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TALKA 
KERSTENUI

LIETUVIŲ TAUTOS KANČIŲ 
JUODOJI KNYGA

Kersteno darbas JAV kongrese' 
yra didžiausias pavergtų tautų 
laimėjimas.

Nieko taip nebijo Maskva, kaip 
jos žudikiškų darbų demaskavimo. 
Jei Kremliaus gydytojų, kard. 
Mindszenti ir eilės kitų rusiškojo 
komunizmo aukų likimas pakry
po kita linkme, tai tik dėka viešo
sios akcijos laisvajam pasaulyje. 
Mums, lietuviams, tenka Kersteno 
darbas paremti visu efektingumu, 
nes tuo atliksim didžiausią pas
laugą lietuvių biologinei substan
cijai išlikti. Laikas net ir asmeni
nės baimės atsisakyti, nes tik atvi
ras žodis gali padėti ir mūsų gi
minėms, dirbantiems kolūkiuose 
ar esantiems kalėjimuose bei pri
verčiamų darbų stovyklose, gele
žine uždanga nuo pasaulio atskir
tiems.

Visose vietose, kur tik gyvena 
lietuviai, reikia organizuoti suda
ryti progas rusiškojo kohiunizmo 
žiaurumams pareikšti. Idant ap
klausinėjimai (parodymai) būtų 
patikimesni ir efektingesni, reikia 
kad tas darbas būtų atliktas val
džios pripažinto advokato bei no
taro. Advokatui ir vertėjui atlygin
ti reikia surasti lėšų. Visi nuken
tėję ar šiaip jau patyrę rusiškąjį 
komunizmą (buvę kaliniai, buvę} 
kurių nors žiaurumų liudininkai, 
matę bei patyrę socialinių ar ūki-; 
nių dangaus keršto šaukiančių 
žiaurumų) turi jausti pareigą vie
šai tai pareikšti. Iš pareiškimų 
nuorašų mūsų kovai atstovaujan
tieji veiksniai turėtų tarptautinė
mis kalbomis atspausdinti “LIE
TUVIŲ TAUTOS KANČIŲ JUO
DĄJĄ KNYGĄ”. Tokia knyga 
kaštuotų daug, bet mūsų tautos 
šaltajam kare ji būtų galingiau
sias ginklas.

Pagaliau kiekvienoje vietoje ten
ka surasti kelias į vietinę spaudą 
ir žurnalistus. Spaudos žodžio la
bai bijo rusai, nes kiekviename 
krašte jie yra suinteresuoti gera 
nuomone apie save. Komunizmo 
tarptautiniai siekimai jiems tai 
diktuoja. Tarptautinės reikšmės 
spaudos puslapiuose, iškėlę rusiš
kojo komunizmo žiaurumus mūsų 
tautai, turim reikalauti įsileisti 
į Lietuvą padėčiai ištirti užsienio 
diplomatus ir žurnalistus, o dar 
svarbiau — tarptautines komisi
jas.

Jei visi šios rūšies šauksmai ne
gali pasiekti tarptautinės reikš
mės spaudos lapų kitu keliu, tai 
reikia suorganizuoti lėšas, kurios 
padėtų prieiti prie pasaulinio gar
so žurnalistų ir redakcijų. Paga
liau ir kiekvieno miesto ar mieste
lio spauda Maskvai yra vis dėlto 
pabaisa. Organizaciniam darbui 
impulsą turėtų teikti Krašto Val
dyba.

Kauniškis.

★ Balfo centro iždininkas A. S. 
Trečiokas jau atvyko į Europą ir 
šiuo metu susipažįsta su tremti
nių gyvenimu Vokietijoje. Taip 
pat lanko įvairias įstaigas.

★ Žurnalistas V. Alseika jau at
vyko iš JAV į Vokietiją ir įsijun
gė į darbą VT Informacijos Tar
nyboje.

★ Liet. Raudonojo Kryžiaus įga
liotinio Šveicarijoje inž. J. Stan
kaus pastangomis išrūpintos 2 sti
pendijos išeiti augštiesiems moks
lams Zuericho universitete. Kan
didatei — tik iš Vokietijoj gyve
nančių lietuvių.

PASAULIO POLITIKOS VINGIUOSE

VAKARAMS VIS DAR NEAIŠKU
KIETO ATSAKYMO susilaukė 

Vakarų valstybės iš Sovietų Ru
sijos į jų kvietimą tartis Lugano 
mieste, Šveicarijoj, Vokietijos, 
Austrijos ir kitais šaltojo karo 
ginčyjamais klausimais. Po kelių 
savaičių nervingo laukimo Londo
nas, Vašingtonas ir Paryžius įki
bo skaityti ilgą Kremliaus atsa
kymo notą, iš kurios ir šį kartą 
papūtė į juos žvarbus Maskvos 
vėjas. Malenkovas sutiko principi
niu požiūriu tartis Vokietijos su
vienijimo reikalu, Austrijos reika
lus, tačiau, paliekant spręsti nor
maliomis diplomatinėmis priemo
nėmis, bet čia pat jis pateikė ir 
tris sąlygas:

a) priimti komunistinę Kiniją į 
UNO,

b) susirinkti Penkiems Didie
siems, įskaitant ir komunistinę 
Kiniją, konferencijon, kurioj būtų 
sprendžiamos “priemonės dėl su
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Anglija
PERSITVARKĖ “BRITANI

JOS LIETUVIS”. — Londone iš- 
einąs lietuvių laikraštis Britanijos 
Lietuvis pakeitė savo pavadinimą 
į “Europos Lietuvį”. Vardo pakei
timu užakcentuojama, kad Euro 
poį Lietuvis yra visų Europos lie
tuvių tremtinių bendruomeninis 
laikraštis. Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Europos generalinis 
sekretorius išleido atsišaukimą, 
skatindamas visus Europoje gyve
nančius lietuvius skaityti ir pre
numeruoti savo organą. Tuo rei
kalu imamasi stiprios prenumera
torių verbavimo akcijos. Laikraš
tį ir toliau sumaniai redaguoja 
Bronius Daunoras.

LANKĖSI DIPLOMATIJOS ŠE
FAS. — I Londono lietuvių Tau
tos Dienos minėjimą apsilankė di
plomatijos šefas ministeris S. Lo
zoraitis. Gausiai susirinkusiems 
Londono lietuviams ministeris Lo
zoraitis pasakė kalbą, paliesda
mas Lietuvos laisvės reikalus.

LIETUVIO GADEIKOS TRA
GEDIJA. — Neseniai Londono 
Centr. Kriminaliniame Teisme bu
vo teisiamas už žmogžudystę lie
tuvis Jonas Gadeika. Prieš porą 
metų susirgęs protine liga, Gadei
ka buvo patalpintas į psichiatrinę 
Long Grove Epson ligoninę, kur 
be jokios priežasties nužudė toje 
pačioje ligoninėje besigydantį pa-' 
žįstamą lenką. Teisme kaltinama
sis Gadeika buvo pripažintas psi
chiškai nesveiku ir negalinčiu kon
troliuoti savo veiksmų. Pagal tei
smo sprendimą Gadeika buvo pa
talpintas į Bredmoor kriminalinių 
bepročių ligoninę. Nemanoma, kad 
Gadeika iš tos ligoninės galėtų ka
da nors išeiti. Lietuvoje yra likusi 
nelaimingojo žmona ir dukrelė.

Vokietija
ATSIVERTUSIO KOMUNSTO 

BĖGIMAS. — Bonoje leidžiamas 
“General-Anzeiger” įsidėjo platų 
aprašymą, pailiustruotą dviem 
nuotraukomis, kaip Leonidas Olš- 
vangas, Sovietų karininkas, pabėgo 
į Vakarus. Jis yra gimęs Lietuvo
je ir dabar Vakaruose eina atsa
kingas pareigas. Olšvangas karo 
metu buvo mobilizuotas ir pakel
tas į karininkus. Jo motiną, žydų 
kilimo, sunaikino nacių specialūs 

mažinimo tarptautinių santykių 
įtempimo” ir

c) uždrausti svetimose valstybė
se karinių bazių įrengimus, spren
džiant šį uždraudimo klausimą mi
nimoj Penkių Didžiųjų konferen
cijoj pirmuoju jos darbotvarkės 
punktu.

Nekalbant apie abc punktų ne- 
priimtinumą Vakarams, o ypačiai 
Jungtinėms Amerikos Valstybėms, 
ir pasitarimas Vokietijos klausi
mu taip pat nepalankiai sąlyguo- 
jamas. Savo atsakymo notoje 
Kremlius reikalauja, kad Vokie
tijos taikos konferencijoje daly
vautų Vakarų ir Rytų Vokietijos 
atstovai, kad provizorinė visos Vo
kietijos vyriausybė būtų, sudaryta 
dar prieš pravedant bendruosius 
visuotinius Vokietijos rinkimus. 
Kremlius, gerai žinodamas, kad 
Vakarai nuo seniau tokiems reika
lavimams yra priešingi, šį kartą 

daliniai. Karui pasibaigus, Olšvan
gas, dirbęs Sovietų informacijų 
biure Brandenburgo krašte, turė
jo gerą progą gerai pažinti visas 
vokiečių Rytų zonos komunistų 
įžymybes ir pačią komunistų sis
temą. Dar plačiau visą šią istori
ją pavaizdavo vokiečių iliustruoti 
žurnalai “Der Stern” ir “Das 
Bild”. “Der Stern” š. m. rugsėjo 
20 d. numeryje įsidėjo didžiulę nuo
trauką, vaizduojančią su raud. ar
mijos karinisko uniforma L. Olš- 
vangą ir vėliau laisvą Vakaruose 
prie Reino, kur jis su savo žmona 
lietuve Jozefina, išgelbėtais dviem 
rytprūsių vaikais ir jų motina An
na Genat žengia, vėl susitikę po 
tiekos metų, Reino krantu. Žurna
las smulkia aprašo jo pabėgimą į 
Vakarus ir kaip jis išgelbėjo mi
nimuosius vaikus.

Iš Potsdamo. Olšvangas, kaip ra
šo “Der Stern”, buvo iškviestas į 
Maskvą. Drauge LTSR finansų 
ministerija rūpinosi, kad jis būtų 
paskirtas dirbti joje kaip finansų 
specialistas. Sovietų finansų mi- 
nisterio asmeniniu prašymu, pa
siųstu raud. armijos personaliniam 
šefui gen. pulk. Golikovui, Olšvan
gas buvo 1945 m. rudenį atleistas 
iš kariuomenės. Tačiau jam nete
ko dirbti finansų ministerijoje: 
1946 m. pavasarį jis buvo priskir
tas prie Sovietų karinės misijos 
Vokietijoje, kur vėliau jam buvo 
pavesta, kaip šefui, vadovauti Bra
ndenburgo krašto informacijos biu
rui Potsdame. Maršalo Sokolovskio 
leidimu vėliau jam pavyko atsiga
benti savo žmoną Jozefiną iš Plun
gės, Lietuvoje, taip pat į Potsda
mą, iš kur jie vieną dieną pasuko 
daugelio kitų keliais — į Vakarus. 
“Pergalė, — rašo “Der Stern”, at
pasakodamas Olšvango žodžius, — 
neatnešė laisvės”, šiandien jo nau
joji tėviškė yra Bonoje, prie Rei
no. čia jis š.m. rugsėjo mėn. po 
ilgos metų eilės vėl susitiko savo 
paties išgelbėtuosius vaikus ir jų 
motiną. Žurnalas nusiskundžia, 
kad Vakarai perdaug šaltai sutin
ka atbėgančius iš bolševikų oku
puotų sričių. Jei jie būtų sutinka
mi geriau, tai ir rezultatai būtų 
žymiai didesni. Olšvangas dabar 
rašo satyrinį veikalą, kuriame pa
vaizduojami jo išgyvenimai sovie
tinėje aplinkoje nuo bolševikinės 
okupacijos pradžios. 

galutiname savo atsakyme tuos rei
kalavimus dar ryškiau pakartojo.

Šis oficialus Kremliaus atsaky
mas tėra tik logiška išvada ir san
trauka Pravdos įžanginių bei Ma- 
lenkovo ir Višinskio kalbų-pa- 
reiškimų. Vakarams jau prieš 2-3 
savaites turėjo būti aiškūs tikrie
ji Maskvos norai, tačiau Vašingto
nas — Londonas — Paryžius vis 
dar “studijuoja” šią nedraugingo 
turinio notą ir vis dar tikisi suras
ti joje kokį šypsnį, kuris leistų 
jiems galvoti, kad dar ne visos du
rys yra užtrenktos. Ir tikrai — 
pastarosiomis dienomis matosi rei
škinių, kurie leidžia galvoti, kad 
Vakarai gali nueiti net ir nauju, 
didesnių Sovietams nuolaidų keliu.

JAV — SOVIETŲ RUSIJOS 
NEPUOLIMO PAKTAS? — Perei
tą savaitę tikrosios pasaulio lais
vės šalininkai buvo labai nuste
binti ir sukrėsti pranešimo apie 
tai, kad prezidentas Eisenhoweris 
studijuoja galimybę sudaryti ir pa
sirašyti su Sovietų Rusija nepuo
limo paktą. Pirmąsias žinias apie 
šią keistą ir nelauktą naujieną 
pranešė JAV Demokratų partijos 
vadas Adlai Stewensonas pereitą 
ketvirtadienį. Sugrįžęs iš kelis mė
nesius trukusios kelionės po pa
saulio kraštus, Stewensonas patei
kė prezidentui Eisenhoweriui po
litinį savo kelionės rezultatų pra
nešimą, kurio svarbiausia išvada 
buvo konkretus pasiūlymas JAV 
vyriausybei imtis žygių dėl suda
rymo su Sovietų Rusija nepuolimo 
sutarties. Stewensonas teigė, kad 
tai esą galima atlikti, nes tokios 
sutarties galimybes Jis patyręs iš 
politinių savo stebėjimų ir pasita
rimų kelionės metu po įvairias pa
saulio valstybes. Stewensonas įsa
kmiai nepranešė viešumai, ar apie 
tokią galimybę jis buvo kalbėjęs 
su kompetentingais Sovietų Rusi
jos valdžios žmonėmis. Išklausęs 
Stewensono sumanymą, JAV prezi
dentas Eisenhoweris pareiškė, kad 
siūlomas nepuolimo paktas su So
vietų Rusija esąs vertas dėmesio. 
Pereitą šeštadienį Vašingtone ofi
cialus Valstybės Depaętemento
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PARTIZANAI DAR PASTEBI
MI. — Rugsėjo 10 d. šveicarų Be- 
romiinsterio radijo programoje, 
aktualijų skyriuje, buvo paskaity
tas vieno asmens pranešimas apie 
jo lankymąsi Pabaltijo valstybėse. 
Autorius daugiausia aprašinėjo 
savo įspūdžius Estijoje, bet taip 
pat gana plačiai sustojo ir ties 
Lietuva. Pranešėjas pastebėjo, kad 
Lietuvoje dar pastebimas partiza
nų pasipriešinimas okupantams. 
Partizanai dažniausiai veikia ma
žomis grupėmis. Tuo būdu per su
sirėmimus su okupantų karine pa
jėga patiriama mažiau nuostolių, 
bet, antra vertus, partizanai esą 
išsisklaidę po visą kraštą, ir jų 
veikimas esąs visur pastebimas.

SIAUČIA SODŲ TERIOTOJAI. 
— “Tiesos” Nr. 204/53 J. Liepai- 
tis nusiskundžia, kad Kaune su
sidarė “nepakenčiama padėtis”. 
Ten dažnai “galima sutikti nema
žus būrelius paauglių, apsiginkla
vusių virvėmis ir kartimis”, ku
rie bolševikiškai “sutvarko bur
žujų sodus”. Nors tokių “sutvar

pranešėjas taip pat pripažino, kad 
JAV vyriausybė visapusiškai svar
sto iškeltą nepuolimo pakto idėją 
su Sovietų Rusija.

Nors dėl tokio pakto sudarymo 
konkrečių žygių dar nesiimta ir 
ši idėja tėra bent šiuo metu vien 
studijinėje padėtyje, tačiau jau 
vien tokio pakto galimybės svars
tymas nepaprastai sujaudino pa
vergtuosius kraštus, kurie dar taip 
neseniai buvo jau įsitikinę, kad 
naujoji prezidento Eisenhowerib 
vadovaujama JAV vyriausybė ga
lutinai yra pasirinkusi kietą poli
tiką Sovietų Rusijos agresijos 
atžvilgiu ir net pradėjusi paruo
šiamąją pavergtųjų kraštų laisvi
nimo kompaniją. Pavergtųjų kraš
tų, o jų terpe ir Lietuvos, laisvi
nimo akcijos atstovai šiuo metu 
siunčia Vašingtonui protesto me
morandumus, bandydami įspėti 
Vašingtoną dėl tokio pakto suke
liamos žalos ir lemiančių pavojų 
pasaulio laisvei.

Savaime suprantama, kad pato
gaus gyvenimo troškimo apsvai
ginti amerikiečiai ir bendrai paė
mus, anglosaksai strimigalviškai 
pritaria nepuolimo paktui su So
vietų Rusija, tikėdamies, kad tai 
galėtų užtikrintai atnešti jiems 
taikų gyvenimą ir išsklaidyti ner
vinančius šaltojo karo šešėlius. 
Jau kelintas mėnuo iškritusi iš 
vėžių JAV užsienio politika, kuri 
ten ypatingai yra susijusi su vi
daus gyvenimo interesais bei nuo
taikomis, gali tikrai griebtis to
kios idėjos įgyvendinimo. Iš Lon
dono tuo tarpu ateina žinios, kad 
ministeris pirmininkas Churchil- 
lis imasi ypatingos akcijos dėl 
Keturių Didiųjų susitikimo. Tei
giama, kad Churchillis yra pasiun
tęs Malenkovui asmeninį laišką, 
kviesdamas tąjį pritarti tokiam 
augščiausio politinio rango susi
tikimui. Kalbama ir apie tai, kad 
Churchillis ar pradedąs po ilgos 
ligos užsienio ministerio pareigas 
Edenas esą pasiruošę vykti net į 
Maskvą paruošiamiesiems pasita
rimais.

Mundus.

kymų”, kuriuos “Tiesa” vadina 
“Kauno sodų apiplėšimu”, pasitai
ko labai dažnai, tačiau “iš teisin
gumo organų pusės nedaroma di
desnių žygių tam, kad kaltinin
kai būtų nubausti”.

MIRĖ PROF. GRYBAUSKAS.
— Kaune mirė Kauno Medicinos 
Instituto prof. Kazys Grybauskas, 
pasižymėjęs botanikos žinovas. Už 
nuopelnus bolševikams buvo apdo
vanotas raud. vėliavos ordinu. 
1948 m. įstojo į kp narius, palai
dotas valstybės lėšomis. Rašyt. J. 
Marcinkevičius palaidotas Vilniuje 
Rasų kapuose. Rugpjūčio 20 d. pa- 
ladotas Kaune ir agr. A. Skirka, 
buv. ž. ū. m. vyr. žemdirbystės 
valdybos viršininkas.

PASIŽYMĖJĘ SPORTININKAI.
— Vilniaus radijo pranešė, kad, 
“Pirmūno” kolūkio kiaulininkė 
Tautvilais yra TS šachmatų čem
pionė. Gytis Vaitkūnas, Vilniaus 
7-tos vid. m-los mokinys, Smolens
ke nugalėjo visus konkurentus 
špagos varžybose ir laimėjo Sov. 
Sąjungos jaunių meisterio titulą.

PAVYZDINGA TALKA 
LIETUVOS LAISVINI

MO NAUDAI
Adelaide. — Kersteno 

rezoliucijos talkininkavimui čia 
kaupiamos visos jėgos. Sudaryta 
Okupacijai Tirti Komisija: ALB 
Apylinkės pirm. V. čepliauskas, 
L.T.D.U. Skyriaus pirm. J. Kal
vaitis, Karių Ramovės pirm. Le
vickis. Darbas pradėtas visu ak
tyvumu ir tikimasi, kad bus su
rinkta medžiagos, kuri dar nebuvo 
viešai iškelta.

Adelaidės lietuviai Kersteno re
zoliucijos vykdymo talkai skiria 
didelės reikšmės ir visi drauge 
imasi darbo, suprasdami, kad Lie
tuvos reikalai turi rūpėti visiems 
lietuviams.

šio darbo vykdymas parodys 
mūsų tautiečių susipratimą ir ko
vingumą Tėvynės interesų atžvll-

Arkivyskupo Skvirecko 
pagerbimas

Spalio 25 d. Sydnėjuje ruošia
mas J. E. Arkivyskupo J. Skvire
cko, gyvenančio tremtyje —Aus
trijoj, 80 m. amžiaus sukakties 
mnėjitnas.

Minėjimas pradedamas 12 vai. 
iškilmingomis pamaldomis St, Be
nedict’s bažnyčioje, Broadway (an
tras tramvajaus sustojimas nuo 
Central staties Camperdown kry
ptimi). Per pamaldas bus ranka
mos maldų ir piniginės aukos ar
kivyskupui bei dalijami paveiks
lėliai su jo atvaizdu — prisimini
mui.

Po pamaldų, ten pat salėje, bus 
minėjimas — akademija: paskai
ta (K. Griėkevičiaus), giesmės 
ir dainos, (Br. Kiverio dvigubas 
kvartetas, kuris taip pat giedos ir 
per pamaldas), solo (E. Vilnonis) 
deklamacijos (Kazlauskienė) ir 
tautiniai Šokiai (Kovo tautinių šo
kių grupė). Papuoštoj scenoj ma
tysime ir arkivyskupo portretų 
(daili V. Stanevičius).

Visi tautiečiai maloniai prašo
mi savo gausiu dalyvavimu pamal
dose ir minėjime pagerbti mūsų 
Ganytojų, švenčiant} 80 m. am
žiaus sukaktį.

Kun. P. Butkus, 
Sydnėjaus lietuvių kapelionas.

Suaugusių grupėje tų vardų turi 
jo mokytojas J. Ūdras.

i
NAUJAS FILMAS. — Lietuvo

je nuo rugsėjo 1 d. kol. ūkiuose 
nustatytas toks oficialus darbo lai
kas: “Darbo pradžia 7 vai. ir pa
baiga 6 vai. su 1 vai. pietų pert
rauka”. “Tiesa” ta proga kartoja 
“Pravdos” mintis, kad, girdi, tai 
esąs įrodymas, jog “tarybinis val
stybinis aparatas: yra pats demok
ratiškiausias visame pasaulyje”. 
Okup. Lietuvoje jau pradėtas rody
ti komun. filmas “Aušra prie Ne
muno”, vaizduojąs, kaip "pražydo 
kaimas” (žinoma, tik filmoje ir 
kom. propagandoje...). J. Baltru
mis ir V. Miliūnas sukūrė scenari
jų kino komedijai “Oi jūs grybai, 
grybai”.

NUSIPELNIUSIOS ARTISTES. 
— Balerinai Juozapaitytei ry
šium su jos 25 metų scenos darbo 
sukaktimi Paleckio vardu suteik
tas “LTS nusipelniusios artistės 
vardas”. Panašiu būdu pagerbta 
taip pat J. Kavaliauskaitė Ir kt. 
"Tiesa” paskyrė konkursų bolše
vikiniam apsakymui parašyti. Pa
skirtos trys premijos: 5.000, dvi po 
2.000 ir 8 po 1.000 rublių.

1
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Nuo pat pradžios Lietuvos val
stybės okupacijos bolševikų propa
ganda, penktosios kolonos Vakarų 
valstybėse padedama, be atvangos 
įtaigoja Vakarų viešąją opiniją, 
kad Lietuvos liaudis, išsilaisvinusi 
iš buržuazijos vergijos, pastatė sa
vo vyriausybę, kad ši liaudis per 
laisvais demokratiškiausiais rinki
mais išrinktus atstovus paprašė 
Sovietų Sąjungą priimti Lietuvą j 
sovietinių respublikų šeimą. Sis 
melas savo atkaklumu gali kai ką 
suklaidinti. Todėl norėčiau nušvies
ti Paleckio vyriausybės sudarymo 
kai kurias aplinkybes.

Paleckio vyriausybė buvo suda
ryta 1940 m. birželio 16-17 naktį. 
1939 m. spalio mėn. ir 1940 m. 
birželio mėn. tragiškieji įvykiai, 
knrių padarinys buvo Lietuvos 
valstybės suverenumo vykdymo 
nutraukimas, aiškiai byloja, kad 
Paleckio vyriausybė buvo ne Lie
tuvos suvereninės galios vykdyto
jų, bet okupuoto smurto padari
nys.

Tiesa, Lietuvos ir kitų dviejų 
Pabaltijo valstybių okupaciją So
vietų vyriausybė stengėsi bent iš
oriniai pridengti legalumo skrai
ste. Sovetai buvo iš anksto numatę 
panaudoti augščiausius tų valsty
bių konstitucinius organus. Lietu
vos respublikos prezidento pasiša
linimas į užsienius jiems šiek tiek 
supainiojo kortas, ir jie stengėsi 
per atsistatydinusį minister] pir
mininką A. Merkį grąžinti A. Sme
toną iš užsienio. Toms pastangoms 
nedavus rezultatų, sovietai buvo 
priversti panaudoti A. Merkį. Bet 
Pozdniakovas su savo dideliu šta
bu buvo gerai išstudijavęs Lietu
vos valstybės konstituciją ir žino
jo, kad Merkys turi įgaliojimus 
pavaduoti respublikos prezidentą 
tik‘konstitucijos 71 str. tvarka ir 
neturi teisės sudaryti naujos vy
riausybės. Kad Merkys įgytų pil
ną respublikos prezidento galią 
(Konstitucijos 72 str.), reikia kaip 
nors prezidentą atstatydinti Dėl 
to birželio 16 d. rytą Pozdniakovc 
inspiruojama vyriausybė paskelbė 
komunikatą, kuriuo prezidentas 
paskelbtas atsistatydinusiu. Tokiu 
būdu Merkys Kremliaus interven
ed ja įgijo “pilną respublikos pre
zidento galią“ (konstitucijos 72 
str.j. Nereikia aiškinti, kad ši oku
panto prievarta sudaryta padėtis 
neturi jokio teisinio pagrindo. Lie
tuvos konstitucijoje nėra nuostato, 
kuris suteiktų ministerial pirmini
nkui ar ministerių tarybai, teisę 
atstatyti respublikos prezidentą. 
Atvirkščiai, respublikos preziden
tas turi teisą atleisti ministerį pir
mininką, jo pavaduotoją ir kitus 
ministerius (konstitucijos 97 str.).

Dar 1940 m. birželio 14 d. at
sistatydino Merkio vyriausybė. 
Parenkant naują kandidatą į mi
nisterius pirmininkus, buvo susto
ta ties gen. Raštikio kandidatūra. 
Apie tai tuojau buvo painformuo
ta delegacba Maskvoje, bet birže
lio 14-15 d. Urbšys telefonu prane
šė, kad Sovietų vyriausybė Raiti-

PALECKIO VYRIAUSYBĖS
SUDARYMO APLINKYBĖS

kio kandidatūrą į ministerio pirmi
ninko vietą laiko nepriimtina. Po 
to pasidarė aišku, kad betkuri mu
ms priimtina kandidatūra sovietų 
bus atmesta. Dėl to buvo nusista
tyta daugiau kandidatų nesiūlyti 
ir laukti tolimesnių įvykių raidos. 
Taip belaukiant praėjo birželio 15- 
16 d. Birželio 16-17d. naktį apie 
3 vai. į Ministerių Tarybą paskam
bino Pozdniakovas, teiraudamasis 
ministerio pirmininko. Merkys, 
trumpai pasitaręs su kitais minls- 
teriais, paėmė telefono ragelį. Jau 
po pirmų pasisveikinimo žodžių 
Merkys paprašė pieštuko ir blok-1 
noto. Tuojau pamatėm, kad jis pa
gal Pozdniakovo diktatą rašo nau
jos vyriausybės sudėtį. Sis naujas 
Pozdniakovo diktatas visus smar
kiai s'ukrėtė. Siek tiek atsipeikėję 
pradėjome žiūrėti Pozdniakovo pa
diktuotos vyriausybės sudėtį. Visi 
ministerių kandidatai mažiau ar 
daugiau buvo žinomi asmenys, iš
skiriant žemės ūkio ministerio kan
didatą Mickį, kurio niekas iš esa
mųjų žmonių nepažinojo. Tuojau 
paskambinau prof. Jurgiui Krikš
čiūnui. Jis ilgą laiką dirbdamas 
žemės Ūkio Akademijoje, turėjo 
pažinti ir agr. Mickį. Po kelioli
kos minučių prof. Krikščiūnas jau 
buvo Ministerių Taryboje ir paša- j 
kojo apie Mickį. Jo žodžiais, Mic-1

kis yra baigęs žemės Ūkio Tech
nikumą Dotnuvoje, liguistų ambici
jų ir labai ribotų gabumų žmogus. 
Agronomų tarpe jis jau seniai lai
komas Stalino tikėjimo išpažinto
ju. Krikščiūnas patarė daryti Žy
gių, kad Mickio kandidatūra būtų 
pakeista kita, ir pasiūlė agr. Vaza 
linską. taip pat komunistuojantį. 
“Sis”, sakė profesorius, “bent su
gebės suprasti ir įvertinti savo 
veiksmus, o Mickis bus tik aklas 
įrankis bolševikų rankose”. Mer
kys tuojau paskambino Pozdniako- 
vui ir pranešė jam, kad Mickio
kandidatūra nepriimtina, ir pasiū
lė ją pakeisti Vazalinsko kandida
tūra. Pozdniakovas 
atsakė, kad kandi
datai gali būti kei
čiami tik Maskv
os sutikimu. Tokiam 
atsiklausimui Jis netusįs laiko, pa
galiau ir prasmės nematąs. Nauja 
vyrausybės sudėtis tuojau turinti 
būti patvirtinta ir jos sudarymo 
aktai dar šiandien paskelbti “Vy
riausybės Žiniose”. Morkui toliau 
insistuojant dėl Mickio kandidatū
ros nepriimtinumo, Pozdiakovas 
pakeltu tonu pareiškęs, kad reika
las esąs baigtas ir tolimesni pasi
kalbėjimai neturį prasmės. Tą pa
čią birželio 17 dieną Merkys “pa
sirašė” naujos “Lietuvos vyriausy-

visą Lietuvos ūkį. Visi šie trys 
klausimai ballsų dauguma buvo at
idėti neaprėžtam laikui. Po baisa-

bės” sudarymo aktus ir paskelbė I 
juos “Vyriausybės žiniose”, kaip' 
buvo Pozdiakovo įsakyta.

Ne tik atsistatydinusi Merkio 
vyriausybė buvo išprievartauta, 
prievartaujama buvo ir Kremliaus 
pastatytoji vyriausybė. Naujoji vy- J 
riausybė nors ir stengėsi dangsty
tis legalumo skraiste, bet praktiš- ’ 
kai jau vadovavosi ne Lietuvos 
konstitucija ir įstatymais, bet Kr
emliaus direktyvomis. Kad toji 
“vyriausybė” nuo Maskvos direk- į 
tyvų nenukryptų, buvo pastatyti 
du akylus sargai — Pozdniakovas

vimo, žodžio paprašė naujos bol
ševikų sukurtos sveikatos ministe
rijos valdytojas Koganas. Jis at
virai pareiškė, kad čia pasakytos 
gražios, įtikinančios kalbos, deja.
neturinčios jokios reikšmės, įvyk
sią taip, kaip pasakysiąs Pozdnia
kovas, kuris čia svarstytais klausi
mais jau esąs pasisakęs, tad nebu
vę jokios prasmės čia ginčytis ir 
balsuoti. Iš tikrųjų tą pat naktį 
apie 4 vai. man paskambino Pa
leckis ir paprašė tuojau atvykti į 
prezidentūrą. Ten jis įsakė para
šyti raštus: užsienio reikalų mini- 
steriui — perduoti sienų apsaugą 
sovietų pasienio korpusui ir fin
ansų ministeriui — leisti pinigų 
apyvartoje kursuoti rusų rubliui, 
laikant litą lygu 90 kapeikų. Visa

ir Dekanozovas. Pirmasis naujo
sios “vyriausybės” darbo posėdis 
įvyko birželio 17 d. vakarą. Pradž
ioje jam pirmininkavo Paleckis. Be 
kitų reikalų tame posėdyje buvo 
iškelti trys klausimai — nūtraukti 
konkordatą, perduoti sienų apsau
gą sovietams ir leisti sovietų va
liutai kursuoti šalia Lietuvos va
liutos, laikant litą lygu 90 sovieti
nių kapeikų. Ministerių dauguma 
pasisakė prieš Šiuos siūlymus. 
Ypač finansų ministeris Ernestas 
Galvanauskas karštai oponavo 
prieš sovietų valiutos įvedimą ša
lia Lietuvos valiutos. Jis įtikina
mai įrodė, kad leidus kursuoti ru
sų rubliui šalia mūsų valiutos, eko
nominiu požiūriu būtų padaryta 
didelė nesąmonė, kuri sužlugdytų

tai turėjo būti padaryta vakaryk
ščio Mnisterių Tarybos nutarimo 
forma. Nustebęs pareiškiau Pale
ckiui, kad aš tai negalėsiu pada
ryti, nes jokių nutarimų nebuvo. 
Net jeigu ir būtų buvę tatai nu
tarta, vistiek nebūtų galima įvyk
dyti, nes tokie nutarimai yra prie
šingi Piniginio Vieneto ir Sienos 
Apsaugos įstatymams. Konkorda
tas vidaus teisės atžvilgiu turi įs
tatymo galią, ir jo tokia forma, 
kuri vakar buvo pasiūlyta, nut
raukti negalima. Jeigu būtų tokie 
nutarimai, jie tegalėtų sudaryti 
pagrindą atitinkamų įstatymų 
projektams paruošti. Po šių pa
aiškinimų Paleckis suerzintu tonu 
pareiškė man, kad tai esą Pozdnia
kovo reikalavimai, kurie be jokių 
išsisukinėjimų turį būti įvykdyti.

PARAPIJOS KLAUSIMU
Pasaulio lietuvių spaudoje šiuo ( 

metu nemažai rašoma lietuviško-• 
sios parapijos klausimu, o tai vi
siškai natūralu ir suprantama. 
Lietuvių tremties gyvenime para
pija užima labai reikšmingą vaid
menį, gi jos vadovo-kunigo vieno
kia ar kitokia veikla tremtinių 
bendruomenėje palieka daugiau ar 
mažiau teigiamų atspindžių. Ne
išvengiamai susiformuoja tarp 
bendruomenės vadovybės žmonių 
ir parapijos vadovo įvairiopi san
tykiai. Nuo parapijos vadovo su
gebėjimų ir laikysenos bendruome
nės interesai gali susilaukti žymios 
naudos, o taip pat ir žalos.

Kokia turi būti toji lietuviška 
parapija tremties gyvenime? Koks 
jos uždavinys?

I šį klausimą gražiai ir išsa
miai atsako kun. dr. P. Gaidama
vičius, įdomios ir vertingos kny
gos “Išblokštasis žmogus” auto
rius. Jis šių metų Kanados ‘“Tė
viškės Žiburių” Nr. 26 savo strai
psnyje “Parapija — ne grybas” ’ 
taip nusako lietuviškos parapijos, 
paskirtį:

“Parapija yra gyvas organizm
as. Tai tikinčiųjų bendruomenė, 
kurios pirmaeilis uždavinys yra 
sielos išganymas... Savo pagrin

dinio uždavinio akivaizdoje para
pija rūpinasi žmonėmis, gyvenan
čiais jos ribose. Anot kan. Glori- 
eux, “parapija yra atsakinga už 
laimėjimą visų sielų be išimties 
gyvenančių jos ribose...; laikyti 
neprisidedančius, nepraktikuojan
čius priešais, kuriuos reikia sunai
kinti kad nekenktų ir nematyti 
juose Kristaus atpirktos sielos, 
kurią laimėti reikia betkuria kai
na, — reikštų nesuprasti tikrojo 
parapijos ir kartu Bažnyčios už
davinio pasaulyje” (L"Eglise a 
l'oevre, VI, 2, p. 180).

Toliau tame pačiame straipsny
je kun. dr. P. Gaidamavičius pa
brėžia, kad
“lietuviškoji parapija išeivijoje be 
bendrojo evangelinio pašaukimo 
turi savitąjį: ji siekia sielų išga
nymo Ihfuviškomis formomis ir 
priemonėmis (kalba, raštu, gies
me, daile, papročiais, auklėjimu, 
psichologija). Jei lietuviškos para
pijos vadinamos tautinėmis, tai tik 
dėl to, kad jos išsiskiria savo for
momis. Ir tol, kol jos bus tauti
nės, tol atliks savo misiją. Jei tau
tinė parapija nustoja reikštis sa
vitomis formomis, nustoja buvus 
tautine ir nebeatlieka skirtos mi
sijos. Ji gali dar gyventi senąją 
priedanga, senaisiais atsiminimais, 
sunykusiais likučais. bet tai perei
namasis tarpas, kuris liudija savi- i 
tų formų sunykimą. Kas įpranta1 
visame gyvenime reikštis sveti-1

mos tautos formomis, rodo, kad 
jis jau yra pasisavinęs ir jos turi
nį, na, ir religiniame jprvenime 
jis nėra reikalingas tautinių for
mų. Neryškūs sentimentai tėvų 
kalbai bei papročiams nedaug ga
li beatsverti. Taigi tokio pavojaus 
akivaizdoje parapijos lietuvišku
mas yra jos likimo klausimas”.

Kun. dr. P. Gaidamavičius savo 
knygoje “Išblokštasis žmogus” 55 
psl. rašo:

“Ir juo giliau narys pergyvena 
bendruomeninę realybę, juo stip
riau įauga jon, juo labiau nuaktu- 
alėja privatiniai pergyvenimai. Jo 
privatinė sfera, kuri lieka neįėjus 
visuotinin pergyveniman, pasiten
kina antrinės reikšmės pozicija”.

Taigi, tikrasis bendruomenės na- 
iys gyvena bendruomenės rūpes
čiais, kad gerėtų ir tobulėtų toji 
bedruomenė, kad ją išsaugotų nuo 
žvarbių vėjų ir skersvėjų, kad bū
tų džiaugsmo ne tik jam, bet ir 
visiems jo broliams. Savo priva
čius reikalus jis palieka namuose 
po devyniais užraktais ir nepatei
kia jų bendruomenei viešumon. 
Ir Juo labiau tokiomis mintimis 
gyvena lietuviškos parapijos vado
vas-kunigas, kaip vienas pirmųjų 
ir atsakingųjų bendruomenės na
rių.

J. Rimas.

Iš Paleckio laikysenos ir tono su
pratau, kad nėra prasmės toliau 
ginčytis, čia pat sumečiau pasi
matyti su prof. V. Krėve, kuris, 
Paleckiui pagal Lietuvos Valstybės 
Konstituciją automatiškai tapus 
“respublikos prezidentu”, Jau bir
želio 17 d. vakarą formaliai buvo 
perėmęs ministerio pirmininko pa
reigas. Iš prezidentūros rūmų tie
siog nuvykau į Vydūno Alėją, kur 
tuo laiku gyveno Krėvė. Jam iš
dėsčiau savo pasikalbėjimą su Pa- 
leckiu. Krėvė išklausė mano pra
nešimą dideliu susirūpinimu ir pra
šė tais reikalais nieko nedaryti, 
žadėdamas išsiaiškinti su Paleckiu, 
o jei būtų reikalas ir su Pozdnia- 
kovu.

Čia išdėstyti faktai ir ypač ta 
aplinkybė, kad visa Lietuvos val
stybės teritorija jau buvo stambių 
sovietų karinių jėgų okupuota, ro
do, jog Lietuvos valstybė? suvere
ninė galia okupanto sudarytose 
sąlygose negalėjo reikštis. Jos ne
buvo nė šešėlio, sudarant Paleckio 
“Lietuvos vyriausybę”. Ji yra gry
nai svetimos, priešiškos valstybės 
prieš Lietuvą pavartoto smurto 
padarinys. Todėl apie tos “vyriau
sybės” (lygiu būdu ir apie tokių 
pat Latvijos ir Estijos “vyriausy
bių”) legalumą negali būti nė kal
bos.

“Lietuva”: V. Raistas.

Humour Has Gone 
Underground

By P«ul U For«
Things are pretty grim th—c 

ilays for humorists behind the 
Iron Curtain.

The Soviet government news
paper, Izvestia, complains that 
clowns, particularly funny clowns, 
have almost vanished from Rus
sian circuses.

“Things are going badly for 
clowning”, says the August 14 
issue of Izvestia, “not only be
cause there are few: good clowns, 
but because the Soviet Circus Ad
ministration rarely produces good 
jokes for the circus artists”.

In Hungary a playwrright has 
written the Budapest newspaper, 
Szabad Nep: “Much has been said 

the lack of humor on our 
Since 1945 there have been 

no true comedies. All this is the 
more to be regretted as our public 
is simply thirsting for laughter. 
As it is. the people stay away from 

ir plays in droves.
“We have theatre conferences 
which is laid down a strict for

mula for making people laugh. We 
are told to make jokes about capi
talism. bourgeoism, absenteeism, 
Trotskyism and other political 
subjects. But the public refuses 
to be told what it shall take for 
humor”.

Under the communist formula 
playwrights and comedians may 
rot make jokes about the regime, 
its leaders, or its laws. Nor may 
they Ih* funny about political 
commissars, secret police, five- 
year p’ans, political meetings, fac
tory managers, or unrest among 
the people.

Russia’s great humorist, Mik
hail Zoshchenko, found it impos
sible to write under these rules. 
Soviet shortcomings had been the 
subject of his gay and gentle sat
ire. His books outsold all other 
writers but Gorski and Demyan 
Bedny. He made jokes about ig
norance, cruelty, green, lack of 
culture, the housing shortage, pov
erty, the gap between the high 
bounding pretensions of propagan
da and the painful Soviet reality. 
He knew the weakness in high 
places and low, the tragedy of 
human condition that makes men 
laugh when they might otherwise 
cry.

In 1946 Moscow put an end to 
Zoshchenko’s career—his writings 
were termed subversive.

Bim and Bom. famous Russian 
clowns, also made the mistake of 
failing to follow the communist 
laugh formula. Instead they made 
the people lauęh too heartily at 
themselves, their troubles and at 
their rulers. They have been bar
red from public appearances.

Humor has gone underground 
in the Soviet orbit. The commun
ists would do well to listen to 
what the people themselves are 
saying. The people make their 
own Jokes in private.

Heavy U.S. Artillery 
Battery Going To Europe

o

(Feljetonas)

Paskutiniu laiku mano ir žmonos 
nuomonės nebesutinka. O tai vis 
dėl to grįžimo į Lietuvą.

Per dieną dirbi lyg juodas jau
tis, nėra laiko nė pagalvoti apie 
tokius dalykus. Bet vakare, kai 
vos beįgriūvi į lovą, prisimena se
ni laikai, ir dar kokie laikai! Lyg 
filmas praslenka vaizdai: Kaunas, 
tarnybėlė dėdės ministerijoj, pie
tūs Metropoly, kavutė pas Konra
dą, vakarienė Versaly, ak, šimtai 
dalykų! Šiltas jausmas pakutena 
krūtinę. Dar dabar jauti ant kaklo 
tūkstantinės futroe bebrų kailių 
apykaklę, žinoma, argi galėjai 
augštai šokti su septyniais šimtu
kais! Bet vis tas vargas buvo len
gvesnis... Ir pataikyk tu man už
imti Lietuvą, kai čia pat augėlesnė 
kategorija jau buvo. Vėl vienas 
-kitas šimtas litukų būtų buvęs. 
Biesas nešė tuos rasos į Lietuvą!

Taigi, taip begulėdamas lovoj ir 
sakau žmonelei:

— Ar atsimeni, Valiusia, kaip 
pirkau tau ožkų barzdų vailoki- 
nios batus ir karakulio paltą pas 
dafrončiką? Neblogi buvo, a-a? 
Pumpurienė ir Kalausienė vos ne
pasiuto iš pavydo. Bet užsispy
riau ir nupirkau, ką tu man! Net

Kai mes bėgom, šaukėm dideliu 
balsu:

“Mes dar grįšim!”
ir dėdienė grožėjosi, o Ji juk jau du , 
panašius turėjo. Nebijok, grįšim, ' 
vėl turėsi. Kad tik greičiau tuos 
rusus išvytų...

O mano žmona taip meiliai mane 
apkabina, prisiglaudžia ir sako:

— Tai nieko, grįšim vėl viską 
turėsim, o dabar nupirk fioleti- 
nius batelius, rankinuką ir sidab
rinę lapę, o tai visos prie bažny
čios jau turi, o aš dar ne. Visos 
pirštais rodo, nebeapsikenčiu jau 
daugiau. Dirbu, dirbu visą dieną 
lyg ta skruzdėlė, namai — tai ne 
fabrikas, darbas niekad neužsibai
gia. Apsirengti reikia irgi, o tai 
niekas nė nemato, kai atsistoji po 
pamaldų ant šventoriaus.

Su šiais žodžiais mano mintys 
subėga į vieną krūvą ir stengiasi 
užmigti. Bet taip sunku, kai žmo
gus svajodamas vis dar nesulauki 
to grįžimo...

Jau buvau nutaręs, kad reikės 
dumti kai tik bus galima, o tai 
visi sulėks iš arčiau, užims geres
nes vietas. Kogi tas Kleporius sė
di Vokietijoje, o ir kiti prie pat 
sienos laukia dieną-naktį. Žinia, 
ruošiasi būti pirmi, atseit, užbėgti 
už akių. Sulėks, užims ministerijas, 
departamentus, o tau kas liks:

provincija, savivaldybės. Jie jau 
moka tuos šachmatinius ėjimus da
ryti! Tegu bala tą provinciją: pur
vynus braidyk, su ūkininkais pe
čiais stumdyki*! Nei elektros, nei 
kompanijos pulkutei sulošti. Nori 
ką nusipirkti — važiuok į Kauną. 
O ten nuvažiavus, visi pirštais ba
do — iš provincijos! Ne! Jau te- 
nais tai neprivers važiuoti! Tegu 
kiti ten vyks, kurie jau pripratę, 
žinoma, manęs ten jau ir nesiųs, 
juk ministerijoj esu tarnavęs. Et, 
tai tik toks neramus kirminas krū
tinę ėda. Prikomanduoja visokie 
durniai tame fabrike, galvoja, kad 
aš ten visą amželį dirbsiu. Nesu
lauktų!.. .

Tai apie ką aš čia galvojau? 
A-a, apie tą grįžimą. Žinoma, grį
šiu per Virbalį. įdomu, kas pasi
tiks stotyje? Kažin, ar bufetas Jau 
veiks? Kažin, ar jau reikės dėvėti 
vizitinę eilutę, kai pareigūnai pa
sitiks? O gal mergytės įteiks gė
lių? Kad tik nereikėtų sakyti pra
kalbos. .. Bet, kas čia tokio, pa
galiau, galiu ir pasakyti. Maždaug 
taip: “Taigi, ir mes, mieli broliai, 
nesnaudėm užsieny, kovojom, pra
kaitą liejom su krauju tam tikra 
prasme ui tėvynę. Bet kiekvienas 
vargas, rūpestis yra apmokamas, 
taip jau parašyta, taigi, štai, ir 
mes jau matome savo darbo vai
sius...” ir t.L ir Lt.

Jaunimą apdalinęs kramtomąją 
guma ir šokolado plytelėmis, 
smuksiu prie tos knygos su tarny
bų sąrašais. Išsirinksiu kokią ge
resnę. Kad tik tie bjaurybės iš

Fuertlingeno jau nebūtų sulėkę ir 
išgraibę geresnes vieteles. O tai 
teks vėl, ko gero, būti tik referen
tu. Ką padarysi, blogiausiu atve
ju, priimsiu ir tokią vietelę, laiki
nai, žinoma.

Kad tik tos futros nesuėstų kan
dys! Reikės patikrinti, naftalinu 
dar kartą užbarstyti. O tai jei žie
mą, kaip kitaip išlipsi Kauno sto-' 
tyje. Vizitinės kelnės, futra, kati- 
lokas... O ką, jei vasarą? Žino
ma, šviesios spalvos kostiumas, 
gėlė, geltonos pirštinės, rudi ir 
balti batai, gal net Panama ant 
galvos. Plačiais mostais dalinsiu 
vaikams “Teddy Bear” biskvitus, 
seniams — riešutus. Orkestras 
trauks maršą, žmonės rėks valio, 
o aš važiuosiu Vytauto prospek
tu, lyg Makarturas sugrįžęs į 
Ameriką. Tai bent iškilmės! Ne
veltui ir už laisvę taip kovota! 
Ties miesto rotuše pasitiks bur
mistras (kažin, ar mūsų partijos, 
pažįstamas?). Tikriausiai paskelbs 
miesto garbės piliečiu. Pasirašy
siu tuo naujuoju Parker 51 į kny
gą, vyksiu į savo naują butelį Do
nelaičio gatvėj. Kažin, ar gražius 
baldus parinko?... Galėsiu nuva
žiuoti ir senojo pasižiūrėti, Žalia- 
kalnyj, prie dujų fabriko. O gal 
išsprogdino, žinia, kas jiems, bile 
sprogdinti! Et, nesvarbu, viską 
atstatys, viską kiti patvarkys! Ne
gi vienas gali viskuom rūpintis... 
Kažin, kaip algas skirstys: ar pa
gal senąjį metodą, ar pagal naują? 
Žmogui gyventi juk reikia...

Be abejo, reikės gerai išsimie

goti, o paskui ryto motą smagu 
bus važiuoti į darbovietę, apsidai
ryti, pavaldinius paraginti prie 
darbo, pirmus nurodymus išdalin
ti. Reikės ir pagirti vieną kitą i 
“Nebijok, prasimuši ir pats. Gyve
nime reikia daug lavintis, dirbti 
tėvynei. Svarbiausia — smegenys, 
o ne kišenė. Kai galvoj yra geri 
ratukai, tai ir kišenė pilna. O da
bar kibk į konkretų darbą. Man 
patinka geri, darbštūs pareigū
nai”. Šitaip apsitvarkęs, galėsiu 
įeiti į savo kabinetą, nugriūti į 
odinę kėdę ir, pasirėmęs į stiklu 
dengtą stalą alkūnėmis, galėsiu 
pirmą kartą lengvai atsidusti. Po 
sunkaus darbo, kaip smagu, ma
lonu primigti...

Staiga kažkas sukrečia, nutrū
ksta mintys, lyg anapus kalnų gir
disi žmonos balsas:

— Ar tu nesikelsi? Primigsi vėl 
ko gero, kaip aną rytą. Juk žinai, 
kiekviena diena — pustrečio sva
ro.

Dieve mano! Dar išmes iš fabri
ko. iš ko gyvensime, iš ko maitinsi
mės. Tai vyras drimba, neduok Po
ne, jam tik sakyk tą patį, ir kaip 
tau nenusibosta. Antai, Petkienės 
vyras dirba pusantros pamainos, 
teisybė, vaikštinėja pažaliavęs, ale, 
jau visko turi, gali viską Petkie
nei pirkti: ir žalią ir violetinį se
tą, kas jiem, bepigu. O tu tik mie
gotu Uždėjo man koronę ant gal
vos.. .

Žmona pradeda stūgauti, atseit. I 
verkti. Aš keliu švinines kojas iš į 
lovos.

The U.S. Army has announced 
it is sending six of its latest mod
el mobile artillery weapons to Eu
rope to support defense forces of 
the North Atlantic Treaty Organ
ization.

An army announcement issued 
last week in Washington said that 
a battalion of 280-millimeter mob
ile guns “will shortly be deployed 
to Europe.”

An army spokesman said that 
a battalion of these field pieces, 
capable of firing both convention
al and atomic ammunition is made 
up of three field batteries with 
two guns to each battery.—N.a.F.

Tolstoy's Daughter Fore
casts Communism's

Demise
Countess Alexandra Tolstoy, 

daughter of Russia’s famous wri
ter. Leo Tolstoy, says Soviet com
munism is on its death bed, and 
that its hated and discredited lea
dership faces self-annihilation.

She has just completed a tour 
of Europe where she talked with 
countless refugees. She said three 
recent events point up the weake
ning of communism: the death of 
Stalin; the subsequent power 
struggle temporarily climaxed by 
Beria’s purge; and unrest and re
volutions behind the Iron Curtain.
—N.a.F.

Iron Curtain Satire
False Alarm: The hour <rf the 

midnight police visits. The Soviet 
apartment house was fast asleep. 
The janitor began rapping heavi
ly on every apartment door. 
“Don’t be frightened, Comrades,” 
he shouted loudly as he knocked. 
“It’s only a fire.”

— Ko čia dabar, pradėjai... Sa
kau gi — grįšim, visko turėsim...

A.2.
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1953 m. spalio 7 d. MŪSŲ PASTOGE aJAUNIMOSTOVYKLOS
Nepaprastai greitas mūsų jauni

mo nutautėjimas verčia susirūpinti 
ne tik tėvus, bet ir visą visuome
nę, kuriai rūpi mūsų tautos reika-; 
lai. Kad mūsų jaunimas eina ne į 
tuo keliu, kurio mes norėtumėm, 
jau rodo tūkstančiai pavyzdžių. 
Tėvai darosi bejėgiai atsispirti 
prieš mokyklos ir susidariusios ap
linkos įtaką. Jeigu mes nesugebė- j 
sime išauginti tokios būsimosios 
kartos, kuriai būtų miela jos gim
toji kalba ir tėvų žemė, tai visos 
kitos mūsų pastangos bus bever-, 
tės ir bereikšmės.

J. Pelenauskas.

Milžiniška šnipų organizacija su ( 
savo centru Glen Cove, LI (Sovie
tų delegacijos būstinė) perėjo į S. 
Aleksandrovo rankas.

Aleksandrovas turėjo daugybę 
agentų Amerikoje. Jis siuntė vis ( mavimui atominių ginklų gamybos 
naujus šnipus į Kanados Zarubino 
tinklą, kurį gerokai apretino savo 
prisipažinimu draugas Guzenko.

Vieną dieną R.C. Folmanas, vie
nas JAV atominės komisijos narių, 
išstudijavęs rusų ir lenkų delega
tų kalbas, pasakytas UNO atomi
nės energijos diskusijose, paskelbė 

nivvs ihuoi/ paavaiigvo uua ucvci*; .
tės ir bereikšmės. I eliarmuoJantĮ pranešu: Sovietų

Kol dar laikas, skubėkime „j. i ir lenkų pranešima, yra kilę is pa-
s • • * JS... .. I«i T A V* /iAon^inTlrlI

bėgti susidariusiai padėčiai už 
akių. 'Eikime organizuotai į pagal
bą tėvams, o jų vaikams duokime 
progos išmokti to, ko jiems kaip ’ 
lietuviams tikrai Stinga. Duokime I 
progos jaunimui susipažinti ir su
sidraugauti.

Siūlyčiau pasinaudoti puikiu Au
stralijos klimatu ir suruošti dide-I 
lę vasaros jaunimo stovyklą. Tokia 
stovykla turėtų veikti per visą va
saros atostogų laiką. Stovykla tu- ( 
retų būti padalinta į dvi dalis, es
ančias netoli viena kitos — ber
niukams ir mergaitėms. Stovykla
vimo laikas turėtų būti nuo 3 iki 
4 savaičių. Vieniems baigus stovy
klavimą, juos pakeistų kiti.

Stovyklą turėtų tvarkyti prity
rę pedagogai, pagal grynai lietu
višką programą ir pavyzdingą 
drausmę. Tėvai, siųsdami į tokią 
stovyklą savo vaikus, turėtų būti 
pasiruošę padengti visas susida-, 
rančias išlaidas, kaip antai, mai
sto, mokytojams atlyginimo ir k. 
Išlaidos vienam stovyklautojui ne
būtų labai didelės, jei stovykloje 
vienu metu būtų apie 50 ar 100 
asmenų.

Tokiai stovyklai suruošti siū
lyčiau pasikviesti į talką prityru
sius stovyklautojus. Jie prie tokio 
darbo mielai prsidėtų.

Tai nebūtų sunku suorganzuo- 
ti ir tokios stovyklos pasisekimas 
būtų užtikrintas. O džiaugsmo jau
nimui ir naudos tėvynei būtų tik- j 
rai daug. Reikia tik veikti.

M. Gailiūnas.

GYVENDAMAS BE MŪSŲ 
PASTOGĖS GYVENI PO ATVI
RU DANGUM.

LIETUVIU KALBOS PALYGINIMAI
Mūsų liaudinėje arba gyvojoje 

kalboje gausu tokių posakių, ku
riuose išreiškiamas tam tikras dv
iejų dalykų sulyginimas. Pvz., saki
ny “kietas kaip titnagas” yra ly
ginamos dvi kietumo rūšys, būt
ent: žmogaus kietumas (atseit šy
kštumas) su titnago kietumu. Pas
tarasis palyginimas dažniausiai 
vartojamas apibūdinti tokiam žmo
gui, iš kurio labai sunku ką nors 
išgauti. Palyginimai liaudies kal
boje sukuriami tada, kai tarp dvie
jų dalykų pastebimas tam tikras 
panašumas. Tokiu būdu sukurti 
palyginimai kalboje pasilieka kaip 
savotiška jos puošmena ir yra pla
čiai kaimo žmonių vartojami įvai
riose gyvenimo srityse, ypač kai 
norima pabrėžti kokią nors ryškią 
asmens savybę. Pastebėtina, kad 
naujoji lietuvių karta, augusi mie
stuose ar svetur, beveik Jau nebe
žino šitų .gražių gyvosios kalbos 
palyginimų. Taip pat nedaug jų 
bežino ir mūsų inteligentija, nes Ji 
labai nutolusi nuo kaimo ir varto
ja negyvą, nusususią, be jokių iš
puošimų kalbą.

Palyginimų gali būti labai įvai
rių, žiūrint, kas su kuo lyginama. 
Aš čia mėginsiu juos suskirstyti 
į tam tikras grupes arba rūšis.

Pirmajai rūšiai priskirtini visi 
tie, kuriuose koks nors žmogous 
veiksmas lyginamas su kokio nors 
gyvo padaro veiksmu, pagal tar
pusavinį tų veiksmų panašumą. 
Pvz.: Žmogaus žiūrėjimas čia lygi
namas su katino žiūrėjimu į la
šinius. Vadinasi: lyginami du veik
sniai (du panašūs žiūrėjimai).

šiuose palyginimuose be žmo
gaus figūruoja naminiai gyvuliai: 
arklys, kiaulė, šuo, katinas, ožka, 
avinas, asilas ir k.; laukiniai gy
vuliai: stirna, vilkas, barsukas, 
meška, lapė, šeškas ir k.; nami
niai paukščiai: višta, gaidys, žą
sis antis, kalakutas, irk.; lauki
niai paukščiai: žvirblis, pelėda, 
karvelis, gegužė, varna, vanagas, 
lakštingala ir k. Pasitaiko, kad

čių slapčiausių JAV dokumentų". 
Jis konstatavo, kad klausimai bu
vo paremti tokiomis informacijo
mis, prie kurių galėjo prieiti tik 
labai mažas JAV valdininkų skai
čius. Tačiau tai buvo per vėlu. Pa
grindinių Aleksandrovo šnipų pa
gauti niekuomet nepavyko, o tokie 
kaip Kanadoje sulaikytieji išdavi
kai Guzenko ir britų mokslininkas 
A.N. May, buvo mažos žuvelės so
vietų špionažo tinkle.

Tuo būdu sovietų šnipų ir vokie
čių fizikų pagalba pirmoji Sovie
tų Rusijos atominė bomba buvo 
baigta dar prieš Stalino nustatytą “atominis balastas Rusijoje bando- 
terminą — 1947 m. liepos 15 d.

Laboratorinis laikotarpis Sovietų 
Rusijoje truko lygiai du metu ir 
tikrasis, moksliškas, produkcijai 
paruoštos bombos išbandymas bu
vo atliktas 1949 m. liepos mėnesį. 
Apie šį bandymą Vakarus infor
mavo JAV prezidentas H.S. Tru- 
manas 1949 m. rugsėjo 23 d.

Atominių bombų sovietuose iš
bandymas vyko pagal tokią chro
nologinę tvarką: pirmoji — 1949 
m. liepos 12 d., antroji — 1951 m. 
spalio 3 d., trečioji — 1953 m. rug
pjūčio 12 d. (vandenilio bomba) 
ir ketvirtoji — 1953 m. rugpjūčio 
23 d. (uranijaus su nauju degtu- 
vo principu).

3. MALENKOVO 
TAIKOS OFENZYVA

Kaip matome iš ankstyvesniųjų 
straipsnių, rusai atominių ginklų 
gamyboje yra atsilikę nuo ameri-
kičių lygiai ketveriais metais. Ta
čiau pastaruoju metu patirta, kad 
šių metų rugpjūčio 12 d. rusai iš- ' 
sprogdino vandenilio bombą. Tai

žmogaus veiksmas retkarčiais ly
ginamas net su roplių ir šliužų 
veiksmais (varlė, gyvatė).

Pažymėtina, kad šios rūšies pa
lyginimai dažniausia išreiškia nei
giamąsias žmogaus savybes. Ne
daug terandame palyginimų, tu
rinčių teigiamą prasmę. Pvz.: 
Nardo kaip žuvis po vandenį, štai, 
eilė palyginimų, turinčių daugiau 
ar mažiau neigiamą prasmę. — 
Miega kaip paršas. Prie darbo kaip 
gaidys, prie valgio kaip arklys. 
Šiaušias kaip katinas prieš šunį. 
Nebūk toks, kaip kur žemę knisa. 
Susišneka it kiaulė su žąsinu. 
Žiūri kaip žvirblis pro tvorą. Už 
akių loja kaip šuo. Vaikšto kaip 
katinas, musmirių priėdęs. Kvak
si kaip perekšlė višta. Tupi kaip 
višta ant kiaušinių. Bliauna kaip 
avinas. Miega kaip šeškas, šnypš
čia kaip gyvatė. Dvokia kaip šeš
kas. Mekena kaip ožka. Kvarksi 
kaip varna. Vaikšto krypuodamas 
kaip karvelis. įgėlė kaip gyvatė. 
Spokso kaip apuokas (pelėda). Pu
čias kaip varlė prieš jautį.

Antrajai palyginimų rūšiai pri
skirtini visi tie, kuriuose žmogaus 
veiksmas lyginamas su daikto vei
ksmu. Pvz.: Sukas kaip vijurkas. 
Vadinasi, tas ar kitas žmogus su
kasi taip, kaip sukasi vijurkas. 
Palyginimas vartojamas apibūdin
ti labai vikriam žmogui, ypač dar
be. štai, dar keli šios rūšies paly
ginimų pavyzdžiai: Dreba kaip 
epušies lapas. Plaukioja (gyvena) 
kaip inkstas taukuose. Dreba kaip 
šunio kinka. Lekia kaip žaibas. 
Pražilo kaip obelis. Eina kaip vė
jas. Maišosi kaip menturis košėje. 
Tyli kaip žemė. Gyvena kaip kir
vis su akmeniu.

Trečiajai grupei priskirtini tie 
palyginimai, kuriuose vieno žmo
gaus veiksmas lyginamas su kito 
žmogaus veiksmu: Bamba kaip 
ubagas, kruopas pabėręs. Skubi
nasi kaip vokietis į dangų. Degio
ja kaip zakristijonas žvakes. Triau-

ATO1II\I<S
rodo, kad rusai sparčiai žengia ’ 
pirmyn. Tas pats JAV admirolas 
Ellis H. Zaharias tvirtina, kad 

j 1956 metų rudenį Sovietų Sąjunga 
jau galės grasinti amerikiečių pir-

srityje.
O JAV vis laukia ir laukia. Tai 

ko?
Atsakymą bando pateikti Hear- 

sto spaudos koncernas, kuris pa
gal amerikiečių įsitikinimą yra 
vienintelis žurnalistų kolektyvas, 
turjs daugiausiai informacijų iš 
Kongreso bei Pentagono vadų sl
aptųjų posėdžių.

Kodėl 1949 m. liepos mėn. pir
muosius sovietų pasisekusius ato
minės bombos bandymus Sovietų 
Sąjungoje pagarsino pasauliui JA- 
V prezidentas, bet ne sovietų vy
riausybė, — tai ilgą laiką buvo 
paslaptis, nemažesnė už pačią ato
minę bombą.

Sovietų Sąjunga atsisakė tokio 
propagandinio laimėjimo vien dėl 
to, kad tylėjimas tarnauja jų tik
slui. Malenkovas savo kalboje po
litinio Biuro narių suvažiavime ir
gi labai nedaug teužsiminė apie 
vaudenilio bombą. Sovietų žodžiais 

mas uoloms sprogdinti tiesiant 
naujus geležinkelius”. Jie dar ir 
šiandien neatsisako nuo taip vadi
namo Gromyko plano, kuriuo sie
kiama susitarimo dėl tarptautinės 
atominių ginklų kontrolės. Sovie
tams sveikiau suformuoti apie ne
samus JAV “baisiuosius ginklus”, 
kaip antai, bakteriologinius (pri
siminkime netolimus Korėjos įvy
kius) mirties spindulius, skraidan
čias lėkštes ir t.t. Kaip sovietai 
teigia, visa tai esą “kapitalistinės 
priemonės žmonijos rasei sunai
kinti”.

Kai 1948 m. lapkričio 12 d. ru
sai pakeitė maršalą A. Vasilevs- 
kj, skirdami i generalinio stabo 
viršininko postą gen. pik. S. šte- 
menką, amerikiečiams liko aišku, 
kad rusai greitai ofenzyvai nesi
ruošia. Maršalas Vasilevskis buvo 
laikomas vienu iš tų, kurie nesky
rė pagrindinės rekšmės atomin
iams ginklams. Raudonajai armi
jai buvo reikalinga nauja galva 
su judriu protu, sugebančiu visą 
rusų karinę galvoseną suderinti 
su naujų galimybių staigmenomis, 

skina kaip žydas macus. Džiaugia
si kaip geležėlę radęs. Sėdi kaip 
pabučiuota/s/. Stovi kaip mietą 
(baslį) prarijęs. Nenusėdi kaip įge
ltas (įgnybtas). Rėkia kaip sker
džiamas. Puošiasi kaip į vestuves 
važiuodamas. Džiaugiasi it žirgą 
dovanotas. Blaškosi it dantį gelia
mas. Valgo lyg nenorėdamas. De
rasi kaip žydas.

Ketvirtajai grupei skirtini tie 
palyginimai, kuriuose išorinė žmo
gaus savybė lyginama su išorine 
žmogaus, gyvulio ar daikto savy
be. Pavyzdžiai: Storas kaip klebo
nas. Pasirėdęs kaip amerikonas. 
Greitas kaip zuikis. Susivėlęs kaip 
barsukas, išlindęs iš urvo. Susi
rietęs kaip šuo ant girnų. Stiprus 
kaip arklys (jautis). Apžėlęs kaip 
kelmas. Vikrus kaip apatinė gir
nų pusė. Išbalęs kaip drobė. Pli
kas kaip stuobrys. Išbalęs kaip nu
mirėlis. Tiesus kaip nendrė. Su
džiūvęs kaip šakalys. Vienas kaip 
pirštas. Didelis kaip žardas.

Penktajai rūšiai priskirtini tie 
palyginimai, kuriuose išvidinė žmo
gaus savybė lyginama su išvidine 
ar išorine gyvo padaro savybe. 
Pvz.: Kvaila kaip varna. Gudrus 
kaip lapė. Kvailas kaip avinas (a- 
silas). Užsispyręs kaip ožys. Pasi
pūtęs kaip kalakutas.

Šeštajai grupei skirtini palygi
nimai, kuriuose koks nors žmogaus 
veiksmas ar savybė lyginami su 
kokiu nors velnio veiksmu ar sa
vybe. Pvz.: Bijo kaip velnias kry
žiaus (rožančiaus, švęsto vandens). 
Susiraukė kaip velnias prieš žaibą. 
Stovi kaip velnias ropėse. Susirau
kęs kaip velnias prieš vienuolę. 
Juodas (raudonas) kaip velnias.

Septintajai grupei priskirtini tie 
palyginimai, kuriuose žmogus ly
ginamas su daiktu. Pvz.: Vyras 
kaip ąžuolas. Merga kaip rožė (le
lija).

Aštuntąją grupę sudaro tie pa
lyginimai, kuriuose daiktas lygi
namas su daiktu. Pvz.; Ledas kaip pragare radinys. Drąsa kaip meš-

Į o kadangi atominė ofenzyva tuo 
metu turėjo būti JAV rankose, Ru
sijai pirmučiausiai reikėjo pertvar
kyti savo gynybos planus ir paruo
šti atominei ofenzyvai armiją.

Taip galvojo Politbiuras ir tokią 
nuomoną palaikė gen. pik. S. Šte- 
menka. JAV gi iš savo praktikos 
žinojo, kiek toksai persitvarky
mas galėjo užtrukti.

Hearsto žurnalistas, komentuo
damas Sovietų Rusijos generali
nio štabo viršininkų pasikeitimą, 
cituoja šiuos admirolo Williamo 
T. Halsey žodžius:

“Kai man, vienam Pacifiko ko
vų dalyviui, daugelio sausumos ge
nerolų klausiamam teko atsakyti 
tai, kad jeigu 1948 m. JAV nepra
dėjo ofenzyvos vien tik manyda
mos ir tikėdamos Sovietų Rusijos 
taikingumo pažadais, o be to JAV 
manė, kad mestos atominės bom
bos į Sovietų Rusijos centrus bus 
tik nekaltos masinės rusų tautos 
žudymas, — aš mačiau, kaip dau
gelis generolų šypsojosi. Tiesa, iš
skyrus keletą atominių bombelių, 
kurių gamyba 1948 m. buvo labai 
silpna, mes nieko daugiau neturė
jome. Tiek laivyno, tiek orinių 
bei žemės pajėgų padėtis dar vis 
rodė demobilizacijos reiškinius ir 
netvarką. Mes negalėjome pradėti 
ofenzyvos ir buvome laimingi, kad 
nereikėjo gintis”.

Kaip Pentagonas, taip ir Krem
lius, supranta, kad būsimasis ka
ras bus bekompromisinis ir kad 
jį laimės toji pusė, kuri bus pasi
ruošusi ne tik staigiam puolimui, 
bet ir planingam gynimui. Naujų 
ginklų veikimas priešo žemėje bū
simame kare visai mažai priklau
sys nuo teritorinių pasikeitimų. 
Veikimas priklausys nuo priemo
nių spindulio, kuriomis jie bus 
siunčiami į taikinius, nuo priemo
nių pranašumo ir nuo naikinamo
sios ginklų galios.

Paskutiniuoju laiku tiek Penta
gonas, tiek Kremlius stengiasi pa
ruosti naujų gynimosi planų apy
braižas. Taktiniam puolimui ir gy- 
nimuisi suderinti reikalinga sup
rojektuoti tinkamus ginklus.

Rusams svarbiausias uždavinys 
yra sustiprinti aviaciją, kad galė
tų atomines bombas nugabenti į 
tolimiausius taikinius. Viena tokia 

stiklas. Nosis kaip kablys (agur
kas). Kaklas kaip gervės. Kojos 
kaip gandro. Duona kaip vaškas 
(pyragas), žemė kaip ikras. Ru
giai kaip karklai. Grūdai kaip gr
aužas. Kelias kaip stalas (delnas).

Devintajai grupei skirtini tie 
palyginimai, kuriuose vieno daik
to savybė lyginama su kito daikto 
panašia savybe. Pvz.: Žalias kaip 
rūta. Baltas kaip varškė (snie
gas). Sunkus kaip švinas. Leng
vas kaip pūkas. Juodas kaip degu
tas. Smailas kaip akėtvirbalis, 
šaltas kaip ledas. Kartus kaip 
smala.

Dešimtajai palyginimų rūšiai ga
lima skirti visus tuos, kurie neįtil- 
po į augščiau išvardytas grupes. 
Pvz.: Tinka kaip šuniui balnas 
(penkta koja). Pritiko kaip šuniui 
botagas. Pataikė kaip pirštu į akį 
(dangų). Pasitaikė kaip aklai vi
štai grūdas. Auga kaip ant mielių. 
Sėdi kaip ant žarijų. Jis man kaip 
krislas aky. Pavargau kaip tėvą 
mušdamas. Nusiminęs kaip žemę 
pardavęs. Pasipūtęs kaip devynių 
pilių g(ubernato|rius/ Lekia kaip 
padūkęs (pašėlęs). Daug kaip jū
roje vandenio. Girgžda kaip kluo
no durys. Brangu kaip vaistinėje. 
Vyras kaip nulietas. Vyras kaip 
milžinas. Brangina kaip šventeny
bę. Tylu kaip kapuose. Tvarka 
kaip bažnyčioje. Trenkė kaip devy
ni perkūnai. Alkanas kaip vilkas. 
Prie šios grupės dar būtų galima 
priskirti ir tokius posakius kaip: 
Tiek paritus, kiek pastačius. Su
lig Jurgio ir kepurė. Sulig mergos 
ir vainikas.

Kaip iš duotų pavyzdžių maty
ti, daugelis palyginimų pasižymi 
nepaprastu vaizdingumu ir kartais 
net ironija. Pvz.: Vikrus kaip apa
tinė girnų pusė. Gyvena kaip kir
vis su akmeniu.

Taip pat mūsų kalboje pasitai
ko ir tokių palyginimų, kurie yra 
surimuoti, štai, keli tokių palygi
nimų pavyzdžiai: Plikas kaip til
vikas. Saldus kaip medus. Durnas 
kaip avino gurnas. Jo žadinys kaip 

būti ga- 
“Prineš- 
su savi- 
kroviniu 
su 1142 
j tikslą, 
konkre-

elektroninių

mašina labai slaptai yra gamina
ma Kucbaso lėktuvų fabrike, neto
li Novosibirsko, tai yra keturių 
motorų sprausminis bombonešis 
PE-16-X. Jo keturi motorai gali, 
apie 5000 kilogramų bombų krovi
nį, su pilnais tankais, nugabenti 
apie 5000-5500 kilometrų. Antroji 
mašina, kuri laikomą rusų pasidi
džiavimu, yra IL-24-X. Tai mažy
tis lėktuvas, skrendąs garso grei
čiu, reikalui esant galįs 
benamas ir kito lėktuvo, 
tas” prie taikinio, kartu 
žudžiu pilotu ir atominiu 
tasai lėktuvėlis startuoja 
km. per valandą greičiu

Amerikiečiai šiandien 
čiai negali pasakyti, kokį įspūdį 
sudarytų keliolika atominių bom
bų, sprogusių Amerikos didmies
čiuose. Tačiau aišku yra tai, kad 
Amerikos gyventojai būtų labai 
jautrūs rusų bombonešių puolimu, 
šis jautrumas būtų materialinio 
ir psichologinio pobūdžio. Ameri
ka žino, kad sočiai gyveną žmonės 
lengvai pasiduoda panikai, ką ry
škiai parodė savo laiku ir vieno 
radijo siųstuvo staigiai pradėtas 
transliuoti pranešimas “Invazija 
iš Marso”.

Kad Jungtinėse Amerikos Val
stybėse būtų sutrukdytas “atomi
nis Pearl-Harbouras”, Pentagono 
smegenys dar ilgai turi dirbti. 
Pastebima, kad JAV gynyba yra 
koncentruojama į 
sviedinių, iš tolo valdomų lėktu
vų ir radaru valdomų priešlėktuvi
nių pabūklų gamybą.

Nenuostabu todėl, kad vienur ar
ba kitur kritusi žarija vis dar ne
įdega viską naikinančios karo lie
psnos. Laikina taika yra priimti
na abiem partneriams. Jeigu Ma
lenkovas labiau pabrėžia norą ben
dradarbiauti su Vakarais, tai yra 
vien dėl to, kad, pasikeitus Sovie
tų Sąjungos galvai, tenka ilgai 
užtrukti su “valymais”. Tie “va
lymai” paliečia valdžios pareigū
nus, karo vadus, politikus ir mo
kslininkus.

Savaime suprantama, kad per 
tokį valymą nukenčia ir užvesta 
atominių lenktynių mašina, o dėl 
to yra rimto pagrindo lenktynes 
pralaimėti.

kos, jėga kaip ožkos. Juodas kaip 
puodas. Motinos dūžis kaip svies
to gniūžis.

Aš čia išvardinau tik dalį paly
ginimų, kuriais mirgėte mirga mū
sų kaimo žmonių kalba.

J. Tininis

ANTIKOM. AKTAS 
URUGVAJUJE

Rugsėjo 5 d. Montevideo atene- 
ume, Urugvajuje, įvyko didelis- 
antikomunistinis aktas, kuriame 
dalyvavo Lietuvos, Latvijos, Armė
nijos, Kroatijos, Kinijos, Vengri
jos, Lenkijos, Ukrainos ir Urugva
jaus kalbėtojai ir buvo atstovauja- 
inoS'šių valstybių vėliavos.

Aktą organizavo žinomas anti
komunistinis veikėjas P.J. Marti
nez Bersetche, didelis lietuvių bi
čiulis, Demokratinės Kult. Lietu
vių — Urugvajiečių Alijansos pir
mininkas ir vienas Antitotali- 
tarinio Sąjūdžio valdybos veikliau
sių narių. įspūdį padidino urug
vajiečių choras, deklamacijos, tau
tiniais drabužiais įvairių šalių vė
liavų asistentai ir jų kalbėtojai. 
Lietuvių vardu žodį taręs Alb. 
Gumbaragis pažymėjo, kad Lietu
va kraujuoja, bet nemiršta; jos 
didvyriški sūnūs kovoja prieš pa
vergėjus tiek tėvynėje, tiek visa
me pasaulyje. “Ir šiame Laisvės 
Rūme jie kelia protesto bei pas
merkimo balsą prieš kriminalinį 
tautų prispaudėją”.

Ypatingai turiningą, gražios 
formos ir ugningą paskaitą apie 
kovą su imperialistiniu komunizmu 
skaitė prof. Albertas Rusconi. Pa
sak jį su sovietinio režimo sistema 
ir imperializmu kovojant neužten
ka tik šaunių kalbų, efektingos 
retorikos, taikos pamokslų: rei
kia energingesnės ir reikšminges
nės akcijos. Paskaitininkas, apž
velgęs bolševizmo baisybes prak
tikoje ir jo penktakolonistų rausi- 
mąsi po laisvųjų tautų pamatais, 
tarp kitų kovos priemonių pasiū
lė už įstatymo ribų paskelbti ko
munistų partiją.

Akto organizatorius pasiūlė re-

Indonesian Warning!
(From a radio talk by Mr. T.C. 

MeGillkk)
.... Not only have the Commun

ists been allocated two portfolios 
in the Indonesian Cabinet, but they 
made their participation in the 
Ministry conditional upon receiv
ing two key posts, namely, Minist
er for Defence and Minister Tor 
Justice.

The radical nature of the Indon
esian Government is revealed in 
a recent press report ((“Daily 
Mirror”, 8/9/’53) which stated 
that the Minister for Communicat
ions and the Minister for Public 
Welfare were to be removed from 
their Cabinet posts by the Muslim 
Party because they were “too mo
derate”.

The economic and political at
mosphere in Indonesia and the 
composition of the present gover
nment have all the characteris
tics of a rapidly maturing revol
utionary situation, and the indica
tions are that a Communist coup 
d’etat is imminent.

I am sorry, but on the basis 
of all the facts, I can offer little 
hope of the Indonesians escaping 
the horror and tyranny of Red 
rule.

The predicament of Indonesia is 
a perfect illustration of the folly 
of a policy of neutrality and ap
peasement. For the Western pow
ers, the strategic implications of 
a Communist-controlled Indonesia 
are serious. For Australia and 
Australians the prospect is alarm
ing.

All things considered, and with 
due regard to the Communist ar
med strength in Communist Chi
na, the menace to Australia is 
even more dangerous and ter
rifying than the former Japanese 
threat.

The recent discovery or uran
ium in the undefended and vulner
able extreme north of Australia 
adds considerably to the risk of 
invasion.

The defence of our -country be
comes an immediate and No. 1 
priority.
.... Anyone who in any way ob
structs the defence of Australia 
must be branded a traitor and 
dealt with as such. — Crusade for 
Freedom.

Some German Prisoners 
Repatriated

More than 1,500 German prison
ers held in Russia since World 
War II have been repatriated this 
week, West German officials have 
announced.

The prisoners, including 18 wo
men and eight children, were re
leased in two groups and are now 
enroute to their homes in Germa
ny. Most of the returnees are 
bound for West Germany, officials 
said.

The returning prisoners said 
there had been “noticeable impro
vement” in their treatment fdl- 
oving the death of Stalin last r 
March. However, they added, con
ditions worsened again following 
the East German anti-communist, 
demonstrations of June 17.

According to reports from West 
Berlin, the Russian will release 
a total of 12,750 prisoners, retain
ing 800 Germans said to be war 
criminals. The Russins claim that 
these are all the Germans they 
hold.

West German authorities, on 'the 
other hand, say that Russia still 
holds at least 100000 German pri
soners of war in slave labor camps 
throughout the Soviet Union. This 
claim was supported by document
ation before the Committee on 
Prisoners of War of the United 
Nations. — Na.F.

RED AIMS
Dr. Marek Korowicz, who aban

doned his post as a member of 
Poland’s United Nations delega
tion, to seek asylum in the Unit
ed States, said that Soviet stra
tegy was based on the progres
sive destruction of the cultural, 
economic and political foundations 
of the free world, rather that on 
a shooting war (S.M;H; 26-9-53);

He said the Poles had not been 
able to detect any drastic and 
fundamental changes in the Sov
iet design for world domination 
since the death of Stalin. These 
statements by Dr. Korovicz con
firm what the People’s Union has 
been stressing.

Pleas of governments that they 
lack power to deal with subver
sive elements in peace time are un
acceptable. There is no peace, and 
there can be no peace, so long as 
Communism exists. The evil for
ces of Worlds Revolution are on 
the march.

We are confronted with a war 
situation! To wait for another 
Pearl Harbour would be suicidiil 
— the time to act is now! — Cru
sade for Freedom.

zoliuciją, kuria prašoma Urugva
jaus delegatus prie Jungt Tautų 
vs orais progomis remti Sovietų pafi 
vergtų tautų išlaisvinimo kovų ir 
kelti joms daromas skriaudas. Pa* 
siūlymui gausi publika vieningai 
pritarė. Iš diplomatų akte dalyvavo 
Lietuvos min. Dr. K. Graužinis 
su pasiuntinybės personalu. — E.
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BSTOGĖ
Netekome Viktoro 

Olšausko
Rugsėjo 26 dieną Sydnėjaus lie

tuviai neteko pavyzdingo tautie
čio Viktoro Olšausko. Mirtis jį ap
lankė visiškai netikėtai šeštadie
nio rytą, palikdama žmonai ir stu
dentui sūnui skaudžią širdgėlą.

Velionis Viktoras Olšauskas gi
mė 1901 metų spalio 12 dieną 
Kauno mieste. Pirmojo Pasaulinio 
karo metą išgyveno Rusijoje. Be- 
sikuriant Nepriklausomai Lietuvai, 
1918 m. velionis grįžo į savo kraš
tą ir pradėjo dirbti Geležinkelių 
Valdyboje telegrafisto darbą. 1921 
m. įstojo į Karo Mokyklą, kurią 
dėl nepalankių aplinkybių turėjo 
apleisti. Vėl grįžo į Geležinkelių 
Valdybą, kur iki 1924 m. dirbo 
raštvedžio darbą. 1925 m. buvo 
perkeltas techniko laipsniu į Til
tų Referentūrą. Šiose pareigose 
buvo iki 1939 m., kai buvo perkel
tas į atgautą Vilnių Geležinkelių 
Valdybon. čia iki 1941 m. dirbcJ 
referento darbą. Tais pat metais 
buvo paskirtas geležinkelių ins
pektorium ir dirbo šį darbą iki 
1944 metų, kai naujai bolševikų 
okupacijai besiartinant apleido 
Lietuvą.

Karui pasibaigus, velionis gyve
no Eichstaetto išvietintų asmenų 
stovykloj. 1948 m. birželio 30 d. 
atvyko į Australiją. Iš Bonegillos 
stovyklos buvo paskirtas darbui 
į Sydnėjų, kur ir išgyveno penkis 
metus. Kruopščiu savo darbu ve
lionis aprūpino savo šeimą nuosa
vu namu ir. sudarė sąlygas sūnui 
Alfonsui studijuoti, Sydnėjaus uni
versitete technikos mokslus. Pavy
zdingai rūpindamasis savo šeima, 
velionis nepamiršo ir bendruome
ninių pareigų, nekartą aktingai 
dirbdamas kontrolės komisijos ar 
valdybos nario darbą ir uoliai da
lyvaudamas susirinkimuose, kur 
su dideliu rūpestingumu prisidė
davo prie kiekvieno didesnio rei
kalo svarstymo.

Liūdna ir skaudu, kad, antroje 
tremtyje netekusiam gimtojo kra
što ir kovoje už laisvo žmogaus 
teises nublokštam tolimiausian 
pasaulio kraštan, Viktorui Olšau
skui nebebuvo lemta pamatyti ana
pus vandenynų laisvos Lietuvos.

Velionis buvo palaidotas rugsė
jo 27 d. Rookwood kapinėse. Gedu
lingose pamaldose Camperdowne 
ir laidojimo apeigose dalyvavo 
apie 30 tautiečių. Laidojimo apei
gas atliko ir paguodos žodį prie 
kapo pasakė Sydnėjaus lietuvių 
kapelionas kun. P. Butkus. A.L. 
B-nės vardu atsisveikinimo žodį 
tarė Kr. Valdybos pirm. J. Vaičai
tis.

Su širdgėla pranešame, 
kad š.m. rugsėjo 26 d. 8,30 
vai. ryto staigiai mirė mū
sų mylimas vyras ir tėvas 
VIKTORAS OLŠAUSKAS, 
gyv. 94 Louis Street, Merry- 
landš, N.S.W. Palaidotas ru
gsėjo 28 d. Rookwoodo kapi
nyne.

Nuliūdę
žetoną, sūn?«j, svainė ir 

svainis.

Gilaus liūdesio valandą
Colegą

ALFONSĄ OLŠAUSKĄ
nuoširdžiai užjaučia
A.L. Stud. S-.70S Sydnėjaus

Skyrius.

Padėka
Visiems tautiečiams, parėmu- 

siems mus skaudžią valandą ir pa- 
lydėjusiems mūsų brangų vyrą ir 
tėvą,

A.a. VIKTORĄ OLŠAUSKĄ, 
jo paskutinėje kelionėje, nuošird
žiai dėkojame. Ypatingai dėkoja
me kun, P. Butkui ir J. Vaičaičiui 
už jų pagalbą, užtarimą ir gilią 
užuojautą.

žmona, sūnus, svai?iė ir svainis

PRIĖMĖ PIRMĄ KOMUNIJĄ
Sydnėjus. — Rugsėjo 

20 d. per lietuvių pamaldas Cam
perdowne šie lietuviai vaikučiai 
priėmė pirmąją Šv. Komuniją: 
Danguolė Ridikaitė, Irena Pauliu- 
konytė, Renata šapronaitė, Algis 
Cininas, Helmutas Bakaitis, Genu
tė Dambrauskaitė, Judita Kolokau- 
skaitė, Pranas Palaitis, Dalia Gry
baitė, Juozapas Grybas, Danutė 
Kedytė, Tadas Pikturna, Vytautas 
ir Kestutis Skirkai. Pažymėtina, 
kad kai kurie iš jų, nors ir buvo 
ruošiami australų mokykloj, sa
vo žinias papildė pasiruošdami ir 
lietuviškai šiai sakramentų prak
tikai. Ruošiami buvo trijose grupė
se: Cabramattoj — Cininų namuo
se, Bankstowne — šeštadienio lie
tuviškoj mokykloj ir Dambrauskų 
namuose ir prie bažnyčios — 
Camperdowne. Sujaudintom šir
dim ir džiaugsmingais veidais,se
kė šias gražias apeigas visi tau
tiečiai, o ypač vaikučių tėveliai 
ir reiškė ypatingą padėką savo ka
pelionui už parodytą vaikučiams 
dėmesį ir vargą ruošiant juos šiai 
pirmai Sakramentų praktikai. —

k.p.

AUSTRALIJOS LIETUVIO 
SUKAKTIS

Adelaide. — Rugsėjo 
19 d. Australijos Lietuvis, išleis
damas savo 19 (130) numerį, at
žymėjo 5 metų gyvavimo sukaktį. 
Mūsų Pastogės Redakcija linki Au
stralijos Lietuviui ta proga viso
keriopos laikraštinės sėkmės. — jž.

STUDENTAI VEIKIA
Melbournas. — Aus

tralijos Lietuvių Studentų Sąjun
gos vietos Skyrius, šįmet padidė
jęs narių skaičiumi, jau nuo uni
versitetinių metų pradžios ener- 
gngai veikia. Rugpjūčio 28 d. buvo 
surengtas balius, kuris Skyriui da
vė £90 pelno, kas bus sunaudota 
studentų šalpai. Rugsėjo 13 d. Sky
riaus nariai buvo pakviesti inž. 
arch. V. Žemkalnio. Vaišingų šei
mininkų p.p. Žemkalnių ir Kara
zijų globojami, Skyriaus nariai iki 
vėlyvo vakaro svečiavosi. Arch. 
Žemkalnis trumpai ir nuosekliai 
papasakojo apie Vilniaus katedros 
kriptas ir istorinį architektą Stuo- 
ką-Gucevičių. Skyriaus nariai liko 
labai dėkingi šeimininkams už ma
loniai praleistas valandas.

Dabartinę Skyriaus Valdybą su
daro šie studentai: V. Tamošaitis, 
D. Giedraitytė ir S. Oertelis.

A.

VYSKUPAS TAUTOS DIENOS 
ŠVENTĖJE

Brisbane. — Tautos 
Diena pradėta švęsti pamaldomis, 
kurias atlaikė Tėvas V. Balčiūnas. 
Pamaldose dalyvavo ir puikų pa
mokslą pasakė vyskupas O’Donell. 
Lietuviai skautai į pamaldas at
vyko ir jose dalyvavo su mūsų 
trispalve vėliava. Vakare 6 vai. 
įvyko minėjimo aktas. Pritaikintą 
dienos reikšmei kalbą pasakė Apy
linkės pirmininkas P. Dirkis. Ge
rai pasirodė R. Stankūno vado
vaujamas mišrus choras, o taip pat 
ir neseniai pradėjęs dirbti P. Bud
rio vadovaujamas vyrų choras. 
Dalyvavo ir tautinių šokių grupė. 
Skautų Vietininkija suruošė tau
tinio meno ir skautinės propagan
dos parodą, turėjusią pasisekimo 
ir gerai įvertintą australų. Po mi
nėjimo buvo linksmoji dalis.
— UJ.

PAKRIKŠTYTA
Sydnėjus. — St. Jose

ph’s bažnyčioje Camperdowne pa
krikštyta: rugpjūčio 15 d. Vitas— 
Linas Dambrauskas, sūnus Juozo 
ir Waltraud Dambrauskų. Rugsėjo 
26 d. Marija-Ramunė ir Lilija-An- 
gelė, dukros Regimanto ir Lilijos 
Pažemėnų; ir Vytautas-Gediminas 
-Kazimieras, sūnus Anatolijaus ir 
Marijos Stebulių. — k.p.

NAUDOK

VISOMIS
PROGO

MIS

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.

Adelaide
Sportininkų pagerbimas

Rugsėjo 18 d. per metinį sporto 
klubo Vyčio balių, pasigirdus tri
mito garsams “Lietuviais * esame 
mes gimę“, klubo vicepirmininkas 
J. Jaunutis pakvietė Vyčio sporti
ninkus išsirikiuoti salėje atskiro
mis komandomis: Vyčio futbolo 
komanda, Vyčio krepšininkai, Tau
ro krepšininkai, futbolo rezervas 
ir jauniai. Išsirikiavusius spotinin- 
kus pasveikino klubo pirmininkas 
J. Pyragius ir įteikė sportininkams 
specialius ženklelius. Ženklelius 
įteikiant klubo vicepirmininkas J. 
Jaunutis per garsiakalbį apibūdi
no kiekvieną sportininką. Klubo 
pirmininkas be to įteikė savo asme
nines dovanas A. Kitui ir M. či- 
pliui. Futbolo Sekcijos pirminin
kas S. Liakšas įteikė futbolo me-

Pranešimas
Asmenys, gyvenę Common

wealth Hostels Ltd. patalpose 1952 
m. sausio 27 d. — 1952 m. lapkri
čio 11 d. laikotarpyj, gali įteikti 
pareiškimus dėl permokėtos su
mos atgavimo. Paduodąs pareiš
kimą turi galvoje, kad jam reikė
jo mokėti už kiekvieną šeimos na
rį po £1.15.0 per savaitę. Jei šio 
laikotarpio metu buvo mokėta 
daugiau kaip po £1.15.0 per savai
tę už vieną asmenį, tai atitinka
mai permokėta suma gali būti grą
žinama tokia tvarka:

Suinteresuotas asmuo pasiun
čia minimai įstaigai tokio turinio 
laišką:

COMMONWEALTH HOSTELS 
LTD.,
Box 61,
MILSON’S POINT P.O., N.S.W.

In order to enable me to claim 
any excess payments for board 
and lodging paid to your Compa
ny, will you please kindly supply 
me with an aplication form.

Thanking you in anticipation, 
Yours faithfully,

Parašas
(Dešinėj laiško pusėj viršuj aiš
kiai pažymėti savo vardą, pavardę 
ir tikslų adresą; apačioj po to pa
žymėti datą);

Gavus pagal šį laišką atitin
kamą formą, reikia ją užpildyti ir 
grąžinti pagal tą patį adresą.

Pažymima, kad permokėta suma

cenatų nupirktas dovanas ketu
riems geriausiems futbolo žaidė
jams : A. Kitui — geriausiam įvar
čių mušėjui, A. Sabaliauskui — 
švelniausiam žaidėjui, Betaliui — 
geriausiam' gynėjui ir L. Karsted- 
sui — geležiniam vartininkui. Ben
druomenės Apylinkės vardu pas
veikino Marmukonis; A. Snarsky- 
tei skirtą dovaną, jai nedalyvau
jant, perdavė klubo valdybai, kad 
toji pasiųstų jai į namus. Padėkos 
žodį už dovanas ir sveikinimus pa
sakė sportininkų vardu Vyčio fut
bolo ir krepšinio komandų kapito
nas A. Kitas, čia primintina, kad 
Vyčio balius praėjo su dideliu pa
sisekimu, dėl ko daug pasidarba
vo klubo valdyba.

Vytis — Venta, 42:34
Rugsėjo 24 d. per pusiau baig

mines rungtynes Vytis įveikė jau
ną ir stipriai veikiančią latvių kr
epšinio komandą. Už penkių minu
čių pavėlavimą Vyčio komandai 
buvo priteistos 5 techniškos bau
dos, kurių 4 latviai išnaudojo, o 
tai kiek sunervino mūsų žaidėjus. 
Latviai kurį laiką stipriai vyravo, 
tačiau vėliau mūsiškiai išlygino, 
o per antrą kėlinį Gurskis savo 
ilgais metimais rezultatus pageri
no, gi Jaciunskis su Umevičium 
keliais tiksliais metimais laimėji
mą užtikrino. Krepšinius įmetė: 
Jaciunskis 12, Gurskis 11, Urne- 
vičius 8, Petkūnas 8 ir Kitas 3. 
Geriausiai sužaidė Jaciunskis ir 
Gurskis.

RADIO PROGRAMME 
“FOR NEW 

AUSTRALIANS”
BROADCAST BY THĘ AUSTRA

LIAN BROADCASTING 
COMMISSION.

(B) Easy Lessons 27—52.
“Listen to the Radio And Learn 

English quickly.”

EASY LESSON NUMBER 40. 
SATURDAY, 3RD. OCTOBER, 

1953.
Paul learns many difficult 

things in this lesson. He learns 
the meaning of “Give me a hand”. 
Do you know what John means 
when he says “Will you give me 
a hand”? Listen and you will 
learn too...

JOHN: Where’s the tool box 
Mary? In the garage?

MARY: Yes, John. But there 
are not many tools. Do you think 
you’ll want many screws and 
nails? „ r

JOHN: I don’t know, Mary. I 
must look at the door first. Will 
you give me a hand, Paul?

PAUL: Will I... what?
JOHN: Will you give me a 

hand? No, not your left hand and 
not your right hand. I mean: Will 
you help me?

PAUL: “Will you give me a 
hand” Will you help me? I’ll rem- 
member that. Yes, I’ll give you a 
hand.

PAVYKĘS VAJUS
Melbournas. — Vo

kietijoje likusiems ligoniams, sene
liams ir našlėms ALB Krašto 
V-bos skelbtą vajų Melbourne vy
kdė Soc. Glob. Moterų D-ja. Jis 
baigtas rugsėjo 27 d. ir čia skel
biami jo provizoriniai rezultatai: 
pinigais surinkta apie £270 ir apie 
20 maišų rūbais, šiuo metu vykdo
mas atsiskaitymas su aukų rin
kėjais ir pradėta rūšiuoti bei pa
kuoti surinktieji rūbai. Tiksli šio 
vajaus apyskaita su aukotojų są
rašu bus šiame laikraštyje pas
kelbta vėliau. — Soc. Globos Mo
terų D-ja.

grąžinama tik gyvenusiems Com
monwealth Hostels Ltd. patalpose. 
Tai neliečia asmenų,' gyvenusių 
Immigr. Holding Centre patalpo
se. — jv.

SKAITYKIME “KNYGŲ 
LENTYNĄ"

VLIKas atpigino jo leidžiamo 
bibliografinio biuletenio “Knygų 
Lentynos“ prenumeratą 1953 m., 
kuri Australijoje kaštuoja tik 1 
dol. Pašto perlaidas ir užsakymus 
adresuoti: Lithuanian Bibliogra
phic Service, 602 Harvey Street, 
Danville, Ill., U.S.A.

Ignatavičius Australijos rinktinėj
Rugsėjo 14-19 d.d. Adelaidėje 

vyko Australijos krepšinio pirme
nybės, kurias laimėjo Pietų Aus
tralijos rinktinė, per baigmines 
rungtynes įveikusi Victorijos rin
ktinę — 58:52. Trečioji vieta ati
teko Vakarų Australijai, įveiku
siai N.S.W. rinktinę — 61:52. Au
stralijos valstijų rinktinėse žaidė 
ir du lietuviai: Klimaitis — Va
karų Australijos ir A. Ignatavi
čius — Pietų Australijos rinktinė
se. A. Ignatavičius įtrauktas žai
sti ir Australijos rinktinėj.

Š.m. rugsėjo mėn. 30 d. “Mūsų 
Pastogės“ Nr. 234 “Pykti Nerei
kia“ skyriuje buvo nemaloniai pa
liestas vienas mūsų bendruomenės 
narių, ši žinutė tilpo be leidėjo 
— Krašto Valdybos — žinios ir 
pritarimo. ALB Krašto Valdyba 
labai apgailestauja tą reikalą.

ALB KRAŠTO VALDYBA.

Dėl ligos laikinai pasitrauku
siam iš s.v. “Geležinio Vilko“ Bū
relio vado pareigų, s.v. vyr. skltn. 
BR. ŽALIUI linkime greitai pas
veikti ir pasveikus vėl grįžti į ak
tyvų darbą. Pareigas perėmusiam 
s.v. vyr. skltn.V. NARBUTUI lin
kime visokeriopos sėkmės. — 
Skautai Vyčiai.

E. BARTKEVIČIUS prašomas 
atsiliepti — R. Liniauskas. |

REDAKTORIAUS PRIERAŠAS. 
— Mūsų Pastogės redaktorius šiuo 
reikalu rezervuoja sau kitokią 
nuomonę.
AV-WWWWWWWWWW-

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

JEI NORI ĮSIGYTI ĮKYRŲ 
DRAUGĄ — SKOLINK JAM 
KIEKVIENĄ SAVAITĘ MŪSŲ 
PASTOGĘ.

PRANEŠIMAS
Š.m. lapkričio 28 d. Jungtinė 

Baltijos Taryba puikioje “The 
Grace Auditorium“ salėje, .Broad
way, Sydney, ruošia bendrą lietu
vių, latvių ir estų balių. Jungtinė 
Baltijos Taryba prašo visų trijų 
Pabaltijo tautų organizacijų vado
vybes tą dieną neruošti jokių kitų 
pobūvių, kad visi lietuviai, latviai 
ir estai galėtų apsilankyti šiame 
pirmajame Pabaltijo tautų baliuje.

JUNGTINĖ BALTIJOS TARY
BA.

Vytis laimėjo Pozza taurę
Rugsėjo 26 d. Vyčio futbolo ko

manda laimėjo baigmines antros 
divizijos rungtynes, įveikdama 
Kingswood futbolo komandą ir 
tuo būdu’laimėdama Pozza taurę, 
Pradžioje žaidimas nebuvo dėkin
gas, kai į mūsų vartus įkrito pir
mas įvartis ir, sužeidus Valentinį, 
teko žaisti su 10 žaidėjų. Tačiau 
Kitas po dešimties minučių rezul
tatus išlygino, o kėliniui besibai
giant dar vienu įvarčiu sudarė mū
siškių persvarą. Antrą kėlinį jau 
žaidė ir Valentini. Rungtynės bu-

EASY LESSON NUMBER 41.
SATURDAY, 10TH OCTOBER, 

1953.
Mary is buying some fowls... 

John is building a fowl-house... 
and Paul is learning the import
ant words “some” and “any”...

MARY: I’m going to buy some 
fowls.

JOHN: Then we must make a 
fowlhouse. Have you any iron? 
Have you any timber?

MARY: There’s some timber — 
some pieces of wood — down at 
the end of the garden.

PAUL: You have half a dozen 
pieces of iron here. That’s enough 
for the top of the fowlhouse.

JOHN: Yes, that’s enough for 
the roof.
No, you have some iron? Have you 
any timber?
Have you any nails?
No, I haven’t any.
Have you any screws?
No, I haven’t any.
Have you any chicken wire?
No, I haven’t any chicken wire but 
I’ll buy some.
EASY LESSON NUMBER 42, 
SATURDAY, 17TH OCTOBER, 

1953.
In this Lesson you will hear 

“some” and “any” used in the 
shops.

Here is some practice... ............
Have you any cigarettes?
No, I haven’t any cigarettes.
Yes I have some cigarettes.
Have you any matches?
No, I haven’t any matches.
Yes, I have some matches.
Have you any stamps?
No, I haven’t any stamps.
Yes, I have some stamps.
Have you any envelopes?
No, I haven’t any envelopes.
Yes, I have some envelopes.
Have you any writing paper?
No, I haven’t any writing paper. 
Yes, I have some writing paper.
EASY LESSON NUMBER 43, 
SATURDAY, 24TH OCTOBER, 

1953.
Paul says English is hard, but 

John says that Polish is the har
dest language! In this lesson 
Paul learns to say “hard’’.... 
“harder^’.... “the hardest”.

JOHN: Everybody knows Polish 
is the hardest language!

PAUL: No, Polish is not hard! 
It’s very easy.

MARY: Polish is easy for you. 
But is Hungarian easy?

PAUL: Oh no, it is the hardest 
language in Europe.

MARY:, Then we can say Eng
lish is hard, German is harder, 
and Hungarian is the hardest.

PAUL: English is hard, German 
is harder, Hungarian is the hard
est. One minute.... “Easy” — 
German is easy, English is easier 
and Polish is the easiest langu
age — for me!

NAUJI LEIDINIAI MELBOURNO SPAUDOS KIOSKE.
PABUČIAVIMAS. — Juozo Grušo novelės.............£.0.13.6.
LORETA. — Stasio Būdavo mergaitės likimo romanas........ £.0.9.—.

vo baigtos 6:4 
Įvarčius įmušė: 
ni, Sabaliauskas

įvarčių santykiu. 
Kitas 3, Valenti- 
ir Armonas po 1.

Edas.

^•4**!**t**!**!**!**z**»M!MZ********.**z*,t**t*,***z**t-,t**t**.**.**z**z**,********,**z**z**z********z*******************4&****.*****z*

I
 KIEKVIENAME REIKALE PIRMIAUSIAI KREIPKIS t | 

Juozožukausko *:*
INFORMACIJOS BIURĄ

10 Peel Street, KIRRIBILLI (gelež. stotis Milson’s Point) £

— Patvirtinti dokumentų vertimai iš visų kalbų — Tei- *:* 
sinė informacija — Visų rūšių raštai įstaigoms — Vertėjo £ 
pagalba teismuose ir k. įstaigose — Sutarčių surašymas 
— Testamentai — Lietuvos užsienio Pasai — Išvažiavimų X 
reikalai — Pasitarnavimai visokeriopais kitais reikalais. •{*

* Kreiptis kasdie nuo 6 -9 vai. vak.; šeštadieniais ir sek- »į» 
madieniais — 8,30 - 11 vai. priešpiet. X

Tel. XB 4312. T

Pasitarnaujama ir korespondenciniu būdu gyvenantiems 
betkurioje Australijos valstijoje. Rašyti - Box 58, Milson’s X 
point p. o.., n. s. w.

VAIKŲ KNYGELĖ. — Valančiaus.............£.0.16—.
PETRAS IR LIUCIJA. — Roman Rollando romanas........£.0.11.—.
DOLERIS Iš PITSBURGO. — Stepo Zobarsko knygutė vaikams. 

......... £.0.6—
KUDIRKOS SĄJŪDIS. — Vytauto Žemkalnio............ £.0.4—

..LAISVĘ GINANT. — J. PetruiČio atsiminimai iš kovų su bolševi- 
ka.si Išleista 1952 m. Amerikoje............£.0.18.—.

Be šių knygų dar galima įsigyti:
TOMAS NIPERNADIS — Augusto Gailičio,
ŠVENTOJI INGA — Antano Škėmos,
UŽUOVĖJA — Mariaus Katiliškio,
GYVULIŲ ŪKIS — George Orwellio,
ŠVENTIEJI AKMENYS — Fausto Kiršos,
LIETUVIŲ TAUTOS KELIAS II D. — M. Biržiškos ir daug 

kitų.
Prisiuntus pinigus, knygos persiunčiamos paštu.

Kiosko Vedėjas L. BALTRŪNAS.
295 Hoddle St., Abbotsford. Victoria.

Linkima žinutė
Teko patirti, kad š.m. spolio m. 

24 d., Sydnėjuje, yra ruošiamas 
pobūvis su įvairia programa ir bu
fetu.

Rengėjai yra nusprendę laikytis 
lietuviškų pasilinksminimų ir vai
šių tradicijų. Tai būtų gražus šio 
laiko bendruomeninio gyvenimo 
paįvairinimas. Mes tikrai esame 
išsiilgę kupletų ir iš viso links
mos pobūvio programos, o rengė
jai kaip tik ir žada tai duoti. Tas 
šeštadienis nepamirštinas! — A.Š.

EASY LESSON NUMBER 44, 
SATURDAY, 31ST OCTOBER, 

1953.
To-day is Saturday; tomorrow 

will be Sunday; yesterday was 
Friday.

Listen very carefully........... . ”
Yesterday you were at work.... 
Yesterday I was at work.... 
To-day, you are here 
To-day, I am here.
Yesterday I was in Melbourne.
Yesterday John was at work.
Yesterday Mary was in Melbourne. 
Last Saturday, we were in Mel
bourne.
This Saturday, we are at home. 
Next Saturday, we’ll be m Wyan- 
na.
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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