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COMMEMORATION 
OF BALTIC

GENOCIDE DAY
The President of the Supreme 

Lithuanian Committee of Libera
tion, Msgr. M. Krupavičius, and 
the President of the Lithuanian 
Executive Council, the Hon. K. 
Zaikauskas, broadcast to the Lit
huanian nation. We produce ex

cerpts from their speeches in trans
lation:
Excerpt from a Speech by Msgr. 
M. Krupavičius, President of the 
Supreme Lithuanian Committee of 
Liberation, Delivered over the Va
tican Broadcasting Station.

Terrible June ia the creation of 
Bolshevik slavery. They brought 
it to us by trampling on Lithuan
ian’s freedom and independence 
and by having enslaved the sons 
of the Lithuanian nation. June, 
the terrible, means the begining 
of the execution of the Bolshevik 
plan to annihilate the Lithuanian 
nation. The deeds initiated in 

June, 1940, are continuing and will 
continue as long as a Bolshevik 
will remain in Lithuania and as 
long as there will remain Lithuan
ians in Lithuania. The aim of 
Bolshevik slavery is to annihilate 
some Lithuanians, to root out 
others from their native land, to 
scatter them throughout vast Rus
sia, and, having rooted out their 

Lithuanian soul, — to russify them. 
This is where lies the tragedy and 
threat of the terrible June. This 
is where we have to concentrate 
all our vital forces and our great
est attention...

... Slavery leaves infected 
wounds in the soul of a nation 
that are harder to heal than it 
is to restore the physical ruins 
created by slavery.
Excerpt from Speech by K. Zai
kauskas, President of Lithuanian 
Executive Council, Delivered over 
Voice of America.

Once more we commemorate the 
tragic events of 1941 which fate 
has destined you to commemorate 
in oppression, in suffering, and 
in tears....

Nevertheless, know and be as
sured tht your hardships suffering, 
and tears are also ours.... We 
understand and vividly sympathize 
with your hopes and aspirations; 
we also fully understand the waves 
of sadness and desperation which 
at times drown the human heart 
and reason.

During the past months your oc
cupants spread deceitful so-called 
“peace” slogans with the aim of 
temting outstanding statesmen of 
some great Western States........
But powerful America did not give 
in to those temptations and remai
ned immovably loyal to her stand: 
no talks with the Soviets until they 
prove their good will by concrete 
deeds and political acts. There
fore, do1 not believe the stories 
they spread about the division of 
the Western democracies....

Brothers and sisters, armed with 
superhuman patience let us perser- 
vere until the approaching hour 
of liberation. It will certainly 
come....

ELTA Information.

PASIKEITIMAI 
NACION. KINIJOS 
VYRIAUSYBĖJE

IS Formozos pranešama apie 
Chiang-Kai-sheko ministerių kabi
neto pasitraukimą. Priežastys ne
nurodomos. Politiniai stebėtojai sa
ko, kad tai gali reikšti generalisi
mui Chiang-Kai-shekui, kaip na
cionalistinės Kinijos vadui, Vald
žios slydimą iš rankų.

ATNAUJINKITE

“MJV' PRENUMERATĄ

Kur eina Lietuvos audiniai ir 
kt gėrybės, visai aiškiai pasako 
“T” Nr. 233 Joje rašoma, kad 
Klaipėdos “Gulbės” fabriko gami
nius “gauna mūsų šalies sostinė 
Maskva, Leningradas, Kijevas, 
Odesa. Didelę siuntą audinių nuo 
Baltijos jūros pakrančių gavo ant 
Ramiojo vandenyno kranto stovin
čio Nachodkos miesto gyvento
jai”... Tai, iš kitos pusės, tik pa
rodo, koks skurdus gyvenimas yra 
Sov. Sąjungoj, jei net jau iš tiek 
apgrobtos Lietuvos gaminiai, ne
paisant tokių milžiniškų nuoto
lių, siunčiami prie Vladivostoko. 
Okup. Lietuvoje 1953 m. antrojoj 
pusėj “taupumo sumetimais” pa
naikintas paskirstymas j sritis. 
Faktiškai kraštas vis daugiau so- 
vietinamas ir priderinamas prie so
vietiškosios santvarkos. I kraštą 
vis daugiau plūsta maskolių. Vil
niaus radijo žiniomis, Lietuvos 
jžemio lobius tyrinėjo tokie “lie
tuviai” mokslininkai: inž. Skobo- 

kovas, Vinogradovas, Gimonšteinas 
ir kt., kurie surado mergelio, sta
tyboms tinkamo molio ect. Štai vėl 
kokie “lietuviai” Žvejoja Atlante 
Klaipėdos žvejybos laivyno vardu: 
kap, Gračiovas, Zolodinovąs, Va- 
sintovas, Beicovas, Jagorovas ect. 
Jonavos baldų fabrikas ir toliau 
giriasi gaminąs baldus Maskvos 
univermagams.

Okup. Lietuvoj trūkumas trūku
mą veja. Jų nebegali nuslėpti nė 
patys komunistai. Iš okupantų 
spaudos, kaip “Sov. Litva”, “Tie
sa” ir kt., paaiški, kad daug kur 
net partinės organizacijos “maža 
padeda agitatoriams. Net Vilniuje 
ir kaune, kur veikia stiprios pro
pagandininkų ir agitatorių pajė
gos, masiniame politiniame darbe

PASAULIO POLITIKOJE
JAPONIJA SKATINAMA 

GINKLUOTIS
JAV vice-prezidentas Nixonas, 

kalbėdamas Tokio, pareiškė, kad 
Japonija, esanti Azijos laisvės gy
nimo tvirtovė, kuriai kritus, visa 
Azija atitektų komunistams. Japo
nijos karinių pajėgų ugdymas, to
dėl, esąs smarkiai pribrendęs rei
kalas. Nixonas išsireiškė, kad 
sunku esą suprasti Amerikos laiky
seną prieš septynerius metus, kuo
met ji reikalavo totalinio Japoni
jos nuginklavimo. Tokią JAV lai
kyseną šiandien esą galima paaiš
kinti klaidingu Sovietų Sąjungos 
užmačių įvertinimu.

Japonijos Tautinio Saugumo 
Korpas šiandien savo eilėse turi 
110.000 puikių vyrų, tačiau tokia 
jėga nėra pakankama Japonijai 
nuo išorinės agresijos apsaugoti. 
Savo kalboje Nixonas toliau pa
reiškė, kad, jeigu jie ištiktųjų sie
kia taikos, komunistai privalo už
baigti karą Malajuose ir Indo-Ki- 
nijoj, sutikti su sujungtos laisvos 
Korėjos atstatymu ir susitarti su 
Vakarais Vokietijos ir Austrijos 
klausimais. JAV tiki klausimų 
sprendimu derybų keliu, tačiau, 
prieš sėsdamos prie derybų stalo, 
jos visų pirma nori matyti dar
bus, bet neklausyti tuščių žodžių. 
“JAV politika vadovaujasi vienu 
vieninteliu principu — taikos troš
kimu visiems visų pasaulio tautų 
žmonėms”, pareiškė Nixonas. JAV 
užsienio politika esanti realistinė 
ir ji išplaukianti iš supratimo, kad 
vienintelė laikysena santykianjant 
su komunizmu yra jėga paremta 
laikysena.

TRIESTAS
JAV politiniai stebėtojai mano, 

kad Triesto klausimui spręsti pen
kių valstybių konferencijos gali
mybės didėja. Savo galvojimą tie 
stebėtojai remia paskutinių Jugos
lavijos prezidento maršalo Tito ir 
Italijos ministerio pirmininko Pel
la kalbų nuosaikesniu tonu.

Min pirm. Pella Romoje pareiš
kė, kad Italija yra pasiruošusi da
lyvauti sykiu su Jugoslavija pen
kių valsybių konferencijoje to
kiomis sąlygomis: —

Konferencijoj turi būti spren
džiamas ne vienos zonos, bet vi
sos Triesto teritorijos klausi
mas, ir, kas beįvyktų, Angli- 
jos-Amerikos spalio 8 dienos 
sprendimas atitraukti savo ka

riuomenes iš A zonos ir per
leisti tą zoną Italijai turi pa
likti neatšaukiamas.

Šios sąlygos nesutinka su Tito 
nusistatymu diskutuoti tiktai vie
nos A zonos klausimą.

Kalbėdamas Žemuosiuose Itali
jos Parlamento Rūmuose, Pella 
pareiškė, kad, jo nuomone, tinka
miausias Triesto problemai išrišti 
kelias yra plebiscitas. Jugoslavi
jos užsienio reikalų ministerijos 
teisinis patarėjas profesorius Bar
tos siūlo įvesti tarptautinę Triesto 
administraciją. Pagal jo projektą 
Tinestas turėtų trijų valstybių 
(Jugoslavijos, Italijos ir Austri
jos) sudarytą Valdomąją Tarybą, 
Jungtinių Tautų Organizacijos ko
misarą ir tarptautinę uosto valdy
bą. Valdomojoj Taryboj Jugosla
vija, Italija ir Austrija turėtų bū
ti atstovaujamos vienodo atstovų 

;£©KUPUOTCtJE
W LIETUUOJE

vis dar nemaža trūkumų... Miestų 
ir rajonų komitetuose stoka griež
tos kovos su buržuazinio naciona
lizmo likučiais” ... Amžinai — vis 
to “buržuazinio nacionalizmo liku
čiai”, kurių iš žmonių sąmonės 
niekaip neįstengia išspausti nei 
šimtai šnįpų, nei tūkstančiai agi
tatorių su stachanovininkais, nuo
lat kalbančių apie popieriuje, bet 
ne tikrovėje esančius “didingus 

laimėjimus”... Ir pati “Tiesa” kon
statuoja kad “nepatenkinamai vy
ksta spaudos platinimas Vilniaus 
mieste, Veisėjų, Tytuvėnų, Utenos, 
Vievio, Eišiškių ir kt. rajonuose”. 
O kiek yra iš viso tų “kitų rajo
nų”?

Ir ar ne taip kitur? Pavertę 
kom. spaudos puslapius, rasime, 
kad ir kitur negeriau. Pvz. vienur 
šaukiama, kad “kombainai dažnai 
stovi dėl MTS vadovų kaltės”, ki
tur — “kad visumoje š.m. 1 pus

mety sviesto kokybės planai nebu
vo įvykdyti”, trečiur — “gyvulių 
augintojai labai dažnai kaitalioja
mi”, dėl to ir jų kokybė smunka, 
vėl kitur — kad “dėl atsiliekan
čių kolūkių ir rajonų kaltės res
publikoje neįvykdytas linų, žirni
nių kultūrų ir bulvių sėjos planas” 
etc.

Bolševikai giriasi, kad Baltijoj 
sugauną daugybę žuvies, bet “T.” 
Nr. 233 Klaipėdos įpakavimo ce
cho krovikas S. Bireta skundžiasi, 
kad Klaipėdos krautuvėse “gyvos 
žuvies iš viso nepamatysi”... Bet 
tai dar ne viskas: užsidėjo jis ke
lis kartus naujus “Elnio” fabriko 
hatus — ir atkrito puspadžiai... 
Apie kostiumą nėra ko ir kalbė
ti — petingesnis vyras jį nusipir
kti gali gauti tik kituose miestuo
se, ne Klaipėdoj.

skaičiaus. Triesto statutas būtų ap- i 
spręstas tarptautine sutartimi ir 
jis būtų valdomas pagal sudarytą Į 
statutą. Statute turėtų būti numa
tyta, kad visos tautinės grupės 
Trieste turi vienodas teises.

Reuterio korespondento praneši
mu iš Belgrado, prof. Bartos pla
nas turi Jugoslavijos užsienio rei
kalų ministerijos aukštų pareigū
nų didelį pritarimą.

RHEE PAŽADAS J.A. 
VALSTYBĖMS

Reuterio korespondentas prane
ša iš Seulo, kad Pietų Korėjos 
prezidentas Dr. Syngman Rhee 
pažadėjo JAV vice-prezidentui Ni- 
xonui atsiklausti JA Valstybių, 
prieš atnaujindamas Korėjos su
vienijimo akciją, šį savo pažadė
jimą Dr. Rhee davęs Nixonui lan
kantis Korėjoje. To lankymosi 
metu Dr. Rhee ir Nixonas aptarė 
bendros politikos klausimus, lie
čiančius Korėjos suvienijimą ar 
atstatymą, Japonijos ir Korėjos 
santykių pagerinimą ir Pietų Ko
rėjos laikyseną po sausio 26 die
nos, iki kurios Dr. Rhee savo an
ksčiau duotu pasižadėjimu yra įsi
pareigojęs laikytis Korėjos paliau
bų sutartiesJ

Prezidentas Rhee pareiškė, jog 
jis sutinka su laisvais balsavimais 
sujungtoje Korėjoje, kur gyvento
jai galėtų laisvai sau valdymo fro- 
mą nustatyti ir išsirinkti norimą 
vyriausybę. Jis sutinka, kad visi 
korėjiečiai išsirinktų ir preziden
tą. Dr. Syngman Rhee prezidento 
rinkimuose taip pat kandidatuo
siąs. St. S.

ANGLAI NORI 
PREKIAUTI SU 

SOVIETAIS 
Trisdešimt britų prekybos įmo

nių atstovų išvyko į Maskvą kur 
turės svarbius pasitarimus su ati
tinkamais Sovietų S-gos pareigū
nais dėl užmezgimo prekybos ry
šių tarp Anglijos ir Sov. Sąjungos.

Prekybos ekspertai mano, kad 
anglai tikisi prekyba su Rytais 
padidinti bent £3.000.000.

LIETUVIAI DANIJOJE
Danijos lietuvių bendruomenė 

yra labai silpna. Ji apima visus 
lietuvius, kurių šiuo metu Danijo
je yra 128, iš jų 28 vyrai, 87 mote
rys, 8 mergaitės ir 4 berniukai. 
Didžiausias lietuvių susibūrimas 
yra Kopenhagoje — 46 lietuviai. 
Kiti yra išsisklaidę po visą kraštą 
ir sunkiai pasiekiami. Iš bendro 
moterų skaičiaus 56 yra ištekėju
sios už danų.

Lietuvių Danijoje 1945 m. bu
vo apie 5000. Tada ir vyrų bei 
moterų skaičiai laikėsi pusiausvy
roje. Emigracijos eigoje labiau at
siliko moterys, iš dalies dėl pažin
čių su danais, o vyrai labiau nau
dojosi emigracijos galimybėmis.

Daugumas lietuvių pradeda nu
tautėti, viešumoj kalba daniškai, 
aiškindami, kad jiems danų kalba 
lengviau susikalbėti....

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

Kad mūsų tautiečiai neliūdėtų 
į Sibirą ištremtų savo artimųjų, 
Kaune ir Vilniuje ruošiami “sibi
riečių dainų ir šokių koncertai”, 
apdainuojantys “tolimojo Sibiro 
grožį”... A. Venclova kalba apie 
reikalą “įsteigti Lietuvos respub
likoj televizijos centrą”, o kad 
“reakciniai kunigai negalėtų toliau 
skleisti liaudyje prietarų” — Vil
niuje planetariumą.

PRIVERSTINIS 
PRIKLAUSYMAS 

UNIJOMS
Šiuo metu vyksta ypatingai kar

štos diskusijos apie priverstino 
priklausymo unijoms (profesinėms 
sąjungoms) įvedimą. New South 
Wales valstijoj vyriausybė, kurio
je sėdi darbiečių partijos žmonės, 
rengiasi iki Kalėdų išleisti įstaty
mą, kuriuo kiekvienas dirbanty
sis N.S.W. valstijoje, kurio atlygi
nimas normuojamas pagal valdžios 
išdirbtą lentelę, bus priverstas įsi
rašyti į atitinkamą uniją.

Šiuo metu N.S.W. valstijoje yra 
virš) milijono dirbančiųjų, kurių du 
trečdaliai jau savanoriškai priklau
so vienai ar kitai unijai. Taigi, 
dabartiniam N.S.W. parlamentui 
įstatymą priėmus^ būtų priverstas 
ir likusis trečdalis įsirašyti į uni
jas. r

Pagal dabar veikiačią sistemą, 
savanoriškai į uniją stojąs darbi
ninkas turi šiokį tokį savaranki
škumą pasirenkant ar keičiant dar 
bą. Jis gali iš unijos išstoti arba 
dirbti jokiai unijai nepriklausyda
mas. Naują įstatymą priėmus jis 
nustotų to savarankiškumo. At
seit, jo darbas, o tuo pačiu ir jo 
pragyvenimo šaltinis būtų įmano
mas tik per unijos nario knygelę.

Jau šiuo metu nei kasyklose, 
nei uostuose, nei laivininkystėje 
negali dirbti ar darbo gauti joks 
darbininkas, nepriklausąs atitinka
mai unijai.Esmėje niekas neužgin
čys unijų reikalingumo ir naudos 
tiek darbininko, tiek socialiniai- 
ekonominės bendruomenės labui.

Tiesa yra tai, kad tik unijų dė
ka buvo išsikovotos 8 darbo valan
dos, tvirtas atlyginimas ir geres
nės darbo sąlygos. Klausiama, ko
dėl darbininkas, nepriklausąs uni
jai gali taipogi tomis gėrybėmis 
naudotis, nieku neprisidėdamas prie 
jų įgalinimo? Tai yra pagrindinis 
priverstino įsirašymo į unijas ša
lininkų argumentas. Jie dar pride
da, jog unija vertinga sąjunga, 
reikalinga ir naudinga, tai kodėl 
nepriversti visus dirbančiuosius į 
ją stoti? Kiti vėl sako, jog priver
stinas priklausymas unijoms pade
dąs kovoti su komunizmu.

Priverstinumo priešininkai nuro
do, jog su šiuo klausimu rišasi 
daug kitų svarbių problemų, lie
čiančių pačių unijų organizacijos 
principus, jų ateitį, asmens (indi
vido) laisvę apsispręsti (priklau
syti ar nepriklausyti kokiai nors 
organizacijai) ir bendruomenės, 
kaipo tokios, gerbūvį. Tai nesąs 
normalus unijų vystymosi kelias 
ar sveikas augimas: tai būtų re
voliucinis santykių tarp darbinin
ko ir unijos, iš vienos pusės, ir 
tarp unijos ir valstybės, iš kitos 
pusės, pakeitimas. Kiti mato pri
verstiname priklausyme unijai pir
ma žingsnį į totalitarizmą.

Kadangi unijos yra glaudžiame 
sąlytyje ir darbiečių (Labor) par
tija, sakoma, jog įvedant priver
stiną įsirašymą stengiamasi per 
unijas susidaryti politinius fondus 
iš unijų narių, neatsižvelgiant jų 
politinių pažiūrų. Apskaičiuojama, 
jog unijų pajamos padidėtų 10. 
000 svarų į savaitę. Toliau išve
džiojama, jog įvedus priverstinį 
įsirašymą į unijas N.S.W. valsti
joje, (Queensland's priverstinas 
priklausymas jau gana senai vyk
domas), palengvėtų ir Victorijos 
darbiečių vyriausybei, kuri šiuo 
metu yra prie valstijos vairo, įves
ti priverstinumą. Turint įstatymus 
trijose didžiausiose valstijose pa
didėtų galimybė pravesti įstatymą 
fedaraliniame parlamente, ir tuo 
užtikrinti priverstinumą priklausy
ti unijoms, visoje Australijoje. 
Tokiu būdu išvedama, jog nauja
sis siūlomas įstatymas yra viena 
iš priemonių darbiečių politiniams 
tikslams siekti.

Dalis darbiečių partijos lyderių 
ir narių nepritaria tokiam įstaty-

IKI PASIMATYMO
Netrukus būsiu kelionėje į nau

ją kraštą, veždamasis su savimi 
senas ir naujas viltis. Sena viltis 
daro kelionę malonesnę ir pras
mingesnę, nes artėsiu prie tėvynės, 
kur ta priverstina kelionė turėtų 
baigtis. Naujos viltys veikia vilio
jančiai iki jos išsipildo arba pa
siekus naują kraštą virsta bepras
mėmis.

Jei žvelgdamas į artimiausią 
praeitį tam tikru požvilgiu ir tu
riu asmeninio nusivylimo užsukda
mas į šį kraštą, tai iš kitos pu
sės jaučiu didelį pasitenkinimą, 
kurį man sukelia mintis apie dar
bą Australijos Lietuvių Bendruo-. 
menėje, lygiai kaip ir Jūsų man 
suteiktas pasitikėjimas ir kilni pa
reiga pirmininkauti Krašto Valdy
boje nuo A.L.B-nės įsisteigimo iki 
mano išvykimo.

Keturių metų laikotarpyje ryšys 
su šia didžiule sala silpnėjančiai 
nyko, gi visuomeninio darbo eigo
je vystęsi santykiai su bendradar
biais ir vienminčiais, draugais ir 
pažįstamais, augo ir stprėjo. Sky- 
rimąsis su jais mane daugiau pri
artina ir įpareigoja, negu atitrau
kia.

Australijos Lietuvių Bendruo
menės organizacinis periodas jau 
baigėsi, šiandieną jai reikia vysty
tis, plėstis ir bręsti įvairiose veik
los srityse. Viena pagrindinių už
duočių ir toliau lieka Bendruome
nės Vadovybei — siekti, kad nelik
tų nei vieno ’ lietuvio akty
viai jai nepriklausančio ir ne- 
į nešančio įnašo bet kuriame pavi
dale. Tai, žinoma, didele dalimi 
priklauso nuo paskiro lietuvio^ jo 
susipratimo, bendruomenės siekių 
ir minties įsisąmoninimo.

Nuoširdžiai dėkoju Jums visiems, 
dirbusiems ir dirbantiems bendruo
menės labui, už asmenini įnašą ir 
pasišventimą. Mano ypatinga pa
dėka priklauso tiems bendradar- 
biams-bendruomenės veikėjams, 
kurie neatsižvelgdami nei į laiką, 
nei į darbo sąlygas vienaip ar ki
taip prisidėjo prie A.L.B-nės su
organizavimo ir pastatymo dabar
tiniu lygin, kuris, galime pasid
žiaugti, yra gana augštas. Tai 
mūsų visų bendro darbo išdava.

Atsisveikinant linkiu "dar dides
nio bendruomeninio susigyvenimo 
ir gražesnės bei darnesnės veiklos 

vadovybėse, tarp paskirų organiza
cijų ir asmenų. Ta veikla bus tol 
nepakankama, kol kiekvienas iš 
mūsų neprisidėsime prie jos plė
timo ir tobulinimo, užmiršdami 
asmeniškumus ir praeities dūmus. 
Neužmirškime, kad ir tremtyje 
dirbdami kovojame dėl aukščiau
sio ir brangiausio tikslo-dėl Lie
tuvos, o jai šiandieną jokia auka, 
joks įnašas nėra per dideli.

Šia proga tariu sudie visiems 
draugams, bičiuliams ir pažįsta
miems maloniai prisimindamas 
kartu praleistas valandas.

Krašto Valdybos Pirmininko 
Pareigas perėmusiam bendradar
biui p. Simniškiui linkiu sėkmin
go darbo, o naujam “Mūsų Pasto
gės” redaktoriui, bičiuliui J. Ka- 
lakoniui iki šiolei rodytos ištver
mės, tvirtumo ir pasišventimo mū
sų spausdintam žodžiui.

Skirdamąsis linkiu visiems sėk
mės asmeniniame, šeimyniniame 
gyvenime ir visuomeninėje veiklo
je ir sakau IKI PASIMATYMO 
LAISVOJE LIETUVOJE!

Jūsų
Justas Vaičaitis.

mui, nes mano, jog tai smarkiai 
pakenktų jų partijos prestižui, ar 
bent šiuo metu nebūtų tikslu e?- • 
zinti balsuotojus, turint galvoje, 
jog kitais metais darbiečiai yra 
pasiryžę laimėti rinkimus į fede- 
ralinį parlamentą.

Manoma, kad geriausias būdas 
būtų leisti pasisakyti patiems 
žmonėms plebiscito keliu. Kaip kl
ausimas išsispręs, parodys netoli
ma ateitis. Vyt. R.

1
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Argentina. Nauja ALB 
kramto vadovybė. PLB Argentinos 
krašto vadovybę, išrinktą spalio 
29 4. Buenos Aires Lietuvių Klube 
įvykusiame suvažiavime, sudaro: 
Į. Padvalskis — pirm.; agr. A. 
Šantaras ~ sekr.; kun. Dr. A. 
Kleiva — ižd.; V. Survilienė ir V. 
Veselauskas — vicepirmininkai, O. 
Kairelienė r-. 2 sekr. ir agr. St. 
Mikeįįonis — valdybos narys. Rev. 
komisija: K. Norkus — pirminin
kas, J. Bubnovas — sekretorius ir 
K. Černiauskas — narys. Gerbės 
teismas: prof. D. Gruodis, B. Pa- 
liulionis, Pj Sakalauskas, V. Stun
džia ir A. Paršelis, kuris, kaip am
žium vyriausias, yra šios komisi
jos pirmininkas, o prof. D. Gruo
dis —• sekretorius. Vykdomoji ta
ryba: ats. gen. T. Daukantas — 
pirm. P. Vaitkevičius ir J. Kana- 
pinskas — vicepirmininkai; L. 
Sruoga ir A. Mišelis — sekreto
riai;: kun. P. Garšva, J. Gliosas, 
J. Nakutis, inž. Gogelis, M. Ga- 
leckas, P. Mačernis, inž. L. Sta
šaitis, V. Balčiūnas, V. Dimins- 
kas ir A. Repečka —- tarybos na
riai.

Iš 15 tarybos narių 6 yra vyres
niosios kartos išeiviai ir 9 nauja
kuriai. Valdybon, rev. komisijon 
ir garbės teisman taip pat išrinkti 
6 vyresniosios kartos atstovai ir 
9 naujakuriai. Tarp 30 veikėjų yra 
12 senų išeivi ųir 18 vad. naujaku
rių. Visi pirmininkai yra senosios 
kartos išeiviai.

Belgija. Pulk. J. Lansko- 
ronskis su savo šeima visą mėne
sį praleido Romoje, studijuodamas 
muziejus ir meno paminklus. Jo 
sūnus Jonas Petras labai sėkmin
gai baigė Briuselyje Solvay insti
tutą, gaudamas komercijos inži
nieriaus diplomą. Duktė Danutė- 
Monika studijuoja ten politinių ir 
ekonominių mokslų fakultete dip
lomatinės tarnybos skyriuje.

D. Britanija. 7-is me
tinis DBLS suvažiavimas Londone 
pirmininku išrinko M. Bajoriną, į 
centro valdybą — kun. J. Kazlau
ską, J. Vilčinską, L. Trilupaitį 
ir S, Žymantą; tarybą — P. Var- 
kalą, Dr. K. Valterį, F. Neveravi- 
čių, A. Pužauską ir J. Kudlą; rev. 
komisiją — J. Bendorių, A. Pakal
nį ir V. Kvietkauską; garbės teis
mą —- N. Mockų, Blinstrubą, J. 
Petrušaitį, J. Kalibaitienę ir E. Ja
kutienę. Sąjungos turimų Lietu
vių Nainų akcijų patikėtiniais iš
rinkti P.'Varkalą, J. Vilčinskas ir 
T. Vidugiris. Sąjunga gražiai vei
kia. VLIKo vardų suvažiavimą pa
sveikino jo pirm; M. Krupavičius. 

Italija. Pradėta arkiv. J. 
Matulevičiaus beatifikacijos byla. 
Spalio 31 d. Romos vikariato did
žiojoj tribunolo salėj įvyko pirma
sis arkiv. Jurgio Matulevičiaus be
atifikacijos bylos iškilmingas po
sėdis. Dalyvavo Romos kardinolo 
Micaros pavaduotojas arkiv. Trag- 
lia, tėvai marijonai, šv. Kazimiero 
kolegijos vadovybė ir Italijos kraš
to bei Romos LB pirmininkai. Tri
bunolas turės apsvarstyti visa tai, 
kasliečia arkiv. J. Matulevičiaus 
šventumo garsą ir stebuklus. Apie 
bylos pradžią plačiai parašė dien
raščiai “L’Osservatore Romano” ir 
“11 Quotidiano”, duodami biogra
finių ir arkiv. J. Matulevičiaus vei
klos žinių.
Jungt. Amerikos 

V alstybės. Nežinomojo 
Politinio Kalinio Diena. New Yor
ke veikianti Laisvoji Tarptauti
nė buv. Politinių Kalinių Federa 
cija pasirinko lapkiučio 7-tą Neži
nomojo Politinio Kalinio Diena, 
nes kaip tik tą dieną bolševikai, 
nuvertę demokratinę Rusijos val
džią, įsikūrė komunistinę tironi
ją. Ta proga taip pat prisiminti 
visi kankiniai, žuvusieji ir kentė- 
jusieji tiek nuo raudonosios, tiek 
nuo rudosios diktatūūros, taip pat 
mūsų politiniai kaliniai. Visi lais
vėje esantieji paskantinti atsimin
ti milijonus pavergtųjų už gelež. 
uždangos ir kovoti dėl jų išlaisvi
nimo.

Spalio 25 d. JAV-se mirė prof. 
Zubkus, buv. V.D.U-to dėstytojas, 
žymus/ nosies, ausies ir ligų spe
cialistas.
Kanada. Ypatingai pa

minės Klaipėdos krašto išsivadavi
mą. 1954 m. sausio 15 d. Mažosios 
Lietuvos Diena Kanadoje, kaip ir 
visur kitur laisvajame pasaulyje, 
numatyta ypatingai paminėti. Ta 
proga Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Dr-jos centro valdyba Kanadoje pa
kvietė. į Kanadą atvykti MLT pirm. 
E. Simonaitį. Simonaičiui pagerb
ti numatoma sukviesti visą žymes
nę Montrealio lietuvių visuomenę. 
Ta proga jis taip pat aplankys ki
tas; lietuvių kolonijas ir tarsis su 
JAV-se ir Kanadoje esančiu Maž. 
Lietuvos Rezistencijos sąjūdžio 
centru.

V e n e c u e 1 a . Atostogų 
metu suruošta vaikų kolonija pasi
rodė sėkminga. Tokių stovyklų 
ruošimas daug prisideda prie lie
tuvybės išlaikymo. (Maracay mies
te “Immaculata Conception” auk
so medaliu baigė Ramutė Aušro- 
taitė.) Tame pačiame mieste J. 
Kundrotas atidarė naują moder
niškai įrengtą foto saloną.

LIETUVIAI 
KULTŪRININKAI 

BRAZILIJOJE
Iš lietuvių kultūrininkų šiuo me

tu Brazilijoj gyvena:
Rio de Janeiro — poetas Petras 

Babickas, dirba Lietuvos pasiunti
nybėje; muzikas J. Malaiška, dir
bą municipaliniame teatre; solis
tas Mažeika tarnauja tame pat te
atre.

Sao Paulyje: vargonininkauja 
Aleksas Ambrozaitis; „A Gazeto- 
je” groja muzikas Jonas Kaseliū- 
nas. Taip pat Sao Paulyje gyvena 
vyčių choro vadovas (dabar jau 
nebepasireiškiąs) muzikas F. Gir- 
dauskas ir lietuvių jaunimo choro 
vadovas muz. Ralickas. Solistas 
Raulinaitis dainuoja municipalinia
me Sao Paulo teatre. Poetas (eilė
raščių rinkinio „Lankose” autorius) 
Simas Bakšys dabar redaguoja sa
vaitraštį „Žinias”. Poetas Klemen
sas Jūrapelnosi duoną didžiausio
je Sao Paulo spaustuvėje, Indus
trie Grafica Sigueira. Poetės O. Sa
dauskaitė ir Magdelena Vinkštai- 
tienė reiškiasi vietos periodikoje. 
Rašytoja Karolė Pažėraitė mokyto
jauja Villa Belos lietuvių mokyklo
je ir redaguoja „Mūsų Lietuvos” 
savaitraščio atkarpą. Zenonas Ba- 
čelis pirmininkauja „Lituanijos” 
Bendruomenei ir gyviausiai reiškia
si vietos kultūriniame gyvenime. 
Bronius Guiga dirba „Žiniose” ir 
vadovauja „Lituanijos” artistų — 
vaidintojų būreliui.

Tenka dar paminėti Kazimierą 
Ambrozevičių, kuris reiškiasi lietu
viškuose parengimuose. Iš meninin
kų Sao Paulyje gyvena žinoma vai
kų literatūros iliustratorė V. Stan
čikienė - Abraitienė, dail. A. Kai-
rys ir dail. Navickas. Poetas kun. 
A. Arminas — Venacijus Ališas 
jau seniai nebeprabyla. O prof. Dr. 
S. Ausenka ir rašytojas P. Vonžo- 
das tebevargsta baigdami versti į 
portugalų kalbą romaną „Ten Ana
pus”. Giršys ir M.Laupinaitis rū
pinasi asmeninėmis gūžtomis ir re
tai bepasireiškia. K.
Šveicarija. Inž. J. 

Stankus išvyko į JAV. švLB spa
lio 31 d. Zuriche surengė išleistu
ves į JAV išvykstančiam inž. J. 
Stankui, ligšioliniam vietinės LB 

valdybos pirmininkui. Atsisveikini- 
nimo kalbose buvo iškelti jo nuo
pelnai ir įteikta dovanų. Lapkri
čio 1 d. buvo susirinkusios posėd
žio ŠvLB taryba ir valdyba. Nau
ju tarybos vicepirmininku išrink
tas dipl. ekon. V. Gegeckas. Nau
ju švLB valdybos pirmininku pas
kirtas ligšiolinis sekretorius-kasi- 
ninkas A. Paulaitis, o sekretore 
kasininke —- Dora Mašalaitė. 
laitė.

Kolumbija. “Kolum
bijos Lietuvių žinios” rašo, kad 
Medelline dingot be žinios mėsinės 
savininkas lietuvis Beniušis. Pali
ko žmoną ir kolegiją lankančią 
jaunametę dukrą.

Bendruomenes Aktualijomis 
_____ 4.  ,• • < . . . ...   .. . •. . .2 .Rašoma ir kalbama, dažnai ir 

nuogastaujama dėj daugio tautie
čių pasyvumo aktualiesiems ben
druomenės reikalams...., Taigi šie 
“atsilikėliai” lyg ir nenori su mū
sų rinktaisiais bendruomenės 'or
ganais dendradarbiauti, nes daž
nas prisimena pokarinių metų mū
sų stovyklinius komitetus ir pagal
voja, kad ir čia gali būti išroka- 
vimų...

šitokia galvosena iš esmės yra 
klaidinga. Anuometinė mūsų bui
tis — visiškai skirtinga nuo šian-, 
dieninės. Jegu mūsų vadovai sto
vykliniais laikais pirmoje .eilėje 
turėjo tvarkyti administracinius 
stovyklos reikalus, palaikyti ryšį 
su šelpiančiomis organizacijomis, 
tai šiandieną yra visiškai priešin
gai — mūsų valdybų užduotis rū
pintis bendruomenę tautiniai stip
rią išlaikytu

Platieji bendruomenės sluogsniai 
nuteikti šiandienine linkme nėra 
jau, taip lengva; vieną, svetimo 
krąšto aplinka ir įtaka, antra, sto
vyklinių dienų pėdsakai yra dar 
ryškūs ir gyvi, nors svetimas kraš
tas ir komitetinįnkus, ir visus ki
tus sulygino, o vis dėlto nuoširdaus 
ryšio ir glaudaus,,bendradarbiavi
mo tarp mūsų bendruomenės rin
ktųjų organų ir eilipip . tautiečio 
dar pasigendama, Kaip šį. ryšį su-1

mėgsti ir Suglaudinti? Klausimas 
nėra naujas. Juo sielojamasi ir rū
pinamasi nuo ank^iau-lietuviškai 
bendruomenei pradėjus kurtis. Pir
miau kažkaip buvo jaučiama dides
nė šiluma ir . bendradarbiavimas 
tarp savųjų, bet vienas kitas kilęs 
nedarnumas vadovų tarpe, praei
ties ir nūdien pasitaiką nesklandu
mai ne vieną tautietį nuo aktyvaus 
dalyvavimo lietuviškoje veikloje 
nutolino.

“Aidų” 6 No. p. J. Alaušius iš
samiam straipsnyj . “šviesuomenė 
ir liaudis’* šį klausimą plačiai na
grinėja, Jo manymu reikėtų “...į 
bendruomenės organizacinę vado
vybę aktyviai įtraukti ir visus tuos 
šviesiuosius visuomeninius talen
tus, kurių nemaža slypi vadinamo
joje “liaudyje”. Tiesa, kad inteli
gentija yra lyg ir pašaukta vado
vauti. Tačiau tai jos pareiga, o ne 
privilegija. Noriu pasakyti: priva-. 
lu inteligentijai atsidėti visuome
niniam gyvenimui, bet nebūtų tei
su nustelbti ir pačioje liaudyje sly
pinčius visuomeninius talentus. O 
visuomenininko, talentas yra kaip 
tik toks, kad jis mažiau priklauso 
nuo mokslo, o labiau nuo įgimtų 
savybių. Todėl neatsitiktinai tiek 
daug didelių vadų yra kilę iš liau
dies.

Juk ir visa senoji mūsų emigra-

ISTORIJA KARTOJASI
60 METU NUO KRAŽIŲ 

SKERDYNIŲ.

Rusijos caro Kauno guubemato- 
rius Klingenbergas 1893 m. parei
kalavo, kad Kražių, vienuolyno pa
rapinė bažnyčia būtų atiduota ru
sams (kurių ten nebuvo) pravosla
viškai cerkvei. Kražių žemaičiai 
tuoj suprato, kad atėmę rusai jų 
bažnyčią ir pavertę ją cerkve, 
stengsis ir katalikus padaryti pra
voslavais. Naujų bažnyčių statyti 
valdžią neleido.

Pasiuntę carui peticiją, prašy
dami bažnyčią palikti katalikams, 
ir toliau įprasta tvarka žemaičiai 
lankė savo maldos namus.

Bet 1893 m. vėlybą rudenį, lap
kričio, mėn., žemaičiams besimeld
žiant. Kražių bažnyčioje, su būriu 
žandarų, policija, uriadnikais ir 
stražnikais (kazokus buvo išsik
vietęs iš Varnių) gubernatorius 
Klingenbergas įsiveržė* į, šventorių 
ir apsupo bažnyčią. Jis davė įsa
kymą kazokams, kad bažnyčia bū
tų tuojau patuštinta, neatsižvelg
damas į tai, kad bažnyčioje vyko 
šv. Sakramento adoracija.

Kazokai, iškėlę kardus sujojo į 

cija- beveik i3initinai
liaudiniais yisubmenininkais. Ta-. 

čiau. dabar, kada naujoje, emįgraci- 
joje turime daugiau išsimokslinu-; 
šių žmonių,, tai ^isiiįįmeninių 
lentų iš liaudies beveik nepasigėn^ 
dame. Laikyčiau betgi ši nepasi- 
gedimą dideliu nesusipratimu: sto
kodami tokių liaudinių, visuomeni
ninkų, tuo pačiu stokosime saito 
su bendruomenės mase. Nesant to
kio saito, atsidursime prieš payp.-., 
jų turėti vadovybes be vadovauja
mųjų, o tuos, kurie turėtų būti va
dovaujami ~ palaidus, neorgani
zuotus.

šiomis pastabomis niekam, ne
priekaištauju, nes viskas šitaip 
susiklosto tarsi savaime. Ne . kie
no nors koks/nusistatymas kaltas, 
o paprasčiausiai neatkreipirųaą dė
mesio. Būtų gera, kad spaudoje 
būtų šiuo reikalu plačiau pasisa
koma. Ypačiai svarbu, kad; vieto
se būtų pasirūpinama^ fe. išnaudoti 
(ar gal net “atkasti”) vis;uomeni- 
nius talentus taip vadinamoje liau-, , 
dyje.”

J. Alaušiaus iškeltos mintys 
yra aktualioj i!r svarstytinos ypač 
mums čia, Australijoje,! nes lietu
viškąją bendruomenę’ !;ta*: minimo
ji liaudis ir sudaro.!- <. :

J. RiBiaą.(1(MelbQumas) 

bažnyčią ir pradėjo kapoti besi
meldžiančius žmones. Kas iš kar
to nepakliuvo po kardų ašmenimis, 
veržėsi lauk. Gubernatorius, ma
tydamas krauju aptekusius ir Su
žeistus žemaičius mėginant slėp
tis, tuč tuojau davė antrą įsaky
mą: surinkti visus sužeistuosius 
ir ligonius mieste ir apylnkėje, 
nes juos juk reikėjo teisti ir iš
tremti į Sibirą kaip nusikaltėlius. 
Policija ir kazokai išvyko į kaimus. 
Prasidėjo “nusikaltėlių” medžiok
lė. Buvo imami visi sužeistieji, 
nežiūrint į tai,'ar jų žaizdos buvo 
naujos ar jie buvo susižeidę se
niau. Jie vertė net gimdančias mo
teris iŠ lovų. Už pavyzdingai at
liktą darbą gubernatorius leido 
kazokams paūžti apylinkėje, kas 
reiškė-gerti ir moteris prievartaus 
ti. Merginos, besislėpdamos nuo 
kazokų, šoko į Kražantės upę, ku
rioje sušalusios ir pavargusios ne
viena ir nuskendo.

Kol kazokai ūžė — stražnikai 
surinktus sužeistuosius ir ligonius 
surišo virvėmis už kaklų ir (kazo
kams grįžus) gūdžią lapkričio 
naktį visus išvarė į Raseinius. .Vė
liau suimtieji buvo sugrusti Kau
no tvirtovės kalėjime. Jų laukė

teismas ir ištrėmimas. Po dviejų 
metų Kražių skerdynėse nukentės a 
juslus teisė Vilniaus Teismo Rū
mai. Kaltinamuosius gynė geriau
si advokatai. Vieni buvo išteisinti,, 
kiti nubausti. Bet Kasaciniam De- 
partamentūi (Petrapilyje) bylą ka- 
savus visi kaltinamieji buvo «iš
teisinti. Kražių. bažnyčia po kėlė-' i 
rių metų buvo grąžinta1 vėli lie
tuviams; bet jau su išdaužytais' 
langais ir/išgriautais altoriais.

Kražių moterų >-vienuolynas bu
vo uždarytas ir vienuolės .išvaiky
tos..-,. : /ii" ■■■■

šiandien mūsų .tėvynėje siaučia m 
rusai.; šį kartą ne caro kazokai, , 
bet enkavedistai, deja, daugi žiau
resni, ir žudo mūsų broliuš'ir se
seris, ir i tremia juos į Sibirą, ir 
bažnyčias uždarinėja, griauna al
torius -—naikina* Lietuvą.

Istorija rodo, kad mūsų tautos 
priešas, kokios spalvos skraiste 
besidangstytų,' buvo : ir tebėra tas 
pats.

Telkime visi jėgas, Lietuva} iš
laisvint} .ir, nuims ,tevadovauja tė-. 
vynės meilė.

Er., Kietis
— o —

J. Tininis

SMUIKININKAS
Vienoje tolimoje šalyje gyveno 

toks ' smuikininkas, kuris vis nega
lėjo išsirinkti sau gyvenimo drau
gės. Pagaliau atsitiko taip, kad 
jis beprotiškai įsimylėjo tūlą kai
mo merginą, kuri buvo dvigubai 
jaunesnė už jį. Ir kai jis pasipiršo, 
mergina atsakė:

— Aš negaliu už tavęs tekėti, 
nes tu man persenas.

Smuikininkas dėl to labai nuliū
do. Jis dabar galvojo šiaip ir taip 
ir pagaliau nutarė eiti pasitarti 
su burtininku, kurį kadaise buvo 
išgelbėjęs nuo mirties. Nuėjęs ra
do burtininką sėdinti vienišoje sa
vo triobelėje ir skaitantį milžiniš
ką knygą, kurioje buvo surašyti 
viso pasaulio burtai.

— Aš patekau į bėdą, — tarė 
smuikininkas ir išsipasakojo visą 
nelaimingos savo meilės istoriją.

Hm. Dalykas nelengvas ir pai
nus, —- sumykė burtininkas, — 
bet kadangi esi man padaręs daug 
gera, aš pasistengsiu Šiame rei
kale tau padėti.

Burtininkas, pasakęs šiuos žo
džius,' nutilo ir susimąstė. Paskui 
jis pažvelgė į smuikininką ir ta
rė:

— Aš tau duosiu naudingą pa
tarimą: tu turi surasti amžinos 
jaunystės šaltinį ir atsigerti jo 
vandens. nuo kurio vėl pasidarysi 
jaunas. O tada tave mergina my
lės taip, kaip tu dabar ją myli.

— Bet kaip aš galiu surasti to
kį šąįtinį?

— Aš tuojau tau pasakysiu, —

atsakė burtininkas ir ėmė vartyti 
knygą, atidžiai skaitydamas tai 
viepus tai kitur.

Smuikininkas valandėlę tyliai 
žiūrėjo į burtininką, vartantį šla
mančius knygos lapus.

Pagaliau burtininkas pakėlė akis 
nuo knygos ir tarė:

— Amžinos jaunystės šaltinis 
yra nearti, vidury didelio miško, 
rytų šalyje. Tačiau kol tu jį pa-! 
sieksi, turėsi nugalėti daug kliū
čių.

Ir burtininkas čia išvardijo vi- 
‘sas tas kliūtis, kurias smuikinin
kas turės sutikti savo kelionėje, 
ir smulkiai nupasakojo, kaip rei
kės jas pašalinti sau iš kelio.

Smuikininkas padėkojo už visus 
patarimus ir jau kitą dieną išsi
rangė į kelionę jieškoti amžinos 
jaunystės šaltinio. Jis ėjo lytų 
kryptimi daug dienų, kol paga
liau priėjo tokį didelį kalną, kurio 
nei perkopti, nei aplink apeiti ne
buvo įmanoma. Tada jis atsiminė 
burtininko patarimą ir sušuko:

— Kalne, pasidaryk plokščias!
Vos tik jam šiuos žodžius išta

rus, kalnas pamažu ėmė smigti į 
žemę ir netrukus jo vietoje pasi
darė nepaprastai -graži lyguma. 
Tada jis be vargo perėjo per šią 
lygumą ir užpakaly savęs išgirdo 
dundesį. Atsisukęs pastebėjo, kad 
jį atsiveja kažkoks raitelis, švit- 
ruodamas prieš saulę kardu. Jis 
dabar kiek apsigando, bet tuojau 
susigriebė ir riktelėjo:

— Lyguma, lygumėle, iškilk 
iki debesų!

Ir sulig šiais žodžiais tarp jo 
ir raitelio išaugo milžiniškas kal
nas, kurio viršūnė siekė debesis.

Tada smuikininkas vėl keliavo 
daug dienų, kol priėjo didelį eže

rą, kurio antrojo kranto nebuvo 
galima įžiūrėti. Nuo ežero nepūtė 
nė mažiausias vėjelis ir lygaus jo 
paviršiaus nedrumstė jokia bange
lė. Smuikininkas dabar prisiminė 
burtininko patarimą ir visa gerkle 
sušuko:

— Nubusk, vėjeli, ir atplukdyk 
man laivelį!

Ir netrukus jis pajuto švelnų 
vėjelio dvelkimą, slystantį per jo 
skruostus. Paskui sukilo ežere ne
didelės bangos, atvarydamos iš 
kažkur tuščią laivelį. Smuikinin
kas, patenkintas, kad viskas taip 
gerai sekasi, tuojau šoko į laivelį 
ir suriko:

— Apsisuk, vėjeli, ir nešdink 
laivelį į antrąjį ežero krantą!

Jo žodžiai bematant buvo iš
klausyti, ir laivelis pamažu ėmė 
tolintis nuo kranto, varomas atsi
vertusių bangelių, glostomų ap
sisukusio vėjelio.

Taip jam beplaukiant sutemo 
ir užtekėjo mėnuo. Staiga dabar 
jis pajuto, kad jo laivelį kkžkas 
stumdo į šonus ir bando apversti. 
Nustebintas ir išgąsdintas jis pa
žvelgė per laivelio kraštą ir iš
vydo daugybę didelių žuvų, puo
lančių laivelį iš visų pusių. Tada 
jis tvėrėsi už smuiko, kurį buvo 
pasiėmęs į kelionę, ir užgriežė. 
Žuvys dabar bematant atsitolino 
nuo laivelio ir, iškišusios galvas 
iš vandens, klausėsi smuiko. To
kiu būdu smuikininkas laimingai 
pasiekė antrąjį ežero krantą. Jis 
greitai iššoko iš laivelio ir leidosi 
pirmyn. Aplinkui buvo šilta va
saros naktis, ir netrukus jo akys 
ėmė prisipildyti miego. Tada , jis 
išsitiesė ant kvepainčios čiobre
liais žolės ir užsnūdo. Išaušųą „ry
tui, jis pamatė, kad visa pakriau

šė, ties kuria jis miegojo, buvo 
priaugusi laukinių rožių, kurios 
ištisai žydėjo ir aplinkui skleidė 
migdantį kvapą. Jis nusiskynė vie
ną rožės žiedą ir įsimetė į smuiko 
vidų, nes taip jam buvo liepęs 
burtininkas.

Paskui jis dar keliayo daug die
nų, kol tolumoje pastebėjo didžiu
lį mišką,, kuris atrodė tarsi kokia 
tamsi siena, užstojanti visą dan
gaus pakraštį. Atkakęs į pamiškę, 
jis valandėlę stabtelėjo ir stebė
josi neišpasakytu medžių aukštu
mu ir storumu. Tuo metu iš miš
ko išniro neįsivaizduojamo ūgio 
milžinas ir sušuko:

— Ką tu čia veiki, žmogeli? Ar 
tik nesirengi žengti į mano mišką? 
Jei taip, aš tuojau švilptelėsiu sa
vo miško žvėrims, ir jie bematant 
tave sudoros.

Smuikininką apėmė baimė. Jis 
stovėjo nuleidęs galvą ir tylėjo, 
bijodamas pratarti žodžio. Tada 
milžinas pamatė jo rankoje smui
ką ir paklausė:

— O čia kas per daiktas?
— Mes žmonės, šį daiktą vadina

me smuiku, — atsakė jis ir tuojau 
pat užgriežė.

— Neblogas balsas, bet mano 
miško paukščiai kur kas gražiau 
moka giedoti, — pastebėjo milži
nas.

Smuikininkas dabar tyčia ar ne
tyčia apvertė smuiką, ir iš jo iškri
to laukinės rožės žiedas. Nežinia, 
ar milžinas tai pastebėjo ar ne, bet 
smuikininkas pakėlė rožę nuo že
mės ir tarė:

— Ar esate kada nors kvėpinę 
tokią gėlę, už kurios kvapą nieko 
nėra skanesnio pasauly?

— Nesu.,Duok pakvėpinti, — at
sakė milžinas.

Ir smuikininkas drebančia ranka 

jam padavė rožę. Milžinas priglau- 
dė ją prie nosies ir tarė:

— Tikrai nuostabus kvapas.
Tai pasakęs, milžinas atsisėdo, 

ir jo akys pamažu ėmė merktis. O 
kai milžinas antrą kartą pridėjo 
prie nosies migdančio kvapo rožę, 
smuikininkas pastebėjo, kad ji iš
krito jani iš rankos. Tokiu būdu 
užmigdęs milžiną ir net nepasiė
męs, rožės, smuikininkas įžengė į 
mišką.

Smuikininkas dabar ėjo tiesia 
kryptimi vis gilyn ir gilyn į mišką. 
Jis buvo, labai prietaringas ir jąm 
pasidarė nejauku, išvydus ant sa
kos sėdinčią didelę pelėdą, kuri jį 
stebėjo baugiomis akimis, Tačiau ( 
jis greitai pro ją praslinko ir sku
biai ėjo pirmyn. Nuo šakų žiūrėjo 
nepaprasto didumo voverės, bet jis 
nekreipė į jas dėmesio. Jis galvo
jo apie žvėris, bet nė vienas jų ne
pasirodė, ir jam ųeteko pasinaudo
ti burtais, .. priyerčjančiais juos 
trauktis jam iš kelio.

Taip beeidamas, pagaliau apie 
vidurdienį jis išvydo nemažą aikš
tę, kurios vidury, spindėjo neišpa
sakyto gražumo fūmai. Jų sienos 
buvo padažyto^ iš. daimanto, sto
gas —- iŠ smaragdo ir pamatai — 
iš rubino. Apie šiuos rūmus., skrai
dė visokių spalvų balandžiai, bet 
daugiausiai raudoni, mėlyni ir ža
li.

Netoli rūmų stūksojo didelė uo
la, iš kurios tryško sidabro spal
vos šaltinis. Aplink šią uolą augo 
keli savotiški medžiai, kurių ša
kos buvo apsikrovusios fioletiniais 
žiedais.

Ties rūmais vaikščiojo devynios 
keistos būtybės: kiekviena jų buvo 
su dviem žvėries kojom ir žmogaus 
galva, uždėta, ant nei šiokio nei 
tokio liemenio, kurį iš visų pusių 

dengė sniego baltumo plunksnos. • 
Smuikininkas tuojau suprato, kad
šie baisūs žvėržmogiai sauso rū
mus ir šaltinį, irt jam pasidarė bau
gu. Jis prisiglaudė prie, medžio , 
aikštės pakrašty, ;kad šip; baisybės 
jo nepastebėtų*: Svarbiausia dabar 
jm buvo nematomam prislinkti.- 
prie šaltinio -ir atsigerti jo van-: 
dens. Jis. nutąpė, laukti nakties, ti
kėdamasis, kad .tada po: tamsos 
priedanga bus ne taip pavojinga, 
įvykdyti savo norą, Ifora prieš iš
vykstant į kelionę burtininkas, jam 
buvo dąvęs visokių nurodymų,-! bet 
kodėl jis nieko, nepasakė, kaip rei
kia apąidirbti su /šaltinio; saugoto
jais ? Argi jis ; būtų jį apgavęs ? 
šis dalykas sukėlė jo širdyje pa
giežą, .

Sutemus viršum aikštės užtekė
jo mėnesio skiltis. Tačiau žvėržmp- 
giai nesitraukė nuo šaltinio, ir 
smuikininkas ėmė švaratyti, ką da
bar reikia daryti. Staiga jis pas
tebėjo, kad iš medžio kamieno, už 
kurio jis stovėjo pasislėpęs, kadai-, 
se tekėta ,dervos. Jis dabar išsiė
mė degtuką ii* padegė dervą, kuri 
atrodė tarai prilipusi prie kamieno 
žvakė, savo viršūne siekianti ša
kas. Tai padaręs, jis spruko mišku 
į prie|šingą aikštės pusę ir iš čia 
stebėjo, ką darys. žvėržjpogią,i.•• O 
jie darė taip, kaip smuikininkas ir. 
buvo pramatąs. Visi jie puolė prie 
degančio medžio, kuris netrukus 
virto, didingu ugnies stulpu. Smuį- .■ 
kininkas tpo tarpu prigulė prie že- . 
mes ir skubiai ėmė šliaužti■ . prie 
šaltinio, kuris buvo likęs valandėlę 
nesaugomas, šliauždamas jis 
mėsingai sekė akimis žvėržtridįfiūs,"
kurie, atmetę galyąs, taip, smarkiai 
pūtė ugnies stulpą, kad nuo jo at- 
siplėšdavb ’didbli ugnies'^liežuviai 

(Nukelta į 4 puslapį )
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iWWVAZIAVIMAS
. Apygardos 

Valdybą griiodžjo 29 ’ d?, ant- 
radieįy,|9Nal. rįįp jfęifeurne, Čol- 
linwoo4f,;.)įlqddie St., Si. Philips 
Churiįi} gCJ^ngland: salėje, šklia 

. Collingyįpįi.do Town * Hall, šaukia 
Kulįjį^^ondp. atstovų suvažiavi- 

.'m,,
Suvažiavimas. laikomas teisėtu 

atvykus,.vienam atstovui. 
Skirtu laiku' nesant kvorumo, po 
pusėa valandos suvažiavimas vyks 
ir bus teisėtas nežiūrint atstovų 
skaičiais.’ '

| programa. 
l,i:S^yažiavimĄr,atidarymas,
2.. jMafldaty,. .komisijos rinkimas,
3.. . .Suyaži^nmo. prezidiumo rin-

4. Sveikinimai,
5.. .ęentrįjųų organų pra

nešamai:.,,;. ■ J .
aj^y^jiįįįęą pirmininko, b) Val- 

dybos iždinh^j .cj .Revizijos komi
sijos, d^G^ės teismo.

6.. pįįįzųsijųš dėl centrinių or
ganų^' į|^i^mų_,%.ir apyskaitos 
tvir^niįasj, .;,’* • . ’

7.. );ĮU£.F» -skylių,,pranešimai.
L.K.F. statuto 

projekto svarstymas ir jo priėmi- 

9." U.K.F. artimiausieji darbai,
10.. . LEį.F.■,Amstralijos Vaidybos 

būstinės nųstątymąs,- ;
ltbL.ĮČF, sekančio atstovų su

važiavimu .vietos nųč'tątymas,
12. f ^ęntrinių ..drgąnų rinkimai: 

a) Ą^tx»lįųs Valdybos, b) Aus
tralijos Kontrolės. Komisijos.

13. .§wįkijiimai, rezoliucijos,
14. Siūlymai ir sumanymai,
15. Suvažiavimo uždarymas.

Su važiavimo,/atstovai.
Į šį suvažiavimą atstovais kvie

čiama:
LJK:F< Australijos «-Apygardos 

Valdybos, nariai,n. v/IjKžF^'- -Austr. 
Apygi Kontrolės Komisijos < nariai, 
L.K.F.t Austas•; Apygj .Garbės Teis
mo nariai^ A/L.B. Krašto/ Valdybos 
pirmininkas ąfc;joi įgaliotas KraštoI 
Valdybos* iparyspL.K.F. .skyrių pir- 
minihkąi^iarKjlj įgaliotas .sk. valdy- 

" " .r.abri ;.m. ..... ,, , . i
•*rL’:r':•ub^.-rr- e-m m. 'KALININGRADO ATEITIS?
E„. Vokiečių, laikraščiai . “Husu- 

mer.rTągęszeitang”,. “Dithmarscher 
Landeszeitung” ię kt. reiškia su- 
siriųpjnįĮną|f kąft F“^a|į|įaucių3 ga
lįs tapti' (^ę£ų$skū”.f, Jų „. įdėtuose 
pragjąšinįuose į'ąk^lįjąjįa,^ kad '.lie- 
tuvį,ų.f,tręintįųiųi,orgąnizacijos Vo- 
kietii^Į^ri^įo^^inįų apię pasi- 
ruotoį j|įftųnnę pytprūsių dalį, 
vad^ KaĮyĮių^t^^^ritį. Eu . Kara- 
lia^įąų^qmį|ątų,n.!pi;i jungti prie 
SoV^^j^eįųYOSi^ taikraiČiai . skel
bia  ̂Jmd ,'ši‘u o metu'.' Rytprūsiuose 
esą^§'9QO.p9p-gyventojų, iš ku- 
rių,ąęj,ę>50Q.00.0s(esą aįkeltų iš Sov. 
Sąju/igoą. yi.daus. Vietiniai jgyven- 
tojaj’^'ą ^enięsp. ^ūių^tuvių pa-. 
likuony^,f^aūgį^sia, Įiętuviškomis 
payąr^ęh^' jiį, nųt> vokiečių .esą, 
atskilai ię()Įaikpmi vokiečių rite
rių ordino prievartą-, sųyokietin- 
tais. , ,T , .

SovietW;iĮįnaujo patikrinę jų 
kilmę, jiems pripažinę Soviefcų tpi- 
lietyl^. ir;1950. m^ jleidę/ net daly
vauti trijų ątętavų; jšrinkime. ;Vo- 
kiečiy , spaudą, p^yipį, jog ir šis: 
fakt^j^bą^ųž'Aaifc kad ąiuo me> 
tu Rytprūsiuose?vėsą?.900.000 gy-; 
ventojų/nes vienas atstovas tenka

SMUIKININKAS
ir, bęjųldftmi. j: nakties; daųgų, .ore 
užgesdavo. Pasiekęs ., šaltinį, jis 
sriūbtelėjo vieną, antrą, trečią 
gurkšnį. Ii; jcąfo-jis buvo ;besiien- 
kiągiMtyii'tąjąin gurkšniui, staiga: 
kaĄką$įtvirtaijh^mė už pečių 
ir p$k$ė.; Apmiręs; ,įš. .baimės, jis 
dabįttljpąpftfttė,!kad,jį,įaiko iškėlęs 
i orą>žyėržmpgi^..Bematant subė
go iy^iUnįv^žnapgiai, užputę, ug
nies stulpą, ir su nuostaba žiurėjo 
į sugautą žmogų^.kuris tuo tarpu 
buvo pastatytas ant žemės ir vi
sas baisiai drebėjo.

žvėržihogiaidabar nuvedė smui- 
kinihiiį;j deimantorūmus. Vienos 
salės priešaky 'žvilgėjo; brangiųjų 
akmen įšofetasj kuriame sėdėjo ne- 
išpasakyta'.JFažūmo mergaitė. Ji 
buvo tokia gfaži, kad Viso pasau
lio vyrąi- būtį' polikę s'avo1 žmonas 
dėl&būtų kovoję1 tarp savęs 
dėl j(/s Minėjimo- tol, kol nebūtų 
likęį^vąS^-vienas vyras. Žvėr- 
žmogiai privedė' Nuimtąjį prie sos

bos narys. Nuo kiekvieno L.K. 
skyriaus rinkti 3 atstovai. Jei sky
riuje narių daugiau kaip 50, tai 
nuo. kiekvienų sekančių 25 narių 
dar. po vieną atstovą. Būv. L.K.F. 
Australijos Apygardos pirminin
kai. Kiekvienos savaitgalio moky
klos vedėjas ar jo įgaliotas tos mo

kyklos mokytojas. A.L.B. apylinkių 
pirmininkai, A.L.B. seniūnijų se
niūnai, “Mūsų Pastogės redakto- 

. rilis, “Australijos Lietuvio” redak
torius, Muzikų, dailininkų rašytojų, 
žurnalistų kolektyvų po vieną at 
stovą. Dail. “Aitvaras” kolektyvo 
atstovas, Adelaidės Teatro-Studi- 
jos atstovas. Melbourne Teatro 
Mėgėjų kolektyvų atstovas. Balsa
vimo teisę turi tik tie atstovai, 
kurie yrą KFondo nariai. Atsto
vams, kurie nėra K. Fondo nariais, 
padaroma galimybė jais būti at

vykus į* suvažiavimą. Atstovai pra
šomi pasirūpinti įgaliojimais. Ats
tovai, kurie reikalingi nakvynės, 
prašomi iš anksto pranešti Valdy
bos sekretoriui' J. Valiui, 1 Moore 
St. South Yarra, Vic.....................

Į posėdžių salę iš City, vykstama: 
iš Princes Bridge Stoties kiekvie
nu traukiniu iki -Collingwoodo sto
ties ir iš čia 3 minutės pėsčiomis 
ir 2) iš Collins st. tramvajais Nr. 
42, 45, 47 iki Hoddle St. (St. Johns 
Church) ir iš čia pėsčiomis Hoddle 
St. apie <5. minutės Collingwood 
Town Hali kryptimi.

Prašome šį pranešimą visų atsto
vų i laikyti oficialiu pakvietimu į 
suvažiavimą. Taupumo sumetimais 
asmeniškų kvietimų nebus siun
čiama.

Apygardos Valdyba neturi žinių 
apie muzikų, dailininkų, rašytojų, 
žurnalistų susiorganizavimą į jų 
kolektyvus. Tačiau Valdyba mano, 
kad šių sričių atstovų dalyvavi
mas K.- Fondo suvažiavimuose la
bai pagyvintų, mūsų kultūrinę vei
klą. Todėl prašome juos rasti bū
dų savo atstovus deleguoti į šį 
suvažiavimą.

L.K.F. Australijos Apygardos 
Valdyba.

300.000, Tačiau, tada nebuvo išrin
kta atstovais nė vieno lietuvio ir 
nė vieno vokiečio; n visi trys gry- 

■ niaūsi.../rusai, būtent: . Vladimiras 
1 Ščerbakovas — Karaliaučiaus mie
sto vardu, Aleksiejus Jegorovas — 
Karaliaučiaus apygardos ir Alek
sandras ;Gorbatovas —• Įsruties 
rinkiminės apygardos. Nuo 1952 
m., minimųjų vokiečių laikraščių 
teigimu, įvairiose Rytprūsių vieto
vėse, ypač kur didesnę dalį sudaro 
vietęs gyventojai, pradėtos steig
ti mokyklos su dalimi lietuvių ir 
dalimi vokiečių dėstomąja kalba. 
Taip pat leidžiamas tam tikras 

■. kultūrinis pasireiškimas. Pastarai
siais porą metų' Sovietai stengiasi 

..kraštą'tirščiau apgyvendinti, ypač 
ten, kur apie 2/3 dirbamosios že
mės dirvonuoja; Iš šios ir visos 
eilės kitų priemonių, ypač griež-' 
to sienos ■ pietuose nuo lenkų admi
nistruojamų sričių atitvėrimo, da
roma išvada, jog Sovietai niošiasi 
tą sritį įjungti į LTSR. Tačiau 
Londojąįnjs lenkų “Dziennik Pols- 
ki” skelbia, kad Rytprūsiai tebė
ra stambi raud.- armijos karinė' 
stovykla ’su -ypač gausiais motori-' 
zuotais -daliniais.

to ir visi- žemai nusilenkė. Tuo tar
pu smuikininkas, užkrėstas soste 
sėdinčiom grožio, užmiršo tai pada
ryti, ir/f Užtat žvėržmogis piktai 
riktelėjo:

—Ko stovi, kaip stambinąs? 
Nusilenk ir pagarbink amžinos 
jaunystės deivę!

Sulig šiais žodžiais smuikinin- 
I kas parpuolė ant1 kelių ir'taip že

mai nusilenkė1,' kad jo kakta palie
tė salės ‘grindis, blizgančias kaip 
veidrodis. Tik dabar, tarp žvėržmo- 
gių veidų, atsimušančių, grindyse, 
jis pastebėjo ir savo veidą, kurį 
vos beatpažino, neš šis buvo jau 
vėl jaunas ir dailus, toks, kaip ka
daise jo prabėgusios jaunystės me
tais. Staiga deivė pravėrė savo lū
pas, ir jis išgirdo šiurpią ištarmę:

— žmogau, aš; negaliu paleisti 
tavęs, gyvo, nes tu praneši, kur 
yra amŽihdš' jaunystės; šaltinis. 1

— Aš prisiekiu dangumi ir že-

ašaros ėmė ristis per atjaunėju
sius. skruostus, išgirdus : baisųjį 
sprendimą. eh r ’5

(Deivė valandėlę stebėjo verkian
tį įsmuikininką ir tylėjo. Paskui ji 
krjeipesi i žvėržmogius:

,— O dabar veskite jį į tamsiuo
sius rūmų požemius ir ten užda- 
ryUitej/^Iane. sugraudino < jo aša
ros, ir aš leidžiu jam dar tris die
nas pagyventi.

Ir taip žvėržmogiai uždarė smui
kininką į tamsų rūsį, į kurį įėjo tik 
pluoštelis mėnesio spindulio pro 
angą aukštose lubose. Jis atsisė
do toje vietoje, ant kurios i;1tritd 
blankūs spinduliai; ir ėmė galvoti 
apie mirtį, kurią tarės sutikti1 ūž- 
trijų dienų.

— Aš dabar mielai. atiduočiau 
savo atgautą jaunystę, jei tik man 
būtų leista ir toliau gyventi, kad 
ir senam, — svarstė jis.

Taip jam 'beskęstant liūdnose
mintyse, atėjo rytas. Jis dabar at-mę, kad to'nepadarysiu. Mano lū- ----- <--» — -- -- - -r - —.-----

pos neikad neatvers ‘ŠiosĘąslap-J‘simiriė‘|ikad sti^uo *«ėra smuiko, 
ties žmonėms,- tik1 paleisk; 'deive,Iir *«* graudžiu.ibalšu ’šaukti: ■< 
—i šnabždėjo smuikitiiriksd, kuriami • (Bus daugiau) •

AUSfRĄUJOJĖ '
GAISRAI, GAISRAI, GAISRAI.

Nepaprastos kaitros įr Vėjai pas
tarosiomis' dieribrtiis buvo priežas
timi milžiniškų, miškų gaisrų vi
same krašte. Tik vienoje Coff’s 
Harbour srityje1 (N.S.W.); per 500 
miškų darbininkų, policijos ir apy
linkių gyventojų,' kdvbjo su 20 gai
srų įvairiose vietose.

Penki valstybiniai miškai, de
šimtys bananų plantacijų ir tūks
tančiai akrų ^gdhyklų nusiaubti 
ugnies. Gaisrai kai kur sulaikyti, 
bet daugelyje vietų dar tebelieps- 
noja miškai,‘laukai "ir krūmai. 
Nuostoliai milžiniški.

Eleven years in Soviėt Prison cam
ps

Elinor Lipper, born in 1912 of 
Gerrhan-Jewish parentage, spent 
her childhood in Holland and Swi- 
lih and Italy. In 1937 she went to 
tzerland, studied medicine in Ber- 
Rusšia. The following 'story- of her 
her arrest by the Soviet secret po
lice and of her harrowing experien
ces in Siberia has been called by 
reviewers ^one of the most grip
ping personal narratives yet pu
blished about1 the Soviet slave-la
bor camps.

. AREST
I started up. Was it a dream, or 

had someone knocked? There is i 
was again, once, twice, three ti-1 
mes — a loud, harsh, insistent kno
cking. A man’s voice, called out, 
“Open the door!”

I had to get something on — 
quickly. I could not find the sleevs 
of my robe. Why was I trembling 
so?.;I had,committed norcrime..

Again the threatening voice: 
“Open the door!”

' Three officers entered; The stri
pes on their uniforms showed that 
theyrbvere members of the NKVD, 
the Soviet political police.
The handed me a paper. I could 

make out a few international wor
ds. “O—r—d—e—r... A—r— 
r—e— s—t...” I was stunned.

Instead of taking, the elevator, 
the men walked me down six 
flights. I took my last automobi
le ride through the streets of Mos
cow inside, a prison van, that car
ried me swiftly into the unknown.,- 
My stomach contracted with fear; 
my forehead was wet with cold 
persiration. Were they going to 
kill me? If I had been arrested 
for nothing, I could be shot for 
nothing.

I clambered out of the van. and 
atj_ ■ entered, the huge vaults of Butyr- 

_ 1 ka Prison. The first day of 11 
I years -of imprisonment had begun.

Each prisoner brought to Butyr
ka is first taken to a room where 
she mušt strip- ■ naked. A Woman 
guard runs her fingers through 
the prisoner’s hair, examines her 
ears and nostrils, pokes around 
in her1 mouth, looks under her 
armpits and into her anus, then 
makes the naked prisoner do knee 
bends, and finishes with a gyneco
logical examination. All buttons, 

, hoqks, eyes and elastics: are remo
ved frqm her clothes. and all po
ckets i and seamsu are searched. 
Then, th© prisoner is allowed to 
get dressed again.

I walked down-iendless corridors 
and stairways filled with an omi
nous silence. Wire nets were stret
ched between flights of stairs to 
prėvėnt the possibility of suicide. 
An iron' door was opened and clos
ed behind me.

THE CELL
The collective cell for women 

seemed, like a mass tomb. In the 
center of the vąulted ceiling hung 
a naked electric bulb that burned 
day and night. The grey stone 
walls, stained by moisture and 
moldj were alive with bedbugs. 
One comer of the floor was cov
ered by inches of water. Some 70 
women sat on a platform of rough. 
boards laid about half a yard 
above the stone floor and cover- 
ng the entire cell, from wall to 
wall, except for a small space 
near the entrance. There were 
neither blankets nor mattresses. 
An oppressive sttench took your, 
breath avįąy when.you came in.

I did not know 'where to step, 
for eyery Inch of space .was taken 
up by the bodies of half-dressed 
Woment. Qne of the prisoners, the 
cell orderly, pushed her way 
thropgii .the mpb and measured 
out^a 'space for me about 16 in
ches wide.

Ffom the moment she is arrės- / 
ted, the prisoner is kept in cons
tant'suspense. No matter what is 
done to hėr or where she is ta
ken, she is given no explanation- 
This; permanent uncertainty and 
complete helplessness in the grip 
of a silent, uncanny power prod
uces in every prisoner exactly 
what it is expected to produce: 
iearf-’-' ' -

For seven and ą half .months 
I sat in. various collective, cells 
without being tailed for interrog
ation a single timė, without even 
having my personal data taken 
down.’And so I had plenty of lei
sure ' to look buck upon the path 
that had led1 me here.

komitetas KOVAI PRIEŠ 
PRIVERSTINĄ PRIKLAUSYMĄ 

UNIJOMS
Priverštino priklausymo unijoms 

įstatymas jau yra svarstomas val
stijos parlamente ir, manoma, kad 
vyriausybė įstatymą praves, nes 
valdančioji-partija tari pakankamą 
balsų daugumą.

AUSTRALAI LAIMI
Pastaraisiais metais australų te

nisininkai pasaulyje yra pripažinti 
vieni geriausių.- Tris metus iš ei
lės jie yra laimėję garsiąją Da
vis taurę, dėl kurios, paprastai, 
kovoja keletas valstybių rinktinės. 
Rimčiausi varžovai dėl Davis tau
rės, kaip peniai taip ir šiemet, 
yra Australija ir Amerika, šiemet, 
geriausiam australų ’tenisSninkui 
Frank Sedgman perėjus į profesio
nalus, australų viltys lankėti Da
vis taurę buvo gerokai sumažėju- 
sios.- 'Bet lapkričio 19-20 d.d: aš
tuoniolikmečių, australų Ken Rose
wall ir Lewiš 1 Hoad laimėjimas 
prieš imliausius' amerikiečius Vic 
Seixas ir Tony Trabert Sydnėjuje 
dėl N.S.W. meisterio vardo, aus
tralų viltis sustiprino.

Kova dėl Davisi taurės - vyks po 
Kalėdų Melbourne. •

KOVA SU TRIUŠIAIS
Mokslininkai, farmeriai ir 

tinkamos valdžios įstaigos, sujun
gtomis jėgomis ir šią vasarą išei- ' 
na į kovą prieš didžiausią Aus
tralijos žemės ūkio priešą — triu
šį.

Kovoje su triušiais vienas sėk
mingiausių ginklų yra nuodai 
myxomatosis, iššaukiąs triušių li
gą, nuo kurios jų. daugybė žūsta. 
Pereitais metais Šiais nuodais nai
kinant triušius Australijos ūkis ap
saugojo gėrybių už £ 50 milijonų: 
Triušių buvę sunaikinta nuo 10 li
gi 20 procentų. Daugiausia jų buvo 
sunaikinta pietų-rytų Australijoje. 
Mažiausiai nuostolių patyrė Tasma
nijos ir Vakarų Australijos triu
šiai.

U.S. PLANS CHRISTMAS FOOD 
GIFTS FOR NEEDY GERMANS

The United States last week an
nounced plans to give Christmas 
food parcels to two million needy 
families in West Germany and 
West Berlin.

The first shipment of 131 tons 
of American foodstocks for the gift 
program was scheduled to arrive 
in Bremen last Friday.'

According to American High 
Commissioner James Conant, the 
United States plan will use bet
ween 12 and 13 million pounds of 
food from government held kurp
ius stocks.

Similar food gift programs are 
being considered by the U.Š. for 
a number of other countries wįth; 
economic problems.

Eleven years in Soviet Prison camps
THE ROAD TO SLAVERY

In 1931, when I began studying 
medicine in Berlin, student life 
was full of političial tensions. For 
the first time since leaving my 
native Holland I met students 
who spoke enthusiastically about 
a country where gifted young 
people could go to Shool without 
paying for their tuition — the 
Soviet Unon. And for thfc first 
time I saw hūmaįn miąefy člose» 
up in the municipal hospital. A 
purely emotional reaction to this 
misery led me to Socialism. The 
menace of the Nazi monster with 
its hateful' ideology was dange
rously near. It seemed impossible 
for a thinking person^not to take 

I a stand. I entered the “Red Stud
ent Group.”

By
ELINOR LIPNER 

ao^()«ra»b<«aH»04aK3»:(

or 
my 
my

My idėal; c'o'iiceptiod ‘ of " Socia
lism impelled me to go' to the So
viet Union in 1937. There I worked 
for two mdhthš in a- publishing 
house- that specialized1 in" foreign 
literature.

And then I was arrested.
Nothing I had donfi, said 

planned could have Justified 
arrest. My only fault was
boundless naivete in imagining 
that the Soviet Uunion was the 
realization of my ideals.

In my cell I endured what ma
ny thousands of women andūrėd. 
Butyrka holds an average of 30, 
000 prisoners, but it is only one 
of the five large Moscow prisons 
for suspects still under examina
tion — that is, persons not yet 
convfcted of any crime. I picked 
up Russian and heard my felldw 
prisoners’ stories. Each new Story 
madd me see more and more, un
til at last I realized that air these 
people were as innocent as L was. 
In the eyes of’the' intėrrbgators, 
however, the defendant was always 
guilty. Once, arrested, there was 
no escape.

CELLMATE
One of the many mothers in our 

cell was Smirnova, wife of a high 
government official. After her hus
band’s arrest she had been evicted 
from he apartment in Moscow 
with her three !shildrėh."She found 
a wretched* shelter in’-a suburb of 
Moscow. After much/searching;'for 
no one wanted to ėmpldy’the wife 
of an enemy of the people,tj;she 
succeeded in gettirtg' work in the 
post office. In rest periodą she-had 
to jrush home* to nurse- two- 
month-bld baby. The next’child -was 
a girl ' of 1 six * who watched the 
baby 'While .the1 mother was at 
work. The ' oldest, ‘i^l4‘yeh'icėldl 
boy1,'was* going to school.
after her father, and the mother 
invented 'inumferable stories about 
a long- trip from which the father 
would soon be returning.-The boy 
asked no questions. - He -had' been 
present when tthe father was arJ 
rested and he could*not-forget-his 
father-s look of complete incredu
lity when he was handed* the war
rant for arrest. The boy' had stood 
at the window and watched7the au
tomobile s p e e d i n g away 
with his father.

That momėntmhad marked the 
end of his childhood. A world 

Į which had hitherto seemed haymo^-' 
nious collapsed abruptly, None of 
his ■ former friends spoke to hipi,, 
for he was the son of dn ’ ėnemV 
of the people. His favorite teStėhbr', 
with whom he had had'a friendly 
relationship for years, now beca
me formal, cold and unapproachab
le. No one wanted to sit next to 
him in class. Every ^recess becat' 
me a torment for him, for though 
he: was left strictly alone, the eyes' 

■, of dozens of merciless children 
Uierced him from all sides.

At 14 tfhis^ibdy was a despised 
outcast. The only person' wh6 still 
lowed him' hiš? mother. • Then1 *one 
.night the police came back to take1 
his mother away. Quivering, pale, 
the boy stood in front of thief‘to 
protect her. It did'hdt help.-Nor 
did ; it help when ■ the. little girl, 
awakened out of her sleep, clung 
sobbing to her mother. It did not 
help when the mother, almost mad 
with despair, ąnatehed pu her ba
by. The police pushed the boy and 
girl aside, laid the screaming'ba
by back in its fcrddlb; nnd dragged 
the resisting mother into the wai
ting car.

Iron gates swung open and clos
ed. Ehe was locked within the 
three-foot-thick walls of Butyrka-1 
Prison. She was searched. When 
it was over, she tamed to the 
guard:

“Citizeness, I must get, , bącįę 
home to my nUrsihg infahE/Shd ' 
will die of štarvatfe withdarme; 
she’s' h#d only tay‘'miik.0’T ;ihUst

. go to her!”1 ''"
The1 guhrcl’s’face: shdwed ’no fli

cker of axpression. She did' not 
answer.

Smirnova sat for houfs, ‘obses- 
. sed: by the’thought:' hiy' children, 
my baby.. . Her breasts hurt her; 
they had become swollen with'milk 
for' wtiich her’ hungry' bkby'At ho
me must be crying.

“Tell us about your' husbahd’s 
countei^ėydllitibriary activity,” or
dered the exmining judg#

My husband was not'-a cobnter- 
revoiut'i'ohary.”’1 •

“What’s that? You’ve bd&k ’mar'- 
ried to him 15 years 'and yckT'ehiim 
you know"nothing aboiit hiš sėdi-' 
tious activities',' which he'; Krndelf> 
has ' cdrifessed? All *1 right.' 
the cęll will change your ųiind.”

“Th# cell ? I must 'gū' hbrfi# Į’V’ų ‘ 
left mV thtee chiidrėii A/f^albfie. 
My baby will'starve if I’m hot aV • 
lowed/to ntifse it.”

“Sign thib stHtataėht‘.‘ thdf you 
were1 infd'rtaed of yoiir' husband’s 
■sedltiotiB'.taetivItiiB' afid1, you5,1'will 
see yoiir!baby.”
1 “I ca^sitn1t?il^4itab^”

The examining judge pressed a 
button. “Tak#W 4 P

(T# bė coMu’ed)1 :

SKELBIMAS1

BIBLIJOS 
TYRINĖTOJU 
GARSINIMAS

2U.. • ■
Amžinasis Žmogaus Likima&4;i* 

/‘dažnindamas ir linksmindamas 
tuos, kurie liūdi dėl savo mirusiųjų 
prietelių, šv/Povilas sako: "Mėš ne
norime palikti Jūsų,’ broliai, be ži
nių :ap7e?(ihiWies džrtngu-'
Sitibsiuš, kad;; n^iSdėtuThėte,
kaip kiti;'įtari#: hbturi’ 
jei- m’ė#‘rikhnė1,; ltaH J0uš^ir#'lf ‘ 
atsikėlė, taip 
sius per. Jėzų;atves dMūįfi štf/gųo. 
Neą tai mes sakomo' jūms iVisŠpa- 
ties žodžiu’?’1n Tešalpniečiamš 
4:13, 14. . . mJ-c:

šita ištrauka ir'suminėtieji Šven
tojo Rasta tekstai turėtų'-įtikinti v 
kiekvieną protąbjantį. įr geros) va* 
lios žmogų, t kad; vienintelis^ teisin
gas ir širdį>> pąįiųkšminąhlifehbei t 
sielą .pasotinantis atsakytaaa.sapie 
amžinąjį* žmogaus i likimą^ tyra ran- *’ 
damas ŠventojeDievoKnyigojėBib- 
lijojeij Tikriesiems i rtiesoš ieškota- t 
jams ir mėgėjams tasai atsakymas 
yra patenkinantis ir .galutinis, dėl 
to, kad, Biblijftj jrr^ Diev^r^^ųss 
žodis, Visi D.ieyo pažadėjimairyra 
tikri,ir bus |vykdytj,Jo paties pa
kirtu Iftikū, ir. Jq * gėruojų keliu jo 
švento jo, vardo - garbei. . ■ ;; - j ...

Prodė^aniį. ..sąvo ^įęy^šl^jį, ant
spaudų po kįekvieno savo pažądėji- , 
mo Amžinasis Pievas:pęr; savo iš-, 
našą izaijų ^ako:.
nėra teisaus ir gelbinčio Dievp. Grį- , 
žkitės į., Jųanę, 'įr, būsite. išgęlbėti, 
jūs visi’žemės kraštai, nes aš Die
vas ir kito nėra.- Ai^dvitai' prisie- * 
kiau, iš mano'burnos išeinąs teisy
bes žodis rięgfįs atgal tuščias. Man 
susilenks kiekvienas kelias ir pri
sieks kiekvienas' ndžuvis.”
' Prie tų, kurie grįž pas Viešpati, 

'priškaitomi gyvieji ir mirusieji; ku
rie Dievo Karalystėje- bus prikelti / 
iš mirusiųjų. Jie visi d rang sugrįš 
pas Dievą, eidami šventumo viėške- 
Įiųv kuris ųęppilgąųi; bus, atidarytas. 
Apie tuos dalykus labai puikiai ap- 
rašoma Ižai jo pranašystėje, trisde
šimts penktame perskyrime, 8 ir / 
10 eilutėse. Aš paduddu išsuką: 
^ViešpatiėS atplrfetiėji-su^rft Ir at
eis į Sioną su gyriaus gięsmo^ąm- 
žiną linksmybė apvainikuos jų gal
vą, jie, gąus džiaugsmo ir.linksmy
bės, d skausmai ir vaitojimai. Mgs - 
šalin.”

(Bus daugiau)

Norėdami gauti\';darų^au:...pąpa- 
šaus tarinio spaūsdinių, \ paūgite 

r<reltai, krėlpk’iteŠ:' Lithuania Bible 
Student Asšociatidhg304 $.'L10iu- 
anica Ave.,' CMca^ ^iil:* % a 1 ’ ;

Prenumeruokite 
MūsųPastoge
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MOŠŲ PASTOGE 1968 m. lapkričio 26 d.

Mtet
LATVIJOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS MINĖJIMAS
Lapkričio 18 d. išvakarėse Syd

nėjuje latvių bendruomenė iškil
mingai šventė savo valstybės 35 
metų nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktį. Minėjimas įvyko Assemb
ly Hall. Dalyvavo apie 500 žmonių.

Minėjimas buvo pradėtas D. Bri
tanijos ir Latvijos himnais. Įspū
dingų kalbų pasakė prof J. Muiz- 

rieks, iškeldamas nutautėjimo pavo
jų ir reikalų rūpintis jaunosios kar
tos tautiniu auklėjimu. Įdomių me
ninę programų išpildė dainininkai 
ir muzikai.

Lietuvių vardu sveikino ALB 
Sydnėjaus Apylinkės Sekretorius 
J. Rugelis.

Minėjimui pasibaigus buvo pa
sirašytas latvių namams Sydnėju
je pirkti aktas. Latvių Sydnėjuje 
gyvena per 4000. (J.R.)

.. IŠVYKSTA E. IŠKAUSKAS
Lapkričio 26 d. į Kanadą iš

vyksta Edvardas Iškauskas. Jis 
vyksta pas savo tėvus, kurie prieš 
metus iš Anglijos persikėlė į To
ronto. E. Iškauskas dirbo hostelių 
administracijoje Pietų Australijo
je ir pastaruoju metu Sydnėjuje. 
E. Iškauskui linkime sėkmės.

PLAUKIMO KURSAI
Sydnėjus. Picnic Point, 

Pananijos, Revesby ir artimųjų 
apylinkių jaunimui L.K.K. D-ja 
organizuoja plaukimo kursus. Lem- 
berth Park — George River mau
dyklėse.

Instruktorium pakviestas p. E. 
Šliteris, kuris sutiko mokyti be at
lyginimo.

Visais reikalais kreiptis j A. 
Mauragį, 55 Vietor Ave., Picnic 
Point.

MIRĖ REGINA 
PANKE VIČIENĖ 

Melboumas. — Po sunkios ligos. 
mirė Regina Pankevičienė, sulauku
si 53 metų amžiaus. Palaidota New 
Cheltenham kapinėse.

Velionė buvo pažįstama plataus 
būrio lietuvių ir visų mėgiama. 
Liko liūdintis vyras, sūnus ir mar
ti. (j)
ANGLIJOS KARALIENĖ SVEI

KINS DITĄ JANUŠAIT/ 
Hobartas. — Vietos aus
tralų dienraštis “The Mercury” 
prieš kurį laikų pirmame puslapy
je atspausdino ilgų sensacingų 
straipsnį. Anglijos Karalienės Ho- 
barte lankymosi programoje yra 
numatyta, kad ji turės įteikti me
dalį 14 m. amž. lietuviui Ditui Ja- 
nušaičiui (gyv. Hayes, Tasm.) už 
išgelbėjimų 12 m. amž. australės 
mergaitės gyvybės. Janušaičių ir 
australų šeimos buvo prie upės, 
kai besimaudydama australiukė 
ėmė skęsti. Ditas šoko nuo kranto 
į vandenį ir po sunkios kovos su 
bangomis ir su sąmonės netenkan
čia, mažai už jį patį silpnesne 
mergaite, vis dėlto išvilko jų pus
gyvę į krantų. Šitas Dito Janu- 
šaičio žygis lengvai galėjo baig
tis jo paties mirtimi vandenyje, 
todėl ir Tasmanijos vyriausybės ir 
spaudos jis yra tinkamai įvertina
mas.

Ar nebus Ditas vienintelis lietu-! 
vis Australijoje gausiąs progų pa- • 
spausti Karalienės rankų ir gauti 
aukščiausią Britų Imperijos meda
lį už išgelbėjimų gyvybės. ALB 
Hobarto Apyl. Valdyba iš savo 
pusės irgi sveikina narsųjį jaunuo
lį, kuris, tarp kita ko, turi įsigijęs 
savo vardu Lietuvio Pasų ir remia 
Tautos Fondą. — ak.

MAIRONIO MINĖJI
MAS MELBOURNE

Lietuvių Kultūros Fondo Mel
bourne skyrius lapkričio 15 d. su
ruošė Maironio 20 metų mirties 
minėjimų. Jį atidarė skyriaus pir
mininkas J. Antanaitis. J. Grybas 
skaitė gerai paruoštų paskaitų, iš
keldamas būdingesniuosius Mairo- 

| nio asmens bruožus. Dainutis pa
skaitė Maironio “Čičinskas”. Gra
žiai padeklamavo p. Karazijienė 
“žiemos Naktis”, “Burtai” ir Na- 
gulevičius — “Vilnius”.

Įspūdingai skambėjo Maironio 
dainos, kurias dainavo visi minėji
mo dalyviai. Rodos, jautei srau
nios Dubysos tekėjimų, bevaik
ščiodamas jos žaliomis pakrantė
mis, kur “miškais lyg rūta, kalnai 
žaliuoja, o po tuos kalnus sesutės 

visos graudžiai malonias dainas dai
nuoja”.

čia pat gyvas paveikslas — trys 
lietuvaitės (Jakutytė, Bredikytė ir 
Tuskenytė) tautiniais drabužiais 
apsirengusios ir beliūdinčios dėl 
mūsų tėvynei daromų skriaudų. 
Skamba daina. Liūdną-ašarą nevie
nam išspaudžianti. Bet tvirtas ryž
tas išsiveržia su pranašo žodžiais:

“O tačiau Lietuva tik atbus gi 
kada:

Neveltui ji tiek iškentėjo!”
Gaila, kad mūsų atgimimo pra

našo ir dainiaus minėjime daly
vavo negausus būrys tautiečių. O 
Maironio dvasia ir daina gyva ken
čiančioje tėvynėje, argi ji užgestų 
mumyse?

Maironio portretų minėjimui nu
piešė dail. B. žiedas.

(r)
A.M. Jura te Jasbutyte

IŠKILAVO BANKS TOWN O 
SKAUTAI

Sydnėjus. Lapkričio 15 
d. Banks t own o lietuviai skautai 
visų dienų praleido iškilaudami Na
tional Parke’s. Iškilai vadovavo 
draugininkas Jaselskis.

100 METŲ JUBILIEJUS
Lapkričio 29 d. Bankstowno St. 

Felixa parapija (ant kalno) šven
čia 100 metų jubiliejų. 10 vai. iš
kilmingos pamaldos, kuriose daly
vaus Sydney kardinolas; 2 vai. p. 
p. atviram ore pasirodymas — kon
certas, kuriame dalyvaus ir lietu
vių tautinių šokių grupė.

Vietos klebonas kviečia visus 
artimesniųjų apylinkių lietuvius 
tose iškilmėse dalyvauti, ypač kuo 
daugiausia tautiniais drabužiais.

Vytautą Nekrošių 
sukūrusius lietuviškų šeimos 
židinį, noširdžiai sveikiname

ALB Newcastlio Apylin
kės Valdyba

ALB Krašto Valdybos, vicepir
mininkas Leonardas Karvelis su
interesuotiems praneša savo nau
jų adresą: Mr. L. Karvelis, 27 
Prairie Vale Rd., Bankstown, 
N.S.W.

ATSISVEIKINO SU J.!
VAIČAIČIU

Buv. A.L.B. Krašto Valdybos 
pirmininkas Justas Vaičaitis su 
žmona lapkričio 26 d. išvyksta į 
USA. ALB Krašto V-ba lapkričio 
21 d. suruošė atsisveikinimo pobū
vį, kuriame dalyvavo visi Krašto 
V-bos nariai, Sydnėjaus ir Ban- 
kstowno Apyl. pirmininkai ir or
ganizacijų atstovai.

Atsisveikinimo kalbose buvo iš
ryškintas didelis, daug laiko, ener
gijos ir pasišventimo pareikalavęs 
darbas, kurį J. Vaičaitis sąžiningai 
ir stropiai dirbo 3 metus būdamas 
ALB Krašto V-bos pirmininku.

Kalbant apie Justo Vaičaičio iš
varytų gilių vagą Australijos 
lietuvių bendruomenės organizaci
niame gyvenime, buvo nuoširdžiai 
įvertintas ir Bronės Vaičaitienės, 
kaip artimiausios buv. pirmininko 
bendradarbės pasiaukojimas ir 
kantrybė, atsisakant asmeninio 
gyvenimo ir teikiant visokeriopą 
paramą visuomeninį darbą dirban
čiam savo vyrui.

J. Vaičaitis atsisveikinimo žody
je padėkojo visiems bendradar
biams, pareikšdamas, kad tai kas 
yra atlikta bendruomenės organi
zaciniame bare yra visų darbo vai
sius. O jeigu dar kas nepadaryta 
— kiti turės tai atlikti. Naujajam 
pirmininkui V. Simniškiui palinkė
jo sėkmės ir ištvermės naujose pa
reigose.

B. ir J. Vaičaičiams buvo sugie
dota Ilgiausių Metų ir palinkėta 
laimingos kelionės ir sėkmingai 
įsikurti naujame krašte.

Atsisveikinimo pobūvis praėjo 
tikrai jaukiai, rimtus pokalbius 
paįvairinant lietuviškomis daino
mis. Išleistuvės buvo surengtos 
Sirgedų ir Jablonskių namuose, 
Hurstville.

"Mūsų Pastogės” redakcija p. 
p. Vaičaičiams linki, kad jiems vi
sados sektųsi gerai.

Justas Vaičaitis ir dantų gyd. 
Bronė Vaičaitienė į Australiją at
vyko iš Šveicarijos 1949 m. gruod
žio 13 d. Pabuvę 3 savaites Bat- 
hurste persikėlė į Sydnėjų. 1950 
m. rugpjūčio 13 d. J. Vaičaitis 
buvo išrinktas į ALB Sydney apy
linkės valdybų ir pirmininku iš
buvo ligi 1951 m. sausio mėnesio. 
1950 m. gruodžio 30 d. įvykusiame 
ALB suvažiavime Sydnėjuje buvo 
išrinktas į Krašto V-bą ir jai pir
mininkavo ligi š.m. spalių 23 d.

SPORTO ŠVENTES
Paskutiniųjų Australijos lietu

vių krepšinio pirmenybių metu 
Geelonge man buvo sudaryta pro
ga išsikalbėti su dalyvaujančiais 
sportininkais apie lietuvių spor
tiškosios veiklos centralizavimų 
Australijoje. Šiai idėjai realizuoti 
sutikau vienbalsi visų pritarimų. 
Kadangi ir P.L.B. Australijos 
Krašto Valdyba šiai minčiai nuo
širdžiai pritaria ir siūlo savo vi
sokeriopų pagelbų, nutarta, kad 
fizinio auklėjimo bei sporto cent
rinis organas turi , rastis netoli 
Krašto Valdybos buveinės. Tokiu 
būdu, buvo pasiūlyta žinomam 
sportininkui ir Sydnėjaus lietuvių 
sporto klubo dideliam veikėjui V. 
Daudarui imtis iniciatyvos mini
mam organui steigti. Gavus V. 
Daudaro nuoširdų pritarimų, at
rodo, kad Australijos lietuviai 
sportininkai nebeilgai turės lauk
ti sveikų ir naudingų naujosios 
vadovybės patarimų ir nurodymų.

Tenka tik džiaugtis, kad galų 
gale, ir sportiškasis jaunimas tu
rės vadovybę, kuri sugebės prig
lausti jau veikiančius sporto vie
netus, steigti visų eilę naujų, nu
statyti veikimo gaires, kad toji 
veikla būtų naudinga ir vaisinga.

Ta pačia proga buvo pareikšta, 
kad ateityje pageidautina krepši
nio pirmenybes paversti į Austra
lijos lietuvių metinę sporto šven
tę, įtraukiant ir kitas sporto ša
kas. Tokiu būdu, kitais metais, ma
tysime ne tik krepšininkus, bet ir

mūsų stalo tenisininkus ir Šach
matininkus kovoje dėL Australijos 
lietuvių nugalėtojo vardo. Atrodo, 
kad 1954 metų Australijos lietu
vių sporto Šventė įvyks Melbour
ne, nes Melb. Sporto Klubas Var
pas sutiko šventę organizuoti. 
Vladui Daudarui ir jo organizuo
jamam Centriniam Organui linki
me gražiausios sėkmės.

L. Baltrūnas.

REGINAI 
PANKEVIČIENEI

mirus, ASS Melbourne Sky
riaus Valdybos Pirmininkų 
senj. psktn. Emanuelj Pan- 
kevičių bei jo artimuosius 
gilaus liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu 
liūdi

Akademinio Skautų Są
jūdžio Melbourno Skyrius.

REGINAI 
PANKEVIČIENEI

Paieškojimas
Paieškomas Mykolas Bliudžė 

(apie 50 m. amžiaus, atvykęs Aus
tralijon, Perth, apie 1950 m.. Pas
kutinis žinomas adresas 62 Drive 
Tee, Perth, WA), arba žinantieji 
apie jį ar jo likimų, prašomi grei
tai informuoti Soc. Globos Moterų 
D-jos Komitetų: 125 Gipps St., 
East Melbourn, Vic. žinių susirū
pinęs laukia jo brolis, amžiaus ir 
ligos kamuojamas Vokietijoje.

Rugsėjo 8-sios minėjimas pra
ėjo labai sėkmingai nes visi New
castlio lietuviai jame dalyvavo ir 
didžiulė Cardiff’o salė vos pajėgė 
sutalpinti dalyvius.

Dėkoju visiems ALB Apylinkės 
V-bos nariams už įdėtų darbą ir 
gražias pastangas, kun. Gaideliui 
už nuoširdų laišką; dr. p. šeškui 
ir p. Liūgai už įdomias paskaitas; 
švietimo reikalų vedėjai p-niai 
Rimgaudienei už suorganizavimą 
ir pastatymą 4 veiksmų vaidinimo 
‘Lapelis”. Daug sėkmės linkiu gru
pės aktoriams ir šokėjams ir p. Pet- 
rėnui už dekoracijas.
Nuoširdus ačių ir visiems tautie
čiams.

Šitas viešas mūsų pasirodymas 
ir toks skaitlingas dalyvavimas 
rodo, kad esame ir pasiliksime lie
tuviais ir tėvynės meilė neužgęs 
mūsų širdyse.

į TRADICINIS LIETUVIŲ BALIUS J
į TROCADERO i
į šiais metais įvyksta gruodžio 29 d.
/ 80% pelno skiriama ligoniams ir seneliams Vokietijoje. i
■■ Programoje sutiko dalyvauti lietuvių tautinių šokių grupė. J
•į Pradžia 7,30 vai. vak. J
į Įėjimas 12 šilingų. Ruošia Sydney Lietuvių Savišal- ;
į pos Fondo Komitetas. !s

J. Vitskauskas.
ALB Newcastlio Apyl. V-bos 

Pirmininkas.

| BALTIEČIU BALIUS
X įvyksta šeštadienį, lapkričio 28 d.
f GRACE BROS. AUDITORIJOJ,
X Broadway, Sydney.
Y Puikus orkestras, programa, loterija, vakarienė.
X Vaisvandeniai gaunami vietoje, gėralai atsineštini.
X Pradžia 8 vaL vakarą Bilietai gaunami prie įėjimo.

NEATIDELIOKIME
Sakoma: Ką gali atlikti šiandien — neatidėliok rytojui. Tai 

išmintingi ir gilia patirtimi paremti žodžiai. Bet ar visada mes 
taip elgiamės? Ne. Dažnai esame neprierangūs, delalūs ir vėliau 
apsižiūrime dėlto turį nuostolių.

Imkime tokį konkretų pavyzdį ■— savo laikraščio prenumera
tos atnaujinimų.

Naujieji Metai ranka pasiekiami, bet tik nedaugis esame “Mū
sų Pastogę” 1954 metams užsiprenumeravę. Na, nesakome, kad tai 
bus vėlu padaryti už savaitės ar mėnesio. Bet kodėl atidėlioti? 
Juk vistiek “Mūsų Pastogę prenumeruosime, nes be savo laikraščio 
negalime apsieiti. Tad kodėl neparašyti laiškutį ir nepiųsti £2.10.0 
— 1954 metų prenumeratos pinigus leidėjui.

"Mūsų Pastogės” administracija prieš Naujus Metus turi daug 
darbo ir tas darbas žymiai palengvėtų, jeigu laiku ir tvarkingai 
prenumerata plauktų. Be to, “Mūsų Pastogė” ir šiemet duoda ne
mokamu priedu sieninį kalendorių skaitytojams, bet tik tiems, ku
rie laikraštį laiku užsiprenumeruos 1954 metams ir nemažiau kaip 
šešiems mėnesiams.

Tad neatidėliokime — užsukime į paštų ir užsisakykime “Mūsų 
Pastogę 1954 metams.

mirus, psktn. Emanueliui 
ir psktn. Bronei Pankevi- 
čiams bei ponui Stasiui Pan- 
kevičiui nuoširdžių ir gilių 
užuojautų reiškia

Viktorijos — Tasmanijos 
Tuntas.

REGINAI
PANKEVIČIENEI

mirus, ponus Stasį ir Ema- 
nuelį ir ponių Bronę Panke- 
vičius gilaus liūdesio valan
doje nuoširdžiai užjaučia ir 
kartu liūdi

Jonas Mingaile
REGINAI

PANKEVIČIENEI
mirus, liūdintiems vyrui, sū
nui ir marčiai, reiškiame gi
lių užuojautų ir kartu liūdi
me

Vyt. ir Jadv. Jankai.
Melboumas

P. P. ŽITIKIAMS, 
jų naujagimei dukrelei mirus, 
gilių užuojautų reiškia 

A.L.B. Newcastlio 
Apylinkės Valdyba.

► Sporto klubas Kovas gruodžio 31 d.
• STATE BALLROOM,
• Market St., City renkia įspūdingą

j N. METU SUTIKIMA
• Vakarienė, gera muzika ir įvairūs netikėtumai laukia Jūsų.
► Garantuojant sau geresnes vietas, pakvietimai iš anksto
’ gaunami pas "Kovo” valdybos narius.
> Pradžia 8 v.v. "Kovas”
> Sporto Klubas

’ L.K.F. Australijos Apygardos Valdybos, suvažiavimo
; proga, rengiamas Melbourne, gruodžio 30 d. muzikos, Ii-
- teratūros, dainos ir išraiškos šokių

VAKARAS KONCERTAS
Dalyvauja žymiausios mano pajėgos iš Adelaidės, Syd- 

nėjaus i Melbourno. Nepraleiskite progos ir sekite vėly- 
; bosnius pranešimus spaudoje. į

i

i

CHARGES OF RED HORROR
NEW YORK, /U.P./ — The Uni

ted States announced it was bring
ing before the U.N. General As
sembly an American Army report 
charging that thousands of Ame
rican prisoners had been murdered 
and .tortured by .Communists in 
Korea.

Leader of the U.S. delegation 
to U.N., Mr. Henry Cabot Lodge, 
said: "I cannot find sufficient 
words to express my horror at 
what was done.”

The American action means that 
the Steering Committee will be 
calledtogether as soon as possible 
to decide issue on the agenda.

France, Cuba the Dominican Re
public and the Phillippines yester
day swelled the chorus of protest 
in the United Nations against the 
fortune of U.S. Prisoners in Korea.

The White Russian delegate to 
the General Assembly (Mr. Kise
lev) said United States’ charges 
that a “torture centre” was run by 
Russians were groundless.

Australians
A report released yesterday by 

the U.S. Army claims the Commu
nists tortured and murdered 29,— 
815 people in the three years of 
the Korean campaign.

Included in this total are 20 Au
stralians now listed as “missing,” 
but possibly murdered by the Reds.

Vydūno Gatvė Klaipėdoje
Bolševikai dažniausia pradeda 

garbinti žmones, kai jie miršta. 
Taip labai patogu: gyvas būdamas, 
žmogus gali pasisakyti prieš jo 
degradavimų į komupistus arba ko
munistų simpatikus, o miręs jau 
to nebepadarys. Bolševikinė pro
paganda moka iš nekomunisto pa
daryti komunistų, o iš komunisto 
— “imperialistų agentų ir ameri
koniškų kapitalistų tarnų.”

Mirus Vydūnui, bolševikai staiga 
pajuto jam labai dideles simpati
jas ir vienų didžiųjų Klaipėdos

Vytis — Cumberland 1 — 1. •
Lapkričio 9 d. Norwood atadijo- 

ne, prie elektros šviesos, Adelai
dės Vytis žaidė bu Cumberland. 
Jau pradžioje Vytis spaudžia, bet 
nepasiekia įvarčio, o priešas jau 
apie vidurį pirmo kėlinio kerta pir
mų įvartį. Vyties puolikas, po įtem
ptos kovos jaunasis Petraška, jau 
besibaigiant kėliniui, rezultatų iš
lygina. Antrame kėlinyje Vyties 
komandoje vietojo Petraškos ir 
Martusevičiaus įeina Virba su Sa
baliausku. žaidimas pagyvėja, bet 
netikslūs šaudymai neatneša ko
mandai jokios naudos. Vyties puo
lime nėra susižaidimo. Gynimas ge
rai sukovojo, Genari ir Sadauskas 
su kitais gynėjais kietai saugojo 
savo vartus.

Šiose rungtynėse gerai pasirodė 
B. Langevičius, kuris laikinai buvo 
išvykęs iš Adelaidės, bet nuo da
bar grįžo ir toliau gins klubo spal
vas. Be to, gerai pasirodė Virba, 
Kitas, Petraška. Geriausias aikštė
je buvo Genari (Vytis).

Edas

8

Vildovas dainuos 
Sydnėjuje

Lapkričio 26 d. (ketvirtadieni) 
v.v., Sydney Town Hali įvyksta

Australijos menininkų mėgėjų di
dysis užbaigiamasis koncertas (Au
stralia’s Amateur Hour Grand Fi
nale Concert). Jams dalyvaus apie 
10 solistų iė visos Australijos. Jų 
tarpe ir Domininkas Vildovas (AI- 
bury), turįs tikrai gerų balsų.

Po koncerto bus sprendimas ir 
laimėtojas gaus 1000 svarų promi-., 
jų-

D. Vildovas Sydnėjuje dainuos 
pirmų kartų. Melbourne jis yra 
dainavęs minėjimuose ir giedojęs 
bažnyčioje. Vildovas sutiks pasi
likti savaitgalį ir padainuoti ar pa
giedoti Sydnėjaus lietuviams.

Šia proga norime atkreipti dė
mesį į tai, kad be teisėjų — mu
zikų sprendimo jaunam daininin
kui yar reikalingi (ir labai svar
bos) klausytojų atsiliepimai, t.y. 
pasiuntimas savo kortelės. Balsuo
jant už mėgiamų dainininkų kiek
vienas gali paduoti 10 balsų. Vie
name voke galima siųsti 10 atski
rų kortelių su parašais. Kortelėse 
galima rašyti taip: “We have heard 
Mr. D. Vildovas singing at Aus
tralia's Amateur Hour Grand Fi
nale and in appreciation wo would 
like to cast our votes for him”. 
Siųsti tokiu adresu:

Australia’s Amateur Hour, c/o 
66 York St, Sydney, N.S.W. Savo 
balsus galima siųsti 3-jų mėn. lai
kotarpyje.

Koncertų transliuos 2GB (Syd
ney) ir 3DB (Melbourn).

D. Vildovas yra pakviestas gie
doti lapkričio 29 d. per lietuvių 
pamaldas Campordowne.

VA

KARO BELAISVIS PASAKOJA
Frank Rohrbacher, tarnavęs vo

kiečių kariuomenėje ir išbuvęs 8 
metus rusų karo nelaisvėje, savo 
pergyventus vargus ir sovietų žiau
rumus belaisvių stovyklose, papa
sakojo BUP korespondentui Vie
noje.

Rohrbacher, 27 metų amžiaus, 
perėjo per septynias belaisvių ir 
koncentracijos stovyklas Vengrijo
je ir Sov. Rusijoje. Jo pasakoji
mu Sov. Sąjungoje esą dar daug 
sulaikytų belaisvių. Dauguma jų 
dirba prie atstatymo bei karo pra
monės darbų. Keltis reikalavę 5 
vai. ir su trumpomis pertrauko
mis dirbti iki 7 vai. vakaro, o kar
tais ir iki vidurnakčio. Pusryčiams, 
pietums ir vakarienei gaudavo po 
litrą kopūstų, ar kokių kitų daržo
vių sriubos. Mėsos gaudavo tik ke
lis kart per mėnesį ir tai mažytį 
gabalėlį. Duonos kasdieninė norma 
būdavo apie 350 gramų.

Stovykla— eilė medinių barakų,

vienų barakų, 80x25 pėdų dydžio, 
susigrūsdavo 120 žmonių. Lovos bu
vo mediniai narai, o anklodžių vi
sai negaudavo.

250 belaisvių saugodavo 16 sar
gybinių su automatiniais ginklais 
ir dresiruotais Šunimis. Su išorės 
pasauliu jie negalėjo palaikyti jo
kio ryšio ir tik per komunistinę 
spaudų, kurių retkarčiais pasisek
davo pačiupti, sužinodavo kas nau
jo pasaulyje.

AUKA M. P.
„Mūsų Pastogės” Sydney nr. 

papildomai aukojo £ 1 J. šimbu* 
ras, Bankstown. Už aukų ačių.

Spec „M.P.” nr. Redakcija
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