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DOVANA IŠ SIBIRO
Grįžusieji iš Sov. Sąjungos vo

kiečiai karo belaisviai parvežė lie
tuvio dvasininko pašventintą stu
lą. Parvežusis ją buvo įsisiuvęs 
į “vatinką”.

Stula buvo naudota laikant 
slaptai pamaldas. Ji tuo tarpu yra 
Vlike. Vėliau ją su tam tikromis 
iškilmėmis norima su Vokietijos 
katalikų bažnytinės vyresnybės 
žinia perduoti šv. Tėvui. Stula yra 
nufotografuota baltai — juodai ir 
spalvotai. Nepaisant sunkiausių 
gyvenimo sąlygų Ir medžiagų trū
kumo, darbas, išsiuvinėjant stulą, 
atliktas vienoj tolimoj Sibiro dar
bo vergų stovykloje laikomų lie
tuvaičių labai stropiai. Tačiau ją 
išsiuvinėti mūsų tautietės turėjo 
slaptai, kad nepastebėtų MVD 
agentai.

• "J
Viliojimams nesiliaujant

Pagyvėjus "Sniego” operacijai, 
Vykd. Tarybos pirmininkas K. 
Žalkauskas yra išleidęs visoms 
LB Europos kraštų valdyboms 
bendraraštį, prašydamas įspėti lie
tuvius, kad pas juos gali atsilan
kyti kom. agentai su įvairiais vi
liojimais ar net su laiškais iš liku
siųjų Lietuvoje artimųjų. VT pir
mininkas pataria lietuviams su to
kiais agentais nesileisti j kalbas 
ir iš anksto apgalvoti, kaip tokiais 
atvejais yra geriausia kiekvienam 
pasielgti. Apie panašaus pobūdžio 
atsilankymus tautiečiai paskatinti 
pranešti policijai. Savo bendra- 
raščtu VT pirmininkas kviečia vi
sus lietuvius laikytis didžiausio so
lidarumo ir vienas kitam padėti, 
kad bendromis jėgomis būtų gali
ma atlaikyti komunistų akcijos 
spaudimą.

Ta pačia proga visi lietuviai, 
kurie nėra priėmę svetimos pilie
tybės, ypačiai gyvenantieji Vo
kietijoje, paraginti išsiimti Lietu
vos užsienio pasus.

Bulganinas smarkiai 
suklydo

JT augštasis komisaras pabėgė
lių reikalams Vokietijoje Good
hart Haagoje dar kartą pasisakė 
pabėgėlių reikalais. Jis jau anks
čiau Bonnoje buvo pareiškęs, jog 
Bulganino teigimas, kad Vokieti
joje eeą apie šimtą taikstančių 

norinčių grįžti į tėvynę sovietinių 
piliečių, nėra tikras. Visi asmenys 
Vokietijoje yra laisvi ir gali grįž
ti atgal, jeigu tik nori. Vokieti
joje nėra nė vieno tokio pabėgė
lių centro, kuris būtų nuo pasau
lio izoliuotas. Jei Sovietai atsiųs
tų savo repatriacines komisijas, 
tai jose taip pat turėtų dalyvauti 
ir JT pareigūnai. Komisaro pa
reiškimu, Vokietijoje gyvena tik 
13.111 iš Sov. Sąjungos kilusių 
pabėgėlių. J šį skaičių, savaime 
suprantama, kaip pažymėjo toliau 
komisaras pabėgėlių reikalams, 
neįeina Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos piliečiai. Kiekvienas gali 
laisvai apsispręsti ir vykti kur 
nori ar nevykti.

NĖRA NORINČIŲ GRĮŽTI
Demokratų egzilų unija j Mi- 

cbailovo komiteto raginimą "grįž
ti namo” atsakė, kad Vokietijoj 
nėra nė vieno Sovietų Sąjungos 
ar kitų Rytų Europos bolševikinių 
kraštų piliečių, kurie norėtų grįž
ti atgal. Šiuo metu lenkai savo 
akcijai "grįžti į tėvynę” Prancū
zijoje išleidžia labai stambias su
mas pinigų. Grįžusiųjų kiek di
desnį skaičių davė čekai — apie 
180 narių. Vengrai raginusius 
“grįžti namo” raudon. agentus 
demaskavo Vienoje.

JOS RI
1918 metais lapkričio 23 dieną 

buvo paskelbtas pirmasis įsaky
mas Lietuvos kariuomenei, šią su
kaktį minime jau 37-tąjį kartą.

Kariuomenė pas mus nebuvo 
atskira klasė ar “kasta”, kaip 
kartais tūli mėgina teigti, bet bu
vo išraiška tautos pasiryžimo sa
vo laisvę ginti kraujo kaina.

Kariuomenė yra ne kas kita, 
kaip specialiais pagrindais orga
nizuota tautos dalis, stovinti kraš
to sargyboje.

Panašios paskirties buvo ir šau
lių Sąjunga, šiemet švenčianti sa
vo įsikūrimo trisdešimt šeštąją 
metinę sukaktį. .

Jei pirmoji mūsų kariuomenė 
buvo savanorių kariuomenė, tai 
šauliai visą laiką buvo savanoriai, 
kurie taip pat buvo ruošiami 
krašto gynybai, o nepriklausomy
bės kovų metu jie kovojo fron
tuose, kaip ir kariai.

Kai 1918 metais vasario 16 d. 
Lietuvos Taryba Vilniuje paskel
bė nepriklausomos Lietuvos vals
tybės atstatymą, faktiškai Lietu
voje nuo to dar niekas nepasikei
tė: buvo išreikšta lietuvių tautos 
valia gyventi nepriklausomai, bet 
nepriklausomybė dar nebuvo įgy
vendinta.

Pradėjus nepriklausomo gyveni
mo laikotarpį Lietuvos valstybės 
vyriausybė net savo pačios saugu
mui patikrinti neturėjo Jokios 
ginkluotos jėgos. Tuometinė vy
riausybė, norėdama apvalyti kraš
tą nuo banditizmo ir apsidrausti 
nuo vidaus netvarkos, galvojo už
teksiant miliciją ar policiją suor
ganizuoti, bet įvykiai greit šiuos 
planus sugriovė. Vyriausybė, gal
vodama, kad kilnaus “tautų apsi
sprendimo” šūkio paskelbimas sau
gos ir mažas tautas, ir niekas 
nedrįs užpulti atgimstančios Lie
tuvos valstybės, o sienoms sau
goti pakaks milicijos, pasirodo, 
skaudžiai klydo.

Vyriausybė manė, kad daug 
svarbiau Išgauti iš kitų didžiųjų 
valstybių pripažinimą, todėl ir 
pagrindinis dėmesys buvo nukreip
tas į diplomatinės veiklos lauką. 
Diplomatinei akcijai sustiprinti ir 
Lietuvos reikalu propagandai su
aktyvinti, tuometinis ministeris 
pirmininkas prof. A. Voldemaras 
su keletu kitų ministerlų išvyko j 
užsienius. Tuo metu vokiečių ka
riuomenė pradėjo trauktis iš Lie
tuvos, o jiems įkandin sekė rusų 
raudonoji kariuomenė. Dabar Lie
tuvos vyriausybė buvo įtikinta, 
kad be savos kariuomenės nebus 
nepriklausomos Lietuvos. Buvo 
pradėta svarstyti krašto apsau
gos reikalai, bet nieko konkretaus 
nepadaryta iki pirmojo ministerių 
kabineto sudarymo, t.y., 1918 me
tų lapkričio mėnesio 23 dienos, 
kada buvo paskelbtas pirmasis 
kariuomenės įsteigimo aktas-įsa- 
kymas. šioji diena tad ir laikoma 
Lietuvos kariuomenės organizavi
mo pradžia, sykiu ši diena būtų 
galima laikyti ir faktiškosios ne
priklausomybės pradžia. Bet ka
riuomenės veiksmingas organiza
vimas pradėtas dar vėliau, kada 
raudonieji rusai ir kiti priešai dar 
giliau įsiveržė į mūsų žemę.

1918 m. gruodžio 26 d. sudarius 
II-jį ministerių kabinetą su My
kolu Šleževičium priešakyje, buvo 
Imtasi energingų žygių ir Jau tų 
pat metų gruodžio 29 d. buvo iš
leistas istorinis atsišaukimas į 
tautą, šaukiantis vyrus stoti į 
kariuomenę savanoriais.

KARIUOMENĖS DIENA IR VALDYBOS posėdžio

Vyrai, palikę arklą, knygą, lyrą 
išskubėjo šalies laisvės ginti. Sa
vanoriais į kariuomenę įstojo apie 
12.000 vyrų. Tai nebuvo daug, bet 
tai buvo gera pradžia kariuome
nės užuomazgai. Šie savanorių 
pulkai tuoj išėjo kovon ir pastojo 
į Lietuvą besiveržiančiam priešui 
kelią.

šios savanorių kariuomenės 
buvo permaža kovoti prieš gau
sias priešų pajėgas, todėl 1919 
m. kovo 5 d. buvo paskelbtas pir
masis naujokų šaukimas — mobi
lizacija. Ir taip kariuomenė augo 
tebevykstant karo veiksmams. Ne. 
priklausomybės kovų gale mūsų 
kariuomenė jau turėjo per 80.000 
vyrų; veikė visos ginklų rūšys, 
net tankų dalinys ir aviacija. Ši, 
palyginti negausi skaičiumi, labai 
menkai apginkluota ir prastai ap
rengta bei maitinama mūsų ka
riuomenė dvejus metus narsiai ko
vėsi prieš bolševikus — rusus, ber
montininkus — vokiečius ir len

kus. Mūsų kariuomenė laimėjo nes 
ji turėjo “slaptą” ir patį svar
biausiąjį ginklą — didžią tėvynės 
meilę, šitai padėjo mūsų kariuo
menei ištverti visus sunkumus bei 
nepriteklius ir apginti savo gim
tąją žemę.

Per mūsų valstybines bei tau
tines šventes esame įpratę klausy
tis skambių žodžių apie tautos 
valią ir norą nusikratyti vergijos 
pančiais, apie tautos vadų, vals
tybės vyrų nuopelnus, musų po
litikų veiklą ir jų išminti, bet re
tai teprisimenamas, dažniausiai ir 
visai nepaminimas — užmiršta
mas tikrasis Lletuvoss nepriklau
somybės kūrėjas — pilkasis anų 
metų Lietuvos karys.

Diplomatų konferencijos ir su
tartys, kartais tevertos tik popie- 
rio, ant kurio jos buvo surašytos; 
visokie anuometinių veiksnių po
sėdžiai tebūtų Ir pasilikę žodžiais, 
jeigu Lietuvos kareivis: ūkinin
kaitis ar ūkio darbininkas, moks
leivis ar jo mokytojas, fabriko 
darbininkas ir raštinės tarnauto
jas, nebūtų su ginklu rankose ko
voję, jei neišvengiama, mirę, vy
dami priešą iš Lietuvos žemės. 
Jie tat ir nužymėjo savo krauju 
Nepriklausomos Lietuvos sienas.

Atrodo, kad Lietuvos kariuome
nės gimtadienis, jau vien tik dėl 
nepriklausomybės kovų, turėtų bū
ti mūsų pasididžiavimo šventė. 
Deja, vieniem šis gimtadienis yra 
tik savotiškas epizodas, kitems -- 
savos “kritikos” pareiškimo die
na, tretiems — tautinė šventė.

(Nukelta į 2 psl.)

Pasitraukia VLIKo 
Pirmininkas

Vliko pirmininkas M. Krupavi
čius savo raštu š.m. lapkričio 8 
dieną pranešė Vlike dalyvaujan
čių grupių atstovų pasitarimo pre
zidiumo įgaliotiniui dr. A. Trima
kui, kad jis Vliko sesijoje Jungt. 
Amerikos Valstybėse įteiks savo 
atsistatydinimą iš Vliko pirminin
ko pareigų ir į tą vietą savo kan
didatūros nestatys. (V.P.)

— Ryšium su 4 užs. reik, mi- 
nlssterių konferencija į Ženevą 
informaciniais tikslais buvo išvy
kęs Vykd. Tarybos pirm. K. žal
kauskas.

Lapkričio 18 d. Krašto Valdyba 
savo posėdyje nutarė: 1. Sušaukti 
ALB apylinkių valdybų pirminin
kų ir seniūnijų vadovų tarnybinį 
suvažiavimą, 2. Kreiptis į apylin
kių valdybas ir seniūnijas, kad 
dar šiemet būtų pravestas, kur 
šitai nėra padaryta, vajus pini
gais ir daiktais Vokietijoje pasi
likusioms tautiečiams sušelpti, 3. 
Paremti iš savo kasos lietuvių 

skautų reprezentacinį vienetą tarp
tautinėje skautų jamborėje, kuri 
įvyksta 1956 metals Melbourne, 

4. Paskirti pereinamąją taurę 
Australijos Lietuvių krepšinio nu
galėtojui.

Apylinkių ir seniūnijų v-bų pir
mininkų ar įgaliotinių, suvažiavi
mas nutarta šaukti š.m. gruodžio 
mėn. 29-30 dienomis Sydnėjuje. 
Šito suvažiavimo metu turės būti 
apsvarstyti svarbūs bendruomenės 
organizaciniai klausimai, išdisku
tuotos švietimo, kultūrinės, socia
linės bei kitos problemos.

ALB Krašto Valdyba nutarė 
kreiptis į apylinkių valdybas, se
niūnijas Ir visas Australijos lietu
vių bendruomenės organizacijas 
bei paskirus asmenis, kviesdama 
organizuoti paramą reprezentaci
niam skautų vienetui, kad mūsų 
skautai galėtų tinkamai atstovauti 
Lietuvą tarptautinėje jamborėje; 
paremti lietuvių sporto šventę 
Adelaidėje ir paspartinti lėšų tel
kimą lietuviškųjų namų įsigijimui, 
visiems prisidedant prie šitų labai 
svarbių lietuvybės židinių sukūri
mo.

VĖL PERVERSMAS 
ARGENTINOJE

Iš Buenos Aires pranešama, 
kad Argentinos kariuomenės va
dai nušalino iš pareigų generolą 
Lonardi, kurį Jie šioms pareigoms 
buvo paskyrę po perversmo prieš 
Peroną. Prezidentu padarytas šta
bo viršininkas gen. Pedro Aram- 
buru.

Gen. Lonardi, kaip oficialiai 
pranešama, nušalintas todėl, ka
dangi jo ministerių kabinetas, esą, 
buvęs sudarytas iš vienų kraštu- 
tiniųjų Romos katalikų naciona
listų ir buvę pavojaus, jog kraštas 
galęs atsidurti visiškoje vienos 
grupės kontrolėje.

Peronas pareiškė, kad ir nauja
sis prezidentas taip pat nekompe
tentingas, kaip Ir nušalintasis Lo
nardi.

Sovietiniai vadai 
Indijoje

Sovietų Sąjungos ministeris pir
mininkas maršalas Bulganinas Ir 
komunistų partijos pirmasis sek
retorius Kruščiovas atvyko dvie
jų savaičių vizitui į Indiją. Jiems 
surengtas labai iškilmingas suti
kimas ir Indijos ministeris pirmi
ninkas Nehru, kaip skelbia vaka
riečių spauda, turės labai sunkias 
dienas, nes ši sovietinių vadų vieš
nagė, ypač po nepavykusios kon
ferencijos Ženevoje, gali baigtis 
"susitarimais” New Dehlyje.

Iš Indijos Bulganinas su Kruš- 
človu skris keletui dienų į Burmą 
ir paskui į Afganistaną.

KONFERENCIJA NEPASISEKĖ
Ženevos konferencija, kurioje 3 

savaites prasėdėjo Amerikos, D. 
Britanijos, Prancūzijos ir Sov. Są
jungos užsienių reikalų ministe
rial, pasibaigė visiškų nepasiseki
mu. Tačiau šitai nereiškia, kad 
naujo karo pavojus būti: padidė
jęs, arba, labiau paaštrėtų “šal
tasis karas”, rašo laikraščiai.

Broliai Sibire
VT atstovui Friedlando pereinamojoje stovykloje teko išsikalbėti 

su visa eile grįžusių į Vakarus Vokiečių piliečių, Lietuvos vokiečių 
ar net lietuvių, kurie kalėjimuose, darbo vergų stovyklose ar Sibiro 
tremtyje ir kitur yra sutikę nemaža mūsų tautiečių. Grįžusieji tei
gia, kad po Stalino mirties į darbo vergus jau žiūrima kiek gerėliau, 
o ypač po 1953 metų sukilimo Sibire.

Buv. Rytinės Vokietijos užs. 
reikalų mlnisterio Dertingerio as
mens sekretorius B. von Mutius 
papasakojo apie sutiktuosius lie
tuvius Vorkutos stovykloje. Ten, 
pasirodo, lietuviai sukilime labai 
aktyviai dalyvavo. Vienas iš jų, 
architektas Maknevičius, ir kitas, 
majoras, net buvę apkaltinti, kad 
reiškėsi kaip minimojo sukilimo 
“vadai”. Per sukilimą buvo nu
šautas arch Maknevičlaus pusbro
lis, inžinierius. Archlt. Maknevi- 
čiui, kaip apkaltintam aktyviai 
prisidėjus prie sukilimo, buvo pri
dėta dar 10 metų kalėjimo.

Iš grįžusių vokiečių ar lietuvių 
pavyko surinkti duomenų apie 
šiuos mūsų tautiečius: karininkas 
Milaševičius buvo nušautas per 
vežimus. Jo žmona, nubausta 10 
metų, laikoma 10 stovykloj Pot- 
moj. Jos tėvas, pulkininkas, ga
vęs taip pat 10 metų, laikomas 
Karagandoj, bet spalio mėnesį tu
rėjo būti paleistas į Lietuvą. Mi- 
laševičienės sesuo Gražina tebe
laikomu Vorkutoje. Vienas Iš buv. 
Kauno policijos viršininkų, Ma
tulis, esąs paleistas ir galįs grįž
ti į Lietuvą. Tačiau jol žmona pa
likta dar toliau darbo vergų sto
vykloje Mordovijoje. Vorkutoje 
taip pat bausmę baigia marijam- 
poliškė česė Pyragaitė, o Vikto
ras Atikauskas. Petras Budglnas, 
du Juozai šlickiai. Juozas Kuli
kauskas, Bronius Šalkauskas tu
ri Vorkutoje gyventi kaip "lais
vai įkurdinti”. Grįžęs j Vokietiją 
yra šilutiškis Alfredas Vaičiulis 
ir iš Pagėgių Valė švirkšlytė. Ji 
buvo 1950 m. suimta Rytinėje Vo
kietijoje ir visą laiką išlaikyta 
Vorkutoje. Tarp grįžusiųjų iš Sov. 
Sąjungos lietuviškomis pavardė

mis randame dar šiuos: Pypkė, 
R. Gogėla, J. Dūda, V. Jakštys, 
P. Jurkaitis, K. Kupka ir kt.

Kaip “laisvi" Vorkutoje gyve
na 22 m. amžiaus Juozas Mocke
vičius, atgabentas 1947 m., Ste
pas Kalinauskas, Jonas Morkū
nas, girininkas Kaškauskas. Tarp 
“laisvai įkurdintųjų” žinomos pa
vardės nuo Jurbarko mokytojos 
Elenos Gustytės, vilnietės Doros 
Jačienės, kybartiškės Birutės Že
maitytės. Danutės Grybaitės, ku
rių pirmoji už ryšio palaikymą su 
partizanais buvusi nuteista mir
ties bausme, tik paskiau toji baus
mė buvusi pakeista priverčiamojo 
darbo stovykla, ir kt. Žinoma taip 
pat, kad iš Vorkutos į Lietuvą jau 
grjžęss kilimo nuo Gražiškių Juo
zas Arbačiauskas. B. Žemaitytė 
Vorkuton net atsigabeno savo mo
tiną iš Lietuvos. Tačiau ne visiems 
leidžia grįžti. Už pogrindžio laik
raščio redagavimą nuteistas 25 
metams mokytojas kauniškis Ka- 
ralevičius dabar dirba vienoj iš 
Intos darbo vergų stovyklų. Vie
noj iš jų yra ir gimęs Amerikoje 
Milukas, kuris 1948 m. Iš Vilniaus 
Išvyko j Maskvą, norėdamas išsi
rūpinti leidimą važiuoti į JAV, 
bet buvo pakeliui suimtas, apkal
tintas šnipinėjimu Ir nubaustas. 
Biržietis Petras Kulbis taip pat 
po atliktojo bausmės laiko “lais
vai įkurdintas”. Jo žmona Ir tė
vai palikę Biržuose. Vorkutos 29 
stovykloje dirba žinomojo Kauno 
fotografo sūnus Henrikas Lauri
navičius, kuris, karo metais at

vykęs j Vieną, joje studijavo ope
rečių režisūrą, bet bolševikų ten 
paskiau buvo suimtas ir nuteis
tas 25 metams. Jis turi akordeoną 
ir tarp kitų suimtųjų yra susi
daręs labai gerą vardą. Kauniš
kės gydytojos Laumaklenės sū

nus Vytautas yra netekęs sveika
tos ir 1954 m. kovo mėnesį buvo 
pripažintas nedarbingu, bet šie
met jo bylą turės išspręsti teis
mas Ir pripažinti jį paleistlnu ar 
ne. Vorkutoje dirbo ir dr. A. Gar
maus sūnus, studijavęs mediciną. 
5 stovykloj dirba 34-35 metų vil
niškis siuvėjas Maceika. Jo žmona 
palikusi Vilniuje, o brolis išgaben
tas j Sibirą, 22 brigadoj dirba 30 
m. Juozas Griškevičius, 32-33 m. 
ūkininkaitis Juozas Vilkaitis, 34- 
35 m. Alf. Krauzė, Sim. Lukaše- 
vičlus, vet. stud. Melinis ir kt. 
Dar pereitais metais buvo atga
benta j Vorkutą mūsų tautiečių. 
Šiemet čia atidarytos 2 naujos 
stovyklos.

(Nukelta į 2 psl.)

Kodėl sulaikyti belaisviai
Dėl likusių vokiečių karo be

laisvių transportų sulaikymo gal
vojama, kad sovietai, ypač vyks
tant Ženevos konferencijai, sąmo
ningai istengėsi sukakti "įvairių 

techninių kliūčių", kurios likusių
jų apie 3.000 karo belaisvių grį
žimą į Vakarus uždelstų. Sovietai 
ir taip jau pareiškė didelį nepa
sitenkinimą, kad grįžusieji, ku
riuos Jie apšaukė “karo nusikal
tėliais”, taip iškilmingai Fried- 
lande ir kitur buvo sutikti.

Fed. Vokietijos respublikos mi
nisteris pabėgėlių reikalams Ober-' 
laenderis š.m. lapkričio 17 d. Bon
noje pareiškė, kad ligi šiol 18 
transportų grąžinti 5.863 vokiečiai 
(iš kurių 3.890 buvo karo belais
vių ir 1.973 civ. internuotieji), iš 
kurių Vak. Vokietijon atleisti 4. 
607 ir 1.256 "įkurdinti” sovietinė
je zonoje. Vokiečių radijo SWRF 
žiniomis, Sovietai sustabdė liku
sių karo belaisvių transportus, tuo 
būdu norėdami paspausti Vokieti
jos Fed. Respublikos vyriausybę, 
kad greičiau priimtų Sovietų užs. 
reik, vicem. Zoriną, kadaise pra- 
vedusį pučą Čekoslovakijoje, pir
muoju Sovietų ambasadorium Bon
noje Ir kad Bonna greičiau pa
skirtų savo atstovą Maskvoje. 
Užmezgę diplomat, santykius su 
Vokietija, Sovietai numato ir 
Frankfurte atidaryti general, kon
sulatą, kuriame tik viename dirb
tų 219 sovietinių tarnautojų...

• Prezidentas Eisenhoweris 
išėjo iš ligoninės ir išvyko poil
siui į ūkį Pennsilvanijoj.

• Du Australijos gydytojai: 
dr. J. Cymerman — Cralg, Syd- 
nėjaus universiteto vyr. lektorius 
ir prof. Sydney Rubbo, bakteriolo
gijos profesorius Melbourne uni
versiteto, kaip praneša Sydnėjaus 
laikraščiai, yra Išradę naujus 
vaistus — verazide — , kurie, esą, 
daug efektlngesni už dabar var
tojamus vaistus prieš džiovą.

★ Venta Vokietijoje išleido ant
rą laidą Juozo Lingio išversto 
veikalo “Silja”. Autorius — F.E. 
Silanpaa, suomių rašytojas, Nobe
lio premijos laureatas.

1



2 MOŠŲ PASTOGĖ 1955 m. lapkričio 23 d.

KARIUOMENĖS REIKŠMĖ i
(Pradžia 1 psl.)

Lengviau yra ką nors neapdai-
sų tauta ir sukaupė šluos didžius žygiais. Didžiuojamės, kad lietu-

riai, lengvabūdiškai kritikuoti, ne- nepriklausomybės
dvasinius lobius. Ir čia kiekvieno vlų tautos amžinasis troškimas

gu j reikalo esmę įsigilinti ir tei
singai faktus vertinti. Mūsų ka
riuomenės nuopelnai tautai ne 
kreida, bet krauju rašyti. Niekas 
šito neištrins iš didvyriams pas
tatytų antkapinių paminklų ir is
torijos lapų, nors '‘originalumo” 
dėliai tik kariuomenės klaidas 
minėtume.

Kas yra kariuomenė? Tai visų 
mūsų sielos ir kūnu neatskiriamo
ji dalis, tai uniforma apvilkti mū
sų broliai ir sūnūs; tai mūsų tau
tos kūdikis, alsuojąs tėvynės mei
le ir besąlyginiu paklusnumu. Tad 
ir kritikai šito neturi užmiršti. 

Kaip lygiai atsimintina ir tai, kad 
kiekvienos organizacijos, profesi-

žygis, pralietas kraujo lašas, bu
vo tas didžios reikšmės įnašas, 
didesnis už bet kurį kitą darbą, 
įgalinęs mus pajusti laisvės ir ne
priklausomybės palaimąi įgalinęs 
užimti prideramą vietą laisvųjų 
pasaulio tautų bendruomenėje. To
dėl kiekvienas tų kovų dalyvis: 
sužeistas, sveikatos nustojęs, in
validas, žuvęs kautynių lauke ir 
priešo kulkos nepaliestas, yra tie, 
prieš kuriuos mes ir šiandien pri
valome galvas nulenkti, iš kurių 
galime tėvynės meilės, ne žodžiais 
išsakomos, bet krauju liudytos, 
ryžto ir pasiaukojimo pasimokyti.

Kovų už nepriklausomybę dva
sios vyrai 1941 m. birželio dieno-

kovų dalyvio gyventi laisvoje tėvynėje, ginti ją
net kraujo auka, pasiryžimas, 
įrodytas šimtmečių laisvės kovo
se, tebėra gyvas ir mūsų širdy
se.

Tautos sąmonė bunda ir bręsta 
kovoje, ji minta didžių žygių pri
siminimais, žygių, kuriuos atliko 
jos narsūs ir ją mylį vaikai. Kai 
šiandien mūsų tautos kamienas 
tėvynėje, kaip ir anais nepriklau
somybės kovų metais, grumiasi su 
žiauriu priešu, nes, maža tautos 
dalis tremtyje, būkime jos verti.

Kam iš mūsų bus lemta grįžti 
j gimtąjį kraštą laikui atėjus, 
ryžkimės grįžti su naudingu krai. 
čiu. Nes, kaip anuomet, taip ir 
vėl atsistatančiai Lietuvai bus

jos veikloje ir darbe esti klaidų. 
Jų esti visur, kur dalyvauja žmo
gus. Bet kiek yra organizacijų ir 
profesijų, kurių nariai savo laimė
jimus bei pralaimėjimus tautos 

gerovei ir jos laisvei yra prisiekę 
kraujo kaina pirkti? O karys, duo
damas priesaiką, žino, kad, rei
kalui esant, jis gal ir mirs, kad 
tauta laisva gyventų.

Tiesa, 1940 metais bolševikai 
užgrobė Lietuvą, o kariuomenė iš 
kareivinių neišėjo įsiveržėlio gink
lu pasitikti. Tūlas čia, darydamas 
priekaištų mūsų kariui, nurodys 
ir pavyzdžiu suomius ir paklaus, 
kur duotos priesaikos, kur tasta- 
niento vykdymas kur pagaliau, 
garbė?

Niekas, regis, nėra girdėjęs ano 
meto karį sakant, kad jis ėjo mir
ti, idant kiti gyventų ir naujus 
kaltinimus kariuomenei išgalvotų. 
Bet niekada mūsų karys nepripa
žins kaltinimo, kad jis nedrįso, 
arba nenorėjo kovoti prieš įsiver
žėlį, vengė kautynių! O tiesa yra 
tai. kad ne kariuomenės vadovy
bė duoda įsakymą karą pradėti, 
bet krašto valdžia — valstybės 
vyriausybė. Kariuomenės vadas, 
kariuomenės vadovybė ir karmo

mis su ginklu rankose stojo iš 
krašto vyti okupantą, o antrosios 
bolševikų okupacijos metu išėjo i 
miškus, kad partizanų eilėsna su
sijungę saugotų savo šalį ir sa
vuosius. Daug jų žuvo ir krauju 
palaistė amžiais tėvų purentus 
Lietuvos laukus, bet okupantui 
nenusilenkė.

Nepriklausomoje Lietuvoje dė
kinga tauta savo sūnų kančią ir 
pralietą kraują dėl tėvynės lais
vės lapkričio 23 d. pagerbdavo nu- 
sislenkdama ir sudėdama maldas 
ir vainikus prie Nežinomojo Ka
reivio kapo. Šiandien šis lietuvių 
tautai šventas kapas okupantų yra 
Išniekintas. Bet jokia priespauda 
neišraus šventojo Simbolio iš mū
sų širdžių.

Ir priverstinėje emigracijoje 
būdami mes neužmirštame kovoto
jų dėl Lietuvos laisvės ir neprik
lausomybės. švęsdami kariuome
nės dieną lenkiame galvas prieš 
juos ir didžiuojamės jais bei jų

reikalingos visos ir visų jos vaikų 
rankos ir protai.

Ateis diena, nežinome kada, ir 
vėl pasaulis pakils kovai prieš 
tautų pavergėjus. Tik negalvoki
me, kad amerikietis, vokietis, ang
las ar kas kitas kovos dėl mūsų 
tėvynės. Jie tik padės mums. Iš
laisvinimo sprendžiamoje kovoje 
turėsime dalyvauti mes, mūsų ka
riuomenė.

Baigdamas kreipiuosi į jauni
mą: neužmirškime ir nepaskęski- 
me svaro telkiamuose malonumuo
se. Semdamiesi stiprybės iš mū
sų garbingos praeities, kaip toli
mos kunigaikščių Lietuvos, taip ir 
Nepriklausomos Lietuvos Respub
likos laikotarpio, atsiminkime, kad 
atėjus laikui, kiekvieno ginklą ga
linčio vartoti lietuvio pareiga bus 
stoti su ginklu rankose ko
von dėl tėvynės laisvės. Ir neabe
joju, kad šią šventą pareigą gar
bingai atliksime!

V.S.

MOTINOS TĖVYNĖJE
Ir Tremtiniai
Australijoje

Sydnėjiškis "Daily Telegraph” 
(spalio 31 d. numeryje) rašo apie 
Čekoslovakijos vyriausybės nau
ją. triuką. Esą tremtinių motinos 
verčiamoj rašyti laiškus savo vai
kams į Australiją, kuriuose šie 
kviečiami grįžti į tėvynę.

Laiškuose tėvai savo vaikams 
pabrėžia, Jog komunistinė vyriau
sybė prižadėjusi dovanoti tiems, 
kurie nelegaliai yra išvykę iš Če
kijos po 1948 metų, kada pervers
mo keliu komunistai atėjo į vald
žią.

Arba tėvai rašo sentimentalius 
laiškus. Čekas Joe Holman nuro
do, kad jo motina, prieš keletą 
dienų atsiųstame laiške, rašanti: 
"Sūnau, viskas pas mus gerai, 
todėl nėra jokio reikalo tau sve
tur bastytis”. Ji sakosi neilgai gy
vensianti, todėl norėtų sūnų pa
matyti. Ji vartoja tokius išsi
reiškimus: “Tu turi gėdytis pats 
dėl savęs”. "Tu esi mano sūnus”. 
”Tu esi pakankamai ilgai užsie
nyje”. .. ”Aš nesu šito iš tavęs 
užsitarnavusi”... ir t.t.

Joe Holman sakosi labai norįs 
pamatyti savo motiną, bet jis pui
kiai žinąs raudonųjų apgaulę. To
dėl jis negalįs rizikuoti, nes grį
žimas reikštų sunaikinimą, — ra
šo "Daily Telegraph”.

GRĮŽUSIEJI 
PASAKOJA

ĮSIGYDAMAS lietuvio pasą ir pirkdamas tautos 
FONDO ŽENKLIŪKUS, PAREMSI LIETUVOS LAISVINIMO 
DARBĄ.

menė vykdo ne savo, bet tautos 
valią, išreikštą valdžios autorite
tu. Deja, 1940 metais tokio įsaky
mo nebuvo. Valdžios įsakymu ne
leista kautis. Bet dėl šito kaltini
mai didžiausi tenka tik karinome-

ITALIJOS VAIKAI MELSIS UŽ 
LIETUVĄ

Italijos Katalikų Akcijos inicia
tyva, bendradarbiaujant Elta- 
Press redaktoriui kun. V. Mincevi
čiui, bus pravestas nuo gruodžio 
15 d. maldos mėnesis už perse
kiojamą Lietuvą ir jo išlaisvinimą 
iš komunistų vergijos. Melsis visi 
talijos vaikai. Kiekvieną dieną 
kelių provincijų vaikai, susirinkę 
į bažnyčias, prašys Dievo malo
nių mūsų kankinamai tėvynei. Mė
nesio būvyje bus meldęsi visų Ita
lijos provincijų vaikai, šia proga 
katalikų vaikų organizacijų laik
raščiai pažadėjo įsidėti du kun. 
V. Mincevičiaus straipsnius apie 
Lietuvą.

(Pradžia 1 psl.)

Partizanai Intos 
stovykloje

Didžiulės anglies kasyklos In
toje yra maždaug už 200 km. nuo 
Vorkutos. Intos rajone siaučia po- 
lariniai šalčiai. Intos stovykloje 
yra nemaža lietuvių, ypač jauni
mo, atgabentų 1952-1953 m. Dau
gelis čia nubaustas už tariamą ar 
tikrą paramą partizanams arba 
dalyvavimą jų eilėse.

Intos stovyklose tebedirba eilė 
lietuvių už partizaninę veiklą nu
baustų ir atgabentų į jas 1953 m. 
pabaigoje ar 1954 m. pradžioje. 
Tarp stovykloj laikomų suimtųjų 
minimi šie mūsų tautiečiai: buvęs 
Utenos nuovados viršininkas Po
vilas Ramoška, 55 m. raseiniškis 
Jonas Savickas, 1953 m. atgaben
tas kokių 25 m. raseiniškis Alek
sandras Vaitelis, 1953 m. suimtas 
ukmergiškis St. Aukštuolis, tais 
pačiais metais suimtas raseiniš
kis studentas Kazys Banys, at
keltas į Intą ukmergiškis Jonas 
Brokas ir kiti. Grįžusieji pasako
ja, kad, jų gautaisiais iš pačių 
lietuvių pranešimais, 1953 m. ru
denį Dubysos atkrantėse įvyko 
kautynės tarp lietuvių partizanų 
ir bolševikų. Daliai partizanų pa
vyko pasprukti, bet Jų vadovybė 
žuvo, šių kautynių išdavoje su
imtas vokietis iš Drezdeno, Ger
hardas Nitzponn, kuris buvo ap
kaltintas, kad apie 10 metų daly
vavęs drauge su partizanais jų 
veikloj. Šiemet vienoje Iš Intos 
stovyklų tarp politinių kalinių ir 
kriminalinių kilo peštynės, virtu
sios tikru "mūšiu”. Per susirėmi
mą kriminaliniai nusikaltlėiai nu
žudė ir 9 lietuvius.

Didžiulės priverčiamojo darbo 
stovyklos yra įrengtos miškuose 
tarp Košvalo ir Pečioros, pačiuo
se šiauriausiuose rajonuose. Did
žiuliuose miškuose imtiniai turi 
kirsti mišką ar dirbti prie kitų 
miško darbų. Ilgesnį laiką vienoje

iš tų stovyklų dirbęs Tilžės vo
kietis P. Boss sakosi žinąs ten 

j buvus apie 100 lietuvių. Kai kurie 
1 lietuviai ten gavę laiškus iš savo 
artimųjų, ištremtų į Sibirą.

Mordovijos stovyklose
čia daugiausia yra ukrainiečių, 

antroj vietoj eina lietuviai, pas
kum latviai ir kitos tautybės. Di
desni lietuvių transportai į Mor
dovijos stovyklas buvo atgabenti 
1953 metais — daugiausia jaunes
nio amžiaus abiejų lyčių žmonės. 
Vienoje iš jų sėdėjęs ir nepilna
metis Kęstutis Bartuška, kurį 
pernai paleido. Bet dar tebebūda
mas stovykloje jis gavo žinių, kad 
ištremtos į Sibirą sesuo Ir moti
na. Vienoje iš Mordovijos stovyk
lų iki 1953 m. buvo laikomas ir 
buv. teisingumo min. St. šilingis, 
kuris laikėsi labai gerai ir fiziš
kai nepalūžo. Vėliau buvo perkel
tas kitur. Mordovijoje esama apie 
20 stovyklų, kuriose laikomi mū
sų tautiečiai. Daugiausia jiems 
tenka dirbti prie medžio darbų, 
siuvyklose, plytinėse ir kitur. Įvai
riose Mordovijos stovyklose lai

komi: apie 50 amžiaus tauragiš
kis Antanas Butkus, apie 30 m. 
amžiaus Alfonsas Bučinskas, kau
niškis Juozas Malinauskas, Pet
ras Petruškevičius, Kauno šv. An
tano bažnyčios klebonas kun. Žel
vys ir kt.

Karagandoje
Karagandos moterų stovyklose 

kiekvienoje vis rasime po 120-130 
lietuvaičių. Daugiausia — tai vis 
jaunos moterys ar merginos, ap
kaltintos ir nuteistos už ryšių pa
laikymą su partizanais ar varymą 
antibolševikinės propagandos, ži
nomos pavardės kauniškių Balčiū
nienės ir Krikščiūnienės. Paleis
tieji teigia, kad moterų darbo ver
gų stovyklose iš visų pabaltiečių 
moterų ar mergaičių daugiausia 
randama lietuvių, mažiau latvių,

nei.
Ar tikslingai pasielgė tų metų 

koalicinė vyriausybė — gali būt! 
įvairių nuomonių. Bet prisiminę, 
kad Čekoslovakija — 16 milionų 
valstybė — gerai ginkluota ir tu
rinti stiprių sąjungininkų, nedrį
so ginklu priešintis Hitlerio Vo
kietijai, turėtume gerai pasvars
tyti, ar mūsų vyriausybė galėjo 
kitaip pasielgti, negu pasielgė ga
vusi Sovietų Sąjungos ultimatumą 
kurios karių skaičius buvo tri
gubai didesnis nei mūsų tauta tu
rėjo gyventojų. Tikėtina, kad 
Lietuvos vyriausybė gerai prama
tė kovos galimybes ir išdavas.

Metę žvilgsnį atgal, bešališkai 
vertindami netolimą praeitį, pasi
didžiuodami sakome, kad mes kaip 
tauta, daug esame nuveikę per 

20 nepriklausomo gyvenimo metų 
ūkinio, socialinio ir kultūrinio gy
venimo srityse. Ir čia drąsiai ga
lima teigti, kad jeigu nebūtų bu- 
bę lapkričio 23-čIos įsakymo ka
riuomenei — nebūtų buvę ir tų 20 
metų nepriklausomybės. Nebūtų 
buvę mokyklų ir universitetų, mū- 

. sų gražioji kalba nebūtų pražy
dusi, nebūtų muzejų, teatrų, me
no šventovių — nebūtų buvę Lie
tuvos, nes ją beužmirštąs pasau
lis būtų visai užmiršęs. Mūsų gy
venimas būtų buvęs skurdus sve
timųjų naudai bedirbant. Mes, 
kaip tauta, būtume vis labiau 
merdėję Ir tautinės gyvybės sro
vė būtų išsekusi.

Šiandien, nors ir vėl pavergtos, 
mūsų tėvynės vardas žinomas vi
sam pasauliui ir mes turime daug 
draugų ir daug mus užjaučiančių. 
Mes dabar turime politinio, visuo
meninio, socialinio ir ekonominio 
gyvenimo patirtį, turime įvairių 
specialybių augštai kvalifikuotus 
kadrus. Tautiškai esame subrendę, 
politiškai išprusę, susipratę ir pa
siryžę dėl savo teisių ir laisvės 
kovoti ir tvirtai tikime šią kovą 
laimėsią. Visa tai turime todėl, 
kad karys savo kraujo auka, už
tikrino sąlygas tą nepriklausomy
bės dvidešimtmetį,, per kurį mū-

JUOZAS ALMIS JORAGIS

l. PIRMIEJI
Rūstybės pilnos mūsų širdys — 
Vergiją nešti mums gana.
Mus laisvės troškuliu nugirdo 
šviesi jos pažado diena.

Iš Vilniaus rimtos žinios eina:
Jau siaučia priešas mūs kaimuos, 
Jis mūsų laisvei deda kainą 
Kovos ryžtingos — kruvinos.

Kardus nukalslm kaimo kalvėj, 
Ir Jietis smailinsim aštrias.
Sutiksim priešą šūvių salvėm, 
čia savo mirtį jis atras.

Nuo Palangos Ugi Švenčionių, 
Lig Augustavo ir Seinų
Šiandien laisvi pakylam žmonės 
Apginti tėviškės namų.

II. VILTIS UŽGRŪDINTA KOVOJ
Mus nudegino saulė ir nugairino vėjai, 
Kovų ugnys mums ryžtą užgrūdino, 
Mes už šventąją laisvės idėją 
Išlaikyslm ne vieną dar rudenį.

Lietuva tarp tautų nors nedidelė 
Kelią ateičiai tvirtą sau žino: 
Mes nesam vargingi paklydėliai 
Ant kelio didžiųjų kaimynų.

Mus naikino įnirtusios gaujos, 
Bet laisvės vilčių neišrovė.
Mes atgimstančią Lietuvą naują 
Jau įvykusia laikom tikrove.

Jos vardu visuos frontuos kariaujam 
Už tauriausiąją laisvės idėją: 
Mes į pergalę tikime naują 
Ir į laisvės dienų sužydėjimą.

m. širdys po milinėm
Ar plačios lankos žaliuoja, 
Ar žiema žemę atmaino, 
Gretos kareivių žygiuoja 
Traukdamos skambančią' dainą

Daina karinga kai girdis, 
Rodos, kariai geležiniai;
O plaka žmogiškos širdys
Ir po kareivių milinėm...

Klek tenai durtuvų blizga 
Toje drausmingoj rikiuotėj, 
Tiek širdžių myli ir ilgis 
Džiaugtis, gyventi nesočios.

Kai šaukė,
Išėjo... —
Tik veidas nubalo kaip drobė...
Prie vartų
Dar kartą
Juos mylimų rankų glėbys surakino — 
Kartą gal paskutinį...
Kas žino?...
O žygiai ir kovos ir nuovargio naštos 
Dienas ir naktis jų pagrobė...

Prailgusios dienos, skausmingosios naktys!
Širdis kad neplaktų,
Nebūtų to ilgesio, sielvarto pančių. —
Ir gimtojo kiemo.
Akių mylimosios
Ir motinos veido raukšlėto
Tada nepasilgti galėtum
Kalbėdamas skausmo rožančių...

Nejaustum tada, kad esi žmogus jaunas, 
Vos pirmas gyvenimo 'pėdas pramynęs, 
Bet būtum žvėris, kuris eina ir kaunas — 
Tai būtum karys geležinis.

o visai maža esčių. Iš Sibiro į 
Klaipėdą paleista Mėta Vytienė. 
Ji turėjo dirbti iki 1952 m. Kam- 
čatkoje, o vėliau Vorkutoje. I Vo
kietiją jos neišleido, nors čia turi 
seserį. Spassko stovykloje, apie 
40 km. nuo Karagandos, esama 
nemaža lietuvių moterų, kurių 
daugumą sudaro mergaitės, tetu
rinčios vos per 20 metų. Spassko 
rajone laikytų vyrų mityba buvusi 
prastesnė, todėl iki 1950 m. labai 
daug jų mirę, tarp jų ir lietuvių. 
Moterų stovykloje mirimai nebu
vo žymūs. Pervi Uralsko stovyk
loje, kuri yra netoli Sverdlovsko, 
postaruoju metu tebuvę keli lie
tuviai, Iš kurių 2 š. m. rudeniop 
paleisti ar perkelti į kurią kitą 
stovyklą. Pervi Uralsko stovyk
lų imtiniai dirbę daugiausia prie 
statybos darbų.

Grįžusieji ar grąžintieji lietu
viai kariai, dalyvavę batalionuose 
ar policijoje, taip pat patekę bol
ševikams po kapituliacijos Kuršo 
žiede, buvo nuteisti 25 metams; 
daugiausia buvo sutelkti prie Bai- 
kalo-Taišeto miškų stovyklose. Ten 
buvo priskirti prie miškų kirtimo 
darbų. Tokių stovyklų ten yra 33.

Kai žengia kariai
Pro tave, pilieti,
Kuris šaligatvy lieki stovėti,
Nuimki kepurę prieš juos!
Klausykis ką kalba jų plakančios širdys:
— Avė Patria! Te salutant morituri!
— Mirti einam! Mirti einam!
— Už tėvynę!
Jie kausis ir žus už tėvynę,
Už laistę,
Už garbę šventos vėliavos.
Karlai juk negali prieš mirtį drebėti.
Bet širdį...
Kur širdį kareiviui padėti?-----------

IV: HEROJAI
Jie pašventinti herojais, 
Iš kovos jie nesugrįžo. 
Vėlės jų nuėjo Rojun, 
Jų kapus dabina kryžiai.

Iš jų kraujo žydi gėlės,
Žydi gėlės jiems ant kapo.
Iš jų kraujo Laisvė kėlės 
Ir gyvybe tautai tapo.

Kamčatkoje
Kamčatkos priverčiamojo darbo 

stovyklose vyrauja suomiai ir 
suomės. Lietuvių ten mažesnis 
skaičius negu Vorkutoje, Intoje 
ar Mordovijos stovyklose.

Grįžęs j Vokietiją 35 m. Hel
mutas Otto papasakojo, kaip jis 
turėjo keliuti net 18.000 km. kol 
pateko į Frledlandą. 5 metus Jam 
teko dirbti aukso kasyklose Ko- 
lymoje. Paties geležinkelio linijos 
gale Buchtavinove yra pereina
moji stovykla, skirta Kolymos ka
sykloms. Jis su 6.000 kitų suim
tųjų buvo pristatyti į Magadaną, 
tos srities svarbiausią centrą. Ko
lymos srityje randama apsčiai 
Volframo, aukso ir kobalto. Arka- 
galos aukso kasykloje, maždaug 
800 km. į šiaurę nuo Magadano, 
šalia kasyklų įtaisytoje stovyklo
je Helmutas Otto dirbo kaip vie
nintelis vokietis tarp lietuvių, lat
vių, estų, rusų ukrainiečių ir ki-

(Nukelta į 8 psL)
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Pastabos APIE BROLIUS
SVEČIO PADĖTIS.

Kurie e,«am linkę save laikyti 
politiniais bėgliais, net ii- turė
dami mus priglaudusiame krašte 
juridinę bazę — pilietybę, netu
rėtumėm pamiršti esą svečiai. 
Svečio savijauta nedingsta su pi
lietybe, nes ji yra psichinė būse
na, kurios vyresnioji karta iki 
karstui nenusikratys. Visas mūsų 
atsineštinis dvasinis kraitis yra 
svetimas vietiniams gyventojams, 
lygiai kaip jų mums: tai galvo
sena, sprendimai, apskritai inte
resai, gyvenimo ir elgsenos bū
das, papročiai ir kita. Svetima 
linkstama lyginti su savu, su sa
vim ir, paprastai, linkstama at
stumti, atmesti ar pačiam pasi
traukti. Tik retais atsitikimais 
svetimybė sukelia suartėjimą, 
draugystę. Tai įvyksta jieškančio- 
se naujybių ir gelmių sielose, o 
tokių maža.
Suprasdami tad savo svečio pa
dėtį, turėtumėm svečiui deramai 
elgtis. Kontrolluotini jausmai, pri- 
sloplntlnas kritiškumas, ypač, kai 
jis ne vietoje ir be reikalo. Per- 
mažai mes pažįstame šį kraštą ir 
žmones, kad mūsų kritika būtų 
pozityvi, šiaip jau tik kenkiame 

. sau.

tų. 
dai 
bio
so.

(Atkelta iš 2 psl.) 
Maistas buvo menkas. Briga- 
buvo skirta per dienų “išdir- 
normų” — surasti 1 kg. auk-1

500000 i KULTŪROS NAUJIENOS
atgal į 

j Lietu- 
ir turin- 
pasilieka

KIEK MOŠŲ KALBA TUK! 
ŽODŽIŲ?

RINKIMAI
Artėjant parlamento rinkimams, 
beveik kiekvienam mūsų tenka iš
sitarti dėl Australijos politinių 
problemų. Mūsų dėmesys nukry
pęs į užsienio politikos klausimus, 
gi eilinis "senasis” australas, pa
prastai, tesidomi vietinėmis proble
momis, dažnai antraeilėmis. Jei ir 
niekad neturim pavargti įtikinė
dami dėl raudonosios Rusijos bei 
komunizmo pavojaus, bet tikrai 
nėra pakankamo pagrindo karš- 
čiavimulsi, tuo mažiau įžeidinėji
mams. Įžeisdami bei pasikarščiuo
dami pralaimim, nes tuo būdu 
partnerį nuo savęs atstumiam. 
Ūkiškai ant kojų silpnai stovint, 
mums artimiausia šiame krašte 
darbo žmogaus reikalus ginanti 
partija; tujrint galvoje Lietuvą, 

artimiausi mums tie politikai, ku
rie puola tarptautinį komunizmą. 
Blogiausi mūsų reikalui yra tie, 
kurie siekia sugyvenimo bei tai
kos su raudonąja Maskva. Net ir 
neturėdami teisės balsuoti, mes 
visdėlto turime progos dalyvauti 
rinkimuose.

Lietuviai vieningi
Mūsų tautiečiai, Išgabenti į 

tremtį Sibire ar kitur Sov. Sąjun
goje, daugiausia telkiami Vorku
tos rajone. Krasnojarsko srity, 
prie Baikalo, Karagandoj ir kitur. 
Grįžusiųjų teigimu, lietuviai tiek 
Vorkutoje, tiek kitur yra gerai 
susiorganizavę, turi savo vadovy
bę. Vienoje stovykloje 10 mūsų 
tautiečių serga džiova — tai liku
sieji lietuviai, surinkę reikalin
gas aukas, arba šiaip maistu ir 
drabužiais jiems visokiais būdais 
padeda ir jais pasirūpina. Aps
kritai, lietuviai Sibiro tremtyje 
šiuo atžvilgiu žymiai pralenkia 
mūsų tautiečius laisvajame pa
saulyje, kuriems turėtų būti tie
siog gėda, kaip jie menkai prisi
mena kitus savo tautos brolius, 
reikalingus jų pagalbos, arba per 
maža paremia pačią laisvinimo 
akciją. \

Parvykęs j Vokietiją Villi Kitt, 
kurį laiką dirbęs Vokiečių pa
siuntinybėje Kaune, o karo metais 
komisariate ir Vilniuje nuteistas 
1952 m., papasakojo, kad tuo me
tu Vilniaus kalėjimel sėdėjo 16 
mirtimi nubaustų lietuvių. Du iš 
jų buvo išvesti Ir sušaudyti, o ki
tiems 
keista 
kiškių 
gerai
labai religingas žmogus, kuris bu
vo nubaustas 25 metams tik už 
tai, kad subolševikėjusiam Jur
barko kunigui, atkritusiam nuo 
Romos Katalikų Bažnyčios, para
šė laišką, jį kritikuodamas. Mini
masis “koegzistencijos” su bolše
vizmu šalininkas ekskunigis tą 
laišką įdavė bolševikų saugumui 
— ir už tai Šimkus buvo nubaus
tas 25 metams.

14 — mirties bausmė pa- 
kalėjimu iki 25 metų. Lu- 
kalėjime laikytas Kaune 

žinomas buhalteris Šimkus,

Naujas miestas — 
Norilsk  as

vie-

IŠSIŠOKIMAI.
"Australijos Lietuvis” Nr. 22, 
kritikuodamas dr. Evatto pareiš
kimą parlamente dėl rašyto laiš
ko Molotovui, vartoja nekultūrin
gą stilių. Visai negalima tam 
straipsneliui antraštė “Kvailumui 
nėra ribų”. Viešas žodis, ypač 
laikraštyje, tariamas kultūringai. 
Tenka rausti, kad taip nevykusiai 
esame reprezentuojami mūsų spau
dos. Geriausia apie svečio kraštą 
būtų pasitenkinti informacija, ži
noma, galima kritikuoti krašto po
litikus, bet tik neįžeidinėti. Dar 
niekad nėra tekę sutikti australu 
spaudoje panašių išsireiškimų. Ar 
tik ne peraugštai šokama? Kultū
ringas yra svečias, įžūlūs — ne
malonus įnamis.

Brltų Reuterio pranešimu, 
nas grįžęs vokiečių karo belais
vis papasakojo, kad tūkstančiai 
suimtųjų Dudinkos srityje, netoli 
Šiaurės ledjūrio Sibiro pakrašty, 
pastatė Ištisą sovietinį miestą, 
pavadintą Norllsku. Mieste esą 
per 50.000 gyventojų, veikianti 
gera susisiekimo sistema. Dau
giausia mieste įkurdintų yra 
“Volksdeutsche”, lietuvių, latvių, 
estų ir ukrainiečių.

Paskelbus amnestsiją nubaus
tiesiems dėl “bendradarbiavimo su 
vokiečiais”, ji paliečia ir nemaža

NEMO

LAIŠKAI...
šiomis dienomis mums pateko į 

rankas vieno lietuvio iš bolševikų 
vergijos rašytas laiškas. šiame 
laiške mūsų tautietis atpasakoja, 
kaip jo šeimos nariai buvo bolše
vikų kankinami ir žudomi. Papa
sakojo ir apie mūsų partizanų 
kovas. Kadangi šis laiškas liečia 
atskirus asmenis, tai supranta
mais sumetimais Jo viso negalime 
skelbti. Skelbiame čia tik šio laiš
ko pabaigą, kurioje randami šie 
visiems įsidėmėtini žodžla: “... 
raudonieji visą gražųjį mūsų jau
nimą suguldė po žemėmis, nukan
kino, sušaudė... Brangieji bro
liai, viena tik jus prašau: saugo- 

kaip 
nėra

kitės komunizmo baisiau 
mirties, nes pasaulyje nieko 
baisesnio už komunizmų"...

* Amerikos ir Kanados lietuvių 
spauda plačiai komentuoja ekono- 
mlssto J. Kerečkos pasiūlymų su
daryti Lietuvos Atstatymo Fondų, 
kurio pagrindų sudarytų Amerikos 
lietuvių, neturinčių jokių įpėdinių, 
palikimai.

lietuvių. Tačiau toli gražu ne vi
siems leidžiamą grįžti 
Lietuvą. “Negrįžtančių” 
vų labai daug. Kiti net 
tieji teisę grįžti patys
Sov. Sąjungoje, ypač tuose rajo
nuose, kur už darbą jau kaip 
“laisvieji” gauna atlyginimą. To
kių yra tiek lietuvių, tiek kitų 
pabaltiečių, taip pat ukrainiečių. 
Kadangi okup. Lietuvoje ar savo 
tėvynėje jie neturi jokių artimų
jų ar giminių, tai taria vėliau ga
lėsią grįžti į laisvus savo kraš
tus, kai jie atgaus nepriklauso
mybę, — ir pasilieka.

Herojiška tauta
Grįžusieji taip pat suteikė žinių, 

kad į Vokietiją yra grąžinti iš 
Kalvarijos kilęs vokietis Fried
rich Hein, tauragiškis Paul Neu
mann, kybartiškis Otto Moritz ir 
visa eilė kitų. Pasakojama ir apie 
lietuvę stipendininkę, baigusią 

Vienoje filosofijos ir teisės moks
lus, dvigubą daktarę, paskiau iš
tekėjusią už vokiečių gen. Loof. 
Ne dažnai pasitaikanti istorija ir 
kauniškio Juozo Anektos, kuris 
repatriavo į Vokietiją su žmona, 
įsikūrė Frankfurte prie Maino, 
buvo paimtas į kariuomenę ir per 
kautynes Rytprūsiuose neteko ko
jos. 1945 m. jis buvo gydomas 
Bad Piermonte. 1947 m. nuvyko j 
Berlyną, kur jį pagrobė bolševi
kai. Nors jo žmona tebegyvena 
Vokietijoje, bet jis buvo apšauk
tas “sovietiniu piliečiu" ir neturi 
vilties, jog kada nors jį Išleistų; 
j Vokietiją. Dabar laikomas sto
vykloje Novo čerkase.

Potmoj-Javas stovykloje buvo 
laikoma žinomo Lietuvoje grafo 
Potockio žmona. Ją net tris kar
tus vežė į Maskvą, kur siūlė 
leisti, jei pervestų pinigus iš 
sieninių bankų į bolševikinį, 
da, sako, galės važiuoti kur 
rėdama — į visus sovietinius 
rortus etc.

Ne vienas iš grįžusių vokiečių 
viešai pareiškė, kad lietuviai yra 
nepaprastai herojiška tauta, ne- 
palūžtanti ir didžiausios priespau
dos metais.

Jau 1952 m. nemaža iš Lietuvos 
vokiečių yra grįžę per Friedlan- 
do stovyklą. Lietuvių geros šir
dies ir dosnumo dėka tūkstančiai 
Rytprūsių vokiečių buvo mūsų 
tautiečių išgelbėti nuo tikros bado 
mirties. Nemaža Jų, parvykusių1 
atgal j savo tėvynę, reiškė lietu
viams savo dėkingumą, išgelbėju- 
siems jų gyvybes, ir drauge atnešė 
vertingų žinių apie padėtį tėvy
nėje. Dabar per Friedlando sto
vyklą grįžo dar didesnis internuo- 
tojų ir karo belaisvių skaičius.

Elta.

pa- 
už- 
Ta- 
no- 
ku-

Tai klausimas, kurio niekas nega
li tiksliai atsakyti, nes mes dar 
neturime ddižiojo lietuvių kalbos 
žodyno. Tokį žodyną dar tebereda- 
guoja lietuvių kalbos mylėtojas 
prof. Juozas Balčikonis, kurio tė
ra pasirodę tik 2 tomai. Antrąjį 
tomą, išėjusį 1947 m., rusų bolše
vikų okupacinė cenzūra didžiai 
sužalojo, todėl sunku tikėti, kad 
tokiose sąlygose sulauktumėm 
vertingo kalbinio turto. Kyla klau
simas, ar iš viso rusai leis toliau 
tąjį žodyną leisti, šis žodynas tu
rėjo apimti visus lietuvių kalbos 
vartojamus žodžius, visų tarmių, 
žemės vardyną, pavardes, įvairius 
prigijusius svetimžodžius, mokslų 
terminus, įsiskverbusius barbariz
mus, jau pamirštus ir nebevartoja
mus, tik raštuose sutinkamus žod
žius, o taip pat ir išverstines for
mas. Dr. P.V. Raulinaitis šio 
straipsnelio autorių vienos paskai
tos proga yra papildęs lietuvių 
didžiojo žodyno reikalu: J. Balči
konis jam esąs minėjęs lietuvių 
žodyną turėsiant apie pusmilionį 
žodžių. Įskaitant visas išverstines 
formas, atrodo, nebus perdėjimo: 
kalbininkai randa vien tik “mamai” 
66 įvairias mažybines formas. Tos 
pat rūšies anglų kalbos didysis 
Oxfordo žodynas turi apie 600. 
000 žodžių.
Vilniuje 1954 m. išleistas to paties 
J. Balčikonio, bendradarbiaujant 
J. Kruopiui, K. Korsakui, K. Ul
vydui ir kitiems, dabartinės lietu
vių kalbos žodynas, kuriame yra 
apie 45.000 žodžių. Tai nėra vien 
tik bendrinės tarmės žodynas, bet 
apima visas, lietuvių tarmes. Nė
ra tačiau jame pilno žemės var
dyno (vietovardžių), pavardžių, 
barbarizmų, kalbinių senienų, visų 
išvestinių formų, žodynas yra iš
leistas praktiškam reikalui: nėra' 
tai pakaitalas didžiajam mūsų kal
bos žodynui.
Ne visi žmonės vienodą savo kal
bos žodžių skaičių žino ir vartoja. 
Paprastas neišsilavinęs žmgous 
kasdieniniam reikalui verčiasi su 
keliais tūkstančiais žodžių, tuo 
tarpu giliau kalbą pažįstąs ty. 
išsimokslinęs žmogus, rašytojas 
vartoja apie 10.000 ar daugiau 
žodžių. Anglų rašytojas Shakes- 
pear*as vartoja savo raštuose apie 
50.000 žodžių, įskaitant, žinoma ir 
išvestines formas. Mūsų rašytojų 
žodingiausias bene bus Vaižgan
tas; Putinas labai nežodingas.

(A. Z. Lithuanicum Nr. 7)

Tėvynės Mylėtojų 
yra išleidusi V.

Draugija, 
Kudirkos 
vertingų

ELEKTRINIAI SMEGENYS
Sunkiems apskaičiavimams iš-1 gui reikalinga apie minutę laiko 

spręsti vis dažniau panaudojamos net ir triženklį skaičių padaugin- 
taip vadinamos skaičiavimo maši- , ti Iš triženklio, tuo tarpu mašina 
nos, dažnai joms duodamas elekt
ros smegenų vardas. Tai milžiniš
ki aparatai, savo “pilve” turį šim
tus kilometrų vilos, tūkstančius 
lempučių ir transformatorių. Tos 
mašinos sprendžia labai kompli
kuotus uždavinius, akimirkos bė
gyje duodamos teisingą atsakymą. 
Amerikoje, žinomas ir turtingas 
cheminių gaminių fabrikas “Mon
santo”, neseniai pastatydino tokį 
mechaninį “buhalterį” savo biure. 
Specialistas, sėdįs prie tos maši
nos, galįs vienos sekundės bėgy
je duoti atsakymą, kurio apskai
čiavimą turėtų spręsti keli šimtai 
gabių matematikų per savaitę ar 
ir ilgiau. Šis mechaninis “buhal
teris" patalpintas apvalioje salė
jo, kurios diametras yra 18 met
rų. Išvidinėje pusėje galima ma
tyti tik įvairaus dydžio stalčiu
kus, kurie atsidaro, kai operato
rius spustelėja reikiamą mygtu
ką. Kiekvienas toks stalčiukas per 
vieną sekundę gali padaryti virš 
"00 įvairių matematinių operaci
jų — apskaičiavimų.

ši “Monsanto” fabriko skaičia
vimo mašina sukėlė didelį nusi
stebėjimą visuomenėje. Žinovai 
tvirtina, kad mašinos “smegenys" 
žymiai viršija žmogaus protą, 
nors Ir pastatydino žmogus, ši 

nuomonė dalinai yra teisinga, tu
rint galvoje jog paprastam žmo-

per sekundės dalelę padaugina bet. 
kokį skaičių, nors tai būtų ir 
šimtaženkliai. Tačiau žmogaus 
protas pirmauja šiam vielų ir lem
pučių mechanizmui, nes jis, tas1 
mechanizmas, negali sugalvoti ir1 
paprasčiausio uždavinio. Net ir 
apskaičiavimus kai kuriais atsiti
kimais žmogaus protas padaro 
greičiau, negu elektriniai smege
nys.

Prieš 150 metų gimusiam Ang
lijoje Jurgiui Biddleriui, buvo duo
tas toks uždavinys: “Jei šviesos 
greitis siekia 305.675 kilometrų 
per sekundę, jei raudonųjų švie
sos spindulių bangos ilgis viena
me colyje turi 36.918 virpėjimų, 
tai kiek virpėjimų per vieną 
kundę pasieks žmogaus akies 
lytę?

Biddleris be jokio laukimo 
sakė — 444.443.651.200.000.
fenomeno žmogaus smegenys aps
kaičiavo atsakymą per trumpesnį 
laiką, negu truko uždavinio pasa
kyti sąlygas. Atsakymas buvo vi
siškai tikslus.

Biddleris buvo skaitlinių feno
menas. Jau 11 metų būdamas Jis 
sugebėdavo kelių sekundžių bėgy
je padalinti dvylikaženklį skaičių 
iš keturženklio. Panašių skaičiavi
mo gabumų buvęs ir hamburgietis 
Zakarijus Dase, duodąs greitus at
sakymus sudėtingiausiems skaitli-

se- 
lė-

at-
šio

kuri
raštus ir nemaža kitų
veikalų, leidžia dr. V. Sruogienės 
800 p. dydžio Lietuvoss istorijų. 
Leidinys praturtinamas daugiau 
kaip 300 nuotraukų iš žilos Lie
tuvos senovės. Jos ligi šiol mūsų 
spaudoj nebuvo pasirodžiusios.

nių veiksmams.
Su elektrinės mašinos skaičiavi

mo greičiu gali drąsiai rungtis ir 
Tomas Safford’as, amerikiečių 
ūkininko sūnus, kuris 10 metų 
amžiaus būdamas daugino 32 ženk
lų skaičių iš tiek pat per vieną 
minutę; atmintinai sugebėdavo ap
skaičiuoti dešimtmečiams astrono
miniam kalendoriui dienas ir sa
vaites.

Negali elektrinė skaičiavimo 
mašina rungtis su žmogaus feno
menaliu protu, kurį turėjo indėnų 
kilmės matematikas Srinavasa 
Ramajunan, (Miręs 1920 m.) apie 
kurio gabumus rašė žymus anglų 
matematikas Harry: “Ramajunan 
buvo žmogus, sugebėjęs atsiminti 
daugybę teoremų ir Jų pagalba 
atmintinai duoti atsakymus, kai 
bet kuris uždavinys liesdavo ma
tematinius veiksmus. Jojo trupme
nų veiksmų žinojimas ir uždavinių 
sprendimas atmintinai, buvo pra
našesnis už visų pasaulio matema
tikų. Jo atsakymai buvo tikslūs 
ir teisingi, tačiau jis nesugebėda
vo paaiškinti, kaip jo smegenys 
šiuos veiksmus įveikia atlikti.

Nors elektrinės skaičiavimo ma
šinos atlieka kaikuriuos apskai
čiavimus greičiau už žmogaus pro
tą, tačiau mašina niekad neturės 
kūrybinių idėjų, kurios išimtinai 
priklauso dvasiniam žmogaus pa
sauliui. E. L.

ė Rio de Janeire Brazilijos un-. 
to inžinerijos mokyklos rūmuose 
buvo atidaryta Exposicao Foto- 
grafica Documental Do Mundo, 
vaizduojanti pasaulio gyvenimą 
dokumentinėmis fotografijomis. 
Parodoje dalyvauja visos Ameri
kos respublikos, be to, Ispanija, 
Olandija, D. Britanija, Lietuva, 
Šveicarija, Danija , Lenkija, Ja- 1 
ponija, Kinija ir Izraelis. Paroda 
pasižymi eksponatų gausumu ir 
plačia apimtimi. Lietuvos pasiun
tinybė Rio de Janeire parodai įtei
kė būdingiausius Lietuvos ir lie
tuvių tautos gyvenimo vaizdus, iš 
kurių apie pusę skirta Vilniui ir 
jo meno turtams atžymėti.

* Prof. A. Paplauskas-Ramū- 
nas pakeltas ord. profesorium ir 
paskirtas Kanados sostinės Otta- 
vos un-to pedagoginių mokslų ka
tedros vedėju.

* Paryžiuje gyvenąs lietuvis 
dail. V. Kasiulis neseniai buvo 
pakviestas nariu į garsiąją pran

cūzų “La Gildė Internationale pour 
la Gravure”. Šiai grafikų organi
zacijai priklauso tik 30 pasaulio 
geriausių grafikų, o Kasiulis yra 
pirmasis j ją įėjęs lietuvis. Iš pa
baltiečių ten anksčiau 
jau miręs estų grafikas

dalyvavo 
Wiraalt.

valdybos

* PLB Italijos Krašto Valdyba 
suruošė lietuviams Romoje vysk. 
Valančiaus 80 metų nuo jo mirties 
minėjimų. Paskaitų skaitė prof. 
Z. Ivinskis.

* Iš Čikagos Išvyko j Romų An
tanas Skridulis tobulintis muzikos 
studijose. Apsigyveno Šv. Kazi
miero kolegijoje.

* 1956 m. vasarų Čikagoje ruo
šiama didžiulė dainų šventė. Daly
vaus chorai iš JAV ir Kanados. 
Tuo pačiu metu bus taip pat su
šauktas ir lietuvių kultūros kon
gresas. Minimajal šventei lėšoms 
parūpinti Čikagoje buvo suruoš
tas koncertas, kuriame programų 
atliko mergaičių ansamblis, vyrų 
choras, Metropolitan operos solis
tas A. Brazis ir solistė St. Kli- 
inaltė. Vėliau buvo suruoštas vai
dinimas “Inteligentai”.

* Čikagos prekybininkas J. Kar
velis ruošiasi išleisti naujus lei
dimus A. Giedriaus pasakų vai
kams, Brolių Grimų pasakas ir 
V. Putino raštus. "Terra” leidžia 
žurnalisto J. Pronckaus paruoštų 
didesnės apimties veikalų apie 
šiaurę, pavadintų “šiaurė šaukia”. 
Dr. J. Adomavičius paruošė spau
dai dvi knygas: vienų apie taba
kų ir jo įtakų sveikatai, antrų — 
apie psichikų ir ligas.

* PLB Italijos krašto 
sekretorius kun. Povilas Rabikaus
kas, S.J., puikiai apgynė Grego- 
rianum universitete disertacijų 
"Die Roemlsche Kurlale in der 
Paepstlfchen Kanzlei”, dalyvau
jant vysk. Padolskiui, Gregoria- 
num universiteto rektoriui, eilei 
Gregorianum ir Romos un-tų pro
fesorių. Dr. P. Rabikauskas pa
kviestas j Gregorianum un-tų 
fesorlum. šiame universitete 
fesoriauja kun. Liuima.

pro- 
pro-

* Lituanistikos Institutas 
kagoje steigia augštuosius 
anistlkos kursus. Bus skaitomos 
lietuvių kalbos, literatūros, tau
totyros, Istorijos bei proistorės 
paskaitos ir atliekamos pratybos. 
Institutui vadovauja dr. P. Joni
kas.

Či- 
litu-

* JAV vykęs metinis Lietuvių 
Profesorių Draugijos suvažiavi
mas pritarė Kultūros Fondo min
čiai ir projektui kasmet pravesti 
paskaitų ciklų šūkiu: Pažinkime 
Lietuvą, jos istorijų, gamtų, žmo
nes ir kultūrų. Taip pat skatina
ma pakartotinai j draugija kviesti, 
kad įstotų, jaunuosius lietuvius 
akademikus, dirbančius Amerikos 
universitetuose. Profesorių Drau
gijos vadyba perrinkta ta pati: 
Jasiukaitis, Krikščiūnas, Nasvy- 
tis, Rukuiža ir pririnktas Dir- 
mantas.

redaguoja dr. V. 
taiso dr. Pr. 
raštai numatomi 
maždaug po 400

Skardžius baigia

★ Jau ruošiami spaudai V. Krė. 
vės raštai. Juos 
Maciūnas, kalbų 
Skardžius. Visi 
išleisti 6 tomais 
psl. Dr. Pr.
Goettingeno un-to užsakytų vokiš
kai veikalų apie “Lietuvių kalbos 
žodžių darybų”. B. Masiulis, buv. 
teisingumo ministeris ir Valsty
bės . Tarybos pirmininkas, ruošia 
lietuvių teisinių terminų žodynų.

★ JAV ir Kanados lietuvių 
spauda šiltai sutiko pedagogo A. 
Rimkūno trečiųjų “Kregždutės” 
dalį, kurioj duota daug žinių apie 
tėvų kraštų, jo gamtų, kultūrą ir 
praeitį.

* Bostono Lietuvių Kultūros 
Klubas Tarptautinio Instituto oūs- 
te gražiai paminėjo mirusį daili
ninkų P. Kiaulėnų.

* Pagal arch. J. Muloko projek
tų St. Louis parapijoje statoma 
lietuviško stiliaus bažnyčia. Vit
ražus ruošia dail. K.V. Jonynas, 
puošimo darbuose taip pat talki
ninkauja V. Kašuba, Pautienius 
ir kt.

★ Italijos spaudoje šiemet bu
vo labai plačiai minimas šernas, 
kino artistas, kuris ilgai dirbo 
Italijoje ir susižiedavo su itale 
Stella Signorini. Laikraščiai, ra
šydami apie jį, visur pažymi, kad 
yra lietuvis, gimęs Kaune, kad tė
vas yra buvęs Nepriklausomybės 
paskelbimo Akto signataras.

* Daug pasisekimo turi Lon- 
ganesi leidyklos išleista Sasha Sie
noj knyga “Tigrero”. Jis taip pat 
yra gimęs Lietuvoje ir visur spau
doje bei knygoje minimas kaip 
lietuvis. Jis 18 metų 
Braziliją ir ten vertėsi 
žiokle. Dabar gyvena

emigravo i 
tigrų med- 
I talijoj.

meno kriti - 
įvertinti

★ Italijos spauda ir 
kai pradeda palankiai 
lietuvių dailininkų Sofijos Pace- 
vičienės ir Irenos Ptacevičiūtės 
kūrinius. Jos paskutiniais laikais 
dalyvavo visoje eilėje parodų, kur 
buvo premijuotos.

★ Eteponavičienės choras išlei
do savo dainų patefono plokšteles, 
kurios pavadintos s“Dainų skry
nelė”.

* A. Mončys padeda restauruo
ti Metzo katedrų.

Geriausia '
VODKA
Gaunama

Si®
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1955 m. lapkričio 23 d.

Adelaidė
IŠVYKO JANSONAI

Praeitą savaitę į Ameriką išvyko 
dr. Edv. Jansonas su žmona. Jan
sonai j Australiją atvažiavo 1949 
m. Iš Buthursto pereinamosios sto
vyklos persikėlę gyventi į Adelaidę, 
čia ir išbuvo iki kelionės kitan že
mynam

Dr. E. Jansonas aktyviai reiškė
si bendruomenės gyvenime ir ilges
nį laiką buvo Krašto Garbės Teis
mo, o taip pat ir Lietuvių Teisinin
kų Draugijos pirmininkas, Mažo
sios Lietuvos Bičiulių Draugijos 
vicepirmininkas, Krašto Tarybos 
narys, dalyvavo kitose organizaci
jose. Kaip teisininkas būdavo kvie
čiamas ekspertu j teismus tarptau
tinės Ir vokiečių teisės klausimais.

Jansonai Adelaidėje turėjo daug 
bičiulių ir į stotį išvykstančius iš
leisti susirinko tikrai gausus būrys 
tautiečių.

Bendruomenės suruoštame Iš
leistuvių — atsisveikinimo pobū
vyje buvo pasakyta gražių linkėji
mų Ir teisingai įvertinta dr. E. Jan
sono veikla ir atlikti darbai trem
tyje. Apylinkės Valdyba, teisinin
kai ir kiti įteikė prisiminimui gra
žių dovanų.

Jansonai laikinai apsistos Los 
Angeles.

Pastebėtina, kad iš Adelaidės pa
staruoju metu Išvyko keletas tau
tiečių ir didelis būrys yra pakėlęs 
sparnus vykti Amerikon bei Kana- 
don. Gaila tik, kad netenkame vei
klių ir bendruomenei nuoširdžiai 
dirbančių žmonių.

Sydnėjus
MOŠŲ SKAUTŲ LAIMĖJIMAI

Tremtyje esančių skautų tarp
tautinėje sporto šventėje, įvyku
sioje spalio 10 d., lietuviai skautai, 
kaip jau anksčiau esame rašę, pa
sirodė labai gerai. Galutinius re
zultatus išvedus pasirodė, kad lie
tuviai laimėjo tris taures — jau
nesniųjų skautų, skautų Ir skautų 
vyčių varžybose, be to, laimėjo 
(iš 20) 18 pagyrimo prizų (I, II 
ir III laipsnio) už gerą pasirody
mą individualinėse varžybose.

Taurės ir pagyrimo lapai lapk
ričio 10 d. perduoti lietuvių skau
tų atstovui Ig. Pranuliui, Tarp
tautinės egzilyje esančių skautų 
sąjungos konferencijos metu kitų 
tautybių skautų vadai išreiškė vie
šą pasigėrėjimą lietuviais ir prašė 
perduoti Jiems geriausius sveiki
nimus ir linkėjimus.

37-rių

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS.

Lietuvos kariuomenės 
metų įsisteigimo sukaktis šiemet
minima lapkričio 27 d. Po pamal
dų Camperdowno bažnyčioje, šios 
parapijos salėje paskaitą skaitys 
kūrėjas — savanoris V. Šliogeris. 
Meninėje dalyje dalyvaus choras, 
p.p. K. Dauguvietytė — šniukš- 
tienė, Br. Kiveris, Vilnonis, Ir. 
Vilnonytė, Rydes savaitgalio mo
kykla, skautai ir kt.

KULTŪROS FONDO VALDYBA
Įvykusiame Kultūros Fondo Ade

laidės skyriaus susirinkime, ap
svarsčius aktualiuosius kultūrinės 
veiklos klausimus, naujon valdybon 
išrinkti: dail. St. Neliubšys, VI. 
Morlds ir A. šatkus.

PAMALDOS
Lapkričio 27 d. lietuviškos pa

maldos Wentworthvillės lietu
viams, St. Columbas bažnyčioje, 
10 va). 45 min.

Lapkričio 27 d. Wollongongo ir 
apylinkių lietuviams pamaldos 
Wollongongo katedroje, 5 vai. po 
pietų. Prieš pamaldas lietuviška 
mokykla.

Gruodžio 4 d. lietuviškos pa
maldos Bankstowne, St. Brendans 
bažnyčioje, 10 vai. 45 min.

LITERATŪROS VAKARAS
Adelaidės ateitininkų sendrau

gių ruoštą literatūros ir dainos 
vakarą pradėjo Pr. Pusdešris, api
būdindamas kūrėjo ir kūrybos są
vokas.

Juozo Mikšto eilėraščius skaitė 
V. Marcinkonytė, J.A. Jūragio — 
J. Neverauskas, J. Rackaus — J. 
Venslovavičius. Zenonas Kučins
kas skaitė savo apysaką “Vilna- 
karšis”. Julija šbabaitė — Gylie
nė', atvykusi iš Melbourno, paskai
tė savo kūrybos ir rašytojas Pul
gis Andriušis skaitė fragmentą, 
“Klojimas” iš naujai ruošiamos 
knygos ir feljetoną “Daina iš ki
to galo”.

Dainos vakaro programoje gir
dėjome sol. G. Vasiliauskienę ir 
pol. Z. Petkūnaitę. Jas pia
ninu palydėjo Miss. Dorothy Old
ham.

Literatūros ir dainos vakaras 
buvo viena gražiausių prošvaisčių 
mūsų pilkoje kasdienybėje. Žiū- ' Vais išvykti, ir toliau tebestudijuo- 
rovai programos dalyviams atsi- . ja inžineriją Sydnėjaus universite- 
dėkojo karštais plojimais ir gė-. te. 

'lėmis.
Sceną skoningai dekoravo dail. 

V. Kudirka, (e.j.)

NAUJON KELIONĖN
Lapkričio 17 d. laivu “Oransay” 

į JAV išvyko sydnėjiškiai Piktur
nai, Stakauskai, šarauskas ir 
adelaidiškiai Jansonai. Išvykstan
čiųjų išlydėti Sydnėjaus uoste su
sirinko būrelis bičiulių.

P. Stakauskas Ir K. Pikturna 
aktyviai reiškėsi bendruomenės 
gyvenime: buvo Bankstowno Apy
linkės Valdybos nariai dirbo kito
se organizacijose, o K. Pikturna 
mokytojavo Bankstowno savaitga
lio mokykloje.

Lapkričio 13 d. Bankstowno 
Apylinkės valdyba suruošė Pik
tumams ir Stakauskams išleistu
ves. Buvo jautrių atsisveikinimo 
kalbų ir įteikta dovanų. Užkand
žius paruošė Moterų Globos Sekci
ja.

Ponios Pikturnienės iniciatyva 
pravesta mezliava “Mūsų Pasto
gei” davė £ 4.5.0.

R. Stakauskas, negalėjęs su tė-

ALB KRAŠTO GARBĖS TEISMO

pirmininkui dr. E. Jansonui išvy
kus, Garbės Teisinas pareigomis 
pasiskirstė taip: pirm. J. Kalvai
tis, nariai: V. Požėla, J. Binkevl- 
Čius, S. Čibiras ir P. Lukošiūnas.

LIETUVIŲ TEISININKŲ 
DRAUGIJOS 

susirinkime pirmin. išrinkta adv. 
E. Reisonienė, sekr. J. Binkevičius 
ir ižd. J Stepanas. (e.j.)

Su ALB Krašto Garbės Teismo 
ir Lietuvių Teisininkų Draugijos 
Australijos Sk. V-bos pirmininku 

' dr. Edv. Jansonu, kuris su žmona, 
laivo belaukiant, Sydnėjuje pra
leido dvi dienas, atsisveikinta Kar
velių namuose, kur dalyvavo iš
vykstančioje kolegos teisininkai, 
Sydnėjaus lietuvių kapelionas, 
“Mūsų Pastogės” redaktorius, P. 
ir E. Ambrozai ir kt.

šarauskui, kuris daug kartų 
gražiomis dainomiss įvairino pa
rengimų programas Milsons Point 
saslėje Kirribillyje, bičiuliškas iš
leistuves suruošė kiribiliškiai lie
tuviai.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 va!., 
šeštad. 9-13 vai.
9th Floor, 109 Swanston St, Melb. C.I. Telef.

Centr. 1819
(Priešais Melbourno Town Hall.)

PRANEŠIMAI
' MOŠŲ PASTOGĖS

SKAITYTOJAMS"
Atsitinka, kad prenumeratos pi

nigus siunčiant užmirštama užra
šyti ant voko, ar įdėti vidun, siun
tėjo adresas. Tada esti sunkumų 
pinigus iš pašto atsiimti ir dar sun
kiau išsiaiškinti jų siuntėją. Malo
nėkite į šitai atkreipti dėmėsi,

Kartu prašome nepamiršti, kad 
pinigai už prenumeratą siųstlni tik 
šituo adresu: “Mūsų Pastogė”, Box 
4558, G.P.O., Sydney, N.S.W. I ki
tą paštą pasiuntus bereikalingai 
reikia gaišti laiką juos atsiimant.

Šia proga primename, kad atei
nančiais metais “Mūsų Pastogės” 
prenumeratos kaina paliekama ta 
pati: £ 3.0.0. metams, £ 1.10.0. pu
sei metų ir £ 1.0.0 trims mėne
siams. Atskiras numeris kainuoja 
1/6— N. Zelandijoje ir Anglijoje 
kaina ta pati. Kituose kraštuose — 
£ 4.0.0 metams.

Atnaujinant prenumeratą 1956 
metams nereikia laukti ir Naujų 
Metų — tai geriausia padaryti jau 
dabar.

“M.P.” Administracija
★

SYDNĖJAUS LIETUVIAMS
ALB Sydnėjaus Apylinkės Val

dyba praneša, kad spaudos kiosko 
(prie Camperdowno bažnyčios) 
kiekvieną ssekmadienį prieš ir po 
pamaldų, galima įmokėti tautinio 
solidarumo mokestį, įsigyti Tautos 
Fondo išleistą Lietuvio pasą, 
tautos Fondo ir Stop Genocide 
ženkliukus bei užsienio pasui gauti 
blankus.

Tautiečiai prašomi kreiptis į 
kiosko vedėją Stašį, kuris malo
niai kiekvienam padės atlikti tau
tinę pareigą.

"ŠVIESOS” PASKAITA
Sambūrio “šviesa” Sydnėjaus 

skyriaus parengimas įvyks šešta
dienį, lapkričio 26 d., Milsons 
Point patalpoje, 12-14 Ennis Rd. 
Paskaitą skaitys Jurgis Janavi
čius, tema “Kritiškos pastabos iš 
Lietuvos senovės”, 
vak. Visi maloniai 
lankyti.

Pradžia 7 vai. 
kviečiami atsi-

Valdyba.

LIETUVOS KARIUOMENĖS
KARIAMS IR SAULIAMS

Visi buvusieji Lietuvos kariuo
menės kariai ir šauliai, gyvenų 
Sydnėjuje, kviečiami gausiai daly
vauti Sydnėjaus Apylinkės Vai
dybos ruošiamame kariuomenės 
šventės minėjime, kuris įvyks lap
kričio 27 d., sekmadieni, Camper- 
downe. Paskaitą skaitys kūrėjas 
— savanoris V. Šliogeris.

LK Kūrėjų — Savanorių S-gos 
Australijos Sk. Valdyba.

NAMŲ TARYBOS POSĖDIS
Sydnėjaus Lietuvių Namų Ta

rybos pirmininkas prašo pranešti, 
kad Tarybos posėdis įvyks š.m. 
gruodžio 4 d., sekmadienį, 9 vai. 
ryto, Hurlstone Park, 18 Crinan 
St. Kviečiami ir naujai išrinktieji 
nariai.

PADĖKA

Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klu
bo Kovo Valdyba nuoširdžiai dė
koja p.p. Bernotams, L. Baikovie- 
nei, Narbutams, Jonušams, Br. 
Šaltmirui už talką, organizuojant 
įvairius parengimus ir sportišką 
ačiū taria aukotojams: Bakaičiui, 
paaukojusiam £ 5, A. Mauragiui 
— £ 2. Jūraičiui, L. Baikovienei, 
P. Burokui, J. Aleksandravičiui ir 
K. Kisieliui po £ 1, V. Narbutui 
ir H. Reizgiui po 10 šll.

Užjautusiems mūsų šeimą žmo
nai ir mamytei mirus: pareišku- 
sioms užuojautą per “Mūsų Pasto
gę” ir laiškais, bei dalyvavusiems 
velionę palydint į amžino poilsio 
vietą, nuoširdžiai dėkojame.

St. Paulauskas 
Ir šeima

Sydnėjaus Skautai Rengiasi Stovyklauti
Anksčiau esame pranešę apie 

Sydnėjaus skautų ir skaučių sto
vyklą, prasidėsiančią š.m. gruod
žio 27 d. ir truksiančią iki kitų 
metų sausio 8 d.

Stovyklą ruošti nutarta Ingle- 
burne, apie 8 mylios nuo Liver- 
poolio. Traukiniai iš Liverpoolio 
eina kas valandą. Nuo Inglebur- 
no gel. stoties iki stovyklos tik 
20 minučių pėsčiam.

I šią stovyklą priimami ir ne 
skautai moksleiviai, bet ne jaunes
ni 10 metų amžiaus.

Skautai ir kiti jaunuoliai, no
rintieji paatostogauti stovykloje, 
užsirašo pas šiuos asmenis: skau
tės — pas seses M. ir V. Osinai- 
tes, 24 Pitt St., Parramatta, tel. 
YL 9153; skautai ir kiti jaunuo
liai pas skautų vyčių būrelio va
dovą V. Deikų, 1 Water St., Cab- 
ramatta; R. Jaselskį, 59 McMil
lan St., East Bankstown. tel. 
UY 4727; J. Blieką, 73 Bruns
wick Str., Merrylands. Taip pat 
pas vienetų vadovus sueigų ir 
pamaldų metu.

Užsiregistruoti prašomi iki jjętuVIŲ NAMAI — BŪSIMO- 
gruodžio 4 d. ir įmokėti nustaty- . jj MŪSų TAUTINES KULTŪ- 
tą mokestį. Pilnas stovyklos mo- į R0S TVIRTOVE. TAD PASKU- 
kestis skautams ir skautėms' BĖKiME SUDĖTI PINIGUS SA- 
£ 4.10.0, vyr. skautams ir dirban- Į VIEMS NAMAMS ĮSIGYTI, 
tiems £ 5.0.0, moksleiviams ir  ________

studentams £ 4.10.0. Jei iš šeimos 
į stovyklą vyksta daugiau kaip 
2 asmenys, tai mokestis sumaži
namas iki £ ...10.0 kiekvienam.

Stovyklos iškilmingas atidary
mas įvyks gruodžio 28 d., kada 
atvyks dvasios vadas kun. But
kus ir atlaikys pamaldas.

Smulkesnes informacijas teikia 
vienetų vadovai.

Sydnėjaus Skautų Vietininkija.

PER KALĖDAS PAS
SERGANČIUOSIUS

EUGENIJAUS FRANCO įPĖDI-

MŲ DĖMESIUI
Šveicarijoje nesenai mirė lietu

vis Eugenijus Francas. Raudonasis 
Kryžius Jieško jo įpėdinių, kad ga
lėtų sutvarkyti palikimo reikalus. 
Velionius žmona Juzefą, gimusi 
1892 m. Rygoje, su keturiais vai
kais (Algirdu, Bianka, Ričardu ir 
Vytautu), gyveno Prosselsheim sto
vykloje Vokietijoje. Kreiptis “Mū
sų Pastogės” Redakcijon.

LlOhESIO VALANDOJE 
VACLOVUI IR ANTANUI JANKAUSKAMS 

jų tėveliui

A. Jankauskui
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą

O.P.P.G.A.V.V. Baltučiai.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ SPORTO KLUBO KOVO 
š.m. lapkričio 26 d., šeštadieni, ruošiamas

SPORTININKŲ | SPORTO ŠVENTĘ IŠLEIDIMO

BALIUS — VAKARAS
ĮVYKS MASONIC HALL, STATION ST., NEWTOWNE.

Laimės šulinys, šalti ir karšti užkandžiai, šaltas alutis ir puiki muzika.
Pradžia 7.30 vai. vak.

SPORTO KLUBAS KOVAS.

ALB BANKSTOWNO APYLINKĖS VALDYBOS RENGIAMAS

ŠOKIU VAKARAS

įvyks š.m. lapkričio 26 d., šeštadienį, Friendly Society salėje, 
Bankstowne.

Pradžia 7 vai. vak.
Gera muzika, alus ir užkandžiai.

ALB BANKSTOWNO APYL. VALDYBA.

SPORTO KLUBAS KOVAS
Kviečia Visus Sydnėjaus Lietuvius

NAUJUS METUS
sutikti sportininką ruošiamame tradiciniame 

NAUJŲ METŲ SUTIKIMO BALIUJE, 
įvyksiančiame States Ballroom salėje

Senuosius metus palydės ir naujuosius sutiks skambiomis 
lietuviškomis dainomis

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ CHORAS.
Pakvietimus bus galima gauti ir staliukus užsisakyti gruodžio 
nėšio pradžioje.

mė-

J. STEPONAITIS
569 MERRYLANDS RD., MERRYLANDS, N.S.W.

Jums patarnausime pristatydami į namus: europietiškas kaldras, 
paklodes, užvalkalus; sukneles, bliuzes, įvairius drabužius vaikams; 
marškinius, kelnes ir kitas reikmenes vyrams;
nas ir pūkus.
Priimame spec, užsakymus. Prekes pristatome
Kainos visiems prieinamos ir už išsimokėjimui 
imame nuošimčių.

įvairių rūšių plunks-

sutartomis datomis, 
paimtas prekes ne

PUKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip jpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, 

Rockdale stotis.
Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu

Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

N.S.W.
Tel.: LW 1220 

metu.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIlHli

nuolatinės 
priežiūros 
pasmerkti 

O tai nai-

Toli, toli, Vokietijoj, drebėdami 
nuo šalčio ir netikrumo, stumia 
nežinios dienas bendro likimo bro
liai, iš Tėvynės bolševikų išstum
ti lietuviai ligonys. Be 
globos, be reikalingos 
be artimųjų jie yra 
nepakeliamam skurdui.
kiną jų troškimus greičiau pa
sveikti ir prisijungti prie mūsų.

Būdami sveiki ir sotūs, mes re
tai kada pagalvojame apie ser
gančius ir jau vien dėl to skur
dui pasmerktus. Mes perkamės 
mašinas, statomės namus ir nau
dojamės gyvenimu pilnom saujom. 
Ir tai dar esam nepatenkinti, irz
lūs. Valandėlę pagalvokim, kokia 
būtų mūsų nuotaika, jeigu dar 
šiandien turėtumėm tūnoti kurios 
nors Vokietijoj esančios lietuvių 
pabėgėlių stovyklos barakinėj li
goninėj? Kaip mes tada jaustu
mas ir kokia būtų mūsų nuotaika 
artėjant šv. Kalėdoms.
.Kas paskaidrins jų nuotaikas? 
Kas suteiks jiems kibirkštėlę vil
ties? Kas praturtins jų tuščią Kū
čių stalą? Iš niekur jie Jokios 
paramos nesitiki ir niekas jais, 
tais dvigubai nuskriaustais mūsų 
broliais ir sesėm nepasirūpins, 
jei mes nuo jų visai nusigręšime 
ir pro savo sotų gyvenimą nema
tysime Jų nykaus skurdo.

Adelaidės Apylinkės Valdyba 
yra sutarusi per visą lapkričio 
mėnesį rinkti pinigines aukas Vo
kietijoj likusiems lietuviams ligo
niams. Neturėdama žmonių, kurie 
galėtų aplankyti kiekvieną lietu
višką namą Adelaidėje, Apylinkės 
Valdyba šiuo kreipiasi į visus 
bendruomenės narius, nuoširdžiai 
kviesdama juos atnešti savo auką 
atsilankant į pamaldas sekmadie
niais. Prieš pamaldas ir po pa
maldų Valdybos nariai priiminės 
gerųjų tautiečių aukas mūsų pa
rapijos salėje. Mūsų klebonas kun. 
dr. P. Jatulis taip pat sutiko au
kas prilmtinėti.

Valdyba tikisi, kad šiam kil
niam tikslui nė vienas tautietis 
neatsisakys paaukoti kelis šilingus. 
Tokiu būdu bendrom jėgom galė
sime realiau paremti tuos, kurie 
šios paramos labiausiai yra rei
kalingi. Mūsų aukos sustiprins 
juos tiek dvasiškai, tiek kūniškai. 
Jie, tie vargstą ligonys, turės 
progos įsitikinti, kad mes, nors ir 
toli nuo Jų gyvendami, nepamirš
tame jų sunkiose valandose.

Mūsų ištiesta pagelbos ranka 
turės daug daugiau vertės negu tie 
keli šilingai, nuo kurių mes atsi
sakysime. Tai bus tikrai krikščio
niška auka, bus kalėdinė dovana 
tiems, kurie jos Jau nesitiki gauti.

Jūsų auka praskaidrins niūrias 
Vokietijoj likusių ligonių • dienas 
ir įžiebs vilties žvakę ant jų kuk
laus Kalėdų stalo. Tad netikite 
abejingi šiam kukliam atssišauki- 
mui. Tegul mūsų auka būna mū
sų nenutraukiamų ryšių ir mūsų 
meilės realiu įrodymu.

ALB Adelaidės Apylinkės V-ba.

Reikalingi
GERAI

prityrę geležinkelių, laivų (Ir kt.) 
modelių dirbėjai, varomų laikro
džio, baterijų ar elektros motorų. 
Mes taip pat norime sueiti į sąlytį 
su žmonėmis, galinčiais gaminti 
vaškines figūras Ir pan.
Augščiau išvardintai gamybai rei
kalingas augščiausios klasės dar
bas. Ir tik tie, kurių darbas prilygs 
pasaulinės klasės, gali tikėtis būti 
priimti.

Labai puikus atlyginimas bus pa
siūlytas pirmos klasės amatinin
kams ir garantuotas pastovus dar
bas.
Rašykite: Pat & Hickman P/L, 13. 
Crystal St., Petersham, angliškai, 
o Jeigu tai negalite padaryti, skam
binkite tel. LM 4241, Sydney.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef.: WB 1758, for the publi
sher Vytautas Simnlškls, as 
President of the Australian — 

Lithuanian Community — 779 
Elizabeth St., Zetland, Sydney, 
N.S.W. Telef. MX 2120
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