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PASIBAIGĖ BERLYNO 
STREIKAS.

LONDONAS. A.A.P.—Triems Va
karu komendantams Berlyne iteikus 
streikuojantiems geležinkelininkams 
reikalavima—ultimatumą, penkias 
savaites trukęs Berlyno geležinke
lininku streikas pasibaigė. Streiki
ninku reikalavimas atlyginimo vien 
vakarinėmis vokiečiu markėmis 
patenkinamas.

DURYS PALIKTOS ATVIROS.
VAŠINGTONAS. A.A.P.—Prezi

dentas Trumanas pareiškė, kad So
vietu Rusijos laikysena sutrukdė 
susitarimą Keturiu Konferencijoje 
del vienalytes Vokietijos. Tačiau 
JAV vyriausybe ynuoširdžiai džiau
giasi susitarimu del Austrijos. Visi 
Keturiu Konferencijos rezultatai 
tvirtina apie tai, kad JAV privalo 
toliau laikytis ligšiolines savo už
sienio politikos. Toliau jis pridūrė, 
kad susitarimas tęsti toliau Ke
turiu pasitarimus šių metu rudeni 
palieka atviras duris tolimesnėms 
priemonėms išspręsti Vokietijos ir 
taikos įgyvendinimo Europoje klau
simus.

OLANDIJOS — INDONEZIJOS 
SUSITARIMAS.

VAŠINGTONAS. A.A.P. — Per. 
savaite Olandijos ir Indonezijos re
spublikonu atstovai pasiekė Bata- 
vijoje susitarimo. Olandai sutiko 
evakuoti respublikonu sostine Jog
jakarta ir ligi liepos 1 d. leisti ten 
įsikurti respublikonu vyriausybei. 
Olandijos ambasadorius Vašingtone 
spaudos konferencijai pareiškė, kad 
toksai Olandijos mostas padarytas, 
norint išvengti Indonezijoje toli
mesniu neramumu ir komunistiniu 
sąmyšiu galimybių.

ŽUVO 35 ORO KELEIVIAI
LONDONAS. A.A.P. — Italijoje, 

netoli Bari uosto, nukrito degdamas 
i jura keleivinis keturiu motoru 
K.L.M. Liberator lėktuvas, skridęs 
iš Amsterdamo i Indonezijos mie
stą Batavija. Visi juo skridę 35 
keleiviai žuvo.

BLOKUOJA BRITU PREKYBA SU KOMUNISTAIS 
TRUMPAREGE BRITU POLITIKA. — KINIJOS NACIONALISTAI 

APŠAUDĖ BRITU LAIVA.
HONG KONGAS. A.A.P.-Na-

eionalines Kinijos lėktuvai ir laivai 
blokuoja Hong Kongą nuo Kinijos 
krantu, kadangi kinu komunistai 
naudoja Hong Kongą, kaip aprūpi
nimo baze. Apie tai pareiškia auk
što rango Nacionalines Kinijos val
dininkas. Jis tvirtina, kad iš Hong 
Kongo laivai plaukia i komunistu 
užimta Šiaurės Kinija, gabendami 
komunistams reikalingas prekes. 
Tokia Britu laikysena Kinijos ko- 
munitu atžvilgiu labai nustebino 
Nacionalines Kinijos vyriausybe. 
Tai prieštarauja tu pačiu Britu lai
kysenai komunistu atžvilgiu Mala
juose, Burmoje bei kituose kraštu
ose. Minimas Kinijos valdininkas 
tokia Britu politika laiko trumpa
rege, nes, pasak jo, komunistai rū
pestingai vykdo toli siekiančia pro
grama, gi dabartine Britu prekyba 
su Kinijos komunistais ateityje pa
žeis pačiu Britu interesus.

HONG KONGAS. A.A.P. — Na
cionalistines Kinijos bombonešis 
apmėtė bombomis ir apšaudė pre-

TRUMANAS BIJO KARO
JAV ATSAKO NAC. KINIJAI PAGALBA. — SENATORIAI KRI

TIKUOJA JAV POLITIKA DEL KINIJOS ĮVYKIU.
A.A.P.—JAVVAŠINGTONAS. A.A.P.

cialus Nacionalines Kinijos atstovas, 
dr. Kan Chiehhou kartu .su Kinijos 
ambasadorium Vašingtone kreipėsi 
i prezidentą Trumana, prašydamas 
Kinijos išgelbėjimui pagalbos. Dr. 
Kan įtikinėjo Trumana, kad Nacio
naline Kinija dar galėtu pakanka
mai suburti kariuomenes apsaugoji
mui nuo komunistu antplūdžio Va
karu Kinijos, kuri šiuo metu tebe
silaiko nacionalistu rankose. Ta
čiau prezidentas Trumanas šiam 
Nacionalines Kinijos prašymui at
suko kurčia ausi. Trumanas, lygiai 
ir JAV valstybes Departamentas, 
mano, kad Nacionaline Kinija beį
manoma išgelbeti tik JAV karinė
mis pajėgomis, o tai yra neimano- 
vokuotas su Sovietu Rusija karas, 
ma, nes tuo budu galėtu būti išpro-

KIETA JAV POLITIKA DEL 
EUROPOS

VAŠINGTONAS. A.A.P.—Kreip
damasis i Kongresą, besvarstanti 
Atlanto pakto pasirašymo klausima, 
JAV užsieniu reikalu ministeris 
A.cheson’as pareiškė, kad Paryžiaus 
Keturiu Konferencijoje kieta JAV 
laikysena del Europos reikalu nebu
vo palaužta. Ši laikysena priver
tusi nuimti Berlyno blokada ir su
šaukti Keturiu Konferencija. To
liau Achesan’as pabrėžė, kad nepa
sisekimas Keturiu Konferencijoje 
susitarti del Vokietijos sustiprina 
būtina JAV reikalą priimti Atlanto 
Pakta.

UŽPLAUKĖ ANT MINOS
LONDONAS. A.A.P.—Keleivinis 

belgu laivas Princess Astrid per. sa
vaite užplaukė ties Dunkirehenu ant 
minos. įvykus sprogimui, žuvo 5 
jurininkai. Keleiviai, kuriu iš viso 
buvo 218, išgelbeti prancūzu laivo.

kini 9000 tonu Britu laiva netoli 
Šanghajaus. Keturi laivo įgulos as
menys sužeisti. Kone tuo pačiu me
tu Nacionalines Kinijos vyriausybe 
pranešė užsienio atstovams Kantone, 
kad nuo birželio 26 d. ji pradės vi
sos komunistu užimtos Kinijos blo
kavimą. Visiems užsienio laivams, 
išplaukusiems i Šanghaju, išakyta 
grišti i Hong Kongą. Del laivo už
puolimo Britu pasiuntinys Kantone 
iteike Nacionalines Kinijos vyriau
sybei griežta nota.

AKCIJA ČEKOSLOVAKIJOJE
STIPRUS KATALIKU BAŽNYČIOS PASIPRIEŠINIMAS. — ARKI

VYSKUPUI GRESIA SUĖMIMAS.
LONDONAS,. A.A.P.—Komunis

tines Čekoslovakijos teisingumo 
ministeris smarkiai apkaltino savo 
kalboje Pragos arkivyskupą dr. J. 
Beran’a teigdamas, jog pastarasai 
“skleidžia melagingus pranešimus 
apie vyriausybe.’ ’ Arkivyskupas, 
kuris nuo birželio 16 d. yra apsup
tas komunistiniu sargybiniu savo ru-

Spe- VAŠINGTONAS.
Valstybes Departamentas ruošia 
išleisti Baltaja Knyga, kurioje, kaip 
diplomatiniuose sluogsniuose teigi
ama, Kinijos prezidentas Chiangkai- 
šekas kaltinamas, neklauses kariniu 
JAV žinovu patarimu ir asmenine 
savo kalte istumes Kinija pralai
mėjimai!. Baltaja Knyga norima 
atremti kritika, kuri pastaruoju 
metu alktingai pasireiškė, kai 21 
senatorius iteike prezidentui Tru- 
manui raita, kuriame prikišania 
palikus Nacionaline Kinija be 
pagalbos ir išreiškiamas gilus ap
gailestavimas del JAV vyriausybes 
pasiruošimu pripažinti komunistines 
Kinijos valdžia.

PRADĖTAS VYKDYTI SNOWY 
PROJEKTAS

CANBERRA.—Federalinis darbo 
ir butu ministeris Mr. N. Lemman’as 
pranešė Atstovu Rūmuose, kad 
Snowy kalnu hydro-elektrines sto
ties projekto darbai jau pradėti 
vykdyti. Visi darbai gales būti už
baigti per 25 metus. Šis projektas 
galutinai priimtas visu įstatyminiu 
'institucijų.

Korėja siūlo Pacifico pakta
SIŪLYMAS APSIEITI BE JAV. — PRIMENAMA PRAŽŪTINGOJI 

JALTA.
SEOULAS. A.A.P.—REUTERIS. 

Pietų Korėjos prezidentas dr. Rhee 
pareiškė, kad Australija turėtu im
tis iniciatyvos sujungti Pacifiko 
valstybes bendram gynybos paktui, 
jis pridūrė, kad “jei JAV nenori 
Pacifiko pakto idėjos, ji gali likti 
nuošaliai.” Pasak Pietų Korėjos 
prezidento, Australijai ėmusis tokio 
pakto organizavimo, Pietų Korėja, 
lygiai, kaip ir kitos valstybes, net 
ir Pietų Amerikos kraštai tuoj prie 
jo prisidėtu. Toliau Pietų Korėjos 
prezidentas su karteliu primine 
Jaltos konferencija, kur JAV ati-

PIRMAS SKAMBUTIS HONG 
KONGUI

VAŠINGTONAS. A.A.P.—Komu
nistu kontroliuojamas Peipingo ra
dijas tęsia toliau prieš kuri laika 
prodeta nedrauginga kompanija 
prieš Britu valdoma Hong Kongą. 
Peipingo radijas kaltina Britus, 
“vykdymu besaikes politikos, per
sekiojant . kinu pilietines teises 
Hong Konge.” 

muose, išleido visiems kataliku ku
nigams pastoralini rašta-laiška, ku
riame ispeja Čekoslovakijos kataliku 
dvasininkus būti pasiruošusiais 
žengti kietu krikščionybės perse
kiojimo keliu. Ta laiška visoje Če
koslovakijoje kataliku kunigai per
skaitė iš savo bažnyčių sakyklų.

ANGLIAKASIU STREIKAS 
NESULAIKYTAS

Angliakasiu uniju vadovybei, ku
rioje lemianti žodi turi komunistai, 
nesusitarus su Kasyklų Taryba bei 
kasyklų savininkais, birželio 27 d. 
visoje Australijoje prasidėjo visuo
tinis angliakasiu streikas. Del šio 
streiko Australijos ekonominis gy
venimas patenka didelen suiruten.

KOMUNISTAI SUSMUKO 
OLANDIJOS RINKIMUOSE

LONDONAS. A.A.P.—Savivaldy- 
'iniuose Olandijos rinkimuose ko

i’ nistu pozicijas ištiko didelis smu- 
!■;. Komunistai laimėjo tik 112 
ietu, tuo tarpu kai 1946 m. rinkl
iose jie buvo laimėje 214 vietų, 
iuose rinkimuose Darbo partija lai

mėjo 547 vietas, Kataliku partija 
—557 v., Jungtine Protestantu par
tija — 444 v. ir Liberalu partija — 
157 vietas.

RŪKYMAS — KAPITALISTU 
ĮPROTIS.

LONDONAS. A.A.P.—“Komso- 
molskaja Pravda” skiltyse dr. A- 
Kuznecovas savo straipsnyje rašo 
apie tai, kad tabako rūkymas yra 
kapitalistu išmislas. Jis teigia, kad 
kapitalistiniuose kraštuose žmones 
verčia rūkyti pati gyvenimo sant
varka ir tai esą pateisinama, ta
čiau sovietinis jaunimas esąs lai
mingiausias pasaulyje, tad jam ta
bako rūkymas nesąs reikalingas.

davė Sovietams dali Korėjos. Girdi, 
JAV savo garbę galėtu atitaisyti 
tik atstatydama tokia Korėja, kokia 
ji buvo.

HAVAJŲ DIKTATORIUS.
NEW YORKAS. .A.P.—Austra

lijoj gimęs Harry Bridges, Tarp
tautines uostu ir sandeliu kroviku 
unijos prezidentas, pranešime JAV 
Senatui yra laikomas “nematomu 
Havajų diktatorium.” Bridges’o 
vadovaujama unija sabotuoja visa 
ekonomini Havajų gyvenimą. Jam 
šiuo metu JAV teisingumo organai 
yra iškėlė byla už pažeidimą JAV 
pilietybes įstatymo ir neleidžiama 
vykti i pasaulio uostu darbininku 
uniju konferencija. Bridges parei
škė, kad jis ir negalvojas apie pasi- 
šalinima nuo teismo, o vien tik lau
kias jo, nes teisme turėsiąs ko la-
FORMUOJAMA KOMUNISTINE 

KINIJA
ŠANGHAJUS. A.A.P, — Kinijos 

komunistu vadas Mao Tse-Tung pra
nešė, kad “Naujoji Kinija” nori 
užmegsti diplomatinius santykius 
su bet kuriuo kraštu, kuris nutrauk
ei ryšius su nacionalistine Kinija. 
Mao Tse-Tung kalbėjo specialioje 
politinėje konferencijoje,, kurioje 
dalyvavo 510 delegatu: 14 partijų, 
9 religijų organizacijų,. 6 armijos 
vienetu, darbininku, kaimiečiu, pra
monininku, mokslo ir kultūros dar
buotoju, jaunimo, moterų ir užsie
nio kiniečiu atstovu. Ši konferen
cija užsienio stebėtojų laikoma pra
du sukurti komunistines Kinijos

I vyriausybe.

1
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V.K.
TIKROVE PASAKOSE

J. Kaupas. DAKTARAS KRIP- 
ŠTUKAS PRAGARE ir kitos ne 
mažiau Įdomios pasakos. Išleido 
Povilo Abelkio leidykla Freiburge 
1948 m. Iliustracijos dail. Vaičaičio. 
Kaina 3 DM.

Šiuo keistu vardu pereita rudeni 
Vokietijoje pasirodė J. Kaupo pa
sakų knyga, kuri tiek savo stiliumi, 
tiek tematika ryškiai išsiskiria iš 
kitu šio žanro musuose išleistųjų 
knygų. Tai nėra liaudies pasakų 
sekimas arba ju stilizavimas. Prie
šingai, autorius susižavejes pasakos 
fantastiniu elementu, pasirinko sau 
labai sunku uždavinį: sujungti i or
ganiška vienybe nuostabos pasauli 
su šia žemiškąją tikrove. Šia prob
lema domėjosi visa eile pasauliniu 
rašytoju nuo Homero iki šių dienu, 
tačiau retai kuriam pavyko šiame 
kelyje išlaikyti lygsvara: vieni per- 
greit atitruko nuo šios realybes ir 
fantazijos nešami pakilo i idealųjį 
pasauli, esanti kažkur kitur, tik ne 
ant žemes; kitu gi svajonių pilys, 
susidurusios su kasdienybe, negailes
tingai suduždavo. Tuo tarpu Julius 
Kaupas savo knyga bandė parodyti, 
kad nėra kitos fantastines sferos 
anapus gyvenamosios tikrovės, bet 
čia pat, šioje realybėje nuostabiai 
kryžiuojasi kasdieniškasis ir idealu
sis, atseit, fantastinis elementas. Ir 
su džiaugsmu reikia pripažinti,'kad 
šis bandymas autoriui be priekaištu 
pavyko.

Eilinėje pasakoje nėra nurodytas 
nei laikas, nei vieta, atseit, pasakos 
vyksmas vyksta abstrakčioje plot
mėje. Tuo tarpu Juliaus Kaupo pa
saka yra konkretizuota: veiksmas 
vyksta Kaune, o jos veikėjai nėra 
kokie anoniminiai asmens, bet žmo
nes su charakteriu. Vadinasi, 
autorius, pasirinkdamas pilka kas
dienybe savo kuriniams kaip baze, 
mokėjo taip guviai i ja įpinti fan
tastini elementą, . kad skaitytojas 
praranda nuovoka ir nežino, kur 
pasibaigia realybe ir prasideda fan
tazija. Tiesa, autorius savo įžan
goje skaitytojui sukelia abejonių 
pabrėždamas, kad tos visos pasakos 
paimtos iš Kauno miesto Rotušes 
archyvu, kuriuos savo laiku ilgo
mis žiemos naktimis surašė sniego 
senis. Tai tik įžanga. Tačiau kąda 
atsiverti pačias pasakas ir skaity
damas pamatai, kaip gyva Kauno

SAPNAS APIE ŠIAURE Julija švabaite.

Tu atėjai prie mano namo dura 
Ir kaip šešėlis klaidžioji aplink. — 
Tu atnešei man tolimiausios šiaurės 
Dvelkimą vėjo ir lauku . . .
įeik vidun, Tavęs aš niekad neišleisiu;
Prie židinio išblesusio sėdėdama kasdien, 
Aš laukiau daug dienu.
Veltui klajojo akys horizontais tolimiausiais 
Saulėlydžiams užgesus raudoniems . . .
Tu atnešei inan pabučiavima žiedu ir saules 
Iš motinos. Ir aš jaučiu,
Kaip rankos jos liūdnas mano mintis nuplauja, 
Tartum lietus gaivinantis šiaurės lauku plačiu . . .
Tenai, toli, migloj paskendę ilsis 
Auksiniai tėvo sodai, kupini žiedu, 
O čia žiedu, rasos
Ir žalumos mes pasiilgę;
Sieloj klajoja neramus ruduo ... f

Uranquinty, 1949.VI.ld.

NAUJAS LIETUVIU TALENTAS 
BRAZILIJOJE.

Sao Paulo lietuviai džiaugiasi tu
rėdami nauja talentą, dainininke 
Marija Kareskaite, kuri su dideliu 
sėkmingumu dainavo Sao Paulo 
miesto teatre. Brazilijos Kultūros 
Departamentas pakvietė ja sudary
ti sutarti.

Brazilijos lietuviai yra susiorga
nizavę ir i bendra Brazilijos Lietu
viu Sąjungą, kurios pirmininku iš
rinktas Al. Bagdonas, vicepirmi
ninku—Marijus Dantas. Antanas 
Vosylius — sekretorium, Br. Stan
kevičius — knygininku, Juozas 

Banys — turto globėju. Brazilijos 
senoji lietuviu karta yra išauginusi 
gražu buri jaunu lietuviu, kurie pui
kiai moka tėvu kalba ir yra prasi
mušė įvairiose gyvenimo srityse. 
Taip pat nemaža jaunųjų lietuviu 

(baigia aukštuosius mokslus.
i

Brazilijoje šiuo metu priskaitoma 
apie 50-60.000 lietuviu, Argentinoje 

' —apie 40.000 ir Urugvajuje apie 
i 15.000.
I ____

senamiesti, tuomet užmiršti, kad 
pradžioje buvo kalbėta apie sniego 
seni ir su juo draugavusius šunis. 
Šalia to, knygoje yra dvi-trys pa
sakos (Žvejas Silvestras, Studentas 
iš Rudosios Vaistines arba Profe
sorius Murmilius), kurios tiek savo 
tematika, tiek struktūra nesiderina 
su visa knyga ir, reikia spėti, au
torius tik per neapsižiurejima jas 
bus savo knygoje patalpines. Čia nė
ra vietos smulkiai išnagrinėti kiek
viena pasaka atskirai. Reikia jas 
pačiam perskaityti ir skaitant 
drauge atkreipti dėmėsi i pasako
jimo gyvumą, sąmoju bei stiliaus 
spalvingumą, kad įsitikintum, jog 
knyga tikrai verta dėmesio ir skir
ta daugiau bendrai masei, bet ne 
vaikams.

KULTŪROS FONDO RINKIMAI
Lietuviu Kultūros Fondo Austra

lijoje Oraganizaeinis Komitetas nu
tarė teisėtos LKF Apygardos Val
dybos rinkimus pravesti korespon- 
denciniu budu, vadovaujantis šiais 
pagrindiniais nuostatais:—

Rinkimu teise turi kiekvienas 
narys, istojes i LKF ligi 1949. VII. 
17. Pasiūlyti kandidata i Valdyba 
turi teise kiekvienas narys. Pasiūly
mas atliekamas raštu, kuriame turi 
būti nurodyta siūlomojo kandidato 
pavarde ir vardas ir trumpa siūly
tojo rekomendacija. Kiekvienas 
narys turi teise pasiūlyti tik viena 
kandidata. Pasiūlymai registruotais 
laiškais siunčiami LKF Australijoje 
reikalu vedėjui: Mr. G. Žemkalnis, 
Maffra, P.O. Vic. Išsiuntimo terminas 
—1949, VII. 10. Iki šios datos laiš
kas turi būti atiduotas i siuntėjo 
pasta. Kiekvienas narys prieš bal- 
savima gauna kandidatu saraša. Iš 
gautojo sarašo narys pasirenka pen
kis asmenis, o visus kitus išbraukia. 
Ta pati saraša deda i pridėta voką 
ir siunčia LKF Valdybos Rinkimu 
Komisijai: Mr. P. Matiukas, Ve
rona Ave., Ascot Park, Adelaide, 
S.A. Laiškas turi būti atiduotas 
paštui iki 1949. VIII. 10.

Pirmieji trys kandidatai, gave 
daugiausiai balsu, sudaro LKF Aus
tralijoje Apygardos Valdyba, o du ' 
sekantieji lieka kandidatais. Bal
savimo • korteles laikomos neteisėto
mis, jeigu jos suplėšytos, pasirašy- ‘ 
tos balsavusiojo arba kitaip suga
dintos, arba išsiųstos vėliau nusta
tytos datos. Jei palikta daugiau, 
kaip penki neišbraukti kandidatai, 
tai teisėtais laikomi penki pirmieji. 
Rinkimams pravesti Organizacinis 
Komitetas pakvietė i Rinkimu Ko
misija: kun. P. Jatuli, P. Matiuka 
ir, J. Vizbarą, gyvenančius Adelai
dėje.

LKF veiklai tikrinti renkama 
tokia pat tvarka Revizijos Komisija 
iš 3 nariu ir 2 kandidatu. Pasiūly
mai kandidatu i Revizijos Komisija 
gali būti siunčiami kartu su kandi
dato i Valdyba pasiulymu viename 
voke.

Rinkimai laikomi teisėtais, jei 
juose dalyvauja ne mažiau, kaip 
50% visu nariu. Lietuviu Kultūros 
Fondo Australijoje Organizacini 
Komitetą sudaro: A. Bajorūnas, J. 
Glušauskas, R. Maziliauskas ir G. 
Žemkalnis.

TARDOMA KOMUNISTU 
VEIKLA.

MELBOURNAS, S.M.H. —Vik
torijos valstijos valdžia paskyrė 
Karališakaja Komisija ištyrimui 
komunistu partijos veiklos .Viktori
joje. Byla svarstoma jau visa sa
vaite ir nuo tardymo pradžios pa
teikta 94 komunistiniu brošiūrų ir 
skelbimu foto kopijos bei orginalai. 
Ju tarpe ir 1931 metu komunistu 
partijos programa. Iš ligi šiol per- 
žiuretu duomenų nustatyta, kad: 
komunistai stengiasi sukurti kovo
jančia darbininku apsaugos armija; 
komunistai visada palaikytu sovie
tus, jei jie butu agressoriu užpulti; 
kom. partija siekia profesiniu uniju 
ir ju rinkimu kontroles; komunistu 
saugumo komitetas kontroliuoja ne
legalu mediku, mokytoju, studentu 
ir kitu svarbiu valdžios tarnybos 
pareigūnu judėjimą. |

Šventoriaus ir klebonijos vartai, 
suviekinio vieškelio skiriami sto
vėjo veidas prieš veidą. Klebonas, 
eidamas iš Dievo namu i savo že
miškuosius, pūsčiodamas atsiuleta 
sutona. žygiuodavo pro čionai ir 
dingdavo stikliniame jonkelyje, 
paskui save palikdamas kvepiančio 
muilo dvelksmus.

Iškilnioje pieveleje, prie kleboni
jos sodo vartelių šventa, diena sto- 
viniodavo parapijos turčiai, gaudy
dami kunigu akis, laukdami, ar 
kartais ju neprasveikins arba sku
bėdami atkelti vartus, jeigu jie bū
davo uždaryti ir tuo metu nepasi
maišydavo bažnyčios tarnas.

Čionai ši sekmadieni, apsuptas 
sermėgių, stovėjo nematytas žmogus, 
pilnais veidais, kurie netilpo už 
krakmolytos apykakles. Jis buvo 
mėlynai apsirengęs, su auksine gran
dine, perkišta per liemenes kilpa, 
užsimėtės skelta paltoka su juodo 
mašasto atlapais, ant galvos lyg 
priaugės gulėjo katiliukas; po pas
pirtu smakru ant margo kaklaraiščio 
saulėje spindėjo auksinis vabalas, 
—ne tai voras, ne tai grikiapelis, o 
rusvi batai buvo apmauti spindu- 
liojančiais 'kaliošais, kuriu atapen- 
•čiuose pūpsojo guminiai trikampiai, 
idant užkišus už stalakojos len
gviau butu galima nusiauti, nesu
sipurvinant baltu ranku.

Iš resvo besišnekėdamas su vy
rais, jis dažnai išsiimdavo laikro
di iš liemenes kišenelio pasižiūrėti, 
kuris dabar metas, ir tada viskas 
aplinkui taip sutvaskėdavo, kad 
saule, rodėsi, net nežino, kur pirma 
bepuldineti: ant auksines grandinė
lės, laikrodžio dugneliu, ant vabalo, 
ar ant brangiu žiedu pirštuose.

Šis nuostabus žmogus stovėjo pie
veleje, patiesės i prieki viena koja,

Pulgis Andriušis.

PERSKYRIMAS PENKTAS
Ištrauka iš apysakos 

kartais nuo pernykštes žoles pakel
damas apkaustyta parasono smaila- 
gali, rodydavo juo tai i klebonijos, 
tai i bažnyčios puse. Dar viena syki 
pasižiurejes i laikrodi ir ji uždaręs, 
sausai trakštelėjus (sakytum, ant 
delno piemenio šokdinamai sįrak- 
šei), pajudėjo link Abromo namu, 
kur Svečkus buvo išsiskleidęs savo 
būdas, o baronkiniai šukavo:

— Berniukeliai, kam baronkos 
skyle? Gardžios—saldžios, liežuvi 
nukasit 1

Minia nuseke pakalnelen gražuji 
žmogų, jam priešais bėgant vaiki
galiams, o net ir Padeksniu mies- 
čioneliams, ligi šiol sėdėjusiems ant 
tvoros, nukabinus batuotas kojas, 
dabar krentant žemyn lyg balnams 
ir Įsiveliant lygiomis i kaimiečiu 
kamšatį.

Petrukas, tuo metu kramtės duo
nos žiauberele, sėdėdamas ant ištuš
tėjusio šventoriaus muro, tik dviem 
moterėlėm varpines laiptuose betar
škant apie dvinyčius—trinyčius, 
stebėjo vieškely žmonių sujudimus, 
nusibarstes iš sterbles trupinius, 
taip pat nusliauke žemen, nes vi
siems norėjosi, namo grižus, kuo 
daugiau papasakoti apie žmogų 
nebuvėli.

— Eina prie baronku vežimo!— 
pasigirdo minioje.—Jau kalbasi su 
baronkiniu 1

Ir tuo metu,—Petruko laiku nu
šokta nuo muro!—ant gaivu pasi
pylė riestainiai : viena virtine, antra 
ir trečia. Netoli Petruko, rato iš-

“ Sudiev, kvietkeli.”

mintoj vėžėj i vandeni nutiško trys 
paskrudusios rinkes. Šoko tan bai
sau būrys vaiku, susidauždami kak
tomis, pakišdami kojas, akedamiesi 
po purvyną, bet Petrukui, taip sa
kant, jau iš ranku pavyko ištraukti 
du riestanius, kuriuos, nušluostęs i 
šlaunį, isirišo i nešuleli pilna juo
dos duonos raugo. Butu isirišes ir 
trečia riestaini, jeigu ne susistum- 
dymas, kurio metu Petrukui ištruko 
medine kelnių saga ir, kol jis susit
varkė už budos, šaukštai jau buvo 
po pietų.

— O jeigu klaus, kas jumiems 
baronkas davė, tai pasakykit: Ni
kodemas Čiutele iš Paberžes—pake
les parasona, suriko nepaprastas 
žmogus, o po to iejo pas Abroma ir 
daugiau jo niekas ta diena nemate.

Vėliau pasakojo, kad gėrės deg
tine tris dienas ir tris naktis su 
kaimynais, mokėjos už kiekviena, 
kas tik iejes pas Abroma, tiktai rei
kalavęs, kad butu iš Padeksniu pa
rapijos, nes, girdi, visam pasauly 
buvęs, bet geresniu už padeksniš- 
kius žmonių niekur neradęs, O tada 
po sumos, rodydamas parasono smai- 
lagaliu i klebonija, sakes, kad, girdi 
tokius bildingus reikia nugriauti 
degutui, nes Amerike net ir pas
kutinis buomas nesutiktu gyventi 
tokioj troboj, kaip musu klebonas.

— Ajazau gi, Petruk, ar tu tik 
ne? . . . —žegnojosi Našliuniene, 
žvangant matalikams ant kaklo, gu
lėdama po kailiniais (—jau kelinta 
diena, mat, skundėsi irmedem,-—), 
kuomet sūnūs atvyniojo riestainius,

pirkioje pasklidus kvapui nebuvė
liui.

— Tu čia man dabok, juokai 
menki; žinai, nuo ko pradėjo Mel- 
daikiokas!—širdo tėvas.

—-"Spėkit I—kreipėsi Petrukas i 
nešulelin sulindusius brolius.

— Ladai! — tarė Alberčiukas.— 
Ladai ant. kelio!

— Dave krikštamočia! — spėjo 
Ladzius.

— Mesk savo dykąją!—nutildė 
vaikus senasai Našliunas, gerai 
žinodamas, kad nei krikštamočia, 
nei krikštatėvis, nei ju gimines net 
saviems vaikams nėra pirkę tokiu 
brangiu lauktuvių.

Aha, Čiutele iš Paberžes! Girdi, 
kampininko vaikas, nusibodo ganyti 
pas svetimus, paskui — bernauti 
Untvardes Mieleškai, pabėgo su 
akintais Amerikan. Didelis buvo 
pakartuve, naktimis surisdavęs ark
lius už uodegu, prikabindavęs pu
šines prie klėties dura, kur gulėda
vusios kaimo mergos. Matai, išsi
mušė iš vargo. Kol gi jam dabar ne- 
m'etyti baronku!

Petrukas sviedė ant medinio ka
belio išeigini švarkiuka, drauge 
su juo nuo saves nusimesdamas visa 
šventadieni, ir įsisupo rudinelen, 
kuri jaukiai apglėbė jo sąnarius, 
o, kai išėjės pašerti karves, po ko
jom pajuto vėl šilta mėšlą, galuti
nai nusipurtė nuo pečiu Sunkia įs
pūdžiu našta.

Išėjės iš tvarto, ilgai stovėjo gale 
pirkios, įsiklausydamas i visais ra- 
veliais skubančius vandenis Pavai- 
dulio upėn. Kaime, pas Raslana, 
ukauja armonija, šoka ten Mamer
tas, Pranciškelis, nuo vėjo išraudusi 
Takliute. Užgriūva dar vienas pa
vasaris, o Petruko laukia juodas, 
pripluktas pūdymas.

2



MŪSŲ PASTOGE, 1949m. birželio 29d. Psl. 3

Stalin’s Scientists Working on Estonian Uranium
“The Soviet Baltic republics will 

be built up into an invincible bas
tion of the Soviet State,” the Com
munist paper THE VOICE OF THE 
PEASANTRY in Estonia wrote a 
fortnight ago, appealing to the popu
lation to strain all its forces for 
this purpose. That the Baltic States, 
and particularly Estonia, are play
ing a considerable role in the strate
gical provisions of the Soviets is 
likewise confirmed by a person who 
recently escaped to Sweden from 
Soviet Estonia.

The railways are very busy trans
porting military equipment: tanks, 
guns, lorries, anti-aircraft batteries, 
etc. Airmen are a conspicuous fea
ture among travelling soldiers. 
Evisting highways are being mend
ed and new ones built. 85,000 in
habitants have been drafted for 
road-building. A strategical rail
way between Petseri and Tartu, 
leading roads from the former 
Soviet-Estonian frontier, and des
troyed by the Germans, has been 
rebuilt.

There is no doubt that Soviet in
dustrial and military interest is 
centred in Estonia. The budget of 
this republic is much larger than 
that of Latvia and Lithuania, though 
both are larger than Estonia, both 
as regards territory and population. 
The main reason for this discrimi
nation are the rich oil shale deposits 
in the north of Estonia.

Estonian oil shale yields petrol, 
which the Germans prized very 
highly for their submarines, as it 
leaves no trace on the surface of 
the sea when a submarine is tor
pedoed. But in addition to oil, 
Estonian oil-shale also contains 
uranium. Russian scientists are 
now working feverishly in their 
laboratories to find means for ex
tracting this uranium. One ton of 
oil shale is purported to yield 200 
grammes of uranium.

Many new mines have been open
ed in the oil shale district and to 
provide all these industries as well 
as Leningrad with electricity, one 
of the ten largest power stations 
within the Soviet Union is being 
built on the Narva falls, in the 
neighbourhood of the frontier town, 
Narva.

FROMĄ MA N’S
June 14, 1941 . . . The day that 

witnessed one of the most shameful 
and degrading acts of Man. The 
day that dramatized Man’s fall, 
beastliness, and cast the shadow of 
shame which will be regretted some 
day. . . .

I remember the firmness and 
righteousness with which the 
NKVD . men effected the deporta
tions. They were almighty and self
assured. The Red Army had just 
ended its impressive May Day par
ades. People’s vision was obscured 
by the long muzzles of guns which, 
it seemed, would knock out the 
sun and the stars from the skies, 
by the long massed lines of bayon
ets, tanks, planes . -. . The people 
were deafened by the tramping of 
troops ., . .

Scarcely a month slipped by— 
and the almighty army was in full 
flight, the muzzles of guns lay in 
heaped ruins, and mighty Moscow 
was forced many times thereafter to 
think up new names and new ex
cuses for the exile .and liquidation 
of the “people’s enemies”—who had 
never done any wrong to Russia and 
its masters . . .

★
It was a beautful June morning. 

Windless, sunny, the dust raised by 
moving vehicle wheels settled on 
people .and things.

A small yellow-painted cottage 
.stood on a certain street in the 
Green Mountain (Žaliakalnis) sub
urb of Kaunas, next to my cottage. 
Young trees, freshly planted by 
the hand of a young family head, 
graced the landscape. This head .of

Thousands of Russians are import
ed into Estonia. A great proportion 
of them is settled in the oil-shale 
district. New towns with a purely 
Russian population have originated 
there, the largest being Ahtme, 
Kotla-Jarve and Kivioli. The rus
sification of the. whole district is 
proceeding at a quick pace. The 
Estonians who have still remained 
there are deported gradually—to 
Central and Northern Russia.

Slave labour predominates at the 
oil shale mines. Even large Ger
man POW camps have been estab
lished in the district and the Ger
mans are helping to build a giant 
system to provide Leningrad with 
gas from Kohtla-Jarve. The Soviets 
are doing their best to speed up 
this work, which is not progressing 
quite so quickly as they would wish. 
The latest date set for the starting 
of the plant is the end of June.

In Ahtme at present, there are 
three large PO Wcamps with 15,000 
Germans. At first, the Germans 
were guarded by soldiers of the so- 
ealled “Estonian National ’Corps” 
of the Soviet Army. However, this 
unit has now been disbanded as un
reliable, since the Red Estonian 
soldiers dared prevent Russian 
miners from robbing Estonian farms. 
These conflicts developed into regu
lar battles, as the Russians seemed 
to be under the impression that they 
were in an enemy country and had 
the right to take whatever pleased 
them. So much for the rights of 
the national minorities in the So
viet Union!

The oil shale mines at Sillamae, 
that used to belong to a Swedish 
firm and were completely destroyed 
by the Germans on their retreat 
from Estonia in 1944, use even 
Estonian labour along with German 
POWs: These Estonian , workers 
are “convicts”, for the most part 
farmers who have opposed collecti
vization or not delivered sufficient 
farm produce to the State. Some 
of them are women, but work is the 
same for both sexes.

All the mines are subordinated 
directly to Moscow and administer
ed by a multitude of Russian func
tionaries.. As the Russians them-.

By Liudas Dovydėnas
the family was a book-keeper of a 
large firm, a reserve lieutenant—a 
quiet, unassuming man of good 
moral character, custodian of his 
woung family and trees.

But he was a “criminal”: he did 
not believe what the “Tiesa” 
(Truth!) and other Communist 
papers wrote about the good for
tune of the people of Lithuania, 
liberated by the Red Army bayon
ets. “Tiesa” wrote:

“Had the Soviet Union delayed 
the liberation of Lithuania by an
other couple of years, its people 
would have perished from hunger 
and poverty, and would have fallen 
in the clutches of liniperialipm. 
We must be eternally grateful to the 
Red Army for saving the Lithuanian 
people from extinction, especially 
from the war and chaos into which 
Western Europe had been drawn by 
■the bourgeois imperialism.”

This resident of Žaliakalnis made 
every ostensible effort to show gra
titude for the ‘liberation and the 
relieving.” But his conscience re
proached him. “Yes, .we were re
lieved of -our wealth, of our homes, 
of our liberty, of our land. Yes, 
liberated . . . every day and every, 
night I must now listen for the ap
proaching footsteps to take my fam
ily away from me, simply because 
II am a native of this country, sim
ply because I surrender everything 
il own to the alien occupant. I 
work for him, I praise him, and I 
imust fear him, although I have 
never (lone him any harm.”

This .bookkeeper had witnessed 
the -great swindle whereby the Rus-

selves have no experts on oil shale, 
they are forced to employ a number 
of Estonian scientists in the labora- 
ties, who are working under the 
strictest control imaginable. They 
have had to go even further and 
to bring back from Siberia at least 
one leading Estonian expert on oil 
shale, Professor Paul Kogerman 
who was deported in 1941.

However, the majority of the pro
minent Estonian specialists on oil 
shale have either been liquidated 
or are in exile abroad and the whole 
industry is suffering seriously- from 
lack of trained staff, as PRAVDA 
pointed out a souple of months ago: 
Profcsor Kogerman has been made 
to call his exiled colleagues home 
on several occasions over the radio 
—but no Estonian scientists have 
reacted to his appeals.—Newsletter.

LIFE
siaus impoverished Lithuania by 
devaluating the Litas currency. He 
knew that in Russia one ruble pur
chased two buttons, while in Lithu
ania a single Litas, now worth 90 
kopeks, netted 12 buttons. He saw 
how the Politruks (political in
structors), Red Army officers and 
hwarms of imported officials bought 
out everything in sight—nearly all 
food supplies, clothing, bootery, 
items of luxury. At the same time, 
Lithuanian workers and farmers 
were deprived of all of their life 
savings and were half starved, 
ragged.

This knowledge was a great erime. 
The bookkeeper learned of his cri
minal status when the read the 
following in the Soivet press:

“Regardless of the fact that the 
people of Lithuania are grateful to 
the Soviet Government for the lib
eration from terrible slavery, for 
their newly-found prosperity . . . 
there remain some elements which 
do not wish to realize the Soviet 
Union’s aims and which do not con
tribute to creative work. These 
elements include all sorts of former 
Nationalists and other party pil
lars, uninformed workers, farmers, 
especially intellectuals who .are de- 
luding a section of the common 
pepopie. 'However, they will all be 
deservingly punished.’ ’

The bookkeeper was a Lithuanian. 
Therefore, his sleep became night
marish alertness, his days—periods 

iof disquietude, worry and waiting.
(To be continued.)

Marriage and Divorce Urder the Bolsheviks
2.

Arriving at the farm, they were 
met in the yard by a man with 
Mongol features, who said that he 
was the master of the farm and 
asked them what they wanted. Dis
regarding him, the travellers enter
ed the house, where the farmer’s 
wife stared at them in consterna
tion and then fell down in a faint. 
When she came to, her husband 
asked her to take their children and 
to come away with him immediately 
as they had no business in a house 
which now belonged to another. 
But the woman reproached him 
through bitter tears for having re
turned and said that she was not 
able or worthy to go with him any
where, as she was the wife of the 
stranger they had met in the yard 
and bearing his child. The Mon
gol, becoming more and more 
threatening, both men left to look 
for neighbours from old times and 
to get some information on what 
had happened.

An old man in a neighbouring 
farm told them the gruesome tale. 
Through the abovementioned decree 
all the marriages with husbands or 
wives abroad had been dissolved 
automatically. The newly-divorced 
wives were told by tile MVD to 
write to their husbands abroad and 
to call them home under penalty 
of having to marry again within a

given time. This explained the 
despairing tone of the wives’ let
ters, who had been cautioned that 
if they tell anybody about these in
structions of the MVD, they would 
be deported.

Some weeks later, however, irre
spective of whether the husbands 
reacted to the appeals or not, the 
wives were told that they would 
have to marry again within a fort
night. In the communities where 
the Executive Committee (the local 
administrative organ) consisted of 
Latvian Communists and sympa
thizers, they were allowed to choose 
their new husbands, and in these 
communities the new marriages are 
mostly Active, the women taking in 
a friend or relative and registering 
him as husband.

But in the communities where 
the Exeeutiva Committee consisted 
of immigrants from Russia—and 
these were in the majority—the 
Committee chose the prospective 
husband from among Soviet immi
grants, installed him as master of 
the farm and gave the woman a 
few days to marry him, as other
wise she would be separated from 
her children and deported.

In this venture the authorities 
were most successful with women 
who had little children, while those 
who had none, usually escaped 
when confronted with a compulsory 
marriage, either’ committing suicide, 
or joining the anti-Bolshevik parti
sans who are numerous in the dense
ly wooded districts near Rujiena 
and Daugavpils in the north and 
south of Latvia respectively.

These compulsory marriages are 
a link in the campaign of the 
Soviets to russianize the Baltic 
countries and to slowly annihilate 
their original population. The new 
colonists are all staunch supporters 
of the Soviet regime and usually 
take the initiative when the autho
rities give the order to establish 
kolkhozes or to hound the old farm
ers out of the villages.

As regards the repatriants, they 
have all without exception, includ
ing women, sooner’ or later to ap
pear before a People’s Tribunal and 
to give an account of the reasons 
for their flight and their stay 
abroad. Sometimes a repatriant is 
left alone for as long as three 
months before he is summoned be
fore the Tribunal, but not one of 
them has been acquitted hitherto. 
The most lenient sentence is three 
years of forced labour, but who
ever is suspected of collaboration 
and sympathy with the Western 
powers is designated as an enemy 
of the people and sentenced to 
from 10-25 years of slave-labour. 
Capital punishment is officially abo
lished but the MVD, nevertheless, 
“liquidate” people as often as they 
deem it necessary.

After this information, our wit
ness decided not to seek his home 
at Riga. Together with his com
panion, the farmer, he joined the 
partisans who helped him out of 
Latvia while the farmer stayed with 
them. As he knew some Polish, he 
managed to take himself through 
Lithuania and Poland and is now 
back in the American zone of Ger
many.—Newsletter.

------ ♦------ -
DP CIGAREČIŲ KLAUSIMAS 

PARLAMENTE
CANBERRA.—Emigracijos xnini- 

steris Mr. A. A. Calwell’is paneige 
Atstovu- Rūmuose tai, kad išvietin- 
tieji asmenys atgabena i Australija 
cigaretes ir leidžia jas juodojon 
rinkon. Atsakydamas i vieno At
stovu Rumu nario šio pobūdžio 
priekaištą, ministeris Calwell’is pri
mine fakta, kad ašvietintieji asme
nys atvyksta Australijon su apgai
lėtinai .menku turteliu, gi -keliones 
metu jie gauna iš IRO dienai po 
pokeli cigarečių, tad, galimas daik
tas, kad i Australijos krantus jie 
išlipa su keliais pūkeliais cigarečių.
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BONEGILOJE DAUG LIETU
VIŠKO JAUNIMO

Atvykus i Melbourna laivui 
SKAUGUM, Bonegillos pereinamo
joje stovykloje apgyvendinta dide
le lietuviu grupe — 260 asmenų. Tai 
daugiausiai išeiviai iš Vokietijos 
Prancūzu zonos. Su šia grupe at
vyko daug studentu, buv. eiurlio- 
niečiu, šiaip jaunimo ir šeimų. 
Naujieji ateiviai birželio 18 d. su
ruošė stovykloje rankdarbiu paroda, 
kurioje gerai pasirodė lietuviai, iš- 
statydami tautiniu drabužiu, juo
stu, rankšluosčiu, staltiesių, piršti
niu ir rūpintojėliu drožiniu. Grafi
kas A. Vaičaitis išstatė savo Vokie
tijoje- išleistus 7 litografinius 
paveikslus su anglu ir vokiečiu kal
bu tekstais. Didele dalis išstatytu 
eksponatu sukurta Freiburgo Lie
tuviu Meno Institute. Viena aus
tralu moterų organizacija nori per
kelti ta parodėlė i Albury miestą. 
Juda ir sportininkai. Pralošė- vie
nas rungtynes su latviu komanda, 
po keliu dienu ta pačia komanda 
iveike 42:38 santykiu. Birželio 19 
d. i stovykla atvyko dar 150 asmenų 
lietuviu grupe. Buvę čiurlioniečiai 
suorganizavo chorą, kuris gieda lie
tuviškai pamaldų metu stovyklos 
kataliku bažnyčioje.—Br. Zumeris.

LIETUVIŠKA DAINA KOPI 
STOVYKLOJE

Prieš trejetą savaičių per 30 vyru 
išvykome iš Bathursto vandentie
kio statybos darbams i Pietų Aus
tralija. Nuo Adelaides plaukėme 
laivu apie 12 valandų. Atvykome i 
Kopi stovyklos sektorių, kur išiku- 
reme 25 myliu atstu nuo stovyklos 
branduolio. Musu miestas — 15 pa
lapinių. Gyvename 12 lietuviu, 3 
estai, vienas latvis ir vienas austra
las. Kelias ir geležinkelis šauna 
pro šąli, aplinkui — krūmynai. Čia 
viešpatauja ramybe geros valios 
žmonėms. Traukinys per para te- 
pravažiuoja viena karta. Išgirdė 
automobiliu — bcgame iš palapinių, 
tarytum gimtojo krašto tolimo kai
mo vaikai.

Isteigem fabriką. Kasdie paga- 
minam po dvi tonas švino, išimdami 
ji iš po surūdijusiu, prieš 20 metu 
pravestu vandentiekio vamzdžiu. 
Sulydom ir pilam i formas, iš kuriu 
išeina 50 svaru švino gabalai. Dar
bas nėra sunkus. Per dvi savaites 
uždirbam £15-20. Maista gamina 
mus pačiu virėjai.

Musu gyvenimas čia savotiškai 
idomus. Tik nuobodoka, nes be 
prašokojančiu kenguru, greitakoje 
striučio, gražuoles lapes ir vienos 
kitos gyvates nieko kito ištisas die
nas nematome. Triukšmingos pa
pūgos kasdie didžiuliais būriais su
sirenka prie musu palapinių ir ati
džiai klausosi lietuviškos dainos. 
Dainuojam ir vakarais prie sukurto 
laužo, o tai mums primena naktigo
nes gimtajame krašte.—Viktoras M.

KAIP ĮSIGYTI NAMA?

PRENŪMERUOKIM MUSU PASTOGE IKI METU GALO

Jei nori pirkti arba pasistatyti narna, kreipkis i NEW SOUTH 
WALES CO-OPERATIVE' BUILDING & INVESTMENT 
SOCIETY (garantuota New South Wales valdžios). į
Čia taip pat galima investuoti atliekamus pinigus depozitams arba 
akcijoms. 5% palūkanų mokama investuotoms akcijoms. 
Smulkiau teiraukitės-

W. G. POOLEY (Sekretorius), 
5th Floor, Federation House, 

166 PHILLIP STREET, SYDNEY.

IŠ KINIJOS I BATHURSTA
Bathursto pereinamojoje stovy

kloje šiuo metu vyksta itin gyvas 
judėjimas. Per viena menesi i čia 
atvyko apie 3500 ateiviu. Atvyko 
ir 350 asmenų iš laivo, kuris atplau
kė i Sydnejaus uosta iš Filipinų. 
Tai bėgliai nuo raudonojo potvynio 
Kinijoje. Ju tarpe yra ir vienas 
lietuvis, i Kinija iškeliavęs 3-ju metu 
amžiaus. Grupe jaunu vyru paskirta i 
geležinkelininku mokykla. Daugiau
siai darbams paskiriama i N.S.W. ir 
Viktorijos valstijas, i Sydneju, 
C.anberra'''bei kitus miestus ar ju 
apylinkes. Skiriama ir i Adelaides, 
Melbourne, Brisbanes rajonus. Daug 
skiriama i geležinkeliu, vandentie
kio, statybų bei mišku darbus. Ne
maža paskirstyta po įvairius mie
stus darbui kariniuose sandeliuose. 
Čia gyvenimo sąlygos geros, tačiau 
mažoki uždarbiai. Moterys su vai
kais tuojau siunčiamos i šeimų sto
vyklas.—J. Kalakonis.
SUGRĮŽO i ministerio postą.

Didžiulėje Naujosios Gvinėjos 
statybiniu medžiagų byloje Kara
liškasis įgaliotinis teisėjas Ligert- 
wood’as reabilitavo teritorijų mi
nister! E. J. Ward’s, kuris buvo 
įmaišytas ton bylon ir del to laiki
nai pasitraukęs iš savo ministeri
jos posto. Aukščiausiam teisingumo 
organui paskelbus Ward’o nekaltu
mą, ministeris pirmininkas Mr. Chif- 
ley pakvietė pastara ji vel/užimti teri
torijų ir transporto ministerio pos
tą. Be kita ko, ministeris Ward’as 
neseniai garsėjo australu spaudoje 
del savo nedraugiškumo išvietintu 
asmenų atžvilgiu.

INDOKINIJON NUVIETINTAS 
TAUTIETIS

Bathursto stovykloje dirbąs p. J. 
Leskauskas gavo laiška iš nepažį
stamo jam lietuvio, likimo nublok
što Indokinijon i legionierių eiles. 
Lietuvis-Iegionierius laiške nusi
skundžia nuobodžiu ir pavojingu 
gyvenimu. Su juo kartu esą dar 
keli lietuviai, kurie visi labai norėtu 
susirašinėti su Australijoje gyve
nančiais lietuviais-lietuvaitemis. No
rėtu ir lietuvišku laikraščiu bei 
knygų pasiskaityti. — Butu labai 
puiku, jei laišku bei lietuvišku 
spausdintu žodžiu praskaidrintume 
pilka ir pavoju kupina savo tautie
čiu gyvenimą. Rašytina šiuo adre
su:
Leg. Pocevičius Jonas, S.P. 70788., 

B.P.M. 405 B., S.A.R., 
T.E.O., 

INDOGHINE.
STAIGIAI ATSIRADO BEDARBIU

Ryšium su griežtu elektros jėgos 
suvaržymu ir akm. anglies nedate- 
klium, per. savaite N.S.W. darbo ir 
socialinio draudimo ištaigas užplūdo 
virš 130.000 australu bedarbiu po 
to, kai daugis fabriku bei imoniu 
del minimu suvaržymu turėjo su
stabdyti savo gamyba.

Kai kurie skaitytojai laiko netik
sliu dalyku, kad “Musu Pastogėje” 
vienas puslapis spausdinamas anglu 
kalba. Priekaištai yra be pagrindo. 
Čia nėra “Musu Pastoges” redakto
riaus sumanymas. Jau anksčiau 
buvo pranešta, kad tai reikalaujama 
Australijos spaudos įstatymu, tad 
visiems suprantama, kad šiuo reika
lu nėra kas toliau aiškinti. Žinoma, 
yra nemalonu, kad del anglu kalbos 
turinio, “M. Pastoge’’ yra priversta 
siaurinti lietuviu kalbos turini, ta
čiau galima rasti ir. šioje bedoje 
geru pusiu, Anglu kalbos puslapyje 
spausdinamus straipsnius galime 
panaudoti kaip informacija austra
lams apie Lietuva, lietuviu kalba ir 
jos kultūra. Čia pateiksiu viena 
pavyzdi iš Jallourn North. Nors 
čia lietuviu esam gerokas būrys ir 
dirbam čia daugiau kaip metus, ta
čiau dar daug australu darbininku 
ir net tarnautoju nežino, kas yra tie 
baltai. Australai daugiausiai yra 
iprate visus Europos išeivius vadin
ti baltais, net neišskirdami slavu 
tautu. Karta susitikau Yallourno 
miestelyje viena australu, kuris dir
ba Transport Workshop raštinėje. 
Iš matymo jis mane pažinojo, nes 
dirbu tos pačios Įstaigos dirbtuvėje. 
Jis man pareiškė, noris pažinti tik
ra balta, nes jam nebuvo aišku, kaip 
tai yra, kad čia visus ateivius va
dina baltais. Ypačiai jis buvo suin
teresuotas lietuviais, tačiau nesi-

GYVYBES DRAUDIMO PRASME
Per ištisa paskutini šimtmeti 

gyvybes draudimas socialiniame ir 
ekonominiame Australijos gyvenime 
vaidina labai svarbu ir populiaru 
vaidmeni. Tasai draudimas yra įgi
jęs australu bendruomeneje aukš
čiausio laipsnio pasitikėjimo ir šiuo 
metu Australijos gyventojai laiko 
gyvybes draudimo polisuose 1250 
milijonu svaru. Toksai šio drau
dimo rūšies pasisekimas yra patei
sinamas tuo faktu, kad Australija 
del ypatingos savo padėties kur 
kas laimingiau, už kitus kraštus 
išgyveno paskutiniojo šimtmečio 
karus ir įvairias ekonomines nege
roves. Ir paskutinio karo metu šio 
krašto gyvybes draudimas, nepai
sant įvairiu suvaržymu kitose srity
se, buvo mažiausiai paliestas.

Gyvybes draudimas yra abipu- 
sines pagalbos forma. Visi moka vie- 
nan bendran fondan, iš kurio nuken
tėjusiam padedama. Kone visi gy
vybes draudimo ištaigu pelnai re

TAUPYKIT PINIGUS APDRAUSDAMI GYVYBE.

£1000 plius priedas mokama po 20 metu ar vėliau, jei pa
geidaujama, ir kiekvienu ankstyvesnes mirties atveju.

Šie ekstra priedai mokami be atskiru imokejimu bei išlai
du :

£2000 mirties atveju lėktuvo katastrofoje, normaliai besi- 
naudojant oriniu susisiekimu.

£1500 mirties atveju kuriame nors nelamingame atsitikime,
£500 plius priedas totalinio sužalojimo atveju; šiuo atveju 

toliau ncbereikalaujaina premijų mokėjimo, gi kiti £500 išmo
kami mirties atveju ar praėjus sutartam 20 metu laikui.

Visas išsamias informacijas suteiks musu Draudimo įstaigos 
ekspertas arba gyvybes draudimo vedėjas; kalbos sunkumu pa
lengvinimui del paaiškinimu bei informacijų galima kreiptis 
per jusu redaktorių Mr. J. Žukauską (22 Randwick St., Rand
wick, Sydney).
THE COMMONWEALTH GENERAL ASSURANCE CORPORA

TION LIMITED
46 Carrington Street (prie Wynyard aikštes), Sydney.

Tel. BX3006—3 lin.
SKYRIAI AUSTI! ALI JOTE:

352-6 Collins Street,
Melbourne.

Permanent Bank Chambers, 
115 Queen Street, 

Brisbane.
Cavendish Chambers, 
31 Grenfell Street, 

Adelaide.
Atliekami visu rušiu draudimai; 

juros ir k.

orientavo, kas jie yra ir mane, tad 
lietuviu kalba yra gimininga vokie
čiu ar slavu kalboms. !Aš jam 
paaiškinau, kad lietuviu tauta turi 
atskira kalba ir neturi nieko bendro 
su vokiečiu ar slavu kalbomis. Tai 
ji nustebino. Po to jam atnešiau 
keletą numeriu “Musu Pastoges”, 
kur buvo atspausdinti keli straip
sniai anglu kalba apie Lietuva ir 
jos kalba. Perskaitęs liečiančius 
Lietuva ir lietuviu kalba straipsnius, 
australas buvo labai patenkintas, 
nes jis sužinojo, kas yra lietuviai ir 
kokia kalba jie kalba. Girdėjau, 
kaip ji'š vėliau aiškino australams, 
kas yra lietuviai. Po to buvau pra
šytas dar keliu australu, kad aš 
jiems atneščiau “Musu Pastoge”, 
nes jie buvo užinteresuoti apie lietu
vius, ju kilme ir kultūra. Žinoma, 
nepagailėjau ir šiems atnešti. Tuoj 
po to pastebėjau dirbtuvėje geresni 
australu palankuma dirbančiųjų lie
tuviu atžvilgiu. Pasirodo, kad ge
riausiai australus informoti apie 

■ Lietuva ir jos kultūra spausdintu 
žodžiu. Gyvu žodžiu aiškinant, jie 
negali tinkamai suprasti, o ypačiai 
kai aiškina gerai nemokąs anglu 
kalbos.
Informuokime australus apie Lietu

va jos vargus ir visur pabrežkime, 
kad esame lietuviai ir kalbame sava 
lietuviu kalba, kuri yra seniausia 
Europos tautu tarpe.

K. Prašmutas.

zultate yra gražinami premijų budu 
polisu savininkams.

Gyvybe apdrausdamas, žmogus 
apsirūpina savo senatve ar ta laika, 
kada jis išeiua iš nuolatinio darbo 
pensijon. Be to jis nepaprastai 
daug padeda savo šeimai ir artimie
siems mirties atveju. Mirus šeimos 
galvai, atsiranda labai daug įvairiu 
kiužiu, sunkumu, tuo tarpu reali
zuotas mirusiojo polisas labai daug, 
prisideda prie visos eiles ekonomi
niu problemų išsprendimo ir dažnai, 
ekonomini šeimos gerbūvi išgelbsti 
iš totalines katastrofos.

Gyvybes draudimas yra vienas- 
sėkmingiausiu pinigu investavimo 
budu, kuris atkliekamas daliniais, 
imokejimais. Pasibaigus poliso ter
minui, poliso savininkas gauna visa, 
pbliso suma su žymiu priedu. Gi 
mirties atveju, kada ji beįvyktu, 
artimieji gauna ta pati kapitala, o 
tolimesni imokejimai automatiš
kai pasinaikina.

Union Bank Chambers, 
Bolton Street, 

Newcastle.

ugnies, nelaimingu atsitikimu.
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