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VĖLINĖS
Mūsų tauta turi linksmo ir liūdno 

pobūdžio tradicijų. Tačiau liūdnosios 
viršija linksmąsias, nes istorinis mūsų 
kelias yra nedėkingas ir kupinas skaus
mingi! akimirkų.

Jau ir istorinėje Lietuvoje mūsų 
protėviai turėjo vėlių kultą, kurioms 
pagerbti darydavo saviškus minėji
mus. Jie net ir maistą artimųjų vė
lėms tiekdavo, tikėdami, kad ir jos, 
kaip gyvieji, reikalingos žemiškų gėry
bių.

Šiandieną mums Vėlinių diena ypač 
skaudi ir gausi liūdnų prisiminimų 
įspūdžiais. Bolševizmo brutalumas 
naikina mūsų tautą. Dešimtys ir šim
tai tūkstančių mūsų brolių žūva ko
voje Tėvynėje ar miršta ištremti į 
Sibirą. Religiniu požiūriu mūsų tau
tiečių vėlės kenčia, žvelgdamos j bla
škomą, tremiamą ir žudomą tautą . . .

Tremtinių maldos ir nuoširdūs pa-

Vincas Kazokas

Pasisakymas
(eilėraštis, deklamuotas š.m. spalio 29 d. koncerte Sydnėjuje) 

Atleisk man, Viešpatie, kad bėgdamas per žemę 
Aš neieškojau Tavo Karalystės, nei Tavęs, 
Kad nejnokcjau priešais dangą nusižemint 
Ir neskelbiau aš Tavo vardo po gatves.
Atleiski man, kad už Tave labiau mylėjau
Gyvenime tik gimtą žemę ir dūžtančius svajonių miražus, 
Kad Tavo rojaus pažadams neįtikėjau 
Ir tik sekiau savos širdies besočius troškimus.
Atleisk, kad troškau šiam pasaulyje tik laisvės, 
Užmiršęs dar vaikystėje tėvą išmokytas maldas, 
Kad ir Tave norėjau iš bažnyčią dulkiną išlaisvint 
Ir išsivesi į džiugesiu apsvaigusias pavasario lankas.
Atleisk, kad aš tikiu, jog žemėje tik vienas grožis 
Teišperka visas kančios ir neteisybės iškirstas žaizdas, 
Jog liudija Tave garsiau viena pražydus krūme rožė 
Už Tavo šimto pranašą šventas knygas.

Margam
★Tarp Bremeno ir Oldenburgo, 

maždaug pusiaukely, yra labai gražus 
miestelis Delmenhorst, kuriame mato
si įvairių tautybių bei rasių žmonių. 
Niekas į juos nekreipia dėmesio, nes 
jau įprato vietiniai žmonės juos maty
ti. Čia yra, jau metus veikianti, pe
reinamoji stovykla į Australiją. Joje 
telpa apie 6000 emigrantų. Stovykla 
nėra pilna. Laivai į Australiją plau
kia retai, vos trys ar keturi laivai per 
mėnesį. Paskutiniu laiku emigrantai 
turėjo ir ilgiau palaukti. Administra
cijoje — anglai, vokiečiai, latviai, len
kai, ukrainiečiai. Lietuvių kaip ir 
nėra. Vienas p. Kuraitis su savo 
šeima čia tebegyvena. Anksčiau buvo 
vietinė NCWC, kuriai vadovavo p. 
Krygeris ir talkininkavo p. Kuraitis. 
NCWC čia daug pagelbėjo visiems, 
•emigrantams, šelpdama maistu, rūbais 
bei apavu. Vėliau NCWC, siaurin
dama etatus, Delmenhorsto skyrių už
darė. Stovykloje gyvenimas nėra blo
gas. Maistas paskutiniu laiku pagerė
jo. Įrengtos skaityklos, suorganizuoti 
privalomi anglų kalbos kursai, ruošia
mi pasiradymai, rengiamos įvairios 
sporto rungtynės gerokai sutrumpina 
ilgą emigracijos laukimo laiką.
' ★Išrinkta pirmoji PLB Vokietijos 
krašto taryba buvo susirinkusi posė
džio liepos 22 dieną Schweinfurte, kur 
išrinkta krašto valdyba.

Tarybą sudaro: Dr. Dumbrys, J. 
Caplinskas, A. Lymantas, J. Glemža, 
J. Apyrulis, J. Strolia, V. Endriukaitis, 
Dr. J. Pikunas, St. Povilavičius — Vy
kintas, V. Skrinskas, kun. A. Trakis ir 
J. Pavilionis.

★Pasikalbėjime su Romos laikraščio 
<Jiomale d’Italia korespondentu, vo- 

žadai lengvina mirusiųjų dalią. Sava 
kūryba, doras elgesys, tautinis susipra
timas ir sąmoningumas yra būtinos 
mūsų pareigos, nes tik jos atpirks 
mūsų baugštumą, paliekant Tėvynę 
likimui, kur milijonai giminingų vė
lių saugo lietuvišką dvasios pasireiš
kimą ir stiprina kovojančius vyrus 
miškuose.

Taigi nepaskėskime “aukso dievai
čio” garbinime, o būkime veiklūs 
Tėvynės vadavimo akcijoje ir dosnūs 
tiems reikalams, kurie būtini tos akci
jos vedimui.

Vėlinių dieną padarykime nekeičia
mą ir tvirtą pažadą: remti darbu ir 
skatiku lietuvybės veiklą, visomis iš
galėmis palaikyti savąją spaudą, kuri 
yra ryškiausia tautinės veiklos įkvėpė
ja ir visada likti sąmoningais patrio
tais, vertais mūsų mirusiųjų didvyrių.

pasauly
kiečių generolas, Hitlerio armijos tan
kinių dalių specialistas, Guderian pa
reiškė, kad Rusija, panaudodama 500 
divizijų, galėtų užimti Europą per 7 
dienas. Šiuo metu Rytų Vokietijoj 
rusai turi parengtas 35 divizijas, kurių 
tarpe 16 šarvuočių vienetų, 6 judomic- 
ji priešlėktuviniai vienetai ir likusioji 
dalis — motorizuota pėstininkija ir 
techniniai daliniai. Guderian nuomo
ne, šveicarai šiuo metu Europoje turi 
geriausią armiją.

★Prancūzijos gynybos ministeris 
Moch parlamente pareiškė, kad Pran
cūzija jau 1953 m. turėsianti 900.000 
kariuomenės. Jau ateinančiais metais 
sausumos kariuomenė būsianti padi
dinta iš 5 iki 10 divizijų, kurių 9 
būsiančios apginkluotos amerikoniš
kais ginklais.

★Praėjusias savaitės viduryje V. 
Vokietijos britų zonoje visas pagrin
dines sargybų pozicijas perėmė vokie
čių policija. Tą policiją sudaro 40.000 
uniformuotų ir apginkluotų vyrų, kas 
prilygsta 4 divizijom. Jieesą apgin
kluoti moderniškais automatiniais 
šautuvais ir revolveriais. Ši policija 
pakeičia britų dalinius ir DP kuopas, 
kurios anksčiau saugojo tankų koncen
traciją ir amunicijos sandėlius, 
įvedima rusiškų idėjų.

★New York Times pranečimu, In- 
dokinijos komunistai sukilėliai netru
kus galės pasiųsti į kovą 100.000 pir
mos klasės karių. Prancūzų sluoksniuo
se manoma, kad sukilėliai panaudosią 
šią kariuomenę naujoms kovoms, ku
rios sustiprės prasidėjus sausajam peri- 
jodui.

SAVAITĖS ŽINIOS
★Jau praėjusios savaitės pradžioje 

JTO pagrindinės pajėgos Korėjoje 
vietomis buvo priartėjusios tik per 80 
mylių nuo Yalu upės, kuri sudaro di
delę dalį Korėjos — Mandžiūrijos sie
nos. Oro pajėgos be pertraukos bom
bardavo kelius, vedančius į Mandžiū- 
riją, kuriais traukiasi šiaurės korėjie
čiai. Tik vieną dieną buvo paimta 
26.000 Š. Korėjos kariuomenės į ne
laisvę. račiau komunistų likučiai vie
tomis dar sudaro grėsmę amerikiečių 
kariuomenės judėjimui, nes iš kal
nuotų vietovių partizaniniu būdu už
puldinėja kariuomenės kalonas.

Savaitės viduryje sąjungininkai 
priartėjo per 32 mylias nuo Mandžiū
rijos sienos. Žvalgybos lėktuvai paste
bėjo didelius priešo kariuomenės kon
vojus, slenkančius nuo Mandžiūrijos 
pasienio miesto Kanggye, kur šiaurės 
Korėjos diktatorius Kim II Sung turįs 
savo laikinąją sostinę. Savaitės pabai
goje pietų korėjiečiai kaikuriosc vie
tose jau buvo pasiekę Mandžiūrijos 
sieną ir išstatę ten savo sargybas. 
Šiauriečiai ypač kietai priešinasi prie 
Yalu upės ir bando net kontraatakas. 
Čia mat yra labai galinga elektros sto
tis, tiekianti energiją Mandžiūrijos ir 
net daliai Rytų Sibiro pramonei. Čia 
dar esą sukoncentruota apie 60.000 
komunistinės kariuomenės.

Korėjoje šiuo metu jau prasidėjo 
žiema. Kaikuriose vietose yra nemaža 
sniego. Kaip ilgai tęsis šios užbaigia
mojo pobūdžio kovos, dabar sunku ką 
nors pasakyti.

★Penkenų metų JTO organizacijos 
sukakties proga JAV-bių prezidentas 
Trumanas visumos susirinkime pasakė 
kalbą, kurioje tarp kitko pareiškė, kad 
JTO turinčios būti pasirengusios pa
naudoti jėgą agresijai užkirsti. “Mes 
pasirengę kurti pajėgą taikai tol, kol 
to reikės, bet tuo pačiu metu mes tu
rime dėti per JTO pastangas pasiekti 
tarptautinę atominės energijos kontro
lę ir sumažinimą ginkluotųjų pajėgų.” 
Prezidento nuomone, yra šie pagrindi
niai principai, kuriais turi remtis sėk
mingas nusiginklavimo planas: visų 
ginklų rūšių apribojimas, vienbalsis 
nutarimas, kad vienašalis nusiginkla
vimas yra tikras agresijos iššaukimas 
ir saugumas, kurį užtikrintų visų tau
tų pritarimas. Tačiau kol būsianti 
sudaryta efektyvi nusiginklavimo sis
tema, reikią drąsiai žvelgti į prieš akis 
stovinčius uždavinius. Šiuo metu te
santi vienintelė linija, kurią mylinčios 
tautos turinčios užimti, tai apsigin
kluoti, kad tuo būdu būtų galima pa
saulis apsaugoti nuo agresijos.

★Po savo kalbos JTO visumos susi
rinkime prez. Trumanas sutiko sovie
tų užsienių reikalų ministerį Vyšinskį 
ir su juo pakalbėjo tris minutes. Pre
zidentas juokaudamas paklausė Vyšin
skį, kodėl jis visumos susirinkime dar 
nėra nieko pasakęs apie karo kursty
tojus. Vyšinskis šypsodamasis atsakė: 
“Aš dar vėliau prie to priešių.” Po 
to Vyšinskis dar priminė prezidentui, 
kad jis esąs paveiktas Amerikos spau
dos, kuri nuolat pabrėžianti karą. 
Prezidentas Trumanas atsakė, kad 
Amerikos laikraščiai esą laisvi ir galį 
rašyti, kas kam patinka.

★Sov. Atstovas Vyšinskis JTO poli
tiniame komitete, atidarydamas deba
tus dėl sovietų įneštos rezoliucijos, 
vardu: “Dekleracija pašalinti naujojo 
karo grėsmei ir įvesti taiką bei sau
gumą”, pasakė kalbą, kurioje išreiškė 
įsitikinimą, kad komunistinis ir kapi
talistinis pasaulis gali gyventi drauge 
taikoje. Šia proga jis išgyrė Sov. Są
jungos taikos norus, citavo “taikiuo
sius” Stalino pareiškimus ir užsipuolė 
Ameriką, išvadindamas ją agresorium. 

Ypač aštriai jis puolė V. Vokietijos 
atsiginklavimą.

★Kalbėdamas JTO politiniame ko
mitete dėl Rusijos plano Australijos 
užsienių reikalų ministeris Spender 
pareiškė, kad atominių ginklų panau
dojimas agresijai atremti yra visiškai 
pateisinamas. “Mes turime padaryti 
agresoriaus kelią sunkiu,” pareiškė 
Spender, “nes agresija yra tauriau
sias nusikaltimas pries žmoniškumą.” 
Rusijos taikos planą Spenderis pava
dino “tarptautinės apgaulės dalimi.”

★JTO politinis komitetas vienbal
siai priėmė Irako ir Sirijos siūlymą, 
pagal kurį 5 didžiosios valstybės — 
Didž. Britanija, Prancūzija, Rusija, 
JAV-bės ir Kinija kviečiamos susitikti 
ir išspręsti pasaulio taikos grėsmės 
problemą.

★Šiomis dienomis Prahoje įvyko dvi 
dienas trukusi slapta Rusijos ir jos 
satelitinių kraštų užsienių reikalų 
ministerių konferencija. Konferenci
joje dalyvavo Rusijos, Rumunijos, R. 
Vokietijos, Albanijos, Vengrijos, Čeko
slovakijos, Bulgarijos ir Lenkijos at
stovai. Konferencijai pirmininkavo 
Molotovas. Jai pasibaigus buvo išleis
tas komunikatas, kuriame paskelbta 
4 punktų programa Vokietjos klausi
mu: ]. Keturios didžiosios valstybės — 
Didž. Britanija, JAV-bės, Prancūzija 
ir Sov. Sąjunga — turinčios paskelbti 
dekliaraciją, kad Vokietija nebūtų re- 
militarizuota; 2. Okupacinės pajėgos 
turinčios būti atitrauktos iš Vokieti
jos metams praėjus, kai bus sudaryta 
taikos sutartis; 3. sudaryti visos Vokie
tijos tarybą, kuri turi pasiduoti su
vienytos Vokietijos vyriausybei; 4. Pa
šalinti visas kliūtis sukuriant taikingą 
Vokietijos ūkį.

★Britų užsienių reikalų ministeri
jos kalbėtojas Prahos užsienių reikalų 
ministerių konferencijos dekliaraciją 
apibūdino grynu propogandos mėgini
mu. V. Vokietijos kancleris Adenauer 
pareiškė, kad kominformo reikalavi
mai nukreipti tik į lengvatikius. To
liau jis pareiškė, kad Vokietija neno
rinti nacionalinės armijos, o būtų pa
sirengusi patiekti tik savo kariuome
nės vienetus, kai bus formuojama 
Europos armija. V. Vokietijos svar
biausias uždavinys esąs kovoti prieš 
įvedimą rusiškų idėjų.

★Itališkos kilmės, Anglijoj natūra- 
lizavęsijs, žymus atominės energijos 
specialistas Pontecorvo, dirbęs 
iki liepos mėn. Britų atominės ener
gijos tyrimo centre Harwell, buvo su 
žmona ir trimis sūnumis išvykęs į 
Prancūziją ir Italiją atostogų. Rug
sėjo 2 dieną jie buvo pastebėti skren
du iš Stoholmo į Suomiją. Suomijos 
vidaus reikalų ministeris, skridęs su 
mokslininku ir io šeima kartu, parei
škė, kad Helsinkyje Pontecorvo nepa
sinaudojęs mašinomis, kurios vežioja 
keleivius iš areodromo į Helsinkį 
Drauge skridę keleiviai pareiškė 
maną, kad Pontecorvo laukusi spe
ciali mašina. Plačiai sklindą gandai, 
kad jis yra pabėgęs į Sov. Sąjungą.

Paskutinėmis žiniomis iš Stoholmo, 
prof. Pontecorvo rugsėjo mėn. 5 d. 
sovietų laivu atvykęs į Leningradą. 
Rusų spauda apie įvykį nieko neužsi
minė.

★Reynolds News pranešimu iš Lon
dono, buv. britų agentas kap. Kamin
ski, antrojo pasaulinio karo metu už 
špionažą apdovanotas kariniu kryžiu
mi, savo raporte britų užsienių rei
kalų ministerijai pranešė, kad Hitle
rio pavaduotojas Martin Bormann 
šiuo metu gyvenąs viename vienuoly
ne Ispanijoj. Dėl savo pilkų vienuo
lio rūbų Bormanas esąs vadinamas 
"pilkąja Eminencija”.
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LIETUVIAI KITUR
KANADOJ

★Kanados Lietuvių Rašytojų Drau
gijos narių suvažiavime nutartas išlei
sti literatūros almanachas pasirodys 
šių metij gale. Jį redaguoja ir leidžia 
draugijos valdyba. Turinyje bus Ka
nadoje gyvenančių lietuvių rašytojų 
eilėraščiai, novelės ir didesnių kūrinių 
nuotrupos.

Rašytojai medžiagų siunčia iki š.m. 
lapkričio 1 d. draugijos sekretoriui 
Vyt. Tamulaičiui, 139 Pacific Avė., 
Toronto, Ont. Visiems draugijos na
riams valdyba tuo reikalu išsiuntinės 
specialų aplinkraštį.

★Kasmet vykstančioje Kanados 
Taut. Parodoje Toronte su menine 
programa greta kitų tautybių lietu
viai šįmet pasirodė jau trečių kartų ir 
žymiai impozantiškiau negu anais me
tais.

Ruppiūčio 31 d. pasirodė A. Nar
buto vadovaujamas mišrus choras — 
sujungti Toronto vyrų ir bažnytinis 
chorai, dar papildyti naujais daininin
kais — ir atgaivinta taut, šokių grupė, 
pradėta ruošti Valiukaitės, b galuti
nai paruošta Aid. Kačanauskienčs.

Lietuviai 4 dainomis: Kur giria ža
liuoja, Žiema bėga, Namo broliukai ir 
Kalvelis, ir su 2 šokiais: Lenciūgėlis 
ir Kalvelis, pasirodė net 4 vietose, pa
likdami gilų įspūdį, sulaukdami gau
sių aplodismentų ir daugelio fotogra
fų dėmesio. Prie Band Shell scenos 
buvo per 10.000 žiūrovų. Choras pa
pildomai dar sudainavo keletu daine
lių prie lietuviškų dirbinirj skyriaus.

g. ir P. AMERIKOJ
★Laisvųjų profesijų tremtiniams 

Chicagoje nelygiai sekasi. Geriausiai 
verčiasi gydytojai. Jie gauna prakti
kuoti ligoninėse, o po to laiko egza
minus. Sunkesnė kliūtis — anglų kal
bos ne mokėjimas. Jau šeši tremtiniai 
—gydytojai išlaikė egzaminus ir gavo 
praktikos teises. Pacientūros visiems 
netrūksta.

Tuo tarpu advokatai neturi vilties 
savo profesijas darbo dirbti. Jie dau
gumoje dirba fizinį darbų. Dailinin
kai tik kur ne kur gauna bent kiek 
sau artimesnį darbų. Dauguma priva
lo pašaliniu uždarbiu verstis. Atvy
kusieji dvasiškiai pragyvena neblo
gai, nors iki šiol jų nedaugiausia at
vyko. Inžinieriai dažnai dirba brai
žytojų darbų, bet dalis tenkinasi ne 
savo profesijos užsiėmimu. Muzikai 
gana patenkinamai įsitaiso. Prekybi
ninkai, mokų anglų kalbų, gauna par
davėjų ar panašų darbų.

MŪSŲ PASTOGĖ, 1950m. lapkričio U.

Autorių ir leidėju dėmesiui
★Viena iš gausesniųjų lietuvių kolo

nijų Pietų Amerikoj yra lietuvių kolo
nija Argentinoj. Jeigu mes susipažin
sime bent kiek su tos kolonijos kul 
tūriniu ir visuomeniniu gyvenimu, ma 
tysime, kad ji nekartų buvo sukrėsta 
ir išgyveno įvairiausių dienų. Dar ir 
dabar dalis tautiečių nežino, kas jie, 
ir kokie jų keliai. Bet dauguma jų, 
supratę savo, kaip lietuvių, pereigas, 
stojo į kultūrinį ir visuomeninį darbų. 
Dirbo ir dirba ne mažesniu pasišven
timu, kaip Šiaurinėj Amerikbj, auko
jasi Lietuvos išlaisvinimo kultūros ar 
šalpos darbams.

Suminėsime tik keletu [Pavyzdžių.
Viena seniausiųjų organizacijų yra 

Susivienijimas Lietuvių Argentinoje. 
Šiemet ji švenčia savo 36 m. gyvavimo 
sukaktį ir turi arti 1000 narių. Tai 
savišalpos draugija, padalinta į sky
rius. Vienas net skyrius yra Kordoboj. 
•imX8Kuų ūzerS ų bqnpj ojrods jt ttnj, 
svetimas jai yra kultūrinis veikimas. 
Turi ir sporto klubų ir gražų knigynų. 
Draugija turi nuosavybę — sklypų ir 
namų, o dabar statosi didžiulius na
mus, kuriuos pavadins “Dr. V. Kudir
kos namais.”

Toliau, Dr. J. Basanavičiaus v. Lie
tuvių Centras — taip pat savišalpinė 
organizacija, subūrusi keletu šimtų 
tautiečių. Lietuvių Centro kultūrinis 
veikimas labai žymus. Turi keletu 
sklypų, namų, sporto aikštę, knygynų.

Avellanedoje, Buenos Aires prie
miestyje (bet jau provincijoj) yra su
sikūrus lietuvių parapija, turinti di
delę salę. Parapijos patalpose kon
centruojasi katalikiškasis organizacijų 
veikimas ir Šv. Cecilijos choras, daž
nai dalyvaująs sekmadieniais radijo 
pusvalandžiuose, kuriuos veda Zeferi- 
nas Juchnevičius. ė

Iš šių kelių pavydžių galima susi
daryti išvadų, kaip lietuviai veikia Ar
gentinoj. Čia nepaminėjom dar 
įvairiuose provincijos miestuose gra
žiai ir stipriai veikiančių organizacijų 
(Berisso m. “Vargdienis”, “Mindau
gas”, ir t.t.)

★Urugvajaus Lietuvių Kultūros 
Draugija deda pastangas nupirtki tų 
namų, kurį jau daugelis metų kaip 
nuomuoja. Jei tas pavyktų atsiekti, 
tai būtų nemažas pliusas, tuo labiau, 
kad tame name jau veikia ir lietuvių 
kalbos kursai lietuvių vaikučiams, ku
riuos išlaiko tėvų komitetas savo pas
tangomis ir kuriuose mokytojauja pa
tyrusi padagogė ir tėvų labai gerbia
ma mokytoja ponia Stanevičienė, mo
kanti gražiui sugyventi su visais tau
tiečiais.

Gen. Konsulatas New Yorke turi 
lietuviškų leidinių ir knygų svetimom 
kalbom apie Lietuvą bibliotekėlę. Iki 
Lietuvos okupacijos ton bibliotekėlėm 
patekdavo daugiausia leidiniai reika
lingi Gen. Konsulato darbui, bėt pa
sėkoje Lietuvos okupacijos pradėta 
rinkti visi lietuviški leidiniai, o taipgi 
leidiniai visom kalbom apie Lietuvą 
ir bendrai Baltijos kraštus.

Esamoje padėtyje Generalinis Kon
sulatas neturi lėšų užsiprenumeruoti 
laikraščių bei žurnalų, lygiai kaip jis 
nepajėgtų įsigyti daugelio svarbių lei
dinių bei knygų. To akivaizdoje lai
kraščių bei žurnalų redaktoriai ir kny
gų autoriai bei leidėjai visose pasau
lio šalyse prašomi siuntinėti po vienų 
egzempliorių savo leidinių Gen. Kon
sulato New Yorke bibliotekai. Gautos 
knygos bus įrašytos į Gen. Konsulato 
inventoriaus knygų ir skaitysis Nepri
klausomos Lietuvos Valstybės turtu, o 
atsiuntusis gaus atitinkamų pakvitavi
mų. Atsiunčiant knygų taipgi malo-|

MAROTONO REGIMAS
Daugelis iš mūsų yra girdėjęs apie 

tam tikros rūšies sporto rungtynes, 
vadinamas Maratono bėgimu. Pats 
Maratono pavadinimas kilo iš seno
vės graikų mūšio su persais ties Mara
tonu. šitame mūšyje mažutė graikų 
karuomenč, didvyriškai kovodama, 
laimėjo prieš didžiulę persų karuome- 
nę. Šių džiugią naujienų graikų tau-

VOKIETIJOJ
★Austrijoj gyvenančių DiPi likimo 

klausimas bus tuojau išspręstas. Tie, 
kurie negalės emigruoti, bus perkelti 
į Zalcburgo ir Linco apylinkes ir ten 
agyvendįnta. Iš tinkančiųjų emi
gruoti parengta emigracijai į JAV — 
8000, į Australiją — 10,000 ir nedideli 
kiekiai į Kanadą, Venezuelų ir Čilę.' 
Kun. Razmino ir kun. Baeinsko su
rinktomis žiniomis, Austrijoje yra tik 
apie 200 lietuvių.

★Nemuno garlaiviai “Lituanica” ir 
"Balanda”, su kuriais grupė jūreivių 
1944 m. paspruko iš Lietuvos, ilgai 
stovėjo Hamburgo uoste ir juose gy
veno lietuviai tremtiniai. Jie buvo 
Baltijos Loydo bendrovės nuosavybė. 
Tos bendrovės valdybos nariai, esą 
tremtyje, bandė laivus atgauti, tačiau 
Anglų okupaciniai organai jų grąžinti 
nesutiko. Dabar tie laivai paleisti 
kursuoti Reinu, o jų pajamos — apie 
1500 DM per mėnesį — dedamos į 
bankų, kol atsiras pripažintas savinin
kas. Ten pat yra ir baidokai: “Rim
gaila”, “Ūdra” ir “Lape.” “Tr.” 

nėkite nurodyti jos kainą ir kame jų 
galima įsigyti.

Jau ir dabar ne kartų gauname pa
siteiravimų apie vienoje ar kitoje pa
saulio dalyje pasirodžiusį laikraštį, 
žurnalą ar knygų ir kartais negalime 
duoti tinkamo atsakymo patys tikrai 
nežinodami, kad toks leidinys agzis.- 
tuoja.

Vieno egzemplioriaus laikraščio ar 
žurnalo* nemokamai siuntinėjimas 
Gen. Konsulatui finansinės padėties 
gal perdaug neapsunkins, o tuo tarpu 
netiesioginiai gali patarnauti ta pra
sme, kad suinteresuotiems Gen. Kon
sulatas galės visada suteikti tikslių 
žinių apie tą ar kitų leidinį ir kame 
jis gaunamas. Knygų autoriai ir leidy
klos taipgi tą prašomos turėti dėme- 
syj.

Visus leidinius Gen. Konsulatui 
prašome adresuoti:

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N.Y.

tai iš kovos lauko parnešė į Atėnus 
bėgikas, šaukdamas: “Mes laimėjo-- 
me”. Ištaręs šiuos žodžius, didvyris 
iš nuovargio krito ant stadijono auku
ro ir mirė.

Olimpinių žaidimų atnaujintojas ■ 
prancūzas Pierre de Coubertin, pa
gerbdamas aną graikų vyrą, maratono 
bėgimą įtraukė į 1896 m. Olimpijados 
programų, nustatydamas maždaug tų 
patį atstumų, t.y. 42 km. ir bėgimo 
tikslų toje pačioje vietoje, kur prieš 
2386 metus mirė istorinis Maratono 
bėgikas. Nuo to laiko visose Olimpi- 
jadose yra praktikuojamas Maratono 
bėgimas, kuris daugeliu atvejų pasi
baigia bėgikų mirtimi.

1896 m. Atėnų Olimpijados Mara
tono bėgimų laimėjo paprastas kai
mietis — avių piemuo — Spyridon 
Luis, kuris įveikęs 16 savo varžovų 42 
km. atbėgo pirmuoju per 2 vai. 58 
min. ir 50 sek. 1904 m. Olimpijadoje 
maratonininkas amerikietis Garcia 
susmuko 13 km. prieš tikslą. 1910 m. 
San Diege Olimpijadoje pirmieji du 
bėgikai mirė nepasiekę tikslo. 1912 
m. Olimpijadoje vienas maratoninin
kas mirė kelyje. 1924 m. Olimpijado
je trys pirmieji maratonininkai susmu
ko 400 metrų nuo tikslo, o ketvirtasis 
buvo tiek nuvargęs, kad nematydamas 
bėgimo tako atsimušė į stadijono sie
ną ir sunkiai susižeidė. 1908 m. Lon
dono Olimpijadoje italas Dorando, 
nepaprastu atkaklumu nugalėjęs visą 
kelių, susmuko tik keliolika metrų 
nuo tikslo. Br. Zumeris.

Uranijaus kasyklos Ryt.
Vokietijoje

Vakarų Vokietijos socialdemo
kratų partija išleido memorandumą 
apie padėtį Vokietijos sovietinės 
zonos kasyklose. Faktai, išdėstyti 
per 86 pslp., yra kaltinimas sovie
tams, kurte vien tik Vokietijos 
sovietinėje zonoje kalina 150.000 
vokiečių vergų sąlygomis. Čia duo
dame to memorandumo ištraukas.

Dar prieš rusų atominės bombos 
sprogimų Urale, Silezijos rūdos kasy
klose krito pirmosios — netiesioginės
— šitos bombos aukos. Neįsivaizduo
jamai primityviais įrankiais, nelygi
nant žilos senovės vergai, — prievarta 
sugaudyti vokiečių darbininkai kniso
si į žemę, ieškodami uranijaus, bran
giausios rūdos mūsų dienomis. Masės 
užgriuvusių, užmuštų, prigėrusių, su
degusių vergų — štai padariniai siste
mos, kuriai žmogus yra niekis, o rūda
— viskas. Vargiai bet kurioje “kapita
listinėj” šaly rasim kasyklas, kuriose 
būtų taip maža, tikriau sakant visai 
nebūtų, saugumo priemonių, kaip 
Vokietijos sovietinėje zonoje Aue ka
syklose. Kad gaunamas tose kasyklose 
uranijaus kiekis yra juokingai mažas, 
palyginus su žmonių aukomis, — tai 
sovietam mažiausiai apeina. Ir nenuo
stabu: rusų Bismuto bendrovė direk
tyvas gauna tiesiog iš Maskvos ir, nesi
varžydama nei su priemonėmis, nei su 
pinigais, vykdo savo baisųjį uždavinį 
Silezijos kalnuose.

1915 m. vėlybų vasarą rusai suėmė

mėjimai rusų kalba. Tatai apsunkina 
pabėgimų. Rusams būdinga šnipų ir 
sabotažo baimė. Kiekvienas nelaimin
gas atsitikimas, kiekvienas mašinos su
gedimas ar lyno trūkimas NKVD nuo
mone yra sabotažo reiškinys. Tokiu 
atveju neišvengiamas “atpirkimo 
ožys.” Darbininkai jau nesistebi, kai 
po kiekvienos nelaimes keli žmonės 
dingsta be žinios. “Von Feindfahrt 
nicht zuruckgekehrt” — jie lakoniškai 
nusprendžia . . . Spėjama, kad tie be 
žinios dingusieji perkeliami pana
šiems darbams į SS. (Sovietų Sujun
gs)-Potvarkis, pagal kurį verbuojami 
kasykloms per “Arbeitsamtus” darbi
ninkai, yra eilinis sovietinis farsas. 
Ligotas 50 metų senis, kuris jį apžiū
rinčiam gydytojui sako, jog gydytojui 
turi būt aišku, kiek jis “tinkamas” 
kasyklų darbui, išgirsta tokį paiški- 
nimų: “O ką jūs darytumėt mano 
vietoj? Turiu griežtų įsakymų tiek ir 
tiek darbininkų kiekvieną dieną 
priimti. Neišpildęs “normos”, būsiu 
apkaltintas sabotažu."

Apie 30% kasyklose dirbančiųjų su
daro moterys, kurios tarp 18 ir 45 me
tą beveik iki vienos buvo surinktos iš 
apylinkių. Kiek jos kenčia nuo rusų 
karių agresijos, sunku įsivaizduoti. 
Daugumas jų nėščios, bet tik 6 savai
tės prieš gimdymą paleidžiamos iš 
kasyklų, atostogų. Naujagimiai tuoj 
pat atiduodami į prieglaudas, kad mo
tinos vėl galėtų dirbti.

Grūste prigrūstose patalpose mora
linė aplinka biauriausia. Žmonės tiek 
atbukę, kad visai nereaguoja, kai visų 
akivaizdoj kaimyninėje lovoje santy
kiaujama. Moralei atbukinti rusai, 
tyčia duoda daug degtinės. Kasyklų '

vieną gydytojų garsiajam Obcrschlema 
kurorte, kuris buvo žinomas savo ra- 
diuminiais šaltiniais.

— Ką jūs žinote apie uranijaus rei
škinius? — pora mėnesių tardė gydy
tojų Maksvoje, iki galų gale, paskyrę 
jį kasykhj statybos vedėju (gydy
tojų?!), atgabeno atgal Vokietijon. 
1946 m. prasidėjo gręžimai. Kurortu 
buvo leista naudotis tik rusų karinin
kams ir tai neilgai: nemokšiški sprog
dinimai užgriovė gydomųjų versmių 
gyslas. Pasauly pagarsėjęs kurortas 
virto kalnų kaimeliu . . .

Vokiečių Centrinio Statistikos 
Biuro pranešimu 1948 m. uranijaus 
kasyklose dirbo apie 80.000 žmonių. 
Šiandien dirba dvigubai tiek—160.000 
vergų 150 šachtų. Kad niekas nepa
bėgtų ir kad apie tikrąją kasyklų pa
dėtį nesužinotų, kam nereikia, visa 
kasyklų sritis aklinai atskirta nuo li
kusio ■ pasaulio. Maždaug 5000 vyrų 
specialus NKVD dalinys, kurio Nr. 
27304B, rūpinasi šitąja izoliacija. Kad 
nesusigyventų su darbininkais, NKVD 
pareigūnai dažnai keičiami. Kiekvie
ną šachtų saugo 2 enkavedistai. Šach
tos aptvertos 2 metrų aukščio spy
gliuotos vielos tvora. Kampuose pas
tatyti sargybos bokštai su kulkosvy
džiais. Įėjimas į šachtų atidaromas 
tik darbų pradedant ir jį baigus. 
Greta NKVD uranijaus sritį saugo ka
riuomenės dalinys, ginkluotas net sun
kiaisiais "Stalino Tankais”.

Darbininkams atimti asmens doku
mentai, išduoti specialūs šachtų pažy-' 

rusiškos direktorijos atstovas nekartą 
yra pasakęs: “Aue yra Rusijos gabalė
lis, ir aš jus išauklčsiu taip, kaip Ru
sijoj įprasta . . .”

Kelias iš stovyklų į kasyklas ir atgal 
su valgymo pertraukom trunka nere
tai 16 valandų. Zwickau mieste tūk
stančiai darbininkų sugrūsti būv. ka
reivinėse. Kurie darbą pradeda 6 vai., 
turi keltis 2 vai. Kelionė trunka 2-3 
valandas. Nors darbas pradedamas 6- 
vai., bet jau 5 vai. reikalaujama būt 
vietoj. Nuo 6 iki 14 vai. dirbama be 
pertraukos. Po darbo numatytas šil
tas valgis, bet dėl netvarkos to valgio- 
kartais reikia laukti kelias valan
das . . .

Dažniausias susirgimas — plaučių 
džiova ir apsinuodijimas. Susirgimus 
didina vandentiekio trūkumas ir sau
sas gręžimas. Be to šachtose nėra 
jokio nusausinimo ir veik visas 8 vai. 
darbininkai iki kelių mirksta vande
nyje. Nelaimingi atsitikimai — kas
dieninis reiškinys. 1949 m. gegužės m. 
įgriuvo šachta po Filž’o prūdu palai
dodama 180 darbininkų. Ir ta nelai
me buvo pagal "tradiciją” priskirta 
sabotažui, nors yra faktas, kad šachta 
buvo tik 8 metrai po prūdu.

Į šachtas leidžiamasi pačiu primity
viausiu būdu — kopėčiom 70-150 mtr. 
gilumom Jei kopėčių viršuj darbinin
kui išsprūsta jo įrankis, tai iš tokio 
aukščio krisdamas neretai užmuša ar
ba sužeidžia jau esančius apačioje. Po 
1949.9.11. nelaimės, pareikalavusios 
27 aukų, darbininkai buvo priversti 
pasirašyti, kad tylės... Viena didžiau
sių katastrofų atsitiko 1949 m. rug- 
piūčio 23 d. Tada žuvo keli šimtai 
darbininku.
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2



MŪSŲ PASTOGE, 19tom. lapkričio 2d. Psl. 5

i

Such, in brief, were the circum
stances in which Lithuania had her 
independence suppressed. It is now 
attempted to convince the world that 
the Lithuanian people have, of their 
own free will, asked to be incorpor
ated into the Soviet Union. As al
ready stated, the Lithuanian people 
had nothing to do with it. All credit 
for this performance is due to the 
Soviet Union and its Red Army. It 
was annexed pure and simple* It 
has been so duly certified by a reso
lution passed by the very '‘People’s 
Seimas” asking for incorporation of 
Lithuania into Soviet Russia. Here 
are relevant passages of that remark
able document:

"Now the people, helped by the mighty 
Red Army, have . . . established in their 
own country the Soviet Government . . . 
If the people have been able to establish 
in their own country the only just order 
— the Soviet order — it is all due to the 
Soviet Union/’
Further evidence on these “elec

tions” and the "People’s Seimas” has 
been supplied, somewhat later, by the 
former members of the said "People’s 
Seimas” themselves. After the out
break of the German - Soviet war, 
when the Red Army hastily departed 
from Lithuania, the former members 
of the "People’s Seimas” still remain
ing in Lithuania convened a meeting 
on August 30, 1942 and supplied some 
additional interesting evidence regard
ing the “elections” and the alleged 
“expression of the free will” of the 
Lithuanian people. In a statement 
signed at this meeting the former 
members of the “People’s Seimas” de
clared:— t

“The People’s Seimas could not and did 
not proclaim the will of the Lithuanian 
people because—
(a) The composition of the People’s Sei

mas was made up in advance by the 
Communist Party, direetd by Moscow’s 
representative, V. G. Dekanozov, and

• Vladimir Lenin, father of Soviet Russia, 
has this to say about what is an annexation: 
“Any incorporation of a small or weak 
nation into a large or strong State without 
the definite, clear and voluntary desire to 
that effect of that nation" and especially “if 
this nation is not accorded the right to de
cide the problem of the form of its political 
existence by a free vote — implying the com
plete withdrawal of the troops of the incor
porating or merely strbng nation — then the 
incorporation is an annexation, i.e,, an arbi- 
■trary appropriation of a foreign country, an 
act of violence.” (Collected Works of Lenin, 
Vol. XII, p. ,13.) / X.

Brief Historical Sketch 
of Lithuania

Lithuania is not a "new state" of Europe either politically or culturally. 
She is as old as most of the other European nations, and possesses a 

striking history replete with dramatic vicissitudes.
by the Soviet Minister to Lithuania, 
N. G. Pozdniakov. The candidates 
could be submitted only by ‘Working 
People’s Union,’ nominated by the 
Communist Party, and the number of 
candidates corresponded to the num
ber of the members to be elected .to 
the People’s Seimas.

(b) As the composition of the members 
was made up in advance, in order to 
enhance the effect it was declared that 
95.51 per cent, of all the electorate 
had voted, whilst in actual fact, as 
confirmed by the People’s Seimas elec
tion committee and by the statement 
made by the former People’s Commis
sar, M. Gedvilą, and by the President 
of the LSSR Supreme Soviet, J. Palec
kis, at the secret meetings, only 16 to 
18 per cent, of valid voting cards were 
submitted at the polls.

(c) A number of members of the Seimas, 
who were not members of the Com
munist Party, were compelled by 
threats to become members of the Sei
mas and to vote for incorporation into 
the Soviet Union.

(d) When voting on the incorporation in
to the Soviet Union took place, the 
votes of the members were not count
ed, and together with them voted all 
strangers present at the meeting. Not 
a single member of the People’s Sei
mas might express a protest against 
the use of force as, in view of the 
circumstances, such protest would have 
involved danger to his life. Moscow’s 
representative and the members of the 
Soviet Legation openly threatened all 
those members of the Seimas and their 
families who had dared to announce 
that they would not vote for incorpor
ation into the Soviet Union.” 
any further evidence is needed If ‘ .

to prove that the incorporation of 
Lithuania into the Soviet Union was 
planned in Moscow and that the reso
lution pased by the “People’s Seimas” 
was drafted in order to justify Soviet 
aggression against Lithuania and 
thereby to hoodwink the world it was 
supplied at the same meeting of the 
former members of the "People’s 
Seimas” by the former Foreign Minis
ter of the puppet government, Pro
fessor Krėvė-Mickevicius, who report
ed on his conversations with the

Soviet Foreign Commissar Molotov, 
in Moscow on June 30th, 1940. Ac
cording to his report, the Foreign 
Commissar Molotov said to him:—

“If the Russian Tsars, beginning with 
Ivan the Terrible, were trying to reach 
the Baltic Sea, they were doing this not 
for their own personal ambitions, but 
because this was required for the develop
ment of the Russian State and the Russian 
Nation. It would be unpardonable if the 
Soviet Union did not seize this opportu
nity which may never recur. The leaders 
of the Soviet Nnion have decided to in
corporate the Baltic States into the family 
of the Soviet Republics.”
We are thus called upon to witness 

the cold-blooded absorption of a small 
and weak State by a large and power
ful one, after the latter had repeatedly 
given solemn pledges to respect the 
former’s indpendence. And th Soviet 
declaration of February 11th, 1944, 
about the change of the Soviet Con
stitution, granting a certain measure 
of autonomy in foreign and military 
affairs and the right of secession to 
the individual Soviet Republics will 
not deceive the Lithuanian people. 
From bitter past experience they are 
only too well aware that such pledges 
are not likely to be implemented and 
that the supposed rights granted un
der the Soviet Constitution are almost 
certain to prove illusory. As long as 
the Soviets choose to.talk about “So
viet Lithuanio” and refuse to recog
nise her as as independent now, the 
latest refurbishing of the Soviet Con
stitution by the inclusion of alleged 
fresh rights must, from the Lithua
nian standpoint, be regarded ac mere
ly another attempt to confuse world 
opinion and to divide Europe, and at 
the same time to disguise Soviets" im
perialistic designs.

In view of the foregoing considera
tions, the incorporation of Lithuania 
into the Soviet Union must be des
cribed as an abvious act of aggression 
and as such devoid of legal founda

tion or normal justification. Lithua
nia’s sovereign rights have not lapsed 
any more than those of, for example, 
Belgium, Holland, Norway, or any 
other country, as the result of Ger
man occupation. This estimate of the 
position was confirmed by one of 
the greatest men of our time, Presi
dent Roosevelt of the United States, 
who, on October 15th, 1940, soon 
after the Soviet occupation of Lithua
nia, addressing a Lithuanian-Ameri
can delegation in Washington, among 
other things said:—

"It is stated that Lithuania has lost 
her independence. It is a mistake to say 
so. Lithuania has not lost her indepen
dence; Lithuania’s independence has only 
temporarily been put aside. Time will 
come and Lithuania will be free again. 
This will happen much sooner than you 
may expect.”
Thus President Roosevelt. The 

attitude of the United States Govern
ment was put on record by its Acting 
Secretary of State who on July 23rd, 
1940 (only two days after the first 
session of the "People’s Diet”), issued 
the following statement to the Press:— 

"During these past few days the devious 
processes whereunder the political inde
pendence and territorial integrity of the 
three small Baltic Republics — Estonia, 
Latvia and Lithuania — were to be deli
berately annihilated by one of their more 
powerful neighbours, have been rapidly 
drawing to their conclusion.

“From the day when the peoples of these 
Republics first gained their independent 
and democratic form of government, the 
people of the United States have watched 
their admirable progress in self-government 
with deep and sympathetic interest.

“The policy of this Government is uni
versally known.

“The people of the United States are 
opposed -to predatory activities, no matter 
whether they are carried on by the use of 
force or by the threat of force.

“They are likewise opposed to any form 
of intervention on the part of one state, 
however powerful, in the domestic con
cerns of any other sovereign state, how
ever weak.

"These principles constitute the very 
foundations upon which the existing rela
tionship between the twenty-one sovereign 
Republics of the New World rests.

"The United States will continue to> 
stand by these principles, because of the 
conviction of the American people that 
unless the doctrine in which these prin
ciples are inherent once again governs the 
relations between nations, the rule of rea
son, of justice and of law — in other 
words, the basis of modern civilization it
self — cannot be preserved."

(The Department of State Bulletin, 
July 27, 1940, Vol. Ill, No. 57, p. 48-> 

(To be continued.)

Australia The Amazing
By BELIEVE BILL BEATTY

A letter written by an early citizen April 25. It has caused Matthew 
of Sydney: “I arrived in this colony Brady much concern that such a per- 

t. --------- son known as sir George Arthur is at
large. Twenty gallons of rum will be 
given to anyone who will deliver his 
person* to me. Signed, Matthew 
Brady.”

in 1789. It was in Governor Phillip’s 
time and . I was fourteen years old. 
There were'only eight houses in the 
colony then. I know that myself and 
eighteen others laid in a hollow tree 
for seventeen weeks and cooked out 
of a kettle with a wooden bottorp. 
We used to stick it in a hole in the 
ground and make a fire round it. Ij ; 
was seven years in service and'theri < 
started working wherever I could find 
it. There were plefaty of hardships. 
For seventeen weeks 1 had only five 
ounces of flour a day. I have often 
taken grass and pounded it and made 
soup from the native dag. We would 
eat anything. The convicts died like 
flies. I knew a man so weak that 
he was thrown into the grave and 
who implored the overseed — “Don’t 
cower me up.” The grave-digger re
plied, “Damn your eyes, you’ll die 
to-night anyhow and we’ll have the 
trouble of carting you back again.”. 
However, they gave in to the man’s 
entreaty, and by the grace of God he 
recovered.

The Governors offered rewards in 
rum for the capture of bushrangers, 
but one bushranger noted for his dar
ing, reciprocated the compliment. He 
was Matthew Brady who, on one occa
sion, descended on a Tasmanian town, 
released all the prisoners in the gaol 
and locked the soldiers up in their 
stead. When Governor George Arthur 
despatched all his farces to capture 
Brady alive or dead, Brady showed his 
con tern pt . by posting up notices in the 
main street of the Governor’s capital. 
The notices read: “Mountain Home, 

At Toongabbie, New South Wales, 
was one of the worst of Australia’s 
infamous cdnvict settlements. It is 
said that of a total of eight hundred 
convicts six hundred died there in six 
months. Some of the women convicts 
were forced to wear wooden collars 
with iron spikes. A homestead is still 
standing all the bricks for which were 
darwn many miles in handcarts by 
women convicts.

The world has no known parallel 
of this extraordinary coincidence: In 
1802 a Mr. and Mrs. Bowers were 
hanged in England. They had three 
children (boys), all of whom were 
transported to Australia. In March, 
1816, all three sons, John, George, 
Solomon, were found guilty of at
tempted robbery and were hanged in 
Sydney on the one scaffold. Thus 
every member of the family was hang
ed.

Most dreaded of Australia’s island 
prdisons in its day was Macquarie 
Harbour. Of all the convicts who 
passed through Hell’s Gates into Mac
quarie Harbour few ever returned. It 
is recorded that one man, “Scrummy” 
Williams, received four thousand lash
es in a single year.

It was many a long year before the 
danger of starvation lifted from the 

first settlement in Australia. Every
one received an equal Government 
ration from the commandant to the 
convict and there was no favouritism 
or class dinstinction. When the 
rations were issued one man would 
point at random to an issue while the 
other, with iris back turned, called the 
next name on the list.

“Stocks with comfortable accommo
dation for five couples of ladies and 
gentlemen who cannot pay the usual 
fines for indulging at the Shrine of 
Bacchus have been erected at the cor
ner of Bathurst Street. They are ac
companied; by a whipping post and 
have a fine appearance. They are 
quite an addition to the Scots Church 
which is nearly completed.” In 1835 
a Sydney paper proudly welcomed 
the improvements to the city. A year 
later the reporter complains: “We 
observed the stocks full of drunkards 
yesterday morning, male and female
in fact ah overstock.”

In the early days of Tasmania a 
mile was measured off by tying a 
string to a dog’s tail. When the dog 
stopped running that was taken to be 
a mile. Land grants measured by this 
method caused endless confusion and 
a special board had to be set up in 
1831 to measure the land all over 
again.

The famous Australian bushranger, 
Frank Gardiner, was sentenced to 32 
years’ gaol, but was released after 8 
years for his many inventions which 
were used to improve prison work. 

Probably the most remarkable sale 
in the history of Australia took place 
in 1811 when at Windsor (New South 
Wales) a farmer led his wife, with a 
halter round her neck, to the auction 
block. He sold her to the highest bid-prieve.

der, a man named Thomas Quires, 
who paid £16 and a few yards of 
cloth. Quires was not allowed to keep 
her, for the authorities stepped in and 
arrested both husband and wife.

Australia’s first postmaster was ant 
ex-convist — Isaac Nichols. When he 
was freed he was appointed an over
seer of convicts in Sydney, and later 
became assistant to the Superinten
dent of Customs. In 1809 he was ap
pointed by Macquarie as Postmaster 
for the colony.

Rum was the chief means of barter 
in the early days of New South Wales.. 
A labourer’s wages were paid in rum; 
even a wife could be bought, and was- 
bought, for rum. Many a husband 
sold his wife for rum — four gallons- 
being the ruling market price. Twelve 
years after the foundation of the col
ony, coin began to take the place of 
barter. Besides the English money in 
circulation there were guineas, Span
ish dollars, Dutch guilders, rupees,, 
pagados, ducats, golden mohurs, jo- 
annas — and, of course, rum.

Many criminals have cheated the 
rope but at an execution in 180$ 
the rope cheated the hangman. One, 
Joseph Samuels had been sentenced 
to death for a petty robbery and was 
led out to the gallows in Sydney 
(N.S.W.) The rope separated in the 
middle and the criminal fell pros
trate. On the second attempt the 
rope unrove at the fastening and he 
again came to the ground. Careful 
attention was given to the rope, but 
at the third attempt it again snapped 
short. Ordering the proceeding to 
stop, the Provost-Marsh al hurried to 
the Governor who, on hearing the 
tale of these extraordinary happen
ings, decided to grant Samuels a re
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UOSU PASTOGE
IŠ MISI BUITIES [Ud

S Y D N Ė J U S
• Š.m. lapkričio mėn. 29 d. įvykęs 
Sydnėjaus lietuvių meninių pajėgų 
pasirodymas buvo gražiai organizuo
tas ir sutraukė nemažą tautiečių būrį, 
kurie keletą valandų galėjo pagyventi 
nekasdieniška nuotaika. Publikoje 
matėsi daug pagyvenusių veidų, kurie, 
suprantama, gyvendami laisvųjų savo 
paliktos tėvynės išgyvenimų prisimini
mais, ir čia yra daug jautresni lietu
viškojo meno žodžiui ir garsui negu 
nūdienis mūsų jaunimas, kurį dau
giau traukia toki pobūviai, kur būna 
ir pasišokimai.

Rengėjai parinko šiam koncertui 
gražią salę. Visuomenė rinkosi į ją 
ramiai ir laukė kantriai susikaupusi. 
Koncertą pradėjo žinomoji Vilniaus 
dramos teatro artistė K. Dauguvietytė 
Henriko Radausko eilėraščiu "Man
dolinos.” Salėje viešpatavo tyla ir 
jautrus susižavėjimas.

Programa buvo išskirta į dvi dalis 
su 10 min. pertrauka. Jos eigoje 
artistė Dauguvietytė įspūdingai dekla
mavo 5 Vinco Kazoko dar spaudoje 
nebuvusius eilėraščius, be to, Byrono 
"Atsisveikinimą”, Ad. . Mickevičiaus 
"Alpėse” ir Aleksandriškio "Tu ta 
pati.” Publika deklamacijas priėmė 
tikrai šiltai ir entuziastingai.

Ypač gilų įspūdį paliko mūši; visuo
menės mėgstamo rašytojo Pulgio An- 
driūšio jo paties skaitytas iš spaudai 
ruošiamos apysakos "Sudiev, kviet- 
keli” fragmentas. Čia ne vieta duoti 
gilesnė šio kūrinio ištraukos analizė, 
tačiau primintina tik, kad šis kūrinys, 
kiek jau žinoma iš atskirai spausdintų 
ir skaitytų jo ištraukėlių, bus gal vie
nas geriausių lietuvių grožinės litera
tūros veikalų. Džiugia nuotaika visuo
menė išklausė ir antrą P. Andriušio 
dalykėlį — feljetoną "Iškasenos.”

Abiejose šios programos dalyse lite
ratūriniai skaitymai ir deklamacijos 
buvo įvairinamos čia daina, čia šokiu, 
o Čia ir muzika. Keletą operos arijų 
maloniai sudainavo solistė M. Barau
skienė. Darniais ir gražiais baleto 
šokiais žiūrovus žavėjo Kauno Valst. 
Teatro baleto artistė T. Pagodinaitė. 
Jaunutė lietuvaitė I. Vilnonyte, Syd
nėjaus Konservatorijos mokinė, pas
kambino gana sunkius klasinės muzi
kos dalykus. Koncertą rimtai konfera- 
vo buv. Lietuvos radijafono pranešė
jas Vyt. Skrinska.

Linkėtina, kad šitoki meniniai pasi
rodymai ateityje kartotųsi dažniau dar 
su įvairesne ir gausesne programa. 
Kazio Gilandžio iniciatyva ir darbas, 
organizuojant šį koncertą, yra dėkin
ga pradžia, atgaivinusi žiūrovuose sa
vojo meno troškimą.

• Iš inž. M. B o g u ž o, lituviškos 
statybos firmos "STATYBA” iniciato
riaus ir vadovo, sužinota, kad kompa
nijom) sąstatas jau yra užpildytas, 
organizacinis darbas užbaigtas ir nuo 
1.1.1951 prasidės statybų vykdymas. 
Užsakymai priimami jau dabar. Kol- 
kas statomi 4 standartinių tipų fibri- 
niai namai ant užsakytoji) nuosavų 
sklypų Sydnėjaus ribose. Depozitas 
nuo £250. Namų kainos pagal jų dydį 
svyruoja tarp 1.000 ir 1.900 svarų. 
Priimami ir specialūs užsakymai. Pla
nai gaunami ir visos sąlygų smulkme
nos sužinomos pas inž. M. Bogužą, 13 
Taybank St., Canterbury, N.S.W.
• Lietuviškos prekybos ir pramonės 
firmos Sydnėjuje nuolat dygsta. Po
nia Gensienė paskutiniu laiku pradė
jo platinti lietuvišką spaudą, pardavi
nėdama ją prie bažnyčios šventadie
niais ir įvairių lietuviškų pobūvių pro
gomis. Kaip informuojama, p. Gen
sienė deda pastangų įsteigti lietuviškų 
spausdinių pastovų kioską kur nors 
Sydnėjaus centre. Lietuviškos spau
dos organizuotas platinimas yra tikrai 
sveikintinas, nes tuo būdu galima bus 
plačiau paskleisti mūsų visuomenėj 
spausdintą lietuvišką žodį. M.S.
HO B ARTAS (Tasm.)
• Hobarto lietuvių veikla tolydžio 
stiprėja. Nesant’didelio tautiečių skai
čiaus, sunku išvystyti organizuotą 
kultūrinį veikimą, tačiau mažesniais 
susibūrimais hobartiškiai įvairiomis 
progomis ne tik patys savo dvasioje 
atsigaivina, bet ir vietos australams pa
demonstruoja lietuvišką žodį ar vieną 
kitą tautinę tradiciją.

Taip ir š-m. spalių mėn. 22 d. Ho
barto ir apylinkės lietuviai susirinko 
pamaldų į Moonah katalikų bažnyčią, 
kur gal pirmą kartą australiškoji vi
suomenė išgirdo lietuviškas giesmes ir 
pamatė tokį gražų būrį lietuvių kata
likų. Šioms pamaldoms buvo ruoštasi, 
ypač daug darbo jų paruošimui pri
dėjo muz. J. Krutulis, paruošęs 
giesmes ir maloniai pavargonavęs. Jo 
pastangomis buvo pagiedota gražiai ir 
darniai. Australų visuomenė labai ste
bėjosi mūsų giesmių meliodingumu ir 
po pamaldų sveikino iniciatorius už 
šį kuklų religinį koncertą. Z.

LIETUVIAI DAILININKAI DIRBA
Spalio mėn. 13-26 dienomis Canber- 

roje vyksta “The Artists Society of 
Canberra” metinė dailės kūrinių pa
roda. Joje be vietos australų dailinin
kų dalyvauja ir du lietuviai: tapytojas 
Jurgis Mikšcvičius ir grafikas 
Henrikas Šalkauskas.

J. Mikševičius yra vietos dailininkų 
draugijos narys ir metinėse parodose 
dalyvauja jau antrą kartą. Jo išstaty
tieji darbai vieninteliai užsipelno 
tapybos vardo tikrąja prasme, nors 
ekvarelėse jaučiama daugiau kompozi
cinio laisvumo ir nuotaikos, ko norė
tųsi matyti ir tapybos darbuose. Daž
nai jo naudojamos grynos spalvos 
“nuo paletės” nėra teigiama tapybos 
pusė. (Ši tapyba yra vertinama im
presionistų matais). Didelės spalvų 
dėmės (o ne išieškoti spalvų tonai) iš 
tapybos atima būdingiausią jos savybę 
ir darbui priduoda daugiau dekoraty
vinį įspūdį.

Tačiau dailininkas eina nesidairy
damas nei į buvusius nei į esančius. 
Jis eina ieškojimo kelią pats vienas. 
Jo didelis darbštumas ir produktingu- 
mas duoda daug vilčių. Tatai rodo 
jau tas faktas, kad jis jau dabar vietos 
australų dailininkų tarpey ra vedan
tis. šioj parodoj jis turi pardavęs ke
letą savo darbų.

H. Šalkauskas parodoje atsto
vauja vienintelis (juoda-balta) grafi
kos sritį. Jis australų žiūrovui yra 
naujas ir, atrodo, nesuprantamas. Ta
čiau dailininkas nesibijo būti "negra
žus”, bet duoda tai, ką jis jaučia ir 
ką jis mato. Iš to matosi, kad jam yra 
artimos laisvos Europos kūrybos tradi
cijos. Jau tremtyje dirbdamas Frei- 
burgo Dailės Institute, dailininkas su
spėjo pažinti ir pajausti šių dienų 
Europos kūrybos pulsą. Ten jis susi
formavo aiškesnę meninę pasaulėžiū
rą, ir dabar jau jis yra pajėgus sava
rankiškai žengti dygliuotą (dažniau
siai) kūrėjo kelią. Išstatytieji lino rai
žiniai daro gerą įspūdį ir duoda trum
po laiko kūrybos vaizdą. Ankstyves
nieji jo darbai yra daugiau realūs ir 
gal aiškesni eiliniam žiūrovui. Toliau 
matosi prastinimas formų iki prieina
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★Išnuomoji 
giui vyrui. I 
Bankstown, n

irys viengun- 
Leonard St.,

★Dr. Jančiauskas pakeitė savo 
adresą. Dabartinis jo adresas yra šis: 
42 Karne St., Narwee, NSW.

★Parduodamas nevartotas AKOR
DEONAS “rfoiyier-Tango/ Vj^, 120 
bosų, 4 registrai/už^/s vaflį?

Kreiptis — I Rnyėnooval, 33 Mona 
Road, Darling Point, Syd/iey.

JUOZUI ŠILAINIUI 
skaudaus liiulpkHpri^fegtam, 

dėl jo tivNrejminties, 
giliai užjadciarręe 

Visockiu šeima.
Sii.muiiiuMiiiiiii'r.iiiiiiui

UŽSAKYK KNYGAS ORO PAŠTU 
Mūsų tarptautinis pašto knygynas ir knygų atsargos šiuo laiku 
turi gerų įvairių kalbų žodynų, knygų, žurnalų, laikraščių jr/n r!) 
kitų leidinių lietuvių, rusų, vokiečių, lenkų, latvių Jukra/nie' '-J 
eių, čekų, kroatų, serbų ir kitomis iuropos aalbo^is^Prašant j 
prisiunčiame katalogą veltui. Rašyklsapo giiųjĄja*kalba: 

“ M I N E RWA’’
Tarptautinis pašto knygynas ir 

aprūpinimasknygomis.
16 St. George’s Road, Armadale— Melbourne, Victoria.

, Atsakymui prašome įdėti 5 penų vertės pašto ženklą. j

.„„i,,....... . ..........................................................................................

Melbourne, priemiesčiuose parduodama SKLYPAI į 
š lengvom sąlygom (galima gauti didesniais kiekiais vienoje vie- |
Į toje) ir NAMAI nuo £2.000. Namams pirkti parūpinama į
I paskola. į

Kreiptis į: Į
SIGITĄ ADOMAITĮ, “Charles Myers” bendrovės atstovą, |

= 456 Lt. Collins St., Melbourne, Vic. Tel.: MU4822,
arba privačiu adresu: š

| 60 Leicester St., Carlton, N.3. Vic., tel.: FJ6018.
Šie reikalai taip pat galima sutvarkyti sekmadieniais po | 

į pamaldų prie bažnyčios.

□

Š.m. lapkričio mėn. 4 d. (šešta
dienį) 6 vai. vakaro 

DULLWICH HILL parapijos 
salėje ruošiamas

ŠOKIŲ VAKARAS
Gros žinomoji p. Kardelio šokių 
kapela. Bufetas — be svaigina
mųjų gėrimų. Vakarą ruošia 
"U ž u o v ė j a.” Salės adresas: 
532 Newcanterbury Rd. Trau
kiniu reikia važiuoti iš Central 
stoties į Hurlstone Park.

•SiiiiuiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiinuiiiuiiiiiuoiiiiiiiiiiHaiiiniiniiidii’iiiniiiirj:

B

ma pre visiško abstraktumo. Šią ypa
tybę matome jo darbuose “Ieškoji
mas” ir "Abstr. kompozicija”. Šiuose 
darbuose vis dėlto išgauta stiprus įspū
dis ir savita kompozicinė harmonija.

Linoleumas, kaip medžiaga, teikia 
tik ribotas galimybes išraiškai ir stato 
savo techniškus reikalavimus. Čia ma
tome darbus, atliktus paimant iš me
džiagos jos teikiamas savybes. Daili
ninkas drąasiai ir laisvai operuoja 
ryškiais tonais. Nepastebima “neti
krumo”, kas labai būdinga pas dauge
lį jaunųjų. Jo ryškūs sugebėjimai 
mums žada dar vieną stiprų kalbėtoją 
“tarptautine meno kalba" garsioj 
eilėj stiprių mūsų grafikos meno atsto
vu

Baigiant primintina, kad abu šios 
parodos reprezentantai lietuviai, kaip 
dailininkai, yra labai jauni, ir dėl to 
jų kūrybą reikia vertinti kaip bandy
mus. Reikia tikėti, kad ateitis parodys 
tolimesnį jų kūrybos vystymąsi. Jie 
dirba savo kūrybos darbui aukodami 
savaitgalius po neretai sunkaus fizinio 
darbo. Tokios sąlygos iš kūrėjo rei
kalauja dvigubų pastangų. Tačiau jų 
veržlumas į kūrybos viršūnes nusipel
no mūsų dėmesio ir pagarbos. Juk tik 
per dvasinę kūrybą mes galime išlai
kyti savitą charakterį, plūduriuodami 
svetimųjų jūroje.
• š.m. lapkričio mėn. 5 d. (sekma
dienį) tuoj po lietuvių pamaldų Cam
perdown parapijos salėje ALB-nės 
Sydnėjaus apylinkės valdyba kviečia 
informacinį Sydnėjaus ir apylinkės 
lietuvių susirinkimą. Tarpe kitų die
notvarkės punktų, jau skelbtų pr. MP 
numeryje, ponia Ustijanauskienė 
darys pranešimą socialiniais klausi
mais. i

★Brangios lietuvaitės! 
Esu lietuvis, 27 metų amžiaus. Savo 
profesija esu amatininkas, prieš pusę 
metų atvykęs į Australiją. Ieškau lie
tuvaitės iki 26 metų amžiaus, kurią, 
jei patiksime vienas kitam, vesiu. Jau 
pirmame laiške prašau siųsti savo 
fotografiją, o pakaitomis pasiųsiu aš 
savąją. Linkėdamas gražios laimės, 
laukiu. Petras Jakubauskas, 12 Bards- 
ley St., Sunshine, Melbourne, Vic.

EVROPIEJIŠKI 
30%'jįįgį^u, nei 
kant 
sakyma!

PORJXELIAI 
^etftuvėje, per- 
dlrotųvės. Ūž

loi
/V: s\
Green Pi

ti a r*g a s, 
.d., Como, NSW

★Š.m. lapkričio mėn. 12 d. (sekma
dienį) ruošiama iškyla L NaioraBeen 1 
Lake (į cfkrįiA autobų- y
sais iš WvnįsXd 
pusės) 9 nal. ry 
įdomi, kijte 
važinėtis* valtimi 
ir t.t. Iškylą j 
Pramogų Sekcijos

bus

r statyti ,i
hĄjdįiT atsitikimų atžvilgiu, 2.

i. norėdamas geresnėms ms apsidrausti,
pkis į M.L.C.

įsir vagystės.urtą jiu
įr šeštadienį) šiuo

sp. Jablonskb^I.L.C. 305

gauti paskolą,
Be to, apdr 

judomą ir nejud
Geriausia sutikti 

adresu (arba-'fašyti man): 
Collin^Su, Melbourne, Telefonas: S1U8057.

Dideli kiekiai KNYGŲ ir ŽODYNŲ visomis kalbomis. Užsaky
mai pavienėms knygoms yra priimami ir tuoj išpildomi.
Jūs.galite per mus užsakyti viso pasaulio laikraščius ir 
žurnalus. Paprašykite iš mūsų knygų sąrašų. Vertimai 
visomis kalbomis yra tuojau išpildomi.

CONTINENTAL BOOKSHOP
300 Lit. Collins St. Melbourne C.l. (Neturime jokių skyrių ir 

įgaliotinių.)

Licenzijuota 3

s
v s
o n, Vic. 

tinkama f k dhrbovietėje. 
molinių plyta] trūkumo

PETRO VALASI NAVię
LIETUVIŲ STATYBOS! ^E N 

pakeitė savo adresą — 148 Princess St.,/jĄrth 
Kreipiamasi į ją laiškais, o asmeniškai sus 
Pranešame savo klijentų žiniai, kad del 
naujus užsakymus priimame tik kitieiųs metams. Statyti namą 
pradedame tik tada, kai užsisakiusieji jau yra pilnai sutvarkę visus 
piniginius reikalus bankuose ar kitose kredito įstaigose.

Mūsų bendrovė vis dar reikalinga dailydžių, kuriems mokamas 
geras atlyginimas.

imiiiiiimuiiiiiiiiitiii
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