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PAVERGTOS 
LIETUVOS

METAI
Pernai ir užpernai metus bu

vome pašventę mūsų kūrybi
nėms pergalėms: turėti tokius 
poetus, kaip Maironį arba Kris
tijoną Donelaitį, yra tautai visai 
pagrįstas pasididžiavimas. Tad 
nenuostabu, kad tie sukaktuvi
niai metai buvo leidžiami trium- 
jalinėj nuotaikoj.

Šie metai yra neįvardinti, vis 
tik jie primena mums skaudžius 
mūsų tautos praeities įvykius, 
ties kuriais reikėtų daugiau sus
toti, apsidūmoti, gal net perri
kiuoti mūsų ėjimus politiniame 
gyvenime ir tautos ateities var
dan pasitempti kiek daugiau as
meniškai.

Visi gerai atsimename, kaip 
prieš 25 metus birželio vidury 
Sov. Rusijos armija persirito 
kaip tvanas per Lietuvos sienas 
ir raudona banga užliejo visą 
kraštą, sugriovė mūsų valstybinį 
gyvenimą, išdraskė mūsų kultū
rinę kūrybą, sužlugdė mūsų eko
nomines pastangas. Tegu po 
metų rusiškasis tvanas karo su 
vokiečiais pasėkoje ketveriems 
metams ir buvo atslūgęs, bet 
Lietuva vistiek savo nepriklau
somybės neatgavo, o vokiečiams 
kapituliavus sugrįžę pirmieji 
okupantai Lietuvą iš naujo dar 
labiau prispaudė ir taip prislėg
tą tebelaiko iki šiai dienai.

25-ri metai — ketvirtis šimt
mečio — palyginus su žmogaus 
amžiumi yra gana ilgas laiko 
tarpas. Tas taip pat atsiliepia ir 
tautoje, kuri savo amžių skaito 
šimtmečiais ir tūkstančiais me
tų. Dvidešimt penkeri metai ne 
tik priespaudos, bet ir teroro, 
neatlyžtamos propagandos 
griaunant tai, kas buvo tautos 
sukurta ir skiepinant okupanto 
nežmonišką ideologiją. Per tą 
ketvirtį šimtmečio tokiose sąly
gose tauta paliko skaudžiai su
žalota: sužalota nelygioje kovo
je, sužalota deportacijomis, kali
nimais ir genocidu, dar skau
džiau sužalota tautos jaunoji 
karta, kuri neturėdama huma
niško auklėjimo buvo auginama 
Ir maitinama iškreipta ideologi
ja.

Po dvidešimt penkerių tokio 
brutalaus gyvenimo sąlygų Lie
tuvoje mes gedime suvesti balan
są: trečdalis tautos deportacijo
mis ir žudymais sunaikinta, o 
jų vietoje užpildyta kolonistais 
rusais. Apie nuostolius kultūri
nėje, ekonominėje ir moralinėje 
srityse net ir neįmanoma kalbė
ti, nes tai materialinėmis gėry
bėmis neapskaičiuojama.

Gyvendami Vakaruose ir bū
dami saugūs ir sotūs mes šitos 
visos skriaudos ne tik nejaučia
me tiesioginiai, bet jau imame 
ir primiršti daugiau galvodami 
apie savo patogumus, negu apie 
tautinius reikalus.

šios lietuvių tautai sukakties 
proga tektų pervertinti visus 
mūsų ėjimus ir dar kartą pri
minti kiekvienam, kad mūsų 
patogus įsikūrimas svetur visiš
kai nepateisina mūsų pasitrauki
mo iš pavergto krašto, o mums 
reikia daug ir kietai dirbti, kad 
tų darbų rezultatus pajustų tiek 
pavergti broliai, tiek ir pats pa
vergėjas, kad savo užsispyrimu 
pasiektume ir tokias tribūnas, 
iš kurių balsai sujudintų visų 
sąžines.

šie metai nors ir neoficialiai 
turėtų būti pavergtos lietuvių 
tautos sukaktuviniais metais, šią

VI. Radzevičius

VELYKINIS TAIKOS BALANDIS
(JAV SUTINKA TARTIS VIE TNAME BE JOKIŲ SĄLYGŲ)

— Dabartinė karta pasaulyje 
turi pasirinkti: naikinti ar sta
tyti, žudyti ar gelbėti, neapkęs
ti ar suprasti. — Tai JAV pre
zidento L.B. Johnson priešvely- 
kiniai žodžiai iš jo kalbos, ka
lioje Amerika pasiūlė naują, jo
kiom sąlygom nesuvaržytą, pa
sitarimų kryptį baigti brutalius 
karo veiksmus Indokinijoj 
(Vietname). Vietoje dabartinio 
naikinimo prezidentas Johnson 
pažadėjo suteikti atsilikusiems 
Indokinijos kraštams didelę 
medžiaginę paramą, kad jie ga
lėtų kooperatyviniu būdu grei
čiau atsistoti ant kojų.

Atsakydamas" ankstyvesnio 
reikalavimo, kad prieš betkokius 
pasitarimus Vietname būtų sus
tabdyti teroristiniai komunistų 
veiksmai, prezidentas atidarė 
duris taikiam sprendimui, ta
čiau esmėje jis tenkino ne ko
munistų, bet savo draugų pakar
totinius reikalavimus išeiti su 
pozityviais pasiūlymais. Patys 
komunistai Kinijos ir Sovietų

N.S.W.

J. B. Renshaw 
darbo partijos kandidatas į prem
jerus, dabartinis premjeras.

Gegužės pirmą dieną visoje 
N.S.W. Valstijoje įvyks generali
niai rinkimai į krašto parlamen
tą. Pereitą savaitę jau prasidėjo 
besivaržančių partijų rinkiminė 
kampanija. Partijų vadai per 
spaudą, radiją ir televiziją pas; 
kelbė savo programas, šiuose rin
kimuose tiek darbo, tiek ir libe
ralų — krašto partijos daug dė
mesio kreipia į ateivius. Dabar
tinis N.S.W. premjeras Mr. Ren
shaw balandžio 13 d. net turėjo 
specialią spaudos konferenciją su 

sukakį turėtų paminėti tiek visi 
išeivijos lietuviai bendromis jė
gomis, tiek ir pavienės, net ir 
mažiausios kolonijos, ir kad tie 
minėjimai ne vien pasiliktų už
darame lietuvių ratelyje, bet bū
tų ištisus metus galingai skam
bąs balsas, nes, anto Dr. J. Gir
niaus, kol yra pasaulyje paverg
tųjų, tol negali būti tikrosios tai
kos. Šie minėjimai ir visa 25-rių 
metų tautos skriauda tebūna 
mūsų visų išeivių bendras jun
giklis, skatinąs stoti vienybėn 
kovoje už pavergtos tautos tei
ses. Tautos išlaisvinimas negali 
būti bendruomenės ar atskirų 
organizacijų monopolis, bet visų 
išeivijoje sąmoningų lietuvių tie
sioginis uždavinys.

(v. k.)

Rusijos lūpomis stato Amerikai 
daug didesnius reikalavimus, 
būtent, visiškai pasitraukti iš 
Pietų Vietnamo. Prezidentas į 
tuos reikalavimus atsakė šitaip; 
“Mes nesitrauksime nei laisvai, 
nei bereikšmės sutarties prie
dangoje. Mes nebūsime nugalėti 
ir mes nepavargsime”.

Nubraukus savo reikalavimus, 
Amerika turi pagrindo laukti, 
kad jų atsisakys ir komunistai. 
Tačiau ligšiolinė Maskvos ir 
Pekino reakcija yra negatyvi. 
Pasiūlymus jie vadina klastin
gais ir banditiškais. Jie esą pa
grįsti viliojimais, grasinimais ir 
melais. Esą, iš Amerikos lau
kiama pozityvių veiksmų, bet 
ne tuščių žodžių. Visai priešinga 
yra vakariečių reakcija. Pasiūly
mai laikomi pozityviais ir rea
liais, nors pačios Amerikos 
kraštutinėse opozicijos grupėse 
girdėtis balsų, kad prezidentas 
Johnson norįs vėl pirktis drau
gų už dolerius.

Būdinga, kad pasiliko nepa

RINKIMAI
ateivių laikraščių redaktoriais, 
kur buvo siekta ateivių palanku
mo ateinančiuose rinkimuose. Pa
našią konferenciją su ateivių 
bendruomenių atstovais turėjo h 
liberalų partija.

Šiuose rinkimuose kandidatais į 
busimuosius N.S.W. premjerus 
yra dabartinis premjeras ir dar
bo partijos Mr. Renshaw ir iš li
beralų partijos dabartinis steito 
parlamente opozicijos vadas Mr. 
R. W. Askin.

N.S.W. yra darbo partijos tvir
tovė Australijoje. Galimas daik
tas, kad ir šiuose rinkimuose dar
bo partija šiame krašte išeis lai
mėtoja, nors gali būti ir staigme
nų, ypač kad po tokio ilgo nusis- 
tovėjimo valdžios institucijose 
įsigalėjo biurokratizmas ir nesis
kaitymai su duotais rinkimuose 
gyventojams pažadais. Ateivių, 
ypač tų, kurių gimtieji kraštai 
šiandie yra už geležinės uždan
gos, akyse darbo partija nėra pa
traukli vien tik dėl jos glaudžių 
ryšių su komunistų partija. Dau
gumas, jei ne visi tokie ateiviai, 
jau yra šio krašto piliečiai, tad 
jų svoris ir simpatijos būsimuo
se rinkimuose turės didelės reikš
mės, ir dėl to abi varžovės steng
sis ateivių palankumą sau užsi
tikrinti.

R. W. Askin, 
liberalų partijos kandidatas į 
premjerus, dabartini* opozicijos 
vada*.

kitęs jėgos demonstravimo prin
cipas. Nors prezidentas pažadė
jo, laukdamas atsakymo, kon
flikto negilintij tačiau karo 
veiksmai Vietname vyksta tuo 
pačiu intensyvumu. Šiaurės Viet 
namo bombardavimai tęsiami 
toliau, o į Pietų Vietnamą siun
čiami nauji kariuomenės dali
niai ir nauji modernių lėktuvų 
eskadronai, nes ir komunistai 
pakėlė į orą savo lėktuvus.

Pradėjusios ginti Pietų Viet
namą nuo Šiaurės Vietname su 
organizuotų komunistų, Jungti
nės Amerikos Valstybės ryžosi 
efektyviai pasipriešinti susiste
mintiems ir suplanuotiems ko
munistų užsimojimams užvaldy
ti pasaulį gabalėlis po gabalėlio. 
Šiuo metu nuo Pietų Vietnamo 
likimo priklauso visos Indokini
jos, Malajų ir Indonezijos liki
mas. Čia gali būti atitolintas ar
ba priartintas betarpinis pavojus 
visai Indijai.

Laimėję Vietname, komunis
tai užsitikrintų laisvus kelius už
grobti kitus to pusiasalio kraš
tus. Pirmiausia kristų jau beveik 
sukomunistėjusi Laos valstybė. 
Ją tuoj pasektų Siamas (Thai
land), kuriam Kinija jau dabar 
yra paruošusi tūkstančius “par
tizanų’ ’ir sudariusi egzilinę Sia
mo vyriausybę. Po to sektų ir 
Burma, kurioje sąlygos iš užsie
nio palaikomam komunizmui 
labai palankios ir kurios 1000 
mylių sienos su Kinija negali 
būti kontroliuojamos. Iš Viet
namo ir Siamo Pekinas galėtų 
sausuma pasiekti ir Cambodia.

Pietų Vietname būtų palaido
ti ir paskutiniai likučiai to tra
paus pasitikėjimo, kuriuo ligšiol 
dar gali remtis tiek Jungtinės 
Amerikos Valstybės atskirai, 
tiek visas Vakarų pasaulis ben
drai. Iš Vakarų pasaulio pagel- 
bos jau nelauktu nė vienas kraš
tas, kuriam betarpiškai imtų 
grėsti atviras ar užmaskuotas 
komunistinis pavojus. ‘'Didysis 
Azijos brolis” — Kinijos dikta
torius Mao-Ce-tung kaip tik ši
to ir laukia.

Pietų Vietname JA Valstybės 
faktiškai kovoja prieš Kiniją ir 
priešinasi jos planams. Tarp jos 
ir Amerikos yra tik tas skirtu
mas, kad Kinija kovoja sveti-

GAMTOS NELAIMĖ 
AMERIKOJE

Pereitą savaitę per Ameriką 
persirito baisi audra, kurios pa
sėkoje yra šimtai žuvusių^ir tūks
tančiai sužeistų. Medžiaginiai 
nuostoliai milžiniški. Audra pa
lietė šešias valstybes.

— ★ —
Indijoje religinių apeigų metu 

Sarju upėje paskendo apie 70 
žmonių. Nelaimė įvyko sugriu
vus pontoniniam tiltui.

— ★ —
Berlyne komunistai pravėrė 

sieną, kad vakarų berlyniečiai 
Velykų proga galėtų pasimatyti 
su savo giminėmis už geležinės 
uždangos, šiuo leidimu pasinau
dojo virš milijono žmonių.

— ★ —-
Aną savaitgalį buvęs Amerikos 

viceprezidentas R. Nixon lankėsi

JAUNIMO KONGRESO REIKALU
ATSIŠAUKIMAS

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Komitetas, susirinkęs 
pirmojo posėdžio 1965 kovo 27 dieną Jaunimo Centre, Chica- 
goje, JAV, apsvarstęs 1966 Jaunimo Metų prasmę ir Kongreso 
tikslus bei uždavinius, pradėdamas savo darbą kreipiasi:

į laisvojo pasaulio lietuvių jaunimą, kviesdamas jį savo jau
natvės idealizmu bei entuziazmu tiesti kelius tarpusavio bendra
vimui bei bendradarbiavimui plėsti, išeivijos lietuvių tautinei gy
vybei ugdyti ir Lietuvos laisvės kovai laimėti,

į laisvojo pasaulio lietuvių bendruomenes, organizacijas, 
spaudą ir radijo valandėles, prašydamas jaunimui dėmesio, jo 
siekimų supratimo ir visokeriopos paramos.

POSĖDŽIO DALYVIAI:
Komiteto Prezidiumas: pirmi

ninkas A. Zaparackas (Lietuvių 
Studentų Sąjungos JAV pirm., 
PLB atstovas), vicepirmininkai 
G. Gedvilą (Santaros — Šviesos 
Fed. atstovas), V. Kleiza (JAV 
LB Centro Valdybos narys, 
PLB atstovas), G. Musteikytė 
(LSS Skaučių Seserijos atstovė), 
R. Staniūnas (LST Korp! Neo 
— Lithuania atstovas),

Nariai: V. Kamantas (PLB 
atstovas), R. Kviklytė (Lietuvių 
Studentų Sąjungos JAV atsto
vė), G. Rinkūnaitė (PLB ir Ka

rnomis rankomis ir savo liežu
viu. Amerikai gi tenka eikvoti 
ne tik savo karines medžiagas, 
bet ir savo žmones. Kinija turi 
laiko ir turi kantrybės. Tas ka 
ras jos nesilpnina. Kai kuriais 
atvejais jis ją stiprina. Kinijos 
diktatoriaus Mao-CE-tung nie
kas nepuola, tuo tarpu Ameri
kos vyrausybė spaudžiama iš 
įvairiausių pusių.

Rašant šias eilutes dar nebu
vo žinoma, kaip į pasitarimų pa
siūlymus atsakys šiaurės Viet
namo valdovas Ho-Chi-Minh. Iš 
jo sostinės Hanoi buvo tik san
tūriai kreiptasi į UNO, kad 
amerikiečiai pasitrauktų iš Viet
namo. Tai gali būti preliudas į 
susitikimus Jungtinių Tautų ko
ridoriuose.

Griežtais policiniais metodais 
šiaurės Vietnamą valdąs Ho- 
Chi-Minh, 75 metų amžiaus se
nis, yra tyliausias pasauly dik
tatorius. Pačiam Hanoi mažai 
kas žino, ką jis' galvoja ir pla
nuoja.

Ho-Chi-Minh nelabai pasitiki 
savo draugais komunistais, ku
rie jį daugeliu atvejų yra apvy
lė. Savo audringoje jaunystėje 
jis buvo Maskvos arentas ir ko
munistų vadas Indokinijoj, kain 

(Nukelta į psl 2) 

įvykiai
Maskvoje, bet veltui buvo jo pas
tangos pasimatyti su buvusiu 
premjeru Kruščiovu.

EGZILINĖS SPAUDOS 
PARODA HAMBURGE

Laisvųjų Žurnalistų Sąjunga 
nutarė š. m. gegužės mėn. Ham
burge surengti didelį pasisekimą 
kituose miestuose turėjusią egzili- 
nės spaudos parodą. Joje bus iš
statyta ir lietuvių spauda — laik
raščiai, žurnalai bei vienkartiniai 
leidiniai ir kai kurios knygos.

(E)

Tarp Indijos ir Pakistano prasi
dėjo derybos iš naujo dėl nuolati
nių pasienio nesusipratimų, šia
me pasienyje indų ir pakistaniečių 
stambesni kariniai daliniai nuolat 
susiduria ir neapseinama be aukų.

nados LB atstovė), K. Saba
liauskaitė (š. Amerikos Liet. Fi
zinio Auklėjimo ir Sporto Są
jungos atstovė), V. šiaulys 
(Stud. Ateitininkų Sąjungos at
stovas), A. Šileika (Toronto 
Liet. Studentų atstovas), kun. 
K. Trimakas SJ (PLB atstovas), 
V. Vijeikis (LSS Skautų Broli
jos atstovas), E. Vilkas (LSS 
Akademinio Skautų - Sąjūdžio 
atstovas),

Svečiai: St. Barzdukas (PLB 
Valdybos vykd. vicepirm.), B. 
Nainys (JAV LB Chicagos apg- 
pirm.).

Sveikinimas M.P. 
skaitytojams

Svečias iš Amerikos misijonie- 
rius Tėvas J. Borevičius, kuris 
jau antras mėnuo darbuojasi 
Australijos lietuvių tarpe, Mūsų 
Pastogei prisiuntė tokį nuoširdų 
pasveikinimą:

MIELI AUSTRALIJOS 
LIETUVIAI,

KRISTAUS PRISIKĖLIMO VE
LYKŲ ŠVENČIŲ PROGA VISU 
NUOŠIRDUMU LINKIU JUMS 
DŽIAUGSMINGO ALELIUJA IR 
ŠVIESIU LAISVĖS VILČIŲ GOL
GOTOS KANČIĄ KENČIAN
ČIAI PAVERGTAI MŪSŲ TĖ
VYNEI LIETUVAI. KIEKVIE
NĄ KANČIĄ SEKA GARBIN
GASIS PRISIKĖLIMAS.

Kristaus ir tėvynės ilgesy
Jūsų Tėvas Jonas Borevičius

Apgailestaujame, kad šis svei
kinimas Redakciją tepasiekė jau 
velykinį Mūsų Pastogės numerį 
atspausdinus. Dėkodami Tėv. J. 
Borevičiui su malonumu skelbia
me jį dabar.

Red.

VĖL NORMALUS 
SUSISIEKIMAS
SU BERLYNU

Po 11 dienų trukdymų iš sovie
tų pusės vakariečiams susisiekti 
su vakariniu Berlynu dabar jau 
atšaukti suvaržymai ir susisieki
mas, tiek sausuma, tiek oru vėl 
senose vėžėse. Susisiekimo truk
dymai buvo įvesti dėl vykusių ka
riuomenės manievrų.

— ★ —
Kovo 27 d.d. Talline (Estijo

je) vyko filmų ir televizijos festi
valis. Šalia pabaltiečių dar daly
vavo Gudijos ir Moldavijos at
stovai. Geriausiai įvertinti estai 
— Didžiojo Gintaro premija.

Egipto diktatorius Nasser šiais 
metais ketina vizituoti Maskvą ir 
matytis su Brežnevu ir Kosyginu, 
kuriuos taip pat žada pakviesti 
vizito į Kairą, — taip skelbia 
Egipto oficiozas.
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DAR KALBOS KLAUSIMU (2)
Anąsyk traukiny sutikau seniai 

nematytą savo pažįstamą ir priė
jęs drąsiai užkalbinau lietuviškai. 
Jis tik susimuistė kėdėje, įtrau
kė galvą ir padavęs ranką paš
nibždom parodė vietą šalia savęs. 
Mane keistas jo elgesys kiek ste
bino, bet džiaugsmas persimesti 
žodžiu su senu bičiuliu nustelbė 
viską, ir aš, daugiau nieko nea
nalizuodamas, ėmiau kalbėti gy
vai, kaip savo kieme. Bet kai man 
kalbant jis pradėjo bailiai dairy
tis ir mane pertraukdamas pus
balsiu tildyti vis įterpdamas ne 
tik žodžius, bet ir ištisus sakinius 
svetima kalba, aš kiek apstulbau 
ir mano entuziazmas sutiktuoju 
bičiuliu kiek atvėso.

Išsikalbėjus paaiškėjo, kad jis 
gėdijasi savos gimtosios kalbos ir 
visomis išgalėmis vengia ja kal
bėti, jeigu girdi svetimieji. Ma
no argumentai gal būt ir sukėlė 
jame abejonių, bet nesugriovė 
jo įsitikinimo kad krašte kalbant 
svetima, ne vietos oficialia kal
ba esąs gėdingas reiškinys.

Aš nežinau, kokiose aplinkybė
se jis tokį menkavertybės komp
leksą įgavo, bet jis, tas komplek
sas, labai dažnai prasikiša pas la
bai dažną tautietį. Žiūrėk, vaikai 
žaidžia su kaimynų vaikais ir mo
tina turi ką nors pasakyti savo 
vaikams. Pasakymas visai nelie
čia kitų vaikų, o tik saviškius, 
bet motina būtinai kalbina sve
tima kalba. Vėliau aiškinamasi, 
kad visai nemandagu kalbėti to
kia kalba, kurios čia pat esantie
ji visi nesupranta. Galimas daik
tas, kad toks argumentas turi 
prasmės, bet tik savo vietoje. Ly
giai juokinga būtų, jeigu kas nors 
superpatriotizmo vardan įvestų 
taisyklę, kad šiuose namuose 
griežtai kalbama tik lietuviškai, 
tada visi kasdieniški reikalai, ku
riuos atliekame su vietos žmo
nėmis, turėtų būti atliekami gat-

SUKAKTYS
JONUI MAKAUSKUI 80 M.
Amerikoje gyvenančiam visuo

menininkui prof. Jonui Makaus
kui balandžio 14 d. suėjo 80 me
tų. Jis gimė 1885 m. Tauragės 
apskr. vidurinius mokslus išėjo 
Vilniuje, o farmaciją baigė Mask
voje. 1918 m. Jis yra vienas iš 
Lietuvos Raud. Kryžiaus organi
zatorių. 1944 m. pasitraukęs į Va
karus jis 1951 m. emigravo į Ame
riką, kur su šeima gyvena Brook- 
lyne.

Į politinį Lietuvos gyvenimą 
jis įsijungė dar 1912 metais ir te
bepriklauso valstiečių liaudininkų 
sąjungai. Jis buvo išrinktas į Stei
giamąjį ir 1 bei II-jį seimus. 
1950-51 m. buvo VLIK’o vykd. 
Tarybos nariu. Jo pastangomis 
išleista ir V. čižiūno knyga “Tau
tinis auklėjimas šeimoje”. Šiuo 
metu jis jaučiasi gana stipriai ir 
tebedirba visuomeninį darbą. 
Amerikos Lietuvių Taryboje ir 
Tautinėje Liet. Sandaroje.

PROF. J. BALČIKONIUI 
80 METŲ

Lietuvoje tebegyvenąs lituanis
tikos veteranas prof. Juozas Bal
čikonis kovo 25 d. sulaukė 80 
metų amžiaus. Daugiau kaip 50 
metų profesorius praleido tyrinė
damas lietuvių kalbą ir beauklė- 
damas jauną lituanistų kartą. Po 
K. Būgos mirties jie perėmė lie
tuvių kalbos žodyno redagavimą, 
kurio išleista iki dabar 6 tomai 
(A-K), šalia kalbinių dalykų jis 
yra išvertęs eilę veikalų, ypač 
pasakų (Anderseno, Hauffo, Bro
lių Grimmų ir kt.).

RUMUNŲ REIKALAVIMAI 
GRINDŽIAMI MARKSU

Prieš 25 metus Sov. Rusija at
plėšė iš Rumunijos dvi dideles pro
vincijas prie Juodosios jūros: Be
sarabiją ir Dobrudžią, maždaug 
45.000 kv. km. su 2 milijonais gy
ventojų. Dabar Rumunija sten
giasi prarastas teritorijas vėl at
gauti netgi remdamasi komunistų 
ideologų Karolio Markso ir Engel
so raštais.

Skelbiama, kad rumunų moksli
ninkai atradę Markso rašytus do
kumentus, liečiančius Rumunijos 
klausimus ir ypač šias rusų už
grobtas provincijas, Amsterdamo 
archyvuose. 

vėje, būtent, niekeno žemėje.
Esmėje klausimas tėra tik toks: 

ar mes turime kiek tautinės sa
vigarbos, ar jos taikydamiesi prie 
kitų net ir be reikalo visai išsi
žadame? Tyčia išsižadėdami sa
vos kalbos mes niekad neišsipirk- 
sime bilieto į kitą bendruomenę, 
nors ir kaip stengsimės jiems pa
taikauti ir prisiderinti. Kiekvie
nas kraštas ir ypač kiekviena nu
sistovėjusi bendruomenė turi sa
vas pažiūras, savus dėsnius ir net 
savas tradicijas atskiru atžvilgiu. 
Tas pats galioja ir australams. 
Čia net ir anglas atvykęs negali 
organiškai tuč tuojau įsijungti į 
vietinę bendruomenę ir kiek lai
ko, jeigu ir ne visam, jaučiasi 
vienišas. Tad ką kalbėti apie ki
tų tautų ateivius! Pagaliau mes 
gyvename dvidešimtame amžiuje,

Amerikoje vis daugiau nukreipiamas moksli
ninkų dėmesys į vandenyno gelmes. Paveiksle ma
tome sukonstruktuotą mechaninę “ranką", galin
čią iigriebti 200 kg. svorio daiktus iš jūros dugno. 
Sėkmingi tyrimai buvo pravesti Pacifike prie 
Guam salos, kur buvo tyrinėtas jūros dugnas 
10.900 metrų gylyje.

NERENKIME -
VENGRŲ LAISVĖS KOVŲ

Prieš keturiasdešimt aštuone
rius metus, Leninas, pradėdamas 
revoliuciją, Rusijos kaimiečiams 
pažadėjo duoti: žemę, duoną ir 
taiką.

Šiandien, nežiūrint plėšikavimų 
užimtuose kraštuose ir gausių pa
žadų, Rusijos kaimietis neturi nei 
žemės, nei maisto, nei taikos. 
Kremliaus vadai šiuo metu bando 
patenkinti žmonių reikalavimus, 
įvesdami taip vadinamą Liberma- 
no sistemą, paremtą vartotojo 
“orientacijos principu.”

Praeitais metais pirmiesiems 
Amerikos laivams pradėjus plauk
ti į Odesą su kviečių kroviniu, A. 
P. korespondentas J. Chamberlai- 
nas New Yorke paklausė Vengri
jos laisvės kovų vado Dr. Bela Fa
bian, kokia jo nuomonė apie Rusi
jos ateitį? B. Fabian atsakė, kad 
komunizmas Rusijoje yra miręs, 
tačiau niekas nedrįsta jam uždėti 
mirties antspaudo. Chruščiovą su
žlugdė Rusijos kaimiečiai savo ty
los sąmokslu. Chruščiovas siekė 
pasidaryti komunistinių masių 
akyse didvyriu. Jis darė viską, 
kad pakeltų kaimiečių gamybos 
lygį. Jis vyko į Ameriką; lowos 
valstijoje jis studijavo ūkinių pro
duktų gaminimą. Sugrįžęs įsakė 
statytį trąšų fabrikus.

Vengrijoje, valgydamas gulia- 
šą, pažadėjo gaminti mažiau gink
lų, o daugiau duoti maisto produk
tų sovietų žmonėms. Jis iš visų 
okupuotų kraštų vežė jaunimą į 
Kazachstano dykumas, kad jie sa
vo darbu ten išaugintų kviečių ba
daujančiam Rusijos proletariatui. 
Bet viskas veltui. Socialistinė eko- 

tautų sąmyšių ir judėjimo šimt
metyje. Juo labiau tokiame kraš
te, kurio politika ir ateitis prik
lauso nuo ateivių — imigrantų. 
Jeigu Australijoje prieš 20 metų 
traukinyje ar gatvėje buvo nuos
tabu išgirsti kitokią, negu ang
lų kalbą, tai šiandie niekas tuo 
nesistebi — šis reiškinys pasidarė 
natūralūs ir kasdieniškas.

Bet gi keisčiausias reiškinys 
yra mūsų pačių beprievartinis 
prisitaikymas prie vietos kolorito. 
Žinoma, jeigu mes būtume iš Af
rikos ir ten turėtus papročius, 
šičia keliančius viešą skandalą, 
bandytume pravesti, tad žinoma, 
tas sukeltų pasipiktinimo ir pa
čioje vietinio krašto visuomenėje 
ir net įsikištų viešosios tvarkos 
saugotojai. Bet gi mes esame eu
ropiečiai, tos pačios kultūrinės 

J. VIZBARAS — SŪDAVAS

PATYS SUGRIUS
VA'DAS APIE KOMUNIZMĄ 

nomijos mašina pasiliko nepajėgi 
aprūpinti žmonių net maistu. Ru
sijos kaimiečių tylos sąmokslas — 
mažinti priverstinę gamybą, liko 
nepalaužtas ir pats Chruščiovas 
buvo pašalintas nuo sosto.

Ne vien tik Sovietijos žemės 
ūkis atsidūręs chaose. Ne geriau 
yra ir pramonės gamyboje. A. P. 
korespondentas Victor Riesel, 
analizuodamas U. S. Senato Vi
daus Saugumo komiteto raportą 
apie Rusijos pramonės būklę, pa
žymi, kad Sovietų S-gos pramonės 
mašina yra tokiame blogame sto
vyje, kad daugiau pusė didžiųjtj 
pramonės kombinatų negali išpil
dyti net pusės nustatytų normų.

Nežiūrint visų ūkinio smukimo 
ženklų, Amerikos biznieriai sten
giasi gelbėti komunizmą. Neper
seniausiai 63 Amerikos didžiosios 
pramonės bendrovių vadovai sve
čiavosi Maskvoje, piršdami Kosy
ginui pagyvinti tarp abiejų kraštų 
prekybą tam ilgalaikes paskolas. 
Viso to akyvaizdoje, ko vertas pre
zidento L. Johnsono pakvietimas 
Kremliaus valdovų atvykti į Ame
riką ir jo noras vykti į Rusiją, 
kiekvienam galvojančiam ameri
kiečiui yra aiškus — gelbėti griū
vantį komunizmą.

Kas šiuo metu yra likę iš komu
nizmo Rusijoje? Vien negyva par
tijos ideologija, slaptoji policija, 
centrinis komitetas ir vergaujan
čios masės. Tačiau vergaujančios 
masės laimėjo tylos pergalę prieš 
Kremliaus biurokratus Brežnevą, 
Kosyginą, Suslovą ir kitus. Be už
sienio paramos, jų pergalė būtų 
jau seniai atsiekta. (Drv.)

pakraipos atžala, mes nieko nega
lime įnešti piktinančio nei savo 
dorais papročiais, nei kalba, Jei
gu mes turime ko nors origina
laus, tai tuo tiktai praturtiname 
šį jauną kraštą ir tas jau ne vie
ną kartą tiek oficialiai, tiek ir 
atskiruose susitikimuose supran
tančių žmonių buvo pabrėžta ir 
užgirta.

Šis kraštas kiekvienam duoda 
pilietybę, jeigu jis atitinka ben
druosius minimalinius reikalavi
mus. Pilietybę priimdamas nesi 
verčiamas išsižadėti nei savo tau
tybės, nei kalbos, nei tikybos, nei 
politinių įsitikinimų. Tad tauty
bės kaip tokios palaikymas savų
jų tarpe nėra nei vietos įstaty
mais smerkiamas, nei kuriuo ki
tu atžvilgiu koks nors gėdingas 
pažymys. Nuo mūsų pačių tiesiog 
priklauso, kiek ilgai šiame kraš
te mes išliksime lietuviais. Šiuo 
atveju kalba nėra koks nors as
mens pažeminimas, bet priešin
gai — pasididžiavimas. Tiesa, 
kalba daugeliu, jeigu ne visais 
atžvilgiais išduoda asmens kilmę 
ir jo kuriai nors tautai priklau
somumą, tačiau kultūringame pa
saulyje neteko girdėti tokio at
vejo, kad priklausomumas kokiai 
nors tautai kam nors būtų įskai
tyta kaip gėda. Priešingai, šian
die daugiau negu bet kada nors 
labiau akcentuojamas tautišku
mas, ir nei tarptautiniuose susiti
kimuose, nei kur kitur nėra ke
liama kurios nors tautos pirmu
mas, kaip tautos (apie valstybes 
čia nekalbama!), o daugiau pa
brėžiamas tautų, kaip lygiaverčių 
vienetų bendradarbiavimas ir 
draugystė. Skirtumas tik toks, 
kad vien tik Sov. Sąjungoje, ku
ri savo propagandoje tautų lygy
bę ir draugystę ypač iškelia, bet 
praktiškai kitų tautų pasireiški
mai tarptautinėj plotmėj perve
dami rusų sąskaitom Net jeigu 
taikantis prie bendrosios ideolo
gijos niekur nėra pasakyta, kad 
Olimpijadoje lietuvis, ar armė
nas, ar ukrainietis Sovietų Są
jungai laimėjo tą ir tą medalį, 
bet viskas eina Sov. Rusijos var
du. Taip yra ir kitokiuose tarp- 
tautiniouse susitikimuose.

Tad grįžtant prie savo lietuvių 
kalbos ir sekant gyvenimiškus 
reiškinius išvadoje gaunasi, kad 
tai, ką kiti sau laiko garbe ir 
pasididžiavimu, išpažindami savo 
tautą ir jai priklausomumą mes 
laikome kažkodėl gėda, už ką kiti 
net ir mūsų broliai okupuotame 
krašte, kraują lieja gelbėdami 
tai, kas turėtų būti išgelbėta, 
mes šito patys niekeno neverčia
mi išsižadame ir net gi didžiuo
jamės atsikratę senais “prieta
rais”.

Atsimenu toje pačioje Mūsų | 
Pastogėje prieš penkiolika meti} 
p. Vilainis paleido šūkį “kad de
vynios kartos lietuviškai kalbė
tų!”. Daugelis ano meto skaity
tojų šį šūkį pasitiko su pašaipa 
sakydami, koks siauras to rašy
tojo žvilgsnis ir siekimas. Po pen
kiolikos metų mes, augindami pir
mą lietuvišką kartą, susirūpinę 
kaip ją išlaikyti lietuviškoje dva
sioje, o ką jau kalbėti apie de
vynias kartas. Anuo metu p. Vi
lainis galvojo tik lietuviškai ir 
net nesitikėjo, kad mūsų visų tik 
po penkiolikos metų nuotaikos 
pasikeis tiek, kad mes net negal
vosime apie devynias kartas, -o 
sustosime su klaustuku prie pir
mosios kartos. Gal būt to ir ne
būtų įvykę, jeigu nebūtų mums 
pastojęs kelio patogus daiktas, 
kaip oportunizmas. Niekeno ne
verčiami mes taikomės patys, kad 
tik labiau įtiktume tiems, kurių 
tarpe mes gyvename. Tačiau iš 
kitos pusės keista, kad mes labai 
greiti smerkti savo brolius oku-

Z I N
LENKIJOJE GRIEŽTINAMA 

LAIŠKŲ CENZŪRA

Naujasis Lenkijos vidaus reika
lų ministras gen. Moczar, pertvar
kydamas saugumo reikalus, žy
miai sugriežtino laiškų cenzūrą. 
Iš Varšuvos gautomis žiniomis nu
matyta mikrofilmais fotografuoti 
laiškus bei atvirutes, gautus iš 
užsienio ar iš Lenkijos siunčiamus 
į Vakarus. Iki šiol toks būdas bu
vo naudotas tik susirašinėjimui 
su užsienyje gyvenančiais asmeni
mis, kurie buvo patekę į specialius 
saugumo įstaigų sąrašus. Laiškų 
cenzūros griežtinimas aiškinamas

MIELI TAUTIEČIAI!
Pasiremdami ilgamečiu patyrimu ir nuolatiniais pre

kybiniais ryšiais su Lietuva, kviečiame, per mus pasiųsti gi
minėms Tėvynėje tai, kas ten naudingiausia ir tikrai reika
linga.

Siūlome šiuos vertingus, labai augštos kokybės dovanų 
siuntinius, ypatingai žemomis kainomis, į kurias jau įskaity
tas sov. muitas ir pasiuntimas (Anglų valiuta).

L K S : 2 vyr. arba mot. elegantiški angliški lietpalčiai; 
7 jardai angliškos vilnonės medžiagos dviems vyr. kostiumams 
ir 8 jardai nepermatomo, sunkaus ir gražaus nailono 2 suk
nelėms tik už £39.10.0

P — 3 : 6 jardai šiltos angliškos vilnonės Ulster medžia
gos dviems paltams ir 3i jardų ekstra geros viln. angį, medžia
gos vyr. kostiumui tik už £25.0.0.

V — 3 : lOį jardų labai tvirtų, gražių, vilnonių angį, me
džiagų trims eilutėms tik už £16.15.0.

N — 4 : 16 jardų nepermatomo sunkaus, labai gražių 
raštų nailono keturioms suknelėms tik už £15.0.0.

Jungiant N — 4 su P — 3 susitaupo trys svarai pasiunti
mo išlaidų, nes, pav., N — 4 ir P — 3 junginys tekainuoja 

£37.0.0 ir V — 3 ir N — 4 junginys £ 28.15.0.
M — 13 : 22 Ibs taukų, sviesto, šokolado, kakavos, ka

vos, arbatos ir t.t. tik už £10.0.0.
GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS PRISTATYMAS 

PER 3 — 4 SAVAITES.
Užsakymus siųskite:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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

Atstoviu Australijoje: K. Stankūnas, 5 Markwell St., 
Bowen Hills, Brisbane, Qnsld. ir St. Rečiuga, 58 Web) 
Street Nth., Mount Gambier, S.A.

Mūsų siuntimus galima užsisakyti ir per visus COSMOS 
skyrius.

pacijos priespaudoje, kurie ne 
tiek iš savęs, bet pirmoj eilėj 
verčiami taikosi prie generalinės 
linijos, tuo tarpu mes patys nei 
sankcionuojami atsisakome to, už 
ką mūsų broliai persekiojami! Ir 
dar mes nešamės pranašesniais 
už tuos, kurie gelbsti tai, kas 
turimose sąlygose nors ir su ri
zika yra įmanoma išgelbėti. Nie
kas nedraudžia kalbėti lietuviš
kai, bet mes šitos progos, kuri 
gali būti kiekvienu atveju atim
ta, neišnaudojame ir net patys 
savo kalbą nustumiame į trečia
eilę vietą, niekas neužgina leis
ti ir skaityti savos lietuvškos 
spaudos, bet mes patys jaučiamės 
tiek išpaikinti, kad mes jos ne
vertiname arba net darome de
monstruojamą malonę dėl akių 
išsirašydami savą spaudą, kai tuo 
tarpu spaudos draudimo laikais 
beraščiai rizikavo savo turtu ir 
gyvybėmis nešiodami ir platinda
mi tą lietuvišką spaudą, niekas 
nepastoja kelio lietuviškai kny
gai, bet idealistų išleistoji knyga 
neprisišaukia skaitytojo, nors 
mūs šeimos didelius pinigus iš
leidžia vietinei knygai, spaudai ir 
komikams, bet mes tai priimame 
kaip kasdienišką reiškinį ir sau 
nedarome jokių priekaištų. Štai 
kur yra mūsų tragedijos pradžia 
ir gal pabaiga: nebūtų nuostabu, 
kai visos tos gėrybės kitų galin
gesnių plėšte būtų išplėšiamos, 
betgi skaudžiausia mums patiems 
(to mes neskaičiuojame), kai 
mes patys, niekeno neverčiami ir 
nepersekiojami viso to atsisako
me ir dar vaidiname patriotus! 
Jeigu mums taip rūpėtų pati lie
tuvybė su visais jos atributais, įs
kaitant ir lietuvių kalbą, tai šian
die nereikėtų gąsdintis, kad mū
sų jaunoji karta nesupranta arba 
sunkiai kalba lietuviškai, kad vis 
•daugiau ir daugiau įeina gyveni- 
man mišrios lietuviškos šeimos, 
kuriose lietuvybė neturi savo tei
sės. Visa tai susumavus gaunasi 
išvada, kad mes išgyvename sun
kią menkavertiškumo jausmo ata
ka ir jai be kovos pasiduodame.

(L.D.)

I O S
tuo, kad, naujųjų pareigūnų nuo
mone, iki šiol ji būdavo atliekama 
paviršutiniškai. (E)

LIETUVIS TVARKO KANADOS 
IMIGRACIJOS REIKALUS 
Į Japoniją Kanada pasiuntė 

lietuvį Vytautą Meilų ištirti, ar 
bus galima Tokijo mieste įsteigti 
biurą, per kurį būtų galima tvar
kyti japonų emigrantų, norinčių 
patekti į Kanadą, reikalus. Jau 
buvo anksčiau skelbta, kad p. Mei
lus prieš porą meti} buvo pakvies
tas į Kanados diplomatinę tarny
bą. V. Meilus yra atvykęs į Kana
dą iš DP stovyklų Vokietijoje.

VELYKINIS...
(.Atkelta iš psl. 1)

prancūzų kolonijoj. Antrojo pa
saulinio karo metu jis suorgani
zavo tautinę koalicijų, žinoma 
Viet Minh vardu. Komunistų 
dominuojamas Viet Minh kovo
jo prieš japonus Indokinijoj ir, 
japonams kritus, buvo paėmęs 
valdžią į savo rankas. Prancū
zams grįžtant valdyti Indokini- 
jos senais kolonijahniais princi
pais, jis siūlė anų laikų pran
cūzų vyriausybei, kurioje buvo 
daug komunistų, palikti Vietna
mą prancūzų imperijoj su tam 
tikra autonomine savivalda. Kai 
prancūzai atsisakė, jis išvijo iš 
Indokinijos prancūzus, nugalė
damas jų kolonijalinę armiją, 
susidėjusią iš 200.000 vyrų.

Be. prancūzų komunistų, jį 
nuvylė ir kinai, ir rusai, kurie 
gynė jo reikalus Ženevoj su
šauktoje konferencijoje išspęsti 
Vietnamo likimą. Ho-Chi Minh 
gavo tik šiaurinę dalį Vietnamo, 
kurioje buvo šiek tiek primi
tyvios pramonės, bet nebuvo 
vietos žemės ūkiui. Viliojantieji 
ryžių laukai pasiliko pietuose.

Per dešimt paskutinių metų 
Siaurės Vietnamo diktatorius vi
są dėmesį kreipė į krašto pra
monės suorganizavimą. O tai 
reikalavo, kad 16 milijonų čia 
gyvenančių žmonių stipriai susi
veržtų savo diržus ir tenkintųsi 
tik maža saujele ryžių. Dabar 
ta pramonė naikinama, pastaty
ti tiltai sprogdinami. Ir tai dėl 
to, kad jis, Pekino ir Maskvos 
patariamas, pradėjo organizuoti 
“sukilimą” Pietų Vietname.

Nėra abejonės, kad amerikie
čių bombardavimai daro tam 
tikros įtakos Siaurės Vietnamo 
valdovui ir rodo jam, kokia jė
ga operuoja Pietų Vietnamo 
draugai. Pekinas ir Maskva, be
sivaržydami dėl įtakos, kol kas 
efektyviai jo neparemia. Atvirai 
šnekant, Ho-Chi-Minh maloniau 
priimtų Maskvos, negu Pekino 
pagelbą. Jis žino, kad Pekinas, 
atidavęs jam Pietų Vietnamą, 
vėliau ir jį pasiimtų į savo glo
bą. O tą globą vietnamiečiai ge
rai patyrė gyvenę Kinijos ver
gijoj ištisą 1000 metų. Tačiau 
Maskva toli. Jos paramą drau
gai kiniečiai nesivaržydami su
laiko Kinijos teritorijoj.

Atrodo, kad ir Amerika savo 
taikos ofenzyvą kreipia netar- 
piškai į Siaurės Vietnamą ir jos 
valdovą. Daroma viskas, kad 
šiauriečiai žinotų, kas jiems siū
loma.

Kaip įvykiai rutuliosis, paro
dys artimiausia ateitis. Tačiau 
aiškų, kad Maskva ir Pekinas 
darys viską neprileisti prie tai
kingo konflikto sprendimo. Ka
ro veiksmų sustabdymas neįeina 
į komunistų planus.

2
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KŪRYBOS KERTELĖ Sukaktuvininkas Fr. J. Skėrys

ŽODŽIAI IS LAUKO

Tu nematei tokio žydėjimo, 
Laukų dainavimo smagaus, 
Neveltui anuomet žadėjome 
Žvaigždės nukarstyt nuo dangaus.

Paukščių šauniam repertuare 
Jauties poetas ir žmogus. 
Broliai vagas taip tiesiai aria, — 
Jie nori vis užverst vargus.

— Klausyk, tu spiauk į tualetus, 
Palik maliariją madų!
Vaizduokis: per laukus gėlėtus
J pačią saulę aš vedu.

Vedu ir pasakyti ryžtuos,
Ko žvaigždės krūpčioja nakčia, — 
Kad laimė niekad nesugrįžta, 
Sugrįžta tik viena kančia.

Tu nematei tokio žaliavimo.
Ir nematysi gal daugiau.
Mes ligi šiol ne ten keliavome 
Vieni tarp žemės ir dangaus.

LIETUVA

Tave papuošt žadėjom, 
Kaip savo tikrą seserį. 
Esi pačioj jaunystėj', 
Ir pačiame, pavasary.

šiandien dainuot norėtųs 
Pačiais gražiausiais rimais. 
Paskendo mano mintys 
Tavo naujuos arimuos.

Gyveną* pavergtoje Lietuvoje 
poetu Antanas Miškinis šiai* me
tais sulaukė 60 metų. Nepapras
tai gaivališkai ir kūrybingai kaip 
poetu pasireiškęs nepriklausomo
je Lietuvoje. Jo kūrybine* galios 
gerokai pakirto okupacijų laik
metis, ypač kada ji* 1948 metais 
rusų buvo suimtas ir ištremtas 
vergo darbams j Sibiru. Po de
šimties metų grjžęe namo ji* dar 
bando gal ne tiek impulso, kiek 
verčiamu parašyti vienų kitų 
posmų, , bet tuose naujuose ei
lėraščiuose nesimato visiem* lie
tuviam* pažįstamo gaivališko po
eto Antano Miškinio.

Eiles pradėjo rašyti dar būda
mas gimnazijos suole, bet greitai 
užsirekomendavo, kaip originalus 
hr daug žadanti* poetas. Jo mė
giami skaityti poetu ne tiek jam 
darė tiesioginės įtakos kūryboje, 
kiek jj giliau subrandino, išvedė

ANTANAS MIŠKINIS
n

Čia būna žalios vasaros, 
O dar žalesnės rūtos. 
Prisiminė man baudžiavos, 
Prisiminė rekrūtai.

Ir tie pilki artojai, 
Kada nevalion varė juos; 
Jie vargus ėjo keliais, 
Kaip Vilniuje Kalvarijas.

Daugel dainų sudėjo 
Ant gonkų balto klevo. 
Paskui į Prūsų žemę 
Knygų pamešt keliavo.

m
Praėjo metų eisena. 
Tekėjo tykiai upės, 
Buvo pakilus nuotaika, 
Pakilęs buvo ūpas.

Kai vieškeliai sudundo, 
Net beržai žemėn sviro — 
Žagres palikę dirvoj 
Karan išėjo vyrai.

Vieni laisvi sugrįžo, 
Kitiems rankas pašovė, 
Tretiems ant lygaus lauko 
Mediniai kryžiai stovi.

IV
Kuriais žiedais papuošim 
Tave kaip tikrą seserį, 
Esi pačioj jaunystėj, 
Ir pačiame pavasary.

iš lėkšto ano meto nuotaikų ap
dainavimo j gilesnes, būtine* sri
tis. Pirmųjį savo eilėraštį A. Miš
kinis paskelbė 1925 m. Vėliau pa
sirodė rinkiniai: Balta paukštė 
(1928), Varnos prie plento 
(1935) Keturi miestai (1938).

Antanas Miškinis nesiribojo 
viena kuria tema, bet buvo at
viras visai gyvenimo skalei. Ypač 
jo kūryboje užakcentuotas lietu
vių tautos kelias — jos išgyveni
mai, laimėjimai ir ypatingai Ke
turiuose miestuose vizijinė tautos 
ateiti*. Tarp kita ko, toji knyga 
buvo premijuota.

Šalia Jono Aisčio, su kuriuo 
abu buvo intymūs draugai, Miš
kinio kūryba buvo bene viena iš 
populiariausių: deklamuojamas
poetas buvo visur — ir minėji
muose, ir gimnazijose, ir univer
sitetų auditorijose.

Šiais metais minėsime ne iliu
zinės pasaulio taikos, o kitą 
skaudžią savo sukaktį. Šiemet 
sukaks 25 metai, kai Raudono
ji armija įsiveržė į mūsų kram
tą ir užgniaužė nepriklausomą 
valstybę. Agresijai pridengti (ir 
parengti formalų argumentą 
tiems, kurie norės būti “objek
tyvūs”, nenorėdami matyti ties- 
sos) buvo prievartiškai insceni
zuoti “liaudies seimo” rinkimai 
ir “laisvanoriškas” įsijungimas į 
sovietinę okupanto imperiją. 
Kokia buvo tikroji tautos valia, 
akivaizdžiai parodė 1941 m. 
birželio sukilimas, prasidėjus

Vasario 16 Gimnazijoje. Vak. 
Vokietijoje iš apie 100 mokslei
vių daugiau kaip ketvirtadalį 
sudaro evangelikų tikybos jau
nimas. Jis susibūręs į Evangeli
kų Jaunimo Ratelį ir šiam va
dovauja energingas Gimnazijos 
mokytojas Fricas — Jonas Skė
rys. Balandžio vidury sukako 
lygiai 10 metų, kai Skėrys pra
dėjo mokytojo darbą Vasario 16

Mokytojas Fr. J. Skėrys

JUOZAS GIRNIUS

LIŪDNOJI SUKAKTIS
Voketijos — Sovietų Sąjungos 
karui. Sukilusi tauta paskelbė 
nepriklausomos Lietuvos atsta
tymą ir pastatė jos laikinąją vy
riausybę. Kai nacinė Vokietija 
įvedė Lietuvoje okupacinį re
žimą ir nušalino laikinąją vy
riausybę, savo ryžtį neatsisakyti 
laisvės tauta liudijo plačiu anti- 
nacinės rezistencijos sąjūdžiu. 
Buvo tikėta ne tik vakarietiniu 
denlokratijų karo pergale, bet 
ir jų skelbtuoju tautų laisvės 
principu. Deja, nacinės Vokieti
jos sugniuždymas Lietuvai te
reiškė rudosios okupacijos pa
keitimą raudonąja.

Gimnazijoje. Lietuvoje jis mo
kytoju, Žemaičių Naumiestyje, 
buvo 1940 metais, taigi, peda
goginėje veikloje Skėrys jau 25 
metai.

Šiuo metu Gimnazijos veiklą 
sunku įsivaizduoti be Frico Skė
rio. Jis ne tik vadovauja — taip 
pat jau 10 metų — Jaunimo Ra
teliui, bet ir aktyviai prisideda 
ruošti kasmetines Kalėdų Eglai
tes, sutraukiančias ne tik lietu
vius, bet ir vokiečių visuomenę 
ir gretimų miestų amerikiečius 
karius. Tokias Eglaites iškilmes 
F. Skėrys organizuoja jau 10 
metų, taigi ir šiuo atveju — 10 
metų sukaktis. F. Skėrys palai
ko artimus ryšius su aplinki
nių miestų (Heidelberg, Mann
heim, Frankfurt ir kt.) vokiečių 
spauda ir tik jo pastangomis vo
kiečių laikraštininkai visuomet 
skuba į lietuviškas iškilmes 
Gimnazijoje ir plačiai aprašo 
spaudoje Gimnazijos veiklą ir 
aplamai lietuvių gyvenimą Va
karuose., iškelia ir Lietuvos li
kimą. F. Skėrys ir pats parašo 
straipsnių vokiečių spaudai, nes 
jis puikiai moka vokiečių kalbą. 
Dar vienas F. Skėrio nuopelnas 
Gimnazijai, tai, kad jis kiekvie
na vasarą suorganizuoja moki
nių grupę ir jaunuolius išgabe
na kelių savaičių atostogoms į 
Norvegiją.

Sukaktuvininkas F. Skėrys 
aktyviai dirba ir visuomenėje, 
bendruomenėje. Nuo 1959 m. 
jis yra PLB Vokietijos Krašto

Kai visur pasaulyje prieš 20 
metų buvo džiūgaujama pasiek
ta pergale prieš nacius, bei jų 
sąjungininkus, mūsų tauta iš 
baisios nevilties pradėjo partiza
ninį karą, prieš okupantą, ku
rio genocidinę politiką žinojo 
jau iš pirmosios okupacijos, 
“apsivainkavusios” 1941 m. bir
želio mėn. trėmimais. Žūtbūti
nio kietumo kova vyko tokia 
plačia apimtimi, jog iš tikrųjų 
tai buvo visos tautos sukilimas 
prieš pavergėją. Bet drauge ši 
kova vyko tokioje tyloje, jog ir 
mes patys tik pamaži patyrėme, 
kokia visuotinė, atkakli ir ilga 

Tarybos narys, 1962 — 1963 
m. buvo vienerius metus Ben
druomenės Kr. Valdybos nariu
— sekretorium. Būdamas veik
lus evangelikas, F. Skėrys, nuo 
1955 m, taigi taip pat dešimt
metį, tebėra Lietuvių Evangeli
kų Liuteronų Vyr. Bažnyčios 
Tarybos narys išeivijoje ir daž
nais atvejais rašo evangelikų 
spaudai Vokietijoje ir JAV.

F. Skėrys yra gimęs 1919 m. 
liepos 2 d. Kalenu kaime, Lauk
sargių valsčiuje, Pagėgių apskri
tyje. 1940, m. jis baigė Tauragės 
mokytoų seminariją ir nuo 1940 
m. buvo mokytoju Žemaičių 
Naumiestyje, Tauragės apskr. 
Vėliau buvo mokytoju Tilžės 
apskr.. 1943 m. Skėrys, kaip 
nepatikimas hitlerininkų val
džiai, buvo ištremtas į Rytų Vo
kietiją, Tiuringiją, Bad Blanken- 
burg, kur jam teko mokyti re- 
patrijantų vaikus. Karui pasi
baigus Skėrys dirbo įvairiose įs
taigose. tarnautoju — 1953 m. 
jis pasišalino iš sovietų valdo
mos Vokietijos rytinės dalies, 
persikėlė į Vakarus ir įsikūrė 
Mannheime — Friedrichsfelde. 
Pradžioje dirbo gumos fabrike, 
o nuo 1955 m. balandžio 18 d. 
pastoviai dirba mokytoju Vasa
rio 16 Gimnazijoje. Jis dėsto 
žemesnėse klasėse vokiečių kal
bą, aritmetiką ir visose klasėse
— tikybą evangelikams, šiuo 
metu Fricas Skėrys yra viena 
pačių ryškiausių asmenybių Va
sario 16 Gimnazijos personalo 
tarpe. Jam linkime toliau sėk
mingai dirbti pedagoginį ir vi
suomeninį darbą.

V. Alseika

ji buvo. Organizuota partizaninė 
kova vyko ištisus penkerius 
metus — ligi 1950 m. O atski
ri laisvės kovotojų būreliai lai
kėsi dar antrą tiek, net ligi 
1955 m. Niekas negali akivaiz
džiau liudyti, kad mūsų tautai 
“sovietinė taika” buvo už vis
ką baisiau.

Dvejopai mus jaudina ši lais
vės kovos epopėja. Nors ir šian
dien neturime visų duomenų 
(gal jų niekad pilnai ir neturė
sime), bet ir atskiros žinomos 
nuotrupos liudija, kokio tragiš
ko heroizmo buvo kupinas iš 
mūsų tautos istorinis laikmetis. 
Didvyrine narsa pasižymėjo ne 
vienas kitas iš vadų, o tūkstan-

(Nukelta i 4)

Palik asaras Maskvoje
PASAKOJA B. ARMONIENĖ

(Tęsinys)

Gydytojai neturėjo jokių vaistų ir man tekdavo at
sisakyti dalies maisto, kad juodojoje rinkoje išsi- 
keisčiau vaistų. Sūnus buvo paliktas pas kaimynus 
ūkyje, kaimynai taip pat rūpinosi paliktais mano 
gyvuliais, kol manęs nebuvo.

Susidūrimai tarp partizanų ir rusų saugumo 
dalinių tebesitęsė. Tačiau toliau tęsti atvirų kovų 
prieš rusus buvo per daug nuostolinga, todėl lais
vės kovotojai perėjo j slaptų pogrindį, bausdami 
komunistams parsidavusius lietuvius bei rusus, at
siųstus valdininkais Lietuvon. Augus komunistų 
žiaurumas vertė ir laisvės kovotojus imtis tokių pat 
priemonių. Ypatingai tie, kurių šeimos jau buvo 
ištremtos, kalinamos ar išžudytos, savo kerštų tai
ki komunistų valdininkams. Net ir šiuo metu ne
daug terasi rusų kolonistų ūkiuose, tuo tarpu kai 
miestuose jų knibždėte knibžda, kur jie turi pasi
grobę visa, kas geriausia. Atrodo, kad kaimuose 
ir miesteliuose rusai net ir šiandien nesijaučia esu 
saugūs.

Gąsdinantieji trėmimai nesiliovė. 1945 metais 
buvo masinis vežimas Sibiran. 1947 metais Kalėdų 
metu vykdytas trėmimas buvo dar didesnio masto. 
Jis palietė ir nemaža mano gerų draugų. Tuo metu 
aš lankiausi Panevėžy ir vėl mačiau anksčiau ma
tytus vaizdus: stotis sargybų apsupta, o vidury 
— minios žmonių. Buvo šalta diena gruodžio mė
nesį, gi daugelis tremiamų vaikučių neturėjo nei 
kepurių nei kojinių. Tremiamoms šeimoms nedavė 
laiko net vaikams tinkamai aprengti.

Šeimų išgabenant, beveik visas jos turtas pa
silikdavo. Paprastai, komunistinės valdžios paskir
ti komitetai sudarydavo paviršutiniškų turto sųrašų 
ir tų turtų vėliau parduodavo iš varžytynių labai 
žemomis kainomis. Geresni daiktai niekad nepasi
rodydavo viešose varžytynėse, nes juos iš anksto 
atsirinkdavo komunistų valdininkai ir jų pataikū
nai. Bet ir nevertingos varžytynėse būdavo bema
tant išperkamos, nes krautuvėse nieko nebuvo likę, 
o prekių pareikalavimas buvo labai didelis. Nuo 
antrosios sovietų okupacijos pradžios iki 1948 metų 
teisėtai nusipirkti negalėjau nieko kita, išskyrus 

druskos ir degtukų.
Laimei, turėjau pakankamai drabužių iš senų

jų laikų, kad aprengčiau sūnų ir apsirengčiau pati. 
Sūnui persiuvinėjau iš padėvėtų savo ir likusių vy
ro drabužių. Tie drabužiai man labai palengvino 
gyvenimų. Maisto turėjome pakankamai iš savo 
daržo ir gyvulių, tik jo nelikdavo parduoti, kad gau
čiau pinigų kitiems būtiniems reikipenims. Be to, 
vis dar reikėdavo pridurti prie valdžios reikalauja
mų duoklių, kurias vis stengdavaus išpildyti. Par
duodama dalį rūbų ir namų apyvokos reikmenų 
juodojoje rinkoje, susidarydavau pakankamai pini
gų taip pat juodojoje rinkoje įsigyti kitiems būti
niems daiktams, kurių negalėjau pasigaminti ar 
užsiauginti namie. Bet kų parduoti juodojoje rin
koje buvo lengva, tik daug sunkiau sekėsi rasti 
reikalingų prekių nusipirkti.

Mano vienintelė svajonė buvo išvykti pas vyrų. 
Nieko nepasiekusi savo kelionėmis į Vilnių, pasiry
žau vykti tiesiai į Maskvų. 1947 metų rugsėjo mė
nesį radau gerų progų, kai vieno rusų karininko 
žmona juodojoje rinkoje man pasiūlė pirkti jos bi
lietą ir leidimą vykti Maskvon. Tai buvo pirmosios 
klasės bilietas, už kurį mokėjau du šimtus rublių, 
daugiau negu normali kaina. Žinojau, kad be ofi
cialaus leidimo ilgiau užsibūti Maskvoje pavojinga, 
bet mano pažįstamos sesuo buvo ištekėjusi už ruso 
ir gyveno ten jau nuo 1918 metų. Toji pažįstama 
man davė rekomendacinį laiškutį ir, nuvykus Mas
kvon, radau jos seserį be jokio vargo. Ji pasirodė 
maloni ir leido man pasilikti jos bute.

Tame pačiame bute gyveno rusas, buvęs sovietų 
ambasados tarnautojas Vakarų Europoje. Jis taip 
pat susidomėjo mano likimu ir pats nuvežė automo- 
biliumi mane į vidaus reikalų ministerijų. Ėjau ten 
viena pati, nors rusiškai tada dar sunkiai tegalėjau 
susikalbėti. Vos pasiteiravus, kur turėčiau kreiptis 
man rūpimu reikalu, pirmučiausia mane išklausi
nėjo, kaip aš atvykau ir kas mane siuntė. Pasakiau 
visų teisybę ir buvau prigrųsinta areštu už neteisė
tų kelionę ir gyvenimų Maskvoje neužsiregistravus. 
Pažadėjau nedelsdama grįžti Lietuvon ir buvau 

paleista.
Paaiškėjus, kad ir iš Maskvos nieko gero nesu

lauksiu, užuot grįžus tą pačią dieną, pasiryžau pa
silikti dar dienų ir užeiti į Amerikos ambasadą. 
Radau ten draugiškus žmones, bet jie pasakė man, 
kad jie nieko negalį padėti, nes aš nesanti Amerikos 
pilietė. Konsulas pažadėjo pasiteirauti atitinkamose 
rusų įstaigose apie mano išvykimo bylos eigą, už
registruoti mano pavardę ir padėti man, kiek jam 
bus galima. Taip teko grįžti namo.

Po trijų mėnesių gavau iš Vilniaus laišką, ku
riame reikalavo nedelsiant su sūnum atvykti į vi
daus reikalų ministeriją. Vėl varginga kelionė, tik 
šį kartą jau sunkesnė, kadangi vykau kartu su sū
numi, bet tik tam, kad apklausinėtų, nufotografuoti? 
ir vėl paleistų. Neturėjau supratimo, ko jie mane 
kvietė, bet spėjau, kad tai buvo ryšium su ambasa
dos pastangomis man padėti.

1947 metų pavasarį išėjo valiutos reformos įs
tatymas, kuriuo dešimt senųjų rublių buvo iškeičia
ma į vieną naujų, tuo tarpu oficialias prekių kainas 
paliekant nepakeistas. Po šios reformos kainos juo
dojoje rinkoje smarkiai krito, bet ir tai jos liko nuo 
trijų iki dešimties kartų aukštesnės už oficialiųsias 
kainas.

Nesiliovė sklidę gandai, kad visi ūkininkai bus 
priversti jungtis į kolchozus, bet vyriausybė dar vis 
paneiginėjo aiškindama, kad ypatinga Lietuvos že
mės ūkio struktūra reikalaujanti pasilikti prie pri
vačios nuosavybės sistemos. Ankstyvą 1948 metų 
pavasarį visi dar likę privačių ūkių savininkai bu
vo apdėti nepakeliamais piniginiais mokesčiais. Vien 
mano menkas sklypelis buvo apdėtas šešiais tūks
tančiais naujųjų rublių metinio mokesčio. Tai bu
vo suma, kurios aš niekaip negalėjau sudaryti.

1948 metų gegužės mėnesį prasidėjo didžiausi 
masiniai išvežimai, kokių iki to laiko dar nebuvo 
buvę. Visi ūkininkai, kurie anksčiau yra turėję 
daugiau žemės ir buvo laikomi pasiturinčiais ar ku
rie turėjo geresnius trobesius ar baldus, — visi bu
vo tremiami į Sibirą. Niekas neatsižvelgė į išpildy
tas prievoles, nebuvo jokio skirtumo, ar kas buvo 
sumokėjęs tik pusę mokesčių ar kas iš viso nebuvo 
mokėjęs.

Dar prieš pat likiminę 1948 metų gegužės 22 
dienų buvau besiruošianti vykti Rygon su savo ge
rais bičiuliais Aukštuoliais. Latvijos sostinė buvo 
tik apie penkiasdešimt mylių nuo mūsų, pasiekiama 
pro mūsų sodybas einančiu vieškeliu. Sulaikinėjant 
pravažiuojančius sunkvežimius, būdavo nesunku ten 

nuvykti ir sugrįžti.
Buvome patyrę, kad Rygos juodoji rinka buvo 

geresnė vieta drabužiams, batams ir kitoms būti
noms prekėms pirktis ir ten buvo mokamos geres
nės kainos už mūsų žemės ūkio produktus.

Abi Aukštuolių moterys išvyko gegužės 20 die
nų, aš savo kelionę atidėjau porai dienų, kad išsi
kepčiau duonos savo nedidelei šeimai.

IŠVEŽIMAS
Gegužės 22 dienų, apie 4 valandų ryto, išgirdau 

beldžiantis į duris. Kaimynas Jonas Vaiginas prašė, 
kad atidaryčiau duris — jis turįs man kažkų labai 
svarbaus pranešti. Pravėriau duris ir apstulbau iš 
išgąsčio. Už jo nugaros buvo visas būrys ginkluotų 
kareivių, koks trisdešimt Kieme — paruoštas kul
kosvydis. Būrio karininkas, pastūmęs mane į šalį, 
įsiveržė vidun ir pareikalavo mano paso ir pieno 
pristatymo kortelės. Pažiūrėjęs į tuos popierius, 
išsitraukė iš kišenės raštų ir monotonišku balsu 
perskaitė, kad vyriausybė yra nutarusi ištremti 
mane iš Lietuvos į kitų sovietinę valstybę už ken
kimų Sovietų Sųjungai. Paklausus, kuo aš galėjau 
pakenkti, atsakė, jog į tai bus atsakyta vėliau.

Po oficialaus pareiškimo, jis liepė man pasku
bėti, nes esą teduota tik pusvalandis pasiruošti ke
lionei. Triukšmo pažadintas sūnus ėmė verkti. Nu
raminau ji ir liepiau skubiai rengtis pačiam, nes 
man dviejų rankų buvo per maža, kad atsirinkčiau 
pačius reikalinguosius daiktus kelionei. Jis sten
gėsi, kiek išmanydamas, pats apsirengti, lyg ruoš
damasis mokyklon. Po kiek laiko atėjo į kambarį 
su knygomis rankutėse, su apsiaustu, net kakla
raištį ant apatinių marškinių pasirišęs, tik viršuti
nius marškinius pamiršęs užsivilkti. Taip ir liko 
jis visą pirmąją sunkios kelionės dienų be viršuti
nių marškinių.

Pamačius sūnų, sustiprėjau ir puoliau visu 
įnirtimu rankioti daiktus. Buvo pasakyta, kad la
gaminų imtis negalima, o visa turiu susidėti tik į 
bulviamaišius. Duonos dar nebuvau išsikepusi, 
šaukiaus pro duris kaimynus, kad padėtų man ruoš
tis ir atneštų nors porų kepalų duonos. Kaimynai 
prisibijojo patys rodytis ir delsdami atsiuntė sep
tyniolikos metų merginų man padėti. Pradžioje 
mergina ir pati bijojo, kad nebūtų ištremta kartu 
su manim, bet karininkas patikrino jos pasų ir, jos 
pavardės neradęs turimame surašė, pasakė, kad ji 
būsianti paleista mums išvykus. Rusų karininkų 
lydėjo du lietuviai — vyras ir moteris, kurių užda-

(Nukelta j 4)
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Ifi PASKUTINIO KABO

KARO VEIKSMAI RYTUOSE (2)
liepos mėnesį tėsiant kautynes. 
Laimėti laiką! Sulaikyti vokie
čių veržimąsi į rytus! Įrengti gy
nybos liniją bet kokia kaina! To
kie buvo maršalo Timošenko įsa-

PUKINES KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI

1941 m. birželio 29 vakare 18- 
tos vokiečių divizijos pirmieji 
daliniai pasiekė Minską. Išvaka
rėse 20-tos šarvuočių divizijos 
Hoth grupė jau buvo užėmusi 
miestą ir 18-toji divizija gavo 
įsakymą daryti spaudimų į pie
tus, keliu į Borisovų, o ten per
sikelti per Bereziną. Šitų opera
cija, kaip vėliau pasakojo gen. 
Nehring, buvo labiau panaši į 
kelionę dangun, negu į karinius 
veiksmus. Bet ta “kelionė dan
gun”, kurios visi bijojo, neįvyko, 
nors divizija buvo prasiveržusi 
100 km. priekin į priešo terito
rijų, kuri buvo stipriai ginama.

Birželio 30 gen. Nehring dali
niai pajudėjo. Keliai buvo nauji 
ir geri. Tankų vadai patenkinti. 
Bet sovietai, visur gerai įsitaisę, 
sulaikė diviziją. Jie smarkiai ko
vojo. Jiems Eremenko įsakė “lai
kytis arba mirti”, norėdamas lai
mėti laiką, kad suorganizavus gy
nybos liniją. Kas laimės šias lai
ko lenktynes? Nehring buvo nu
taręs negaišti nė minutės. Tuo 
metu, kai didžioji dalis divizijos 
susikibo su sovietais, jis sudarė 
avantgardinę grupę, vadovauja
mą Teege, iš dviejų šarvuočių 
ba tali jonų ir vieno motociklistų 
ba tali jono talkinamo vienos arti
lerijos grupės. Liepos 1 dienos 
vidudienį Teege jau pasiekė Bo
risovą. Rusai buvo nustebinti, bet 
iš paskutiniųjų kovojo. Tai šar
vuočių mokyklos kariūnai, armi
jos elitas. Jie gerai žino ką reikš
tų, jei vokiečiams pavyktų per
sikelti per Bereziną. Bet keistas 
dalykas, jie nesusprogdino tiltų. 
Eremenko į Borisovo mūšį metė 
viską ką turėjo po ranka. Bet štai 
jau atslenka ir didieji vokiečių 
divizijos daliniai. Po pietų du 
52-to pėst. pulko batalijonai re
miami tankų, puola rusų pozicijas 
vakariniame Berezinos krante. 
10-toji kuopa prasiskina kelių pro 
rusų gynybos linijas. Seržantas 
Bukaček, vadovavęs pirmai sekci
jai, pasiekia tiltą ir sunaikina du 
sovietų kulkosvaizdžių lizdus, ne
leidusių pereiti tiltą. Nors vie
na kulka sužeistas į petį, jis su 
savo vyrais bėga pirmyn. Kitoj 
upės pusėje yra sovietų pionie
riai, kuriems pavesta tiltų su
sprogdinti, bet jie to padaryti ne
spėjo. Bukaček juos paima ne
laisvėn, pirm negu sovietų leite
nantas spėjo paspausti rankeną,

kuri būtų iškėlusi tiltų padangėn.
Teege grupės tankai, motocik- 

listai ir priešlėktuvinės patran
kos jau spėjo pervažiuoti tiltų ir 
artilerija, išsidėsčiusi krante, sau
go nuo sovietų kontrapuolimų. 
Kitą rytą auštant iš Borisovo pa
sirodė sovietų armijos elitiniai 
batalijonai, kad sunaikintų pir
muosius vokiečių dalinius. Arti
lerija savo ugnimi, pastoja kelią 
ir nežiūrint didelių nuostolių at
laiko puolimą. Dabar kelias į 
Dnieprą laisvas. Per 130 km. į 
pietus 4-toji šarvuočių divizija, 
persikėlė per Bereziną ir skuba 
į Mogilevą. Eremenko pralaimė
jo. Tai įvyko dieną, kai sovietų 
šnipas Aleksandras Rado Šveica
rijoje telegrafavo “Vokiečių tiks
las yra Maskva”.

Kitą dieną maršalas Timošenko 
pats pasiėmė vadovauti Vakarų 
frontui ir Eremenko paskyrė sa
vo pavaduotoju.

Liepos 3 d. vokiečių armijos 
štabo viršininkas gen. Halder die
nyne rašė: Bialystoko maiše pa
vyko priešą sunaikinti. Penkioli
ka sovietų divizijų sunaikinta ir, 
galima sakyti, kad planas, turė
jęs tikslą likviduoti sovietų ar
mijos masę tarp Dauguvos ir 
Dniepro, pasisekė. “Aš negalvoju 
avantiūristiškai sakydamas, kad 
karas su Sovietų Rusija laimėtas 
per dvi savaites. Aišku, dideli 
plotai ir stipri rezistencija dar 
duos daugeliui savaičių darbo”.

Pažymėtina, kad šias eilutes ra
šė ne Hitleris, bet štabo virši
ninkas, šaltai protaujantis. Jis 
irgi buvo apsvaigintas laimėjimu 
ir skaičiais.

Liepos 8 d. centro armijos 
grupės vadas maršalas von Bock 
dienos įsakyme skelbė: “Dvigu
bas Bialystoko ir Minsko mūšis 
pasibaigė. Centrinė armijos gru-

pė priešais turėjo keturias sovie
tų armijas, susidedančias iš 32 
divizijų, 8 šarvuočių divizijų, 3 
kavalerijos divizijų ir 6 motori
zuotų brigadų. Mes sunaikinom 
22 pėstininkų divizijas, 7 šarvuo
čių divizijas, 3 kavalerijos divi
zijas ir 6 motorizuotas brigadas. 
Visi kiti daliniai, išvengę apsu
pimo, nustojo kovingumo stipru
mo. Priešo nuostoliai dideli. Iki 
šiai dienai paimta nelaisvės 
287,704 kariai, jų tarpe daug ar
mijos ir divizijų generolų, paim
ti 2,585 tankai, 1,449 patrankos 
ir 246 lėktuvai...”

Vokiečiai jau galvojo apie ga
lutiną pergalę. Tad kaip ji jiems 
galėjo išsprukti iš rankų?

Stalinas ir sovietų maršalai ki
taip galvojo. 300,000 žmonių tai 
nedidelis nuostolis. Sovietų Rusi
ja esanti keturiasdešimt šešis 
kartus didesnė už Vokietiją, tu
rinti 190 milijonų gyventojų. Ji 
galinti lengvai sumobilizuoti 16 
milijonų žmonių. Už Uralo yra 
visa sunkioji ginklavimosi pra
monė. Net praradus Gudiją, 10 
milijonų žmonių dar galima su
mobilizuoti rytuose už Dniepro... 
jei tik tam bus duota truputį lai
ko.

Laiko! Jį svarbiausiai sovietų 
vadovybė norėjo laimėti 1941 m.

kymai Eremenkui.
Kiek toli galima trauktis. Pra

rasti Minską ir Smolenską nedi
delis dalykas. Bet kas bus jei vo
kiečiai užims Maskvą? Ar žmo
nės klausys, jei partijos vadovy
bė persikels į provincijos mies
tą. Dėl šito buvo abejojama. Tad 
buvo nutarta bet kokia kaina gin
ti Maskvą.

Liepos 3 d. vokiečių lėktuvai 
pastebėjo apie 100 sovietų naujo 
tipo tankų Borisovo — Archos- 
Smolensko plente.

Tai buvo pirmoji motorizuota 
divizija iš Maskvos, pajudėjusi 
Eremenko įsakymu prieš Gude- 
riano priešakinius dalinius. Tai 
buvo elitiniai kareiviai, sovietų 
vadovybės pasįdidžiavimas, vado
vaujami gen. Kreiserio, ginkluoti 
T 34 tankais, kurie dar nebuvo 
parodyti centriniame fronte.

Už dešimt kilometrų į rytus 
nuo Borisovo prie Lipki kaimo 
pirmieji Nehring ir Kreiserio da
liniai susitiko. Pirmu momentu 
vokiečiai buvo nustebinti pamatę 
sovietų sunkiuosius tankus T 34. 
Trisdešimt metrų toliau šliaužė 
dar kitas nematytas tankas KV52 
tonų. Vokiečių tankai greit nusi
kratė sovietų lengvais T26 ir BT 
tankais, bet veltui jie šaudė į 
naujai atrėpliojančius. Pirmasis 
vokiečių tankas gavo smūgį ir už

LAIŠKAS IS VOKIETIJOS

kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje
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siliepsnojo, kiti prasiskyrė ir bai
dyklės toliau tęsė kelią. Į pagal
bą atskubėjo 3 sunkieji tankai 
su 75 mm patrankom. Bet jie 
sveria net 3 tonom mažiau už 
sovietiškuosius T34 ir jų ugnies 
tolis ir jėga mažesnė už sovietiš
kųjų. Bet vokiečiai greit paste
bėjo, kad T34 šaudo lėtai ir blo
gai. Tad buvo leista prisiartinti ir 
bandyta sunaikinti jo vikšrus. Kai 
sovietų tanko įgula bandė išlipus 
gelbėtis, juos pradėdavo piauti 
vokiečių kulkosvaidžių ugnis.

Antra sovietų silpnybė, tai kad 
jų sunkieji tankai manevravo ne 
grupėmis, bet pavieniai, kas lai
koma pasenusia taktika. Vokie
čiai greit persiėmė žaidimą ir 
iniciatyvą pasiėmė į savo rankas. 
Sovietų tankai, nors viršijo vo
kiškuosius, negalėjo laimėti mū
šio.

Gen. Nehring ir Guderian vė
liau apžiūrinėjo sovietiškus tan
kus. Abu specialistai negalėjo at
sigėrėti jų šarvų ir linijom bei

Studentė uždarbiauja
Po kultūringai praleisto pasi- 

žmonėjimo Cambridge, malonu vėl 
buvo išvysti rudens spalvų įvairu
mu degančias Neckaro pašlaites. 
Sąlygos neleidžia tačiau vien tik 
vaikštinėti sau garsiuoju “Philo-

MES JAU PADARĖME EILE PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS!
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Palik...
(.Atkelta ii pel. 3)

vinys buvo sudaryti mano paliktų daiktų sąrašų.
Žvilgterėjau į spintoje stovinčias puikias stik

lines vazas ir pasakiau karininkui, jog šukės, anot 
mūsų patarlės, neša laimę. Jis šyptelėjo, ir aš nuo 
lentynos pagriebus trenkiau vienų vazų į grindis. 
Siekiau ir antrosios, bet jis mane sulaikė ir griežtai 
įsakė nenaikinti socialistinės nuosavybės.

Turėjome gerų patefonų ir nemaža plokštelių. 
Aš juo ypatingai didžiavaus, nes jį buvome parsi
gabenę iš Amerikos ir visa apylinkė juo žavėjosi. 
Staiga šovė mintis, jog gal esu tik todėl tremiama, 
kad kas nors iš vietinių komunistų bus jo įsigeidęs. 
Pasitaikius akimirkai, kada niekas nematė, numo
viau patefono galvutę ir įmečiau į vienų prikrautų 
maišų. Vėliau sužinojau, kad dėl tos patefono gal
vutės buvo daug kalbų. Komunistai įtarė, kad kas 
nors kaimynų bus jų pavogęs. Po trijų mėnesių 
Sibire gavau laiškų klausiant, kur ta galvutė pas
lėpta. Atsakiau, kad jeigu atsiųstų man penkis 
svarus taukų, gal ir išduočiau paslaptį. Pasirodo, 
vėliau tinkama galvutė buvo surasta Rygoje, o pa
tefonas dar ir šiandien tebenaudojamas N. Radvi
liškio komjaunimo raudonajame kampelyje.

Suskubau susikrauti į maišus visa, kas man tuo 
metu atrodė būtiniausia. Vėliau tik paaiškėjo, kad 
palikau daug vertingų daiktų, pavyzdžiui, laikrodį, 
tačiau pirmoje eilėje prisiminiau įsidėti apie šešis 
svarus sūdyto sviesto ir apie dešimt svarų taukų.

Praėjus pusvalandžiui, mano sūnus, aš pati ir 
mūsų daiktai buvome jau vežime ir, griežtai saugo- 
jant, nuvežti į Suosto bažnytkaimį. Ten suvarė mus 
į L. Vaigino daržinę. Pats Vaiginas su visa šeima 
taip pat buvo tremiami ir veik visų naktį uždaryti 
kartu su mumis daržinėje. Išlaikė ten apie tris va
landas, kol surinko apie dvidešimt penkias šeimas, 
po to tais pat vežimais nuvežė mus į Medeikius, 
apie penkias mylias nuo Suosto, kur vėl keturias 
valandas išbuvome kitoje daržinėje. Visi keliai 
buvo užpildyti panašiais, griežtos apsaugos lydi
mais, vežimais.

Surinkus apie du šimtus šeimų, ketvirtų valan
dų po pietų mus suvarė į sunkvežimius, kiekvienų 
jų saugant keturiems ginkluotiems kareiviams. Be
veik visi sunkvežimiai buvo amerikiečių gamybos. 
Mus vežė į Panevėžį. Kelias į Panevėžį vedė pro 
mano gimtąjį kaimą. Pažvelgus į mieląjį, senąjį 
namą, kur praleidau laimingą savo jaunystę, vėl

■ Ina Čeenaitė

ugnies stiprumu.
Sovietų tanko įgulą sudarė 4 

žmonės: vairuotojas, taikytojas, 
aprūpintojas šaudmenimis ir ra
dijo operatorius. Trūko penktojo, 
tanko vado, kuris dabar kartu 
buvo ir taikytojas ir žvalgytojas. 
Šis dvigubas užsiėmimas sulėtin- 
davo šaudymą ir pirm negu ,T34 
iššaudavo, vokiečių tankas paleis
davo 3 šūvius. Nežiūrint to, so
vietų tankas T34 pasiliko pavo
jingu ginklu per visą karą. Neįsi
vaizduojama, kokį efektą būtų 
jie padarę, jei būtų mesti į kau
tynes grupėmis, kaip darė vokie
čiai.

Eremenko savo atsiminimuose 
rašo, kad sovietų pėstininkai ne
buvo pripratinti šarvuočių mū
šiams. Vos tik pasigirsdavo šauks
mas “priešo tankai” pėstininkai 
pamesdavo galvą ir ieškodavo 
slėptuves už patrankų, griaudami 
visą planą, būriuodamiesi aplink 
prieštankinius pabūklus, kurie 
nustodavo savo pajėgumo. Jis 
griežtai įsakė visur pulti vokie
čių tankus net su granata ranko
je, vadinamu “Molotovo coctai- 
liu”.
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apsiašarojau. Galvojau, ar beteks vėl kada pama
tyti savo gimtąjį kaimą, kaip ilgai iš viso beteks 
gyventi, kokia sūnaus ateitis... Pasvalyje gyveno 
mano sesuo. Sustojome kaip tik netoli nuo jos namo. 
Pamačiau ją, ji mane taip pat pastebėjo. Mačiau, 
kaip ji kažką padavė savo dešimties metų sūnui, 
kad atneštų man. Bet sunkvežimiams pajudėjus, 
jis mūsų nebepasiekė.

Matant tremiamus gerus bičiulius ir pažįsta
mus, mums ne kartų skaudėjo širdį, bet dabar mū
sų skausmas buvo kitoks, nes trėmė jau mus pačius.

Pravažiuojant žvyrduobes Vaiginienė neišlaikė 
ir pradėjo garsiai raudoti, nes ten buvo palaido
tas jos sūnus partizanas. Žinojau jos susijaudini
mo priežastį, bet kiti ne, ir jiems pradėjus klausi
nėti, kas atsitiko, ji bijojo pasakyti.

Iš pradžių man atrodė, jog ištremiami visi lie
tuviai. Mūsų gana pasiturinčioje apylinkėje buvo 
ištremta gal kas aštunta šeima. Tačiau už trijų 
mylių esąs Aukštuolių kaimas buvo visiškai ištuš
tintas.

Panevėžio stotyje suvarė mus į gyvulinius va
gonus, nuo keturiasdešimt iki šešiasdešimt žmonių 
į vagonų. Vagonuose buvo sukalta po dvi eiles na
rų, bet nebuvo nei čiužinių nei išviečių, žmonės su 
savo daiktų maišais užėmė tiek vietos, kad vos ga
lėjome ir pasisukti, nekalbant jau apie vietą išsi
miegoti — buvome sugrūsti, kaip silkės statinėje. 
Net dabar šiurpas krečia tatai prisiminus.

Mūsų ešalone kartu vyko ir kaimynė Petraus
kienė iš Užušilių kaimo, esančio dvi mylios nuo ma
no namų. Jos vyras buvo kalėjime dėl politinės 
veiklos, ji buvo pasilikusi viena su dviem vaikučiais 
— dukra aštuonerių metų ir sūnus penkerių metų. 
Trėmimo metu ji bandė šokdama į šulinį nusižudyti, 
bet buvo išgriebta vos tesusibraižiusi. Visų šlapią, 
su verkiančiais vaikučiais, ją atvarė į tą pačią dar
žinę, kaip ir mes, tik nieko nepasiėmusią su savimi, 
nes ji neišnaudojo to pusvalandžio, kuris buvo duo
tas kelionei pasiruošti.

Mano vagone buvo Tamošiūnų šeima. Ją išve
žant namuose tebuvo tik vyras su šešerių metų vai
ku. Žmona tuo metu buvo ligoninėje — gimdė ant
rąjį kūdikį. Kareiviai ištraukė ją iš ligoninės su 
kūdikiu vos keturias valandas po gimdymo, šešias
dešimt penkerių metų amžiaus našlė gyveno su savo 
aštuoniasdešimt trijų metų paliegusią motina, kuri 
jau ketveri metai nesikėlė iš lovos. Jos sūnus buvo 
kalėjime, Tos abi moterys buvo taip pat mūsų va
gone.

(Bue daugiau)

sophenweg” (Filozofų Takas) su 
foto aparatu ir su knyga T>o pa- 
žasčia. Nelemta buvo nė gėrėtis 
lakštigalų giesmėmis iki vėlyvaus 
vakaro, nes sekantis rytas jau 
nuvedė mane į “Studenten Ar- 
beitsvermittlung” (studentų dar
bo įstaiga), kad sumažinus finan
sinę krizę ir, kas man nemažiau 
svarbu, kad patobulinus vokiečių 
kalbą per rudens atostogų likusias 
savaites.

Darbas gaut — ne problema! — 
tik imk!

Iš užregistruotųjų sąrašuose 
nusižiūrėjau “Salamander” batų 
krautuvę, nes įsivaizdavau sau 
sekančią pardavimo procedūrą: 
klientas pasako batų ilgį, atneši 
prekę, geriausiai žinomos firmos 
Vokietijoje ir t.t. — tad jokio 
vargo negali būti. Tik kalbi sau 
vokiškai visą laiką — auksinė 
proga praktiškai pašokti žingsnį 
pirmyn germanistikoj. O pinigai 
taip ir plaukia į mano kišenę be 
didelio įtempimo, nes, sako, vo
kiečiai gerai moka — žmonių ne
išnaudoja.

Ar įspėjau?
Jei būčiau nujautus, kad tame 

“kromelyje” kalbama Heidelber
go dialektu (universitete sveti
mas), kuris yra vienas iš sunkes
nių ir pagal kurį iš "warte ein- 
mal” pasidaro worte mol”, iš 
“unten“ — “une”, iš "driiben” 
— “drive”, iš'“oben” — “oven” 
ir t.t.; kad teks aptarnauti dide
lį skaičių klientų iš kalnų, šne
kančių dar kitaip laužytu liežu
viu; kad teks siūlyt “germanišką
sias kurpeles” daugybei turisčių

— amerikonkų su siaurom neap- 
aunamom kojom ir tuo dažnai 
pertraukt praktiškuosius vokie
čių kalbos "mokslus”, tikrai ne
būčiau jau taip apsidžiaugus šio 
darbo perspektyvomis.

“Interview” metu chef’as šovė 
vieną klausimą po kito:

— Ar esate kada batus par
davinėjusi?

(Pabaiga pel. 6)

LIŪDNOJI...i ' ■ ■ ■
(Atkelta iš pel. 3)

čiai — ligi pačių eilinių kovoto
jų. Visos šios laisvės kovos bu
vo herojinis žygis ne tik jame 
parodytu besąlyginiu aukojimu- 
si, bet ir pačia savo esme — 
ryžtimi stoti kovon be vilties 
laimėti prieš milžiniškos impe
rijos neišsemiamas pajėgas. Ly
giai jaudina ir tai, kad šią he
rojinę laisvės epopėja ligi šiolei 
tebesupa abejinga tyla. Nebuvo 
norima jos žinoti, kai vyko. Ne
norima ir dabar nei ja domėtis, 
nei ją vertinti. Net ir tie, kurie 
skelbiasi branginą laisvę dau
giau už viską, ne visų laisvei 
yra lygiai jautrūs.

Skaudu šią karčią tiesą kon
statuoti, bet visada taip buvo. 
Niekada altruizmas nebuvo po
litikos principas... Įžengus į ato
minį amžių visa politika pasi
darė daug sudėtingesnė, nepaly
ginamai atsakingesnė ir, deia, 
daug baimingesnė...

Šito ginklo atradimas, kuris ir 
šiandien naudojamas civiliniuose 
karuose, yra visai paprastas.

Eremenko sužinojo, kad Go
melyje yra lengvai užsidegančio 
skysčio, K S benzino ir fosforo 
mišino, didelės atsargos, kurį dar 
prieš karą armija išbandė sandė
liams ar pastatams padegti. Ere
menko įsakė pripildyti 10,000 
bonkų ir pasiųsti tuojau į fron
tą, išdalinant priešakiniams puo
limo daliniams, panaudojant kaip 
prieštankines granatas. Tai nebu
vo didelis ginklas, bet beviltiš
kos kovos priemonė. Bonka, ap
vyniota skudurais, prieš metant 
padegama, Sudužusi į tanką bon
ka apipildavo jį degančiu benzi
nu. Ugnis greit persimesdavo į 
tanko vidų ir per kelias sekundes 
tankas užsiliepsnodavo.

(Bus daugiau)

Techninė pažanga taip išto
bulino karo įrankius, kad ly
giai visi turime juo baisėtis. Bet 
ta pati pažanga įgalino ir tiesos 
žodį tapti galingu veiksniu. Žo
dis šiandie visur gali prasis
kverbti. Sumaniai žodį naudo
jantis sovietinis imperializmas 
savo melui skleisti. Lengvai tai 
sekasi, nes baiminamasi į melą 
atsakyti tiesa. Vadinamasis tylos 
sąmokslas ir yra ne kas kita, 
kaip ši neatsakinga baimė pa
sipriešinti melui tiesos žodžiu. 
Neatsakinga būtų nesibaiminti 
karo. Bet lygiai neatsakinga 
baimintis tiesos. Kada tylima 
pavergtųjų klausimu, iš tikrųjų 
pasidaroma. pavergėjų talkinin
kais. Tyla nėra nekalta, km yra 
pareiga kalbėti.

(Aidai, 1965 m. sausio mėn.)

KOMUNISTINĖ APGAVYSTĖ Paruošė Verus

Vos Afrikos studentai buvo nu
vežti į Sofiją (Bulgarijoje), jie 
buvo apgyvendinti perkrautose 
kambariuose. Bet beveik niekas 
tuo nesiskundė. Kiek kitaip pa
sižiūrėta, kai mokslas pradėtas 
dėstyti vien rusiškai ir progra
moje įvesta komunistinė indok- 
trinacija.

Publika irgi Afrikos studentų

nelepino: gatvėse netrūko jų ad
resu pašaipos ir net užgaulioji
mų. Pagaliau jų kantrybė išsisė
mė. Jie šaukė susirinkimus orga
nizavo savo uniją, kuri gintų jų 
interesus. Bulgarijos vyriausybė 
apie tai patyrusi tokią uniją už
draudė, nes tai esą prieš valsty
bės “principus”.

Negalėdami kitaip Afrikos stu

dentai organizavo protestų mi
tingus reikalaudami savo teisių 
arba būti išvežti namo. Demons
tracijų metu įvyko krūvinių riau
šių su policija. Daug studentų 
buvo suimta, o dalis per vargus 
pakliuvo į Vakarus.

(Bus daugiau)
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ŠACHMATAI
KOVAS — UNIVERSITETAS 

v Ii — 8i
Paskutiniame rate “Riga” 

Shield turnyre koviečiai, žaidę 
prieš urnyro laimėtoją, skaudžiai 
pralošė. Blogiausia, kad iš 10 žai
dėją atvyko tik 8, todėl 2 par
tijos teko pralošti be žaidimo. 
"Kovo" komanda, sudaryta dau
giausia iš naujų šachmatininkų, 
pasibaigus turnyrui užėmė prieš 
paskutinę vietą. Turnyre žaidė 
ir taškus laimėjo: V. Patašius 1 t. 
(2) Skliausteliuose pažymėta 
žaistų partijų skaičius. I. Venclo
vas 1 t (2), V. Liūgas 0 t. (1), 
J. Dambrauskas š t (2), A. Ka- 
baila lt. (3), T. Agarsky 2 t. (5), 
V. Augustinavičius U t (3), P. 
Grosas U t. (4), J. Jenčius lt. 
(4), J. Baikovas Iš t. (6) ir P. 
Kabaila 1 t (5).

Sekančiame turnyre užregis
truota 2 Kovo komandos. Kiek
vienoje komandoje žais po penkis 
šachmatininkus. Turnyras užsitęs 
trylika savaičių. Trūksta žaidėjų 
antrajai komandai. Kviečiame lie
tuvius šachmatininkus ateiti tal
kon.

Dr. I. VENCLOVO 
IŠLEISTUVĖS

Kaip jau spaudoje buvo minė
ta Dr. I. Venclovas išvyko j Ang
liją pagilinti žinių savo profesi
joje. Sydnejaus sporto klubo val
dyba ir šachmatininkai, jvertin-

CLEVELANDE, J.A.V., įvyku
siame Amerikos lietuvių sporto 
sąjungos suvažiavime mums gerai 
pažįstamas inž. V. Adamkavičius, 
išvykos j Australiją K-to pirmi
ninkas, padarė pranešimą, kad po 
kelionės į Australiją visas darbas 
užbaigtas su maždaug 1800 dole
rių pelno; pinigai pervedami į 
naujai įsteigtą specialų reprezen
tacinį išvykoms fondą.

PRISIMENANT KREPŠININ
KUS tikrai malonu, kad jų atsi
lankymas pas mus visokeriopai 
pasisekė ir dar su pelnu, kai po 
kelionės į Pietų Ameriką sąskai
tėlių dar ir dabar negalima iš
lyginti. Tikimės, kad antrą kartą, 
pasimokius iš visų padarytų klai
dų, dar daugiau laimėsime visuo
se frontuose.

AMERIKOS SPORTINĖ VAL
DŽIA, turbūt sekdama buv. Aus
tralijos sporto atstovų suvažiavi
mą, taip pat pakeitė savo buvusį 
pavadinimą iš FASKAS j papras
tą Centro Valdybą.

’ ’ «►

:: BETARPIAI GREIČIAU IR TIKRIAU

;; VISŲ RŪŠIŲ SIUNTINIUS LIETUVON GERIAUSIAI "

:: PERSIUNČIA DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ BENDROVĖ ”

T A Z A B
■I «•

20 metų patyrimas, sąžiningas patarnavimas, ypatingai
;; aukštos kokybės prekės, kiekvieną siuntinio gavėją paten-
* • kina Lietuvoje, jei pasiunčiama per TAZAB firmą. *»

" Todėl, jei siunčiate artimiesiems dovanų siuntinius, ” 
;; pirmoje eilėje pavartykite TAZAB firmos lietuvių kalboje «« 

naujai išleistus siuntinių katalogus, kurie pasiunčiami be- 
taipai kiekvienam, parašiusiam. ’’

i: TAZAB & CO LTD. 0
22, Roland Gardens, ”

LONDON, S.W. 7« r M *
Il England. ”

SYDNEJUJE
darni Irvio pasišventimą sporto 
klubui ir šachmatams, šia proga 
nupirko dovaną — šachmatų laik
rodį, kuris įteiktas per “Riga” 
Shield turnyrą Tenis Centre pa
talpose. Dovaną įteikė NSW šach
matų sąjungos viceprezidentas 
Dr. M. Hooper, kuris palinkėjo 
Irviui geros sėkmės Anglijoje ir 
paminėjo, kad šis šachmatininkas 
yra žinomas ne vien savame klu
be, bet yra daug prisidėjęs prie 
šios valstijos šachmatų veiklos, 
dalyvaudamas turnyruose. Dr. M. 
Hooper atsisveikinimo žodžius 
palydėjo karšti plojimai šachma
tininkų, kurių salėje buvo virš 
60.

Lietuvių sporto klubo valdyba, 
neturėdama progos atskirai atsis
veikinti su Irviu, pasiuntė raštu 
linkėjimus.

Savo gautą dovaną — šachma
tų laikrodį tą patį vakarą Irvis 
paleido į darbą žaisdamas pasku
tinę partiją Australijoje. Prieši
ninkas M. Broun, Universiteto 
komandos pirmos lentos žaidėjas. 
Nežinia ar naujas laikrodis kiek 
pagelbėjo, ar Irvio pasiryžimas 
paskutinę partiją laimėti, bet po 
30 ėjimų priešininkas ištarė “Pa
siduodu”. Partija buvo gana įdo
mi ir ja paskelbė australų laik
raštis “The Australian”, kurią pa
kartosime savo tautiečiams se
kančiame numeryje.

V. Augustinavičius

VYRUČIAI, SAUGOKITĖS! 
Naujasis “Kovo” pirmininkas H. 
Meiliūnas nors ir neatrodo stam
bus, bet gali būti labai pavojin
gas: mat, jau treji metai kaip jis 
mokosi ir priklauso “Džiu-džitsu" 
klubui. Gal kartais jis pabandys 
ir koviečių tarpe įsteigti šio ja
poniško sporto šaką, nes šio meno 
mokėjimas gali būti kartais ir la- 
bei pravartus, ypač jaunoms mer
ginoms.

DR. I. VENCLOVAS, žaidęs už 
“Kovą” vienoje iš pirmųjų lentų, 
šiuo metu jau pakeliui į Angli
ją, kur dvejus metus jis toliau 
gilinsis medicinos specialybėje. 
Apie jo .išvykimą gražiai paminė
jo “The Australian” dienraštis ir 
ta proga paskelbė jo pilną šach
matų partiją, žaista “Riga 
Shield” pirmenybėse prieš Syd
nejaus universiteto geriausią žai
dėją M. D. Broun.

ADELAIDĖJE KVR australiš-' 
kas futbolas ‘“Australian Rules”.

B. NEMEIKA

Pralaimėtas laimėjimas
VYRAI PERGALĖJE' 

PASIMETĖ
Vasaros krepšinio pirmenybėse 

Pietų Australijoje “A” Metro 
klasėje į finalus pateko “Vyties” 
ir West Adelaide komandos. Šiai 
komandai sykį vytiečiai buvo 
pralaimėję. Antrą sykį ketvirčio 
finaluose lengvai ją nugalėjo. 
West Adelaide klubo visos ko
mandos žaidžia labai kietai, gali
ma sakyti, “jėgos krepšinį”. Mū
sų pirmasis penketukas susidėjo 
iš J. Gumbio, D. Atkinson, R. 
Daugalio, S. Lukoševičiaus ir E. 
Pociaus. Atsargoj ant suolo pa
liko A. Vaskas, A. Radzevičius ir 
K. Jaunutis.

Finalines rungtynes mūsų vy
rai pradeda labai gerai. Gumbys 
įmeta, jį seka Lukošiūnas ilgu 
metimu, Atkinsonas baudą, vėl 
Lukošiūnas ilgą metimą ir Pocius 
iš kampo rezultatą pakelia iki 9 
— 0 mūsų naudai.

Pagaliau ir priešui pavyksta 
pelnyti porą taškų. Septintą žai
dimo minutę rezultatas 15 — 6 
mūsų naudai. Savo pirmu meti
mu rezultatą dar gerina Dauga- 
lis. Vytiečiai žaidžia šaltai ir ap
galvotai. Gražiai perdavinėjamas 
kamuolys ieškant spragų priešo 
gynyboje, stengiantis pasidaryti 
progų laisviems mėtymams. Iš 
laisvų padėčių mėtoma labai ge
rai. Neblogai nuiminėjami nuo 
lentų kamuoliai. Priešininkai 
karščiuojasi ir deda visas pastan
gas išardyti mūsų apgalvotą žai
dimą.’ Palikus pirm© puglaikio 
trims minutėms vedame net 19 
taškų, rezultatas 35 — 16. Pus
lankis baigiamas 39 — 23. Vi
siems, kurie stebėjo žaidimą, at
rodė kad laimėjimas ir čempijo- 
no vardas neginčijamai vytiečių 
maiše.

vienas iš populiariausių, ir jo va
dovai pradeda nuogąstauti dėl 
krepšinio. Pavyzdžiui, 1946 m. 
Pietų Australijoje buvo tik 28 
krepšinio komandos, o šiandie 
jau 900! Jau ir Forestville sta
dionas yra permažas, nors ir tu
ri 1600 vietų, šiais metais krep
šinis bus žaidžiamas daugiau kaip 
šimte P. Australijos gimnazijų. 
Pereitą savaitę finaluose P. Ade
laide nugalėjo latvių A.S.K. 
54:52. Salė buvo perpildyta. At
rodo, kad krepšinis tikrai konku
ruoja futbolui.

PRIEŠ DVI SAVAITES Toron
te įvyko Kanados pabaltiečių 
krepšinio ir tinklinio pirmenybės. 
Tinklinyje pergalę iškovojo estai, 
o krepšinyje pirmąsias vietas lai
mėjo lietuviai tiek jauniai, tiek 
ir vyrai. Ypatingai vyrų rezulta
tas ir prieš latvius ir prieš estus 
peršoko šimtinę. Žaidėjų pagrin- 
,dą sudarė Hamiltono vyrai, ir at
spėkit, kas juos treniruoja? O gi 
mūsų bičiulis J. Bulionis!1

ATVELYKIO METU DETROI
TE įvyks šiaurės Amerikos krep
šinio varžybos, kurios sutrauks 
daugybę krepšinio mėgėjų. Kaip 
vienas senas Amerikos veteranas 
išsireiškė, ten “jauniai kaposis 
krepšinyje, o seniai pobūvyje”. 
Įdomu, kokie bus rezultatai?

V. GRYBAUSKAS, buvęs lietu
vių krepšinio rinktinės treneris, 
šią vasarą su savo šeima numa
to praleisti Europoje. Lankysis ir 
tose vietovėse, kur prieš 18 me
tų sėkmingai skynė pergales. Gal 
kartais su šia kelione siejami pla
nai ir būsimų lietuvių krepšinin
kų gastrolių?

KALBANT APIE BUVUSIŲ 
krepšininkų gastroles Australijo
je norisi nors trumpai paminėti 
ir jų atgarsį Lietuvoje. Vilniškia
me “Sporte” tilpo net keli 
straipsneliai, kuriuose su komu
nistišku įtūžimu šios gastrolės 
žeminamos argumentuojant tie
siog vaikiškais išvedžiojimais, 
kaip Liubino atsikvietimas anti- 
tarybinėn talkon, kaip šoliūno 
rašymo stiliaus pavadinimas 
“Šančių ar Viljampolės šnektų 
baltnumu” arba kanadiško Baro
no pavadinimas Tarybų Lietuvos 
sporto šmeižiku ir t.t. šalia to

Antras puslaikis pateikė neįsi
vaizduojama staigmeną. Neaišku, 
kokiais sumetimais vytiečiai pra
deda panikiškai skubėti ir sten
giasi veržtis prie krepšio pavie
niai. Žinoma, atsidūrė į kietą gy
nimą, daugumoje praranda ka
muolius, arba už mėginimą pra
siveržti jėga, gauna baudas. To
kio neapgalvoto, bereikalingo 
skubotumo rezultate pradeda 
tirpti turėtų taškų persvara ir 
neigiamai veikti mūsų žaidėjus. 
Priešas naudojasi proga, į žaidi
mą meta viską. Pradeda naudoti 
pilną aikštės spaudimą ir žaidžia 
labai šiurkščiai. Vytiečiai dairosi 
į teisėjus, o priešas tuo metu 
pelno taškų. Teisėjai pavelija 
priešininkams jėgos žaidimą, kas 
mūsų vyrus visiškai išmuša iš 
lygsvaros. Antro puslaikio 7 min. 
dar turime 12 taškų persvarą 
(43 — 31). Su penkiomis baudo
mis iškrenta Gumbys ir greitai 
jį paseka Atkinsonas. Pradedame 
beviltiškai riedėti į pakalnę. 
Dviems minutėms palikus iki ga
lo rungtynių priešas persveria 50 
— 49 savo naudai. Vytiečiai me
ta ir veda vienu tašku.
Pora kamuolio praradimų ir prie-

SPORTO NAUJIENOS
NAUJA GEELONGO SPORTO 
KLUBO “VYTIES” VALDYBA 
Balandžio 4 d. įvykusiame me

tiniame L.S.K. “Vyties” susirin
kime išrinkta nauja valdyba: 
primininkas p. Bratanavičius, vi- 
cepirm. p. Kisielius, sekretoriai p. 
p. Akenytė ir Pridotkas ir iždi
ninkas p. Valodka.

Sekretoriaus adresas: V. Pri
dotkas, 38 Walsgot St., North 
Geelong, Vic.

LIETUVOS SPORTININKAS
— SOVIETŲ ČEMPIONAS
Maskvoje įvykusiose bokso pir

menybėse kovo 25 d. Lietuvos 
sportininkas Danas Pozniakas, 
pussunkiame svoryje nugalėjęs 
rusą A. Kiseliovą, laimėjo Sovie
tų Sąjungos čempiono vardą. Sėk
mingai pasirodė kiti du lietuviai 
boksininkai: Algimantas Zurza ir 
šiaulietis šaltkalvis Jonas Čepulis. 
Jiems teko sidabro medaliai. Run
gtynes aprašiusi “Tiesa” pažymė
jo, kad lietuvis Zurza buvo pra
laimėjęs neteisingai ir daugelis 
žiūrovų sprendimą (rusui nugalė
jus) sutikę “su gana atviru nepa
sitenkinimu. Jų simpatijos buvo 
Algimanto Zurzos pusėje.” Iš 10 
naujųjų bokso čempionų devyni 
yra rusai, Maksvos ar Rusų Fede
racijos atstovai, ir vienintelis ne- 
rusa s —Pozniakas. (E) 

galima rasti ir rungtynių rezul
tatų bei žaidėjų pavardžių bei jų 
aprašymų, kas Lietuvos sporto 
mylėtojams bent dalimi sudarė 
vaizdą apie šias gastroles. Pasi
rodo, kad ir ką nors žeminant ga
lima padaryti šį tą gero.

MŪSŲ VETERANAS V. DAU- 
DARAS panūdo naujai sporto ša
kai — proferansui, kur jis daž
nai išbando jėgas su savo bičiu
liais “užtiltiniais”. Gal kartais ir 
naujasis “Kovo” pirmininkas šį 
seną šulą prikalbins į sportinę 
talką. O tai jau būtų tikrai pui
ku!

— KAI KOVO VYRAI dar 
krapštosi užmiegotas akis, tai 
jauniai vaikai, merginos ir berniu
kai reguliariai kiekvieną sekma
dienį treniruojasi Bankstown Na
mų aiškštelėje. Tai graži pradžia 
su jauniais, kuriuos prižiūri ir 
treniruoja: mergaites V. Binkis 
ir berniukus — A. Daniškevičius. 
Tėvai, jau pats laikas ir jums at
vesti savo vaikus į Namų aikš
telę, kur patys pamatysite kiek 
daug naudos laimi jūsų jaunieji!

— GREIČIAUSIAI Iš SUSI
RINKIMO į namus skubėjo buvęs 
sporto darbuotojas St. Pačėsa, ku
ris pasiėmęs keletą bičiulių, vežė
si parodyti ir pasigardžiuoti savo 
laimikiu, mat šeštadienio dieną, 
per 6-šias valandas jis sugavo 26 
sidabrinius “breamius”. Tikrai 
gražus laimikis, net man saldu 
burnoj darosi. O gal taip ėmus ir 
įsteigus meškeriotojų sekciją.

- Rimas Gailius 

šas pelnes du metimus gaudamas 
54 — 51. Mes dar padarome vie
ną metimą ir likus sekundėms, 
rezultatas 53 — 54 priešo nau
dai. Turėta pora progų mesti, bet, 
gaila, nieko neišėjo... Taip per 
nervuotumą, neapgalvotą skubė
jimą atiduotas laimėjimas prieši
ninkams. Priešininkai žaidė kie
tai, kartais žiauriai, bet jie pa
rodė nepaprastą ištvermę ir pas
tangas laimėti. Taškai: Gumbys 
su Daugaliu po 16, Lukošiūnas 
10, Pocius 8 ir Atkinson 3.

MERGAITĖS IŠTVĖRĖ
Mergaičių pirmoji komanda, 

susitikusi finaluose North ko
mandą, sužaidė vyrų žaisto pir
mo kėlinio kopiją. Prieš šią ko
mandą vytietės laimėjo tris kar
tus, bet tik poros taškų skirtu
mu. Priešininkės turėjo tris auk
štaūges žaidėjas o mūsų koman
dai trūko pamainų. Ypatingai rei
kalinga buvo Pečiulytė, kad pri
laikius aukštas priešininkes. Vy
tietės visuomet žaidžia sparčiai ir 
gynyboje naudoja aikštės spaudi
mą. Su tokio žaidimo instrukci
jomis iš trenerio A. Merūno mer-

ADELAIDE
Į Pietų Australijos moterų 

tinklinio rinktinę pakviesta M. 
šiukšterytė. Velykų Švenčių me
tu jinai su rinktine vyko į Mel- 
bourną dalyvauti Australijos 
tinklinio pirmenybėse.

— ★ —
A Merūnas pakviestas į Pietų 

Australijos jaunių mergaičių 
krepšinio rinktinės atrinkimo ko
misiją.

— ★ —
Buvusi Vyties krepšininkė Ol

ga Kelertaitė, dabar Kalnins, su
silaukė sūnaus. Seseriai neatsili
ko ir visiems gerai žinoma garsi 
krepšininkė Marytė taip pat ap
dovanojusi savo vyrą Vyties tre
nerį ir žaidėją D. Atkinson 9 sva
rų sūnumi. Naujoms motinoms ir 
būsimiems Vyties sportininkams 
vytiečiai linki visokeriopos sėk
mės.

— ★ —
Vyties jauniausi krepšininkai 

(iki 12 metų) A Skiparis, A. Jau
nutis ir S. Beinoravičius pakvies
ti žaisti už Europiečių rinktinę. 
Linkėtina, kad tai būtų gera 
pradžia ateičiai ir akstinas pa
žangai. *

— ★ —
Virga Jucytė ir Gina Krivif- 

kaitė lanko Pietų Australijos jau
nių mergaičių krepšinio rinktinės 
treniruotes. Gina jau pernai žai
dė už šią rinktinę. Šiais metais 
dėl asmeniškų sumetimų rinkti
nės treniruočių nelanko tos rink
tinės dalyvė Nijolė Vyšniauskai
tė.

— ★ —
Vyties šacmatininkai, vadovau

jami P. Lukošiūno, suruošė pa
gerbimo vakarą pasaulio didmeis- 
teriui šachmatininkui R. Arlaus
kui. Dalyvavo ten visi garsiausi 
Adelaidės šachmatininkai ir po 
oficialios dalies sužaidė žaibo 
turynyrą. Didmeisteriui įteikė do
vanas Klubo Valdyba ir sekcijos 
valdyba.

— ★ —
Vyrų tinklinio komanda po at

kaklių varžybų turėjo ketvirtą 
vietą užleisti estams, kurie vėliau 
iškopė į finalus. Vytiečiai pasi
tenkino penkta vieta.

--- ★ .---
Į vykstančią į Naująją Zelan

diją Pietų Australijos krepšinio 
komandą pakviestas D. Atkinson. 
Buvo numatytas siųsti R. Dauge
lis, bet jisai dėl tarnybos negalė
jo išvykti.

B. N. 

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 63-2231

ginos pradėjo šį finalinį susiti
kimą. Pirmą metimą vytietėms 
pelno centro puolėja G. Krivic- 
kaitė. Toliau seka gynėjos M. 
šiukšterytės metimas, N. Vyš
niauskaitė daro porą metimų ir 
vikri gynėja M. Lapienytė aštun
tą žaidimo minutę rašo 10 mūsų 
naudai. Tik praėjus kėlinio ket
virčiui tepajėgia priešininkės pa
daryti metimą. Visos merginos 
kovoja labai puikiai, ir priešinin
kių aukštis nublunka prieš mūsų 
krepšininkių vikrumįą bei kovin
gumą. Puslaikis baigiamas 24 — 
11. Antrame puslaikyje priešinin
kės deda visas pastangas ir pel
no pora metimų. Priešininkės mė
gina panaudoti prieš mūsiškes 
aikštės spaudimą, bet be pasek
mių. Vienu metu vytietės kaip ir 
sušluboja, iš puolamo žaidimo 
pereina į gynybą, kas joms ne
įprasta ir. nenaudinga. Visgi grei
tai vėl matome vytietes vikriai 
atakuojančias priešininkių krep
šį. Priešininkės arčiausiai buvo 
prisiartinuosios iki šešių taškų 
skirtumo. Prieš rungtynių pabai
gą Gina dar meta ir rezultatą 
pakelia iki 40 — 31 kuris užtik
rina čempijonių vardą, šis gra
žus laimėjimas buvo pasiektas 
trenerio A. Merūno ir visų žai
dėjų pastangomis, geru treniruo
čių lankymu ir kovingumu aikš
tėje. Taškai: N. Vyšniauskaitė 
19, M. šiukšterytė 7, G. Krivic- 
kaitė su M. Lapienyte po 6, A. 
Krivickaitė 2. Be šių dar žaidė 
K. Baškutė. Nors visos žaidėjos 
sužaidė labai gerai, bet taškų rin
kime šį sykį pirmavo gerai žai
dusi Nijolė Vyšniauskaitė.

KITOS KOMANDOS 
FINALUOSE

Į didžiuosius finalus pateko dar 
dvi Vyties komandos. Antroji vy
rų komanda ketvirčio finaluose 
nugalėjo kietai kovojančią C.Y. 
komandą. Per šį susitikimą vytie
čiai pademonstravo puikų apgal
votą žaidimą ir gerus metimus. 
Labai gerai pasirodė jaunas kfep- 
šininkas V. Levickas, pelnydamas 
net 31 tašką, V. Ramonaitis — 
Raymond pelnė taip pat 24 taškus 
komandai, E. Gudelis 16, R. Po
cius 10 ir L. Urmonas 2. Žaidė, 
bet taškų nepelnė J. Mikužis. 
Puslaikis buvo baigtas 36 — 28 
ir rungtynių rezultatas 89 — 57. 
Jeigu bus pakartotas panašus 
žaidimas per didijį finalą, tai 
laimėjimas užtikrintas.

Neatsiliko ir vyrų trečioji ko
manda, patiesdama savo prieši
ninką apylygėje kovoje 40 — 35 
(22 — 22). Susitikus su Comm- 
Bank komanda mūsų jaunieji 
krepšininkai padėjo visas pastan
gas kad atsiekus laimėjimą ir tei
sę žaisti finale. Už komandą žai
dė ir taškus pelnė: E. Brazaus
kas 16, J. Smit 14, P. Kanas 6 ir 
A. Bernaitis su G. Andrew po 2. 
Be šių dar žaidė A. Barauskas, 
R. Jablonskis ir T. Ford.

Ankstyvesniam susitikime, pas
kutinėse sezono rungtynėse ši ko
manda nugalėjo Ehfield — Meth. 
komandą 35 — 34 (8 — 18) La
bai pasistengta antrame . puslai
kyje, kad atsiekus vieno taško 
pergalę. Taškus pelnė: E. Bra
zauskas 16, J. Smit 8, P. Kanas 
7 ir T Ford su G. Andrew po 2.

Iki 16 metų jaunių komanda 
paskutines rungtynes pabaigė 
taip pat pergale prieš Torrens, 
laimėdami 39 — 10 (15 — 3). 
Taškus pelnė: K. Jaunutis 13, P. 
Kanas 12, A. Jonavičius 9, A. 
Reivytis su R. Jonavičium po 2 
ir A. Jaunutis 1. Kaip jau anks
čiau rašyta, ši komanda neteko 
teisės žaisti finalų nubraukus jai 
vieno rato taškus už per klaidą 
užregistruotą vyresnį žaidėją. 
Dar turėta maža galimybė pasi
vyti ketvirtą vietą išblėso, kada 
neatvykus porai žaidėjų į rung
tynes buvo užskaitytas mums 
pralaimėjimas, ši komanda buvo, 
galima sakyti, geriausiai žaidžiusi 
sezoną ir nelaimingiausia negavu
si čempijono vardo, kuris tikriau
siai jai priklausė. Vytiečių akyse 
jie kad ir neoficialūs, bet čem- 
pijonai.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE Pranešimai SYDNEY APYLINKĖS ‘ >
SUSIRINKIMAS

MELBOURNE
SOCIALINĖS GLOBOS 
MOTERŲ POPIETĖ

Šiomis dienomis Melbourne So
cialinės Moterų Dr-ja suorgani
zavo pas valdybos narę E. Bal
čiūnienę šaunią popietę. Jon pasi
kvietė ir Katalikų Moterų Dr-jos 
nares. Susirinkus gražam būriui 
moterų labai kultūringoje nuotai
koje praleisti pora valandų. Jos 
susirinkusios įrodė, kad moterys 
nevien moka gardžius cepelinus 
virti ir puodus plauti, bet suge
ba ir darniai bei gražiai paben
drauti.
. Elena žižienė pradžioje savo 
prasmingame pašnekėsy nurodė 
lietuvių tautos ir šio krašto žmo
nių skirtingumus, ragindama pa
laikyti mūsų brangias tradicijas 
ir papročius. E; Šeikienė paskai
tė keturis M. Malakūnienės eilė
raščius. Vos jų nuotaikingiems 
posmams pasibaigus, prasidėjo 
dainos. Birutė Tamošiūnienė pa
dainavo keletą solo dainų, po jos 
Emilija šeikienė ir Eleonora Bal
čiūnienė duetu išpildė keletą dai
nų. Visų nuotaikai pakilus džiau
gsmingai suskambo ir bendros 
dainos. Pabaigai popietės dalyvės 
išsimovusios savo ilgakulnius. 
smailius batelius, H. Statkuvienės 
vadovaujamos, smagiai sušoko 
tautinių šokių pynę, ši popietė 
praėjo nepaprastai nuotaikingai, 
visa programa natūraliai išplaukė 
iš labai pakeltos ir šaunios dar
nos, kuri užanspaudavo gerą So
cialinės Moterų Globos Dr-jos ir 
Katalikių Moterų Dr-jos sugyve
nimą. Popietėje dalyvavo ir S. M. 
G. D-jos poskyrio vadovė Monika 
Sodaitienė iš Morwellio.

Socialinės Globos Moterų Dr-ja 
kovo 28 d. prie šv. Jono parapijos 
mažojoje salėje pravedė sėkmin
gai daiktinę loteriją ir šalpos iždą 
papildė 55 svarais.

Dr-jos pirmininkė A. Matukevi- 
čienė eismo nelaimėje, susidūrus 
dviem mašinom, gerokai nukentė
jo. Šiomis dienomis jau taisosi, 
sulaužytas raktikaulis baigia su
augti, ir ji paskutinėje dainų re
peticijoje jau dalyvavo. Linkime 
jai visiškai pasveikti ir vėl aktin
gai įsijungti į socialinės globos 
darbą. (a. k.)

PADĖKA
ALS S-gos Sydnejaus Skyriaus 

Studentų Valdyba dėkoja už pa
galbą asmenims, kurie prisidėjo 
prie Initium Semestri pasisekimo: 
p.p. Cibulskiams ir Vaidui, ku
rių namuose buvo repetuota, A. 
Plūkui už smagią muziką, B. Ge
niui, kuris kritišku momentu pa
gelbėjo užkulisuose ir Bankstow- 
no apylinkės Valdybai už staltie
ses. Valdyba

GEELONG
BALTAI POSĖDŽIAUJĄ

Balandžio 4 d. p.p. Gailių na
muose buvo susirinkę posėdžio 
pabaltiečių atstovai: estų E. Kob- 
rusepp ir E. Sorgsef, latvių S'. 
Kampans ir A. Blonskis ir lietu
vių pats šeimininkas ir apylinkės 
pirm-kas J. Gailius. Tartasi bir
želio išvežimų minėjimo reikalais. 
Nutarta rengti minėjimą panašiai 
kaip ir pernai, tik pakeista data 
iš šeštadienio vakaro į sekmadie
nio popietę; tuo tikimasi susi
laukti daugiau dalyvių.

Meninėj daly pasirodys lietu
viai ir latviai, paskaitininkas lie
tuvis. Taip pat galvojama jung
tinėmis lietuvių ir latvių chorų 
jėgomis sudainuoti po dvi lietu
viškas ir latviškas dainas.

Šių metų minėjimo rengėjai 
yra latviai, pats minėjimas įvyks 
birželio 13 d. 3 vai. p.p. šv. Pet
ro ir Povilo salėje. Posėdžio me
tu buvo pasikalbėta ir “News 
Digest — International” reika
lais. Po sklandaus ir darbingo po
sėdžio p. Gailienė svečius pavai
šino kavute.

“SUKTINIS” GEELONGE
Po penkiolikos metų jubilie

jaus Geelongo apylinkėje kultū
rinis gyvenimas žymiai pagyvė
jo, ypač įsisteigus kultūriniam 
rateliui “Suktiniui”. Vos praslin
kus mėnesiui nuo šio ratelio įs
teigimo, jo nariai jau išmoko ke
letą naujų šokių ir galėjo gra
žiai reprezentuotis kovo 27 d. 
australų moksleiviams “Chanel 
College” mokyklos salėje. Čia lie
tuviai pasirodė su “Kubilu”, 
“Sukčium” ir “Subatėle” grojant 
p-lei M. Manikauskaitei.

Džiugu, kad “Suktinio” rateliui 
priklauso daugiausia jaunios lie
tuviškos šeimos, kurių tarpe, 
kaip suminėjo ratelio vadovas p.

IŠ TOLI IR ARTI DALYVAUKIME VISI METINIAME MELBOURNO LIETUVIŲ

KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGIJOS

kuris įvyks balandžio 23 d., penktadienį, puošnioje Dorchester salėje, Henley Lawns, 
Alexandria Ave.

GROS KONTINENTĄ LINE MUZIKA.

v

s

9 Pradžia 8.30 vai.

Pakvietimai gaunami sekmadieniais parapijos salėj arba skambinti V. Petraitienei 
3068086.

L. Bungarda, įeina p.p. Šrede- 
riai, Lipšiai, Valaičiai, Mačiuliai, 
Zinkevičiai, Starinskas su Akeny- 
te, Jomantai, Šutai, Bindokienė, 
Zelinkevičienė, Aukštakalnis ir 
Braneizeris. “Suktinis” darosi 
tiek populiarus, kad net ir mel- 
burniškės jaunos lietuvių šeimos 
prie jo jungiasi. Kiti net galvoja 
į Geelongą persikelti, nes čia esą 
ir namai pigesni. Geelongiškiai 
lietuviai tuo tik džiaugiasi ir vi
sus žada pasitikti išskėstomis ran
komis. O jeigu prie “Suktinio” 
dar prisijungs ir tautinių šokių 
grupės vyresni šokėjai, kaip kad 
planuoja ratelio vadovas p. Bun
garda, tai nedaug kas galės 3U 
“Suktiniu” konkuruoti. Suktinis 
gražiai jau užsirekomendavęs ir 
būtų gerai, kad tėvai ir savo 
bręstantį jaunimą paragintų 
jungtis į “Suktinio” ratelį.

Šalia tautinių šokių ratelio na
riai mokosi ir linksmų dainelių 
kurių pamoko visiems gerai ži
nomas sportininkas “Shorty” ir 
muzikalusis p. R. Zenkevičius.

Per Atvelykį, balandžio 24 d. 
“Suktinis” rengia Liet. Namuose 
grandiozinį balių su įvairiomis 
išdaigomis, jų tarpe ir numato
mas margučių valsas. J šį balių 
laukiama daug jaunimo iš Mel
bourne; geelongiškių ruošiami 
baliai pasidarė labai populiarūs.

BEECHWORTH
ŠAUNUS LIET. POBŪVIS 

BEECHWORTHE
Aną savaitgalį p.p. J.M. Birie- 

tų sodyboje. Beechworth, buvo 
didelis judėjimas: čia susirinko 
ne tik visi Beechworth lietuviai, 
bet ir svečių iš kaimyninės vals
tijos — N.S.W., net gražus bū
relis melbourniškių.

Stalai buvo paruošti nuostabiai 
— turbūt, tik gulbės pieno be
trūko! O to šaunaus pobūvio kal- 

PAM ALDOS EVANGELIKAMS
Pamaldos Sydnėjaus lietu

viams evangelikams ivyks sek
madienį balandžio 25 d. (Atvely
kyje) 12.30 vai. nuolatinėj vieto
je Vokiečių evangelikų bažnyčio
je — Goulbum st. — City.

Šios pamaldos specialiai nu
keltos į Atvelykį, kad Velykom 
išvykstantiems nesusitrukdytų 
pamaldos. Visi kviečiami ir lau
kiami !'

Sydnėjau* Lietuvių 
Evangelikų 

Parapijos Taryba.

ORGANIZUOJAMAS 
GRYBAVIMAS

Sydney lietuvių medžiotojų ir 
žuklautojų draugija balandžio 25 
d. (Atvelykio metu) organizuoja 
išvyką pagrybauti. Norintieji pri
sidėti iš anksto susitaria su drau
gijos pirmininku p. H. Keraičiu 
skambinant jam telefonu Nr. 
77 4823.

tininkas tepaaiškėjo tik vaišėms 
gerokai įpusėjus — o gi p. Birie- 
tienės gimtadienis!

Besivaišinant pasidalinta min
timis lietuviškais reikalais, prisi
minta šviesūs laikai iš nepriklau
somos Lietuvos. Dainos skambėjo 
iki ryto aušros. Visi pajutome, 
kad lietuvis tegali būti laimin
giausias tik tarp lietuvių.

Pobūvis praėjo tikrai pakilioje 
nuotaikoje. Jo metu “Mūsų Pas
togei” paremti suaukota £7.10.0.

Dėkingi svečiai p.p. Bilietams 
už tokį labai malonų ir jaukų sa
vaitgalį skirstėsi namo tik kitos 
dienos popietėje. Svečias

SS

Pabaiga 1 vai. ryto. 

k £

GEGUŽYNĖ SKAUTŲ ŽEMĖJE 
Balandžio 25 d., Atvelykio me

tu Skautų Tėvų ir Rėmėjų Komi
teto organizuojama gegužynė, ku
ri prasidės 10 vai. ryto liet, skau
tų stovyklavietėje Ingleburne. 
Numatoma įvairi skautiška pro
grama, be to bus demonstruojama 
iš magnetofoninių juostelių III-ji 
Dainų šventė, įvykusi pernai Mel
bourne, kurią įrašė į juosteles p. 
P. Alekna.

Gegužynė baigsis 4 vai. p. p. 
Nors ir buvo tikėtasi, bet tą dieną 
stovykloje pamaldų nebus.

Tą dieną lyjant gegužynė ne
įvyks.

Skautų Tėvų ir Rėmėjų 
Komitetas

Susirinkimai
A.L.B. BANKSTOWN APYL.

VISUOTINIS METINIS 
SUSIRINKIMAS

A.L.B. Bankstonw Apylinkės 
visuotinis metinis susirinkimas 
kviečiamas 1965 m. gegužės 16 d. 
3 vai. p.p. Bankstowno lietuvių 
namuose. „Laiku nesusirinkus rei
kalingam narių skaičiui, susirin
kimas įvyks po pusės valandos ir 
bus skaitomas teisėtu neatsižvel
giant ■ į dalyvių skaičių.

Susirinkimo darbtvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Mandatų komisijos sudarymas. 
45. Valdybos pranešimas.
5. Kultūros Tarybos pranešimas.
6. Kontrolės Komisijos praneši

mas.
7. Diskusijos dėl pranešimų.
8. Apyskaitų tvirtinimas.
9. Garbės Teismo pranešimas.
10. Vykdomųjų organų rinkimai:

a. Valdybos,
b. Kontrolės Komisijos.
c. Garbės Teismo.

11. Pranešimas iš Krašto Tarybos 
atstovų suvažiavimo.

12. Klausimai ir sumanymai.
13. Susirinkimo uždarymas.

Valdyba maloniai kviečia: da
lyvaukime susirinkime visi ir bū
kime aktyvūs. Iki susirinkimo tu
rime gražaus laiko, tad pagalvo
kime kiekvienas atskirai, ką ga
lėtumėm susirinkimui pasiūlyti,

Balandžio 11 d. Lidcombe pa
rapijos salėje įvyko Sydney apy
linkės susirinkimas, kuriam pir
mininkavo p. V. Bukevičius ir 
sekretoriavo p. V. Danta. Šiame 
nors ir negausiame susirinkime 
buvo pasisakyta už visų trijų 
Sydnejuje esančių bendruomenės 
apylinkių susijungimą ir drauge 
išrinkta nauja valdyba, j kurią 
įeina: p. p. V. Bitinas, A. Bačiu
lis, K. Daniškevičius, Miniotas ir 
V. Račiūnas. Kandidatu paliko
S. Pačėsa.

★

Misijos Melbourno lietuviams 
prasidės gegužės 1 d. ir baigsis 
9 d. Svečias misionierius Tėv. Bo- 
revičius visur yra šiltai sutinka
mas ir jo misijos Melbourne tik
rai paliks aiškių pėdsakų.

kas padėtų bendruomenę sustip
rinti finansiniai.

A.L.B. Bankatown Apyl. V-ba.

A.L.B. ADELAIDĖ APYL. 
PAPILDOMAS METINIS 

SUSIRINKIMAS
A.L.B. Adelaidės Apylinkės pa

pildomas visuotinis metinis susi
rinkimas šaukiamas gegužės 2 d. 
3 vai. p.p., Lietuvių Namuose, 
Eastry Str., Norwood. Laiku ne
susirinkus reikalaujamam narių 
skaičiui, susirinkimas įvyks po 
pusės valandos ir bus teisėtas ne
žiūrint dalyvių skaičiaus. (A.L.B. 
statuto str. 20).

Susirinkimo dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas;
2. Susirinkimo pirmininko ir sek- 

retooriaus kvietimas;
3. Mandatų komisijos rinkimai;
4. Apylinkės Valdybos pirminin- 

ninko pranešimas;
5. Apylinkės Valdybos, Kontrolės 

komisijos ir Garbės Teismo 
rinkimai;

6. V. Radzevičiaus ir A. Maželio 
diskusinė paskaita;

7. Diskusijos dėl paskaitos;
89. Einamieji reikalai;
9. Susirinkimo uždarymas.

Šiam popildomam susirinkimui 
pravesti galioja tos pačios tai
syklės, kaip ir praeitam, 1965 m. 
kovo mėn. 21 dienos, susirinki- 
mūi.

A.L.B. Adelaidė* Apyl. V-b*.

Atkelta iš psl. 4)
— Ne, bet lėkštes tai tikrai.
— Ar mokat gerai vokiškai?
— Žinoma! — melavau tiesiai į 

akis.
— Ar esat Vokietijoj dirbusi?
— Tik ką atvažiavau, bet Aus

tralijoj dirbau.
— Ar žinot, kad batus parda- 

vinėt reikia pažint žmogaus cha
rakterį?

— Nesąmonė! — pagalvojau 
sau tyliai. Netrukus tačiau pasi
rodė, kad labai klydau.

Tą darbą gavau ir jau daug 
pasimokiusi apie klientų psicho
logiją. Greitai patyriau, kad ma
no pastangos traukioti iš visų 
lentynų dėžių dėžes batų ir drau
giškai interesuotis klientu nebu
vo komerciniai sėkmingos — 
maustosi austosi ir neperka.

Nutariau tad stebėti ir sekti 
“erste Verkauferin” (pirmos par
davėjos)- pavyzdį, kuri į dieną 
parduoda už maždaug 250-300 
D.M., o kartais net iki 500 įvaro.

Ji elgiausi šaltai ir arogantiš
kai. Išdidžiai atneša po kelis ba
tus, ima po vieną ir “elegantiš
kai” suka klientui apie nosi, gir
dama tai kurką, tai spalvą, tai 
rezistenciją lietui arba atsparumą 
sniegui ir ugniai. Batai kiekvie
nu atveju parduodami.

Gerai išstudijavau tą jos meto
dą ir, sakau, pakopi juosiu. Atro
do, viskas būtų buvę gerai, jei ne 
tas mano akcentas, o labiausiai 
“R” raidės ištarimas, kuris veda 
prie didelio susidomėjimo iš kur 
esu, kaip čia atsidūriau, kiek lai
ko Vokietijoj ir t.t. (Niekad ne
būčiau manius, kad “R” galėtų 
būti mįslė: jei tariau lietuviškai 
— spėja, kad iš Baltijos pusės; 
jei gargaliuodama prašvilpiu pro 
dantis — sako, kad iš Šveicari
jos.) Kokia ten ta psichologinė

Studentė... KIEK AŠ SUŽINOJAU!

reakcija, dar vis tebesprendžiu, 
bet faktai rodo, kad pirkėjas iš
blaško savo pasiryžimą pirkti ir... 
iškeliauja sau be “pakieto”.

Nekartą vėl, besistengiant iš- 
girt apavo rezistenciją, sumaišau 
žodžius ir biznis pasibaigia tuo, 
kad, vietoj išgirt, esu išpeikusi 
tą prekę. Ir vėl! kas bepirks su
žinojęs “tikrą tiesą”!

Taigi su “šalta ir elegantiška” 
sistema sekėsi nekaip ir dabar 
žengiu j komercinį pasisekimą 
labai savaip.

Vyrai ir vaikai yra geriausi pir
kėjai: pirmieji žino ko nori ir 
tuoj nuperka; antrieji, jei ir ne
žino patys — jų mamos žino, kad 
neapsimoka per ilgai vaikus var
gint — tai irgi greitai prieina 
prie pasiryžimo pirkti.

Motinos su vaikais — malonūs 
klientai. Dažnai dargi ateina su 
giminėmis, draugais ir atsiveda 
šunį, kuris Vokietijoj yra laiko
mas didelėj pagarboj ir įleidžia
mas net į valgyklas, o ką čia be
kalbėti apie batų kratuvues. ži
noma, krautuvė po tokios “imi
gracijos” tampa zoologijos sodu, 
kur šuo loja, vaikai karstosi pa- 
liai sienas ant kopėčių, pardavė
jos gaudo mažuosius pirkėjus, 
mbtina kalbasi su kita motina ir 
protarpiais paragina prieauglį 
nurimt, kol "Fraulein” apaus ba
tą.

Blogiausia tai su moterim, ku
rios vienos “užsuka”, nes 
tos tai yra paprastai pilnos viso
kiausių “kaprizų”: jos dažniau
siai atkeliauja ne pirktis, o rink
tis (anais laikais ir aš, rodos...). 
Tokiom tai reikia mokėt įkalbėt 
taip, kaip sveikam ligą. Jų dvasi
nė struktūra reikalauja individu
alaus metodo. Pavyzdžiui vyres
nėm vienos rūšies damom gali
ma pasiūlyt tik tam tikros odos,

Neseniai Brisbanėje lankėsi p. 
p. Augustauskai ir Liubinai iš 
Melbourne. Buvo apsistoję pas 
p.p. Kariūnus. Svečiams labai pa
tiko Brisbane, o ypač šiltas ir 
malonus oras. Pabuvoję kelias 
dienas pasuko vėl atgal į namus, 
pakely sustodami pasidairyti po 
Sydnejų.

★
Nidos Knygų Klubas Londone 

jau išleido literatūros metraštį 
“Pirmoji Pradalgė”, šioje knygo
je iš Australijoje gyvenančių la-

REMONTAI 
NAMUOSE

Atlieku visus generalinius na
muose pertvarkymus, pataisymus, 
įskaitant staliaus, instaliaciijos 
darbus, dažymą.

Kreiptis: Mr. J. E. Taylor, 3 
Abeckett Ave., Ashfield.

Tel. 79 1279 arba 71 9048.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju Melbourno, Baimdale, Latrobe Valley 
ir Sale lietuviams, taip gausiai dalyvavusiems mano a.a. vyro lai
dotuvėse. Dėkoju už padėtus vainikus ir visiems, pareiškiusiems 
užuojautą žodžiu ir raštu.

Marija Babelienė ir vaikai

tam tikro “fasono” ir tik “mūsų” 
firmos ’’čeverykus” — gink Die
ve, nemėgink paminėt importuo
to išdirbinio!

Gi aš, “Fraulein”, jau 30 me
tų kaip “Salamander Schuhe” 
nešioju! — stačiai užsigauna, 
kad išdrįsti pasiūlyt — tartum 
būtum užgavęs jos pačią jaut
riausią tautinę stygą...

Spalio mėnuo ritasi prie galo 
ir mano “bizniavimo” menas 
greitai bus užmirštas. Universi
teto auditorijose retai begirdėsiu 
kasdien ir kategorškai kartojamą 
klausimą: ar geriau Heidelberge 

šytojų dalyvauja su savo darbais 
tik Pulgis Andriušis. Antroji 
“Pradalgių” knyga jau ruošiama 
ir pasirodys šių metų pabaigoje. 
Metraščio redaktorius kviečia vi
sus Australijos lietuvius rašyto
jus dalyvauti ir prisiųsti savo kū
rybos iki liepos pradžios šiuo ad
resu: Literatūros Metraščiui, 1 
Ladbroke Gardens, London, Wil, 
England.

Visiems sydnejiškiams gerai pa
žįstama ir įvairiuose parengimuo
se nuolat aktyviai dalyvavusi Edą 
Kymantaitė gegužės 22 d. ište
ka. Tikimasi šauniij vestuvių.

Jau ilgesnis laikas, kaip Can
terbury ligoninėje guli eismo ne
laimėje sužeistas Julius Čepaus- 
kas. šiuo metu jo sveikata yra 
gerokai pasitaisiusi ir po kelių 
savaičių tikisi grįžti namo.

¥
Melburniškis Benediktas Zabie

la kaskart vis atidengia savo tu
rimus talentus: pažinome jį kaip 

ar “zu Hause in Australien”?
Ar geriau namie Australijoje? 

Širdis tikrai į kelias puses pasi
dalina: man z patiko daug kur, 
man patinka čia — mane trau
kia Rheino kraštai. Kasdieną ta
čiau jaučiu, kad esu begalo pasi
ilgusi Alburio, Melbourne ir iš 
viso Australijos.

Jau šiandien norėčiau klausy
tis kukabūros verkšlenimo!1 Jau 
šiandien maloniai pakęsčiau aus
trališkosios šarkos — “magpie” 
kranksėjimą! Jau aiškiai jaučiu 
kad didžiausia dalis manęs pri
klauso “kengūrų šaliai”!

AUŠROS
SVEIKI ATVYKĘ J SKAUTŲ 

ŽEMĘ
1965 m. balandžio mėn. 25 d.
Balandžio 25 d. skautų numaty

ta programa Ingleburne. “Kalėji
mas” (K. Narbuto dengta maši
na) surenka transporto neturin
čius skautus, 9.30 vai. iš Banks
towno lietuvių namų ir 9.45 vai. iš 
Horton St., Yagoona.

11.00 vai. Ingleburne, skiltimis 
išdėstomi margučiai parodai ir 
draugovių užsiėmimai. 12.00 vai. 
pietūs. Maisto pasiimama savo. 
12.30 vai. Tunto sueiga. Trumpa 
oficialioji dalis ir žaidimai (iškai
tant ir su margučiais.) 3.00 vai. 
p. p. Laužas. 4.30 vai. “Kalėji
mas” išveža skautus. Taikantis 
prie aplinkybių, programa gali 
būti truputį pakeista.

Būnant labai blogam orui, su
trumpinta programa bus vykdoma 

sėkmingą visuomenininką, orga
nizatorių muziką (turi sukūręs 
eilę muzikinių dalykų ir net ope
rečių!). Neseniai paaiškėjo, kad 
yra ir rašytojas, parašęs ištisą 
(virš 200 psl.) apysaką. Belieka 
tik nuoširdžiai pasveikinti.

Gegužės pradžioje išvyksta į 
Europą ir Angliją canberiškis 
teisininkas Viktoras Martišius. 
Numato ilgesnį laiką pabuvoti 
Anglijoje ir grįžti per Ameriką.

Kalbant apie įvairias išvykas, 
tai jau šiandie yra gerokas Aus
tralijos lietuvių būrelis, kurie 
klaidžioja po pasaulį. Jeigu taip 
visi derintų savo keliones su at
einančiais metais rengiamu Čika
goje jaunimo kongresu, tai nerei
kėtų galvos sukti, kaip surasti 
ir pasiųsti iš Australijos atsto-
VU’ ★

Turimomis žiniomis jau šiandie 
aiškėja, kad atsiras .šiemų, kurios 
savo lėšomis vaikus ketina išleis
ti į Jaunimo Kongresą. Ar nebū
tų ęerai viską derinti drauge — 
oficialius ir neoficialius išvyki
mus?
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TUNTE
Lidcombe po pamaldų.

Su Sydnėjaus liet, kapelionu 
susitarus, prašome visus vykstan- - 
čius į Ingleburną dalyvauti pa
maldose artimiausioje bažnyčioje 
anksčiau.

SUEIGOS
Visos tunto draugovės, balan

džio 11 d. turėjo savo sueigas. 
Tuoj po pamaldų, skautai ps. A. 
Alčiausko ir K. Narbuto mašino- . 
mis išvyko į Ingleburną. Nors pa
sitaikė lietumi grasinanti diena, 
bet nesulaikė skautų veržimosi į 
gamtą. Porą valandų prabėgo 
dainuojant ir žaidžiant skautiš
kus žaidimus, o su kandidatais 
išeita dalis skautiškos programos.

D-vės štabo posėdyje buvo pa
rinktas d-vei vardas: “D. L. K. 
Gedimino” draugovė.

"Žalgirio” d-vės jaunesniųjų 
skautų sueigą pravedė drauginin
kas s. v. v. si. H. Antanaitis pa
dedamas sesių Violetų Bitinaitės 
ir Deikutės. Sueiga vyko Lidcom
be prie parapijos mokyklos, o tar
pais, dėl smarkėjančio lietaus, rei
kėjo nešdintis į pastogę. Be kitų 
programos dalykų, tartasi daly
vauti Motinos Dienos programoje.

"Živilės” d-vės jaunesniųjų 
skaučių sueiga vyko Lidcombe. 
Gal dėl blogo oro dalis “Kregž
džių” ir “šarkų” į sueigą ne
atvyko, bet “Pempės”, nebijoda
mos lietaus, susirinko visos. Viso 
sueigoje dalyvavo 20 jaun. skau
čių. Draugininkė ps. D. Skorulie- 
nė buvo sutikta su raportu, toliau 
tikrino jaun. skaučių užrašus ir 
kt. Ruošiantis Motinos Dienai, 
sudainuotos kelios dainos.

“Živilės d-vės skautės ir skau
tės kandidatės savo sueigą turėjo 
balandžio mėn. 16 d. Bankstowno 
lietuvių namuose^

CIRKININKAS
— Tamsta toks menkutis, tai 

kaip gali suvaldyti cirke liūtus?
— Čia ir yra visa gudrybė: liū

tai laukia, kol aš nutuksiu.
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