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Vieno Asmens Rekordinis Darbas
P. Stankus pranešimą pra

dėjo lietuviškų įvykių Švei
carijoje kronika. — Spalio mėn. 
J. Katiliūtės - Stanulienės su
ruošta paveikslų paroda ra
do Ženevos spaudoje gražų at
garsį ir ji atžymėta, kaip pajėgi 
lietuvė dailininkė. Gegužės mėn. 
smuikininkės Elenos Kuprevičiu- 
tės koncertas buvo daugeliu atžvil
gių reikšmingas, ypač kaip rink
liavos akcijos tąsa.

Šveicarijos lietuvių biuletenis, 
redaguojamas dr. Geručio ir šauly
tės, sustojo eiti, prisiderinant prie 
Britanijos Lietuvio, Europos lie
tuvių bendruomenių laikraščio, 
funkcijų. Šveicarijos lietuviai turė
jo nemaža svečių. Spalio mėn. ap
silankė dr. Karvelis ir Šidiškis, 
gruodžio mėn. ministeris Lozorai
tis su ponia, kovo mėn. inž. Zundė, 
vėliau Norkaitis, o smuikininkės 
Kuprevičiūtės koncerte atsilankė 
prel. M. Krupavičius, prof. Žal- 
kauskas ir Šidiškis.

Finansinės būklės pagerinimui 
buvo įsteigta labdarybės kasa, kuri 
padeda susirgusiems ir nelaimėje 
atsidūrusiems lietuviams. Kalėdų 
metu pravesta šveicarų tarpe rin
kliava ir apdovanotas* lietuvių šei
mos bei “heimuose” gyvenantieji 
pavieniai lietuviai. Politinėje vei
kloje Šveicarijos lietuvių bendruo
menė tikisi VLIKo paramos. So
cialinėje veikloje labai sujaudinti 
užsimojimais įsigyti Gimnazijos 
Namus. Šitą idėją sveikina, jai 
pritaria, o gimnazijos steigėjams 
ir ugdytojams reiškia padėką.

Lietuvių vaikučių vasarojimu 
pranešėjas susirūpinęs, darbą pra
dėjęs, teturėdamas popieriaus ir 
rašomąją mašinėlę. Pirmoji min
tis buvusi koncentruoti lietuviukus 
vienoje stovykloje. Tam vedęs 
derybas su jam asmeniškai žino
momis įstaigomis, viena iš jų ypa
tingai gražioje vietoje. Kad ir bu
vo kliūčių, sutikimą gavęs.

Pranešėjas dėl lietuvių vaiku
čių laiškais kreipėsi į 300 “heimų”. 
Didelio pasisekimo nesulaukė, bet 
vis dėlto gavo sutikimų priimti 30 
lietuviukų. Tai yra biznio įstai
gos ir iš jų didesnės paramos nė 
nelaukta. Pranešėjui pavyko pra
siveržti į šveicarų spaudą. Kai 
pasirodė keturiuose vietiniuose 
laikraščiuose atsišaukimai, tai pa
sipylė telefonavimai ir siūlymai 
priimti lietuviukus vasarojimui. 
Tokiu būdu atsiekta, kad ir vietų 
vasarotojams nestokos ir lėšų tam 
reikalui bus/ net su kaupu.

Pasisekusi akcija kelia naujas 
mintis, gal steigti savo “heimą”, 
o ypač mintis padėti ligoniams iš 
Vokietijos atkeliauti gydymuisi į 
Šveicariją. Pranešėjas tokias gali
mybes yra ištyręs ir yra įsitikinęs,

į^bcruui&i
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D. Britanija
PAGERBĖ LIETUVOS BIČIŲ- 

LĮ. — Lietuvių Namuose Londone 
gražiai buvo pagerbtas didelis 
Lietuvos bičiulis anglas Harriso- 
nas, kuris neseniai susilaukė 80 
metų amžiaus. Jis yra parašęs 
ypčiai naudingą Lietuvos laisvės 
įylai knygą “Lithuania’s Fight 
for Freedom”. VLIKo vardu at
siųstą sveikinimą per pagerbimo 
iškilmes jam įteikė Lietuvos Pa
siuntinybės Londone patarėjas V. 
Baltokas, Dėkodamas UŽ sveikini
mus, Harrisonas vadino Lietuvą 
antrąja savo tėvyne.

ŠVEICARIJOS BENDRUOME
NĖS PIRMININKO INŽ. J. STAN
KAUS PRANEŠIMAS PLB EU
ROPOS BENDRUOMENIŲ PIR
MININKŲ SUVAŽIAVIME

kad galima bus kuriam lietuvių 
skaičiui ta prasme padėti.

Kodėl pradėta rinkliava tarp 
šveicarų? P. Stankus pareiškia, 
kad nutaręs palikti tautiečius ra
mybėje, nes jų yra nedaug ir tie 
patys neturtingi. Kreiptis į šveięa- 
rus Stankaus nuomone turėjome 
teisę. Tai nebuvo paprastas elge
tavimas. Mūsų tauta, kovoje prieš 
bolševikišką barbarizmą, buvo tų 
pačių šveicarų gynėja, o nukentė
jusi toje kovoje turėjo teisę į pa
galbą.

Rinkliavos akcija pradėta 1952 
m. spalio mėn., kai pranešėjas tri
mis laiškais kreipėsi į didžiąsias 
Šveicarijos labdaros organizaci
jas: Caritas, Evangelikų Hilfs- 
werk ir Šveicarijos Raudonąjį 
Kryžių. Ilgai laukęs ir nesulau
kęs atsakymo, parašė 30 laiškų į 
stambias milijonines firmas. Iš jų Į 
sulaukė tris atsakymus su 200,100 
ir dar 100 šv. frankų aukomis.

Savo darbą pranešėjas pradėjęs 
be oficialaus šveicarų įstaigų lei
dimo. Vieną dieną susilaukęs vie
no šveicaro vizito, kuris pasirodė 
labdaros srityje esąs labai žymus 
žmogus. Susipažinęs su Stankaus 
darbu, jį pozityviai įvertindamas, 
o antra vertus, negalvodamas, kad 
akcija būtų plačiai išvystyta ir 
duotų didelių rezultatų, pažadėjo 
savo ištaigos paramą ir tą pažadą 
patvirtino į pranešėjo kreipimąsi 
raštu.

Pavykus gauti dar keturių pro
fesorių (Studlerus, Eretas^ Nie- 
dermann ir Junker) oficialų šiai 
akcijai pritarimą, Stankus rink
liavą pradėjo plačiu mastu, iš- 
siuntinėdamas įstaigoms ir įmo
nėms 6000 laiškų, prancūziškai 
kalbančių sričių įmonėms 3000 
laiškų ir turtingajam “Mittelstan- 
d’ui” 16000 laiškų, taigi iš viso 
25.000 laiškų. Pirmosios didžio
sios akcijos aukų plaukimą nutrau
kė Olandijos katastrofa ii- darbą 
teko pradėti; iš naujo.

Negaudamas iš savo įmonės 
atostogų, Stankus trims savaitėms 
“susirgo” ir pašventė jas naujai 
akcijai. Po ilgų lankymų, pavyko 
gauti Šveicarijos radijofonų suti
kimą kalbėti radijofonuose. Pradė
jo lankyti 16 ZUricho laikraščių 
redakcijas, o kitų laikraščių re
dakcijoms pakartotinai rašyti lai
škus. Tokių laiškų prirašyta apie 
800 ir jais kreiptasi į 600 šveicarų

VAIDINO NEVERAVIČIAUS 
VEIKALĄ. — Londono Vaidilos 
Teatras naujai pastatė F. Nevera- 
vičiaus “Priešus”. Dekoracijas pa
ruošė dail. K. Dargis, režisavo 
buv. dramos aktorė Arminaitė- 
Molienė. Vaidilos Teatras yra lai
komas šiuo metu vieninteliu Eu
ropoje lietuvių teatru, sugebančiu 
perduoti žiūrovui tikrąjį vaidybos 
meną.

J. A. V.
SPORTO OLIMPIADA. — Či

kagoje įspūdingai buvo atšvęsta 
Lietuvių Sporto Olimpiada, kurio
je dalyvavo 238 dalyviai. Olimpi-, 

laikraščių. Pavyko pasiekti to, kad 
atsišaukimus atsispausdino 85 lai
kraščiai ir 15 žurnalų vokiečių 
kalba, o prancūzų kalba 15 laik
raščių ir 1 žurnalą?.

ši akcija buvo susieta su Ele
nos Kuprevičiūtės koncertu, o kon
certu pasinaudota užmegsti ryšius 
su miestų ir kantonų valdžios vir
šūnėmis, išgauti jų dalyvavimą ir 
tokiu būdu lyg augštosios valdžios 
sankciją visam darbui ir viešą 
tos sankcijos, dargi labai įspūdin
gą, paskelbimą.

Koncerte svečiais dalyvavu
siems kantonų ir miesto augštiems 
pareigūnams buvo įteiktos dova
nos. Miestui buvo įteikta didelė 
skulptoriaus Stanulio “Rūpintojė
lio” statula, o kantono atstovu? 
paveikslas. Ta proga viešai apdo
vanota ir Elena Kuprevičiūtė gra
žia šilko skarele. Po koncerto bu
vo priėmimas spaudai, irgi labai 
pasisekęs ir gyvas.

Laimingu būdu tos akcijos eigo
je šveicarų spaudoje pasirodė įspū
dingas straipsnis apie lietuvius 
partizanus: “Verzweiflungskampf 
in der Waeldern Litauens”. To lai
kraščio pirmasis lapas buvo užsa
kytas 28.000 egzemplioriuose ir 
pridėtas prie laiškų, šitan akcijos 
perijodan įskaitytinas aktyvus 
šveicarų Evangelikų šalpos Orga
nizacijos įsikišimas, jos -generali- 
nio sekretoriaus kun. Hellstemo 
atsilankymas Vokietijoje, kur jo 
gautieji įspūdžiai buvo tokie geri, 
kad Gimnazijos Namams ši šalpos 
organizacija paskyrė 10.000, — 
DM. pašalpos.

Iš didžiųjų Šveicarijos šalpos 
organizacijų realiai neatsiliepė tik 
Raudonasis Kryžius. Tai neskai- 
tytina pralaimėjimu, bet atvirkš
čiai, tai yra ateičiai dar prieina
mas šaltinis. Patį Raudonojo Kry
žiaus įstaiga jaučiasi nepatogiai, 
neprisidėjusi prie akcijos. Jos 30 
dėžių uogienės siuntos, po 6 kg. 
kiekvienoje, Vasario 16 Gimnazi
jai yra lyg atsipirkimo bandymas.

Šitokio masto akcijai reikalin
gas buvo sumanus ir konsekven
tiškas planavimas, psichologinių 
krašto nuotaikų pažinimas ir la
viravimas esamose sąlygose. Pa
žymėtina, kad kai iš viešų pas
kelbimų ir pranešėjo kreipimosi 
Šveicarijos Socialdemokratų Par
tijos padaliniuose buvo pajausta 
akcijos jėga ir buvo kreiptasi pa
tarimo į partijos centro valdybą, 
tai partijos labdaros organizaci
ja “Arbeit-Hilfswerk” pati aplin
kraščiu painformavo savo padali
nius, rekomenduodama šiam tiks
lui aukoti, patikrindama akcijos 
rimtumą ir pasisiūlymą pati ski
riamas aukas koncentruoti, jas 
tam tikslui priimti. Geresnės pa

ramos iš viso negalėjo būti. —V.In.

adą stebėjo 2000 žiūrovų. Premi
jas daugiausiai laimėjo senosios 
lietuvių kartos sportininkai. Per 
Amerikos Balsą buvo perduoti lie
tuvių tremtinių sportininkų svei
kinimai Okupuotai Lietuvai.

MUZIKAI DIRBA. — Viešėda
mas ir koncertuodamas įvairiuose 
JAV miestuose, pianistas A. Kup
revičius {skambino į plokšteles 9 
Čiurlionio kūrinius. Kompozitorius 
Vytautas Bacevičius parašė 3 da
lių Ketvirtąją Simfoniją, kūrinį 
simfoniniam orkestrui, Trečią for- 
tepionui koncertą ir visą eilę ki
tų muzikinių kūrinių.

★ Lietuvos baleto artistė Ka- 
liskienė atidarė San Diego mieste 
baleto mokyklą, kuri turi daug 
mokinių. ★ Žurnalistas H. Blazas 
išrinktas Valstiečių Internaciona
lo — IPU biuletenio viceredakto
rium. ★ Neries! Fondo premija — 
200 dolerių buvo paskirta A. Mus-

PASAULIO POLITIKOS VINGIUOSE

CHURCHILLIO KALBA
W. CHURCHILLIS, po ilgesnės 

pertraukos vėl pradėjęs Anglijos 
ministerio pirmininko darbą, perei
tą šeštadienį metiniame konserva
torių partijos susirinkime pasakė 
svarbią politinę kalbą, kuri buvo 
laukiama pasaulio politikų su di
deliu susidomėjimu. Tačiau jo kal
ba apvylė tuos, kurie buvo įsitiki
nę, kad britų ministeris pirminin
kas plačiau atidengs savo planus 
dėl taikingo susitarimo su Maskva 
ir dėl keturių Didžiųjų konferen
cijos. Apie tai Churchillis prisi
minė savo kalboje tik prabėgomis 
bendrinio pobūdžio sakiniais. Jo 
kalbos sensacingumą sukėlė visiš
kai kiti jo paliesti klausimai, ku
rio svarbiausias buvo Vokietija. 
Churchillis aiškiai pasakė, kad jis 
norėtų vėl matyti Vokietiją did
žiųjų pasaulio galybių tarpe. Pa
sak Churchillio, Anglija panaudos 
visas priemones, kad būtų sukur
ta stipri Atlanto Pakto Unijos Eu
ropos armija, įtraukiant į ją ir sti
prų Vokietijos kariuomenės kon
tingentą. Toliau jis pabrėžė, kad, 
jei Prancūzija nepriimtų Europos 
gynybos organizacijos, kaip tai 
numatyta pagal NATo planą, to
kiu atveju reikėtų siekti naujų žy
gių, kurie įgalintų prisijungti Vo
kietijos pajėgumui prie Vakarų 
sąjungininkų. Paliesdamas dabar
tinę pasaulio santykių padėtį, 
Churchillis pareiškė, kad naujo 
pasaulinio karo pavojus yra su
mažėjęs. Tačiau čia pat britų mi
nisteris pirmininkas įspėjo, kad 
dabartinės Sovietų Rusijos karinės 
pajėgos net be jos sąjunginių val
stybių yra keturius kartus stipres
nės už visas Vakarų valstybių ka
rines pajėgas sudėjus Jas kartu. 
Tai būtų labai neprotingas veiks
mas, — pabrėžė Churchillis, — 
šiuo metu silpninti mūsų pastan
gas dėl Vakarų gynybos organi
zacijos ir beprotybė būtų suda
ryti nedraugingą laikyseną Jung
tinių Amerikos Valstybių ar Aden
auerio Vokietijos atžvilgiu. Sa
vo kalbos pabaigoj britų ministe
ris pirmininkas pasidžiaugė sus
tiprėjusią Anglijos ekonomine pa
dėtimi ir turimais rezervais. Be 
to jis dar pranešė nemanąs pasi
traukti iš savo pareigų ir liksiąs 
toliau Anglijos vyriausybės prie- 
kyje.

teikiui ir R. šomkaitei, New Yor- 
ko lietuviams studentams, už ge
riausiai parašytą konkursinį dar
bą “Mokslo siekiančio jaunimo 
problemos ir jų sprendimas”.

Argentina
IŠGARSĖJO TARPTAUTINIO 

GARSO MOKSLININKU. — Agt. 
Krapovickas, profesoriavęs Cor- 
dobos universitete, tapo tarptau
tinio garso botanikos-genetikos 
mokslininku. JAV ambasados biu
letenis paskelbė, kad jam pirmoj 
vietoj tarp kitų šešių argentinie
čių mokslininkų buvo paskirta 
Guggenheimo fondo New Yorke 
stipendija pagilinti mokslinėms 
žinioms. Netrukus prof. Krapovic
kas vyksta vieneriems metams į 
Kalifornijos universitetą, kur to
liau gilins savo mokslines žinias.

TIE PATYS RŪPESČIAI. — 
Vienoje ministerijoje dirbąs tieki
mo skyriaus vedėjo darbą, Z. 
Juknevičius vietos spaudoje rašo, 
kokių priemonių reikėtų imtis, 
kad lietuvių vaikai išlaikytų lietu
vybę. Siūlo jaunimą labiau burti 
į sporto, meno, vaidybos bei skau
tų organizacijas ar būrelius; ska
tina sudaryti jaunimui . daugiau 
progų tarpusaViam bendravimui.

į Churchillio kalbą gyvai buvo 
reaguota didžiosiuose pasaulio 
politikos centruose. Vašingtone 
daugiausiai reaguota į Churchillio 
pareiškifną, kad Anglija neatsisa
ko nuo pastangų siekti Keturių 
Didžiųjų konferencijos. Reuterio 
diplomatinis korespondentas Vašin
gtone pranešė, kad JAV politi
nėse sferose šiuo metu mažiau 
betikima galimybei dėl Keturių 
Didžiųjų susitikimo. JAV Senato 
Užsienio Komiteto pirmininkas A. 
Willey pabrėžė, kad Sovietų Ru
sija turėtų parodyti gerus savo 
norus, gi toji tesupranta vien tik 
jėgą. Taip pat pasisakė ir kiti JAV 
senatoriai. Oficialūs Maskvos in
formacijų šaltiniai pasitenkino tik 
sausu pranešimu, kad Churchillis 
kalbėjo metiniame konservatorių 
susirinkime.

BRITAI UŽKIRTO KOMUNIZ
MUI kelią Gvijanos kolonijoje, pa
siųsdami į šią savo koloniją karo 
laivus. Komunistinės valdžios pa
vojus toje 83000 kvadratinių my
lių saloje buvo atsiradęs po to, kai 
pagal naują kolonijai suteiktą 
konstituciją šįmet balandžio mė
nesį įvyko pirmieji rinkimai, ku- 
iuos laimėjo Progresyvinė Liaudies 
Partija^ vadovaujama dantų gydy
tojo komunisto Cheddi Jagan ir 
jo žmonos Janetos. Britų karo lai
vams atvykus, kolonijos gubernato
rius suspendavo kolonijos konsti
tuciją ir atleido komunistinę vy
riausybę. Jokių susirėmimų dar 
neįvyko, tačiau Progresyvinė Liau
dies Partija išleido atsišaukimą 
skatindama darbininkus pradėti 
generalinį streiką, nutraukti bet- 
kurį santykiavimą su britais ir 
boikotuoti britų gamybos prekes. 
Darbiečių partija Anglijoje aštriai 
kritikuoja vyriausybę, teigdama, 
kad pasirinktos priemonės Gvija
nos atžvilgiu esančios perdaug 
drastiškos. Mundus.

Karaliaučius . gali būti 
prijungtas prie Lietuvos
E. — Iš Vienos gautosiomis ži

niomis, Sov. Lietuvos laikraščiai 
jau kuris laikas svarsto dabartinę 
padėtį 440.000 vokiečių, šiandien 
gyvenančių rusų karinės valdžios 
administruojamoje šiaurinėje Ryt
prūsių daly, šie vokiečiai, kaip pa
žymima pranešime, esą automatiš
kai gavę sovietinę pilietybę ir jau 
1950 m. pasinaudoję savo rinkimi
ne teise. Iš tikrųjų tai yra visai 
ne vokiečiai, bet lietuviško kilimo 
šeimos, senieji prūsų palikuonys, 
vokiečių riterių ordino prievarta 
suvokietinti.

Dėl tokių reiškinių daroma, 
išvada, kad toks “malonus** vokie
čių pagerbimas, pastebėtas sovie
tiniuose Lietuvos laikraščiuose, ro
dąs tik pasiruošimą Karaliaučiaus 
sritį prijungti prie Lietuvos. Šio
ji Rytprūsių teritorijos dalis yra 
nuo lenkų administuojamosios da
lies tiesiog hermetiškai atitverta. 
Drauge Karaliaučiaus sritis, dabar 
vadinama Kaliningrado sritimi, pa
dalyta į mažesnius civilinius admi
nistracinius vienetus, kur per se
kančius rinkimus, be rusų ir lie
tuvių, kandidatais išstatyti ir vo
kiečiai. Jie dabar turi savo lietu
višką kilmęi ypatingai pabrėžti, — 
baigiamas pranešimas. Apie tai ži
nių pasirodė ir vokiečių pabėgė
lių laikraščiuose.

Lenkų leidžiamas Londone dienr. 
“Dz. Polski” rašo, kad šiaurinė 
Rytprūsių dalis dai4 vis tebėra pa
versta stipriomis Sovietų karinių

Laimėjo vėl Sydnejus
G e e 1 o n g a s . — Spalio 

10-11 d.d. čia Įvyko tradicinė Aus
tralijos lietuvių sporto šventė — 
IV-tosios Krepšinio Pirmenybės, 
kurias Krašto Valdybai pavedus, 
organizavo vietos Apylinkės Val
dyba ir Neries Sporto Klubo vado
vybė, padedant Geelonge gyvenan
tiems lietuviams. Krašto Valdyba, 
kaip ir kiekvienais metais, paskyrė 
pirmųjų vietų laimėjusiai koman
dai ir Jos kapitonui taures ir šia 
proga prisiuntė savo sveikinimų. 
Šių pirmenybių proga rengėjai pa

gamino aktyviesiems sportininkams 
ir jų rėmėjams specialius meda
lius.

Pirmenybių varžybose dalyvavo 
Sydnėjaus Sporto Klubo Kovo, 
Melbourne S.K. Varpo, Claytono 
S.K. Varpo, Adelaidės S.K. Vyčio 
ir Geelongo S.K. Neries krepšinio 
komandos. Pirmenybės prasidėjo 
spalio 10 d. Jas atidarė vietos Apy
linkės pirmininkas inž. J. Pelenau- 
skas. Po to prasidėjo pačios var
žybos, žaidžiant paeiliui visoms ko
mandoms tarpusavyje; visas rug- 
tynes stebėjo gausus būrys mūsų 
tautiečių ir australų.

Šių pirmenybių pirmųjų vietų 
laimėjo Sydnėjaus Lietuvių Sporto 
Klubo Kovo krepšinio komanda, 
kurių, kaip ir pereitais metais, pa
ruošė krepšinio treneris Vladas 
Daudaras; komandos kapitonas — 
Vytautas šutas. Žaidė:'V. šutas, 
Kovo pirmininkas A. Laukaitis, V. 
Koženiauskas, R. Genys, V. Kriau- 
cevičius, Vasaris ir Bernotas.

Antrų vietų laimėjo Melbourno 
Varpas, trečių — Claytono Var
pas, ketvirtų — Adelaidės Vytis 
ir penktų — Geelongo Neris.

(Plačiau apie pirmenybes bus 
kitame Mūsų Pastogės numeryje). 
-Jž.

— o — 
GYVA KULTŪRINĖ VEIKLA
Melbourn^s. — Iš vi

sų Liet. Kultūros Fondo skyrių, 
veikiančių įvairiuose Australijos 
miestuose, Melbourno LKF Sky
rius bene geriausiai pateisina sa
vo buvimų. Neseniai, rugpjūčio 23 
d., įvykusiame visuotiname Sky
riaus susirinkime, pirmininkas J. 
Antanaitis pranešė, kad Skyriaus 
daug padirbėta ruošiant literatū
rines popietes, paskaitas, minėji
mus, spektaklius. Nemaža dėmesio 
Skyrius kreipia į mokyklas ir jau
nimo auklėjimų. Ypačiai užgirti- 
nas 17 svarų paaukojimas skau
tams palapinei įsigyti; šįmet ren
giama ne vien tik skautams sto
vykla, bet ir neorganizuotam jau
nimui. Apie Skyriaus bibliotekų 
susirinkime pranešimų atliko tos 
bibliotekos vedėjas Iz. Geštartas. 
Pranešimus atliko ir iždininkas N. 
Butkūnas, o taip pat ir Revizijos 
Komisijos narys Br. Makulienė. 
I naujų valdybų buvo išrinkti: J. 
Antanaitis, N. Butkūnas, J Janu
laitis, J. Pečiulis ir Br. Makulienė. 
Revizijos Komisijon buvo išrinkti: 
kun. Kungys, J. Makulis ir A. Ži
linskas. Atliktais Skyriaus darbais 
tenka tik pasidžiaugti. Tai gra
žus pavyzdys ir kitų vietovių LKF 
skyriams. Nuoširdžiai dirbant vi
sad galima daug nuveikti kultū
rinio darbo srityje. — a.k.

DIDELI DARBAI TIK SUTEL
KTINĖMIS VISŲ PASTANGO
MIS ĮVEIKIAMI. TAD JUNGKI- 
MĖS Į LIETUVOS LAISVINIMO 
AKCIJĄ. ĮSIGYKIME LIETUVIO 
PASĄ IR TAUTOS FONDO ŽEN
KLIUKŲ.

įgulų bazėmis. Ypač daug raud. 
armijos motorizuotųjų dalinių yra 
Prūsų Yluvoj, GerduvoJ, Tepliavoj 
ir Friedlande. Stiprūs MVD dali
niai ypač saugoja autostradų tarp 
Karaliaučiaus ir Elbingo.
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Gimiau ir gyvenau su motina 
Karaliaučiuje. 1945 m. pavasarį 
gavome pranešimą iš fronto, kad 
tėvas žuvo kautynėse netoli Lietu
vos. Rusai artėjo ir žmonės buvo 
labai neramūs — paskubomis pa

kavosi reikalingiausius daiktus ir 
ruošėsi bėgti. Bet vyriausybė vis
us ramino spauda ir radio, kad 
“Fuehreris” rusus greitai sumuš. 
Niekas tais plepalais nebetikėjo 
ir panika kilo, kaskart vis didesniu 
mastu. Nors ir mes su mamyte bu
vome pasiruošusios bėgimui, tačiau 
iš didelio miesto, kaip Karaliau
čius, mums pabėgti nepavyko. Vie
ną rytą pamatėme, kaip prie mū
sų namo jau stovi sovietiniai tan
kai, o po namus siaučia “išlais
vintojų” gaujos. Visur liejosi krau
jas ir ašaros. Visi vokiečiai iŠ ge
resnių namų buvo išvaryti--- pa
jėgesni buvo paimti darbams ir iš
vežti į darbo stovyklas, o seniai 
ir vaikai buvo palikti savo valiai. 
Mes su motina apsigyvenome prie
miesčio griuvėsiuose — visas tur
tas buvo tik tai, ką mes ant savęs 
buvome apsivilkusios. Bet nieko 
nebuvo gaila, norėjosi tik kaip nors 
gyvybę išgelbėti. Maisto nebuvo ir 
niękas jo nedavė. Valgėme viską 
ką surasdavome. Katės ir šunys 
buvo jau senai suvalgyti. Masės

Skursta okupuotas Kaunas
JAUNOS VOKIETAITĖS PRISIMINIMAI

nesirūpino. Mirė ir mano mamytė. 
Karaliaučiuje pasklido gandai, kad 
Lietuvoje galima gauti maisto ir 
kad ten lietuvi^ mielai vokiečiams 
padeda. Aš su drauge taip pat į 
ten išsiruošiau. Po ilgų pastangą 
ir vargo, pėsčiomis ir važiuotos 
zuikiu, 1947 m. pavasarį pasiekė
me Kauną.

Kaune ilgai išbūti negalėjome, 
nes milicija labai persekiojo. Vie
na lietuvaitė patarė mums garlai
viu vykti kur nors į kaimą. Taip 
ir padarėme. Garlaivio kapitonas 
buvo malonus žmogus ir mus pa
ėmė kartu, nors sumokėti ir netu
rėjome kuo. Pakely nuo draugės 
atsiskyriau ir pasiekiau Vilkiją, 
kur iki 1949 irt išbuvau vienoje š. 
ūkininko šeimoje. Nors toje vieto
vėje ir buvo ramu, bet bijojau be 
reikalo išeiti iš namų — tiek ru
sai mane buvo išgąsdinę. Tačiau 
ta ramybė neilgai truko — vieną 
1948 metų vasaros naktį pasigirdo 
automašinų burzgimas, rusų ka
reivių keiksmai ir deportuojamų 
žmonių verksmas. Jos šeiminink
ams vistiek pavyko pabėgti ir jie

žmonių mirė badu ir niekas jais grįžo, kai viskas šiek tiek apsiri-

DOKUMENTAI KALTINA

mo, po kelių savaičių. Atėję rusų 
kareiviai ir kokie tai civiliai iietu: 
vilki mane kamantinėjo, kur yra 
šeimininkai ir kas aš tokia. Suži
noję, kad vokietaitė, paliko ramy
bėje. Visą savaitę rusai vežė išt
remtųjų turtą, griovė namus ir 
geresnius pastatus, kuriuos taip 
pat kur tai išvežė. Po trėmimų 
tuoj pradėjo steigti kolchozą. Ėmė 
trūkti maisto ir rūbų.

Tokiai padėčiai esant aš vėl iš
keliavau pėsčiomis į Kauną. Kau
ne elgetavau ir buvau labai nusi
minusi, nes neturėjau kur prisi
glausti — daugiausia miegodavau 
Kauno miesto sode. Kartą man be
sėdint ant suolo, priėjo viena išsi
dažiusi ir puošniai apsirengusi žy
dė ir paklausė, ar aš nesutikčiau 
pas ją eiti tarnauti. Aš mielai suti
kau. šeimininkai gyveno Nemuno 
gatvėje, kur turėjo gerai įrengtą 
3-ų kambarių butą. Pats šeiminin
kas buvo kokio tai kolchozo direkto
rium provincijoje ir tik savaitga
liais atvykdavo į namus. Tai bu
vo Lietuvos žydų šeima, kurių vi? 
si giminės žuvo ghete. Žydės bro-

gogon. Jos šeimininkai dažnai kai
mynus pajuokdavo.

Jos šeimininkai skaitydavo kokį 
tai rusišką iaiktaštį, kurį, pirkda-' 
vo kioske. Kiek pamena, laikraš-. 
čių Kaune' po butus niekas neišne- 
šioja. Jos manymu dėl to, kad yra 
stoka prenumeratorių.

Nors jos šeimininkai buvo ir bol
ševikinio nusistatymo, bet vistik 
klausydavosi užsienio radijo prane
šimų ir buvo nervingi. Užsienis 
klausytis buvo labai sunku, nes so
vietai trukdydavo. Nors šeiminin
kų radijo aparatas buvo geras ir 
naujas, bet užsukus Londoną ar ki
tą Vakarų stotį girdėdavosi tik 
burzgimas ir cypimas — lyg Šim
tas velnių jame šokius rengtų 
(taip išsitardavo šeimininkė).

Būdama Kaune mažai kur išei
davo, nes bijodavo,kad milicija jos 
nesuimtų ir kur nors neišvežtų. 
Kartais su šeimininke nueidavo į 
kiną.-Kaune buvo tik 3 kino teat
rai. Kinuose buvo rodoma rusiškų 
ir vokiškų filmų. Buvo keletą kar
tų su šeimininke nuėjusi į šokius,

kurie buvo rengiami vienoje kavi
nėje už miesto sodo. Čia publika 
daugiausia taip pat buvo iš žydų 
ir rusų. Nors tai ir buvo kavinė, 
bet kavos gauti nebuvo galima — 
stiklinėmis buvo geriamas alus ir 
degtinė. Daugiausia buvo šokama 
valsas, fokstrotas ir tango; kitų 
šokių, šokamų čia, Vakaruose, ne
buvo šokama.

Nors kavinė buvo pirmaeilė, bet 
rusų karininkai šokdavo su kepu
rėmis, papirosais dantyse, penti
nais ir naganais prie diržų. Vaiz
das būdavo šlykštus ir aš mielai 
likdavau namuose. Labai dažnai 
įvykdavo "ten muštynių, kur žydai 
nuo rusų karininkų gaudavo ne
mažai pylos.

Būdama kaime labai pamėgau ir 
pamilau lietuvius ir jaučiausi jų 
šeimos nariu, tačiau persikėlus į 
Kauną susiartinti su lietuviais ne
pavyko. O priežastis — kad tarna
vau pas žydus. Tokių vokiečių lie
tuviai labai vengė.

Aš lietuvius visai suprantu ir 
tokį jų elgesį nė kiek nesmerkiau.

Jei Lietuva būtų kartą laisva, 
tai mielai jon nuvykčiau — bent 
pamatyti tuos savo jaunystėje pra
mintus takus — baigia pasakoji
mą vokietaitė. — V. In.

Anglų konservatorių laikraštis 
“Daily Telegraph” rugsėjo 17 d. 
laidoje, rašydamas apie Britų In
stituto tarptautiniams klausimams 
tirti išleistą knygą “Sovietų užsie
nio politikos dokumentai 1917- 
1941”, teigia, kad toje knygoje ga
lima rasti tokių dokumentų, prie 
kurių Kremliaus valdovai šiandien 
nenorėtų prisipažinti. Jie ypačiai 
liečia sovietų — nacių 1939 m. 
bičiulystės laikotarpį. Pagal slaptą 
protokolą Sovietų Sąjunga 1939 m. 
karo pradžioje galėjo padidinti sa
vo teritoriją 196000 kv. km. ir pa
siglemžti 13 milijonų Rytų Lenki
jos gyventojų. Mažųjų valstybių 
sąskaiton Sovietų Rusija vėl padi
dėjo 1940 m., kai prisijungė Besa
rabiją ir šiaurės Bukoviną, teig
dama, kad jos “gavo progą įsijun
gti į Sovietų tautų šeimą”. Moloto
vas tada skelbė, kad tos teritori
jos įsijungusios į Sovietų Sąjungą 
“su neapsakomu džiaugsmu”. Tais 
pat metais, kiek vėliau, po daugė
jo užtikrinimų, kad Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos nepriklausomybės 
bus respektuojamos, Sovietų vy
riausybė nutarė prisijungti ir tuos 
kraštus, paglemždama 6,5 mil. gy- 
gentojų.

“Sovietų užsienio politikos pasi
sekimas, — kalbėjo anuomet Mo
lotovas, — yra tuo pažymėtinas, 
kad visa tai mes pasiekiame tai
kiomis priemonėmis”. Britų minis- 
teris pirmininkas W. Churchillis 
kur kas aiškiau už Molotovą api

būdino tas“ taikias priemones” sa
vo knygoje “Prieš Audrą”, taip ra
šydamas: “Dideli skaičiai žmonių, 
kurie gyveno per 20 metų laisvėje 
savo gimtame krašte... dingo, žy
mus jų procentas buvo ištremti į j 
Sibirą. Kiti nusiųsti dar toliau. li
tas procesas buvo pavadintas “Tar
pusavio Pagalbos Paktu”.

Karui baigiantis, Rusija atsiėmė 
visas teritorijas, kurias ji buvo 
gavusi sovietų — nacių santarvės 
dėka. Be to vėl visiškai “taikio
mis priemonėmis” išplėtė savo kon
trolę likusioje Rytų Europos daly
je. Kartu su sovietų okupuota Ry
tų Vokietija “liaudies demokrati
jos” .turi apie 90 milijonų gyven
tojų. Tiesa, ligi šiol jos dar nepak
viestos “įsijungti į Sovietų tautų 
šeimą”, bet Sovietų Rusijos užsie
nio politikos svarbiausias tikslas 
šiuo metu yra išgauti iš laisvojo 
pasaulio pripažinimą ten sudary
toms komunistinėms vyriausybėms 
ir valdyti tuos kraštus tiesiai iš 
Kremliaus.

Litvinovas dar 1933 m. Paryžiu
je skelbė, kad Sovietų Sąjunga 
“neturi imperialistinių tikslų ir 
nesiekia jokių naujų teritorijų už 
dabartinių sienų”. Dabar panašius 
“užtikrinimus” skelbia nauji Kre
mliaus valdovai. Bet turint galvo
je, kas parašyta šioje knygoje, — 
teigia “Daily TeTlegraph”, — tuos 
“užtikrinimus” reikia pasitikti su 
rezervu.

lis gyveno Amerikoje ir iš jo daž
nai gaudavo laiškų ir siuntinių. 
Abu šeimininkai buvo apsirengę 
tik iš Amerikos brolio atsiųstais 
rūbais, nes vietiniai buvo labai br
angūs ir blogos kokybės.

Senamiestyje gyveno labai daug 
žydų. Ir bendrai jų ir rusų Kaune 
buvo labai daug. Rusų vaikai bas
tosi gaujomis po Kauną, užkabinė
ja ir kolioja žmones, bei vagiliau
ja. Vakarais visiškai nesaugu gat- 
se ir dažnas atsitikimas, kad žmo
nes apiplėšia ir išrengia. Milicija 
į tai nekreipia visiškai dėmesio. 
Spekuliacija Kaune žydi ir ja dau
giausia užsiima žydai. Juos milici
ja taip pat nepersekioja — jei su
ima, tai tik dėl akių ir vėl palei
džia. Jos šeimininkai labai gerai 
maitinosi. Jiems niekuomet netrū
ko vištienos, sviesto, kiaušinių ir 
sūrio, nors lietuviai tiesiog badavo. 
Žydai ir rusai Kaune gerai apsi
rengę — jų moterys labai išsida
žiusios. Jau nebesimato, kad ru
sės vad. “katiušomis” nešiotų “be
retes” — visos nešioja puošnias 
skrybėles. Kas vasarą jos šeimi
ninkai išvykdavo vasaroti į Lam
pėdžius. Ten vasarodavo vieni žy
dai. žydė pasakojo, kad vien kam
barys jiems ten kaštuojąs sezonui 
virš 500 rublių.

Jos šeimininkai nebuvo religingi 
ir šabaso nelaikė. Kaimynai žydai 
buvo pamaldūs ir laikėsi savo ti
kybos papročių — eidavo ir sina-

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

Tiltai lekia oran
Kaip praneša “Memeler Damf- 

boot”, Nr. 18, birželio 17 d. įvykęs 
Rytų Vokietijoj sukilimas sukėlęs 
žymų atgarsį ir Nemuno žemupyje 
Vašingtone turima žinių, kad an- 
tibolševikįniai partizanai, veikią 
Lietuvoje ir Rytprūsiuose, įvykdė 
visą eilę sabotažo veiksmų Pane
vėžyje, Tilžėje ir Ragainėje. Bir
želio 17 d. po pietų buvo išlėkdin- 
tas įį orą Smiltynės karo šaudme
nų sandėlis, aprūpinęs visą Balti

jos pajūrį. Buvę žmonių aukų. 
Taip pat buvo susprogdintas per 
Nemuną geležinkelio tiltas. Kadan
gi tasai tiltas buvo labai budriai 
saugojamas, tai jį susprogdinu
siems 2 lietuviams iš Šakių nepa
vyko pabėgti. Jie buvo sugauti ir 
vėliau kazokų pririšti prie arklių, 
kurie juos gyvus suplėšė į gabaliu
kus. Įsruty!, dabar vadiname Cer- 
niakovskio vardu, apie 100 žmonių, 
dalyvavusių bolševikinėse iškilmė
se, buvo apnuodyti. — E.

Soviet Article 58
By DR. V. JUODEIKA,

Portland, Oregon.
“Give nje the man and 1,11 

find-the article, to indict‘Min.” 
—- Andrey Vishirisky

If you violate the existing laws 
of the country, you will be pun
ished, no matter how unjust they 
might appear to you. But why 
were hundreds of thousands of 
innocent men, women and children 
of Lithuania, Latvia, and Estonia 
killed, imprisoned or deported to 
Siberia before they had violated 
any of the Soviet laws? The ans
wer can be found in the Soviet co
de 'of justice.

There is Article 58 in the Soviet 
code. It deals with counterrevolut
ionary activities. This article is 
applied to the opponents of the So
viet regime, to those who might 
become enemies of the Soviet go
vernment and even to anyone be
fore the Soviet regime was estab
lished. Article 58 is like the sword 
of Damocles that hangs day and 
night over the head of every So
viet citizen. It is all-embracing 
and most universal in its applica
tion.

It seems to be illogical that a 
person should be accused of coun
ter-revolution if the revolution it
self has not taken place. How
ever, Soviet justice has a peculiar 
logic of reasoning. The Commun
ists presume that the world Com
munist revolution would have ta
ken place long ago, if some per
sons, because of their social posi
tion as government officials, wri
ters, educators, clergymen, busi
ness people etc., directly or indi
rectly did not check the coming 
of that revolution. For that rea
son they are branded as “coun
ter-revolutionists.”

This somewhat strange logic of 
justice can be better understood 
if it is illustrated by an example.

I had a rare opportunity of spea
king with the former prime minis- 
te of. Lithuania, Mr. X. (his real 
name is not disclosed since the 

Iman, if he is still alive, is in a 
Soviet prison). He was one of the 
few fortunates who freed himself 
from a Soviet prison when the 
guards fled following the swift 
German attack in June, 1941. Mr. 
X. told me about his experiences 
in the Soviet prison. Many a time 
he was summoned from his bed 
at midnight for investigation. Each 
time he was demanded to confess 
his guilt as a counter-revolution
ist. Mr. X. persistently refused to 
do it because he was not guilty.

One midnight the NKVD inveąt- 
igator was in a jovial mood and 
Mr. X. dared to be more critical. 
To the boring accusation of coun
terrevolution, Mr. X. answered:

“Listen, Comrade Investigator, 
I have violated none of your pre
sent laws and ordinances, and you 
know that perfectly well. Why 
then do you accuse me of counter
revolution?”

“Yes, it is certainly true that 
you have been loyal to the present 
regime,” answered the Russian. 
“But you were a counter-revolu
tionist all the time when Lithuan
ia was an independent country.” 

“But this is utterly impossible, 
Comrade Investigator,” said Mr. 
X. “Just think, how could I have 
a counter-revolutionist in Lithua
nia since Lithuania was a soverei-

Automobilis
(Feljetonas)

Rodos, dar tik vakar eikliais 
juodbėriais didžiiavomės, šyvįajs 
pas mergužėles traukdavome, sar
čiais į atlaidus kelius dulkėmis 
nuklodavome. Kiekvieno jauno ber
nužėlio žirgas pasididžiavimu buvo, 
ir nuo žirgo eiklumo, nuo jo koje
lių greitumo bernelio pasiseki
mas pas mergaites parėjo. Tas vis
kas, rodos, ranka pasiekiamoje 
praeityje buvo, o kaip viskas pa
sikeitė?

Atvykau i ši kraštų jau vyras 
su ūsais ir svajojau, šeimynėlę 
subudavojęs, ramų gyvenimą gy
venti ir tėvynei laisvę atgavus, 
jei gera vieta žadėta būtų, grįžti 
jon. Bet ne taip lengvai jau ėjosi 
tą šeimynėlę suklijuoti. Išbuvęs 
porą metelių krūmuose, atvykau 
į didmiestį ir pradėjau tvarkyti 
reikaliukus. Tuoj įsitikinau, kad 
kaip tėviškėje be dailaus žirgo, 
taip ir čia be mašinos daug ne
laimėsi. Ir pagalvojau: kuo aš 
blogesnis už kitus? Kodėl jie gali 
automobiliu į paplūdymius su mer
gaitėmis važinėti, o aš ne?

Dar truputį pasiskolinęs pirma
jam įmokėjimui, nuėjau į automo
bilių išpardavimo kiemą. Pristaty
ta aibės: vienas už kitą gražesni, 
net galva susisuko. Nebežinau, nuo 
kurio nė pradėti. Numatęs dau
giausiai blizgantį, prisėlinau ir 
glostau jam šonus. Taip man be- 
glostant, prieina žmogelis, iš ap- 
sirėdymo į mėsininką panašus, ir

klausia, ko aš noriu. Sužinojęs 
mano ketinimus, pasižiūrėjo^ nuo 
galvos iki kojų, pakraipė galvą ir, 
pasakęs kainą bei reikiamą sumą 
tuojau sumokėti, nuėjo. Matyt, aš 
jam neatrodžiau galįs mašiną pir
kti. Neklydo! jis — ne mano kiše
nini ta mašina skirta buvo.

Nukeliauju į kitą kiemą ir jau 
ne taip blizgančioms šonus glos
tau. Suradęs tokią, kuri man ati
tiko pinigiškai, pasiderėjau tru
putį ir surašėme metrinio ilgumo 
popierius. Taigi, surašėme, duo
da raktą ir sako man kad nėš- 
dinčiaus iš kiemo, ir aš tik tada 
atsiminiau, kad važiuoti nemoku.

Pasisamdžiau mokytoją, ir į dar
bą nebeinu. I priekį važiuoti — 
nepasakyčiau, kad tai didelis me
nas būtų, bet visa bėda, kai reik 
užpakaliu pasistūmėti. Bet jeigu 
dramblius baleto išmoko, tai jau 
žmogui nieko negalimo nėra. Pa
vargęs keletą dienų, šiaip ne taip, 
išvertęs tvorelės stulpelį ir šonu 
nukabinęs laiškų dėžutę, įstūmiau 
mašiną į šeimininkų kiemą. Įeinu 
į trobą ir klausiu savo' simpatišką 
šeimininkę:

— Ar nieko nematai?
— Matau. Mašina stovi.
— Bet aš pats ją įvažiavau.
— Na, tai kas...
Ne jai, vargšei moterėlei, su

prasti, ką tai reiškia mašiną už
pakaliu į kiemą įvažiuoti.

Išvažiuoju pirmą kartą į darbą. 
Kol užkūriau motorą, jau laiko li
ko neperdaugiausiai. Skubu, o ant 
kryžkelės tvarkos dabotojas, kad 
jį kur skradžiai žemę, prieš pat 
mano nosį ranką pakėlė. Sustojau,

ką veiksi nestojęs. Palaukiau, lai
kas jau darbą pradėti, o anas ne
sijaudindamas praleidžia kitas ma
šinas. Sulaukęs savo eilės, dumiu, 
tik prieš kitą kryžkelę raudona 
šviesa, užsidegė ir vėl stoviu. Dar
bas jau prasidėjo, o aš stoviu. Už
sidegė žalios šviesos, pradėjau 
važiuoti, o motoras, purpt, ir už- 
gęso. Kol užkūriau, užsidegė vėl 
raudona šviesa ir aš vėl stoviu. 
Žinoma, į darbą nuvykau prieš 
pietus. Kitą rytą buvau laimin
gesnis ir darbovietėje atsiradau 
prieš arbatos pertrauką. Trečią 
dieną dar anksčiau atsiradau ir 
tikėjaus ketvirtą dieną visai laiku 
atvažiuoti, bet už vėlavimąsi —< 
atleido.

Ką veiksi be darbo būdamas. 
Susitariu su kitu bedarbiu ir iš
važiavome į užmiestį pasivažinėti. 
Kelias geras, tai įsidrąsinęs ir 
lėkti pradėjau. Važiuoju viduriu 
kelio, o prieš mane kokių pen
kiolikos tonų sunkvežimis. Pas
paudžiau signalą, ir dumsiu pro 
šalį. Kažkas įvyko* Pasijutau tris 
kartus ant kelio apsisukęs ir grio
vio dugnan nusitrenkęs. Išsikraus
tau, o gi, žiūriu, sparną nelaba
sis sunkvežimis nusinešęs, ir iš 
mano mašinos kažkas panašaus 
į armoniką išėjęs. Taigi, ir vėl ne
turiu mašinos. Draudimo įstaiga 
surašė vėl aibes popierių, nusigabe
no į garažą ir keturius mėnesius 
taisė.

Neturėdamas mašinos, vėl gavau 
darbo, į kurį visada laiku trauki
niu nuvažiuodavau. Po keturių 
mėnesių gaunu vėl iš garažo ma
šiną. Ir pasitaikyk tokią dieną

gauti, kai lietuviai rengė pasišo
kimą. Nuvažiuoju ir aš. Na, žino
ma, su mašina. Salėje šnekuosi 
su viena lietuvaite ir sukinėju rak
tuką aplink pirštą.

— Pasidėk tą žaislą, — sako 
ji man.

— Tai mano mašinos raktas.
—< Na tai gerai, jis bus tik ta

da reikalingas, kai mane namo ve
ši...

Jau gerai, manau pats sau, jei 
pati pasisiūlė, tai turėsiu progos 
ir apie vedybas užsiminti. Po pa
silinksminimo su neaiškios išvais- 
dos piliečiu prisistatė, ir vežk. 
Vežu, ką darysi nevežęs. Parvežu. 
Nė dėkui nepasakę susikrausto į 
jos apartamentus palikę mane ma
šinoje.

Dar smagiau buvo nuvažiavus 
į mažą pobūvį, atseit, į vieną šei
myninę šventę. Dar nė neprisėdus 
prie stalo, šeimininkas paprašė 
limonado parvežti. Parvežiau, o 
tasai jau prašo porą mylių pava
žiuoti, kad kelintos tai eilės gimi
naitį atvežčiau. Atvežiau, ir jau 
rengiuos prie sttalo sėsti, kai vie
na gražuolė užsiožiavo ją namo 
parvežti.

Pai-vežiau. Grįžęs jau rengiuos 
prie stalo sėsti ir skilvį skanės
tais aprūpinti, kai vėl vienas ge
ras prietelius pareiškė norą va
žiuoti. Parvežiau ir tą. O kai grį
žau — jau buvo' pats metas sve
čius išvežioti. Taip tai, nei valgęs 
nei gėręs, grįžau namo ir galvo
ju, kad vis dėlto gerai mašiną tu
rėti: visi gerbia, prašo pavėžinti.

Kaip nesistengiau į darbą laiku 
nuvažiuoti, bet retai tai pavykda

vo. Tai policininkas, tai šviesos 
kelią užblokuodavo, tai motoras, 
ir taip po poros savaičių tapau vėl 
iš darbo atleistas.

To betrūko, kad, bedemonstruo- 
jant vienai gražuolei važiavimo 
meną, keletą mylių už miesto, kaž
kas motore subraškėjo, subildėjo ii’ 
toliau nė iš vietos. Atidengiau 
dangtį ir žiūriu į motorą, kaip 
karvė į gramofoną. Neišmanau, 
kas galėtų būti, bet jaučiu, kad 
jau taip pigiai nepraeis. Paaiškė
jo, kad ten kažkokios alyvos per 
mažai, ar per daug buvę, ir visas 
motoro vidus subyrėjo. Taigi, ir 
vėl mašina dirbtuvėse.

Darbą gauti jau taip lengvai ne
sisekė, nors dabar būčiau ir nevė
lavęs. Taip man bejieškant darbo, 
susirado mane ta bendrovė, kuri 
pinigus skolino ir paprašė mokėti. 
Ką gi mokėsi, jei jau diržą pradė
jau veržti, o ir už kambarį jau du 
mėnesiai nemokėta. Paklausė, ko
kioje dirbtuvėje mašina taisoma, 
atėmė dokumentus ir nė dėkui ne
pasakę mašiną nusavino. Mėginau 
derėtis, kad atgaučiau įmokėtus 
pinigus, bet kur tau, sako, patai
symas tiek kaštuosiąs.

Taip ir likau be mašinos, be pi
nigų, be žmonos ir dar be šeimi
ninkės pasitikėjimo, nes toji, taip 
maloni anksčiau buvusi, paprašė 
patuštinti kambarį.

Pi-pas

•WWW.WAWAWW1V
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DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.
V.V.V^rV.’.V.aAV.WW

gn republic and no revolution 
had ever taken place there at any 
time? Therefore, your laws decry
ing counter-revolution were not 
valid at that time in Lithuania.” 

“No, golubchik (Which means 
“my little dove.” The Soviet tor
turers often address their victims 
in this kindly manner in order to 
gloat over them), you are comp
letely wrong,” said the Russian. 
“I see that you understand very 
littje about our Soviet justice and 
our laws. You are an educated man 
and you should know that our 
jaws were valid in Lithuania dur
ing the entire period of her inde
pendence, too. Moreover, our So
viet laws are still valid every
where throughout the entire world 
wherever there is a Communist 
party, no matter whether it is 

legally functioning or underground, 
whether it is large or tiny.”

Mr. X. said that he was so per
plexed for a< moment by the way 
the Russian argued that minutes 
elapsed before he recovered his 
composure.

It is obvious that the Russian 
NKVD investigator presented the 
official concept of counter-revolu
tion. By explicit implication it has 
far-reaching consequences. Since 
there are in every country of the 
world large or small groups of 
Communists, even if they have not 
made the slightest attempt to in
cite a Communist revolution be
cause of their fear, laziness or pu
sillanimity or because they were 
simply ill-advised by their rulers 
in Moscow, the very fact of their 
existence means that it was the 
non-Communist bourgeoisie that 
was responsible for preventing 
these Communists from taking 
over power in those countries.

In other words, the whole, world 
bourgeoisie, of whatever part, is 
responsible before Article 58. All 
past and pesent government of
ficials from the presidents down 
to the most insignificant county

(See Page 3)
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Europa ar 
Azija?

Neseniai pareikštus Kerenskio 
samprotavimus apie dabartinę bol
ševikų politiką komentavo vokiečių 
“Union in Deutschland”, Nr. 73. 
LAikraštis pažymi, kad tarp bolše
vikų nuolatos vyksta nepabaigia
mi ginčai, kas pirma pulti: Eli-, 
ropą ar Aziją% Kerenskiš, .gerai 
pažinodamas bolševikų taktiką, 
pabrėžia, kad vienas svarbiausių 
komunistų ‘uždavinių šiandien yra 
sukelti Vakarų valstybių nesan
taiką ir tarpusavio nepasitikėji
mą. Pasak Kerenskio, šią savo po
litiką sovietai vykdo su “velnišku 
gudrumu”. Bolševikams esą ypa
čiai . svarbu kariniuose, ūkiniuose 
bei politiniuose Vakarų sektoriuo
se pravesti, savo politiką šūkiu 
“Ami, go home”. Kerėnskis toliau 
teigia, kad bolšeyikai suteiks įvai
rių nuolaidų, sutikdami net pra
vesti laisvus rinkimus Vokietijoje 
ir sudaryti vieną visos Vokietijos 
vyriausybę, žinoma, jiems palan
kesnę už dabartinę, o taip pat jie 
suteiks ir visą eilę ūkinių nuolai
dų, kad vėjiau, jei tik jiems pavyk
tų išplėsti savo įtaką, vėl visas 
politines laisves galėtų suvaržyti, 
kartu susmukdydami ankstyvesnę 
ūkinę ir sicialinę pažangą. — E.

Nuostabus Portugalijos Valdovas
Portugalijos ministeris pirmi

ninkas Salazaras jau išsilaikė val
džios viršūnėje 25 metus. Lisabo
nos miestas neseniai ta proga bu
vo išsipuošęs gėlėmis ir vėliavo
mis. Tikriausiai tai bus vieninte
lis Europoje, o gal ir visame pa
saulyj^, ministeris pirmininkas, 
išbuvęs valdžios' priekyje ketvirtį 
amžiaus ir toliau tebevykdąs tas 
pareigas.

Kaikieno Salazaras yra laiko
mas diktatorium, tačiau tai yra 
kukliausias ir demokratiškiausias 
ministeris pirmininkas, niekad li
gi šiol nesutikęs prisiimti prezi
dento titulo. Apie jį pasakojama 
nuostabių dalykų, o taip pat ir ane
kdotų.

Pasakojama, kaip kartą Salaza
ras surengęs priėmimą. Baigiant 
pietus, kurie buvo labai kuklūs, 
Salazaras pasakė, kad dabar lai
kas atnešti kalakutą. Ir tarnas at
nešė gyvą kalakutą, kad tasai su
lestų nuo stalo trupinius, žinoma, 
taip nebuvo atsitikę, tačiau šią 
kalakuto istoriją žmonės sugalvo
jo, norėdami apibūdinti savo mini- 
sterio pirmininko taupumą, valsty
bės turtų saugojimą ir jo asmeninį 
paprastumą, žmonės teigia, kad 
Salazaras, užsakydamas sau dra-

rezidencija esąs labai patenkintas.
Salazaras liko nevedęs. Pasak jo, 

žmona kliudytų jam visiškai pa
sišventimui reikalingam darbui. 
Kartą Jis kalbėjo, kad tduta yra 
stipri, kur moterys saugoja namų 
židinį; ir čia pat jis pridūrė su 
ironija: “Bet aš žinau, kad mano 
pamokslai yra veltui”.

Minios Salazaras nemėgsta. Ne
mėgsta ir kalbų, kai jaučia netu
rįs ką pasakyti. Nemėgsta ir ke

ti šalta, jis perkasi savais pini-1 liauti, nes kelionės jam atima lai
bais anglių. Pats ap.simoka ir už i ką, o to laiko jam nepaprastai 
patarnavimą. Kai prieš.kelis metus' stinga. Tačiau jis suranda jaiko...

* vaikams. Jis yra įsisūnijęs porą 
vaikų. Baigęs dienos darbą, jis 
nešdavo juos pats į lovytę, užmig- 
dydavo juos. Su vaikais jis ir lai
škais susirašinėja. Kartą vienam 
svečiui Jis parodė tokį 10 metų 
berniuko laišką: “Pone pirminin
ke, turiu didelę bėdą: turiu lai
kyti egzaminus į šeštą skyrių. 
Man pasakojo, kad Jūs labai gerai 
sugyvenai su Dievo Motina iš Fa- 

kšto namuke, kurio grindys yra timos. Prašau, užtarkit mane. Tik 
be kilimų, sienos be paveikslų ir neužmirškit. Ir neužmirškit, kad 
baldai — kokius galėtum pirkti aš dabar gyvenu Lisabonoje. Kad 
rinkoj už keliolika dolerių. Tai nebūtų kokio nesusipratimo”. Sala- 
pamatęs vienas laikraštininkas ' žaras jam atsakė: “Tavo prašymą 
prasitarė, kad kito krašto valdo-' 
vas čia ir vienos nakties negalėtų 
praleisti, o Salazaras tokia savo

bužius, iš karto prašo siuvėją už-< 
siūti kišėnius. Nėra kito tokio pa
saulyje krašto, kur taip mažai bū- • 
tų mokamu ministerial pirminin
kui algos, kaip Portugalijoje. Val
dydamas 8 milijonų valstybę, Sala
zaras gauna mėnesiui maždaug 
200 svarų. Tiesa, įstatymas dar 
suteikia jam nemokamą butą, skal
binius, baldus, patarnavimą ir k. 
Tačiau Salazaras tesinaudoja tik 
trijų kambarnj butu. Kai žiemą es-

atsigulė ligoninėn su lūžusia koja, * 
Salazaras kovojo iš paskutinių,' 
kad vyriausybė nesiimtų apmokė-’ 
ti jo gydymo išlaidų. Nepasinau
dojo valstybės iždu ir tuo atveju,' 
kai kelias dienas laikė pas save 
diplomatinį svečią. 1

Laimingiausias Salazaras pasi
jaučia, kai kartą per metus nu
vyksta į savo gimtąjį kampą atos
togų. čia jis pagyvena vieno au-
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šaltkalvis. Jų pilna šitam milži
niškam mieste. Bet šis ne toks, 
kaip kiti: jis pasaulio garsenybė. 
Neseniai išleido atsiminimų kny
gą. Galimas daiktas, kad ji viena 
tokia visam pasauly.

jo tėvas buvo prancūzas, moti
na vokietė iš Prūsijos. Gimė Ame
rikoje. Nuo pat mažens nepapras
tai jį domino raktai. Kažkokia Jė
ga traukte traukę prie jų. “Kaip 
jie-rakina duris?”

Devynerių metų stojo pas šalt
kalvį mokytis amato. Ten susigin
čijo su kitais gizeliais, kad jis at
rakins visas mažo miestelio duris. 
Lažybas laimėjo. Vėliau .jiš.^uke- 
liavo į--Vokietiją,pas savo sesutę. 
Ten vėl mokėsi pas gabų šaltkal
vį. Sugrįžęs į Ameriką, tarnavo 
kariuomenėje, laivyne. . Kartą jį 
uždarė dviem parom į daboklę* Jis, 
rakinėdamas duris, išlandė visas 
kalėjimo vienutes. Kur tokį dėsi, 
kad raktai nelaiko?

Susilaukęs 22 . metų amžiaus, 
pradėjo verstis naro amatu. Už
dirbo didelius pinigus, bet prasidė
jo karas. Buvo mobilizuotas ir tar
navo New Yorke laivininkystės 
skyriuje. Vienas iš jo darbų buvo 
atrakinti internuotų vokiečių lai
vų Vaterland ir Kronprinzessin 
Caecile duris. Pagautų laivų įgula 
raktus buvo išmetusi į jūrą. Vie
nam laive tuo pačiu metu kilo 
gaisras, šaltkalviui pasisekė ati
daryti .paskutinę minutę duris į 
dinamito kambarius ir išgelbėti 
laivą nuo milžiniško sprogimo. Ta
da jis. suprato, kad ne tik gydyto
jai, bet ir šaltkalviai gali išgel
bėti žmogaus) gyvybę, šiuo atveju 
išgelbėjo šimtus, kurie dar buvo 
laive.

1922 m. - jis atidarė savo įmonę 
šaltkalvio dirbtuvę pačiajme 

New Yorke. Kaimynai, 
lankė, nepagalvojo, kad 
šaltkalvį priims didieji 
politikai. - \

. Iš savo kasdieninio 
jis pasakoja juokingų nuotykių.

Vieną kartą tuo pačiu metu pa
skambino vienas vyras, kuris tuoj 
pat šaukėsi jo pagalbos, ir .mote
ris. Courtney pirmiausia nusku
bėjo pas vyrą. Jis stovėjo prie au

tomobilio ir šaukė greičiausiai ati
daryti bagažinę. Ten esą jo du 
vaikai,;kurie galį nutrokšti. Rak
tai pamesti, dangtis pats užsitren
kė. Tėvas nerimo ir nekantravo, 
Čourtney po poros minučių atida
rė dangtį ir rado viduje du vaikus, 
ramiai bemiegančius.

Courtney, nuskubėjo į antrą vie
tą. Ten tu0} pačiu metu atvyko ir 
gaisrininkai. Moteris susirūpinu
si šaukė, ir Courtey beregint .ati
darė duris. Moteris nuskubėjo į 
virtuvę ir sušuko: “Dėkui Dievui, 
pačiu laiku, nesudegė” — ir iš 
krosnies ištraukė kepamą žąsį.

Vieną kartą popietyje dideliu 
greičiu atvažiavo prie jo dirbtu
vės mėsos sunkvežimiu — šaldy
tuvas, lydimas greitosios policijos.

kurie jį 
šį jauną 
pasaulio

gyvenimo

Šaldytuve buvo uždarytas pats 
pardavėjas,* kuris turėjo raktus. 
Šoferis pradžioje net nepastebėjo, 
tik paskui išgirdo . silpną sienos 
daužymą. Pirmiausia jis nuvažiavo 
pas paprastą šaltkalyį, bet šis ne
galėjo atidaryti specialios spynos. 
Jis liepė kreiptis į Courtney. Tada 
šoferis pasikvietė policiją, ir ši 
motociklais kaukdama nuvežė per 
visą miestą pas Courtney. Jis po 
20 minučių atrakino duris ir žmo
gus buvo išlaisvintas iš šaldytuvo.

Jį dažnai kvietėsi policija, kad 
atrakintų įvairias duris. Kartą net 
kalėjimas buvo pametęs raktus ir 
vieno kalinio negalėjo išleisti. Rei
kėjo šauktis jo pagalbos.

1934 m. Courtney buvo pakvies
tas į Maskvą, į Kremlių, kad ati
darytų 12 plieninių dėžučių, kurio
se buvo brangenybės ir carų ka
rūnos. Prie vienos jau buvo kni- 
biriėjęsis kažkoks šaltkalvis ir už
laužęs grąžtą. Courtney net tris 
valąndas ieškojo rakto skylutės, 
— taip ji buvo paslėpta tarp pa
gražinimų. Po dvylikos dienų jis 
atidarė visas dėžes.

Būdamas ’Kremliuje, jis viena
me muziejuje rado krūvą senų 
grandinių ir raktų iš Katarinos 
II laikų, šiam garsiam “šaltkalvių 
meistrui iš Amerikos” juos parda
vė už dvidešimt dolerių, nes šie 
carų laikų “niekniekiai” jų visai 
nedomino. Tarp šitų “niekniekių” 
buvo viena žiedų grandinė gry
niausios platinos, kur kiekviena 
grandinė turėjo savo spyną ir rak- 
,tą. Tai buvo vieno Sibiro kalinio 
daugelio metų darbas,, kad išpirk
tų laisvę. Jis 98 grandines padarė 
dėl to, kad rusuose yra priežodis: 
reikia 98 raktų, kol išeisi iš Rusi
jos kalėjimo, šiandien ši platininė 
grandinė kabo šaltkalvio bute.

Jis taip pat buvo ir Japonijoje, 
kai 1923 m. drebėjusi žemė suga
dino valstybinių bankų seifų už
raktus. Niekas negalėjo jų atra
kinti, reikėjo šauktis šio meistro 
iš New Yorko. Ir Hohenzollernai 
po pirmojo Didžiojo karo pasišau
kė jį, kad atrakintų jų seifus.

Kur tik buvo užrakintas- turtas, 
tuoj jo šaukėsi. Pasisamdė jį ir 
tie, kurie domisi jūroje nuskendu
siais turtais. Tai yra dideli tur
tuoliai, bankininkai ir fabrikantai. 
Jie, žinoma, patys nelenda į jūrą, 
bet už pinigus siunčia kitus, spe
cialistus narus.

1916 m. anglų karo laivas “Ham
pshire” vežė į Rusiją carui dide
lius pinigus — du milijonus svarų 
aukso. Laivas užplaukė) ant minos 
ir prie Orkney salos nuskendo. Su 
juo nuskendo ir 1000 vyrų įgula. 
Atsirado Sir Basil Zaharoff, ku
ris norėjo iškeldinti turtą.

1933 m. buvo surengta laivo ieš
kojimo ekspedicija. Buvo surastas 
jo laužas. Ton vieton išplaukė lai
vas su narais ir šaltkalviais. Lai
ve buvo geriausių narų iš visų 
kraštų: Italijos, Vokietijos, Grai
kijos ir net Australijos.

Laivo laužas buvo apneštas

smėliu. Reikėjo jį išpompuoti. 
Šiaip taip narams pavyko per dvi 
skyles patekti į laivo vidų ir ten 
įsiveržti į kapitono kajutę. Sprog
dinamosios medžiagos negalėjo 
naudoti. Reikėjo visur atrakinėti 
duris ir laužtis pirmyn. Gynybos 
bokštuose rado skeletus su ausi
nėmis ant galvos, šalimais stovėjo 
ir amunicija, kurios niekada ne
panaudojo. Kitą dieną jie surado 
šimtus skeletų tų žmonių, 
kurie! norėjo įsiveržti į laivo denį.

Taip praėjo kelios savaitės, kol 
pasiekė duris, už kurių turėjo būti 
auksas. Šiaip taip atidarė van
dens prispaustas duris ir kajutė
je pamatė du geriausiai išsilai
kiusius karininkus, nes ten nebu
vo vandens ir oro. Vanduo įsiver
žė ir srovė, pagavus abu karinin
kus, nešė tiesiai į žengiančius na
rus. Srovė buvo tokia didelė, kad 
jie atrodė, lyg tikrai pultų. Court
ney juos nubloškė į šalį, o kiti du 
narai, kurie sekė iš paskos, tuoj 
davė pavojaus signalą į viršų.

Kai jie išsikėlė viršun, visi buvo 
didžiai su jaudinti. Tik pailsėję ir 
atsigavę, vėl leidosi į laivą, kur 
vėl tų dviejų karininkų lavonai 
juos persekiojo. Praėjo visa savai
tė, kol narai galėjo normaliai dir
bti. Kapitono kajutės priškambary- 
je surado dideles šešias dėžes su 
pinigais. Jas reikėjo ten pat vieto
je atidaryti. Courtney net sugai
šo tris dienas, kol atidarė pačią 
mažiausią dėžę. Ji buvo pilna auk
sinių pinigų. Po savaitės darbo ant 
laivo denio iškėlė 60.000 svarų au
kso. Bet laive jau baigėsi maisto 
atsarga. Kapitonas nenorėjo rizi
kuoti su tokia didele pinigų suma. 
Jis pasuko į Vokietijos uostą ir, 
palikęs pinigus bei apsirūpinęs 
maistu, vėl grįžo prie darbo jūro
je-

Laivo laužas vėl buvo apneštas 
smėliu, vėl reikėjo pompuoti, kol 
pasiekė kabiną, kur buvo pinigai. 
Bet tuo metu trūktelėjo stipri van
dens srovė ir užtrenkė kabinos 
duris. Jį patį smarkiai metė į sie
ną, kad nuo trenksmo ausyse pra
dėjo lyg varpai skambėti. Šviesa 
užgeso. Durys prispaudė ir oro 
vamzdžius. Iš kampų srovė nešė 
skeletus ir metė tiesiai į juos. Tai 
buvo kažkas nepaprastai baisaus. 
Visi laukė mirties giliai jūros dug
ne. Rodos, nebuvo jokio išsigelbė
jimo; bet srovė staiga nuėjo kita 
kryptimi, ir jie šiaip taip atstū
mė duris ir, tuoj numetę smėlio 
balastą, pasileido į viršų. Vienas 
narų buvo miręs, kiti buvo stip
riai sukrėsti. Courtney buvo nu
silaužęs ranką. Laivas nuskubėjo 
į pirmą uostą iri visus paguldė li
goninėn. Po keturių dienų Court
ney pasižiūrėjo į veidrodį ir išsi
gando, — jo plaukai buvo balti.

Taip jis ir užbaigė visus darbus 
su nuskendusiais laivais, nustoda
mas drąsos leistis daugiau į ma
rių dugną, nors ir . auksinį. Be to, 
jam liko tik viena neatrakinta 
spyna, kuri būną prie mirties var 
tų. —D-as.

patenkinau. Bet Fatimos Dievo 
Motina sako, kad ji mažai ką ga
lės padėti, jei tu savo egzaminų 
darbe darysi tiek klaidų, kiek jų 
padarei savo laiške man”. Ber- 

.niukas netrukus vėl parašė Sala- 
zarui, pranešdamas, kad egzami
nus jis išlaikė. “Mėgstu vaikų 
laiškus kol jie rašo taip, kaip jie 
galvoja” — pasidžiaugia nekartą 
Portugalijos ministeris :pirminin- 
kas.

HYra žmonių, kurie sako, kad 
man greitai ateis jau galas, — pa
sakojosi kartą su nuoširdžiu ge
ros nuotaikos atvirumu Salazaras. 
— Nesąmonė! Man nėra ko sku
bėti kelionei į dangų. Bet vietoj 
valdžios mieliau norėčiau gyventi 
tarp vynuogynų. Norėčiau ramiai 
pagyventi. Ai* jūs tikrai manot, 
kad aš esu nejautrus tiems ma
žiems džiaugsmams, kurie kitiems 
yra leisti? Ar manote, kad aš ne
norėčiau užmigti be daugelio smul
kių dabartinių rūpesčių? Per dvi
dešimt penkerius savo valdžios 
metus aš tebuvau kalinys”.

Kartą Salazaras prasitarė vie
nai prancūzų žurnalistei: “O, kaip 
aš dabar norėčiau dar kartą pama
tyti Paryžių. Aš dar atvyksiu. 
Kai tik aš būsiu laisvas. Žurna
listė suabejojo: “Laisvas? Betgi 
tamsta niekad nebūsi laisvas!. Sa
lazaras maldaujančiai kreipėsi į 
žurnalistę: “Prašau, neatimkit iš 
manęs mano iliuzijos, mano viL 
ties”.

Toksai tad yra tasai buvęs pro
fesorius, kuris sunkiomis Portuga
lijai dienomis atėjo gelbėti jos 
finansų. Jis išgelbėjo savo krašto 
finansus, panaikino savo valstybė
je mirties bausmę. Jo pastango
mis Lisabonos priemiesčiuose pra
dėjo kilti nauji kvartalai. Jo po
litiniai priešai patyrė daug atlai
dumo, nes jis atėjo prie valdžios 
vairo su artimo meile. Išvaldęs 
Portugaliją 25 metus, Salazaras 
nedėvi jokios uniformos ir neturi 
jokių ordinų.

I.Dr.

NEŠIOJAMAS

PHILIPSO RADIJAS 
pagarsėjęs kaip ir PHILIPSO LEMPOS.

JAU DABAR 
PRENUMERUOK
Mmv JI ASTOGĘ

1954 m.

PHILIPS
GERIAUSIAS AUSTRALIJOJE STEP- 

SELINIS RADIJO APARATAS

PHILIPS

Mes kviečiame Jus tai patikrinti: susipažinkite su kiek
vienu nešiojamu radijo aparatu ir Jps įsitikinsite, kad ge
riausias yra Philipso, Dailus, puikios išvaizdos; nedūžtan
ti aliumininė dėžė; automatiškas įjungimas. Tai yra pir
masis Australijoje 6 lempų nešiojamas radijo aparatas. 
Su dviem viduj įrengtomis antenomis šis aparatas sutei
kia nepalyginamą su nieku veikimą, naudojant baterijas 
ar jjungiant į elektros tinklą. Neatsilik, neįsigijęs Philipso 
AC/baterinį nešiojamą aparatą.

RADIJO APARATAS, 

KUR/ GALITE NAU

DOTI VIDUJ, LAUKE 

IR BETKURIOJE

VIETOJLE/

Kaštuoja £43.10.-

kalbomis.
pat pasirinkimas ii* 
ŽURNALŲ. Reika- 

mūsų katalogų.

CONGRESS TO INVES
TIGATE GENOCIDE IN 

BALTIC STATES
U.S. Congress unanimously ado

pted a resolution to investigate 
Soviet Russia’s seizure Of Baltic 
States and the practice of geno
cide there. $30^)00 dollars was 
appropriated for the purpose. Com
mittee members: Charleę J, Ker
sten (R. — Wis.) — chairman; 
members: A. M. Bentley (R. — 
Mich), E. J. Bonin (R. — Pa.), 
F. E. Busbey. (R. r-s. I1L),. T«. J* 
Dodd (D. — Conn.), T. M. Mach- 
rowicz (D. — Mich.) and R, J. 
Madden (D. — Ind.).

The following are excerpts 
from the resolution:'

“The . committee is authorized 
and directed to conduct a full and 
complete investigation and study 
of said seizure and forced “incor
poration” of Lithuania, Latvia, 
and Estonia by the Union of So
viet Socialistic Republics and the 
treatment of the said Baltic peop
les during and following said sei
zure and “incorporation.”

"For the purpose of carrying .out 
this resolution the c o m i 11 e e, 
or any subcommittee thereof a u- 
t h o r i z e d by the committee 
to hold hearings, is authorized 
to sit and act during.the present 
Congress and, such times and pea
ces within the United Statės, 
whether the House is in sessioii, 
has recessed, or has adjourned, to 
hold such hearings, and to require, 
by subpena or otherwise, the at
tendance and testimony of such 
witnesses and the production of 
such books, records, correspon
dence, memoranda, papers, and 
documents, as it deems necessary. 
Subpenas may be issued undpr the 
signature of the chąirmąh of the 
committee, of any member of the 
committee designated by him, and 
may be served by any person de
signated by such chairman or 
member.”

Soviet Article 58
sheriffs, all men of politics, busi
ness, education, clergy, and the 
like are “counter-revolutionists” 
and “enemies of thę pepple” be
cause by their social position, 
they prevent the forthcoming Com
munist order.

As a matter of fact, all politi
cal prisoners and deportees to Si
beria from the Baltic were char
ged with violating Article 58 and 
were branded as “counter-revcHu-. 
tionists,” whatever thęir sociaį 
position or age. They were people 
from all walks of life, men and 
women, old people, middle aged 
and children in swaddlingrdothes. 
Even the unborn children bear ąp 
invisible inscription oh wenrfore-" 
heads: “A Counter-revolutionist.”

If the historical truth should 
some day be rectified, only the 
Conpnunists of Russia will be ac
cused of having been real counter
revolutionists. It was the Commu
nists themselves who on Novem
ber 7,. 1917, less than ęight months 
after the genuine Russian revolu
tion, with their leaders, Lenin 
and Trotsky, their adherents aha 
the sailors of Kronstadt, staged- 
their coup d’etat; grabbing air po
wer and arresting the members 
of the revolutionary democratic go
vernment,of Kerensky. It was the 
Communists who in Janarv, 1918 
disbanded the democratically elec
ted Constituent Assembly, the only 
legal will of., the Russian people. 
The Communists themselves hi- 
jacket the Russian Revolution and 
established their own dictatorship. 
Therefore, only the Communists 
themselves are counter-revolutio- 
nists in the genuine sense of the 
term, — LITHUANIAN DAYS.

Irou Curtain Satire
A Budapest factory guard re

peatedly challenged a worker lea
ving the plant with a wheelbar
row of ^sawdust. Each time he 
found nothing but sawdust. Final
ly .the guard exclaimed:

“Just between us, it is known 
that everyone steals —■, the en
gineers, the accountants, the di
rector. I myself steal. You want 
me to believe you are only car
rying sawdust?”.. z

“Between us,’’ explained the 
worker, “it is not the sawdust! 
I'm stealing the wheelbarrows!'

ENGLISH & 
FOREIGN BOOK

SHOP
SYDNEY: 28 Martin Place 

(Ground Floor)
BRISBANE: AMP Lane 

(Off Edwards Street)
Mūsų knygynuose galite 

pasinaudoti didžiausiu pasi
rinkimu geriausių ir naujau
sių KNYGŲ įvairiomis kalbo
mis: anglų vokiečių, rusų, 
prancūzų, lenkų ir visomis ' 
kitomis

Toks 
įvairių 
laukite

Jau pradėjo veikti ir LIE
TUVIŠKŲ KNYGŲ SKY
RIUS. Reikalaukite KATA
LOGŲ.
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MŪSŲ PASTOGĖ
■r?

1953 m. spalio 14 d.

NŪSIĮ PASTOGĖ
ALFREDUI OLŠAUSKUI ir
Poniai OLŠAUSKIENEI,

Jų brangiam tėvui ir vyrui mirus, gilią užuojautą 
reiškia

Rušai ir Inkratai.

MARČIULIONIS ADELAIDĖS 
PAVASARIO PARODOJ

Adelaide. — Skulpto
rius Aleksandras Marčiulionis, da
lyvaudamas lietuvių dailės parodo
je, Sydnėjuje, pajėgė tuo pačiu 
metu išstatyti vieną iš geriausių 
savo kūrinių ir Royal S.A. So
ciety of Arts pavasario parodoje.

Natūralaus dydžio patamsinto 
gipso figūra traukė žiūrovų dėme
sį, ypatingai, kad čia, Adelaidėje, 
meno parodose skulptūra labai re
tas svečias, o kada ir pasirodo, 
tai daugiausia tik labai jau menkų 
galvučių pavidale.

Marčiulionio išstatytos skulptū
ros pavadinimas — “Malda iš griu
vėsių”. Tai pirmas ir, turbūt, ge
riausias Marčiulionio darbas vie
šai parodytas Adelaidei. Daugelis 
meno mėgėjų šį darbą vertino kaip 
labai ekspresionistiską ir origina
lų; meno kritikai iš karto atkrei
pė dėmesį, o keli žymesni Ade
laidės menininkai teigė, kad to
kios vertės skulptūros šioje galeri
joje iš viso niekada nėra buvę.

Tačiau Adelaidės lietuviai Šią 
parodą menkai telankė. O Marčiu
lionis savo duoklę Adelaidės lietu
viams visad atiduoda. Minėjimuose 
vaidinimuose, jei pamatysi kokį 
nors vertą žiūrėti papuošimą ar de

koraciją, tai tik Marčiulionio. Netgi 
geresnis plakatas neapsieina be 
jo rankos. Bet jis, kaip ir visi tik
ri menininkai, sau pigios rekla
mos nejieško. — L.ž.
PRANAS MIKUS KOVOS DEL 

AUSTRALIJOS MEISTERIO 
TITULO

Sydnėjus. — Spalio 19 
d. Sydnėjaus stadijone yra numa
tytos bokso rungtynės dėl Austra
lijos mišraus svorio meisterio ti
tulo tarp lietuvio Mikaus ir Barnes, 
kurie šiuo metu Australijoje yra 
geriausi šio svorio boksininkai. 
Pranui Mikui linkime visokerio
pos sėkmės laimėti šį titulą. Mikus 
šiuo metu yra Victorijos meiste
ris. — ab.

Už ilgą ir nuoširdų pasiaiškini 
mą Australijos Lietuvyje, Nr. 20 
(131) ir už specialų man atsakymą 

kun. P. Vaseriui dėkoju. Dėl bruka
mo man titulo ir kai kurių nerimtų 
sugestijų mano asmens atžvilgiu 
kun. Vaseriui atleidžiu, laikyda
mas tai atsitiktiniu jo plunksnos 
nervingumu. Kad ir turėdamas dė
kingas sąlygas tęsti toliau pole
miką su Juo, tokia proga nesinau
dosiu, nes jau viską jam teisin
gai esu pasakęs savo straipsnyje 
“Nepagirtinas Kelias”. Beje, ten
ka man atsakyti tik į kai kuriuos 
kun. Vaserio naujai iškraipytus 
teigimus.

Kun. Vaserio teigimas straips
nyje “Naujas Apaštalas” Australi
jos Lietuvyje”, Nr. 20(131), apie 
tai, kad balandžio 18 d. įvykusiame 
mano pasitarime su juo Sydnėjuje 
aš jam pažadėjau Mūsų Pastogėje 
atitaisyti jo “paskyrimą į nekul
tūringųjų eiles”, yra netiesa. Jo
kio atitaisymo kun. Vaseriui nie
kad ir niekur nebuvau pažadėjęs. 
Minimame pasikalbėjime, kurin be 
kun. Vaserio buvau pasikvietęs ir 
ALB Krašto Valdybos sekretorių 
H. Kmitą, po draugiško ir nuošir
daus išsiaiškinimo buvome abu su
sitarę likviduoti abipusiu apgai
lestavimu įvykusį mudviejų tarpe 
konfliktą ir toliau dirbti bendrą 
darbą, pamirštant vienas antro 
adresu atliktas pastabas “Sekma
dienio” lapelyje ir Mūsų Pastogėje. 
Apie šį solidarų konflikto likvida
vimą buvome susitarę painformuo
ti ir Mūsų Pastogės skaitytojus; 
atitinkamą šiuo reikalu pranešimą 
buvau apsiėmęs parašyti ir prieš 
atspausdinimą buvau žadėjęs jį pa
siųsti susipažinimui kun. Vase
riui. Vos tik sugrįžus kun. Vase
riui į Melbourną, iš patikimų šal
tinių buvau painformuotas, kad 
kun. Vaseris kai kuriems melbour- 
niškiams pasakojo apie mudviejų 
pasitarimą, viską pakreipdamas 
savo asmens savigarbos naudai ir 
nuslėpdamas abipusio solidaru
mo gražų mudviejų susitarimą. 
Iš karto nenorėjau tikėti, kad kun. 
Vaseris būtų taip iškraipęs savo

LITERATŪRINIS POBŪVIS
Sydnėjus. — Kaip pe

reitais metais, taip ir šįmet, Švie
sos Sambūrio Sydnėjaus Skyrius 
spalio 17 d., šeštadienį, ruošia li
teratūrinį pobūvį, kurio metu bus 
skaitomi Sydnėjuje gyvenančių 
literatų kūriniai. Parengime savo 
kūrybą skaitys: Vincas Ka
zokas, J. Matikovas - Jūra-’ 
gis, E. Rataiskienė, J. Tininis, 
ir J. Janavičius. Be literatūrinės 
dalies pasirodys ir tautinių šokių 
ir ritmikos šokėjos: Adamsaitė, 
Nausėdaitė, Makarovaitė, Daniš- 
kevičiūtė ir Grosaitė, vadovauja
mos V. Saudargienės. Šis parengi
mas įvyks 12-14 Ennis Road, Mil- 
sons Point. Pradžia 6 vai. vak. 
Įėjimas tik su kvietimais; nariams 
atskirų kvietimų nebus siunčia
ma. —K.

SKAUTŲ DARBO SAVAITE
Sydnėjus. — Spalio 10- 

17 d.d. N.S.W. valstijoje vyksta 
skautų darbo savaitė. Tai yra vie
nintelė savaitė per metus, kada 
skautai turi teisę imti atlyginimą 
už atliekamus darbus. Darbdavys 
įkainuoja darbo vertę ir moka 
skautui nemažiau kaip vieną šilin
gą. šiuo būdu skautai per pasku
tinius kelis metus uždirbo gana 
daug pinigų, kurie padeda buklų, 
salių ir kitų išlaidų padengimui. 
29000 skautų, nuo mažiausio vil
kiuko iki pačio vyriausio skauti
ninko, tuo metu atlikinės darbus 
visoje valstijoje. Taip pat dirbs ir 
Sydnėjaus lietuvių “Šarūno” drau
govės skautai. Tikimasi, kad lie
tuviai turės gero pasisekimo tau
tiečių tarpe. — ab.

Kvietimas Kun. P. Vaseriui
ambicijų naudai mūsų susitarimą, 
tačiau netrukus buvau įtikintas; 
tad savaime suprantama, kad mu
dviejų susitarimas nebegalėjo bū
ti įgyvendintas, žodžiu skelbtą ne
tiesą apie mudviejų susitarimą 
Sydnėjuje kun. Vaseris pagaliau 
dabar paskelbė ir spaudoje. To pa
skelbimo neteisingumą gali paliu
dyti ir ALB Krašto Valdybos se
kretorius H. Kmitas, dalyvavęs 
aname daug gražių vilčių sutei
kusiame mudviejų pasitarime, ku
rį kun. Vaseris taip apgailėtinai 
pavertė niekais.

Apgailėtini ir kun. Vaserio tei
gimai apie mano “mėtymus į kre
pšį”. Tokių mėtymų pasitaiko re
daktoriaus darbe, tačiau šiuo at
veju tie mėtymai buvo 9:1 santy
kiu kun. Vaserio naudai: po ki
lusių nesklandumų jį teisinančių 
straipsnių esu gavęs tik VIENĄ, 
o jo veiksmus peikiančių straip
snių esu gavęs DEVYNIUS. Nė 
to vieno, nė tų devynių Mūsų Pas
togės skiltyse nepanaudojau, re
zervuodamas vietą kun. Vaseriui 
pačiam pasisakyti po ano informa
cinio straipsnio “šešėliai Melbour
ne” ir mano straipsnio “Nepa
girtinas Kelias”. Tačiau kun. Va
seris šia privilegija nė nebandė pa
sinaudoti ir atsakymui vietą pasi
rinko “Australijos Lietuvyje”.

Priekaištaudamas man dėl mano 
“išsilaisvinimo iš senojo religinio 
fanatizmo” kun. Vaseris man pa
sitarnauja teigiamai. Šių dienų mo
dernioji Katalikų Bažnyčia nelai
mina “senojo religinio fanatizmo”. 
Tai jau seniai palikta nemalonių 
prisiminimų inkvizicijos laikams.

Dėl moterystės problemos — esu 
šalininkas civilinės santuokos ša
lia bažnytinių santuokų, kaip tai 
jau yra įgyvendinta visame civili
zuotame ir kultūringame pasauly
je. Australija šiuo atžvilgiu yra 
tikrai labai gražus pavyzdys. Esu 
Kiliai įsitikinęs, kad ir išlaisvinto
je Lietuvoje santuokų sudarymo 
ir Jų anuliavimo reikalas bus tvar
komas Vokietijos, Anglijos, JAV,

KERSTENO REZOLIUCIJOS AP
LINKRAŠČIO REIKALU

ALB Krašto Valdyba š.m. rug
sėjo 21 d. Apylinkių ir Seniūnijų 
Vadovybėms yra išsiuntinėjus! 
Vykdomosios Tarybos aplinkraštį 
ir nurodymus darbams, kurie vi
siems lietuviams reikia skubiai at
likti ryšium su Amerikos Kongre
so priimtąją Kersteno rezoliucija.

ALB Krašto Valdyba pakartoti
nai prašo Apylinkių ir Seniūnijų 
Vadovybes šį aplinkraštį galimai 
kruopščiau įgyvendinti.

ALB KRAŠTO VALDYBA.

ARKIVYSKUPO SKVIRECKO 
MINĖJIMAS.

Spalio 25 d. Sydnėjuje ruošiamas 
Arkivyskupo J. Skvirecko 80 m. 
amžiaus sukakties minėjimas.

Minėjimas pradedamas 12 vai. 
iškilmingomis pamaldomis ST. BE
NEDICTS bažnyčioje BROAD
WAY, per kurias giedos Br. Ki- 
verio dvigubas kvartetas, o tuojau 
po pamaldų, ten pat salėje bus 
minėjimas — akademija su paskai
ta ir plačia menine programa.

Nuoširdžiai kviečiami tautiečiai 
savo gausiu dalyvavimu pamaldo
se ir minėjime pagerbti mūsų ga
nytoją, švenčiantį 80 metų amžiaus 
sukaktį tremtyje.

Kuru P. Butkus.
ALB APYLINKIŲ IR SENIŪ

NIJŲ VADOVYBĖMS
ALB Apylinkių ir Seniūnijų 

Vadovybės prašomos ligi š. m. spa
lio 18 d. atsiųsti ALB Krašto Val
dybos iždininkui pagal anksčiau 
duotus pavyzdžius pinigines apys
kaitas už šių metų III ketvirtį.

ALB KRAŠTO VALDYBA

Australijos bei Kanados pavyz
džiu, kur visų rūšių Bažnyčios yra 
respektuojamos ir privilegijuoja
mos, tačiau moterystės sudarymo 
monopolis joms nėra suteikiamas.

Tolimesnį aiškinimąsi ar disku
tavimą su kun. Vaseriu laikau bai
gtu ir daugiau nebenaudingu jo
kiai suinteresuotai pusei. Kviečiu 
kun. Vaserį įsitraukti į Mūsų Pas
togės bendradarbių eiles, kad visi 
drauge toliau dirbtume bendrą 
darbą ir nuobodžiais ginčais ne- 
bevargintume toliau savųjų tau
tiečių, kuriems panašūs daiktai 
yra jau perdaug įgrisę. Dar ir 
šiuo metu galime įgyvendinti tą 
abipusišką bendradarbiavimą, ku
rį anuomet buvome sutarę Sydnė
juje, nejieškodaml jokių “kaltinin
kų”, nesiekdami jokių “atitaisy
mų”, nes abu esame vienodai vie
nas kitam “prasikaltę”. Tokiai pa
dėčiai esant, belieka tik ištiesti 
vienas kitam ranką, kurią aš kun. 
Vaseriui ir tiesiu. Tuo būdu su
kursime pavyzdį ir kitiems mūsų 
tautiečiams, kurie visuose pasau
lio kampuose, išskyrus kovojan
čią ir kenčiančią Lietuvą, taip ne
prasmingai mostaguoja prieš vie
nas kitą popieriniais kardais.

Juozas Žukauskas, 
MŪSŲ PASTOGES redaktorius.

Sydnėjus,
1953 m. spalio 14 d.

PRANEŠIMAS
Spalio 18 d., sekmadienį, tuoj 

po pamaldų, Camperdowno para
pijos salėje įvyks VISUOTINAS 
metins M. L. B. D-jos Sydnėjaus 
Skyriaus susirinkimas.

Visi skyriaus nariai prašomi da
lyvauti. Taip pat jie prašomi pa
kviesti savo draugus bei pažįsta
mus, kurie norėtų į Maž. Liet Bi
čiulių D-ją įstoti nariais.

M.L.B. D-jos
Sydnėjaus Skyriaus V-ba.

VIS LABIAU PAMĖGSTA 
MŪSŲ SPORTININKUS

Sydnėjus. — Vietos lie
tuviai bene daugiausiai pamėgsta 
lankyti vietos sporto klubo Kovo 
ruošiamus vakarus, kurie pasižymi 
savo įdomumu ir tvarkingumu. Ir 
spalio 3 d. suruoštas puošniose 
State Ballroom patalpose sporti
ninkų vakaras gerai nuteikė gau
sų svečių būrį. Susirinkusius sve
čius pasveikinęs, klubo pirminin
kas Antanas Laukaitis pristatė 
vykstančią į Geelongą krepšinio 

komandą, kurią, išsirikiavusią prieš 
sceną, visi svečiai pasitiko su nuo
širdžiu plojimu. Prie jaukios ba
liaus nuotaikos prisidėjo ir žymus 
Sydnėjaus australų labdaros rėmė
jas dr. T. Briggs, pasakydamas 
lietuviams nuoširdžios simpatijos 

'žodį. Programos metu puikiai pa
dainavo Broniaus Kiverio vadovau
jamas mišrus dvigubas kvartetas: 
V. Asevičius, O. Asevičienė, V. Bi
tinas, K. Bitinienė, V. Daudaras, I. 
Daudarienė, E. Kiverienė ir A. Gi- 
liauskas. Baliaus programą pratur
tino ir Mildos Karpavičienės vado
vaujama Kovo tautinių šokių grupė, 
kuriai akordeonu grojo P. Burkys. 
Svečiai mielai aukojo sportinin
kams, kurie šio baliaus pelną pa
naudojo padengimui kelionės išlai
dų vykstant į tradicines krepšinio 
pirmenybes. — j.ž.

GRAŽUS PAVYZDYS
Bonegillos lietuviai A. Danta, 

St. Bogvilaltė, Marengolcas, P. 
Duoba, J. finiras, P. Sulys ir Br. 
Leitonas, aukodami po £1.6.0., su
rinko Mūsų Pastogės paramai £9. 
2.0. Si graži auka per vietos Apy
linkės Valdybą jau prisiųsta Mūsų 
Pastogei. Už šią auką nuoširdžiai 
dėkojama.

ALB Krašto Valdyba.

ALB APYLINKĖMS IR SENIŪ
NIJOMS.

ALB Apylinkės ir Seniūnijos 
yra prašomos ligi š. m. spalio 18 
d. Tautos Fondo Atstovybės iždi
ninkui atsiųsti Tautos Fondo pasų 
ir ženklelių platinimo apyskaitas 
už š. m. trečią ketvirtį.

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ 
AUSTRALIJOJE

NEWCASTLIO LIETUVIAMS 
(T.S. Gaidelio S J. informacija) 
Newcaptlio ir apylinkės lietu

viams sekančios pamaldos bus lai
komos Broadmeadowe Šv. Lauryno 
bažnyčioje spalio 25 d. 11 vai. ry
to. Išpažinčių bus klausoma ten 
pat bažnyčioje prieš Mišias.

ALFONSAS KOCIUS, atvykęs 
į Australiją 1948 m. iš Sellingen- 
stadto stovyklos, prašomas atsi
liepti: Mr. Leonas Kocitzs, 60 Be
atrice Street, Toronto 3, Ont., Ca
nada.
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NAUJO ADRESO SKELBIMAS
J. & S. SHATIN ::

? Barristers and Solicitors
ADVOKATAI

< ’ maloniai praneša, kad nuo šių metų spalio 26 d. pir- X
madienio jų įstaiga persikelia į ’ į

« ► ( 90 Collins Street, Melbourne (tarp Russell ir Exhibi- < ►
* tion gatvių). a

Telefonas: Central 1146 (Nuo š.m. spalio 26 d.). f r

m 
ta

• DAINA
• ŠOKIAI...
• UŽKANDŽIAI
• ALUS ir kt.

• VARŽYBOS ...
’A ĮTVARO” POBŪVYJE 

š/m SPALIO 24 d. 6 v.v.
ŠEŠTADIENI 

GLEBE TOWN HALL 
SYDNEY

ĮĖJIMAS: 6 iii., viešniom 4 iii.

Parduodami namai
PANANIA. V.P. £2900.

Beveik naujas fibrinis namas: 2 miegam., svečių kamb., 
valgom., uždara veranda, virtuvė, vonios kamb., šaldytu, 
vas, karštas vanduo — H.W.S., 6 minutės pėsčiomis kelio 
iki autobuso aust.; ii priekio ir kiemo pusės gražus sodas, 
įmanoma gauti paskola.

Kreiptis kiekvienų vakarų ar savaitgaliais: Mr. O. ME- 
DNIS, 67 BISMIRE STREET, PANANIA, N.S.W.|

Adelaide
Vytis — A.L.S., 62:42

Latvių A.L.S. krepšinio koman
da, šiame žiemos sezone nepralai
mėjusi nė vienų rungtynių, smar
kiai pralaimėjo prieš Vyčio krep
šininkus, kai susitiko su jais žais
ti pusiau baigminių rungtynių spa
lio 1 d. ALS yra stipriausia krep
šinio komanda; penki šios koman
dos žaidėJhi kartu su lietuviu A. 
Ignatavičium žaidė už Pietų Aust
raliją ir laimėjo jai meisterio var
dą.

Rungtynės prasidėjo didele spar
ta; latviai laimi krepšini, tuoj iš
lygina tolimu metimu Gurskis; po 
kelių minučių greitieji Vyčio kraš
tiniai Jaciunskis ir Urnevičius 
staigiais prasiveržimais pakelia 
rezultatus iki 10:6; devintoj mi
nutėj latviai persitvarko ir atei
na žaisti centriniu augštasis Dan- 
cis, tačiau jam neleidžia pasirei
kšti Petkūnas su Umevičium; pir
masis kėlinys baigiasi 36:18 rezul
tatu Vyčio naudai. Antrojo kėlinio 
pradžioje latviai kiek sušvelnina 
savo, pralaimėjimą, tačiau Urnevi
čius, Gurskis ir Kitas atsilygina ir 
vėl krepšinių santykis pusiau mū
siškių naudai. Gavęs 5 baudinius 
apleidžia aikštę Dancis, po ko lat

viams dingsta visos viltys, nes beli
ko žaistiil5 minučių; latviai dar 
bando jėga laimėti, tačiau susilau

kia baudinių. Prieš rungtynių pabai
gą 5 baudinių susilaukia ir kovin
gasis Kitas, tad tenka ir jam ap
leisti aikštę, o netrukus taip pat 
tenka išeiti ir Petkūnui; jų vieton 
ateina žaisti Ratkevičius ir Stan
kevičius. Geriausiai sužaidė Urne
vičius, įmetęs 23 krepšinius, to
liau Jaciunskis — 14, Kitas ir Gur
skis — po 9 ir Petkūnas — 7. Ste
bėję tautiečiai turėjo geros progos 
pamatyti puikų Vyčio žaidimą per 
šias rungtynes. Niekas nesitikėjo, 
kad Vytis laimės su tokia stipria 
persvara prieš geriausią krepši
nio komandą.

Edas.

BANKSTOWNO LIETUVIAMS
ALB Bankstowno Apylinkės 

Valdyba, prisikaupus eilei klausi
mų, spalio 18 d. 9,80 vai. ryto, 
tuojau po lietuviškųjų pamaldų, 
kviečia visuotinį susirinkimą 7 
Appian Way, Australų Skautų sa
lėje, kuri surandama einant nuo 
autobusų sustojimo vietos į dešinę 
iki T.B. Dispanserio. Visus tau
tiečius maloniai prašome dalyvauti 
susirinkime kuo gausiausiai.

APYLINKES VALDYBA.
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“^Germans Pows Tell Of 
Lives In Soviet Camps

German prisoners of war recen
tly returned from captivity in Rua. 
sia report “unbearable conditions” 
in the prison camps there.

Convicted Russian criminals de
cided among themselves “who 
could eat, when, and how much,” 
according to one returnee. Another 
charged that the prison camp diat 
was “too much food to die and 
not -enough to live.”

Prisoners of war were senten
ced as “war criminals” in 15-mi- 
nute trials conducted by Russian. 
The defendants were not permit
ted counsel, nor were they allowed 
to see the judge. — N.a.F.

Communist War On 
Religion Denounced

The United States has again 
denounced the communist regime’s 
war on religion* in Poland. “It is 
clear to everyone that the out
right war on religion conducted 
by the Polish regime is also an 
attack on the national traditions 
of which religion has always been 
a vital part.” the U.S. State De
partment said.

In its statement last week the 
Department referred to President 
Eisenhower’s denunciation of the 
Warsaw regime’s action against 
Stefan Cardinal Wyszynski. It sta
ted:

“In denouncing the arrest and 
forced retirement of the Primate 
of Poland, Cardinal Wyszynski, 
the President has expressed the 
condemnation by the? Anęerioan 
people of this new act of commun
ist terrorism against religion.

“It is clear to everyone that the 
outright war on religion conduc
ted by the Polish regime is also 
an attack on the national tradi
tions of which religion has always 
been a vital part. The Polish com
munists have committed a erime 
against a true leader of the Polish 
nation and the memory of it will 
never be erased.

“The American people are pro
foundly convinced that the reli
gious persecution now being car
ried on in Poland will not achieve 
the purpose intended. We are con
fident that the religious spirit of 
man will not be subdued or extin
guished and will remain a sustain
ing force in Poland during the pre
sent tragic suffering of the Polish 
nation.” —N.a.F.
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The Association of New Citizens 
has arranged a

Public Symposium:
‘ASSIMILATION.... A 

SUCCESS OR
» FAILURE ?” 

Principal Speakers: Mr. HJ). 
BLACK, Dr. LLOYD ROSS.
on WEDNESDAY, 21st October, 
1953 at 7.30 p.m.
at FERGUSON HALL, Macquarie 
Street Sydney.

ADMISSION IS FREE, THE 
MEETING IS OPEN TO THE 
GENERAL PUBLIC.
’5Z5R5252SE52525Z52525252525252S

O LAIMĖ GALI BOTI JOSŲ.į 
1 įsirašyk į mano Draugišku-r 

mo Klubų. Susirask laimų,I 
nusikratyk vienišumu. Susi-S 
rask draugų. Betkuriam am-i 
žiui, visokiausių profesijų, f 
Rašyk dar ŠIANDIEN ir j 
prašyk informacijos. Išlaiko-J 
ma paslaptis. Jokių jsiparei-? 
gojimų. Locker FF DORO-1 
THY POPE FRIENDSHIP? 
CLUB (regd.), Box 182 Hay-| 
market P.O., Sydney. Į
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I
 VICTORIA BATAI;!

3 ROYAL ARCADE, J! 
SYDNEY.

Aūgščiausios kokybės kon-i j 
tinentaliniai batai pagal už-J > 
sakymų ar pasirinktinai iš] ! 
krautuvės. Taip pat ir viaųi [ 
rūšių batų pataisymai. !

CHIRURGINIS IR ORTO-;! 
PEDINIS APRŪPINIMAS. <[

Reikalingi mašinistai ir! [ 
batsiuviai.Prašomas patikslinti savo adresų J 

L. ŠILINSKAS, Perisher Camp, ~

via COOMA, N.S.W., nes paštas 
siunčiamus laikraščius grąžina at
gal. d
— .......................... 11 ■■■— g
Printed by Mintik Pty. Ltd., Fred- į 

bert str., Leichhardt, Sydney, S3 
for the Publisher, J tutinas įį
Vaičaitis, as President of the | 
Australian—Lithuanian Com- 
munity, 82 Flinders Street.
Darlinghurst, Sydney, N.S.W. A

4


	1953-10-14-MUSU-PASTOGE_0001
	1953-10-14-MUSU-PASTOGE_0002
	1953-10-14-MUSU-PASTOGE_0003
	1953-10-14-MUSU-PASTOGE_0004

