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iŠ TĖVYNĖS
— Birželio 11 dienos “Tiesa” smul

kiai aprašo Vilniaus miesto Stalino 
rajono IV-ą partinę konferenciją, ku
rioje vieną, svarbiausią pranešimų pa
darė miesto Stalino rajono komiteto 
sekretorius drg. Fedorinas. Šio rajo
no teritorijoje esą sutelkta daugiau 
kaip 4,0% visų miesto pramonės įmo
nių, dalis ministerijų, mokslo įstaigų, 
teatrai. Stalino rajonas pirmaująs 
LTSR sostinėje, vykdant gamybos pla
ną. Čia lenktyniauja per 200 briga
dų. Tačiau ir šio pavyzdi ilgiausio 
rajono darbe esą daug trūkumų — tai 
pripažino tiek Fedorinas, tiek diskusi
jose dalyvavę delegatai. Delegatas Fili- 
inovas pateikė tokį faktą: “Praeitais 
metais Eidukevičiaus vardo kombina
te buvo socialistinės nuosavybės grob
stymo atsitikimų”, kuriais nesidomėję 
partijos pareigūnai (dažniausiai ru
sai). Atėjūnam rusam, įpratusiems į 
vagystes bolševikinės Rusijos fabri
kuose, iškilusios vagystės Vilniaus 
įmonėse jokio įspūdžio nepadarė, ir 
jie nesiėmė žygių jom kelią užkirsti. 
Vagystės plintančios. ir toliau.

— "Sovietskaja Litva” Nr. 73-1950 
m. aprašo K. Fachrudinovo vargus, 
kuriuos jis patyręs Tauragėje, norė
damas nusipirkti keletą saldainių. Kai 
jis paprašęs šių prekių, pardavėjas at
sakęs: “Duokite popieriaus, tai gausite 
saldainių, nes mes neturime į ką juos 
suvynioti”. Saldainių negavęs ne tik 
vienas Fachrudinov, bet ir kiti pirkė
jai. Kai jis paprašęs skundų knygos, 
pardavėja užsispyrus tylėjusi. Tylė
jusios ir kitos pardavėjos. Neradęs 
krautuvėje nei sąrašo, kuriame būtų 
surašytos pardavėjų pavardės. Paga
liau viena tarnautoja, kuri svėrusi 
duoną, būdama be chalato, pasisa
kiusi esanti vedėja, tačiau ir ji nesa
kiusi savo pavardes. Rusas nuėjęs pa
siskųsti į Tauragės apskrities tiekimo 
įstaigą. Ten pasakęs, kad norėjęs 
įrašyti į skund,ų knygą, jog krautu
vėj Nr 6 parduoda tik žalią duoną, 
jog nesą kvietinių gaminių, jog krau
tuvėje nešvara, netvarka, purvas. De
ja, ir ten nebuvęs išklausytas.

Atkaklus Fachrudinov “atitinkamo
se įstaigose” išaiškinęs, kad krautuvės 
Nr 6 vedėja esanti drg. Urbonaitytė, 
kuriai trūksta tiek partinio pasiruo
šimo, tiek gerų norų, mandagiai elg
tis.

— “Sovietskaja Litva” užsipuola 
drg. Gurevič, Vilniaus miesto vykdo
mojo komiteto valdininką, kuris visi
škai nesirūpinąs gatvių apšvietimo rei
kalais. Taip Kernavės, Širvintų ir 
Rudnios gatvės visiškai neturihčios 
elektros šviesos. Tuo reikalu parei
škimas draugui Gurevič buvęs paduo
tas jau 1949 m. rugpjūčio mėnesį. Po 
keleto mėnesių vėl pakartotas. Drg. 
Gurevič atsakęs, kad nėra laidų. Tik 
sausio men. Gurevič pranešęs, kad lai
dai gauti ir po 10 dienų gatvėse bū
sianti šviesa. Deja, slenka jau mėne
siai, o vilniečiai vis turi vaikščioti 
tamsiose gatvėse.

-Jau kelinti metai Vilniuje, gre
ta “Tiesos”, leidžiamas dienraštis var
du “Sovietskaja Litva”, rusu kalba, 
kaip Lietuvos Komunistų (bolševikų) 
partijos LTSR aukščiausios tarybos ir 
ministerių kabineto organas. Laikra
štis įkurdintas Komunarų gatvėje Nr. 
3, kur turi savo didžiulę spaustuvę. 
Jį redaguoja A. I. Anuškin, drauge 
su kitais Lietuvos kolonistais rusais. 
Iš jo skilčių daug daugiau kaip iš 
lietuvių kalba leidžiami} komunistų 
laikraščių galima pažinti tikrąjį da
bartinį Lietuvos, ypatingai Vilniaus 
miesto vaizdą. Vilnius gerokai suru
sintas, ir “Sovietskaja Litva” jokiu bū
du neslepia šio fakto.

Pasaulio politikos vingiuose
(POLITINE APŽVALGA)

ARTĖJA VISA EILĖ POLITI
KOS SPRENDIMŲ. Vakarų pasau
lis rinitai ruošiasi artimai ateičiai. 
Dviejų ideologinių pasaulių susidūri
mas, kaip rodo nūdienė padėtis, yra 
neišvengiamas. Gal jis kils dar no 
tuoj, bet nebus lengvas, nebus ir 
trumpas. Mums, tremtiniams, šis po
litinis įtempimas yra viltingas. Poli
tinį emigracija juk sąmoningai siekia 
tos. akimirkos, kuri atneštų greitesnį 
sprendimą. Nors būsimi e ji įvykiai ir 
pasunkins mūsų gyvenimą, gal būt, ir 
vėl atsidursime nedatekliuose, bet vil
tis, kad tėvynė bus išlaisvinta apmo
kės visus trūkumus ir pastangas.

Momentas, kaip minėta, reikalauja 
visi} kultūringojo Vakarų pasaulio jė
gų įtempimo. Neieškant pavyzdžių to
liau, Australija taip pat pradeda rim
tai svarstyti rytdienos reikalą. Spau
doje dažnėja straipsniai, kurie nagri
nėja gamybos potencialo kėlimo .rei
kalingumą, nurodydami, kad tik kie
tas, beatodairinis darbas, padės nuga
lėti artėjančius sunkumus.

MINISTERIO PIRMINIKO MEN
ZIES KELIONĖS NELIKS BE 
PASĖKŲ. Jo planuose vyrauja trys 
greitos ateities *p&sųkiaį. Australijos 
gyvenime: gaminti ginklus, nemažin
ti maisto produktų gamybos ii’ sustab
dyti australiškojo svaro inflaciją. 
Šiems planams pritaria ir darbiečiams 
palanki spauda. Dar daugiau: ji rei
kalauja nedelsiant kelti darbo našu
mą, o reikalui easnt, dirbti ilgiau, nei 
40 vai. per savaitę. Reikia lankti, kad 
jam grįžus iš kelionių bus imamasi 
drastiškų priemonių prisivyti • gyve
namojo momento tempą. Greičiausiai 
bus išleista naujų potvarkių, regu
liuojančių darbininkų judėjimą ir 
įjungiančių kaikurias kategorijas ne
dirbančiųjų į dirbančių kategoriją. 
Mus esmėje tatai mažai tepalies, nes 
ir dabar ateiviai sutartimis yra pri
rišti prie savo darboviečių.

AUSTRALIJOS ARMIJA PRA
DEDAMA REORGANIZUOTI. Ank
ščiau Didž. Britanija laikė savo kari
ninkų kadrą Australijoj, kad šio kra
što kariuomenės apmokymas ir apgin
klavimas nenutoltų nuo imperijos 
principų, dabar susitarta su JAV-bių 
karine vadovybe dėl karininkų pasi
keitimo tarp Australijos ir Amerikos. 
Tikimasi, kad šis susitarimas suartins 
abi armijas ne tik bendros taktikos 
reikaluose, bet laikui bėgant bus su
vienodinti ir ginklai, kas jau ir da-

- DPA agentūra iš Maskvos pra
neša, kad šventasis rusų ortodoksų si
nodas Maskvoje paskelbė dekretą, ku
riuo atšaukiamas iš savo pareigų ech- 
zarchas Serafimas, rusų ortodoksų 
bažnyčios galva Vakarų Europoje, su 
būstine Paryžiuje. Serafimo įpėdiniu 
paskirtas Vilniaus ortodoksų arkivy
skupas Potius.

Ligšiolinis cchzarchas ark. Serafi
mas seniau buvo Rusijos monarchijos 
atstatymo šalininkas, tačiau 1945 me
tais, gyvendamas kaip emigrantas 
Paryžiuje, perėjo sovietų pusėn ir bu
vo jų paskirtas “Vakarų Europos Ech- 
zarku”. Tačiau Serafimas negalėjo 
niekada pradėti eiti savo pareigų rusų 
katedroje Paryžiuje, nes didžiausioji 
dalis rusų emigrantų jo nepripažino 
ir atsisakė įsileisti į katedrą.

Arkivyskupas Potius, rodosi, bus 
sovietam tinkamai įsiteikęs, taigi ir 
gavo šį naują paskyrimą, kuris prak
tiškai suprantama neturės jokios reik
šmės. 

bar reikalinga, kai Korėjos fronte 
Australijos kareivis turi paklusti ben
drai . gen. Mac-Arthuro vadovybei. 
Austrailjos spauda užtarnautai di
džiuojasi savo kariais, kurių dideli 
skaičiai registruojasi savanoriais į 
Korėją. Japonijoj laikomi Australi
jos daliniai, kuriems buvo pasiūlyta 
savanoriškai vykti į Korėją, visi kaip 
vienas pažengė žingsnį pirmyn, didin
gai pademostruodami savo sutikimą 
padėti bendro fronto draugams—ame
rikiečiams.

AR PASAULIO NUTURTĖJI- 
MAS ARTINA III PASAULINĮ 
KARĄ? Šį klausimą nagrinėja'eilė 
Amerikos ir Didž. Britanijos laikra
ščių, teigdami, kad po paskutiniojo 
karo pasaulis netik neatsigavo, bet 
dar labiau suvargo. Esą, dirbtinosios 
priemonės (Maršalio Planas, UNRR’- 
os, IRO ir Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus pagelba) tik laikinai ir pa
viršutiniai pridengė tą skurdą, kuris 
siaubia Vakarų Europos, Azijos ir 
kitų kontinentų gyvenimą. Šie šešeri 
taikos metai, ir goriausiems vakarie
čių norams esant, nepakėlė gyvenimo 
iki 1939 metų lygmens. Butų, maisto 
ir kiti} reikalingi} gyvenimo reikmenų 
trūkumas nesumažėjo, o savisaugos ir 
netikrumo jausmas pasiekė aukščiau
sią įtempimo laipsnį. Tie laikraščiai 
duoda ir statistinį prieškarinio bei nū
dienio gyvenimo palyginimą. Vakarų 
Europa turinti kasmet pastatyti apie 
1.500.000 gyv. namų, kai tuo tarpu 
tepastatanti tik 660.000. Europos pra
monės pajėgumas tesiekiąs tik 70% 
prieškarinio lygmens. Pagal tą pačią 
spaudą, prekybos laivynas toli atsili
kęs nuo prieškarinio, geležinkeliai 
neatstatyti ir apleisti, naujų automo
bilių skaičius lėtai auga, maisto pro
duktų racionavimas iki šiol nepanai
kintas, drabužių kokybė menkavertė 
ir t.t. Žodžiu, pasaulis nėra atsigavęs 
ir daug alkanesnis, nei jis buvo prieš
II- jį pasaulinį karą. Apie Sov. Sąjun
gos ir jos satelitų gyvenimą spauda tik 
tiek išsitaria, kad ten padėtis žymiai 
blogesnė ir gyvenimas tikrai nepaken
čiamas. Šitokia padėtis, pagal anglų 
laikraštį “Economist”, ilgai negalinti 
tęstis, nes išalkę Rytai godžiai žvelgią 
į sotesnius Vakarus, o netikrumo jaus
mas Vakaruose negerinąs gyvenimo ir 
nestiprinąs ateities perspektyvi}. 
Daugkam atrodą, kad reikia kažką 
pradėti, kažko ieškoti, nes gyvenimas 
pasidaręs ne tik nestabilus, bet var
ginantis ir beviltiškas. O šito ieško
jimo išdava greičiausiai ir būsianti —
III- sis pasaulinis karas.

VAKARIEČIŲ POLITIKA RIE
DA TEIGIAMA LINKME. Šilko 
kamuolėlin vyniota draugystė su Sov. 
Sąjunga ima rimtai irti. Jau ir UNO 
Saugumo Taryboje nebijoma atvirai 
pasakyti, kad Sov. Sąjungos siųstieji 
manekenai, ankščiau Gromyko, o da
bar Malik, nėra taikos apaštalai, o 
tikrieji jos ardytojai. Didž. Britani
jos opozicijos vadas Churchillis savo 
kalboje skirtoje 11 tautų posėdžiui 
Strasburgc, visai aiškiai užakcentavo, 
kad Vakarų Europa skubiai susivieny
tų ir apsiginkluotų ne prieš ką kitą, 
o prieš Sov. Sąjungos agresiją. “Su
vienytos Europos kariuomenė turi ne
delsiant bendradarbiauti su JAV-bė- 
mis ir Kanada. Panaudojimas atomi
nių bombų sukrūs sovietų rėžimo pa
grindus ir didžiosios Rusijos tautos 
išsilaisvins iš tiranijos, kuri yra daug 
blogesnė už caristinę” — taip kalbėjo 
didysis pasaulio politikas. Toliau

(Nugelta į 2 pusi.)

SAVAITES ŽINIOS i
• Imigracijos Ministeris Holt, 

kalbėdamas Jaunųjų Liberalų suva
žiavime, pabrėžė, kad vyriausybė ma
nanti pradėti vežti Australijon vokie
čius. Jis priminė, kad išvietintų as
menų Europoje pasirinkimas žymiai 
sumažėjo, ir todėl dabar vyriausybė 
pradėsianti imigrantų dairytis Olan
dijoj, Italijoj ir net Vokietijoj. Pa
starąją minėdamas, ministeris pabrė
žė, kad vokiečių kategorijoj, kurie ga
li būti vežami Australijon, būsią re-, 
patrijautai iš rytinių Europos kraštų, 
suvežti karo metu į Vokietiją. “Pra
nešimai sako man, kad šie žmonės yra 
su gerų tipų savybėmis” — teigė mi
nisteris. Jo manymu, Australijos imi
gracija reikiant! suintensyvinti iki 
200.000 asmenų į metus.

O Belgijos karalius Leopoldas te- 
karaliavo tik 3 savaites. Kadangai jo 
grįžimas sukėlė didelį.tautos pasiprie
šinimą ir neramumus, tai jis atsisakė 
sosto savo 19 metų amžiaus sūnaus 
Baudouin naudai. Tačiau ir abdika
cijos dieną Briuselis neapsėjo be in
cidentų. Susirinkus abiems Parla
mento Rūmams abdikavimo nutari
mui, prie parlamento rūmų buvo su
sprogdinta bomba.

9 Trumano, kaip JAV-bių prezi
dento, galia vis didinama. Paskutiny
sis kongreso posėdis ' suteikė Truma- 
nui galią pradėti racionavimo poli
tiką, nustatinėti kainas bei atlygini
mus, leisti panaudoti jankei j as prieš 
atsargų sudarinėtojus, rekvizuoti 
medžiagas, turtą ir atsargas krašto 
gynybos reikalams ir kontroliuoti kre
ditų dydį.

® Sovietų Rusijos laivai iš Juodo
sios ir Baltijos jūrų ilgomis vilkstinė
mis plaukia į Vladivastoką. Šių laivų 
tarpe yra žymi dalis su benzinu iš- 
Kaukazo ir Rumunijos. Pranešama, 
kad tokių laivų dabar pakeliui į Vla
divastoką yra per 500. Užsienis negali 
suprasti šio manevro mįslės. Šis laivų 
sujudimas Vladivastoko kryptimi aiš
kinamas tuo, kad transibiriniai Sov. 
Sąjungos geležinkeliai yra perkrauti 
važma ryšium su Korėjos įvykiais ir 
kažkokiais neaiškiais Kremliaus su
manymais.

© Henry Wallace, progresyvystų 
partijos lyderis JAV-bčse, išstojo iš 
partijos eilių. Ši partija buvo įsteigta 
1948 metais, išstatydama į JAV-bių 
prezidento kanditatus tą patį Henry 
Wallace. Kadangi ši partija propa
guoja tampri} bendradarbiavimą su 
Sov. Sąjunga, o Henry Wallace pas
kutiniu metu buvo padavęs pareiški
mą, solidarizuojantį dabartinei JAV- 
bių politikai Korėjos atžvilgiu, Jta£ 
manoma, kad čia ir buvo jo išstojimo, 
priežastis.

• JAV-bių mokslininkas Frank 
Greenleef pametė traukinyje slaptus^ 
atominių bombų planus. Jis važiavo- 
iš Londono į atominės energijos kon
ferenciją, kurioje dalyvavo Didž. Bri
tanijos ir JAV-bių mokslininkai. Spė
liojama, kad tuos planus, kurie buvo 
mokslininko portfelyje, bus pavogę 
Sov.Sąjungos agentai. Ieškojimuose 
dalyvauja Anglijos ir Amerikos žval
gybos.

® Ne tik Churchillis, bet ir kiti 
Anglijos konservatorių partijos vadai 
pageidauja, kad Vokietija sudarytų 
savo armiją, kuri būtų tinkamai ap
ginkluota. Jų manymu, tik Vokieti
jos įjungimas į Vakarų gynybos tin
klą, duotų garantiją prieš Sov. Są
jungos užmačias.

& Prie Belgijos Komunistų Parti
jos Centro Komiteto rūmų buvo su
sprogdinta bomba. Briuselio policija 
pranešė, kad žmonių aukų nėra.
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Menzies - nepaprastas vyras
Santrauka iš Frederick Woodhouse straipsnio, spausdinto “Digest oJ* 

World Reading. ’ ’
Dabartinis Australijos Ministeris 

Prmininkas Mr. Robert Gordon MEN
ZIES .yra 55 metų amžiaus, gimęs 
Australijoje, škotų kilmės. Tačiau jis 
nėra linkęs nešioti savo presenių vardo 
“Mingies”, kaip Škotijoj priimta. 
Viena tik paveldėta iš jo prosenių — 
tai jo charakterio pastovumas. “Aš 
negimiau po purpuro sostu. Man te
ko pačiam nusitiesti kelią gyvenime, 
tokį, kc-ks jis yra dabar,’’ — sako Mr. 
Menzies.

Ir tai yra gryna teisybė. Menzio 
senelis buvo lokomotyvų inžinierius, 
o jo tėvas mažos krautuves savininkas 
Jeparite, viename vakarinės Austra
lijos miestely, kur ir gimė 1894 m. 
gruodžio 20 d. tas “nepaprastasis 
Bob’’. Bet iš tos nedaug žadančios 
pradžios jam pasisekė gerokai paženg
ti pirmyn, sujungus kietą darbą su 
protu. 34 metų amžiaus jis Austra
lijos teisininkų sluoksniuose buvo 
jauniausias Karūnos Patarėjas.

Robert Menzies lanke Ballarat 
Grammar School (vidurinę mokyklą) 
ir, baigęs ją, įstojo Melbourne Uni
versitetan studijuoti teisę. 1918 m. 
jis buvo pašauktas į Viktorijos advo
katūros kadrus, o 1937 m. tapo slap
tuoju patarėju. Jau 1929 m. jis buvo 
išrinktas Viktorijos valstijos parla
menta n. 1939 metais atnešė jam Mini
ster! o Pirmininko titulą. Jis tuo pa
čiu laiku vadovavo liberalų bei krašto 
partijoms.

Kai jis įžengė į politikos gyvenimą, 
ši solidi, pražilusiais plaukais asmeny
bė, greitai atsiekė nepaprastų laimė
jimų, kaip vienas iš geriausių teisės 
atstovų, kokh) anksčiau nėra buvę 
Australijos teisininkų kadruose. Ne
trukus jis užsirekomendavo kaip vie
nas sėkmingiausių politinių kalbėtojų, 
kokius Australija iki šiol pažinojo. Jo 
kalbos'buvo ugningos ir poetiškos, bu
vo net lyginamos su Winstono Chur- 
chilio kalbomis. Bet jo šalta ironija 
prieš oponentus atitolino jį nuo Aus
tralijos žmonių, kurie taip mielai ver
tina charakterį ir ugnį žmoguje. Nors 
pasisekimas tuose dviejuose baruose 
buvo garantuotas, tačiau Menzies nie

P. Sir g ertas.

Loužluvo ir šiupeles legionieriai
Jei kas sumanytų surasti šių dienų laužtuvo ir šiupeles (pick and shovel) legionierius, atomo amžiaus 

tremtinius be Tėvynes, turėtų atsidanginti į Sytlnojaus Regent’s Parko geležinkelio stotelę, o iš čia, pasukęs kai
rėn, prisilakydamas trimis eilėmis keliaujančių didžiulių vandentiekio plieninių vamzdžių kaimynystės, nuklamps- 
noti Į Pott’s Hill kalnelį, kur ir yra išsiplėtęs palapinių poligonas — stovykla.

Pastarąją stovyklą, maždaug prieš du metu, pradėjo kurti ir didinti pirmieji laužtuvo ir šiupeles legionie
riai, įsipareigoję 2-jų metų darbo prievolei pas sunkiųjų darbų darbdavį — Sydnėjaus Vandentiekio, Kanalizaci
jos ir Drenažo Valdybą.

Panašiai, lyg tie Afrikos, Indokinijos svetimšalių legijonų įnamiai, įvairių politinių — asmeniškų aplinky
bių verčiami, laikinai išsižadėję brangiosios gimtinės, kraujo brolių, mylimų šeimų, nebegrąžinamos praeities, gar
bingų profesijų, vardų, sudarę žūtbūtinės gyvenimo kovos sutartis, keliolika šimtų Europos politinių tremtinių dar 
ir šiandieną kovoja su laužtuvu ir šiupele rankose dėl egzistencijos ir šviesesnės ateities . . .

Tebūnie leista mano rankai, gal būt, dabar labiau įgudusiai valdyti laužtuvą ir šiupelę, nupiešti laužtuvo 
ir šiupeles legionierių išgyvenimų metmenis1: jų pastogę, darbą, kovą, nesugniužimą ir viltį sulaukti 4 didžiųjų 
demokratinių laisvių . . . Taip pat tebūna išryškintas dabarties likiminės kovos vaizdas pabėgėlių — “sūnų palai
dūnų”, kurie pelnytai “atgailauja” Pietų Kryžiaus žemyno “sukiųjų darbų stovyklose” ir kuriais taip malo
niai rūpinasi “gerasis tėvelis” ...

Dėmesio! Moterims įeiti draudžiama. Prie pagrindinių vartų į mūsų stovyklą 
dar ir šiandien kabo, Ivg geriausia, prekė, užrašas: “Made in Germany” — “ACHTUNG ! FRAUEN 1ST DER 
E1NTR1TT IN DAS LAGERGELANDE VERBOTEN!”

Ši mūsų stovyklos “vizitinė kortelė” pirmajam užklydėliui suteikia rūgštoką įspūdį apie gyvenimą už 
Vartų, o kai kuriems “idealistams” ir malonią progą skelbti apie “uždarų darbo vergų stovyklas” kapitalisti
niuose kraštuose. Juk ne visi vienodai supranta, kas parašyta juodai ant balto, ir ne visi skiria spalvas!

Tiesa, ir australų spaudoje teko skaityti karčių pastebėjimų dėl “meilės tragedijų imigrantų stovyklose,” 
k.a. laikinai perskirstų šeimų, draudimo susitikti vyrui su žmona ligoninėse, privačiuose butuose, viešbučiuose ir 
pan. Tačiau ^pastarasis dalykas, nors ir lėtai, baigiama išrauti iš mūsų gyvenimo kelio. Kas parodė daugiau 
apsukrumo, pastangų, iniciatyvos, šiandien jau gyvena su šeima draugėje, ar jau šeima randasi netoliese rūpin
tojo — šeimos galvos. Ir į mūsų stovyklą moteris rado “spragų”, kur nėra jokių draudimų. Pirmieji žingsniai 
ir pirmieji metai visur ir visada sunkūs . . .

Tremtinio — klajūno kelyje perėję įvairias karo ir pokario stovyklas, patyrę jose priešų ir draugų glo
bojančias ir. tvarkančias rankas, atrodo, turėtume dabar džiaugtis dabartinių administratorių paslaugumu ir mūsų 
padėties supratimu. Jų dėka, manau, gyvename ne sausakimšai sugrūstuose barakuose, bet po du palapinėse, 
kuriose daugis jau pakenčiamai pergyvenome visus keturius australiškų metų laikotarpius. Pakankamai erdvios 
elektrines virtuvės, valgiui susidėti spintelės, šaldytuvai, nuolatinis verdantis vanduo indams išsiplauti ir kitiems 
reikalams, kaišti — šalti dušai, skalbyklos, ambulatorija, kantines, stovyklos Stiuartų bealkoholinių gėrimų par
duotuvė, paslaugūs prie vartų biznieriai: kepėjai, mėsininkas ir kit. patenkina viengungių ir “gyvanašlių” kas
dienybės reikalavimus. Kurį laiką po palapines vaikščiodavo ir tūlas iš tremties užsilikęs vaizbūnas su tautiška 
-pasiūla: — “polska kelbasa” ir pan.

Pirmieji stovyklos pionieriai buvo iš 6-to (“Wooster Victory”) ir 8-to (“Protea”) transportų — laivų. 
Daugiausia tai pabaltiečiai, kurių didžiumą sudaro lietuviai, įkūrę savo kompaktine mase tautinę koloniją A, B, 
C, D, E, O, P, S palapinių eilėse — kvartaluose. Vėliau, tam tikrais laikotarpiais, atvykdavo papildyti laužtuvo 
ir šiupeles legionierių gretas ir kiti “baltai”, kilimo iš Ukrainos, Lenkijos, Čekoslovakijos, Jugoslavijos, Vengri
jos, Rumunijos ir iš kitų sovietinių satelitų kraštų. Tuo būdu, nežiūrint tautybių, gimtųjų kalbų, išsimokslinimo, 
profesijų, pajėgumo ir amžiaus skirtingumo mūsų bendruomenė susicementavo, sąžiningai ir vieningai atlieka, 
nors kažkam ir sunkoka, įsipareigojimą —- myliomis išvagoja Sydnėjų įvairiais grioviais, prikloja tūkstančius kana
lizacijos ir vandentiekio vamzdžių, atlieka ir kitus pirmos svarbos darbus ten, kur vietinės darbo jėgos ar noro 
trūksta. Naujųjų ateivių prakaitu ir patvarumu rašomas naujasis jaunojo žemyno istorijos puslapis: svečiai 
šaliai — palaima ir padėka, o priešui — atkaklumas ir pagieža! (B.d.)

kad neatsiekė populiarumo žmonėse. 
Jo nenoras ieškoti kompromisų savo 
įsitikinimuose,, privedė jį prie pasi
traukimo iš kabineto 1939 m. (dėl tau
tinio apdraudimo įstatymo, kuris tu
rėjo atnešti socialinį saugumą Austra
lijos darbininkui). Bet po mėnesio, 
staiga mirus Ministeriui Pirmininkui 
Joseph Lyons, Menzies buvo pašauktas 
atgal. Jis pasitraukė iš premjero pa
reigų 1941 metais, kai jo pasiūlymas 
sudaryti visų partijų vyriausybę Aus
tralijoj, buvo darbieeių atmestas.

Čia Menzies įrodė, kad jis nesibai
mino netekti aukštos vietos, kurią jis 
mėgo, ir nekeitė dėl jos savo įsitiki
nimų. Ir nors visi australai respek
tuoja jo tobulumą, tačiau jo charak
terio kietumas kliudė jam laimėti 
publikos palankumą. Savo politinė
mis kalbomis jis pritraukdavo didžiau
sius būrius žmonių, bet jis niekad jų 
nepalenkdavo savo pusėn, apeliuoda
mas į jų jausmus. Tačiau teisės ir 
logikos srity jis buvo nepamainomas.

Antrajam Pasauliniam Karui prasi
dėjus, Menziui teko lankyti D. Brita
niją. Jis lankė darbininkus fabrikuo
se, studentus universitetuose, žurnali
stus bei politikus. Bet grįžęs Austra
lijon, politinėj arenoj jis nepaliko 
ypatingo įnašo. Atrodė tada, kad 
“nepaprastasis Bob” pasiekė savo 
karjeros viršūnę. Australijos stebėto
jai sako, kad politiko nepopuliarumas 
visuomenėje negali atnešti jam sėkmės 
ilgam. Net ir paskutiniuose rinki
muose keletas ekspertų žadėjo jam tik 
nedidelę persvarą.

Tačiau laikui bėgant Menzies paži
no gyvenimą ir suprato, kad kiekvie
nu atveju logika ne visuomet supran
tama eiliniam piliečiui ar pilietei. 
Dėlto aišku, kad tas kietas iš prieška
rinių laikų politinis lyderis suminkš
tėjo ir pradėjo suprasti savo bendra
minčius, kas kadaise atrodė visai neį
manoma.

Paskutiniais metais ši nauja Men
zio pažiūra matoma aiškiau ir aiškiau. 
Maloni šypsena, kuri kadaise buvo ski
riama tik artimiesiems draugams, jau 
dažniau pastebima viešumoje.’ Vyras,

kuris visade mėgo patogų gyvenimą, 
tapo žmoniskesnis ryšiuose su savo 
bendraminčiais.

Ši linija ir padarė tai, kad daugu- 
na Australijos balsuotojų jam pritarė.

Apdovanotas nepaprasta iškalba, 
Menzies paskutinių rinkimų kampani
joj apeliavo į publikos jausmus, ra
gindamas tapti pionieriais ekonomi
nėse ateities lenktynėse, ir tauta jam 
pritarė.

Dabar Robert Menzies, imponuojan
čiais tankiais antakiais bei šviežia iš
vaizda, užima Minister!© Pirmininko 
rezidenciją Canberoje, kuri nuo Chif- 
ley rėžimo pradžios stovėjo nenaudo
jama. Skoningai apsirėdęs lyderis 
atitinka naujai aplinkumai. Neatsi
lieka ir jo žmona, kuri yra Australi
jos sen atoriaus duktė.

Naujuosiuose Atstovų Rūmuose 
Menzies paprastai atrodo susikaupęs, 
ramus, mandagus. Jis nerodo karščia- 
vimosi debatuose, net jei jie nukreipti 
prieš jį. v

Asmeniškame gyvenime Menzies 
yra puikus kompanijonas, bičiulis, ir 
tik keletas gali jam prilygti savo ju
moro apstumu popietinėse kalbose. 
Kriketas yra jo mėgiamiausias spor
tas, tai yra jo būtinybė, nes tame 
sporte jiis randa poilsį ir malonumą, 
kas jam reikalinga po įtempto darbo.

Nežiūrint į tai, kad jis smarkiai ata
kavo ir atakuoja darbieeių valdžios 
įstatymus ir verčia juos šalin, tačiau 
tai nepakeičia jo santykių su opozici
jos lyderiu. Menzies ir Ben Chifley

yra tautos vaikai. Jie visada siekė 
likti artimais draugais, nežiūrint į tai, 
kad jų gyvenimas slenka skirtingo
mis vėžėmis.

Menzies tikrai gali vykdyti savąją 
politiką, jįs turi tikrą liberalo instink
tą ir nelengvai pasitrauks nuo savo įsi
tikinimų. Australams nėra ko bijoti, 
kad ateity valdžia griebsis atžagarei- 
viškij žingsnių. Vienas iš stebėtojų 
tuoj po rinkimų šitaip išsireiškė: “Da
bar turėsim laisvę augti, didėti tur
tėti, taip pat’laisvę ir badauti, bet vis 
dėlto tai bus laisvė.”

Laisvai vertė, ir trumpino Alfa.

® Esu 32 metų amžiaus, nevedęs. 
Ieškau lietuvaitės, kuri norėti) susira
šinėti. Foto būtinai, kurią reikalau
jant grąžinsiu.

Rašyti “Mūsų Pastogės” adresu, 
prašant perduoti Vladui.

PAGALBA KORĖJAI
* Oficialiai paskelbta, kad UNO. 

išdirbo slaptą planą, kokios kitų UNO 
kraštų pajėgos turi paremti amerikie
čius Kerėjoj. Iš paskelbtų duomenų 
aiškėja, kad Australija kolkas duos 
4.000 karių, Naujoji Zelandija—3.000, 
Didž. Britanija — 6.000, Kanada — 
5.000, Turkija — 4.500, Olandija — 
1.000 ir kai kurios kitos valstybės di
desnius ar mažesnius kiekius/Apskri
tai, ši pagalbinė kariuomenė turėsian
ti 40.000 vyrų.

PASAULIO POLITIKOS 
VINGIUOSE

(Atkelta iš 1 pusi.)
Churchillis primine, kad Sov. Sąjun
gos armijos Europoje yra savo skai
čium septynius kartus didesnės už 
Vakarų sąjungininkų dabar laikomą 
kariuomenę. Jis pageidavo, kad JAV- 
bčs ir Didž. Britanija siųstų į Euro
pos kontinentą didelius kariuomenės 
kontingentus, o Prancūzija atkurtų 
savo garsiąją armiją. Italus jis pa
sveikino, kaip savo draugus, o Grai
kijai, Turkijai, Olandijai, Belgijai, 
Liuksemburgui ii- Skandinavijos val
stybėms priminė, kad jos taip pat da
lytųsi visu tuo, ką turi geriausio. 
Nepamiršo jis ir Vokietijos draugų,

kurių prisidėjimas į tautų bendriją 
padėsiąs ii- jiems išsaugoti savo laisvę. 
Pabaigoje savo kalbos jis dar kartą 
užakcentavo, kad Sov. Sąjungoj esan
čios vidaus įvykių galimybės, kurios 
galinčios padėti pačiai tautai išsilai
svinti iš tiranijos.

INDIJOS PREMJERAS PANDIT 
NEHRU YRA KITOS NUOMONĖS) 
Jis skelbia tezes, priešingas Chur- 
chillio idėjoms. Jis vis dar klaidžioja 
sovietinės propogandos rūkuose, ką 
ankščiau išgyveno ir pats Churchillis. 
Pagal Pandit Nehru nuomonę, kurią 
piešia londoniškio laikraščio “Daily 
Telegraph ’ ’ specialus korespondentas 
iš New-Delhi, Komunistines Kinijos 
tvarkymasis esąs jos vidaus dalykas. 
Bo to, Kinija, nors ji ir komunistinė, 
nerodanti antagonistinių ženklų prieš 
rekomunistinę Indiją. Kinija ir Indija 
esančios didžiausios Azijos tautos ir 
jos turinčios bendradarbiauti Azijos 
kontinento gerovei. Pandit Nehru 
siūląs pagyvinti prekybą su Komuni
stine Kinija ir pasikeisti kultūriniais 
vizitais. Jis nuėjęs taip toli, kad revi
davęs savo politiką Tibeto atžvilgiu, 
pareikšdamas, jog Indija nepriešta
rausianti Kinijos norams kontroliuoti 
Tibetą.

KORĖJOS FRONTUOSE IŠSILY
GINO PRIEŠININKŲ PAJĖGOS. 
Vakari! sąjungininkai susiaurino savo 
ginamąją erdvę, ir šiuo metu karo 
laimė svyruoja čia vienų, čia kitų pu
sėn. JAV-bių garsioji jūros pėstinin
kų divizija pietvakarių fronto sekto
riuje padarė žymią pažangą ir priešą 
atstūmė. Ji atsiėmė Kosongo miestą 
ir priartėjo Chinju. Šiuo žygiu ji 
atitoHno pavojų nuo Pusano uosto, 
per Kurį suplaukia žymi dalis ameri
kiečių tiekinp.

Tačiau šiauriniame fronto sektoriu
je komunistų pajėgos masiniu puoli
mu užėmė Pohango uostą. Sąjungi
ninkų daliniai buvo pasitraukę į siau
rą pajūrio iškišulį, kur jau laukė jų 
laivai evakuacijai. Paskutiniais pra
nešimais,, ir čia sąjungininkų padėtis 
pagerėjo. Amerikiečių tankų daliniai 
staigiu- puolimu raudonuosius atstū
mė nuo Pohango areodromo, kuris yra 
pats geriausias areodromas, likęs ame
rikiečių dispozicijoj.

Viduriniame fronte, prie Taegu 
miesto, i.š kurio Pietų Korėjos vyriau
sybė išsikėlė į Puzaną, vyksta kieti 
mūšiai. Komunistai, žūt-būt, stengiasi 
šį svarbų susisiekimo centrą užimti ir 
todėl atkakliai puola. Mūšių laimė 
čia svyruoja, kas rodo, kad bent šiuo 
metu kariaujančios šalys savo jėgas 
išlygino. Ta aplinkybė leidžia spėlio
ti, kad greitu laiku Vakarų sąjungi
ninkų pajėgos galės pereiti į ofenzyvą, 
jei šiaurės korėjiečiai negaus naujų 
sustiprinimų iš savo rėmėjų — Komu
nistinės Kinijos ir Sov. Sąjungos.

J.V.
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CAN WE STIll SAVE DEMOCRACY ?
WILLIAM C. BULLITT 

(Former U.S. Ambassador to the Soviet Union)

Communists but simple patriots who 
believe that they can achieve complete 
independence only by throwing the 
French and Bao Dai into the sea. 
Yet, in truth, the only result of such 
a victory would be that the Anna- 
mites would exchange the yoke of 
France — which has now become re
latively light — for the terrible yoke 
of Stalin. If Indo-China falls, Burma, 
Siam and British Malaya — with its 
vast production of rubber and tin — 
will also fall. Then it will be India’s 
turn.

(6) The pledged word of the 
Soviet Union — given and broken. 
Stalin lulls his prospective victims to 
sleep by entering into all sorts of 
pacts and agreements with them — 
and breaks the agreements as soon as 
it becomes convenient for him to do 
so. Stalin’s violations of the most 
solemn international agreements have 
exceeded in number similar violations 
by Hitler.

(7) Propaganda. From 1942 until 
1947 the U.S. Department of State 
was duped into treating the Soviet 
Union as a “peace-loving democracy.” 
Quite aside from Soviet •agents in U.S. 
Government departments and atomic- 
energy organization, there were in 
Washington and throughout the world 
a number of bamboozled American 
Government officials who were not 
Soviet, agents but served the Soviet 
Government as effectively as if they 
had been. Thus, officials of the De
partment of State were persuaded by 
Soviet propaganda to believe that the 
Chinese Communists were “mere 
agrarian reformers who had no con
nection with Mpscow.”

The Yalta agreements — including 
the secret one by which the United 
States promised Stalin control of the 
great Manchurian ports of Dairen and 
Port Arthur and the Chinese Eastern 
Railroad — were signed during the 
period when the U.S. Government con
sidered the Soviet Union a “peace- 
loving democracy.” These were 
among the greatest triumphs of Soviet 
double-dealing. Had the United 
States acted in accord with her own 
national interests and those of her 
faithful ally China, she would have 
done everything in her power to pre
vent the Soviet Union from entering 
the war against Japan. But Ameri
can leaders had been beguiled into 
believing that the Soviet Union would 
work with them cordially to produce 
a world of liberty and peace, and in 
addition had been fooled into believ
ing that they would need Soviet help 
to defeat Japan. So they secretly 
sponsored Soviet domination of Man
churia and enabled,Stalin to arm the 
Chinese Communists.

_(8) Infiltration of respected orga
nizations. One of Stalin’s most effec
tive weapons is the penetration of 
educational institutions, scientific 
societies, governmental bureaus and 
trade unions by Soviet agents. In 
France, the government is far weaker 
than any French government before 
the Second World War, and its entire 
governmental apparatus is riddled 
with Communists. Stalin used this 
weapon so effectively in both France 
and Italy that leadership of their 
great trade unions was seized by the 
Communists and for a time it seemed 
that both countries might be paralyzed 
by Communist-led strikes. At the 
present moment, the non-Communist 
members of the trade unions in 
France and Italy have set up their 
own organizations; but the Commu
nist-led unions are still able to orga
nize strikes of huge dimensions for 
purely political purposes. č č

(9) The final weapon employed by 
Stalin to disintegrate opposition to 
Communist advance is fear. The 
whole of Western Europe is without 
defence, and everyone in Western 
Europe knows it. Its cities cannot be 
protected against Soviet atomic bombs 
except by the U.S. Air Force, which 
today is not strong enough for the 
task. To oppose the 125 Soviet divi-

TN 1939 Stalin controlled about 170 
A million people. Today he directs 
about 800 million. This is an extra
ordinary advance toward his ultimate 
gOa| — the control of the entire 
human race. It is clear now that, 
short of this goal, the Communists 
will never stop. They can only be 
stopped.

Stalin sits in the Kremlin with the 
members of the Politburo who com
pose his planning staff for the con
quest of the world. He prepares his 
advances on a world scale as care
fully as the commander in chief of 
an army prepares plans for his at
tacks.- He decides when and where 
to strike, and what forces will be 
needed to seize his objective. He is 
a careful and crafty leader who never 
takes great chances. He always re
members that the physical strength 
of the Soviet Union is the most im
portant factor in the spread of Com
munism, and he does not risk destruc
tion of that primary source of 
strength. His tactics are many and 
varied. They deserve the attention 
of everyone who is a citizen of a free 
country and intends to remain so. 
Chief among the weapons which the 
Communists have used to achieve 
their present power are these:

(1) Easy war. In 1939, 17 days 
after Hitler disrupted the Polish 
armies, Stalin attacked Poland and 
seized eastern Poland. Similarly, in 
the Far East, after the military re
sistance of Japan had been pulveriz
ed, Stalin declared war on Japan, 
only four days before her surrender, 
and seized Manchuria.

(2) Occupation by the Heel Army 
and gradual imposition of absolute 
Soviet rule. This was the method 
employed from 1945 onward in Po
land, Rumania, Hungary and, with 
slight variation, in Czechoslovakia. 
Its effectiveness is demonstrated by 
the simple fact that Stalin has now 
been able to install a marshal of the 
Soviet Union as commander in chief 
of the Polish Army.

(3) Alternate menace and blan
dishment. In 1939, under threats of 
war and promises of peace, Stalin 
persuaded the governments of Esto
nia, Latvia and Lithuania to accept 
the presence of Soviet garrisons at 
certain strategic points. The Soviet 
soldiers behaved themselves well, and 
many Balts believed their prospects 
for survival were good. However, 
when Stalin considered that the mo
ment had come to close his hand on 
those countries, he closed it. He mur
dered or deported to slave labor his 
political opponents. He finally re
duced his victims to a terrorized mass 
of despairing individuals whom he 
then compelled to go to booths and 
“vote” for Soviet-chosen candidates 
under penalty of losing their bread 
cards, which were nothing more or 
less than permits to live.

(4) Vise of local Communist move
ments in areas where Communists 
have been strong enough to organize 
armed resistance to existing govern
ments. The foremost example of the 
success of this method is China. By 
turning over to the Chinese Commu
nist all the arms captured from the 
Japanese Army in Manchuria; by 
sending a few generals who were mas
ters of strategy and tactics to plan 
the attacks of the Chinese Commu
nists, Stalin succeeded in bringing 
the whole of continental China under 
Communist control.

(5) Communist control of nationa
list independence movements in colo
nial countries. At the present mo
ment, Stalin is advancing by this 
method in the Vietnam area of Indo
China and at other points in South
east Asia. The war in Vietnam is 
one of the saddest that has ever been 
fought. Three-fourths of the troops 
of Ho Chi Minh, the Moscow-trained 
leader of the Annamites, who are 
fighting the French and the forces 
of the Emperor Bao Dai, are not 

sions, the French have in Europe six, 
the British one, the Belgians one. Now 
that Stalin has atomic bombs and 
plenty of bombers ‘to deliver them to 
any spot in Europe, Asia or North 
America; now that he has China as 
an ally and is increasing his military 
power much faster than the Western 
powers are increasing theirs, his pro
paganda has taken a new’ line — the 
line of warning his opponents in 
Europe and in Asia that power is 
on his side, and that unless they de
sire to meet the fate which he accords 
to defeated opponents they had bet
ter leave the free camp and join the 
Soviet side.

By the relentless use of these and 
other related techniques, the Soviet 
dictator moves toward his goal of 
conquest of the world for Commu
nism. The world balance of power is 
swinging rapidly in favour of the 
Soviet union. Asia is slipping into 
Stalin’s hands. The Near East is 
threatened. Europe is defenceless.

The areas in which Stalin is now 
pressing his advance strongly are the 
following:

Iran, whose huge oil production 
plays such a large part in British 
economic life, is again threatened by 
Soviet-directed revolutionaries of the 
Tudeh party. They have a fertile 
field in which to work. The poverty 
among the* peasants of Tran is so 
grinding that they are close to revolt. 
Unless the United States moves rapid
ly to alleviate their suffering, Stalin 
may soon add Iran to his long list of 
satellites.

In Italy more than 20 per cent, of 
the workmen are unemployed; and 
the Communists, who gathered one 
third of the votes at the last elections, 
are gaining in strength.

Western Germany, also under the 
pressure of unemployment, is begin
ning to listen to the Soviet propagan
da which says: Side with the United 
States and you will have unemploy
ment, underfeeding, shortage of raw 
materials, a divided country and, fin
ally, Soviet atomic bombs on your 
cities. Side with the Soviet Union and 
you will have all the wheat and raw’ 
materials you want no unemployment 
and a united Germany.

Meanwhile, what is the real state 
of the defences against Soviet expan
sionism? U.S. military strength is 
falling behind the growing military 
strength of Stalin. The Soviet atomic 
bomb threat is increasing each day. 
Stalin has 350 long-range bombers

Australia The Amazing
By BELIEVE BILL BEATTY

Jack Harvey of Goondiwindi, Q’ld., 
for a bet, sheared a sheep, killed, 
skinned and dressed it, cut up the car
case, cooked a chop from it, and ate 
it, all within eight minutes!

★ ★ ★
The Australian Stilt, a wading 

bird, docs not see the food it eats, but 
feeds in the mud with its long beak, 
which is covered with sensitive nerves.

★ ★ ★
Australia’s only stork, the Jabiru, 

is one of the quaintest, and most lov
able of swamp dwellers. Moreover, 
he is the only bird in the world in
capable of uttering a cry. A delight
ful aboriginal legend tells the reason 
why he is dumb.

Tn the long ago the Jabiru was not 
only a very garrulous bird but inqui
sitive. He just could not keep out 
of other people’s affairs, and went 
about chuckling and prattling like a 
gossiping old woman. The aborigi
nal initiation rites are always held in 
strict secrecy; no woman is ever allow
ed to be present. This particular old 
busy-body of a Jabiru hid himself in 
a tree above the bora ground, watched 
the proceedings, and subsequently 
told two lubras all that took place at 
the ceremony. They, in turn, started 
to babble like the brook, and soon 
all the women of the tribe had heard 
about the secrets.

The men were furious, so they cap
tured the bird and sentenced it to 
have its tongue bitten off by a carpet 

capable of reaching targets thousands 
of miles away. His total air force 
outnumbers that of the United States 
by three to one. His annual produc
tion of war planes is about three to 
America’s one. He has 125 army 
divisions to America’s ten — among 
them 30 armoured divisions to Ame
rica’s three. In addition, <he has ap
proximately 270 submarines — about 
30 of the latest type against which no 
effective counter-weapons have yet 
been produced.

Furthermore, thanks to his agent 
Fuchs, who transmitted to him all the 
U.S. secrets for production of both 
A-bombs and hydrogen bombs, Stalin 
may be ahead in production of H- 
bombs. The Communists are on the 
offensive, the West is on the defen
sive. And no war, hot or cold, -was 
ever won by forces which remained 
on the defensive.

Time is running in Russia’s favour 
and it will continue to run in her 
favour until everyone realizes that 
Stalin will never stop, but can only be 
stopped.

It is late — very late. It is not too 
late. The United States and her allies 
can begin today to take the offensive. 
America can increase vastly her ex
penditures for national defence. She’ 
can help the Annamites and the 
French throw the Communists com
pletely out of Indo-China — as she 
helped the Greek's throw them out of 
Greece. She can help achieve the 
federation of Western Europe and 
make that federation a strong ally. ' 
She can give effective economic aid 
to Tran. She can help the Albanian 
exiles to rescue Albania from the 
Communists and thus give new spirit 
to all the enslaved peoples behind the 
Iron Curtain. She can give far great
er aid than she has been giving to the 
resistance forces in all the Soviet 
satellite countries.

Those who are still befuddled by 
Soviet psychological warfare will 
argue that such a course of action 
would produce an unbridgable chasm 
between the free world and the Com
munist world. That chasm already 
exists. It was dug by the Commu
nists. There is no bridge and there 
will be no bridge.

The West faces today not a struggle 
for security but a struggle for survi
val. Stalin can be stopped only by 
keeping him constantly confronted by 
superior force, and by daring to use 
that force whenever and wherever he 
commits direct or indirect aggression.

“The Reader’s Digest”.

snake. When the reptile came to do 
his job he pretended that he wanted 
to have a look inside the Jabiru’s 
fine long beak. However, the wily 
old bird got his revenge on the cun
ning snake. Though the latter bit 
off the Jabiru’s tongue the bird shut 
down his great beak with a terrible 
smack on the reptile’s head. That is 
the reason why all carpet snakes have 
flat heads, and the Jabirus are known 
as the birds of silence.

Natives lie down and die when they 
hear someone is “pointing the bone” 
at them. However distant the bone
pointer the effect is always sure. The 
bone used is from a human corpse but 
a kangaroo bone or even a stick will 
serve. The ceremony is the important 
part. The bone-pointer in N.E. South 
Australia takes care that the sun or 
moon is behind him or the power will 
rebound. Also there must be no water 
hole in front. If he trembles at the 
end of the ceremony he knows the 
tables are turned on him and he will 
die himself unless he jumps into the 
waterhole with the bone in his hand.

Squatting o nhis haunches the bone
pointer sings the ritual song then 
suddenly points or jerks the bone in 
the direction of his enemy, who may 
be many miles away. Smoke signals 
carry the news of the bone-pointing 
and the enemy obligingly dies from 
sheer terror.

(To be continued.)

3



Psi. 4 MŪSŲ PASTOGE, 1950»t. rugpjūčio 16d.

HUSU PASTOCC Niujorko dangoraižiu pavėsy

IŠ MUSU

W O O M E R A WEST
GELBĖKIME VOKIETIJOJE 

PASILIKUSIUS TBC LIGONIUS
Prieš keletą mėnesių mažytė Woc- 

meros lietuvių kolonija sutiko šelpti 
30 lietuvių, kurie guli TBC ligoninėse 
Vokietijoj. Tam tikslui tuoj buvo su
rinkta aukų: pinigais £87-1-10. ir 2 
poros vyriškų batų. Iš LRK Vokieti
joje buvo gautas pranešimas, kad la
biausiai pagalbos reikalingi: Hnntlo- 
sen u/Oldenburg ligoninėje esančių 18 
ligonių, Hahn i/Oldenburg ligoninėje 
— 13 ii' Hannover-Muenden ligoninė
je ■— 1. Už suaukotus pinigus buvo 
nupirkta apie 600 svarų maisto pro
duktų, talkos būdu supokuota j siun
tinėlius ir dviem etapais išsiųsta atski
riems ligoniams. Pirmieji siuntiniai 
ligoninėse jau gauti ir graudūs padė
kos laiškai iš ten jau pasiekė ne vieną 
Woomeros lietuvį.

Daugumas ligonių skundžiasi, esą 
visiškai vieni, neturį niekur jokių gi- 

<„• minių ir per 3-4 ligos metus, išskyrus 
jkggį nedidelę LRK paramą, pirmą kartą 

1 v*’ ■ pajuto kažkur esančių Woomeros lie- 
■ tuvių guodžiančių ir vilties teikiančią 

ranką. Vienas ligonis iš Hann- 
Muenden (anglų zonoje) ligoninės 
rašo: “. . . gyvenimas kasdien darosi 
sunkesnis. IRO perdavė mus vokiečių 
žiniai, kitaip sakant, paliko Dievo va
liai. Jokio išsigelbėjimo nematyti. 
Tris metus veltui laukiau sveikatos, 
dabar, prasidėjus karui Korėjoje, lau
kiu ir čia ateinant raudonųjų, kurie” 
išvaduos “iš ligos, užbaigdami gyve
nimą. LRK-žiaus gėrybių šaltinis 
pasibaigė, BALFas visą dėmesį sukon- 
ventravęs į emigraciją. Jeigu jūs, 
mieli tautiečiai, ateisite LRK ir kartu 
mums į pagelbą, tai aš dar vištiek ti
kiuosi sulaukti mūsų Tėvynės prisikė
limo. O buvo laikų, kad dėl silpno 
maisto kasdien mirdovo po kelis ligo
nius ir lavoninėje net vietos pritrūk
davo, tačiau LRK pavyko dalį išgel- 

A bėti . .'.”
LRK savo laiškuose irgi prašo dary

ti viską, kad šalpos darbas būtų tęsia
mas kiek galima ilgiau. Tačiau Woo- 
meros lietuvių gyvenime papūtė nau
ji vėjai. Iš prieš kelis mėnesius bu

vusių kelių dešimčių duosnių tautie
čių, dabar pasiliko tik kalėtas. Ir li
kusieji sparnus pakėlę įvairių miestij 
kryptimis. Platesnis šalpos darbas 
pasidarė visiškai nebeįmanomas ir su 
dideliu gailesčiu teko pranešti LRK 
Vokietijoje apie susdariusią padėtį.

Paskutiniame savo laiške LRK Pir
mininkas prašo: “. . . Jei Jūsų kolo
nija subyrėtų, gal galėtumėte rasti 
kitą lietuvišką koloniją, kuri sutiktų 
sąrašuose suminėtus asmenis ir toliau 
šelpti” . . . Būtų labai lauktina, kad 
didesnieji ALD skyriai ar didesnės 
lietuvių kolonijos sušelptų čia išvar
dintus lietuvius ligonius. Pavieniai 
gyveną tautiečiai ir visi, kurie tuoj 
pat norėtų savo auka pagelbėti mūsų 
ligoniams Vokietijoje, galėtų aukas 
siųsti P.L.B. Krašto Valdybai Sydnė- 
juj ar sušelpti paskirus ligonius be
tarpiai.

Pagalbos ranką ištieskime neatidė
liodami — gelbėkime TBC ligonius 
lietuvius Vokietijoje!

Čia pridedu TBC sanatorijose gu
linčių lietuvių ligonių sąrašą:

1. /23/ Ileilstatte IIUNTLOSEN 
u. Oldenburg, Germany — Baronas 
Kazys, Bajoraitis Ignas, Benderyte 
Irena, Cižiiuskas Bronius, Janulis An
tanas, Jankute Irena, Krajauskienė 
Petronėlė, Gečas Felikas, Macijauskie
nė, Makriekas Kazys, ■ Mažutis Alek
sandras, Noreika. Petras, Radzevičius 
Mikas, Skriveckas Karolis, Šeštakau
skas Vincas, Baužys Povilas, Federa- 
vičienė Magdelena, Žukauskas Kleo
pas, ligonių seniūnas — Br. Cižaus- 
kas;

2. /23/ Heilstatte Harm. i/Olden- 
burg, Germany — Bungardaitč Uršu
lė, Barynas Jonas, Breivė Jurgis, 
Ciuprinskaitė Danutė, Mockevičius 
Saliamonas, Švambarys Rimvydas, 
Jakimčius Antanas, Žukauskas Vla
das, Zubryte Adelė, Sarpalius Stasys, 
Bracnaideris Gustavas, ligonių seniū
nas —■ J. Barynas;

3. /20b/ HANNOVER-MUNDEN, 
VEREINKRANKENHAUS, Abt. 
NEUMUNDEN, Germany — Verikas 
Aleksandras.

Viltis Petruškevičienė.

Rašydamas Jums šias eilutes, pri
sipažinsiu, kad mano informacija bus 
daugiau subjektyvi. Per vienus metus 
aš dar negalėjau perkąsti Amerikos 
gyvenimo smulkmenų, ir todėl terašau 
tik tai, ką pastebėjau ir laikraščiuose 
išskaičiau.

Korėjos karo pradžia Niujorko vi
suomenei nepadarė didelio įspūdžio. 
Jankis, nors, ir demokratas būdamas, 
paprastai nesijaudina perdaug, kas 
darosi tolimuose' užjūriuose. Eilinis 
pilietis tegalvoja tik apie savo reika
lus ir biznį. Jis visada skuba, visada 
susirūpinęs ir užimtas. Pats Niujor
kas yra nepaprasto skubotumo mie
stas. Čia žmogus neina normaliu 
žingsniu. Jis bėga, lyg vejamas. 
Tramvajų, traukinių ir kitokių susi
siekimo vietų stotys visada perpildy
tos. Automobilių virtinės be pertrau
kos rieda tarp dangoraižių. Vykstan
tieji susidūrimai ir dažnokos katas
trofos nejaudina tų, kurie tai mato, 
bet. patys nenukenčia. Taigi tekioj 
aplinkumoj amerikonas dažnai neturi

PLEASE YOURSELF...
Dry Battery or Vibrator Operation

PASIRINK, KAIP NORI:
SAUSĄ BATERIJĄ AR VIBRATORIAUS 

VEIKIMĄ
Štai, 5 lempų, 2 bangų radijo aparatas, tinkąs 
patogiam naudojimui su sausos baterijos veiki- 

i mu arba tikrai ekonomiškai naudojant 6 voltų 
akumuliatorių.
• Puikus tono skambėjimas. Net silpnai vei- 

. "klančios radijo stotys dienos metu puikiai 
klausomos.

• Daili ir puošni išvaizda su garantuota nuo
žulnia stočių nustatymo skale.

PHILIPSPHILIPS!

—FAMOUS AS PHILIPS LAMPS

PHILIPS'© RADIJAS 
YRA GARSUS, KAIP IR PHILIPS'O LEMPOS

CANBERRA
Liepos 30 dieną, einamiems reika

lams apspręsti, YMCA Club’e įvyko 
ALD Canberros skyriaus narių susi
rinkimas.

Perskaičius gautą iš Heilbronn’<$ 
TBC Sanatorijos raštą apie paskirsty
mą Canberros lietuvių aukų sanatori
jos ligonitĮ tarpe, susirinkimas nutarė 
toliau tęsti pradėtą aukų vajų lietu
viams džiovininkams Vokietijoje. Po 
pasitarimo apie Emigracijos Departa
mento rengiamą Naujųjų Australų 
kilnojamą meno ir tautodailės parodą, 
skyriaus valdyba, pranešė apie Canse- 
way Hali rengiamą rugsėjo 8 dienos 
minėjimą bei lietuviškos savaitgalio 
mokyklos steigimą. Veiklai pagyvinti 
susirinkimas nutarė kiekvieną mėnesį 
rengti lietuviškas arbatėles.

M E L B O Ų R N A S
Pamaldos kitoje baž

nyčioje.
Pradedant rugpjūčio mėn. 20 d. pa

maldos lietuviam kiekvieną sekmadienį 
bus jau nebe toj bažnyčioj, kur ank
ščiau buvo, bet St. John Church — 
East Melbourne.

Pamaldos bus pradedamos 11,30 
vai. Prieš pamaldas 15 min. bus klau
soma išpažinčių.

St. John Church randasi Victoria 
Parado ir Hoddle Street susikirtimo 
kampe. Iš City važiuoti Collins St. 
einančiais tramvajais, Nr. Nr. 42, 44, 
45, 46, 47. Išlipti Victoria Parade 
gale, t.y. prie Hoddle Street. Važiuo
jant traukiniu išlipti North Rich
mond stotyje, iš kur tik 3 minutės 
kelio iki nerodytos bažnyčios.

Kum. Pr. Vaseris.
4>iiiiiiiiiiiii[iiiimiiiiiitiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiniHiiniiiii[iiiiniiiiiiiniii>:*
| PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame gerb. g 
Melbourne lietuvių klebonui B 
kun. Vaseriui, pirmininkui | 
areht. p. Mieldažiui ir kitiems g 
tautiečiams, rfalydėjusiems vė- | 
lionį Leoną T u s k e n į | 
į amžiną poilsio metą ir parėmu- I 
siems mus moraliai bei materia- g 

1 liai. B
| Taip pat dėkojame inž. B. g 
g Daukui, p. A. Norkūnui Adclai- § 
g dčj ir ALD-jos Bonegillos sky- | 
g riaus valdybai, pareiškusiems | 
| užuojautas mums sunkioje va- g 
g landoje. Į
= M. Tuskenienė ir duktė Vita. □ 
Siiuiiiiiiiiiiiiniimiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiint*?

net laiko pagalvoti apie už jūrinius 
reikalus. i

Bet padėtis radikaliai pasikeičia, 
kai svetimieji reikalai paliečia Ame
rikos gyvenimą. Taip buvo ir šiuo 
kartu. Kai tik Vašingtonas prabilo 
dėl Korėjos ir Mae-Arthuras pasiuntė 
savo aviaciją, o vėliau ir kitus dalinius 
Pietų Korėjai pagelbon, Niujorko pi
liečiai sujudo. Spaudoje pasipylė 
rėkiančiomis antraštėmis straipsniai, 
ir laikraščiai buvo grobstyto išgrobsty
ti. Čia amerikonas suprato, kad jo 
kraujas bus liejamas, kad jo sukurta 
gėrybė bus švaistoma kažkur Azijoje, 
o ir jo asmeniškas gyvenimas, gal būt, 
bus paliestas tų įvykių. Ir tuoj įvyko 
Žymių pasikeitimų.

Tuoj didžiuosiuose dienraščiuose 
pasirodė nemaža skaitytojų laiškų. 
Visi pageidavo sudrausti agresorių, o 
reikalui esant, panaudoti atominę 
bombą. Niujorko gatvės piliečio, vei
das pakitėjo: įgavo kažkokio nerimo 
ir susirūpinimo žymių. Šis pasikeiti
mas nebuvo patriotizmo, kokį mes su
prantame, apraiška, bet savotiškas 
egojizmo atspindys. Jankis juk savo 
krauju yra europietis, dažnai tokis 
europietis, kurio tėvai ar protėviai 
bėgo į naująjį pasaulį ieškoti sotesnio 
gyvenimo ir ramybės. Todėl ir dabar 
amerikietis nemėgsta, kad kas nors jo 
ramybę drumstų ir sotų gyvenimą 
ardytų. Jis nėra bailus. Jis turi 
pioneriską dvasią ir prieš nerimo kė
lėjus moka kovoti.

Kai paskutinėmis dienomis Baltieji 
Rūmai paskelbė keletą dekretų, o 
mūsų Prezidentas, kurį mėgsta eilinis 
Amerikos pilietis, gavo didelius įga
liojimus vidaus ir užsienio politikos 
klausimais, amerikonas suprato, kad 
reikalai — ne juokai. Čia daugkur 
tuoj pasirodė įprastas egojizmas: 
krautuves užgulė gatvių minios ir pra
dėjo supirkinėti atsargas. Dažna na
mų šeimininkė, kuri pirmiau važiuo
davo apsipirkti ir grįždavo nedideliu 
ryšulėliu rankose, dabar tempe abie
jose rankose po krepšį, o dažnai už 
pečių kuprinę ... Ji pirko viską: ir 
drabužius, ir elektrinius prietaisus, ir 
didelį kiekį sviesto, ir net keletą ke
palų duonos. Krautuvių savininkai 
atgijo ir be dideles reklamos1 išparda
vė nemaža užsigulėjusių prekių. Kai
nos tuoj žymiai pakilo, pradėjo rei
kalingiausių prekių trūkti. Pakilo 
darbo jėgos pareikalavimas, žodžiu, 
gyvenimas “pagerėjo”.

Bet vyriausybė šitokių reiškinių ne
pakentė. Ji uždraudė atsargų sudari- 
nėjimą ir pagrąsino bausti tuos, kurie 
šiuo būdu ardo gyvenimo tvarką. 
Amerikonas gi klauso sa.vo rinktos 
vyriausybės: jis nenori galvoti už ki
tą ir tiki, kad rinktieji atstovai galvo
ja už savo rinkikus. Padėtis vėl pa
kito. Panikos šešėlis Niujorką aplei
do. Gyvenimas vėl slenka tarsi nor
maliomis vėžėmis, nors Niujorko pi
liečio veide vis dėlto matomas nerimas 
ir kažkoks laukimas.

Kitame laiške parašysiu apie lietu
vių gyvenimą ir jų rūpesčius.

J ūsų
Pov. Svilainis.

1950.VIII.5
Niujorkas

PATIKSLINIMAS
Š.m. “Mūsų Pastogės” 79 Nr. til- 

pusioj korespondencijoj iš Bathursto 
buvo tūlų netikslumų ir negeistinos 
tendencijos. Ta vieta, kur sakoma, 
kad “bendra virtuve anglams panai
kinta, nes kiekvienai šeimai įrengtos 
elektrinės virtuvėlės bute” — neata- 
tinka tikrenybei.

Ateityje bus imamasi žygių opesnių 
korespondencijų tikslumą patikrinti 
iš kcliij šaltinių. Redakcija.

★SKLYPAI
★NAMAI

★ŪKIAI IR VERSLO ĮMONES
Prieinmiausios kainos ★ Lengvos išsimokėjimo sąlygos 

Jums tarpininkauja ir padeda 
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