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ŽLUGO ATOMINES BOMBOS 
MONOPOLIS

OFICIALIAI PRANEŠAMA, KAD SOVIETŲ RUSIJA TURI ATOMI
NIŲ BOMBŲ KIEKIUS. — VISIŠKAS ATOMINĖS BOMBOS PA

SLAPTIES BANKROTAS.

LASZLO RAJK 
NUTEISTAS MIRTI

VAŠINGTONAS. A.A .P. — Rug
sėjo 23 d. JAV prezidentas Trumą- 
nas pranešė, kad paskutinėmis sa
vaitėmis Sovietu Rusijoje buvo 
Įvykdytas atominės bombos sprogi
mas. Tuo pačiu metu oficialūs 
valdžios atstovai tą pačių žinią pra
nešė Londone ir Kanadoje. Prezi
dentas Trumanas pareiškė, kad “nuo 
to laiko, kai atominę energiją reali
zavo žmogus, tolimesne šio naujo 
ginklo raida galėjo būti laukiama 
ir kituose kraštuose. Šią galimybę 
mes visumet turėjome galvoje.” 
Prezidentas Trumanas dar priminė, 
kad JAV. Anglijos ir Kanados mini
sterial pirmininkai dar 1945 m. ben
drame savo pranešime buvo įspėję 
pasaulį. kad joks paskiras kraštas 
negalės išlaikyti atominio ginklo 
mAnopblkr dėlto 1*1 p.,vd£iti- 
nius kelerius metus iš Vašingtono 
ir Londono valdiniu rūmų nuolat 
buvo skleidžiamas svaiginančios 
ramybės dvelkimas, kad laisvasis 
pasaulis gali būti ramus anglosaksų 
atominės bombos pavėsyje.. Red.).

NEW YORKAS. S.H. ir A.A.P.— 
Prezidento Trumano pranešimas 
apie Sovietų turimą atominę bombą 
taip apstulbino JAV visuomenę, 
kad reikėjo išleisti oficialių įstaigų 
atsišaukimus, kviečiančius gyvento
jus laikytis rimties. JAV kariuo
menės štabo viršininkas generolas 
Bradlėy perspėjo: “Juo šalčiau 
Amerikos gyventojai priima šią ži
nią, juo geriau. Visa tai mes numa
tom, tad neįvyks jokių pakitimų 
mūsų planuose.” Pranešimas apie 
Sovietų turimą atominę bombą bu
vo paskelbtas pasaulyje su didžiau
sia spaudos ir radijo tarnybų įtampa. 
Šiuo metu laukiama staigaus suakty
vinimo JAV karinių pasiruošimų 
ir Vakarų Europos gynybos plano. 
Manoma, kad JAV netrukus pasiųs 
į Angliją su didžiulėmis orinėmis 
pajėgomis atominių bombų. Nepai
sant. kad šiuo metu atominėse lenk
tynėse pirmauja JAV. daugis mok

slininkų mano, kad Sovietų Rusija 
greitai pasivys. Vyriausias JAV 
orinių pajėgų strategas generolas 
Kenney įspėjo, kad šiuo metu, kai 
Rusija jau turi atominę bombą. 
JAV radaras ir kovos lėktuvai turi 
būti organizuojami dieną-naktį, iš
tisas 24 valandas kasdie. Generolas 
dar pridūrė.- kad, nepaisant, jog 
Sovietai neturi tokių tolimo skridi
mo bombonešių, kurie galėti]. prilyg
ti JAV turimiems B36, tačiau jie 
turi lėktuvų, kurie gali gabenti ato
mines bombas per vandenyną.

NEW YORKAS. A.A.P.—JAV 
užs reik, ministeris Achesonas parei
škė. kad Sovietų atominės bombos 
žinia nėra joks sukrėtimas. Tai rie- 

■pakeisią* JA V sukurto plano dėl ato
minės energijos kontrolės. JAV 
vyriausybės pareigūnai pranešė. kad 
lenktyniavimas dėl atominės ener
gijos be kitų veiksnių iššauks reikalą 
glaudžiau kontroliuoti atvykstan
čius j .JAV kitų kraštų laivus ir lėk
tuvus.

NEW YORKAS. A.A.P.—UNO 
visuotinėje konferencijoje tuoj po 
to, kai pasauliui buvo paskelbta ži
nia apie Sovietų turimą atominę 
bombą, Sovietų delegatas Višinskis 
pareiškė, kad UNO konferencija 
turi uždrausti atominių ginklų nau
dojimą ir ragino kurti JAV, Angli
jos. Sovietų Rusijos. Prancūzijos ir 
Kinijos taikos paktą. Jis nieko ne
pranešė apie Sovietuose* sprogdintą 
atominę bombą.

LONDONAS. A.A.P — Londono 
“The Times” teigia, kad “galimas 
daiktas, jog Sovietai šiuo metu ma
žiau jaudinsis dėl JAV jėgos bei 
pasitikėjimo ir bus labiau pasiruošę 
imtis rizikos.” Belgų Kongo urani- 
jaus ekspertai mano, kad Sovietai 
turi tolygius uranijaus rūdos šalti
nius.

BUDAPEŠTAS. A.A.P. — Rug
sėjo 24 <1. didžiulė Vengrijos komu
nistų byla baigėsi mirties sprendimu 
bnv. Vengrijos užs. reik, ministerial 
Laszlo Rajk. Mirties sprendimas 
perskaitytas ir dviems jo bendrinin
kams; dr. Tibor Szonyi, buv. ven
grų parlamento nariui — komuni
stui, ii- žymiam vengrų komunistų 
šului Andras Szalai. Kiti du kalti
namieji nuteisti kalėjimu ligi gyvos 
galvos, vienas devyneriais metais, gi 
generolas Palffy perduotas karo 
teismui. Visi kaltinamieji buvo pri
pažinti kaltais šnipinėjimu JAV bei 
Jugoslavijon naudai, organizavimu 
-niokalbio nuversti Vengrijos vyriau
sybę ir nužudyti kai kuriuos vengrų 
įjmniuistų vadus. Vyriausias kalti
namasis Laszlo Rajk prisipažino 
Kaltu ir paskutiniame savo žodyje 
pareiškė, priimsiąs bet kuri teismo 
sprendimą. kaip teisingumo atpildą. 
Visi kaltinamųjų advokatai nutolo 
!tio gynimo kalini ir kalbėjo vien ta 
prasme, kad teisinosi ir. atsipraši-

:ėmę*K ginti •.'^lokius, ujęfcšijs, ” 
šia byla pasaulis dar kartą buvo 
nustebintas tuo nuostabiu faktu — 
vispusišku Laszlo Rajk ir kitų kal
tinamųjų kaltės prisipažinimu. Nie
kas negali suprasti šio reiškinio, ta
čiau niekas neabejoja, kad vieninte
lis nuteistųjų nusikaltimas buvo

SOVIETAI PASMERKIA 
FED. VOKIETIJA

LONDONAS. A.A.P. — Sovietų 
Rusija įteikė JAV, Anglijai ir Pran
cūzijai notas, kuriomis pareiškiamas 
protestas dėl Vakarų sudarytos Fede
ralinės Vokietijos. Notoje Vakarai 
įspėjami, kad. tokios Vokietijos su
darymas pažeidžia Potsdamo sutartį 
ir Paryžiaus Keturių Konferencijos 
nutarimus.
ATOMINIS KARAS TRUKS 10 

METŲ
VAŠINGTONAS. A.A.P.—Vienas 

žymiausių JAV atomines energijos 
mokslininkų dr. H. C. Urey sampro
tauja. kad atominis karas tarp JAV 
ir Sovietų Rusijos užtruks mažiau- 
šiai 10 me’ų ir galutinai bus išsprę- Jį 
stas okupacija. Tokią pat nuomonę - 
reiškia ir kiti du žymūs JAV atomo 
mokslininkai. Be to. jie visi dar pri
duria, kari šiuo metu JAI' nelwgali 
apsaugoti Vakarų Europos nuo už
puolimo.
VOKIEČIU SMEGENYS SOVIETŲ 

NAUDAI
FRANKFURTAS.. A.A.P.—Kaip 

rangoJrarijįin- 
kas. atominės Lomiais pašIapTielTiš- 

I narpliojimui Sovietams padėjo vokie- 
j eiti smegenys, priemonės ir uranijas. 

Be vokiečių pagalbos, girdi. Sovietai 
' nebūtų galėję taip greitai pasiekti 
atominio ginklo. Nuo 1945 m. 
Sovietuose dirbą daugiau, kaip 200

tai. kad jie bandė eiti Tito keliu. • vokiečių mokslininkų.

PASKELBTA KINIJOS LIAUDIES 
RESPUBLIKA

SOVIETAI PIRMIEJI PASISKUBINO PRIPAŽINTI

ĮTAMPA BALKANUOSE DIDĖJA
LONDONAS. A.A.P.—Maskvos

radijas paskelbė paskutinės Sovietų 
notos Jugoslavijai turinį, kur Sovie
tai pareiškia savo atsisakymą nuo 
pasirašytos 1945 m. su Jugoslavija 
draugiškumo ir savitarpinės pagal
bos bei pokarinio bendradarbiavimo 

7'sufarties.. Notoje Sovietai priduria, 
kad Jugoslavija yra praradusi savo 
nepriklausomybę ir pasidariusi už
sienio imperialistų agentūra.”

LONDONAS. A.A.P. —Spalio 1 
d., sekdamos Sovietų pavyzdžiu, nuo 
pasirašytos draugiškumo ir savitar
pinės pagalbos sutarties atsisakė ir 
kitos Balkanų valstybės: ’ Vengrija. 
Bulgarija,-. Albanija, Rumunija ir 
Lenkija. x>r. šeštadienį maršalas 
Tito pasiuntė Sovietams griežtą notą, 
apkaltindamas Sovietus dėl jų grą- 
sinimo Jugoslavijai karinių dalinių 
judėjimais kaimyninėse valstybėse.

dėl šantažavimo Jugoslavijos liau
dies ir dėl sulaužymo UNO charterio.

LONDONAS. A.A.P. — Rugsėjo 
27 d. Vengrijos vyriausybė pareika
lavo, kad visi Jugoslavijos pasiunti
nybės valdininkai, išskyrus pati pa
siuntinį, apleistų ligi tos pačios die
nos vakaro kraštą. Patikimi praneši
mai iš Belgrado teigia, kad Sovietai 
siunčia į Vengriją ir Rumuniją di
delius kiekius ginklų. Netoli Ven
gri jos-Jugosla vi jos pasienio. į Sze- 
gedą. atvyko 200 Sovietų Rusijos 
bombonešių, kad “sustiprintų Ven
grijos apsaugos sistemą.”

JAV KARO LAIVYNO MANE
VRAI.

NEW YORKAS. A.A.P.—27.9. 
JAV pradėjo didelius karo laivyno 
manevrus. kuriais norima patikrinti 
milžinišką lėktuvnešių reikšmę ato
miniame kare.

HONG KONGAS. A.A.P. REU- 
TERIS.—Peipingo radijas pranešė, 
kad rugsėjo 29 d. “Patariamoji 
Komunistinės Kinijos Liaudies Kon
ferencija” vienbalsiai priėmė komu
nistinės Kinijos dalies valstybinę 
santvarką — “Didžiąją Kinijos Liau
dies Chartą.” Ši santvarka aptaria 
Kom. Kiniją kaip “Kinijos Liau
dies Respubliką” ir nustato jos vi
daus bei užsienio politikos santykių 
pobūdį. Aukščiausį Kinijos Liau
dies Respublikos valdžios organą 
sudaro Centrinė Liaudies Vyriau
sybės Taryba, kurią sudaro 63 valdy
tojai.

HONG KONGAS. A.A.P.—Kaip 
praneša Reuteris. spalio 2 d., vy
riausiu Kinijos Liaudies Respublikos 
valdžios atstovu išrinktas Kinijos 
Komunistų Partijos vadas generolas 
Mao Tse-tung. Kinijos Respublikos

ministeriu pirmininku paskirtas 
generolas Chou En-lai. Pagal pas
kelbtą konstituciją, Kinijos Liaudies 
Respublika vykdys socialistinę su- 
valstybinįmo ekonominę programą, 
žemės reformą, užsieninės valiutos 
apyvartos draudimą, spaudos laisvę 
skelbti “teisingas žinias”, tautų 
“laisvę” ir kitas panašias “sovieti- 
zacijas”—. Į Cen tralinę Liaudies s&jS
Vyriausybės Tarybą, kurios pirmi- 
ninku yra generolas Mao Tse-tung, 
išrinkto nemaža buvusių Čiangkai- 
šėko artimu bendradarbių. . W

PETPTNGAS. A.A.P.—Spalio 3 1
d. užsienio telegramų agentūros pra- * J 
nešė, kad Sovietų Rusija pirmoji • 
pripažino Kinijos Liaudies Respu
bliką ir nutraukė su ligšioline Kini
jos vyriausybe visus ryšius. “Prav
da” ir “Tzvestija” su dideliu pasi
tenkinimu sveikina naująją Kiniją.

šildomas Šaltasis karas
TAČIAU SUSITARTA SULAIKYTI KARINES REIKŠMĖS EKSPORTĄ 

KOM. KINIJON
NEW YORKAS. A.A.P. — JAV 

Prekybos Departamentas leido ekspor
tuoti į Sovietų Rusija už 500.000 
dolerių naftos pramonės mašinų. 
Šiuo žygiu JAV ėmėsi pirmo žings
nio dėl palengvinimo šaltojo preky
bos karo su Sovietų Rusija. Pana
šios pramonės eksportas JAV buvo 
uždraustas 1948 m. kovo mėnesį. 
Kaip praneša New Yorko prekybi
niai sluogsniai, Sovietų Rusija ga
bena Amerikai 40.000 tonų manga
no ir chromo rūdos. Iš šių opera
cijų sprendžiama, kad JAV — So
vietų Rusijos prekybos santykiai yra 
atgaivinami.

“Herald Tribune” Vašingtono 
korespondentas praneša, kad per. 
savaitę Anglija ir JAV susitarė už
drausti gabenimų j Komunistinę 
Kinija karinės reikšmės medžiagų. 
Tokio pat žygio imtis paskatinama 
Prancūzija, Olandija,. Belgija ir Fili
pinai. Šio draudimo JAV siekusios 
jau prieš šešis mėnesius, tačiau 
kliudžiusi tai padaryti dėl kai kurių 
nesutarimų Anglija. Susitarta tik 
po to, kai JAV sutiko išbraukti iš 
draudžiamojo medžiagų sąrašo kai 
kurias mašinas, tiesiogiai nevartoja
mas karo reikalams.
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ATOMINE BOMBA NUVERTINUS
JAV vyriausybė ir Kongresas 

imasi sunkaus uždavinio tinkamai 
paruošti savo gyventojus naujai gy
venimo tikrovei, susidariusiai po to, 
kai priešo stovykloje pasirodė toly
gus atominis ginklas. Tų uždavinį 
besprendžiant, pirmiausiai imtųsi šių 
žingsnių:

L JAV, Anglijos ir Kanados 
atominės energijos konferencija, ga
limas daiktas, liks nuolatine Įstaiga. 
Manoma, kad Kongresas toliau ne
besipriešins nuolatiniam JAV ben
dradarbiavimui su Anglija, ir Kanada 
dėl atominės bombos gamybos.

II. Senato ir Atstovi) Rūmų jung
tinis posėdis priėmė ištisai be pakei
timų prezidento Trumano įstatymą, 

-įgalinanti teikti Atlanto Pakto kra
štams 1S14 milijonų dolerių karinę 
pagalbą.

ITT. Laikoma labai galimu daiktu, 
kad JAV oro pajėgos bus padidintos: 
vietoj 48 kovos grupių — 70 grupių.

IV. Atlanto ir Paeifiko pakran
tėse, o taip pat ir Aliaskos, ištisas 
paras pradėjo veikti radaro stočių

TRADICINIO BRITU RAMUMO NEPRAMUŠA NET
Kaip T.S.H. atstovybe Londone 

praneša, kai kurie Vakarų moksli
ninkai samprotauja galimumą, kad 
Sovietų turimoji atomine bomba net 
pralenkia JAV atominį ginklą. Da- 
leidžiama, kad Sovietai gali būti 
realizavę tą atominį ginklą, kurio 
principą Vakarai yra pastebėję prieš 
18 mėnesių, tačiau dar nesuskubę 
įgyvendinti. Esą, Vakarų turima 
atominė bomba galinti būti laikoma 
pasenusio tipo, tuo tarpu kai Sovie
tai galėję realizuoti naujo tipo, kur 
kas galingesnę atominę bombą; iš
spręsdami atomines energijos procese, 
taip vadinamą, mezonų problema. 
Manoma, kad šią problemą bus iš- 
prendęs ir praktikiniam naucįojimui 
pritaikęs Sovietų mokslininkas P. 
Kapiea, ilgus metus dirbęs specialiai 
įrengtose laboTatorijo.se yUralo kal
nyne. ”

Tačiau nepaisant bet kurių gali
mybių. Britų visuomenėje nepaste
bima jokio susijaudinimo. Čia, esą, 
raminamąsi, kad Sovietų pramonė 
negalinti konkuruoti su JAV pra
mone, o bei to pastebima, kad atomi
niai ginklai vieni patys problemos, 
dar neišspren/lžia. Rusija turinti 
pakankamai rūpesčių, kurie neleid
žia jai grįžti prie šaltojo karo ofen
zyvos. Girdi, atominė bomba. Sovie
tuose buvusi bandyta š.m. liepos 10

KARO BAROMETRAS
NUJAUSDAMOS ARTĖJANČIĄ LIKIMINĘ AUDRĄ, RAUDONO
SIOS PELĖS APLEIDŽIA LAIVO PATOGUMUS.

Kaip praneša spalio 2 d. “The 
Sunday Herald,” specialūs valdi
ninkai mano, kad

Australijos Komunistų Parti
ja likviduoja savo viešąsias nuo
savybes ir atlieka pasiruošimus 
pogrindžio veiklai. Minimi val
dininkai teigia, kad Komunistų 
partija tokių veiksmų imasi, 
įsitikinusi, kad karas tarp So
mėtų Rusijos ir Vakarų val
stybių yra neišvengiamas. To
kiai nuomonei rimto pagrindo 
teikia angliakasių streiko metu 
Įvykdytos Markso Namuose kra
tos duomenys.
Valdininkai pagrindžia savo nuo

monę šiais reiškiniais:
I. Komunistų Partija parduoda 

jai priklausančias nuosavybes;
II. Partijos nariams išduodami 

naujo tipo nario liudijimai;
III. Atidaromi specialūs informa

ciniai kursai, kuriuose vadovaują 
Partijos nariai apmokomi ypatingos 
taktikos tam atvejui, jei Komunistų 
Partija būttj paskelbta nelegalia.

TV. Staigios kelionės į užsienius.
Valdininkai teigia, kad pardavi

mas už £50.000 Markso Namų — Ko
munistų Partijos oficialiosios būs
tinės Sydnejuje, George St., yra 
pirmas žygis Partijos nuosavybių 
likvidavime. Pastebėta, kad nuosa
vybių pakitimai vykdomi ir komu
nistų spaustuvėse bei.eilėje jų krau

sistemos apsauga, skirta stebėjimui 
ir aiškinimui visų pasirodančių lėk
tuvų.

V. Žymiai padidinama JAV ato
minių bombų produkcija. Griebia
masi bet kurių priemonių išlaikyti 
keturių metų pranašumą prieš So
vietų Rusiją atominės bombos rai
doje. Ypatingoms atomo bombos 
studijų galimybėms, dėl kurių JAV 
mokslininkai ligi Šiol nebuvo išklau
somi, šiuo metu JAV Kongresas, 
kaip manoma, nebedarys kliūčių.

Pabrėžtinas faktas, kad sensaciją 
apie Sovietų atominę bombą JAV 
gyventojai pasitiko su nuostabiu ra
mumu. Paskelbimas “JAV atomi
nės bombos nuvertinimo” nesukėlė 
tokios panikos, kaip tai Įvyko 1941 
m. japonams užpuolus Pearl Har
bour,

Atominės bombos išradimas ir 
panaudojimas ilgą laiką slėgė JAV 
gyventojų sąžinę. Kelias minutes 
prieš pirmąjį atominės bombos ban
dymą, Naujojoje Meksikoje, žymusai 
JAV fizikas dr. Oppenheimeris suk-

ATOMINE BOMBA
— rugpjūčio 17 d.d. laiko tarpe, ta
čiau ligi šiol Sovietų Rusija nepa
rodžiusi jokios naujos akcijos šalta
jame kare prieš Vakarus. Taip pat 
nesą pastebima reiškinių, kurie pa
rodytų pakilusį Sovietų pasitikėjimą 
savimi. Sovietų Rusija šiuo metu 
esanti labai susilpninta savo pramo
nės , ir žemes ūkio rūpesčiais, o taip 
pat, girdi, ir nesutarimais Politbiuro 
narių tarpe. Molotovas ir Mikoja- 
nas esą visiškai dingę iš viešojo gy
venimo horizontų. Dingęs ir vyriau
sias Sovietų planuotojas Voznesens- 
kis. Pasiruošimai 19-tam Komuni
stų Partijos Kongresui staigiai nu
trūkę. Sovietų Rusijos plieno pra
mone — 20 mil. tonų per metus nu- 
blankstanti prieš JAV 90 mil. toiių 
ir Britų 15 mil. tonų per metu. 
Čia gi vėl Sovietuose maisto stoka 
persimetanti nuolatinei!, chroniškoj! 
krizei!.

Turint galvoje šiuos visus Sovietų 
Rusijos negalavimus, esą nesunku 
suprasti ir pateisinti Vakarus dėl 
šaltos ir ramios laikysenos Sovietų 
atominės bombos atžvilgiu.
VISOKERIOPAS BANKROTAS

LONDONAS. A.A.P.—Britų Ben
druosiuose Atstovų Rūmuose, spren

tuvių. Tšpardavinejamos ir kitos, 
slaptos, komunistų nuosavybės.

Ligšioliniai Komunistų Partijos 
nario liudijimai žymėjo pavardes ir 
duomenis, parodančius aiškų nario 
santykį su Partija. Tuo tarpu nau
jieji nario liudijimai bežymi, tik nu
merį ir tuščią vietą mokėjimų atžy- 
mojimui. Nustatyti nario pavardę 
pagal naujuosius liudijimus esą neį
manoma. Tai galima padaryti tik 
įžvelgus į specialius sąrašus. Gi tie 
sąrašai tuo tarpu neprieinami net 
saugumo agentams, kurie ..yra įstoję 
savo tarnybos dėlei į Komunistų 
Partiją. Ligi šiol patirta tik tai. 
kad tie slaptieji sąrašai nėra laikomi 
Markso Namuose ar kitoje kurioje 
nors oficialioje, viešai žinomoje, Ko
munistų Partijos įstaigoje. Tačiau 
manoma, kad slaptieji narių sąrašai 
bei kiti slaptieji pranešimai laikomi 
slaptoje Sydnejąus centro vietoje, 
netoli Markso Namų.

Specialus instrukcijų kursas, žino
ma kaip “3 Serija: Komunistų 
Partijos Apsauga,” yra sudarytas 
pagal bendrus 1941 metų nurody
mus. Čia nurodoma nariams, kaip 
elgtis ir veikti, kai Komunistų Par
tija yra paskelbiama nelegalia orga
nizacija. Čia be kita ko nurodoma, 
kaip komunistas laikosi tardomas 
arešto metu; kaip jis laikosi vieša
jame gyvenime ir darbininkų tarpe. 
Kurso instrukcijose pabrėžiama, kad 

niužo šaukdamas: “Viešpatie, mal
dauju Tave, neleisk jai sprogti!” 
Sprogimui įvykus, 60 atomo energi
jos mokslininkų kreipėsi į prezi
dentą Trumaną, prašydami uždrau
sti atominio ginklo naudojimą. Nu
metus atomines bombas viršum Hiro
simos ir Nagasaki, JAV gyventojų 
masės pasijuto esančios prislėgtos 
visuotinės kaltės slogučio.

Tačiau šiuo metu, kai atominės 
bombos monopolio iliuzija jau užge
so, atominė bomba pasidarė tikrai 
žiauria gyveninio tikrove, pridengta 
gilia rimtimi.

Didelė, respublikonų grupė Kon
grese siekia atkasti palaidotą prezi
dento Trumano “Keturių Punktų” 
programą, kuri Įgalintų teikti tech
nikinę ir mokslinę JAV pagalbą at
sitikusiems pasaulio kraštams. Res
publikonai sako, kad prieš pradedant 
tokį dideli uždavinį, Kongresas turi 
nustatyti, kiek iš viso reikia pinigų 
naujosioms apsaugos .priemonėms.

Visa tai parodo tik pradžią JAV 
politikos ir gynybos pakitimų, kurie 
neišvengiamai yra sukelti naujosios 
pasaulio padėties.—T.S.H.

džiant svaro nuvertinimo klausimą, 
opozicijos vadas W. Churehillis pa
sakė labai aštrią opozicinę kalbą, 
iškeldamas darbiečių vyriausybės 
klaidas bei nesugebėjimus, ir primin
damas, kad Viršum šių visų negero
vių šmėkši ir grąso atominė bomba.” 
Churchilliui bekalbant apie tai, kad 
darbečių vyriausybė privedė Angliją 
prie vidaus ir užsienio politikos ban
kroto, vienas darbiečių atstovų su
šuko: “Parduok savo arldį!” 
Churehillis atsakė: “As galėčiau 
parduoti jį žymiai brangiau už savi
kainą, tačiau mėginsiu pasilkti auk
ščiau pelno interesų.”

LONDONAS. A.A.P. — Paklau
stas Atstovų Rūmuose Churčhillio 
apie Sovietu atomine bombą. Britų 
ministeris pirmininkas pareiškė, gir
di, nesą reikalo apie tai kalbėti. To 
paties paklaustas parlamento nario 
kapitono Blackburn, Attlee atsake, 
nesąs pasiruošęs šiuo metu į tai at
sakyti.

VAŠINGTONAS. A.A.P. — 40 
Darbo Partijos atstovų Britų parla
mente įteikė ministeriui pirmininkui 
Attlee pasiūlymą imtis iniciatyvos 
įgyvendinti Trumano-Stalino susiti
kimą atomines energijos klausimui 
išspręsti.

Komunistų Partijos apsaugos intere
sas pateisina bet kurias priemones. •

Komunistų Partijos organo “Tri
būne” redaktorius Rupert Lock
wood ir Partijos štabo viršininkas 
Normanu Freehill neseniai išvyko 
“tarnybos reikalais” j Europą, 
Saugumo tarnybos nustatyta, kad 
Australijoje prieš kelis mėnesius 
lankėsi Kominformo agentai. Jie. 
atvyko laivu į Pertlią, iš kur žemės 
keliu atvyko į Sydnejų ir tris mėne
sius išgyveno viename Bondi name, 
nuolat naudojamame komunistinių 
kurjerių. Jie visą laiką buvo ste
bimi atitinkamų valdžios pareigūnų. 
Atidžiai stebint Kominformo svečių 
susitikimus, valdininktųns pasisekė 
papildyti slaptųjų komunistų agentų 
sąrašus.

REIKALAUJA ODER—NEISSE 
SIENOS REVIZIJOS.

LONDONAS. A.A.P. — Federa
linės Vokietijos parlamente Bonnpje 
jau kelintas atstovas reikalauja ry
tinių Vokietijos sienų revizijos. Per. 
sekmadienį šių sienų revizijos griež
tai reikalavo parlamento narys dr. 
G. Henle, kartu dar pridurdamas, 
kad Vokietija privalo siekti krašto 
nedalomumo ir politinio išlyginimo 
su Vakarų pasauliu.

RASTAS TFIGENIJOS KAPAS.
LONDONAS. S.M.T-T. — Graikų 

archeologas Papadimitrou surado 
Vavronoje, netoli Atėnų, senovinės 
graikų didvyrės Tfigenijos kapą. 
Ifigenija buvo karaliaus Agamemno
no. vadovavusio graikams Trojos 
kare, duktė.' Ji aprašyta Eurirį lo 
klasinėje dramoje. Šiuo archeologi-

APMETYS AMERIKA 
BOMBOMIS IS EUROPOS

LONDONAS. A.A.P. — Patirta, 
kad vokiečių mokslininkai gamina 
Sovietų Rusijai raketinius sviedinius, 
kurie gali skristi 5000 mylių. Tokie 
sviediniai esą gaminami Baltijos 
pajūrio srityje. Peenemuendėje. Jei 
tai būtų tikra. Sovietai galėtų bom
barduoti JAV iš Europos. Šios 
raketines bombos buvusios suplanuo
tos dar prieš pat karo pabaigą hit
lerinės Vokietijos. Raketinė karo 
pramonė Peenemuendėje vykstanti 
su nepaprastos įtampos sparta. Są
jungininkų ir vokiečių sluogsniai 
tvirtina, kad Sovietai įrengę raketi
nių bombų išmetimo punktų gran
dinę, kuri tęsiasi išilgai Rytų Euro
pos nuo Baltijos jūros ligi Juodosios 
jūros.

•I
SULAIKĖ JAV LAIVUS.

ŠANCHAJUS. A.A.P.—Nae. Kini
jos karinės blokados pajėgos sulaikė 
Jaugtse upės žiotyse tris prekybinius 
JAV laivus. Laivai, užšaldyti 
vienoje vietoje nuolatine apšaudy
mo grėsme, šaukiasi pagalbos, tačiau 
JAV karo laivynas pranešė, nesiim- 
siąs tuo reikalu intervencijos, gi 
JAV Valstybės Departamentas dar 
pridūrė, kad laivai buvę įspėti nesėk
mės atveju nesitikėti JAV karo lai
vyno pagalbos. Visi trys sulaikytie
ji laivai, nepaisydami Nac. Kinijos 
blokados, bandė gabenti komunistų 
valdomam Šanghajui prekių.

JAV PLIENO PRAMONĖS 
STREIKAS.

PTTTSBURGAS. A.A.P.—Spalio 
1 d. JAV plieno pramonės darbinin
kai pradėjo visuotinio pobūdžio 
streiką, šiuo streiku JAV kasdie 
nustoja 200.000 tonų plieno liedinio. 
Kelios plieno pramonės kompanijos, 
kurių darbininkai nedalyvauja 
streike, tepagamina mažiau 5% JAV 
plieno pareikalavimo.

LONDONAS. A.A.P. — “Chris
tian Scięnce Monitor”, Berlyno 
korespondentas teigia, kad neseniai 
Sovietų vykdytas atominės bombos 
sprogdinimas buvęs atliktas Kazako 
Autonominės Respublikos dykumose. 
Kazako Respublika randasi šiaurėje 
ir rytuose nuo Kaspijos jūros.

POGRINDŽIO JUDĖJIMAS 
ANAPUS

LONDONAS. A.A.P. — Išplitęs 
pogrindžio judėjimas Čekoslovakijoje 
ir Rumunijoje komunistų vadams 
sukėlė labai rimto susirūpinimo. 
Čekų teisingumo ministeris Cepieka 
prisipažino, kad tasai judėjimas su
kelia vyriausybei nerimo. Rumuni
joje sukilimų mūšiai vyksta įvairiose 
krašto vietose. Sukilėliams vadovau
ja generolas C. Dragalina. Kaip 
teigia atbėgėliai Vienoje, prieš suki
lėlius panaudojami Sovietų kariniai 
daliniai. Sukilėlių tarpe esą kari
ninkų, kunigų, policininkų, ūkinin
kų. Prie jų prisidėjo ir vengrų 
tremtiniai, pabėgę iš deportacijos 
Sovietuosna.

niri atradimu įrodoma, kad 3000 
metlį senumo Tfigenijos legenda, 
nėra išmistas, bet istorine tikrovė.

VIENU ŠILINGU DAUGIAU.
Nuo lapkričio mėnesio pirmojo 

mokėjimo Australijos dorbininkams 
pakeliamas pagrindinis atlyginimas 
(basic wages) 1-4 šilingais. N.S.W. 
valstijos savaitinis atlyginimas pa
keliamas vienu šilingu, o kitose val
stijose — 3-4 šilingais. Dabartiniai 
pagrindiniai atlyginimai yra tokie: 
Sydnejuje — £6/10, Melbourne — 
£6/8, Hobarte — £6/7, Perthe e-e 
£6/6. Adelaidėj — £6/4 ir Brisbane 
— £6/2. 1 '*1
VOKIEČIAI UŽDRAUDĖ BRITU 

FILMĄ.
LONDONAS. S.M.H.—Fed. Vo- ' 

kietijos filmų cenzoriai jau pirmąją 
dieną, vos atsipalaidavę nuo Britų 
kontrolė*, uždraudė rodyti Vokieti
joje Britų filmą “Keturias Plunks
nas”. vaizduojančią kovas dėl Suda
no. Vokiečiai filmos draudimą pa
teisino sprendimu, kad ši filmą yra 
“perdaug militaristinė ir turinti 
imperialistinių tikslų. ’ ’
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TREMTIES VARGO DIENOS SIBIRO PUSNYNUOSE j
imties žygyje j Sibirą neretai .ševikinčs Kusi,jos prieglobstyje, ne- kad ji būtų laimingiausias žmogusTremties žygyje į Sibirą neretai ševikinčs Rusijos prieglobstyje, 

kelio galą iki dviejų šimtų kilome- tiki tremtinių pasakojimui, kad ne- 
trų tremtiniams tenka įveikti pėsčio-1 priklausomybes laikais buvo galima 
mis, brendant per gilų sniegą. ’................ ” ......... ”
apgyvendinami dažniausiai 
pasidirbtuose lentiniuose barakuose, 
kuriuose reikia pakelti neįprastą 
šešiosdešimties laipsnių šaltį. Kiek
viename barake talpinama iki šimto vykiose vyrauja badas, 
asmenų. Juose nėra jokių pertvarų. ' 
Kitose, vietovėse ištremtieji apgyven
dinami mažose trobelėse, kuriose tal
pinama po dvidešimt asmenų. Trem
tiniai nuo 15 ligi 85 metų amžiaus 
privalo dirbti pačius sunkiausius 
fizinius darbus. Moterims nedaro
ma jokio skirtumo. Net nėščios 
moterys neatleidžiamos nuo darbo

Visi1 daugiau per dieną užsidirbti, kaip 
pačių kilogramą duonos. Atlyginimas už 

darbą yra 200-300 rublių mėnesiui. 
Už juos kalima nusipirkti kibirą bul
vių ir keletą kilogramų duonos. Sto- 

. ’ . Kai dar' ne
buvo panaikinta kortelių sistema, 
nuo bado mirė daug vaikų ir sene
lių, nes jie kortelių negaudavo. 
“Kas nedirba, tas nevalgo,” — vy
ravo bolševikinis šūkis.

Sunkiausi metai ištremtiesiems 
buvo 1942-43, kai jie gaudavę dienai 
tik saują avižinių miltų, ka su- 

uivreijs uvuueauuuuuMii ouu v.,,.maišę su sniegu kepdavo ant kastuvų, 
iki gimdymo dienos. Jokia medini- Kai ant šiukšlynų administracijos 

pareigūnai išpildavo šiukšles, kil
davo peštynės dėl silkės galvos ar 
kaulų, kuriuos, sutrynę į miltus, 
tremtiniai naudodavo sriubai išvirti. 
Dažnoje stovykloje nuo kiemo buvo

niška priežiūra administracija daž
niausiai nesirūpina. Laime toms 
stovykloms, kur atsiranda tremtinių, 
nusimanančių medicinos klausimais. 
Darbovietė nuo gyvenamosios vietos 
kartais siekia 20 km. Pasitaiko I nuskinamos ir suvalgomos visos žoles, 
atvejų, kad, iš darbo grįždami, nu- Panaši padėtis ir su apsirengimu 
vargę darbininkai pūgų metu pasi-, bei" apavu. Iš Kauno ištremta “Mai- 
klysta ir lieka amžinai miegoti-sto” fabriko darbininkė skundžiasi, 
Šiaurėje, palikdami vaikučius, yer- ——-------------------- ---- ---- ----------

pasaulyje, jei ant savo kūno turėtų 
nors vienus skalbinius. Susidėvėjus 
tiems drabužiams, kuriais vilkėjo 
trėmimo metu, nauji siūdinami iš Įra
šinių maišų, kurie atsveria ir skal
binius, ir viršutinius darbo rūbus. 
Nepakeliamos darbo sąlygos, badas 
ir epidemijos naikino stovyklų gy
ventojus ištisomis masėmis. Kiek
viena dienų, iš prie stovyklos durų 
pakabintų juodų lentų, ant kurių 
kreida įrašomos vergų pavardės, 
administracijos pareigūnai pirštu 
ištrindavo kotorgininkus iš gyvųjų 
tarpo. Mirusiųjų lavonus čia pat, 
netoli stovyklos ar darbovietės, ap- 
žarstydavo sniegu. Tūla Bujanau- 
skienū katorgų išlaikė tik šešis mė
nesius. Vaikučiai pasiliko vieni, ku
riuos dažnai reikdavo kitiems trem
tiniams verkšlenančius atitraukti 
nuo po langais supilto motinos kapo, 
kai jie išbadėję ten prašydavo valgy
ti. Daug ištremtųjų paskęsdavo pa
vasarį ištvinusiose upėse, beruošda- 
ini miško medžiagą plukdymui.— 
ELTA. (Bus daugiau).

kiančius duonos. Darbas dažniau
siai būna miškuose. Nemaža lietu
vių dirba Donbaso ir Vorkutos 
kasyklose. Darbo sąlygos ir ten ne
paprastai. blogos. Vienas Lietuvos 
partizanas, 1944 m. buvęs vokiečiu 
pagautas į kariuomenę, dalyvavęs 
Rytprūsių mūšiuose, patekęs. Ven
grijoje rusams į nelaisvę ir ištrem
tas į Donbaso kasyklas, turėjo pro
gos patirti Donbaso vergų padėtį. 
Jam po metų pavyko iš ten su 
astuoniais lietuviais ir dviem estais 
pabūgti. Jis pasakoja:

— Dirbantieji bolševikų kasyklose 
labiau krenta, kaip kareiviai did
žiausiuose mūšiuose Rytprūsių že
mėj. Žiūrėk, tai lynas nutrūko, tai 
vagonėliai susidūrė, sutrindami kele
tą darbininkų, tai sprogdinimo už
taisas buvęs per stiprus, pareikalau
damas kelių gyvybių. Gaisrai, už- 
griuvimai — beveik kasdieniniai 
reiškiniai . . . Viską Jaro, ruąiškas 
apsileidimas ir nevertinimas žmogaus 
gyvybės. Darbo normos labai dide
lės. Jų neišpildžiusieji negauna 
nustatytos maisto normos; kartu su
mažinamas uždarbis. Nustatytą 
normą gali išpildyti tik stiprūs 
vyrai, kurie sugeba per dieną užsi- .. .. . .
dirbti vieną kilogramą duonos. Tie ūžiamas “Lietuvis.”

Henrikas Radauskas.
JŪRININKO IŠKELIAVIMAS

Šlama vienišos liepos nakty be krantų.
Jauną menesį uždengia tavo plaukai. 
Aš laikaus už tavęs. Aš j laimę krentu, 
Kaip į jūrą. Tu šiandien kaip upė plaukei

Pas mane ir dabar apie mirusią motiną 
Man kalbi, apie vyturius ir langines 
Ir atbėgančiam spinduliui pradedi moti, 
Kad sustotų, ir virpančia ir stikline

Pavirsti. Kad nesuduštum, tau debesį minkštą
Kloja geras gegužis. Geltona žvaigžde 
Gvazdikais ir pasakom kvepia ir miršta. ! 
Jau inkaras kyla. Neverk, sudie.

i 
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LIETUVOS KLAUSIMAS. P. 
AMERIKOJE.

Lietuvos ministeris P. Amerikai P. 
Graužinis lankėsi pas Urugvajaus 
valstybės vice-prezidentą ir Senato 
pirmininkų, kuriuos painformavo 
apie lietuvių tautos naikinimų ir 
įteikė atitinkamus dokumentus.

VIETOJ DVIEJŲ—VIENAS.
Vokietijoje leidžiami laikraščiai 

“Mūsų Kelias”, ir “Mintis” nusto
jo ėję ir jų vieton Memmingene lei- 

__________  ___ ” Pirmas nume- 
katorgininkai, kurie yra išaugę bol- ris išėjo š.m. liepos 23 d. “Lietuvį”

redaguoja: Al. Laikunas, V. Meškau
skas, Ant.Musteikis ir J. Palukaitis. 
Laikraštis leidžiamas didelio keturių 
puslapių formato ir daro rimtų 
įspūdį.

NAUJAS LTB KOMITETAS.
LTB Centro K-to pirmininkui 

Antanui Kalvaičiui išvykus į JAV, 
Komiteto nariai pareigomis . naujai 
pasiskirstė: pirmininku — B. Vy- 
liaudas, viee-pirmininku ir iždininku 
— adv. J. Šlepetys, sekretorium — 
dr. E. Noakas ir nariais — J. Gri- 
golaitis ir dr. J. Balčiūnas.

A. Vilainis.

UZ TAUTA, KARALIŲ IR GARBE . . .
Saulėta gegužio diena. Pats vidu

dienis. Alsuojame, svaigstame žy
dinčių alyvų eteriu. Mes stovime 
prie aukšto juodo granito obelisko. 
Jo viršūnėje trimituoja angelas iš
skėtęs baltus sparnus. Aplinkui auk
šti parko, kapinių medžiai. Pamin
klo papėdėje mėlynuoja gėlės. Valius 
skaito garsiai paminklo įrašus ir 
data: “Jo Šviesybė Irinėjus . . . 
gimė . . . mirė 1863 metais . . . “Tuo 
pačiu momentu, lyg iš po žemės, 
greta mūsų išdygo senas, žilas žmo
gus. Jis stabtelėjo ir valandėlę 
žiūri į mus. Kai mes atsigręžiant, 
jis nusišypso, linkterėja galvą ir 
taria:

— Čia datos ir įrašai netikri. 
Kunigaikštis Irinėjus nemirė.

Sužinojęs, kad mes esame keliauto
jai, jis papasakoja legendą apie ku
nigaikštį Irinėjų Oginskį. — Tai 
buvę seniai, 1863 metais. Tuomet 
lenkai ir lietuviai susitarę norėjo vėl 
atstatyti savo valstybę. Jo šviesybė 
Irinėjus svajojo būti Lietuvos kara
lium. Suruošė ta proga didelį balių 
ir sukvietė daug didiki) ir bajorų. 
Viršum rūmų kabojo su kunigaikščio 
herbu vėliava. Tris dienas ir tris 
naktis puotavo. Visą laiką dundėjo 
būbnai ir. skambėjo trimitai. Orkes
tras po kiekvieno tosto grojo iškil
mingus maršus. Ir pats jo šviesybė 
Irinėjus skambino savo svečiams po
lonezą.

Trečią dieną, kai saulė vėl gęso už 
parko medžių viršūnių, svečiai susi
rinko į didžiąją salę. Iš požemio 
ritino bosus vyno. Rūmų kiemo 
aikštėje liepsnojo laužai ir degė der
vos statinės. Saulei tekant jo švie

sybė Irinėjus turėjo būti paskelbtas 
Lietuvos karaliumi. Kai artėjo lem
tingoji valanda, atvyko į rūmus ne
paprastas pasiuntinys. Jis slapta ir 
tyliai pačiam kunigaikščiui pranešė, 
kad pulkai kazokų supa kunigaikščio 
rūmus. Jo šviesybes veidas išsikrei- 
pė, kaktoje susirinko daug raukšlių. 
Tačiau pyktis ir baimė truko tik 
trumpą valandėlę. Į salę vėl grįžo 
ramus ir didingas. Tarnai atskleidė 
rūmų užuolaidas. Pirmieji auksi
niai saulės spinduliai nužėrė krišto
lines raudono vyno taures. Tai bu
vo laikas ir ženklas pakelti taures 
už Lietuvos karalių. Atsistojo senas, 
pražilęs Lietuvos bajorų maršalka. 
Jis trinktelėjo auksine lazda, buože, 
į grindis. Visi nutilo. Tik toli-toli, 
lyg koks aidas, girdėjosi kazokų 
trimito garsai. Jie trimitavo, kad 
greičiau būti) atkelti dvaro vartai. 
Maršalka paėmė taurę į rankas. 
Krištolinė taurė žėrėjo ir vynas švie
tė, kaip kraujas. Jis garsiai ir iš
kilmingai šuktelėjo:

‘—■ Už Lietuvos karalių I Už jo 
šviesybę Irinėjų I . . .

Visi svečiai atsistojo ir ištuštino 
taures. Sudundėjo būbnai, prabilo 
fanfarai. Skambėjo karališko maršo 
garsai. Jo šviesybė Irinėjus paėmė 
taurę ir iškūlė aukštai. Ją prieš 
ištuštindamas, tarė:

— Už tautą ir garbę! . . . 
Didikai ir bajorai šaukė;
—. Tegyvuoja jo šviesybė! Tegy

vuoja Lietuvos karalius!
Tuo pat metu jo šviesybė Irinėjus 

išbalo, kaip popierius. Jis susvyravo 
ir susmuko kėdėje. Iš burnos prasi

vėrė raudonos putos. Maršalkai iš 
rankų iškrito taurė. Didikai ir bajo
rai sumišo. Visi suprato, kad jo 
šviesybės Irinėjaus taurė buvo už
nuodyta. Atsiskubino šlubas dvaro 
daktaras. Bet buvo per vėlu. Su
mišę bajorai išbėgo, palikę savo rau
donus apsiaustus ir kardus. Virto 
kėdės ir dužo stiklai . . . Pro duris 
jau veržėsi kazokai. Jų pulko vadas 
iš kart suprato. Jis pakėlė kardą ir 
atidavė pagarbą jo šviesybei.

Svečių salė ištuštėjo. Liko neiš
gertos taurės ir išverstos kėdės. Pro 
langus driekėsi mirgančių dulkių 
saules juostos. Tada į salę įžengė 
vienuolis. Jis buvo apsivilkęs rudu, 
šiurkščiu, ašutiniu apsiaustu. Strė
nos buvo sujuostos balta virve, ku
rios kutai vilkosi paliai žemę. Ėjo, 
žengė drąsiu ir tvirtu žingsniu. Jo 
veidas buvo rūstus, žvilgsnis įsakan
tis. Pašlakstė numirėlį švęstu van
deniu ir pasmilkė dūmais. Sukalbė
jo lotyniškai mirusiųjų maldas ir 
mostelėjo tarnams. Kai jie atėjo, 
liepė atnešti brangius rūbus ir me
talinį karstą. Vienuolis tvarkė visas 
laidotuves. Jis vedė už parankės 
jos šviesybę kunigaikštienę, garsiai 
bambėdamas “Pater noster.” Ir 
vėliau vienuolis dažnai lankėsi dvaro 
rūmuose. Nors ir apsivilkęs ašutiniu 
apsiaustu, bet jis visiems įsakinėjo 
ir visi jo klausė. Jis visai neatrodė 
vargšu ir maldingu Dievo tarnu. 
Buvo rūstus, išdidus, lygiai, kaip 
amžinatilsį jo šviesybė Irinėjus . . . 
Tarnai paslaptingai kalbėjo, kad 
kunigaikštis nemirė, bet buvo nunuo
dytas kitas į jį panašus žmogus. 
(B.d.).

~ 1 V. Kanakas.

Kelyje i namus
Nors ir kažinkaip toli būtume gy

venimo nublokšti nuo gimtųjų sody
bų, tačiau mes vis tiek esame kelyje 
į namus. Kelyje, nes iš tikrųjų mes 
dar tebesame tremtiniais. Daugelis 
tremtinio sąvoką sulieja su emigran
to sąvoka. Tačiau tarp jų abiejų 
yra didelis skirtumas, kaip kad skir
tumas yra tarp emigranto ir trem
tinio gyvenimo stiliaus. Abu jie — 
tiek emigrantas, tiek tremtinys — 
yra benamiai, atseit, paradų savo 
tėvynę. Šituo atžvilgiu jiedu yra 
vienas kitam giminingi, tačiau kada 
mes pastatome klausimą, kaip jie yra 
gimtosios žemės netekę, tuomet tarp 
jų atsiranda esminis skirtumas. Pa
prastai, emigrantais vadiname tuos 
žmones, kurie yra laisva valia aplei
dę gimtuosius kraštus’ ir kuriems ke
lias atgal visada yra atviras. Tuo 
tarpu tremtiniai prieš savo valią 
yra pasitraukę iš tėvynės ir jų ke
lias atgal visada yra sąlygotas. Čia 
ii- glūdi patsai esminis skirtumas 
tarp emigranto ir tremtinio. Šisai 
skirtumas dar labiau išryškėja abie
jų tipų gyvenimo stiliuje. Emi
grantas išvyksta iš namų, siekdamas 
svetur sau laimes arba geresnių gy
venimo sąlygų. Gi tremtinys yra 
prievarta iš namų išgyvendintas ir 
svetur tik ieško atsparos punktų ko
vai už prarastą tėvynę. Iš čia aišku, 
kad ne vien tik būdas, kaip jie yra 
netekę namų, bet ir patsai tikslas 
pagrindiniai skiriasi. Jeigu emi
grantas stengiasi bet kaip prigyti 
gyvenamoje aplinkoje ir čia įsipilie- 
tinti, tai tremtinys visomis išgalėmis 
kovoja, kad išliktų tuo. kuo jis išvyko 
iš namų, vadinas, jis niekad ir niekur 
nesijaučia namie, bet yra nuolatos 
tolyje į namus, nes iš tikrųjų trem
tinys ir gyvena viena mintimi — at
kovoti tai, ką jis yra ne savo valia 
praradęs. Jeigu emigrantas praei
čiai stato kryžių ir kuria naujus 
namus toje aplinkoje, kuri ilgainiui 
pasidarys jam ir jo vaikams nauja 
tėvynė, tai priešingai, tremtinys 
kaip tik gyvena savo paliktosios 
tėvynės mintimi, riša savąjį likimų 
su gimtosios šalies likimu ir drauge 
jaučia, kad tik tėvynė sudaro jo to
limesnės egzistencijos pagrindinį at
sparos tašką. Vadinasi, tremtiniui 
tėvynė nėra vien giedras vakar die
nos sapnas, bet tasai realusis jo 
gyvenimo pagrindas, kuriuo jis 
grindžia savo ir savo vaikų ateitį. 
Dar daugiau: emigrantas su kiek
viena diena tolsta nuo savo tėvynės, 
jos prisiminimas blėsta jo širdyje, 
užleisdamas vietą naujai kuriamiems 
planams ir naujiems įsipareigoji
mams tam kraštui, kur jis sustojo: 
gi tremtiniui kiekviena valanda yra 
žingsnis arčiau į namus, jis gyvena 
grįžimo viltimi, kurią palaiko ir sti
prina jo nepasotinama nostalgija.

Šita prasme ir mes tebesame trem
tiniai ir tokiais paliksime tol, kol 
nepradėsime bodėtis savo likimu ir 
ieškoti nauji) dievų. Pagrindinis 
rūpestis yra tokiais išlikti, nes kol 
tremtiniais būsime, tol sieksime tai, 
ką esame praradę, kitais žodžiais, 
būdami tremtiniais mes nuolatos bū
sime kelyje į namus. O juos atgauti 
ir yra mūsų visų realusis ir neat
šaukiamas tikslas.

PATENKAM PUSIAUBAIG- 
MININ ZAIDIMAN

Viktorijos krepšinio pirmenybėse 
Melbourne lietuvių krepšininkų ko
manda palaipsniui kopia į viršų. 
Šiose pirmenybėse nugalėtas jau 
antras pajėgus australų krepšinio 
vienetas CHURCH I, kuriame žaid
žia trys Viktorijos rinktinės žaidė
jai su Viktorijos Krepšinio S-gos 
pirmininku Watson priekyje. Su 
CHURCH I laimėta 33:17 santykiu. 
Tokios persvaros nesitikėta nei žai
dėjų, nei lietuviij žiūrovų tarpe. 
Lietuviams patekimas i pusiaubaig- 
iniiies pirmenybių rungtynes, kurios 
Įvyks 10.10.8 vai. vak., vyū jau už
tikrintas. Baigminės pirmenybių 
rungtynės Įvyks 11.10.9 vai. vak. 
—L.B.
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AUSTRALIAN 
NATIONAL ANTHEM

ADVANCE AUSTRALIA FAIR
By P. D. McCormick

Australia's sons, let us rejoice, 
For we are young and free, 
We’ve, golden soil and wealth for toil, 
Our home is girt by sea, 
Our land abounds in nature’s gifts, 
Of beauty rich and rare.
In history’s page let every stage 
Advance Australia fair.

Although Australia has been “liv
ing” for about 160 years, unlike 
other countries, she does not possess 
what she may call her distinct 
National Anthem. Strange as this 
may seem, the Commonwealth of 
Australia has never formally and 
officially adopted a National An
them. The song, however, that is 
most commonly used on occasions 
when a National Anthem should be 
played or sung is “Advance Aus
tralia Fair.” The words and music 
of this song were composed by a 
P. D. McCormick about the year 
1878. The words, coupled with the 
music, which is of a march tempo, 
are both in keeping with the feelings, 
and ‘sentiments characteristic of the 
Australian for his native and beloved 
land, Australia. This Anthem en
joys considerable popularity with 
the people because of its free and 
easy manner. Besides this Anthem 
there are another two songs which 
are also popular. They are “Aus
tralia” and “My Country”, which 
were written by one of Australia’s 
women writers, Dorothy MacKellar, 
and is classed as a fine piece of verse.

At the .time ■ when in the West 
feudal States had come into being, 
when the power of the Pope and 
the Emperor was at its height, 
when the ehivalrie culture and the 
wealth of towns had reached its cul
minating point, next to nothing was 
known about Lithuania and the 
Eastern eoast of the Baltic except 
a’ few and sporadic reports. From 
the viewpoint of political history 
Lithuania was still surrounded by 
darkness.

Lithuania Emerges out of 
Medieval Darkness.

Lithuania was “discovered” by 
chroniclers of Western Europe fol
lowing the trips of German mer
chants to Livonia. Merchants were 
followed by missionaries and the 
latter by armed knights whose alleged 
objective was to protect the .neo
phytes (1202). The entire German 
Order had pledged to serve this 
purpose, but in pra-Gce this noble 
end was grossly disregarded and 
ruthless military occupation of 
heathen countries was preferred to 
peaceful Christianization of people. 
Thus the Order, founded in Pales
tine during the Third Crusade, re
started its activities, in 1230. in the 
country of the ancient Prussians, 
the next kinsmen of the Lithuanians 
(at present East Prussia). The 
fierce and ruthless struggle that 
lasted 53 years ultimately resulted 
in subjugation and extermination 
of the ancient. Prussians, in 1283. 
However, by that time the Lithua
nians had already formed their own 
State. Somewhat before the arrival, 
of the Germans at the Baltic coast 
—■toward the end of 
the beginning of 13th

Lithuania’s Role i
Lithuanian tribes had managed to 
unite, and their ruler Mindaugas 
(1263) had agreed to be baptized. 
Following this, Pope Innocent IV. 
had conferred a royal title upon 
him.
The Nation’s Existence at Stake.

The budding Lithuanian State had 
to stand a tremendous test, since the 
very physical existence of the nation 
was at stake. The German Order, 
ideologically degenerated and no 
more conscious of its genuine mis
sion. was exclusively concerned with 
warfare against the heathens' and 
indulged, throughout two centuries 
(1236-1435), in continuous aggres
sions against Lithuania. The Order 
had set as■ its main objective the 
occupation of Western Lithuania 
(Samagitia) and establishment of a 
direct' overland link with its posses
sions in Livonia (present day Latvia 
and Estonia) up to Narva (on the 
gulf of Finland). To achieve this 
end, the Order applied machiavel
lian methods including ruthless war
fare. The Lithuanian people accept
ed this struggle, which was imposed 
upon them, as the only means of 
protecting their liberty and the 
independence of their State. Estab
lished on the strategic Nemunas line, 
the Lithuanians did not give up a
single inch of their territory. It is 
true, the German Order had mana
ged to build a chain of its “Burg” 
and “Werders” on the bank of the 
Nemunas river (1362-1408), but the 
Lithuanians did not fail to attack 
them promptly and to turn them 

.. ...... „.. down. This kind of warfare lasted 
century—1 for decades.

European History
Lithuania Held Back the Gerina t 

Expansion.
It was not only the liberty of 

Lithuania that was at stake, in this 
life-or-death struggle, characterized 
by heroic deeds and dramatic re
verses. From the European view
point the significance of this struggle 
consisted in holding back the Ger
man expansion eastward. The issue 
of this struggle determined, to a 
considerable extent, the history .of 
the whole of Eastern Europe, and 
partly that of Western Europe. 
The failure of the German Order to 
occupy Western Lithuania and 
thus to create an overland link be
tween their possessions in Prussia 
and Livonia, slowed down the pace 
of the German colonization of Livo
nia and saved the Latvians from 
submerging in the German tide. 
Moreover, the rule of the German . 
Order would have been extended up 
to the Dnieper, had if not been for 
the live wall of Lithuanian breasts 
that frustrated its undertaking. 
The Russians, weakened by the Tar
tar yoke and internal dissensions, 
would not have been able to offer 
any resistance. The important. 
Dnieper river that constitutes a link 
between Eastern Europe and the 
Mediterranean area, would have be
come the German frontier river. 
The Germans repeatedly renewed 
thir efforts at establishing them
selves on the Dnieper, their recent 
attempts being made during World 
War I (1914) and World War II 
(1941).

This gigantic struggle has often 
been misrepresented as Slavs vs. 
Germans. Particularly the modern

The Skirmish with Polish UB 
Forces

We took our places in the sled and 
drove eastward. A short while later 
we noticed three sleds moving to
ward us. We covered up our ufti- 
forni insignia and weapons as best 
We could so' that they would not 
glisten in the moonlight. As the 
first sled drew nearer, we saw that 
it was full of armed men. We hoped 
that they would take us for civilians 
and thus spare bloodshed. But alas!

We could see that the occupants 
of all three sleds were unduly ex
cited. As soon as the first sled 
passed us, we heard the sound of 
automatics being uncocked, and at. 
the same time an order came for us 
to stop.

We jumped out of our sled like 
streaks of lightning, firing as we 
jumped. Quickly, we took up posi
tions in the roadside ditch and com
menced firing on the first sled. 
The horses reared backward and fell 
on the road. Dying men moaned

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

the building where his men were 
taking .cover.

When the Poles saw their Lieu
tenant running back disarmed, they 
finally realized what had happened. 
They opened fire on us.

The distance between ns was not 
more than 25 meters. As soon as 
fire flashed from behind the build
ings, we sent a long burst in reply. 
Neither the sheds nor the barns 
offered any shelter to the Poles from 
our bullets. There remained nothing 
for them to do but flee. As they
ran we purposely fired around their 
ears, because the whistling of bul
lets encourages one to run faster and 
provides the necessary stamina.

We examined our damage. Šarū
nas had lost his knapsack with the 
last food reserves and other items,

the gifts of the Rutka cooperative 
store, and we each tasted a sip or 
two of the Polish wodlca.

Before dawn we had to find a, 
place where we could spend the day , 
and find out Exactly where we were. 
I recalled my first visit to these 
parts and it seemed that we were 
too close to the border.

At the first house we were told 
that this was the Kociolki village. 
We asked the farmer to hiteh up 
his horse and give us a lift. He, 
appeared very friendly but “the

Russian school-books indulge in this 
misrepresentation of history. As a 
matter of fact, the Lithuanians had 
a leading and decisive part in this 
struggle. They dealt severe blows 
at the German Order at Saulė 
(1236). Durbė (near Liepaja, 1260), 
Tannenberg .(1410), Šventoji (near 
Ukmergė. 1435). Only once (1410) 
were Lithuanians aided by the 
Poles who, at that time, were also 

■worried by the aggressive German
Order.(To be continued.')

devil was in his heart.” As we 
waited inside the house for him to 
get ready, he struck his horse and 
was out of the yard in a jiffy—to 
notify the militia, of course.

(To be continued.)

DENIAL OF MIGRANTS’ CHARGES
The Minister for Immigration (Mr. A. Calwell) has denied that 

published stories alleging harsh tre atment of a Yugoslav immigrant and 
his wife—Matislav and Helen Chlopoff—were correct.

The Minister’s statement reads:
in the sled. Those unhurt ran away 
like rabbits without having fired a 
shot. Only one escaped from this 
encounter with the Lithuanian guer
rillas.

Thus, the first “stawlca” was dis
posed of without any casualties to 
usi We were convinced that, the 
Poles had not anticipated that battle. 
We were very sorry for them but— 
why did they have to stop us?

In the meantime, the other two 
sleds approached. The UB men 
jumped out and hid behind the 
buildings on the right side of the 
road. Several boldly marched down 
the highway, thinking that their 
comrades from the first sled were 
the victors. A Polish lieutenant 
rushed at me from behind a tree. 
Uncocking his automatic he yelled: 
“Kto tam?” (Who is there?).

Instead of replying. I knocked the 
automatic from his hand, pushing 
my own Amerikanka into his ribs 
and ordered in Russian: “Ritki v 
vyerkh!” (Hands up!) Tn an in
stant. Mindaugas was beside him. 
He slapped the Lieutenant on the 
ear and, indicating the direction 
with his arm, shouted “Tdž do dja- 
bla, panie poruezniku!” (Go to the 
Devil, M. Lieutenant!).

Surprisingly enough, the Liente-

and received several holes in his 
coattails. The I'B-nien suffered con
siderable loss of blood for their pro
vocative intervention.

Hide and Seek.
After walking several kilometers,

we met a horsecart full of Christmas ,__ ______ ...__ ___ ..
lease her from her contract so that 
she could return to Europe with him.

“The facts, of course, are totally 
different.

“Matislav Chlopoff is being de
ported, not for any health reasons, 
but because of an appallingly ba'd 
employment record.

‘ ‘ Same Reason”
“There is no question of permit

ting or refusing his wife permission 
to go with him.

“She, too, is being deported for 
the same reason as that applying to 
her husband.

“The employment record which 
makes it imperative to get rid of 
this couple is, briefly, as follows:

“After arrival in Australia last 
year they' were sent, to employment 
as a married couple at the Hotel 
Kosciusko.

“Chlopoff’s efforts and conduct 
were most, unsatisfactory and he was

“The woman is reported to have ,‘ment with a doctor in Sydney who, 
said that Immigration officials had within a fortnight, demanded their 
ordered her husband’s deportation 
because his health had broken down 
and he could not do the work his 
contract required.

“She is further reported to have 
alleged that officials would not re

wares for the cooperative ‘ store in 
Rutka. After inspecting the mer
chandise we decided that too many 
items were being transported. We 
requisitioned the “surplus”: three 
liters of liquor with suitable refresh
ments, a pocketful of candy for 
each man, and wished the coopera
tive people a very Merry Christmas. 
The latter became very gay and 
sociable when they saw that we wore 
about to go our own way.

We had now lost all incentive to 
travel by sled. Indeed, we might 
encounter “Kops” (Karpus Ochrony 
Pogranicznej — Frontier Guard 
Corps) and militiamen lying in 
ambush at any crossroad, 
marched across the fields.

We built a fire in a 
bathhouse and studied our 
candlelight. Alas, we had.

We

deserted 
map by 

______o_... , . left our 
detailed map in the sled and from 
this one we could only determine 
our general location. T

ny ueiermim- t were mosi. unsarisracTory ano ne was 
But. we were , dismissed.

_____ _____  __  ___  „ . .. Į “Tie was instructed to return to 
gether, raised his right hand to his thus far. we would succeed—God i Bathurst reception centre.
cap in salute and hurried off toward willing—to the end. We enjoyed I “They were then placed in employ

surprisingly enougn. me mente- our geinnui
nant quickly clicked his heels to- not depressed; if we had succeeded |

renioval, as they would not work.
“Their next employment was with 

a girls’ school at Bowral which ter
minated' when Mrs. Chlopoff left. 
her employment and her husband, 
and asked to be placed apart from 
him, and her whereabouts kept 'from 
him.”

Wife Dismissed.
The statement Said Mrs. Chlopoff 

was employed at Kempsey Hospital, 
where

She 
out of 
job.

Chlopoff left a job at Smithtown 
after a few days, declined two 
other suitable jobs, then worked as 
a timber stacker for three days.

The statement added:
“The Commonwealth Employment 

Service has reported that, a stage 
has been reached when this man 
cannot be referred to another em
ployer without detrimentally affeefj*"' 
ing the whole scheme.

“There is no record of Chlopoff’s 
health being other than good.

“An examination of his medical 
dossier forwarded from Germany 
doesn’t indicate any departure from 
normal.

“He was passed out of the recep
tion. centre as fit for work.”

t

her husband joined her.
was dismissed, then walked 
a Railway Refreshment Room
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ATOM BOMB COMPLACENCY WAS BRITAIN’S FOLLY
By CAPTAIN A. R. BLACKBURN, M.P.

Deputy Chairman of the Parliamentary and Scientific Committee, writing in the 
London Daily Express.

News of the atom bomb in Russia surprised President Truman, Britain’s Prime Minister (Mr. Attlee) 
and Mr. Winston Churchill. It must have staggered General Groves, of America, Commandre-in-Chief of 
the American Atomic Bomb Project, who prophesied that it would take the Russians more than 20 years to 

....-•sb ^develop an atomic bomb.

It surprised top scientists in America 
and Britain, who had reported officially 
to thfeir Governments that the Russians 
were unlikely to develop the atomic 
bomb before autumn 1952, at the earliest.

The more the public reflects on the 
facts the more concerned, and not com
placent, they should be.

The facts mean that the Soviet Union 
is more technically efficient that Britain 
and comparable, to say the least, in pro
ductive power and organisation with 
the U.S.

I hate Communists as much as I hated 
Fascists, but there is no purpose served 
by deluding ourselves.

This is what we did in the years before 
what Mr. Churchill called the "unneces
sary war.” We must not repeat the 
same mistake.

One fact alone shows the Russian 
achievement to be colossal.

At the end of the war we were ahead 
of the Russians in atomic energy pro
jects. The British Empire and Cabinet 
were informed on the highest authority 
that the atomic bomb was a complete 
shock to Stalin.

Peter Kapitza, although he was a top 
scientist, was employed on other work. 
Yet between 1945 and 1949 the Russians 
have overtaken us.

We ourselves are unlikely to me pro
ducing enough material*for one atomic 

bomb, or to -be operating atomic piles 
at high energy levels for a long time 
to come. Has Australia been told this, 
with her own field of exploratory re
search?

After all, the processes for peaceful 
production of atomic power are the 
same as for the making of the material 
of the bomb, nine-tenths of the way up 
to the actual construction of the bomb.

Most of the fundamental research in
to atomic energy was done at Cavendish 
Laboratory, Cambridge.

Little wonder, then, that our scientists 
did not believe that the Russians would 
outstrip them. Apparently what we did 
not know was that the Russians were 
working feverishly at uranium mines in 
Czechoslovakia.

But although they have a relatively 
small supply of uranium and we have 
much more in the Great Bear Lake 
(Canada), and the Belgian Congo, Bri
tain’s and possibly America’s shortage 
was in trained scientists.

If so, a very grave state of affairs is 
disclosed.

It took the finest scientists, technicians 
and engineers of America, Britain and 
Canada, no less than four years with a 
desperate war effort and stupendous 
cost to produce an atomic bomb.

The Americans, through Mr. Truman, 
called this "the greatest achievement of 

organised science in history.” There
fore, we must not be like ostriches 
when we have to say frankly that the 
Russians have done it in peace time, 
starting probably from scratch, in the 
same time as it took the Americans, 
British and Canadians combined.

It will be said that the Russians 
obtained much secret information 
through their fifth column. The British 
atomic scientist, Professor Alan Nunn 
May, gave them in August, 1945, a 
sample of uranium 235, the very mater
ial from which the Hiroshima bomb 
was made.

But we have to realise that the prob
lem of producing atomic energy in 
quantity is not a matter of secrets. 
It is the need for a great organised 
Effort pf scientists, technicians and 
engineers, which culminates in an engi
neering, rather than a scientific miracle.

We, knowing all the secrets, - have 
now been beaten by the Russians. There 
can be no escape from this ruthless 
self-indictment.

It is a matter for the whole Common
wealth and Empire. It is a matter for 
the deepest concern by the Government 
and individuals, not only in Britain, but 
in every British land.

I claim we fail in applied research 
throughout the Commonwealth. Our 
competitors cash in on many things we 

invent because they do applied research 
more quickly and more progressively.

We keep on handicapping scientists— 
you can make 10 times as much money 
being a lawyer—but under nationalised 
industry the position is a little better, 
with larger salaries offered to research 
chiefs.

This Government has done much fdt 
science and scientists, but it is certain 
that our present effort, as this bomb 
sensation shows, is still pitifully inade
quate.

Parliament is to blame, as well as 
industry. With the exception of the 
Parliamentary and Scientific Commit
tee, there are few M.P.s who know or 
care about scientific progress. The rea
son is that there are no votes in atten
tion to such matters.

The immediate lesson of the Russian 
atomic bomb shock is the need for a 
great improvement in applied science 
here and throughout the Commonwealth.

This requires the Government and in
dustry to make much greater efforts. 
It will be helped if the House of Com
mons is allowed to take a close interest 
in scientific matters, as is done by the 
American Congress and Senate.

The ultimate lesson is no less urgent, 
and will require a greater sacrifice. The 
great hope of peace is a strong British 
Commonwealth and Empire. Any de
pendence on America must be brought 
to an end.

We are paying for the disgraceful 
neglect of the Empire by the Tories in 
the years between the two war’s. We 
must make the British Government and 
British Labor Party even more Empire- 
minded than they have now become.

This is the best answer we can give 
to this world-shattering threat from the 
East

DAR VIENAS KARTĖLIS
Oro Pajėgų Sąjunga (AFA) 

Hobarte nusprendė kreiptis Į Fede- 
ralinę ir Tasmanijos vyriausybes, 
reikalaujant, kad tuoj būtų uždrau
sta ateiviams, ne britams, per pir
muosius penkerius metus pirkti ar 
nuomoti namus bei nuosavybes. 
Šios sąjungos Federalinė Taryba 
pasiūlė, kad ne britų kilmės atei
viai, norėdami įsigyti namą, turėtų 
apie tai pranešti visoms australų 
karo veteranų organizacijoms. No
rimą namą ne britas ateivis galėtų 
įsigyti tik tuo atveju, jei per tris 
menesius nuo pareiškimo įteikimo 
neatsirastų jokio australo karo vete
rano, kuris norėtų tą namą įsigyti. 
—T.S.M.H.

Panašios australų visuomenės or
ganizacijų savanaudės ir beatodairi- 
nės intencijos įneša ateivių gyveni
mai! didelio kartėlio. Tačiau mes, 
benamiai, esame tikri, kad Austra
lijos įstatymų leidėjai bet kuriuo 
atveju užkirs panašiai skriaudai 
kelią ir liks ištikimi žmoniškumui. 
Panašaus žygio įgyvendinimui Įsta
tymų leidėjams neleis jau vien Aus
tralijos konsulų pasirašyti Europos 
išeiviams pažadij vekseliai. Gi klai
dos ar nelaimingo įstatymdavystės 
sprendimo atveju, mes, ateiviai, gar
bingai atlikę savo dviejų metų įsi
pareigojimus. sugebėsime .susitaupy
ti savo prakaito lašų nuosėdomis 
pakankamą penų kiekį, kad galėtu
me nuleisti benamio vargo inkarus 
ten. kur į mus švystelės šviesesnio 
uosto žiburėlis.—J. Žks.

NAUJAS MIESTAS.

Britų karo veteranai-ateiviai pla
nuoja Sydiiėjaus apylinkių ribose 
pastatyti savo reikalams naują mie
stą — New Coventry, kuris kaštuos 
£1.500.000. Miestą sudarys 1.000 
namų. .Jame britai 'karo veteranai 
įsirengs savo parkus, sporto aikštes, 
teatrus, bažnyčias, viešbučius ir pan.

DEPORTUOJAMŲJŲ PRIVILEGI
JOS KALĖJIME.

Kaip praneša Long Bay kalėjimo 
valdininkas, deportuojami ateiviai 
nesą laikomi kalėjime kartu su kri
minaliniais nusikaltėliais. Jiems 
esą leidžiama vilkėti nuosavais dra
bužiais. Deportacijai kalėjime lai
komiems ateiviams esą leidžiama 
priimti maisto siuntinius ir laik
raščius ir naudotis du kartu per 
mėnesį 20 minučių pasimatymais su 
lankytojais. Jie nesą verčiami 
dirbti darbus, tačiau kitais atvejais 
esą traktuojami, kaip paprasti kali
niai.

EMIGRACIJOS PLANAVIMO 
TARYBA

Per. sekmadienį ministeris pirmi
ninkas Chifley pranešė per radiją 
apie įsteigtą Emigracijos Planavimo 
Tarybą, kuri rūpinsis emigrantų 
parinkimo politika, jų priėmimu ir 
asimiliavimu australų bendruome
nėm Ministeris pirmininkas pabrė
žė, kad emigracijos išplitimas vertė 
Australijos vyriausybę imtis plataus, 
ligi šiol nebūto emigrantų tvarkymo 
plano. Emigracijos Planavimo Ta
rybos vyriausi uždaviniai bus šie:

I. Planuoti ir peržiūrėti ateiviij 
įjungimo į pramones ir gerbūvio 
projektų eigą:

II. Nurodyti kelius bei būdus, 
pagal kuriuos emigracija galėtų įne
šti Australijos raidon pageidaujamą 
pavyzdį, būtinai atsižvelgiant į gy
ventojų decentralizaciją ir bendro 
pobūdžio paskirstymą.

III. Tirti vyriausius uždavinius 
bei sunkumus, susijusius su apgyven
dinimo ir darbo klausimais.

Naujai įsteigtosios Em. Planavimo 
Tarybos pirmininku paskirtas John 
Storey, Overseas Corporation of 
Australia Ltd. vyr. direktorius.

RINKS NAUJA FED. 
PARLAMENTA

Ministeris pirmininkas oficialiai 
pranešė, kad naujojo federalinio 
Parlamento rinkimai paskirti š.m. 
gruodžio 10 d. Trys didžiausios Aus
tralijos partijos ■— Darbo Partija, 
Liberalų Partija ir Krašto Partija 
su didele įtampa jau pradėjo rinki
minę propagandą. Australų visuo
menėje įvairiai samprotaujama apie 
darbartinės Darbo Partijos vyriau
sybes išsilaikymą. Daugis mano, kad 
Liberalų ir Krašto Partijos turi 
rimtų galimybių pagerinti savo po
zicijas. Šių dviejų partijų vadai — 
Menzies ir Faddeu — yra gana po
puliarūs australų visuomenėje, o 
ypačiai Liberalų vadas. Mes, atei
viai, šiuose rinkimuose aktyviai daly
vauti negalėsime ir liksime tik nuo
šaliais stebėtojais.

PRAŠO SOVIETŲ GEROS 
VALIOS.

NEW YORKAS. A.A.P.—-Visuo
tinėje UNO konferencijoje JAV užs. 
reik, mįnisteris Aehesonas, kalbėda
mas JAV politinės laikysenos paski
rų tarptautinių klausimų atžvilgiu, 
kreipėsi į Sovietų Rusiją, kviesdamas 
pastarąją geros valios bendradarbia
vimam Sovietų Rusijos delegatas 
Andrius Višinskis pareiškė New 
Yorko spaudos atstovams savo “tro
škimą”. kad “šaltasis karas” pasi
baigtų.

ALIUMININIAI NAMAI.
Tūla Britų statybos įmonė pasiūlė 

Australijai 5000 aliumininių namų. 
Dėl šio pasiūlymo atitinkamų Įstaigų 
vedami pasitarimai. Naujo tipo, iš 
aliuminijaus pagamintas, namas tu
ri tris miegamuosius kambarius, sve
tainę, virtuvę ir vonios kambarį.

AUSTRALAI NENORI BROLIAU
TIS SU JAPONAIS.

Japonijos okupacinių pajėgų va
dui JAV generolui MaėArthurui 
paskelbus leidimą okupacinių pajėgų 
kariams broliautis su japonais priva
čiuose namuose, teatruose, kinuose, 
restoranuose, kavinėse, sporto aik
štėse ir panašiose vietose, Australi
jos krašto apsaugos ministeris Ded- 
manas Canberroje pareiškė, kad Aus
tralija nekeis savo ligšiolinės su ja
ponais nesibroliavimo politikos. Gene
rolo MacArthuro patvarkymas atlik
tas nepasitarus iš anksto su Austra
lijos atstovais. Australų okupacinių 
pajėgų Japonijoje vadas gen. Ro
bertson griežtai uždraudė australų 
kariams broliautis su japonais.

IŠKILMĖS GRETOJE.
Rugsėjo 18 d., sekmadienį. Greto

je buvo katalikų bažnytėlės pašven
tinimas. Iškilmės pradėtos 2,30 p.p., 
atvykus su palydovais Maitlando 
vyskupui. Bažnyčiai suteiktas Sv. 
Antano vardas. Ją išdažė ir deko
ravo vengrų dailininkai. Iškilmėse 
dalyvavo apie 20 kunigų, apie 1500 
australų ir tiek pat. naujųjų ateivių. 
Po iškilmingų pamaldų ir vyskupo 
pamokslo, visos vietos Stovyklos tau
tos pasirodė su savo tautiniais šo
kiais bei chorais, o taip pat ir lietu
viai. Baigus meninę dalį. įvyko ben
dras piknikas. Lietuviai skautai 
čia pat, aikštėje, virė arbatą, o aus
tralai dėjo ant parengtų stalų val
gius ir kvietė ateivius vaišių. Tuo 
būdu daugis užmezgę su vietos aus
tralais gerus santykius. Šiam gra
žiam bendravimui daug pasitarnavo 
Branxtono parapijos vikaras kum J. 
Lavery ir mūsų tautietis kum Tėvas 
Vyt. Balčiūnas, naujosios bažnyčios 
klebonas.—A.ilZ.

TAUTOS ŠVENTĖS SUKELTA 
KULTŪROS NAUDAI AKCIJA.
Minėdami Tautos Šventę. Woo- 

meros ALD Skyriaus nariai sudėjo 
Mūsų Pastogės pamatų sutvirtinimui 
£7-13-0. Sydnėjaus ALD Skyrius 
ta pačia proga iš savo pelno dalies 
paskyrė Mūsų Pastogei £4-0-0. Dir
bąs Bathursto Stovyklos administra
cijoje p. J. Leskauskas kartu su savo 
Ponia taip pat paskyrė Tautos 
Šventės dienos uždarbį. — £1-4-11. 

SENO PARLAMENTARO 
IŠMINTIS.

Švęsdamas savo 85 metų gimimo 
dieną, seniausias Australijos Fede
ralinio Parlamento narys W. M. 
Hughes pasakė savo svečiams gilios 
išminties kalbą, kurioje pabrėžė, kad 
Australija yra labiausiai iš visų 
kraštų priešo pažeidžiama. Nepai
sant tokios pavojingos padėties, 
Australija yra nusmukdinusi gink
luotas savo karines pajėgas ligi 
apgailėtino lygio. Pasak jo, bot 
kuris ateities karas įtrauks besiple
čiančius Azijos milijonus, nes tų 
milijonų pertekliui nėra galimybės 
pasirinkti -emigracijos išeitį, o vien 
tiktai mirtį. Parlamentaras Hughes 
ragino australus įvesti būtinos karo 
tarnybos prievolę, teigdamas, kad 
tasai reikalas dar niekumet nebuvo 
taip būtinas, kaip šiuo metu. W. M. 
Hughes yra išbuvęs parlamento 
nario tarnyboje 55 metus ir šiuo at
veju jis yra vienintelė pasaulyje 
politinė asmenybė. Devyniose skir
tingose ministerijose jis yra išbu
vęs 21 metus ministerio pareigose. 
Šio garbingo amžiaus politiko gili 
išmintis turėtų būti australams liki- 
miniu įspėjimu.

Tokio pat pobūdžio aukas atsiuntė 
ALD organui Mūsų Pastogei: J. 
Tntlys iš Marulan — £1-18-0 ir p-lė 
Bronė Tutkutė iš Tarramurra — 
£0-18-0. Toliau Mūsų Pastogę pa
rėmė p.p.: P. B. Mateika iš Lake 
Bolae, J. R. Alg. Kudirka ir Jur
gis Bikneris, abu iš Eel Creek. J. 
Plečkaitis iš Yalloourn North, visi 
atsiųsdami po £1-0-0. Be to, šie 
tautiečiai atsiuntė paramos Mūsų 
Pastogės nuostoliij padengimui: G. J. 
Sodaitis iš Melbourne 10/-, B. Ma
riukas iš Longana 4/-, B. Bitienč iš 
Melbourne 4/7. J. Augustauskaitė iš 
Hobarto 4/-, B. Jakubaitis iš Hali- 
faxo 4/-. A. Rukšėnas iš Wooroloo 
3/- ir A. Biela iš Mosmano 2/-. 
Siekdami labiau įprasminti Tautos 
Šventęs dieną, organizuotai Mūsų 
Pastogę užšisakė ar prenumeratą 
ligi metu galo pratęsė Wooroloo 
dirbą lietuviai, p.p.: Aleksas Rukšė
nas, Nina Klevickaitė. Eliją Tama
šauskaitė. Lina Jnozaitytė ir Janina 
Jablonskytė.

Malonu dar paminėti ir tai. kad 
ALD Sydnėjaus Skyrius Tautos 
Šventės proga paaukojo £2-0-0 Aus
tralijos Lietuvių Kultūros Fondui.

Visiems, čia paminėtiems lietu
viams bei ALD Skyriams, reikšmin
gai įprasminusiems Tautos Šventės 
Dieną nuoširdžia parama kultūri
niams lietuvybės reikalams Austra
lijoje, priklauso visos tautinės mūsų 
bendruomenės padėka.
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DINIO PERVEDIMO Į ALD. TURINAS.
ALD Centro Valdyba jaučia pa

reigą painformuoti visuomenę dėl 
mums visiems rūpimo “Mūsų Pas
togės” klausimo. Visi prisimena 
paskelbtą paskutinę apyskaitą ir 
jos turini. Svarbiausiu dalyku rei
kia laikyti patikinimą dėl “Mūsų 
Pastogės” priklausomumo. Nors 
tada ir buvo paskelbta, kad “Mūsų 
Pastogė” yra ALD nuosavybe, bet 
Teisiniai perdavimo formalumai dėl 
technikiniu kliūčių negalėjo būti 
taip greitai sutvarkyti, nors ir egzi
stavo pilnas susitarimas, užprotoko
luotas ALD C. Valdybos posėdyje, 
tarp ALD C. Valdybos ir juridinio 
leidėjo ALD pirmininko A. Baužės. 
Einant prie įstatyminio padėties 
sutvarkymo, kilus.* tiesa, nedideliam 
nuomonių skirtumui, buvo prieita 
išvados, kad geriausia būtų pasitelkti 
ALD C. Re v. Komisiją ir artimes
nių skyrių atstovus. Reikia pasid
žiaugti, kad tuo būdu nuomonių 
skirtumai pavyko pašalinti ir dabar 
teisiniai perdavimo formalumai, 
kurie jau yra eigoje, bus sutvarkyti 
galiniai greičiausiu laiku.

Ryšium su šiais pasitvarkymais 
Mūsų Pastogės paruošimas spaustu
vei viena diena buvo suvėlintas ir 
dar dėl prisidėjusios spaustuvės kal
tės per. savaitę laikraštis nebegalėjo 
pasirodyti. Skaitytojams iš dalies 
atsiteisiant, šis numeris išleidžiamas 
6 puslapių su dviguba numeracija.

ATSPAUSTI ALD ĮSTATAI.
ALD Melbourne Skyrius .šiomis 

dienomis atspaude ALD Įstatus, ku
rie apima mažo formato 12 puslapių 
knygelę. Įstatų knygele bet kuriais 
kiekiais įsigytina Melbourne ALD 
Skyriuje, o taip pat ir ALD Centro 
Valdyboje. Knygeles kaina leidėjų 
dar nenustatyta, tačiau nemanoma, 
kad ji viršytų vieną šilingą.

GERIAUSIA SYDNĖJAUS SALĖ 
ALD JUBILIEJUI.

ALD Centro Valdybai jiavyko 
gauti Draugijos 20-čio sukaktuvėms 
paminėti ruošiamam pobūviui geriau
sią Sydnejuje salę — Troeadero. 
Pobūvis įvyks gruodžio 29 d. Džiu
gu, kad vakarienė ir įėjimas, susi
tarus su salės direkcija, gauta labai 
prieinamomis sąlygomis; 10-15 .šilin
gų asmeniui. Pobūviui organizuoja
mas galimai stipresnių pajėgų kon
certas. Reikia priminti, kad toje 
salėje savo svečius priima žymiausios 
Sydnėjaus organizacijos bei asme
nys. Tuo lietuviško ii visuomene 
stipriau įsijungs į viešąjį Australi
jos gyvenimą. Gera yra. kad neten
ka nugąstauti dėl apsirengimo. 
Tamsus kostiumai vyrams ir ilga 
suknelė ponioms pilnai atitiks esa
mas tradicijas. Kadangi svar
bu žinoti tikslus dalvviu skaičius, 
ALD C. Valdyba tikisi, kad ALD 
Skyrių Valdybos bei grupių, atsto
vai. o taip pat ir kitų organizacijų 
organai bei paskiri neorganizuoti 
tautiečiai nuoširdžiai atsilieps ir 
galimai greičiau praneš ALD C. 
Valdybai apie numatomą dalyvių 
skaičių. Visa ALD 20 metų jubilie
jaus programa bus pranešta arti
miausiu laiku.

Tuo pačiu ALD C. Valdyba pri
mena mieliems tautiečiams, kad su
kaktuvių minėjimas derinamas su 
visuotiniu ALD metiniu susirinkimu. 
Tad laukiama kuo gausiausio tantie-
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Š.m. rugsėjo 25 d. apie 5 vai p.p.. 
važiuodamas motociklu ir susidūręs 
su auto mašina, žuvo Helensburgho 
miestelyje lietuvis Alfredas Tubinas. 
Velionis dirbo Water Board žyny- 
boje ir gyveno tos pačios darbovie
tės Woronora Dam stovykloje. Pa
liko žmoną ir dvi 2-3 metų amžiaus 
dukreles.' Kritiška velionies šeimos 
padėtimi uoliai ėmėsi rūpintis p. J. 
Petravičius ir kiti tautiečiai-bendra- 
darbiai.

A. a. Alfredas Tubinas palaidotas 
rugsėjo 27 d. Helensburgho kapi
nyne, dalyvaujant gausiam bendra
darbių būriui ir keliems šimtams 

; vietos australų gyventojų. Kaip 
Į patiriama iš Sydnėjaus spaudos. 
Į kuri gana plačiai aprašė ir iliustravo 
Tubinų šeimos tragediją. Helens
burgho gyventoja i-australai ėmėsi 
efektingos labdaros akcijos padėti 
vargau patekusiai likusiai Tubinų 
šeimai.

DVIGUBA ŠVENTĖ.
MELBOURNAS.—Jau antrą kar

tą Melbourne ir apylinkėse gyveną 
lietuviai susirinko minėti Tautos i 
Šventės. Pereitų metų Rugsėjo
Aštuntosios proga. 11.9. įsikūrė pir
masis ALD Melbourne Skyrius. 
Šiais metais minėjimas buvo nu
keltas taip pat į 11.9. Tik 
šį kartą ne “Watsonio Camp” 
barake dalyvaujant 35 lietuviams, 
bet All Saints Church. Ėitzroy. 
dalyvaujant apie 250 lietuvių. Minė
jimas pradėtas- pamaldomis, kurias 
atlaike iš Bonegillos atvykęs kun. 
K. Kavaliauskas. Per pamaldas 
įspūdingai skambėjo lietuviškos gies
mes. Po pamaldų, prie bažnyčios 
esančioje salėjo, minėjimas buvo 
tęsiamas toliau. Turiningą kalbą 
pasakė p. V. Saudargas. Toliau sekė 
sveikinimai ir kita minėjimo dalis. 
Minėjimą baigus Tautos Himno gar
sais. toliau vyko Skyriaus informa
cini“ susirinkimas. Čia paminėtos 
ALD Melbourne Skyriaus metinės 
gyvavimo sukaktuvės ir pasiinfor- 
muota einamaisiais reikalais.—KAI.

I ADELAIDĖS LIETUVIAMS. ; 
j Adelaidės Lietuvių Draugi- i 
į jos Valdyba 1949 m. spalių | 
j men. 9 d. (sekmadienį) 15 va- į 
i landą Adelaidėje St. Francis j 
J Cavier’s katedros saleje. Wake- » 
j field St,
Į šaukia Adelaidėj ir jos apy- J 
j linkėse gyvenančių lietuvių vi- j 
! suotinį susirinkimą, kuriamo Į 
) bus svarstoma:
j 1. Adelaidės Lietuvių Drau- j 

gijos įstojimas į Austrą- j 
; lijos Lietuvių Draugiją. j
} 2. Naujos valdybos rinki- '

mai ir
j 3. Einamieji reikalai ir su- j 

manymai.
Į Adelaidės Lietuvių Draugijos } 

Valdyba, j

čių dalyvavimo. Šis reikšmingas 
lietuvių susibūrimas yra puikiausia 
proga suderinti iš anksto savo ato
stogas. susipažinti su Sydnėjnm ir 
praleisti keletą malonių dienų.

• Juozas Vergėnas. gyv. 100 
Elliott St.. Balmain. N.S.W.. ieško 
Juozo Tamoliūno ir Silvestro Gene- 
vičiaus.

REDAKCIJOS ADRESAS
10 Peel Street, 

Kirribilli, Sydney, N.S.W.
TeL XB 4312.

ADMINISTRACIJOS ADRESAS:
5 Hampden Street

Hurhrtone Park. Sydney, N3.W.
Tel. IJJB42

300 AUSTRALŲ LIETUVIU 
IŠKILMĖSE.

ADELAIDE. — Vietos lietuviai. 
Šv. Kazimiero D-jos iniciatyva. Tau
tos Šventę minėjo rugsėjo 18 d. 
Pamaldas atlaikė Adelaidęs arkivy
skupas. Vakare “Australian Hali” 
patalpose įvyko minėjimo aktas, į 
kurį be gausaus lietuvių būrio atvyko 
ir apie 300 australų. Po trumpos 
anglų kalba paskaitos, arkivyskupui 
buvo įteiktas adresas, papuoštas dail. 
Matulevičiaus piešta vinjete. Salėje 
akto metu, lygiai kaip ir bažnyčioje, 
arkivyskupas nuoširdžiai pasveikino 
lietuvius. Meninėje dalyje solistai 
p. Rūtenis ir p. Vasiliauskienė su di
deliu pasisekimu padainavo, o p. 
Ratkevičiaus vadovaujama tautinių 
šokių grupė vykusisi pašoko; taip 
pat sėkmingai pasirodė jaunos šokė
jos. Minėjimo vakaro programą 
baigė neseniai įsisteigęs p. Šimkaus 
vadovaujamas choras. Minėjimas 
palydėtas Lietuvos ir Britų Imperi
jos Himnais.—C.P.

LIETUVIS
Didžiausias, geriausiai infor

muojąs lietuvių laikraštis Vokie
tijoje. Atstovas Australijoje: 
J. Modamas. 68 Stuart Road, 
Dulwich. S.A.

Kaina — 4-0 menesiui.

Tautos Šventės minėjimas Sydnejuje
APYSKAITA.

Per minėjimą pajamų turėta 
£30/5/54. išlaidų — £11/18/34. 
Pelnas — £18/7/2. Šis pelnas pada
lytas pusiau larp minėjimo rengėjų: 
ALD Sydnejaus Skyriaus ir Šv. 
Kazimiero Draugijos. Mūsų Sky
riui likę £9/3/7 paskirstyti sekančiai: 
“Mūsų Pastogei” £4, Lietuvių Kul
tūros Fondui £2; Skyriaus kasoj 
liko £3/3/7. Visiems tautiečiams j 
prisidėjusiems prie Tautos Šventės i 
minėjimo pravėdinto. tariame nuo- Į 
širdų ačiū.

ALD Sydnėjaus Skyr. Valdyba. \

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

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

166 PHILLIP STREET, SYDNEY. į

PRENUMERATA
Paskiro numerio kaina 1/-.
Vienam nieneslui—i/-; 3 men.—12/-; 
men.—£1/4/-: matam* £2/3/-.

Anrl»’O*e ir Kanadoje kaina ta pati
J.A. Valstybėse metams—8 doL

Printed by Publicity Press (1933) Pty. Ltd., for the Publisher. Anthony Bauze, 
5 Hampden Street, Hurlstone Park, Sydney, N.S.W.

LIETUVIŲ KATALIKŲ CENTRO 
KRONIKA

— Sekmadienį spalių 9 d. 10.30 
ryto visiems lietuviams katalikams 
bus laikomos pamaldos Regent’s 
Park parapijos bažnyčioj. Bus taip 
pat teikiami ir kiti religiniai patar
navimai. Lietuviai, gyveną toje 
vietovėje ir apylinkėse yra prašomi 
atvykti.

— Š.m. spalių 2 d. 15 vai. Lietu
vių Katalikų Centro patalpose pra
dėjo veikti lietuvių vaikams sekma
dienių popiečio mokykla. Tėvai, 
turį bemiukų-mergaičių iki 14 m. 
amžiaus, prašomi užsiregistruoti pas 
kun. J. Tamulį. Lithuanian Catho
lic Centre. ('USA Navy Club. 5 
Vnung St.. Circular Quay. Sydney.

— Tautos šventės fotografijas ga
lima užsisakyti pas kun. J. Tamulį. 
Viena fotografija atviruko didumo 
kaštuoja 1/3.

— Lietuvių Katalikų Centro pa
talpose netolimoj ateityj atidaroma 
skaitykla. Kas galėtų paaukoti ar 
paskolinti lietuviškų knygų, prašomi 
kreiptis Į Lietuvių Katalikų Centrą.

■ Lietuvių Katalikų Centro pa
talpose norima įsteigti lietuviams 
anglų kalbos kursus. Kas norėtų 
šiuose kursuose dalyvauti ir pasimo
kyti anglų kalbos, prašoma užsire
gistruoti Centre.

Kun. J. Tamulis.

ALD VICEPIRM. GYD. PETRAU
SKO PASKAITA AUSTRALAMS.

Šių metų rugsėjo 24 d.. New Aus
tralian Cultural Society pakviestas, 
ALD Centro Valdybos vicepirminin
kas gyd. L. Petrauskas skaitė aus
tralų visuomenei Sydnėjuje prane
šimą apie Lietuvos Valstybės tea
trą Nepriklausomybės ir okupacijos 
metais. Po paskaitos aukšti austra
liškosios visuomenės bei organizaci
jų atstovai pareiškė prelegentui dide
lį savo susidomėjimą pasiektais Lie
tuvos laimėjimais meno srityje.

SKELBIMAI
Skelbimu kaina vienai teksto eilu

tei ar jos vietai—1/-.
Ux skelbimu turini Redakcija neat
sako.
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