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Australija istoriniame posūkyje IIOOVER’IS SIŪLO UN’O BE SOV. RUSIJOS
Pereito ketvirtadienio vakarą viso 

pasaulio dėmesys buvo nukreiptas į 
Canberra, kur federaliniame parla
mente Australijos ministeris pirmi
ninkas Menzies pateikė svarstymui 
įstatymo projektą, rekomenduojantį 

.uždrausti Australijoje komunistų 
partiją bei šalutines jos organizacijas. 
Pateikdamas parlamentui įstatymo 
projektų, ministeris pirmininkas 
pasakė išsamių pusantros valandos 
trukusią kalbą, sukėlusią ne tik Aus
tralijoje, bet ir visame pasaulyje 
didelio susidomėjimo. Sustiprintų 
policijos dalinių saugomas parla
mentas huvo prepildytas stebėtoji] ir 
vidaus bei užsienio spaudos atstovų. 
Šiame posėdyje garbės vietose sėdėjo 
kone visi Australijoje reziduoją 
diplomatiniai atstovai. Visiems krito 
akysna vienas faktas — nesimatė 
Sovietų Rusijos ambasadoriaus Aus
tralijai N. JI. Livanovo. Savo kalbos 
pradžioje ministeris pirmininkas 
pareiškė:

“Tai yra įstatymas siekiąs paver
sti Australijos komunistų partiją 
nelegalia organizacija, ją sunai
kinti, teisinėmis priemonėmis ste
bėti, kad ji nepersiformuotų į bet 
kurias naujas bei jungtines formas 
ir tam tikroniis aplinkybėmis imtis 
priemonių-prieš komunistų tarnybų 
tam tikrose įstaigose. Tasai įstaty-

Atidengia Maskvos norus
BELGRADAS.—Maršalas Tito, kal
bėdamas naujai išrinktame Jugosla
vijos parlamente, kuris toliau patvir
tino jį vyriausybės galva ir karo mini- 
sterių pranešė, kad Jugoslavija sieks 
pagerinti savo santykius su Italija ir 
Graikija. Priminęs, kad Jugoslavijos 
santykiai su Sovietų Rusija ir, taip 
vadinamomis, “liaudies demokrati
jomis” vis dar aštrėja. Tito pareiškė, 
kad Sovietų kaltinimai Jugoslavijai 
atsirado po to, kai Jugoslavija pasi
priešino Sovietų bandymams sužlug
dyti jos politinę ir ekonominę 
nepriklausomybę. Tito dar pranešė, 
kad 11148 m. Stalinas įsakančiai reika
lavo atvykusių Maskvon Jugoslavijos 
ir Bulgarijos misijų sukurti Jugo- 
slavijos-Bulgarijos federaciją, tačiau 
Jugoslavija atmetė tokį reikalavimų.

Australijos pogolba Molojoms
Jau kelintą savaitę pakartotinai 
skelbiama ir lygiai taip pat panei
giama, kad Britai yra paprašę ar bent 
paprašys Australijos pagalbos žmo
nėmis ir ginklais kovoje su komu
nistinio pobūdžio sukilėliais—bandi
tais Malajų salyne. Australijos Darbo 
partija pereitą savaitę pareiškė, kad 
Australijai nebūtų protinga tokią 
pagalbą teikti ir pridūrė, kad būtų 
pavojinga perimti valdymo uždavi
nius Azijos kraštuose tuo metu, kai 
Britai iš tų kraštų pasitraukia. Šis 
darbieėių partijos pareiškimas labai 
sujaudino Britų valžios įstaigas 
Singapūre. Oficialus Britų prane
šėjas griežtai paneigė Australijos 
darbieėių teigimų, kad Britai pasi
traukia iš Azijos kraštų. Pranešėjas 
pastebėjo: “JIes tikrai nepasitrau
kiant iš Australijos gynimo nuo 
Azijos komunistų.”

LONDONAS. — Britų vyriausybė 
pripažino Jordano karalystę po to, 
kai karo pradžioje su Izraeliu Jor
dano karalius padvigubino savo 
karalystę užimdamas Rytų Palestiną. 
Tuo pačiu metu Britai suteikė pilną 
pripažinimą Izraelio valstybei. 

mas yra nepaprastas ir atitinkamai 
toli siekiąs.”
Šio įstatymo reikalingumą mini

steris pirmininkas pagrindė Australi
jos saugumo bei gynybos argumentais 
ir pabrėžė, kad šiuo įstatymu pro
jektuojama kovoti su karaliaus prie
šais šiame krašte. Tolimesnėje gilios 
išminties kalboje ministeris pirminin
kas nušvietė tikruosius komunistų 
partijos siekimus ir apibudino jų kaip 
imperialistinių Sovietų Rusijos tikslų 
įrankį.

Kitas dienos posėd.vje parlamento 
nariai buvo nepaprastai nustebinti, 
kai darbieėių atstovas pareiškė, jog 
Darbo partijos grupė, kurių sudaro 
darbiečiai N.S.W. valstijos parla
mento atstovai, iš principo pritaria 
vyriausybės pateiktam įstatymo pro
jektui. Tai buvo didelė staigmena, 
nes visų buvo tikėtasi, kad Darbo 
Partija vieningai pasipriešins parla
mente šio įstatymo įvedimui.

Teigiama, kad maždaug 80% visos 
Australijos bendruomenės pritaria 
šiam prieš komunistus nukreiptam 
įstatymo projektui. Tačiau dalis 
Darbo partijos atstovų priešinasi 
tokio įstatymo pravedimui. Sampro- 
taugama, kad darbieėių tarpe gali 
įvykti rimtas skilimas. Tuo tarpu 
Australijos Komunistų Partijos vadai 
viešai pareiškė, asą pasiruošę veikti 
toliau slaptai.

Politine padėtis kala ginklus
VAŠINGTONAS. — JAV karo 

ministeris paprašė Senatą ir Atstovų 
Rūmus prie numatyto 1951-1952 
metams karo biudžeto dar pridėti 353 
milijonus dolerių. Šį savo reikala
vimų ministeris parėmė susidariusia 
nauja pasaldinę padėtimi. Pasak jo, 
šie įvykiai verčia amerikiečius susti
printi savo saugumų:
• Kinijos žlugimas,
• Diplomatinių santykių nutrau

kimas su Bulgarija,
• Pablogėję santykiai su kitais 

satelitiniais Sovietų kraštais.
• Sovietų perėmimas Lenkijos ka

riuomenės kontrolės.
• Sovietų karo laivyno išplėtimas,
• Padidintas Sovietų spaudimas 

Vokietijoje,
• Numušimas amerikiečių lėktuvo 

viršum Baltijos jūros ir
• Sovietų reikalavimai dėl Triesto.

VAŠINGTONAS. — JAV Senatas 
atmetė 42 balsais prieš 35-ius įstatymo 
projektų, kuriuo buvo planuojama 
suteikti Ispanijai 50 milijonų dolerių 
paskolų. Užsienių reikalų komisijos 
pirmininkas senatorius Connaly 
pareiškė, kad įtraukimas Ispanijos į 
užsienio pagalbos įstatymą galėtų 
pažeisti kai kurias demokratijas 
(Atseit, Sovietų Rusiją.—RED.)

TREČIAS SUKILIMAS
DJAKARTA.—Pietų Molukų salos 

nutraukė saitus su Federaline Indo
nezijos Respublika ir pasiskelbė 
nepriklausoma Pietį] Molukų Respub
lika. Šią “respubliką” sudaro Am
bonų, Serango, Bum, Aru. Kei, Ban
dos ir kitos salos. Centrinė Molukų 
judėjimo asmenybe yra dr. J. Sou- 
mokil, buvęs Rytų Indonezijos 
valstijos teisinguųio ministeris ir 
dingęs iš Macassaro po to, kai Dja- 
kartoje buvo suimtas kapitonas Azis. 
Teigiama, kad dr. Sonmokil išskrido 
į Amboną su olandų kariniu lėktuvu.

NEW YORKAS. — Buvęs JAV 
prezidentas H. Hoover’is. kalbėdamas 
ANPA-Amerikos Laikraščių Leidėjų 
Sąjungai, pareiškė savo nuomonę, kad 
dabartinė Jungtinių Tautų organi
zacija turėtų persiorganizuoti ir 
nusikratyti komunistinių valstybių. 
Čia pat jis pridūrė, kad tuo atveju, 
jei tai pasirodytų praktiškai neįvyk
doma. laisvos pasaulio tautos turėtų 
organizuoti naują sąjungą. “Vakarų 
valstybės pakankamai ilgai girkšnojo

Paima Lenkijos laivus
STOCKHOLMAS.—Kaip praneša 

švedu “Tidningen,” Sovietų Rusijos 
organams paliepus, 14287 b.r, tonų 
Lenkijos karo laivas “Batory” per
duotas sovietinėms Įstaigoms. Taip 
pat pasielgta su kitais dviem Lenkijos 
laivais: “Sobieski” ir “Jagiello,” 
kurie ligi šiol kursavo Genuja-Pietų 
Amerika ruožu. Be to Sonetai 
paliepė Lenkijai sustabdyti laivų 
susisiekimą Gdynia — New^ Yorkas 
ruože.

NUSISUKO NUO RAUDONOJO 
MARO

H A AG A.—Olandijos sa vi vaidybi
niuose rinkimuose komunistai pralai
mėjo ir neteko kone pusės savo ligi 
šiol turėtų vietų. Daugiausiai naujų 
mandatų laimėjo Liberalų partija.

NAUJA DARBO KLASĖ
NEW YORKAS. — Kaip praneša 

“Daily Telegraph,” Virginijos pro
fesorius S. W. Britton’as pareiškė, 
kad. apvaisinus beždžiones tam tikru 
dirbtiniu būdu, galima būtų sukurti 
beždžioninius žmones ir “tie vergai 
būtų kur kas naudingesni, kaip 
dabartiniai žmonės-clarbininkai ’ ’ 
(Amerikiečiai, siekdami bet kuria 
kaina pasaulio taikos, matyt, nori 
išmušti komunistams iš po kojų jų 
pagrindą — sukurti iš beždžionių 
naują darbo klasę. Tačiau, ar ne 
geriau būtų, jei amerikiečiai, gerai 
apsižvalgę, susirūpintų tais, kurie, 
praradę žmogaus proto dovaną, 
išvirto beždžionėmis ir nerūpestingai 
leidžia savo dienas konferencijų džun- 
glėse.—RED.)

Lietuvoje naikinamo religija. -1 Vakarus nukreiptos viltys
SNIEČKAI ’S• PR ANĖS IMAS

Vokiečių laikraščių radijo tarnyba 
pranešė, kad neseniai komunistinės 
Lietuvos valdžios organai suėmė 61 
katalikų kunigą, kurių tarpe du vys
kupus ir 18 aukštesnio rango dvasi
ninkų. Jie suimti Įvairiose Lietuvos 
vietovėse. Apie ŠĮ suėmimą oficialiai 
per Kauno radiją pranešė Lietuvos 
komunistų vadas Sniečkus, kuris be 
kita ko yra religinių reikalų tvarky
tojas Centriniame Lietuvos Komu
nistų Partijos Komitete.

Pranešdamas apie dvasininkų suė
mimą. Sniečkus pabrėžė, kad šių 
priemonių buvo imtasi “skubiai 
pageidaujant platesniems Lietuvos 
gyventojų sluogsniams.” Jis apkal
tino suimtuosius lietuvius dvasininkus, 
špionažu, sabotažu ir “neapykantos 
propaganda prieš didįjį Brolį.” 
Toliau jis pranešė, kad Palangos. 
Klaipėdos ir Panevėžio kunigai 
“prisiklausę priešo radijo stočių, 
savo pamoksluose ir pašnibždų pro
pagandoje skleidė gandus apie tai, 

su praeities šešėliais maišytą ideolo
ginį kokteilį” — pastebėjo Hoover’is. 
Reuteris praneša, kad UN’o be 
Sovietų idėja nuo seniai jau tūno. 
Hoover’io pasiūlymas yra laikomas 
mėginimu patirti viešosios nuomonės 
nuotaikas. Kai kurie diplomatai 
pareiškė, kad Hoover’io pasiūlymo 
Įgyvendinimas nereikštų nieko kito,, 
kaip esamos padėties išryškinimą, nes 
ir nūdienė realybė rodo, kad UN’o 
šiuo metu yra be Sovietij Rusijos.

UN’o nuostatas - aukščiausias 
islotymos

LOS ANGELES.—Kaip praneša 
S.M.H., Kalifornijos Apeliacinis Teis
mas nusprendė, kad UN’o Čarteris 
viršija Kalifornijos valstijos įstaty
mus. Šis teismas nusprendė, kad nuo 
to laiko, kai Jungtinės Amerikos 
Valstybės pasirašė UN’o Carterį. 
pastarasai turi būti laikomas krašte 
aukščiausiu įstatymu. Tas pats 
teismas be to pripažino, kad Kali
fornijos įstatymai pažeidžia UN’o 
Carterio nustatytą žmogaus teisių 
nuostatą. JAV teisės 6inovai mano, 
kad pasirašytas UN’o Čarteris turės 
įnešti žymių, kad ir nestaigių per
mainų krašto įstatymų srityje. Tie 
patys žinovai teigia, kad ir kitų 
pasaulio kraštų teismai turės suderinti 
kai kuriuos savo vidaus įstatymus, 
(Šie logiškai būtini pakitimai turi 
nepaprastos reikšmės mums, atei
viams. Sakysime, UN’o Žmogaus 
Teisių Deklaracijos, pasirašytos visų 
demokratinių kraštų, vadinasi, ir 
Australijos, 15 paragrafe taip pasa
kyta: “Kiekvienas žmogus turi teisę 
į savo tautybę.” Toksai nuostatas 
aiškiai prieštarauja kai kurių kraštų 
įstatymams, kuriais siekiama dirbtinu 
būdu asimiliuoti tautines mažumas. 
Reikia manyti, kad Kalifornijos 
teismo sprendimas, įpareigoęs vald
žios organus laikytis pasirašytų tikro
sios demokratijos principų, kaip tarp
tautinio pobūdžio teisinis precedentas, 
sudarys ir kituose kraštuose tautinėms 
mažumoms sąlygas naudotis tikrąja 
demokratijos laisve tiek praktine, tiek 
juridine prasme.—RED.)

LONDONAS.—Ryšium su gegužio 
1d. nercomumais Pietų Afrikoje, ir 
čia pradedamas suarstyti komunistų 
partijos uždarymo klausimas.

kad į Lietuvos krantus netrukus įšlips 
imperialistų karinės pajėgos, kurios 
su stebuklingais ginklais sunaikins 
Sovietų Rusiją.” Netoli Kauno 
esančio vienuolyno vienuoliai vykdo 
sėkmingą “karinį ir pramoninį špio
nažą Vatikano ir anglosaksų karo 
kurstytoji] naudai.” Si priešsovietiiiė 
veikla, pasak Sniečkaus, yra dengiama 
ir puoselėjama vyskupų ir kitų 
aukštesnio rango dvasininku. Tolimes
niame savo pranešime Sniečkus pati
krino. kad Lietuvos vyriausybe ir 
komunistų partija yra nusprendusi 
visus katalikų dvasininkus, kurie 
veikia prieš demokratiją, kovoja prieš 
Sovietų valstybę ir leidžiasi diriguo, 
jami Vatikano, griežtai sudrausti 
visomis bolševikinių teismų priemo
nėmis.” Savo pranešimą baigdamas, 
Sniečkus pridūrė, kad jau atėjęs 
laikas, jog Lietuvoje “viduramžių 
religija” turi būti likviduota: kata
likų tikėjimas yra kliūtis dėl komu
nizmo įgyvendinimo ir jis turi būti 
išnaikintas.
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Vokietija-posoulio
Kaip pamename, Vokietija šį karį 

užbaigė su besąlygine kapituliacija. 
Šitas faktas reiškia, jog visas kraštas 
buvo išgriautas, žuvo daug milijonų 
žmonių ir didelė dalis per šimtmečius 
sukrautų materijalinių bei dvasinių 
vertybių; visa valstybe buvo padalyta 
į zonas. Žodžiu, po šio karo Vokietija 
turėjo ilgus laikus nevaidinti jokios 
militarinės, tiltines ar politinės rolės. 
Tačiau, žiūrėdami gyvenimo tikrovę, 
galime konstatuoti paradoksalų faktą, 
jog dėl tos totaliai sumuštos Vokieti
jos jau penki metai šaukiamos kon
ferencijos, kurios visos iki šiol baigėsi 
be vaisių; vieni blokuoja Berlyno 
didmiestį, antrieji visomis išgalėmis 
gelbsti savo buvusį priešą ir, iš viso, 
daugelio tarptautinių problemų bran
duolį sudaro Vokietijos klausimo 
išsprendimas.

Vokietijos pralaimėjimas buvo 
įamžintas,, taip vadinamoje, Potsdamo 
sutartyje. Tik spėjus sutartį pasira
šyti, jos adresu pasipylė ypač iš 
Vakarų spaudos puses didelė kritika, 
o kiek vėliau ir pasirašiusieji signa
tarai ėmė šią sutartį laužyti ir šian
dien Potsdamo sutartis yra tik 
bereikšmis popierius. Pačioj pradžioj 
Sovietai' boikotavo bet kokį Vokieti
jos ūkinį sujungimą, ėmė reparacijas 
iš krašto produkcijos, varžė politinę 
laisvę, užblokavo Berlyną, ir 1.1.

Į šias Sovietų priemones atsakė 
Vakarų sąjungininkai trijų zonų 
valstybės sukūrimu, plieno gamybos 
kontingento nuo 7 mil. to iki 11 mil. 
to pakėlimu, demontažų sustabdymu, 
Vakarų Vokietijos į Maršalio planą 
įtraukimu ir t,t.

Ši abiejų pusių skirtinga politika 
Vokietijos atžvilgiu privedė prie to, 
kad pirma, bendros Vokietijos klau
simo išsprendimas pasidarė neįmano
mas, antra, tarp buvusių sąjungi
ninkų prasidėjo lenktyniavimas 
patraukti visą vokiečių tautą į savo 
puse darant įvairius pažadus ir 
teildant ūkinę paramą ir, trečia, 
Vokietijai suteikė galimybę pamažu 
politiškai ir ūkiškai atsigauti po sun
kaus besąlyginio pralaimėjimo.

Vakarų alijantai vokiečius vilioja 
daugiau konkretesnėmis priemonėmis,

P. Sirgedas.

Gyvenimas stepėse prie geležinkelo bėgiu
(BIČIULIO LAIŠKŲ NUOTRUPOS)

Baigęs kasdieninę šiūpelės ir lauž
tuvo draugystę, skubu j savo laikinę 
pastogę-palapinę Nr. 13, tikėdamasis 
rasti ant palapinės grindų betkokį 
lietuvišką žodį, žinelę, prisiųstą bi
čiulių, pažįstamu, išsklaidytų po pla
tųjį pasaulį. Tai yra mūsų šių die
nų dvasios penas.

Paskutiniu laiku mane, kaip did
miesčio (Sydnėjaus) paukštį, labiau
siai domina laiškai bičiulio,, kurį liki
mas laikinai prikaustė Australijos 
stepėse, prie geležinkelio bėgių idili
jos, nes prieš pusantrų metų ir aš 
vos netapau naujuoju geležinkeli
ninku , . .

O tas gyvenimas prie geležinkelio 
bėgių, pasirodo, yra pionieriškas, su
sijęs su įvairiais nutikimais, išgyve
nimais, bėdomis ir kitais prajovais. 
Kai kurie to gyvenimo pasireiškimai, 
manau, gali sudominti ne tik mūsų 
tautietį-skaitytoją, bet ir mūsų vado
vaujančius veiksnius (į paskleistą 
šūkį ‘ ‘ Mūsų Pastogė viskuo domisi!). 
Toliau tekalbo mano bičiulio žo
džiai . . .

“ . . . Rašau, kaip vieną dieną 
atidirbęs Australijos geležinkelių la
bui, darbininkas-naujokas. Pagal 
paskirtį, kurią mielai priėmėm, mes, 
30 viengungių, buvom paskirti Pietų 
Australijos, Adelaidės, ruožan, prie 
Port Augustos, o atsidūrėm vienin
telio vienbėgio geležinkelio pašonėje. 
Aš su 3 lietuviais patekau vietovėn, 
kuri yra 967 mylių į vakarus nuo 
Port Augustos, vadinasi, Vakarų 
Australijon.

Gyvename stepėse, kengūrų ir trin
čių draugystėje, be elektros, vanden
tiekio, kino teatrų, bažnyčių ir be 
žmonių. Stovykloje jau yra 6 lietu
viai, 11 kitų ateivių ir bosas, malo
nus senukąs-škotas. *

politikos branduolys
kaip jau minėtu plieno gamybos kon
tingento pakėlimu, dcinontažij sus
tabdymu, Maršalio plano pagalba, 
Oderio-Neisses linijos nepripažinimu, 
Berlyno maitinimu ir kt. Sovietai 
nieko negalėdami duoti, vokiečius 
masina ir kiršina, nepripažindami 
Saaro krašto atskyrimo nuo Vokieti
jos,. Ruhro kontrolės organų, atkur
dami nacionalistų partiją Rytų 
Vokietijoje ir darydami kitus men
kaverčius propagandinius pažadus.

Šitie lenktyniavimai patraukti 
vokiečius į savo pusę darosi tik tada, 
suprantami, jei mes nepamiršime, kad 
žuvus bet kokioms galimybėms anglo
saksams susitarti su Sovietais, prasi
dėjo ruošimasis naujam ginkluotam 
konfliktui, kurio metu tiek anglo
saksai, tiek Sovietai labai suintere
suoti savo pusėje kaip sąjungininką 
turėti vokiečių tautą.

Kad vokiečių tauta būsimame kare 
gali suvaidinti labai didelę rolę, tai 
kiekvienas mūsų, galime suprasti iš 
šių faktų. — 1. Vokiečių tauta, 
nežiūrint visi] teritorinių nuostolių,, 
dar ir šiandien yra didžiausia tauta 
Europoje po Sovietų Rusijos. 2. 
Vokietija užima labai svarbią strate
ginę padėti Europoje ir jos prisidė
jimas vienon ar kiton pusėn būsimame 
kare gali turėti lemiančių pasekmių. 
3. Dideli vokiečių atsiekimai ūkio ir 
mokslo srityse daro šią tautą labai 
brangiu sąjungininku kiekvienai 
šaliai. Tačiau ypač didelis vokiečių 
išradingumas ir mokslinis bei tech
ninis patyrimas ginklų gamyboj dar 
daugiau sukelia varžytynes dėl jų, 
kaip sąjungininkų, busimojo karo 
laukuose. 4. Pagaliau, vokiečių 
kareiviai ir karininkai per eilę pasku
tinių j ii karų yra įrodę savo nepapra
stą, drąsą ir ištvermę.

Tai, štai, bent trumpai ir turime 
motyvus, dėl ko buvusieji karo sąjun
gininkai šiandien išėjo į, taip vadi
namąjį,. šaltąjį karą daugiausia, už 
buvusio bendro priešo patraukimą 
savo pusėn. Po šių kelių faktų 
paminėjimo taip pat darosi aišku, dėl 
ko nepavyksta išspręsti ir daugelio 
kitų politinių problemų, kaip Europos 
Valstybių Sąjungos, muitų unijos

Darbas nesunkus. Iš oficialių 40 
darbo valandų praktiškai, išdirbam 
nepilną 30-tį. Atlyginimas siekia 
apie 16 svarų per dvi savaites. Mai
tinamės valgykloje, mūs pačių suor
ganizuotoje. Maistas geras — už dvi 
savaites apie tris svarus mokame. 
Pinigų, šiaip, nėra kur iššvaistyti. 
Maistą, vandenį ir įvairius užsaky
mus atveža traukiniai antradieniais. 
Paštą, išmeta pravažiuojantieji trau
kiniai ...”

“. . . Jūsų sušelpimas mus spauda 
padarė mums gilų įspūdį. Gaila, šiuo 
metu mūsų tautiečiai už tai atsilygin
ti nepajėgūs, tačiau netolimoje atei
tyje jie tai padarys, patys paremda
mi spaudą. Padėdok redakcijai 
(Mūsų Pastogei) mūsų vardu.

Tau labai dėkingi busimieji kole
gos, Australijos darbininkai, už taip 
išsamiai aprašytas Jūsų (kanal.- 
vandentiekio) darbo ir gyvenimo 
sąlygas. Kai kuriems aš net po ke
letą kartų turėjau perskaityti Tavo 
man rašytą laišką ...”

“. . . .Aš jau beveik buvau ant 
Tavęs perpykęs, sakau, na, nelabasis 
pamiršo bičiulį, o gal jau per daug 
girtuokliauja Sydnėjaus baruose, tai 
būtų daugiau dovanotina. Matai, 
Tavo laiškus tik dabar gavau dviejų 
dienų laiko tarpe, vieną po kito. Pir- 
niasai laiškas net su 17 antspaudų. 
Tačiau, kaip “žinomą darbininką” 
paieškoję po visą Australiją, atrado 
nakties metu palapinėje bemiegantį 
(mat, registruotas )-> Registruoti, 
apskritai, čia. ilgiau keliauja, nes 
traukiniai čia sustoja tik 2 kartu į 
savaitę, o šiaip paprastas siuntas- 
paštą išmeta beveik kasdien, kurį su 
mažomis išimtimis vistik surandam.

Prieš du sekmadienius teko pastu
dijuoti vieną laukinę (aborigines)

B. JANAVIČIŪTE

MOTINOS DIENAI
Ties židiniu, Mamyt,
Ties židiniu—sustojo mėlynas gegužis.
Jo pirštuose ramune, bet nuvytusi, matyt,
Ir klauso jis, kaip kamine? — gatvėj? — gal sode, gal 

kažkieno širdyje ? — vėjas ūžia
Ir juodu gedulu per veidą plaka, per akis,
Langeios pasibeldžia kažkas,
Duris pavargto ■paslaptingai, tyliai —
Įpuola tada kažkam į rankas;
Kaip gera! — sako'. Šita meile niekieno ir niekad, neapvylė. 
Liekni beržai nusvirusioj tėviškėj jai kelia vėliavas žalias!

Vilioja toliai... — Tavo meilės židinys, tačiau, o Motina! 
Užkasti lobiai — stebukladarė Tavo ranka ...
Ir kaip senai niekas manęs jau nebesotina,
Ak, kaip senai jau nušalau ir kojas savo aš basas, 
Bebrisdama.... per vasaros šerkšnas.
Sitan gyveniman aš išėjau be pasakos —
Ir nepamojo niekas man sudie;
Ant vartų svetimų toks vienišas padėjo galvą pirmas vakaras.
Ir buvo taip tylu, kaip ir šiandie girdėjosi. ..
Plakimas žemėje Tavo neramios širdies.

sukūrimo ir k kol Vokietijos klausimas 
nėra patenkinamai išspręstas. Vadi
nasi, Vokietija yra daugelio tarptau
tinių problemų branduolys, kurių 
vienoks ar kitoks išsprendimas yra 
tiesiogai ar netesiogiai susijęs su 
pačios .Vokietijos klausimo suregu
liavimu.

Iš čia pateiktų kėlėtos minčių mes 
matome buvusių sąjungininkų sie
kimus ir politiką Vokietijos atžvilgiu, 
tačiau nemažiau įdomu yra, kaip 
laikosi pati vokiečių tauta ir jos 
politikai šių rungtynių dėl jų pačių 
atveju, bet apie tai kita karta.

J. P. kedys.
------♦------

EUROPOS KULTŪROS KON
FERENCIJA ŠVEICARIJOJE
Pereitų metų gruodžio mėn. Lo- 

sanoje (Šveicarijoje) įvyko Europos 
Kultūros Konferencija. Į tą kon
ferenciją buvo pakviesti ir lietuviai, 
kuriuos atstovavo Sidzikauskas, Bra
zaitis ir Garbačiauskas. Toje kon
ferencijoje buvo laimėta didelė tos 
konferencijos pirmininko simpatija, 
kuri pasireiškė jo kalboje citata iš
traukos iš mūsiškių laiško.—J. Kai- 

šeimą laukuose. Tai tikri gamtos 
žmones. Jie vengia baltųjų gyven
viečių; be to labai bijo šunų, kadan
gi užmušti jų nedrįsta, nenorėdami 
mus supykinti. Šį kartą juos troš
kulys atvedė. Tai buvo maždaug 35 
metų vyras, tokio pat amžiaus žmona 
ir maždaug kokių penkių vasarų sū
nus. Tą berniuką motina nešioja ant 
pečių, nors jis ir yra pajėgus pats 
bėgioti. Už gautas dovanas jie jokiais 
ženklais nedėkoja, net nenusišypso. 
Ką duodi vyrui — tas yra jo, ką 
žmonai — jos. Dovanomis tarpusa
vyje nesidalina, išskyrus vandenį, 
tačiau vaiką abu šelpia. Vaikas, kad 
ir penkių metų amžiaus, tačiau moti
nos krūties pats su triukšmu išsirei
kalauja. Apskritai, jie yra labai ne
švarūs, susivėlę, jų panosės nuolat 
šlapios. Sėdi pusplikiais užpakaliais 
ant nešvarios žemes. Vyras turi na
mų darbo ginklą kengūroms nukauti. 
Jokių atsargų, išskyrus vandenį, ne- 
sudarinčja. Darbo dirbti už jokius 
pinigus nesutinka. Vaikšto basi, 
miega ant žemes, pasimetę bet kokį 
dekį. Anglų kalbos nemoka, tai 
man juo labiau geriau buvo. Susi
kalbėti galima su jais tik ženklais.

Neseniai mano palapinėn buvo įsi
krausiąs skorpijonas. Pagavęs, inde 
laikiau apie savaitę laiko. Ir ka
dangi jis nedvėse — nudobiau. Ke- 
tetą denų lakiau pasigautą varnų 
giminės paukštį. Atsibodo nelaisvėje 
laikyti laisvūną, tai ir paleidau ...”

“. . . Kaip matai, aš jau esu Pietų 
Australijoje, 317 mylių j šiaurę nuo 
Adelaidės. Tai jau trečioji darbo
vietė. Antrojo darbovietėje — 1009,5 
mylių į vakarus nuo Port Augustos 
—■ išbuvau tik vieną menesį. Ten 
darbas ir gyvenimas buvo, kaip ir 
anksčiau aprašytoje darbovietėje, 
tik mus siautė gal kiek stambesnis 
miškas, slepiąs apstesnės ir įvaires
nės gyvūnijos. Be to gretimai mūsų 
gyveno primityviškiausiomis gyveni
mo sąlygomis ir čiabuvių juodukų 
šeimos. Prie stiklo alaus kada, nors

BELGIJOJ SUNKU GAUTI 
DARBO

Lietuvos atstovas Paryžiuje dr. 
Baekis, VT pavestas, lankėsi Belgijoj 
ir Liuksemburge. Kalbėjosi su užs. 
min. žmonėmis, informuodamas apie 
padėtį Lietuvoje, Lietuvos aspiracijas 
ir Lietuvos laisvinimo organizaciją. 
Belgijos lietuvių reikalais aplankė 
Mons, Chaleroi, Chatelet, Briuselį, 
Liežą, Liuveną. Lietuvių Belgijoje 
yra 835. Visi lietuviai yra baigę 
sutartis ir teoretiškai galėtų pasirinkti 
kito darbo, tačiau praktiškai yra 
kitaip. Yra apie 270,000 belgų 
bedarbių. Darbui gauti reikia 
leidinio; leidimas gauti labai sunku. 
Tenka konstatuoti, kad Belgijos 
atvejis yra vienas pačių tamsiųjų DP 
istorijoje. .

Liuksemburge lietuviu tėra apie 
20—ELTA.

Venclova baiminasi del karo
Š'.rn. vasario 23 d. Raudonosios 

Armijos šventės proga A. Venclova 
“Tiesoje” džiaugiasi, kad “tarybinė 
armija nuo pat savo pradžios buvo ne 
grobimų ir aneksijų, bet laisves 
armija,” tik baiminasi, kad pasaulio 
“eksploatatorių” galvose “kyla 
beprotiški planai dar kartą mėginti 
tai, kas jau daugelį kartų susilaukė 
gėdingo kracho — užpulti Tarybų 
Sąjungą.”

Britai Atsisako DP Legiono
Šveicarų “Die Tat” (4.6) iš .Lon

dono skelbia, kad pereitais metais 
Londone buvęs sumanymas vietoj 
stingamų britų savanorių sudaryti 
svetimšalių legioną. Projektą rėmęs 
apsaugos ministeris Alexanderis. Jį 
palaikė konservatoriai, nurodydami, 
kad tūkstančiai lenkų ir baltieeių 
stotų savanoriais. Kadangi numa
tomas tik vienas priešas—Sov. Rusija 
tai DP mielai stotų į legioną ir jais 
galima būtų pasitikėti. Š.m. kovo 29 
d. konservatorius Amery tą reikalą 
vėl iškėlė, bet naujasis apsaugos 
ministeris Straebey davė griežtai 
neigiamą atsakymą. Esą, tirta, ar 
toks legionas nebūtų tinkamas 
pakeisti britus Vokietijoje, bet įsiti
kinta, kad legionas tiems uždaviniams 
netinkąs. Kaip žinoma, ministeriui 
Straehey stipriai priekaištaujama 
tariamas ar tikras jo palankumas 
komunistams.—ELTA.

smulkiau nupasakosiu jų gyvenimą ir 
papročius; nuo mano palapines jų 
gūžtos tebuvo vos už 300 metrų. ' 
Teko kartu su jais ir jų šunimis, žino
ma, naudojant ir ji] medžioklės gin
klus, kartu medžioti ir kauti kengū
ras bei emiu. Teko taip pat kartu 
valgyti pusžalį, nesūdytą, ant grynos 
žemės dedamą medžiokles grobį, bei 
klausytis jų vakarinės giesmės.

Prieš pusantro mėnesio traukiniu 
atvykom šion paskirties vieton, neti
kėtai iššaukti atstatymui susisiekimo, 
sunaikinto vandens antplūdžio iš 
kalnų, kurie čia randasi už dešimties 
mylių nuo mūsų. (Pabaigą kitame 
numeryje').
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The liesi Dean ENGLISH LESSONS
Dr. Hewlett Johnson, the Dean of 

Canterbury, visited this country. He 
is better known as the “Red Dean” 
because of his deep sympathies with 
Moscow’s potentates and his pro 
-Communist propaganda. As Stalin’s 
mouth-piece he is constantly repeating 
the usual lies of Communist propa
ganda—that in Russia exists no forced 
labour; there is freedom to worship 
God, etc. He is distorting the simple 
truth and nobody believes him but 
Communists.

Will it be of any use or benefit to 
Dr. Hewlett Johnson to expose his 
lies by giving proof of what has hap
pened and is happening in the Soviet 
occupied Lithuania and other coun
tries — to say a few words on deporta
tion of the Lithuanians to forced 
labour camps in Siberia — on existing 
persecution 6f religion, etc ? Will it 
be of any use to state the fact that 
genocide is a planned policy deliber
ately employed by Russia in Lithu
ania, and other countries behind the 
Iron Curtain ? Will it be of any use 
to remind him that the Soviet Govern
ment is strongly opposed to the 
United Nation’s proposal that a U.N. 
commission be empowered to investi
gate the forced labour question in 
Russia ?

We doubt, for we presume that the 
Red Dean has lost his own personality 
and became a mere stooge of the Com
munist propaganda. We guess that 
against the natural perception of facts 
he is armoured with “double-think” 
Marxian dialectics.

We could expect that the words and 
deeds of the high dignitary of the

"LIETUVIU DIENOS"
Gausiai iliustruotas liet, gyvenimo 

žurnalas.
9204 S. Broadway, Los Angeles 3, 

Calif., USA.
Metinė prenumerata visame pa

saulyje 3 dol.

THE BEACHES IN AUSTRALIA

Church should be governed by love 
and truth. The Canterbury Dean 
does not prove that he' loves his 
brethren for he is looking for their 
spiritual and even physical destruc
tion.

He is still worshipping the “God 
that failed,” which is already renounc
ed by such intellectuals as Stephen 
Spender, Andre Gide, Ignazio Silonc, 
Arthur Kos tier and others. There are 
thousands who “choose the freedom.” 
There are thousands of Morton famil
ies who imagined that the Soviet 
Russia is a better place to live than 
Britain.

Will you allow us to put the fol
lowing suggestion : Why the ardent 
“admirer from a distance” does not 
follow the path of Mr. Morton? We 
arc sure his fare to Russia would be 
fully paid as Lady Astor did for Mor
ton’s family.

-Jot.

day and Sunday morning there is a 
radio lesson in English broadcast by 
the ABC stations throughout Aus
tralia. Here are the addresses of the 
Education Offices in each State:—

New South Walc^and A.C.T.—The 
Director, Commonwealth Office of 
Education, Box 3879, G.P.O., Sydney.

Victoria—Officer-in-Charge, Branch 
Office, Universities Commission, Uni
versity Grounds, Carlton N3. ............

South Australia — Officcr-in-Charge 
Branch Office, Universities Commis
sion, Box 1368, G.P.O., Adelaide.

Queensland — Officer - in - Charge 
Branch Office, Universities Commis
sion, Box 586J, G.P.O., Brisbane.

Western A ustralia—Officer-in-Charge 
Branch Office, Universities Commis
sion, University Grounds, Nedlands.

Tasmania—Branch Officer Univer
sities Commission, Box 670F, G.P.O., 
Hobart.

Many New Australians may still not 
know that they can have free lessons 
in English after they have left recep
tion centres and are working.

A knowledge of English is necessary 
before a European can become an 
Australian citizen. The Common
wealth Office of Education has ar
ranged with the State Education De
partments to hold English classes in 
any district where there are six or 
more migrants who wish to attend the 
classes. If you wish to attend a class 
and do not know where the classes 
are being held, you should write to 
the Education Office in the capital 
city of the State in which you live. 
You will find a list of these addresses 
below. For people who live many 
miles from a school or cannot attend 
classes because thy arc working at 
night, correspondence lessons arę 
given.
Radio Lessons, Too

In addition to these, every Satur

They shot into the air. One .of 
the NKVD men, whose appalingly 
ugly face stands out in my memory, 
made a sadistic game out of this. 
Whenever anyone stirred, he would 
raise his revolver to the level of his 
right eye and take aim slowly and 
carefully, threatening meanwhile to 
pull the trigger. The prisoner who 
was threatened was unlikely to make 
another movement after such an ex
perience. That NKVD man was some
thing to sec with his long head cover
ed with thick black hair, hooked nose, 
and thick lips and big buck teeth.

One NKVD man kept close watch 
over our Kaunas group. We were 
greatly annoyed by his constant vigi
lance. I warned my friends to speak 
as little as possible and to lower their 
voices. For all we knew, he might 
understand the Lithuanian language.

Our Colonel S. was rapidly declin
ing both physically and mentally. He 
started to babble feverishly about his 
fear and suspicion of somebody or 
something, and to talk all sorts of 
nonsense. We tried to quiet him as 
best we could, but we were not always 
successful.

When evening fell the NKVD men 
began to call for volunteers for the 
Red Army of the requisite military 
age from the group of Minsk crim
inals. Many offered their services. 
Their names were taken down, they 
were lined up and marched out of 
the yard. Our group was now con
siderably smaller; there was' at once 
more room in the yard.

After dark one of the prisoners 
shouted: “Arc we going to get any 
soup?”

“Yes indeed, at twelve o’clock you 
will get some good soup,” said one of 
the NKVD men.

To many of us this unexpectedly 
courteous answer seemed suspicious. 
We wondered what events were brew
ing and waited for midnight with 
some apprehension.

In the meantime the sun had set.

Col. Jonas Petraitis

INTO THE HANDS OF THE NKVD
PART 12.

other. The NKVD men at once 
opened fire on us. In the confusion 
both the lines of NKVD men on the 
left and on the right hand side of the 
road were firing volley after volley. 
Many NKVD men as well as prisoners 
fell mortally wounded, or killed out
right. An armoured car drove up from 
the direction of Chcrven and its occu
pants began to fire a machine-gun 
straight along the road. Since all 
were lying in the ditch, and the 
NKVD men were on the road, the 
machine-gun left us unharmed. How
ever, many NKVD men fell. A car in 
which the commanding officer of the 
NKVD men was riding, which had 
been driving to our rear, went up in 
flames.. The driver slumped forward 
in his seat, hit by a bullet from the 
armored car.

Meanwhile I was lying at the 
bottom of a heap. On my feet lay Col. 
Joseph T.; on top of me—Peter K. 
and to my right —some White Rus
sian who incessantly muttered the 
Lord’s Prayer to himself. In observ
ing the asinine behavior of the 
NKVD who were mowing down their 
own men while attempting to shoot 
us, I was struck with the humour of 
the situation. 1 laughed out loud 
at the sight. Peter K. reproved me for 
laughing at such a time as this. “But 
I can’t help it. These men don’t know 
how to use their arms, and yet they 
pretend to be warriors,” I cried from 
my place at the bottom of the heap.

“You may well laugh, lying there 
in safety at the bottom. But for me it 
is no joke; bullets are whizzing past 
my head and one has even singed 
my ear,” replied Peter.
terns of bright light formed in the 
sky by Hames, rockets and incendiary 

I bombs. Their passage left pale blue 
• trails in the sky, visible long after 

A yellowish-red glare lit the horizon. 
The first stars of evening appeared in 
the clear blue sky. There was not a 
breath of wind. The camomile blos
soms did not stir in the warm summer 
air.

Suddenly Captain J., who was an 
experienced flyer, frowned and began 
to listen intently. “I hear planes,” he 
said. After a moment we too heard 
them. The hum of approaching 
planes was growing stronger all the 
time. Soon we saw their dark silhou
ettes against the sky. There were 
quite a few. Soviet anti-aircraft guns 
opened fire. Rockets flew into the 
air. Soviet fighter planes rose and 
an air battle began. At the same time 
the bombs dropped from the German 
planes began to explode somewhere 
in the town . Many houses caught 
fire. It was a terrible and also a 
beautiful sight; we sat there that calm 
summer night and watched the pat- 
after some time, another group of 
NKVD men approached. Ordering 
us to draw back, they took up their 
positions between us and the wall. 
Immediately afterwards we heard: 
“Forward march” and we set out at 
a fast pace in the direction of Bob
ruisk.

“Good Soup at Twelve O’clock"
After some kilometres we came to 

a forest. Somewhere to the left of us 
in the distance we heard gunshots. As 
we proceeded they became more and 
more frequent, and louder as well. 
We wondered if the Reds were shoot
ing German parachutists. Now there 
were gunshots both to our left and 
our right. And then shooting was so 
close that bullets whizzed in the air 
over our heads. We instinctively 
broke ranks and made for the ditch 
on the right hand side of the road. 
We lay down, piled one on top of die

the latter had disappeared. These 
trails joined to form a long and 
beautiful blue ribbon. The thunder 
of exploding bombs, anti-aircraft fire 
and the clatter of machine-guns 
seemed to make a symphony of har
monious sounds.

After about a half-hour the bom
bardment stopped. All was quiet 
again. The shooting lights in the 
heavens disappeared, but the sky con
tinued to be bright with the light of 
fires which, mixed with dense smoke, 
coloured the atmosphere with an un
pleasant red glow.

We were ordered to get up and 
stand without moving. Each was 
called by name and led off into a 
corner. Here NKVD officers stood 
and questioned the prisoners. Others 
were ordered to stand against the wall' 
of a stable standing close by. Evident
ly the NKVD men were in a great 
hurry: “Skorej, Skorcj. Davaj, 
Davaj” (faster, faster, give give). My 
name also was called. They had hard
ly begun to question me when an 
NKVD man, who I think was the 
same one who had been watching our 
group so closely, shouted: "I know 
him, he was formerly an officer of the 
Lithuanian Army.” I was at once 
taken by the arm and dragged to the 
wall where prisoners lined fout-tfeep 
were standing. About 25 of our 
Kaunas group, as far as I could see in 
the dim light, were lined up against 
the stable wall. Beside me werę 
standing: Colonel Joseph T., Petras 
K., Antanas S. and Professor K. Other 
acquaintances of mine, including the 
priests Pranas and Antanas P., and 
Colonels Balys G. and Juozas S., were 
led to the rear.

We had hardly got into line when 
one NKVD man shouted: “Which 
is Professor K.?” He spoke up and 
was thereupon led. off into the dark
ness , possibly in the direction of 
the stable. There were about 400 
of us lined up against that wall.

(To be continued.)
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HUOSU PASTOGE
ill MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Š.m. gegužės mėnesio 7 d. tuoj po 
pamaldų, įvykstančių kas sekmadienį 
St. Joseph’s bažnyčioje, Missenden 
Rd., Camperdown, ten pat mokyklos 
salėje ALD Sydnėjaus ir AL Kata

LANKYSIS VYSKUPAS
Už kelių savaičių (tiksli data dar 

nenustatyta) lietuviškų pamaldų 
metu Šv. Juozapo bažnyčioje, Cam
perdown, lankysis Sydnėjaus vysku
pas O’Brien. Ta proga bus teikia
mas Sutvirtinimo Sakramentas. Visus 
tėvus, norinčius, kad jų vaikučiai 
būtų paruošti Sutv. Sakramentui, 
prašau registruoti pas mane savo 
kandidatus, nurodant pavardę ir 
adresą. Registruoti: L.K.C., 5 Young 
St., Circular Quay, arba: North 
Leichhardt Presbitery; Tel. LM2267. 
Pamokų vieta ir laikas bus paskelbta 
vėliau.—Kun P. Butkus.

GEELONGO ALD 
SUSIRINKIMAS

Balandžio 16 d. Šv. Petro ir Povilo 
parapijos salėje įvyko ALD Skyriaus 
susirinkimas, kuriame paryzdingai 
dalyvavo gausus būrelis tautiečių. 
Apsvarstyta keletas svarbesnių klau
simų, jų tarpe—C. Valdybos namai, 
lietuvių ligonių Vokietijoje materia
linis rėmimas, ir pravesta rinkliava 
Tautos Fondui, davusi neblogų vaisių. 
Susirinkusieji nutarė reguliariai, 
tiesiogiu būdu paremti penkis tau
tiečius ligonius Vokietijoje. Susi
rinkime lankėsi vietos parapijos kle
bonas Rev. McKacne, kuris savo 
kalboje pasižadėjo pagal išgales 
teikti paramą įvairiuose reikaluose. 
Susirinkimo metu į ALD Skyrių 
įstojo 9 nauji nariai.—S.
LIETUVIAMS EVANGELIKAMS 

MELBOURNE IR APYLINKĖJ
Š. m. gegužės men. 21 d., 2,30 vai. 

p.p. lietuviams evangelikams bus 
laikomos pamaldos Melbourne, Ang
lican Mission House, 261-265 Spring 
St., netoli Parlamento Rūmų. Po 
pamaldų bus susirinkimas, kur bus 
aptariama tolimesnė parapijos veikla 
ir lietuvio evangeliko kunigo atsik- 
vietimo reikalas. Vis daugiau atvyk
stant ateivių, lietuvių evangelikų 
skaičius Australijoje žymiai padidėjo. 
Jungtinė Australijos Liuteronų Baž
nyčia, norėdama padėti savo tikėjimo 
broliams, naujai atvykusioms į šį 
kraštą, šiomis dienomis pirko Mel
bourne sklypą, ant kurio bus statoma 
nauja bažnyčia.

GERAI VEIKTA LIETUVIO 
STATYBOS FIRMA

Daug mūsų tautiečių Melbourne 
įsigijo namų statybai sklypus ir pra
deda kurtis. Vieni pasistato ant 
įsigyto sklypo iš pradžių barakėlį, 
kad, "čia pat gyvendami, patys galėtų 
vykdyti namų statybą. Naujai įsistei
gusi lietuvio Valasinavičiaus namų 
statybos firma susilaukia daug užsa
kymų. Firma pirmuosius žingsnius 
pradėjo Maribyrnonge, kur stato tris 
namus. Be to Coburge ir kitose 
vietovėse susitarta pastatyti 10 namų. 
Paskutiniuoju metu Valasinavičiaus 
statybos firma telkia daugiau .dar
bininkų.' Du mimai jau Įpusėti. Šiai 
firmai linkėtina geriausios sėkmės. 
Paskutiniu metu Melbourne labai 
pagausėjo mūsų tautiečių skaičius. 
Atlikę dviejų'metų įsipareigojimus, 
tautiečiai atvyksta i šį didelį pra
monės centrą iš įvairių vietovių; čia 
labai lengva gauti darbo. Šiuo metu 
Melbourne jau bus apie 800 lietuvių. 
—A.Kr.

GYVĖJA SKAUTŲ VEIKIMAS
Viktorijos-Tasmanijos tuutininkn 

paskirtas sktn. J. Makulis. Tunto 
atstovų suvažiavime išrinktas skautų 
vyčių būrelio vadu vyr. skltn. 
Algimantas Karpavičius. Suvažiavus 
Melbournan didesniam lietuvių skai
čiui, skautiškasis veikimas ima gyvėti. 
—A.Kr. 

likų D-jų Skyriai ruošia Motinos 
Dienos minėjimų. Minėjimai! kvr ■ 
čiami kuo gausingiausiai dalyvauti 
visi lietuviai.

Žinotinas Adresas
■ Mūsų Pastogė prenumeruo

jama, prenumeratos pinigai 
sinunčiami, adreso pakeitimas 
pranešamas, skolos bei aukos 
sinunčiamos pagal šį adresą:

J. Veteikis,
78 Platform St., 

Lidcombe,
N.S.W.

Tai yra naujas ir pastovus 
Mūsų Pastogės Administracijos 
adresas.

SEKMADIENIO MOKYKLA
Viktorijos-Tasmanijos tuntininko 

sktn. Juozo Makulio rūpesčiu Mel
bourne įsteigta lietuviams vaikams 
sekmadienio mokykla, kurioje dės
toma lituanistikos dalykai ir tikybos 
mokslas lietuviškai. Tai gražus ir 
didelės reikšmės darbas. Garbė 
mūsų skatųtams! Mokykloje dėstys 
prityrę pedagogai: J. Makulis. Alg. 
Karpavičius ir kun. Vaseris. ALT) 
Skyriaus Valdyba visokeriopu būdu 
remia šią naujai įsisteigusią mokyklą. 
Pamokos vyksta kas sekmadieni tuoj 
po lietuviškų pamaldų, Fitzroy. King 
William St,, All Saints bažnyčios 
parapijos namuose.—A.Kr.

KUN VASERIS GEELONGE 
Balandžio 1 d. Šv. Petro ir Povilo 

bažnyčioje įvyko lietuviškos pamaldos. 
Per mišias pagiedota lietuviškų 
giesmių bei pirmą kartą Geelonge 
išklausyta pamokslo gimtąja kalba. 
Ta pačia proga daugelis pasinaudojo 
išpažintimi. Tai kun. P. Vasario 
nuopelnas kuris, vos tik atvykęs Mel
bournan, neužmiršo ir apylinkės 
tautiečių. Tai jau antras kun. Va
serio vizitas Geelonge. Savaitę 
anksčiau kun. Vaseris dalyvavo ALD 
Skyriaus susirinkime, kur plačiau 
pakalbėjo apie tautiečių nuotaikas ir 
padėtį Vokietijoje, bei kitais aktua
liais klausimais. Kun. Vasariui prik
lauso gili geelongiškių padėka. 
Tikimės, kad gerb. kunigas nepamirš 
Gėelongo ir ateityje.—S.

buriuotojai Melbourne'
Per. ketvirtadienį Melbourne buvo 

pradėta buriavimo sekcijos veikla. 
Valdyba prašo visus besidominčius 
šiuo gražiu sportu tautiečius ir norin
čius įsijungti į sekciją nariais atsi
lankyti į ruošiamas paskaitas bei 
užsiėmimus ketvirtadieniais 7,30 vai. 
vak. Šv. Juozapo bažnyčios salėje, 
Wellington St., Collingwood. Sek
cijai vadovauja dr. Didžys, buvęs 
Lietuvos Buriavimo S-gos pirminin
kas—A.Kr.

60 SKLYPŲ VIENOJ VIETOJ
Lietuvių būrelis Geelonge intensy

viai didėja. Spėjama esant netoli 200. 
Lietuviai čia yra nupirkę per 70 
sklypų, kurių 60 vienoj vietoj. Kai 
kurie" pradeda statybas. Vienas 
jau nusipirko namą. Tikimasi 
ateityje susibursiant Geelonge gan 
pajėgaus būrelio, juo labiau, kad kai 
kuriais atvejais sąlygos čia geresnes 
nei kitur.—S.4.
DAUGIAU BUDRUMO DĖL SAVO 

TURTO
Į Warwick Farm geležinkelio sto

vyklą pereitų metų balandžio mėnesį 
atvykome trys lietuviai. Pagyvenus 
vos vieną savaitę, vienam mūs dingo 
auksinis žiedas ir maisto produktų. 
Po to per ištisus metus jokių vagys
čių nebepasitaikydavo. Tačiau š.m. 
balandžio 17 d. grįžę iš darbo rado
me savo palapinėje daiktus išmėtytus 
ir sujauktus. Taip pat ir kitose pa
lapinėse. Daugis pasisgedo įvairių 
daiktų bei pinigų. Vienam latviui 
net 20 svarų dingo. Nukentėjo ir 
australai. Nelikom ir mes, lietuviai, 
nepaliesti: vienam mano draugui 
dingo 10 svarų, žiedas, ir kitkas. O 
vagies taip ir nepasisekė sučiupti. 
Šis mus palietęs nuostolingas įvykis 
tebūna gera pamoka ir kitiems — 
nereikia palikti palapinėse viskas, 
kas turima, be tinkamos apsaugos, 
juo labiau, kai stovykloje nėra pri
žiūrėtojo.—J.Vil.

• Kun. N. Saldokas Kolumbijoje 
prašo pranešti, kad Tadui Gedvilai 
yra pasiųsta viza Kolumbijos Kon- 
sulatan Australijoje.

A. Jakštas,
145 Oaks Ave, Dee Why, Sydney.

PAMALDOS SYDNEJUJE
Pamaldos lietuviams katalikams ir 

toliau vyksta kiekvieną sekmadienį 
Šv. Juozapo bažnyčioje, Missenden 
Rd., Camperdown, 11, 3Oval. Išpa
žinčių klausoma teu pat nuo H vai. 
—Kun P. Butkus.

MŪSŲ PASTOGĖS 
PRENUMERATORIAI

Mūsų Pastogę 1950 m. užsisakė ir 
prenumerata įmokėjo:

N.S.W. — 'V. Gražulis £2.8.0; V. , 
Karvelieuė £2.8.0; J. Weorien £2.0.0;
J. Didžiakis £1.16.0; A. Kazlauskas 
£1.16.0; St. Bučinskas, P. Šapronas, 
R. Milašas ir E. Šidlauskas po £1.4.0;
K. Vladįčka, V. Ramanauskas, S. ■ 
Bogumirskas ir V. Palubinskas po 
£1.0.0; K. Labutis, O. Šalkauskienė, 
M. Stankevičius, O. Grosiehė, E. Žil
inskas, E. Masiulis, A. Lelešius, A. 
Bajalis, M. Tendys, J. Leviskas, V. 
Gasparonis, S. -Klemenis, 'A. Genys, 
A. Skirka, A. Adamkevičius, F. 
Katauskienė, A. Stupuras, E. Bliekas,
J. Leskauskas, A. Dapševičius, K. 
Rindzevičius, V. Stankevičius, M. 
Bulakienš, A. Šarauskas, Agentas, V. 
Jaras, Z. Stančiauskas, M. Zinkus, M. 
Nakutis ir J. Gilius po 12.0; J. Lap- 
šys, J. Davidavičius ir S. Skapinskas 
po 10.0; V. Petruševičius 9.0; A. 
Šernas ir Daugirdas po 8.0; S. žižys 
ir M. Jasutis po 4.0.

VIC. — Iz. Bakšys £2.8.0; M. 
Dimitrijevas £2.0.0,; A. Jonauskis ir 
P. Bienkevičius po £1.0.0; J. Bašin
skas 16.0; P. Radavičius, J. Rekežius 
ir E. Stasiliūnienė po 12.0.

S.A. — V. Ratkevičius £1.16.0; G. 
Janulevičius ir II. Mudėnas po £1.0.0; 
P. Bagdonavičius 19.0; J. Pyragius 
12.0.

W.A. — A. Meninas £1.18.0; L. " 
Juozaitytė £1.4.0 A. Petruškevičius,
K. Gečys ir E. Marganavičius po 12.0.

Q’LAND. — J. Petrauskas 12.0; J. 
Kviecinskas 10.0.

A.C.T. — H. Šalkauskas £2.0.0.
TAS. — V. Bukauskas £1.0.0.
N.Z. — M. Gerdvilytė £1.10.0.

------ ♦------

Tautiečiu dėmesiui
Australijos Lietuvių Kalendorių 

dar galima gauti ar paštu užsisakyti 
pas:

LEONA BALTRŪNĄ, 295 Hoddle 
St., Collingwood, Melbourne, Vie., 
kuris yra įsteigęs pirmąjį lietuviško
sios spaudos kioską, ir.

L. VETEIKIENį, 78 Platform St., 
Lidcombe, N.S.W.

Kalendorius yra knygos formato, 
kuriame ypačiai apstu žinių apie 
Australiją ir įsikūrimo galimybes 
šiame krašte.

Kaina—4 šilingai.
----♦------  

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klubas 

praneša, kad šio men. 6 d. Klubo 
patalpomis nebus galima naudotis. 
Klubo nariai, o taip pat ir visi Syd- 
nėjaus tautiečiai prašomi į Klubo 
patalpas atsilankyti kitą šeštadienį, 
t.y. šio mėn. 13 d. Bus įdomus pobū
vis. Gros geras orkestras.

SLS KLUBO VALDYBA

LEONAS BALTRŪNAS — 
TRENERIS

Įpusčjusiame Mclbourno krepšinio 
žiemos turnyre gerai laikosi trys 
lietuvių komandos. Aukščiausioje A 
klasėje dalyvaujanti lietuvių kom
anda kartu su australų “Hart” turi 
po,,vienodą laimėtų taškų santykį ir 
užima vadovaujančią grupės vietą. 
Žiemos pirmenybių pirmasis ratas 
netrukus baigiasi, o po to prasidės 
Vietorijos pirmenybes, į kurias tikisi 
patekti ir lietuviai. Antroji lietuvių 
komanda po visos eilės "rungtynių 
išsikovojo sau laikinai antrą vietą. 
Gerai laikosi lietuvių jaunių komanda, 
kuri, žaisdama C grupėje, pirmauja 
be pralaimėjimų. Stasys Dargina- 
vičius ir Benas Juška yra įtraukti 
kandidatais žaisti Vietorijos rink
tinėje Australijos krepšinio pirmeny
bėse Tasmanijoje. Pažymėtinas fak- 
tas, kad minimai Vietorijos rinktinei 
treneriu yra pakviestas Leonas Bal
trūnas. kuris jau pradėjo ruošti rink
tinius Vietorijos krepšininkus netru
kus įvykstančioms Australijos krep
šinio pirmenybėms.—1B.

Skautams-ems
Tiekimo Skyrius gavo ir tuoj pat 

pasiunčia užsisakiusiems:
I. GENOCIDE. — Plačios apim

ties veikalas anglų kalboje apie pa
skutiniąsias Lietuvos okupacijos ir 
rezistencines kovas 1940-1948 metų 
laiko tarpe. 286 psl. su 98 iliustra
cijomis. Paraše K. Peleikis. Išleido 
“Venta.” susitarusi su K! “Vytis.”; 
Kaina, įskaitant persiuntimą. — 15.0. 
‘"'II. “Dainos skautiškam jauni
mui”. 25 skautiškos ir liaudies dai
nos su gaidomis. Atspausta rotato
rium, 2 psl. Išleido K! “Vytis”. 
Kaina 4.0.

III. Priimama “Skautų Aido” 
(anksčiau vadinosi “Skautas”) pre
numerata aukų formoje. Pav.: at
siuntę £1 užsimokės prenumeratos 
mokestį daugiau, kaip už metus. 
Netrukus, tikimės, galėsime paskelbti 
tikslią kainą,, užsisakant per Tiekimo 
Skyrių.

IV. Tiekimo Skyriuje dar galima 
gauti visus Skelb. Nr. 4 išvardintus 
dalykus.

V. Skautų Vyčio ženkliuką gali 
užsakyti tik Būrelio vadas, nurody
damas pavardę, kam iš savo narių 
užsako, pažymėdamas, ar jis naujai 
įstojęs į Vyčius, ar savo ženkliuką 
pametęs.

VI. Tik iš anksto apmokėti užsa
kymai laukiami šiuo adresu: Ir. Mi- 
gevičiūtė, “TREGEARE”. Windsor 
Rd., St. Marys. N.S.W.

Tiekimo Skyrius.

Dar Lietuvoj žinojom taisyklę: 
Philips'o radijo aparatai — geriausi pasaulyje 

Visi tautiečiai įsigyja
PHILIPS'O

radijo aparatus per PHILIPS’O ATSTOVĄ SYDNĖJAUS IR JO 
APYLINKIŲ ATEIVIAMS

M. LUKAUSKA
ilgametį Philips’o bendradarbį Lietuvoje

Užsakymai atliekami tiesiog, telefonu ir paštu.
91 Hardy St ., Ash field,. Sydney. Tel. UA5408

i>wii(i — t ■in iwemomnwe-wo—n wn i i ■ ■

Didžiausios Australijos Gyvybes Draudimo įstaigos s 
COLONIAL MUTUAL LIFE INSURANCE

(įsteigtos 1873m.) 
pilnateisis igaliotinis-atstovas

M. Lukauskas
B-vės vardu draudžia ir teikia visus draudimo patarnavimus.

i Kreiptis: 91 Hardy St/, Ashfield, Sydney. Tel. UA5408; pirm.- f 
penkt. nuo 5 vai. p.p. ir šeštad. — sekmad. bet. kuriuo laiku. 
Kiekvienam'lietuviui susidomėtina gy vybes draudimo nauda.
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