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Britu Persu Byla
Kaip jau žinome britai Šio mėn. 3d. 

išsikraustė iš Persijos. Opozicijos lea- 
deriai Churchilis ir Edenas smarkiai 
kritikavo tokį valdžios veiksmą ir kal
tino vyriausybę, kad nesugebanti 
tvarkyti Britų Imperijos. Daugelis 
didelių dienraščių taip pat reiškė ne
pasitenkinimo.

Priėmimas persų min. pirm. Dr. 
.Mossadeq ultimatumo ir jo įvykdy
mas, t.y. britų iš Persijos atsiėmimas, 
yra skaitoma politiniu nesusipratimu.

Vyriausybė turėjo palikti britų tar
nautojus Persijoj. Tątla Dr. Mossa- 
deq būtų atsidūręs keblion padėtini 
arba palaukti kol byla išspręs Saugu- 

• mo Taryba, arba panauduoti jėga 
prieš britų tarnautojus. Bet nauduo- 
damas jėga, jis atsidurtų prieš Saugu
mo Tarybą, kaip agresorius ir rizikuo
tų susilaukti Rusijos pagalbos. Dr. 
Mossadeq nėra komunistas ir jis gerai 
žino ką reikštų Rusijos pagalba. 
Beabejo, kad Persijos nepriklausomy
bei yra labiau pavojingesne Rusijos 
“pagalba”, kaip britų-persų naftos 
bendrovė. Taigi tos komplikacijos 
būtų pavogingesmės persams negu 
britams. Bet Morrisono silpnumas 
išgelbėjo Dr. Mossadeq iš keblios pa
dėties. "

Byla atsidūrė Saugumo taryboj, ku
rios kaip matyti neskuba išspręsti. 
Britų padėtis šioje byloje nelengva jie 
švelnina kaltinimus ir galimas daik
tas. kad jie mėgins tartis su persais. 
Persų min. pirm, pavadotojas Hussein 
Fatemi pareiškė, kad britai galėjo su
sitarti be Saugumo Tarybos interven
cijos.

Persija sutinka parduoti britams tą 
pątį kieki naftos kokį jie pirko 
iš Anglu-Irano bendrovės, sutinka 
priimti visus bendrovės tarnautojus su 
tokiu pačiu atlyginimu, koki jie tu
rėjo prieš tai ir paskirti Abodan re- 
finenjos vyr. direktornt svetimšalį.

KORĖJOS FRONTE TEBESITĘSIA 
ALIJANTT OFENZ1VA

KOREA. — Ketvirtadienį Amerikos 
jūrininkų batalijonas buvo perkeltas 
halicoperiais i fronto linijas.

Pirmą kartą karo istorijoje padary
tas toks didelis halicoperiais kariuo- 
menęs perkęlimas, kuris tęsėsi 6.15 
vai. Jeigu pervežti tokia kariuomenę 
sausumos keliu sunkvežimiais būtu 
reikėję 2 dienu laiko. Paprastai vie
name batalijone yra apie 1000 vyrų.

Siaurės ir rytų Korėjos frontuose 
kovos vyksta visu smarkumu, šiau
rės fronte jx> sunkiu kovų raudonieji 
neteko 75 nuošimčiu aktyvumo.

Kaikurie bunkeriai, kuriuos alijan- 
t>i kariuomenė paėmė, buvo 60 pėdų 
gilumo, turėjo tris aukštus. Bunke
riai buvo gerai įtaisyti turėjo valgo
mąsias sales su stalais suolais ir kitais 
patogumais. Bunkeriai padaryti Ma
ginot linijos pavyzdžiu.

47 NORVEGAI PAKERIUI I 
AUSTRALIJĄ

Grupė norvegų atvyksta i Australiją 
“Snowy” upės hidro elektrinės jėgai
nės statyti. Jie sudarė trims metams 
darbo sutarti. Tos grupės vadas pa
reiškė, kad sekančiais metais vasario 
mėn. atvyks 450 norvegu, tiems pa
tiems darbams.

♦Austrijos lietuviu bendruomenės 
pirmininkas p. C. Liutikas ruošiasi 
emigruoti j N. Zalandija. Š.m. rug
pjūčio mėn. 13d. iš Linz išvyko į Salz- 
burgą, kad vykti j N. Zaiandiją.

★Aostrijoiveikia “Vargo mokykla"
Mokykla veda mok. Juozas Budrius. 

Mokslas dėstomas korespondentinių 
b-d--. I

Amerika Skuba ginkluotis
VAŠINGTONAS.—Stalino pagarsi

nimas, kad Rusija turi atominę bom
bų, amerikiečius privertė padidinti 
atominių ginklų gamybą.

Senatorius Brien McMahon atomi
nes energijos komiteto pirmininkas 
paruošė rezoliuciją reikalaujančią 
padidinti gamybos samatą. Jis reika
lauja atominių ginklų gamybai 6.000.- 
000.000 dolerių metams. Praeitais 
metais Amerika išleido 800.000.00(į 
dolerių. Dar šiais metais Amerika 
planoja išleisti 1.000.000.000 dolerių.
Vokiečiai įsteigs Naujas Agliu 

Kasyklas Australijoj
Vokiečių technikai įruoš ir vado

vaus naujoms atviroms anglių kasyk
loms Pike’s Gully, tarp Singeltono ir 
Muswellbrook, N.S.W.

Reikalingos kasykloms mašinos jau 
yra išsiųstos iš Vokietijos.

Naujos firmos, International Con
structor Ltd., direktorius p. Harris 
pareiškė, kad kasyklos per pirmus 6 
mėn. duos anglių 2000 tonų, o vėliau 
15000 tonų kiekvieną dieną.

Darbus vykdys ir jiems vadovaus V. 
Vokietijos firma Hochtief.

Tuo būdu pagerės reikalai su angli
mi, kurios Australija taip labai yra 
reikalinga.

Irakas nori nutraukti sutarti 
su britais

Irako nacionalistai pareikalavo nu
traukti sutartį su Anglija, sekant Per
sijos ir Egypto pavyzdžiu. Esą Anglų- 
Irako sutartis išnaudojanti irakiečius 
ir jų pelnu naudojasi svetimšaliai.

LIETUVIU SENIŪNIJOS V. VOKIETIJOJ
Klaipėdiečiai, vadinamieji repat

riantai, UNRRA laikais išskrininguo- 
tieji, Prūsų lietuviai ir šiaip lietuviai, 
savo laiku nepatekę į stovyklas ir 
UNRRA globą, jau kelinti metai gy
vena privačiai vokiečių ūkyje ir suda
ro lietuvių seniūnijas.

Tokių seniūnijų yra daugiausia kai
muose ir mažuose miesteliuose. Lie
tuviai yra beveik be išimties bedar
biai. Jų tarpe sergančiųjų ir senelių 
nuošimtis labai didelis. Seniūnai, 
aptarnaudami savo keliolikos kilo
metrų aplinkoje išsisklaidžiusią seniū
niją, parodo nepaprasto pasišventimo 
ir atsidavimo bendruomenės labui. 
Nuo tokių žmonių pareina visos se
niūnijos likimas. Beveik niekur neį
manoma sušaukti susirinkimo ir to
kiais pobūviais stiprinti lietuviškumo 
dvasią, tinkamai painformuoti ir pa
guosti mūsų tautiečius. Pavieniai gy
venančias šeimas neįmanoma aprū
pinti spauda, o šalpa, be seniūnų tar
pininkavimo, irgi būtų neįmanoma.

Kokiomis nuotaikomis tokios seniū
nijos gyvena, geriausiai gal pavaizduo
ja šiomis dienomis iš vieno seniūno 
gautas laiškas, kurio ištrauką, nekeis
dami kalbos, čia paduodame.

“Sunku žmogui iš pašalpos gyventi, 
o dar sunkiau jos prašyti. Vargšai 
esame visi. Ne kožnas žmogus kitam 
lygus. Vienas kantresnis, neša savo 
lik’mą su jumoru, kitas vaitoja, nors 
ir sotus ir šiek tiek apsirengti bei pa
sidėti turi. Bet liūdesys dėl paliktos 
tėvynės, prarasto turto, neturėjimas 
uždarbio, nepakankamos pašalpos, 
pasekmėje to nepatenkinantis maistas 
ir i.s to sekantis sergalingumas, nervų 
silpnėjimas ir ligos, žmogų tiek pri
vargina, kad pasidaro visvien, ką atei
tis atgabens.

Tokioje tai padėtyje mūsų drau
gams esant, labai malonus, brangus ir 
džiuginąs dalykas, kada gautomis do
vanomis galima mūsų bendruomenės 
narius paremti. Pasidaro jiems leng

viau likimo našta nešti ir dvasią sle
giančius sunkumus pakelti bei laukti 
geresnės ateities savo tėvynėje, kurion 
geidžia gręžti.

Pageidauja tenai grįžt' ir kiti lietu
viškos kilmės žmones nori grįžti ir 
puslietuviai ir memelenderiai ir vo
kiečiai iš mūsų krašto ir Lietuvos, 
kurių mūsų kaime ir apylinkėje taipo- 
jau yra, bet nepaisant visokeriopų 
įvykių, dar dvasios tamsume gyvena. 
Kada paspaudi ant bambos ir prime
ni, kad galbūt, kada ate‘s laikas, gal 
nė Klaipėdos Krašto, ne Rytprūsių 
nebus, o tik vien Lietuva, je, tada 
jiems užtraukia dvasią: “O kas, ar 
žemaičiai mus valdys, ties patys, kurie 
atsisėdo mūsų ūkiuose ir sodybose, 
o mūsų ten likusius namiškius išvarė. 
To negali būt’’.” Mat, nepaiso paver
gėjo ruso galybės ir Lietuvos kančios. 
Kada primeni, kad leituv'ai parodė 
žmoniškumą, šelpdami iš Rytprūsių 
pas juos atvykusius pabėgėlius, sako, 
taip turi būti: “Alles eine germa- 
nische Rasse.”

Bet mes čia kaime vakarų Vokieti
joje labai retai teužtinkame užjauti
mą. Jeigu nebūtų įstatymų tvarkos, 
atsirastų miškuose partizanų. Viena 
kita sena moterėlė bijo kalbėtis lietu
viškai kada vokiečių arti yra. Sako, 
rodo su pirštais, tai pol jak. O vokiškai 
jai nevisai sekasi, tai visvien poljak. 
Reikia verkti ir juoktis kartu. Kitos 
moterys, karo našlės, dar neužmiršti- 
s os vokiečių propagandos ir Lietuvos 
bei lietuvių šmeižimo, bijo nustoti sa
vo iš vokiečių gaunamų pašalpų, kai 
prisidės mūsų bendruomenei.

Pasistengiau progai atsitinkant iš
girsti ir ištirti mūsų buvusių artimes
nių ir tolimesnių kaimynų nuomonę 
ir ar j’c yra iš perkentėtų įvykių ka 
pasimokinę. Tik “Umsiedleriai”, 
nors ir vokiškos kilmės, didesne dali
mi nesibaido lietuviškai kalbėti, sako: 
“Lietuvoje gera buvo gyventi! Tą 
patį sakau ir aš.”

-Inf-

Trumanas kaltina spauda
VAŠINGTONAS. — Prezidentas 

Trumanas spaudos konferencijoje 
kaltino spaudą, kad 95% kariškų pas
lapčių yra laikraščių ir žurnalų viešai 
paskelbti.

Jis ragino laikraštininkus ir radio 
stotis susilaikyti nuo kariškų žinių 
skelbimo, neatsižiūrint į išteklius in
formacijų. Trumanas pabrėžė, kad 
ypatingai pavojinga yra skelbti žemė
lapiui: oro- linijų, svarbių miesto pas
tatų ir atominės energijos fabrikų vie
tas.

Geri Uždarbiai
DARVINAS.—Arnem čiabuvių re

zervuare vyrai gerai uždirba medžiuo- 
dami ir žvejuodami. Per keliatą pas
kutinių mėnesių jie pardavė už £2000 
krokodilų odų, už £800 laukinių jau
čių odtj ir už £500 perlų kaušelių.

Jiems pagelbsti misijų stotis duo
dama sumkvežimius. Už gautus pini
gus jie perkasi rūbus, muzikos instru
mentus, įrankius ir namams statyti 
medžiagą.

Princese Elizabeth ir Edinburgo 
Dukas Lankosi Canadoj

Canados valdžia ir visuomenė šil
tai sutinka karališką porą kurį lankys 
visus Canados didžiuosius miestus ir 
istorines vietas.

Sekančiais metais princesė Elzabeta 
ir Edinburgo Dukas lankysis Austra
lijoj, vieton negalinčio atvykti kara
liaus ir karalienės.

Lietuviai kitur
©Vokietijoje, Frankfurto mieste, 

vyko socialistų kongresas. Kongrese 
dalyvavo apie 10.000 asmenų. Atstovų 
buvo iš 34 šalių. Kongrese atstovauti 
ir lietuviai socialistai.

• Poetui Juozui 'Mikuckiui šių 
metų rugsėjo mėn. 20 d. sueina 60 
metų amžiaus. Juozas Mikuckis da
bar gyvena Baltimorėje.

• Apytikriais skaičiavimais Kana
doje yra apie 16,000 lietuvių. Jtt 
tarpt 7,000 senųjų ir 9,000 naujųjų 
ateivių.

• Nesenai Vasario 16 gimnazijoje 
įvyko, taip vadinamas, “anglistų” va
karas. Mat, tą dieną Anglijos Moterų 
Katalikių draugijos atstovės įteikė 
geriausiai angliškai besimokantiems 
mokiniams premijas. Gimnazijos mo
kiniai, vadovaujami anglų kalbos 
mokytojų H. Skvirblienės ir Skirpstū- 
naitės, atliko gana įvairią programą 
vien anglų kalba (buvo vaidinama, 
dainuojama, deklamuojama tik anglų 
kalboje). į tą vakarą buvo pakviesta 
ir daugiau mus remiančių anglų orga
nizacijų atstovų, kurie visi buvo tie
siog nustebinti mūsų mokinių geru 
anglų kalbos mokėjimu. Svečiai ap
dovanoti propagandiniais leidiniais 
bei gimnazijos mokinių paruoštom 
vanėlėm — rankdarbiais.

• Birželio 24 Vasario 16 gimnazija 
suruošė lietuvių rašytojų literatūros 
vakarą. Programą išpildė šiuo metu 
vakarų Vokietijoje gyveną autoriai 
Dr. Vydūnas, Vlada Prosčiūnaitė, A. 
Giedrius-Giedraitis. Nesenai mirusio 
rašytojo Krūmino keletą paskutinių 
kūrinių paskaitė p. A. Venclauskas. į 
tą vakarą atsilankė gražus būrys sve
čių iš PLB Vokietijos Krašto Valdybos 
ir iš artimesniųjų stovyklų.

•Šiuo metu vak. Vokietijoje be 
Vasario 16 gimnazijos veikia dar 4 
normalios lietuvių pr. mokyklos (2 iš 
jų išlaikomos bendruomenės) ir 6 var
go mokyklos (lituanist kursai arba 
popiečio mokyklėlės). Viso lig šiol 
PLB Vokietijos Krašto Valdyba per 
metus toms mokykloms išlaikyti išlei
do 5.454,40 DM.

• PLB Vokietijos Krašto Valdybos 
nutarimu atgaivinamas Vokietijos 
lietuvių Kultūros Fondas. Š.m. liepos 
mėn. 16 dieną Hannover’yje įvyko 
pirmasis sukviestųjų kultūros darbuo
tojų pasitarimas visais kultūros darbų 
r Kultūros Fondo veiklą liečiančiais 

klausimais. Nusistatyta sutelkti j 
Kultūros Fondą visas Vokietijoje pasi
likusias pajėgas: rašytojus, dailinin
kus, muzikus, žurnalistus, pedagogus. 
Numatoma organizuoti skrajojančią 
tautinių šokėjų ir dainininkų grupę 
(ansamblį), vaikų teatro grupę, bent 
vieną chorą. Tai būtų vienetai, ku
rie, remiami ir skatinami Kultjros 
Fondo, galėtų palaikyti lietuvišką 
dvasią mūsų išblaškytose bendruome
nėse.

Taip pat į Kultūros Fondo uždavi
nius įeis ir rfipinimąsis mūsų varge 
atsidūrusiais kultūrininkais.

Iškilo mintis paruošti ir išleisti 
gerą, gausiai iliustruotą lietuvio skai
tymų knygą (chrestomatiją), kurioje 
mūsų jaunuomenė rastų geriausius 
lietuvių literatūros (prozos ir poezi
jos) kūrinius ar jų ištraukas, istorinių 
apsakymėlių irt. Šiam svarbiam vei
kalui paruošti lėšų pažadėjo suteikti 
Lietuvybės Išlaikymo Tarnyba.

Visiems Kultūros Fondo darbams 
lėšų tikimasi gauti iš VLIKo ir PLB 
Vokietijos Krašto Valdybos.

• Amerika, D. Britanija, ir Prancū
zija sutiko suteikti Jugoslavijai pagal
bą pinigais žaliavoms, maisto produk
tams ir kitiems, reikalingiems daly
kams pirkti. D. Britanijos dalis sieks 
apie 10 milij. svarų.-
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Lietuviu Bendruomene
Tauta yra prigimtoji žmonių bendruomenė.
Niekas negali būti prievartaujamas savo ryšį sii tautine bendruomenė 
nutraukti.
Pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vieningą Pasaulio Lietuvių Ben* 
druomenę. r

Po. antrojo pasaulinio karo lietu
viai išsisklaidė po visus 5 kontinentus. 
Tačiau būdami vienos tautos vaikai 
sudaro vieną pasaulinę lietuvių ben
druomenę. Taigi Lietuvių bendruo
menę sudaro lietuviai: vieno kraujo, 

>vienos kalbos, vienos tautinės -kultū
ros, vienodų papročių ir būdo žmonės.

Kur jie bebūtų ir kur begyventų 
vistiek jų gyslose teka lietuviškas 
kraujas, kiekvienas atsakomingas yra 
:prieš save ir savo tautą išlikti lietuvių.

Liet, bendr. jungdama visus savo 
kraujo. žmones padeda sunkiose sąly
gose išsilaikyti ir veda kovą už tautos 
laisvę, už teritorijos atgavimą ir už 
savo nepriklausomos valstybės atsta
tomą.

Pasaulio lietuvių bendruomenė yra 
sudaryta iš visų kraštų gyvenančių lie
tuvių. Mūsų Australijos lietuvių ben
druomenė yra jos dalis. Mes jau susi- 
organizavime prieš metus laiko ir tu
rime krašto valdybą, apylikes, seniū
nijas. Kiekvienas lietuvis;kur jis be
būtų priklauso lietuvių bendruome
nei. Ar jis aktyvus, ar pasyvus vis
tiek jis yra mūsų bendruomenės narys, 
mūsų kraujo brolis. Jis privalo mo
kėti solidarumo mokestį, skaityti lie
tuvišką spaudą, tas pareigas jam 
uždeda ne Kas kitas, kaip lietuvių 
tauta, kovojanti dėl savo laisvės ir 
egzistencijos. Visi tie, kurie vengia 
tų pareigų ir prievolių yra pasyvūs 
tautos vaikai ir neatlieka tos šventos 
pareigos savo tautai, iš kurios jie yra 
kilę.

Taip suprasta bendruomenė yra

—Lietuvių Charta.

mūsų viąų priešakyje, ji vykdo ben
druomenės valią tuo pačiu vadovauja 
lietuvių tautai.

Šalia bendruomenės yra dar kitų 
lietuviškų organizacijų ir draugijų: 
pav. Katalikų Draugija, L.A.S., “Švie
sos” sambūris, inžinierių, advokatų 
profesinės draugijos, lietuvių skautai 
ir-kt. *

Yra žmonių, kurie mano, kad 
draugijos ir organizacijos skaldo 
mūsų vienybę, kad užtenka A.L. Ben
druomenės. Toks manymas yra klai
dingas. Mūsų tarpe yra įvairių ideo
logijų ir pažiūrų žmonių, įvairių pro
fesijų ir įvairių reikalų, kurių ben
druomenė nevykdo ir negali vykdyti. 
Todėl suprantama, kad tam tikslui 
vykdyti žmonės organizuojasi į skir
tingas organizacijas. .

Bendruomenė bazuoja • savo veiklą 
ant lietuvybės, tautos išsilaikimo ir 
nepriklausomybės atstatymo pagrin
dų. Todėl ji yra viena apjungianti 
mus visus; kiekvieną atskirai ir visus 
bendrai, su visomis mūsų organizaci
jomis ir draugijomis.

Mes turime jai pripažinti autori
tetą, nes ji vienintelė kuri jungia mus 
visus. Tik taip elgdamiesi ir taip 
supratę mūsų organizacijų bei drau
gijų tikslus vieni kitiems netrugdy- 
sime, vieni į kitus neskersakiosime, o 
dirbsime mums visiems bendrą darbą, 
kuris yra numatytas bendruomenės 
uždaviniuose. Tad vyrs į vyrą sto
kime į darbą, organizuokime lietuvių 
tautų, sunkiems ateities žygiams bū
kime pasiruošę.

Kun. P. Butkus.

ROŽANČIAUS KARALIENĖ
Palengvink vergija, 
Pagelbėk žmonijai, 
Išgelbėk nuo priešo baisaus. 

(Maironis).

Pasaulis jau niekad nebuvo prara
stu rojum, bet gal niekad nebuvo tiek 
skausmo ir vargo kaip mūsų laikais. 
Daug nepašauktų vadų ir išvaduo
tojų žadėjo išvesti pasaulį ir tautas į 
geresnį rytojų, į džiaugsmą ir laisvę, 
o nuvedė ias pagirdyti į kraujo šalti
nius, o sukūrė skurdo kvartalus arba 
suteikė joms kalėjimų laisvę. Nera
mus šių dienų pasaulis gyvena tarsi 
prie ugniakalnio, kurio jau girdisi 
požeminis dundėjimas, kaip ženklas 
greito ir baisaus jo išsiveržimo. XX 
amžiaus krikščionybė ir jos žmogus 
yra išstatytas didelioms audroms.

Bet šioje tamsioje gyvenimo audro
je tarsi iš naujo sušvinta Rytmečio 
Aušros Mergelė, vainikuota žvaigždė
mis ir saulė apsiausta, kaip ja matė 
Fatimos regėjime. Taip ryškiais ir 
gausiais pasirodymais Dievo Motina- 
Marija ateina gelbėti šio XX amžiaus, 
apstulbusio savo technikos pažangoje, 
kuri atpalaidavus gamtos jėgas neturi 
valios joms suvaldyti ir veda pasaulį į 
sunaikinimą.

Bene pats ryškiausias Marijos žodis 
šiam XX amžiui yra jos apsireiškimas 
Fatimoje.

Dar pirmojo pasaulinio karo metu 
1917 met. Portugalijoj, nežinomam 
Fatimos mieselyje, 13d. gegužės, Ma
rija pasirodė trims vaikučiams ir per 
keletą kartų vis tą pačią dieną pasiro
dydama iki 13 spalio liepė paskelbti 
šiuos prašymus bei. įspėjimus:

1 : kalbėti rožančių. 2 melstis ir 
aukostis už nusidėjėlių atsivertimą. 
3 pasiaukoti Nekalčiausiajai Marijos 
Širdžiai ir 4 pirmuosius mėnesių 
šeštadienius pašvęsti Marijos garbei. 
Jei tie reikalavimai bus išpildyti Ru
sija atsivers, bus taika ir ramybė, ki
taip vėl kils karai ir daug tautų bus 
sunaikinta.

Šitas Marijos balsas Fatimoj Bažny- 
- čios ištirtas, patvirtintas ir visam pa
sauliui skelbiamas, kaip Dievo Moti
nos malonės ir gailestingumo balsas 
ateinančios gelbėti žmoniją.

Tiesa, kai mes savo realiosios poli
tikos žvilgsniu permetant šių dienų , 
pasaulį nesulaikomai riedantį j žūt
būtinių kautynių areną, mums tiesiog i 
nesuprantama kokia reikšme gali tu- s 
rėti šiam moderniškam XX amžiui I

Marijos balsas šaukiantis: “Melskitės, 
labai daug meskitės ir darykite aukas 
už nusidkjelius”. Ką gali reikšti ta, 
atrodo, taip paprasto rožančiaus karo
lėlių malda ir 15 jo paslapčių apmas-

■ tymas mūsų amžiui, mūsų politikai 
ar tautų likimui, kuriam spręsti rikio-

■ jamos armijos ir telkiami milžiniški 
’ ginklų ir medžiagų ištekliai ?
Į ' Tarsi įžvelgdama mūsų dienų didįjį
• rūpestį — pasaulinį komunizmo pavo-
• jų Marija kalba ai ' • '**
1 timą — jei jos balsas bi _

ir jos prašymai išpildyti.
Yra kažkoks santykis tarp maldos ir 

gyvenimo. Šalę ginklo ir medžiagos
■ yra moralinė jėga, kuri kartais galin

gesnė už ginklą, kurį, gal būti, geriau 
gali už ginklą išspręsti painias šio 
amžiaus problemas. Karas, kad ir ve
damas gražiausiais laisvės Šukiais ne- 
visad išvengia politinių klaidų ir vie
toje žadėtos laisvės atneša naują ver
giją tautoms ir milijonams žmonių. 
Šio amžiaus karai turi idėjinį charak
terį ir tame kare priešas yra netik 
karys fronte, bet kiekvienas kitaip 
mąstantis žmogus — idėjos priešas, to
dėl tie karai vedami su neišsakomu 
žiaurumu.

Jau Popiežius Pijus XI matydamas 
tą' antikrikščioniškąjį tvaną, kuris 
graso paskandinti Vakarų Krikščioni
šką kultūrą pasakė: "Mes stovime 
prieš priešą, kurio negalima nugalėti 
vien medžiaginiais ginklais, nes jis 
turi demonišką charakterį. Tai pik
tos dvasios kova, kuria turi laimėti 
geroji dvasia, tai šėtono triumfas, ku
ris gali būti suniekintas tik Kristaus 
triumfu kuriam turi vadovauti Dievo 
Motina Marija, kuri pirmoji perga
lėjo piktąją dvasią."

Į šitą kovos frontą prieš piktųjų 
jėgų siautimą ir išeina Marija su nau
ju Šukiu: malda, auka ir atgaila, su 
moderniausiais moralines pergales gin
klais. Tai kova, kuri veda į tikrąją 
taiką — į taiką su Dievu, i vidujinę 
žmogaus ramybę o per ją į taiką su 
kiekvienu žmogum kaip vienos šeimos 
broliu, j taiką su tautom ir pasauliu.

Stebėdamas šio gyvenimo painiavas 
ir šių laikų dvasios krizę, didysis min- 
tytuojas-konvertitas Giovani Papini ; 
taip sako: “Jei paskutiniais šimtme
čiais būtų daug krikščionių t.y. žmo
nių pamėgusių neturtą, milinčių arti- : 
mus ir tolimus, konkurentus ir prie- ] 
šus, sugebančių dvasios džiauksmui i 

(Perkelta į 4 p si.)

• / ------- i t iinuiu “*•
įpic Rusijos atsivcr-1 Pamėgink atverti duris, 
ilsas bus išklausytas jokių rankenų, viskas ka

ŠNIPU GADYOŪ
VOLKOVO AKADEMIJA - SLAPČIAUSIA MOKYKLA, KURIOJE 

PARENGIAMI SOVIETŲ ŠNIPAI PASAULIUI
prabyla garsiakalbis. Niekas nežino, 

[ kas ten kalba, nepažįsta net balso. 
. Prasideda pamoka. Nematomas mo- 
t kytojas skaito paskaitą apie šriftus, 
. chemiją, politinę ekonomiją, ginklus, 

dėsto svetimas kalbas.
Kartais garsiakalbyje pasigirsta ki- 

. tas balsas. Niekas nežino, iš kur kai- 
; ba, ar iš tų pačių namų, o gal iš 
• Maskvos. Tas balsas kurį nors klau- 
, šia: "Drauge, kaip padarysi nematomą 
. rašalą”, .arba “kaip parašysi nemato- 
. mai ant stiklo?"

Tada paklaustasis atsikelia, prieina 
; prie mikrofono ir kalba. Niekada jis 

nesužino, ar tiksliai atsakė. Tik po 
kelių dienų naktį pabeldžia į jo du
ris keli vyriukai, įduoda į rankas bi
lietą ir visam laikui išsiunčia į toli
miausią provinciją. Tada išsiųstajam 
aišku kad jis buvo netinkamas toli
mesniam mokslui.

Tai yra aukščiausia Sovietų šnipų 
mokykla — pavadinta “Volkovo uni
versitetu."

Žmonės be praeities
1943 m., kada karas buvo išblaškęs 

taip vadinamas “žinių mokyklas", 
Leningrade buvo įkurta “aukštoji in
formacijos mokykla.” Per dvejus 
metus ji parengia šnipus užsienio tar
nybai.

Šios mokyklos šefas yra — draugas 
Volkovas, 50 metų, aštraus žvilgsnio, 
atletiško sudėjimo. Jo vardu ir pava
dinta akademija. Bet kas jis iš tik
rųjų yra, niekas nežino. Vieni mano, 
kad tai austrų komunistas Hoersch- 
beck, kuris 1934 metais pabėgo į So
vietų Sąjungą. Kiti prileidžia, kad jis 
slovėnas partizanas, buvęs kadaise 
Tito ginklo draugas.

Tikra galvojimo ir valios sovietinė 
mašina. Jis laisvai vartoja daugelį 
kalbų: rusų, vokiečių, anglų, ispanų, 
serbų, prancūzų. Niekas jo nematė 
draugaujant su moterim. Ir vyrų 
draugų jis neturi. Savo akademijoje 
jis užima tik vieną kambariuką, kur 
teturi tik karišką lovą, kėdę ir stalą. 
Jis niekada nevažiuoja tarybiniais 
reikalais į Maskvą. Jo viršininkai, — 
Berija ir Stalinas, — jam asmeniškai 
telefonu perduoda žinias.

Šis “nežinomasis” griežčiausioje 
drausmėje laiko visą akademiją. Nė 
vienas mokytojas nei studentas neturi 
teisės vadintis tikruoju vardu. Moks
lo metu niekas neturi teisės su kuo* 
nors susipažinti, laiškais susirišti. 
Taip pat draudžiama kalbėtis ir su 
akademijos kolegomis.

Darbo planas
Darbas prasideda kas dieną nuo 8 

iki 12 v. ir nuo 2 iki 6. Tačiau 
naktį dažnai telefonu yra sušaukiami 
į akademiją sunkiems uždaviniams.

Mokyklos plane pirmą vietą užima 
svetimų kalnų mokymas. Didelio 
dėmesio kreipiama į akcentą. Šis 
mokymas ypatingas tuo, kad nemoko
ma abstrakčios kalbos, pagrindan de
dama tarmė. Pav., mokydami pran
cūziškai, moko provansų, bretonų ar 
šiauriečių tarmės su visomis ištarimo 
smulkmenomis. Šalia kalbos studi
juojami visi papročiai: kaip ameriko
nas kramto gumą, kaip rymo anglas, 
kaip vokietis žaidžia rutuliais.

Šalia kalbų eina topografija ir 
žemėlapiai. Kiekvienas mokinys po 
šešių mėnesių turi mokėti piešti viso
kius žemėlapius. Prie to prisideda ir 
fotografavimas.

Vėliau dėstomi ginklai. Čia paro
domi naujausi amerikiečių automatai, 
supažindinama su lėktuvais, visu ka
riuomenių santvarka, uniformomis.

Šitoje akademijoje yra ir linksmes
nių dalykų. Dažnai rodomi filmai: 
"Meilė — žinių tiekėjo priešas”. Šiais 
dažnai istoriniais filmais norima pa
sakyti, kad Sovietų šnipai visada lai
kytųsi nuo moterų atokiai.

Penktadalis viso mokslo skiriamas 
atomo fizikai, politinei istorijai, geo
grafijai, ūkio mokslui, mokoma vai
ruoti automobilį, lėktuvą, šokinėti su 
parašiutu.

Mokykloje nieko negalima užsira
šyti, viskas mokomasi mintinai. ,Tai 
pareikalauja didelės inteligencijos, 
ypač atmint’cs.

Šie išdresiruoti vyrai vėliau palei
džiami į pasauli, ir iie visus kraštus 
apjuosia špionažo tinklu. "Darb”

Šnipų amžius
Vieni mūsų amžių nori pavadinti 

technikos amžiumi, kiti — valstybin
gumo ar panašiai. Iš tikrųjų mūsų 
laikus reiktų pavadinti šnipų amžiu
mi.

Niekada pasaulyje neknibždėjo tiek 
daug šnipų, kaip dabar. Vieni brau
nasi prie atominių paslapčių ir, jas 
nutvėrę, sprunka, kur doleriais juos 
nukloja, kiti gretinasi prievaldžių, 
šmižinėja aplink prezidentus, genero
lus, rodo saldų veidą* ir aštriu liežu
viu sumaišo jų galveles.

Visi jie reikalingi. Be jų negali 
apseiti jokia valstybė, jokia kariuo
menė, didesnė firma ar bankai. Ir 
nežinia, kas šiandien daugiau triūsia 
pasaulyje — ar diplomatai, ar šnipai. 
Pirmieji tyli ir rausiasi po visus už
kampius, kad būtų lengviau uždegti 
pasaulį.

Šnipų dabar yra tiek daug, kad val
stybės jiems išleidžia milžiniškus pini
gus — visam pasauly — 200 milijardų 
dolerių per metu. Kitais metais ža
dama dar daugiau išmesti pinigų šni
pinėjimui.

Šnipų amžius susikūrė ir savo moky
klas. Garsi yra Anglijos šnipu moky
kla, bet visus nustebina sovietiškoji.

Sovietai, siekdami užvaldyti pasau
lį, dirba suplukę. Nesigaili nei pini
gų nei žmonių. Norėdami prieiti prie 
svetimi] paslapčių, padrumst] “kapi
talistų” vandenis, sukelti nerimą, 
siunčia šnipus, kuriuos planingai or
ganizuoja ir atsidėję išmokslina.

Nematomas mokytojas
Leningrade, kur gyvena trys su puse 

milijono žmonių, netoli Nevskio pros
pekto yra siaura gatvelė. Ten tarp 
senų namų staiga iškyla šviesus dvyli
kos aukštų namas. Nerasi ten jokios 
iškabos, nematysi net sargybos ir pra
dėsi tikėti, kad tai ne valdžios būs
tinė. Bet tik perženk slenkstį!

Tuoj prieš tave atsiras keturi civi
liai ir paklaus ne tik dokumentų, bet 
ir slaptažodžių. Tuo pačiu metu 
automatiškai atsivers kitos durys ir 
tave įleis į koridorių, jei būsi pro tuos 
sargus pralindęs.

Viduje šis namas primena viešbutį, 
bet niekur nematysi gyvos dvasios. 
Visur tuščia, begalės mažų durelių, 
viršum kurių dega raudona šviesa. 
" J ' * ’ ’ . Ten nėra
jokių rankenų, viskas kaip paslaptin
goje pilyje. Reikia žinoti, kur pa- 
spauti, ką pasukti, kaip nustatyti slap
tus durų skaičius, kad galėtumei pa
tekti kambarin.

Kambariukas yra siauras, be jokio 
lango. Jis primena kalėjimo vienutę. 
Ten rasi kelias kėdes, du nedidelius 
darbo stalus, viršum durų kabo gar
siakalbis, o ties stalais nuleistas mikro
fonas.

Į kambarį susirenka vyrai. Tada 
EMIGRACIJOS PLANAS 5,000,000 

ŽMONIŲ
GENEVA. — IRO pareigūnas pas

kelbė, kad Europos Gyventojų pertek
lių galima išemigroti į užjūrius: į 
Australiją, N. Žala ūdiją, Lotynų Ame
riką, Canada ir Jungtines Amerikos 
Valstybės.

Kiekvieno žmogaus pervežimas kai- 
notų 100 svarų sterlingi], f metus 
galima pervežti 536,000 žmonių.
OLANDŲ UNIVERSITETO DIP

LOMO NEPRIPAŽINO
Dantų gydytoja olandė Diehl krei

pėsi į N.S.W. Sveikatos Miniteriją 
(Dental Board) prašydama pripažinti 
Utrecht universiteto diplomą, kad ga
lėtų laikyti baigemuosius egzaminus 
Sydnėjaus universitete ir leistų jai 
N.S.W. verstis dantų gydytojos prak
tika.

Dental Board jos prašymą atmetė 
motyvodami tuo, kad Utrecht univer
siteto diplomas nėra pakankama ga
rantija, kad jos laikytoja yra pakan
kamai prityrusi verstis praktika Syd- 
nėjuje.

Diehl tą nutarimą apskudė teismui 
ir motyvavo, kad Abraham Reiriber- 
gui Utrecht universiteto diplomas bu
vo pripažintas.

Teismas Diehl skundą taip pat 
atmetė ir motyvavo, kad Reinbergui 
pripažinimas diplomo buvo padary
tas per klaidą, o jai tos klaidos Dental 
Board nenorėjo pakartoti.
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What We Must Know About Australia
PART 1

AUSTRALIA — A Place To

Live In
■HOW MANY PEOPLE COULD LIVE IN 
AUSTRALIA?

Scientists have made different esti
mates, but the figure generally accept
ed is 20,000,000. Much of the central 
area of the continent is too deficient 
•in natural water to support a large 
population, and it lies mostly between 
the summer and winter rainfall areas. 

.Irrigation and water conservation 
• projects Ih New South Wales, Vic
toria, South Australia, Queensland 
and Western Australia have done 
much and will do more to bring pros
perity and close settlement to what 
would otherwise be ordinary sheep 
country very sparsely populated. 
But the possibilities in this direction 
are limited. There are in the Com
monwealth about 600,000 square miles 
of "temperate” country, which is 
about one-third of the temperate area 
of the United States of America. 
After allowing for mountainous and 
inaccessible land, it is considered that 
this area could support some 20,000,- 
000 people in comfort.
CAN EUROPEANS LIVE IN TROPICAL 
AUSTRALIA?

Thousands have done so for many 
years, especially on the east coast of 
Queensland. .Settlers in the inland 

(tropical areas have reared large and 
•healthy families over several genera
tions.
HOW DOES THE AUSTRALIAN CLIMATE COM
PARE WITH CLIMATES OF OTHER COUNTRIES?

il-n a country the size of Australia it 
is possible to experience every kind of 
climate. The west coast of Tasmania 
has been compared with the west 
coast of Ireland, with its rais and 
mists. Much of the southern pan of 
Australia has been compared witr the 
Mediterranean basin with its warm 
summer and long hours of sunshine. 
But in the /Australian Alps snow

Adolf Hitler’s Last Days
By FREDERIC SONDERN, JR.

For three hours Hitler raged on. | 
So devastating was the force of his I 
unleashed personality that even the | 
unemotional Generals Kietel and Jodi 
were “dashed to the wall", as one of 
them put it later. Finally, Hitler 
staggered back to his chair. “The 
Third Reich has failed,” he gasped 
hoarsely. “Nothing remains except 
for me to die. I shall remain here 
and wait for the end. Then I shall 
shoot myself. There's nothing left to 
fight with. Get Goring to negotiate 
with the Allies.”

The Fuhrer’s words were reported 
to Goring, who by a Law of Succes
sion promulgated by the Fuhrer in 
1941 had been established as Hitler’s 
successor. The fat, pleasure-loving 
marshal was positive he would be able 
to talk the Allies into reasonable sur
render terms and, at the worst, be 
banished himself into a comfortable 
exile. He radioed:

Mein Fu/irer-rln view of your deci
sion, do you agree that I take over the 

:.total leadership of the Reich? If no 
reply from you is received by 10 to
night, I shall take it for granted.

Goring ordered his bodyguard in
creased to a thousand men and to his 
staff he announced that he would Hy 
to see General Eisenhower on the fol
lowing day. But just as he was com
posing a message to the American 
Supreme Commander, a wire arrived:

Goring — What you did calls for the death 
sentence. 1 shall not insist on proceedings if 
you voluntarily resign from your offices. 
(Otherwise I shall take appropriate steps.

Adolf Hitler.

Goring was staring increduously at 
this when the jackboots of an SS 
squad rang on the flagstones outside. 
The Herr Reichsmarschall was under

sports can be enjoyed for several win
ter months.

Because of its geographical posi
tion, island form and the absence of 
striking physical features, Australia 
has, on the whole, latitude for lati
tude, a more temperate climate than 
most other countries. In the interior 
and during exceptionally dry sum
mers the temperature occasionally 
reaches, or exceeds in places, 120 deg. 
F. in the shade, and during the dry 
winters the major portion of the 
country south of the tropics is sub
ject to ground frosts.

The hottest area is in the northern 
part of Western Australia; the cold
est , in the south-eastern part of the 
continent — the region of the Aus
tralian Alps. Here, the temperature 
seldom reaches 100 deg. F., even in 
the hottest summer, while in winter 
readings as low as zero F. are occa
sionally recorded. The "elements” 
in Australia are ordinarily peaceful 
and, while destructive cyclones have 
occurred in various places, principally 
coastal areas, such visitations are rare. 
Australia is not within an earthquake 
zone.

Inland, there is a large area of 
desert country, much of it resembling 
the Sahara. The arid area, includ
ing the sandy regions, stretches from 
the far west of New South Wales and 
south-west Queensland to northern 
Western Australia, and embraces most 
of that belt of country north of the 
southern half of South Australia and 
Western Australia. Lakes and rivers 
marked on the map in this belt are 
no more than dry water-courses, ex
cept for a few days following the rare 
rains. This belt is surrounded by a 
semi-fertile belt with low rainfall, not 
suitable for close settlement. The 
wheat plains and sheep country' of the 
south-east river basin have been com
pared with the Caspian steppes of 
Russia, the tropical north of Austra
lia with the monsoon area of central 
India, and the heavy rainfall area of 

I arrest. Hitler had no intention of 
i having a successor.

Within an hour of his dramatic 
farewell in the Fuhrerbunker, Hitler 
had begun to plan for the greatest 
funeral pyre in history. Calm and 
precise, he ordered General Wenck’s 
XII Army engaging the Americans to 
move back to the capital. Meanwhile, 
every man and boy in Berlin should 
be sent to the barricades to stem the 
Russian advance: shirkers would be 
hanged on the spot.

Hearing the order, one veteran 
Party stalwart, Gauleiter Wegener, in 
charge of all civil affairs for northern 
Germanyt managed to get Hitler on 
the telephone. If the Fuhrer, he 
pleaded, would only authorise surren
der in the west to the Americans and 
British, the Russians could be held 
back until an armistice was arranged 
and much devastation could be 
avoided. "Devastation, Wegener,” 
replied Hitler, “is just what I want, 
rhe better to illuminate my finish.” 
The next day, April 25, the Russians 
had competely encircled Berlin.

To describe Berlin as we found it 
early in May 1945 is difficult. Not 
far from the Reich’s Chancellery, I 
happened across a pile of rubble be
hind which there were what looked 
like bundles of rags. The bundles 
had been a machine-gun crew. The 
oldest, still sitting slumped over his 
weapon, could not have been more 
than 15. At the Wannsee bridges 600 
boys who had tried to stop the Rus
sian armor with hand grenades were 
piled up in heaps. Swinging from 
lamp-posts in other -parts of the city 
were boys of the Hitler Youth and 
old men of the Civilian Guard who 
had been caught by SS men leaving 
their posts. (To be continued.)

the north Queensland coast with the 
Madras coast of India.
WHAT ARE THE TEMPERATURES IN THE 
PRINCIPAL CENTRES?
Centre Mean 

Summer
Mean 

Winter
Highest 
on rec.

Lowest 
on rec.

Sydney .. .. 71.0 54.3 113.6 35.7
Melbourne . 66.6 50.0 114.1 27.0
Brisbane .. 76.6 59.8 109.8 36.1
Adelaide .. 72.9 53.1 ’ 117.7 32.0
Perth .. 73.1 56.1 112.2 84.2
Hobart .. .. 6L3 46.9 105.2 27.0
Canberra .. 68.3 43.9 107.4 18.1
Darwin . .. 84.1 78.4 104.9 55.8

WHAT IS THE MILEAGE OF AUSTRALIAN 
RAILWAYS?

Railways total about 28,000 miles, 
and carry a yearly average of 500,000,- 
000 passengers. All, except about 700 
miles, are owned and operated either 
by the Commonwealth or the Statęs. 
They include 7,350 miles of standard 

4ft. 8jin. gauge: 6,130 miles of 5ft. 
3in.: and 14,200 miles of 3ft. 6in. 
Standardisation of the gauges at 4ft. 
8Ąins. has been decided on in respect 
of Commonwealth, New South Wales, 
Victorian and South Australian lines, 
most of the mileage to be converted 
being in Victoria, which now has the 
5ft. 3in. gauge, and in South Austra
lia. The north-south transcontinen
tal line is also to be completed at the 
standard gauge. It is hoped to in
clude Queensland and Western Aus
tralia in the scheme later. While, 

Tolimoms pasaulio radio stotims klausyti

PHILIPS

JM<< BANDSP-READ

The Royalty 
amongst Radio

Special
štai yra patogus 5 lempų priimtuvas, stalo modelis 
su ypatinga jėga. Jis pagauna net tolimiausias 
trumpų bangų stotis. Priimtuvai (net ir 6 lempų 
modeliai) negali susilyginti su juo dėl tolimų sto- | 
čių.priėmimo. Su elektriniu BANDSPREAD 
įjungimu Philips “Jubilee BANDSPREAD Special” 
padaro trumpų bangų stočių suradimų, visai pap
rastu, taip, kaip ir vietines stotis. Jis turi daug 
gerų ypatybių, įskaitant geras lempas, pilno didžio 
4 vietų tono kontroliavimų, puikų kabinetų . . . 
bet geriau pamatyti ir išgirsti pačiam — Philip’s 
"Jubilee Bandspread Special”. Yra vienintelis 5 
lempų, dviejų bangų, stalo modelis Australijoje 
su elektriniu Bandspread tonu ir pilnu trumpų 
bangų apjungimu.

. .............. .

□ Maloniai praleisite laikų atsilankydami lietuvių svetainėj
g (Jericho rest.) 7 Rowe St., Sydney (pačiam miesto centre, prie
5 Martin Place, priešais G.P.O. paštų.) Veikia šeštadieniais ir sekma-
| dieniais nuo 8 vai. p.p. iki vėlyvos nakties. Groja Gintaro Padago
3 vadovaujama kapela. Vakarienė ir gėrimai patarnaujami vietoj. 

Tel.: BL4192.
> lunuiiiiiHiiituiiiiiiiiiiiaiuiiiiiiiii □iniimiiiiniiimimioiimiuiiouiiinimnimniiiiiinri  rautinrr iiiiiimoiim nnrmruiiniinmiiiMnnnic^

overall, the railways arė run at a loss, 
this is counter-balanced by the fact 
that fares and freight charges are kept 
as low as possible, while many sparse
ly settled. areas arc served by lines 
which are: unprofitable from a com
mercial, but not from a national, 
point of view. Australian railways 
were, built tn the first instance at huge 
capital cost — £A355,000,000 has still 
to be written off — to open up a 
continent, and in this they have suc
ceeded notably.
WHAT ARE AUSTRALIA'S PRINCIPAL 
TRANSPORT SERVICES?

In addition to comprehensive and 
modern air and rail services, as well 
as, normally, good coastal shipping 
services, most important centres are 
connected by comfortable motor road 
services. Cities arc served by modern 
State rail and State or municipal elec
tric tramway systems, supplemented 
by municipal and private motor-bus 
lines and, notably in Sydney, ferry 
services. This is also the case in the 
larger country towns. City transport 
is usually inexpensive.
WHAT ARE THE DISTANCES BETWEEN
CAPITALS?

Air Miles Rail Mile* 
Brisbane-Sydney .. 454 (24 hours) 613
Sydney-Canberra 148 (I hour) 190
Sydney-Mel bourne • 440 (2} hours) 590
Canberra-Melbourne 292 (2 hours) 518
Melbourne-Adelaide 404 (2 hours) 483
Melbourne-Hobart . 383 (2 hours) —
Adelaide-Perth .. .. 1419 (6| hours) 1617

The distance by air from .Adelaide 
to Darwin is 1700 mil^s '|'f3 hUtrrs), 
and from Brisbane to Port Moresby 
1423 miles (11 hours).

(To be continued.)
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UOSI! PASTOGE
IŠ MUSU BUITIES K3

Lietuviška Giesme Sydney 
Katedroj

Pirmą kartą galingai praskambės, 
jei mes visi organizuotai ir skaitlingai 
susirinksime j 700 m. krikščionybės 
Lietuvoj minėjimo iškilmingas pamal
das, kurios įvyks St. Mary’s katedroj 
(netoli St. James gelež. stoties prieš 
Hyde park) š.m. lapkričio mėn. 4d. 
(sekmadienį) 12 vai. dalyvaujant Syd
ney Kardinolui T. Norman Gilroy.

Mfflsų organizuotumas su tikrai reli-
Mūsų organizuotumas su tikrai reli

giniu nusiteikimu liudys mums ir sve- 
to krašto jau prieš 700 metij apsi
sprendusio už vakarų krikščionišką 
kultūrą ir ilgus amžius stovėjusio 
Bažnyčios- avangarde prieš įvairias 
klaidatikysčių bangas ir šiandien sto
vinčio nelygioj, bet garbingoj kovoj 
prieš baisiąją pasaulio gręsmę — ko
munizmą.

Tuojau po pamaldų bus iškilmin
gas minėjimas — akademija ten pat 
netoli esančioj Muzikos Conservato- 
rijos salėj (Maquary st., botanikos 
sode). Minėjimui telkiamos visos 
geraiusios mūsų kultūrinės — meninės 
pajėgos ir laukiama garbingu svečių.

Sydney Lietuvių 
Bažnytinis Komitetas.

GERB. “MŪSŲ PASTOGĖS” 
SKAITYTOJŲ DĖMESIUI,

Kadangi “M. Pastogė” keliasi į nuo
savą spaustuvę tai sekančia savaitė 
M.P. nepasirodis. Sekantis numeris 
išeis spalio 31d.

Redakcija.

ROŽANČIAUS KARALIENĖ
(Tąsa iš 2 pus.)

duoti pirmenybę prieš materijos malo
numą — šiandien mes nebūtume taip 
pavergti, supainioti, susmulkinti, at
bukinti ir nusivylę. Ir tokiais mes 
liksime iki nesuprasime, kad tikroji 
dorybe yra nusižiaminime, kad tikra
sis laimėjimas yra savęs nugalėjime, 
kad tikroji išmintis paprastume, kad 
tikroji pergalė yra meilėje.”

Į tą pergalę dvasios prieš materiją, 
į pergalę savęs, kurio siekia genijai 
ir šventieji veda Marija šių dienų 
žmogų, jo nusivylusią, neramią sielą, 
kuri ilgėsi tiesos ir laimės, kuri ilgėsi 
Kristaus. Ir nėra saugesnio ir trum
pesnio kelio į Kristų kaip per Mariją.

•Šv. Tėvas Pijus XII vykdydamas 
Marijos pareikšta norą Fatimoj, šven
čiant 25m. Jubilėjų nuo apsireiškimo, 
1942 m. visą pasaulį ir Rusiją paau
kojo Nekalčiausiąjai Marijos Širdžiai, 
kreipdamasis šiais žodžiais: “šventoji 
Rožančiaus Karalienė, Krikščionių 
Pagalba, žmonijos Prieglauda, Vistj 
Dievo Kovų Laimėtoja, mes puolame 
su maldomis ant kelių prie tavo sosto, 
būdami tikri, kad ne dėl savo tariamų 
nuopelnų, bet vien dėl Tavo motiniš
kos širdies gerumo išprašysime pasi
gailėjimą, gausime malonių ir reikia
mos pagalbos bei apsaugos šio meto 
nelaimėse.”

Marija nori, kad tokį pasiaukojimą 
padarytų kiekviena tauta, kiekviena 
vyskupija, parapija, šeima ir kiekvie
nas asmuo atskirai.

'Lokį paaukojimą Lietuvos ir visų 
jos tautiečių vardu padarė visi trem
tyje esą vyskupai ir visuomenės atsto
vai Romoje š.m. gegužės 13d. Šv. Ka- 
-zimero lietuvių kolegijos koplyčioje 
ir apie tai paskelbė specialiu vyskupų 
laišku j visus tikinčiuosius.
■ Šventaisiais — Jubilėjaus metais 
Marijos, vardas ir garbė sušvito vėl 
nauju triumfu, kai buvo paskelbta 
dogma,' tai kas jau Bažnyčioj buvo 
tikima, kad Marija užbaigus žemiš
kąjį gyvenimą siela ir kunti yra paim
ta į dangų.

VIRĖ. 500.000 EMIGRANTŲ 
AUSTRALIJOJ

CANBERRA. - Nuo 1947 iki š.m. 
birželio m. 30d. į Australiją atvyko 
567.010 emigrantų.

Per š. metų pirmą pusmetį į Aus
traliją atvyko 72.432 emigrantai. Dau
giau, kaip pusė iš jų 36.513 yra britų 
kilmės, išskaitant 27.240 iš Anglijos; 
2.850 iš Maltos, 1.607 iš N. Zalandi- 
jos ir 1.100 iš Cypro.

Svetimšalių per tuos šešis mėn. at
vyko — olandų 9.365, italų 9.325 ir 
vokiečių 1.619.

Iš Australijos išemigravo 10.512 į 
užjūrius nuolatiniam apsigyvenimui.

Tuo būdu Australijai liko 61.920, 
kurie skirstomi taip: vyrai — 10.827 
amatininkai, 3.782 ūkio darbininkai, 
žvejai ir medžiotojai, 3.782 darbinin
kai, 3.729 tcchninkai ir 2.634 komei 
šautai ir raštininkai.

Moterys —1.661 komersantės ir raš
tininkės, 1.203 technikės, 1.225 moky
tojos ir 1.105 tarnaitės.

★Atsargos Karių . Leagos Queen. 
Stato prezidentas p. Huish, kuris ka- 
tik grįžo iš Europos, reikalauja nedel
siant įsileisti į Australiją didesnį skai
čių vokiečių. Jis pareiškė, kad be 
pagrindo yra kaltinami visi vokiečiai 
esą naciai. Girdi Canada priima vo
kiečius, kurie nepavojingi saugumui 
ir atatinka jų sveikata.

Tarp kitko p. Huish pareiškė, kad 
jis matęs Romoje italus prie Austra
lijos Emigr. Komisijos laukiančius pa
tikrinimo, kurie jam rodėsi netokie 
švarus, tvarkingi ir inteligentiški, 
kaip olandai ir vokiečiai.

Šią naują garbes aureolę Marijai 
paskelbė didieji Romos Bazilikos var
pai, kuriems su džiauksmu atsilepė vi
sas pasaulis su viltim ir tikėjimu, kad 
išmušė pasauliui Marijos valanda, kad 
kaip pirmais amžiais Konstantinui Di
džiajam pasirodęs kryžius reiškė krik
ščionybės pergalė, taip šiais laikais 
Marija — Gailestingumo Motina atei
na gelbėti šio XX amžiaus sukruvin
toj istorijoj nežinomų naikinančių 
karų baisumu ir drebančio prieš savą
jį sukurta technikos stabą, ateina 
nešdama jam naują vardą — Marijos 
amžius.

To amžiaus išsiilgę laukiame ypač 
mes Marijos žemes vaikai — tos žemes 
kur taip jautriai, širdingai skamba 
rožančiaus, svekamarijos, litanijos ir 
giesmės ilgesingai liūdnos, kaip visas 
tas priespaudų gyvenimas. Tarsi iš 
patčių lietuvių sielos gelmių plaukia 
toks gyvas pamaldumas į Mariją, su
augęs su garsiomis jos šventovėmis: 
Marija Aušros Vartų, Marija Šiluvos, 
Z. Kalvarijos, Pažaislio. Marija am
žiais rymanti mūsų pakelių, palaukių 
koplytėlėse su septyniais kalavijais 
perverta širdim, su mirusiu Sūnum 
ant rankų. Ji gynė amžiai? mūsų 
kraštą nuo kalvinizmo, provoslavijos 
ir kitų pavojingų bangu ir priespau
dų, ji mūsų laisvės prošvaistė ir mūsų 
ateities viltis dabar.

Mes nepaliausime melde rožančiaus 
Karalienę, mes .nepaliausime tikeje 
Lietuvos Globėja,, kuria taip tvirtai ir 
širdingai tiki ir mūsų miškų broliai 
partizanai:

Dievas neapleidžia smilgos palaužtos, 
Ir benamio paukščio ištikto audros, 
Neapleis ir mūsų tėviškes mielos, 
Čia Marijos žeme ir vaikai mes jos.

PAIEŠKOJIMAS
Albinas Jonauskis, paieškai! Juozu 

Mažionio iš Kūliu V. Siusti laišką, 
Albinui Jonauskyi, 180 Tudor St., 
Sth. Oakleigh, Vic.

LIETUVIAI SKAUTAI JAMBOREE
Bestovyklaujaųčius lietuvius skau

tus iš Vokietijos pasaulinėj skautų 
stovykloj (Jamboree) Bad-Ischl, Aus
trijoj, lankę mūsų tautiečiai iš Ricd'o, 
Linz’o, Salzburg’o ir kt.

Pas kiekvieną iš lankančių susidaro 
malonus įspūdis, kada jis pamato su 
kokia meile rūpestingumu ir pasi
šventimu atliekamos, uždėtosios parei
gos.

Vienoj iš savo palapinių yra suruo
šę-kuklią, bet gražią parodėlę, kurioj 
išstatyta lietuviškos juostos, įvairūs 
audiniai, lietuviškų pašto ženkli} rin
kinys ir daug gražios reprezentacinės 
spaudos, {patingai kiekvieną suindo- 
mauja ant odos gražiai padarytas Lie
tuvos žemėlapis ir ant jo sužymėtoji 
statistika, kuri charakterizuoja mūsų 
tautos kančias ir vargus. Taip pat 
platinami vokiečių ir anglų kalbomis 
lapeliai, kuriuose kiekvienas svetim
tautis ras tą, ką mes norime ir tu
rime pasakyti.

Šioj stovykloj iš Austrijos lietuvių 
skautų dalyvavo A. Leščinskas, A. 
Marčiukaitis ir J. Liutikas.

©Chicagos Balfo vadovybėje veikia 
5 seni amerikiečiai lietuviai ir 8 nau
jakuriai.

©D. Britanijoj išmėgintas naujos 
Britų konstrukcijos karinis šautuvas. 
Jis yra pusiau automatinis, kiek ma
žesnio kalibro, kaip dabar vartojamas, 
per minutę iššauna 80 kulkų ir 600 
jardų tolumoje pramuša šalmus.

©Atominės energijos įrengimai 
prie Chalk upės, Kanadoje, iki šiol 
dirbę taikos reikalams, dabar pradėjo 
dirbti ir kariniams reikalams.

©Amerika, nuo pereitų metų lap
kričio mėn. iki šiol Jugoslavijai pa
teikė maisto produktų už 69 milij. 
dolerių.

— Sov. zonoj šiemet mokykliniam 
jaunimui vietoj normalių atostogų 
įvestas privalomas stovyklavimas. 
Vokiečių kom. partija ruošiasi pereiti 
į pogrindį: naikina dokumentus, už
darinėja bankuose ein. sąskaitas etc. 
Ulbrcihtas su Piecku kursto V. Vokie
tijos darbininkus tiesiog į pilietinį 
karą.

DĖMESIO TAUTIEČIAI RETA PROGA
Aplankykite firma-krautuvę

J. T. TOOHEY & SON
372 SOUTH TERRACE, BANKSTOWN

Čia Jūs rasite didžiausią pasirinkimą geriausios kokybės medžiagų: 
drabužiams, patalinei, baldams, namų dekoracijai ir pan. Kainos 
pigesnės negu kitose Sydnejaus krautuvėse. Jums prekių pasirin
kime maloniai patarnaus Jūsų tautietė Lena Makauskas — UY1430. 

Prekes ir patarnavimas Jūsų neapvils.

..... ............................................. .

DĖMESIO, PONIOS IR PONAI !
Jei jūs norite gauti skanirj valgių, kreipkitės į europietiškų 

skanėstų parduotuvę:
STAN SLAVIK

203 Hay St., kuri yra netoli Sydnčjaus centrinės stoties ir kerta 
Pitt St.

Šioje parduotuvėje galima gauti: juodos ir pikliavotos ruginės 
duonos, rūgščių kopūstų ir agurkų, visokių rūšių silkių, .rūkyto 
kumpio, šonines (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.
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MELBOURNE) LIETUVIU CHORO "AIDAS"
KONCERTAS

Š.m. spalio mėn. 13 d. (šeštadienį), Melbourne Lietuvių 
Choras "Aidas” duodą pirmąjį savo pilną choro dainų koncertą į 
kurį nuoširdžiai kviečia atsilankyti visus Melbourno ir apylinkių 
tautiečius. Koncertas įvyks Cathedral Hall salėje, Brunswick St., 
Fitzroy. Pradžia 8 vai. vakaro.

Programoje:
1. Mišraus choro dainos,
2. Vyrrj choro dainos,
3. Solo ir duetai p.p. Vinco Zdanavičiaus ir Petro Morkūno.
4. Tautiniai šokiai.

Chorui vadovauja dirigentas Albertas ČELNA.
Tautinius šokius išpildo Melb. Lietuvių Tautinių Šokių Grupe 

vadovaujant p. Juozi Pctrašiunui.
Po koncerto bendri šokiai. Veiks bufetas.

Choro Administratorius.

D e Gaulle prieš 
Atlanto paktą

Kalbėdamas Britų - Amerikiečių 
Spaudos Draugijoje, gen. de. Gaulle, 
lyderis didžiausios Prancūzijos parla
mento frakcijos, pasisakė prieš dabar
tinė Atlanto Pakto sąjungą, reikalau
damas jos revizijos. Jo manymu, 
Prancūzija negali palaikyti šio pakto 
raidės ir dvasios, kol sąjunginės val
stybės, vadovaujant Amerikai, nesu
darys tokios karinės pajėgos, kuri 
būtų pajėgi ne tik gintis, bet ir pulti 
galimą agresorių.

Anglijos vyriausybė tikisi, kad šios 
kraštutinės sankcijos persus greičiau 
atves į protą ir privers juos padaryti 
sprendimą naftos naudojimo atžvil
giu.

Persijos ministerių kabinetas, 
aptaręs šį anglų pareiškimu paskelbė, 
kad jis laužo Anglų — Persų susitari
mą.

Skelbimas
Maloniai kviečiame visus atsilan

kyti į rengiamą š.m. spalio mėn. 28d. 
Paddington Town Hali didžioje salėje

VAKARĄ
Salėje yra apie 500 sėdimų vietų prie 
staliukų.

Gros gera šokių kapela ir bus įdomi 
programa.

Pradžia 6 vai. vakaro.
A.L.B. Sydnčjaus Apylinkės Valdyba.

iiinmiiiiiiiuriiuiiiHiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiii.'iiiMiiiiiiiiiiiiniiiiit

Skelbimas
Pirmoji Australijoje lietuvio rūbų 

siuvykla ir krautuvė Sydney, veikia 30 
metų.

J O N AS W E D R I E N
Moterų ir vyrų rūbų siuvėjas. Di

delis australiškų ir angliškų medžiagų 
pasirinkimas. Darbas atliekamas 
greitai ir sąžiningai. Prieinamos kai
nos, lietuviams nuolaida. Kostimą 
įsigijęs nebusi apviltas.

104 Hunter St., City, Sydney
5 ankstas ph. B 2062

MuiHiuiiiiiiniiiiiniiiiiaillillliiiiiniiiiiiiiiinuiiiinNiiiiūiiiiiiiiJiiiniiiin

Redakt. ALEKSANDRAS MAURAGIS
55 Victor Ave., Picnic Point, N.S.W.

Printed by Publicity Press (1938) Pty. Ltd., 71-75 Regent Street, Sydney, for the Publisher, 
Anthony Bauze, 26 Andreas Street. Petersham, Sydney.

4


	1951-10-18-MUSU-PASTOGE_0001
	1951-10-18-MUSU-PASTOGE_0002
	1951-10-18-MUSU-PASTOGE_0003
	1951-10-18-MUSU-PASTOGE_0004

