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ŽIAURUSIS BIRŽELIS
APGAULUS GROBUONIŠKUMAS

Paskutinio tūkstantmečio bėgy
je Lietuva apgynė savo egzistenci
jos teisę, atlaikydama didžiųjų 
kaimyninių tautų veržimąsi, norin- 
čių užgrobti mūsų krašto teritoriją 
ir pavergti gyventojus. Lietuva 
išliko žūtbūtinėje kovoje, išlaiky
dama savo žemes, kalbų, papro
čius ir savitų kultūrų. Ir vokiečių, 
ir rusų pastangos išnaikinti mūsų 
tautų — nepavyko. Lietuviai iš
laikė sunkiausius bandymus kovo- 

• je už būvį, išeidami laimėtojais, 
nežiūrint priešų nuožmumo ir 
gausumo. '

Trumpai pažvelkime, kaip įvy
ko Pabaltijo valstybių pardavi
mas Sov. Rusijai. 1939 metų va
sarų anglai ir prancūzai bandė 
susitarti su Sovietais, kad paža
botų grobuoniškuosius Vokietijos 
siekimus. Tačiau jiems tatai nepa
vyko, nes jų delegacijoms dar te
besant Maskvoje, Rusija staiga 
pasirašė ir paskelbė Rusijos-Vo- 
kietijos nepuolimo sutartį (23.8. 
1939 m.). Po savaitės, 1939 m. 
rugsėjo 1 d., Vokietija užpuolė 
Lenkiją. Vykstant karui su Len
kija, Vokietija bandė įtraukti į 
tą karą ir Lietuvą, kad ji pasinau
dotų proga atgauti Vilnių, užtik
rindama vispusišką paramų gink
lais ir kariuomene ir garantuoda- 
dama Rusijos neutralumą. Lietu
vai atsisakius sutikti su pakarto
tinais Vokietijos raginimais ka
riauti su Lenkija, ji 27.9.39 Mask
voje galutinai susitarė su Rusija 
dėl Lenkjos ir Lietuvos pasidali
nimo. Vokiečiai derėjosi su Rusi
ja dėl Lietuvos, norėdami gauti 
ją sau, bet rusams užsispyrus, pa
galiau nusileido. Stalinas pats Lie
tuvos delegacijai, atvykus į Mask
vą pasirašyti vad. “savitarpinės 
pagalbos pakto”, pareiškęs: “Mes 
jus išgelbėjome”, kas reiškė: iš
traukėme iš vokiečių vergijos. Lie
tuvos delegacija Maskvoje 1939 m. 
spalio 10 d., buvo priversta pasi
rašyti “savitarpinės pagalbos pak
tą”, leidžiant Rusijos įguloms už
imti pagrindinius Lietuvos strate- 

į ginius punktus ir įsteigiant Lietu- 
| vos teritorijoje oro bazes. Net ir 
■ dabar Rusija dar vis iškilmingai 
r tvirtino, kad ji gerbs Lietuvos su

verenitetą ir nesikiš į Lietuvos 
vidaus reikalus. Toliau tų pačių 
metų spalio 31 d. Molotovas, ano 
meto Užsienių Reikalų Komisaras, 
savo kalboje Vyriausiajai Tarybai 
Maskvoje pareiškė: “Paktai su 
Pabaltijo valstybėmis jokiu būdu 
nerodo Sovietų Sąjungos kišimo
si į Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
vidaus reikalus, kaip kai kas ban
dė tikėti. Tie paktai yra įkvėpti 
savitarpine pagarba valdžios, so
cialinei ir ekonominei sistemai, 
kiekvienai iš susitariančiųjų pu
sių... Mes stovime už griežtą ir 
padorų mūsų pasirašytų sutarčių 
išpildymą savitarpiškumo pagrin
du ir pareiškiame, kad kvaili ple
palai apie Pabaltijo valstybių su- 
sovietinimą yra naudingi tiktai 
mūsų bendriems priešams ir visų 
rūšių priešsovietiniams provoka
toriams”.

Tačiau nežiūrint tų visų užtik
rinimų ir draugiškų pažadų, po 
septynių mėnesių, 1940 m. birže
lio 15 dieną Sovietų armija oku
pavo Lietuvą. Ministeris Pirminin
kas A. Merkys buvo areštuotas 
drauge su daugeliu kitų žymių 
valstybės vyrų ir išvežti į Rusiją. 
Sykiu su armija buvo pasiųstas ir 

užs. reikalų vicekomisaras V.G. 
Dėkanozov į Kauną. Prasidėjo at
viras kišimasis į Lietuvos vidaus 
reikalus. Greitai buvo sudaryta 
vyriausybė, susidedanti iš rusų pa
rinktų vietinių komunistų ir tuoj 
buvo griebtasi priemonių legali
zuoti Lietuvos užgrobimą.

LIAUDIES SEIMO 
KOMEDIJA

Buvo paskelbti rinkimai, kurie 
įvyko liepos mėn. 14-15 d.d. Visa 
rinkimų procedūra buvo pravesta 
nepaisant Lietuvos įstatymų. Vi
sos parti j is buvo uždarytos. Bu
vo paskelbta nauja partija, pava
dinta Darbo Žmonių Unija. Unija 
patiekė rinkimams vieną sąrašą 
kandidatų, kurių buvo tiek, kiek 
turėjo būti išrinkta. Rinkimus pri
žiūrėjo Maskvos paskirti pasiunti
niai ir armija, teroro ir įbaugini
mo atmosferoje. Kiekvienas turė
jo balsuoti ir gauti antspaudą ant 
savo paso, kad balsavo, priešingu 
atveju nebalsuojantysis liktų liau
dies priešu. Buvo paskelbta, kad 
95.51% balsavo už išstatytus kan
didatus. Tačiau paaiškėjo, kad 
balsai nebuvo skaičiuoti, bet bu
vo tuojaus sunaikinti. Tą patvir
tino faktas, kad balsavimo rezul
tatai buvo paskelbti viename Lon
dono laikrašty 24 valandas dar 
prieš rinkimų pabaigą. Charakte
ringa, kad laike rinkimų kompa
nijos visiškai nebuvo keliamas 
klausimas apie prisijungimą prie 
Rusijos, tatai nebuvo net paminė
ta. Priešingai — rinkimų kompa
nijos obalsis buvo: užtikrinti drau
giškus Lietuvos ir Rusijos santy
kius.

Išrinktasis Liaudies Seimas su
sirinko liepos 21 d. pirmam savo 
posėdžiui, kurio darbotvarkėje bu
vo tiktai vienintelis svarstytinas 
klausimas: Lietuvos prijungimas 
prie Rusijos. Buvo paskelbta, kad 
seimas vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją, nuolankiai prašydamas Lietu
vą priimti į Sovietų Sąjungą. Ži
noma, Rusija tokiu Seimo nutari
mu, kaip ir buvo numatyta, buvo 
labai patenkinta ir 3.8.1940 m. 
Lietuva buvo paskelbta Rusijos 
dalimi, kaipo keturioliktoji respub
lika. Po to visą laiką Rusija bandė 
įtikinti pasaulį, kad Lietuva ir ki
tos Pabaltijo valstybės savanoriš
kai prisijungė prie Rusijos.

PATS SEIMAS 
PANEIGĖ

Tačiau kiekvienas suprato ir su
pranta, kad tatai tebuvo tik spe
cialiai paruoštas vaidinįmas, kad 
suklastotų tautos valią ir įteisintų 
valstybės užgrobimą. Įvykdytoji 
klasta buvo išaiškinta paties Liau
dies Seimo karui prasidėjus su 
Rusija, kai jis susirinko 30.8.1942 
ir paskelbė tokį pranešimą:

a) Liaudies Seimo sudėtis buvo 
sudaryta komunistų partijos iš 
anksto, vadovaujant Maskvos ats
tovui p. V.G. Dėkanozov ir Sovie
tų Ministeriui Lietuvai p. N.G. 
Pozniakov. Kandidatai galėjo bū
ti patiekti tiktai Darbo žmonių 
Unijos, paskirti komunistų parti
jos ir skaičius kandidatų atitiko 
skaičiui narių, kurie turėjo būti 
išrinkti. į Liaudies Seimą.

b) Kadangi narių sudėtis buvo 
sudaryta iš anksto, kad padidintų 
efektą, tai buvo paskelbta, kad 
95.51% visų rinkikų balsavo, kai 

faktinai (kaip patvirtino Liaudies 
Seimo rinkimo komitetas ir prane
šimu, padarytu buvusio Liaudies 
komisaro, p. M. Gedvilos, ir Pre
zidento LTSR vyriausiojo sovieto, 
p. J. Paleckio, slaptuose susirinki
muose), tiktai 16 iki 18% galio
jančių balsavimo kortelių buvo 
patiekta balsavime;

c) Tie Seimo nariai, kurie nebu
vo komunistų partijoj, buvo pri
versti grasinimais tapti seimo na
riais ir balsuoti už inkorporavimą 
į Sovietų Sąjungą;

d) Kuomet balsavimas dėl in
korporavimo į Sovietų Sąjungą 
įvyko, narių balsai nebuvo suskai
čiuoti ir kartu su jais balsavo visi 
pašaliečiai, dalyvavusieji susirin
kime. Nė vienas Liaudies Seimo 
narys negalėjo pareikšti protesto 
prieš jėgos naudojimą, kadangi 
akivaizdoje aplinkybių toks pro
testas būtų sudaręs pavojų jų gy
vybei. Maskvos atstovas ir sovietų 
pasiuntinybės nariai atvirai grasi
no tiems Seimo nariams ir jų šei
moms, kurie drįstų paskelbti, kad 
jie nebalsuosią už inkorporavimą 
į Sovietų Sąjungą”.

Tą Rusijos iš anksto apgalvotą 
ir aatitinkamai pravestą Lietuvos 
ir kitų Pabaltijo valstybių prijun
gimą prie Rusijos dar kartą pa
tvirtino buvęs Užsienių Reikalų 
Ministeris prof. V. Krėvė-Micke
vičius, kuris paskelbė savo pasi
kalbėjimą su Sovietų Užsienių 
Reikalų Komisaru Molotovu Mask
voje 30.6.1940. Pagal jo praneši
mą, Molotovas jam pareiškęs: 
“Jeigu Rusijos carai, pradedant 
Jonu žiauriuoju, bandė pasiekti 
Baltijos Jūrą, jie tai darė ne savo 
asmeniškoms ambicijoms, bet ka
dangi tai buvo reikalinga Rusijos 
valstybės ir rusų tautos raidai. 
Būtų nedovanotina, jeigu Sovie
tų Sąjunga nepasinaudotų galimy
be, kuri gal niekuomet nepasikar
tos. Sovietų Sąjungos vadai nu
sprendė inkorporuoti Baltijos val
stybes į Sovietų respublikų šei
mą”.

Taip buvo įvykdytas Lietuvos 
ir kitų Pabaltijo valstybių parda
vimas. Birželio mėn. 15 dieną Ru
sijos armija okupavo Lietuvą. Ta 
diena yra liūdesio diena, diena pa
likusi skaudžiausių prisiminimų ir 
padariusi giliausią, neužgyjančią 
žaizdą mūsų tautos širdyje. Po 
metų vergijos Lietuva pergyveno 
dar kitą skaudžiausią tragediją, 
kuri palietė visą tautą, visus vi
suomenės sluoksnius, kaip audra 
išraudama iš valstybės pačius 
svarbiausius asmenis, kurie buvo 
žymūs vadai, visuomenės veikėjai, 
mokytojai, valdininkai, ūkininkai 
arba susipratę darbininkai. Tai 
buvo smūgis, taikytas į pačią tau
tos širdį, čia aukomis krito dau
giausiai valstybės vadai, patrio
tai mokytojai, ruošę tautai atei
ties kovotojus, veikėjus. Visi iš
vežtieji pasižymėjo savo srityje 
ypatinga veikla, sugebėjimais, kū
rybingumu, kurie vienu ar kitu 
būdu prisidėjo prie tautos dvasi
nės ar materialinės kultūros kė-

, limo. •

TRĖMIMŲ 
ŽIAURUMAI

Rusų valdymas nebuvo ilgas 
Lietuvoje, bet to valdymo pasė
kos buvo labai skaudžios ir pasi
baisėtinos. Norėdami primesti lie-

(Nukelta į 2 psl.)

IPPERIALISTINIS IŠPARDAVINĖJIMAS
1939 M. PASIRAŠOMA HITLERINĖS VOKIETIJOS IR SOV. SĄJUNGOS SUTARTIS, PAGAL 

KURIĄ BUVO SUTARTA PASIDALYTI LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR LENKIJĄ.
VIDURY STOVI STALINAS, DEŠINĖJE — RIBENTROPAS, O PASIRAŠO — MOLOTOVAS.

SOVIETU MELO FARSAS
Apgaule, grąsinimais ir jėga 

sovietai užpuolė prieš 20 metų 
Lietuvą ir pavergė. Tarptautiniai 
Maskvos įsipareigojimai gerbti 
Lietuvos suverenumą ir neliečia
mumą buvo paneigti. Jie priešta
ravo sovietų agresijai prieš tai
kingą lietuvių tautą. Sovietai pa
miršo ir visus kitus savo pažadus 
ir tarptautinės teisės reikalavi
mus nevaržyti tautų laisvės tvar
kytis ir gyventi savose nepriklau
somose valstybėse. Sovietų Sąjun
ga savo ekspansija į Vakarus su
triuškino pakeliui mūsų besuklęs- 
tančio nepriklausomo gyvenimo 
pagrindus ir visu atšiaurumu nu
bloškė tūkstančius žminių į nepa
keliamo šalčio, vargo, bado ir lė
tos mirties sovietų Arktikos vergų 
stovyklas. Negana to, Maskva ligi 
šiol ne tiktai neatsitaisė šio žiau
raus tarptautinio nusikalstamo 
darbo, bet priešingai Kremlius or
ganizuoja savo grobuoniško žygio 
minėjimą, siekdamas tuomi įtikin
ti pasaulį, kad Lietuva pati neva 
savo noru pasirinko vergiją. Dar 
daugiau. Maskvos tarnai teigia, 
kad lietuvių tauta iš dėkingumo 
ją pavergusiai rusų tautai noriai 
ruošia ta proga dainų šventes, 
sporto olimpiadas ir džiaugsmo ei
senas.

Tai šlykštus melas, kuris šau
kiasi griežto pasmerkimo. Būdami 
sovietų neteisybės aukos ir Krem
liaus nusikaltimo liudininkai, tu
rime pasakyti pasauliui, ko Mask
va tuo savo melo farsu siekia Lie
tuvoje, ir kaip yra išprievartauti 
mūsų pavergtieji žmonės.

Maskva, aišku, norėtų, kad jos 
niekšiški darbai Lietuvoje būtų 
užmiršti. Jiems užtrinti ji naudo
ja visokiausias priemones. Mes to
lygiai turime daryti visa, kad iš
kėlus tuos sovietų nusikalstamus 
darbus su visais komunistinio re
žimo žiaurumais, deportacijomis, 

genocidu, vergų stovyklomis ir vi
sišku mūsų žmonių nuteisinimu ir 
kolonialiniu jų išnaudojimu. Krem
liaus valdovai, kaip Chruščiovo 
keiksmai rodo, bijo, kad laisvasis 
pasaulis nepatirtų tikrosios tiesos, 
kas tame milžiniškame XX-jo am
žiaus tautų kalėjime — Sovietų 
Sąjungoje — šiuo metu dedasi. 
Maskvos melą turime todėl de
maskuoti ir parodyti pasauliui so
vietinio gyvenimo tikrovę.

Šiomis dienomis, kada rinksi
mės protestui prieš Lietuvos pa
vergimą ir mūsų tautos bei jos 
kultūrinių bei medžiaginių gėry
bių išnaudojimą sovietų reikalams, 
atnaujinkime savo ketinimą ir ryž
tą padėti pavergtajai tautai jos 
žūtbūtinėje kovoje už Lietuvos 
laisvę ir ateitį. Kas tiesos žodžiu 
per spaudą, radiją ar susirinki
mus, kas darbu ar lėšomis sudėki
me savo auką ant tėvynės laisvės 
aukuro. Reikalaukime, kad lais
vieji kraštai priverstų sovietus pa
sitraukti iš Lietuvos ir jai būtų 
leista pasinaudoti savo suverenė- 
mis teisėmis, laisvai tvarkytis kaip 
tinkama. Reikalaukime taip pat, 
kad sovietai grąžintų išvežtuosius 
į Sibirą ir kad šimtai tūkstančių 
atgabentųjų rusų būtų išvežti iš 
Lietuvos atgal į savo kilmės vieto
ves. Atskleiskime pasauliui sovie
tinių kultūrinių mainų ir tariamo
jo taikaus sambūvio apgaulę ir 
iškeikime Maskvos ūkinės ofensy- 
vos kėslus, laisvojo pasaulio ūkiui 
ir darbo žmonių gerovei sugriauti. 
Lietuvos tragiškas likimas ir jos 
likiminė kova tepaskatina visus 
jai padėti, nes lietuvių tauta iš 
naujo aukojasi ne vien už savąjį, 
bet ir visos Europos saugumą ir 
bendruosius visų tautų laisvės, 
teisės ir teisingumo idealus.

Dr. A. Trimakas,
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto Pirmininkas

AUSTRALIJOS LIETUVIAMS
Jau 20 metų suėjo, kai Lietuva 

neteko nepriklausomybės. Tėvynės 
okupantas ir dabar visomis prie
monėmis naikina mūsų tautą gim
tajame krašte.

Mes čia, tremtyje, jau susikūrė
me pakenčiamas gyvenimo sąly
gas: nejaučiame baimės ir esame 
apsirūpinę medžiaginiai.

Tačiau šios skaudžios sukakties 
proga mes negalime būti abejingi 
savųjų brolių kančioms Lietuvo
je. Iš mūsų sąmonės dar neišdilo 
pergyventieji žiaurumai, mes jau
čiamės dar skolingi tėvynės že
mei, kuri mus išugdė ir teikė gy
venimą bei mokslą.

Nusikalstame, kai užmirštame 
lietuvio pareigas savajai tautai, 
nesmagiai jaučiamės, kai negina
me okupacijoj vargstančių bendro 
kraujo brolių.

Taigi šios skaudžiosios sukakties 
proga skaitlingiausiai ir su ryžtu 
dalyvaukime protestų minėjimuo
se, atverkime savo lietuviškąsias 
širdis ir savo kišenes kovai dėl 
tautos laisvės ir lietuvybės išlai
kymo. Pasiryžkime ne tik patys 
ateityje būti jautresniais lietuviš
kajam reikalui, bet paveikime tą 
kryptimi ir savo vaikus bei kitą 
lietuviškąjį jaunimą. Pasižadėki
me ateityje vėl atgaivinti savo 
širdžių kovingumą ir aktyviai da
lyvaukime lietuviškoje veikloje: 
susirinkimuose, pobūviuose, savo
sios spaudos palaikytojų eilėse ir 
kitose tautinėse paraiškose.

Jei mes vėl suaktyvinsime kovin
gąją tautos laisvinimo dvasią, tai 
neabejokime, kad atbundanti lais
vojo pasaulio sąžinė padės, grei
čiau išlaisvinti mūsų tėvynę Lie
tuvą.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ
B-NĖS KRAŠTO VALDYBA
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SOVIETŲ RUSIJOS 
IMPERIALIZMAS

šiuo pavadinimu Melburno dien
rašty “The Age” š.m. birželio 4 
d. tilpo G. Procutos, kaip N. Ze
landijos Baltijos klubo Aucklan- 
de pirmininko, straipsnis, kuria
me, tarp kita ko, rašoma:

“Prieš 20 metų, birželyje, Sov. 
Sąjunga, tuo metu turinti apie 
180 mil. gyventojų užpuolė Lietu
vą, Latviją ir Estiją (bendrai pri
skaičiuojančias per 6 mil. gyven
tojų), nors šios valstybės su ja 
turėjo nepuolimo paktus.

Keliems mėnesiams praėjus po 
užpuolimo, Sov. Sąjunga įjungė 
šias tris respublikas savo terito- 
rijon, nors iki šiol jokia Vakarų 
valstybė, išskyrus Švediją, nėra 
šio akto pripažinusi.

Nuo pačios okupacijos pradžios 
sovietai intensyviai rusino Balti
jos valstybes, norėdami sulaužyti 
tautini pasipriešinimą. Apie 20 — 
30 nuošimčių tų tautų gyventojų 
buvo sunaikinta trėmimais ir žu
dymais”.

Toliau straipsnyje detalizuoja
ma Pabaltijo tautų rezistencinė 
kova ir išryškinama milžiniški 
skaičiai aukų, kurios yra sukrau
tos ant laisvės aukuro.

Pabaigoje straipsnio jaunasis 
propogandistas sako:

“Sovietai vaizduoja esą taikos 
ir pavergtųjų išlaisvinimo čempi- 
jonaal. Tatai yra visiškai neteisin
gas faktas, nes jie yra didžiausi 
naujųjų laikų eksplotatoriai ir im
perialistai.

Sovietų okupacijos laikotarpyje 
šimtai tūkstančių Baltijos kraštų 
gyventojų — vyrų, moterų ir net 
vaikų — mirė už laisvę, kovodami 
su raudonaisiais tironais.”

M.P.L

REIKALINGA DAUGIAU 
PRIEAUGLIO

Vakarų Vokietija jaučia pavojų, 
nes yra ketvirtoji valstybė su 
mažiausiu gyventojų prieaugliu 
pasaulyje. Adenaueris susirūpino, 
kad kaip nors būtų galima pakel
ti gimimo skaičių įvairiai skatin
damas tėvus turėti daugiau vai
kų.

BOLŠEVIKŲ NUSIKALTIMAI LIETUVOJ
šimtai Lietuvos patrijotų buvo išžudyta Rainių miškely prie Tel

šių, Panevėžyje, Červonkoje ir visoj eilėj kitų vietovių.
Čia (vaizde) matome išžudytuosius lietuvius politinius suimtuosius 
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NELAUK RAGINIMO, O NEDELSIANT 
ATSILYGINK UŽ “MŪSŲ PASTOGĘ”!

ŽIAURUSIS BIRŽELIS IS POLITIKOS

Lietuvos okupacijos tragedija
I Dalis
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tuviams svetimą komunistinę sis
temą, jie sunaikino tautos politinį 
ir ekonominį gyvenimą ir, maty
dami pilną masių nepasitenkinimą 
ir pasipiktinimą, panaudojo tero
rą ir smurtą. Nuolatiniai areštai, 
staigus dingimas vadovaujančių 
asmenybių be jokios žinios ir ki
tos žiaurybės tapo kasdieninis 
reiškinys. Matydami, kad jie ne
įstengs palaužti tautos susiprati
mo, nežiūrint pavartotų žiaurybių, 
Maskva sugalvojo būdą, kaip už
gniaužti tautos pasipriešinimą ir 
nuslopinti norą atsikratyti paver
gėju. Buvo išdirbti planai išvežti 
į Rusijos gilumą visus aktyvius 
lietuvius, kurie nenorėjo paklusti 
komunistinei sistemai ir priimti 
primestą valdžią. Tai buvo įvykdy
ta birželio mėn. If ir 16 d. Pirmą 
naktį iš birželio mėn. 14 į 15 die
ną buvo suimta 30.485 asmenys 
ir sekančią naktį apie 20.000. Nu
matytų šeimų buvo paimti visi as
menys, nežiūrint ligonių, sene
lių. Jie visi buvo sugrūsti sausa
kimšai į gyvulinius, specialiai pa
ruoštus vagonus, kurių mažyčiai 
langeliai buvo užkalti geležimis ir 
spygliuota viela. Vagonus saugojo 
kareiviai, ginkluoti su šautuvais 
ir kulkosvaidžiais. Pabėgimas iš 
vagonų buvo neįmanomas, nes ne
paliestieji asmenys irgi buvo apim
ti baimės ir sumišimo, nežinoda
mi, koks likimas laukia jų, ypač 
po antrosios areštų nakties. Nie
kas iš lietuvių, nepriklausiusių 
komunistų partijai, nebuvo tikras, 
kad nebus areštuotas, nes nerei
kėjo jokios priežasties. Vietiniai 
komunistai ir šnipai galėjo labai 
lengvai apkaltinti ir perduoti iš
vežimui bet kurį lietuvį, kuris ne
veikė rusų naudai.

Areštuotieji buvo sugrūsti į va
gonus taip, kad jie neturėjo lais
vos vietos net atsisėsti. Jie dabar 
neturėjo daugiau teisių kaip sker
dimui vežami gyvuliai. Visus na
tūralius reikalus turėjo atlikti va- 
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gonuose, kur oras po kelių savai
čių pasidarė nepakenčiamas. Nei 
maisto, nei gerti pakeliui niekur 
nebuvo duota, nors kelionė tru
ko kelias savaites, kadangi trans
portiniai vagonai iš anksto nebu
vo paskirti į tam tikrą miestą ir 
pakeliui (Rusijos teritorijoje) va
gonai kai kuriose stotyse prasto
vėdavo po kelias dienas, iki buvo 
gautas tolimesnis paskyrimas. Dau
gelis ligonių, senelių ir silpnos 
sveikatos lietuvių mirė pakeliui ir 
gulėjo vagonuose, kol transportas 
pasiekė paskyrimo vietą. Buvo 
nėščių moterų, kurios, pakeliui į 
koncentracijos stovyklą, pagimdė 
kūdikius ir merdėjo vagonuose be 
jokios pagalbos, be lašo vandens, 
be gydytojo, be jokių reikalin
giausių priemonių, kas net gyvu
liams yra suteikiama. Ką žmonės 
pergyveno ir iškentėjo, niekas ne
galės suprasti ir tinkamai įvertin
ti, išskyrus tuos, kurie tai pergy
veno ir išliko gyvi. Gi tos kelios 
savaitės, kurios truko, iki jie bu
vo atvežti į koncentracijos sto
vyklas, tebuvo tiktai pradžia jų 
vargų. Jie visi buvo pasmerkti nei 
gyventi, nei mirti daugeliui me
tų, be jokios kaltės, be jokio pa
grindo, o tiktai todėl, kad jie bu
vo tikri savo krašto mylėtojai, jos 
laisvės ii- nepriklausomybės gynė
jai. Daugelis jų žuvo koncentraci
jos stovyklose, daugelis, iškentė
ję visus vargus ir “perauklėti” 
komunistiniais pagrindais, palie
gę, be sveikatos, atsivežė dar sa
vo kaulus į tėvynės laukus.

Tebūnie jie mums pavyzdžiu, 
kaip reikia mylėti savo kraštą, 
kaip turime gerbti savo valstybės 
nepriklausomybę. Jų paliktasis, 
testamentas tebūnie mums vieny
bės, solidarumo ir amžinos kovos 
už tautos laisvę simboliu. Minė
dami šią žiauriąją sukaktį, tarki
me Himno autoriaus žodžiais: 
“Vardan tos, Lietuvos vienybė te
žydi l” 
I '

SOVIETAI STAIGA SUSTABDĖ 
TURISTINIŲ EKSKURSIJŲ 

VYKIMĄ J OKUPUOTĄ 
LIETUVĄ

Kaip pranešama iš JAV politi
nių sluoksnių, sovietinės įstaigos 
staiga, be įtikinamo motyvavimo, 
sustabdė Čikagoje organizuotos 
komunistuojančių Amerikos lietu
vių ekskursijos išvykimą į oku
puotą Lietuvą.

Kaip žinoma, sovietiniai ir ko
munistiniai sluoksniai jau visus 
pastarus metus varė propagandą 
už “tėyvnės Lietuvos lankymą”. 
Tokių ekskursijų ruošimas kėlė 
susidomėjimą ir nekomunistiniuo
se sluoksniuose. Amerikos lietu
viuose kilo net ginčai tuo klausi
mu — lankytis, ar nesilankyti oku
puotoje Lietuvoje.

Naujas sovietų parėdymas, su- 
stabdąs ekskursijų į Lietuvą išvy
kimą, tą ginčą laikinai užbaigs.

(E.)

V. SIDZIKAUSKAS ATVYKO
J EUROPĄ

Lietuvos Laisvės Komiteto ir 
Pabaltijo Valstybių Laisvės Ko
miteto pirmininkas, PET vicepir
mininkas V. Sidzikauskas, kartu 
su PET pirmininku Ženki (Čeko
slovakija) gegužės 24 d. iš New 
Yorko išskrido į Europą. Pirmoji 
sustojimo vieta buvo Londonas, 
čia V. Sidzikauskas dalyvavo Free 
Europe West Europeen Advisory 
Committee posėdžiuose gegužės 
27-28 dienomis, turėjo pasitarimų 
su Pabaltijo valstybių diplomatais 
Londone, dalyvavo PET Londono 
delegacijos posėdžiuose ir taip 
pat turėjo susitikimų su lietuviš
kų organizacijų žmonėmis. — Iš 
Londono V. Sidzikauskas vyks į 
Paryžių, o iš čia į Vokietiją, kur 
turės pasitarimų su VLIKo Vyk
domosios Tarybos, ELTOS vado
vybės ir kitų lietuviškų instituci
jų nariais.

Dr. Natkevičius savo mintimis rė
mė Urbšį, bet buvo aišku, kad jų 
mintimis nei Stalinas nei Moloto
vas nesidomi. Pasikalbėjimui besi
tęsiant, buvo atnešta užkandžių 
ir gėrimų. Dabar — įtampa tru
putį atslūgo, ir pasikalbėjimas 
įgavo laisvesnes formas...

Sovietų valdovai nesitraukė nei 
vieno žingsnio atgal. Bet Stalinas 
jau nebekalbėjo apie pasirašymą 
sutarties su Vokietija.

Urbšys, matydamas, kad jokiais 
argunientais nenukreips Sovietų 
nuo jų pasirinktų tikslų Lietu
voj, aiškinosi, kad jis nieko nega
lįs galutino pasakyti dėl patiektų 
sutarčių — o turįs pasitarti su vy
riausybe ir todėl jis tuoj pat no
rįs grįžti Kaunan. Stalinas sutiko, 
kad pasitarimai būtų porai dienų 
pertraukti, kol Urbšys grįš iš Kau
no.

Tuo ir baigėsi antrasis posėdis 
Kremliuje. Jis baigėsi spalio 3 d. 
6 vai. ryto. Spalio 4 d. Urbšys iš
skrido į Kauną.

Grįžęs iš Maskvos spalio 4 d., 
užsienių reikalų ministras Urbšys 
tą pačią dieną padarė pranešimą 
prezidentui Smetonai. Vakare bu
vo sukviestas prezidentūroj minis
trų tarybos posėdis. Išklausę Urb
šio pranešimą ir susipažinę su siū
lomų sutarčių tekstais, visi vy
riausybės nariai buvo nuomonės, 
kad pasiūlytoji savitarpinės pagal
bos sutartis su sovietų įgulomis 
Lietuvoj nėra geras daiktas. Lie
tuvos nepriklausomybė šia sutar
timi jau būtų pažeista. Bet kas 
daryti? Jei sovietai jau susitarė 
su vokiečiais pasidalinti Lietuvą, 
tai Sovietų Sąjungos siūlomoji su
tartis yra dar šioks toks laikinis 
išsigelbėjimas. Atmetus sovietų 
pasiūlymą, galima laukti, jog rau
donoji armija įžygiuos į Lietuvą 
be jokios sutarties. Ir tada bus 
dar blogiau...

Ministrų taryba nusistatė galu
tiną sprendimą padaryti po to, 
kai Urbšys išsiaiškins su Vokie
tijos atstovu, koks susitarimas pa
darytas tarp Vokietijos ir Sovie
tų dėl Lietuvos pasidalinimo.

Kitą dieną — spalio 5 — Urb
šys pasikvietė Vokietijos įgaliotą 
ministrą Kaune p. Zechlin ir pa
prašė jo paaiškinimų apie aną su
sitarimą, girdėtą Kremliuje. Zech
lin sakėsi ne daug ką žinąs apie 
tokį susitarimą, bet jis galįs Lie
tuvos vyriausybę užtikrinti, kad 
Vokietijos vyriausybė laisva valia 
yra atsisakiusi nuo ano susitarimo 
vykdymo. Tas visas susitarimas, iš 
Vokietijos pusės, esąs jau pakiš
tas po stalu...

Urbšys tada mėgino išgauti iš 
Zechlin nuomonę, ką manytų Vo
kietija, jei Lietuva pasirašytų so
vietų siūlomą savitarpinės pagal
bos sutartį ar nepasirašytų. Ar ne
galima laukti iš Vokietijos kokios 
diplomatinės paramos, kad sovie
tai savo siūlymą atsiimtų. Į tai 
Zechlin atsakė, kad politinė padė
tis neleidžianti Vokietijos vyriau
sybei daryti bet kokių žygių Lie
tuvos naudai ir Lietuvos vyriausy
bė tegul spiriasi tik savo pastan
gomis. ..

Estai jau buvo anksčiau pasira
šę panašią savitarpinės pagalbos 
sutarti, o spalio 5 d. tokią pat su
tartį pasirašė ir latviai. Ir Lietu
vos vyriausybė atsidūrė keblioj 
padėty. Spalio 6 d. vakare prezi
dentūroj vėl įvyko ministrų tary
bos posėdis, pirmininkaujamas pa
ties prezidento Smetonos. Vėl bu
vo išklausyti pranešimai Urbšio 
apie jo pasikalbėjimą su Zechlin, 
Vokietijos atstovu Kaune. Vėl rei
kšta įvairių nuomonių ir reikalas 
svarstytas visokiais požiūriais... 
Po ilgo pasikalbėjimo Lietuvos 
vyriausybės nusistatymas buvo 
toks: Lietuvos vyriausybė sutinka 
sudaryti su Sovietų Sąjunga savi
tarpinės pagalbos sutartį, tačiau 
be sovietų kariuomenės įgulų Lie
tuvos teritorijoje. Vietoj įgulų 
Lietuvos vyriausybė siūlo Sovietų 
Sąjungai teisę laikyti savo karinę 
misiją prie Lietuvos kariuomenės 
štabo, bet su sąlyga, jei Lietuva 
galės laikyti tokią pat, nors skai
čiumi ir mažesnę, savo karinę mi
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siją prie Sovietų kariuomenės šta
bo.

Kitą dieną — spalio 7 — 5 vai. 
po piet ministras Urbšys vėl iš
skrido į Maskvą. Išskrido nebe 
vienas, o su atitinkama delegacija, 
kuriai jis pirmininkavo, o nariais 
buvo: ministro pirmininko pava
duotojas Kazys Bizauskas ir ka
riuomenės vadas generolas Stasys 
Raštikis. Kartu važiavo keletas ju
ristų, geografų, ekonomistų. Tą 
pačią dieną — spalio 7 — 10 vai. 
vak. prasidėjo Kremliuje posėdis. 
Šiame posėdyje Stalino nebuvo. 
Dalyvavo tik Molotovas, Potemki
nas ir Pozdniakovas. Iš lietuvių 
pusės buvo: Urbšys, Bizauskas, 
Raštikis ir dr. Natkevičius, Lietu
vos įgaliotas ministras Maskvoje. 
Molotovas, pradėjęs posėdį, papra
šė Urbšį pranešti, kas nutarta Lie
tuvos vyriausybės. Urbšys pradė
jo nuo to, kad 1920 metais suda
rytoji su Sovietų Sąjunga taikos 
sutartis buvo stiprus pagrindas 
geriems Sovietų ir Lietuvos san
tykiams. Tų santykių draugingu
mui daug patarnavo Sovietų Są
jungos laikysena Lietuvos atžvil
giu. Sovietų Sąjunga niekados ne
sikišo į Lietuvos vidaus reikalus 
ir visados jai padėjo tarptautinėj 
srity. Todėl Lietuvoj esanti dide
lė atsarga gerų ir draugiškų jaus
mų Sovietų Sąjungai. Sovietų Są
jungos skelbiamos mintys apie 
tautų taikingą sugyvenimą visados 
buvusios artimos Lietuvai.

Toliau ministras Urbšys pareiš
kė, kad toks savitarpinės pagal
bos paktas, kokį dabar siūlo So
vietų Sąjunga, sukelia baimę, jog 
gali būti pažeisti draugiiigi santy
kiai ir gali atsirasti nepasitikėji
mo tarp abiejų valstybių. Sveti
mos kariuomenės įkurdinimas Lie
tuvoj prislėgtų visą lietuvių tau
tą ir išsyk ją nustatytų prieš 
Sovietų Sąjungą. Sovietų kariuo
menės įvedimas Lietuvon būtų gy
ventojų suprastas, kaip Lietuvos 
okupacija. Atsirastų įvairių nesu
sipratimų tarp sovietų kariuome
nės ir civilių gyventojų. O be to, 
tokio didelio skaičiaus kariuome
nės apgyvendinimas ir maitinimas 
sukeltų didelių sunkumų Lietuvos 
vyriausybei. Lietuva, įsileidusi 
sovietų kariuomenę, tarptautinėje 
srityje sukeltų rimtą įtarimą, jog 
ji nebėra nepriklausoma. Todėl 
Lietuvos vyriausybė siūlo tokią sa
vitarpinės pagalbos sutartį, kuri 
galėtų patenkinti Sovietų Sąjun
gos tikslą ir nepažeisti Lietuvos 
nepriklausomybės bei jos neutra
lumo.

Molotovas, išklausęs Urbšio kal
bos, apgailestavo, kad Lietuvos 
vyriausybė nerado galima priimti 
Sovietų pasiūlymo. Molotovas vėl 
dėstė tuos pačius argumentus už 
tokią sutartį, kokią Sovietai yra 
pasiūlę. Molotovas panaudojo ir 
tą aplinkybę, kad Latvija ir Esti
ja jau pasirašiusios panašią su
tartį, ir Sovietų vyriausybei būtų 
labai nepatogu daryti su Lietuva 
kitokį susitarimą, negu su latviais 
ir estais. Molotovas pabrėžė, kad 
kariuomenės įgulos būtų tik tol, 
kol tęsis karas. Jos aprūpinimas 
maistu esąs Sovietų vyriausybės 
reikalas. Molotovas keletą kartų 
priminė, kad Lietuva esanti Sovie
tams daug svarbesnė, negu Latvi
ja ir Estija.

Tuo ir buvo baigtas trečiasis po
sėdis. Molotovas sakėsi dar per
galvosiąs Lietuvos vyriausybės 
pasiūlymą.

{Spalio 8, apie 6 vai. vak. prasi
dėjo Kremliuj ketvirtasis posėdis. 
Jame dalyvavo: Stalinas, Moloto
vas, Potemkinas ir Pozdniakovas; 
Urbšys, Bizauskas, gen. Raštikis 
ir dr. Natkevičius. Posėdį pradė
jo Molotovas, pareikšdariias, kad 
Sovietų vyriausybė, apsvarsčiusi 
Lietuvos pasiūlymą, rado jį nepri
imtiną. Po Molotovo kalbėjo Stali
nas. Jis čia pat pieštuku braižė 
Lietuvos pasiūlymą, aiškindamas, 
kad vienas straipsnis nereikalin
gas, kitas — neaiškus, trečias — 
pertvarkytinas ir t.t. Stalinas 
baigdamas pakartojo, kad sovietų 
pasiūlymas sudaryti savitarpinės 
pagalbos sutartį esąs pats geriau

sias. “Jei jūs bijotės, — kalbėjo 
Stalinas, — 35,000 Sovietų Sąjun
gos kariuomenės, tai mes galime 
jums padaryti nuolaidą ir suma
žinti tą skaičių iki 20,000. Sovie
tų Armijos įvedimas Lietuvon te
gali tarnauti tik Lietuvos saugu
mui”. Lietuvos vyriausybė, — Sta
lino tvirtinimu, — turinti supras
ti skirtumą tarp Sovietų Sąjungos 
ir Vokietijos. Ji galinti džiaugtis, 
jei Lietuva imama Sovietų globon; 
nes Lietuvai patekus į Vokietijos 
įtaką, iš jos pasiliktų tik koloni
ja.

Ministras Urbšys vėl mėgino aiš
kinti, kad Lietuvos siūlomas savi
tarpinės pagalbos sutarties projek
tas (be sovietų įgulų Lietuvoj) 
gali pilnai patenkinti Sovietų ir 
Lietuvos tikslus. Stalinas keletą 
kartų replikavo Urbšiui, kol pa
galiau, Urbšiui kalbant, jį per
traukė ir pareiškė: “Jūs per daug 
įrodinėjate...” >

Baigiant posėdį, Molotovas pa
reiškė, kad klausimas esąs pilnai 
paaiškėjęs ir kad nebėra ko to
liau besikalbėti. Tada Urbšys pas
kutinį kartą kreipėsi į Staliną su 
prašymu sutikti su tokia savitar
pinės pagalbos sutartimi, kurioj 
nebūtų numatyta sovietų įgulų 
Lietuvoj. Stalinas griežtai atsakė, 
kad jis negalįs daryti jokių kitų 
nuolaidų. Tada Urbšys užklausė, 
kuriose Lietuvos vietose sovietų 
kariuomenė būtų laikoma. Stali
nas atsakė, kad apie 10.000 reikė
tų laikyti Vilniaus krašte, o liku
sius — kitose vietose: kur non 
netoli Vokietijos sienos.

Posėdis baigėsi sutarimu, kad 
Urbšys susisieks su Kaunu ir pa
informuos Lietuvos vyriausybę, 
koks yra galutinas nusistatymas 
Sovietų Sąjungos.

Kitą rytą — spalio 9 d. — du 
delegacijos nariai (Bizauskas ir 
Raštikis), išskubėjo j Kauną. Lie
tuvos vyriausybė tą patį vakarą 
susirinko posėdžiui prezidentūro
je. Išklausius delegacijos narių 
pranešimus ir įsitikinus, kad jo
kių nuolaidų nebegalima tikėtis iš 
Sovietų pusės, Lietuvos vyriausy
bė nutarė pasirašyti Sovietų Są
jungos siūlomą savitarpinės pa
galbos sutartį su sovietų kariuo
menės įgulomis Lietuvoje. Spalio 
10. d. ministras Bizauskas ir gene
rolas Raštikis sugrįžo į Maskvą, 
atsiveždami Lietuvos vyriausybės 
sutikimą. Tą pačią dieną — spalio 
10 d. — 10 vai. naktį Kremliuje 
buvo pasirašytos savitarpinės pa
galbos ir Vilniaus grąžinimo su
tartys. Spalio 12 d. ministras Urb
šys ir kiti delegacijos nariai su
grįžo į Kauną ir parvežė dvi su
tartis: vieną, jog Lietuvai sugrą
žintas Vilnius; antrą — jog Lie
tuvon įsileidžiama Sovietų kariuo
menės 20.000 — tikrasis Trojos 
arklys, kuriame buvo pasislėpusi 
Lietuvos nepriklausomybės mir
tis. ..

Tuo baigėsi pirmasis Lietuvos 
nelaimės aktas.

AR ATIDARYS AKIS?
Gegužės 20 Pavergtųjų Seimas 

New Yorke savo sveikinimo tele
gramoje Prezidentui Eisenhowe- 
riui, drąsiai atlaikiusiam Paryžiu
je Chruščiovo laukinį dūkimą, pa
brėžia, kad viršūnių konferencijos 
nesėkmė, gal būt, išblaškysianti 
Vakarų Galybių tuščias iliuzijas 
savo užkietėjusį priešą padaryti 
tarptautinės bendruomenės pado
riu nariu ir, gal būt, Vakarų pas
tangas nukreipsianti taikai išlai
kyti ir garantuoti vienintėlį įma
nomą kelią — į stiprumo, ryžto, 
principų laikymosi kelią, į komu
nistinėje vergų imperijoje esan
tiems milijonams laisvojo pasaulio 
draugų drąsios ir nesvyruojančios 
paramos kelią.

ATSISAKĖ VYKTI Į MASKVA
Norvegų užsienio reik, ministe- 

ris Lange gegužės mėnesio pabai
goje buvo numatęs vykti į Sovie
tų Sąjungą. Dabar jis Maskvai 

pranešė, kad kelionę atidedąs.
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SKAUTU TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA 
INDIJOJE

RAŠO A. KRAUSAS

11. LĖKTUVU Į SINGAPŪRĄ
Lėktuvui atsiplėšus nuo žemės, 

žvelgiau žemyn į tolstančią Kal
kutą. Tenai didingai išsitiesęs Nau- 

' jasis Howrah Tiltas per plačius 
upės vandenis, įžymus inžinerijos 
kūrinys. Ten toliau jau snaudžia 
botanikos sodas vakaro miglos še
šėlių gaubiamas. Jo vidury savo 
šakas, lyg maldai rankas į dangų 
tiesdamas, senas Banyan medis ry
mo. Tai nuostabiai didelis ir sto
ras medis, užimąs 1251 pėdą ap
skritimo. Jo šešėlyje gali sutilpti 
net trijų pulkų kariai! Mūsų Stel
mužės ąžuolas, palyginus su juo, 
atrodytų lyg jo vaikas. Po valan
dėlės išnyko iš regračio didysis 
pramonės centras ir Indijos žemė. 
Širdy pasidarė kažko gaila, lyg 
liūdna ko netekus. Nuostabus 
kraštas su saulėtais žmonėmis, sa
vo šventyklomis ir upėmis, pasa
kiškom giminingom dainom ir giliu 
misticizmu bei religingumu padarė 
gilų įspūdį. Kiek daug naujų bi
čiulių laimėta! Artimų, kaip bro
lių! Sudiev nuostabioji Indija!

Monotoniškai Quantas lėktuvui 
ūžiant ir po įspūdingos dienos 
prisnūdau. Iš miego pažadino gar
siakalbis, pranešąs, kad leidžiamės 
Kuala Lumpur aerodroman. To 
paties vardo yra ir miestas, nuo 
1957 metų Federalinės Malajų 
Valstybės sostinė, turinti per 300. 
000 gyventojų. Iš jų yra apie pusė 
kinų ir 15% indų. Kuala Lumpur 
yra modernus miestas, išaugęs 
kaučuko plantacijų, cino rūdos ka
syklų srity. Jis yra vienas žymiau
sių Malakos pusiasalio kultūrinio 
gyvenimo ir švietimo centrų, su 
įvairiomis mokyklomis, teatrais, 
spauda ir radio stotimi. Vos tik iš 
lėktuvo išlipus, mus jau tikrino 
įvairūsaerodromo pareigūnai, bet 
ypač smarkiai čiupo gydytojas ir 
iš visų keleivių reikalavo skiepų 
pažymėjimo nuo choleros. Tokio 
pažymėjimo aš neturėjau, nes 
Australijoj prieš išvykstant buvau 
įskiepytas tik nuo raupų. Tokių, 
kaip aš, daktaras surado penkis. 
Mūsų į bendrą valgyklą neįsileido 
ir gydytojas atsiprašydamas pri
minė, kad Malajuose yra tokie 
nuostatai atvykstantiems iš Indi
jos keleiviams, ir jis turįs taip 
griežtai elgtis. Valgyti mums at
nešė į atskirą patalpą, kurioje bu
vome patalpinti ir uždaryti lyg 
karantine. Laimė, kad čia lėktuvas 
ilgai nestovėjo ir mes greit išskri- 
dome j Singapūrą.

Kelionė buvo trumpa, bet nuo
tykinga. Kalkutoje įsėstoji Quan
to “dėžė” nebuvo iš naujųjų. Ji 
pradėjo gesti nuo Londono, sep
tyniolika valandų ją lopė Romoje, 
o dabar skrendant į Singapūrą ji 
ėmė visai negaluoti, bet laimė, 
kad Singapūras ne taip toli ir lai
mingai jį pasiekėme. Iki ryto pra
laukėme aerodromo pastatuose. 
Mus be choleros pažymėjimų pa
talpino jaukiame vėsinamame kam
baryje. Tuo tarpu kiti to patogu
mo neturėjo, čia tuoj mus apspi
to Singapūro prekiautojai ir siū
lė įvairiausių daiktų labai nupi
gintomis kainomis, nes Singapūras 
yra laisvas nuo muitų miestas. 
Mums siūlė foto aparatų, įvairių 
firmų laikrodžių, įvairių brangių 
puošmenų, tranzistorių ir kitokių 
tam kraštui būdingų atmenu, čia 
buvo galima nusipirkti “Omegos” 
geriausią laikrodį už 15 svarų, 
tranzistorių už 2 svaru, kas Mel
burne kainuoja apie 50 svarų. 
Mums pranešė nemalonią žinią, 
kad lėktuvas neribotam laikui tu
ri pasilikti Singapūre remontui. 
Mus perkėlė ir apgyvendino mies
te geriausiuose viešbučiuose. Iš 
pradžių pykome ir nusiminėme, 
kad negalime tuojau vykti namo. 
Bet šalčiau pagalvojus ir lėktuvų 
bendrovei savo kaštais mus išlai
kant ir įvairias ekskursijas orga
nizuojant, nusiraminome. Vos vieš
buty kiek atsikvėpę ir po dušais 
smagiai nusiprausę, išvykome 
miestą apžiūrėti. Čia nusisam
džiau įdomumo dėlei triratį ir juo 
važiavau į vyriausią skautų būs
tinę. Pakeliui užsukau į bibliote
ką ir ją buvo įdomu pažinti, nes 
bibliotekos Azijos žemyne yra 
skirtingos, čia kita tvarka. į skau
tų būstinę atvykęs vežikas norėjo 
dvigubai uždirbti iš svetimšalio, 
bet Singapūro vadijos skautinin
kas, pamatęs mane besiderant, 
greit sutvarkė reikalą. Vadijoje 
mane pavaišino arbata, padovano
jo man skautiškų atmenu. Susipa
žinau su Vyriausiojo Skautininko 
pavaduotoju s. Dennis Goh, ku
riam padovanojau brošiūrą apie 
Lietuvą ir skautišką lietuvišką 
ženklelį. Jis man paskyrė vieną 
kinietį skautą vadovu po Singa
pūrą. Singapūro kolonijos didžiau
sią gyventojų dalį sudaro kinie
čiai, kurie turi savo atskirą kvar
talą su krautuvėmis, savais teat
rais ir šventyklomis. Mano vado

vas pakvietė pirmiausia pas save 
į namus. Jis supažindino su savo 
motina ir kitais šeimos nariais. 
Jo tėvas šiuo tarpu gyvenąs Hong 
Konge. Vadovo butas ankštokas ir 
berniukų miegamajame mačiai 
dviaukštes lovas. Vadovo motina 
norėjo mane pavaišinti kinietiška 
arbata. Jai padėkojęs, skubiai iš
vykau miesto apžiūrėti, nes arti
nosi jau vakaras.

Singapūro miestas švarus, turi 
nemaža moderniškų pastatų, žmo
nės švariai apsirengę, rūbai dau
giausia šviesūs ir labai ploni, nes 
esant netoli pusiaujo, saulutė ne- 
pašykšti šilumos! šeimininkė su 
skalbinių džiovinimu neturi rū
pesčių. Mieste yra du universite
tai, muzėjus, Van Kleef Aquariu- 
mas, geriausias ir paskiausiai įkur
tas Azijoje, būtent, 1955 metais. 
Taip turtingo ir gražiai įruošto 
akvariumo nesu matęs savo gyve
nime. Kokia čia gausybė ir įvai
rybė žuvelių ir kitų jūros gyvū
nų! Miesto ir visos kolonijos ger
būvį kelia didelis ir gerai įreng
tas uostas. Visuomet jis pilnas lai
vų, atplaukusių iš įvairiausių- pa
saulio kraštų. Singapūro koloni
ja su savo miestu nedidelė su 
1.460.725 gyventojų. Ji yra britų 
komonvelto narys. Taksiu apva
žiavę miestą ir bendrai susipaži
nę su jo įžymybėmis, grįžau į 
viešbutį. Savo vadovui už malonią 
paslaugą atsiteisiau gera vakarie
ne ir geroką valandą dar pasėdė
jome ketvirto augšto valgykloje, 
egzotiškai muzikai skambant ir 
žavingam vaizdui pro langą mus 
džiuginant.

Nesulaukęs jokios žinios apie 
lėktuvo išskridimą, po karštos die
nos ir daugybės įspūdžių nuėjau 
ilsėtis. Tik dar greit negalėjau 
įmigti ir mintimis skridau į namus 
ir pribijojau dėl namiškių susirū
pinimo man laiku negrįžus.

Kitą dieną pasisotinus išvykome 
autobusais ne į aerodromą, bet į 
iškylą, nes pakaitalas sugedusiai 
lėktuvo daliai nebuvo dar atga
bentas iš Sydnėjaus. Nuvykome 
toli už miesto, pasikėlėme į augš- 
tas kalvas, susipažinome su krašto 
gamtovaizdžiais, sodybomis. Grįž
dami į miestą užsukome tarsi į sp- 
vo rūšies Luna Parką “Tiger Balm 
Garden”, kurį vienas kinietis mili
jonierius įrengė, čia visokių pas
tatų, statulų ir vaizdų bei pavei
kslų, vaizduojančių įvairius gyve

nimo momentus. Spalvos labai ryš
kios ir žiaurios. Buvo paveikslų, 
kuriuose vaizduojama azijatų per
galė prieš europiečius, šis sodas 
padarė į mane slegiantį įspūdį ir 
džiaugiaus iš jo ištrūkęs. Iškylos 
metu, kaip ir viešbuty, maistas, 
gėralai, susisiekimas ir viešbutis 
oro bendrovės sąskaiton, mat, jos 
kaltė, kad lėktuvas sugedo. Tuo 
būdu pragyvenau dvi dienas Sin
gapūre ir nei peno nekainavo. Vė
liau užsukome į akvariumą, kai 
kurias šventyklas ir savo iškylą 
užbaigėme kiniečių teatre, kuris 
įrengtas turgavietėj. Matėme sa
votišką spektaklį. Vaizdavo kaž
kokį princą, kuris kovėsi su prie
šais kardų apsvaigusiame šokyje. 
Pasirodė ir burtininkas, svaidyda
mas visokias liepsnas ir išdarinė
damas visokias išdaigas, trukšmin- 
gai kiniečių orkestrui griežiant. 
Nuo muzikos garsų ir neapsakomo 
triukšmo vos ausies būgneliai ne
trūko! O vaidylų rūbų margumėlis 
ir žydrumas! Krautuvės, visi pas
tatai ir aplinka kinietiški. Su gy
ventojais galima angliškai susikal
bėti.

Iš iškylos parvykę ir pasistipri
nę, pasikėlėme ant viešbučio sto
go, kur vakarais ligi išnaktų būna 
šokiai, čia galima ir prie kavos 
puodelio pasėdėti ir pasigrožėti 
pusiaujo dangum, žydinčiais so
dais ir pasiklausyti vandenyno 
bangų šnekos, čia susitikau ir 
žmonių Kaune buvojusių prekybos 
reikalais. Vienas jų net suminė
jo keletą Kauno gatvių vardų ir 
“Metropolį”. Vėliau pasukau į 
pajūrį, pasivaikščiojau man nepa
žįstamais medžiais apaugusiom 
alėjom. Kiek čia žiedų ir įvairių 
medžių! Pilna porelių, sėdinčių ant 
suoliukų. Juokas, dainos ir muzi
ka ir nerūpestingumas sudaro sa
votišką gyvenimo nuotaiką. Šioje 
saloje atrodo žmonės džiaugiasi 
gyvenimu ir rūpesčiai nelabai va
goja jų veidų. Vėlai gula ir labai 
anksti kelia, trumpai miega.

šokių muzikos garsam aidint, 
grįžęs į savo kambarį šiaip taip 
įmogau. Ryto metą vis dar nesu
laukiame žinių, kada išskrisime. 
Rūbai ii' baltiniai prisigėrę pra
kaito, tad mieste nusipirkau viršu
tines kelnes už 25 šilingus ir marš
kinius bei kaklaraišti už keletą ši
lingų. Be to, prasiskalbiau ir bal
tinių, kurie už pusės valandos bu
vo sausi. Labai prailgo belaukiant 
lėktuvo. Ilgstelis užvaldė mano 
širdį ir sielą. Norėjau greičiau 
vykti namo. Pagaliau suskambėjo 
telefonas su linksma žinia, kad už 
dviejų valandų išskrendame iš 
Singapūro, nes mūsoji “dėžė” 
esanti apgydyta.

(b.d.)

Paminklas bolševikų nužudytiems 
Panevėžyje

PANEVĖŽIO 
TRAGEDIJA

Mums gerai pažįstamas (pavar
dė neskelbiama) kalba bolševikų 
sušaudytiems lietuviams paminklo 
pašventinimo iškilmėse 1942 m. 
birželio 28 d.

Lietuviai (17 gimnazistų ir vie
nas 70 m. senelis) bolševikų buvo 
sušaudyti 1941 m. liepos 2 dieną 
7 vai. rytą už Panevėžio cukraus 
fabriko rajono — maždaug 200 
metrų nuo fabriko tvoros — krū
muose. Daugelis cukraus fabriko 
tarnautojų ir darbininkų matė, kai 
aukos kasė sau duobes, vėliau ta
po suklupdyti ir iš užpakalio su
šaudyti. •

Paminklas pastatytas cukraus 
fabriko tarnautojų ir darbininkų 
pastangomis bei lėšomis.

Už paminklo matyti nužudytų
jų kapas. Dalyvavę*

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

DIDIEJI VANDENYS
Kažin kur vidury didžiųjų vandenynų
Susirenka, subėga upių vandenys
Iš viso žemės rutulio.
Senasis Nilas, išdidus gimdytojas didžiausio Dievo tarno Mozės,
Plačioji Mississipi — lasvės prerijų duktė,
Šventasis Gangas, pabarstytas Gandi pelenais, .
Laukinė Volga, matj rodnaja,
Romantiškai dainuodamas Heinricho Heinės Lorelei dainele Reinas,
Senoji Sena, Robespjero ir Dantono neapykantos pilna,
Koketė Vysla, kaip Jadvygos meilė,
Ir Nemunas,

senesnis už Nilą, šventesnis už Gangą ir
platesnis už plačiausią Mississipi.

Ir kalba vaiidenys:
— Aš Volga. O kas tu? Ant mano nugaros dar virpa
Burliokų sielininkų raudanti daina,
O mano krantuose paminklai didesni už kalnu* Himalajų.
Ir kalba vandeny*:
— Aš Nilą*. O ka* tu? Nešu aš paslaptį .senųjų

piramidžių ir Kleopatros amžiną jaunyste*
— Nešu aš Nehru nuodėmes, — atsako Gangas.
— Nešu aš amžiną nesantaiką tėvų, — atsako Vysla.
— Nešu politikų klaidas, — lyg rauda Reinas.
— Nešu aš demokratiją, — dainuoja Mississipi,

Walt Whitman© sesuo,
O Nemunas: — Nešu aš kraują už laisvą žūstančių sūnų.
Ir tuo krauju pasrūva visas vendenynas,
Ir kruvina spalva raudonai nusidažo
Drąsių piratų laisve Nuskendusi Atlanto Charta
Kažin kur vidury didžiųjų vandenų.

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

ELENA ŽIŽIENĖ

a® iha
(Tęsinys iš “Mūsų Pastogės 23 Nr.)

DR. ŽIVAGO
Daktarą Živago pirmasis pasau

linis karas užtinka dar visai jau- 
į ną žmogų, gydytoją, nesenai lai- 
I mingai vedusį. Kaip ir daugumai 
f Rusijos inteligentų, taip ir jam 
f mintys apie pažangą bei socialinių 

reformų reikalingumą nėra sveti
mos. Tiktai pagal savo tempera
mentą jis labiau rūpinasi privačių 
ir intymiu žmogaus gyvenimu: 
draugyste, šeima, meile. Kaip poe
tas, jis norėtų atspėti gyvenimo 
prasmę, mirties paslaptį; kaip gy
dytojui jam svarbu sveikata ir fi
zinės kančios palengvinimas. Jo 
gyvenimas ramus, pilnas ir pras
mingas. Tas gyvenimas grubiai 
užsibaigia, kada, karui prasidėjus, 
jis pašaukiamas į frontą. Po po
ros metų, grįžęs į Maskvą, jis 
randa viską pasikeitus. Maskvoj 
prasidėjusi revoliucija išlaisvinti 
darbo masių iš kapitalistų vergi
jos. Kautynės, žudymai, suiminė- 
jimai, mitingai, tuščių žodžių de
klamavimai. Be to — badas, spe
kuliacija, visų padugnių gaivalų 
įsiviešpatavimas, galas bet kokiam 
saugumui, bet kokiai tvarkai, bet 
kokiam normaliam žmonių gyveni
mui ir bendravimui. Daktaras Ži
vago dirba epidemijos paliestam 
mieste, jo žmona iškeitinėja pas
kutinius drabužius bei baldus į 
glėbelį malkų ar pusmaišį bulvių. 
Pagaliau pats Živago užsikrėtęs 
suserga. Po to gyvenimas visai ne
beįmanomas, nes visiems — neži

nia už ką — gręsia suėmimas. Ta
da visa šeima nusprendžia keliau
ti į Užuralį. Šitame sustojusios 
civilizacijos momente keliohė epiš
ka: žmonės bijo vienas kito, pa
vojingi vienas kitam. Eibės progų 
netikėtai prarasti gyvybę. Ir ži
vago kartą suimamas ir vos nenu- 
žudomas vietoj kažkurio kito. Pa
sakojimai apie žiaurumus dviejų 
krašte besikaujančių jėgų vienas 
už kitą baisesni.

Živago įsikūrimas Užuralyje 
sunkus. Kaipo profesionalas, jis 
jau iš anksto priklauso smerkia
mai “išnaudotojų klasei”. Oficia
liai darbo jieškoti neįmanoma. 
Maitintis reikia. Iš įprastinio gy
venimo išmestas žmogus pradeda 
jaustis kaltas, nors ir nenusikal
tęs. Kraujo liejimas vis didėja. 
Neapykanta tarp besikaujančių 
auga. Patys sukilėliai ima skilti j 
daugelį viena kitai priešingų gru
pių. Skilimas paliečia ir intymų 
gyvenimą: šeimose, namuose vieni 
kitiems pasidaro priešai — sku
biai mokomasi savo nuomonę slėp
ti, net savo artimiausiais nepasi
tikėti. Pagrindiniai žmonių santy
kiai praranda pagrindus. Bendro
ji epochinė laikų blogybė palaiko
ma asmeninėm namų ydom — 
šeimos, kurioms buvo lemta lai
mingoj santaikoj gyventi, viena 
po kitos yra.

Ir živago, nežiūrint prisirišimo 
prie savo šeimos, tragiškai, aist

ringai pamilsta kitą moterį ir iš
gyvena žudantį vidaus konfliktą. 
Tačiau ir tas staigiai nutraukia
mas. Živago pagrobiamas revoliu
cinių partizanų ir priverčiamas 
kelius metus gyventi su jais miš
ke, gydyti ir slaugyti jų sužeis
tuosius. Tuo tarpu jis galutinai 
praranda savo studento dienų en
tuziazmą pažangiom socialistinėm 
idėjom. Dabar jis iš visos širdies 
nekenčia tų, kurie laisvės vardu 
Rusiją įstūmė į terorą, smurtą, į 
platėjantį beatodairinį kraujo lie
jimą, žmogaus žmogui neapykan
tą, badą, visuotinį skurdą ir nu
žmogėjimą. Neherojiškas jis žmo
gus, neišimtinis — jis vienas iš 
milijonų — ir jis išmoksta savo 
nuomonę nutylėti, savo gyvybę 
saugoja, savo artimųjų ilgisi.

Partizanų gyvenimas vis tolsta 
nuo panašumo į žmonių gyveni
mą. Išskiriant kelis vadus, vis dar 
tuščiomis, garsiai skambančiomis 
frazėmis ir vadovėlinėmis idėjų 
imitacijomis tebesidangstančius, 
plačioji sukilėlių, o ir jų priešų 
masė, nesidomi bendromis išdavo
mis ar ideologija: kiekvienam te
rūpi išlikti gyvam; jis glaudžia
si, kovoja ir miršta už tą grupę, 
kurioje tuo momentu jis tikisi ras
ti apsaugos.

Kai pagaliau Živago iš partiza
nų stovyklos pabėga ir grįžta į tą 
Užuralio miestą, kur anksčiau bu
vo prisiglaudęs, ten jis randa vi
sišką anarchiją, baisaus interreg
num stovį, kuriame jokie civiliza
cijos dėsniai nebegalioja. Žmonės 
gyvena, kaip laukiniai žvėrys, vie
nas kitą naikindami, vienas nuo 
kito bėgdami, žmogžudystės, be
prasmiai nežmoniški žiaurumai 

virtę kasdieniniais įvykiais. Siau
bas slegia žmonių gyvenvietes. 
Kaimai sudeginti, išplėšti; javai 
nenupiauti byra laukuose, o žmo
nės duonos skonį pamiršę. Kas
dieninio išsilaikymo klausimas 
toks didelis, toks kiekvieną galu
tinai prislegiąs ir sendinantis, kad 
žmonės galvoti jau ir pamiršo. 
Sąvoka laimės ir nelaimės, lais
vės ar nelaisvės nebekyla: rūpi 
tik nenumirti, tik išlikti. O mies
tas tuo tarpu uždengtas plakatais, 
pilnais dienos įsakymų, patvarky
mų, pagarsinimų, pranešimų, vie
no už kitą tuštesnių, beprasmin- 
gesnių, nieko bendro su tikrove ir 
gyvenimu neturinčių. Reguliuoja
ma duonos vartojimas, o duonos 
senai nebėra, sušaudymu grąsina- 
ma išnaudotojams, spekuliantams, 
maisto atsargų sudarinėtojams, o 
tuo tarpu visi gyventojai vien su- 
šalusiom bulvėm ir dvėseliena gy
vybę palaiko. Kalbama apie tvar
ką, darbą, įstatymą, o nebėra nei 
ko dirbti, nei ką tvarkyti, nei kam 
įstatymus taikyti. Vis garsiai te- 
berėkiama apie išlaisvinimą ii- lai
mėjimus tų vargstančiųjų, kurie 
to išlaisvinimo niekad nėra prašę, 
kuriuos tie laimėjimai prislėgė 
kaip maras. Živago vis labiau de- 
zintegruojasi: gauna darbą ir vėl 
praranda, vis nesugeba atspėti 
dienos šūkių, vis apkaltinamas 
kontrarevoliucijoniškumu. Vienin
telis ryšis su gyvenimu yra jo mei
lė Larai. Su ja jis dar patiria mo
mentus gyvenimo panašumo, poe
tinės kūrybos iliuzijos. Bet ir ta 
iliuzija negali tęstis. Abiem grę
sia neabejotinas suėmimas, jie tu
ri bėgti, slėptis, gyventi badau
dami, šaldami, apleistam, vilkų 

lankomam ūkyje. Nevilties žinia, 
kad gyvenimas neišsaugomas, kad 
galas čia pat — užpildo jų dienas. 
Momentai savęs apgaudinėjimo, 
užsimiršimo, džiaugsmo prošvais
čių išskirti vis ilgėjančiomis sun
kios lėtos agonijos valandomis. 
Pagaliau ta agonyja nebepakenčia
ma, ir Lara išvažiuoja. Živago 
praranda paskutinį ryšį su gyve
nimu. Dar jis susitinka su pirmu 
Laros vyru, kuris buvo revoliuci
jos numylėtinis, vienas iš jos pa
grindinių vadų. Dabar ir jis kaip 
laukinis žvėris, skalikų persekioja
mas, atbėga į Živago slėptuvę 
naujų “dienos didvyrių” vejamas 
ir ten nusišauna. Živago pamažu 
grįšta į Maskvą. Be trupinio iš
silikusios fizinės gyvybės, viskas 
jame mirę: jo profesinis sugebė
jimas, jo poetinis talentas, jo 
žmogiškasis mintijimas ir jaus
mai. Vieno kito ištikimo bičiulio 
palaikomas, jis dar egzistuoja sep
tynis ar aštuonis metus — be pras
mės, be vilties, be džiaugsmo — 
gyvas numirėlis. Visa Maskva gy
vena numirėlišką gyvenimą. Ben
druomenė apsivertė aukštyn ko
jomis, garsiai skelbiamos vieny
bės, ir lygybės taip pat ir neatsi
rado, tik augščiausioji ir žemiau
sioji visuomenės grupė pasikeitė 
vietomis. Tik po to pasikeitimo 
normalaus gyvenimo pajautimo ne
pasisekė atgauti vieniems nei ki
tiems.

Naujo rusiškojo gyvenimo bruo
žai pasidarė "garsiakalbis, iš anks
to prirašytas, niekam neįdomių 
gėrybių liaupsinimas, pri
verstinis entuziazmas ir kas
dien skelbiama mirtina nuobody
bė”.

Sąmoningi moraliniai pagrindai 
sugriauti, įsigalėjęs nenuoširdu
mas, asmeninėm nuomonėm nepa
sitikėjimas. Manoma, kad nema
dinga sekti savo sąžinę ir morali
nį pajautimą, kad visą laiką vi
siems reikia choru giedoti tą pa
čią, kaž kur kažkieno užrašytų 
melodiją ir gyventi pagal kitų per 
prievartą dieną iš dienos už kal- 
nieriaus pilamus nurodymus. Tuš
čias, šabloniškas, bemintis bliz
gantis sakinys viešpatauja tiek 
kalboj tiek raštijoj. Tai naujoji 
laisvė.

Živago dienos meno nebeiš- 
moksta. Tačiau ir jis pats jau tiek 
sužlugęs, kad niekam neberūpi 
nei jo persekioti, nei juo domėtis. 
Jis numiršta širdies liga. Palygi
nus su daug seniau įvykusia jo 
dvasine mirtimi, fizinė mirtis tik 
nereikšmingas įvykėlis. Kitų žmo
nių panašūs pilki gyvenimai te
beina toliau: liaupsinamas dienos 
rėžimAs, kartojami laikraštiniai 
šūkiai, tačiau anksčiau ar vėliau 
vistiek patenkama į vieną iš ne
suskaitomų Sibiro koncentracinių 
stovyklų. Ten prarandama pas
kutinės laisvo žmogiškumo lieka
nos. Išėjus garsingai išpažįstama 
politinės nuodėmės, atsisakoma 
nuo klaidų, dėkojama už perauk
lėjimą, toliau liaupsinama rėži
mas ir kartojama prirašyti šūkiai,, 
kol ir vėl nežinia kaip ir kodėl pa
tenkama į kitą koncentracijos sto
vyklą. Ir taip metai po metų.

Tik naujas karas — antras pa
saulinis — ir Rusiją perlieja nau
ja gyvenimo banga. Išorinis pavo
jus, nesuskaitomos karo aukos, 
kaliniai su ginklu rankoje ir nau- 

(Nukelta į 4 psl.)
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PAGELTĘ LAPAI KALBA
1. Pirmas lietuvis, 

įsipilietinęs Melburne 
Užtikęs lenkų mokslininko Povi

lo Edmundi Strzeleckio pasisaky
mų (žiūr. Geoffrey Rawson, The 
Count), kad jis 1932 metais iš
laisvinęs keletą lenkų ir lietuvių, 
atvežtų iš Europos konviktais, ry
žausi jieškoti pirmojo lietuvio, at
vykusio Australijon, pėdsakų. Tų 
uždavinį išspręsti buvo sunkoka, 
nes konviktų sąrašai, esantieji 
Viešoje Melburno Bibliotekoje, te- 
prieinami tik specialiu bibliotekos 
direktoriaus leidimu. Man pasise
kė tokį leidimą gauti ir apie porą 
savaičių išsėdėjau bibliotekos rū
syje, archyvo skyriuje. Perverčiau 
visus konviktų sąrašus, bet lietu
vio neužtikau. Gaila man buvo 
praleisto čia ilgoko laiko, nes nie
ko nepasiekus turėjau nutraukti 
darbą.

Tačiau nenuleidau rankų ir pa
prašiau archyvo vedėją įpilietini- 
mo knygų iš senesnių laikų, ku
rios nespausdintos, bet ranka ra
šytos. Sklaidžiau jas ir jieškojau 
pirmojo lietuvio, įsipilietinusio 
Melburno mieste. Po užsispyrusių 
pastangų savo darbą apvainikau 
laimėjimu. Viename iš tomų 
(Chief. Seer. Issue of Certificates 
of Naturalisation 19. Jan. 1854 — 
27 Aug. 1960) suradau pirmąjį 
lietuvį, įsipilietinusį Melburne, 
štai jis — Anthanas Lagogiannis 
C.S.O. (Chief Secretary’s Office), 
Melbourne 17 Octiber, 1856, gyve
nęs pas p. H.V. Sandwell. Form. 
5 (pas) J. Moore. Varde Antanas 
įterpta h ir t ir pavardėje pavar
totos dvi n. Nors pavardė ir kiek 
iškraipytai parašyta, bet aiškiai 
galima suprasti, kad tai lietuvis 
ir mūsiškai rašant Antanas Lago- 
genis.

Tuo būdu praėjo jau 104 metai, 
kaip pirmasis lietuvis priėmė Aus
tralijos pilietybę Melburne.

»

2. Pirmasis spaustuvinin
kas Londone lietuvis 
Neperseniausiai man pateko į 

rankas Fredericko Harrisono kny
ga “Book about Books”, šis auto
rius yra parašęs 13 mokslo veika
lų. Karališkame Cambridžio Koli- 
dže, be savo tiesioginių dvasinin
ko studijų, jis yra baigęs huma
nitarinius mokslus ir įsigijęs ba- 

ŽMOGUS /R LAISVĖ
(Atkelta iš 3 psl.)

ju gyvybės pajautimu siunčiami 
į įnirtingiausias kautynes visame 
krašte pažadina naują nuoširdų 
jausmą. Vienur kitur prasiveržia 
nedirbtinis, neprievartinis entuzi
azmas. Fronte ir užfrontėje ma
tomas tikras, ne partijos įkvėptas 
heroiškumas. Širdyse sudreba vil
tis — gal ir neaiški, nežodinga, 
gal dar savęs nesuprantanti — 
viltis žmogaus sąmonės, viltis lais
vės.

Ir Pasternakas savo veikalą bai
gia Rusijos žmogaus sąmonės at
budimo ir. laisvės viltimi: “Nors 
nubudimas ir išlaisvinimas, kurio 
po karo laukta ir tikėtasi, neatėjo 
drauge su pergale, bet laisvės nu
jautimas persunkė pokarinius me
tus ir suteikė jiems jų vieninte
lę prasmę. Atrodė, kad dvasios lais
vė jau čia pat, jau beveik pasie
kiama miesto gatvėse, kad visi 
žengė į kitokią ateitį ir darėsi jos 
dalimi.”

10. Rytietiška laisvė
Ar Pasternako viltis pasitvirti

no, ar laisvės dvelkimas, jo pa
justas Rusijos ore, pavirto į lais
vės sąmonę, ar toji sąmonė, jei ji 
ir nubudo, pavirto laisve — nesun
ku pastebėti. Pasternako knygą ir 
jis pats tapo pasmerkti Rusijoj, iš 
jo pareikalauta išdainuoti viešą 
klaidų išpažinimą ir išsižadėti to, 
ką jis, atrodo, parašė iš širdies gi
lumos.

O visas kitas, prievarta “išlais
vintas” tautas ir toliau slegia ru
siškasis batas. Pasakoja, kad Pa
baltijo laisvės trokštanti sąmonė 
esanti gyva inteligentijoj, moks
leivijoj, jaunime; pasakoja, kad 
jie nekenčia prievartinių “išlais- 

kalauro laipsnį. Paskutiniuoju me
tu augščiau minėtos knygos au
torius yra Yorko Katedros rekto
rius ir bibliotekininkas. Savo kny
gos “Book about Books” 116-tame 
puslapyje jis rašo: “John Letton, 
a man of Lithuanian origin, was 
the first City of London printer. 
He had begun to print there at 
least as early as the year 1480.

Toliau knygoje rašoma: kad lie
tuvis spaustuvininkas, pasikvietęs 
savo spaustuvės dalininku belgą 
W. Machlinia (Mechlin arba Ma
lines), o kiek vėliau savo spaus
tuvę perleido dalininkui Williamui 
Machliniai, kuris tvarkė ir vado
vavo spaustuvei paskiau vienas. 
To pirmojo Londono spaustuvinin
ko lietuvio įsteigtoj spaustuvėj 
tarp žymesnių darbų buvo 1486 
metais atspausta Innocento VIII- 
jo bulė. Popiežius Innpcentas VIII 
(1484-1492) patvirtino Karaliaus 
Henriko VII-jo ir Elžbietos iš 
Yorko santuoką. Ta pirmoji Lon- 

Ivairu ir 
(

SABOTAŽAS

Pasiekė žinios, kad po incidento 
su Amerikos špionažo lėktuvu bu
vo bandyta sunaikinti dvi rusų 
raketų bazės. Pasikėsinimai įvyko 
Gberlitz’e (Vokietijos — Čeko
slovakijos pasienyje), kur buvo 
įnešta ir susprogdinta bomba. Re
zultate daug svarbios žalos nepa
daryta: žuvo tik du rusų sargy
biniai. Antrasis pasikėsinimas bu
vo Kuestrin’e (Vokietijos — Len
kijos pasienyje): čia buvo nu
traukta komunikacijos kabeliai ir 
apšaudyti sargybiniai. Pasikėsini
mai suorganizuoti vokiečių, dir
bančių rusams prie šių bazių. Ir 
tų pačių šaltinių pranešama, kad 
Baltijos kraštuose ir Rytų Vokie
tijoje rusai turi apie 100 raketi
nių bazių. Rytų Vokietijoje lai
komos T-2 ir E-4 tipo raketos, ku
rios skrenda 100-1600 mylių nuo
toliu.

PAŽANGA VĖŽIO GYDYME

Daugiausia problemų kelianti 
šiuo metu yra vėžio liga. Tyrinė
jimams yra išleidžiama milžiniš-

vintojų” vergijos. Gi plačioji dau
guma kolchozininkų, ištremtųjų, 
kalinių yra živago porevoliucinia
me stovyje: jie peralkani, per pa
vargę, pernužmoginti, kad galėtų 
svarstyti ir norėti laisvės. Jiems 
reikia viską sukaupti, kad diena 
po dienos gyvi išsilaikytų.

“Daktaras živago” Vakarams 
yra langas žvilgsniui per geleži
nę uždangą, o papildymui (mums 
įdomus, kaip maža lokalinė ilius
tracija) yra straipsniai Tarybi
nės lietuvos oficialioj spaudoj, 
įžangos gausiai leidžiamose knygo
se, aprašymai tenykščių susirinki
mų ir pastabos apie tremtinių gy
venimą. Pavyzdžių, pavyzdėlių la
bai daug.

Jau prieš keturioliką metų 
(1946), Vilniuje, rašytojų suva
žiavime Petras Cvirka puolė tą pa
tį Pasternauką tokiais žodžiais: 
“Pasternakas Tėvynės karo metu 
vertė Šekspyrą, ir puikiai vertė, 
bet vertė tokiu momentu, kada 
kiekvieno tarybinio piliečio užda
vinys buvo atiduoti visas savo pas
tangas ir talentus pergalei prieš 
fašizmą. Ir atsitraukimas pajė
gaus poeto nuo aktingos kovos po
zicijų buvo taip pat tam tikra po
zicija”. Atseit, ne gana nekalbė
ti prieš oficialias nuotaikas. Pats 
nekalbėjimas pastebimas, tyla ap
kaltinama. Ne gana savo nuomo
nę nutylėti, būtinai reikia dėtis 
prie oficialaus choro.

O tik prieš porą metų poetas 
Antanas Miškinių, nesenai grįžęs 
iš ištrėmimo Sibire, irgi rašytojų 
suvažiavime lipo į platformą pa
dėkoti sovietų valdžiai, kad jam 
koncentracijos stovykloje akis at
vėrė, savo praeities klaidų viešai 
atsižadėti, pasidžiaugti, kad jo blo- 

dono spaustuvė, įsteigta mūsų tau
tiečio, veikė neperilgiausia, apie 
7 metus.

Harrisono minimas mūsų tautie
tis, John Letton, man labai nelie
tuviškai skambėjo. Jieškojau pa
našios pavardės savo tautiečių tar
pe ir niekaip nesisekė surasti. Tą 
galvosūkį išsprendė mano žmona. 
Jos artimas giminaitis vadinasi 
Latonas, gyvenąs ir šiandien Šiau
rės Lietuvoj. Anglai mūsų tautie
čio pavardę labai iškraipė. Pagal 
tarimą iš a padarė e, parašė dvi
gubą t ir galūnę as visai nukando. 
Tad, Londono miesto pirmasis 
spaustuvininkas yra buvęs Jona» 
Latonas, kuris pradėjo Londone 
1480 metais spausdinti anglams 
knygas. Tuo tarpu pirmoji lietu
viškoji knyga — Mažvydo Kate
kizmas — (1547) tepasirodė tik 
po 67 metų, kai Jonas Latonas 
jau buvo įsteigęs spaustuvę Lon
done.

A. Krausas

idomu
(

kos sumos visame pasaulyje, bet 
iki šiol dar negalima esą nustaty
ti vėžio atsiradimo priežasties. 
Amerikoje yra užpatentuotas nau
jai išrastas elektroninis aparatas, 
kurio pagelba būsią galima stebė
ti natūralų vėžio augimą, šis iš
radimas yra skaitomas gana svar
biu ateities tyrinėjimams, nes jo 
pagelba gal ir bus galima surasti 
vėžio kilmės priežastį.

BRANGIAI KAINUOJA

Amerika susirūpinus, kad per 
braigiai kainuoja geležies gamy
ba, dėl to ir pardavimo rinka su
mažėjus. Užsienio kraštai, kur 
darbininkų atlyginimas mažesnis 
nuo trijų iki septynių kartų (lygi
nant su Amerika), darą didelę 
konkurenciją. Amerikonai tikisi, 
kad jie galės pardavinėti geležį 
pigiau, kai bus atrasta lengves'nis 
darbo metodas įvairių mašinų pa
gelba, kam šiuo metu ir koncen
truojamasi.

gas pavyzdys gal būt apsaugos ki
tus nuo panašių klaidų. , Klaidų 
išpažinimas, jį kalinusios valdžios 
pašlovinimas užpildė jo visą kal
bą. Apie kokį nors - literatūrinį 
klausimą poetas Antanas Miškinis 
rašytojų suvažiavime nebeužsimi- 
nė.

O maždaug i žemės gyventojų, 
Kinijos milijonai, žmogaus laisvės 
vardu, apvilkti uniformomis, ir 
dirba, ir ilsisi, ir valgo, ir daugina
si pagal komandą, pagal gongą ar 
švilpuką, pagal niekad neišjungia
mą, visur ir visada girdimą diri
guojantį radijo balsą. Gal Kinija 
ir eina progreso keliu, gal ir sie
kia laimės didesniam skaičiui, gal 
šiandieninis košmaras ir yra tik 
pereinamas laikotarpis į laimin
gesnę rytdieną, bet jei tai vadina
ma laisvės vardu — kas, o kas to
ji laisvė? Ką reiškia išlaisvinimas 
nuo minties, nuo savo nuomonės, 
nuo savo sprendimo, nuo nepri
klausomo judesio, nuo mažiausio 
individualaus pasireiškimo?

11. Laisvė ir Mes
Kas tuo vardu bebūtų vadina

ma, tačiau kad laisvė būtų verty
bė, jai reikia turinio, išplaukian
čio iš to, kas žmoguje geriausio 
ir kilniausio: iš meilės ir pagarbos 
kiekvienam žmogui. Jei technikos 
šimtmetis ją yra praradęs, tai pir
muoju auklėjimo tikslu turėtų bū
ti, kad ją atgaivintų. Jeigu moder
niškosios pažangos bejieškant žmo
gus paverstas besieliu skaičiumi, 
tai pagrindinis visų kultūrinių su- 
subūrimų uždavinys turėtų būtų 
ugdymas susipratimo, tolerancijos 
ir žmogaus vertinimo labiau už 
aparatus, dangoraižius ir sputni- 
kus. Kad laisvė būtų verta svajo
nių apie ją svajotų, knygų apie ją 
prirašytų ir narsių darbų dėl jos 
daromų, ji turi išplaukti iš mei
lės.

POLITIKOS
“MUŽIKO” PYKTIS

“The Guardian” š.m. gegužės 19 
d. rašo apie sunkų vertėjų užda
vinį, kurį jiems pateikė Chruščio
vas: jo kalba buvo per daug stor
žieviška, kad ją būtų buvę galima 
pažodžiui išversti.

Paryžiaus spaudos konferenci
joje, š.m. gegužės 18 d., Chruš
čiovo atsakymai į laikraščių ko
respondentų klausimus buvo tokie 
grubijoniški, kad vertėjai turėjo 
juos aptašyti ir sušvelninti; jie 
aiškina, kad nė geriausi vertėjai 
nebūtų įstengę pertiekti “mužiko” 
pykčio prasiveržimą. Pvz., Chruš
čiovas yra perteikęs laikraštinin
kams vieną epizodą iš savo jaunų 
dienų: jis su pasigyrimu papasa
kojo, kad mažas būdamas yra dau
žęs į sieną kačių galvas, idant 
joms šiek tiek proto galvon įkrė
tus. Šis metodas, anot Chruščio
vo, praverstų santykiuose su ame
rikiečiais.

SKUBĖJO ATSIIMTI 
SANTAUPAS IR PIRKTIS 

PREKIŲ ATSARGŲ
Kaip pranešė Miuncheno radijo 

Varšuvos korespondentas, paaiškė
jus Paryžiaus konferencijos ne
sėkmei, Varšuvoje ir kituose Len
kijos miestuose gyventojai skubė
jo į bankus atsiimti savo santau
pas ir į maisto bei kitas krautuves 
pirktis prekių atsargų. Gyventojai 
taip elgėsi manydami, kad priar
tėjo karo pavojus. Nesunku spėti, 
kad ir kituose satelitiniuose kraš
tuose būta tokių reiškinių.

KOVOJOMA PER RADIJĄ
Karas radijo bangomis tarp Ry

tų ir Vakarų pastaruoju metu žy
miai paaštrėjo. Sovietai prieš ku
rį laiką “Amerikos Balso” ir ang
lų “BBC” transliacijų trukdymą 
buvo pristabdę. Bet pastaruoju 
metu tos transliacijos yra vėl 
trukdomos. Amerikiečių ir anglų 
iliuzija, būk su Maskva koegzis
tencija yra galima nors radijo 
bangomis, sudužo. — Sovietai ir 
Vokietijos sovietinės zonos parei
gūnai smarkiai puola ir ”RIAS” 
radiją, veikiantį Vakarų Berlyne, 
reikalaudami jo uždarymo. Ir jo 
transliacijos yra smarkiai trukdo
mos, tačiau veikdamas iš paties 
Berlyno stipriu pajėgumu, prasi
skverbia pro visus trukdymus ir 
sovietinėje zonoje yra gausiai 
klausomas.

K. SKALBĖ

PASAKA APIE VARINI VYRĄ
Vienas vaikinas — dievai žino, 

kaip ten atsitiko — prarado savo 
jaunystę. Buvo tikras našlaitis. 
Vaikščiojo nuliūdęs, pavargęs, ir, 
kur priglaus galvą, — ar vidudie
nį ant ežios, ar naktigonėj ant 
kupsto, — visos gėlės mirksta aša
rose.

Teisybę sakant, jaunų žmonių 
tame krašte buvo daug, bet nė 
vienas neturėjo tikros jaunystės. 
Svetimas karalius ten valdė — 
senas, paniuręs ir piktas. Visus 
jiš pavertė vergais. Net medžio 
viršūnės nekilo tenai į viršų, bet, 
niūriai nulinkusios, dainavo vėjy
je seną našlaičių dainą. Sunku 
buvo gyventi žmonėms. Jaunimas 
nežinojo, kad jis jaunas. Senimas 
negalėjo susilaukti mirties. Vieš
keliais riedėjo karaliaus auksinė 
karieta. Įbauginti žmonės sprau
dės pakeliais. Siauras, aukštas bu
vo jų takas. Jie atrasdavo ramy
bę tiktai savo laukuose ant ežių. 
Artojas vidudienį priglausdavo 
galvą prie velėnos ir patikėdavo 
žemei savo vargus, šauktis į dan
gų niekas nebedrįso, nes galėjo 
išgirsti karalius. Net oras buvo ne
patikimas, ir tik žolė ištikimai 
saugojo atodūsius.

Kas vakarą grįždamas namo iš 
darbo vaikinas atsisėsdavo prie 
šaltinio ir verkdavo.

Kartą iš šaltinio pasirodė lau
mė.

— Ko tu verki — paklausė ji, 
nekantriai suraukusi lūpas. — 
— Mano šaltinio vanduo jau ap
karto nuo tavo ašarų.

— Ak, aš ir pats nežinau, ko

ĮVAIRUMAI
%

15 METŲ PO KARO PABAIGOS 
DAR BULVIŲ KORTELĖS!

Sunkiai įtikėtina, bet faktas, 
kad Vokietijos sovietinėje zonoje 
ir Berlyno sovietiniame sektoriu
je dar ir dabar kai kurie produk
tai pardavinėjami tik pagal pa
skirstymo korteles. Taip pastaro
siomis dienomis buvo paskelbta, 
kad už tam tikrą pagrindinės kor
telės kuponą bus paskirstyta po 3 
svarus jaunų ar 5 svarus senų bul
vių. Vakarų Berlyne ir Vak. Vo
kietijoje maisto kortelės panaikin
tos jau 1948 metais, taigi prieš 12 
metų.

ĮSTATYMAS PRIEŠ TAUTOS
. DALIŲ KIRŠINIMĄ

Fed. Vokietijos parlamente šiuo 
metu svarstomas įstatymas prieš 
tautos dalių kiršinimą (Gesetz 
gegen Volksverhetzung). Įstaty
mu numatyta bausti įvairiomis 
bausmėmis tuos, kurie vieną gy
ventojų dalį prieš kitą kiršina 
tautiniais, rasiniais, tikybiniais ar 
kitokiais motyvais. Įstatymo prie
šininkai teigia, kad tokio specia
laus įstatymo nė nereikia, nes pa
grindinis įstatymas (Grundge- 
setz), baudžiamasis statutas ir ki
ti įstatymai duodą pakankamai 
priemonių'- žygiams prieš tokius 
kiršinimus.

. PARTIZANIŠKA VEIKLA 
RUMUNIJOJ

Pagal Londono š.m. gegužės 18 
d. F.R.P. (Laisvoji Rumunijos 
spauda) pranešimą, prieškomunis- 
tiški partizanai tebėra aktyvus 
šiaurės Oltenijos giriose. Apskai
čiuojama, kad net trys komunis
tų bataljonai ir du helikopteriai 
yra partizanų rankose. Saugumo 
ir vid. ministerijos žinioj esą ka
riniai daliniai nuo 1959 rugpiūčio 
mėn. saugo šią sritį.

♦

TUŠČIA KRAUTUVĖ

Rumunijos kom. partijos laik
raštis “Scinteia” rašo, kad maisto 
tiekimas turi didelių sunkumų, 
kokių niekada Rumunijoje nėra 
buvę prieš komunistų atėjimą. 
Centrinės Bukarešto, gatvės krau
tuvės lange yra išdėstytos dėžės 
presuoto sūrio, bet ne pardavi
mui, o tik... pasižiūrėti. “Pirkė
jams tėra tik tuščios dėžės”.

verkiu! Man rodosi, lyg aš būčiau 
kažko netekęs, lyg pats save pra
radęs, — atsiduso vaikinas.

— Eikš su manim, — tarė lau
mė ir bėgo pirma jo pagal vin
giuotą upelį, traukdama paskui 
save kaip šydą vakaro miglą. Ji 
nuvedė vaikiną prie seno pilies 
kalno su nugrimzdusiais žolėje 
pylimais. Aukštai, kaip nunešio
tas aukso vainikas, spindėjo mė
nulis.

— Kask šitą kalną. Bet jei ra
si ką — tik neatiduok karaliui.

Gerai. Vaikinas ėmė kasti. Ka
sė vieną naktį — atrado seną pa
sagą. Kasė antrą naktį — iškasė 
surūdijusią j ietį. Kasė trečią nak
tį — iškasė varinį vyrą. Išsigan
dęs vaikinas žiūri į jį ir nežino, 
ką daryti — ar čia smėliu užžer- 
ti, ar karaliui pranešti. Atsirėmė 
vaikinas ant kastuvo ir, virpėda
mas iš baimės, mato — statulos 
akys sužėrėjo neregėtu skaistu
mu, lūpos ėmė šypsotis ir kalbėti:

— Ačiū, berneli, kad mane at
kasei. Seniai aš čia guliu ir lau
kiu, kad mane kas prižadintų. 
Tiktai kiaulės kniso šį kalną. Tai
sykis, aš tau duosiu varinius dra
bužius, varinį žirgą. Tu išvaduosi 
kraštą nuo pikto karaliaus val
džios.

Vaikinui labai patiko jo rūsti 
išvaizda ir drąsi kalba.

Bet kaip aš tą padarysiu? Ka
kalius turi daug karių, ir visi jo 
klauso? — vaikinas nusigando.

— Nesirūpink, aš tau padėsiu, 
— Varinis vyrąs atsistojo ant ko
jų ir sudavė vaikinui per petį. —

ARBA— ARBA
i-

J. Gutauskai

Kalbėti apie visos Vakarų Eu
ropos inteligentijos politinį credo 
negalima. ši inteligentija nėra 
subendravardiklinta taip, kaip 
“kuriamojo sicializmo kraštų” in
teligentija. O vis dėlto yra viena 
ypatybė, skirianti beveik visus 
Vakarų Europos intelektualus: 
mūsų dienų Vakarų Europos inte
ligentija beveik visa yra pacifis
tinė. Jos pacifizmas kartais ra
mus, nuosaikus, kartais isteriškas, 
bet nebūti pacifistu Vakarų Eu
ropoje jau laikoma beveik nusi
žengimu.

Sunku pasakyti, ar visos šios 
pamaldžios sielos, be perstojimo 
kalbančios apie taiką, taip ir tiki, 
kad karai galima atšaukti vienu 
įsakymu iš viršaus. Gal būt, ir ne
tiki, bet pasakyti priešingai nie
kuomet nepasiryžta. Toksai dva
sinis klimatas ir tokie mados rei
kalavimai. Juoktis iš to netenka. 
Atominės ir vandenilinės bombos 
— tai tikrai toksai baisus daik
tas, kad nenoromis tenka pasibai
sėti ir griebtis už kiekvieno šiau
delio. Bet čia netyčia kyla klau
simas: kas geriau — ar mirt bai
sia mirtimi, bet mirt laisvam, ar 
likti gyventi vergu?

“Geriau tapti raudonu, negu 
mirusiu”, paskelbė britų filosofas 
Bertran Russel, ir su tuo šūkįu 
sutiko daugumas Europos intelek
tualų. Tiesa, raudonais šie žmo
nės kol kas netapo ir kol kas jie 
gyvena viltimi, kad galima kaip 
nors nepastebimai prasprukti tarp 
karo Scillos ir komunistinio pa
vergimo Charibdos. Bet tai jau 
detalė. Svarbiausia gi — Vakarą 
Europos politinis klimatas iš žmo
gaus reikalauja tikėjimo, kad vis
kas savaime susiklotų, kad Chruš
čiovas irgi žmogus ir, vadinasį 
su juo galima susitarti, ir W 
kiekvienas karingumas yra ne tu 
kitas, kaip karo kurstymas. “Po
litika iš pozicijos jėgos” yra karo 
kurstymas, bet politika iš pozici
jos jėgos, vadinasi kiekvienas mė
ginimas kalbėtis su komunistais 
ne pataikavimo ir prikalbinėjimų 
kalba, bet alternatyvos pastaty
mu ir ultimatumu: arba — arba.

Dar pakartoju šių žmonių dau
guma ne kokie komunistai, apie 
komunizmą jie turi miglotą su
pratimą ii’ tuo tik užimti, kad glo
boja žmoniją nuo trečiojo pasauli
nio karo giesmės; r

E.L.I.

Paimk šitą j ietį ir suduok tris kar
tus į ąžuolą, kuris auga galulau
kėje. Tada viską gausi, ko vyrui 
reikia.

Vaikinas paėmė jietį ir daro, 
kaip sakyta.

Iš ąžuolo iššoko varinis žirgas; 
ant jo nugaros variniai drabužiai, 
šalmas ir kardas. Vaikinas apsi
taiso variniais drabužiais, apsi- 
juosia kardą ir pasidaro tikras 
karžygys. Dabar jis išdidžiai joja 
kelio viduriu į karaliaus pilį. At
bėga karių pulkai, nori jį paimti 
į nelaisvę, bet vaikinas kerta juos 
kaip žolę ir sumeta šalmus į krū
vą. Jis trenkia kardu į pilies var
tus ir šaukia karalių į kovą. Ka
ralius išsigandęs liepia pūsti tri
mitus, ir juoduoja karių pulkai, 
kaip debesys. Nusigando vaikinas 
ir norėjo žirgą atgal pasukti. Bet 
atsigrįžo — paskui jį ant aukšto 
žirgo atjoja varinis vyras ir moja 
jam su galva: “Pirmyn!” — išgir
do vaikinas ir puolė kaip į juodų 
naktį priešų tankmėm Kerta į de
šinę, kerta į kairę, ir varinis vy
ras šalia jo kertasi. Priešai bėga, 
piktas karalius krito. Vaikinas 
dairosi — kur varinis vyras? Nė
ra jo. Jis jieško jo mūšio lauke 
tarp kritusių— nėra varinio vyro. 
Vaikinas joja nuliūdęs atgal į kal
ną, žiūri: guli varinis vyras ten, 
kur buvo atkastas. Tik jo akys 
nespindi, lūpos nekalba. Vaikinas 
užsikėlė jį ant žirgo ir. nunešė į 
karaliaus pilį. Jis liepė tą varinį 
vyrą pastatyti sosto menėje. Ten 
jis ir stovi, ir, kai jaunasis kara
lius eina pro šalį, paslaptingai ir 
tyliai šypsosi savo sustingusiomis 
lūpomis. Bet išsivadavusi tauta 
tiki, kad jis vėl prakalbės, kai tė
vynei grės pavojus.
Iš latvių kalbos vertė K. Boruta,
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Lazut-
A. Šil-

VARPAS II — MODERN 
RAIDERS 33 — 53

Varpas II neturėjo jokios 
ties šias rungtynes laimėti, būda
mas šios sudėties. Rezultatai, ži
noma, galėjo būti švelnesni. Taš
kai: J. Valiukevičius 17, G. Žvi- 
nakis 3, L. Vaišutis 9, R. Vaišutis 
4, G. Gudaitis 0 ir A. Vann 0.
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Melburne
VARPAS I — TELE TECHS 

36 — 49
Neturint pamainų ir žaidžiant 

labai atsargiai, kad išfoluotų, mū
siškiai pralaimėjo gana silpnai ko
mandai.

VARPAS (mot.) — MAYNE 
NICKLESS 32 — 4

Nors žaisdamos tik keturios var- 
pietės, lengvai laimėjo prieš tik 
pradedančių žaisti komandų. Taš
kai: G. Kalvaitytė 14, A. 
kaitė 12, A. Kalvaitytė 2, 
vaitė 2.

VARPAS I — KODU 29
šiose rungtynėse žaidimų vedė 

ir gynė tik V. Soha, bet vienam 
rungtynes laimėti yra neįmano
ma. Taškai: V. Soha 15, J. Kuncai
tis 7, G. Žvinakis 1, š. Urbonas 
6 ir A. Plečkauskas 0.

VARPAS II — FOLVAY 38 — 35
Esant daugiau žaidėjų ir daž

niau pasikeičiant, rungtynės leng
viau žaidžiamos ir laimėjimas ne
sunkiai iškovojamas. Geriausiai 
sužaidė V. Kuncaitis, pelnydamas 
16 taškų, J. Valiukevičius 12, G. 
Gudaitis 3, R. Vaišutis 3, G. žvi- 
nakis 2, L. Vaišutis 2 ir Sima- 
nauskas 0.

VARPAS (mot.) — ST. PAULS 
36 — 6

Rungtynes lengvai laimi, nes 
priešininkės visiškai silpnos ir žai
dimas labai neįdomus. Geriau yra 
žaisti prieš stipresnį ir pralaimėti, 
negu prieš silpnų. Taškus pelnė: 
G. Kalvaitytė 18, A. Lazutkaitė 
10, D. Grigaitytė 4, A. Kalvaitytė 
4, A. Šilvaitė 0 ir D. Urbonaitė 0.

ATŠVENTĖ GIMTADIENI
A. Lazutkaitė atšventė 21 metų 

gimtadieni sportininkų ir savo 
draugių tarpe. A. Lazutkaitė vie
na iš Melburio merginų, kuri ne
nuilstamai dirba skautų ir sporti
ninkų tarpe.

Geriausi linkėjimai 21 metų su
kakties proga.

Linki sportininkai ir klubo val
dyba.

TRENIRUOTĖS
Krepšininkų-kių treniruotės ir 

vėl, kaip anksčiau, vyksta sekma
dienių popietėmis Forestville krep
šinio stadione. Į treniruotes susi
renka apie 40-45 žaidėjai ir, nau
dojant dvi aikštes, yra truputį 
ankštoka. Kadangi aikščių nuoma 
yra brangi, tai žaidėjai prašomi į 
treniruotes atvykti laiku ir išnau
doti kiekvienų minutę. i

★ Vyti* II — Po»tal 34-46 (16- 
24). Priešui esant gana stipriam, 
mūsų žaidėjai negalėjo rasti vais
tų, kad nepralaimėtų. Taškai: Ra- 
monaitis 12, R. Urmonas 7, Zab- 
lovskis 6, Rakauskas 5 ir Gudelis 
su Statnicku po 2.

★ Vyti* III — Tubemaker* 42- 
37 (27-18). Ši komanda turėjo la
bai kietai kovoti, kad pasiektų šį 
laimėjimų. Taškai: Daugalis 20, 
Ručinskas 15, Stankevičius 4 ir 
Rudzenskas 3.

★ Vyti* I — Norwood 55-59 
(27-27). Gaila, kad pralaimėta, 
nes buvo žaista gerai ir pralaimė
ta tik dėl blogo baudų mėtymo. 
Rungtynių pradžioje mūsiškiai bu
vo gerokai atsiplėšę ir, atrodė, jog 
laimėjimas bus gana lengvas. Vė
liau, neišnaudojus gausių baudų 
mūsų naudai, priešas išlygino re
zultatų ir pradėjo vadovauti.

Taškai: Statnickas 17, Petkū- 
nas 14, Lapšys 12, Gumbys 10 ir 
Alkevičius 2.

★ Vyti* II — Weit 39-5 (13- 
17). Antroji komanda vis nepajė
gia susicementuoti ir pralaimi. 
Taškai: Gudelis 13, R. Urmonas 
8, Zablovskis 7, Rakauskas 6 ir 
Ramonaitis 5.

★ Vyti* I (mergaičių) — Tor- 
ren* 28-58 (12-24). Mergaitės ko
vojo gerai, bet buvo bejėgės prieš 
daug stipresnes priešininkes.

Taškai: M. Kelertaitė 8, D. Rad
zevičiūtė 7, Andriušytė 5, Kitienė 
su Pečiulyte po 3 ir šiukšterytė 2.

★ Vyti* II (mergaičių) — Cru- 
*aden 14-58 (5-22). Jaunosios žai
dėjos ir toliau brangiai moka už 
krepšinio mokslų, nors jos dėl pra
laimėjimų nenusimena ir žaidžia 
su užsispyrimu. Šių komandų su
daro 14-15 metų amžiaus mergai
tės. Taškus pelnė: Šulcaitė 8, Bač
kutė, Mainelytė ir Powierza po 2.

★ Vyti* I (mergaičių) — Ven
ta 34-27 (11-12). Rungtynėms, at
rodė, kažko trūksta ir tik Kitie- 
nės kovingumas gelbėjo koman
dų. Taškai: M. Kelertaitė su Ki- 
tiene po 10, D. Radzevičiūtė 7, 
Pečiulytė 5 ir Andriušytė 2.

Adelaidėje
VYTIS I — OLIMPINĖ 

AUSTRALIJOS RINKTINĖ 
34-71 (20-31)

Vytiečiai, turėdami laisvų nuo 
varžybų savaitę, susitiko su Aus
tralijos rinktine draugiškoms rung
tynėms. Australų rinktinė dabar 
gyvena Adelaidėje ir ruošiasi 
Olimpiadai. Ji taip pat dalyvauja 
žiemos pirmenybių varžybose. 
Rinktinė jau yra paruošta neblo
gai kondiciniai ir gana gerai mė
to. Atrodo, kad dar trūksta ko
mandinio susižaidimo. Australijos 
mastu imant, tai gana pajėgus 
vienetas, bet reikia labai abejoti, 
kad ji pajėgtų atsilaikyti prieš ge
rąsias Europos krepšinio koman
das. Visdėlto, ši rinktinė yra daug 
geresnė už Melburno olimpiadoj 
atstovavusių Australijos rinktinę.

Vytiečiai žaidė be Ignatavičiaus 
ir teturėjo vienų pamainų. Pra
džia buvo labai gera ir tik rink
tinės persvara ūgiu teikė jai pir
mavimų. Antrame puslaikyje rink
tinė pakeitė iš karto keturis žai
dėjus ir, mūsų Gumbiui ir Stat- 
nickui surinkus po keturias bau
das, vytiečiai nepajėgė rimčiau 
pasipriešinti. Ateityje mūsiškiai 
dar turės progos susitikti su šia 
rinktine.

Taškus pelnė: Gumbys 13, Pet- 
kūnas 9 ir Lapšys su Statnicku

STALO TENISAS
Stalo teniso žaidėjams ši savai

tė buvo labai juoda. Pirmoji vy
rų komanda pralaimėjo 5-6, antro
ji vyrų irgi 5-6, kai pirmoji mer
gaičių komanda atnešė prošvaistę, 
laimėdama 9-2. Mergaičių antroji 
pralaimėjo 2-9.

Ankstyvesnėje korespondencijo
je, aprašant pirmos mergaičių ko
mandos žaidėjas, klaidingai buvo 
atspausdinta vietoje M. Kerulytės 
M. Kelertaitė. čia minimas žaidė
jas, kurių pavardės buvo supainio
tos, korespondentas atsiprašo.

B.N.

★ Žinoma* Lietuvo* bokaininka* 
R. Tamuli* laike varžybų Lenkijo
je buvo susilaužęs ranką. Šiuo 
metu jis jau pagijęs ir tikisi pa
tekti į T.S.R.S. Olimpinę rinkti
nę.

★ R. Mačiuli* pakvieata* žaidi 
už T.S.R.S. jaunimo krepšinio 
rinktinę.

★ Geriausi Lietuvo* bikiininkai 
pagal svorį yra šie: pats lengviau
sias R. Sulžickas, lengviausias — 
A. Zurza, puslengvis —_S. Uosis, 
lengvas — S. Lazaris, I pusviduti- 
nis — L. Rugys, II pusvidutinis 
— R. Tamulis, I vidutinis — V. 
Aleksiejenokas, II vidutinis — A.

Antanavičius, pussunkis — R. Mu
rauskas, sunkus — J. Iržikevičius.

★ Ž.U.A. krepšininkai per vieš
nagę Lenkijoje nugalėjo Lenkijos 
čempionų “Legija” komandų 67 
— 51 rezultatu.

★ Vilniau* krepšininką* Z. Sa
buti* iš eilės įmetė 122 baudas. 
Taip pat vilnietė studentė krep
šininkė I. Talkočiūtė įmetė 52 
baudas iš eilės ir turi geriausių 
baudų mėtymo pasekmę T.S.R.S.

★ T.S.R.S. mergaičių jaunių 
krepšinio čempionių vardų iškovo
jo Kauno žalgiriečių komanda, 
treniruojama G. Sviderskaitės. 
Geriausia šių varžybų žaidėja bu
vo V. Bulotaitė (103 tšk.).

★ Per Europos* stalo teniso pir
menybe* Zagrebe (Jugoslavijoje) 
A. Saunoris su R. Paškevičium iš
kovojo Europos stalo teniso dve
jeto vicečempionų titulų.

★ Ganiam šachmatininkui V. 
Mikėnui sukako 50 metų. V. Mi
kėnas yra laimėjęs ir prieš pasau
lio čempijonus ir turi tarptautinio 
meistro titulų.

★ Tinklinio čempionų vardu* 
Lietuvoje iškovojo vilniečių vyrų 
“Dinamo” ir moterų U.S.K, ko
mandos.

Jei norite pirkti CANBERROJE

NAMUS arba BIZNĮ,
Jums draugiškai patarnaus ir paskolas parūpins

CITY ESTATE AND BUSINESS BROKERS
GROUND FLOOR MLC BLDG., CITY — CANBERRA A.C.T.
Telef. J 4785

LAFITTE
M. PETRONIS,

ŠIUO REIKALU VISADA JUMS MIELAI 
PATARNAUS

VIENĄ IŠ PIGIAUSIŲ IR GERIAUSIŲ 
ORIGINALIŲ PRANCŪZIŠKŲ BRANDY

152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, N.S.W. 
Tel. UJ 5727
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PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilsi ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

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

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

SEKANČIAM TRANSPORTUI Į LIETUVĄ SIUNTINIUS 
PRIIMAME IKI BIRŽELIO MĖN. 20 D.
Siuntiniu* galite apaidrauati iki £ 150.-1 Garantuojame (augų 
pri*tatymq. Taip pat laikome medžiagų, odos, ikarelių ir kt.

NAUJIENA: Nuo dabar leidžiama siųsti avikailius, kai
lius, virtuvės reikmenis, elektrinius prosus, plyteles, kavos vir
dulius, transistorinius radio bei “tape recorder” ir kt. Pilnas 
sųrašas pareikalavus.

Pristatykite siuntinius arba siųskite į Essendono geležinke
lio stotį prekine važta:

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. Tel. FX 2325.
Mieste: 300 Little Collins St., Melbourne, Vic. (6 aukštas). 

Tel. MF 2370.

K Sydnėjuje S. Mauragi*, 18 Crinan St., Hurlttone Park, N.S.W.
K Tel. LL 5549.
►Į Adelaidėje: J. Lapšy*, 28 Grange Rd., Hindmanb, S.A.
►Į Perthe: M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A.
*' Briibanėje: C. Kriaučiūną*, 82 Bywong St., Toowong, Q’ld. 

Tel. 7 5827.
€ Hobarte: N. Kantvila*, 57 Strickland Ave., Hobart, Ta»m.
»; Launčeatene: J. Krutuli*, 41 William St., Launceaton, Ta»m.

Geelong: J. Grali*, 241 Yarra St., South Geelong, Vic.
Ballarate: P.V. Jekab»on’« 77 Bridge St., Ballarat, Vic.

»! DĖMESIO! Ieškome agentų Bankstowne bei Cabramattoje. 
»: Pageidaujame prekybininkų, turinčių jau savo krautuves. Rusų 
»; kalbos mokėjimas būtinas.

J. Strautins
5-TH FLOOR

306 The Causeway 
MELBOURNE

XXX
SIUNTINIAI I LIETUVA

ŽEMIAU NURODYTU ADRESU PASIRINKITE 
GERIAUSIAS IR PIGIAUSIAS MEDŽIAGAS 

SAU IR SIUNTIMUI Į LIETUVĄ:

Sa£e a&tfie

Town Hall Bargain Centre

CRYSTAL PALACE ARCADE

GEORGE STREET • SYDNEY

MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES

91 Darlinghurst Road, Kings Cross Sydney, 
Australia.

PHONE 35-5795
Vienintėlė firma Australijoj, kuri turi teisę siųsti drabužių 

maisto siuntinius TIESIAI į Estiją, Latvijų, Lietuvą, USSR 
Ukrainą.

Nuo 1959 m. sausio 1 d. USSR vyriausybė nustatė muitus - >♦< 
visoms prekėms. Sąskaitos daugiau nereikalingos.

Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ, TIESIAI 
Jūsų giminėms, PAŠTU, bet ne laivais.

Mūsų firma dirba jau 12 paskutinių metų. Siuntiniai pasie
kia gavėjus per 2 — 21 mėn. Oro pašto siuntiniai per 10 — 12 
d. Oro pašto išlaidos 14/- už 1 svaro. Mes neturime ryšio nei 
su Londonu, Švedija ar Danija.

Jūs galite pirkti viską, ką Jūs norite, ir mes garantuojame 
kad siuntinys bus tikrai pristatytas. Reikalaujant, mes prisiun 
čiame paštu Jums katalogus.
AGENTS:

SYDNEY, N.S.W.: M. & N. Pekic, Grocer, 143 Cabramatta Rd. 
Cabramatta, N.S.W. Tel.: UB 2082.
Olympic Surplu* Store*, 293 Church Street, Parramatta, N.S.W 
Tel.: YL 9728.
M. Cibuliki*, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 7$ 6578 
Banketown Trading Co. 332 Chapel Rd., Bankstown. Tel.: 
UY 5328.
NEWCASTLE, N.S.W.
Newcastle, N.S.W. Tel.
MELBOURNE, VIC.: Contal Co. 114 Elizabeth St., Melbourne, 
2nd Floor, Tel.: MF8498 arba 63-8498.
PERTH, W.A.: S. & L. Furniehera, 229 Newcastle Street, Perth, 
W.A. Tel.: BA 7842.
ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eica*, 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon 
Adelaide, S.A. Tel.: J2879.

ir 
ir

Fry’* Delicate**en, 557 Hunter Street, >*< 
B 3596. •

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 
lijos vietovėse.

LITHUANIAN TRADING CO 
341, Ladbroke Grove 

London, W. 10

BALTIC STORES LTD.

Austrą.

421 Hackney Road 
LONDON, E. 2. ENGLAND.

SIUNTINIŲ SIUNTIMAS Į VISUS EUROPOS KRAŠTUS
MEDŽIAGOS: Angliškos gamybos geriausios vilnonės, pusvilnonės, rajoninės ir 
gabardino medžiagos. Crombie vėlūro ir milo medžiagos paltams. Vilnonės ir kito
kių rūšių medžiagos suknelėms. Vokiškos impilinės medžiagos.

Kainoraščiai ir medžiagų pavyzdžiai paiiunčiami pareikalavu*.
Mes siunčiame taip pat ir vaistus. Siųskite mums savo receptus.

VISŲ RŪŠIŲ GATAVI RŪBAI PAGAL PAGEIDAVIMĄ.
Avalynė, batai su kailio pamušalu, oda, antklodės, paklodės, skaros, skustuvai, stik
lo rėžtukai ir kt

PIGIAUSIA! GREIČIAUSIA! GERIAUSIAI
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Mtau PASTOGĖ
MELBURNAS ADELAIDE

IŠLAIKĖ GYDYTOJO 
EGZAMINUS

Mūsų tautietis St. Statkus, gy
venąs Melburne, nesenai išlaikė 
medicinos mokslų egzaminus. Bir
želio 14 d. oficialiai bus {teikta 
jam dokumentas, pripažįstąs gydy
tojo teises, šioje egzaminų sesi
joje be mūsų tautiečio St. Stat
kaus gydytojo egzaminus išlaikė 
latvių bei kitų tautybių gydytojai 
iki šiol dirbę tik pagelbinius dar
bus.

(ak.)

CANBERRA
LIETUVIŲ ŠEIMA DIDĖJA

Nežiūrint, kad keletas šeinių, su
sižavėję Dėdės Šamo kraštu, išvy
ko į Jungtines Valstybes ir, ten 
nusivylę, nebesutaupo pinigų grįž
ti atgal, Canberros lietuvių šeima 
ne mažėja, o auga. Prieš mėnesį 
gavo darbą ir persikėlė Canberron 
J. švedas iš Sydnejaus. Canberiš- 
kiai džiaugiasi, susilaukę naujų jė
gų. A. švedas dabar tarnauja 
Statistikos Ministerijoje, jieško 
pirktis namo ir, atsikvietęs šeimą, 
žada pasidaryti nuolatiniu Can- 
berriškiu.

Prieš kiek laiko nuolatinai Can- 
berroje apsigyveno du broliai 
lovas
Žilinskai iš Albury. Tadas ir Čes
lovas Žilinskai, čia apsigyvenę, 
įnešė labai daug gyvumo jaunimo 
tarpan ir galima priskirti jiems 
Canberos lietuvių sportinio suju
dimo nuopelną.

P. Gocentas iš Cowros statosi 
Canberroje namus ir dar prieš 
Kalėdas žada čia atsikelti. Jo sū
nus jau dirba ir studijuoja Can
berroje.

REŽISOR1US LIETUVIS
š.m. birželio 2 — 4 d.d. Can

berros Fhilharmonijos Sąjunga Al
bert Hall statė "Linksmąją Naš
lę.” Filharmonijos Sąjunga Can
berroje pasirodė jau su antru vei
kalu. Pirmasis buvo Grafas Liuk- 
senburgas, kuriame vienu iš 
žvaigždžių vadino lietuvis Pranas 
Darius. “Linksmąją Našlę” reži
savo Pranas Darius. Malonu kons
tatuoti, kad lietuvis, savo sugebė
jimus panaudodamas svetimtaučių 
meniniams parengimams, kartu 
populiarina ir lietuvio vardą. Ope
retė turėjo didelį pasisekimą, už 
kurį Fil. Sąjunga turi būti dėkin
ga lietuviui Pranui Dariui.

Pranas Darius pažįstamas Can- 
berroj ne tik lietuviams, bet ir ki
tiems, kaip nenuilstamas vargo
ninkas, solistas ir organizatorius. 
Jis savo visą laisvalaikį aukoja 
kultūrinei veiklai ir tik retkar
čiais laidžia sau malonumo nuva
žiuoti į auto lenktynes, kuriomis 
jis irgi domisi.

ŠVIESOS POBŪVIS
š.m. gegužio 29 d. p.p. Dirkių 

svetainėje “šviesos” Sambūrio 
Canberros skyrius turėjo progos 
išgirsti šiais metais baigusio eko
nomijos mokslus Br. Jarašiaus pa
skaitą: Australijos Ekonominė 
padėtis 1959-1960 metais.

Paskaita sukėlė itin gyvas dis
kusijas. Diskusijų metu iškilo ir 
lietuvių ekonominės būklės Aus
tralijoje aptarimas.

p.

MOE, VIC.
IŠKYLA IR POBŪVIS

Moe (Vic.) apylinkėse gyvena 
keliolika išsimėčiusių lietuvių šei
mų. Nuo šios vietovės nepertoliau- 
sia yra ir Salė, kur jau nuo senai 
veikia ALB-nės seniūnija.

Nesenai šių apylinkių lietuviai 
buvo susivažiavę iškylon prie Lat
robe upės, kur maloniai ir kultū
ringai praleido keletą valandų lie
tuviškoj nuotaikoj.

Gi š.m. gegužės 27 d. Moe Fut
bolo Pavilijone buvo sušauktas 
Latrobe Valey gyvenančių lietuvių 
susirinkimas ir suruoštas pobūvis, 
šio sumanymo iniciatoriais rei
kia laikyti p.p. K. Kuncą — Kun
cevičių, V. Bučį, Baleišą ir A. 
šabrinską.

Net ir rengėjai nustebo, kai į šį 
susirinkimą — pobūvį susivažiavo 
arti šimtinės lietuvių. Po trumpo 
A. Kuncos atidarymo žodžio, po
etas Juozas Mikštas paskaitė iš 
savo kūrybos.

Pobūvyje dalyvavo bemaž vi
sa Salės seniūnija su jos pirminin
ku p. Drungyla priešakyje.

Panašūs pobūviai, kuriuose pasi
šokama, pasikalbama ir padainuo
jama, yra tikrai vertingi plačiai 
išsimėčiusiems tautiečiams. Kilo 
sumanymas dažniau sueiti ir pa
bendrauti. Teko nugirsti, kad ruo
šiamasi sudaryti balsingųjų dai- 
norių kvartetą,'kuris ateityje paį
vairins panašius subuvimus.

M.X.

STUDENTŲ TRADICINIS 
BALIUS

Š.m. gegužio 28 d. jaukioje Lie
tuvių Namų salėje ALSS Adelai
dės skyriaus valdyba suruošė ypa
tingai pasisekusį studentų tradici
nį balių. Salė buvo skoningai ir 
savotiškai dekoruota stud. arch. 
Ant. Lapšio. Publiką daugiausia 
sudarė akademikai ir vietos _ stu
dentai. Tradiciniams pabaltiečių 
santykiams palaikyti, specialiai 
pakviesti, dalyvavo 8 latvių ir 8 es
tų studentai. Svečiai buvo vaiši
nami-karštu vynu be mokesčio. 
Gautas pelnas bus sunaudotas gra
žiems tikslams: remti siekiančius 
augštąjį mokslą. Šauniu orkestru, 
ir studentų maloniu priėmimu 
publika buvo labai patenkinta. 
Energingajai studentų valdybai 
priklauso padėka už veiklumą.

Šiais metais Adelaidėje studi
juoja per 40 liet, studentų, jų 
skaičiuje 2, atvykę iš Melburno.

SYDNEJUS
PAMALDOS

Birželio 19 d. pamaldos Banks- 
towne St. Brendan’s bažn. 10 vai. 
45 min. ir pamaldas Camperdowne 
12 vai. atlaikys svečias kun. Tėvas 
Paltanavičius, nes būsiu išvykęs į 
Geelongą (kun. dr. P. Bašinsko 
kunigystės jubilėjų).

Prieš pamaldas Camperdowne 
kun. svečias klausys išpažinčių.

Birželio 19 d. 2 vai. 30 min. po 
pietų Dievo Kūno procesija Manly 
Kun. Seminarijoj, bet šiais me
tais organizuotai nedalyvausime. 
Galite vykti pavieniai.

Birželio 26 d. pamaldos Went- 
worthville lietuviams Karmelitų 
bažn. 10 vai. 45 min. Išpažintys 
nuo 10 vai. 30 min.

Birželio 26 d. Wollongong lietu
viams pamaldos W. Katedroj 5 
vai. po pietų.

Liepos 3 d. pamaldos Bankstow- 
ne St. Brendan’s bažn. 10 vai.

JAUNŲJŲ VISUOMENININKŲ 
VESTUVĖS

Dažnai girdime, kad tas ar to
ji veda ar išteka. Nėra malonu, 
kai lietuvaitė išteka už svetimtau
čio ar lietuvis veda kitatautę.

Šiuo kartu Sydnėjaus lietuviš
koji visuomenė išgyveno vestuves, 
kuriose susijungė bendram gyveni
mui ne tik diį jauni mūsų tautie
čiai, bet ir visuomenininkai.

P. Nijolė Mauragytė, žinoma 
Sydnėjaus liet, skautų veikėja ir 
ilgametė draugininke, ištekėjo 
už Kastyčio Stašionio, dabartinio 
Bankstowno apyl. valdybos nario.

Sutuokė juos š.m. birželio 4 d. 
St. Felix bažnyčioje Bankstowne 
Sydnėjaus liet, kapelionas kun. 
P. Butkus, dalyvaujant skaitlin
gam būriui tautiečių.

Vestuvių pokylyje Dainavos sa
lėje Bankstowne dalyvavo gerokai 
per šimtą svečių. Buvo pasakyta 
jautrių kalbų? linkint jaunave
džiams gyvenimo laimės ir lietu
viškosios veiklos tesėjimo ateityje.

M.P.I

“ŠVIESOS” PARENGIMAS
š.m. birželio 18 d. Centriniuose 

Sydn. Lietuvių Namuose Redferne 
rengiamas Sambūrio “Šviesa” 
viešas diskusinis vakaras.

Diskusijų tema yra. pritaikyta 
birželio mėnesio įvykiams. Tema: 
“Pavergtųjų tautų likimas: ato
minis karas, komunizmas ar demo
kratija.”

Kalbėtojai: V. Šliogeris (sen.) 
P. Protas ir D. Kairaitis.

Vakaro pradžia 7.30 vai. vak., 
t.y. puse valandos vėliau, nei pa
prastai, todėl kad neįvyktų susi
kryžiavimo su pabaltiečių rengia
mu birželio mėnesio įvykių minė
jimu.

Kviečiame visuomenę dalyvauti.
Valdyba
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Pajieškojimas
★ Jurgio Vaikelio jieško motina 

iš Lietuvos. Jis pats arba žinan
tieji jo gyvenamą vietą praneša 
“Mūsų Pastogės” redakcijai.
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 DABAR GAUNAMI IR AUSTRALIJOJ. •(
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Be kitų įvairiausių vietinių ir užsieninių gėrimų pas M. Petronį ¥ 
152 Liverpool Rd., Enfield, Sydney, tel. UJ 5727, jūs gausite 

ir Stock gaminius. X

ĮDOMI PASKAITA SU 
DISKUSIJOMIS

Gegužio 28 d. 7 v.v. Centriniuo
se Sydnėjaus Lietuvių Namuose 
Redferne V. Šliogeris ir L. Kar
velis skaitė paskaitą: “Ar reikė
jo mūsų kariuomenei ginklu pasi
priešinti prieš Lietuvos okupantą 
1939 metais, kai buvo įkurtos bol
ševikų bazės”.

Klausytojų buvo susirinkę apie 
50. Jų tarpe — A.L.B. Kr. Val
dybos p-kas inž. Jonaitis, įvairių 
liet, organizacijų nariai, buv. ka
rininkai, teisininkai, menininkai 
ir kt. Susirinkimą pradėjo L.V. 
S-gos “Ramovė” skyraus p-kas J. 
Kapočius, pakviesdamas prelegen
tus prie prezidiumo stalo.

Pirmas kalbėjo V. Šliogeris. Jis, 
kaip karo dalykų žinovas, vaizdžiai 
apibūdino mūsų kariuomenės pa
jėgas, padarydamas palyginimus 
su priešų pajėgomis. Jis tarė, kad 
nors mūsų pajėgos ir buvusios silp
nesnės už priešų, tačiau vistiek 
Lietuvos Vyriausybė neturėjusi 
geruoju duoti sutikimo įkurti ka
rines bazes ir tam, girdi, privalė
jome pasipriešinti ginklu. Jo nuo
mone, jeigu šiuo atveju mes karą 
ir būtume pralaimėję, bet žmonių 
gyvybių tikrai nebūtume nustoję 
daugiau, kiek okupantas sunaiki
no, laisvai užėmęs kraštą, o ka
riaudami būtume laimėję tai, kad 
Lietuva nebūtų buvusi išbraukta 
iš pasaulio valstybių sąrašo.

Jeigu suomiai, tik vienu milijo
nu būdami skaitlingesni, nei mes, 
— palygino prelegentas — karia
vo ir laimėjo, tai ir mes galėjome 
tai padaryti. Prisiminkime 1919 
metus, — Šliogeris tęsė toliau, — 
juk ir tada mūsų savanoriai stojo 
kariauti vienas prieš šimtą ir lai
mėjo, o tai dabar, 20 metų išgy
venę nepriklausomai ir turėdami 
daug patyrimo, mes tikriausiai ne
būtume pralaimėję, ir šiandien 
Lietuva turėtų valstybės vardą.

Susirinkusieji visi be išimties 
smarkiai plojo paskaitininkui.

Antruoju kalbėjo prityręs teisi
ninkas ir aktyvus visuomeninin
kas L. Karvelis. Jis su pasigerė
jimu pasidžiaugė Šliogerio išve
džiojimu ir įsitikinimu, kad men
kutė ir silpnai ginkluota Lietuvos 
kariuomenė būtų nugalėjusi mili
joninę, iki dantų geriausiais gin
klais apkaustytą, raudonąją ar
miją.

Tačiau jis esąs kitos nuomonės 
ir abejojąs, ar taip būtų galėję 
įvykti. Jis manąs, kad jeigu mes 
būtume įstoję į karą prieš bolše
vikus, tai būtų įvykę tiktai be
prasmiškas Lietuvos gyventojų 
sunaikinimas, nes mes patys bu
vome persilpni, o tokių galingų 
draugų, kurie būtų mus apgynę, 
irgi neturėjome; tokiu būdu mums 
ir likusi tik viena išeitis — sutikti 
su padiktuotomis sąlygomis. Šitą 
klausimą labai atsargiai ir rūpes
tingai svarsčiusi ir Lietuvos vy
riausybė, ir generalinis štabas, ir 
žymiausi mūsų teisininkai bei po
litikai, ir visi, nors ir su didele 
širdgėla, nusprendę, kad ultima
tumą reikia priimti, koks jis yra 
patiektas, o pasipriešinti jau ne
buvę jokios galimybės.

Savo žodžius Karvelis parėmė, 
išryškindamas daug vyriausybės 
vyrų ir aukštų karininkų argu
mentų ir plačiai pacitavęs buv. ka
riuomenės vado generolo Raštikio 
motyvuotą mūsų pajėgų įvertini
mą.

L. Karvelio išvedžiojimai buvo 
sutikti nuoširdžiu plojimu.

Susirinkusieji atydžiai išklausė 
paskaitą. Visa jų eilė dalyvavo dis
kusijose, pateikdami gana rimtų 
ir įdomių paklausimų, į kuriuos 
atsakinėjo abu paskaitininkai.

Pabaigoje daugelis dalyvių pa
reiškė pageidavimą, kad ir dau
giau panašių paskaitų būtų su
ruošta ateityje.

J.K.
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JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 
MERUOSI “MŪSŲ PASTOGĖS”, 
NETOLIMOJE ATEITYJE IS 
TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI
KAS.
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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- 
čai. Neišdildomai prieš mūsų akis 
stovi Rainių miškelio, Pravėhiškių 
ir kitų bolševikinių ankavedistų 
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, pasirinkda
mi tremtinių — emigrantų kelią.

Pagrindinė mūsų tautos dalis, 
likusi krašte, yra priversta tylė
ti, slegiama okupacijos vergijos, 
kita 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 (visai 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.

Lietuvių Atstovai Baltų
Komitete

Jau ruošiamės visi ir iš visur
Į

“MŪSŲ PASTOGĖS“

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

GRACE BROS, salėse, 
netoli Sydnėjaus centrinės stoties =

rr r r rrr r rr r r r rrr rr rr r rrr rrrrrrrr rr rrrrr r rrrrrr r r rr r rrrrrrrr,,,,

'! Gerbiamą kapelioną kun. dr. P. BAČINSKĄ,

! švenčiantį sidabrinį kunigystė* jubilėjų,

J; nuoširdžiai sveikina ir linki sveikatos ir visokeriopos laimės

Hobarto lietuviai

Lietuvių kat. kapelioną

Kun. dr. P. BAČINSKĄ

25 metų kunigystės jubilėjaus proga sveikina
Salė* Seniūnijos lietuviai

Šatrijos Vietininkijos Dvasios Vadovą

kun. dr. P. KAČINSKĄ,

kuris visuomet skautus dvasiniai sustiprino ir aptarnavo, 
jam 25-kių metų kunigystės sidabrinį jubilėjų švenčiant, 

sveikina ir linki visada būti skautiškose dienose,

"Šatrijo*” Vietininkija

ATKIRTIS 
SOVIETAMS

Po Amerikos senatorių pasisa
kymo dėl Sovietijos vadovų gra
sinimo raketomis, pagaliau atsilie
pė oficialiai ir prez. Eisenhove- 
ris. Gausiam respublikonų parti
jos pobūvyje Eisenhoveris apkal
tino Chruščiovą, kaip Viršūnių 
Konferencijos išardytoją, primėtė 
jam kaltę, kad savo “blogos nuo
laikos” elgesiu jis norįs įnešti ne
darnų santykiavimą diplomatijos 
bendraviman ir ištarė šiuos kietus 
žodžius:

“Nėra pasauly tautos, kuri iš
drįstų atakuoti Ameriką!”

Toliau savo kolegoms prez. Ei
senhoveris aiškino, kad Amerika 
esanti ir turinti būti galinga mo
kslo, ekonominiu ir kariniu požiū
riu. Kitos gi laisvojo pasaulio val
stybės turinčios suglausdinti savo 
eiles ir tampriai bendradarbiauti 
su Jungt. Amerikos valstybėmis, 
kad nebotų grasinimų ir išsau
gotų Vakarų kultūrą. Puolėjai ir 
grasytojai esą užsidarę geležine 
užtvara, tačiau Amerika našiai 
prasiskverbianti ir už jos. šiame 
sakinyje politiniai stebėtojai su
pratę, kad prez. Eisenhoveris pa
teisinęs aukštojo pilotažo lėktuvų 
siuntimą į Sovietijos erdves.

JAV-bių užs. reik. min. Herter 
taip pat pasmerkė Chruščiovo ne
susivaldymą ir jo nepagrįstą as
meninį prez. Eisenhoverio užgau
liojimą.

“New York Times” korespon
dentas Harrison Salisbury mano, 
kad šiuo metu Sov. Rusijoj verda 
užkulisinė kova dėl valdžios. 
Chruščiovo pozicijos nesančios iš 
stipriųjų. Stalinistas Michail Sus
lovas pretenduojąs į neurasteniko 
Chruščiovo sostą. Netolima ateitis 
išryškinsianti tos kovos pasekmes. 

re*#****#*##*##**r***##****r«*«*

Noriu perleisti LIETUVIŲ EN
CIKLOPEDIJOS PRENUMERA
TĄ. Turiu jau 18 tomų. Dėl kai
no* suiitarsime telefonu: 54-8200. 
Skambinti kiekvieną vakarą po 
6 vai.

Geelongo Lietuvių Kapelioną ir Savaitgalio Mokyklos Mokytoją 
kun. dr. P. BAČINSKĄ, 

švenčiantį kunigystės sidabrinį jubilėjų, 
sveikina

Savaitgalio Mokykla ir Tėvų Komitetą*

Ar Jūsų televizijos aparatas dažnai genda?
Jeigu taip, tai geriausiai Jr sąžiningiausiai Jums pataisys $• 

į T. V. SERVICE LABORATORY |
42 DUNLOP STR., EPPING, N.S.W.

Tel.: WM 4085
:§ Mes taisome visus T.V. aparatus, nežiūrint kur jie yra ap- ■$
•:•: drausti, nes bendradarbiaujame su visomis draudimo įstaigomis. :J:

KREIPKITĖS — IR BOSITE PILNAI PATENKINTI!
$: Kalbame lietuviškai.
■••• ............ V»

NUOSAVUS NAMUS,

įmokėjus mažą depozitą, Į [ 
GREITAI, TVARKINGAI II

IR GRAŽIAI ;;
PASTATO JUMS i!

M. LUCAS & CO.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. J!

107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W.
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS. 

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
Tol.: YL 7222 darbo laiku. Po darbo — WJ 2272.
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