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Susikaupimo Dienai
Šis pasaulio lietuvių skautų 

vadovybes atsišaukimas gautas 
pavėluotai, tačiau dėl savo aktua
lumo spausdiutinas bet kuriuo 
metu.—Red.
Vasario 16-oji Nepriklausomoje 

Lietuvoje buvo džiaugsmo diena. Jau 
devyni metai sueina, kaip ši pati die
na tapo visos lietuvių tautos susikau
pimo diena. Imperialistinis bolševiz
mas, užgrobęs Lietuvą, sistemingai 
griauna krikščionišką lietuviškąją 
kultūrą ir naikina pačią lietuvių 
tautą negirdėto žiaurumo būdais ir 
priemonėmis. Bet nekalčiausia auka 
tapo Lietuvos jaunuomene. Viena 
jos dalis žudoma fizinėmis teroro prie
monėmis, kita — nuo vaikystės am
žiaus plėšiama iš lietuvių tautos, ru
sinama ir verčiama klusniu bolševi
kinės rusiškos imperialistinės tarny
bos įrankiu. Tam tikslui Kremliaus 
žudikai:

1. Naikina jaunuomenėje tikybą, 
kaip svarbiausia žmoniškumo ir krik
ščioniškosios moralės pagrindą, ir 
tautinę sąmone, o jų vietoje skiepija 
ateizmą, reikalingą sužvėrėjusio bol
ševiko dvasiai formuoti;

2. Griauna šeimos židinį ir jos pa
grindus : krikščioniškai lietuviškos 
šeimos dorovės papročius, kurie sukū
re ir išugdė aukšto dorinio lygio lie
tuvišką šeimą;

3. Ardo šeimas, atskirdami vaikus 
nuo tėvų bei nuo šeimos įtakos ir sa
distiškai verčia juos šnipinėti ir išda
vinėti savo tėvus, šeimos narius, ku
nigus, mokytojus ir kaimynus polici
jos terorui;

4. Prievarta stumia jaunuomenę į 
bolševikines mokyklas ir pobūvius, 
kur nužmoginimu stengiamasi įskie
pyti neapykantą savo tėvams, šeimai, 
tautai ir gimtą jam kraštui, o pasigė
rėjimą ir meilę barbariškai santvar
kai ir jos kūrėjams;

5. Panaikinę laisvosios Lietuvos 
jaunuomenės organizacijas, varo jau
nuomenę į bolševikines organizacijas 
ir tuo būdu stengiasi ją išugdyti ru
siško bolševizmo pionieriais;

6. Iš mokyklų pašalino doros ir tie
sos mokslus ir jų vietoje įvedė nedo
ros doktriną ir melą barbarizmui 
remti, skelbti ir vykdyti.

Konstatuodami šiuos baisius faktus, 
kviečiame viso pasaulio tėvus bei mo
tinas, auklėtojus, dvasininkus, jau
nuomenės organizacijas, spaudą, vi
suomenininkus, kultūrininkus ir poli
tikus įsigilinti į šią lietuvių tautos 
jaunuomenės tragediją ir skelbti vi
sur ir visiems kaip didžiausią 20 am
žiaus gėdą bei nusikaltimą žmonijai 
ir permatyti pavojų laisvajam pasau
liui. Todėl kviečiame visuose lais
vojo pasaulio kampuose gyvenančius 
lietuvius nenustoti rūpintis lietuvių 
tautos ateitimi ir lietuviškosios jau
nuomenės auklėjimu, panaudojant vi
sas įmanomas priemones, kaip antai:

1. Kurti ir išlaikyti lietuvišką 
šeimą krikščioniškosios dorovės ir lie
tuvybės dvasioje; gilinti tokios šei
mos įtaką vaikams, ugdyti vaikų 
meilę, pagarbą ir ištikimybę savo tė
vams, kilmei ir tėvų kraštui;

2. Remti esamas ir steigti naujas 
lietuviškas mokyklas ir jose stiprinti 
lituanistikos mokslus: lietuvių kalbą, 
Lietuvos istoriją ir geografiją, lietu
vių literatūrą, meną ir kitas lietuvi
škosios kultūros apraiškas;

3. Per lietuviškąją šeimą, parapiją, 
mokyklą ir tikybines, tautines bei lie
tuvių skautų ir skaučių organizacijas 
auklėti jaunuomenę lietuviškoje dva
sioje, išmokapt taisyklingos lietuvių 
kalbos bei rašybos, lietuviškų dainų, 
tautinių šokių, papročių ir laisvo lie
tuvio pareigų;

LONDONAS. A.A.P.—W. Chur- 
chillis pareiškė Britų gyventojams, 
kad, jei jis būtų išrinktas vėl Britų 
m misteri u pirmininku, jis bandytų 
asmeniškai suartėti su Stalinu ir 
bandytų pašalinti bedugnę, susida
riusią tarp Rytų ir Vakarų. Pripa
žindamas, kad atominė bomba yra 
šiuo metu vienintelė Vakarų saugu
mo garantija, Churchillis ragino Va
karų pasaulį neužtrenkti galutinai 
durų pasitarimams su Sovietų Rusi
ja ir tik tada bazuotis vien ant ato
minės bombos ginklo, jei toksai ban
dymas su Sovietais galutinai nepa
sisektų. Churchillio propaguojamas 
susitikimas su Stalinu padrąsino to
kio susitikimo trokštančius JAV se
natorius, tačiau, kaip pranešama iš 
Vašingtono, Trumano vyriausybė ne
siims žygių tokiam susitikimui pa
siekti.

LONDONAS. A.A.P.—Britų mi
ll isteris pirmininkas Attlee pareiškė, 
kad D. Britanija yra visumet pasiruo
šusi aptarti su Sovietų Rusija ato
minės energijos kontrolės klausimą

VAŠINGTONAS. A.A.P. — JAV 
senatorius Tydings’as kreipėsi į Tru- 
nianą, ragindamas jį sušaukti pasau
lio nusiginklavimo konferenciją. Pre. 
zideutas Trumanas spaudos konferen
cijoje pareiškė, kad pasiūlymai dėl 
tarptautinės atominės energijos kon
trolės turi būti nukreipiami į Jung
tinių Tautų organizaciją —■ ITN’o. 
Paklaustas, ar jis, prezidentas Tru

4. Remti lietuviškosios jaunomenės 
organizacijas, ypatingai jų tautinius 
pobūvius, šventes bei parengimus;

5. Traukti jaunuomenę į visuome
nės organizacijų rengiamas lietuviš
kas šventes, minėjimus, meno paro
das, koncertus ir kitokius kultūrinius 
parengimus;

6. Rūpintis jaunąja lietuvių kartą, 
kaip lietuvių tautos prieaugliu bei 
lietuvių tautos ateitimi ir kaip bū
sima kovojančios lietuvių tautos 
talka, siekiant Lietuvos išlaisvinimo.

Susikaupkime ir žadėkimės lietu
vių tautos istorijoje mums skiriamas 
pareigas atlikti.

Pasaulio Lietuvių Skautų Sąjungos 
Tarybos Pirmi ja.

1950 m. vasario mėn. 16 d.

Sovietuose bandyta sukilti
BERLYNAS. A.A.P—Kaip pra

neša amerikiečių licenzijuotas laik
raštis “Abend” Berlyne, pastaruo
ju metu Sovietų slaptoji policija su
sekė ir užgniaužė dideliu mastu ruo
štą sukilimą prieš sovietinę sant
varką ir Stalino asmenį. Sukilimo 
Vadovu minimas Sovietų maršalas 
Govorovas, pasižymėjęs karo dalyvis 
ir Hitlerio kariuomenės sutriuškin- 
tojas ties Leningradu. Sukiliman 
įvelti apie 200 asmenų; jų tarpe — 
Raudonosios Armijos politiniai vado
vai, Leningrado miesto savivaldybi
ninkai ir krašto apsaugos ministeri
jos pareigūnai. Sukilėliai siekė su
kurti Didžiosios Rusijos Respubliką. 
Sukilimas buvo inspiruotas jo su
manytojų baimės, kad Stalino ir Ma- 
lenkovo ekspansijos politika įvels 
Rusiją į naują karą. Suimtieji su
kilimo organizatoriai yra daugumoj 
Sergejaus Kirovo šalininkai. Kiro
vas Sovietų Politbiuro buvo likvi
duotas 1935 metais. Toliau prane-

Sami dar du paslaptingi įvykiai, 
įvykę pastaruoju metu Sovietų Ru
sijoje. Dar nepatvirtintos žinios iš 
Norvegijos teigia, kad per. savaitės 
antradienį Sovietų teritorijoje Pet- 
samo srityje (atimtoje iš Suomijos) 
įvyko nežinomas baisus sprogimas.— 
Kenneth de Courcy, “Intelligence 
Digest” redaktorius pranešė Ame
rikos Associated Press atstovui Pran
cūzijos Maroke, kad šiomis dieno
mis buvo numuštas vienas lėktuvas, 
bandęs nufotografuoti žymiausią So
vietų atominės energijos industrijos 
punktą. Lėktuvas buvęs numuštas 
naujos sistemos priešlėktuvine So
vietų ugnimi. De Courcy pridūrė, 
kad Sovietų atomo industrija “prak
tiškai yra nepažeidžiama.” Jis dar 
įspėjo, negalįs pranešti kuriai val
stybei priklausęs numuštasai lėktu
vas. Apie šį fotografavimo bandy
mą de Courcy pasisako patyręs iš 
“trijųf atskirų ir patikimų šaltinių.”

Siekia naujos Jaltos
Jungtinių Tautų organizacijoje. 
Pabrėžęs ,kad pasitarimai turi vykti 
UN’o rėmuose, Attlee pridūrė: “Ben
dradarbiavimas turi būti vykdomas 
lygiomis sąlygomis. Mes negalime 
pasiduoti svetimos jėgos vyravimui. 
Mes negalime keisti savo gyvenimo 
būdo pagal svetimus įsakymus ar pa
liepimus.”

Susitarimas su Kimia
LONDONAS. A.A.P. — Vasario 

14 d. Maskvoje buvo pasirašyta tarp 
Kinijos Liaudies Respublikos ir So
vietų Rusijos “draugiškumo ir abi- 
pusinės pagalbos” sutartis. Pagal 
pasirašytą sutartį, Sovietų Rusija 
suteikia Komunistinei Kinijai ilga
laikius 107 milijonų svarų vertės 
kreditus. Sudarius su Japonija tai
kos sutartį, tačiau nevėliau 1952 m., 
Sovietai gražina Kinijai Mandžūri- 
jos geležinkelį, Sovietų karinės pajė
gos apleis Port Arthurą ir atsisakys 
nuo savo interesų Daireno uoste.

Pasimatymas tik Vašingtone
manas, norėtų pamatyti Vašingtone 
Staliną, prezidentas Trumanas atsa
ke, kad bet kurios valstybės galvai 
visumet yra paliekamos atviros durys 
apsilankyti Vašingtone. Toliau Tru
manas dar kartą Įsakmiai pabrėžė, kad 
bet kuris kitas pasimatymas su Sta
linu tegali įvykti tik Vašingtone.

BLAIVUS GEN. CLAY
GALVOJIMAS

VAŠINGTONAS. A.A.P. — Gen. 
Lucius Clay, buv. Vokietijos karinis 
gubernatorius, pareiškė, kad Chur- 
chillio peršama Trijų Didžiųjų kon
ferencija negalės išspręsti problemų 
su Rusija. “Mintis, kad mes galime 
išspręsti savo priešingumus su Sovie
tais susitarimo pagalba yra tuščia 
mintis, — pabrėžė generolas, — So
vietų Rusija pasirašė praeityje daug 
susitarimų, tačiau nekumet jų nesi
laikė.” Toliau generolas pastebėjo, 
kad susitarimas su Sov. Rusija bus 
įmanomas tik tuomet, kai Rusijos 
liaudžiai liasvai buš prieinamos viso 
pasaulio informacijos, tačiau tai. pa
sak generolo, nekumet negalės įvykti, 
kol Sovietų Rusiją valdys dabartinė 
vyriausybė.

ELAGU EESTI
Jauniausioji Pabaltijo kraštą sese 

—Estija šio men. 24 d. švenčia savo 
valstybės Nepriklausomybės paskel
bimo dieną. Panašiomis sąlygomis, 
kaip ir Lietuva, simpatingoji Estija 
didelio didvyriškumo dėka anais 1918 
metais pradėjo savo valstybinį gyve
nimą. Garbinga, kruopšti ir ener
ginga tauta nepriklausomo gyvenimo 
būvyje pasiekė visose darbo srityse 
didelią laimėjimą. Lygiai tuo pa
čiu tragišku keliu, kaip ir vyresnio
ji jos sesuo Lietuva, palūžo jaunoji 
Estija prieš galingąją neteisę, nete
ko savo nepriklausomybės.

Džiaugsmo ir vargti dienomis Esti
jos tauta visumet buvo miela ir arti
ma lietuvio širdžiai. Ji pelnytai nu
sipelnė visos Lietuvos simpatiją. Ir 
tikrai neklysime tvirtindami, jog gy
venimo patyrimas yra įrodęs, kad 
Estija tiek anomis laimingomis va
landomis, tiek bendrame vergijos 
varge buvo ir tebėra nuoširdžiausias 
ir tikriausias Lietuvią tautos drau
gas.

Sveikindami mieląją Estiją jos 
tautinės šventės proga, linkime jai 
įgyvendinti tuos pačius troškimus, 
kuriuos savo širdyse puoselėjame ir 
mes, lietuviai. Tremties vargas te- 
susieja mus dar didesniu draugišku
mu ir dar labiau teįpareigoja mus — 
Lietuvą ir Estiją — bendram darbui.

Ką laimi Estiją — tą patį laimi 
ir Lietuva, o taip pat ir priešingu 
atveju. Žengia abi sesės tuo pačiu 
vargo keliu tremtyje, gi vienu ir tuo 
pačiu vieškeliu kartu ir namo sugrįš.

Mūsų Pastoges Redakcija.

Išlaukinei Mongolijai paliekamas 
pilnas suverenumas. Sutartis pasi
rašyta 30-eiai metų. Reuterio kores
pondentas Londone praneša, kad 
Londone esama įsitikinimo, kad vy
riausieji susitarimo punktai nėra pa
skelbiami sutartyje. Esą, būtų nai
vu galvoti ir tikėtis, kad per du 
mėnesiu trukusius pasitarimus tebū
tų buvę susitarta tik anais sutartyje 
minimais punktais. Taip pat nesą 
kq laukti, kad abi susi tari tįsios šalys 
atidengtų pasauliui savo susitarimus 
dėl komunistų veržimosi į Azijos 
kraštus.

VAŠINGTONAS. A.A.P. — JAV 
užs. reik, ministeris Achesonas pa
reiškė. manąs, kad Sovietai pasirašė 
su Kom. Kinija ir slaptą sutartį, 
kuria kur kas daugiau abieją Salią 
siekiama, kaip tai yra pranešama 
paskelbtoje sutartyje.

Susirūpinimas 
Azijos siaubu

NEW YORKAS. A.A.P.—JAV 
generolas Donovan’as, vienas žymiąją 
pereito karo vadą, skatina JAV vy
riausybę paskirti vyriausią karo vadą, 
kuris vadovautą Pietryčią Azijoje 
komunizmo bangos sulaikymui. To
kio JAV vado paskyrimas Pietryčią 
Azijoje padrąsintu Azijos tautas ir 
patikrintą joms, kad JAV ją nea
pleis. “Kas bebūtą’ ir kas beatsitik
tą. mes privalome išlikti kartu su sa
vo draugais ligi galo” — pabrėžė ge
nerolas. Samprotaujama, kad tokio 
vado vietoje Donovan’as pageidautą 
matyti gen. MaeArthur’ą. Amerikos 
Associated Press praneša, J.A.Valsty
bėse šiuo metu gyvai ir skubiai svar
stomas karinės pagalbos Indokinijai, 
Siainui ir Indonezijai klausimas. Ka
rinė pagabla bus suteikia ir Indijai.
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Mums reikalingi savi namai
Paskutiniame visuotiname A.L.D- 

jos narių suvažiavime be kitų klausi
mų buvo iškeltas ir Lietuvių Namų 
įsigijimo klausimas. Kas tame suva
žiavime dalyvavo, tas turėjo progos 
išgirsti smulkia komercinę ir techni
kinę namų Įsigijimo ir jų exploatavi- 
mo kalkuliaciją. Kadangi suvažiavi
me dalyvavo tik maža dalis A.L.D-jos 
narių, o tokių namų įsigijimas liečia 
visus narius, tai šiuo straipsniu nori
ma supažindinti su Centrinių Lietu
vių Namų įsigijimo klausimu visus 
Australijos lietuvįusi ir kartu išgirsti 
kritiką bei tuo reikalu naujus pasiūly
mus.

A.L.D. C. V-bos nuomone namai ti
rėtų atitikti šias sąlygas: 1/ VIETA: 
Lietuvių Namai turėtų būti Sydnėju- 
je, kur randasi ir A.L.D. C. V-ba ir 
kur ateityje numatoma spiesis daugu
ma lietuvių, nes čia geriausias klima
tas, aukščiausi atlyginimai, didžiausia 
galimybė susirasti darbo ir, apskritai. 
Sydnėjus įgauna internacionalinio 
miesto vaizdą, kur svetimšaliui tarp 
svetimšalių yra geriau Įsikurti. 2/ 
TALPA: Tie namai turėti] būti 2-jų 
ar daugiau aukštų, kur galėtų tilpti: 
1-mame aukšle: valgykla su bufetu, 
skaitykla sii biblioteka, “Mūsų Pa
stogės” Redakcija su Administracija. 
A.L.D. C. V-bos raštinė su informaci
ja ir archyvu. 1 kamb. kultūros ir ti
kybos reikalams. 1 kamb. sporto ir 
kitiems reikalams. 1 kamb. namų ad
ministratoriui gyventi, virtuvė. 2 
W.C. ir vonia.

2-mc aukšte: 10 kambarėlių, kiek
viename po dvi lovas nakvynei ar nuo
lat gyventi ir pobūvių salė su ping- 
pongo arba bilijardo įrengimais. 2 
W.C. ir vonia. Kiekvienas aukštas 
užimtų apie 2500 kv. pėdų arba, iš 
viso 5000 kv, pėdų, kas prie dabarti
nių kainų kukliai įrengiant kaštuotų 
£10.000; sklypas kaštuotų £2000; kie
me garažas — skalbykla, kur galima 
būtų Įrengti spaustuvę, dar £400. bal
dai £600, tad iš viso £13,000.

Namu exploatacija atrodytų taip:
PAJAMOS: 1/ Nuoma iš bufeto 

£10 per savaitę — £520; 2/ nuoma už 
10 kambarių — £20 per savaitę — 
£1040; 3/ pelitas iš pobūvių salės — 
£260, tad iš viso £1820 per metus.

IŠLAIDOS: 1/ Mokesčiai — £325; 
2/ komunaliniai patarnavimai — £24; 
3/ elekrta, telefonas — £56; 4/ švaros 
palaikymas — £260; 5/ administravi
mas — £416: 6/ amortizacija 1% — 
£130: 7/ smulkus remontas — £52; 
8/4% nuo įdėto kapitalo — £520. iš 
viso £1783 per metus.

Atrodo, kad jei iškarto būtų surink
tas £13.000 kapitalas, pinigų davėjai 
galėtų tikėtis 4% dividento pavidale, 
bet tokios sumos surinkti iš karto ne
sitikima. todėl tektų užtraukti banke 
paskolą, ir devidendai tada, aišku, tek
tų bankui % % ir grąžinamų ratų pavi
dale. Visgi, šiaip ar taip pradžiai rei
kia turėti ne mažiau 25% arba apyti-

"Antros rusies piliečiai"
Pereitame “The Sunday Herald” 

numeryje atspaustas Straipsnis “DP 
emigrantai jaučiasi antros rūšies pi
liečiais,” kuris australų skaitytojams 
pateikiamas antgalviniu šūkiu: “Aus
tralija turi naują problemą.” Straip
snyje teigiama, kad daugis emigraci
jos stebėtojų mano, jog mažiau-iai 
25% visų emigrantų, šiuo metu esan
čių Australijoje, Rytų Europoje pa
šalinus komunizmą, sugrįžtų į savo 
tėvynes. Stebėtojai teigia, kad dau
gis ateivių staigiai pakeitė australų 
atžvilgiu nuotaikas, kai pasijuto esą 
“antros eilės piliečiais.” Dėl šių 
visų dalyki] daugis ateivių grupių 
boikotuoja savo tautiečius, bandan
čius mokytis angliškai ir pasidaryti 
australais. Jie atžymi pastaruosius 
“rasiniais išdavikais.” Sydnejaus 
liuteronų pastorius C. W. Stolz’as, 
kaip straipsnyje teigiama, pareiškė, 
pastebėjęs daugelio ateivių “atvėsi
mą” australų atžvilgiu. Pastorius 
pasipasakoja, nesenai bandęs organi
zuoti australų ir ateivių savaitgalio 
stovyklą ties Windzoru, tačiau iš 
1000 jo kviestų ateivių, kuriuos jis 
aplankęs asmeniškai keturiose Sydnė- 
jaus ^stovyklose, nevienas nepriėmęs 
šio kvietimo. 

kriai £3000. Surinkus iš tautiečių 
£3000, likusius £10,0000 tektų grąžinti 
bankui per 30 metų ir tada išlaidų 
pozicijos vaizdas pasikeistų nes ir 
grąžinimų ra tos padidėtų £330, tokiu 
būdu bendroji išlaidų suma būtų 
£2113. arba kasmet D-ja turėtų dar 
pridėti po £294, vėliau, mažėjant sko
lai. mažės ’ <' > ir ratos bus mažesnės.

D-ja turėtų kasmet sudėti i namus 
visą surenkamą narių mokestį, arba 
kreiptis i visuomenę prašant sukelti 
kitus £3000 ar panašiai, bet tokie na
mai būtinai reikalingi ne tik dabar
čiai bet ir ateičiai, net ir tada, kada 
atgavus Nepriklausomybę, daugelis iš 
mūsų grįš Į Lietuvą. Šiaip ar taip 
daug liks ir čia, ir patalpos jiems bus 
reikalingas juo labiau. Neturėjimas 
savų patalpų neša A.L. D-jai ir visam 
lietuviškam reikalui didelius nuosto
lius.

Statant naują namą būtų galima 
paskelbti savų architektų tarpe pro
jektų konkursą ir pastatyti tikrai ką 
nors primenančio tnums savos žemės 
pėdą, bet, deja, žiūrint iš praktiškos 
pusės atrodo, kad šis sumanymas yra 
daugiau studijų pobūdžio, nes Sydnč- 
juje nū vienas rangovas neapsiima pa
statyti paprasčiausio mūrinio namelio 
anksčiau 18 mėnesių, gi tokio pastato 
statyba, leidimų išgavimas, finansų 
parūpiuimas ir t.t. užtruktų 3-4 me
tus. gi patalpos mums reikalingos tuoj 
pat.

Sis klausimas nebuvo keliamas mū
sų spaudoje, nes C. V-ba pirmoje eilė
je norėjo kur nors išsinuomoti patal
pas ir, įėjus Į naują C. V-bą Katalikų 
Centro atstovui, buvo tikėtasi gauti iš
sinuomoti patalpas iš Katalikų Cen
tro, bet vasario 8 d. posėdyje galuti
nai paaiškėjo, kad Katalikų Centras 
pats sau negali sudaryti tikros nuo
mos sutarties, bet gyvena iš australų 
Šv. Vincento D-jos malonės, tad mūsų 
D-jai nuomos klausimas atpuola iš 
viso.

Po Šito fakto mes ir kreipiamės į lie
tuvišką visuomenę tikėdamiesi visoke
riopos jos paramos, nes. iš tikrųjų, |

Coroite Toljona gyvena lietuvaites vardu
” korespondenld Vokietijoje)(Specialaus “Mūsų Pastogės 

Gyvenimas sukuria tokių romanų, 
kokių gali išgalvoti tik fantazijomis 
turtingas autorius. Kas čia rašoma, 
nėra Išmistas, o tikras gyvenimo 
vaizdas, kuris siekia paskutiniausių 
mūsų dienų.

Prieš kurį laiką vienoje DP stovy
kloje Vakarų Vokietijos Britų zonoje 
amerikiečių spaudos atstovas aptiko 
52 metų moterį, kurios istorija pana
ši į fantastinį romaną. Spaudos at
stovas, numatydamas, kad moteris 
pati savo valia gali nesutikti atideng
ti savo gyvenimo kortų, atsivežė vie
no tos moters seno pažįstamo ir drau
go, tūlo barono von Biel asmenišką 
laišką tai moterei, patariant nuo 
korespondento nesislėpti. Bet ji ir 
tuomet dar mėgino ginčyti savo tik
rąją kilmę. “Esu Lumplėsaitė,”— 
tarė ji.” Tada korespondentas jai 
tiesiai į akis paskaitė ištraukas jos 
istorijos iš memorandumo, kuris ne
seniai yra įteiktas anglų vyriausybei. 
Tik tuomet ji pagaliau prisipažino 
esanti paskutiniojo Rusijos caro duk
tė Tatjana, ir jau nebeginčyjo . tos 
keistos, nuostabios istorijos, kurios 
dalyve ji buvo.

Istorija tokia: Kilus bolševikų re
voliucijai ir nutarus visą caro čeimą 
sušaudyti, vienas dvasiškis padėjo 
surasti protekciją bolševikų karinių 
sluoksnių tarpe. Buvo sutartas suo
kalbis išvaduoti visą caro šeimą. Bet 
paskutinę valandą caras atsisakė ri
zikuoti su savo šeima, matyt nesitikė
damas, kad išlaisvinimas pasiseks. 
Bet caras sutiko, kad vienas šeimos 
narys imtųsi tos rizikos, ir mėgintų 
prasiskverbti į Vokietiją bei kitus už
sienio kraštus.

Greitosiomis nusistatyta, kad vyks 
antroji caro duktė. Tatjana (tuomet 
21 metų). Suokalbio dalyvių svar
biausias asmuo buvo paslaptingas 
Raud. Armijos jaunas karininkas 
(Vėliau paaiškėjo, kad tai būta 
Bliucherio, vėliau pakilusio į sovietų 
maršalus).

Bliucheris parūpino jai atitinka*

veikti dabartinėse sąlygose beveik neį
manoma. Iki šiol D-jos Centras buvo 
ir dar yra privačiai p. Bauzės bute, 
Mūsų Pastogės Redakcija,.Sekretoria
tas Iždas — kitų asmenų butuose. 
Kiekvienas nuo kito gyvena po 
10 ir daugiau mylių atstumo. 
Mes turim archyvą bet netu
rim kur jo laikyti, turime biblioteką, 
bet neturime vietos net kur jos .su
krauti; galėtume turėti ir sporto ir 
kitu šakų organizacijas, jei galėtume 
duoti vietos, kur jos galėtų susirinkti, 
prisiglausti. Gi dabar vieni iš nevil
ties kiti iš nekantrumo eina į kitus 
klubus ir tokiu būdu nutolsta nuo lie
tuviško kamieno.

Namai būtinai reikalingi, gi nega
lint pasistatyti skubiai naujų, grieb- 
kimės kito būdo namams įsigyti, bū
tent; pirkim didelius senus namus, 
kurių nėra sunku gauti ir kurie ka
štuotų 20% pigiau, t.y. apie £10.000. 
Exploatacijos išlaidos ir pajamos būtų 
maždaug tokios pat ir pradžiai kapita- 
talas turėtų būti irgi £3000-4000, nes 
reiktų juos atremontuoti ir pritaikyti 
mūsų reikalams. Remonto ir pritai
kymo reikalams tikimės iš savo meni ti
ku ir amatininkų nemokamos pagal
bos..

Svarbiausias klausimas yra. kaip ir 
kokia forma surinkti iš tautiečių tuos 
pradžiai reikalingus £3000-4000 t.y., 
ar tai turėtų būti akcijos, ar pajai, ar 
aukos, ar kas kita.

A.L.D. C. V-ba prašo visus Skyrius 
artimiausiu laiku sušaukti susirinki
mus šiam reikalui aptarti ir diskusijų 
rezultatus pranešti C. V-bai. Surin
kus medžiagą C. V-ba pradės daryti 
konkrečius žygius Lietuvių Namams 
įsigyti.

T i k vienybėje galybė, — nepamir
škim tos išminties, ncsiskaldykim. ne
būkim lokaliniais patriotais; pirma 
sukurkim stiprų centrą, tada statyki- 
mės namus Skyriuose. A.L.D. C. V-ba 
laukia iš visų lietuvių pasisakymo šiuo 
taij> svarbiu ir opiu klausimu.

A.L.D. C. V-bos pavedamas
Inz. M. Boguzas.

v

Kiniečiai kausis 
Europoje

LONDONAS. I.N.S.—Diplomati
nius sluogsnius pasiekia pranešimai, 
kad Komunistinė Kinija slaptai pasi
žadėjo siųsti į Europą karinius savo 
dalinius, jei Sovietai įsiveltų į karą 
su Vakarais. Pagal slaptą protokolą, 
ryšium su pasirašyta Sovietų Rusijos 
—Kinijos sutartimi. Kinijos komuni
stai pasižadėjo pasiųsti Raudonajai 
Armijai 12 divizijų prieš bendrą So
vietų ir Kinijos priešą. Toliau teigia
ma, kad Maotsetnngas sutiko pasiųsti 
darbams į Sovietų Rusija 100.000 
kini eči ų d a rb i n i n kų.

mus pa lydraščius. Baltijos baronės 
Katarinos von Trawanski vardu, ir 
perdavė ją vokiečių Obosto valdžiai 
Lietuvoje. Slaptame lydraštyje buvo 
aiškiai išdėstyta, kas tikrai yra ta 
moteris. Garsusis generolas Hoff
mann’as, Liudendorfo bendradarbis, 
tuoj apie tą įvykį telegrafu pranešė 
Berlynui, reikalaudamas instrukcijų. 
Bet Berlynas tuo metu' jau buvo lyg 
be galvos. Karas buvo kaip ir pralo
štas. Kaiseris Vilius II paliepė ca
rai tę Tatjaną globoti ir suteikti jai 
lėšų pragyvenimui. Generolo Liu
dendorfo adjutantas, majoras Wust. 
brolis žinomis artistės Wust, parū
pino jai lietuvišką pasą Katarinos 
Lumplėšaitės vardu, kuriuo Tatjana 
nuo tol ir visą laiką Berlyne ar prie 
Berlyno gyveno. Iš ilgos tolimesnės 
istorijos dar pažymėtina, kad 1932 
m. sovietų agentų teroristų grupė 
mėgino ją Berlyne pagrobti.. Tada 
ji dar labiau užsimaskavo ir po karo 
atsirado DP stovykloje Britų zonoje. 
Painformavus anglų vyriausybę, ji 
buvo laikoma ypatingoje anglų ap
saugoje, nors jos planas buvo emi
gruoti į Šiaurės Ameriką. Jei anglų 
karalius ją pripažins caro dukterim, 
anglai jai turės išduoti brangenybes, 
kurias caras dar prieš pirmąjį karą 
deponavo Anglijoje palikdamas nu
rodymą. kad tą turtą gali atsiimti 
kuris nors caro šeimos narys. Kai 
ji viena liko, tai jai tas turtas ir 
tektų. Beti ji jo visai netrokšta. “Aš 
noriu toliau dirbti gailestingosios se
sutės darbą ir ne daugiau.”

Kyla klausimas, kaip ji, gyvenda
ma Vokietijoje tvarkė savo asmens 
dokumentus. Galimas dalykas, kad 
ji savo pasą atnešdavo prailginti į 
Lietuvos pasiuntinybę ar konsulatą 
Berlyne. Bet apie tai galėtų paaiš
kinti nebent buvę Lietuvos konsula- 
rinio ar diplomatinio korpuso nariai.

Jūsų korespondentas daro žygiu 
reikalą išaiškinti, jei pavyks gauti 
daugiau žinių, bus paskelbta.

V. Girlanda.

“MŪSŲ PASTOGĖS” PRENU
MERATORIAI

1950 metams Mūsų Pastogę toliau 
užsisakė ir prenumeratą įmokėjo šie 
asmenys:

Visiems metams: N.S.W.: V. Pi- 
lipaitis. K. Kryževičius. V. Brilin- 
gls, P. Džiugelis (£2.2.0). J. Tininis 
(£2.4.0); VIC.: L. Jakštas, R. Ra
gauskas. P. Langevičius (£2.4.0), J. 
Vabalas; S.A.: P. Kazlauskas, J. 
Meškauskas, A. Žilinskas; W.A.: J. 
Sadauskas (£4.0.0); Q’LD.: A. Pra- 
šmutas. P. Stelmokas; TAS.: J. Ma
lišauskas. J. Obuliauskas (£2.10.0), 
J. Mikalonis: N. ZEL.: P. Rainutė* 
nas.

10-Čm/ mėnesių: S.A.: kun. P. Ja
tulis. Vyt. Vizickas, A. Kruzas; 
A.C.T.: Ad. Adomėnas, A. Stuoka;

8 mėnesiams: JAV- Edv. P. Kri- 
šta ponis;

6 mėnesiams: N.S.W.: L. Karve
lis, J. Krutulis (£1.4.6), J. Kataus- 
kas, V. Čižauskas, J. Tutlys. B. Ge
nys, A. Ladyga, A. Nekrašius 
(£1.1.0), A. Česnavičius, K. Elertas,
J. Norkūnas. R. Siaurušaitis; VIC.: 
Augaitis, V. Bindokas. Batauskiene
O. . Raginis. V. Paragys. A. Sparve- 
lienė. S. Antanaitis, II. Jurgelaitis,
K. Brumzevič: S.A.:. J. Staškauskas, 
K. Tvnnikas; Q’LD.: A. Kaminskas,
J. Krikščiūnas (£1.6.0). A.C.T.-. V. 
Genys: N. ZEL.: Žiginskienė, Čepu
lis ir Grabauskas;

5 mėnesiams: N.S.W.: R. Graimas, 
S. Bogamirskas, K. Bagdonavičius,
K. Vaškevičienė, V. Laukaitis, B, 
Rutkauskas; VIC.: J. Gylys, P. 
Gvalda, A. Urbaitė, K. Katilius, P. 
Senienas, K. Žukauskaitė, Kumetai
tis. V. Molokas, J. Kasparūnas. A. 
Rakštelis. J. Grigaitienė: S.A.: J. 
Riauba. J. Geuklis. Jasevičienė. S. 
Švaikauskas, K. Naudžius. L. Stoni* 
kas. A. Laukaitis: TAS.: J. Step- 
šys: N. ZEL.: II. Žilinskas:

3 mėnesiams: N.S.W.: J. Bacevi
čius. K. Žolynas, P. Verbyla (0.10.0), 
A. Zaboga (£0.10.0), J. Grakauskas, 
M. Stankevičius. J. Jarmalavičius,
P. Stakauskas, A. Žukas: VIC.: G.

tretys (£0.10.0). A. Volkovickas, 
K. Bašinskas, V. Grigaliūnas, J. Go- 
rodeckis, J. Grybas, A. Visutinskas, 
K. Bukauskas. L. Tučinskas. E. 
Džiukienė, J. Vaičiulis. J. Lukoše
vičius. J. č’iurinskas. Z. Anučiaus- 
kas. J. Jurgelaitis. II. Juknęvičius, 
J. Kaunas. A. Erminas (£0.10.0), 
J. Sasnaitis. K. Podėnas (£0.10.0), 
A. Navacky (£0.10.0); S.A.: P. An- 
driejaitis; W.A.: M. Gelažius. K. 
Gečys; Q*’LD.: J. Sipolis, J. Šimo
nis, V. Šapkus, A. Norkus. P. Vaiš- 
nvs (£0.10.0); A.C.T.: V. Rimas; 
TAS.: V. Bukauskas (£0.10.0); N. 
ZEL.; P. Šimkus (£0:12.10);

2 mėnesiams: N.S.W.: P. Kumpi- 
kas; VIC.: D. Karosas; Q’LD.: J. 
Kvieeinskas;

1 mėnesiui: N.S.W.: A. Narbutas 
(£0.3.0). O. Dambrauskas, J. Milą.
“MŪSŲ PASTOGĖS” RĖMĖJAI

Mūsų Pastogės reikalams pasta
ruoju metu širdingai aukojo: P. 
Kazlauskas iš S.A.—£0.10.0, Pr. 
Langevičius iš Vic. — £0.10.0, Pr. 
Stulpinas iš Vic. — £0.10.0, P. An- 
driejaitis iš S.A. — £0.8.0, A. Sa
dauskas iš W.A. — £0.8.0. J. Jarma
lavičius iš N.S.W. — £0.7.0, S. An
tanaitis iš Vic. — £0.6.0. H. Jurge
laitis iš Vic. — £0.6.0. J. Urniežius 
Iš N.S.W. — £0.4.0, R. K. Ragaus
kas Iš Vic. — £0.2.0. Pov. Stelmokas 
iš Q’ld. — £0.2.0, L. Jakštas iš Vic. 
—£.0.2.0. A. Kiklišas iš S.A. — 
£0.2.0, Z. Meiliūnienė iš Vic.— 
£0.2.0.
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COMMONWEALTH PARLIAMENT
AT Canberra today — Wednesday, 

February 22 — the Nineteenth 
Commonwealth Parliament will meet 

for the first time. With 183 mem
bers, it will be the biggest Common
wealth Parliament Australia has ever 
had. It may also prove to be the 
most interesting one.

A Bill which the last parliament 
passed providing for a re-distribu
tion of electoral seats accounts for 
the record number of members. There 
were 111 members in the last parlia
ment.

This parliament Should prove an 
interesting one because it will be led 
by the newly-elected Liberal-Country 
Party—a coalition party which has 
already defined its attitude on many 
controversial issues as opposed to that 
of the Labor Party which led the 
last parliament.

The Liberal-Country Party is likely 
to introduce Bills to alter some of the 
legislation of the last parliament. 
Labor members—now on the opposi
tion side of the House—will fight 
all the way such probable Bills as 
one to repeal the Banking Act and 
another to amend the constitution so 
as to provide for a referendum on 
socialisation issues. Heated discus
sions on such subjects as the recent 
de-rationing of petrol. Australian 
policy in South-East Asia, the ban
ning of Communism, conscription, 
defence and the hydrogen bomb* are 
bound to ruffle the serenity of the 
House on more than one occasion.

Another interesting fact about this 
parliament is that, by an odd quirk 
of the commonwealth constitution, 
the Labor Party will have a majority 
in the Senate—the upper of the two 
houses of parliament. ®

This puts the Labor Party in a 
powerful position. The Senate, 
through its Labor members, could 
force another general election within 
eighteen months if it choses to vote 
twice against a bill passed by the 
lower house—the House of Represen
tatives.

The reason is this. The Common
wealth constitution provides for the 
existence of two houses of parliament 
which have different electoral rules. 
Tn the Senate members sit for six 
years before retiring for re-election 
but batches retire every three years. 
Members of the House of Represen
tatives sit for three veal’s only and 
retire en masse at the end of that 
time. It is because only a propor-

Helga Sundstrup.

tion of the Senators retired last year 
that the Labor Party now has a 
majority in that House.

The constitution also provides that 
if the Senate twice rejects a Bill in
sisted upon by the House of Repre
sentatives then both House can be 
dissolved and another general elec
tions held

This could well happen in this par
liament. On the other hand, Labor 
members in the Senate are not likely 
to twice reject a Bill passed by the 
House of Representatives unless they' 
feel reasonably sure that the people 
of Australia would vote the Labor 
Party into power at another general 
elections.

Such is the political setting of the 
Nineteenth Commonwealth Parlia
ment.

Government by a Commonwealth 
parliament in Australia is only 48 
years old. The First Commonwealth 
Parliament met in Melbourne in 1902 
after the federation of the six Aus
tralian colonies in May, 1901. Can
berra has been the seat of govern
ment for only a little over a decade. 
A Commonwealth parliament:—the 
Tenth—first sat there in 1927.

The story of the federation of Aus
tralia into a Commonwealth is one 
of bitter inter-colonial quarrels pre
vented only by the leadership of a 
few far-sighted statesmen from end
ing in disaster.

When , British settlements first 
formed in Australia they were all 
part of the first-founded colony. New

Australian Commonwealth 
Parliament House in Can
berra. With jn'ide and 
solemnity it represents the 
development of Australia.

South Wales (founded by Captain 
Phillip in 1788). By 1851 the mother 
colony had split into the colonies of 
New South Wales. Tasmania. South 
Australia and Victoria. By 1856 
Britain had granted these colonies 
self-government. Tn 1859 Queens
land broke away from New South 
Wales as a self-governing colony. 

1 Western Australia, which was not 
formed until 1850. gained self-govern-; 
inent in 1890.

Between 1850 and 1900 the colonies 
grew in power and wealth. The dis-1 
coyery of gold in 1851 brought linn-| 
dreds of thousands of new settlers.* 
The wheat and wool industries were 
flourishing. A coal industry was 
growing up.

But the colonics were all jealous of 
each other and quarrelled so bitterly 
that for a time civil war seemed in
evitable. New South Wales. South 
Australia and Victoria quarrelled 
about the Murray River. All three1 
wanted to cont rol its water for irriga-' 
tion. They quarreled even more bit-1 
terly about customs duties. Each 
colony levied its own duty on goods 
passing across its borders. The Vic
torian duty on wheat was so high! 
that it almost ruined the other eolo-1 
nies.

As early as 1860, however, enligh
tened statesmen were suggesting fede-1 
ration of the colonies. British settle-' 
ment of Australia would fail, they' 
argued, if the colonies did not try to i 
work out their difficulties together. |

Henry Parkes was the foremost; 
man in the public life of Australia į 
between 1846 and 1896 and he was 
an untiring fighter for federation. I 
He was a member of the New South 
Wales parliament for 40 years and 
five times premier. In 1891 he per
suaded the colonies to send represen
tatives to a convention to prepare a 
constitution for the parliament of a 
f e< le ra t ed A ustra I i a.

Nothing came of the convention.

Delegates from each colony took back 
a proposed constitution but not one 
parliament so much as debated it. ’ 

After Parkes died in 1896. a Vic
torian statesman, Alfred Deakin. car
ried on the leadership of the federa
tion movement.

There was another convention at 
Hobart in 1897 and delegates again 

took back a proposed constitution to 
their parliaments. This time the 
parliaments put the constitution to
a referendum. But New South Wales 
rejected it.

A hurried conference of premiers 
in January 1899 considered New 
South Wales’ objections, agreed to a 
few changes and put the constitution, 
to referendum again.

This time West Australia rejected 
it. But the other colonies decided 
not to wait any longer. They asked 
the British government to pass an 
act to set up the Commonwealth of 
Australia. Then, in July 1900. West 
Australia accepted the constitution. 
Tn September that year Queen Vic
toria issued a proclamation setting 
up a Commonwealth of Australia 
which included all six colonies. On 
January 1. 1901. the Commonwealth 
of Australia came into being and the 
colonies became States within that 
Commonwealth.

The constitution follows very 
closely that suggested by Parkes in 
1891. The head of government, rep
resenting the King of England, is 
the Governor-General. Government 
is carried out by a central parlia
ment — the Commonwealth parlia
ment — and parliaments in each of 
the States. Governing powers are* 
distributed between the Common
wealth and State parliaments, the 
Commonwealth parliament controll
ing such things as defence, customs, 
immigration, currency and overseas 
trade which affect Australia as a 
whole.

Even before Federation, the search 
for a site for the national capital 
had begun. For ten years members 
of parliament and State bodies bick
ered among themselves while parlia
ment itself sat in Melbourne. Then, 
in 1909. an impartial body of engi
neers, surveyors and architects decid
ed on Canberra.

The next year the Commonwealth 
government offered a prize for a 
city design and an American. Walter 
Burley Griffin, won it. The design 
of Canberra is his.

By 1927 most of Canberra’s admi-
nistrative buildings had been com
pleted. In May, 1927 the present 
King of England, then Duke of York, 
opened the Tenth Commonwealth 
Parliament in Parliament House, 
Canberra.

That same building, enlarged and 
extended to the limit of its founda
tions. will house this parliament’s 
record number of members.

The first few strokes of the blackjack 
gave me excruciating pain. But as 
time went on, I felt the pain less and 
less. Finally I sank into a sort of 
apathy; it was unimportant to me 
what my torturers were going to do 
next. Finally the blows ceased. But 
the stream of oaths continued.

After a short' while the first man 
took me by the arms and again seated 
me in the chair. Then the second man 
took off the handcuffs and left the 
room. After a good half-hour, Dun- 
kov made his reappearance. He 
asked me: “Well, Petruitis, now will 
you tell the truth” I replied that 
they could continue to beat me . . . 
Barely had 1 finished my sentence 
when Dunkov jumped at me in fury. 
Waving his fist in front of my nose 
and kicking me in the shins, he 
shouted: “Who is it that is beating 
you? Answer me, answer me ...”

That was the end of the first cross- 
examination.

.After some time the second cross- 
examination began precisely as did 
the firgt. I was seated in a chair and 
handcuffs were placed on my wrists. 
I imagined that I would again be 
beaten with a blackjack, but I was 
mistaken. Being beaten with a black
jack was child’s play compared to the 
treatment they now gave me.

After handcuffing me, one of the 
executioners took me to the wall, and 
suspended me in the air, typing my 
arms with ropes hanging for that pur
pose from hooks fixed in the ceiling. 
I was in terrible agony; my feet re
mained near the wall while my whole 
body swung forward. My wrists hurt 
unbearably for they had to bear the 
whole weight of my body. 1

Col. Jonas Petruitis

INTO THE HANDS OF THE NKVD
“Connect,” said the first execution- kov and other prosecutors who did 

er to the second. My blood froze at not beat me. I remained in prison 
the words, for I though they meant for two months. By this time 1 was 
that 1 was to be exposed to electric so exhausted that I could not climb 
shocks. But again I was mistaken, stairs without assistance or get into 
My coat was lifted up and the tail ol the car nick-named "Girele” used for 
my shirt drawn out from my trousers, the transportation of NKVD prison- 
A heated object was placed on my ers. During these two months I had 
back. At once I felt pain and the had almost no sleep or rest. I sank 
smell of burning flesh. 1 clenched my into despondence and became still 
teeth and braced all my strength to more apathetic. It seemed that life 
keep from crying out loud. T hey itself was worth nothing to me. 
were scaring my flesh with some sort Should I Commit Suicide?
of a metal object. Al'tqr the object I Nights without sleep are endless in 
had remained on my back lor some their monotony. The same blank 
time, my torturers would remove it .walls, the same window with bars in
fer several minutes,Land then place it I tertfvined with barbed wire, the same 
on my back again. T hey repeated the crooked door staring you in the lace 

roccdure several times, swearing jare enough to drive you to despair.
loudly. After a while they stopped, 
but held me suspended in the air for 
a long time after that. By this time I 
was suffering beyond words. My arms 
and hands were so numb that I no 
longer felt them. My sides were ach
ing. Ot last they removed me from 
the hooks. Then I saw the instru
ment of torture they had been using— 
an ordinary electric iron. The iron 
left such deep scars in my flesh that I 
shall carry them to my dying day.

After further imprisonment for two 
and a half weeks, I was placed in 
solitary confinement. Every two or 
three days I was cross-examined, al
ways at night. As before, 1 was hand
cuffed, beaten and kicked around. 
After this 1 no longer saw my first 
torturers and had contact with Dun- 

I T housands of times I thought to my
self of the luxury of one night of 
complete rest. If only 1 could drop 
off into the same quiet slumbers that 
I had known in bygone days. Nothing 
seemed more delightful to me than 
the prospect of death, for that would 
mean eternal sleep. Then at least 1 
would no longer be tortured by cease
less questions. I woidd no longer 
hear the daily order “Lie down,” “Get 
up.” The slow pasasge of time would 
no longer hold monotony for me, for 
over there a thousand years or one 
day arc all the same.

Two conflicting ideas about death 
revolved in my brain. We hold life 
dear. I thought, because impending 
death threatens to cut its thread. But 
death, the end of earthly existence, 

also brings freedom from suffering, 
and the key to eternal life. These ques
tions worried me during those end
less nights of sleeplessness. Finally 
I concluded that death as freedom 
from suffering was the right answer. 
The desire to end it all and to take 
my own life became overwhelming. 
I began to seek the means to devise 
an instrument to serve my purpose.

My guards had removed all metal 
from my clothing with the exception 
of several hooks. These I fashioned 
into a wire several inches in length. 
Wasting no time. I began to sharpen 
the end. of the wire against the rough 
surface of the wall, looking from time 
to time through the aperture in my 
door to. make sure that the guard 
was not watching me. Then, taking- 
my instrument in my right hand, T 
drew it across my left. A few drops 
of blood appeared. T rejoiced: my 
instrument would be sharp enough 
to cut my artery. I waited for night
fall which was the best time to ac
complish my purpose. Tn the day
time the guard, who often watched 
my activities through the aperture, 
could see that something was wrong, 
and then call the doctor and revive 
me. After cutting the arteries, death 
does not come at once. Sometimes a 
long period of tim elapses before the 
end. (To be continued.)

pakTlo nedarbas
VOKIETIJOJE

LONDONAS. A.A.P. — Pirmoje 
vasario mėnesio pusėje bedarbių 
skaičius Vakarų Vokietijoje peršoko 
du milijonu. Šiuo metu Vakarų. 
Vokietija turi 2.018.000 bedarbių.
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Psi. 4

UOSI! PASTOGE
JOKS PASIAUKOJIMAS TĖVYNEI 

ATGALI BŪTI PER DIDELIS
Š.m. vasario 18 d. Sydnėjaus ir jo 

apylinkių lietuviai, nepaisydami 
ypatingai blogo oro, susirinko dide
liu būriu švęsti Vasario šešioliktosios. 
Kun. Tamuliui atlaikius St. Francis 
bažnyčioje atitinkamas, dienos rim
čiai pritaikytas pamaldas, apie 300 
tautiečių susirinko į Adyar salę. 
ALD pirmininkas A. Bauze, atidary
damas minėjimo aktą, į garbės pre
zidiumą pakvietė kun. Tamūlį, Šv. 
Kazimiero D-jos C. Valdybos pirmi
ninką agr. Briedį ir Skaučių vadovę 
Laurynaitienę. Sugiedojus Tautos 
Himną ir pagerbus žuvusius ir žū
stančius už Lietuvos laisvę, ALD 
pirmininkas A. Bauze pasakė trum
pą kalbą, užakcentuodamas šventės 
prasmę ir rimtį.

Vyriausiu minėjimo punktu buvo 
maj. S. Naručio paskaita ■— “Vasa
rio Šešioliktoji.’’. Rūpestingai ir 
įdomiai parengta savo paskaita pre
legentas su retu sėkmingumu nusi
pelnė klausytojų dėmesio. Santrau- 
kinio pobūdžio žinios, logiškos išva
dos ir aiškūs nurodymai klausytojus 
paveikė tikrai {tinkinančiai. “Mes 
lietuviai, tremtyje ir emigracijoje, 
sąžiningai pildydami savo tautines 
PAMINĖTA VASARIO ŠEŠIOLIK

TOJI
BRISBANE. — Vasario 19 d. 

Mary’s Church parapijos salėje 
įvyko Vasario šešioliktosios minėji
mas. Į atitinkamai išpuoštą salę su
sirinko apie 70 lietuvių. Minėjimą 
pradėjo ALD Skyriaus pirmininkas 
J. Petrauskas. Tylos minute buvo 
pagerbti žuvusieji Lietuvos laisvės ko
vose, Sibire bei koncentracijos stovy
klose. Turiningą paskaitą skaitė 
Kaj. Sakalauskas. Meninę dalį at
liko A. Laukaičio vadovaujama Tau
tinių Šokių Grupė. Minėjimas baig
tas Tautos Himnu.—J. Sip.
LIETUVOS PATRONO ŠVENTĖ
A.L.K. Šv. Kazimiero Draugijos 

Centro Valdyba š.m. kovo 5 d. ruo
šia Šv. Kazimiero, Lietuvos Patrono, 
dienos minėjmą. Tą dieną St. Jo
seph’s bažnyčioje (Parramatta Rd.. 
Camperdown, prie universiteto) 11.30 
vai. bus atlaikytos pamaldos ir pa
sakytas dienai pritaikytas pamokslas. 
Visi tautiečiai kviečiami minėjime 
gausiai dalyvauti.

PRADEDA. VEIKTI SYDNĖJAUS 
LIET. SPORTO KLUBAS

Vasario 11 d. įvyko senai lauktas 
Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klubo 
steigiamasis susirinkimas. Atvyko 
gana mažas asmenų skaičius, nes dėl 
vėlaus paskelbimo daugeliui nebuvo 
žinomas susirinkimo laikas. Daly
viai, nusprendę Klubo steigimo reika
lą neatidėlioti, išrinko laikiną Klubo 
v..* ę: J. Gružauską, V. Deikų,

„..manauską ir S. Paulauską. Klu
bas savo tikslu pasirinko suburti vie- 
nan vienetan sportuojančius ir spor
tui prijaučiančius Sydnėjaus lietu
vius, kurie galėtų praleisti laisvalai
kius lietuviškoje aplinkumoje. Kovo 
4 d. (kaip paskelbta) įvyksta antra
sis susirinkimas ir tikimasi, kad at
vyks visi lietuviai, kurie yra suinte
resuoti Klubo gyvavimu. Klubas 
stengsis organizuoti įdomų laisvalai
kio praleidimą bei pramogas. Numa
toma įsteigti visų pageidaujami; 
sporto šakų sekcijas, todėl visiems 
yra vietos ir visi yra kviečiami prie 
Klubo prisidėti. Šio Klubo sėkmingas 
gyvavimas yra mūsų pačiu reikalas, 
todėl visi dalyvaukime sekančiame 
susirinkime.—J- Gr.

VISIEMS SYDNĖJAUS 
LIETUVIAMS

Š.m. kovo 4 d. 16 vai. 30 min. 
saukiamas antrasis Sydnėjaus Lie
tuvių Sporto Klubo susirinkimas. 
Kviečiami dalyvauti visi aktyvūs ir 
neaktyvūs sportininkai bei sporto 
draugai. Susirinkimas įvyks Young 
St. 5 (II aukštas).

Klubo Valdyba.

'pareigas, prisidedame prie vieno iš 
aukščiausio tikslo — laisvos Nepri
klausomos Lietuvos atstatymo. Mes 
niekad nepamirškime, ko iš mūsų 
tauta reikalauja ir joks pasiaukoji
mas Tėvynei negali būti per didelis, 
jei norime savo tautą išlaikyti gyvą” 
—užakcentavo maj. Narušis prieš 
baigdamas įdomią savo paskaitą.

Po paskaitos dramos aktorė Kse
nija Dauguvietytė-Šriiukštienė pa
deklamavo du rašytojo Pauliaus Jur
kaus eilėraščius. Aktorės sugebėji
mu rašytojo žodžiai paversti gyvomis 
būtybėmis nevienu sujaudintu vei
du nustūmė ašaras. Labai gerą 
įspūdį paliko mažytis Batūrų sūne
lis su vaikišku nuoširdumu pasaky
damas vieną eilėraštį. Pulgis An
driušis paskaito trejetą vaizdelių 
ištraukų iš savo naujojo lietuviškojo 
kaimo buities kūrinio “Sudiev, kviet. 
keli,” parodydamas klausytojams 
aukšto lygio rašytojo kūrybos stilių 
ir lietuviškojo žodžio grožį. Minė
jimo programą dar papildė ir gra
žiai užbaigė Sydnėjaus Tautinių Šo
kių Grupė, vadovaujama Birutės 
Kirlytės ir Vytauto Asevičiaus.

SAVO SPECIALYBIŲ DARBE
Pastaruoju metu du lietuviai spau

stuvės darbo specialistai pradėjo 
dirbti australų spaustuvėse lygiomis 
teisėmis su australų spaustuvinin
kais. Antanas Katinas, dirbęs “Var
po” spaustuvėje, Kaune, šiuo metu 
dirba toje pačioje spaustuvėje, kur 
spausdinama “Mūsų Pastoge”; pa
staruoju metu spaustuves direkcija 
pavedė jam “Mūsų Pastogės” tech
nikinio komponavimo (laužymo) 
darbą. Pasidžiaugtina, kad tuo 
būdu Antanas Katinas yra ne tik 
išsprendęs profesinę savo problemą, 
bet ir žymiai palengvina “Mūsų 
Pastoges” technikinius rūpesčius. 
Pereitą savaitę valstybinėje Sydnė
jaus spaustuvėje pradėjo dirbti 
Kazys Gilandis, ilgametis Spindulio 
spaustuves Kaune specialistas. Abu 
mūsų tautiečiai savo patyrimu ir 
atliekamu darbu yra susilaukę iš sa
vo direkcijų didelio dėmesio ir įver
tinimo.
“MŪSŲ PASTOGĖS” ANTGALV1S

Vietos taupymo reikalas privertė 
redaktorių pakeisti ligšiolinį M. 
Pastogės antgalvį, kuriuo buvo nau
dotasi nuo pat pirmojo numerio. Šį 
antgalvį paskubomis buvo padaręs 
Jonas Bastys, kuris, pirmam nume
riui pasirodant, išprendė gana ne
lengvą anuometinėmis sąlygomis ant- 
galvio klausimą. Nuo pereito nume
rio “Mūsų Pastogė” pasirinko nau
ją antgalvį, užimantį žymiai mažiau 
vietos. Dabartinio antgalvio auto
rius yra Kazys Gilandis. ilgametis 
laikraitiues grafikos talkininkas.
VISUOTINIS ŠV. KAZIMIERO 

D-JOS SUSIRINKIMAS
Kovo 18 d. 17 vai. Katalikų Cen

tro patalpose (5 Young St., Circu
lar Quay) ruošiamas A.L.K. Šv. 
Kazimiero Draugijos visuotinas šuva" 
žiavimas-susirinkimas. Dienotvarkė
je: Centro Valdybos ir Skyrių Val
dybų pranešimai, spaudos reikalai, 
Centro Valdybos ir Centro Revizijos 
Komisijos rinkimai ir kiti einamieji 
reikalai. Šv. Kazimiero Draugijos 
Centro Valdyba kviečia visus narius 
ir prietelius šiame susirinkime daly
vauti.

KREPŠINIO KOMANDA CAN. 
BERROJE

Š.m. vasario 12 d. persiorganizavo 
senoji Canberros “Balts” krepšinio 
komanda, 1949 metų NSW valstybės 
krepšinio vice-meisteris, į Canberros 
lietuvių krepšinio komandą. Kapi
tonu išrinktas Vytautas Genys ir pa
vaduotoju Pranas Gružauskas. Ko
manda pradėjo treniruotes ir rengia
si 1950 metų varžyboms. Tenka pa
sidžiaugti, kad susidarė dar vienas 
lietuviškas sporto vienetas.—II.

MŪSŲ PASTOGĖ, 1950m. vasario 22d.

Lietuva priimta Europos Unijon
(Specialaus “Mūsų Pastogės” korespondento pranešimai oro paštu)

dingas informuoti Lietuvos gyvento
jus apie tai, kas dedasi šiapus gele
žinės uždangos laisvajame pasaulyje.

Neseniai Stuttgarto radijas per
davė kai kurias lietuviškas dainas. 
Ir kitos Vokietijos stotys kai kada 
duoda lietuviškos muzikos.

LIETUVIS MIRĖ RETA LIGA.— 
Heidelbergo universiteto klinikoje 
mirė lietuvis tremtinys Motiejus 
Juodgudis, biržietis, 43 metų. Visa 
eilė daktarų nepajėgė nustatyti jo 
ilgos ligos priežasties. Tik padarius 
skrodimą, susekta, kad tai būta la
bai retos ligos “Mycosis fungoides.” 
Hcilbronno ligoninėje vasario 7 d. 
mirė Juozas Andrušaitis, 70 metų. 
Norėta jį operuoti. Bet kai ligonis 
pamatė chirurgus gydytojus ir visas 
paruošiamąsias operacijos ceremoni
jas, matyt tiek išsigando, kad širdis 
sustojo. Gydytojų teigimu, ligonis 
be operacijos visvien nebūtų ilgai gy
venęs. Hanau stovykloje mirė ats. 
kapt. Mikas Kukutis, 50 metų, žino
mas sporto ir skautu veikėjas. Augs
burge mirė Marė Mašiotienė, velio- 
nies Prano Mašioto žmona.

DP LIGONIUS IŠSKIRSTYS PO 
VISĄ PASAULĮ?—Po to, kai IRO 
organizacija paragino pasaulio val- 

'.stybes priimti be eiles pas save ir 
tam tikrą skaičių nedarbingų trem
tinių, Norvegija sutiko priimti 50 
baltiečių aklųjų. Tarpe tų, kuriuos 
norvegų komisija sau išsirinko, yra 
ir bemaž apakęs buv. Klaipėdos 
knygininkas Jonas Kunkis. Švedija 
paskelbė priimsianti 150 džiovininkų. 
IRO sutinkanti už kiekvieną tokį DP 
švedams sumokėti apie 1000 dolerių 
vienkartinės pašalpos. (Maža pasta
bėlė/ Su 1000 dolerių kišeniuje ne 
vienas tų ligonių ir pats sau galėtų 
egzistenciją susidaryti . . .) Laukia
ma, kad šiek tiek nedarbingų priims 
ir Šveicarija bei kitos valstybės.

LIETUVA DAR LABIAU SU- 
BOLŠEVIKTNAMA. — Šių metu 
pradžioje Lietuvoje ir kitose Pabal
tijo šalyse panaikinamos vietinės 
valsčių ir apskričių valdybos. Vie
ton jų steigiami sovietiniai rajonai, 
kurių vedėjais skiriami atgabenti iš 
Rusijos pareigūnai.

ŽMONIŲ MEDŽIOKLE.—Ameri
kiečių ištaigos sovietų repatriacijos 
misijas iš savo zonos anksčiau buvo 
išvijusios. Dabar joms duota leidi
mas 10 dienų laikotarpyje keliauti po 
amerikiečių zoną Vokietijoje ir me
džioti norinčius grįšti į raudonąjį 
rojų.—V. Girlanda.

Europos Sąjūdžio generalinis sek
retorius pranešė, kad VLIK’o atsto
vas yra priimtas į Europos Unijos 
organizaciją. Europos Tautų Sąjū
džio priekyje yra W. Churchillis.

PERMAINOS VLIK’E
Neseniai persitvarkęs VLIK’as šiuo 

metu vėl pergyvena tam tikras per
mainas. Iš penkių VLIK’o Vykd. 
Tarybos narių netrukus pasikeis du 
—liaudininkų ir tautininkų atstovai. 
Įeis tos pačios pakraipos naujos as
menybės. Iš tautininkų įeisiąs T. 
Šidlauskas.

VOKIETIJOJE VĖL BUS 
LIETUVIŠKAS KONSULATAS?
Atitinkamų sluoksnių Europoje ir 

Amerikoje daromi žygiai, kad Vokie
tijoje, kur anksčiau be Lietuvos pa
siuntinybės veikė eilė lietuviškų ge
neralinių konsulatų, konsulatų ir 
vieekonsulatų, vėl būtų įsteigtas bent 
vienas lietuviškas konsulatas, kuriam 
konsulą turėtų paskirti Lietuvos 
Diplomatijos Šefas ministeris Lozo
raitis, kuris neseniai paskyrė ir 
naująjį Lietuvos generalhiį konsulą 
Kanadoje V. Gylį. Vokietijoje toks 
konsulatas laikomas būtinai reikalin
gu, be kita ko jau vien dėl to, kad 
čia yra ir dar ilgam liks daug tūk
stančių lietuvių, kurių interesus 
šiaip nebus kam tiesiogiai ginti.

KIEK DAR LIETUVIŲ VOKIE
TIJOJE?—IRO įstaigų statistikos 
žiniomis, Vokietijos amerikiečių zo
noje metų gale lietuvių DP būta dar 
per 8000. Turint galvoje visas Vo
kietijos zonas, manoma esant dar 
20.000 lietuvių. Tačiau, nežinant 
tikslaus skaičiaus Maž. Lietuvos tau
tiečių, sunku pasakyti, kiek iš viso 
gali būti lietuvių Vokietijoje. Pasi
kalbėjime su spaudos atstovu Maž. 
Lietuvos Tarybos pirmininkas E. 
Simonaitis neseniai pareiškė, kad lie
tuviškos kilmės žmonių iš Maž. Lie
tuvos tremtyje priskaitoma dar iki 
60.000, nors daugelis jų ir nesą for
maliai registruoti kaip lietuviai. 
Maž. Lietuvos Tarybos skyrių Vak. 
Vokietijoje yra šimtais.

LIETUVIŠKAS ŽODIS PER PA
SAULIO RADIJU.—Be gausitį lie
tuviškų radijo valandėlių Šiaurės 
Amerikoje, kurių esama visose dides
nėse lietuvių kolonijose, netrukus nu
matoma prasidės ir ‘Amerikos Balso’ 
(Voice of America) lietuviškos trans
liacijos. Jas jau seniai siūlė įvairios 
lietuviškos organizacijos. Dabar, 
atrodo, ir Amerikos valdžia įsitikino, 
kad “Amerikos Balsas” būtų nau

PLEASE YOURSELF...
Dry Battery or Vibrator Operation

PASIRINK, KAIP NORI:
SAUSĄ BATERIJĄ AR VIBRATORIAUS 

VEIKIMĄ
Štai, 5 lempų, 2 bangi! radijo aparatas, tinkąs 
patogiam naudojimui su sausos baterijos veiki
mu arba tikrai ekonomiškai naudojant 6 voltų 
akumuliatorių.
• Puikus tono skambėjimas. Net silpnai vei

kiančios radijo stotys dienos metu puikiai 
klausomos.

• Daili ir puošni išvaizda su garantuota nuo-
Į zuinia stočių nustatymo skale.

i g PHILIPS
i —FAMOUS AS PHILIPS LAMPS
Į ______________________________
I PHILIPS'O RADIJAS

YRA GARSUS, KAIP IR PHILIPS'O LEMPOS 
Į
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