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VIRŠUM VAŠINGTONO SKLAIDOSI RŪKAS
PREZIDENTAS TRUMANAS ATVIRAI IŠKELIA REIKALĄ APSI
SAUGOTI NUO SOVIETU RUSIJOS PUOLIMO. — KONKRETUS 
ŽINGSNIAI APGINKLUOTI VAKARU EUROPA. — JAV UŽSIENIU 
REIK. MINISTERIS PRIPAŽĮSTA, KAD NAUJO KARO GALIMYBES 
NEGALI BŪTI PANEIGIAMOS.—JAV RUOŠIASI PAKEISTI SAVO 

POLITIKA KINIJOS ATŽVILGIU.
VAŠINGTONAS. A.A.P.—Prezi

dentas Trumanas pateiki- liepos 25 
d. Kongresui įstatymo projektą, 
kuris Įgalint u suteikti Europos ap
saugai nuo Sovietu pavojaus 1450 
milijonu doleriu pagalba. įstatymo 
reikalingumas atvirai ir viešai pare
miamas šiais motyvais: (a) panai
kinti agresijos baime ir b) nugalėti 
baimes ir pavojaus atmosfera, kuria 
apgalvotai kuria' Sovietu Rusija. 
Pagal ši projektą Graikijai ir Tur
kijai norima suteikti 300 milijonu 
doleriu, gi 940 mil. doleriu — An
glijos, Prancūzijos, Belgijos, Olan
dijos ir Liuksemburgo apginklavi
mui. Be to, šis įstatymas numato 
teikti pagalba ir Persijai, Korėjai 
bei Filipinams. Projekte numato
mos dideles teises JAV prezidentui, 
tačiai atomines energijos įstaty
mas nepaliečiamas ir disponavimas

RAGINA APLEISTI KANTONĄ
DAR VIENA GYVENIMO TIKROVĖS PAMOKA ANGLOSAKSAMS. 
—KINU KOMUNISTAI VERŽIASI TOLIAU I P. KINIJA.

KONG KONGAS. A.A.P.—REU- 
TERIŠ,—JAV ir Britu generaliniai 
konsulai paragino savo toutiečius 
apleisti, kol dar įmanoma, Pietų 
Kinija. Šis raginimas tačiau nelie
čia Hong Kongo gyventoju. Britu 
gen. konsulas dar pastebėjo, kad 
ligšioline gyvenimo praktika parode, 
kad svetimu valstybių konsulai ko
munistu okupuotoje Kinijos dalyje

ATGYJA IMPERIALISTINE VOKIETIJA
DEMOKRATINIU GLOSTYMU IŠPAIKINTI VOKIEČIAI ILGISI RU
DOSIOS SPALVOS. — VOKIEČIAI AROGANTIŠKAI ATMETA SĄ

JUNGININKU ABIPUSINES MEILES JAUSMUS.
LONDONAS. T.S.M.H. — Sąjun

gininku okupaciniai organai susirū
pino nedraugingu vokiečiu tonu, 
kuris pasireiškė rinkimines' Va
karu Vokietijos kompanijos metu. 
Vokietijos Socialdemokratu parti
jos vadas dr. K. Schumacher’is pa
reiškė : ' 'Arogantiškas vakariniu 
sąjungininku’ Vokietijos saugojimas 
turi būti baigtas.” Vokietijos Na
cionalines partijos atstovas majoras

EKSKOMUNIKUOJAMI TIK KO
MUNIZMO IŠPAŽINTOJAI, BET 

NE JO VYKDYTOJAI.
LONDONAS. A.A.P. — Vatikano 

organas “Oservatore Romano” savo 
liepos 27 d. numerio įžanginiame 
straipsnyje aiškina neseniai Šv. 
Tėvo paskelbta ekskomunikos de
kretą komunizmo išpažintojams. 
Atsakydamas i klausima, kas pagal 
to dekretą ekskounikuojamas, Va
tikano organas praneša: “Katali
kai, kurie remia komunizmą savo 
balsais, pinigais komunistinei spau
dai arba palaiko komunizmą sociali
niuose bei politiniuose klausimuose, 
tačiau visa tai atlieka, neprisilaiky
dami materialistinio ir antikrik- 
šeioniško komunzmo mokslo, nėra 
ekskomunikuojami. ” 

atominėmis bombomis prezidentui 
nesuteikiamas.

VAŠINGTONAS. A.A.P.—JAV 
užs. reik ministeris I). Aeheson’as 
perspėjo liepos 28 d. Kongresą, kad 
Vakaru Europos valstybes negali 
saves apsaugoti prieš ginkluota 
užpuolimą-. Skatindamas Kongresą 
priimti 1450 mil. doleriu Europos 
ginklavimo reikalams. Aeheson’as 
primine, kad tiesiogiu kariniu veik
smu prieš Vakaru Europa galimy
bes šiuo metu negali būti nunei
giamos. Didžiules darbartines So
vietu Rusijos laikomas karines 
pajėgas jis aptarė, kaip • neabejo
tina pasaulio taikos pavoju.

NEW YORKAS. A.A.P.—JAV 
užsieniu reikalu ministeris pranešė 
Vašingtone, kad JAV vyriausybe 
peržiuręs savo politika Tol. Rytu 
atžvilgiu.

I neturėjo galimybių pilnai apginti 
savo piliečiu interesus.

! KONG KONGAS. A.A.P.—REU- 
TERIS. Nacionalistines Kinijos 
vyriausybe ruošiasi evakuoti Kan
toną. Apie tai pranešama iš Ilong 
Kongo. Kinijos komunistai toliau 
tęsia savo veržimąsi i Pietų Kini
ja. Jie užėmė Chuchova ir apsupo 
Changsa, 350 myliu i šiaure nuo 
Kantono.

K. Jost'as vienoje vietoje sušuko: 
“Vokietijos kareivio vardas yra 
nublokštas i purvą.” Dešiniųjų parti
jos atstovas H. Hillebrecht’as per 
vis aiškiau prabilo šiais žodžiais: 
“Nacionalsocializmo programa ne
buvo taip jau bloga.” Prancūzu 
zonos karinis gubernatorius gene
rolas Koenig’as pareiškė: “Naciniu 
idėjų gyvavimas Vokietijoje yra 
kliūtis Europos vienybei ir taikai.”

GRIEŽTAS SOVIETU REIKA
LAVIMAS.

LONDONAS. D.T.S. — Sovietu 
Rusijos vyriausybe iteikc Jugosla
vijai griežta nota — reikalavima 
tuoj pat paleisti 31 suimta Sovietu 
pilietį. Notoje Jugoslavijos vyriau
sybei metamas ispejautis kaltinimas 
del ilgo suimtųjų laikymo arešte be 
teismo ir del žiauraus eglesio su 
jais. United Press Londone teigia, 
kad šis kaltinimas gali būti įžanga 
aštresnes .Sovietu akcijos Jugosla
vijos atžvilgiu.

SENATORIŲ MUŠTYNES.
ROMA. T.D.M. — Komunistams 

įžeidus vidaus reikalu minister! 
Scelba, 200 senatorių isivele i muš
tynes, kurios truko 20 minučių, šeši 
senatoriai buvo sužeisti.

SIELOJASI SOVIETU APSAUGA 
NUO ATOMINES BOMBOS.

NEW YORKAS. A.A.P. — Kal
bėdamas Golgate universitete.užsie
nio politikos klausimais, R. kata
liku kunigas E. Conway ragino 
visas religijas priešintis atomines 
bombos panaudojimui prieš Rusija. 
Kunigas Conway yra R. kataliku 
leidinio “America” redakcijos- narys. 
Jis paklausė: “Prie ko priėjo Ame
rikos visuomene, jei ji nieko nesako 
prieš politika, kuri turi reikšti be- 
tksli, beatodairini eiviliiiu gyven
toju bombardavimai” Kunigas Con
way pareiškė, kad R. kataliku, žydu 
ir protestantu bendruomenes pri
valo sakyti, kad tokia politika yra 
“tiesiog kriminalas.”

NUOSTABUS BRITU KARO LAIVO ZYGIS
BRITU-KARO LAIVAS AMETHYST’AS PASPRUKO IŠ KOMUNIS
TU NAGU. — DIDVYRIŠKU ŽYGIU DŽIŪGAUJA VISA BRITU 

IMPERIJA.
HONG KONGAS. A.A.P. 

REUTERIS. — Sargybinis Britu 
karo laivas Aniethyst’ąs atliko nuo
stabu žygi, kai pereito šeštadienio 
nakti pabėgo iš komunistu valdomos 
Kinijos. Kinu komunistai apšaudė 
ji š.m. balandžio 20 d. ir ligi šiol 
laike ji Jangtse up’eje, neleisdami 
pajudėti iš vietos. Per apšaudyma 
tada žuvo 19 Amethyst’o igulos 
kariu. Tamsia pereito šeštadienio 
nakti, vos pradėjęs pabėgimo žygi, 
Aniethyst’ąs tuoj buvo komunistu 
pastebėtas ir stipriai apšaudytas 
pakrančių artilerijos ugnimi. Ame
thyst’as atsake tuo pačiu ir tose

PASLAPTINGA MIRTIS.
LONDONAS. A.A.P. —Belgijos 

kurorto Ostend viešbutyje, Jauko 
pusėje ties langu, rastas negyvas 
Britu majoras J. Humphreys, pa
garsėjęs karinis šnipas, kuris pas
kutiniojo karo metu buvo 34 kar
tus nusileidęs parašiutu. okujpuo- 
ton Europon. Jis ka tik buvo grižas 
iš Sovietu Rusijos, kur buvo nuvy
kęs su “reikalais.” Prieš savo mirti 
jis buvo prasitaręs draugams: “Aš 
žinau, kad esu sekamas. ’’Policija 
mano, kad Humphreys, žuvo pa
naudojęs vietoj durti langa, tačiau 
jo tėvas, septynių Birminghamo 
kompanijų direktorius, išskrido -i 
Belgija pareikšdamas: “Aš esu įsi
tikinės, kad mano suims yra kvailo 
žaidimo auka.”

SENATVĖS APTEMDYTA 
IŠMINTIS.

LONDONAS. A.A.P. — Žymusis 
pasaulio dramaturgas G. B. Shaw 
liepos 26 d. susilaukė 93 metu am
žiaus. Neseniai jis paraše laišką iš
varytam iš Britu Darbo partijos 
Zilliaucus’ui. Šiame laiške senelis 
G. B. Shaw teigia, kad “Stalinas 
yra pasaulio taikos ramstis.” Savo 
laiške žymusis pasaulio rašytojas 
labai aštriai puola Britu Darbo par
tijos vyriausybe del pastarosios po
litikos Sovietu Rusijos atžvilgiu. 
Kaip ir anksčiau, ši karta. G. B. 
Shaw vėl pareiškė savo susižavėjimą 
Sovietu Rusija.

MASINE ATOM. BOMBŲ GAMYBA
VAŠINGTONAS. A.A.P. — JAV 

Atomine Komisija savo pusmečio 
pranešime Kongresui teigia, kad 
atominiu bombų gamyba J. A. Val

SOVIETAI BANDĖ ATOMINE 
BOMBA?

VAŠINGTONAS. D.T. — Kaip 
praneša Paryžiaus žurnalas “Sa- 
medi-Soir,” Sovietu Rusija sprog
dino liepos 10 d. pirmąją savo ato
mine bomba. Bomba buvusi sprog
dinama i rytus nuo Penzos, tarp 
Dono ir Volgos upiu.

VAŠINGTONAS. A.A.P. — Pra
nešdamas apie JAV, Anglijos ir 
Kanados netrukus prasidesinčius 
pasitarimus atomines energijos 
klausimais, prezidentas Trumanas 
pareiškė, nieko nežinąs apie tai, kad 
Sovietai neseniai bandė atomines 
bombos sprogdinimą Sibire.

toliau savo žygi-i laisve. Kapitono 
ir igulos nariu ryžtumo ii” drąsos 
dėka, Britu karo laivas vis dėlto 
prasiveržė ir, atlikęs 140 myliu per 
7 valandas, pasiekė Jangtse upes 
žiotis ir laisvus vandenis. Atlikęs 
ši nuostabiai drąsu ir’sunku žygi, 
laivo kapitonas' pasiuntė Britu Ad
miralitetui tokio turinio tele
grama : “Vėl prisijungeni prie lai
vyno. Be nuostoliu ir auku. Dieve, 
saugok karalių.” Didvyrišku Ame
thyst’o žygiu džiūgauja visa Britu 
Imperija. Laivo kapitoną T. S. 
Kearns’a ir igula pasveikino tūk
stančiu sveikinimu tarpe ir Britu 
Imperijos karalius.

BAIGIASI MARŠALO PETAIN’O 
DIENOS.

PARYŽIUS. A.A.P. — Buvęs 
Prancūzijos prezidentas maršalas 
Petain'as, šiuo metu kalinamas ligi 
gyvos galvos lie d’Yeu salos kalė
jime, nustojo1 'atminties, nebegali 
skaityti, vos begali paeiti ir nieko 
nebepažįsta. Manoma kad mirties 
atveju jis bus palaidotas toje pa
čioje saloje.

BAIGIAMA ORINE BERLYNO 
TARNYBA.

LONDONAS. A.A.P. — Per sa
vaite JAV ir Anglijos valdžios 
įstaigos Berlyne pranešė, kad orinis 
Berlyno aprūpinimas palaipsniui 
bus baigiamas. Berlyną aprūpino 
lėktuvai liks Vokietijoje ir bus 
pasiruošė, reikalui esant, vėl toliau 
tęsti aprūpinimo tarnyba. Šiuo me
tu susisiekimas su Berlynu yra at
viras normaliu keliu.

LIAUDIES BAŽNYČIA 
LENKIJOJE.

ROMA. A.A.P. — Iš Vatikano 
pranešama, kad Koininformas nu
tarė pradėti Lenkijoje visokeriopa 
kova su Kataliku Bažnyčia. Šiai 
kovai organizuojama pagal Komin- 
formo nurodymus “Liaudies Bažny
čia,” kuria deklaruos Lenkijos kuni
gai. Ši kominformine bažnyčia pa
laikys dabartine Lenkijos komu
nistu vyriausybe.

stybėse vyksta industrines gamybos 
principu. Taip pat yra gaminami 
nauji, jau išbandyti, didelio veiks- 
niihgumo ginklai.

1
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Naciai sužalojo, o laisvais pasaulsis pastūmėjo ji pražutin
“Musu Pastoges” redaktoriui pri

siųsti du laiškai visiškai aiškiai 
nušviečia didžiąją velionies Stasio 
Bartušio tragedija. Musu tautietis 
Juozas Šeštakauskas, turejes pro
gos velioni gerai pažinti, apibudina 
jo asmeni ir kartu prisiunčia paties 
velionies rašyta jam laiška. Velionis 
buvo baigės Aukšt. Technikos Moky
klos Ėjos Skyrių ir, prieš apleis
damas Lietuva, buvo Viduklės sto
ties viršininku. Vokietijoje buvo 
paimtas prievartos darbams, kuriuos 
atliekant jam buvo peršauta koja. 
Atvykęs i Australija, del šio sužei
dimo ir užkliuvo Bonegillos Parei
namoje stovykloje.

Kaip iš tu laišku matome, velionis 
Stasys Bartušis buvo tvarkingas, 
išsilavinę’s ir geru budo savybių lie
tuvis. Australu laikraščiu bei iš
taigu sugestijos apie tai, kad velio
nis buvo psichiškai nesveikas, netu
ri jokio pagrindo, nes autentiškas 
velionies laiškas irodo neabejotinai 
sveika jo psichine būsena.

Deportuojamas, kaip matosi iš 
visko,. jis buvo vien del to, kad

NEPAKELIUI SU PREKIAUJANČIAIS LABDARIAIS
PROTESTUODAMAS PRIEŠ ŽAL O JAMA IDEALIZMA, ATSISTATY
DINO VYR. IRO DIREKTORIUS W. H. TUCK’AS.

Birželio 20 d. IRO centre "VV. II. 
Tucko atsistatydinimas prilygo bom
bos sprogimui. Jau rytojaus diena 
iš visu kraštu pradėjo plaukti tele
gramos, laiškai. Buvo reiškiamas 
apgailestavimas del jo atsistatydi
nimo. Buvo prašomas ta atsistaty
dinimą atšaukti.

Iš atsistatydinimo motyvu pasa
kojama ivairiu. Bet pagrindinis — 
tarp Tuek’o ir Waren’o kilę nesu
sipratimu del IRO veiklos. Tueka’s 
norėjo būtinai, jei ne metams, tai 
bent pusei metu IRO veikla pratęsti, 
nes, jo manymu, jokiu budu nebus 
galima žmoniškai išspręsti ligoniu, 
invalidu seniu ir eiles kitu DP 
klausiniu. O JAV atstovas War
ren’as palaiko nusistatymą, kad 
“taupymo sumetimais reikia ta IRO 
aparata kuo gročiau likviduoti,” ir 
pasiūlė IRO veikla užbaigti net š.m. 
rugpiučio men. 1 d. Skubesniam 
IRO likvidavimui pritarė ir Britu 
atstovas Edmonds’as.

SPORTU GARSINAME LIETUVOS VARDA
Lietuviai sportininkai Australijoje.

Giliai jausdami igimtaji tautini 
priklausomumą lietuviškajam ka
mienui, būnam maloniai nuteikiami, 
kai ir šiame tolimame pasaulio 
krašte išgirstam iš australu bei 
ivairiu tautybių naujuju emigran
tu teigiamus atsiliepimus apie musu 
kraštą, apie musu tautiečius. Tokius 
teigiamus atsiliepimus laimėti ne 
taip jau lengva. Daugiausiai čia 
mums pasitarnauja menas ir spor
tas. Meno srityje platesniu mastu 
dar nesuskubo musu tautiečiai pa- 
irseikšti, peš didžiųjų pajėgu šioj 
Srityj neturima, o tautinio meno 
kolektyvu organizavimas vos tik 
pradėtas, nors Adelaidėje ir Mel
bourne jau padaryta gana graži 
pradžia. Apie lietuviu sportininku 
laimėjimus ir ju lygi jau ne karta 
australu laikraščiai yra gražiai at
siliepė, o australu sporto visuomenes 
tarpe lietuvis jau yra žinomas, kaip 
geras ir garbingas sporto šakų re
prezentantas. Neperseniausiai Syd
nejaus laikraščiai plačiai išgarsino 
lietuvi Langevičiu, kuris savo su
gebėjimais futbolo žaidime stebino 
Sydnejaus “soccer” mėgėjus. Nema
žesni ispudi suteikė Melbourne 
“soeker” mėgėjams lietuvis fut
bolininkas Baškys, kuris jau Vo
kietijoje buvo pasireiškęs, kaip 
dėmesio vertas dešinysis puolikas. 
Savo greičiu, kojų technika ir 
gražiu kūno bei sviedinio valdymu 
Baškys užimponuoja visus žiūrovus, 
o priešo komandai padaro nemaža 
bėdos. Šiuo metu Baškys žaidžia 
Melbourne emigrantu futbolo ko
mandoje, kur be jo dar du lietu
viai, Darginavičius ir Dimitrijevas, 
laikomi vienais geresniųjų. Ši ko
manda gražiais laimėjimais, tre
čioje divizijoje, ikopė i trečiąją len
teles vieta ir pretenduoja artejan- 

turejo sužeista koja. Tai neapsa
komai skaudus faktas. — Naciu te
roras sužalojo jam koja, o šio kraš
to šeimininkai nesurado jam ga
limybes rasti atitinkamo darbo. 
Visi puikiai žinome, kad sužeistas 
i koja invalidas gali atlikti tūkstan
čius ivairiu naudingu darbu. Juk 
prieš atvykdamas i Australija, ve
lionis, kaip ir mes visi ateiviai, buvo 
peržiūrinėjamas keliolikos medi- 
ciniu komisijų. Jos ji praleido, rado 
tinkamu kurdinimuisi Australijoje. 
Deportacijos priežastys ir veiksmai 
šiuo atveju yra tikrai nuostabus. 
Vargu, ar Australijoje veikia tokie 
įstatymai, kurie įgalintu panašia 
deportacija.

Velionis Stasys Bartušis buvo 
nelemto likimo auka. Priešingai šim
tams ir tūkstančiams savo tautiečiu, 
jis pateko i aplinkybes, kuriose šir
dies ir rnpestiugumo nebūta. Jo li
kimo sprendėjai, greičiausiai, ne
pagalvojo, ka daro. Prieš neteisius 
savo likimo sprendėjus jam ir be
liko tik ta paskutine išeitis ■— pro
testas savo paties krauju.

Jau ir anksčiau Tuck’as turėjo 
susikirtimu su savo padėjėjais. O 
tie padėjėjai buvo: Prancūzijai at
stovavęs nepraneuzas Jacobsęn’as, 
Amerikai — neamerikietis Cohen’as, 
Anglijai — anglas Rneker’is. Su 
jais nesutardavęs Tuck’as, nes jis 
i DP problema žiurėjo idealisto aki
mis ir i IRO buvo atėjės ne del 
dideles algos. Ja atiduodaves Rau
donajam Kryžiui. Idealizmo jis no
rėjo ir iš savo bendradarbiu bei iš 
vyriausybių. Savo atsistatydinimo 
rašte jis atvirai ir karčiai pareiškė: 
“ . . . nebuvo laiko, nebuvo pinigu 
teisingai DP klausimui išspręst, o 
dar mažiau krikščioniškos meiles . . 
Per daug rūpėjo tautiniai, finan
siniai interesai.” Jis turėjo galvoje, 
kad atskiros valstybes nenorėjo 
daugiau tremtiniu įsileisti, nedave 
pinigu, nesudare specialistams, in
teligentijai sąlygų emigracijai. 
Tuck’as neleisdavo DP traktuoti 
kaip preke.

čiose Viktorijos pirmenybėse i dar 
aukštesne vieta. Didžiausia veja 
Australijoje šukele musu krepšinin
kai, kurie beveik kiekviename di
desniame mieste, yra suorganizavę 
komandas ir savo ryškiais laimėji
mais, švariu ir gražiu žaidimu irode, 
kad Lietuva yra Europos krepšinio 
pajėgumo centras.

Ypatingai tektų iškelti Mel
bourne krepšininkus, kurie išsiko
voję teise dalyvauti oficialiuose 
australu krepšinio parengimuose, 
pasiekė savo grupėje pirmaujančia 
vieta, pateko i Viktorijos pirmeny
bių dalyviu skaičių (prasidės rug
sėjo men.).

Liepos 23 d. šioji komanda žaidė 
atsiteistines rungtynes su Vikto
rijos australu rinktine, pastiprinta 
latviu rinktines žaidėju Bumbers’u. 
Rungtynes ivyko didž. Melbourne 
sporto rūmuose, kur 300 žiūrovu 
50% sudarė lietuviai, latviai ir es
tai. Neteko žiūrovams nusivilti, nes 
gražioje ir atkaklioje kovoje lietu
viai irode savo pranašuma, ka ir 
patys australai nuošircjžiai pripa
žino. Lietuviu komanda sudarė: 
Baškys, Baltrūnas, Darginavičius, 
Gasiunas, Geležinis, Juška ir Mik
lius.

Atrodo, kad su laiku Melbonrnas 
gali virsti lietuviu sportininku re
prezentacine vieta, nes minima krep
šinio komanda žadama sustiprinti 
dar kai kuriais Australijoje esan
čiais musu krepšininkais ir taip’ pat. 
rūpinamasi atitraukti i Melbouriia 
kitu šakų lietuvius sportininkus. 
Tikimasi netrukus Melbourne pa
matyti musu reprezentacini bok
sininką Severiną, kuris šiuo metu 
gyvena ir dirba Seymoure, bet jau 
turi kvietimą persikelti i Mel
bouriia. Taip pat. tikimasi turėti

Del Stasio Bartušio tragedijos 
kaltes šešėlis puola ii- ant musu 
pačiu bendruomenes. Mes neatėjome 
laiku jam i pagalba. Vadovau
jantiems musu bendruomenes or
ganams nebuvo sudarytos sąlygos 
patirti apie ši velionies reikalu
būvi. Bonegillos stovykloje, berods, 
yra nemažas lietuviu, dirbančiu 
stovyklos administracijoje, būrelis. 
Kodėl niekas iš ju nepainformavo 
ALD centro? Gyvenimo praktika 
parode, kad atitinkami australu 
valdžios organai nedaro klinčių 
ALD centrui aiškinti panašius klau
simus ir atkreipia i tai dėmesio, 
net kini kas sunkesniais atvejais.'

Velionies Stasio Bartušio kraujo 
protestas turi likti musu širdyse 
amžino įspėjimu. Visur ir visada pa
galvokime ir apie savo artimo var
gą, bukime stipriai organizuoti sa- 
vutarpyje likimėliais klausimais.

Atsilyginkime velioniui Stasiui 
Bartušiui bent po jo mirties.

J. ž-kas.

KAUNE TIK VIENA 
BAŽNYČIA

Prancūzijos laikraštis “L’Epoque” 
praneša pagal gerai informuotus 
Vatikano sluogsnius, kad Lietuvos 
episkopatas nebeveikia. Ligšioliniam 
Kauno arkivyskupi Paltarokui so
vietine valdžia nebeleidžia toliau 
vykdyti savo pareigu. Vilniaus, 
Kaišiadorių ir Telšių vyskupai de
portuoti arba suimti. Pagal specialu 
dekretą, bažnyčios, jei jos yra ar
čiau nuo viena kitos per 7 kilome
trus, uždaromos. Kaune iš anksčiau 
buvusios 21 bažnyčios bepalikta tik 
viena, kuria aptarnauja vienas ku
nigas, Vienuoliai kunigai išblaškyti.

Italu laikraštis “II Giornale 
d’Italia” praneša, kad iš Lietuvos 
ligi šiol deportuota 700.000 žmonių. 
Toki pat deportuotųjų skaičių mini 
ir šveicaru laikraštis “Aargauer Ta- 
geblatt, ” dar pridurdamas, kad So
vietu Rusijoje, Tvėrės ir Permes 
apylinkėse, dabar esama 100 stovy
klų, kuriu kiekvienoj laikoma 5.000 
-6.000 deportuotu pabaltiečiu. Dar 
praneša, kad Lietuvos pogrindinėje 
armijoje veikia 24.000 partizanu.

baltojo sporto atstovą Remeiki, 
kuris dar vis savo raketes neužleid
žia ir aikštėje parodo, kad lanko 
tenisas ir Lietuvoje buvo aukštame 
lygyje. Malonu pabrėžti, kad Mel
bourne Skyriaus ALD-jos pirminin
kas Mieldažys, matydamas gerus 
lietuviu sportininku norus ir ju 
gražius laimėjimus, mielai remia ja 
reikalus ir paskutiniame, Melbourne 
lietuviu pobūvyje padėjo surinkti 
sporto reikalams £12/10/-, Girdėti, 
kad ir Canberroje, Sydnejuje ir 
Adelaidėje yra susiorganizavusios 
lietuviu sportininku komandos ir 
gražiai reprezentuoja lietuvio spor
tininko varda, kartu iškcldamos 
bendrąjį Lietuvos reikalą.

L.B.

DU PRENUMERATORIAI SURANDA TRECIA
MUSU PASTOGEI REIKALINGAS 1000 — TĄSI S 
PRENUMERATORIUS. TIK VIENAS SVARAS LIGI 
METU PABAIGOS. KIEKVIENAS LIETUVIS AUS
TRALIJOJ YRA ATSAKINGAS UŽ MUSU PAS

TOGES GEROVE.

! DĖMESIO
Užsisakantiems maisto siuntinius per “AID OVERSEAS, 

Į INC., 4851 SO ASHLAND AVE., CHICAGO 9, ILL. U.S.A.,” 
Į Bendrove.
j Siuntinius užsakyti per B-ves atstovybe Australijoje tuo 
j tarpu negalima. Užsakymus prašome siusti betarpiai B-vei i 

JAV. Su užsakymu reikia kartu siusti MONEY ORDER (ma
žesne suma) oro paštu.

Kiekvienas Australijos gyventojas turi teise siusti i už- 
į sieni per menesi iki 4 svaru savo reikalams. Banknotu B-vei 
į prašoma, nesiusti. ;
j Visi siuntiniai yra registruoti ir randasi jau Europoje, 
j Pristatymas trunka apie 1 men. (skaitant nuo užsakymo iš

siuntimo, iš Australijos dienos). Adresatui pasikeitus siuntinys 
į persiunčiamas nauju adresu arba, užsakytojui pareikalavus, pi

nigai gražinami atgal.
Norint gauti siuntiniu saraša ir kainorašti, prašome kreip- 

j tis (pridedant pašto ženklą atsakymui) i B-ves atstovą Aus- 
j tralijoje: Mr. S. ADOMAITIS, Maffra, P.O, Vie.

AUSTRALIJOS ŽINIOS

SMŪGIS AUSTRALIJOS 
VYRIAUSYBEI.

Liepos 26 d. Slaptoji Taryba 
Londone (Privy Council) • atmeta 
Australijos vyriausybes apeliacija 
prieš Aukščiausiojo Teismo spren
dimą, panaikinusi svarbiausius Ban
ku įstatymo punktus. Australijos 
vyriausybe 1947 metais išleido Ban
ku įstatymą, pagal kuri, norėjo su
valstybinti privačius Australijos 
bankus. Šio įstatymo vykdymą buvo 
sulaikęs Australijos Aukščiausias 
Teismas. Be kita ko šis teismas 
nusprendė, kad vienas Banku įs
tatymo paragrafas pažeidžia Aus
tralijos konstitucija. Australijos 
vyriausybe apeliavo teismo spren
dimą pagal Britu Imperijos nuosta
tus aukščiausiai instancijai — 
Privy Council Londone, kur ape
liacija pralošė.

Visa opozicine Australijos spauda 
laiko ši Privy Council sprendimą 
didžiausiu smugiu Australijos Darbo 
partijos vyriausybei. Sprendimas 
sugriauna socialistines vyriausybes 
ekonomines politikos pagrindus, ypa
čiai pakenkdamas bendrai nacionali
zavimo politikai. Manoma, kad 
dabartine Australijos vyriausybe 
ieškos kitu budu, kaip ivykdyti svar- 
biausius savo ekonomines -politikos 
siekimus.

STATYS DIDŽIULE 
LIGONINE.

N.S.W. valstijos Ministeriu Kabi
netas priėmė didžiules bepročiu ligo
nines statybos plana. Ligonine bus 
statoma netoli Campbeltown’o. Ji 
kaštuos 2 mil. svaru ir gales sutal
pinti 2.000 psichiniu ligoniu.
MAŽINS DOLERINI IMPORTĄ.
Grižes iš Britu Imperijos finan

sines konferencijos Londone Aus
tralijos pokarinio atstatymo minis- 
teris T. T. Dedman’as pareiškė, kad 
Australijai teks dar labiau suma
žinti savo dolerius kaštuopanti im
portą.

KARIUOMENE — KASYKLŲ 
DARBAMS.

Angliakasiu streikui besitęsiant 
jau penkta savaite, i atviras anglių 
kasyklas atgabenti traukiniais, lėk
tuvais ir auto mašinomis Australi
jos kariuomenes daliniai, kurie rug
piučio men. 1 d. pradėjo augliu ka
simo darba. Taip’ pasielgta pagal 
valdžios nutarimą po to, kai anglia
kasiai negrižo ligi iš anksto nus
tatyto termino (VI1I.1 d.) i darba.

GRUMTYNES SYDNEJUJE.
Sydnejaus miesto centre, rugpjū

čio 2 d., pietų pertraukos metu-, 
demonstravo 1500 uostu darbinin
ku, reikalaudami paleisti iš kalė
jimo nuteistuosius uniju vadas. At
vykus 200 policininku, tarp komu
nistu vadovaujamu demonstrantu 
ir policijos ivyko grumtynes. Suim
ta 12 asmenų.
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TELLIS STORY OF UKRAINE EXPULSION

. Psi. 3

THE TOP OFFICIALS IN LITHUANIA

NEW YORK.—The story of “one 
of the most neglected of all the 
great moral issues which confront 
the civilized world”—the mass ex
pulsion of 800,000 people from the 
Ukraine to an unknown fate behind 
the Iron Curtain—is told in a n'ew 
pamphlet.

‘Death and Devastation on the 
Curzon Line,” published by the 

■Committee Against Mass Expulsion, 
is the work of Walter Dushuyck, 
of the staff of America, national 
Catholic Weekly. It tells and docu
ments the story of a post-war So
viet atrocity which the author calls 
the equal of any perpetrated by the 
Nazis. Mr. Dushnyk has written 
articles on refugee problems for 
NCWC News Service.

“This is a somber story of the 
fate that befell some million IJkra- 
nians living west of the Curzon 
Line, or the post-war Polish-Soviet 
boundary,” says a committee state
ment accompanying the pamphlet, 
“When the Ukranians of post-war 
Poland refused to heed the Soviet 
call to go to the Soviet Ukraine, the 
Warsaw puppets of Stalin unleash
ed on them a terror, of unprece
dented brutality.

Entire villages were fired upon

FOR A HAPPY FUTURE
Says MR. O. D. A. OBERG,

Past President of Australian Council of 
Employers’ Federation, and member of 
Commonwealth Immigration Advisory 
Council.

As one who has had the opportunity 
of witnessing conditions in many other 
parts of the world, I welcome those now 

■ coming to Australia and who see in our 
country a refuge from the fears and 
troubles which beset them in the Old 
World. ■'

We are premodinantly English in 
background but our national outlook 
—our previous insular tendency—is 
changing. I believe that such change 
will, in the future, be even more rapid 
and definite.

Distance in terms of time has, under 
modern conditions of air transport, 
been almost annihilated. Fast history 
has proved that no country can escape 
the impact of world events. These im
pacts must in future be more rapidly 
and inevitably felt.

ORDERS TO GO WEST.
Early December, 1947 .A district 

in Lithuanian under the jurisdiction 
of the Iron Wolf Command.

Night. A beautiful clear moon 
bathed the countryside. Two Lithu
anian Freedom Fighters were slow
ly trudging along the fields of 
Sudavia. One, Guerilla Kardas (The 
Sword), carried a light French in
fantry machine-gun on his shoulders 
while bands of reserve munitions 
swung from bis left shoulder. His 
belt was weighted down under the 
load of hand grenades, pistol and 
underground literature. The' other, 

•Guerrilla Saulius, was armed with 
an automatic PPD, a pistol, hand 
grenades and carried a heavy bag 

■of literature.
They were making their way 

■south-eastward, stopping oeeasion- 
ally to check their progress with 
the aid of a, compass and a watch. 
Warily they avoided homesteads 

.and crossroads. They dared not 

.alert watchdogs, and MVD ambush 
■forces might be hiding in the ruins 
.and in roadside ditches at. cross
roads. Frequent deviations necessi
tated constant checking by a com
pass.

Disturbed owls occasionally rose 
from the underbrush and fright
ened hares scampered across the 
road. Suddenly somewhere in the 
distance the sound of Russian auto
matic weapsiis broke the silence and 
rocket flares piereed the sky. Rifle 
shots were heard, then the answer 
of German and Russian tommy- 
guns. The two Freedom Fighters 
looked at. each other,' the unasked 
question on their lips—“which one 

■ of our units lias discovered lurking 
Ivans!’’ They stopped instinctive
ly in the shadow of a. tree and tried 
to detect the direction of the fight
ing and to identify the unit ilt

ie skirmish. With a 
to God 'for their eom-l 

volved in tl 
silent prayer

by artillery with the definite inten
tion of destroying them. In several 
localities, men, women and children 
were murdered in cold blood in 
order to terorize the population. In 
particular, what took place in the 
village of Zavadka "M oroehivska, 
Southeast Poland, on January 23, 
1946, sęems to have touched the 
narid of human cruelty.

“There, the 34th Infantry Regi
ment, Polish Army, under command 
of Colonel Pluto, a Soviet officer, 
brutally massacred the entire popu
lation because it refused to leave for 
the Soviet-occupied Ukraine.”

In his pamphlet, Mr. Dushuyck 
prints the names of 74 murder vic
tims, obtained from the under
ground, together with descriptions 
of the manner in which they died. 
Of the 74 victims, six were burned 
alive.

The pamphlet is the fourth of a 
series. Others dealt with racialism 
in Czechoslovakia, deportations from 
Eastern Germany and the expulsion 
and extermination of German
speaking minority groups in the 
Balkans and pre-war Poland, events 
affecting 20,000,000 persons.— 
Catholic Sentinel.

Those who know and love this young 
Australia believe that to-day exists an 
opportunity unparalleled in its history 
—an opportunity offering amazing ad
vantages to all Australians, but especi
ally those who come here, prepared to 
adapt themselves to our way of life, 
to understand our outlook, and to assist 
national development by honest appli
cation to work.

As with other countries, our prob
lems include increased production; so 
necessary to maintain present standards 
of living in Australia itself, and to meet 
world demands for foodstuffs and 
capital goods of every description. To 
produce these, especially the former, no 
country has greater potentialities, than 
Australia.

We must all recognise that produc
tion is dependent upon personal effort 
and application. I believe that “To
morrow’s Australians,” imbued with the ,

PIERCING THE IRON CURTAIN
The Westward Mission of an Envoy of the Lithuanian Underground. 

By SAULIUS.
radęs they moved on to an appoint
ed meeting place which they reach
ed shortly after midnight;

Kardas knocked on a window in 
a prearranged signal. 1 stood, gun 
in hand, ready for any eventuality. 
The answer was satisfactory and wc 
slipped into the house.

Our host lost no time in giving 
us a package from District Head
quarters. Among the papers was an 
order from the District. Commander 
with a copy of the decision of the 
Chief Command directing me to go 
westward on a mission of specific 
objectives. The order explained that 
the men originally selected for the 
mission were discovered in a bun
ker by the Russians and they were 
forced to blow themselves up. 
Fraught with the greatest, danger 
the Mission had to be carried out 
during the darkest nights of De
cember.

After a hurried repast served by 
the daughters of our host, we pro
ceeded further.

Simultaneously, but by other 
routes, the District Commander had 
transmitted orders to Fighter Min
daugas, Special Duty Officer of 
Tauras District, to join me on this 
mission abroad.

Three days later, we met at an 
appointed place and planned our 
trip. We selected our own volun
teer escorts to map the exact route.

PREPARATIONS.
Mid. December. A farewell was 

staged in the District Commander's 
bunker for the “D.P.s”—the envoys 
going abroad. Taurius, a member 
of the Supreme Command, was 
among the 36 Freedom Fighters 
present. Representatives of Fight
ing Latvia were also present to wish

ns Godspeed. Our toasts were for 
a united, fraternal struggle for free
dom. We received our leader’s last 
“blessing,” all necessary equipment, 
and the material being sent abroad.

Shortly after midnight the men 
dispersed to their nests. They had 
vital work to do also. After bidding 
farewell to our comrades, Mindau
gas, Šarūnas and I headed for A-----
on the former Lithuanian-German 
frontier. We had to take advantage 
of the softly falling wet snow so 
that we would leave no footprints; 
the Ivans always went out on man
hunts after a fresh snowfall, and 
woe unto him who lingered too long 
on any pretext.

We had to cover 4Č kilometers 
during the night. At one spot we 
noticed freshly made footprints in 
the snow. .Just about fifteen minutes 
earlier some 18 MGB troopers 
crossed the road and we were 
lucky to avoid an encounter with 
them. Wc could hear dogs harking 
in a nearby village to our right. 
Loud raps on windows and doors 
were heard distinctly. After listen
ing a while we proceeded further.

When we had covered about half 
he distance, Šarūnas led us to a 
farm for some food and for rest. Our 
host’s son stood guard. We had 
scarcely' settled down when we were 
warned that someone was prowling 
around in the garden. It was too 
late to escape through the door, so 
we ran into an adjoining room ; guns 
in hand, with hated breath, and 
wailed. If it were Russians we 
would try to make our escape 
through the windows noiselessly, so 
as not to implicate our host. Should 
we be observed we would defend 
ourselves with hand grenades and 
run through the orchard.

For nearly nine, years Lithuania 
has been ruled by a »puppet gov
ernment, imposed and maintained 
by the Kremlin. Posts in the pup
pet council of ministers are filled 
with Russians, imported from the 
U.S.S.R. for that purpose, as, for 
example: Skodin, Minister of In
dustry; A. Zapyshkin, Minister of 
Fishing Industry (only recently re
placed by another Bolshevik); A. 
Slivesliohov, Minister of Communal 
Economy ;D. Yefimov, Minister of 
State Security; M. Liubimtsey, 
Minister of Construction Materials; 
Ponomarev, Minister of Forest In
dustry; Teodin, Minister, of Heavy 
Industry.

In cases where a Lithuanian fig
ures as the nominal head of some 
ministry, there is always behind 
him a Russian in the capacity of 
deputy, who is the real head of that 
department. For example, the first, 
second, and third deputy prime min
isters are Pisarev, Sokolov, and Na- 
m.ayev, all Russians. Russification 
is being pushed in all directions. 
Vital statistical records as well as 
records of the meetings of the pup
pet council of ministers are taken 
down in the Russian language.

There is no Lithuanian Ministry 
of War. A Ministry of Foreign Af
fairs exists, but' this office is purely 
a nominal one. Tn general, it is es
timated that only about 30 per cent 
of the top officials in Lithuania 
are Lithuanians. Even some of those 
Lithuanians are Communists im
ported from Russia, as for example, 
General Bartasiunas, puppet Min
ister of the Interior. Only in lower 
posts outside the larger cities are 
Lithuanians more numerous, though

philosophy and expei’ience of condtiions 
in the Old World, will find here a rich 
field for personal advancement—an ad
vancement that diligent personal appli
cation will ensure.

Australians themselves have a de- 
fiinite responsibility to welcome our 
newcomers, who have so much to con
tribute—not only in terms of actual 
work, but also in their knowledge of 
the Old World and its ancient culture 
and customs. 

nowhere are they in the majority. 
In the MVD, only a few.of the minor 
agents are Lithuanians. A Russian 
named A. S. Trofimov is the secre
tary of the Lithuanian Communist 
Party’s central committee. The 
plenipotentiary for Lithuania of 
the Communist Party of the 
U.S.S.R. is a Russian named 
Shcherbakov. Lately, a campaign 
has been directed against Lithua
nians who occupy even minor posts, 
irrespective of the Communist party 
membership of some of them. Some 
well-known Lithuanian Communists 
have been purged, and others have 
been imprisoned. &

Regarding Communist Party 
members in Lithuania, we quote 
from an Soviet article:

. . . Pravda (Feb. 17, 1919) says there 
are 24,000 (Communists in Lithuania)— 
a percentage of 0.83 which might be 
considered a record of its kind, for no
where in the U.S.S.R. is the percentage 
of Communists given as so low. Sec
retary Snechkus stated (at the sixth 
congress of the Communist Party of 
Lithuania, February 16-19, 1949) that 
their number had increased five times 
since 1945 and at the same time let the 
cat out of the bag by stating that al
ready during the war a reserve of Com
munists- was accumulated in Russia to 
bo set to work in Lithuanian as soon 
as that country was * reoccupied. On 
January 1, 1945, 1,200 Communists from 
Russia had assumed responsible posts 
in Lithuania, but that had been too little 
and later .on, at the request of the 
Lithuanian Communists, the All-Union 
Party had sent reinforcements (number 
unspecified). The above 24,000 are by no 
means all Lithuanians for the Com
munist Parties of the constituent re
publics count all the Communists on 
their territory as members and thus all 
the Russian officials, soldiers and colon
ists at present in Lithuania are included 
in the aforesaid figure.—N.F.B.T.I.C.

Provided we are all prepared to work 
honestly, to live together unitedly, and, 
above all, to devote ourselves as citizens 
with a common ideal, to the develop
ment of Australia, no country in tįe 
world has a greater future.

Let us all to the task! There is so 
much to be done, and really so little 
time, that nothing can excuse any Aus
tralian citizen and any newcomer to our 
country for not doing his individual best 
—and doing it every day in every way.

A familiar knock on the window. 
These were our men, not the Ivans! 
It was Jaunutis with his three men. 
He had come across our footprints 
in the snow and followed us to this 
farm. We took them along with us. 
We were now seven.

We were armed with two “shock
ers” (MK 43/1), three automatic 
pistols (PPS), one automatic rifle 
(SSV) and one, Russian tommygun 
(PPSh). We marched in single 
file across the fields of B----- . The
fields were unplowed for six years 
and were overgrown with tall, dry 
weeds. Occasionally we walked on. 
the road to confuse possible track
ers. (To be continued.)

ESU LAIMINGAS, KAIP 
PAUKŠTIS— 

pareiškė gen. St. Raštikis.
“Dziennik Polski,” leidžiamas 

Londone, aprašo gen. Raštikio isi- 
kurima j. A. Valstybėse. Generolas 
šiuo metu gyvenas Culver City 
mieste, Kalifornijoj, kur montuojąs 
hidraulinius įprietaisus lėktuvams. 
Laikraščio korespondento paklaus
tas, kaip jis jaučiasi pakeitęs gene
rolo mundurą i darbininko švarką, 
gen. Raštikis atsakęs: “Esu laimin
gas, kaip paukštis.”
L. Ž. S-GOŠ SKYRIUS ANGLIJOJE

D. Britanijos spaudos darbuoto
jai. susirinkę Londone, D,B. Lietu
viu S-gos patalpose š.m. liepos 2-3 
d.d., isteige D. Britanijos Lietuviu 
Žurnalistu S-gos Skyrių. Pasiryžta 
informuoti pasauli apie Lietuvos da
barties vargus ir kovoti del Lietuvos 
išlaisvinimo. Suvažiavimo dalyviai 
pareiškė pageidavima, kad Lietuviu 
Žurnalistu Š-ga jungtu viso pasau
lio lietuvius žurnalistus. Susirinki
mas pasveikino lietuvius žurnalistus 
pasaulio tremtyje ir tremtinius 
— žurnalistus Sibire. Susirinkimui 
pirmininkavo kini. J. Kuzmiekis, 
sekretoriavo K. Barauskas.
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Jį T*lU 614 
i PASTOGĘ

PASIKEITĖ “MUSU PASTOGES” 
REDAKCIJOS ADRESAS.

Kartu su redaktoriaus Juozo 
Žukausko persikėlimu kiton Sydne- 
jaus gyvenamon vieton pasikeitė ir 
“Musu Pastoges” adresas. Nuo š.m. 
rugpiučio 1 d. Redakcijos adresas 
yra toks: “Musu Pastoge,“ 10 Peel 
St., Kirribilli, Sydney (Tel. XB4312).

Šiuo adresu siustina visa. “Musu 
Pastogei” norima. atspausdinti 
medžiaga: straipsniai, informacijos, 
korespondencijos, skelbmai ir pan.
N. ZELANDIJOS LIETUVIAI 

SAVVO ORGANU PASIRINKO 
‘‘MUSU PASTOGE.“

Naujosios Zelandijos lietuviu 
bendruomenei per savo Komiteto 
pirmininką agr. A .Butku pareiškus 
norą laikyti “Musu Pastoge” savo 
reikalams organu, Redakcija mielai 
sutiko šio gražaus bendradarbia
vimo palaikymui skirti artimiausi- 
ems savo kaimynams nuolatines, 
svetingos vietos..Tokiam dvieju kon
tinentu lietuviu bendruomenių ry
šiui ir bendradarbiavimui su dideliu 
pasitenkinimu pritarė ir ALD Cen
tro Valdyba.
LIETUVIS KREPŠININKAS PAK
VIESTAS I N.S.W. RINKTINE.

Š.m. rugpucio men. antroje pu
sėje, Tasmanijoje, ivyks Australijos 
valstijų krepšinio turnyras. Suda
rant N.S.W. Rinktine, i ja buvo 
pakviestas Vytautas Šutas. Dabar
tiniu metu p. Šutas kas savaite 
važinėja i Sydncju treniruotėms. 
.1*0 manymu turėtu turnyre dalyi- 
vauti dar ir be jo žymesniu lietuviu 
krepšininku. P.P.

Žymi dalis “Musu Pastoges” prenumeratorių vis dar nepri
siruošia laiku užsimokėti prenumerata. Tuo tarpu “Musu Pa
stogei”, vargstant su finansiniais sunkumais, yra nepaprastai 
svarbu laiku gauti prenumerata. Kiekvieno menesio pradžioje 
už menesio būvyje atspausdintus 4 ai' 5 “Musu Pastoges” 
numerius reikia mokėti spaustuves pateikta saskaita, tuo tarpu 
kitu sumu.'apart prenumeratos pinigu, ALD-jos Centro Valdyba 
neturi. “Musu Pastoge” egziętuoja vien tik prenumeratorių 
įnašais ir geraširdžiu donatoriu neturi.

Malonus tautiečiai, ligi šiol nesuskube atsiskaityti už pe
reita laika, maloniai prašomi greičiau šia pareiga atlikti. Visi 
visomis išgalėmis lengvinkime “Musu Pastogei“ gyvavimo 
klintis. „ .

Ta proga pasidžiaugtina žymia dalimi tautiečiu, kurie la
bai rūpestingai ir kruopščiai atlieka prenumeratos mokėjimus.

Visi visomis išgalėmis stip rinkime savo laikraščio pamatus.
ALD Centro Valdyba.

Aukštos klases vyru ir moterų drabužiu siuvykla paten
kina kiekviena Justi skoni.

Geriausios rūšies medžiagų pasirinkimas.
Elegantiškiausios galanterijos prekes.
Viskas gaunama, kai užeisi pas

Gregory Sharp Pty. Ltd., 211a ir 211b Elizabeth Street, 
Sydney, T. &G. Building'

TEL. MA 6579.
Tikslus ir užtikrintas patarnavimas. Reikalui esant pasitar

nausime Jums lietuviu ir kit. kalbomis.

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

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

166 PHILLIP STREET, SYDNEY. j

V
PIRMIEJI POKARIO LIETUVIAI 

N. ZELANDIJOJ.
Liepos menesio pradžioj laivu 

Dundalk Bay i N. Zelandija atvyko, 
pagal IRO tremtiniu įkurdinimo 
schema, šie lietuviai: Gerardas 
Balčiūnas su šeima, Marija Berai- 
tiene, Antanas Butkus su šeima, 
Stasys Duoba su š., Vladas Geru
laitis su š., Vladas Grigaliūnas su 
š., Feliksas Jarašius su š.. Petras 
Kaukas su š., Stasys Kripas su š., 
Jonas Kulikauskas su š., Albertas 
Malskaitis su š., Klemensas Palai
kis su š., Augustinas Paukštys su 
š., Antanas Pinkus su š.„ Cecilija 
Puidoką ite, Jonas Puidokas. Gene 
Rinkevičiene su dukra. Vladas 
Skridulaitis su š., Vaclovas Slikas 
su š., Kazys Stirbys su š., Kostas 
Svilainis su š., Jeronimas Žiginskas 
su š., Ričardas Adams su š., Anele 
Milauskaitc, Vytas Milauskas, Elena 
Okiene su dukra, Uršule Reiuartiene. 
Milda Babranskaite, Aleksas Bud- 
zeika su š., Mečislovas Cibulskis su 
š., Veronika Sorockaite, Adomas 
Kleinys su š., Albinas Milkevičius 
su š., Adolfas Senkus su š., Alfredas 
Šiupys su š., Bronius Stasevičius 
su š., Antanas Atkočaitis, Domas 
Banaitis, Rokas Čiurlionis, Jonas 
Gaigalas, Ona Gerdviliene su šeima, 
Bronius Grinckis, Stasys Jurkūnas, 
Jonas Mačiulaitis, Antanas Martin- 
kus, Vincas Montvyla, Petras Na
ruševičius, Petras Ramutenas, 
Kazys Razma, Julius Riauba, Edu
ardas Serenas, Petras Šimkus, Hen
rikas Žilinskas, Meta Kolesnikiene 
su sunum, Kazimiera Beržinskiene 
su sunum, Augustas Medziuasis su

Mes kuriamės N. Zelandijoje
I N. Zelandija, tarpe kitu 950 

tremtini uatvyko 158 lietuviai iš 
Vokietijos ir Austrijos. Latviu — 
210, lenku — 192, estu — 110 ir 
kitu tautybių p.o mažesni skaičių. 
Apie kelione laivu čia netektu minė
ti, nes visi i Australija atvykę tau
tiečiai ja patys panašiai išgyveno. 
Gal tik tiek pažymėtina, kad mus 
gabenęs “ Dundalk Bay” buvo labai 
blogas :taip perkrautas, kad deniu
ose netilpdavo keleiviai; blogas ir 
dažnai net sugedės maistas; nevi
rinta kava; menka medicinine prie
žiūra ir kit. Apie tai rašė ir N. Ze
landijos laikraščiai, smerkdami pa
našu tremtiniu gabenimą.

Nors N. Zelandijoj gyvename 
daugiau kaip dvi savaites, tačiau 
•ka nors konkrečiau parašyti nega
lime, — per mažai dar kraštą pažįs
tame. Labai maloniai stebina mus 
zelandiečiu rodomas nuoširdumas. 
Jie mus sutiko kaip seniai lauktas 
gimines. Vykstant i Pahiatua, pa
keliui ir stotyse mus sutiko minios, 
žmonių su gėlėmis, saldumynais, 
vaisiais bei cigaretėmis. šeštadie
niais ir sekmadieniais atvažiuoja 
mus lankyti virtines mašinų, be to, 
eile šeiniu kviečia pas save savait
galio praleisti. Žodžiu, kiekviename 
žingsnyje zelandiečiai rodo dideli 
nuoširdumą bei prielankumą. Tik 
atvykus. Pahiatuos miestelio gyven
tojai (vietos maori ir anglai) atvy
ko mums koncertuoti. Liepos ,13-ta 
diena stovykloje i vyko visu devynių 
tautybių koncertas. Programoje: 
liaudies dainos, tautiniai šokiai bei 
solistu pasirodymai. Lietuvius at
stovavo balerina G. Kantenaite, so
listas A. Vyčius, A. Jančytes vado
vaujama tautiniu šokiu grupe ir 
Šimkaus vedamas choras. Nemalonu 
save girti, tačiau lietuviai šiame 
koncerte pasirodė bene geriausiai, 
pateikdami idomia ir Įvairia pro
grama. O apie musu “Maitina” ze- 
landiečiai dar ir šiandien su malo
numu tebekalba. Po gerai nusise- 

žmona. Dalia Niparyte, Aleksandra 
Procutiene, Vaclovas Proeutas, Ge
nutis Procutas, Bronius Kuzma su 
š., Aleksandras Jančys, Marija Pa- 
lubinskiene su sunum, Olga Rauti- 
niene, Galina Kantenaite, Rudolfas 
Gopas su š., Genovaite Jankauskiene 
su dukra, Antanina Bandziunaite, 
Danute Bandziuniate, Antanina 
Orentaite, Andrius Senatorskis su 
š., Jonas .Pečiulaitis su š., Vytautas 
V veins su žmona ir Alfonsas Gad- 
liauskas. 

kusio musu koncerto netrukus ga
vome kvietimą koncertuoti,: Pahia- 
tuoj ir, jei dar neišvyksime i dar
bus, Wellington e.

Liepos 12 d. buvo šachmatu tur
nyras su Pahiatua. šachmatininkais, 
kuris baigėsi 11 — 1 musu per
gale. Liepos 16 d. atvyksta Welling
ton o šachmatininkai.

Lietuviu tautine grupe išsirinko 
sau komitetą: pirm. A. Butku, 
Vicepirm. Br. Kuzma, sekr. J. Ži- 
ginska, ižd. A. Kleini ir nari P. 
Šimkų. Norime susiorganizuoti i Lie
tuviu Sąjungą, Australijoj gyvenan
čiu lietuviu pavyzdžiu.

Stovykloje lankome anglu kal
bos ir orientacijos kursus, atlie
kame įvairius registracijos formalu
mus, bei pildome darbui gauti anke
tas. Emigracijos ir .darbo istąigos 
stengiasi surasti darba pagal specia
lybes. Diplomuotieji atleisti nuo 
fizinio darbo, jeigu jie gaps ji pagal 
profesijas. Ir kitiems, kas tik mo
kės kalba, bus leista dirbti pagal 
specialybes. Atrodo, kad ir dar
bovietes'bus galima keisti. Taigi, 
dvieju metu darbo sutarties kaip 
ir nejausime.

N. Zelandijos vyriausybe ruošia 
projektą nauju tremtiniu įsileidi
mui’. Trumpu laiku jis turi būti 
priimtas. Turėsime galimybes pa
sikviesti savo gimines bei pažįsta
mus ir tam reikalui reikės užpildyti 
specialias anketas. Jeigu šis pro
jektas pavyks, tikime, žymiai sus
tiprės lietuviškoji kolonija N. Ze
landijoj, u tuo pačiu ir mušiu kul
tūrinis gyvenimas.

Pirmieji įspūdžiai apie naujaja 
pastoge yra geri. Tikime, kad ir- 
ateityje neapsivilsime, bet apie 
tai kita karta.

Ant. Butkus.

LIETUVIU SPORTININKU AUS
TRALIJOJE REGISTRACIJA.
Esant reikalui patirti galimybes 

del lietuviu reprezentacijos Austra
lijoje sportinėje srityje, maloniai 
prašau visu sporto šakų sportininkus 
neatsisakyti prisiųsti sekančias 
žinias: 1. Vardas, pavarde, 2 da
bartinis adresas ,3. ka dirba, 4. 
kokias sporto šakas kultivuoja, 5. 
kokiam sporto klubui priklausė Vo
kietijoje ir kur gyveno (miestas), 6. 
(kokia letuviu sportininku veikla 
vyksta dabartinėj pranešė jo gyvena
mo j vietoj. Žinias prašu siusti šiuo 
adresu: Leonas Baltrūnas, 18 Carl
ton St,. Carlton, Melbourne, Vie,

TAUPYKIT PINIGUS 
UŽTIKR1NKIT SAVO SEIMAS

Šiuo metu būdamas 25 metu amžiaus ir apsidrausdamas 
20—čiai metu, šiam terminui suėjus, gausi £500 su dideliais nuo
šimčiais, jei imokesi per metus £25.1,4.2., kas pusmeti— 
£13.10.0., kas ketvirti—£6.18.4. ar kas menesi—£2.2.10. Bet 
kuriuo ankstyvesnes mirties atveju giminėms išmokama £500 
su žymiais priedais.

Šiuo metu būdamas 30 metu amžiaus ir apsidrausdamas 
20—čiai mėtų, šiam terminui suėjus, gausi £1000 su dideliais 
priedais, jei imokesi kasmet £51.15.0.. kas pusmeti —*£27.3.4., 
kas ketvirti—£13.18.4. ai' kas menesi—£4.6.8. Bet kuriuo ank
styvesnes mirties atveju giminėms išmokama £1000 su žymiais 
priedais.
THE COMMONWEALTH GENERAL ASSURANCE CORPORA

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

Tel. BX 3006—3 lin.i

I
 SKYRIAI AUSTRALIJOJE:

Permanent Bank Chambers, ... 352-6 Collins Street,
115 Queen Street, Melbourne.

Brisbane.
Į Cavendish Chambers, Vnion Bank Chambers,
j 31 Grenfell Street, Bolton Street,
| Adelaide. Newcastle.
j Atliekami visu rusiu draudimai; ugnies, nelaimingu atsitikimu.
1 juros ir k.
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