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Orgonizuokim protesto Apsiginklavimas — vienintelis
minėjimus

1940 metais birželio 15 dieną 4 
vai. po pietų piktu Sovietų Rusijos 
vyriausybės nutarimu Raudonoji 
Armija peržengė Lietuvos sienas ir 
įvykdė skaudžiausią mūsų Tautos 
istorijoje okupacinį aktą. Protestuo
damas prieš neteisėtą jėgos faktą 
mūsii valstybės atžvilgiu, Lietuvos 
Respublikos prezidentas Antanas 
Smetona tą pačią dieną išvyko į už
sienius. Tą dieną Lietuvos valstybe 
savo teritorijos ribose nustojo egzi
stavusi.

Mūsų Pastogės Redakcija kviečia 
visą Australijos lietuvių bendruo
menę šį skaudų mūsų Tautai dešimt
metį atžymėti su ypatingu atidumu. 
Visi organizaciniai mūsų bendruome
nės vienetai ir paskirose vietovėse 
esą neorganizuoti didesni ar mažesni 
lietuvių būreliai kviečiami pagal tu
rimas vietoje sąlygas ruošti atitinka
mus protesto minėjimus. Šiuose 
minėjimuose privalo dalyvauti visi 
lietuviai ir jokie įsipareigojimai ar 
sumetimai negali to dalyvavimo 
sukliudyti. Protesto minėjimai ruo
šiami birželio 17 ar 1,8 dienomis, o 
esant sąlygoms ir tą pačią, t.y. bir
želio 15 dieną. Lietuvos pavergimo 
protesto minėjimuose ypatingai užak
centuojami ir 1941 m. birželio 14 d. 
pradėti pirmieji Lietuvos gyventoji) 
deportavimai į Sovietų Rusijos gilu
mą.

Pajėgesni vienetai kviečiami minė
jimų metu priimti atitinkamus pro
testo memorandumus ir pasiųsti juos 
Federalinei Australijos Vyriausybei, 
prašant ją, kaip aktingai veikiančią 
laisvojo pasaulio organizavimo ir tau
riųjų demokratijos idėjų saugojimo 
darbe, atkreipti dėmesio į Lietuvos 
tragediją. Tokie protesto memoran
dumai rekomenduotini pasiųsti ir 
UN’o pirmininkui bei Vakarų valsty
bių vyriausybių galvoms. Australi
jos vyriausybei memorandumas siun
čiamas minister™ pirmininko Mencies 
vardu:

1940 metų Birželio Penkioliktosios 
protesto minėjimai yra viena žymiau
sių progų pasitarnauti Lietuvos lai
svės kovos labui, o tuo pačiu ir pa
teisinimui tremties dięgų. Visi Aus
tralijos lietuviai šiam momentui su
siburia krūvon su ypatingu atsakin
gumo jausmu ir su didžiausiu įsipa
reigojimu.

SUNIEKINO KREMLINIUS
- HITLERININKUS

LONDONAS.—Grįžtančius iš Ber
lyno Sekminių parado melynmarški- 
nius jaunuolius, kurie iš Vakarų 
Vokietijos buvo nuvykę dalyvauti 
komunistiniame Sekminių judėjime, 
Helmštedte užpuolė tūkstančiai Bri
tų zonos vokiečių. Įvyko aršios mu
štynės. kurios prasidėjo tuoj po to, 
kai 2000 komunistiškai nusiteikusių 
jaunuolių pabandė dainuoti interna
cionalą. Įširdę Tlelmštedto gyvento
jai primušė grįžtančius Berlyno pa
rado dalyvius iii. nuplėšę nuo jų mė
lynus marškinius, viešai tuos daiktus 
sudegino, o lygiai taip pat pasielgė 
ir su jų vėliavomis. Panikos apimti 
mėlynmarškiniai pareiškė apleisiu 
Helmštedtą kad ir be marškinių ir 
vėliavų, tačiau gyventojai užblokavo 
gatves ir bandė jų neišleisti. Tik 
atvykę ginkluoti vokiečių policijos 
daliniai išlaisvino suniekintus Berly
no parado dalyvius. Panašių inci
dentų įvyko su grįžtančiais melyn- 
marškiniais ir ties Liubeku.

pasirinkimas
VAŠINGTONAS.—JAV preziden

tas Trumanas kreipėsi į Kongresą, 
prašydamas legalizavimo 1.222.500.- 
000 dolerių (£543.333.000) apsigin
klavimo išlaidoms. Teigdamas, kad 
Sovietų Rusijos pajėgos stengiasi 
apgaubti visų žemes rutulį totalita
rizmo skraiste, jis paprašė šių pinigų, 
kad būti; įmanoma toliau vykdyti 
laisvų pasaulio kraštų ginklavimų. 
Prezidentas toliau pabrėžo, kad So
vietai atvirai naikina demokratijų ir 
visų tai, kas atstovauja demokratijų. 
“Jokia valstybė šiuo metu negali 
būti neutrali, nes bet kuris rimtas 
karo prasiveržimas kurioje nors že
mės rutulio dalyje neišvengiamai 
palies kiekvienų. Tai turėdamos gal
voje, viso laisvojo pasaulio tautos 
turi stiprinti savo pajčgumę gintis, 
nes tai yra gyvybinis jų interesas. 
Šiuo metu nėra jokio pasirinkimo, 
išskyrus atsisakymų nuo laisvės, nes 
Sovietai neturi pasigailėjimo silpnu
mui. Kartu su savo draugais mes 
turime sukurti tokių apsigynimo jėgų, 
kurios Sovietai neišdrįstų mėginti. 
Tai gali būti padaryta ir tai privalo 
būti padaryta ’ ’—pabrėžė prezidentas 
Trumanas. Toliau jis dar paprašė 
Kongresų pakeisti ta prasme įstaty
mus. kad JAV ginklai galėtų būti 
parduoti ir toms valstybės, kurių da
bartiniai įstatymai nenumato. Kiek 
vėliau spaudos konferencijoje vienas 
reporteris priminė prezidentui Tru- 
manni nesenai paskelbtų Gallnpo 
pranešimų ap’ie tai, kad amerikiečių 
dauguma galvoja, jog naujas karas 
įvyks sekančių penkių metų būvyje. 
Prezidentas Trumanas pareiškė ne
sutinkąs su tokia nuomone ir čia 
pat pridūrė, kad jis jaučiąs, jog pa
saulio taika šiuo metu yra arčiau, 
kaip bet kuriuo metų paskutiniųjų 
penkių metų būvyje.

Išrasta atominė artilerija
vienas A. A.P.—Reuterio korespon
dentas.

FRANKFURTAS. — Komunistinio 
vokiečių jaunimo parade Berlyne 
dalyvavo ir Australijos Eureka Jau
nimo Lygos atstovas Murray-Smith’- 
as,'kuris Berlyne pareiškė: “Naujoji 
demokratinė Vokietija, kurią mes 
pamatėme savo akimis, turi didelės 
reikšmes Australijos liaudžiai, besi
laikančiai antimilitaristinhj tradici
ją.”
JAV LAKŪNAI NELAISVĖJE?

BERLYNAS.—Britą licenzijuntas 
“Berlin Stadtblatt” praneša apie | 
tai. kad jis gavęs iš patikimą šaltiniu 
Sovietą Rusijoje žinią, jog visi TO 
dingusio JAV Privateer lėktuvo la
kūnai šiuo metu yra kalinami Sovie
tą Rusijoje. Laikraštis teigia, kad 
amerikiečių lakūnus surankiojo So
vietą patruliniai laivai.

NERAMUMAI KOM.
KINIJOJE

TAIHOKU. — A.A.P. iš Formozos 
pranešė, kad pagal gautas iš kinų 
nacionalistų vyriausybes žinias, tur
tingame Szeehwano provincijos už
nugaryje,. netoli Tzeyang'o yra kilę 
rimti neramumai, kurie persimetė į 
tikrą sukilimą. Tai vyksta Vakarų 
Kinijoje.

LONDONĄS. — Vakariniai Londo
no laikraščiai ministerio Meneies 
pranešimą dėl Australijos paramos 
Malajams pranešė priekiniuose pu
slapiuose sensacinčmis antraštėmis.

VAŠINGTONAS.—Jungtinės Ame
rikos Valstybes išrado ir pagamino 
atominius artilerijos sviedinius ir 
kitus atominius šaunamuosius sviedi
nius. Žinios apie šiuos revoliucinės 
reikšmes naujuosius ginklus buvo pa
skelbtos po to, kai JAV karo minis- 
teris Johnson’as pranešė apie prezi- 
dentio Trumano teigimą, kad JAV 
šiuo metu gamina naujus atominius 
šaunamuosius sviedinius. Šio naujo 
ginklo pranešimas suteikia Atlanto 
Pakto kariniams kūrėjams naują pa
sitikėjimų.

VAŠINGTONAS.—JAV Valstybės 
Departamentas pranešė, kad Vakaru 
valstybės svarsto projektą sukurti 
Vakarų Vokietijoje centrinį polici
jos pajėgų vienetą, kurį sudarytų 
25000 žmonių. Ši projektą pateikė 
V. Vokietijos kancleris Adenaueris. 
Projektas šiuo metu yra atiduotas 
aukštųjų Vakaru komisarų svarsty
mui ir sprendimui.

RIZIKINGA DEMONSTRA
CIJA

SINGAPŪRAS. — Inspektuodamas 
sukilėlių siaučiamas Malajų vietoves, 
Britų karo miništeris J. -Strachey 
dalyvavo Pahango srityje ties Jeran- 
tnta komunistų sukilėlių medžioklė
je. Įsijungęs į majoro Marks’o vado
vaujamą kovos dalinį,' su šautuvu 
rankoje Britų karo ministeris dvi 
valandas skvarbstėsi džunglėse, kaip 
eilinis kareivis. Tačiau su sukilė
liais neteko susidurti. Šioje patruli
nio dalinio operacijoje dalyvavo ir

VAŠINGTONAS. — JAV karo mi
nisteris L. Johnson’as kreipėsi į 
Senatą, prašydamas toliau pratęsti 3 
metams karinės prievolės įstatymą 
kad būtų galima išlaikyti valstybę 
pilname pasiruošime prieš priešo puo
limą. Atstovų Rūmai nubalsavo 
pratęsti šį įstatymą 2 metams. Minis
teris priminė, kar priėmimas šio įsta
tymo 1948 metais labai išgąsdino 
anuomet Sovietų vadus.

VAŠINGTONAS. — Nepaisant kai 
kurių abejojimų, JAV imasi atomi
nės bombos gamybos. Hanfordo ato
mo įrengimuose yra gaminamas tri- 
tiumas, kuris bus panaudotas hydro
gen o bombos gamyboje.

Ateitis priklauso taikai
NEW YORKAS.—Sugrįžęs iš pa

sitarimų Vakarų Europos sostinėse 
ir Londono konferencijose, JAV už
sienių reikalų ministeris D. Aeheso- 
nas savo pranešime Kongresui, pa
teikdamas visų pasitarimų nuospren
džius, teigia, kad karas gali būti 
išvengtas ir ateitis priklausys laikai, 
jei prieš grėsmę bus sukurtas ati
tinkamas karinis pasiruošimas. “Mes 
privalome pasitikti karo grėsmę, 
kuri, turint galvoje žinomąją Krem
liaus programą, tol bus, kol mes ne- 
parnošime savo apsigynimo priemo
nių prieš agresiją”, — pabrėžė mini
steris, kartu pridurdamas, jog tai 
yra vieninga visų 12 Atlanto Pakto 
valstybių atstovų nuomonė, pareik
šta paskutinėje jų konferencijoje. 
Ministeris Achcsonas toliau priminė, 
kad jis pranešęs Britų užs. reikalų 
ministeriui Bevinui apie tai, kad 
JAV derins savo siekimus Pietų bei 
Pietryčių Azijoje su Britų- Imperijos

AUSTRALAI TEISIA 
JAPONUS

LOS NEGROS.—Birželio 5 d. ypa
tingas Australijos karo teismas pra
dėjo 95 japonų karo nusikaltėlių by
lą. Teismas vyksta Los Negros salo
je, kuri yra Admiraliteto salyne, 
Manus salos kaimynystėje. Kaltina
mųjų tarpe yra trys japonų genero
lai ir trys admirolai. Pastarieji, ly
giai kaip ir kiti kaltinamieji, yra 
kaltinami už karo metu vykdytus 
žiaurumus: australų karo belaisvių 
žudymą ir pan. Australijos vyriau
sybė paskyrė ryšium su čia byla spe
ciali; koriką. Tos pareigos atiteko 
Manus salos čiabuvių policijos virši
ninkui T. Upson’ui. Vienas vado
vaujančių japonų advokatų šioje by
loje pareiškė, kad jis manąs, jog di
delis laiko tarpas bus suminkštinęs 
Australijos nuotaikas.

siekimais. “Mums tenka apsispręsti, 
ar eiti pirmyn, ar žengti atgal, gi 
žengimas atgal reikštų ne tik riziką 
dėl mūši; pasiektos pažangos, bet ir 
visuotinį žlugimą”, — įspėjo minis
teris. “Atlanto bendruomenė žen
gia tikruoju savo keliu. Tasai kelias 
veda į taiką. Susijungusi vienon 
krūvon, Atlanto bendruomenė turi 
žmonių ir medžiagų išteklius, paty
rimą,, iniciatyvų, tradicijas, laisvojo 
žmogaus gėrį ir dinamišką idėją, o 
visa tai mums patikrina, ,kad ateitis 
priklauso taikai. Mūsų susivienijime 
glūdi jėga, gi toje jėgoje glūdi taikos 
pagrindai’!. — apibudino ministeris 
Aehesonas savo pasiektus laimėjimus 
Vakarų Europos pasitarimuose.

Stalino pov. laivai Pacifike
SINGAPŪRAS. — Kaip praneša 

“The Sunday Herald” koresponden
tas, pastaruoju metu keliose vietose 
Paeifiko vandenyne buvo pastebėti 
operuoją Sovietų Rusijos povande
niniai laivai. Jie pastebėti tarp 
Malajų ir Filipinų. Manoma, kad 
Sovietai naudoja bazėmis neapgyven
dintas ir nežinia, kam priklausančias 
kai kurias Pųfeifico salas. Vienas So
vietų povandeninis laivas pastebėtas 
700 mylių nuo Singapūro. Neseniai 
svetimas povandeninis laivas kurį 
laiką sekė tarp Saigono ii- Malajų 
plaukusį JAV lėktuvnešį Boxer. 
Britų prekybininkai neseniai stebėjo 
Sovietų povandeninius laivus netoli 
Hong Kongo.

Balon išmetami pinigai
VAŠINGTONAS. — Buvęs JAV 

viceministeris W. Clayton’as, laiko
mas dideliu atrptautinių reikalų ži
novu, pareiškė, kad bet kuri tolimes
nė Pietryčių Azijai pagalba tereik
ėtų tik pinigų išmetimą balon. Jis 
pridūrė, kad per du metu visa Pie
tryčių Azija pateks į komunistų ran
kas.

SUSTIPRĖJO PRANCŪZIJOS 
FRANKAS

LONDONAS. — Pirmą kartą nuo 
karo pabaigos Prancūzijos franko 
verte praktiškai prilygo oficialiai 
savo vertei. Juodojoje pinigų rinko
je Prancūzijoje už vieną JAV dolerį 
šiuo metu mokama 350 franką, tuo 
tarpu kai oficiali dolerio kaina yra 
349,9 frankai. Iš viso, postebėtas 
didelis Prancūzijos valiutos sustiprė
jimas. Tai paaiškinama produkcijos 
pakilimu, biudžeto pozicijų pagerė
jimu ir pasitikėjimu Prancūzijoj 
ateitimi. Žymiai padėtį pagerino ir 
turizmo padidėjimas.
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, Inž. M. Bogusas.

Kurdinimosi taško beieškant
MŪSŲ PASTOGii 1950m. Inrielio 7<l.

AUSTRALUOS PARAMA MALAJAMS
Pirmuoju požiūriu mes visi turė

tume kurdintis kur. nors netoli vie
nas kito, kad galėtume dažniau susi
tikti, pasikalbėti, įgalinti savo vaikus 
nepamiršti tėvų kalbos bei papročių 
ir svarbiausia — laikytis vienoje krū
voje susijus stipriais organizaciniais 
ryšiais. Kur susirasti tokius reikala
vimus atitinkančią vietą! Nemaža 
ligi šiol prišnekėta ir prirašyta apie 
Melbourną, Adelaidę; vėliau grieb
tasi Geelongo, girdi, kurkim lietuvi
šką miestą. Manau, kad kelios de
šimtys ar vienas antras lietuviškų 
namų šimtas jokio lietuviško miesto 
neįstengs sukurti kad ir 50000 gyven
tojų provincijos vietovėje. Mažame 
ar panašiame mieste įsikurdinę, nu
stotume daug progų prasimušti į 
geresnį gyvenimą. Taip įsikurdin
dami sunkiai išvengtume amžino dar
bininko likimo. Berods,, pakankamai 
prisižiūrėjome mažų ar vidutinių 
Vokietijos bei Anglijos miestų, kur 
darbininko profesija lydi šeimas iš 
kartos į kartą. Dėl senesnio amžiaus 
žmonių ilgesnės tremties atveju tasai 
pavojus dar būtų pakęstinas, tačiau, 
jei jau tam tikru atžvilgiu vyresnie
siems ir tektų nusirašyti į nuostolius, 
.tai turėtume pasirūpinti, kad bent 
mūsų vaikai neturėtų likti dūmais 
permirkusiuose, fabrikuose, kad jie 
galėtų pasinaudoti jiems sudarytomis 
sąlygomis pasiekti vienokio ar kito
kio mokslo ir geresnį sau gyvenimą 
tuo būdu susikurti. Užtrukusio grį
žimo atveju kiekvienam tėvui ar mo
tinai bus daug lengviau juos ištiktas 
likimas nukęsti,, matant savo vaikus 
įsigijusius tai, kas jų prarastoje 
tėvynėje turėta: mokslo laipsnis, 
laisva profesija ar geras amatas. 
Mokslas įgyti yra per vis lengviau 
didmiestyje, kur yra įvairių įvairiau
sių mokyklų, institutų, kursų, įma
nomi} lankyti dienos ar vakaro metu. 
O kur dar gausybė labai lengvomis 
sąlygomis prieinamų bibliotekų, mu
ziejai ir kitos panašios mokslo insti
tucijos. Čia kiekvienas jaunas žmo
gus, o taip pat ir vyresnio amžiaus, 
bet kokį darbą bedirbdamas, gali 
baigti ne tik ankstesnę bendro lavini
mosi ar specialybės mokyklą,, ar ku
riuos nors kursus, bet ir universi
tetą. Pažįstu Sydnčjuje net australų 
studentų, kurie fabrike dirbdami 
studijuoja mediciną bei kitus mok
slus. Yra jau ir lietuvių tuo būdu 
siekiančių mokslo. Tokiame gi Gee- 
longe ar kitame, kad ir didesniame 
mieste, tai visiškai neįmanoma ar 
bent kur kas sunkiau pasiekiama.

Veja sėjo - audra piauna
JAV lietuvių kolonijose vyksta 

“šaltas karas.” Neapkęsdami bolše
vikiškų agentų tarnavimo Lietuvos 
okupantams, iš tremties atvykę lietu
viai “sutvarko” bolševikų rengtus 
mitingus. Pabėgėliams žmones tiki, 
nes jie pergyveno abi okupacijas ir 
žino, ko yra verti Hitlerio ir Stalino 
“pyragai.”

Pavyzdžiui, Rockford, Illinois, 
rusų agentai, nusigandę tremtinių 
20.3.1950 bandė atidėti mitingą, bet 
kadangi buvo kviesti visi lietuviai, 
tai tremtiniai vistiek susirinko, pada
rė nutarimą, kad JAV išdeportuotų 
rusi} agentus ir sudėję 5.80 dol. su
mokėjo už vietą ir šilumą.

“Naujienų” laidos iš 21.3.50 pir
mame puslapyje telpa'to dienraščio 
korespondento aprašymas, kaip bolše
vikų ruoštame mitinge Cleveland, 
Ohio, tapo pasmerkti bolševikai. Tal
piname žodis žodin:

“Vakar( kovo 19 d., vietos bimbi- 
ninkai suruošė kalbas pačiam A. 
Bimbai. Buvo kviečiami lietuviai į 
slovėnų auditoriją, kur kuvo prikepta 
vištų ir dešrų. Rengėjai lankė daug 
svečių ir karštos Bimbos kalbos apie 
Staliną.

Bet Clevelando lietuviai sugadino 
visą reikalą. Prieš “kermošiaus” 
pradžią tvarkingomis gretomis at- 
maršavo 500 pikietininkų. Jie užpi- 
kietavo visą svetainę. Jei neskaityti 
kelių Bimbos davatkų, niekas į vidų 
nėjo. Kelios drįso parodyti savo 

Masinis lietuvių kurdinimasis pana
šaus dydžio miestuose turi ir kitų 
minusų, kurie kiekvienam giliau gal
vojančiam nesunkiai suvokiami, ta
čiau viešumon tam tikrais sumeti
mais nekeltini.

Gyvenant didmiestyje, sakysime, 
tokiame Sydnčjuje, susiduriama su 
kur kas įvairesnėmis galimybėmis 
susirasti geresnio darbo. Faktai pa
rodo, kad daugis su laiku gauna čia 
artimesnį savo profesijai darbą, o 
nemaža yra jau ir tokių, kurie tam 
tikra prasme įkimba į grynai savo 
profesinį darbą ar amatą.

Nesileisdamas į tolimesnius išve
džiojimus ir tvirtai -įsitikindamas; 
kad visų kurdinimosi samprotavimų 
išvados pastūmės mus kurdintis ten, 
kur mus šaukia bendrieji mūšų tau
tinės bendruomenės interesai ir per 
vis geriausios asmenio gerbūvio gali
mybės, rimčiausia kurdinimosi vieto
ve laikau Sydnčjų- Linkėdamas kuo 
didžiausiam lietuvių skaičiui pasi
rinkti kurdinimosi taikiniu šį did
miestį, ta pačia proga, norėdamas 
kiek pasitarnauti, supažindinsiu ma
lonius skaitytojus su viena kita kur
dinimosi Sydnčjuje sąlyga bei gali
mybe.

Paprastas darbas gauti Sydnčjuje 
nesudaro jokios problemos. Visi lai
kraščiai mirga darbų pasiūlomis, o. 
toksai “The Sydney Morning Her
ald” trečiadieniais ir šeštadieniais 
talpina tūkstančius skelbimų, kuriais 
įvairios įmonės ieško darbininkų, 
dažniausiai pabrėždamos, nereikalau
jančios jokio pasiruošimo ar turėto 
patyrimo. Dar paprasčiau darbas susi
randamas nuvykus tiesiog į pramoni
nius Sydnėjaus rajonus, kur ant kiek
vieno fabriko vartų ar sienų išrašyti 
didžiuliai skelbimai, kviečią tuoj pat 
imti siūlomą darbą. . Normaliai už
darbis siūlomas £8-9, tačiau čia yra 
daug* galimybių gauti ir gerokai ge
riau atlyginamo' darbo. Sydnčjuje 
nemaža yra tokių lietuvių, kurie su
siranda įmonių., kur jie su vienos— 
antros dienos viršvalandžiais uždirba 
£10-12 per vieną savaitę. Nemaža 
yra ir tokių, kurie, dirbdami po dvi 
pamainas kasdic, uždirba £16-18 per 
vieną savaitę. Tai, žinoma, savo 
rūšies darbo sportininkai . . . Geres
nis sąlygų ir atlyginimo atžvilgiu 
darbas labiau prieinamas, be abejo, 
yra. tiems tautiečiams, kurie jau yra 
atsipalaidavę darbo prievoles.

(Bus daugiau.)

liežuvius, bet jos buvo tuojau nufo
tografuotos. Nors dar nebuvo Vely
kos, bet viena kita buvo apdovanota 
kiaušiniais.

Už kiek laiko pasirodo ir “drau
gas” Bimba, dviejų saviškių lydimas. 
Pikietininkai įdavė porą lapelių, ku
riuos atspausdino Clevelando Ameri
kos lietuvių demokratinės organizaci
jos. Jis piktai pradėjo kažką niurg
zti po nosimi.

Tuojau šalia Bimbos atsirado dide
lis Stalino paveikslas.

— Bimba turi bučiuoti Staliną! — 
pradėjo šaukti minia. Minia šaukia 
bet Bimba nei krust, Stalino jis ne
nori bučiuoti.

Kažkas nuėmė Bimbai kepurę prieš 
Staliną. Tuo tarpu Stalino paveik
slas buvo prineštas labai arti Bimbos 
ir jis duotas pabučiuoti.

Kas atsitiko tuo momentu,. “Nau
jienų” korespondentui neteko savo 
akimis matyti. Vieni sakę, kad Bim
ba buvęs nelankstus,, kiti pasakojo, 
kad jis “neišlaikęs linijos” ir Stali
nas jam “smarkiai įspyręs.” Kores
pondentui teko matyti, kad Bimba 
prieš Staliną kėlėsi nuo grindų. Jo 
lūpa buvo raudona, o rankoje jis 
laikė peilį.

Ten pat buvusi policija greit iš jo 
peilį atėmė ir aukų nebuvo. Bimbos 
nesusipratimas dėl Stalino paveikslo 
tuo ir buvo baigtas.

Atvykus Bimbai kalbos sakyti, kaž
kas kvietė susirinkusius į vidų. Nc-

trukus prisipildė pilna svetainė. At
sirado kalbėtojų, kurie sakė karštas 
kalbas, tiktai jos buvo nukreiptos 
prieš komunizmą.

Salėn suėjusieji priėmė rezoliuciją,, 
kurioje pasmerktas Bimbos, Andriu
lio, Mizaros ir jų draugų darbas. Vė
liau susirinkusieji atgiedojo Jungti
nių Amerikos Valstybių ir Lietuvos 
himnus. Tuo ir baigėsi bimbininkų 
ruoštas mitingas.

Buvo daug policijos, bet, susirinki
mui tvarkingai einant, jai nebuvo 
kas veikti.”

Rašydamas apie pikietavimus (ke
lio pastojimus) “Keleivis” sako, kad 
užpuldinėjimas yra įprastas tik na
ciams ir bolševikams. Bot “Vieny
bė”, nepritardama kruviniems susi
rėmimams,. vienok pabrėžia, kad bol
ševikai — vėją sėją, audrą piauna. 
Lietuviai negali pakęsti tų rusbernių, 
kurie pritaria lietuvių tautos naiki
nimui trėmimais iš ju gimtinės, pa
vergimais ir žudymais.—A.L.B.

------ ♦------
RAGINA ŽURNALISTUS
“Laisvoji Lietuva,” konstatavusi, 

kad pasaulio lietuvių spaudoje, dau
giausia bendradarbiauja negausus tų 
pačių žurnalistų skaičius, sako‘ Ateis 
savoje nepriklausomoje žemėje visi
škai laisvos spaudos dienos. Bet tada 
teks nevieną žurnalistą paklausti, o 
kur Tamsta buvai ligi šiolei, kai ne- 
žurnalistai sugrubusiomis nuo šalčio 
bunkeriuose rankomis, vienoj rankoj 
ginklą, d kitoj rankoj plunksną laiky
dami, kovojo ir slaptos spaudos prie-

mončm prieš bolševizmą. Ar tada. 
Tamsta žurnaliste, veltui nepraleidai 
laiko intrigoms prieš esamus laikra
ščius, bekurdamas naujus, kurį,} nie
kad nesukūrei 1 Ar neišnaudojai žur
nalisto vardo tik savo asmens išsaugo
jimui ir išlaikymui!”—Vienytė.

SYDNĖJUS. — Kaip praneša 
T.S.M.H., ministėriš pirmininkas 
Mencies pranešė Canberroje. kad 
Australijos vyriausybė sutiko pasių
sti Malajams į pagalbą vieną Dakota 
karo lėktuvų eskadrilę. Vėliau ofi
cialiai pranešta, kad šis uždavinys 
pavestas 86 Transporto eskadrilei, 
stovyklavusiai ligi šiol Rielimonde. 
Dauguma šios eskadrilės lakūnų bei 
įgulos karių yra dalyvavę paskutinia
me kare ir kovoję Japonijos fronte 
bei kitose karo vietose. Pokario metu 
ši eskadrilė dalyvavo Berlyno aprū

Nuotrupos apie diktatorius
Kalbėdami apie diktatorius, jų 

viešpatavimo ir likimo eigoje randa
me kelis būdingus bruožus. Pir
miausia, krenta į akis faktas, kad nei 
vienam diktatoriui nepasisekė išau
ginti sau atitinkamą įpėdinį, kuris 
prilygtų jo prestižui. Paprastai, 
kiekvienas diktatorius kuria savo lai
kotarpį. Su diktatoriaus mirtimi 
žlunga ir jo pradėtas darbas. Dikta
toriai į valdžią ateina lydimi revoliu
cinių audrų. Po jų mirties, papra
stai, vėl kyla suirutės ir kovos dėl 
valdžios bei pačios santvarkos. Dik
tatorių istorijoje nei vienam 
diktatoriui nepavyko garantuoti 
švelnų valdžios perėjimą iš vienų 
rankų į kitas.

Antras būdingas bruožas — dau
guma diktatorių yra kilę iš neturtin
gųjų luomo. Jaunystėje jie dažnai 
turėjo kovoti net dėl duonos kąsnio. 
Pradžioje jie nepasižymėjo ypatin
gais talentais ar sugebėjimais. Pavy
zdžiui, Hitleriui Pirmojo Pasaulinio 
Karo metu atžymėjimo lape pastebi
ma, kad jis yra narsus ir drausmin
gas. bet. stokoja organizacinio suge
bėjimo. Susiklosčius laiko aplinky
bėms ir, tarytum, išmušus istorinei 
valandai, šitas o ne kitas žmogus lieka 
įtrauktas į veiksmą, kurio reikalauja 
susidariusi padėtis. Tačiau pačią 
padėtį sukuria, toli gražu, ne patys 
diktatoriai. Net pačioje jų gadynės 
aušroje jie dažnai būna ne savo, bet 
kitų žmonių iniciatyva įtraukiami. 
Jie patys, tarytum, nejaučia jų artė
jančio laikotarpio. Būdingiausias, 
gal būt, šiuo atveju pavyzdys yra 
Hitleris. Nacionalsocialistų partijos 
įsteigėjas nėra jis pats. Į šią parti
ją Hitleris įstojo jau septintuoju 
nariu, ir tai tik po pakartotinų pir
mųjų sumanytojų kvietimų ir paža
dų, kad jis bus išrinktas į šios parti
jos valdybą. Jis tada ir sapnuote 
nesapnavo, kad nuo to momento jis 

pinimo akcijoje. Pranešdamas apie 
šį federalinės vyriausybes sprendimą, 
ministeris pirmininkas Mencies pri
minė, kad Malajų įvykiai yra gyvy
biškai susiję su Australijos saugumu. 
“Tai mes atliekame ne dėl to, kad 
mes trokštame karo. Priešingai, 
kaip ir kiekviena demokratinė val
stybė, mes norime taikos. Tačiau 
taika negali būti patikrinta atsako
mybės vengimu ar realybės paneigi
mu” — reikšmingai pastebėjo rnini- 
Stęris pirmininkas Mencies.

pradėjo karjerą ligi absoliučio Vokie
tijos valdovo ir vyriausio Antrojo 
Pasaulinio Karo organizatoriaus.

Diktatoriai ateina į valdžią nei per 
jauni, tačiau ir ne per. seni. Jų 
viešpatavimas daugiausiai prasideda 
45-siais metais ir baigiasi 60-siais jų 
amžiaus metais. Viešpatavimas vidu
tiniškai trunka apie 20 metų. Mek
sikos diktatorius Porfirio Diaz’as 
valde 35 metus ir susilaukęs 81 metų 
amžiaus buvo išvytas iš krašto. Hit
leris valde 12 metų ir 56 metų am
žiaus nusižudė. Musolinis valdė 21 
metus ir 61 metų amžiaus buvo pa
kartas. Čiangkaišekas valde 21 metus 
ir 61 metų amžiaus liko išvytas iš 
Kinijos. Gen. Franko valdo 11 metų 
ir šiuo metu tebevaldo, būdamas jau 
57 metų amžiaus. Napoleonas valdė 
taip pat 11 metų ir mirė ištrėmime 
susilaukęs 52 metų amžiaus. Pilsud
skis valde 9 metus ir mirė 67 metų 
amžiaus. Kemal Paša Turkiją valdė 
18 metų ir mirė 57 metų amžiaus. 
Admirolas Horthy neteko voldžios 
susilaukęs 76 metų amžiaus. . Stali
nas valdo 26 metus ir jau Daige 70- 
sius savo gyvenimo metus.

Dar iškyla kitas įdomus faktas,, 
būtent, pasikėsinimai prieš diktato
rius. Šiuo atveju patiriame, kad 
kiekvienas diktatorius vidutiniškai 
išgyvena penkills pasikėsinimus prieš 
jo gyvybę. Tačiau diktatorių sąmok
slininkai nužudo labai mažai. Pro
porcingai įmauti pasikčsintojai dau
giausiai nužudė ne diktatorių, bet 
valstybės galvų. Jeigu valstybės gal
vos dažniausiai būna pirmojo pasi
kėsinimo aukos, tai diktatoriai net iš 
pakartotinų pasikėsinimų išeina gyvi. 
Diktatoriai dažniausiai miršta savo 
mirtimi, bet būdami ištrėmime.— 
Br. Zumeris.

Suamzinomos Stalinas...
Žinios, kad Stalinas savo 70-ties 

metų sukaktuvių proga atsijaunino, 
vėl pakartojamos. Neseniai Reuteris 
paskelbė iš Berlyno, kad Stalinui jo 
70-ies metų sukaktuvėmis įšvirkštas 
naujasis serumas, kurį Sovietų mok
slininkai išradę paties Stalino Įsaky
mu jo gyvenimui prailginti. Tą ži
nią papasakojęs vienas Sovietų pul
kininkas Berlyno Humboldo univer
siteto studentams. Tasai pulkininkas 
pareiškęs: “Sovietų tautos ir pasau
lio proletarijatas -trokšta, kad toksai 
serumas būtų duotas Stalinui,, ka
dangi jis yra garsiausias ir nuosta
biausias žmogus, koks kada nors be
gyveno. ’ ’

Apie tokį serumą ir anksčiau buvo 
girdima. Savo laiku Stalinas pa
siuntė Į Centrinę Aziją visą armiją 
savo mokslininkų, kad tie surastų ir 
ištirtų tam tikras žoles,, iš kurių iš
sunkti kažkokie syvai, esą turį dide
lės atjauninimo galios. Toliau pra
nešama, kad apie 10000 sovietinių 
piliečių buvę panaudoti “bandymo 
kiaulytėmis.” Pastariesiems buvo 
atlikti to serumo įšvirkštimai ir 
kruopščiai registruoti tokios operaci
jos reiškiniai, kol pagaliau buvo ryž
tasi ta senimą įšvirkšti pačiam “pa
saulio tėveliui.”—N.L.
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Radio Education in English Chinese Kremlin
The Department of Immigration 

has arranged with the Common
wealth Office of Education and the 
A.B.C. to provide instruction by 
radio for newcomers. Since June 
4th, a radio programme “English 
for New Australians” has been 
broadcast over National,, Regional 
and Shortwave Stations, every Sat
urday and Sunday morning from 
7.5 to 7.15 a.ra. and every Sunday 
morning from 7.45 to 8.00 a.ra. (in 
S.A/7.15 to 7.30 a.m.). The pro
grammes are broadcast one week 
later in Western Australia.
Aims of the Session

The aim of the broadcast is to give 
practice in listening to simple col
loquial English, to give vocabulary, 
and drill on common errors in 
speech and difficult features of pro
nunciation. The programmes give 
information on Australian ways, and 
deal with common problems that 
confront New Australians.

In view of the fact that the ses
sion is attracting new listeners all 
the time, the programmes do not 
form a progressive series; each broad
cast is self-contained. The pro
grammes are prepared primarily for 
ne.wcomers with some knowledge of 
English and are not intended as a 
planned course to teach English 
from the beginning to those with no 
knowledge of the language. An ele
mentary course for beginners, how
ever, is now being planned, to be 
broadcast in conjunction with pro
grammes for newcomers with more 
advanced knowledge. The pro
gramme supplements instruction giv
en in correspondence and continua
tion classes. Many continuation 
class teachers have mentioned in 
letters that they prepare their stud
ents during;sthe week for the lessons 
given in the broadcast, and find the 
added interest of radio presentation 
•of value.

The lessons are presented in an 
informal manner to preserve the 
interest of the session. Characters 
and dialogue are used to illustrate 
simple colloquial English and the 
more formal voice of the announcer 
emphasises the significant points of 
the lessdn. Tn the programmes, typi
cal errors of grammar and pronun
ciation made by the newcomer Paul, 
are corrected by his friends, Mary 
and John. These good friends also 
enlighten him about such aspects of 
life in Australia as going on a pic
nic, buying groceries, shopping, trac

More and more, Peking in Commu
nist hands is becoming a Chinese 
Kremlin, in which the Central 
People’s Government, composed of 
Mao Tse-tung and 5(j councillors, dic
tates the actions of the smallest pro
vincial administration.

The latest phase in this develop
ment, of which details have now 
reached London, is a scheme anuoun- 
ed on April 1, to centralise the con
trol of all revenues and expenditure 
throughout China,

With this news details have, also 
been given of State retail trading 
already in operation on a nation
wide scale.

The omnipotence of Mao and his 
56 councillors was clear enough in 
the Common Programme, promul
gated on the formal creation of the 
Communist Government last October, 
which is virtually the Constitution 
of Communist. China. It may be re
called that the Central People’s 
Government, described as the “high
est. organ of the State,” is empower
ed by the Common Programme to 
make war, peace and treaties, enact 
and interpret laws of State, control 
finance, determine administrative 
policy, appoint, and dismiss the Pre
mier, other Ministers and minor dig- 

! nitaries, control the law courts, ap- 
I point and dismiss Judges.

The Programme creates a network 
of local councils throughout China, 
but. each one is subject to the one 
above it, and thus ultimately to the 
Peking Kremlin. In these local 
councils, too. “people’s supervisory 
organs”—in plain words,, spies—are 
appointed to keep the provincials 
well under the thumb of the Red 
bosses.

All administrative payments will 
be made by the Ministry of Finance. 
Local governments may impose and 
utilise certain local taxes—stamp 
duties, local income tax and taxes

ing lost property, writing personal 
and business letters, finding accom
modation and such typical features 
of an Australian summer as surfing 
and bushfire prevention. Common 
phrasds which often confuse the new
comer, such as “Excuse me” and 
“I’m sorry”, “How are yoxu” and 
“How do you do”, “How about” 
and useful words like “must”, 
“have to”, “lend”, ‘borrow”, etc. 
are used, and explained by exam
ples. Grammar, (such as the use 
and form of tenses, interrogative 
forms, quantitive words such as 
“much” and “enough”, the use of 
negatives and prepositions) is taught 
by repetition of examples, and lis
teners are encouraged to repeat these 
examples after the announcer. Be
cause the programmes emphasise 
and explain words and expressions 
which are used in ordinary everyday 
speech, they are proving of value to 
newcomers.
News Broadcast

Each Sunday, five minutes of the 
programme consists of a news bulle
tin containing, in addition to the 
most important news item of the pre
vious week, information which will 
be of particular interest, to newcom
ers. The news is read very slowly 
and as many of the newcomers can
not understand English sufficiently 
to be able to follow the regular daily 
news broadcasts, they enjoy this fea
ture of the programme.
Radio Booklet,
"For New Australians"

As a supplement to the broadcasts, 
a monthly booklet “For New Aus
tralians” is published, giving an out
line of each broadcast. Illustrations 
in this booklet emphasise significant 
facts, and help the newcomers to 
understand the lessons. The book
lets haw also proved valuable for 
revision and practice.
Distribution of the Booklet

Each month over 7,000 copies of 
these booklets are distributed to all 
parts of Australia. About 1500 
booklets are distributed to correspon
dence students ; booklets are supplied 
to Reception and Training Centres 
at Bathurst, Bonegilla, Graylands, 
and to hostels and holding centres 
where there are nerveomers. Indi
vidual applications for the booklet, 
show that the programmes have 
aroused considerable interest, as they 
numbered over 3,800 at the end of

October, and. represent, many divers 
national groups, including French, 
Dutch, Greek, Italian, Maltese, Chin
ese, and many newcomers under the 
I.R.O. scheme.

Newcomers may apply by form or 
by letter., and many of these appli
cations are interesting (and some
times amusing, as for example, the 
newcomer who wrote proudly that he 
was “a regularly broadcast listener”, 
and the quite frequent concise re
quest “Dear Australia, Please send 
book”.). Newcomers are informed 

I of the programme in the Department. 

on real estate—but both the amount 
and expenditure will be “strictly 
defined” by the Central People’s 
Government. It seems fairly obvious 
that the local governments will 
merely be rubber stamps.

The Communists’ State Bureaus 
for bulk trading in such things as 
bristles, hides, tea, etc., are already 
well known. But the extent of their 
retail trading—described in the 
Communist report as a “great net
work of State-owned trading shops” 
■—is new and really surprising.

In Tientsin and Peking, it is 
stated, the sales of these shops dur
ing 20 days in March realised 186 
billion People’s Bank dollars — 
roughly £3 million at the latest 
available exchange rates. Even in 
Chungking in the Far West, which 
has been under the Communists for 
some four months only, sales of two 
billion dollars (say £31,000) are 
claimed in a single day.

The justification urged for this 
State entry into retail trade is to 
ensure an even distribution of com
modities, particularly food; bring 
down prices; and withdraw some of 
the vast, amount of paper money in 
circulation. It may be admitted that 
these are plausible reasons. But it 
will be interesting to see what are 
the reactions of the Chinese people.

For the moment they can do 
nothing. They have no arms, no 
visible leader. The Red Army is all 
powerful; and though the Commu
nist Party is relatively small, num
bering only 3,000,000, the officials of 
the old administration are eager to 
save their jobs by proving their de
votion to the new rulers.

But the Chinese people have one 
weapon which again and again they 
have used effectively—the weapon of 
passive resistance and non-co-opera
tion. In that they are unsurpassed.

(From

of Information newspaper “The New 
Australian”, and through continua
tion class teachers, instructors, edu- 

! cation officers and welfare officers 
| in eamps, hostels and holding centres.
Material has been supplied to for- 

! eign newspapers ancT clubs, and many 
people whose work brings them into 

' contact, with newcomers.
I It is hoped that, all who have this 
information will pass it bn to new- 

1 comers who are unaware that this 
educational facility is available.

, Commonwealth Office of
Education.

“The night -will be cool and the 
mosquitoes will start biting. How
ever, we are strictly forbidden to 
admit anyone into the kolhoz with
out documents of identification. But. 
I will take youTo the drying-room. 
There you will be warm and will be 
able to sleep peacefully without 
"being disturbed,” said the old 
woman.

Leaving the forest, we walked in 
the twilight through the potato 
fields and vegetable gardens. . The 
girl took up the pitcher and return
ed to the kolhoz. The old woman 
led me to a small hut between the 
dairy and a large barn. The hut 
resembled those built for the drying 
of flax, but was seemingly used for 
the drying of boards, for the ground 
was littered with wood shavings. 
They were soft, and with them I 
made myself a wonderful bed. It. 
was the first comfortable night. I 
had spent since leaving Kaunas. I 
lay down for 48 hours in that hut. 
From the west and from the south 
came the incessant, noise of bombard
ments; at night , the sky was lit by 
balls of fire and the reflection of 
fires. The next day, very early, 
while all were yet asleep, the peasant, 
girl brought me a very tasty break
fast; a jug of milk, several slices of 
rye bread, a piece of cheese and a 
boiled egg. Later, choosing a mo
ment when nobody was in sight, the 
old woman came to ask after my 
state of health. I asked her if her 
son, the head of the kolhoz. knew 
that a convict was hiding in the hut.

Col. Jonas Petruitis

INTO THE HANDS OF THE NKVD
PART 17.

“Certainly, my little pigeon, he 
knows that a convict is here, for I 
told him so. But my son is a very 
good man; he loves me and will do 
anything I ask of him. But he 
warns you to be very careful, for if 
someone saw you, that would mean 
trouble. ’ ’

On July 1 about midnight a great 
noise arose all over the kolhoz. I 
sprang to the window and saw a 
great many soldiers. Tile whole 
yard was full of horse-carts, horses 
and soldiers; They were going into 
the houses, the barns and the 
stables, and still there were many 
left in the yard. I figured that they 
were preparing to spend the night 
here and thought to myself: “I hope 
they won’t come here.” But this 
could not be avoided, they came. 
The door creaked and about 10 arm
ed soldiers came in. Lighting a 
match, they discovered me lying in 
a corner.

“Who is that lying there?” said 
one of them.

“I am a sick man; I will not dis
turb you, lying over here By the' 
wall,” I replied.

“Friends, do not hurt hint; he is 
sick,” said the soldiers to one an
other.

Making up beds out of the wood
shavings and throwing their guns 

into a corner, the soldiers lay down. 
Several times, the door . which had 
been left unlatched, would be open
ed, seemingly by other soldiers who 
had not found shelter, but their 
friends lying on the floor would ex
claim every time: “Don’t come in, 
there is a sick man in here,” and 
the door would close again. In order 
to prevent further incursions, they 
found a scrap of wire somewhere and 
fastened the door.

That night I did not sleep a wink. 
At dawn the soldiers left, leaving 
their guns behind. I, looked out. the 
window. I saw that the soldiers 
were throwing away their rifles, hel
mets, caps and insignia about the 
yard and gardens. The commanders 
or officers, and the politruks chang
ed to civilian clothes.

All this clearly showed that this 
was no longer an organized- army but 
an unorganized band. Not waiting 
any longer, I arose and went into 
the yard, for in the midst of such 
general confusion I was no longer 
in any danger.

The Molotov kolhoz was very large 
and the street of the village very 
long. The kolhoz people were not 
doing any work, but sitting by the 
fences, whispering among them
selves the while. Their children 

were gathering the scattered rounds 
of ammunition and hand-grenades, 
taking rifles from the piles they 
tried to discover if they could shoot 
straight. Near the syrup factory, 
on the threshold of the entrance, sat 
my kind old woman with the young 
girl, talking with the soldiers. They 
asked for milk and syrup, but the 
old lady answered that she had 
nothing and could not. oblige them.

At this time a German plane flew 
along the length of the village, just 
above our heads, and scattered a 
handful of appeals in the Russian 
language exhorting the soldiers of 
the. Red Array to give themselves up 
to the German guards and threaten
ing that all who would, be found 
wandering an the forest and villages 
would be shot On the spot. After a 
half-hour not one Red Army soldier 
remained in the Molotov kolhoz; 
they all made off in the direction 
of Cherven, Puhoviei and Bobruisk.

(To be continued.')

JAPONIJOJE
KOMUNISTAI PRALAIMĖJO

TOKYO. — Japonijos parlamento 
rinkimuose komunistus ištiko didelio 
pralaimėjimo smūgis. Iš 50 kandi
datų teišrinktas tik vienas. . Parla
mento rinkimus laimėjo japonų Libe
ralų partija. Teigiama,, kad naujoji 
Japonijos vyriausybė imsis įstatymi
nės akcijos uždaryti komunistų par
tijų.
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UOSU PASTOGE
PROTESTO MINĖJIMAS SIDNĖJUJE

Sydnėjaus ALD Skyrius š.m. bir
želio 18 d. minės Lietuvos Neprik
lausomybės netekimo 10 meti} sukak
tuves. Minimą dienų bus atžymima 
1940 metų birželio 15 diena, kada 
Sovietų Rusijos karinės pajėgos per
žengė Lietuvos sienas ir įvykdė mūsų 
krašto okupaciją, o tuo pačiu ir Ne
priklausomybės panaikinimą. Taip 
pat bus atžymimi ir 1941 metais bir
želio 14 d. pradėti pirmieji Lietuvos 
gyventojų deportavimai į Sovietų Si
biro kraštus.

Lietuvos tragedijos minėjimas bus 
atžymimas atitinkama Vytauto Rimo 
paskaita ir specialia menine dalimi. 
Minėjimas pradedamas 11 vai. 30

Geros motinos pėdomis
Š.m. gegužio 28 d. Sydnėjaus lie

tuvių parapijos klebono kuli. But
kaus iniciatyva įvyko lietuviškos 
sekmadienio mokyklos Camperdowne 
atidarymas. Vaikučiai padeklamavo 
eilėraščių, mergytės pašoko ir padai
navo. Tų kuklių iškilmių * dalyviai 
išsiskirstė jaukiai nusiteikę, valan
dėlę pabendravę su mūsų mažaisiais, 
kurie, neturėdami nei mokyklos.. nei 
specialių mokytojų, taip gražiai su
gebėjo pasiruošti pasirodymui viešu
mai. Nuaugusiems mažieji paliko ne 
tik gražų, bet ir giliai prasmingą 
išpūdį ir daug ko pasakančio apie jįj 
tėvus bei motinas. Padeklamuoti 
eilėraščiai, padainuotos dainos ir pa
šokti šokiai buvo išmokyti pačių tė
vų. Rašytojas Vincas Kazokas, skai
tydamas paskaitą Motinos dienos 
proga, ypačiai užakcentavo reikalin
gumą lietuvių, tautai gerų motinų — 
duokite geri] ‘motinų ir tauta išliks 
gyta.........

Motinos ir tėvai, nedalyvavusieji 
sekmadienio mokyklos atidaryme, 
pasekite dalyvavusių šioje šventėje 
tėvų pavyzdžiu: mokykite savo vai
kus lietuvių kalbos, dainų, pasakų 
bei tautinių šokių, neatsilikite nuo 
šiij -gerųjų motinų, kurių vaikai be 
mokytoji], be specialu] ruošėjti išėjo 
į sceną ir išpildė tai progai pritai
kytą programą. Gal dalis motinų 
pasiteisins nuovargiu po sunkaus bei 
nuobodaus fabrikinio darbo, kad ne
galėjo surasti valandėlės palydėti 
savo vaikučius į mokyklą. Norint 
viskas yra įmanoma, miela motina! 
Neieškok ypatingų laisvalaikių ! Vai
kus ftftli mokyti kur bebūtum: vir
tuvėje. darže ar bekeliaudama; visur 
ir visada dainuok,, sek pasaką, dekla
muok- eilėraštį ir kalbėk lietuviškai. 
Tokiu tad būdu išlaikysi savo vaiku
čių širdyse lietuvišką dvasią, meilę 
savo kraštui ir tautiečiams.

Neužginčysiu, .kad anglų kalbos 
reikia mokytis tiek vaikučiams, tiek 
suaugusiems, tačiau, kad vaikai iš
mokti] anglų kalbos skaitydami va
dinamuosius 
nes jau vien 
menkaverčiais 
yra surašyti darkyta anglų kalba. 
Dabar dar pats laikas sulaikyti vai
kus nuo pirkimo ir skaitymo tų nevy
kusių visokeriopais atžvilgiais “ko
miksų“ knygų.

Atidaryta sekmadienio mokykla 
ateina tėvams i pagalbą. Mokyklos 
lankytojų skaičius pareina nuo geros 
pačių tėvų valios ir nuo gerų jų norų, 
juo labiau, kad pamokos vyksta tuo
jau pat po. pamaldų. Šios mokyklos 
organizatoriai yra giliai įsitikinę, 
kad tėvai, suprasdami vaikų auklė
jimo lietuviškoje dvasioje prasmę, šia 
mokykla tikrai pasinaudos savo vaikų 
labui.

Sydnėjaus sekmadienio mokykloje 
moko šie mokytojai: kun. Butkus, p. 
Ivinskienė. J. Gaižauskas ir T. Pra
nulis. Savo turimomis žiniomis jie 
visi yra pasiryžę galimai dąugiau pa
sitarnauti mažiesiems mūsų bendruo
menės nariams.—Ign. P-lis.

• Monika Naujokiem" iš Olden- 
biirgo. Vokietijos, prašo atsiliepti 
laivu “Muir Miiir“ į Australiją 
atvykusią Mėtą Kelorienę.

“komiksus”, netikiu, 
patys užrašai po tais 
paveikslėliais dažnai

Sensacingas gaisras
MELBOURNAS:—Brooklyn ’o atei

vių stovykloje, 8 mylių atstume nuo 
Melbourne, per.
kilo gaisras. Užsidegė didžiulis atei
vių gyvenamas medinis pastatas, ku
rio ilgis — 320 pūdų, plotis — 120 
pėdų, gi aukštis — 50 pėdų. Pasta
tas buvo padalintas į 132 skyrius, 
kuriuose buvo apgyvendinta 240 atei
vių. Gaisras prasidėjo apie 3 vai. 
ryto metu. Per kelias minutes gais
ras išsiplėtė ir liepsnos siekė 150 
pėdų aukščio. Staigus gaisras atei
vių tarpe sukėlė sunkiai aprašomą 

. paniką. Apie 20 ateivių daugiau ar 
mažiau apdegė ir buvo nugabenti į 
ligoninę. Keli jų apdegė gana sun
kiai. Beveik niekas nesuskubo išgel
bėti savo turto. Kaip rašo “Daily 
Telegraph,” Melbourne ugniagesių 
viršininkas L. P. Witehead’as parei
škė. kad toksai pastatas neturėjo bū
ti panaudojamas apgyvendinimui 
tokio didelio skaičiaus žmonių. “Mes 

. . . . atsigabenam šiuos puikins jaunus
namas tik ypatingomis aplinkybėmis, žmones, kad jie padėtų mums pakelti 

ALD Sydnėjaus Skyriaus Valdyba. gį kraštą, tuo tarpu mes apgyvendi- 
---------------------------------------ų--------- j nam juos mirties spąstuose” — kar-

j Australijos laikraščiai plačiai apra- 
• šė šį gaisrą, nugąstaudami, kad tik.

min. iškilmingomis pamaldomis St. 
Jozeph’s bažnyčioje, Camperdown, 
Missenden Road. Atitinkamas minė
jimo aktas įvyksta tuoj po pamaldų 
tos pačios bažnyčios salėje.

Tai yra ypatingos reikšmės minė
jimas, kuriame privalo dalyvauti visi 
Sydnėjaus bei jo apylinkių lietuviai. 
.Visi tautiečiui kviečiami iš anksto 
taip susitvarkyti su tą dieną išpuo- 
lančiu darbu, kad būtų įmanomas jų 
dalyvavimas minėjime. Dalyvavimas 
mūsų Tautos tragedijos minėjime 
yra būtina visų tautiečių prievolė, 
kurios pažeidimas tegali būti pateisi-

Gyvenimas diktuoja užpildyti šiai pabrėžė ugniagesių viršininkas. 
SDraaas I Australijos laikraščiai plačiai apra-

T * ‘ 'še šį gaisrą, nugąstaudami, kad tik.
Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klubo laimingu atsitiktinumu šios ateivių 

Valdybos pakviestas, rašytojas Jin- stovyklos nelaimė galėjo baigtis jos 
.......... . '• gyventojams vienu bendru kapu.

AUSTRALAI DAINUOJA 
LIETUVIŠKAI

Šiaurės vakarų kryptim nuo Mel
bourne, 216 mylių atstu, guli War- 
raeknabeal miestukas, kurio 4000 
gyventojų tarpe gyvena ir 7 lietu
viai. Tasai miestukas yra laikomas 
Australijos kviečių aruodu. Nenuo
stabu tad, kad ir mūsij darbas yra 
susijęs su tuo aruodu. Septynių 
žmonių būrelis ne kažką gali sugal
voti tautinio ar kultūrinio darbo la
bui, tačiau kad ir tomis menkomis 
sąlygomis stengiamės kuo nors patei
sinti savo tremties dalią. Nesenai 

“Country Women Associa- 
susirinkime buvo pademon-

cas Kazokas ėmėsi iniciatyvos suburti . 
organizaciniu vienetai! Sydnėjaus li
jo apylinkių lietuvius kultūrininkus. 
Šios gražios iniciatyvos pasisekimas 
ypatingai buvo užakcentuotas gausiu 
dalyvių skaičiumi pirmame pasitari
me, kuris įvyko birželio 3 d. Klubp 
patalpose. Laisvų diskusijų metu 
aktualių minčių iškėlė pasitarimui 
pirmininkavęs V. Kazokas, Pulgis 
Andriušis, V. Rimas, agr. S. Baltra- 
miejnnas, S. Grina, V. .Saudargas, P. 
Pilka, stud. Miknius ir k. Pasita
rime vyriausia mintimi buvo pabrėž
tas reikalas tinkamai pagyvinti Syd
nėjaus lietuvių kultūrinį bei organi
zacinį gyvenimą. Kultūrininkų su
sibūrimui vadovauti išrinkta trijų 
asmenų komisija: rašytojas Vincas 
Kazokas, agr. Stasys Baltramiejūnas 
ir Vladas Saudargas.

Sekantis kultūrininkų susirinkimas 
įvyksta Klubo patalpose birželio .17 
d. 4 vai. p.p. Ateityje tokie susirin- 
kimąj-pasitarimai įvyks reguliariai 
kas afitrą savaitę. Kiekvieno pasita
rimo metu atitinkamas prelegentas 
skaitys rūpimu reikalu referatą, gi 
po to vyks referuotu klausimu laisvos 
diskusijos.—jž.
LKlį AUSTRALIJOS APYGARDA 

Gegužio 2 d. Melbourne įvyko vi
suotinis Lietuvių Kultūros Fondo 
atstovų suvažiavimas, kuriame daly
vavo per 20 atstovų. Šiai kultūri
ninkų,- konferencijai pirmininkavo 
prof. Raulinatįs, sekretoriavo Bort- 
kevičiūtė. Posėdžiai bei pasitarimai 
praėjo labai darnia ir darbinga nuo
taka. Į LKF Australijos valdybą 
išrinkti: prof. Raulinaitis. Simanke- 
vicius, gyd. Kaunas, Bortkevičiūtė ir 
Kalpokas; Garbės Teismai}: Glu- 
šauskas, Matinkas ir Požėla. Revi
zijos Komisiją sudaro:. Matulibnytė, 
G. Žemkalnis ir Giedraitytė. Prane
šimus konferencijoje išsamiai atliko 
architektas V. Žemkalnis ir J. Glu- 
šanskas.—A. Kr.

SPORTININKŲ SĄSKRYDIS 
MELBOURNE

Liepos 8 d. Melbournan suskrenda 
varžyboms Canberros, Sydnėjaus, 
Adelaidės lietuvių reprezentacinės 
„sportininkų komandos. Ta proga 
Šv. Juozapo bažnyčioje įvyks iškil
mingos pamaldos, kurių metu meni
ninkai išpildys programą. Šis lietu
vių sportininkų sąskrydis laukiamas 
su dideliu susidomėjimu.—A. Kr.

LAIMĖJIMAI ADELAIDĖJE ' 
Adelaidės Lietuvių Sporto Klubo 

“Vyties” krepšininkai Pietų Austra
lijos pirmenybėse gegužio 25 d. lai
mėjo ketvirtąsias rungtynės. Pasta
rąsias rungtynes, teko žaisti su lat
viais, kurie dalyvauja YMCA vardu. 
Po atkaklios ir įdomios kovos rytie
čiai laimėjo 36:34 (20:12) rezultatu. 
—ARA.

• Mūsų Pastogės .Redakcijai yra 
persiųsti J. Maščinskui ir V. Petku
mi! laiškai. Adresatai prašomi juos 
atsiimti ar prisiųsti, pridedant pašto 
ženklą, savo adresus.

ANGLU KALBOS BESIMO
KANTIEMS

Imigracijos Departamentas yra su- 
sekmadienio rytą sitaręs su Švietimo Departamentu ir 

Australijos Radiofonų Komisija 
(A.B.C.) teikti ateiviams anglų kal
bos pamokas radijo pagalba. Pamo
kas perduoda National, Regionai ir 
trumpų bangų radijo stotys šeštadie
niais nuo 7 vai. 5 min. iki 7 vai. 
15 min. ir sekmadieniais nuo 7 vai. 
45 min. iki 8 vai. r. Pietų Austra
lijoj nuo 7 vai. 15 min. iki 7 vai. 
30 min. r. šeštadienio programą 
dabar perduoda Metropolitan radijo 
stotys 12 vai. 45 min. p.p. Sekmadie
nio pamokos metu klausytojams per
duodamos žinios, kurigs yra skaito
mos labai iš lėto ir aiškiai, kad ir 
mažiau pažangūs anglų kalboje galė
tų jas suprasti. Kiekvieną mėnesį 
yra išleidžiama brošiūrėlė “For New 
Australians ’ ’, pritaikinta bešimokan- 

i tiems anglų kalbos radijo pagalba. 
Ji prisiunčiama ateiviams nemoka
mai.

Be to ateiviams pasitarnaujama dėl 
mokymosi anglų kalbos ir korespon- 
dencinėmis pamokomis, kurios pri
siunčiamos kiekvienam jų prašančiam 
ateiviui taip pat nemokamai.

Ateiviai, norėdami pasinaudoti šia 
kalbos mokymosi pagalba, atitinka
mai pagal savo gyvenamą vietovę 
kreipiasi pagal čia pateikiamus adre
sus trumpai pažymėdami: “I shall, 
listen to the programme regularly. 
Please send me a BOOKLET each 
month” (kai prašoma radijo bro
šiūrėlės) ir “T wish to receive by 
post FREE LESSONS IN ENGLISH 
from the Commonwealth Office of 
Education” (kai prašoma korespon- 
dencinių pamokų).. Adresai: 
New South Wales— 
Officer-in-Charge, 
Universities Coinmission, 
University Grounds, 
SYDNEY, N.S.W.
South Australia,— 
Officer-in-Charge, -.» .
Universities Commission, 
Box 1368 J, G.P.O., 
ADELAIDE,. S.A.
Victoria— 
Officer-in-Chargę, 
Universities Commission,

victos 
tion ’ ’ 
struoti lietuvių liaudies meno dirbi
niai ir skaitoma paskaita “Lietuvos 
moteris.“ Maža būdinga iliustracija: 
G. Strelio vestuvėse, lietuviams su
dainavus “Ilgiausių Metų,“ svečiams 'i University Grounds, 
australams taip patiko ši daina, kad 
jie pakartotinai ją dainavo ligi tol. 
kol patys ją išmoko. Lietuviškas “Il
giausių Metų“ vietos ir apylinkės 
australų tarpe pasidarė gana popu
liarus.—gs.

©Zigmas Kasperaitis,. gyv. Church 
Green Road Hostel, Bletchley, Bucks, 
G. Britain, prašo savo brolį Vytautą 

’Kasperaitį skubiai- parašyti laišką ir 
nurodyti, savo adresą, kad būtų gali
ma atsakyti į jo laišką, gautą be 
adreso.

CANBERROS: LIETUVIAI — ACT 
KREPŠINIO MEISTERIS

Birželio 4d. po laimėjimo prieš 
Royal Military College I., rezultatu 
132:14 (63:5) Canberros Lietuvių 
Krepšinio Komanda pripažinta ACT 
teritorijos 1'950 metų krepšinio mei
steriu. Paskutiniųjų rungtynių re
zultatai : prieš 3rd Battalion 30:0 
(pastarieji visai neatvyko į rungty
nes) ) ir prieš Australian Forestry 
School 54:7 (29:2). Bendras taškų 
santykis — 356:56 lietuvių naudai.

Birželio 10-12 d.d. Litligow’e, da
lyvaujant 10 -stipriausių komandų, 
įvyksta N.S.W. valstijos 1950 metų 
krepšinio mri.tteįio vardui laimėti 
varžybos. Canberros lietuvių koman
da dalyvaus šios sudėties 1 Borumas. 
Bumanas, Genys I... Gružauskas T., 
Gružauskas IT., Macevičius. Šalkau
skas ir Venslovas.—ff.

MELBOURNE, N.3. 
Wesferw Australia— 
Officer-in-Charge, 
Universities Commission, 
NEDLANDS, W.A. 
Queensland— 
0 ffieer-in-Cliarge, 
Universities Commission, 
Box 586 J, G.P.O., 
BRISBANE, Q’LD. 
Tasmania—.
Officer-in-Charge, 
Universities Commission, 
Box 670 F G.P.O. 
HOBART, TAS.

Žinotinas Adresas
Mūsų Pastogė prenumeruo

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

.J. Veteikis,
78 Platform St., 

Lidėombe, 
N.SAV.

Tai yra naujas ir pastovus 
Mūsų Pastoges Administracijos 
adresas.

A. MEDŽIAŲŠIS, 
68 Transit Camp, 
TaUranga,. New Zealand.

I nori toliau tęsti su draugais ir prie- 
I toliais susirašinėjimą. Atsiliepkite.

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., Ashfield, Sydney. Tel. UA5408
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