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SOVIETINIO RUBLIO 
AGRESINGUMAS

Po II-jo Pasaulinio Karo Sov. Są
junga pasijautė tikruoju nugalėtoju. 
Ne savo ginklais, ne sava duona ir ne 
savais marškiniais rusų kareivis pasie
kė Varšuvą, Berlyną, Vieną, Buda
peštą ir kitas Pietryčių Europos sos
tines.

Šis laimėjimas, suprantama, nebūtų 
buvęs atsiektas, jei Didž. Britanijos ir 
J.A.V-bių politikos vyrai tada būtų 
buvę apdairesni ir supratę komu
nizmo doktrinos veržlumą. Demokra
tijos vadų naivumas ir nemaža senti
mento dozė buvusiems bendros kovos 
draugams, Sovietų Rusijos ekspansi
jai atkėlė vartus ir ją palaimino. Jal
tos ir Podsdamo konferencijų nutari
mai buvo tikrai nuodėmingos Vakarų 
diplomatijos klaidos, kurių pasėkose 
bręsta naujas pasaulinis susidūrimas.

Kai net ir šiuo metu, liejantis krau
jui, Vakarai vis dar turi mažą taikos 
vilties krislelį, kai jie vis dar ieško 
nors menkiausio takučio, kuriuo bū
tų galima išlysti be visuotinio susidū
rimo, Kremliaus valdovai nedvipras
miškai ir įžūliai daro tokius aktus, 
kurie paliečia pačias esmingiausias ir 
jautriausias vakariečių gyvenimo ir jų 
gerbūvio atšakas.

Vakarų pasaulis savo buitį grindžia 
ir gyvenimą gerina visokiausių laisvių 
realizacija: jam brangi netik asmens, 
žodžio ir spaudos laisvė, bet lygiai 
vertinga ir ekonominė laisvė, kad pi
nigų mainai ir ūkinių vertybių gamy
ba nebūtų varžomi tokiais nuostatais, 
kurie gęsintų laisvės atspindį.

Vakarų monetarinė sistema yra grin
džiama abišalio padorumo principu. 
Joje nenorima perskaudžiai skriausti 
prekybos partnerio, nes jis pasidarytų 
nepajėgus pirkti, kas, suprantama, 
mažintų ir pardavėjo gamybą.

Sovietiniai gi Kremliaus valdovai 
visękiausiais būdais stengiasi palaužti 
Vakarų pasaulio ekonominį pajėgu
mą. Jiems maža penktosios kolonos, 
kuri organizuoja streikus ir sabotažą, 
negana jiems ir visų kitų priemonių, 
kurios pamažėle griaužia kapitalisti
nio pasaulio pamatus, bet jie dar pa
leido į agresijos ir griovimo darbą ir 
sovietinį rublį.

Š.m. kovo mėn. Sov Sąjunga pagrin
dė savo pinigus auksu, prilygindama 
vieno rublio vertę 0,222,168 gr. aukso. 
Pradžioje rodėsi, kad čia nieko dėtas 
vidaus kurso sustiprinimo reikalas. 
Tačiau vos kelių mėnesių gyvenimas 
jau parodė, kad Kremlius šį savo aktą 
atliko ne vidujam krašto gyvenimui 
gerinti, o užsienio piniginiam pagrin
dui griauti. Pirmiausia jie nustatė 
aukštą rublio kursą savo satelitams ir 
tie turėjo paklusti Maskvos ekonomi
niam diktandui. Antras ir pats svar
biausias Sovietų Sąjungos tikslas rub
lio “suauksinimo” pagelba palaužti 
dolerio pajėgumą, jį pompuojant iš 
užsienių į Sov. Sąjungą.

Kadangi doleris taip pat grindžia
mas auksu, tai Sovietai sugalvojo pa
didinti ir savo aukso atsargas. Pasku
tiniu metu pasaulio piniginėj rinkoj 
paskelbtas nepaprastai staigus aukso 
kainos kritimas. Žinovų nuomone, 
jis esąs sukeltas skleidžiamų gandų 
apie tariamąjį Sovietų didelį aukso 
prisandėliavimą ir jo dumpingo (kai
nų numušimo sumetimais paleidimo į 
rinką) galimybę. Dar labiau kritus 
aukso kainai, Sovietai, be abejo, to
kiu faktu pasinaudotų ir nupirktų jo 
didesnius kiekius, stengdamiesi savo 
rublio vertę užsienio akyse dar labiau 
pakelti. Kitaip tariant. Sovietai metasi 
į biržinę spekuliaciją, norėdami ir 
šiuo būdu apsukti savo buv. Sąjun-

Puolimai ir Gynyba 
(POLITINE APŽVALGA)

KORĖJOS FRONTO ŠEŠĖLIS 
pesimistinėmis nuotaikomis gaubia 
tuos Vakarų pasaulio protus, kurie 
stengiasi įžvelgti ateities politikos ke
lius. Pusantro mėnesio vykusio karo 
balansas nedžiugina senosios pasaulio 
kultūros atstovų ir apologetų. Ir tik
rai nejauku, kai seki kažkokios mon
golų tautelės akiplėšišką drąsą, nepa
bojusią Amerikas intervencijos ir jos 
išgarbintosios technikos persvaros. 
Šiaurės korėjačiai, fronto korespon
dentų pranešimais, be baimės žvelgia 
mirčiai į akis ir, dešimtimis tūkstan
čių žudomi, slenka vis pirmyn ir pir
myn, paskutinėmis dienomis prispau
dę gen. Mac-Arthuro armijas mažame 
Korėjos kampelyje. Amerikiečiai ir 
jų sąjungininkai telaiko Korėjoje tik 
nedidelį prietiltį su Pusano, Taegu ir 
Pohango miestais. Ginamasi prie Kak- 
tongo upės pakraščių, bet pranešama, 
kad ir šią paskutiniąją natūralią gy
nybos liniją šiaurės įsibrovėliai jau 
yra keliose vietose peržengę ir ren
kasi naujam dideliam ir, gal būt, galu
tiniam puolimui.

Vakarų strategų eilėse netrūksta 
kaltinimų Gen. Mac-Arthūro ir jo 
štabo adresu. Tačiau, atrodo, ne čia 
reikia ieškoti ligšiolinės nesėkmės 
priežasčių. Svarbiausia to nesisekime 
priežastis bene bus ta, kad Vakarai 
bent iki šiol nepažino komunizmo 
esmės ir jo vadų suktųjų kelių — 
kelelių, kuriais lydymos nekultūringos 
Azijos tautos, jos sufanatizuojamos ir 
pajungiamos Kremliaus užmačių tik
slams.

POLITINĖ IR ŪKINĖ MASKVOS 
KONCEPCIJA Azijos tautoms yra ne 
tik priimtina, bet pageidautina ir jas 
gelbstinti. Net ir didžiosios Indijos 
vadas Pandit Nehru, kurį tūli Vaka
rti diplomatai laikė Azijos išminčium, 
kaip matome, nusigrįžta nuo vaka
rietiškos politikos gairių ir veda ne
dviprasmišką flirtą su Komunistinės 
Kinijos atstovais ir Kremliumi. Nea
trodo, kad jis tatai darytų iš baimės 
ir bailaus pataikavimo. Azijos tau
tos nori būti politiškai ir ūkiškai ne
priklausomos, o tą nepriklausomybę 
skelbia (bent žodžiais ir pažadais) ne 
kas kitas, kaip Maskva. Mes juk pui
kiai žinome, kaip Kremliaus valdovai 
ištisomis šūkių ir obalsių serijomis 
moka pradžioje suklaidinti biednuo- 
menę, kuri jiems talkininkauja ir pri
taria. Azija gi yra neturtingųjų kon
tinentas, todėl komunizmui plėsti — 
plati ir palanki dirva.

POLITIKOS SCENOVAIZDYJE 
komunistinis imperializmas ir toliau 
lieka liegėdiškai brutalus. UNO Sau
gumo Tarybai š-m. rugpjūčio mėn. 
eilės tvarka pirmininkauja garsiojo 
rėksnio Gromyko įpėdinis Malik, ku
ris po ilgoko UNO posėdžių boikoto 
vėl sugrįžo į juos. Daug kas Vaka
ruose šį sugrįžimą palaikė geru žen
klu, manydami, kad Sov. Sąjunga šiuo 
momentu atsisakė III-jo Pasaulinio 
Karo minties. Bet tas grįžimas buvo 
apvainikuotas sovietų atstovo Maliko 
neskania kalba Saugumo Tarybos po
sėdyje, apkaltinančia Ameriką agre
sija. Atrodo, kad Malikas dalyvauja 

gininkų galvas ir atsidėkoti už perei
tame kare tiektą pagelbą. Ne tik gin
klais mongolinių satelitų rankose jie 
žudo Vakarų pasaulį, bet ir popierinis 
sovietų rublis agresingai veržiasi į pa
saulinio valdovo sostą. 

posėdžiuose tik propagandos tikslais: 
jis puola J-A.V-bių politiką, ypač gen. 
Mac-Arthūrą, ir bando gudravojan- 
čiais pasiūlymais suskaldyti Saugumo 
Tarybos vieningumą. Iš dalies jam 
tatai ir vyksta. Kai jis pasiūlė įtrauk
ti dienotvarken Komunistinės Kinijos 
pripažinimo klausimą, net penki 
Saugumo Tarybos nariai, jų tarpe 
Indija, Norvegija ir net Didž. Brita
nija, balsavo už Maliko pasiūlymą. 
Nors šis pasiūlymas, pasidalijus bal
sams, ir nebuvo šiuo tarpu priimtas, 
bet jau šis faktas rodo, kaip destruk
tyvų veiksmą atlieka aukščiausioje 
pasaulio organizacijoje Maskvos1 sių
stas tarnas.

KOMUNISTINĖS EKSPANSIJOS 
PASIRUOŠIMAI uždegti naujus lo
kalinio pobūdžio židinius vis nerami
na Vakarų pasaulį. Mažai kas tiki, 
kad Sovietų Sąjunga savo vardu ir 
sava rizika drįstų pradėti pasaulinį 
karą, bet daug kas yra įsitikinęs, kad 
ji savo satelitų rankomis pradės eilę 
naujų karų — karelių, pati likdama 
šešėlyje, o tepadėdaraa, kaip ir iki 
šiol, sava propaganda, savais ginklais 
ir in traktoriais. Ypač aliarmuojan
čios žinios ateina iš Tibeto ir Kašmi- 
ro Azijoje. Šios tautos yra nekultūrin
gos ir neturtingos. Jos guli Komuni
stinės Kinijos pašonėje. Spauda ir 
radijas mini, kad Raudonosios Kini
jos vakarų fronto vadas gen. Lin-Po- 
Cen esąs parengtyje su 400.000 karei
vių įžengti į šiuos kraštus. Net Pe
kino radijas neslepia šio pasiruošimo 
fakto, laikydamas Tibetą ir Kašmirą 
savomis provincijomis. Formoza ir 
toliau yra grąsorna Kinijos komunistų, 
Bunnoie ir Indokinijoje jaučiamas 
didesnis nerimas, nes komunistinės 
propagandos agresingumas diena iš 
dienos auga. Abu pastarieji kraštai 
yra palankūs komunistų infiltracijai, 
nes Indokinijoj aktyviai veikia gerai 
organizuotas nacionalistiniai — komu
nistinis judėjimas, o Burma yra iš viso 
chaotiška valstybė, kur kelios grupės 
rungiasi dėl valdžios. Nenutyla gan 
dai ir iš Europos frontų. Turkija, 
Graikija ir Jugoslavija vis dar pasi
rengusios eventualumams. Rytų Vo
kietija kelia vis didesnių pretenzijų 
Vakarinėms Zonoms, savo propaganda 
įtikinėdama, kad ji turi vadovauti su
jungtai Vokietijai.

STALINAS KALBA RETAI, bet 
jei jis prabyla, tai po to seka vienokis 
ar kitokis manevras, kuris Vakarų 
diplomatams kelia pagrįsto galvosū
kio. Paskutinis Stalino straipsnis, 
įdėtas “Bolševiko” žurnale, yra per- 
spėjąs, kad Sov. Sąjunga rengiasi dide
sniems eventualumams. Tame straip
snyje jis kreipiasi į komunistų partiją 
ir Rusijos tautą, nurodydamas taria
mus pavojus ir ragindamas dar labiau 
ruoštis busimiesiems įvykiams. Pri
mindamas .Markso teorijos postulatą, 
kad pasaulis žengia į darbininkų dik
tatūros erą, Stalinas sako, kad “tik 
jėgos kelias” galįs vesti į laimėjimą. 
Užsienio spauda, komentuodama šf 
straipsnį, primena, kad Sovietų Są
jungos diktatorius, esą, ruošias savo 
tautą naujo pasaulinio karo netikėtu
mams.

VAKARŲ PASAULIO GYNYBA 
palaipsniui siprėja. Kaip ir papra
stai, demokratijos sujunda tik tada, 
kai įvykiai paliečia pačias esmingiau
sias jų politikos vietas, bet išjudinta 

(Perkelta į 2 pusi.)

SAVAITES ŽINIOS
• J.zLV.-bių Kariuomenės štabo 

Vokietijoj oficiozas "Stars and Stripes” 
savo š.m. liepos mėn. 12 dienos nume
ryje rašo, kad Korėjoje į amerikiečių 
rankas pateko ginklų, kurie sužymėti 
Nepriklausomos Lietuvos ženklais. 
Minėtasis laikraštis rašo: “S trauki
niai, pilni pagrobtos šiaurės korėjie
čių karo medžiagos, vakar išjudėjo į 
pietus nuo fronto linijų, kad ameri
kiečių ginklininkai ir ekspertai pati
krintų jų kilmę. Tikrinimo daviniais 
nustatyta, kad karo medžiaga dau
giausia yra rusų gamybos, tačiau vie
nas sunkvežimis, vienas šarvuotis, ke
letas 75 mm. lauko patrankų, prie
štankiniai pabūklai, minosvaidžiai ir 
jų šoviniai su Lietuvos kariuomenės 
ženklais, kurie buvo nusavinti, kai 
SSSR 1939 m. užgrobė Lietuvą."

• J-A.V-bių Vyr. Kariuomenės Šta
bas Vokietijoj praneša, kad Vakarų 
Vokietijoj bus sudaryta vokiečių ka
riuomenės daliniai iš 16.000 vyrų. Ši 
kariuomenė nebūsianti panaudota tie
sioginiams militariniams tikslams, bet 
saugosianti areodromus, sandėlius ir 
kitas strateginiu atžvilgiu svarbias už
frontės pozicijas savame krašte. Ji be
tarpiškai priklausysianti amerikiečių 
vadovybei, o karininkai ir kareiviai 
būsią verbuojami iš buv. VVehrmachto 
ir SS dayvių. šia proga vokiečių na
cių pogrindžio organizacija "Brolija”
— “Bruderschaft”, kurią beveik išimti
nai sudaro paskutiniojo karo karinin
kai, išreiškė pageidavimą, kad vokie
čių armija turėtų ne mažiau 20 divi
zijų. Helmut Beck — Broichsitter, 
buvęs SS štabo karininkas ir slaptosios 
nacių "Brolijos” vadas, pareiškė, kad 
tik atgimusi Europa, vadovaujant 
Vokietijai ir Prancūzijai, gali išgel
bėti pasaulį nuo III-jo pasaulinio karo 
pavojų.

• Vakar, t.y. antradienį J.A.V-bių 
karinės pajėgos Korėjoje pradėjo lo
kalinio pobūdžio kontrofenzyvą. Pie
tinėje pusiasalio dalyje, kur komuni
stai paėmė Masano miestą ir artinosi 
prie Puzano uosto, amerikiečių tan
kai ir pėstininkai perėjo į ofenzyvi- 
nius veiksmus. Iš fronto pranešama, 
kad jiems pavyko atstumti priešą ir 
išlyginti gynymosi liniją. To fronto 
sektoriaus vyr. vado pranešimų, ši 
ofenzyva kolkas turinti vietinį pobūdį.

• Amerikiečių pranešimu iki va
kar dienos J.A.V-bių nuostoliai Korė
joje toki: 153 užmušti, 1.590 sužeistų 
ir 873 dingę be žinios.

• Australijos Federalinė Vyriausy
bė, kaip pareiškė Užsienių Reikalų 
Ministeris Spender, nepripažinsianti 
Komunistinės Kinijos.

• Turkijos Vyriausybė, kaip pra
nešė Ankaros radijas, pasiuntė Atlanto 
Pakto valstybėms pranešimą ir pagei
davimą. kad ją priimtų į Atlanto Pak
to valstybių tarpą, kaip 13 narį. Ra
dijas aiškina šį Turkijos žingsnį tuo, 
kad paskutinio meto padėtis verčia 
glaustis prie sliprųjų apsigynimo part
nerių. kokiais Turkija laiko Atlanto 
Pakto valstybes.

• Iš Tokijo pranešama, kad Molo
tovas jau ilgesnį laiką vieši Pekinei 
ir tariasi su Kom. Kinijos Prezidentu 
Mao-Tse-Tungu. Esą aptariamos šios 
problemos: 1) Invazija į Formozą, 2) 
Kinijos kariuomenės intervencija Ko
rėjoje ir 3) Japonijos komunistų vei
klos pagyvinimo klausimai.
annnmimiummmiiiOTUiimioTOiimirciimmsramsnimtmun

SKAITYKITE “MŪSŲ PASTOGĘ"
- VIENINTELĮ LIETUVIŲ SA- 
V/UTRAŠTĮ AUSTRALIJOJ. BE 
SAVO ŽODŽIO. MIRŠTA SIELA.
ZnaMmomMimiMKannnnmBūuinrai

1



MŪSŲ PASTOGĖ, 1950m. .rugpjūčio 9d.

Melburno lietuviai sportuoja
Krepšinis: Kas trečiadienį didžiuo

siuose Exebition rūmuose vyksta 
įtemptos Victorijos krepšinio pirme- 
nybiij rungtynės, kuriose lietuvių re
prezentacinė komanda šiuo metu uži
ma garbingą, antrą vietą ir įkandin 
seka paskui pereitų metų Victorijos 
meisterį Metro. Iki baigminių žaidy
nių pabaigos liko dar dvejos rungty
nės, būtent: rugpjūčio mėn. 9 d. 9 vai. 
50 min. su Olimpic II, ir rugpjūčio 
mėn. 16 d. 7 vai. 5 min. su Church. 
Ypatingai įdomios atrodo turėtų būti 
paskutiniosios rungtynės, kurias lo
šiant pirmame rate buvo susilaukta 
didelio ir pavojingo pasipriešinimo.

Pasibaigus šioms rungtynėms, pra
sidės baigminės (finalinės) žaidynės, 
į kurias patenka šiij pirmenybių abe
juose ratuose keturios, daugiausiai su
sirinkusios taškų, komandos. Jau šian
dien yra aišku, kad lietuvių reprezen
tacinė komanda kiekvienu atveju pa
tenka į baigmines žaidynes, kur turės 
progos trečią kartą susitikti su pavo
jingiausia australų komanda Metro. 
Remiantis turimais daviniais, atrodo, 
kad į baigmines žaidynes pateks: Met
ro, Varpas (lietuviai), Olimpic (lat
viai) ir Church.

Malonu pastebėti, kad į visas lie
tuvių žaidžiamas rungtynes apsčiai 
atsilanko tautiečiai, kurie karštai per
siima esančia nuotaika bei džiaugiasi 
laimėjimais ir skausminasi, matydami 
mūsiškių nesėkmę. Tai labai gražus 
reiškinys, kuris suteikia mūsų vyrams 
didesnio užsidegimo ir noro ginti ne 
tik klubo garbę, bet ir tautinį reikalą.

Stalo Tenisas: Tarpklubinės Mel
bourne stalo teniso pirmenybės, ry
šium su prasidėjusiom Victorijos pa
vienių žaidėjų pirmenybėm, sustabdy
tos. Pavienių žaidėjų Victorijos pir
menybėse iš lietuvių dalyvavo: vyrų 
vienete — Krivickas ir Sirjatavičius, 
jaunių vienete — Kuncaitis ir dvejete 
— Krivickas Sirjatavičius. Su džiaug
smu galime paskelbti viešumai, kad 
šie mūsų stalo tenisininkai, žaisdami 
pirmus metus Victorijos stalo teniso 
pirmenybėse, sukėlė didelį susidomė
jimą savo sugebėjimais ir taisyklinga 
žaidimo technika. Didelį pasitenkini
mą sukėlė Krivicko ir Sirjatavičiaus 
dvejeto žaidimas. Šie abu mūsų re
prezentantai, įveikdami visą eilę prie
šininkų, pasiekė net finalą ir čia, po 
gražios ir permainingos kovos prieš 
Australijos stalo teniso meisterį Low
en ir Ewens, parodė, kad melbourni- 
škiai lietuviai prie geresnės sėkmės ga
li būti ne tik Victorijos geriausiais 
stalo tenisininkais, bet yra lygiaverčiai 
ir Australijos aukščiausiai klasei.

Tenka pabrėžti, kad dėl mums neį
prastoj australiško servavimo reikala
vimų, mūsų dvejetas prarado keletą 
taškų ir, gal būt, tas ir nulėmė toli
mesnę žaidimo eigą. Tokiu būdu 
pasekme: 17:21, 21:15, 16:21 ir 20:22 
mūsiškiai pralaimėjo šias finalines 
rungtynes ir užėmė Victorijos pirme
nybių dvejeto žaidynėse antrąją vietą. 
Šis laimėjimas buvo plačiai minimas 
australų laikraščiuose, kur lietuvių 
pasiekimai, kaip naujųjų ateivių, bu
vo ypatingai iškelti.

Didžiausį pasitenkinimą suteikė 
melbourniškis Kuncaitis, kuris žaisda
mas Victorijos pirmenybių jaunių kla
sėje, po visos eilės laimėjimų pateko į 
finalą ir čia gražioje kovoje nugalėjo 
latvį Matison pasekme — 23:21, 21:17 
— ir išsikovojo šių metų Victorijos 
jaunixj meisterio vardą. Tuo pačiu 
Kuncaitis išsikovojo sau teisę vykti 
nemokamai į Brisbanę, kur įvyksta 
1950 m. Australijos stalo teniso pir
menybės. Kuncaitis, kaip Victorijos 
jaunių meisteris, atstovaus Victorijos 
jaunių klasę, ir čia mes jam linkime, 
kad lietuvio vardas plačiai nuskam
bėtų.

Pasibaigus Victorijos pavienių pir
menybėm, bus tęsiamos toliau Victo
rijos komandinės pirmenybės, kuriose 
lietuviai dalyvauja su dviems koman
domis. Nepaisant to, kad dėl pavė
luoto rungtynių lapų persiuntimo abi 
mūsų komandos buvo nubaustos pi
nigine bauda ir trumpai diskvalifi
kuotos, dėl ko buvo užskaityti du pra
laimėjimai, vis dėl to pirmoji lietu
vių komanda savo grupėje turi ket
virtą vietą, gi antroji komanda — tre
čiąją ir tikisi patekti į baigmines žai
dynes, kur pirmi keturi vienetai vėl iš 
naujo turės kovoti savo tarpe.

Tenka apgailestauti, kad šioji šaka, 
kuri turi tiek mėgėjų ir geras sąlygas, 
nėra tinkamai pastatyta ir šakos va
dovybė nesugebėjo pravesti net pas
kelbto klasifikacinio turnyro, kurio 
dalyvių sąrašas dar šiandien kabo ant 
klubo patalpų skelbimų sienos.

Tinklinis: Visiškai užtikrinti savo 
žaidimo lygio persvara yra mūsų tin- 
klininkai, kurie dalyvaudami Victori
jos tinklinio 1950 m. pirmenybėse 
eina be pralaimėjimų ir tikisi lengvai 
laimėti šių metų Victorijos tinklinio 
meisterio vardą. Ypatingai gražiai 
rekomenduojasi lietuvių mišrioji ko
manda, kurios sąstate žaidžia ir trys 
moteriškos, savo žaidimu stebindamos 
australų visuomenę. Ir čia žaidynės 
artėja prie baigmės ir tikriausiai ne
trukus galėsime pasidžiaugti mclbour-1

PUOLIMAI IR GYNYBA
(Atkelta iš 1 pusi.)

demokratijtj mašina taip pat negrei
tai sustoja ir pailsta. Šiuo kartu at
rodo, kad J.A.V-bės ir jos sąjunginin
kai į vykstančius įvykius žiūri visu 
rimtumu ir nors lėtai, bet tikrai ir 
pastoviai ruošiasi juos sutikti.

J.A.V-bės savo ekonominį, visuome
ninį ir politinį gyvenimą apgalvotai 
ir šaltai perjunginčja į karo meto bė
gius. Amerikos pramonė sukarinama, 
prekyba kontroliuojama, kariuomenė 
skubos keliu didinama, ir jos kon
tingentai siunčiami į užjūrius. Ame
rikos pagelbos ranka duosnėja: ne tik 
Australija, Turkija ir Graikija, bet 
net Franco Ispanija gauna paskolas 
iš J.A.V.-bių bankų savo militariniams 
tikslams realizuoti. Amerikos vidaus 
politika pasisuko griežta komunisti
nio gaivalo suvaldymo linkme. Atski
rose valstijose išleisti parėdymai be 
jokios atodairos suiminėti komuni
stinės doktrinos propagatorius, suren
kant juos į kalėjimus ar internauotųjų 
stovyklas. Amerikos kariuomenės šta
bas šiuo kartu jau iš anksto užšachavo 
Formozos įvykių ateitį. Po neseno 
gen. Mac-Arthūro apsilankymo For- 
mozoje, oficialiai skelbiama apie 
J.A.V.-bių lėktuvus ir instruktorius, 
kurie stiprina generalissimo Čiang- 
kaišeko kariuomenės eiles. Komunis
tinės Kinijos vadai jaučia, kad bandy
mas užimti paskutinį nacionalistų bas- 
tijoną susidurs ne tik Čiangkaišeko 
dalinių pasipriešinimą, bet ir Ameri
kos karo laivyno bei avijacijos jėgą.

niškių lietuvių gražiais laimėjimais 
Victorijos pirmenybėse, kas yra ypa
tingai iškeltina todėl, kad Melbourne 
lietuvių sporto klubas Varpas savo 
veikloje yra dar tik pirmametis, nors 
jau dabar visose sporto šakose suge
bėjo suorganizuoti pajėgius vienetus, 
kurie savo gražiomis kovomis iškelia 
ne tik melbourniškius lietuvius, bet 
iš viso lietuviškąjį sportą.

Šachmatai: Liepos mėn. 23 d. įsi
teigė Melbourne lietuvių sporto klu
bo Varpas Šachmatų Sekcija, kuriai 
vadovu buvo pakviestas p. Seliokas, o 
į Valdybą tapo išrinkti p. Kazakevi
čius ir p. Baltutis.

Šios sekcijos įsisteigimas maloniai 
buvo priimtas Melbourne lietuvių 
šachmatininkų, kurnj susidarė nema
žas būrys ir kurie kas antradienį nuo 
7 vai. vak. ir kas sekmadienį nuo 3 
vai. po piet renkasi į šachmatų sekci
jos patalpą Wellington St., Colling- 
woode, kur yra įrengta ir klubo skai
tykla. Visi melbourniškiai, mėgstan
tieji šachmatų žaidimą, yra maloniai 
kviečiami minimu laiku atsilankyti ir 
įsijungti į šachmatininkų šeimą.

Didž. Britanija 10% visų savo pa
jamų paskyrė apsiginklavimui stiprin
ti. ‘£3.400.000.000 yra suma, kurią 
Didž. Britanija trijų metų bėgyje ma
no sunaudoti krašto gynymo reika
lams. Prancūzija taip pat nedelsia: 
nors jos vidaus padėtis nuolat svyruo
ja, bet parlamentas pripažįsta ir leidžia 
vyriausybei didinti defenzyvines su
mas. J.A.V-bių ginklai pastoviai plau
kia į Europą, ir darbininkų unijos, 
kurios pradžioje kėlė galvas ir bandė 
organizuoti streikus, dabar aprimo. 
Karo mašinos įsibėgėjimas Vakaruose 
tolydžio pradeda užvaldyti visą dva
sinį ir medžiaginį gyvenimą. Spauda 
skelbia, kad Atlanto Pakto valstybių 
vyr. karinių pajėgų viršininkas feld
maršalas Montgomery nuolat reziduo
ja vyriausiame jungtinės kariuomenės 
štabe nedidelėje vietovėje arti Pary
žiaus. Vakarų Europos Sąjungininkų 
pajėgos esą paruošusios planus ir ren
giančios tokias kariuomenės pajėgas, 
kurios pajėgtų, karui kilus, sulaikyti 
priešą Reino linijoje.

ŠIE IR EILĖ KITŲ REIŠKINIŲ 
RODO, kad Vakarų pasaulis rimtai 
ruošiasi sudrausti agresorių. Matosi, 
kad Maskvos kėslai prieš kultūringąjį 
pasaulį pasiekė draudžiamąją ribą. 
Jeigu Sov. Sąjunga ir toliau vykdys 
savo ekspansiją skaldomuoju būdu: 
tai čia, tai ten siųsdama satelitų armi
jas, keldama vidaus- neramumus ar, 
pagaliau, išdrįsdama pati aktyviai vel
tis į pasaulinio karo avantiūrą, — Va
karai visur bandys realiu būdu pastoti 
kelią. Kiek jiems tatai seksis, ypač 
pradžioje, parodys netolima ateitis.

Šiuo metu yra pradėtas visij norin
čiųjų kalsifikacinis šachmatų turnyras, 
kurio favoritais yra laikomi Kazakevi
čius, Seliokas ir Kožėniauskas.

Apskritai, galima pasidžiaugti mel- 
bourniškių lietuvių sporto klubo Var
pas vadovybės ir narių aktyvia veikla, 
kuri apima didumą Melbourne lietu
vių jaunimo ir gražiais parengimais 
įjungia visus į bendrą, lietuvišką gy
venimą.

L.B.
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Taip Nikola vienišas, be gar
siakalbio, kuris sustiprintų jo balšą, 
turėjo kautis su 300 komuni
stų, kurie bliovė kiekvienas į savo 
neišjungtą garsiakalbį. Pagal įsakymą 
stenografai nustojo užrašinėti jo kal
bą, nors vėliau pranešimuose į visuo
menę buvo parašyta, kad Nikolos kal
bos niekas nesuprato, nes ji buvo “per 
tyli”.

Nikola pradžioje ironizavo policijos 
priemones. Jis jaučiąsis tikrai pagerb
tas, kad esąs atsiųstas ištisas komuni
stų pulkas, ginkluotas automatais, 
suimti vieną žmogų, kuris niekada ne
nešioja ginklo, kad šitokius įbaugini
mo ir teroro metodus produkuojąs tik 
komunistų mentalitetas.

Toliau jis šaukė:
“Tik brutalia jėga jūs išsilaikote 

prie valdžios. Naganas ir kartuvės yra 
vienintelis jūsų argumentas. Mano 
argumentas: žodžio laisvė! Šito argu
mento jūs, komunistai, bijote daugiau 
už viską. Jūs pasirinkote ne tokį vy- 
rąl

Kiek kartų aš jums sakiau, kad aš 
nebijau mirti! Aš niekada neturėjau 
asmeninės sargybos ir visada vaikščio
jau be baimės tarp žmonių. Jūs lai
kote save žmonių rinktais atstovais, 
bet jūs bijote be sargybos išeiti į gat
vę. Kai mano tėvas buvo ministeris 
pirmininkas, jis taip pat nebijojo žmo- 
nių ir neleisdavo sekti paskui save 
sargybiniams. Jis buvo iš pasalų už
muštas prie šių rūmų tokių pat prie
šų, kaip jūs, priešų, kurie bijo kovoti 
laisvu žodžiu, o kovoja kulipkomis.

Paskutine laisvojo vyro akimirka
■ 9 (Tęsinys iš 79 “M.P.” numerio)

Mano brolis prieš 20 metų buvo taip 
pat Sofijos gatvėse užmuštas tokhj 
žmonių, kurie kovoja kulipkomis, bi
jodami laisvo žodžio jėgos.

Jeigu mano šeima turi kurių nors 
politinių tradicijų — tai štai jos! Ir 
aš einu tuo pačiu keliu ir laikaus sa1 
vo tėvo ir brolio tradicijų. Jeigu man 
lemta žūti, tai ir aš būsiu mąno gimi
nės tradicijij dalininkas. Nėra dides
nės garbės, kaip mirti ginant laisvę!”

Šie žodžiai ir liūdnas, kančia spin
dįs jo veidas padarė posėdyje tokį įs
pūdį, kad net komunistų suoluose 
triukšmas pamažėle visai nutilo. Aš 
peržvelgiau komunistij frakcijos suo
lus: dalis jų jautėsi labai nesmagiai. 
Tai buvo kažkas daugiau, negu prie
kaištas ir daugiau, negu drąsa ir did
vyriškumas.

“Aš neginu savęs, nes šis užpuoli
mas nėra tikrenybėje nukreiptas prieš 
mane. Jis tik pasirinko mane savo 
auka, šis užpuolimas yra nukreiptas 
prieš parlamentarinę vyriausybę, prieš 
demokratiją, laisvę ir žmonišką pado
rumą.”

Jo balsas pasidarė gilesnis ir garses
nis. . Jis kalbėjo su užsidegimu:

“Jie kaltina mane dalyvaujant kon
spiracijoj. Aš pareiškiu viešai, kad 
niekad nesu dalyvavęs sąmoksle prieš 
vyriausybę. Mano partija ir aš pri

pažįstame tik vieną kelią — legalų de
mokratinį kelią, kelią laisvo žodžio 
ir laisvoj. rinkimų. Mes visada laikė
mės šių principų: legališkumo, konsti
tucijos ir politinės evoliucijos. Mes 
esame demokratai, mes nepripažįsta
me konspiracijos, mes tikime laisve, ir 
mes pasiliksime demokratais, tikėda
mi į laisvę, nežiūrint teroro mašinos, 
kuri grąso mus sumalti” . . .

Paskutiniai žodžiai buvo per aštrūs 
.komunistams. Jie pakėlė baisij triuk
šmą šaukdami: “Mirtis išdavikui!” 
Greitai jau nieko nesigirdėjo, ką Ni
kola kalbėjo. Jis nutilo ir pažvelgė į 
mus. Prakaito ir ašarų lašai riedėjo 
jo veidu. Jis abiemis rankomis pagrie
bė garsiakalbio statyvą ir sušuko:

“Tegyvuoja laisvė!”
Ši sakinį jis skiemenavo vėl ir vėl. 

Mes supratome, ko jis nori. Mes jam 
pritarėme ir pagaliau visa opozicija, 
susidedanti iš 100 atstovų, pasijuto 
viena siela ir vienu žmogum. Nieko 
kito salėje nesigirdėjo, kaip šie mūsų 
šaukiami žodžiai: “Tegyvuoja laisvė! 
Tegyvuoja laisvė!”

Pagaliau komunistai pakėlė savo 
rankas tariamam balsavimui, kuris 
vėliau oficialiame jų komunikate bu
vo pažymėtas “vieningu daugumos 
nuosprendžiu”. Apie 20 komunistų 
pašoko iš suolų ir skubėjo į kalbantį 

Nikolą. Mes taip pat pašokome ir, 
šokinėdami per suolus, nuskubėjome 
prie jo, kad apsuptume garsiakalbį ir 
apsaugotume kalbėtoją. Kaž kas iš 
mūsų užtraukė dainą: “Jis krito už 
laisvę kovoje.” Mes visi pritarėme. 
Tas įtūžino komunistus daugiau už 
viską. Tatai buvo rezistencijos daina,, 
dainuojama vokiečių okupacijos me
tu. Ją mėgome mes, mėgo ją tada ir 
komunistai.

Pirmas komunistų bandymas prasi
veržti pro gyvų žmonių barikadą, ku
ri susidarė aplink Nikolą, nepavyko. 
Bet jie buvo užsispyrę. Matydami ki
taip neįveiksią, išsitraukė revolverius 
ir, gavę ginkluotų milicininkų pasti
prinimą, sulaužė mūsų pasipriešinimą.

Tuo būdu Nikola buvo ištemptas 
lauk. Mes sekėme jį per posėdžių 
salę ir per koridorius iki išėjimo. Kai 
jis buvo įstumtas į policijos vežimą, 
mes šaukėme vėl, skiemuo po skie
mens:

“Tegyvuoja laisvė!”
Pagaliau automobilis pranyko, lydi

mas eilės policijos ir kariuomenės ma
šinų.

Nepraėjus nė keturiems mėnesiams, 
po ciniškos komunistinio teisingumo 
komedijos, Petkovas mirė, palikdamas 
mumyse, kurie dabar džiaugiamės 
laisvės privilegijomis, neužmirštamą 
atminimą.

Nedelskite atsilyginti už “Mūsų 
Pastogę.“ Skolon siuntinėjama 
tik vieną mėnesį.
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Australia The Amazing
By BELIEVE BILL BEATTY

BROLGA: Dancing bird of Austra
lia. Sacred to the aborigines, who 
believe that a beautiful native danc
ing girl named Brolga was kidnapped 
by giants, who later changed her into 
a great crane.

A legend of the aborigines has been 
handed down the ages regarding the 
Australian dancing bird, the Brolga. 
A beautiful girl named Brolga, far 
famed for her dancing, was kidnapped 
by giants who, by witchcraft, changed 
her into a great crane. In that form 
only was Brolga allowed to return and 
dance before the camps of her people. 
By and by more of these birds ap
peared, descendants of the lovely 
dancing girl, and all of them are 
now called Brolgas. They are sacred 
to many tribes in whose corroborces 
their fantastic dances arc incorpor, 
ated.

★ ★ ★

Without interference from white 
men or their laws three native tribes 
of Cape York Peninsula settled down, 
buried the hatchet, and built a com
munal settlement of villages and 
streets with flowers and vegetable gar
dens and their own self-supporting 
industries. Three councillors repre
senting the three main tribes frame 
the laws and enforce them. The set
tlement has its own cutter for fishing 
for pearls, pearl-shell, bcche-de-mer 
and tortoise-shell. Many of the na
tives have substantial banking ac
counts.

When the white authorities discov
ered the settlement in 1915 they were 
so astonished and impressed that they 
decided very wisely to leave it alone. 
Previously the natives of those parts 
were the fiercest tribes in Australia.

In the western district of New 
South Wales the aborigines had a 
legend which told of how the kanga
roo first came to hop, and how he 
taught them a new corroboree.

The natives’ name for the kangaroo 
was Borah. It appears that the ani
mal was feeding out on the plains 
one night when he saw a number of 
fires in die distance and heard strange 
sounds' coming from their direction. 

Curious, he decided to investigate. In 
those days the kangaroo did not pos
sess his present erect posture, but ran 
on all fours like a dog. When Borah 
approached the fires he was startled 
at the amazing sight of a coroboree 
. . . natives dancing and yelling them
selves to a frenzy while the women
folk beat out a barbaric rhythm with 
boomerangs on possum skins.

Borah, stirred by this atmosphere 
of excitement, forgot his caution and 
fears and leaped within the circle. 
He held his balance for a moment 
upon his hind legs and then began 
hopping around and round the rear
most man.
. The women screamed when they 

saw him and the men stopped their 
dancing. Soon Borah was surrounded 
by an angry crowd crying “Kill him!” 
Things looked bad for the terrified 
animal until someone shouted: “Let 
him dance again for us first.”

In an instant the mood of the crowd 
changed; the idea appealed to the 
laughter loving natives and soon Bo
rah was hopping gravely round to 
the rhythmic clapping of his delighted 
audience.

According to tribal law a stranger 
intruding upon a corroboree must pay 
the penalty of death; but as Borah 
had taught them a new dance he was 
freed. Lest he should reveal ^ibal 
secrets he was initiated as a full mem
ber of the tribe. He was taken aside 
and two of his teeth knocked out as 
is done at the initiation of youths. 
That is why the kangaroo has no 
amine teeth; and also why he hops 
upon his hind legs, balancing himself 
with the aid of his tail.

LAUGH: The Australian laughing 
kookaburra is an expert snake killer. 
Grips the snake behind the head, 
ėies 100 or more feet high, drops the 
snake, then swoops down again, picks 
the snake up, and repeats the process 
until the snake is dead.

To the Australian native, fire is 
perhaps the most important of all 
things in his social life. It is thought 
to keep away evil spirits, it brings 
comfort, and is a friend and guard 
through the long nights. "How the 
fire came” is the subject of several 

of the aboriginal legends. This is the 
one told by the Wongapitcha tribe.

In the long ago strange creatures 
came down from the sky to talk to 
the spirits which roam at night. They 
brought a fire stick with them so 
that they might light a fire and cook 
some grubs. But in the middle of the 
feast they were called away. The 
flames were pleased at being left alone 
and so they ran off into the bush. 
The heavenly creatures were very 
angry and called them back, and the 
flames reluctantly erturned.

But it so happened that some tribes
men were out hunting, and seeing 
the fire running through the grass, 
they seized some of it and took it back 
to camp. There they fed it and guard
ed it, and made it cook for them. 
But they were always very careful to 
see that it did not run away from 
them and burn the bush.

In other parts of Australia, the 
natives say that the red-crested cocka
too was the sole possessor of the sec
ret of fire-making. The bird, how
ever, was a very mean and selfish one. 
Many attempts were made to steal the 
fire from the selfish cockatoo but none 
met with success. Then the little 
robin, Tatkanna, decided that he 
would try to escure this boon of fire 
to share with his fellow-beings. He 
succeeded, but in doing so his breast 
feathers were badly scorched, and to 
this day his descendants have a red 
breast in memory of his brave action.

★ ★ ★

A native legend tells the reason 
why the emu cannot fly. The native 
name for this bird is Din-c-wan. Well, 
it appears that Din-e-wan was a lazy 
old bird who loved ease and comfort 
and loathed work. Ine day he was 
lying down in his hut, sheltered from 
the heavy rain and the bitterly cold 
wind. He had a couple of his wives

’ attending to his wants, and he kept 
sending them out repeatedly to bring 
in fresh fuel for the fire. Finally 
annoyed by his demands they ceased, 
and scooping up a heap of burning 
fuel on a sheet of bark they emptied 
it over him. His wings caught fire 
and he was forced to rush outside in 
the rain to put it out.

Since that day the emu has always 
had short wings and is compelled to 
run instead of fly.

★ ★ ★

The aborigines tell this legend 
about the tree-frogs’ concert: Long 
ago when Australia was very young 
the lagoons were infested with snakes 
which preyed upon the tree-frogs to 
such an extent that it looked as 
though they would be exterminated. 
In desperation they prayed to the gods 
to save them. The prayer of the little 
silver-and-grecn suppliants was grant
ed and the gods commanded that the 
snakes were to live in the rough and 
rocky ridges of the lagoons and only 
to come in to drink after dark. At 
the same hour—dusk—the frogs were 
to climb into the trees. So pleased 
were the frogs at their salvation that 
from that day to this they sing their 
hymn of praise to the gods every even
ing, and that is why, also, they are 
named tree-frogs.

★ ★ ★

The Shrine of Remembrance at 
Melbourne, Victoria, is a unique 
Memorial of World War I. The dome 
was pierced so that at 11 a.m. of the 
11th day of the 11th month (Armistice 
Day) a ray of sunlight shines directly 
on the Rock of Remembrance. Intri
cate mathematical and astronomical 
calculations by famous engineers and 
astronomers were necessary to obtain 
this remarkable effect.

(To be continued)
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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

“Just about the same. Hospitali
zation and treatment is free with us. 
But there are almost no private doc
tors (practitioners). And even if 
one can be found, it is almost impos
sible to obtain medicines. Frequent
ly, however, the doctor looks the 
patient over and writes that he is 
pretending illness. And one who 
feigns illness is a saboteur. There
fore, it is a rare person who can still 
walk who would go to the doctor.”

“But who then is to blame for 
this? Who rules mighty Russia?”

“Probably you, Joan Jokolevic, 
wanted to ask who is strangling and 
pitilessly murdering her?” said Mrs. 
Feler. “The answer is clear: a band 
of Enkavedists or rather bandits.”

We finished our conversation and 
our supper and then went to sleep. 
I, as a guest, was given a bed. The 
rest spread something on the floor 
and lay down. Perhaps we would 
have slept well if we had not been 
awakened suddenly by the noise of 
terrible explosions. Soviet bombers 
were bombing the town. Soon the 
explosions ceased; but many of us, 
including Mrs. Feler, had been dis
turbed so much that we could not 
go to sleep again.

After sunrise, we drank our tea 
and said goodbye to our hostess and 
the others, Mrs. Feler and I con
tinued on our way. On that day 
the journey was rather difficult for 
it was very hot, and the piles of 
corpses by the road stank terribly. 
The highway itself was crowded with 
marching German soldiers and end
less lines of prisoners being taken to 
Minsk. Along te highway walked 
masses of returning refugees.

At sundown we at last reached the 
suburbs of Minsk, Voyennij Gorodok.

Col. Jonas Petraitis

INTO THE HANDS OF THE NKVD
PART 21.

Having taken my leave of Mrs. Feler 
near Minsk, I went straight to the 
Budilov holhoz. The man with whom 
I had stayed in Chervcn had relatives 
in that kolhoz and had given me a 
letter of recommendation to them. 
I was very cordially received at the 
Budilov kolhoz and given food and 
lodging. Here I remained for 48 
hours, for I felt exhausted after the 
difficult journey from Smilovichi to 
Minsk, and besides, my stay at the 
kolhoz was very pleasant. On the 
evening of the next day some friends 
of mine arrived at the kolhoz; Doctor 
M., and John M. and the high school 
student Jonas Z. They were also cor
dially received at the kolhoz. The 
kolhoz people even killed a fat sheep 
in our honor, and cooked it, making 
a real feast.

On the morning of July 9th we 
reached Minsk, or rather the place 
where a short time ago Minsk had 
stood, to seek some means of return
ing home. On a hill, surrounded by 
ruins, stood die great building of 
the Soviet of the White Russian Re
public. The two-towered cathedral of 
Minsk, formerly a beautiful building, 
also had escaped destruction. There 
were some little damaged buildings 
in the streets of Karl Marx and En
gels; everything else was a pile of 
ruins. We found die Komendantur 
in Karl Marx street in the former 
building of the Red Army (DKA). 
Although the Komandant was a Ger
man, he spoke good Russian; he ad

vised us to go to the railroad freight 
station and from there go to Molo- 
dechno through Baranovichi by means 
of some military train. There were 
as yet no direct communications from 
Minsk to Molodechno.

On the night of July 10th we left 
on a military train for Baranovichi. 
Here we found diat there was no 
communications with Molodechno. 
The Komandant gave us a new docu
ment and counselled us to travel 
through Brest-Litovsk, Baltstoge and 
Gardinas. Arriving in Brest-Litovsk, 
we found that there were no commu
nications with Baltstoge or Gardinas, 
so we returned to Baranovichi. We 
had no alternative than to go to 
Lyda on foot and from there to Vil
nius.

On July 20th, having breakfasted, 
we left Baranovichi and proceeded in 
the direction of Lyda.* It was a plea
sant journey; a good highway, beau
tiful scenery and the blooming natu
ral surroundings of July. Travelling 
slowly, at the rate of not more than 
25 kilometres a day, we gradually felt 
our strength returning. We spent the 
nights usually in barns or stacks of 
hay. For breakfast we almost always 
had sweet-smelling, fresh milk.

In Naugardukas, of which only the 
outskirts remained, we were taken in 
by an old doctor who lived together 
with a surveyor. We rested here for 
24 hours.

On July 28th we came to Lyda, 
razed by fire and destroyed. In the 

centre of the city the only buildings 
diat were unharmed were the church, 
the prison and the ruins of the 
castle. Everything else was completely 
destroyed. However, the railroad sta
tion and surrounding buildings, 
which stood in the outskirts of the 
city, were quite undamaged. We 
heard hatt the prisoners of the. Lyda 
prison were freed by women armed 
with axes at the time when the Bol
sheviks were retreating. The drikave- 
dists had tried to shoot thd women 
with machine guns, but at that time 
die store house of the artillery ammu
nition supplies had gone up in a ter
rible explosion, and the frightened 
enkavedists scattered in all directions. 
They had time only to shoot ’ one 
woman and wound two others. 1

At the end of July we reached Vil
nius through Molodechno, travelling 
in a military train. I looked dt the 
hill of Gediminas and became filled 
with sadness; the German swastika 
flew from the castle tower instead of 
the Lithuanian flag.

I went to the Ausros Vartai (Gates; 
of Dawn) church to pray. Falling on 
my knees before the miraculous pic
ture of the Mother of God, I wept 
like a child. I prayed for my friends, 
executed near Cherven, for my be
loved homeland, Lithuania, and gave 
thanks for my own seemingly miracu
lous escape.

From Vilnius I went straight to 
Alytus to see my children. I wept 
with joy to see them once more alive 
and well. And my children also could 
not keep back their tears on seeing 
me, their father, returned to them.

Yes, I returned, but they did not 
return—they were shot there in the 
forest.

(End)
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Lietuviai kitur

SYDNĖJUS
• Š.m. • liepos mėn. 9 d. įsisteigė 

Sydnejuje pirmoji lietuvių skautų 
skiltis. Steigiamoje sueigoje tedaly
vavo tik 8 skautai, tačiau jau sekantį 
kartą susirinko į skautų ėilcs 14 jau
nuolių, ir pirmoji skiltis buvo per
organizuota į “Šarūno” vardo drau
govę su “Vilkų” ir “Lokių” skiltimis. 
Nors draugovė įsteigta ir vėlokai, bet 
ateityje tikima išplėsti jos veikimą ir 
sutraukti visus Sydnėjaus skautus, ku
rių čia yra nemaža. Manoma įsteigti 
ir jaunųjų skautų — “Vilkiukų” — 
skiltis. Jau pirmojoj draugovės suei
goje buvo nutarta įsigyti uniformas, 
ruoštis į aukštesniuosius patyrimo 
laipsnius, skilčių sueigose pakartoti 
įstatus, įsakymus ir skautiškąsias pro
gramas. Sydnėjuje gyvena gražus 
būrys vyresniųjų skautrj, kurie žada 
taip pat veikliau įsijungti į skauta- 
vimą ir padėti savo jaunesniesiems 
broliamsAskautiškojc veikloje.

Ign. B. Pr.
• Sydnėjaus apylinkėje kuriamasi 

ir ūkiuose. Kurie šioj srity turi pa
mėgimo ir supratimo, gali kartais su
sikurti sau gražesnį rytojų. Lietuvis 
Aleksandras Šalūga šitaip aprašo savo 
pirmuosius žingsnius Australijos ūky- 
je:

“Š.m. kovo mėn. 15 d. atvykau be 
sutarties iš Prancūzijos ir tuoj pra
dėjau dairytis, kur ir kaip įsikibti į 
žemės ūkį. Padedant tarpininkui — 
agentui, išsinuomavau 6 metams 150 
akrų žemės ūkį 30 mylių atstu nuo 
Sydnėjaus centro. Ūkyje yra 2000 
vištų, lentpiuvė, medelynas ir 10 akrų 
sodas. Mano žiniai pavestas .5, kam
barių inamas su visais patogumais: 
miesto vandeniu ir elektra. Ūkio sa
vininkas yra prekybininkas iš Sydnė
jaus. Jis atvyksta į namus tik savait
galiais ir gyvena atskiroje viloje. Sa
vininkas pageidautų, jei rastųsi norin
čių, padėti jiems įsirengti jo ūkyje 
gėlių auginimo ir kiaulių ūkio šakas. 
Jeigu iš lietuvių kas norėti} paskuti
niu pasiūlymu pasinaudoti, gali mane 
aplankyti ir sužinoti smulkmenų. 
Važiuoti reikia iš Paramattos auto
busu N-r. 200 į Castel-Hill, o iš ten 
persėsti i Durai, kuris ir atveža į 
“Sunvalley” ūkį.”

NAUJA “UŽUOVĖJA”
Š.m. liepos mėn. “Užuovėja” buvo 

išleista sena savo forma ir išore, bet 
nauju turiniu. Naujasis redaktorius 
p. M. Apinys kukliai ją perkrikštijo 
iš žurnalo į “Australijos lietuvių ka
talikų mėnesinį laikraštį.”

Vartant “Užuovėjos” puslapius, jau
čiama naujas stilius ir kita plunksna. 
Naujasis redaktorius, matyti, yra pa
siryžęs ją pagyvinti ir paįvairinti ži
niomis iš pavergtosios Tėvynės ir iš 
vietos bei kitų pasaulio kraštų lietu
vių gyvenimo. Nevengta “Užuovėjoj” 
ir literatūrinių dalykų, kurioje tilpo 
Al. Barono “Vanduo” ir VI. Prosčiū- 
naitės eilėraštis “Tremtinio daina.”

“Mūsų Pastogės” redaktorius linki 
p. M. Apiniui ištesėti naujame darbe 
ir laikui bėgant “Užuovėją” pradėti 
leisti spaustuvės rašmenimis.

COWRA
• Cowros šeimų stovykloje dar vis 

apstu lietuvių moterų su vaikais. Ki
tos jų jau baigia antruosius metus, bet 
dėl butų stokos vyrai jų negali ištrauk

ti iš nelengvo stovyklinio gyvenimo. 
Nors tokiose stovyklose ir sunku su
daryti sąlygas kultūrinei veiklai, bet 
Cowroje, dėka energingos tautietės 
Elės Jarašienės, jau bent mūsų vaiku
čiai turi neblogas mokslo ir auklėji
mosi sąlygas. “Savaitgalio mokyklėlė
je”, kaip pati tautietė Jarašienė redak
cijai rašo, ji sąmonina lietuvių vaiku
čius tikrais Lietuvos laukt} ir girii} 
vaizdais, įkvėpdama jų širdelėsna Tė
vynės meilę ir ilgesį. Išgyvenant mūši} 
Tėvynės tragediją, Elė Jarašienė su
kūrė didoką dramatinį veikaliuką vai
kams, vardu “Girių Didvyriai”. Tu
rinyje ryškiais vaizdais piešiama mūsų 
partizanų didvyriška kova prieš oku
pantą. Veikalo mintis aiški ir nuo
sekli, skaitant pajaueiamas žiaurus lie
tuviškosios tikrovės vaizdas, ir, reikia 
tikėti, kad šis veikalėlis užims ateityje 
tinkamą vietą patriotinėj mūsų trem
ties literatūroj. Esant platokam veika
lo turiniui, dėl vietos stokos šiuo tar
pu “M.P.” jo spausdinti negalėjo.

MELBOURNAS
• Vilniaus operas baleto šokėja 

Elena Kepalaitė, karo įvykių atblokšta 
į Vokietiją, nusigrįžo nuo klasikinio 
baleto is studijavo šokio meną pas 
žymų išraiškos meno šokių mokytoją 
Walter Klan’ą. Vakarų Vokietijoje 
Elena Kepalaitė turėjo pirmuosius 
išraiškos šokio koncertus.

Atvykusi į Australiją, ji toliau stu
dijuoja išraiškos šokio mokykloje 
Melbourne pas Mrs. Hanni Kolm. *

Elena Kepalaitė, padedama p. Da
nutės Nasvytytės, po ilgo ir įtempto 
darbo pasiruošė individualiam kon
certui, kuris įvyks š.m. rugpjūčio liiį-ti. 
23 d. Melbourne, Town Hall.

K.M.

PRANEŠIMAS
Š.m. rugpjūčio mėn. 13 d. 10 vai. 

ryto (prieš lietuvių pamaldas) švento 
Juozapo parapijos salėje, Camper
down, įvyks Sydnėjaus skautų draugo
vės sueiga. Dalyvavimas privalomas 
visiems skautams.

Skautų Vadovybė.
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| Lietuviams, gyvenantiems to- j 
| liau nuo Melbourne, apsidraudi- š 
J mo ir paskolos reikalus sutvar- j 
i kau susirašinėjimo laiškais keliu. | 
1 Be to, padidėjus klijentų skai- = 
| čiui, VIKTORIJOJE REIKA- J 
f LINGĮ AGENTAI už nustatytą □ 
| firmos atlyginimą. Pageidauja- | 
j mas vokiečių, rusų ir šiek tiek i 
| anglų bei lenki} kalbų mokė j i- | 
| mas. g
g Insp. J. Jablonskis g 
I M.L.C., 305 Collins St.
g Melbourne. Tel. MU8057 g
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Brisbanes lankytojai!
Žinokite, kad

"GRETNA GREEN"
= Boarding House,
i 15 Mott St., South Brisbane
į Tel.: J3156
= Maloniai aprūpins Jus nakvyne 
Š ir pusryčiais prięnamiausiomis 
i kainomis.

VOKIETIJOJ
• Retinant stovyklas, lietuviai yra 

sutalpinti Amerikiečių Zonoje — į 
Heilbronn, Sehw. Gmuende, Nėu- 
Ulmo, Memmingeno ir Ingolstadto 
stovyklas, Britų Zonoje — į Boden- 
teieh, Vasel, Ravensburg, Lubeek, 
.Neustadt ir Diepholz, Prancūzų Zo
noje — j Pfullingen-Schloss ir Lin
denberg.

O Po įteikto Vatikane šio menesio 
pradžioje memorandumo Šv. Tėvui 
lietuvių tremtinių emigracijos ir šal
pos reikalu, BALF Pirm, artimoje 
ateityje numato daryti intervencijų 
įvairiose valdžios įstaigose sekančiais 
klausimais:

1. Lžkliuvusiųjų emigracijoj bylų 
aiškinimas,

2. Tarnavusiųjų Lietuvos kariuo
menėj karių emigracija
a) tarnavę iki' 1940 m. spalių 

men.,
b) tarnavę iki 1941 m. kovo 

mėn., nes ankščiau negalėjo 
pasiliuosuoti,

3. Iš Anglijos ir Belgijos grįžusių 
lietuvių tremtinių klausimas,

4. Nepagrįstų skundų klausimas.
• 1950 m. spalių mėn 13 d. įvyk

siančiame Generalinės IRO Tarybos 
posėdyje BALF pirm. kan. Dr. J. B. 
Končiaus pastangomis bus stengiama
si per ŪSĄ atstovų Mr. Warren įne
šti sekantieji IRO pakeitimo projek
tai :

1. Tarnavusius vokiečitj kariuome- 
nėjeDP nukentėjusius savo tėvynėse 
nuo "komunistų režimo (pav. buvo nu
žudyti ar išvežti į Sibiru artimi gi
minės), bet kovojusius ne prieš ali- 
jantus, o tik prieš savo šeimos žudi
kus, traktuoti kaip DP ir duoti jiems 
progų išemigruoti.

2. Klaipėdos krašto bei Mažosios 
Lietuvos gyventojams taikomų IRO 
statuto nuostatų “gali būti skaitomi 
už lietuvius” pakeisti ta prasme, kad 
jie būtų traktuojami lygiai su Did
žiosios Lietuvos lietuviais.

Renkami dokumentaūs įrodymai, 
apie lietuvių gyventojų skaičių JAV- 
bėse. Pasiremiant šiais daviniais bus 
kreipiamasi į Amerikos Prezidentų 
Truman prašant kvotų į USA padi
dinti iki 300%. Kvotų pakelti gali 
tiesiog USA Prezidentas.
USA Prezidentas.

PRANCŪZIJOJ
• Neseniai į Kanadą atvyko teisin. 

P. Vilutis. Jis gyveno Paryžiuje. 
“Draugui” suteiktoje informacijoje 
jis painformavo apie Prancūzijos lie
tuvius ir jų gyvenimų. Šiuo laiku 
Prancūzijoje lietuvių yra nedidelis 
skaičius. Su prieš karų atvykusiais 
tenka priskaityti apie 600 asmenų. 
Dauguma senųūų lietuviij gyvena 
prie Belgijos sienos Villerupte. Jie 
dirba geležies rūdos ar anglių kasy
klose. Dalis yra Paryžiuje ir dirba 
fabrikuose.

Šio karo aukos daugumoje apsistojo 
Paryžiuje, Strasburge, Milhausoje, da
. ........................................................................................... .

DĖMESIO, PONIOS IR PONAI! |
= Jei jūs norite gauti skanių valgių, kreipkitės į europietiškų = 
E skanėstų parduotuvę: =

STAN SLAVIK =
= 203 Gai St., kuri yra netoli Sydnėjaus centrinės stoties ir kerta = 
E Pitt St., =
= Šioje parduotuvėje galima gauti: juodos ir pikliavotos ruginės = 
E duonos, rūgščių kopūstų ir agurkų, visokių rūšių silkių, rūkyto = 
= kumpio, šoninės (rūkytos ir virtos), įvairiausių rūšių dešrų, ryžių, = 
= vanilijos lazdelių (1 lazdelė — 3 penai), aguonų, chalvos, šafrano, = 
= pipirų, grikinių kruopų ir kitų įvairiausių skanėstų. =
= Krautuvėje susikalbama beveik visomis Europos kalbomis. ■ E
nimilllllllllllIlllllllllIlIlIllllIlIllllllllllllllllllllllllllllllllIilIllIlIlllIllllIlllllIlfllIiiillllllK
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lis anglies kasyklų rajonJC <e ir žemės 
ūkyje. Iš seniau gyvcnųjlietuviai yra 
šiek tiek prasigyvenę, dauguma turi 
nuosavus, nors kuklius, namelius.
• J.A.V-bės padidino savo patarėjų 
kadrų Formozoje, kurie instruktuos 
Nacionalistinės Kinijos laivyno, oro ir 
žemės pajėgų kariuomenę. Tatai esą 
padaryta ryšium su komunistinės Ki
nijos kariuomenės judėjimu prieš For- 
mozos salynų.

Pranešimas
Š.m. rugpjūčio mėn. 13 d. 6 vai. 

p.p. Australijos Lietuvių Katalikų, 
draugija ruošia didelį pasilinks
minimą Dulvich Hill parapijos 
salėje.

Bus meninė programa ir bufetas. 
Gros geras orkestras.

• A.L.D. Sydnėjaus Skyriaus Val
dyba š.m. rugpiūčio mėn. 13 d., tuoj 
po lietuvių pamaldų, St. Joseph baž
nyčios salėje (Camperdown) šaukia 
visuotinį skyriaus narių susirinki
mą.

Susirinkimo darbotvarkėje yra nu
matyta Skyriaus Valdybos rinkimai 
ir kit. einamieji skyriaus reikalai.

Skyriaus narių dalyvavimas būti
nas.

Skyriaus Valdyba.

Žibutę C. iš Fr-orto prašo atsiliepti 
Gintutis. Rašyti: Recėption Centre, 
Block 18, Bonegilla, Vic.

PADĖKA
Melbourne lietuvių Klebonui ir vi

siems kitiems, kurie mus parėmė ne
laimėje, nuoširdžiai dėkojame.

A. ir St. Stanaičiai.

Bakas Petras, gyv. R.A.A.F. Station, 
Darwin, N.T., Australia, prašo atsi
liepti Juodickaitę Mortą ir Eikauską 
Stasį, kurie gyveno Schwabisch Ge
mund stovykloje, Vokietijoje.

Gerbiamųjų klijentų ir pažįstamų 
žiniai pranešu, kad pakeičiau savo 
gyvenamąją vietą. Dabartinis mano 
adresas: Alg. Liubinskas, 
31 Arkaringa Cress, 
Bieck Rock, Melbourne; 
telefonas - XW2294.

MELBOURNO LIETUVIAI!
Siuvėjas J. Aleknavičius praneša, 

ka<4 savo siuvyklų perkėlė j miesto 
centrų.

Klijentai prašomi kreiptis šiuo 
adresu:

Block Place Nr. 28 (II-ras aukštas). 
Ši vieta randama einant iš Elizabeth 
St. į Little Collins St., kur antroji 
dešinės gatvelė ir bus Block Place.

Galima darbo dienomis iki 10 vai. 
vakaro susisiekti ir telefonu — C4530.

j NORINTIEJI ĮSIGYTI VERTINGU KNYGŲ
Į VOKIEČIŲ KALBA: Gdcthės, Nietsches, Štormo, Hessės, Suder-

I
mano, Lagerlof, Dostojevskio, Tolstojaus ir kitų žymių autorių, 
o taip pat vaikams literatūros (Br. Grimų, Kaestnerio ir kitų)

I
ir turėti

RUSŲ KALBA: Tolstojaus ir visus Puškino veikalus kreipkitės 
šiuo adresu:

Nr. 573, Care Hawksburn P.O., S.E.2, Melbourne Vic.
♦ ------- ---------------------------------------------------------------
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