ir kentėjimo. Iva
nas taip žmoniją myli, kad net 
savo išganymo atsisako, jei dalis 
žmonių turi būti pasmerkti. Jis 
atmeta pasaulio tvarką, kurioje ne 
tik nusikaltėliai, bet ir nekaltieji, 
ir vaikai turi kentėti. Jis visus 
myli ir visiems nori laimės. O ta
čiau galų gale tas pats Ivanas pa
kenčia ir pritaria savo paties tė
vo nužudymui.

Istoriškos revoliucijos išgyveno 
tą patį procesą: kokiu vardu jos 
beprasidėtų, kokių laisvių besiek
tų, savo eigoje jos išsivysto į 
laisvės atėmimą ir žmogžudystę. 
Camus nagrinėja vieną po kitos 

Prancūzijos revoliucijas 1789 ir 
1848 metais, 1848 m. Rusijos de
kabristų sukilimą, 1917 m. bolše
vikų revoliuciją, 1933 m. Hitlerio 
perversmą ir itališko fašizmo įsi
galėjimą — visur jis įžiūri tą patį: 
laisvės besiekdamas maištininkas 
ar revoliucijonierius kažkur prasi
lenkia su savimi: vardan laisvės 
jis žudo, vardan laisvės jis atima 
laisvę. Ar begali būti liūdnesnis, 
niūresnis, daugiau kraujo išliejęs 
ir labiau viltį praradęs amžius? 
O su savimi prasilenkiama todėl, 
kad laisvė klaidingai paversta į 
absoliučią vertybę, ir žmogus ne
sąmoningai sudievintas. Absoliu
čios vertybės nepasiekiamos. Pa
saulis yra beprasmis. Jam prasmę 
tegali suteikti veikiantis žmogus, 
kuris tik tam teturi sukilti, kad 
užstotų pažemintus ir skriaudžia
mus. Netiesos, mirties ir skausmo 
iš pasaulio nepašalinsi. Tiktai juos 
mažinti ir lengvinti yra kiekvie
no brangi pareiga. O žmogaus gy
vybė yra didžiausias turtas: nėra 
idėjos, už kurią vertėtų ja mokė
ti. Nėra nei laisvės, kuri pateisin
tų gyvybės atėmimą. Kad laisvė 
iš viso būtų įmanoma, ji turi būti 
ribota. Tiktai, Camaus nuomone, 
šiandienos pasaulis to nežino ar 
yra pamiršęs. Todėl ir liejasi krau
jas. Kasdien sutinkama tiek daug 
advokatų, ginančių visokias idėjas 
ar teorijas, o brolį ar net ir drau
gą surasti vos beįmanoma. Pasau
lis pilnas argumentų, tik meilės 
jame maža. Ne laisvės idėją žmo
gus turėtų ginti, bet naštą paleng
vinti vargstančiam broliui. Pasau
lis persifilosofavo — laikas mo
kytis žmogų mylėti labiau negu 
idėją.

Jei Camus nors dalinai atspėjo 
vakarietiško pasaulio sielvartą jo 
laisvės siekime, tai kas gi su lais
ve pasidarė Rytuose?

9. Daktaras Živago
Prieš porą metų nauja literatū

rinė Nobelio premija paskirta So
vietų Sąjungos piliečiui Borisui 
Pasternakui už knygą Daktaras 
Živago. Sovietų Sąjungoje bent 
pradžioje knyga buvo uždrausta. 
J.A.V-se ji pasidarė “bestseller”, 
o likusiame pasaulyje ji sukėlė 
didžiulį susidomėjimą ir nuomonių 
nesutarimą: vieni joje įžiūri li
teratūrinį šedevrą, kiti kaltina No
belio premijas skiriančią komisiją 
politiniu vienašališkumu, išrinkus 
knygą, neturinčią literatūrinio 
grožio, bet svarią politinę propa
gandą. Entuziastai ją lygina su 
Tolstojumi, kiti skiria skubiam pa
miršimui. Pats autorius premijos 
sumomis nepasinaudojo ir pasili
ko jį ir jo knygą pasmerkusiam 
krašte, todėl gal neteisinga jį 
kaltinti pigios sensacijos jieškoji- 
mu. Jo knyga yra dokumentas 
apie laisvės likimą Rytų pasauliui 
vadovaujančiame krašte.

“Daktaras živago” yra bolševi
kinės Rusijos revoliucijos, pore
voliucinio laikotarpio ir net ant
rojo pasaulinio karo atskirų mo
mentų istorija, atsispindėjusi ke
lių ar keliolikos žmonių gyveni
me. Visame veikale matoma pa
stanga atspėti ir išreikšti psicho
logines didžiųjų įvykių priežastis 
ir pasekmes, ir, be to, iškelti žmo
giškąjį momentą ir jo svarbą ten, 
kur oficialiai tepripažįstama tik 
ekonominis ir socialinis.

(Bus daugiau)
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KŪRYBOS PASTANGŲ APŽVALGA
KNYGA JAUNAM IR SENAM

PABALTIJO KRAŠTAI VAKARIEČIU 
AKIMIS

A. Giedriu*. Luksiųjai. Vieno 
kaimo praeitie* atgarsiai. Išlei
do Lietuviško* Knygo* Klubai. 
231 pu*l. Iliuitravo dail. A. 
Krivicką*. Kaina 2,50 dol.

Tai naujausiai pasirodžiusi ži
nomo vaikų rašytojo ir pedagogo 
knyga. Joje yra šie pasakojimai: 
Dėdė Blažys, Ignacas Globys, 
Baltramiejus Nikšas, Jonas Gali
nis, Simanas Blažys ir Jurgis Di
džius. Knygos gale yra paaiškini
mų skyrelis, kuriame paaiškinama 
rečiau užtinkami žodžiai. Auto
rius, aprašydamas savo gimtąjį 
kaimą, jo žmones su dideliu įsi
jautimu ir meile, nukelia mus į tą 
pasaulį, kuriame gyveno lietuviš
kas kaimas anais ilgais žiemos va
karais. Bet tai nėra tikra kaimo 
istorija, šaltas parašymas, bet įsi
jautimas į visa tai, kuo anuo me
tu kaimo žmonės gyveno, čia tik
rovės pasaulis susipynęs su pasa
kų pasauliu ir sunku atskirti, kur 
baigiasi realybė ir prasideda pasa
ka. Iš jų iškyla praeitis su didvy
riais, dvasių pasauliu, raganiais ir 
laumėmis.

Aprašomi veikėjai — kaimo ūki
ninkai, samdiniai, jaunuoliai ir 
mergaitės. Bet jų likimas susietas 
su tais užburtais pasauliais, kurie 
tik pasakojimais ir lakia vaizduo
te nuaudžiami. A. Giedriaus kal
bos stilius sultingas, ryškus, gy
vas. Liaudies padavimai, pasakos 
suteikia jo kūriniams didęjį gy
vumą ir ryškumą. Lietuviškoji 
gamta su savo upėmis, ežerais, 
miškais, paukščiais ir gyvuliais la
bai gyvai atvaizduoti. Ypač nusi
sekę apsakymai: Jurgis Didžius ir 
Ignacas Globys. Labai ryškiai ap

MAŽOJI LIETUVA IR LIETUVOS PAJŪRIS
Naujas laikraštis: “Lietuvos Pajūris” — Naujos 
politinės koncepcijos svarstymai. — Maž. Lietuvos 
žmonių suvažiavimas Amerikoje.
Mažosios Lietuvos žmonės, nors 

ir keliuose žemynuose išblaškyti, 
puoselėja viltį ne tik patys išlik
ti, bet ir Lietuvos pajūrį vėl ma
tyti laisvą, nepriklausomos Lietu
vos valstybės sąstate.

Jei jau lietuviui iš viso yra sun
ku toli nuo tėvynės išlikti lietu
viu ir palaikyti laisvės mintį, tai 
Maž. Lietuvos žmogui visa tai yra 
dar sunkiau. Mažosios Lietuvos 
lietuviai per pastaruosius 20 metų 
yra daugiau vėtyti ir mėtyti, ne
gu kitų Lietuvos dalių tautiečiai.

Vis dėlto jie rodo stebėtiną at
sparumą ir ištikimybę tautos sie
kiams. Apie tai liudija ir ką tik 
išėjęs laikraštis “Lietuvos Pajū
ris”, kurį leidžia Maž. Lietuvos 
Bičiulių Draugijos centro valdyba 
Kanadoje, o redaguoja A. Lyman- 
tas. Laikraštis 8 puslapių ir kiek 
didesnio formato kaip “Keleivis”, 
kuris eilę metų po karo ėjo Vak. 
Vokietijoj^, bet pastaruoju metu 
dėl tam tikrų nepalankių aplinky
bių nebeišeina. Naujasis laikraštis 
eis kas tris mėnesius, kitais me
tais gal ir dažniau. (Redakcijos

KAIP SOVIETINĖ PROPAGANDA NORVEGUS 
KLAIDINA APIE LIETUVĄ

“Eltos Informacijų” Skandina
vijos korespondento žiniomis So
vietų Sąjungos ambasada Oslo iš
leido brošiūrą norvegų kalba: 
“Lietuva šiandien ir rytoj”. Jos 
autorius — M. šumauskas, Lietu
vos ministeris pirmininkas iš 
Kremliaus malonės.

Leidinyje labai daug propagan
dinių nesąmonių, kuriomis tikima
si dumti akis, tačiau “E.I.” ko
respondentas pastebi, kad ir nor
vegams sovietiniai teigimai apie 
Lietuvą atrodo nepatikimi.

Ledinyje pripažįstama, kad gy
ventojų skaičius nuo 1939 metų 
iki dabar sumažėjęs, bet, girdi, 
dėlto, kad naciai tam tikrą skai
čių išžudę arba išgabenę į kace- 
tus. Apie sovietinius Lietuvos gy

rašytas paklydėlių gelbėtojas ir 
globėjas Ignacas Globys su savo 
stebuklingu vamzdžiu, nuostabiu 
lokiu Mauriu. Tai nepaprastas 
žmogus, bet atsiskyrėlis, žmonių 
gelbėtojas ir globėjas, šventas 
Dievo žmogus, kaip žmonės jį va
dindavo. Visi girios paukšteliai ir 
žvėreliai jį mylėjo ir jo nebijojo. 
Vienam jaunam vyrui paprašius 
kaip prisijaukinti žvėrelius ir pau
kščius Globys atsakė: “Mano mie
las bičiuli, jeigu tu nori, kad žvė
rys ir paukščiai tave mylėtų, pir
miausia tu juos iš širdies mylėk. 
Mylėk ne tik darbu ir žodžiu, ale 
ir savo mintimis. Neskriausk ir 
nepraliek nė vieno gyvo daikto nė 
vieno lašo kraujo. Alkaną penėk 
ir susirgusį gelbėk kaip žmogų, 
kaip savo artimą. Kai toks būsi, 
ateis ir atlėks, apsibus ir gyvens 
tako kieme ir sodyboje girios žvė
reliai ir paukšteliai.”

Apsakyme “Jurgis Didžius” vai
zduoja neramaus vyro nuotykingą 
ilgų gyvenimą, su visokiais nuoty
kiais sukilėlių kariuomenėj, vado- 
vaujamoj pulkininko Jasinsko, jo 
belaisvio dienas rusuose karalie
nei Kotrynai valdant.

A. Giedrius savo brandžia kny
ga “Lukšiųjai” praturtina mūsų 
literatūros lobyną. Patartina ją 
kiekvienam įsigyti ir pasiskaityti. 
Be savo gausios kūrybos, atspaus
dintos Nepriklausomoj Lietuvoj, 
A. Giedrius yra išleidęs tremty 
šias knygas: Lekučio Atsiminimai, 
Tėvelių Pasakos, Tėvų Pasakos ir 
Pasakėčios. Autorius turi dar ne
maža savo kūrybos rankraščiuo
se.

A. Krauaa*

ir administracijos adresas: 5260-10 
Ave. Rsmt. Montreal 36, Canada).

Pirmasis “Liet. Pajūrio” nume
ris yra gyvas ir daro gerą įspūdį. 
Pradžioje yra Maž. Lietuvos Ta
rybos pirmininko E. Simonaičio 
linkėjimai. Įdomus savo svarsty
mais ir ypatingomis išvadomis yra 
V. Pėteraičio straipsnis “Mažosios 
Lietuvos poltinėmis temomis”. 
Reikia manyti, kad^tomis išvado
mis susidomės ypač mūsų politi
niai sluoksniai.

Kitame straipsnyje polemizuo
jama su buv. nacių laikraštėliu, 
kuris ir dabar dar nesiliauja pul- 
dinėjęs lietuvius ir Lietuvą.

Iš laikraščio sužinome, kad Ma
žosios Lietuvos Rezistencinio Są
jūdžio organizacijos ir bendrai 
mažlietuvių suvažiavimas įvyks 
rugsėjo 3, 4 ir 5 dienomis Atlan
tic City, NJ, Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje viešbutyje. Bū
sią t.k. tokie referatai: 1) Mažo
ji Lietuva ir dabartis, 2) Maž. 
Lietuva ir vokiečiai, 3) Maž. Lie
tuva ir lenkai.

Pranešama taip pat, kad Dr.

ventojų trėmimus į Sibirą — ne
prasitariama nė žodžiu.

Nesąmonės skelbiamos ir apie 
įvykius po pirmojo D. Karo. Ko
munistų vadovaujama darbininki
ja, girdi, 1918-19 metais pasiekusi 
laimėjimą ir įsteigusi sovietinę 
valdžią, tik jau paskiau, imperia
listinių šalių durtuvų pagalba, 
vietinė buržuazija paskandinusi 
sovietinį režimą kraujuose ir tų 
pačių imperialistų padedama val
džiusi Lietuvą 20 metų, šumaus
kas tą laikotarpį piešia tamsiau
siomis spalvomis, nors pats gerai 
žino, kad skelbia melą.

Norėdamas įrodyti didelę sovie
tinio ūkio pažangą, šumauskas 
1958 metų gamybą lygina su 1940 
metų lygiu. Kaip žinoma, tai bu

K. ŽUKO ATSIMINIMAI

K. Žuką*. Žvilgsni* į praeitį. 
Žmogau* ir kario atiiminimai. 
Medžiaga iitorikams. Išleiita 
knygų leidyklos Terra, Chica
go, 477 pu*l., 1959 m.

Labai mažai turime parašytų at
siminimų. Laikas bėga, užmiršta
ma, dalyviai Nepriklausomybės 
laikotarpio vienas po kito nuo 
mūs atsiskiria. Turime būti labai 
dėkingi pulk. Žukui už jo išleistu' 
atsiminimus, ypač, kad jo atsimi
nimai liečia pirmuosius Nepriklau
somybės metus, ir jis pats tame 
laikotarpyje vaidino žymų vaidme
nį. Dalies vadas, Suvalkų fronto 
vadas, tautos atstovas Steigiama
jame Seime, Krašto Apsaugos Mi- 
nisteris ir einąs Kariuomenės Va- 
do pareigas ir kitas aukštas pozi
cijas užėmęs mūsų kariuomenėje, 
jis turėjo progos ne vieną valsty
binį reikalą įstatyti į tinkamas 
vėžes ir jį pažinti iš aukštesnio 
taško.

Šią knygą turėtų ypač pasiskai
tyti jaunimas, kad sužinotų kaip 
Nepriklausoma Lietuva buvo at
statoma, kokioje padėtyje tada bu
vo mūsų kariuomenė, kuri eidama 
be ginklų, blogai materialiai ap
rūpinta, reikalavo iš autoriaus 
griebtis drastiškų priemonių, kad 
tą būklę kiek pagerintų. Rašoma 
Čia ir apie turtingus Suvalkijos 
ūkininkus, kurie ilgėjosi caro val
džios ar lenkų, nes lenkai paspau
stą žydus ir tada žibalas atpigsiąs, 
apie kariuomenės vadą, kuris, tar
naudamas caro kariuomenėje, kar
jeros dėliai priėmė stačiatikių ti
kėjimą, o Lietuvoje pasidarė vėl 
uolus katalikas ir per inspektori- 
nius apžiūrėjimus tikrino, kad 
kiekvienas kareivis turėtų ant 
kaklo. škaplėrius, apie generolą, 
kuris tarnybos metu skaitydavo 
rusiškus romanus ir daugelį tei
giamų ir neigiamų mūsų Nepri
klausomybės gyvenimo pradžios 
reiškinimų.

Vieną dalyką Žukas iškelia aikš
tėn, kuris iki šiam laikui viešu
mon nebuvo patekęs, būtent — 
slaptą klauzulę prie Lietuvos su 
bolševikais 1920 m. sutarties, pa
gal kurią Lietuva turėjo praleisti 
per savo teritoriją bolševikų ka
riuomenę kariaujant su lenkais.

Atsiminimai skaitomi labai len
gvai, prieš akis stoja pergyventi 
vaizdai. Mūsų D.L. Kunigaikšti
jos istoriją mokėmės pagražintą, 
tačiau neturėtų būti gražinama 
Nepriklausomo laikotarpio istori
ja. Istorikas, kuris ims medžiagą 
iš Žuko knygos, ras faktus tikrus.

K. Zd.

Vydūno literatūrinis konkursas 
dar kartą atidėtas, būtent iki 1962 
m. kovo 31 d. Komisijai buvo pa
tiekti du beletristiniai veikalai ir 
vienas mokslinis, tačiau komisija 
rado, kad nė vienas iš jų nepre- 
mijuotinas. Naujasis konkurso 
terminas būsiąs galutinis.

Be to, yra dar eilė kitų infor
macijų, turinčių ryšio su Maž. 
Lietuva ir jos žmonėmis.

(E.)

vo visai nenormalūs metai ir jiems 
įpusėjus prasidėjo pilna sovieti
nė okupacija, iš vėžių išmušusi 
visą krašto ūkį.

Propagandinė netiesa skelbia
ma ir apie prieškarinį Lietuvos 
kultūrinį gyvenimą. Visa kas bu
vo anksčiau — bloga, kas vyks
ta sovietinėje okupacijoje — ge
ra.

Leidinys iliustruotas. Bet čia 
leidėjams pasitaikė neapsižiūrėji
mas jų nenaudai. Duoda nuotrau
kas fabrikų, kuriuos vadina “mil
žiniškais”, o žiūrovas, ypač jau 
Vakarų pasaulio žmogus, aiškiai 
mato, kad čia esama tik vidutinio 
tipo įmonių. Krašto viduje galima 
ir be saiko pasigirti, bet svetim
šalis, pratęs matyti tikrai didžiu
lių įmonių, tokiomis nuotrauko
mis nesusižavės.

Neseniai maža Vakarų Europos 
kultūrininkų grupė grįžo iš devy
nių dienų kelionės po Pabaltijo 
kraštų sostines. Kelionė jiems bu
vusi įdomi, bet tuo pat laiku mo
raliai varginanti. Pasakodami sa
vo įspūdžius, jie lygino sąlygas 
Sovietų Sąjungoje su sąlygomis 
Vakarų Europoje. Nepaisant to, 
kad lankytosios vietos yra rusų 
okupuotuose ir rusinamuose kraš
tuose, tie kraštai iš pagrindų ski
riasi nuo Rusijos. Iš trijų miestų, 
Riga jiems atrodė labiausiai suso- 
vietinta, ir tai galėjusi būti prie
žastis, kodėl svetimšaliams buvo 
leista ten lankytis jau prieš kele- 
ris metus.

Talinas, prisiglaudęs prie uolų, 
senas ir labai gražus miestas, vi
siškai nenukentėjęs nuo karo.

Nors karo metu buvo pusiau su
griautas, keliautojams labiausiai 
patikęs Vilnius, pastatytas didžiam 
Prahos baroko stiliuje, su žavėti
nomis bažnyčiomis, kurių bokštai 
puošia bendrąją, miesto panora- 

‘mą. Vienoje bažnyčių, kuri šian
dien paversta namų apyvokos por- 
celano parodos patalpa, yra Sapie- 
hų kripta. Kitoje jų, Domininkonų 
koplyčioje, yra Kostrevickių šei
mos paminklinė lenta.

Kelias valandas maloniai pasi
vaikščiojus švelniame ore, kurį 
galima palyginti su Rivieros oru 
(jeigu gerai apsirengus), keliau
tojams nepavyko užmegzti ryšių 
su vietos gyventojais. Jie buvo vi
są laiką atvirai sekami. “Tarp kit
ko, Vilniuje aplink mus suko ke
turi automobiliai, iš kurių iš eilės 
išlipdavo po du šnipus, trumpai 
palydinčius mus ir užleidžiančius 
vietą kitiems. Atrodė tai lyg kokia 
haliucinacija, bet jie savo tikslo 
pasiekė. Nebuvo jokios abejonės, 
kad tie žmonės, kurie drįstų su 
mumis kalbėtis, labai daug rizi
kuotų”, pasakoją ekskursijos da
lyvis.

įvairu ir idomu
< <

MOTERYS UŽVALDO PASAULI
Švedijoje įšventintos 3 moterys 

į pastorės. Tai pirmas toks įvykis 
pasaulyje, sukėlęs visur susidomė
jimą. Įšventinimo ceremonijos bu
vo filmuojamos televizijoj. Mote
rys šiais laikais vis dažniau ir 
dažniau pradeda užvaldyti vyriš
kus darbus.

AKIS NEMATANTIEMS
Niujorko daktaras W. Fein- 

blooms išrado mažą teleskopą, 
įgalinantį matyti akluosius, šį sa
vo išradimą jis pavadino “Mini
scope”, jį be atlyginimo paskir
damas žmonijos gerovei ir suteik
damas gamybos detales visiems, 
kurie tuo domisi.

MUŠTYNĖS PRIE ALTORIAUS
Italijoje, Naples mieste, Aniel- 

lio Miraglia (40) priėjęs prie al
toriaus, žvilgterėjo į kaimyną, 
laukiantį priimti komuniją, gero
kai jį kumštelėjo ir garsiai pasa
kė: “Pirmiau atiduok £ 20 skolą, 
o paskiau eik prie sakramentų!” 
Į reikalą įsikišo kaltinamojo Ma
riano Argiuli (44) ketvertas sū
nų. Žmonės bažnyčioje pasidalino 
į dvi grupes. Prasidėjo gana ge
ros muštynės, kurios užsibaigė, 
kai į bažnyčią buvo iššaukti poli
cininkai.

ŠYPSENOS VIRŠININKUI
Japonijos pašto žinybos minis- 

terį Haruhiko Uetake, vykstant į 
darbą, darbininkės sutiko šypse
nomis ir muzika. Norėjo, kad bū
tų pagerinta darbo sąlygos. Kai 
prašymą skaitė viena iš darbinin
kių, kitos su gailesčio žvilgsniu 
šypsodamosios žiūrėjo į ministe- 
rį. Nors jis ir pareiškė pasiten
kinimą tokiu sutikimo būdu, ta
čiau susitarimo nebuvo pasiekta.

“POVANDENINĖ AKIS”
Anglija baigia “povandeninės 

akies” bandymus, kuri galinti ma
tyti povandeninius laivus net 100 
mylių nuotolyje. Prie šio išradi

Tokiomis sąlygomis galima pa
sikeisti tik trumpais posakiais. 
Tokių pripuolamų pasikalbėjimų 
keliautojai turėjo keletą, ir jie 
daug ką nušviečia apie masines 
deportacijas Stalino laikais, ben
drą skurdą palyginus su prieška
riniais laikais ir antireliginę kovą 
be pertraukos. Taline ir Vilniuje 
buvo jaučiama, kad vietiniai gy
ventojai mielai norėtų pasikalbė
ti su vakariečiais. Bet tai jiems 
buvo per pavojinga. Matyti, kad 
vietos gyventojai priklauso vaka
rų civilizacijai ir galvoja vakarie
tiškai. Juose išsilaikė tautinė dva
sia, kuri sutampa su tikybiniais 
papročiais. Deja, visa jų kova yra 
be didelių vilčių.

Vilniuje visos didesnės baroko 
bažnyčios, išskyrus vieną, yra už
darytos. Dešimt, tų mažiausiųjų, 
paliktos tikintiesiems katalikams. 
Trys rabinų mokyklos uždarytos, 
bet nė .viena stačiatikių bažnyčių 
nenustojo veikusi.

Rygos liuteronų katedroje pa
maldos nelaikomos. Taline, kur ke
liautojams teko lankytis liutero
nų bažnyčioje, buvo pilna maldi
ninkų ir daug einančiųjų komuni
jos. Susidaromas tvirtas įspūdis, 
kad visuose trijuose Pabaltijo 
kraštuose tikyba yra paskutinis 
nenugalimas minties laisvės basti- 
jonas.

Keliautojai visur matė aiškius 
Vakarų civilizacijos likučius, bet 
ryšiai su Vakarais yra beveik nu
trūkę. Vieninteliai “oficialūs” ry
šiai, kurie buvo tiems Vakarų kul
tūrininkams leisti, tai Rygos ir 
Vilniaus universitetai (Tartu uni
versitetinio miesto jiems aplanky
ti nebuvo leista) ir Valstybinės 
bibliotekos Rygoje ir Taline. Lie
tuvoje Centrinė Valstybinė bib
lioteka yra Kaune, o ten svetim
šaliams neleidžiama lankytis. 
Dviejų bibliotekų vedėjai parodė 
aiškų norą atnaujinti santykius

mo buvę dirbama nuo karo pabai
gos. šios “akies” pagelba priešo 
povandeniniai laivai galėsią būti 
sekami visą laiką ir specialia tor
peda lengvai sunaikinami.

NORĖJO PARDUOTI VAIKĄ
Senora Isabella Santiago, Ispa

nijoje, buvo turguje suareštuota, 
nes norėjo parduoti savo dukrą 
Maria, 2 metų amžiaus. Prie mer
gaitės buvo prisegtas pardavimo 
plakatas, pageidaujant 5000 peze- 
tų (apie £ 30). Policijos nuova
doje ji teisinosi, kad vyras esąs 
bedarbis ir neturįs iš ko išmaitin
ti penkių asmenų šeimos, o vogti 
esanti nuodėmė.

PASAULINIS RATAS 
T.V. TRANSLIACIJAI

k Televizijos transliacija iš vieno 
pasaulio krašto į kitą yra arti 
realybės, kuri būsianti įrengta de
šimties metų laikotarpyje, šiam 
tikslui yra tereikalinga tik kele
tas satelitų 50 svarų svorio, ku
rie turėtų 3 linzes: vieną kontro
liavimui iš žemės, o kitos 2 per
siųstų impulsus kitiems sateli
tams. Kiekvienam satelitui esąs 
reikalingas mažas atominis gene
ratorius ir tuomet galėtumėm 
žiūrėti tiesioginiai televizijos 
transliacijas iš visų pasaulio kraš
tų.

NORĖJO PANAŠUMO
Opiausias dėl savo plikos galvos 

buvo imperatorius Theophile, ku
ris valdė rytinę Romos Imperiją 
(829-842). Kai jis visiškai prapli
ko 840 metais, tuoj pat įsakė 
kiekvienam vyrui, moteriai ir vai
kui savo Imperijoj nusiskusti gal
vas. Už nepaklausymą buvo bau
džiami mirties bausme.

MEDŽIO DĖKA GAVO TITULĄ
Beddington Manore, Anglijoje, 

vyšnios medis, kuris buvo uždeng
tas nuo saulės visą mėnesį, kad 
pratęstų savo žydėjimą iki kara
lienės Elizabetos I apsilankymo į

ir supažindino juos su daug me
džiagos, surinktos iki 1939 metų. 
Po to nieko nepadaryta. Rygos 
universiteto prorektorius, šalia 
kurio stovėjęs kažkoks tipelis, aiš
kiai norėjo juo greičiau baigti 
pasikalbėjimą su svečiais.

Vilniuje keliautojams buvo pa
sakyta, kad jie negalės matyti nei 
rektoriaus, nei prorektoriaus. O 
iš pasikalbėjimo su maloniu Vil
niaus universiteto bibliotekos ve
dėju galima buvę suprasti, kad 
šis universitetas iš Vakarų negau
na jokios medžiagos. Kultūrinė 
medžiaga prancūzų kalba, kurios 
buvo apstu tarp 1919-1939 metų, 
nors ir kiek mažiau negu vokie
čių kalba, šiuo metu sumažėjo be
veik iki nulio.

Nežiūrint visų liūdnų įspūdžių, 
keliautojams, kurie atvyko į Pa
baltijo sostines per Rusiją, buvo 
malonu pasijusti, kaip jie patys 
sako, vėl Europoje, Tai priminė 
vienos dienos sustojimą Pskove, 
pakeliui iš Leningrado į Rygą. 
Pskovas parodė viską, ką turi Ru
sija. Kai visi trys Pabaltijo kraš
tų viešbučiai buvo visiškai tvar
kingi, su Rusijoje neužtinkama 
prabanga, Pskovo viešbutyje vie
ną ekskursijos dalyvę užpuolę 
pulkai blakių. Sunku atpasakoti 
kitų “patogumų” padėtį šiame vie
ninteliame Pskovo viešbutyje. Pa
žymėtina tik, kad 1912 m. Pskove 
buvo keturi viešbučiai. Pskovo 
bažnyčios esančios žavėtinos, nors 
viena į kitą labai panašios. Vaiz
das su užšalusia upe, ant kurios 
ledo bėgiojo vaikai, malonus pa
matyti vienai akimirkai, bet dre
bulys ima, kaip pasakoja grįžu
sieji iš kelionės, pagalvojus, kad 
reikėtų praleisti visą gyvenimą 
tokioje monotoniškoje aplinkoje, 
O reikia neužmiršti, kad Pskovu 
dar. laikomas vienas iš meniškųjų 
Rusijos miestų.

E.L.I.

dvarą, taip sužavėjo karalienę, kai 
ji pamačius žiedus, šeimininkui 
tuoj pat suteikė titulą, tardama: 
“Nuo dabar būsite Sir Francis 
Carew".

JAUNOJI (NAŠLĖ
Grace Salesby (1194-1259) bu

vo ištekėjusi 3 kartus, jau dvigu
ba našle būdama 10 metų am
žiaus! Pirmą kartą ištekėjo tetu- 

, rėdama tik 5 m. amžiaus.

PAMINKLAS
Pastatytas paminklas Sir Hugh 

Calveley garbei Bunbury bažny
čioje, Anglijoje, kur vaizduojamas 
karžygis su avimi, šis vyras su- 
valgydavęs po avį kiekvieną die
ną.

KEISTI VAISIAI
Amerikoje, Brooklyn, N.Y., 

Anthony Delcore savo sode rado 
žvaigždės formos braškę, o O.F. 
Ccolvills iš Fallbrook, Calif, ste
bėjosi citrinos medelyje užaugu
siu oktopo išvaizdos vaisiumi.

ĮDOMŪS NUSIKALTIMAI

Simon Mauret nusipirko pirmos 
klasės bilietą Prancūzijos geležin
kelio stotyje. Kai reikėjo sėsti į 
traukinį, jis įlipo į 2-tros klasės 
vagoną. Konduktorius, tikrinda
mas bilietus, įsakė jam pereiti į 
pirmos klasės vagoną, o šis atsi
sakė. Rezultate Paryžiaus teismo 
Mauret buvo nubaustas sumokėti 
£ 3 už važiavimą traukiniu su 
netinkamu bilietu.

*
Policininkė moteris (Cardigan, 

Wales) sugavo 4 vyrus, naktį besi
maudančius nuogus. Kaltininkai 
nubausti po 10 šil.

★
Brighton, Anglijoje, teisme 

žmona skundėsi, kad vyras nega-* 
lįs išsilaikyti pastoviam darbe. 
Charles Fuller per 22 vedybinio 
gyvenimo metus ilgiausiai vieno
je vietovėje išdirbęs tik 18 mėne
sių. “Vargšas” vyras buvo nu- , 
siųstas kalėjiman, kad negali iš
laikyti savo 5 vaikų šeimos.

j
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AR JAU IŠSIUNTEI “MŪSŲ PASTOGĖS” 
PRENUMERATĄ?

Skaudžios nelaimės paliestą

A. Ignatavičių su šeima ir artimaisiais, 

jo tėveliui JURGIUI IGNATAVIČIUI

tragiškai mirus, A.L.S.K. “Vyties” Valdyba ir sportininkai 
nuoširdžiai užjaučia. . v

% 5:
BELGRADE ESTATE AGENCY

SKAUDI NELAIMĖ
Visiems Australijos lietuviams 

labai gerai pažįstamą sportininką 
A. Ignatavičių ištiko skaudi ne
laimė. Jo tėvelis Jurgis Ignatavi
čius, grįždamas iš ligoninės, ap
lankęs sergantį draugą, buvo gat
vėje mirtinai sužeistas pravažiuo
jančios mašinos. Velionis buvo 
mūsų klubo narys — rėmėjas.

Gausaus tautiečių būrio paly
dėtas, velionis buvo palaidotas 
Centeniall kapinėse, Adelaidėje.

nepilno sąstato ir pirmame pus
lankyje negalėjo susigaudyti. Lai
ke šių rungtynių debiutavo dar 
viena nauja jaunių žaidėja — V. 
Vokietaitytė. Taškai: Baškutė 7 ir 
Powierza su Šulcaite po 2.

Mielam sportininkui, mūsų tautos reprezentantui

Australijoje

❖. Savininkas — R. Stoikovich,
X
J SCHOOL OF ARTS, HUME HIGHWAY, LIVERPOOL

Parduoda namus, sklypus, faunas ir biznius. Kalba rusų, 
Y serbų, lenkų ir vokiečių kalbomis.
1

I
X

i

f

VYTIS I — A.L.S. (latviai) 
58-68 (32-27)

Jau gana senokai mūsų krepši
ninkai buvo susitikę su latviais ir 
daug kam buvo įdomu per šias 
rungtynes pamatyti, kokią pažangą 
padarė latviai ir kiek mes nuslin
kome žemyn. Rungtynės, rezulta
te kad ir pralaimėtos, suteikė pro
gos pamatyti labai gerą žaidimą 
ir įsitikinti, kad latviai, jeigu yra 
pranašesni, tai tik ūgiu. Mūsų ko
manda išėjo žaisti be Petkūno, kai 
latviai žaidė pilnos sudėties (vie
na jungtinė Ventos ir A.L.S. ko
manda). Vytiečiai žaidimą pradė
jo didele sparta ir zoniniu gyni
mu. Daugumos nustebimui, latvių 
zona pasidarė skylėta ir vytiečiai 
puikiais prasiveržimais renka taš
ką po taško ir vadovauja žaidi
mui. Puslaikis baigiamas mūsų lai
mėjimu.

Antrame puslaikyje priešas la
bai sukietina žaidimą, bet ir tai 
nieko nepadeda. Prieš rungtynių 
pabaigą du mūsų žaidėjai turi po 
keturias baudas ir dėlto susilpnė
ja gynimas. Priešas tą išnaudoja 
ir laimingai pelno penkis metimus, 
kurie atnešė jiems laimėjimą. Vy
tiečiai žaidė kovingai ir gerai, 
tik į pabaigą reikėjo dar padidin
ti spartą ir veržlumą, kas būtų 
užtikrinę laimėjimą mums, šiomis 
rungtynėmis reikia būti patenkin
tiems, nes jos išryškino, jog esant 
geroms pastangoms galime kovoti 
su tiipriomis Pietų Australijos ko
mandomis. Taškai: Ignatavičius 
23, Gumbys 14, Lapšys 10, Visoc
kis 7, Statnickas 4 ir L. Urmonas 
su Alkevičium taškų nepelnė, bet 
gerai kovojo gynime.

GRAŽIAUSIA VYTIETĖ
Per įvykusį “Vyties” Balių bu

vo išrinkta šių metų gražuolė, šį 
titulą laimėjo krepšininkė Rima 
Šulcaitė. Antroji vieta teko O. 
Kelertaitei ir trečioji I. Pečiuly
tei. Balius praėjo linksmoje nuo
taikoje tik, gaila, kad mažokai bu
vo matyti sportuojančio jaunimo 
tėvelių.

A.L.F.A.S. Pirmininkas ir Vy
ties pirmos komandos treneris se
nas sportininkas S. Urnevičius 
baigia pasveikti ir jau pradėjo 
treniruoti komandą.

Pirmoji vyrų stalo teniso ko
manda laimėjo prieš E.T.S.A. 7-4 
rezultatu.

Mergaičių II-ji stalo teniso ko
manda, atstovaujama A. ir B. Mi- 
kužyčių ir N. Lėlytės, daro gra
žią pažangą ir žada pasivyti pir
mą komandą.

Svečio — žaidėjo teisėmis pri
imtas žaisti į II Vyties krepšinio 
komandą laikinai Adelaidėje apsi
stojęs R. Urmonas ir laikinai čia 
gyvenanti J. čepulytė. Tokiomis 
teisėmis priimama žaisti dėl to, 
kad nenusižengus Sporto Švenčių 
statutui ir neužkirtus kelio sveti
mų klubų žaidėjams žaisti už sa
vus klubus laike ateinančios Spor
to šventės.

B.N.

Melburne
VARPAS II — MYERS 26-74
Rungtynės įvyko š.m. gegužio 12 

d. Kai kurių žaidėjų neatvykimas 
Varpo komandai kainavo skaudų 
pralaimėjimą. Tai jau yra ne pir
ma pamoka, bet, manau, ir ne pa
skutinė, nes pas mus neatvykimas 
tiek giliai įleido šaknis, kad virto 
papročiu. Taškus komandai pelnė: 
R. Vaišutis 9, V. Simanauskas 6, 
G. Gudaitis 2, G. žvinakis 0, V. 
Kuncaitis 0.

ALGIUI IGNATAVIČIUI IR ŠEIMAI, 

netekusiam tėvelio, nuoširdžią užuojautą viso lietuvių 

sportuojančio jaunimo vardu reiškia

A.L.F.A.S. Valdyba.

NELAUK RAGINIMO, O NEDELSIANT 
ATSILYGINK UŽ “MŪSŲ PASTOGĘ”!

PŪKINĖS KALDROS

dą. A. Vaišutis įrodė galįs pilnai 
atstovauti Varpo I komandą. Taš
kus pelnė: A. Vaišutis 19, O. Balt
rušaitis 10, V. Soha 11, A. Pleč- 
kauskas 8, J. Kuncaitis 0, Š. Ur
bonas 0.

VARPAS (mot.) — ROVERS 
14-28

Rungtynės vyko š.m. gegužio 18 
d. Rovers pasirodė daug pranašes
nės sviedinio valdyme, driblinge 
ir mėtymuose. Varpas turėjo pro
gos pamatyti ir pasimokyti krep
šinio. Taškus pelnė: A. Kalvaity
tė 8, G. Kalvaitytė 4, A. Lazut
kaitė 2, D. Urbonaitė 0, A. šlikai- 
tė 0.

STALO TENISAS
Varpo stalo teniso žaidėjos: N. 

Grincevičiūtė (iš Sydnėjaus), A. 
Lazutkaitė, Grigaitytė ir Vingry- 
tė įstojo į D 2 klasės stalo teniso 
turnyrą. Viso turėjo keturis susi
tikimus ir visus laimėjo. Pažymė
tina N. Grincevičiūtė, kaip viena 
iš stipriausių ir daug žadanti sta
lo teniso žaidėja. Taškai 16-41 
Varpo naudai.

klubų pralaimėjo dideliu taškų 
skirtumu Church of England re
servo komandai. Rungtynių metu 
matėsi aiškus mūsiškių nesugebė
jimas net paprasto žaidimo vesti 
šiek tiek tikslingiau. Be to, ne
atvykimas kai kurių žaidėjų — tai 
amžina Varpo-Vyties komandų li
ga. Atrodo, kad reikalinga naujų 
pajėgų verbuoti iš jaunių ir se
nesniuosius paleisti neribotom 
atostogom, nors ir neužsitarnau
toms. V.B.

ATSISTATYDINO SOVIETŲ 
S-GOS FINANSŲ MINISTRAS
š.m. gegužės mėn. 16 d. “Ta- 

so” žinių agentūra praneša, kad 
dėl sveikatos stovio atsistatydino 
iš finansų ministro pareigų Zve
revas. Jo vietą užims jo pavaduo
tojas Garbuzovas.

PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpllai 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 išsimokėjimul. Mes kalbame vokiškai.

XJI
X

X

I

B. F. UITIS
INTERNATIONAL PARCELS SERVICE

105 COLLINS STB., MELBOURNE, 
pirmas aukštas, 5 kambarys.

Maistas, vaistai, medžiagos ir t.t. iš atsargų jau esančių X 
Europoj. Gavus užsakymą išsiunčiama 10 dienų laikotarpyje. £

Pačių pokuoti pakietai taip pat siunčiami. x

Zabldvškis su

Postai 47-39 
komanda lai-

KITOS KREPŠINIO RUNGTYNĖS

★ Vyti* II — North 34-40 (17- 
19) Taškai: Merūnas 13, Gudelis 
8, G. Statnickas 6, Ramcyiaitis 5 
ir Rakauskas 2.

♦ Vyti* II — King»ton 27-46 
(13-22) Taškai: G. Statnickas 13, 
Rakauskas 4, Kitas su Kalibatu po 
3, R. Urmonas 2 ir 
Ramonaičiu po 1.

* Vyti* III — 
(27-18). Jauniausia
kosi geriausiai, ir šį kartą žaidė 
gerai ir kovingai. Vis daugiau pa
tyrimo ir žaidimo praktikos įgyja 
visi žaidėjai ir ypatingai centro 
puolėjas Kapočiūnas. Taškai: Dau- 
galis 29, Kapočiūnas 12 ir Stan
kevičius 6.

★ Vyti. III — Sturt C.Y.M.S.
37- 38 (13-23) Taškai: Daugalis 27, 
Stankevičius 6 ir Rudzenskas su 
Kirša po 2.
* Vyti* I (mergaičių) — Viking* 

20-57 (12-33). žaidžiant prieš Pie
tų Australijis čempijones kelius 
metus iš eilės, vytietės, aišku, ne
turėjo vilties laimėti, nors ir dėjo 
gražių pastangų parodyti pasiprie
šinimą. Šias rungtynes vis dėlto 
reikia vertinti teigiamai. Taškai: 
Andriušytė 6, M. Kelertaitė 5, L. 
Radzevičiūtė 4, D. Radzevičiūtė 3 
ir G. Kitienė 2.

* Vyti* I (mergaičių) — Weit
38- 26 (13-12). Pradžioje rungty
nių žaista labai blogai ir tik vė
liau atsigauta, šioms rungtynėms 
labai trūko kovos dvasios ir spar
tos. Taškai M. Kelertaitė 12, D. 
Radzevičiūtė 10, Andriušytė 9, 
šiukšterytė 3 ir Pečiulytė su Ki- 
tiene po 2.

★ Vyti* II (jaunė*) — Olym
pian* 11-60 (11-33). Jaunės žaidė

MODELIS 210

PHILIPS

TELEFONAS:VATECABBA
UB 2899

HOME FURNISHING CO. PTY. LTD.
88 JOHN ST., CABRAMATTA, N.S.W.

VISKAS LENGVOMIS IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOMIS IR SU 
SPECIALIA LIETUVIAMS NUOLAIDA.

Geriausias ženklas PHILIPS

TV ir radijui

PHILIPS
VARPAS — HUNGARIA 4-7
A klasės stalo teniso turnyre 

Varpas vėl nesėkmingai sužaidė, 
čia daugiau tenka kaltinti blogą 
salės apšvietimą, nes perdaug ašt
ri šviesa neleido gerai matyti svie
dinuko. Hungarija žaidėjai pripra
tę (jų klubo patalpos) ir, būdami 
silpnesni, vis dėlto laimėjo. Var
pui taškus pelnė: J. Kuncaitis 2, 
A. Balnionis 1 ir J. Ablonskis 1. 
Varpas iš šešių susitikimų turi tik 
vieną laimėjimą, bet atrodo, kad 
antrasis ratas bus sėkmingesnis ir 
turima vilties pasiekti finalų.

NEPASISEKĖ KREPŠINYJE
Praėjusi savaitė netik stalo te

nise, bet ir krepšinyje pasirodė 
gana nesėkminga. Komanda, su
daryta iš Varpo ir Vyties sporto

s 
¥

>:

PHILIPS

VARPAS I — NYLEX 48-31
Atrodo, kad Varpo — Vyties 

jungtinei komandai nesiseka, nes 
tarpusavio susižaidimas labai men
kas. šias rungtynes žaidė tik Var
po komandos žaidėjai ir gana leng
vai įveikė vidurinės klasės koman-

MAŽIAU PINIGŲ UŽ PREKES — DAUGIAU 
PREKIŲ UŽ PINIGUS —

SPECIALI VASARINE
5 % NUOLAIDA

mums malonu pranešti, kad duodame SPECIALIĄ VASARI
NĘ 5% NUOLAIDĄ visiems, kurie per mus užsako siuntinius į 
LIETUVĄ.

SPECIALI VASARINĖ 5% NUOLAIDA pradeda veikti 
birželio 1 d. ir galioja iki šių metų liepos 31 d. Ta nuolaida tai
koma visiems tuo užsakomiems per mus KATALOGINIAMS 
ir STANDARTINIAMS SIUNTINIAMS.

Prašykite nemokamų katalogų ir nemokamų medžiagų pa
vyzdžių.

Mums būtų reikalingi lietuviai atstovai įvairiose Austra
lijos vietovėse.

LITHUANIAN TRADING CO.
341, Ladbroke Grove 

London, W. 10

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 62-2231

PHILIPS MODELIS 320
Garsus didžiulis Magnalux Console ekranas 
su paslėptu alyvos saugikliu. Labai jautri 
“Magiškoji Akis? automatiškai kontroliuoja 
paveikslą, garsas teikia puikiausią ištaigą ir 
visas kitas Magnalux savybes. 3-juose veid
rodžiuose — blizgantis užbaigimas . . 195 gns.

Philips Stereo-Fideli- 
ty radiograma su 
puikiu vientisu kabi
netu. Dvigubo kanalo 
garsas. 6 lempos. 2 iš
ryškinimai. 2 garsia
kalbiai. Kvapą gniau
žiantis realumas gar
se! Riešutmedžio, 
klevo ir mohagony 
užbaigimas 122 gns.

PHILIPS RANKINIS 
(portable)

Garsiausias Australi
joj mygtuko pagelba 
valdomas rankinis ra
dijas. Žavintis pajė
gumas ir tikras eko
nomiškumas. 3 spal
vų parankus apval- 
kalas........... 42 gns.

MES TIKRI, 
KAD TAI

PHILIPS SUPER QUINTET
Stiprio* jėgos ir puikau* garso 5 lempos. 
Galima įjungti Jūsų gramafoną. Žavu* mo
derniška* kabinėta* pasirinktinų spalvų 

.... 25 gns.

JŪSŲ PATARNAVIMUI IR TIKRAM PASITEN
KINIMUI KREIPKITĖS Į:

5



MŪSŲ PASTOG® 1960 m. birželio 3

MfaV. PASTOGĖ
SYDNfiJUS

20 METŲ LIETUVOS 
OKUPACIJOS IR TRĖMIMŲ 

SIBIRAN MINĖJIMAS
Šių liūdnųjų įvykių lietuvis nie

kad neužmirš. Lietuva, netekus 
nepriklausomybės, neteko ir tūks
tančių savo dukrų bei sūnų. Lie
tuviai buvo okupantų žiauriai kan
kinami ir masiniai vežami Sibiran, 
kur daugels jų mirė ir dar dabar 
vargsta žiauriausiose sąlygose.

Sydnėjaus lietuviai, minėdami 
šias sukaktis, turės progos išgirs
ti gyvų žodį mūsų tautiečio, kuris 
buvo ištremtas Sibiran, bet laimin
gu būdu iš ten ištrūko ir, apkelia
vęs daugelį valstybių, atvyko Aus
tralijon.

Be to, minėjime dalyvaus ir pa
pasakos apie dabartinį gyvenimų 
tėvynėje tik kų iš Lietuvos atvy
kusi tautietė.

Minėjimas pradedamas iškilmin
gomis pamaldomis St. Benedict’s 
bažnyčioje (12-45), Broadway. Pa
maldose giedos “Dainos” choras. 
Po iškilmingų pamaldų bus minė
jimas su menine programa.

Brangūs Sydnėjaus lietuviai, te- 
nelieka nė vieno namuose šių liūd
nųjų dienų! Jų pašvęskime mūsų 
tautos reikalams, todėl juo skait- 
lingiąu dalyvaukime minėjime.

A.L.B. Sydnėjaus Apyl. Valdyba

’ INŽINIERIAI VEIKIA
Š.m. gegužio 21 d. gražiose pa

talpose — Bexley įvyko Inž. ir 
Architektų Draugijos pobūvis.

Pradžioj inž. B. Daukus skaitė 
neilgų, bet įdomų pasisakymų: 
“Inžinierius Visuomenėj” ir 
“Technikos bei gamtos mokslų pa
siektos išdavos šio šimtmečio pa
baigoj”. šiame pasisakyme buvo 
įpinta ir Jules Vernės fantazijos.

Draugijos pirmininkas inž. V. 
Bukevičius pasveikino susirinku
sius ir tarė: “Inžinieriai, grįžda
mi iš ekskursijos, viešbuty “Bully 
Pass” turėjo “konferencijų”, kur 
tapo aptarta šio subuvimo reika
lai. “Konferencija” baigėsi visai 
sėkmingai — priešingai Paryžiaus. 
Mat čia tarėsi savo srities spe
cialistai, o ne politikai. Inžinieriai, 
būdami susieti su žmogaus gerbū
vio tobulinimu, laikosi šių dienų 
filosofo A. Schweitzer šūkio: “Re
verence for life”.

Dar pasidžiaugęs, kad šiame su
buvime dalyvauja ir jaunieji aka
demikai bei studentų atstovai, pa
siūlė sugiedoti “Gaudeamus”.

Studentų atstovė — Draugijos 
pirm. D. Labutytė padėkojo už 
studentų pakvietimų į pobūvį ir 
apgailestavo, kad daugiau studen
tų negalėjo dalyvauti dėl skautų 
ruošiamo baliaus tuo pačiu laiku, 
nes daugelis jų esu skautai. Ta
čiau pareiškė viltį, kad sekančiuo
se pobūviuose, jei būsiu kviečia
mi, tikrai skaitlingiau dalyvausiu. 
Po to buvo kelios kalbos ir prasi
dėjo linksmoji pobūvio dalis, už
trukusi ik 3 vai.

šia proga tenka priminti, kad 
š.m. balandžio 9 d. įvyko Sydnė
jaus Inž. ir Arch. Draugijos eks
kursija į plieno gamyklas — “Aus
tralian Iron and Steel Pty. Ltd., 
Port Kembloj, kur inžinieriai bu
vo gražiai priimti — net parody
tos pritaikytos filmos.

įmonių autobusas vežiojo po ga
myklas 4 vai. Du palydovai auto
buse per garsiakalbius, o įmonėse 
netarpiškai aiškino ir rodė plieno 
liejyklose atliekamus darbus bei 
gaminamo plieno rūšis. B.D.

PRANEŠIMAS
.Živilės d-vės skautės, norinčios 

priklausyti vyresniųjų skaučių bū
reliui, prašomos š.m. birželio 12 
d. 3 v. p.p. atvykti būrelio suei- 
gon, kuri vyks pas J. Kolakaus- 
kaitę, 32 Cornwall Rd., Auburne.

Draugininke

KAUKIŲ BALIUS
' Sydnėjaus liet, skautų “Auš
ros” tuntas Cabramattos Civic sa
lėje tradiciškai kasmet surengia 

kaukių balių, kuris vis labiau po
puliarėja.

Šių metų baliuje dalyvavo ypač 
daug lietuviškojo jaunimo. Nors 
kaukių salėje ir nebuvo daug, ta
čiau jos buvo originalios ir įdo
mios. Pirmųjų kaukių parado pre
mijų ir šiemet laimėjo p. Ropaitė 
iš St.Marys’s.

Baliaus rengėjai praneša, kad 
buvę gražaus pelno ir šia proga 
dėkoja baliaus dalyviams už nuo
širdžių paramų.

“ŠVIESOS” PARENGIMAS
Sekantis Sambūrio “Šviesa” pa

rengimas įvyks š.m. birželio 18 
dienų Sydnėjaus Lietuvių Namuo
se Redferne. Tatai bus viešas dis
kusinis vakaras. Tema — Paverg
tųjų tautų likimas: atominis ka
ras, komunizmas ar demokratija? 
Smulkiau sekančiame “M.P.” nu
mery.

Liepos 16 dienų rengiamas tra
dicinis studentų ir “šviesos” va
karas. Šių metų vakare bus pa
vaizduota modernūs laikai ir sve
čiai turės prigos praleisti “Vaka
rų pas Beatnikus”.

Valdyba

IŠ ATEITININKŲ VEIKLOS
Š.m. gegužio 15 d. (sekmadienį), 

įvyko Sydnėjaus ateitininkų susi
rinkimas p.p. Simanavičių namuo
se.

Jame V. Lašaitis paskaitė refe
ratų apie pirmuosius ateininkus ir 
nelengvas jų darbo sąlygas. Ta

GYVENIMO ĮVAIRUMAI
NEBOSIU VERGAS SAVOJ 

ŽEMĖJ.
Pabėgėlių masės iš Rytų Vokie

tijos pastaruoju metu vėl padidė
jo, nes suintensyvinta ūkių kolek
tyvizacija. Nuo 1945 m. iki šiol į 
V. Vokietijų perbėgo apie 3,5 mili
jono žmonių. Šiuo metu prie jų 
prisideda nauji būriai — 400 kas
dien. Ypač traukiasi ūkininkai iš 
kolchozinamų ūkių. R. Vokietijoj 
yra sudaryti specialūs kolchozini- 
mo būriai iš 70-80 asmenų. Jie at
vyksta kurių dienų kaiman, iškli
juoja plakatus, kviečiančius dė
tis į “gražių socialistinę visuome
nę”, važinėja sunkvežimiais ir per 
garsiakalbius ragina dėtis į kol
chozus. Išsigandę ūkininkai, užuot 
dėjęsi kolchozan, padega trobe
sius ir bėga į vakarus. Pvz. Er
furto komunistų laikraštis “Das 
Volk” pranešė, kad pastaruoju 
metu jo rajone buvo sudeginta 
380 daržinių. Vienas ūkininkas, 
atvykęs su šeima į V. Berlynu, pa
reiškė: "Nenoriu būti vergu savo 
žemėj”.

Iš kitos pusės, komunistai pra
nešė įsteigę savo pusėj pabėgėlių 
stovyklas, kuriose apgyvendinu iš 
V. Vokietijos atvykstančius pabė
gėlius. Esu pernai tokių buvę 
63.076, kurių 41.585 buvę pabėgė
liai iš R. Vokietijos. Vieni jų yra 
iš Ruhro anglių kasyklų nepaten
kinti darbininkai, kiti grįžta dėl 
šeimos reikalų — sergančios moti
nos ir pan., treti — dėlto, kad ne
sugebėję įsikurti V. Vokietijoj. 
Paskutiniais pareigūnų duomeni
mis, iš V. Vokietijo spersikelia bei 
grįžta R. Vokietijon apie 10-15% 
visų asmenų, pasiekusių Vakarus.

T.2.

ŽMOGUS RAKETOJE?
Amerikonų mokslininkai susekė 

žmogaus balsų iš rusų .pasiųstos 
paskutinės raketos. Tuo tarpu ru
sai skelbia, kad tik iškamša ten 
esanti. “Pažįstame rusus”, — sa
ko žinomas mokslininkas prof. M. 
Landon, — “galima be abejonės 
sakyti, kad jie pasinaudojo šia 
proga, pasiųsdami į erdvę ir žmo
gų. O rusų konstatavimas, kad jie, 
nors ir bandysiu satelitų grąžinti 
į žemę, bet nesirūpinsiu jį suras
ti, yra nepagrįstas, Jo tyrinėjimai 
žemėje yra tolygiai svarbūs, kaip 
ir erdvėje.”

itf 

proga kilo klausimų, kaip galima 
būtų daugiau prisidėti prie lietu
vybės išlaikymo.

Susirinkime dalyvavęs Dvasios 
Vadas kun. P. Butkus pateikė pla
tesnį paaiškinimų šiuo reikalu. Ka
peliono nuomone, ir dabar dar yra 
mūsų tarpe žmonių su stipriu pa
siryžimu išlikti gerais katalikais ir 
lietuviais. Nesą lengva bendrauti 
svetimame krašte, kai esame išsi
barstę, neturime savų parapijų, 
tačiau jei daugiau bendrausime 
tarpusavyle, aktyviau jungsimės į 
lietuviškąją veiklą, tai ir vaisiai 
bus geresni bei našesni.

Šia proga buvo priminta gra
žus pavyzdys, kad beveik visi 
ateitininkai dalyvauja Sydnėjaus 
“Dainos” chore, nors tatai esan
ti tik dalis to darbo, kuris mūsų 
laukia lietuviškoje veikloje. Čia 
buvo nusiskųsta, kad jau dabar 
mums gresiąs pavojus netekti tei
sių laikyti savas pamaldas, jei 
taip skystai lankysimės jose. Mus 
stebį šio krašto šeimininkai ir ne
skaitlingi mūsų susibūrimai pamal
dose ar organizacijų susirinkimuo
se galį sudaryti jiems įspūdį, kad 
mes jau išsiskirstėm.

Susirinkimas buvo baigtas atei
tininkų himnu.

Ateinantis susirinkimas bus vie
šas ir jame bus demonstruojami 
kino paveikslai apie Lietuvos atei
tininkus, gauti iš Amerikos. Data 
ir vieta bus paskelbta vėliau.

Ed. Laiaiti*.

SENATVĖS POILSIS
Ramygaloje gyvena Antanas 

Trumpavičius, neseniai sulaukęs 
80 metų amžiaus. Nors jis ir “pa
sižymėjęs”, nes pasakoja matęs 
gyvą Leniną, visdėlto ir jam tai
komas sovietinės konstitucijos 
dėsnis, ne tas, kuris kalba apie 
“užtikrintą senatvės poilsį”, o tas, 
kurs grasina valgymo teisės atė
mimu nedirbantiems. Aštuoniasde
šimtmetis senukas su ne ką jau
nesne žmona pereitais metais esą 
uždirbę beveik tūkstantį darba
dienių. .. Vadinasi, senukai turėjo 
kiekvieną darbo dieną išspausti 
mažiausia po pusantros normos 
kiekvienas.

DVIGUBA KELIONĖ
Londoną pasiekė 20 importuotų 

automibilių iš Rusijos. Nepraėjus 
nė savaitei, 2 automobiliai buvo 
nupirkti rusų ambasados tarnau
tojų ir pasiųsti atgal Rusijon. Ma
tyti, kad Rusijos diplomatai gali 
lengviau savuosius automobilius 
įsigyti užsienyje, nei pačioje Ru
sijoje.

CHRUŠČIOVO BUVIMAS 
PARYŽIUJE BAIGĖSI “CIRKU”
Chruščiovas geg. 18 d. suruošė 
Paryžiuje spaudos konferenciją, 
kuri išsivystė į tikrą cirką. Susi
rinko maždaug 1500 spaudos at
stovų. Didėlė jų dalis pertraukė 
Chruščiovo kalbą nedraugiškais 
šūkiais (“Pfui” ir panašiai). 
Cruščiovas daugiau kaip dvi va
landas karščiavosi ir nedraugin
gus jam spaudos atstovus išvadino 
“kiaulsnukiais”, “banditais”, “bas- 
tardais” ir panašiai. Visa jo lai
kysena paliko labai blogą įspūdį.
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Jau ruošiamės visi ir iš visur
I i
| “MŪSŲ PASTOGES”

SPAUDOS BALIŲ
kuris įvyks š.m. rugpjūčio 13 d. 7 v.v.

GRACE BROS, salėse, |
netoli Sydnėjaus centrinės stoties g

B Š.M. BIRŽELIO 12 D. 7 V.V.
«
| DAINAVOJE
4
:.t ruošiamas
R
8 uždaras — neapmokamas

POBŪVIS
IR VAIŠĖS

“Dainavos” nariams ir jų kviestiems svečiams.

Prašome visus narius skaitlingai dalyvauti.

Valdyba

NUOSAVUS NAMUS, Ų 
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IR GRAŽIAI
PASTATO JUMS Į
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PAMALDOS UŽ KANKINIUS 
IR IŠVEŽTUOSIUS

Tragiškuosius birželio įvykius 
prisimenant — už juose žuvusias 
aukas ir tremtinius pamaldos bir
želio 12 d. — sekmadienį St. Be
nedict’s bažp. Broadway 12 vai. 
45 min.

Pamaldose giedos “Dainos” cho
ras, vad. muz. K. Kavaliausko.

Išpažinčių bui klausoma nuo 
11 vai. prieš pamaldas.

Kviečiami visi tautiečiai maldo
mis ir susikaupimu prisiminti tra
giškuosius birželio įvykius ir kuo 
daugiau priimti šv. Komuniją, au
kojant ją už pavergtus brolius.

Bus tik šios vienos lietuviškos 
pamaldos, o po jų minėjimas.

K.P.B.

MELBURNAS
AUKOS

VASARIO 16-TOS GIMNAZIJAI 
VOKIETIJOJE

Aukojo Melburne:
XY £ 10.0.0, A. Krausas 5.0.0, 

Dr. V. Didžys 5.0.0, Neišskaito
mas 1.0.0, L. Baltrūnas 1.0.0, J. 
Švedas 0.12.0, A. Mikaila 0.10.0, 
K. Prašmutas 0.10.0, .S Valys 
0.10.0, V. Žiogas 0.10.0, J. Meiliū
nas 0.10.0, V. Ališauskas 0.10.0, 
VI. Jakutis 0.10.0, Neišskaitomas 
0.10.0, A. čelna 0.6.0, P. Vaičai
tis 0.6.0, A. Bikulčius 0.6.0, A. 
Bladzevičius 0.6.0, G. Šemienė 
0.5.0, E. Nagulevičius 0.5.0, P. 
Baltutis 0.5.0 ir Maleckas 0.2.0.

Viso suaukota — £ 28.13.0.
Aukų rinkėjas susilaukė šiltos 

padėkos už taip reikalingas Vasa
rio 16-tos Gimnazijai aukas. ALB 
Krašto Valdyba jau keletą kartų 
ragino remti labai reikšmingą 
mokslo židinį — Vasario 16-tos 
Gimnazijų. Turėtume visi dar ne
aukojusieji prisidėti savo auka.

A. Krautas

SATELITAI JAUDINASI

Viršūnių konferencijos drama
tiškas iširimas jaudina ypač sovie
tinius satelitus (Lenkiją ir kt.). 
Jie tikėjosi iš konferencijos Rytų- 
Vakarų įtampos atoslūgio ii* di
desnių galimumų su Vakarų kraš
tais santykiauti, prekyba plėsti ir 
pan. Reuterio agentūros žiniomis, 
didelis susijaudinimas pastebimas 
ypač Lenkijoje. Bijomasi, kad pa
aštrėjus šaltajam karui, kontak
tai su Vakarais dar daugiau pa
sunkės.

“KAUNO JŪRA” PRISIPILDĖ

Kauno hydroelektrinės jėgainės 
tvenkinys jau prisipildė ligi rei
kiamo lygio. Tvenkinyje laikosi 
apie 450 milionų kubinių metrų 
(apie tiek pat tonų) vandens. 

Tvenkinys yra nusitiesęs prie Ne
muno vagos net už Birštono. Tven
kinio ilgis apie 90 kilometrų, bet 
vidutinis plotis yra tik apie du 
trečdalius kilometro, nes tvenki
nio plotas yra apie 60 kvadrati
nių kilometrų. Vanduo pakeltas 
18 metrų. Didžiausias tvenkinio 
gylis — 23 metrai. Plačiausia vie
ta — pusketvirto kilometro. Aud
ros metu bangos siekia pusantro 
metro.

BE LEMPOS ŠVIESOS

Murmanske sunku rasti žibalinę 
lempą, žmonės prastovi šaltyje 
valandų valandas, kad galėtų nu
sipirkti lempai žibalo, kurį atveža 
išskirstymo vežimai. Lygiai neįma
noma gauti mėlynojo skalbimui 
akmenėlio, šituo pasinaudoja, spe
kuliantai: jie sumala akmenėlį ; 
miltelius ir, išskirstę turinį į smul
kius pakietėlius, pardavinėja juos 
už dvigubą kainą Murmansko gy
ventojams. —ab—

Neolithuanui a.a. JURGIUI IGNATAVIČIUI 

tragiškai žuvus, jo šeimai reiškia gilią užuojautų ir 
drauge liūdi

Lietuvių Tautinio Akademinio Sambūrio 
Adelaidės Skyrius

I

CANBERRA
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

š.m. birželio 12 d. (sekmadie
nį) 11 vai. St. Petriks, Braddon’o, 
bažnyčioje pamaldos už ištrem
tuosius ir žuvusiuosius.

Birželio 14 d. (antradienį) 10 
vai 35 min. vakaro per vietos 
(Canberros 2CA) radijo stotį, ang
lų kalba bus transliuojama įvyk
dyti ir tebevykdomi žiaurūs So
vietų trėmimai ir žmonių žudy
nės. Programos metu bus trans
liuojamos ir lietuviškos plokšte
lės.

Canberros ir jos apylinkių vi
suomenę prašome kuo skaitlin
giausiai dalyvauti pamaldose.

A.L.B. Canberros 
Apylinkės Valdyba

WMWWWWWWWWWW
NELAUK RAGINIMO, O, 

NEDELSIANT ATSILYGINK 
UŽ “MOŠŲ PASTOGĘ”!

Pianistę
IRENA VILNONYTĘ 

IR ' ‘
CHRISTOPHER KOCH, 

sukūrus naują šeimos židinį, sveikina ir daug laimės linki

■■ ADELAIDĖ&APYLINKĖS VALDYBA

ruošia

LIETUVIŲ BENDRUOMENES

KURIS ĮVYKS Š.M. BIRŽELIO 18 D. 7 VAL. 30 MIN. 
LIETUVIŲ NAMUOSE (EASTRY STR., NORWOOD).

Puikus orkestras. Moterų Sekcijos bufetas. Įvairūs gėrimai. 
Jauki ir linksma nuotaika.

Visu* tautiečiu* prašome kuo skaitlingiausiai atsilankyti.

I

BANKSTOWNAS
PRANEŠIMAS

Pakartotinai pranešame' visiems 
“Dainavos” Namų nariams, kad 
š.m. birželio mėn. 12 d. 7 v.v. 
Dainavos salėje ruošiamas uždaras 
neapmokamas pobūvis ir vaišės tų 
namų nariams-statytojams ir jų 
kviestiems svečiams. Norintieji 
tapti nariais įmoka £ 5.0.0 įsto
jamojo mokesčio.

Taip pat pranešame, kad kvieti
mai į pobūvį niekam nėra ir ne
bus siunčiami, taigi čia prašome 
visus narius ir jų kviestus svečius 
apsilankyti Dainavoje kaip savo 
namuose.

Pajieškojimas
★ Pajieškomas Juozas Jasukai- 

tis, Mykolo sūnus, gimęs 1922 m., 
gyv. Linkuvoj.

Rašyti: A. Ragaišis, 23 Guild
ford Ave., Prospect East, S.A

BERNOTŲ ŠEIMA

VALDYBA
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