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SYDNĖJUS, 1953 m. birželio 17 d.KOMPROMISINIS SUSITARIMAS
PANMUNJON. — Birželio 8 d. 

U No vardu vedanti taikos dery
bas su Korėjos ir Kinijos komunis
tais amerikiečių delegacija priėjo 
kompromisinio apsisprendimo ir 
pasirašė karo belaisvių sutartį. Su
tartis abiejų kariaujančių šalių pa
sirašyta tokiomis sąlygomis:

0 Švedija, Šveicarija, Lenkija, 
Čekoslovakija ir Indija sudaro Ko
rėjos karo belaisvių repatrijavimo 
komisiją; į šią Neutralią Komisiją 
kiekviena minimų tautų skiria po 
vieną narį. Komisijos pirmininku 
bus Indijos atstovas. Indija taip 
pat bus ir arbitras, veikiąs pagal 
Ženevos Konvencijos 132 str. Be 
to Indija bus vienintelis neutralus 
kraštas, kuris parūpins belaisvių 
priežiūrai ginkluotas pajėgas. Kiti 
šios komisijos keturi neutralūs 
kraštai parūpins kiekvienas nedau
giau kaip po 50 pareigūnų. Ginklai 
naudojimui belaisvių priežiūrai bus 
tik policinio pobūdžio, atseit, ma
žieji ginklai. Jėgos veiksmai ar 
grąsinimas panaudoti jėgos vei
ksmus prieš belaisvius negalės bū
ti panaudo'amas. Komisijos būsti
nė įrengiama Panmunjono zonoje.

0 Visi tie belaisviai, kurie pa
reikš savo norą grįžti į kilmės vie
tas namo, grąžinami per 60 dienų ; 
laiko tarpą nuo to momento, kai 
bus pasirašytos Korėjos karo pa
liaubos. Tie gi Korėjos karo be

TAMSIOS PERSPEKTYVOS EUROPOJE
VAŠINGTONAS. — Amerikie

čių generolas Matthew Ridgway, 
netrukus pasitraukiąs iš šiaurės 
Atlanto Pakto suvienytų karinių 
pajėgų Europoje vyr. vado parei
gų, įspėjo Vakarų Europos tautas, 
kad betkuris susilpninimas tų tau
tų gynybos reikalų paliktų jas 
užpuolimo atveju atviras katastro
fai. Generolas pareiškė, kad jam 
nėra žinomi jokie faktai, kurie 
leistų galvoti, kad pavojus iš Rytų 
yra sumažėjęs. Pasak generolo, 
Sovietų Rusijos bloko karinės pa
jėgos yra dar labiau sustiprintos 
nuo pereitųjų metų. Jei 1952 metų 
pradžioje satelitiniai Sovietų kraš
tai turėjo vieną milijoną aktyvios 
ginklo tarnybos vyrų, tai šiuo 
metu jie jau turi tokių vyrų vieną 
milijoną ir tris šimtus tūkstan
čių, neįskaitant šimtą tūkstan
čių Rytų Vokietijos policijos. Mo
derniausiai mechanizuotos Sovietų

TORNADO AUKOS 
AMERIKOJE

NEW YORKAS. — Per. savai- 
tę Massachusetts, Michigan ir Ohio 
valstijas nusiaubė nepaprastas vie
sulas — tornado, nuo kurio žuvo 
apie pustrečio šimto žmonių, ši 
gamtos nelaimė daugiausiai palietė 
Worcesterio miestą, o taip pat ir 
Barre, Rutland, Shrewsbury, 
Southboro, Framingham, Frank
lin, Wrentham ir Bellingham mie
stus. Worcesteryje buvo nušluotas 
nuo žemės paviršiaus penkių mil- 
lijonų dolerių vertės mašinų įran
kių fabrikas. Po praūžusio torna
do kai kurios šių miestų dalys at
rodė, tarytum paliestos intensyvi
os artilerijos ugnies. Vašingtone 
Atstovų Rūmų narys Madden pa
reiškė, ar negalėjo būti tasai tor
nado sukeltas atominių ginklų 
bandymų. Oro Tyrimo Stoties 
viršininkas Blanc paneigė šią ga
limybę ir paaaiškino, kad tornado 
esti sukeliamas šiltųjų ir šaltųjų 
oro srovių; tornado vėjas lekia 
300—500 mylių greičiu per va
landą.

laisviai, kurie atsisakys grįžti į 
savo kilmės kraštus, perduodami į 
per 60 dienų Neutraliai Komisijai, j 
Per sekantį 90 dienų laiko tarpą 
atsisakiusiųjų namo grįžti karo 
belaisvių kilmės kraštų atstovai 
galės juos lankyti ir suteikti ati
tinkamus paaiškinimus. Tie karo 
belaisviai, kurie po to pakeis savo 
nusistatymą, bus grąžinami namo, 
jei Neutrali Komisija sutiks balsų 
daugumos balsavimu. Po šių 90 
dienų bus sušaukiama pagal pa- ‘ 
liaubų sutarties sąlygas politinė 
konferencija, kuri per 30 dienų lai- . 
ko tarpą bandys išspręsti atsisa-; 
kiusiųjų grįžti namo karo belais
vių likimą. Jei nebūtų susitarta, 
1)0 30 dienų šie karo belaisviai 
nustoja buvę karo belaisviais ir 
Jie įgyja civilinio asmens statusą. 
Jiems bus suteikiama proga vyk
ti j kurį nors neutralų kraštą. 
Jiems pagalbą teiks Neutrali Ko
misija ir Indijos Raudonasis Kry
žius.

0 Karo belaisvių kilmės kraš
tų atstovų, atvykstančių teikti pa
aiškinimus savo tautiečiams karo 
belaisviams, atsisakantiems grįžti, 
skaičius ribojamas — nedaugiau 
kaip septyni atstovai vienam tū
kstančiui karo belaisvių ir ne ma
žiau kaip penki. Visi aiškinimai 
ir pasikalbėjimai su atsisakančiais 
grįžti karo belaisviais atliekami j

karinės pajėgos Rytų Vokietijoje 
yra nuolat treniruojamos pagal 
aukščiausio lygio metodus. Gene
rolas Ridgway toliau pareiškė, 
kad Vakarų sąjungininkų karinės 
pajėgos vis tebėra kritiškai silp
nos, palyginant jas su sovietinė
mis pajėgomis, kurios yra pajėgios 
triuškinančiai pulti Vakarų Euro
pą. Ypatingai silpnos yra Va
karų orinės pajėgos, kai Sovietai 
tuo tarpu turi 20000 pirmos rūšies 
lėktuvų ir šalia to didelius rezer
vus. Daugybė sovietinių eskad

GYVINAMA PREKYBA SU 
KOMUNISTINE KINIJA

HONGKONGAS. — Kaip pra
neša pro-komunistinis laikraštis 
Ta Kung Pao, į Pekingą šiomis 
dienomis atvyksta Belgijos dele
gacija tartis su komunistinės Ki
nijos vyriausybe dėl abiejų kraštų 
prekybos santykių. Tas pats lai
kraštis praneša, kad į Kantoną 
atvyko ir Britų prekybos misija, 
kurią sudaro 19 asmenų. Toliau 
dar pranešama, kad Prancūzijos 
prekybos misija susitarė su komu
nistine Kinija dėl dvišalės preky
bos, siekiančios £12500000 vertę. 
Kiti žinių šaltiniai teigia, kad pas
kelbus Korėjos karo paliaubas, 
Jungtinės Amerikos Valstybės taip 
pat gali peržiūrėti savo prekybos 
reikalus su komunistine Kinija. 
Manoma, kad JAV palaikys pre
kybos ryšius su kom. Kinija ne 
strateginio pobūdžio medžiagomis.

PASIKEIČIA AMBASADORIAIS
LONDONAS. — Jugoslavijos 

prezidentas maršalas Tito prane
šė, kad Jugoslavija susitarė su 
Maskvos vyriausybe pasikeisti tar
pusavyje ambasadoriais, tuo būdu 
sunormalinant ligi šiol tarp abiejų 
kraštų pašlijusius diplomatinius 
santykius. Kartu maršalas Tito pa
stebėjo, kad tasąi pasikeitimas dar 
nereiškia Jugoslavijos — Sovietų 
Rusijos santykių pagerėjimą. 

dalyvaujant Neutralios Komisijos 
nariams.

0 Pasaulio spaudai suteikiama 
nevaržoma galimybė stebėti ir pra
nešinėti Neutralios Komisijos dar
bą.

0 Sutartyje nenumatomas joks 
skirtumas tarp Kinijos ir šiaurės 
Korėjos karo belaisvių.

šią sutartį UNo karinių pajėgų 
vardu pasirašė JAV generolas Wil
liam‘Harrison ir komunistų gene
rolas Nam II. šia sutartimi liko 
išlaikytas amerikiečių reikalautas 
principas, kad joks Korėjos karo 
belaisvis neturi būti grąžinamas 
namo prieš jo norą. Komunistai 
ištisus metus vis laikėsi savo rei
kalavimo, kad visi belaisviai būtų 
grąžinami prievarta, bet paskuti
niu metu nusileido, kai kitiems Jų 
reikalavimams nusileido ir ameri
kiečiai.

Sutarties pasirašymas belaisvių 
klausimu dar neišsprendžia Korė
jos karo paliaubų sutarties, šiuo 
metu abi šalys tariasi dėl karo vei
ksmų sustabdymo linijos ir nekie- 
no žemės nustatymo. Manoma, kad 
Korėlos karo paliaubos bus paskel
btos artimiausiu laiku. Karo veiks
mus sustabdžius, Korėja liks pada
linta į dvi dalis — šiaurės Korė
ją ir Pietų Korėją. Bendras Korė
jos likimo klausimas bus sprend
žiamas specialios konferencijos.

ronų yra aprūpinti sprausminiais 
lėktuvais ir milžiniška Sovietų 
aerodromų statyba visoje Rytų 
Europoje yra Jau beveik užbaigta. 
Nuolat auga ir Sovietų karo lai
vyno statyba. Pateikdamas šį re
alų dabartinės padėties vaizdą, 
generolas Ridgway skatino Va
karų valstybes vieningomis pa
stangomis stiprinti savo karines 
pajėgas. Savo ligšiolinį karinį 
postą Europoje generolas Ridg
way apleidžia rugpjūčio mėnesį.

SOVIETINES FILMOS
ANGLIJOJE

MASKVA. — Per. savaitę An
glijos atstovai pasirašė Maskvoje 
filmų pasikeitimo sutartį. Sovie
tai pateiks britams apie 200 per 
metus pagaminamų filmų, iš ku
rių britai pasirinks sau tinkami
ausias. Britų atstovas pareiškė, 
kad jis bus patenkintas, jei galės 
išsirinkti iš jų kokias šešias. Bri
tai pateiks rusams galimai dau
giau iš jų 60 per metus pagamina
mų kino filmų. Maskvos filmų 
gamintojai labai nustebo, kai britų 
atstovai jiems pasakė, kad Angli
joje žmonės dažniausiai lanko 
kinus tik ieškodami pramogos.

PERVERSMAS KOLUMBIJOJE
NEW YORKAS. — tyaip pra

neša A.A.P., generolas Gustavo 
Rojas Pinilla be kraujo praliejimo 
užėmė Kolumbijos prezidentūrą. 
Generolas Pinilla pranešė per radi
ją, kad krašto ginkluotosios pajė
gos nutarė sudaryti sąlygas, kad 
patys žmonės balsavimo keliu lai
svai galėtų išsirinkti sau vadus. 
Savo pranešimą generolas Pinilla 
baigė sveikinimų Kolumbijos ka
riams, kovojantiems Korėjoje.

IMPERIJOS KONFERENCIJA
LONDONAS. — Pereitą savai

tę Londone pasibaigė penkias die
nas trukusi D. Britanijos Imperi
jos ministerių pirmininkų konfe
rencija. Anglijos, Kanados, Pietų 
Afrikos, Australijos, Naujosios 
Zelandijos, Indijos, Pakistano ir 
Ceilono ministerial pirmininkai su
sitarė ir paskelbė šiuos keturius 
pagrindinius punktus:
• Palaikyti plataus masto pa
sitarimus su Sovietų Rusija;
0 Išlaikyti tinkamam panaudo
jimui karinius įrengimus Suezo 
kanale;
0 Pareikšti pasitenkinimą, kad
Korėjos susitarimas dėl karo be

laisvių paruošė kelią ankstyvoms 
karo paliauboms ir įgalina žengti 
pirmuosius žingsnius dėl stabiliza
vimo Tolimųjų Rytų ir Azijos Piet
ryčių klausimų;

0 Dar kartą patvirtinti ster
lingo kraštų tikslą siekti galimai 
platesnės daugiašalės prekybos ir 
galop — siekti laisvos sterlingo 
apyvartos bendradarbiaujant su 
Jungtinėmis Amerikos Valstybė
mis.
Savo išleistame bendrame komuni

kate ministeriai pirmininkai parei
škė, kad neturi būti praleidžiama 
jokia proga, kuria būtų galima nu
raminti ar, mažiausiai, palengvin-

NAUJOS MASKVOS MIGLOS
BERLYNAS. — Vakarų žinių 

agentūros pranešė, k^ad Sovietų 
Rusija parodė naujas taikingumo 
žymes, pareikšdama nuolaidas Tur
kijos atžvilgiu, kai Sovietų Rusijos 
vyriausybė per. savaitę pareiškė, 
atsisakanti ankstyvesniojo savo 
reikalavimo dalyvauti Dardanelų 
sąsiaurio kontrolėje. Savo preten
zijas į Dardanelų kontrolę Sovietų 
vyriausybė buvo pareiškusi 1945 
ir 1946 metais. Kaip praneša Au
stralian Associated Press kores
pondentas, Turkijos vyriausybė 
nėra linkusi suteikti Maskvos pa
reiškimui dėl atsisakymo nuo savo 
pretenzijų Dardanelų atžvilgiu di
desnės reikšmės.

Naujomis Sovietų Rusijos tai
kingumo demonstravimo žymėmis 
Vakarų pasaulio politiniuose sluo- 
gsniuose yra laikomas ir per. sa
vaitę paskelbtos komunistinio re
žimo nuolaidos Rytų Vokietijoje. 
Komunistinė Rytų Vokietijos vy-AUSTRIJOS BANDYMAI

LONDONAS. — JAV, Anglijos 
ir Prancūzijos vyriausybės per. 
savaitę įteikė Sovietų Rusijos vy
riausybei notas, kviesdamos šią 
pareikšti savo sąlygas dėl Austri
jos problemos išsprendimo. Vaka
rų pasaulio diplomatai mano, kad 
laukiamas Sov. Rusijos atsakymas 
padės išspręsti postal i ninės Rusijos 
visokeriopos strategijos mįslę. Jei 
Sovietų Rusija parodys gerą savo 
intenciją dėl sudarymo su Austri
ja taikos sutarties, tai įvykstan
čioj šį mėnesį Rermundos konfe
rencijoj bus galima pasiekti gerų 
rezultatų ir susidarys įmanomos

ROSENBERGAMS MIRTIES 
BAUSME GALI BŪTI

ĮVYKDYTA
NEW YORKAS. — JAV Ape

liacijos Teismas atmetė prašymą 
Rosen be rgų byloje sulaikyti mirti
es bausmės vykdymą, kuris yra 
paskirtas birželio 18 d. 11 vai. 
vakaro. Taip pat atmestas pra
šymas ir dėl bausmėj pakeitimo 
kalėjimu. Jei Rosenbergų gynėjai 
nebeįstengs surasti kokių nors 
kitų procešualinių 

ti pasaulį skaldančius skirtumus. 
Kartu buvo pabrėžta, kad demok
ratijos turi toliau palaikyti savo 
pajėgumą ir vis labiau budėti dėl 
išlaikymo savo teisių ir laisvių. 
Britų vyriausybės pranešėjas, ko
mentuodamas konferencijos nutari
mus, pridūrė, kad tarp Imperijos 
Vakarų ir Azijos kraštų būta vie
nodos nuomonės dėl sprendimo 
skirtingumų su Sovietų Rusija. 
Pranešėjas dar pastebėjo, kad Im
perijos ministeriai pirmininkai li
ko ypatingai patenkinti Korėjos 
susitarimu, kadangi jie jaučia h* 
savo vaidmenį, suvaidintą besie
kiant šio susitarimo.

Politiniai stebėtojai dar praneša, 
kad Britų finansų ministeris R.A. 
Butleris informavo ministerius pir
mininkus apie tai, kad atrodo, Jog 
Jungtinės Amerikos Valstybės ne
galės paremti Imperijos ekonomi
nio plano anksčiau, kaip kitais me
tais. Turėdama tai galvoje, kon
ferencija nusprendė, kad turi būti 
stengiamasi padidinti prekybą su 
nedoleriniais kraštais, kol nepaaiš
kės tikrasis JAV prekybos kursas. 
Čia konferencija dar nusprendė, 
kad tuo atveju,' jei šios perspekty
vos pablogėtų, visi užpirkimai do
leriniuose kraštuose turės būti per
žiūrimi su didesniu rūpestingumu.

riausybė paskelbė teiksianti finan
sinę pagalbą privačiai iniciatyvai, 
atsisakanti žymios dalies kolekty
vinių ūkių politikos; be to komu
nistinė vyriausybė paskelbė kali
nių amnestiją ir ragino grįžti pa
bėgusius į Vakarus ūkininkus, pa
žadėdama jų nebausti Ir sudaryti 
jiems sąlygas toliau dirbti savo 
ūkiuose privačios nuosavybės pag
rindais. Toliau dar buvo paskelbta, 
kad Rytų Vokietijoje atsisakoma 
nuo ideologinio spaudimo mokyto
jų darbe ir suteikiama eilė ekono
minių palengvinimų. Skelbiama ir 
tai, kad Rytų Vokietijos vidaus, 
reikalų ministerija paruošė planą, 
pagal kurį 40000 asmenų demobi
lizuojama iš 120000 liaudies mili
cijos.

Vakarų Vokietijos kancleris dr. 
Adenaueris pareiškė spaudos ats
tovams savo nuomonę, teigdamas, 
kad skelbiamos permainos nesutei
kia Vokietijai geresnių vilčių.

sąlygos Keturių Didžiųjų konfe
rencijai. Austrijos problema šiuo 
metu yra laikoma politinio bandy
mo priemone patikrinimui šiuo me
tu susidariusios politinės situacijos 
tarp Vakarų ir Rytų. Po to, kai 
JAV prezidentas Eisenhoweris pa
kvietė Sovietų Rusiją įrodyti savo 
taikos akciją ne žodžiais, bet dar
bais, ypačiai turint galvoje Austri
jos problemą, šiuo metu laukiamas 
Sovietų Rusijos atsakymas pasi
tarnaus kaip raktas, kuris įgalins 
Vakarų politikus pažinti, ko yra 
vertos naujosios viltys.

kurių JAV teismų santvarkoje 
yra labai apstu, Rosenbergams 
mirties bausmė bus įvykdyta nu
statytąją dieną — birželio 18-tą. 
Amerikiečiai žydai Rosenbergai, 
vyras ir žmona, mirties bausme 
buvo nuteisti prieš du metus po 
to, kai jie buvo pripažinti didelio 
masto šnipinėjimu pasitarnavę 
Sovietų Rusijai ir išdavę pastarą-

manevrų, jaj atominės bombos paslaptis.

PRANEŠIMAS DAILĖS 
PARODOS REIKALU
Lietuvių dailininkų Australijoje 

ir N. Zelandijoje DAILĖS PARO
DA įvyksta Sydnėjuje, Mark Foys 
Ltd. Galerijoje, š. m. rugsėjo mėn. 
7-19 d.d.

Dailininkai maloniai prašomi:
1. Kūrinius siųsti pagal šį adre

są: J. Bistrickas, 67 Wigram Rd., 
Glebe, N.S.W. Išsiųsti taip, kad 
kūriniai Sydnėjuje būtų gauti ne 
vėliau rugpiūčio 23 d. Skulptūros 
ir keramikos darbai pageidautini 
gauti kiek anksčiau, nes Jiems Syd
nėjuje reikia paruošti pedestalus. 
(Jei būtų kurių sunkumų dėl dar
bų išsiuntimo i Sydnėjų, prašome 
kreiptis į vietos Apylinkės Valdy
bą; pastaroji yra paprašyta patal
kininkauti)

2. Kūrinius siųsti galutinai pa
ruoštus parodai — įrėmintus (tik 
skulptūras darbams pedestalai bus 
pagaminti Sydnėjuje), prie kiekvie
no darbo pridėti lapelį su žinio
mis: autoriaus vardas, pavardė, 
adresas, kūrinio pavadinimas (ang
liškai) ir pardavimo kaina; kiek
vienas dailininkas praneša Kraš
to Valdybai Jau dabar, kiek dar
bų atsiunčia šiai parodai. Valdyba 
būtų labai dėkinga už Šių žinių iš 
anksto suteikimą, nes tai labai pa
lengvintų parengiamuosius darbus: 
katalogo ruošimą, galerijos pert
varkymą, pedestalų skulptūrą 
darbams ruošimą ir pan.

3. Parodai pasibaigus darbai au
toriams bus grąžinti atgal, o taip 
pat bus jiems išsiųsti ir pinigai 
gauti už parduotus darbus, ats
kaičius nedidelį maždaug 10% ko
misą parodos ruošimo išlaidoms. 
Už atsiųstu darbų saugumą h* jų 
grąžinimą autoriams atsako Kraš
to Valdyba.

Trims goriausiems darbams ski
riamos premijos: pirmoji — 50 
gns., antroji — 30 gns. ir trečioji 
— 20 gns. Darbus atrinks Jury 
Komisija, kurią sudaro:

J . Bistrickas, ALB 
Krašto Valdybos, kaip parodos 
ruošėjo, atstovas,

Vyt. Janavičius,
D e s i d e r i u $ Orban, 

vengrų dailininkas kurio darbų yra 
įsigiję daugis Australijos meno 
galerijų; vadovaująs savo tapybos 
studijai,

M i c h a ei K m i t , uk
rainiečių dailininkas — tapytojas, 
čia Jau spėjęs laimėti ne vieną pre
miją konkursinėse dailės parodose, 
ir
Anita Aarons, ak

tinga ir gerai pažįstama australų 
dailininkų tarpe skulptorė.

ALB KRAŠTO VALDYBA.

VOKIEČIAI VIRSTA LIETU
VIAIS

Kaip praneša iš Vokietijos EL
TA, kai kurie grįžę iš Lietuvos 
vokiečai ir ten išmokę lietuviškai, 
palaiko ir toliau glaudžius ryšius 
su mūsų tautiečiais. Pavyzdžiui, 
Muenchene vokietaitė E. A., oku
puotoje Lietuvoje ypačiai gerai 
pažinusi partizaninį lietuvių gyve
nimą ir palaikiusi su partizanais 
ryšius, visai įsitraukė į lietuvišką
jį gyvenimą: gieda kartu su kitais 
lietuviais per gegužines pamaldas, 
važinėja kartu į lietuviškus minė
jimus, lanko lietuvių moterų susi
rinkimus. Tiek BALFas, tiek pa-, 
tys lietuviai visai iš privačių šal
tinių neužmiršo naujakuriams pa
dėti įsikurti naujojo stovyklinio 
gyvenimo pradžioje. .♦
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AR NEPAKANKA VIENO PARAKO?
Štuttgarte leidžiamas vokiečių 

iliustruotas žurnalas DEUTSHĘ 
ILLUSTRIERTE šių metų 12—19 
numeriuose paskelbė labai įdomius 
atsiminimus, parašytus Iljos Moli
no, buvusio Sovietų saugumo 
tarnybos vyr. leitenanto ir vado
vavusio operacinei grupei III, 
priklausiusiai asmeninei Stalino 
sekretoriato daliai, šiuose atsimi
nimuose, kurie pavadinti “Aš bu
vau Malenkovo patikėtinis”, dau
gelyje vietų paliečiama ir mūsų 
pavergtoji tėvynė.

Pirmiausiai Uja Molinas, šiuo 
metu jau priglaudęs Vakarų Eu
ropoje, pabrėžia, kad Malenkovo 
įsigalėjimas Sovietų Rusijoje rei
škia pastovų bolševikų ruošimąsi 
karui. Malenkovas yra žmogus, 
kuris iš pačių savo sielos gelmių 
neapkenčia Vakarų pasaulio. Jis 
yra tiesiog apsėstas pasaulinės 
revoliucijos minties. Jis jau nuo 
seniai priekaištauja Vakaruose 
veikiančioms komunistų partijoms, 
kad jos nesugeba kaip reikiant 
atlikti joms skirtojo darbo, ir rei
kalauja iš jų aukščiausio revoliu
cinio budrumo.

Uja Molinas toliau teigia, kad 
Korėjos karas yra ne kieno kito, 
kaip Malenkovo darbas. Pasak 
Molino, Vakarai neturi nė mažiau
sio pagrindo daugiau pasitikėti

Sovietinis 
jumoras

Vienas komunistinšs Rytų Vo
kietijos žurnalistas buvo pakvi
estas svečiuotis čekų komunistų 
baliuje Pragoję. Baliuje sukiojosi 
daugybė aukštųjų komunistinės 
Čekoslovakijos valdžios žmonių. 
Jų tarpe Rytų Vokietijos žurna
listas pamatė vieną čekų svečią 
pilnoje jūrų admirolo uniformoje. 
Tai jį labai nustebino.

Pasilenkdamas prie greta sė
dinčio čeko žurnalistas paklausė:

— Kodėl anas žmogus dėvi ad
mirolo uniformą?

Tai yra mūsų karo laivyno 
ministeris, — atsakė čekas.

— Bet... Juk Čekoslovakija 
neturi karo laivyno! — nenurimo 
žurųalįstas. v

čekas šaltai atsakė:
— Ko čia stebėtis! Jūsų gi 

kraštas turi teisingumo minister)!

Malenkovu, kaip Stalinu,’ Stalinas 
pasirinko kazokų kilimo Malen- 
kovą savo artimiausiu bendradar
biu kaip patį gabiausią iš belše- 
vikų vadų, ir iš anksto ruošė jį 
bolševikinės pasaulio revoliucijos 
pravedimui. Malenkovas praktiš
kai jau nuo 1947 m. valdo visą' 
komunistų pasaulį. Po Stalino 
mirties pertvarkant bolševikų vy- 
riausybą, Malenkovas pasiėmė į 
savo asmeninės apsaugos aparatą 
buvusį vidaus reikalų minister) 
Kruglovą ir buvusį saugumo mini
ster! Merkurovą. Kartu su Ivanu 
Serovu šiuodu dabar vadovauja 
ypatingiems pulkams ir operaci
nėms grupėms, kurios tiesiogiai 
priklauso paties Kremliaus, ir tuo 
būdu kiekvieną mėginimą sukelti 
per.versmą gali užgniaužti jau pa
čioje užuomazgoje. Vienai tokių 
operacinių grupių vadovavo Uja 
Molinas; šiose pareigose būdamas 
jis glaudžiai bendradarbiavo su 
Malenkovu, o tai jam suteikė pro
gos gerai pažinti bolševikų dar
bo metodus. Uja Molinas aprašo 
ir Pabaltijo kraštuose vykdytas 
deportacijas, teigdamas, kad tai 
buvo suplanuota šaltojo Malen
kovo proto.

Ivano Serovo darbo kambarys 
yra įruoštas garsiojoj Lubiankoj. 
Ten faktiškai paruošiami ir bol
ševikų saugumui reikalingieji are
štai. Uja Molinas buvo paskirtas 
MVD VCIKo mokyklos Maskvoje 
viršininko pavaduotoju. Tosios 
mokyklos paskirtis buvo ruošti 
kadrus, skirtus kovai su “išdavi
mu ir išdavikais”. Mokykla ruošė 
ne tik specialius agentus, vėliau 
siunčiamus su ypatingais uždavi
niais į kitus pasaulio kraštus, bet 
ir Sovietų Rusijos saugumo ka
rininkus koncentracijų stovyklų 
vedėjų pareigoms ar likvidavimui 
bolševikinio režimo priešininkų.

Iš pradžių Molinui buvo pavesta 
tinkamai pravesti tardymą ir su
rinkti reikalingus duomenis žuvies 
pramonės ministerijoje, kuriai va
dovavo šemšusna, dabartinė Molo
tovo žmona. Atlikęs sekimo dar
bą, Molinas pranešė, kad toji mini
sterija yra daugiau panaši į palei
stuvystės namus, kaip į valdinę 
įstaigą. Dirbdamas panašios in- 
vestigacijos darbą, Uja Molinas 
anuomet dar nenujautė, kad ir

jis pats turės kristi sovietinių va
lymų auka. Je dėdė, Kremliaus 
komendantas Tobackovas-Tereni- 
nas, buvo suimtas 1939 m. ir iš
siųstas j koncentracijos stovyklą 
Karagandon. Kitas Jo giminaitis, 
vidaus reikalų ministerio Jagodos 
pavaduotojas K. Frenovskis, pa
dėjęs Molinui įstoti į VCIKo mo
kyklą, buvo suimtas ir likviduotas 
Tolimuose Rytuose.

Toliau Uja Molinas aprašo, kaip 
Malenkovas suplanavo Baltijos 
kraštų užėmimą. Maskvoje rinkti
niams Sovietų Rusijos pareigū
nams veikia specialus politinis 
universitetas. Į tą universitetą
1940 metų pavasarį užsienio po
litikos dėstyti buvo pakviestas 
Malenkovas. Tų pačių metų va
sarą savo paskaitų metu Malen
kovas atviriau atidengė kortas, 
kaip buvo užimti Baltijos kraštai. 
Savo auditorijai Malenkovas pra
nešė, kad Baltijos kraštai Sovietų 
Rusijai buvo laimėti nuo to mo
mento 1939 m., kai juose tik iši
ruose raudonosios armijos kari
nės bazės. Malenkovas pasiuntė į 
Baltijos valstybes savo patikėtinį 
Serovą, Stalino sekretoriato sau
gumo skyriaus operacinių dalių 
šefą. Serovas, padedamas Baltijos 
valstybių komunistų partijų na
rių, įvykdė jau iš anksto smulkiai 
aptartus sabotažo aktus prieš 
bolševikines karines bazes, kad 
tuo būdu būtų sudaryta medžiaga 
apkaltinimui Baltijos vyriausybių 
dėl nesaugumo toms bazėms.

Ne kas kitas, o Malenkovas 
suplanavo ir Baltijos kraštų gy
ventojų daportacijas, pradėtas
1941 metų birželio mėnesį. Šiuo 
reikalu Malenkovas buvo sukvie
tęs posėdžiui 42 saugumo karinin
kus, vos tik galutinai okupavus 
Baltijos kraštus. Malenkovas 
nuo pat pradžių ligi galo prižiūrė
jo Baltijos kraštų deportacijoms 
vykdyti pavestų operacinių gru
pių veikimą. Kai 1940 m. pabai
goj Ivanas Serovas įsiruošė Rygo
je savo vyriausią būstinę, ten at
vyko jos inspektuoti ir Malenko
vas. Netikėto savo apsilankymo 
proga Malenkovas liepė sušaukti 
operacinių grupių vadų “žaibo 
konferenciją“, kur jis pareiškė 
savo nepasitenkimus ir grąsiĮni- 
mus dėl nepakankamo planų vyk

dymo. Kai Ivanas Serovas bandė 
pasiteisinti teigimu,jog suimtiesi
ems išvežti stinga net vagonų, 
Malenkovas sušuko: “O kam jums 
reikia1 vagonų? Ar nepakanka 
vieno parako ? !” Toksai Malen
kovo pasiūlymas, kaip Uja Moli
nas pastebi, nustebino ir užkietė
jusius žmogžudystėmis operacinių 
grupių vadus. Po 14 dienų nuo 
šios Malenkovo inspekcijos Rygoje 
ir prasidėjo pirmosios masinės 
žmonių deportacijos iš Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos teritorijų.

Kaip Uja Molinas toliau teigia, 
Malenkovas mano, kad kapitaliz
mas vis tebėra tvirtas ir tebesu
daro didelę jėgą, nors ir supuvęs 
iš vidaus. Malenkovas- mano, kad 
Vakarai bus baigti tuomet, kai į 
Sovietų Rusijos rankas pateks ka
pitalistų kontroliuojami naftos ir 
kitų žaliavų šaltiniai. Jis teigia, 
kad paskutini mūšį nulems ne 
pramonė, bet žaliavų galingumus.

UJa Molinas dar pateikia labai 
įdomią iliustraciją, pavaizduojan
čią, kaip bolševikų vadai su
gebėjo suklaidinti naivius ameri
kiečius. — Karo metu ryšium su 
amerikiečių paskolos ir nuomos 
komisijos veikla, į Maskvą ruošėsi 
atvykti keli amerikiečių sena
toriai ir žurnalistai. Kremlius pa
siruošė juos tinkamai pasitikti. 
Didžiojo Teatro solistas '"Kozlo
vskis, anksčiau buvęs šventiku, 
gavo įsakymą per kelias dienas iš
mokyti specialų chorą bažnytinių 
giesmių, kad tuo būdu būtų pa
demonstruota amerikiečiams re
ligijų ir tikinčiųjų laisvė Sovietų 
Sąjungoje. Kai Kozlovskis primi
nė, ką dėl to pasakys patriarchas, 
Malenkovas jam atsakė: “Nieko. 
Jis yra toks pat artistas, kaip ir 
tu, o algą gauna iš mūsų. Jis tik 
atskaitys mišias ir pats pagie
dos ...” Atvykę amerikiečiai žavė- 
josi Maskvos bažnyčių varpų 
skambėjimu ir iki ašarų susijau
dino, besiklausydami Kozlovskio 
surežisuotų bažnytinių giesmių 
giedojimo, šalia to dar labai ge
rai pavaišinti, amerikiečiai atsi
prašinėjo Sovietų vadovus, kad 
Amerikoje “sąmonigai yra vedama 
prieš Sovietus melų propaganda, 
aiškinanti, kad Sovietų Rusijoje 
neveikia sąžinės laisvė”. — ei.

P. Abelkis.

PER ATLAIDUS PLUNGEGE
(Tęsinys iš per. numerio)

Ryt kas kita: turgadienis, iš Pa- 
burgės nesupras kur vykstate: į 
Plungę ar Alsėdžius. Kol pasiek
site Kalvariją bus pavakarys, jokio 
įtarimo.

— Pas tave prisieis nakvoti.
— Žinoma. Tik Plugėje mažiau

siai rodykitos.
— Aš galiu: niekas nepažįsta.
— Tu kas kita, bet ir tave, jei 

pamatytų besikalbant su kunigu 
Tumu, Kulių vikaru, kuris nori ta
ve pažinti...

— Iš kur jis žino apie mane?
— Jo reikalas.
— Kad vis ne taip einasi...

— O ką ?
— Mat, norėjau per pamaldas 

paskleisti atsišaukimų...
Jis nupasakojo visą planą, o 

Jurgis tik bepridėjo:
— Pramuštgalvis iš tavęs. Jei 

taip, iš bažnyčios nebegrįžk čia, 
bet eik iš miesto Telšių keliu.

— Gerai.
Tuo tarpu ir berniukas grįžo su 

atsakymu. Jis buvo trumpas. Per
skaitęs, Jurgis paliepė:

— Imk kepurę ir eik į špitolę.
— Ar vienas?
— Negi mama turi vesti. Įėjęs 

tik vieną, kairios rankos, pirštinę 
nusimauk. Varpininkas įspės pa
vardę, eik, kur jis ves.

— O “paskui?
— Kad ir į bažnyčią. Susitiksi

me Telšių kely, penktame kilomet
re.

Vaikinas išėjo. Nedrąsiai įėjo 
špitolėn, kur gyveno tokie parapi
jos ponai: varpininkas, zakristijo
nas, skalbėja, vargonininkas. Pa
taikė pas varpininką, kur buvo su
sirinkę nemaža žmonių. Atrodė, 
kad sis ir laukė įeinančio. Dar nes
pėjo numauti pirštinę, kai priėjęs 
•tyliai paklausė:

— Anicetas?
—r Taip.
— Eikš.
Abu nežymiai spruko pro duris,

laiptais užkopo antran aukštan ir 
pasibeldė.

— Prašau, — pasigirdo iš vidaus 
ir sunkios ąžuolinės durys prasivė
rė.

Vaikinas įėjo vienas. Kambary 
buvo nedidelio ūgio kunigas, kuris 
atsakęs į pasveikinimą užklausė:

— Esi ūkininkaitis Anicetas Bu- 
belis?

— Taip, kunigėli.
— Įdomu pažinti: daug girdėjau 

apie tamstą.
Paskutinė sakinio dalis labai pa

tiko jaunikaičiui, net skruostai la
biau paraudo. Ir jis nedrąsiai pa
sakė:

— Aš niekuo nesiskiriu iš kitų.
— Platini lietuviškas knygas.
— Kai atveža...
— Kokias?
— Visokias, kad tik lietuviškos.
— O kaip žmonės?
— Maldaknyges perka, bet svie

tiško turinio bijo, net veltui kiti ne
ima.

— Ar daug kas žino, kad platini?
— Visai mažai.
— Tai gerai. Žinok, kad ir svie

tiškosios yra lygiavertės su malda
knygėmis, net kartais svarbesnės. 
Reikia šviesti žmones ir politiškai, 
kad žinotų kas esą ir kaip visuome
nėje turi elgtis. Be to, nebūsime 
laisvi. Klausyk, kai gausi politinių 
brošiūrų ar laikraščių, daug prie 
savęs nelaikyk. Kai liks neišpar- 
duotų-nedegink. Rytą anksti eida
mas bažnyčion vieną, kitą, įmink 
kiek į žemę kur matomoje vietoje. 
Grįždamas žiūrėk ar dar yra. Kitą, 
supurvintą, gali turėti kišenėje. 
Susitikęs einantį, kurs moka skai
tyti, pasakyk radęs kely, pasiūlyk 
jam. Paims ir perskaitys. Būsi ge
rą darbą padaręs. Kuriais pasitiki, 
duok pasiskaityti tik trumpam lai
kui. Ir taip varyk šį darbą.

— Kad mūsų klebonas yra tam 
priešingas, — nedrąsiai pasakė 
jaunikaitis.

— Tokių aklių yra ir daugiau, 
kaip Jonas Petrauskas. Nekreipk 
į jį dėmesio.

— Kad maža ką galiu.
— Kad kiekvienas tiek dirbtų, 

rusų jau nebebūtų čia... Aš norė
jau tave pamatyti asmeniškai, kad 
reikale pažinčiau veidą. Rusų žan
darmerija kartais visokių provo
kacijų griebiasi. Tikiu, kad mud
viem dar ne sykį prisieis susitikti. 
Rusų žandarų mažiausiai bijokis: 
jie darosi vis bejėgiškesni.

— Kad ir mūsiškių tarpe...
— Atsiranda išgamų. Nė viena 

tauta be tokių neapsieina, šių la
biausiai saugokis. Turime būti 
gudrūs ir apsukrūs, kaip žalčiai. 
— Kiek patylėjo, lyg akimis dar 
tyrė vaikiną ir, pagaliau, ištrau
kęs iš sutanos kišenės gražiai įriš
tą maldaknygę, pratiesė ranką sa
kydamas: — šią knygelę priimk 
nuo manęs atminčiai ir eik su Die
vo palaima į bendrą darbą prieš 
mūsų prispaudėjus. Kitiems — 
manęs nepažįsti.

Vaikinas norėjo išsižioti apie 
šiandieninį sumanymą, bet jam 
pasirodė, kad tai būtų tik pasigy
rimas, kol nepadarė. Jis pajuto 
naujas jėgas, kovingumą, šio žmo
gaus padrąsiną žodžiai jį paveikė. 
Ir lyg dėkingumą išreikšti, kaip 
buvo tėvo išmokytas, norėjo kuni
gui pabučiuoti ranką, šis greit ati
traukė sakydamas:

— Bučiuoti reikia tik Dievui 
kojas, bet ne žmogaus rankas. Ke
liauk ramybėje.

Laimindamas kryžiaus ženklu 
jaunuolį atsisveikino kunigas Tu
mas.

Jaunikaitis greit grįžo prie ark
lių, užlipęs ant šieno susirado jame 
atsivežtus atsišaukimus, susikišo 
į kišenes, rankoves, užantin ir lė
tais žingsniais nuėjo bažnyčion.

Nors nemaža, kad ir medinė, 
bet pilna buvo žmonių, net bobin- 

1 čius sausakimšas vyrų. Atrodė,

lyg ąžuolų tankmė, nė žingsnio pir
myn nenulįsi. Vaikinas įsispraudė 
jų tarpam Juto net milo su prakai
tu kvapą. Virš galvų, lyg debesys, 
per atviras duris slinko laukan ga
rai, o per kenkles jautėsi šalto oro 
srovė, besiskverbianti bažnyčion.

Mėgino žvalgytis, bet nieko iš 
čia nesimatė: vyrų nugaros. Virš 
galvomis vargonai cypė visokiais 
balsais, jiems pritarė žmonės, čia 
apačioje buvo tamsu ir drėgna.

Kiek pastovėjus akys priprato, 
ėmė lyg aušti. Įsižiūrėjo ir, lyg 
tyčia, šalia stovinčio kišenė visai 
atvipusi, lyg nukarusio arklio apa
tinė lūpa, pati prašosi jon ką įdėti.

Kažkas vaikinui lyg sako, kužda:
— Proga, pamėgink!
Jis nuleidžia dešinę ranką ir 

junta, kaip popieris išslenka iš 
rankovės į sulenktą delną. Mėgina 
kelti ranką aukštyn — baisu. Bet 
tą momentą nuo krotų, lyg kokia 
vilnis ateina, susiūbuoja visi, į jį 
atsitrenkia prieš jį stovėjusio nu
gara, kol šis atsitraukia senojon 
vieton, vaikinas Jo kišenėn įbruka 
atsišaukimą. Rodosi, ir kišenė da
bar užsičiaupė, bet jis nežiūri net 
ton pusėn: pasidaro baugu ir, pa
sinaudojęs atšokstančia vilnimi, pa
sitraukia toliau bažnyčios vidun, 
baimės vedamas.

Pirmas mėginimas pasisekė.
Dabar jis buvo už piliorių ir mė

gino sukti vyrų pusėn. Bet visur 
buvo petys prie peties, lyg kokia 
mūro siena.

Pamaldos buvo dar neprasidėju- 
sios. Žmonės laukdami kunigą pa
sirodant prie altoriaus, vieni mel
dėsi, kiti šiaip sau žiopsojo.

Anicetas atsiskleidė maldakny
gę, laikė ją abiem rankom, bet jo 
žvilgsnis vis slydo virš raidžių 
prie kišenių, lyg kas jį ten trauk
te trauktų. O šios, lyg tyčia, vis 
buvo atvipusios. Pakakdavo jam 
nuleisti dešinę ranką, ir atsišauki
mas iš jo rankovės, atrodė, patsai 
įslysdavo kišenėn.

Taip jis apėjo visą dešinę pusę 
bažnyčios, vienam ir kitam palik
damas dovaną.

VARGDIENIAI
Laikas sumažina skausmus, 

leidžia užmiršti pergyventas ne
laimės, bet jis neišdildo mūsų 
tautiečių, pasilikusiųjų Vokietijo
je, vargo. Tik dar pagilina tą 
vargą, tarytums raukšles senstan- 
čiame veide.

Gyvenant, reikia valgyti, reikia 
pridengti kūną kad ir senais sku
durais.

— TeirauJies, kaip mes gyve
name, — rašo iš Muencheno mo
teris, kuri turi du vaiku ir TB 
vyrą. — Tikra prasme, kaip tie 
evangelijos sparnuočiai, kurie ne
sėja, nepiauna, nė į kluonus krau
na. Ir kaip tie dangaus sparnuo
čiai — ne visada sotus, dažnai 
lietaus ir šalčio žiauriai glostomi. 
Ir tikrai, tik dėka gerų žmonių 
bei Šalpos organizacijų mes dar 
galime ne tik išsilaikyti, bet ir 
vaikus mokytis leisti, o tai ir yra 
pagrindinis mūsų tikslas. Gyve
name kukliai: nelankome nei ki
no, nei teatro, nerūkome, ne
geriame.”

Pereitą žiemą lietuvius daugi
ausiai šelpė BALFas. Buvo gau
tas didesnis kiekis riebalų ir 
cukraus. Bėdos prispaustieji gavo 
nedidelas 10—30 DM pašalpas. 
Bet tai tik lašas jūroje. Kadangi 
išemigravę tautiečiai greit pasili
kusius Vokietijoje užmiršo, tai 
visa šalpa daugiausiai ir buvo 
teikiama šalpos organizacijų.

Nepaisant labai kuklių reikala
vimų ir giminių pagalbos, tik-tik 
pajėgiama prasimaitinti. Sunki
ausia tiems, kurie turi pragyventi 
vien iš pašalpos, gaunamos iš vo
kiečių valdžios įstaigų.

Pašalpos maždaug visų vieno
dos. Mažiausią pašalpą duoda Ar- 
beitsamt. Didesnė pašalpa gau
nama iš Wohlfartsamt; tasai be 
piniginės pašalpos dar atskirai 
sumoka už butą, duoda vienkarti
nę pašalpą anglims ir rūbams 
įsigyti, šias pašalpas gauna tik 
invalidai ir karių našlės.

Keturių asmenų šeimai Arbeit- 
samt duoda 35,30 DM savaitei. Iš 
to už butą sumokama 10 DM, už 
anglis žiemos metu — 10 DM per 
savaitę. Už likusius pinigus gali
ma t labai kukliai pavalgyti tik 
dvi dienas. Likusias penkias die
nas reikia pragyventi is kitų 
žmonių malonės.

Maisto kainos aukštos: ! kiau
šinis — 23—26 pfenigiai, 1 sv. 
sviesto — 3,60 DM, 1 sv. mėsos 
— 2,50 DM, 1 sv. dešros — 3 
DM, kepaliukas duonos — 70 pf., 
1 sv. sūrio — 2,50 DM, bulvių 
centneris — apie 10 DM., 1 litras 
pieno — 42 pf.

Tai ar daug galima valgyti 
kiaušinių, sviesto, mėsos?! O kur 
dar muilas, skalbimo milteliai, te
palas, vaikams sąsiuviniai, raša
las, kelionė į mokyklą?

Tat nepaprastai didelė parama 
yra kiekvienas iš užjūrių atsių
stas doleris ar svaras.

Nėra šeimos, kurioje nebūtų 
džiovininko ar kitokio invalido. 
Sunkiai nusideda tie, kurie turėjo 
progos išemigruoti, o išemigravę 
likusius Vokietijoje visai užmiršo. 
Vokietijoje likę, kad ir besvaika- 
čiai, griebtųsi darbo, jei tik (gaištų 
jo gauti, nes dirbantieji geriau gy
vena. Deja, darbų nėra!

Ir taip bėga metai, belaukiant 
šviesesnių pragiedrulių. Taip šia
me skurde auga dalis busimosios 
kartos, kuriai teks atstatyti Lietu
vą.

O mes, Australijoje besikurią, 
ar daug duodame tiems vargdieni
ams? Ar ištiesiam pagalbos ranką, 
kaip buvome žadėję? O juk ir vie
nas paaukotas penas prisidėtų 
prie bado ir skurdo šmėklos nu
galėjimo ! V. S.

Pagaliau šovė mintis: “jei pa
gautų begriebiant kišenėn, kas su 
juo atsitiktų? Ar nėra nuodėmė 
šventoje vietoje taip daryti?!” Bet 
tuoj nuramino pasitikėjimas sa
vim, kad nepagaus. Svarbiausias 
ramstis, padrąsinimas: šiandieni
nis pokalbis su kunigu, kuris irgi 
ragino veikti. Jis ir veikia.

Kai pragydo visa bažnyčia “Pul
kim ant kelių,” jis buvo veik visą 
darbą baigęs, išdalijęs visus atsi
neštus lapelius. Žmonėms suklau
pus ir jis perpuolė ant kelių ir iš 
visos širdies sykiu su jais giedojo: 
“Vykdyki žemėj meilę, ramybę”. 
Kai suskambėjo cignorius ir kuni
gas išėjo prie altoriaus, giesmės 
balsai bažnyčioje nutilo, jaunikai
tis susikaupęs dėkojo Aukščiau
siam) kad leido taip laimingai jam 
atlikti šį pirmąjį pareigos bandy
mą.

Kai po mišių visi ėjo apie bažny
čią, Anicetas sekė spūstėje paskui 
baldakimą. Apie atsišaukimus jis 
nebegalvojo, nors buvo geriausia 
proga: dabar žmonės stumdėsi ir 
nebūtų jutę ar tuština, ar pildo jų 
kišenes. Jis jau nebeturėjo tų spau
sdintų popierėlių, kurie taip bylo
ja į žmogų ir negalima jų už tai 
nubausti. Susikaupęs, maldinga 
nuotaika, jis ėjo minioje> kai stai
ga, priešais save pamatė ne tokią, 
kaip visų, ne milu aptrauktą nuga
rą. Pakėlė galvą aukščiau, epole
tai — pačio asesoriaus eita. Ir apė
mė vaikiną siutas, nors ir jam įkiš
ti; kišenė, kaip ir kitų, atvipusi, 
prašyti prašėsi įdedant. Pyktis pa
ėmė jį, kad iki paskutinio lapelio

LAISVES 
UVERTIŪRA

BERLYNAS. Viename Rytų 
Berlyno teatre su didelėmis iškil
mėmis pasiruošta pradėti Vengri
jos ir Rytų Vokietijos draugišku
mo ir kultūros savaitę. Atidarymo 
vakaras turėjo prasidėti Buda
pešto Operos baleto žvaigždžių 
Nora Kovats ir jos vyro Istvan 
Rab pasirodymu. Į atidarymo va
karą salėn susirinko aukštieji So
vietų valdžios Rytų( Vokietijoje 
pareigūnai ir komunistinės Ven
grijos atstovai. Orkestrui jau gro
jant uvertiūrą, abu didieji bale- 
tininkai, oficialiai laikomi Rytų 
Vokįetijos vyrįąugybęs . sykiais, 
tyliai išsmuko iš užkulisių į gat
vę, o iš ten — požeminiu trauki
niu į Vakarų Berlyno sektorių. 
Teatro vadovybė susirinkusiems 
žiūrovams pranešė, kad abu ba- 
letininkai staigiai susirgo ir spek
taklis turi būti nutrauktas. Au
kštieji raudonojo režimo svečiai 
ir eiliniai žiūrovai išsiskirstė.

išdalino. Pasirengęs buvo ištrauk
ti iš žemaičio kišenės ir įkišti ši
tam maskoliui. Bet neatskirsi, ku
ris turi.

Tą pačią minutę, kai pyktis už
liejo jį visą, pajuto po pažastimi 
lyg poperiaus gniužuliuką. Pagrie
bė po sermėga ir nustūmė ranko
vėn. Kai įslydo rankon, žvilgterė
jo — tikrai buvo atsišaukimas.

Dabar ruselis buvo toliau nuo jo, 
pora žmonių tarpe. Vaikinas ėmė 
skverbtis pirmyn, spraustis per 
žmones, bet ir šis yrėsi nuo balda
kimo į minios pašalį.

Procesija artėjo prie bažnyčios 
durų. Asesorius išlindo į praretė
jusius žmones, toliau nuo spūsties 
ir čia buvo neįmanoma nepastebė
tam įleisti ką nors jo kišenėn. Kai 
ūkininkaitis ėjo Jau šalia jo ir 
stengėsi žūt' būt šį šposą iškrėsti, 
asesorius pasuko į duris ir tą mo
mentą jo kišenėn įslydo atsišauki
mas. Vaikinas išsigandęs spruko 
atgal minion. Jo baimė pasirodė 
nereikalinga: asesorius, nieko ne
pajutęs, spūdino per šventorių ir 
iš jo pasuko policijos įstaigon.

Vaikinas, nelaukdamas mišparų 
pabaigos, taip pat išsinešdino iš 
Dievo namų ir, lyg niekur nieko 
neatsitikus, palengvėle kiūtino Tel
šių veškeliu.

Pirmoji Australijoje lietuvių RŪBŲ SIUVYKLA. Veikia 
per 30 metų.

Moterų ir vyrų, rūbų siuvėjas. Didelis angliškų ir austra
liškų medžiagų pasirinkimas. Darbas atliekamas greitai 

ir sąžiningai. Lietuviams NUOLAIDA.

Jonas Wedrien
104 Hunter Street, (5 aukštas), SYDNEY. Tel. BW 9062.
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MALENKOVO ATESTACIJA
Pereitų metų spalio mėnesi Mas

kvoje sušauktame visuotiname So
vietų Sąjungos komunistų partijos 
kongrese dabartinis bolševikų mi- 
nisteris pirmininkas Georgijus Ma
lenkovas pasakė pagrindinę kalbą. 
Bolševikinių įstaigų autorizuotas 
tos kalbos leidinys yra pasiekęs 
ir Mūsų Pastogės redaktorių. Did
žiųjų Vakarų valstybių vadovams 
šiuo metu vėl pradėjus meditacijas 
ir keliaklupsčiavimus prieš Krem
liaus altorius, šiuo metu yra gana 
dėkinga proga pažvelgti kai kurias 
Malenkovo kalbos vietas, pasaky
tas aname reikšmingame Sovietų 
Sąjungos kongrese. Tinkama dabar 
proga pasižiūrėti, į kieno draugiš
kumo glėbį šiuo metu vėl veržiasi 
kalbeivos Vakarai.

Paliesdamas tarptautinius klau
sinius, Malenkovas prieš aštuonius 
mėnesius bolševikų kongrese be ki
ta ko taip pareiškė:

“Tarptautinė padėtis visumo
je šiuo metu turi eilę specifinių 
bruožų bei ypatumų, iš kurių 
reikia pažymėti štai kuriuos:-

Svarbiausioji agresyvi valsty
bė - Jungtinės Amerikos Val
stybės - intensyviai stumia į 
karą kitas kapitalistines šalis, 
pirmiausia įeinančias į šiau
rės Atlanto bloką, ol taip pat 
šalis, nugalėtas Antrajame Pa
sauliniame Kare — Vakarų Vo
kietiją, Italiją, Japoniją. Ame
rikiniai vadeivos už visus bloko 
dalyvius nustato karo tikslus, 
jo maršrutą, jėgas, turinčias 
jame dalyvauti, ir sprendžia 
kitus karo rengimo klausimus, 
diktuodami savo valią.

JAV valdovai pareiškia, kad, 
esą, juos įkvėpia tokie idealai, 
kaip “laisvųjų šalių bendrijos” 
sukūrimas. Jie dažnai daro pa
reiškimus apie tai, kad JAV, 
Anglija, Prancūzija, Turkija, 
Graikija sudarančios “laisvųjų 
šalių bendriją”, tuo tarpu kai 
TSRS ir liaudies demokratijos 
respublikos esančios “nelaisvos” 
šalys. Mes tai suprantame taip, 
kad Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, Anglijoje, Prancūzijo
je, Turkijoje ir kitose kapita
listinėse šalyse iš tikrųjų yra 
“laisvė”, bet ne liaudies laisvė, 
o laisvė išnaudoti h* apiplėšti] 
liaudį. Kai dėl TSRS ir liaudies 
demokratijų šalių, tai ten iš |

tkrųjų nėra tokios “laisvės”, nes 
šiose šalyse jau seniai likviduo
ta laisvė išnaudoti ir apiplėšti 
darbo žmones. (Plojimai), 
štai, kuo pasirodo, puikauja 
“amerikinio gyvenimo būdo” 
skelbėjai.

Iš tikrųjų JAV politika Va
karų Europos ir kitų kapitalis
tinių “bičiulių” atžvilgiu yra ne 
demokratinė, o imperialistinė 
politika. Dangstydamosios “an
tikomunizmo” ir “laisvės gyni
mo” vėliava, Jungtinės Valsty
bės faktiškai pajungia ir api
plėšia senas, jau seniai susifor
mavusias buržuazines valstybes 
ir jų kolonijas. “Kovos prieš 
komunizmą” dūmų uždangos 
prireikė Amerikos imperialis
tams, kaip ir praeityje Hitleriui, 
tam, kad būtų atitrauktas dė
mesys nuo jų tikrųjų gruobikiš- 
kų ketinimų. Vykdydamos impe
rialistinę politiką Anglijos, 
Prancūzijos ir kitų kapitalisti
nių šalių atžvilgiu, Jungtinės 
Amerikos Valstybės yra be to, 
švelniai kalbant, tiek nekuklios, 
kad dedasi nuoširdžiu šių šalių 
bičiuliu. Geras bičiulis! Atsisė- 

1 do raitas ant savo jaunesniųjų 
partnerių, plėšia ir pavergia 
juos, čaižo kiek tik lenda ir dar 
sako: “susibičiuliaukime”, kas 
amerikiniams piniguočiams rei
škia — iš pradžių jūs mane pa
vežiokite, paskui aš ant jūsų 

pajodinėsiu. (Juokas sa
lėje) ”.

Tolimesnėje savo kalboje Geor
gijus Malenkovas palietė ir Angli
ją, pastarosios atžvilgiu taip nu
sakydamas savo jausmus:

“Kartu Anglijos propagandos 
organai teigia, kad, esą, Brita
nijos imperiją griauna komunis

tai. Tačiau Britanijos imperijos 
valdantieji sluogsniai negali ne
matyti akivaizdžių faktų, liudi
jančių, kad Britanijos imperi
jos valdomus kraštus užgrobia 
ne komunistai, o Amerikos mi
lijardieriai.

Ar komunistei, o ne Ame
rikos milijardieriai, užgrobė Ka
nadą, užgrobia Australiją, Nau
jąją Zelandiją, išstumia iš Sueco 
kanalo zonos ir iš Lotynų Ame
rikos, Artimųjų ir Vidurinių 
Rytų rinkų, pasiglemžia Ang
lijos valdomus naftos rajonus?”.

VAKARAMS
Pavaizdavęs amerikiečių įta

kos veržimąsi ir į kitus kraštus 
ir teigdamas, kad Europos tautos 
pradeda suprasti amerikiečių pas
tangas, Malenkovas vėl jau kelin
tą kartą grįžta prie Jungtinių 
Amerikos Valstybių, kurias jis čia 
pat pavadina “agresyviu atlanti- 
niu vilku”:

“Šiomis sąlygomis būtų pavo
jinga nepakankamai vertinti 
šiuolaikinių agresorių farizie- 
jiąkos taikios maskuotės žalą. 
Karo rengimą lydi neregėtas 
militarizmo siautėjimas, kuris 
apima visą imperialistinės sto
vyklos šalių tautų gyvenimą ir 
buitį, pašėlęs reakcijos puoli
mas prieš darbo žmones ir viso 
šių šalių režimo fašizavimas.

Jeigu hitleriniai imperialis
tai, besirengdami Antrajam Pa

sauliniam Karui, įvedė fašizmą 
savo šalyje, tai dabar Ameri
kos imperialistai, besirengdami 
naujam karui, įveda žvėrišką 
fašistinį režimą ne tik Jungti
nėse Amerikos Valstybėse, bet 
ir kitose šalyse, visų pirma ten, 
kur taikos ir demokratijos jėgos 
yra ypatingai didelės, kaip, pa
vyzdžiui, Prancūzijoje, Italijoje, 
Japonijoje. Vykdydami gėdingą 
amerikinės kariaunos padiktuo
tą misiją, šių šalių valdantieji 
sluogsniai išvystė karą prieš sa
vo tautas. Ir čia Amerikos gin
kluotosios pajėgos, dislokuotos 
už JAV ribų, vaidina baudžia
mosios žandarinės kariuomenės 
vaidmenį.

šiuo metu Amerikos imperia
lizmas pasireiškia jau ne tik 
kaip agresorius, bet ir kaip pa
saulinis žandaras, besistengiąs 
pasmaugti laisvę visur, kur tik 
galima, ir įvesti fašizmą.

Prieš šį pasaulinį žandarą 
jau dabar kyla jo slopinamų 
tautų neapykantos ir pasiprieši
nimo banga”.

Tokie tai Georgijaus Malenkovo 
taikūs norai ir draugiški jausmai 
Jungtinių Amerikos Valstybių ir 
kitų Vakarų tautų atžvilgiu, ku
rios, jau savutarpyje žvairuoda
mos, šiuo metu suklaupia naujai 
taikos maldai prieš Malenkovo al
torių.

J. K a n t e i k i s;

“Incorporation” ohthe Baltic 
Nations

THE STORY TOLD TO THE WORLD
The State Department in Wash

ington notified the Rumanian Le
gation that the First Secretary 
of the Legation, Christachi Zam- 
boti, was persona non grata and 
must leave the United States im
mediately. It said its action was 
the result of activities by Zambeti 
“incompatible with his status as 
an accredited diplomatic official.”

The Department stated that ca
refully verified information revea
led that Zambeti on May 20 cal
led at the home of Valeriu C. Geor
gescu, a naturalized American ci
tizen of Rumanian descent living 
in New York city, and tried to 
subvert him to collaborate politi
cally with the communist regime 
of Rumania to the detriment of the 
U. S. government.

U. S. Cabinet Members 
Back Immigration Bill
Admission to the United States 

of 240,000 additional persons from 
Europe was srongly urged before 
the Senate Immigration Subcom
mittee of the Judiciary Committee 
today by two members of Presi
dent Eiseanhower’s cabinet.

Acting Secretary of State, 
Walter B. Smith, emphasized that 
proposal “is a temporary measure 
which does not alter or amend 
the Immigration and Nationality 
Act. It is designed to meet an 
emergency situation through the 
issuance of 240,000 special quota 
visas within the next two years.”

Secretary of Labor, Martin 
Durkin, told the subcommittee the 
addition df skilled workers enter
ing the country as an emergency 
measure would constitute a valu
able contribution to the national 
economy, particularly at a time 
of full employment, when labor

Georgescu, formerly a director 
of the Romano-American Oil Com
pany, told a news conference a 
few hours after the State Depart
ment had announced the Rumanian 
diplomat persona non grata, that 
the freedom of his two sons now 
held in Rumania was to have been 
exchanged for the “collaboration.”

He told newsmen he and his wife 
decided “the only way to protect 
our children is to let the whole 
world know about the blackmail 
and pray nothing will happen to 
them.”

The children, Peter 14, and Con
stantin 19, stayed in Rumania 
when Georgescu came to the Uni
ted States and have been refused 
permission-by the Bucharest regi
me to leave country.

He said on May 20 he received 
a telephone call at his New York 
City home from a stranger who 
claimed he had letters from Peter 
and Constantin. When the caller 
arrived he identified himself as 
Christachi Zambeti, First Secre
tary of the Rumanian Legation. 
He handed Georgescu a recent 
photograph of the two boys, on 
the back of which was written 
“Dear Daddy, please do all you 
can to help us.” It was signed 
Costa and Peter.

Georgescu said the following 
conversation then took place:

Zambeti: “You may see your 
children within a year if you will 
accept to collaborate with us.’

Georgescu: “Collaborate with 
you, what does that mean?”

Zambeti: “We want you to colla
borate politically with the popular 
republic.”

Georgescu: “You want me to 
collaborate with the present com
munist regime? Do you realize 
that I am an American citizen?”

Zambeti: “Yes, it does not make 
any difference.”

Georgescu: “It may not make 
any difference to you, but I have

sworn allegiance to the United 
States Constitution, government 
and flag and I mean to respect it.”

Zambeti: “Well if you want to 
see your children you have to do 
something about it.”

Georgescu: “I don’t intend to 
sell my conscience, because as I 
see it, you want me to bargain 
for the release of my children 
against my conscience. There is 
no deal there.”

Georgescu said he then offered 
a possible trade of authorized 
American goods for his children 
but the caller would consider 
nothing but political collaborati
on, and left with the suggestion 
that the meeting between the 
two men “had not taken place.”

Asked if he interpreted the of
fer of political collaboration as 
spying, Georgescu said “I don’t 
know, but according to my ex
perience with them it means sell
ing your conscience.”

Georgescu explained he and his 
wife had hoped that the recent 
amnesty that has been offered to 
political prisoners in Rumania 
would somehow result in the relea
se of his two sons, but “rude 
awakening to the blackmail” indi
cated that it was not to be.

Georgescu went to Washington 
on May 21 to report the visit to 
the U.S. Department of State. He 
declared that his decision to “tell 
the story to the world” was a 
hard one to make.

“My wife and I had not seen 
our children for over six and a 
half years,” he said. “We hope 
by our action that we will give 
them better protection because 
the alternative offer of blackmail 
will not give us any assurance 
that the implied threat against 
their welfare will not be subse
quently used against them.”

Georgescu went to the United 
States in 1947 to review a pro
gram the Standard Oil Company

2.
Your country and the world loa

ded under the weight of so many 
solemn Soviet assurances and no
ble obligations. But behind this 
screen of pacts and treaties Molo
tov and Ribbentrop were procee
ding on August 23, 1939, in the 
brutal partition of Eastern Euro
pe. You know that the secret ag
reements concluded between the 
two at that moment gave the So
viet Union the Baltic States.

Molotov, 2 months later, stated 
with his well-known sincerity: 
“We declare that all nonsense 
about Sovietizing the Baltic coun
tries is only to the interest of our 
common enemies and of all anti 
-Soviet provocateurs”. This is the 
perfect symbol of Soviet political 
ethics and of the value of their 
international commitments.

So, when the critical moment 
comes, when the Soviet respect fox
treaties is put to the test, the mask 
is brutally thrown aside and the 
genius of evil appears.

This happened in June 1940 
when the Soviets invaded Lithua
nia. It was estimated that during: 
the first Soviet occupation over 
10,000 Lithuanians were slain and 
over 40,000 banished to Siberia.

In the last months of 1944 over 
37,000 are estimated to have been 
slain or banished to remote parts 
of Russia.

Altogether some 600,000 Lithua
nians were deported to slave-labor 
camps in Asiatic regions of the 
Soviet Union. Only 200 of the 2,000 
priests in the Baltic countries still 
survive Soviet persecution against 
Christianity. The colonization of 
Lithuania, especially with Mongo
lian elements that I have mentio
ned points to an organized plan to 
destroy the Lithuanian national 
entity.. This is the established 
course of Soviet policy as regards 
all anti-Communist national 
groups.

The genocidal attack on your 
country is monstrous and overw
helming.

But this ruthless persecution 
without precedent in history has 
been unable to destroy the roots 
of human dignity and spiritual 
strength. A few days ago, as you 
know, the first secretary of the 
Communist Party in Lithuania, 
the Soviet agent Snechkus decla
red in Kaunas that every effort 
must be made in Lithuania to up
root and eliminate “all secret and 
masked enemies” of the social sta
te. It added of course, that this na
tionalist resistance in Lithuania is 
the work of American and British 
intelligence. This cry is now heard 
in every Soviet agency from the 
Communist hirelings in Tolana to 
those in East Germany.
There is no doubt whatsoever 

that these sequels are but the exe
cutions of n precise order from 
Moscow. A great stating has been 
under way this last year with 
trials, purges, and killings, with 
the visible objectives of branding

Speach of Congressman 
CHARLES J. KERSTEN
Before the Lithuanian Chamber 
of Commerce of Illinois 
At the 20th Annual Banquet 
Sunday, May 17th, 1953, 6:30 P.M. 
At the Bismarck Hotel, Chicago.

any kind of resistence behind the 
Iron Curtain as a product of Ame
rican interference. The Soviet lea
ders are aware of the inextinguish
able forces of the human desire for 
liberty. Worried by the tremendous 
unrest in the subjugated areas, 
they try to maintain their control 
through the genocidal techniques 
of deportations, forced labor, mass 
arrrest, and a discrimination which 
means condemnation to death.

But this is not enough. In order 
to discredit the immense forces 
which are shaking the Soviet ty
ranny on its borders they use eve
ry effort to present them as mere
ly sporadic incidents engineered 
by American interference. They 
thus hope to cover up that devas
tating force of human beings figh
ting for their existence as free men 
and for their spiritual integrity, 
which always has been the grea
test creative source of our civiliza
tion.

This liberation drive which 13 
years of incredible horrors has 
not succeeded in crushing is now 
becoming the most powerful dis
ruptive force within the bounda
ries of Soviet tyranny. This force 
has penetrated through all obstac
les and has imposed itself upon 
the conscience of the leaders of the 
free world.

The year 1952 has been decisive 
in this historical process. When 
General Eisenhower, in his speech, 
to the American Legion proclai
med that the American conscience 
will not be at rest until the ensla
ved peoples regain their liberty, 
he was not only stating our long 
due moral position, if we are to be 
faithful to ourselves and to our 
traditions, but he was also recogni
zing, I believe, the immense poten
tial of the liberation idea in the

-
struggle for achieving internatio
nal order.

A constructive American policy 
has therefore to take into consi
deration the converging interests 
of the enslaved peoples and the 
free world. This cannot be done 
by the containment policy which 
alienates this immense force. “A 
policy which only aims at contai
ning Russia where it now is, in 
itself, an unsound policy,” stated 
Mr. John F. Dulles, Secretary of 
State, before tthe Committee on 
Foreign Relations of the Senate 
of January 14. “But,” added he,” 
it is a policy which is bound to fail 
because a purely defensive policy 
never wins against an aggresive 
policy. If our only policy is to stay 
where we are, we will be driven 
back. It is only by keeping alive 
the hope of liberation, by taking 
advantage of that wherever oppor
tunity arises, that we will end this 
terrible peril which dominates the 
world, which imposes upon us such 
terrible sacrifices and so great 
fears for the future.”

This is the stand of a great 
statsman, the Secretary of State, 
thd man whom President Eisenho
wer has entrusted to implement 
his foreign policy. The policy of 
liberation is thus opening a new 
period in the history of our times. 
Liberation is therefore becoming 
the enemy No. 1 of the world wide 
Communist conspiracy. That is 
why wherever Communist multi
form action is manifest from Mos-. 
cow to Washington, voices are 
raised against liberation. The 
great cry “liberation means war” 
has been coined in Moscow and 
thrown on the American fellow 
traveler’s market by no less an 
authority than the Daily Worker.

(To be continued)
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JAU PATS TINKAMIAUSIAS. . 
LAIKAS PRENUMERUOTI MŪ
SŲ PASTOGĘ II-AM SIU METŲ 
PUSMEČIUI.

of New Jersey was arranging for 
its affiliate, the Romano-Ameri
cana. The Rumanian government 
began mass arrests of all citi
zens in sympathy of affiliates 
with allied interest and Georgescu 
was advised against returning to 
Rumania.

In 1950, following efforts of 
the International Red Cross and 
the father’s personal request for 
the release of the boys, the com
munist authorities indicated they 
would comply. Hopes were raised 
and the boys were told they were 
on their way to America hut, 
Georgescu said, they were placed 
on a train and taken to Volosani 
camp in Northern Rumania in
stead. “It was the cruellest thing 
they could have done,” Georgescu 
said.

Three other Rumanians in the 
U.S. have been declared persona 
non grata since 1948.

The action against Zambeti is 
the first ever taken by the U.S. 
for attempted subversion, accord
ing to a State Department spokes
man. — U.S.I.S.
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PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS MODEL 140
Turi tas pačias savybes ir ypatumus kaip ir modelis 125. 

Patalpintas i plastikinį kabinėta. Pigi kaina!

Tobulas Pasaulinio Masto Priimtuvas 
YRA ŠITAS 6 LEMPŲ PHILIPS 

PHILIPS MODEL 125
Tai yra 6 lempų pasaulinio masto, stalo modelio, 
kiekvienam žinomas kaip nepamainomai tobulas priimtu
vas užjūrio stotims. Modelis 125 yra ypatingai stiprus, 
štai, kelios jo ypatybės: 6 nepaprastai stiprios lempos bu 
R.F. padėtimi ir elektriniu BANDSPREAD įjungimu, 
balansuojamas tonas, turi puikų kabinetų. Philips yra 
priimtuvas, kurį Jūs privalote PAMATYTI ir IŠGIRS,TI.
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mOsk pastogė
PAMINĖTA BIRŽELIO 

TRAGEDIJA
S y d n ė j u s . — Baltų Ko

miteto iniciatyva, bendradarbiau
jant ir lenkams, ukrainiečiams, če
kams, vengrams, bulgarams ir slo
vakams, įspūdingai per. šeštadie
nį buvo paminėtos 1941 m. birže
lio mėnesio deportacijos. Paverg
tųjų tautų vardu 12 vai. buvo su
dėtas ant australų žuvusiųjų karių 
paminklo — Cenotaph didingas 
vainikas, papuoštas įvairių tautų 
tautinėmis spalvomis. 2 vai. 
p.p. SydnėJaus miesto rotušėje įvy
ko minėjimo Aktas — Koncertas. 
Po atidarymo kalbų ir paskirų tau
tų trumpai pareikštų įspūdingų 
kaltinimo bolševikams deklaravi
mų (lietuviams čia atstovavo ak
torius Paulauskas) sekė turtin
ga meninė programa. Dainavo miš
rus latvių choras vadovaujamas 
V. Rullio, dvigubas latvių vyrų 
kvartetas vadovaujamas J. Pui- 
senso, o taip pat ir dvigubas es
tų vyrų kvartetas vadovaujamas 
H. Molderio. Solo dainavo: lenkų 
tenoras Chr. Zakrzewski, vengrų 
soprano ilr. Kertesz, ukrainiečių 
baritonas B. Matyash ir latvių 
soprano E. Arone. Pianinu solo 
skambino I. Vilnonytė ir čekas G. 
Baselli. Įspūdingai vargonais 
Haendelio March Funebre atliko 
latvis A. Heimanis. Be kitų austra
lų aukštųjų svečių dalyvavo ir 
trumpą kalbą pasakė ir Sydnė- 
jaus arkivyskupas O’Brien. — jk.

VISI TURĖTUME JUO 
PASEKTI

Sydnėjus. — Mūsų Pas
togės Administracijoje gautas įdo
mus prenumeratoriaus laiškas. Zig
mas Tacilauskas iš Numaralla via 
Cooma, N.S.W., prisiųsdamas Mū
sų Pastogės prenumeratą ligi šių 
metų pabaigos, savo laiške pareiš
kia: “Aš esu nusistatęs, kol aš gy
vensiu nesiskirti su Mūsų Pastoge, 
nes tai yra mano ir kiekvieno lietu
vio pareiga remti savo žodį”. Ar 
neturėtų šiuo pavyzdžiu pasekti 
ir visi tie, kurie lietuviškam laikra
ščiui liekasi vis dar abejingi. - sg.

LEONAS BALTRŪNAS — OFI
CIALUS MŪSŲ PASTOGĖS ĮGA

LIOTINIS MELBOURNE
Melbournas. — Vie

tos ALB Apylinkės Valdybai pa
siūlius, Mūsų Pastogės Redakcija 
ir Administracija paskyrė uolųjį 
lietuviškos spaudos platintoją Le
oną Baltrūną oficialiu Mūsų Pasto
gės platintoju ir jos administraci
nių reikalų tvarkytoju Melbourne, 
šias pareigas Leonas Baltrūnas 
sutiko prisiimti ryšium su ALB 
Melbourne Apylinkės Valdybos 
ruošiama naujais pagrindais Mel
bourne Mūsų Pastogės naudai pre
numeratorių akcija, šia proga Mū
sų Pastogės Redakcija ir Admini
stracija širdingai dėkoja p. V. šal- 
kūnui, ligišiol talkininkavusiam 
Mūsų Pastogės prenumeratos rin
kimo darbe.

LAUKIAMA GYVESNĖS 
AKCIJOS

Meredinas. — Paskutini
aisiais metais Vakarų Australi
joje po visų atliktų “kontraktų” 
ypačiai buvo jaučiamas lietuvių 
judėjimas visomis kryptimis. 
Žmonės Judėjo jieškodami geres
nio darbo ar didesnio miesto įvai
rumų. Nemaža suvažiuota į 
Perthą. Provincijoje beliko tik 
susijusieji su įsigytomis nuosavy
bėmis ar turintieji geresnius dar
bus. Atrodo, kad Perthe šiuo 
metu yra nemaža mūsų tautiečių, 
iš kurių provincijose gyveną lietu
viai laukia didesnio aktingumo. 
Ar nesuorganizuotų jie kokį di
desnį lietuvišką subuvimą-suva- 
žiavimą: lietuviškas pamaldas, 
kokią paskaitą, nedidelę sporto 
šventę, kokią arbatėlę ir pan. Su
metus po kelis šilingus, būtų gali
ma trJrai kas nors gražaus suor
ganizuoti. Juk pasitaiko kartais 
ir trys dienos iš eilės švenčių-ato- 
stogų. Tokią progą ir būtų geri
ausiai išnaudoti Vakarų Austra
lijos lietuvių suvažiavimui į 
Perthą. Tokiu būdu užmegstume 
tampresnius tarpusavio ryšius, o 
tai įneštų aktingumo į mūsų or
ganizacinį gyvenimą. Ar ne kei-

sta, kad tais laikais, kai mums 
organizacinis gyvenimas buvo 
draudžiamas, mes veržėmės į jį, 
gi čia dabar, kai mes ca^m lais
vai burtis ir veikti, kažkaip saitai 
žiūrim į lietuviškus reikalus. Ar 
nereikėtų Vakarų Australijos 
liętuviams per Mūsų Pastogę tuo 
reikalu pasisakyti ir, jei pritari
mas būtų, prašyti ALB Pertho 
Apylinkės Valdybą imtis ką nors 
panašaus suorganizuoti. — S-s.

TEIGIAMA IR NEIGIAMA
Brisbane. — Gegužio 

30 d. Tautinių šokių Grupė atliko 
programą katalikų salėje. Tauti
niais mūsų drabužiais sukeltas au
stralų susidomėjimas. Po progra
mos Grupės dalyviai buvo kukliai 
pavaišinti.

Gegužio 31 d. įvyko Apylinkės 
susirinkimas. Susirinkimas buvo 
negausus bet audringas. Jį prave
dė pirmininkas S. Rentas. “Skaldy
mosi” banga užklydo ir į Brisbaną, 
nors čia ir tėra vos keliolika de
šimčių mūsų tautiečių. Netolima 
ateitis parodys, kaip mes esame 
susipratę, kad galėtume dirbti ben
druomeninį darbą.

Birželio 5 d. Enogger Stovyklos 
metinėje šventėje ir Karūnacijos 
Koncerte lietuviams atstovavo 
Tautinių šokių Grupė. Dalyvavo 
10 tautų menininkai, šalia olandiš
kų medinių klumpių ir rusiškų au
linių basakojai mūsų šokėjai bene 
geriausiai patiko žiūrovams. Po
šokių su mūsų Tautinių šokių Gru
pe nusifotografovo vieno Korėjos 
bataliJono vadas ir Immigracijos 
Departamento bei kiti valdžios at
stovai. Puikiai išpuoštoje salėje 
įvyko vaišės. Už nuoširdžią lietu
višką globą Tautinių šokių Grupė 
liko dėkinga p. Palietienei. šiuo 
metu Tautinių šokių Grupė ruo
šiasi savo metinei šventei. Liepos 
18 d. numatomas bendras pasilin
ksminimas School of Arts salėje.

J.U.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Adelaidės Skyriaus nariui 
A. JUZELIŪNUI

tragiškai žuvus, jo žmonai ir sūnui reiškia užuojautą ir 
kartu liūdi
LAS ADELAIDĖS SKYRIAUS VALDYBA IR NARIAI.

VYDŪNO PAVEIKSLAS
Britanijos Lietuvis, norėdamas

pagerbti Vydūno atminimą, išlei
do grafini Vydūno atvaizdą. Išlei
stas paveikslas teikia gerą įspūdi. 
Jo kaina ne Europos kraštuose 
— 50 amer. centų (su persiuntė 
mu).

Idėjos sesę
S. GARBENYTĘ ir

C. OLŠAUSKĄ, 
sukūrusius šeimos židinį, 
sveikina ir linki daug laimės 
bei tyro džiaugsmo jų šeimy- 
niniame gyvenime 
MELBOURNO LIETUVIAI 

ATEITININKAI.

NEATIDĖLIOK PRENUMERA-

Leonas BALTRŪNAS,
MŪSŲ PASTOGĖS Įgaliotinis 
Melbourne, prenumeratą priima: 
savo bute 295 Hoddle Street, Col
lingwood (Tel. JA 3284), sekma
dieniais — Spaudos Kioske prie 
šv. Jono bažnyčios ir šiaip lietuviš
kų susirinkimų ar pobūvių progo
mis. Visi Melbourne gyveną tau
tiečiai prašomi pasinaudoti jo pa
tarnavimais.

TOS MŪSŲ PASTOGEI.

DANTŲ GYDYTOJAS
GEORGE B. ORAWSKI BJ)E., 
baigęs Sydnejaus ir Pragos uni
versitetus, pradėjo dantų gydyto
jo praktiką: 9 Fetherstone Street, 
BANKSTOWN, priešais Police 
Station.

Priėmimo valandos: pirm., antr., 
treč., penkt. nuo 9 a. m. iki 8 p. m.; 
ketvirtad. nuo 9 a. m. iki 3 p. m.; 
šešta d. nuo 9 a. m. iki 1 p. m.
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Įsigyk ir ant visų laiškų bei 
siuntų klijuok “Stop Genocide” 
ženkliukus. Tuo būdu populiarinsi 
Lietuvos vardą ir visiems primin
si jos kančias.

Surinktos lėšos naudojamos ko
vai prieš Lietuvoje vykdomą ge
nocidą.

Vienas ženklelis kaštuoja 4 
pensai. Juos platina ALB Krašto 
Valdyba ir visų Apylinkių Valdy
bos.

ALB KRAŠTO VALDYBA.
HSHSmSHSEEESSSZSaSHSZSESHS?.!“1;

LIETUVIŠKA ŽYMIŲJŲ SPOR
TININKŲ ŠEIMA

Sydnėjus. — Pereitą 
šeštadienį Camperdowno bažnyčio
je įvyko Sydnėjaus Sporto Klubo 
Kovo pirmininko ir Mūsų Pasto
gės bendradarbio Antano Laukai
čio ir stalo teniso meisterės Valė- 
rijos—Aušros Karpavičiūtės jung
tuvės. Jungtuvių apeigas atliko 
ir pritaikytą pamokslą pasakė kun. 
P. Butkus. Vakare puikiuose jau
nosios tėvų Eugenijaus ir Onos 
Karpavičių nuosavuose namuose 
Belmore buvo šaunios lietuviškos 
vaišės, kuriose dalyvavo didelis 
būrys giminių, draugų ir sporti; 
ninku. Jaunoji pora susilaukė gau
sių dovanų, kurių bendra vertė 
siekia kelis šimtus svarų. Vaišių 
metu pasakyta daug nuoširdžių 
sveikinimų ir linkėjimų kalbų.
Jautriai visų svečių buvo prisimin
ta ir pagerbta likusi Lietuvoje An
tano Laukaičio motina ir sesuo. 
Kitos dienos vakarą didelis būrys 
draugų ir sportininkų palydėjo 
jaunuosius į Centrinę stotį. Po
vestuvinio poilsio savaitei jaunie
ji išvyko į gražiąją Katoombą, 
Eduardo Valevičiaus vasarnamin.

Mūsų Pastogės Redakcija svei
kina Antaną ir Valeriją—Aušrą 
Laukaičius, pradėjusius gražios 
lietuviškos šeimos gyvenimą ir 
linki jiems šalia kuo puikiausios 
asmeninės laimės toliau dirbti per 
jų pamėgtą sporto Klubą Kovą 
lietuviškojo jaunimo garbei.

KIEKVIENA KOVA REIKAL
INGA LĖŠŲ. JŲ REIKALINGA 
IR TĖVYNĖS LAISVINIMO 
AKCIJA. ŠIĄ KOVĄ PAREMSI- 
ME, ĮSIGYDAMI LIETUVIO 
PASĄ IR PIRKDAMI TAUTOS 
FONDO ŽENKLIUKUS.

VAKARAS
Š. m. liepos 4 d., šeštadienį, ALB Sydnėjaus Apylin

kė rengia VAKARĄ. Vakaras įvyks puikioje Massonic 
Hali salėje, 38-40 Station Street, Newtown (3 min. pės
čiomis nuo Newtowno gelež. stoties einant Enmore Rd.).

Vakaro pradžia 6 vai. vak.
Veiks bufetas.

ALB SYDNĖJAUS APYLINKĖS VALDYBA.

lĮgJPOPTAL.^
Sporto veikla Melbourne

Nedaug randame žinių mūsų 
spaudoje apie Melbourno lietuvių 
sportininkų darbus, bet tai nerei
škia, kad nėra apie ką rašyti ir 
tai nereiškia, kad melbourniečiai 
būtų prisnūdę arba visai nieko ne
veikia. Greičiausiai, pasakyčiau, 
kad neatsiranda tautiečių, kurie 
imtųsi plunksnos ir visą sportinę 
veiklą aprašytų. Norėdamas nu
traukti šią tylą, imuosi iniciaty
vos bent kiek pranešti apie 
melbourniškių sportininkų žygius 
ir ateities planus. —

Sporto klubo VARPO visuotinis 
susirinkimas išrinko naują Klubo 
Valdybą, kuri jau pasiskirstė pa
reigomis: pirm. Katilius, pirm, 
pavad. Baltrūnas, ižd. čirvin- 
skas, sekr. Baškys ir sporto va
dovas Miklius.

Jau pirmojo naujosios valdybos 
posėdžio metu nutarta aktyviai 
imtis priemonių gyvinant įvairius 
sportinius parengimus, į juos 
įtraukti ne tik vadinamą akty
vą, bet ir tuos, kurie savo malo
numui įsijungtų į įvairių sporto 
šakų darbą. Gautas leidimas du 
kart į savaitę naudotis prie pa
rapijinės bažnyčios esančios biblio
tekos patalpomis, kur kiekvieną 
sekmadienį po pamaldų ir kiekvie
ną antradienį nuo 7 vai. vak. kiek
vienas gali pažaisti stalo tenisą 
(du stalai) arba susikaupti prie 
šachmatų partijos, arba pasinau
doti bibliotekos patarnavimu — 
pasiimti pasiskaitymui knygą, 
žurnalą ar laikraštį.

Greitu laiku numatomas rengti 
Melbourno lietuvių stalo teniso 
turnyras, į kurį kviečiami užsira-

komandos atstovauja savo są
jungoms. Tokiu būdu mūsų vyrai 
žaidžia už Business Houses są
jungą ir šiose pirmenybėse daly
vauja tokiu pagrindiniu sąstatu: 
Baškys, Ginčiauskas, Soha, Dargi- 
navičius ir Madzeliauskas. šioji 
mūsų komanda turi harakteringą 
bruožą, kad ji pralaimi silpnoms 
komandoms, bet laimi prieš pa
jėgias, ir net favoritais laikomas, 
komandas, ką įrodo laimėjimas 
prieš garsiąją Olimpic komandą. 
Negalima būtų nepaminėti, kad 
VARPO geriausias krepšininkas 
— Darginavičius Stasys ir šiais 
metais įeina į Victoriios rinktinę, 
kuri jau ruošiasi Australijos 
Krepšinio Pirmenybėms, kurios 
įvyks Adelaidėje. Darginavičius 
yra vienas iš pajėgiausių Victori- 
jos puolikų ir, be abejonės, turi 
geriausią žaidimo techniką. Yra 
puikus kovotojas dėl kamuolio ir 
turi gražius ir užtikrintus meti
mus. VARPO krepšininkai jau su
tiko dalyvauti 1953 m. Australijos 
Lietuvių Krepšinio Pirmenybėse, 
kurios bus Geelonge. šiuo reikalu 
laukiama daugiau pasisakymų 
iš pačių rengėjų, būtent Geelongo 
lietuvių bendruomenės Valdybos.

Varpo sportininkai džiaugtųsi, 
jeigu Australijos Lietuvių Krep
šinio Pirmenybės būtų išplėstos ir 
toliaus būtų vadinamos Australijos 
Lietuvių Sporto Švente, kurioje be 
krepšinio dar būtų įjungtos stalo 
teniso ir šachmatų sporto šakos, 
šios šakos lengvai įjungiamos, ka
dangi dalyvių skaičius nėra gausus 
ir iš kiekvienos valstijos prisidėtų 
tik keli asmenys, bet tuo pačiu ir 
kitos sporto . šakos būtų lygiaver
čiai gretinamos. L. B.

LIETUVIŲ KALBOS VADO
VO PRENUMERATORIAMS 
ALB Krašto Valdyba kreipiasi 

į visus “Lietuvių Kalbos Vadovo” 
prenumeratorius, ligi šiol jo nega
vusius, bet užsiprenumeravusius 
dar gyvenant Vokietijoje, prašy
dama juos pranešti savo adresus: 
Litauishep Zentralkomiteą, Han- 
novfer-Kleerfeld, Hegejstr. 6. W. 
Germany, šiems asmenims pagal 
jų praneštus adresus Kalbos Va
dovas” bus prisiųstas iš Vokieti
jos.

v.WnW-VaW.1.w.vmv, c 
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DR. A. NEMES į 
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valstijoje) į

Savo draugams ir pažįsta- Ji 
miems teikia patarimus ir į 

į pasitarnavimus. c 
rB 2 Bayview Street, Bronte — / 
5 Sydney. — Tel. FW 1903 3
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Lurline Street, KATOOMBA, Blue Mountains.
PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS

— VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.
Savininkas ED. VALEVIČIUS.

Puikioje vietoje. Įvairus kambarių pasirinkimas. Viešbu
tyje yra vietos 80 - čiai žmonių. Geras maistas. Nuosavas va
dovas, kuris aprodo svečiams gražiąsias vietos kalnų apylin
kes. Mandagus ir rūpestingas patarnavimas. Kainos įskaitant 
butą, maistą, patarnavimus - £ 6/6/0 savaitei; žiemos metu 
- £ 5/10/0. Vaikams žymios nuolaidos. Dėl smulkesnių sąlygų 
prašoma rašyti arba skambinti Tel. Katoomba 523.

Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gra
žiausioje Australijos vietovėje.
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syti vyrai ir moterys. Numatomos 
pravesti vyrų vieneto, dvejeto ir 
moterų vieneto pirmenybės. Nor
intieji pirmenybėse dalyvauti už
siregistruoja pas sporto vadovą 
Miklių arba Spaudos Kioske pas 
Baltrūną. Registracija bus priima
ma iki birželio 16 d. Visų varžy
bų pirmųjų trijų vietų laimėtojai 
gaus dovanų, kurias paaukojo 
lietuviai — sporto rėmėjai. Regi
stracijos paskutinę dieną, antra
dienį, 7,30 vai. vakaro rengiamas 
kino spektaklis Bibliotekos patal
poje, į kurį kviečiami sportininkai 
ir visi Melbourno tautiečiai. Įėji
mas nemokamas. Bus rodomos 
šešios filmos, iš kurių dvi spor
tinio turinio.

Vienas iš didžiausių įvykių, ką 
netolimoje ateity numato Klubo 
Valdyba atlikti, yra Metinis 
Sporto Klubo Balius, kuris įvyks 
š.m. liepos 3 d. “La Ronde” ka
bareto patalpose. Klubo Valdyba 
numato baliaus metu suteikti įdo
mią programą, kokios Melbournas 
senai jau nėra matęs. Tikimasi, 
kad jauki salė, Soc. Moterų Glo
bos Komiteto turtingas bufetas ir 
įvairūs parengimai padės sudaryti 
nuotaikingą baliaus atmosferą.

Krepšinis: VARPO krepšinin
kai, šįmet dviem komandom daly
vauja Business Houses krepšinio 
Sąjungos žiemos krepšinio pirme
nybių varžybose, kur abi komand
os kovoja A — aukščiausioje kla
sėje. Vieną komandą sudaro dau
giausia Melbourno jaunimas, kūr 
galima matyti gražaus prieauglio, 
gi kitoje komandoje vis dar kovo
ja pirmieji Melbourno krepšinio 
pijonieriai: Baltrūnas, Dargina
vičius, Baškys, Madziliauskas, 
Juška, Gružauskas, Ginčiauskas, 
Miklius ir Spranaitis. Jau artėja
ma prie pirmojo pirmenybių rato 
pabaigos, bet “senių” komanda 
dar neturi nė vieno pralaimėjimo 
ir tvirtai pirmauja. Gerai laikosi 
ir jaunųjų komanda, kuri Sohai ir 
Bacevičiui vadovaujant, išsiko
vojo gražių laimėjimų ir su dviem 
pralaimėjimais laiko trečiąją vie
tą. Victorijos pirmenybėse pa
skiri klubai nedalyvauja, bet

Adelaide
REZERVAS: VYTIS — LION, 

3:8
Antroji Vyčio komanda lengvai 

nugalėjo ukrainiečių rezervą. Ge
riausiai sužaidė: Pledžinskas, 
Marcinkevičius, Stanys ir Jtuci- 
unskas. Visus įvarčius sukirto 
Pledžinskas.
JAUNIAI: VYTIS — BROMP- 

TON, 4:1
Mūsų jauniai taįp pat neatsili

ko — Vytis laimėjo ir trečiąsias 
rungtynes. Įvarčius laimėjo: Pe
traška 2, R. Ignatavičius ir Visoc
kas po 1.
VYTIS - TAURAS, 54:30 (23:18)

Birželio 4 d. pirmą kartą šįmet 
susitiko abi Vyčio komandos, da
lyvaujančios United Amateur Bas
ketball Association žiemos varžy
bose. Rungtynėms vos prasidėjus, 
Merūnas įmeta Tauro naudai krep
šinį, bet tuoj Vyčio Petkūnas iš
lygina. Kurį laiką kovojama taš
kas už tašką, kol Tauro Petraška, 
Visockas ir Snarskis įmeta po kre
pšinį, ir pergalė jau Tauro pusėje. 
Tačiau pirmą puslaikį jau įpusė
jus, Urnevičius išlygina ir Vytis 
toliau jau vyrauja. Puslaikis bai
giamas 23:18 Vyčio naudai. Ant
rojo kėlinio žaidime Tauro žaidi- 
kai pasimeta, Vyčio Ignatavičius, 
nekieno nedengiamas, įmeta pen- 
kius krepšinius ir broliai vytiečiai 
sparčiai didina rezultatus. Vyčio 
naudai krepšinius įmetė: Ignatavi
čius 27, Gurskis 9, Urnevičius 8, 
Alkevičius ir Petkūnas po 4, Ja- 
ciunskis 2 ir Pyragius 0. Tauro 
naudai krepšinius įmetė: Merūnas 
9, Petraška 7, Snarskis 5, šliužas 
ir Visockas po 4, Karia 1 ir Giruc- 
kas 0.

KARŪNACIJOS TURNYRAS
Gegužio 30 ir 31 d.d. įvyko ka

rūnacijos proga krepšinio koman
dų turnyras, kuriame dalyvavo šios 
komandos: Melbourno Ryga, Ade
laidės A.L.S. (latviai), Estonia, 
O.B.L, Loxton ir Vytis. Pirmą vie-

SEPTYNIOS DIENOS — SEPTYNI VAKARAI! | 
Jei nori jaukiai praleisti vakarą, pasiklau- £ 

syti puikios vengrų muzikos prie skanios *į» 
europietiškos vakarienės, užeik į X

NEW SPORT LATIN CAFE >
Royal Arcade, 2 aukštas, kampe prie Pitt Street, City. ? 

Tel.: MA 2282. J

Geriausia gėralų ir maisto reikmenų krautuvė, kur gaunami:
VYNAI, SPIRITAI, LIKERIAI, SKANĖSTAI, MAKARONAI,, SŪRIAI,, ALYVOS ALIEJUS

JI. FIORELLI Pty. Ltd.
(specialistai europietiško maisto)

106 118 COMMONWEALTH STREET, SYDNEY
Netoli nuo Centralinės stoties. • Telf. M 4243 ir MA 4542

Pristatoma mieste ir priemiesčiuose, taip pat ir tolimesnėse užmiesčio geležinkelio stotyse.

tą laimėjo A.LS., antrą — O.B.I., 
trečią — Ryga, ketvirtą — Vytis, 
penktą — Estonia ir šeštą — Lox
ton.

Edas.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert str., Leichhardt, Sydney, 
for the Publisher, Justinas 
Vaičaitis, as President of the 
Australian—Lithuanian Com
munity, 82 Flinders Street, 
Darlinghurst, Sydney, N.S.W.
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