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Indija neliks nuošaliai

VAŠINGTONAS. A.A.P.—Indi
jos ministeris pirmininkas Pandit 
Nehru, atvykęs prezidento Trumano 
privačiu lėktuvu politiniam vizitui 
į JAV, Kongreso posėdyje pareiškė, 
kad naujo karo atveju Indija neliks 
neutralioje padėtyje. “Kai laisve 
įstumiama pavojun, kai teisingumui 
grasinama ar pradedama reikšti 
agresiją, mes negalime ir negalėsime 
likti neutralūs” — pabrėžė Indijos 
vyriausybes galva. Pandit Nehru 
įvairiais politiniais klausimais tarė
si su prezidentu Trumann ir užs. 
reik, ministeriu D. Aehesonu.

v

Paneigiamas atominis žaibo karas
JAV ADMIROLAI IŠ ANKSTO

VAŠINGTONAS. A.A.P. — Du 
JAV karo laivyno admirolai R. 
Oftsie ir W. Blandy pasmerkė JAV 
oro laivyno samprotavimą dėl ato
minio žaibo karo. Admirolas Oftsie 
primine, kad karo atveju Sovietų 
armija per trumpą laiką užims visą 
Vakarų Europą. Girdi, JAV netu
rėtų apmėtyti tirštai apgyvendintų 
Europos kraštų atominėmis bombo
mis, nes toksai bombardavimas būtų 
“beširdis ir barbariškas.” JAV oro

Ministeris pirmininkas nesu
sitaria su partijomis ir 

pasitraukia
PARYŽIUS. A.A.P.—Prancūzijos 

Tautinis Susirinkimas (parlamen
tas) suteikė buv. vidaus reikalų 
ministeriui Jules Moeh ministerio 
pirmininko vietai pasitikėjimą. Tuo 
būdu 311 balsų prieš 223 balsus par
lamento pareikštu pasitikėjimu Julės 
Moeh tampa Prancūzijos ministeriu 
pirmininku. Parlamento pirminin
kui skaitant balsavimo rezultatų 
pranešima, komunistų atstovai šaukė 
ir kėlė didžiausią triukšmą, vadin
dami naująjį ministerį pirmininką 
“žmogžudžiu” ir “ atentatininkn. ” 
Jules. Moeh politiniame Prancūzijos 
vidaus gyvenime yra laikomas labai 
stipria ir griežta asmenybe. Politi
niai priešai net. primeta jam “dik
tatoriaus polinkius. ’ ’

PARYŽIUS. A.A.P. REUTE- 
RIS.—Po keturias dienas trukusių 
pastangų, M. Mo.ch’ui nepasisekė 
sudaryti Prancūzijos ministeriu 
kabineto. Jo bandymas sudaryti 
socialistini kabinetą su katalikų pa
rama nuėjo niekais. M, Moeh’ui 
atsisakius, prezidentas Auriol pak
vietė kabinetui sudaryti Katalikų 
(M.R.P.) atstovą M. Šhumaną.

BANDYMAS SUKVAILINTI 
VIEŠUMĄ.

VAŠINGTONAS. A.A.P. — Lake 
Success UNO konferencijoje Sovietu 
Rusijos -atstovas pasiūlė, kad UNO 
Saugumo Taryba turėtų pravesti 
pasaulio valstybių tarpe ginklų kie
kio, kariniu pajėgų ir atominiu gin
klų riormavima (Atseit. įvesti gin
klavimo gėrybių korteliu' sistemą, 
kurių “Kartėnstelle” būtu Krem
liaus rūmuose. Red.). Del tokios 
naujenybės kone visi UNO nariai 
pasisakė prieš. JAV atstovas W. 
Austin pareiškė spaudos konferen
cijai, kad toksai Sovietų pasiūlymas 
yra “tuščias” ir “dar vienas ban
dymas sukvailinti viešuma.” So
vietų pasiūlymą atmetus, UNO dau-

UNO PRIMENA LIETUVA
NEW YORKAS. A.A.P. — Šiuo 

metu vykstančioje UNO konferenci
joje Britų ir JAV atstovai naujai 
apkaltino Sovietų Rusiją už masinį 
gyventojų naikinimą rasiniais, reli
giniais bei politiniais sumetimais 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. 
Britų atstovė Castle š.m. spalio 15 
d. UNO konferencijoje pranešė 
Socialinio Komiteto nariams, kad 
Sovietai priverstinu būdu išgabeno 
pusantro milijono Šiaurės Kaukazo

KALBA APIE DUNKIRKĄ NR2.
pajėgos neturėtų pakartoti Antrojo 
Pasaulinio karo “istorinės klaidos.” 
Tą patį pareiškė ir admirolas W. 
Blandy, teigdamas, kad joks ateities 
karas su Sovietų Rusija nepasibaigs 
atominiu žaibo karu, bet išsirutu
liuos į ilgą, visą žemes rutulį api
mantį karą. Pasak jo, kilus nau
jam karui, Soviettj armija teturės 
mažų kliūčių užimti visą Vakarų 
Europą, gi JAV pajėgos, vengdamos 
apmėtyti tirštai apgyvendintus Va

R. VOKIETIJOS RESPUBLIKA — NAUJAS 
RUSIJOS VASALAS

LONDONAS. A.A.P. — Naujoji 
Rytų Vokietijos Respublika savo 
politinėje veikloje rodo norų atsto
vauti visus vokiečius. Tai patvir
tino prezidentas W. Pieek, pabrėž
damas, kad Respublika taip elgsis, 
nepaisydama, ar tai Vakarams pa
tiks, ar nepatiks. “Mes labai ap
gailestaujame, kad Vakarų dalyje 
vokiečiams yra paneigtos laisvo ir 
nepriklausomo tautinio gyvenimo 
teisės” — nusiskundė “laisvosios 
Respublikos” prezidentas, toliau 
pastebėdamas, kad “Soviettj Sąjunga 
yra įgijusi šventą teisę vykdyti vo
kiečių liaudies nepriklausomumą, 
pažangą, vienybę ir taiką.” Mini
steris pirmininkas O. Grotewohl pa
skelbė R. Vokietijos Respublikos 
programos pagrindus:

• Respublika savo užsienio poli
tika taikysis linijos, kurią nu
statė satelitinių Sovietų kraštų už
sienių reikalų ministeriu konferen
cija Varšuvoje;

• Oder-Neisse sienos laikomos ga
lutinomis “taikos sienomis”;

• Išvystyti prekybą su Komuni
stine Kinija; 

giliuos priimta rezoliuciją, kuria 
teigiama, kad nusiginklavimas šiuo 
metu negali turėti pasisekimo; kol 
pasaulyje tebeviešpatauja tarptauti
nio nepasitikėjimo ir nesaugumo 
atmosfera. Prieš tokią rezoliuciją 
Sovietų paskelbė savo 39-tą veto.

KOMUNISTU PRALAIMĖJIMAS 
NORVEGIJOJE.

OSLO. A.A.P.—Per. savaitę Norve
gijoje įvyko parlamento rinkimai. 
Pažymėtina, kad naujame parla
mente komunistai prarado 10 vietų 
iš turėtų pereitame parlamente 11 

. vietų.

ir Krymo sričių gyventojų. Britų 
atstovė be kita ko pareiškė: “Tuo 
tarpu, kai tų senųjų Islamo tautų 
žmonės buvo pasmerkti priv. dar
bams ir nežmoniškiems kankinimams, 
tautų naikinimas taip pat nusiautė 
senąsias Europos tautas: Estiją, 
Latviją ir Lietuvą. Niekas negali 
įsivaizduoti, kokio didelio masto 
išvežimai buvo vykdomi iš Pabaltijo 
valstybių į Sovietų Rusijos priver
čiamų darbų stovyklas.

karų plotus atominėmis bombomis, 
pasitrauks jūros keliu, kaip tai jos 
padarė Antrojo Pasaulinio karo 
metu.

SMERKIA DA.RBBIEČIU 
VALDŽIĄ.

LONDONAS. A.A.P. — Metinėje 
Konservatorių Partijos konferenci
joje buv. Britų užs. reik, ministeris 
Anthony Eden pareiškė, kad svaro 
nuvertinimas neabejotinai sumažins 
Britų gyvenimo lygį. Be kita ko 
dar pridūrė, kad Darbo Partijos 
vyriausybė išeikvojo per daug laiko 
turtų sunaikinimui, tačiau per ma
žai laiko panaudojo turtų kūrybai.

• Pravesti naują ekonominį planą;
• Panaikinti sekančiais metais 

maisto normavimą, išskyrus mėsą ir 
cukrų;

• Suteikti lygias teises buv. na
ciams, jei tik jie nėra kaltinami tie- 
siogiais nusikaltimais ir kovoti visų 
istatymij griežtumu prieš bet kurį 
nacizmo, militarizmo ar fašizmo at
gaivinimą.

LONDONAS.. A.A.P.—Ministeris 
pirmininkas O. Grotewohl paskelbė 
naują R. Vokietijos Respublikos 
ministeriu kabinetą, kuri be jo su
daro 3 vice-ministeriai ii' 14 minis- 
terių. Be paties Grotewohlio į ka
binetą įeina 8 Socialistų Vienybes 
Partijos (maskuotų komunistų) at
stovai, 4 Krikščionių Demokratų 
Partijos atstovai, 3 Liberalų ’Demo
kratų Part: atstovai, 1 Nac. Dem. 
Part, atstovas, vienas bepartyvis 
atstovas ir 1 Vokiečių Ūkininkų 
Part, atstovas. Išrinkus W. Pieck 
Respublikos prezidentu, 30.000 vo
kiečių jaunimo, pasipuošusio mėly
nais marškiniais, žygiavo ir džiūga
vo Unter der Linden gatve Berlyne.

Sovietai sprogdino tris atomines bombas
LONDONAS. A.A.P.—Kaip pra

neša “Daily Mail” savo Paryžiaus 
pranešime, trys žymūs Sovietų Ru
sijos pareigūnai, pabėgę į Vakarus, 
tvirtina, kad

© Sovietų Rusija turi daug mažiau 
uranijaus, kaip Vakarų valstybės, ir 
tegali pagaminti per metus 20-30 
uranijaus-plutonijaus bombų;

• Sovietų Rusija gali pagaminti 
didesnius kiekius mažesnio galingu 
mo bombų;

• Sovietų Rusija atliko keletą 
bandymų su radijo aktingumo debe
simis, tačiau nelaiko tai tikru gin
klu, kadangi apsigynimas nuo jų 
gali būti lengvai pasiekiamas;

Ties Hong Kongo sienomis
A.A.P. praneša, kad spalio 15 d. 

Kinijos komunistų kariuomenė Įžy
giavo į Kantono miestą. Komuni
stai, pagal susitarimą, prieš tai leido 
nacionalistams apleisti _ miestą ir 
pasitraukti į naujas pozicijas. Spa
lio 17 d. reguliacine kiniečių komu
nistų armija užėmė Shautakok mie
stą prie Hong Kongo. Britų kariuo
menės, laivyno ir aviacijos daliniai, 
apie 30.000 vyrų, Hong Kongo karei
vinių aikštėse ir toliau atlieka savo 
kasdieninius pratimus. Siena tarp 
užimto Shautakok ir Hong Kongo 
patruliuoja Britų policininkai.

NUTEISTI JAV KOMUN.
VADAI

NEW YORKAS. A.A.P.—Fede
ralinis JAV teismas spalio 15 d. nu
teisė 11 svarbiųjų Amerikos komu
nistų partijos vadų už kurstymą 
smurtu nuversti JAV teisėtą vyriau
sybę. Taip pat buvo nuteisti šeši 
advokatai, kurie gynė kaltinamuo
sius ir visokiomis priemonėmis truk
dė bylos eigą. Byla, užtrukusi de
vynias mėnesiits, buvo viena did
žiausių Amerikos teismų praktikoje.

Prokuratūra kaltino komunistų 
partiją, kad ji nuo 1945 m. planavo 
perimti svarbiausių pramonės sričių 
kontrolę ii' svarstė Raudonosios 
Armijos galimybes užimti JAV teri
toriją.

Australijos komunistu vadui— 
trys metai kalėjimo

Kaip D.M. praneša, L. L. Sharkey, 
Australijos Komunistų Partijos gene
ralinis sekretorius, Centrinio Krimi
nalinio Teismo spalio 17 d. buvo 
nuteistas trims metams sunkiųjų 
darbų kalėjimo už savo laiku viešai 
paskelbtą išdavikišką pareiškimą. 
Tai yra aukščiausia bausmė už pana
šius nusikaltimus. Kaip atsimenam, 
nuteistasis komunistų pareigūnas 
yra pareiškęs, kad tuo atveju, jei 
S. Rusijos armija, persekiodama 
priešą, išsikeltų j Australiją, aus
tralų darbininkai jai padėtų.

KOMUNISTAI AUSTRALU 
UNIVERSITETUOSE.

MELBOURNAS. — Emigracijos 
ministeris Cahvell, kalbėdamas vienų 
iškilmių metu, pareiškė, jog australų 
universitetuose yra daugiau komu
nistų, negu profesinėse sąjungose.

• Sovietų Rusija neturi “mesono 
bombų,” t.y. naujo tipo nepaprasto 
galingumo atominių bombų, tačiau 
Sovietai atlieka jų įgyvendinimo 
bandymus;
• Sovietai sprogdino atomines 

bombas 23.000 kv. mylių uždaroje 
zonoje, š. rytų Ust-Ust dykumų 
dalyje.

Sovietiniai perbėgėliai, kurie iš 
Antverpeno išvyko į Pietų Ameriką, 
teigia, kad Sovietai susprogdino 
bandymams trijų tipų atomines 
bombas: pirmą — š.m. liepos mėn., 
o kitas dvi — tuoj netrukus po pila
mosios susprogdinimo.
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Lietuviški garsai Indijos vandenyne.. Hitlerio draugai gieda giesmes
Paskutiniu metu du transportiniai 

laivai “Nelly” ir “Dundalk Bay” 
atplukdė j Melbourne uostą apie 
2.700 išeivių. Šiais transportais 
lietuviu kolonija Australijoje pra
turtėjo 205 lietuviais. Šio straips
nelio autorius keliavo “Nelly” lai
vu, kuris iš Neapolio uosto išvyko 
rugpiueio 14 d. rytą. Jo keliauto
jams gerokai buvo įgrisę Italijos 
karščiai, ypač Aversos stovykloje 
buvusiems. Aversoje buvusiems bu
vo didesnė laisvė išeiti į miestą, nu
vykti su ekskursijomis Į Pompėją. 
Kapri salą ar kt., negu gyvenusiems 
Bagnoli stovykloje. Aversoje ir 
maistas buvo labiau pakenčiamas, 
galop, ir vaisių kainos buvo kur kas 
pigesnės, negu Bagnoli. “Nelly” 
laivu išvyko 115 lietuvių. Lietuviai 
laive per visą kelionę išlaikė gerą 
vardą. Jie gražiai pasirodė suruo
štame visų tautų meniniame pasiro
dyme. sudainuodami tris dainas, o 
vaikai sušoko pora tautinių šokių. 
Jie visi turėjo gražaus pasisekimo, 
kurio susilaukė taip pat ir ^jetuvis 
solistas. Lietuviai suruošė bendrą 
maldą, sugiedodami porą giesmių ir 
Himną. Lietuvių, laikinai neteku
sių savos tėvynės, garsai toli sklido 
viršum Indijos vandenyno . . .

Mūsų “Nelly” iš anksto buvo 
giriamas, kaip geras ir greitas laivas. 
Tai 12.000 br. tonų talpos, 150 m. 
ilgio, baltai dažytas švarokas laivas, 
tačiau didesnių patogumų neturįs, 
tad galėtų būti pavadintas “stovy
kla ant vandens.” Mums buvo ža
dėta, kad per 26 dienas būsime Syd- 
nėjuje. tačiau išplaukus iš Neapolio, 
paaiškėjo, kad. užuot plaukę visais 
keturiais motorais, plaukėme tik 
dviem, kadangi du sugedę. Toliau 
paaiškėjo, kad sugedę motorai taiso
mi bevažiuojant ir kad laivo per
sonale stinga specialistų. Tuojau 
imta per. garsiakalbį šaukti dizelio 
motorų specialistus, elektrikus ir kt. 
Laivui pirmomis dienomis plaukiant 
mažu greičiu vos 8-10 mylių Į vai., 
žmonių ūpas buvo prislėgtas, bet ti
kėjomės, kad po Port Saido plauk
sime griežiau. Tikrai, įvažiavus į 
Raudonąją Jūrą, laivas ėmė plaukti 
greitai visais keturiais motorais, bet, 
deja, tik kelias valandas, nes vakare 
visiškai sustojome per kelias mylias 
nuo kranto, o smarkus vėjas ėmė

mus gerokai blaškyti. -Po 6-7 va
landų plūduriavimo vėl pajudėjome 
dviem motorais ir per Raudonąją 
Jūrą, esant cli tižiausiems karščiams, 
plaukėme labai pamažu. Žmonės 
labai troško, tuo tarpu laivas netu
rėjo nei citrinų, nei limonado. 
Maistas buvo visiškai pakenčiamas, 
bet jūros kelionei nepritaikintas, 
stigo rūgščių ir sūresnių dalykų. 
Žmonės už silkę ar rūgščių kopūstų 
lėkštę būtų sutikę pasirašyti sutartį 
dar metams. Žmonės gerokai sirgo, 
<» ligoninėje buvo labai šykštu su 

! vaistais. Kelionės motu mirė ma- 
! žas 10 mčn. vaikas. Dar mirė se
nutė. vykusi pas savo artimuosius.

j Nuo Indijos vandenyno laivas 
lėmė plaukti visais motorais, tačiau 
iš viso kelionėje buvome sustoję 
apie 8 kartus, kartais po 15 min.. 

| kartais po pusvalandį ir t.t.
Kelionėje gavome žinią, kad mūsų 

I kelionės tikslas keičiamas, užuot 
I Sydnėjaus — Melbonrnas. Nenusi- 
| minom. nes kelionė trumpėjo 2 pa- 
I romis. o ji jau buvo gerokai įgrisusi. 

Iš viso buvome kelionėje 32 paras. 
“Dundalk Bay.” mūsų konkuren
tas. išvyko iš Neapolio apie 30 vai. 
vėliau už mus. o jį suradome jau 
stovintį prieš Melbourne uostą. 
Labai nudžiugome, kai teko su savais 
pasikalbėti Fremantlūj ir ypačiai 
Melbourne uoste. Nuoširdūs lietu
viai apdovanojo mus saldumynais. 
Labai maloniai nustebino ir gerai 
nuteikė australų mojimai mums vyk
stant traukiniu. Vienoje vietoje pa
matėme ir mus sveikinanti plakatą. 
Nevarginčiau skaitytoju ilgesnėmis 
eilutėmis, bet norisi užfiksuoti tas 
aplinkybės, kuriomis vyko mūsų at
vykimas i Australiją iš karo sukrūs 
los Vokietijos, kur iki paskutinės 
dienos nesvetinguose barakuose vis 
svajojome sočiai ir skaniai pavalgyti 
. . . Ten paliktas vargas ir alkis vai
zdžiai tebestovi prieš akis. Mus sle
gia didelis rūpestis, kur dėsis tie 
žmonės, kurie yra per seni ar ne- 
sveikatingi ir negali pasiekti laisvą 
užjurį . . . Visumet galvosiu, kad aš 
neturiu teisės jų pamiršti . . . 
Džiaugiuosi, kad būsiu pats sotus ir 
juos galėsiu sušelpti . . . Džiaugiuosi 
pagaliau, kad ir čia turime savo 
spaudą, kurią privalome visi parem
ti ir palaikyti.

Berlyno Britų zonoje leidžiamas; 
vokiečių laikraštis “ Die Welt” apra
šo, kaip gyvena Spandau kalėjime 
Nuernbergo Teismo nuteistieji Hit
lerio bendradarbiai — karo nusikal
tėliai. Buvęs Hitlerio pavaduotojas 
Rudolfas Hess laikas nuo laiko gau
na nervinį priepuolį ir tuo metu jis 
garsiai vienas kalba savo kameroje. 
Buvęs ūkio ministeris Walter Funk 
neseniai sunkiai sirgo ir jam buvo 
padaryta kraujo transfuzija. Šiam 
reikalui kraujas buvo paimtas iš 
britų karių. Admirolas Erich Re- 
der. buvęs vokiečių jūrų laivyno va
das. kalėjime operuotas. Rederio 
įpėdinis, jūrų admirolas Kari Doe- 
nitz. gavo iš kalėjimo vadovybės lei
dimą dėvėti plonus baltinius, nes 
turįs labai jautrią odą. Konstantin

Tauta gali būti rami . . .
CANBERRA. — Ginčų metu dėl 

i Australijos kariuomenės biudžeto, 
| opozicijos atstovai nusiskundė, kad 
Australija teturi tik saujelę kariuo
menės ir. kad vyriausybė klaidina 

; visuomenę krašto gynybos reikaluo
se. Atsakydamas į priekaištus, kra
što gynybos ministeris Dedman pa
reiškė. kad dabarties metas karo pa
vojaus atžvilgiu negali būti paly
gintas su 1939 m. padėtimi. “Aš 
manau, kad tai yra visiems žinoma, 
jog jokia atsakinga įstaiga pasaulyje 
nelaukia karo būsimų penkių metų 
būvyje” — pabrėžė Dedman.

“O kas dedasi Kinijoj?! Mane
vrai?” — sušuko Liberalų Partijos 
atstovas. Dedman į tai vėl pabrėžė, 
kad atsakingoji pasaulio opinija 
nesitiki karo penkių metų būvyje 
ir. labai galimas daiktas, kad net 10 
metų būvyje nebus karo, kuris įvel
tų Australiją. Ameriką ir kitus 
kraštus. Kitam Liberalų atstovui 
priminus, kad Sovietų Rusija turi 
5 milijonus ginkluotų karų, Ded
man atsakė, kad Amerika su savo 
milžiniška pramone yra taip galin
ga, kad joks kraštas negalėtų jos 
karu paklupdyti, gi Sovietų Rusija 
esanti taip atsilikusi, jog jai reikia 
mažiausiai 10-15 metų, kad galėtų 
pasivyti JAV, gi per tą laiką JAV 
vėl su savo pažanga nueitų taip toli, 
kaip ji yra dabar. Liberalų parti
jos vadas Menzies atrėmė nerimtus 
ministerio Dedman samprotavimus 

v. Neurath dirba kalėjimo daržinin
kystėje; Buv. Hitlerio jaunimo 
organizacijos vadas Baldui* v. Schi- 
rach skaito prancūzų literatūrą. 
Hitlerio architektas Albert Speer 
dirba kalėjimo dirbtuvėse ir skaito 
architektūros literatūrą. Kas savai
tę į kalėjimą atvyksta prancūzų 
dvasiškis visiems kaliniams, isskyrus 
Hessą, laikyti pamaldų. Kaliniai 
pamaldų metu gieda bažnytines gie
smes. o jiems akompanuoja vargo
nais Funk. Kas dvi savaites kali
niai gauna po pokelj tabako. Maisto 
norma yra ta pati, kurią gauna dar
bininkai. Kas mėnesį kaliniai turi 
teisę išsiųsti vieną laiškf. ir vieną 
kartą per tris mėnesius jiems leid
žiama ketvirti valadnos kalbėtis su 
lankytojais, -b.

Hughes pakartotinai įspėja

CANBERRA. — ■.‘’edcraliniame- 
Parląjnente Liberalų Partijos atsto
vas Hughes, Sadauską Parlamento 
atstovas, dar kartą gi ja savo išmin
timi įspėjo ne tik Amt t alijos, bet ir 
pasaulio politikus. — ■ “Po Pirmojo 
Pasaulinio Karo valstybes lauke ii' 
tikėjosi, kad Tautų Sąjunga paša
lins sunkumus ir ginčus valstybių 
tarpe, tačiau Tautų Sąjunga nieko 
nepadarė ta kryptimi. Dabar mes 
turime UNO. Taip yra pavadinta 
antroji Tautų Sąjunga. Užs. reik, 
ministeris dr. Evatt sako: “Dėl vi
sko pasikliaukim UNO.” Bet ką ji 
gali padaryti, ką UNO atliko? 
Sovietų Rusija nebekreipia jokio 
dėmesio į UNO. tarytum jos visiškai 
nebūtų." Toliau Hughes priminė, 
kad Britų karo laivynas yra nete
kęs savo viešpatavimo vandenyse ir 
nusmukęs autron vieton. “Dabar
ties padėtis yra nepalyginamai pa
vojingesnė. kaip tai pasidarė po 
Pirmojo Pasaulinio Karo,” — pa
brėžė Hughes.

ir aiškiai užakcentavo, kad per pa
skutinius tris metus pasaulis yra 
patekęs į didžiausio netikrumo ir 
pavojaus padėtį, sukurtą Sovietų 
Rusijos kavinės galios ir agresingu- 
mo.

Užbaigęs rūmus, kunigaikštis pa
ruošė planą Rietavo miestui. Mie
stas jau nuo Augusto laikų turėjo 
savo herbą. Bnvo bėganti meška su 
užrašu “Už tautą karalių ir garbę”. 
Buvo ištiestos tiesios ir plačios gat
vės, išgrįstos akmenimis. Pastatyta 
eilė mūrinių namų. Jie buvo sta
tomi nepaprastu tempu. Per tris 
dienas išdygdavo naujas raudonas 
mūrinis namas. Statyba vyko ir 
dvare. Buvo statomos dideles ark
lidės, ruošiama oranžerija ir gyve
nami namai dvariškiams. Italų 
architektas paruošė ir Rietavo baž
nyčiai projektą. Ji turėjo būti vie
na gražiausių visoje Lietuvos — 
Lenkijos karalystėje. Bažnyčios 
statyba ėjo sunkiai. Kai kurie bok
štai neišlaikė savo svorio ir griuvo. 
Planą reikėjo keisti. Tačiau bažny
čia ir dabar atrodo didinga ir yra 
lyg perlas visoje Žemaitijoje.

-Ir šiaip gyvenime kunigaikštis 
Oginskis buvo praktiškas žmogus. 
Tiesa, jis spaudė valstiečius, bet ir 
žiūrėjo, kad jie nebadautų. Aprū
pindavo geresne sėkla, veisliniais 
gyvuliais. Jiems įsteigė banką ir 
pirmąją Lietuvoje žemes ūkio moky
klą. Nuvykdavo ir pats į valstiečių 
namus. Kaip uolus katlikas, jis ra
gino savo valstiečius:

— Užveiskite sodus, kad vaikai 
turėti} vaisių. Iškaskite tvenkinius, 
prūdus, kad pasninko dienomis val- 
gytumete žuvį.

Gerą širdį rodžiusi vargšams ir 
kunigaikštienė. Tačiau ji buvo iš
didi ir niekas jos rūmuose negalėjo 
pamatyti. Jos ir kunigaikščio rūpe
sčiu seneliams buvo pastatyta dvie
jų aukšti; mūrine prieglauda. Šalpą

A. Vilainir.

UŽ TAUTA, KARALIŲ IR GARBE . . .
pu Motiejum Valančium. Uždrau-teikdavo per savo patikėtines bajo

res. Vieną kartą, sunkiai sergant 
vienai moteriai, jos patikėtinė Pet
kevičiene paprašė pinigų.

— Gaila, —tarė rūpestingu veidu 
kunigaikštienė, — aš iš Petrapilio 
dar negavau pinigų. Pasakykite jai, 
kaip gausiu, aš nupirksiu bananų ir 
apelsinų. Tuo tarpu tegu ji valgo 
jnodą duoną su sviestu.

Aišku ši moteris neturėjo nei duo
nos, nei sviesto. Tokių pavyzdžių 
gyventojai žino labai daug. Kuni
gaikščiai nepaprastai mylėjo ir mėgo 
miškus. Jie jų ir turėjo tūkstančius 
hektarų. Girininkams ir eiguliams 
jie skirdavo nemažas algas. Deja, 
ju nei vienas negaudavo. Kai atei
davo prašyti algos, kunigaikštis iš
vydavo. Visas paraudęs, grasydavo 
kumštimi ir šaukdavo:

— Sakyk, iš kurio paliepio tu iš
lindai?! Ar tu girdėjai kur kada, 
kad pelė pastiptų prie aruodo!

Eiguliai ir girininkai tuos žodžius 
gerai suprasdavo. Jie vogdavo ir 
pardavinėdavo kunigaikščio mišką. 
Kunigaikštis supykdavo tik tada, jei 
kuris eigulis buvo per kvailas ir jį 
jo dvariškiai pagaudavo. Apie ku
nigaikščio sūnus Mykolą ir Bogdo- 
ną bajorų ir didikų tarpe sklido 
įvairių gandų. Buvo pasakojama, 
kad jie esą caro Mikalojaus sūnūs. 
Iš išvaizdos jie tikrai ir buvo pana
šūs į carą. Nors Bogdonas ir Myko
las buvo vede Austrijos grafaites, 
bet abu buvo bevaikiai. Su jais už
sibaigė ir garsioji kunigaikščių 
Oginskių giminė.

Irinėjus ir jo sūnūs nebuvo abe
jingi ir lietuviškai kultūrai. Jie pa
laikė glaudų ryšį sn Žemaičiu vysku- 

dus spaudą, skirdavo ir lėšų kny
goms. Po Kražių skerdynių Bogdo
nas tuoj informavo karališkąjį Aus
trijos dvarą.

Rietave buvo galvojama įsteigti 
spaustuvę ir leisti lietuvišką laikra
štį. Čia buvo prisiglaudęs ir Lau
rynas Ivinskis. Jis su kunigaikščio 
parama leido ir redagavo savo ka
lendorius.

Apėjome visą parką. Išvaikščio
jome alyvomis, eglėmis ir kaštanais 
apsodintas alėjas, takus. Džiaugė
mės tvenkiniuose plaukiojančiomis 
gulbėmis. Popiečio metu gerasis 
dvariškis mus nuvedė į oranžeriją. 
Čia buvo ištisi stiklo rūmai. Žydėjo, 
žaliavo visų šiltųjų kraštų gėlės ir 
krūmai. Čia pirmų kartą mes pa
matėme palmes. Vienai jų buvo 
pastatytas atskiras stiklinis pasta
tas. Ji buvo aukšta ir turėjo jau 
virš šimto metų.

Prieš rūmus buvo didele aikštė. 
Jos viduryje ratu ant paaukštinimo 
stovėjo devynias graikų dievaites. 
Viduryje tryško didelis fontanas. 
Rūmai po didžiojo karo buvo jau 
apleisti ir negyvenami. Pro išdau
žytus langus švilpavo vejai. Lėtu 
žingsniu lipome baltais marmuriniais 
laiptais. Mes čia žengėme su keistu 
jausmu ir baime, lyg juose tebegy
ventų pats kunigaikštis Irinėjus. 
Vi.ęur durys buvo atviros, kambariai 
tušti. Nuo lubų biro tinkas. Sie
noje paveikslai nuo drėgmės išblukę, 
freskai aptrupėję. Dvariškis mus 
nuvedė ir į meno galerija, čia buvo 
visas Oginskių šeimos portretu mu
ziejus. Paveikslai tapyti drobėje 
aliejiniais dažais. Visi sunkiuose. 

paauksuotuose rėmuose. Juos tape 
garsūs dailininkai. Jie dar nei 
laiko, nei dulkių nebuvo sunaikinti. 
.Dailininko teptukas juos padarė ne
mirtingais. Gerasai dvariškis, su
stodamas prie kiekvieno paveikslo, 
mums aiškino jo istoriją atskirai.

— Štai, Kleopas-Ksaveras Ogin
skis. Jis buvo paskolinęs valstybės 
iždui šimtą tūkstančių florinų. 
Priklausė karaliaus dvaro tarybai ir 
buvo iždo ministeris.

— Čia Mykalojns Oginskis. Jis 
buvo pretendentas į Lietuvos-Lenki
jos sostą. Jam buvo lemta gyventi 
Katarinos II laikais. Sunkios tada 
buvo dienos respublikai. Rusai 
mūsų krašte šeimininkavo, kaip savo 
namuose. Mirus karaliui, Mykolas 
nuvyko pas carienę, Jis tikėjosi 
laimes. Jai paskambino keletą savo 
paties sukurtų polonezų. Katarina 
džiaugėsi ir paprašė pailsėti jos 
dvare. Po nakties ūkanų apsiniaukė 
ir Katarinos veidas.- Ji į Lenkijos 
sostą pasodino savo meilužį, papra
stą Ponetovskį.

Kol priėjome prie paskutinio pa
veikslo — Irinėjaus, mes ir pavar
gome. Jis kabojo prie išėjimo an
gos. Nuostabu, kad jis buvo be pur
purinio raudono apsiausto ir be 
kardo. Jo kratinė buvo dekoruota 
ordenais. Jo veidas buvo rastus. 
Jis buvo piktesnis už kitus. Tačiau 
ant šio išdidaus ir rūstaus veido pa
veikslo kampe ramiai mezgė tinklą 
voras. Jis gleivėtu siūlu kilo ir vėl 
leidosi žemyn. Jis mums rodėsi, kaip 
laikrodis, kuris saisto ir skaičiuoja 
gyvųjų valandas. Gaila, kad Trinė- 
jui laikas jau buvo sustojęs. Jis 
sustingo po dailininko te"t."kn. Jo 
žvilgsnis nebematė, kaip šviečia saulė 
ir snalvnta auksinė dulkių juosta

i nusidriekia jam po kojų.
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AUDI ALTERAM PARTEM
Almost all European (non-British) 

migrants have come to this country 
under the T.R.O. scheme. These new
comers have signed a declaration to 
work for two years in Australia, 
where .Assigned. This declaration 
was a condition under which they 
were allowed to enter this country.

In principle it is a contract, for 
the offer of the Australian Govern
ment to sign that declaration was 
accepted. But this contract has no 
properly defined obligations by the 
other contracting party—the Com
monwealth Government. It is under
stood that this party has to be given 
a job and eventually secure decent 
living conditions, and in general to 
stood that this party has to provide 
the jobs and eventually secure decent 
moments, because the mutual rela
tions between two contracting agents 
in this case are not of the same* 
nature (origin).

These parties had not the same 
cause one party had practically no 
opportunity to state its own point of 
possibility to state its own point of 
view. When two partners—the State 
and an individual—are of a differ
ent nature, it is natural to expect 
from the “stronger” party that it 
will actually treat the other party 
as equal, following the legal prin
ciple that in an agreement both 
parties are equal.

There has been known some cases

where one contracting party con
sidered himself as not being bound 
by the contract and undertook cer
tain measures and imposed severe 
sanctions against the Other party. 
That other contracting party was 
not able to argue the contra vent’s 
decision. (It is to be remembered 
that, the newcomers, almost all, are 
stateless persons or citizens of coun
tries occupied by a foreign power, 
and there is no competent represen
tative of their own country in Aus
tralia who could assist them to se
cure their interests properly.) As 
a desperate move in such a situa
tion can be regarded the suicide of 
Bartasis, who was to be deported 
because of his health, as was re
ported in the press.

Theoretically speaking, there may 
he some cases where an individual, 
under certain circumstances, can 
consider himself as discharged from 
his obligations towards the other 
party, and consequently may re
nounce his contract, too.

The dispute cases between the 
newcomers and their contra vents, 
and vice versa, should be examined 
by an impartial body or institution 
(as a court) but not solved by uni
lateral regulations where exists an 
eventuality to handle the matter not 
in an impartial manner. It would 
be more correct to act in that way, 
as it implies the spirit of the law.

Minister, General
Disagree on IFar

CANBERRA. “The, Sun”. — 
Minister for Defence (Mr. Dedman) 
said that he did not agree with Chief 
of the General Staff (General Stur
dee) that war with Russia was in
evitable.

Mr. Dedman, who was replying to 
Mr. Rankin (C.P.. Vie.), said that 
America’s industrial power, and not 
her supply of atomic bombs, would 
prevent any major war within the 
next four, five, or, possibly 10 years.

Mr. Rankin had asked if the 
Government would introduce com
pulsory military training.

Mr. Dedman said he did not agree 
with a statement made by General 
Sturdee (Chief of the General Staff) 
in Melbourne that war with Russia 
was inevitable.

Informed authorities, he said, 
agreed that a war within the next 
four or five years was unlikely.

If there was no great war in 10 
years, the people living behind th? 
Iron Curtain might have realised 
there was no point in making war 
against other people of the world.

The discovery of the atom bomb, 
Mr. Dedman added, did not mean 
the ending of war. It was inevitable 
that the discovery would become 
known to every country throughout 
the world.

Australian Army Chief 
Says War Certain

MELBOURNE. Daily Telegraph.— 
War between Russia and the western 
democracies was a “foregone con
clusion,” the Chief of the General 
Staff of the Australian Military 
Forces (Lt.-Gen. V. A. II. Sturdee) 
said.

“When it will come I don’t know, 
but nothing is more certain,” he 
added.

General Sturdee was speaking at 
a British Empire Society luncheon.

“Despite the United Nations and 
other organisations, nobody has any 
idea how to prevent war,” he said.

“If Russia judges conditions suit
able she will go to war, although she 
believes she can gain her end by 
action short of war.”

General Sturdee said Russia’s one 
aim was world domination.

She considered that her ultimate 
sucess depended upon her belief that 
both Communism and Capitalism 
could not exist in the same world.

General Sturdee said there was no 
basis for peace in a world divided 
by two irreeoneiliable ideologies.

Insufficiency of materials to mass- 
produee atomic bombs might save 
the world from complete disaster.

General Sturdee said the United 
States mgst take the leadership of 
the West.

The British Empire wonld have 
“to play second fiddle,” since the 
only direct rival to Russia was the 
United States.

BIG DEVELOPMENT PLAN FOR N.G.
CANBERRA. The Sunday Her

ald.—The FederalGovernment plans 
to make Papua and New Guinea a 
link in the chain of Pacific defence.

It also plans to spend millions of 
pounds in the next 10 years in deve
loping the Territories to provide 
cocoa, tea and coffee which Austra
lia now imports.

This decision has followed reports 
to the Government that the Terri
tories contain vast resources—rub
ber, copra, immense timber wealth, 
and probably big stocks of oil.

Overshadowing everything else is 
the drive, under Government en
couragement, to find oil, which 

.would be of enormous importance 
to Australia economically and in a 
war.

The Minister for External Terri
tories, Mr. E. J. Ward, is chairman 
of the Cabinet sub-committee which 
has been appointed to prepare a 
five-year development programme 
for Papua and New Guinea.

(Australia recently decided to 
bring the territory of New Guinea 
—a UNO trust territory—and her 
own sovereign territory of Papua 
under a single administration.)

Mr. Ward said that hopes of oil 
discoveries in Papua and New 
Guinea, sufficient to make Austra
lia independent of other oil sources, 
were based on reports that the 
Dutch had discovered oil in their 
New Guinea territory.
Five-Year Plan.

The Government’s five-year plan 
was designed not only to develop the 
Territories, but also to make the 
native population realise that the 
Government was anxious to improve 
their conditions.

The development of the best rela
tions with the natives would benefit 
both Australia and the. Territories, 
and would protect both in a war.

Mr. Ward said it was too earlv to 
estimate the cost of the five-vear 
plan, but it would be far-reaehing,

“With her wealth, size, and loca
tion U.S.A, must take the leader
ship,” he said.
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The Face of Lithuanian Culture
To appreciate Lithuanian culture, 

the geopolitical position of Lithua
nia should always be considered. 
Lithuania lies on the threshold sepa
rating the Germanic from the Sla
vic world. Large nations are her 
neighbours—the Russians, the Poles, 
and the Germans — all three of 
whom influenced the development of 
her culture. But. despite this, 
Lithuanian culture preserved its 
original character. Many a person 
is gravely mistaken when thinking 
Lithuanian culture a mere reflection 
of either Slavic or Germanic culture. 
In fact, Lithuanian culture is quite 
independent and in no way identical 
with either Slavic or Germanic cul
ture. It is very wonderful indeed 
that the small Lithuanian nation 
managed to preserve the original 
character of its culture without* 
falling into either of the great neigh
bourly cultural currents. This is 
due to Lithuania’s historical course. 
Lithuanian Culture Has Not Been

Handed Down By Neighbours.

The never-ceasing assoults of the 
German Order of the Cross, the 
constant devastating of Lithuanian 
territory, as well as slaughter and 
the burning down of villages were 
the reasons why Lithuania was. 
always at war with the Germanic 
world. The German Order of the 
Cross, while taking the Gospel to 
Lithuania, was also a bearer of 
German culture, and the countries 
it succeeded in occupying as, for 
instance, Latvia and Estonia, felt the 
influence of German culture very 
strongly. Meanwhile Lithuania, 
constantly engaged in self-defence, 
withstood not only the military 
power but the cultural subjugation 
bv it as well. Thus it occurred that, 
although the culture of the Germanic 
world was much more advanced than 
Lithuanian culture. Lithuania shut 
her eyes to it and refused to accept 
it because it forced its way into the 
country by means of the sword and 
not by quiet cultural penetration. 
It is true, after World War I when 
it seemed that Germany had become 
harmless and when, after the join
ing of the Klaipeda (Memel) terri
tory to Lithuania, the percentage of 
Germans in Lithuania increased. 
German was made th? first foreign 
language at intermediate schools. 
No sooner, however, did the Germans 
intensify their national-socialist pro
paganda in the Klaipeda (Memel) 
territory after 1933 and use repri
sals against Lithuania, than German 
had to cede its foremost position to 
French. We may follow up Lithua
nia’s self-defence against German 
culture throughout the whole of her 
history. Therefore if during the 
war with Soviet Russia the Germans 
made every attempt to try the ef
fect of German culture upon the 
Ukraine, Latvia. Estonia, and even 
Poland, they did not dare to do so 
in respect to Lithuania. They rea
lized that there was almost nothing 

covering the economic, social educa
tional, political, and financial as
pects of the Teritory’s development. 
Peaceful Penetration.

Mr. Ward said the Administra
tion’s policy was one of “peaceful 
penetration.”

In dealing with hostile tribes, 
officers of the district sendees had 
been instructed not to use force ex
cept in case of necessity and after 
all other means had failed.

They could open fire in self- 
defence only when actually attacked 
and then only when their own lives 
or the lives of others were endan
gered.

A shortage of experienced officers 
is delaying the expansion of the pat
rol programme.

Only about one-third of the 
Central Highlands district, which 
has a native population of 250,000 
is controlled.

Areas are declared uncontrolled 
to cushion the effect of sudden con
tact with people other than natives.

The Administration delays the 

in Lithuania to remind them of 
Germany. The baroque Lithuanian 
architecture has been created either 
by Italians or by the Lithuanians 
themselves. The same may be said 
about ancient paintings. Customs 
and national arts are also quite dis
tinct from those of the Germans. 
The new culture has developed under 
French rather than under Germanic 
influence. During the second period 
of occupation German scientists were 
very anxious to discover remnants 
of Germanism wherever the German 
armies went, but in Lithuania they 
found nothing worth mentioning.*

Th? relations of the Lithuanians 
to the Russians were very much the 
same. It is true. Lithuania had 
been under Russian domination for 
a considerable period of time, and 
it seems as though 3 million Lithua
nians could have easily been drown
ed in Russian culture. But the 
Russians made a happy mistake: 
they wanted to Russianize the 
Lithuanians by making them aban
don Catholicism and embrace the 
Russian church.

•Maybe, that is the chief reason why 
the Lithuanians managed to resist re
peated German enticements and threats 
for three years of occupation (1941- 
1944) and to boycott first the invitation 
and then the compulsion to ioin the SS 
or the German army. Of ail the occu
pied countries only Lithuania had no 
SS l®gion or division. The several hun
dred youth who were seized in streets 
or at cinemas and then made to loin 
by keeping them without food or water 
for some days did not form a Lithua
nian SS unit but were dispersed among 
German formations. Even those who 
were made to join the Flak (German 
anti-aircraft unit) were not kept in 
groups because the Germans did not 
trust the Lithuanians.

(To be continued.)

I.R.O. MAY CONTINUE FOR 
ANOTHER YEAR

GENEVA. A.A.P.—The Director- 
General of the International Relief 
Organisation (Mr. Kingsley) an
nounced plans to continue T.R.O. 
for another year.

This announcement means that 
Mr. Kingsley has disregarded a 
previous vote of I.R.O. General 
Council.

On July 7 the 18-nations I.R.O. 
General Council voted unanimously 
to wind un the organisation on 
June 30. 1950.

The General Council met at 
Geneva reeentlj' to discuss final 
plans to wind up I.R.O.

Mr. Kingsley warned the Council 
that almost 300,000 refugees would 
still be homeless next June.

He said he had prepared a draft 
budget to resettle them bv June, 
1951.

He said his budget would also 
assure that the problem of caring 
for scores of thousands of refugees 
whose prospects of immigration 
were limited would be “substantially 
solved.”

entry of people other than admini
stration officials until reasonably 
good eontaet has been made with 
the natives and some form of ad
ministrative control has been achiev
ed.

The Government’s object is to 
train natives to take their part in 
the ordered life of the community.

Natives are being trained as 
medical assistants and hygiene as
sistants.

Two hundred and forty natives 
are being trained by senior Euro
pean medical assistants.

At mission and Government 
schools there are now 100,000 native 
students, 2,500 native teachers, and 
175 European teachers.

Seven natives have been sent to 
Suva to be trained as doctors at 
the central medical school.

The Federal Government has a 
substantial programme of pubKe 
works. This is being delayed by 
shortage of labour and materials.

New wharves and new roads, new 
schools and homes, are needed.
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Į GRETĄ ATVYKO 76 NAUJI 
LIETUVIAI.

VINCO RAMONO “KRYŽIAI” 
LATVIŠKAI.

Š.m. spalio men. 11 <1. laivu 
“Grely” iš Europos į Australiją, 
Newcastle, atvyko 1281 išeivis; jų 
76 lietuviai. Visi, ateiviai spalio 
men. 12 d. perkelti į Gretos stovy
klą.

Atvyko; J. Barkauskas su šeima,
J. Gendruolius s.š., R. Hagentornas 
s.š., L. Jasienskis s.š., V. Statkus 
s.š., J. Bajorūnas s.š., H. Keraitis^ 
s.š., P. Kvietinskas s.š., L. Meižys 
s.š., V. Prišmantas s.š., A. Ringys 
s.š., A. Stankevičius s.š., K. Statkus 
s.š., A. Vilkinąs s.š., E. Vilnonis s.š.,
K. Keturakis s.š., M. Kižys, I. Svirk- 
slytė, A. Velionas, A. Baryla s.š., 
V. Cižauskas s.š., K. Klemas, A. 
Milinkevičius, B. Skeltys, E. Stum
bras, V. Valinskas ir K. Jurša su 
šeima.—A.M.

LIETUVIAMS PAMALDOS.
Sekmadienį, spalio men. 23 d. bus 

laikomos visiems lietuviams katali
kams pamaldos. Pamaldos prasidės 
punktualiai 10.30 ryto Regents 
Park parapijos bažnyčioje. Bus tei
kiami ir kiti religiniai patarnavi
mai.

IŠ BONEGILLOS LIETUVIŲ 
GYVENIMO.

Atvykus trims laivams, “Nelly,” 
“Dundalk Bay” ir “Langfitt,” j 
Melbourną, Bonegillos stovykloje 
lietuvių skaičius šiuo metu čia pa
kilo ligi 400.

Šiomis dienomis čia lietuviai buvo 
■gausiai susirinkę ir juos ALD Skyr. 
p-kas p. Lipčius pasveikino savo ir 
ALD C. Valdybos vardu. Jis papa
sakojo, kaip dažniausiai ateiviai 
skiriami į darbą, apie uždarbius, 
spaudą ir kt. Po to kalbėjo kun. 
Kavaliauskas, nupasakodamas apie 
lietuvių gyvenimą jo plačiai lanky
tose srityse ir skatindamas naujai 
atvykusius negerti vyno, kaip labai 
žalingo organizmui. Jis palygino 
atskirų miestų bei sričių klimatą, 
darbo rūšis, uždarbius ir t.t. Jeigu 
kuris lietuvis pirktų sklypus, tai 
dokumentus patarė daryti notari
nius, nes pasitaiko apgavimų. Pa
pasakojo apie namų statybą ir pain
formavo kitais rūpimais reikalais. 
Toliau pranešėjas primine, kad sto
vykloje dirbąs australas kun. Col
lins labai pamilęs ateivius ir jiems 
daug padedąs.

Rugsėjo 27 d. Bonegillos stovyklą 
lankė Australijos kariuomenės va
das, kurio garbei visų stovykloje 
esančių tautybių vaikai suruošė pa
sirodymą. Jame ir lietuvių vaikai 
šoko tautinius šokius, turėjusius 
gražaus pasisekimo. Po to įvyko 
parodėlė, kurioje gan plačiai lietu
vius ir jų kraštą reprezentavo sko
ningai paruoštas stalas ir sienos.
Generolas gyvai domėjosi lietuvių 
eksponatais ir buvo labai patenkin
tas jam įteiktomis informacinėmis 
knygomis. Lankytojų dėmesį labai 
trauke lietuviški kryželiai, kurie 
neturėjo sau lygių kitų tautų tauto
dailėje.—(b).

KAIP ĮSIGYTI NAMĄ?
Jei nori pirkti arba pasistatyti namą, kreipkis j NEW SOUTH.
WALES CO-OPERATIVE BUILDING & INVESTMENT
SOCIETY (garantuota New South Wales valdžios).
Čia taip pat galima investuoti atliekamus pinigus depozitams arba 
akcijoms. 5% palūkanų mokama investuotoms akcijoms.
Smulkiau teiraukitės:

W. G. POOLEY (Sekretorius), 
5th Floor, Federation House, 

166 PHILLIP STREET, SYDNEY.:.į.

t?
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Reaktorius JUOZAS ŽUKAUSKAS 
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BALF-o premijuotas Vinco Ramo
no romanas “Kryžiai,” kuris savo 
laiku sukėlė nepaprastai plačias ir 
gyvas diskusijas lietuvių spaudoje 
ir kurio dvi laidos per vienus metus 
išparduotos, dabar prieinamas ir 
latvių skaitytojams. Šiomis dieno
mis išėjo romano pirmas tomas, o 
antrą tomą numatyta išleisti š.m. 
rugsėjo mėn. Romaną latviškai iš
vertė Em. Skujenieks ir išleido A. 
Selzemnieko leidykla Geesthacht’e. 
Šia knygą patartina įsigyti ir vi
siems lietuviams, mokantiems latvių 
kalbą, taipgi ir tiems, kurie nori ją 
pramokti, nes abiejų tekstų skaity
mas lygiagrečiai įdomiausiu ir prak
tiškiausiu būdu supažindina skaity
toją su abiejų kalbų ypatybėmis. 
“Kryžių” pirmą tomą, galima gauti 
(latviškas pavadinimas “Knisti”) 
tiesiog leidykloje (Arv. Eglitis, Gee- 
sthaeht/Elbe, DP Camp Spakenberg 
III). Vokietijoje kaina—DM 3,50.
MELBOURNO LIETUVIŲ SPOR

TININKŲ VAKARAS-BALIUS 
nukeliamas j lapkričio mėn. 5 d. 
Šis vakaras Melbourne ir apylinkės 
lietuvių yra labai laukiamas; numa
toma platesnė programa, kurioje 
pasižadėjo dalyvauti geriausios Mel
bourne lietuvių meninės pajėgos. Į 
vakarą yra pakviesti visų australų 
krepšinio komandų dalyviai, žaidę 
rungtynėse su lietuviais krepšinin
kais.—L.B.

SYDNĖJAUS LIETUVIAMS.
Dar kartą primename: š.mėn. 22 

d., šeštadienį, 16 vai. Dulwich Ilill 
parapijos salėje įvyksta, visuotinis 
ALD Sydnėjaus Skyriaus narių su
sirinkimas, po kurio bus šokių po
būvis. Gros orkestras.

J šokius prašome atsivesti ir savo 
Įritu tautybių ■pažįstąmus-as. Šokiai 
apmokami — 2 šil.

Skyriaus Valdyba.

Pranešame giminėms ir pažį
stamiems, kad š.m. spalio mėn. 
11 d., amžinai užgęso mūsų 
saulutė LIDIJA-MARIJA.

Nuliūdę Jonas, Valerija ir 
Jonelis Morkūnai.

Neseniai atvykusius Austra
lijon mūsų tautiečius p.p. 
VALERIJĄ ir JONĄ M O R- 
K Ū N U S, skaudaus liūdesio 
valandą, mirus jų mylimai 
dukrelei Lidijai-Marijai, giliai 
užjaučia.

Šv. Kazimiero Draugija.

PAIEŠKOJIMAS.
• Prašau atsiliepti Joną Sragau- 

ską — Normantą.
Juozas Pušneraitis, 
1248 W., 59th St., 
Chicago 36, Ill., U.S.A.

REDAKCIJOS ADRESAS 
10 Peel Street, 

Kirribilli, Sydney, N.S.W. 
Tel. XB4312.

ADMINISTRACIJOS ADRESAS: 
5 Hampden Street, 

Hurlstone Park, Sydney, N.S.W. 
Tel. LL3342

VIKTORIJOS KREPŠINIO \ 
PIRMENYBĖS.

Viktorijas krepšinio pirmenybės, 
pasiekusios savo kulminacinį tašką, 
užbaigė pirmąjį ratą. Gražiose ko
vose, kurios pilnai prilygsta prieš
kariniam Lietuvos aukštosios klases 
krepšinio žaidimo lygiui, komandos 
taip išsirikiavo: 1. METRO — 5 
laimėjimai, 2. Melb. LIETUVIAI — 
4 laimėjimai, 3. YMCA I. — 3 lai
mėjimai. 4. YMCA II. (latviai) — 
2. laimėjimai, 5. CHURCH — 1 lai
mėjimas, 6. CHURCH of Christ — 
0 laimėjimų. Pirmosios 4 komandos 
žais finale dėl Victorijos nugalėtojo 
vardo: I. su II., III su IV. Pirmųjų 
dviejų komandų pralaimėtojas žais 
su antrųjų dviejų komandų laimėto
jų laimėtoju ir šių rungtynių nuga
lėtojas žais “grand finale.” dėl Vik
torijos nugalėtojo vardo su pirmųjų 
dviejų komandų laimėtoju.—L.B.

NUOSTABUS IŠGELBĖJIMAS.

IRO laivui Generolui A. W. 
Greely plaukiant per Indijos van
denyną, išeivio ruso Martino žmona, 
vokiete, šeimyninį pasikalbėjimą 
nutraukė šuoliu per laivo kraštinę 
į ryklių pamėgtą Indijos vandenyną. 
Tuoj užaliarmavus gelbėjimo ko
mandą, jūrininkai su šviesomis ir 
valtimis ieškojo ištisas 2į valandas 
veltui. Tačiau paskutiniu momen
tu, kai jau buvo nutarta gelbėjimo 
pastangas nutraukti, vokietė Mar
tin buvo pastebėta besilaikanti tarp 
bangų ir išgelbėta. Daugiau vokietė 
Martin į vandeni nebešoko ir, laivui 
atvykus į Newcastle, ji pareiškė, 
esanti laiminga pasiekusi Australi
ją. Laivas Generolas A. W. Greely 
atgabeno 1281 Europos stovyklų 
išeivį.

PRANEŠIMAS.
Gen. Lietuvos Konsulas J.A.Val- 

stybėse per Mūsų Pastogęs Redak
ciją atsiuntė Juozui Karveliui (Don- 
nely River), Andriui Lendraičių! 
(Adelaide), Jonui liniukui (Tully) 
ir Kaziui Damkui (Harvey) jų pra
šytų asmenų J.A.Valystybėse adre
sus. Minimi asmenys prašomi kreip
tis į M. Pastogės Redakciją, kartu 
pridėdami persiuntimui 24 d. pašto 
ženklą.

PRADĖKIM PRENUMERUOTI 
MŪSŲ PASTOGĘ 1950 METAMS.

| " ''DĖMESIO
Užsisakantiems maisto siuntinius per AID OVERSEAS, INC.

į B-ve Chieagoje, JAV.
Ryšium su svaro nuvertinimu visi iki šiol "Mūsų Pasto

gėje” (ir kitoje spaudoje) tilpę skelbamai atšaukiami.
Naujas siuntinių sąrašas gaunamas B-vės astovybėje: S.

I Adomaitis, MAFFRA P.O., Vic.
Siuntinių užsakymus siųsti betarpiškai “Aid Overseas, Ine.

| 4851 So. Ashland Ave., Chicago 9, Ill., U.S.A.” B-vei kartu 
į oro paštu siunčiamas ir Money Order atitinkamai pinigų su- 
j mai. Banknotų prašoma nesiųsti.

Siuntinių kainos nustatytos pagal Australijos — JAV pa- 
' štų atsiskaitymą: £1.0.0 lygus $2.75.

Pristatymo laikas tas pats —■ vienas mėnuo. Siuntiniai nuo
* dingimo apdrausti. Pasikeitus gavėjo adresui, siuntinys persiu-
j čiamas kitu adresu (bet tiktai toje pačioje valstybėje, i kurią

siuntinys buvo užsakytas) arba pinigai grąžinami atgal.
Siuntiniai siunčiami į visą Vokietiją ir Berlyną, Austriją, 1

I Lenkiją, Cehoslovakija. Jugoslaviją ir t.t. (išskyrus Pabaltijo
| kraštus ir Sovietų Sąjungą).
| Turint galvoje, kad prieš Kalėdas paštai yra užversti dar-
| bu ir norint, kad siuntiniai Kalėdoms pasiektų Jūsų artimuosius 

alkanojoje Europoje, užsakymus prašome siųsti pirmoje lapkri
čio menesio pusėje (2 sav. anksčiau).

Patarnaujama visų tautybių asmenims. Prašant siuntinių 
j sąrašo, galima nieko uęrašyti. tik į voką įdėti pašto ženklą ir 
I adresą į kur sąrašą siųsti.

Siuntinius užsakyti pagal pridėtą prie sąrašo “Užsakymo 
lapelį.” Rašant kokiu reikalu, galima rašyti lietuvių, anglų, 
vokiečių, lenkų ir rusų kalbomis.

PASTABA: Sąraše kainos nurodytos užsakant į Vokietiją: 
užsakant kitur prie nurodytu pridėti po 4 šilingus.

į Siuita: Adomaitis, B-vės Ai'1 Overseas, Inc. Atstovas Australijoje.

PRENUMERATA
Paskiro numerio kaina i/-.
Vienam menesiui—4/-; 3 men.—12/-; 
men.—x£T/4/-; metams £2/8/-.

Anglijoje ir Kanadoje kaina ta pati.
J.A. Valstybėse metams—8 dol.

Printed by Publicity Press (1938) Pty. Ltd., for tb« Publisher, Anthony Bauze.
’5 Hampden Street, Hurlstone Sv dney, N.S.W.
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Apie tautos judus
Amerikos lietuvių dienraštis 

“Draugas” savo 155 nr. straipsnyje 
“Tremtiniai skelbia karą skundi
kams” įdomiai rašo apie skundėjus. 
Pateikiu “Mūsų Pastogės” skaityto
jams tą straipsnį ištisai. —

— “Paskutiniu laiku tam tik
ras skaičius tremtinių, jų tarpe 
ir nemaža dalis lietuvių, būna 
sulaikomi Bremeno ar kitose 
pereinamose stovyklose ir jie 
neturi galimybės emigruoti į 
JAV, kol jų byla bus galutinai 
išaiškinta. Tuo tarpu tas “aiš
kinimas” tęsiasi savaitėmis net 
ir mėnesiais. Patirta, kad jie 
būna sulaikomi dėl skundų, kai 
vienas tremtinys, norėdamas at
siskaityti su savo asmeniniu 
priešu, kitu tremtiniu, parašo 
amerikiečių įstaigoms skundą^ 
paremtą vien kerštu, dažniausiai 
iš piršto išlaužtais motyvais. 
Netgi pačios Amerikos ir IRO 
įstaigos pareiškė savo nusistebė
jimą del tokios skundų gausybės. 
Tremtiniams vadovaujančios įs
taigos Vokietijoje tokius skundus 
pasmerkė ir daro visus galimus 
žygius demaskuoti skundėjus. 
Be kita ko, nutarta visas skun
dėjų pavardes skelbti viešai viso 
pasaulio lietuvių spaudoje, kad 
visi lietuviai žinotų, su kuo jie. 
turi reikalo ir kad, reikalui 
esant, galėtų apsisaugoti nuo 
tokių žemos moralės žmonių. 
Vienam tokiam skundėjui, jį 
demaskavus, atimtas DP statu
sas. Panašiai bus pasielgta il
su kitais.”
Judas žengia per pasaulį visais 

laikais. Neaplenkia jis ir mūs lie
tuvių bendruomenės. Jau Mūsų 
Pastoges 15 nr. buvo rašyta apie 
vieną tokį lietuvį, kuris, tapęs gru
pės vyresniuoju, engė- ir skundė sa
vo tautiečius. Pereinamose stovy-
klose tai irgi galima ryškiai paste
bėti. Lietuviai, įkopę į ankštesnes 
vieteles ir norėdami dar pakilti, 
imasi žemiausių moralinių. priemo
nių — skundų. Nežinia kodėl tie 
skundai visuomet būna nukreipti 
prieš savo tautiečius. Tokių skun
dėjų turėtume šalintis, nusigręžti 
nuo jų tautiniame bendravime. Jie 
nesudaro mums garbės, jei ir dėtųsi 
esą dideliais veikėjais. Valstybės 
savo išdavikus baudžia didelėmis 
bausmėmis. Mūsų bendruomenė to
kių bausmių neturi, tad nors panieka 
ir pasišlykštėjimu kovokime prieš 
tuos, kurie juodina tarpusavyje ir 
svetimtaučių akyse lietuvio' vardą.

SKELBIMAI

Skelbimu kaina vienai, teksto eilu
tei ar jos vietai—1/-.

Uz skelbimu turini Redakcija neat
sako.
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