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No. 182. KETVIRTIEJI METAL,

Sydnėjus, 1952 m. rugsėjo id tl.

Šių metų rugpjūčio 24 d. “The 
Sunday Sun,” leidžiamas Sydnė- 
juje, atspausdino scnsaciniu būdu 
tokio pavadinimo straipsnį, kurį 
dėl savo įdomumo pateikiame čia 
ištisai:-—

“Lenkų politinės partijos na
riai organizuoja “Neapkęsk 
Australijos” slaptus susirinki
mus Sydnėjuje ir Melbourne. 
Šioje neapykantos akcijoje taip 
pat dalyvauja abiejų miestų 
lenkų laikraščiai.

Apie tai pareiškė Jerszy Biel
ski Sydnėjuje, AWU naujųjų 
australų organizatorius ir ko
respondentas. Bielsky pareiškė, 
kad Sydnėjaus laikraštis “Po
lish News” savo straipsnyje, 
pavadintame Heil Australia, 
pranešė, kad jis galėtų pateikti 
smulkių žinių apie australus, 
kurie nužudo, išniekino, apiplėšė 
daužė ir šantažavo lenkus.

Šią savaitę AWU generalinis 
sekretorius T. Dougherty pra
nešė, kad opozicijos vadas 
EVattas yra painformuotas apie 
šią akciją. Jis buvo paprašytas 
pateikti šį reikalą vyriausybei. 
Ponas Bielski pareiškė, kad 
Australija šiems žmonėms ne
reiškia nieko. “Jiems buvo 
suteikta politinė priegloba Aus
tralijoje, tačiau jie bando 
spraustis prie nuosavos markės 
politikos. Jų veiksmai gręsia 
australų demokratiniam gyve
nimui ir idėjoms.”

Ponas Bielski pareiškė, kad 
paprastai susirinkimai Sydnė
juje vyksta viename Red fer no 
priemiesčio name. Kartais tokie 
susirinkimai yra šaukiami ir 
kituose priemiesčiuose. Susirin
kimų organizatoriai yra lenkų 
Tautinės Demokratų Partijos 
nariai, šios partijos vyriausia 
būstinė yra Londone, tremtyje. 
Susirinkimuose lenkų ateiviams 
esti, sakomos kalbos su pasako
jimais, nukreiptais prieš Aus
traliją — pareiškė Bielski.

Partijos nariai pasakoja atei
viams, kad jie yra Australijoj 
tik ligtol, kol iš Lenkijos bus 
išstumta komunistų partija. 
Jie skatina ateivius grįsti su 
triumfu į Lenkiją, “kai pasi
baigs naujasis karas.” Atei
viams sakoma, kad jie niekuniet 
neturi laikyti save naujaisiais 
australais, bet visumet lenkais, 
Vyriausybė, profesinės unijos 
bei valdinės darbo aprūpinimo 
įstaigos visa tai esti kriti
kuojama pareiškė Bielski. 
Vadai sako ateiviams: “Tūk
stančiai jūsų yra netekę darbo 
šiame . krašte, apie kurį jūs 
niekuniet neprivalote galvoti, 
kad tai yra jūsų pučių kraštas, 
toji Nacių Austrartja.” “Vadai 
taip pat lankosi ateivių šokių 
vakaruose bei pobūviuose” — 
pareiškė Bielski. “Jie maišosi 
miniose, skleisdami žodinę bei 
rašytinę propagandą.”

NEW YORKAS. — The New 
York Times pranešė, kad JAV 
mokslininkai, kurio dirba Atominės 
Energijos Komisijos laboratorijoje 
ties Biookhevcne, išrado naują 
milžiniškos reikšmės išradimą 
atomo energijos srityje. Šio 
laikraščio redaktorius mokslo 
reikalams William Laurence pra
nešė, kad naujasis išradimas įga
lina pa statyti aukštos energijos 
atominį akseleratorių, kuris galės 
gaminti ligšiol negirdėtą elektro
ninę. jėgą. Šis akseleratorius galės 
pagaminti energiją, kuri sieks 
100,000 milijonų elektronų voltų. 
Ligšioliniu galingiausias akselera
torius galėjo gaminti tik 2,300 
milijonų elektronų voltų. Šis 
išradimas mokslininkų tarpe 
sukėlė sensaciją, kuri prilygsta 
193!) m. sensaciją, kai anuomet 
buvo išrastas atomo suskaldymo 
būdas, įgalinęs vėliau pagaminti 
pačią atominę bombą.

NEW YORKAS. — Jungtinių 
Amerikos Valstybių mokslininkas 
prof. William Watsonas, ryšium 
su nuostabiu naujuoju išradimu, 
pareiškė,kad galutinės pasaulio 
taikos įgyvendinimo atveju, fan
tastinio pajėgumo atomo energijos 
įrengimai galėtų aprūpinti rei
kiamu energija visus Jungtinių 
Amerikos Valstybių fabrikus. Kai 
bedamas šio Išradimo proga per 
radiją, profesorius Watsonas pri
dūrė, kad naujosios atomo ener
gijos pajėgumo panaudojimas 
galėtų žymiai pakelti žmonijos 
gyveniiho lygį. Per 5-10 melų šia 
energija būtų galima aprūpinti 
visą pramonę ir žemės ūkį. Be to, 
kaip profesorius pareiškė, šios 
naujos atomo energijos pagalba, 
būtų galima pasiekti ir mėnulį, 
panaudojant šią energiją specialios 
erdvių aviacijos pažangai.

NATO LAIVAI BALTIJOJ
LONDONAS. — Vakarų valsty

bių karo laivynų vienetai, vykdy
dami didžiulius NATO manevrus, 
kurie pavadinti “Mainbrace Opera
cija,” įplaukė į vakarinę Baltijos 
jūros dalį, nepaisydami neoficialiai 
pareikšto Sovietų Rusijos protesto. 
Apie tai pranešė šios operacijos 
viršininkas admirolas Sir Patrick 
Brind savo vyriausioje būstinėje 
Oslo mieste, šių manevrų operaci
ja apima 160 karo laivų ir 85,000 
karių, priklausančių Siaurės At
lanto Pakto valstybėms ir tai yra 
dalis manevrų, kurie bus išplėsti 
nuo šiaurės Arktikos sričių ligi 
Viduržemio jūros. Operacijos už
davinys — apginti Norvegiją ir 
Kielio kanalą nuo teoretinio 
priešo, kuris šioj operacijoj yra 
atžymėtas oranžine spalva. Sovietų 
Rusija, laikanti Baltijos jūroj 
didesnę dalį savo povandeninių

laivų, apibūdino šią operaciją kaip 
“karo meto 
NATO siekia 
“agresijos 
Rusija ėmėsi
Danijos ir Norvegijos dalyvavimo 
šiuose manevruose, lygiai, kaip ir 
dėl paties fakto, kad Vakarų val
stybių karo laivynai panaudoja 
savo operacijoms Baltijos jūrą.

Tuo pačiu metu ties Senelager, 
Vokietijoje, 60,000 Britų, Kana
dos, Belgijos ir Olandijos karių 
pradėjo Britų zonos Vokietijoje 
karo manevrus, kurie yra laikomi 
didžiausiais nuo paskutiniojo karo 
pabaigos, šie manevrai pavadinti 
“Holdfast Pratimai.” Tuo pat 
metu, maždaug už 100 mylių nuo 
Senelagerio, Raudonoji Armija 
savo kontroliuojamoje teritorijoje 
pradėjo metinius rudens manevrus.

veiksmų,” kuriuo 
pademonstruoti savo 
kokybę.” Sovietų 
specialių išvadų dėl
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VAŠINGTONAS VERTINA EGIPTO ĮVYKIUS

— Kaip praneša 
savaitę Kaire su- 
Egiplo ministerių 

Ministerio pirmininko 
bei laivyno ministerio 

pareigas perėmė patsai generolas 
Naguib. Naujasis nnnislcrių kabi
netas 
mus, 
Visos 
dama 
pektą

išleido dekreto keliu įslaty- 
kuriais perorganizuojamos 
politinės partijos ir prade- 
žcniės reforma, kurios pro- 
paruošė sukilimą įvykdžiusi

kariuomenė. Naujuoju įstatymu 
visos Egipto partijos yra įpareigo
jamos pateikti vyriausybei savo 
tikslus, narių sąrašus ir finansų 
padėtj. Asmenys, pakaltinti pik
tam valdžios panaudojimu, bausti 
už kriminalinius nusikaltimus, 
pakaltinti už ėmimą pinigų iš 
svetimų valstybių, negalės būti 
ateityje politinės partijos nąriais. 
Pagal žemės reformas įstatymą, 
ūkiai teleidžiami tik iki 200 akrų, 
o perteklius nusavinamas; be to 
šiuo įstatymu nustatomos žemės 
ūkiio-tlarbininkų teisės ir atlygini
mai. įstatymas įgalina susiforma
vimą naujos smulkių ūkininkų 
klasės, kuri bus laikoma geriausia 
atspara prieš plintantį komunizmą.

Reuterio korespondentas Kaire 
praneša, kad generolas Naguib jau 
yra laimėjęs prielankumą ir loja
lumą mažažemių ir neturtingųjų 
egiptiečių sluogsniuose. Tačiau 
inteligentų klasė ir prekybininkų 
sluogsniai., su entuziazmu rėmę 
kariuomenės įvykdytą sukilimą, 
šiuo metu kiek atslūgsta bijodami, 
kad krašte neįsigalėtų per didelė 
karinė ‘diktatūra1. Paskelbtoji 
žemės reforma iš pačių šaknų pert- j 
varkys nuo i v * _ \
Egipte ekonominę struktūrą. 
Žemės ūkio darbininkai dabar galės 
steigti savas profesines unijas.

dar

“Al 
gali 
dėl

LONDONAS. —, Egipto ininis- 
teris pirmininkas generolas Naguib 
pranešė savo y kariuomenės dali
niams Aleksandrijoje, kad Egipto 
kariuomenei šiuo metu yra siun
čiami dideli kiekiai ginklų. Gene
rolas -pridūrė, kad nuo šiol Egipto 
kariuomenė galės figūruoti kaip 
viena iš geriausi*/ pasaulio kariuo
menių.. Vėliau generolas pareiškė 
kad ‘‘Tai, kas ligi Šiol atlikta yra 
tik pirmieji darbai mūsų judėjimu. 
{Teikiant tolimesniu darbų, reikia 
bendradarbiavimo ir kantrybės. 
Duokite mums galimybę dirbti 
šešis mėnesius,”

įtakingas arabų laikraštis 
Ahram” rašo, kad netrukus 
įvykti nauji pasikalbėjimai
Anglijos-Egipto santykių suregu
liavimo. Laikraštis teigia, kad tam 
tikri įtakingi užsienio sluogsniai 
spaudžia Angliją pasiekti patenki
namą išsprendimą savo santykių su 
Egiptu, šių santykių sutvarkymas 
yra reikalingas Vidurinių Rytų 
saugumui Ir pasaulio taikai. Britų 
užs:enių reikalų ministerijos šalti
niai vėl praneša, kad generolo 
Naguib vyriausybė netrukus pradės 
pasitarimus su Sudano vadais. 
Tuose pasitarimuose bus bandoma 
išspręsti Sudano ateitis, į kurią 
Egiptas reiškia savo pretenzijų.

VAŠINGTONAS. — JAV Val
stybės Departamentas pranešė, 
kad JAV vyriausybė yra palankia? 
nusiteikusi 
vyriausybės 
dama,

Ėgipto 
nepaisy- 

kad generolas Naguib 
perėmė į savo rankas visą valdžios 

amžių įsigalėjusią £all£L

naujosios 
atžvilgiu,

Japonai konkuruoja 
Britus

LONDONAS. — Japonijos tek
stilės prekės šiuo metu yra už
plūdusios Europos rinkas. Pigūs 
japonų tekstilės gaminiai surado 
ypačiai, dideles paklausas Britų 
Imperijos rinkose. Per pirmuosius 
šių metų Šešis mėnesius japonai 
Britų Imperijoje pardavė 840 mili
jonų jardų medvilnės, tuo tarpu 
kai visas jų medvilnės eksportas 
siekė 463 milijonus jardų.,

DEPRESIJA 
EUROPOJE

NEW YORKAS. — Pagal Jung
tinių Tautų įstaigos pranešimą, 
Europos 
pręsijos 
elizijos, 
'kraštų* 
Šveicarijos kraštų gyventojai žy
miai mažiau beperka valgio, 
goryiųu, rūkymo, kelionės bei pra
mogų reikmenų. Taip pat paste
bėtas sumažėjimas ir drabužių bei 
namų reikmenų paklausose. UNo vyriausybėms, 
Ekonominė Komisija Eumpos1 
reikalams savo prancšhne teigia, 
kad per pirmąjį 1932 metų ket
virtį ryškiai pastebima mažmenų 
prekybos stagnacija. Depresijos 
žymės pastebimos ir kitose ekono
minio gyveninio srityse.

SIEKIA KARINIO BENDRA
DARBIAVIMO SU TITO 

BELGRADAS. — Jungtinės 
Amerikos Valstybės per savo ad
mirolą Cassady kreipėsi į Tito, 
prašydamos didesnio bendradar-

valstybėse pastebėti de- 
žcnklai. Anglijos, T’ran- 
Vokictijos, Skandinavijos 
Belgijos, Oląndijos bei

Milijonai vis dar anapus
ŽENEVA. — Prieš porą metų 

Jungtinių Tautų sesijos sudaryta 
komisija karo belaisvių reikalams 
šiomis dienomis pranešė, kad ji 
negali atlikti savo uždavinių, jei 
prie šio darbo gera valia nepri
sidės Sovietų Rusija, šios komisi
jos uždavinys yra “išspręsti karo 
belaisvių klausimą tikro žmoniš
kumo dvasioje ir tokiomis sąlygo
mis, kurios būtų priimtinos visoms 
vyriausybėms, kurios būtų šio 
klausimo paliestos.” šią komisiją 
Sovietų Rusija nuo pat jos darbo 
pradžios boikotavo. Komisijos pir
mininkas Salvadoro teisėjas Gus
tavo Guerrero pareiškė, kad be 
Sovietų Rusijos bendradarbiavimo 
ši komisija negalės atlikti pagrin-

dinio savo uždavinio.
Vokietija pateikė šiai komisijai 

1,320,966 dingusių kareivių ir 
750,000 civilių sąrašus. Vokiečiai 
teigia, kad tiek jų žmonių yra 
“dingg” Sovietų Rusijoje, pagrįs
dami šį savo teigimą atitinkamais 
dokumentais. Italijos pateiktas' 
sąrašas siekia 63,000 kareivių. Ja
ponija pasisgenda 
žmonių, šiuo metu 
nistinės Kinijos ir 
mosc plotuose.

340,000 savo 
esančių Komu- 
Sovietų valdo-

PRIEGLAUDA
KORĖJOS KARO 
BELAISVIAMS

VAŠINGTONAS. — Meksikos 
ambasadorius Ra.fac.llde la Colimi 
pagulė planą, pagal kurį U No. 
organizacijai priklausončios val
stybės turėtų suteikti politinę 
priicglnudą tiems šiaurės Korėjos 
karo belaisviams, kurio nenori ir 
bijo grąžinimo savo kilmės kraštam 
Įvairios Jungtinių Tautų valstybės 
turėtų , priglausti šiuos karo be 
laisvins kaip politinius pabėgėlius. 
Tuo būdu galėtų būti išspręstas ir 
nūdic užkliuvęs dėl šių belaisvių 
grąžinimo Korėjos taikos klausk 
nias.

biavimo Europos pietryčių giny- 
boje. JAV paprašė Tito leisti JAV 
karo lėktuvams skraidyti viršum 
Jugoslavijos ir naudoti kai kurias 
oro bazes.

Schachtas Persijoje
TEHERANAS. — J Persiją 

atvyko Hjalmar Schachtas, genia
liai tvarkęs finansų reikalus 
nacionalsocialistinėje Vokietijoje, 
Teigiama, kad jis buvęs pakviestas 
dabartinio Persijos ministerio pir
mininko dr. Mussadiq ir užanga- 
’uotas padėti tvarkyti Persijos 
finansus.

KIEKVIENAS AUSTRALIJOS LIETUVIS YRA MUSU PASTOGES 
DALININKAS.

MUSU PASTOGE ANT STALO — GERIAUSIAS LIETUVIŠKUMO 
ŽENKLAS.

TIK NELIETUVIAI NESKAITO MUSU PASTOGES!

Anglija pirmauja
STUTTGARTAS. — Pagarsėjęs 

vokiečių aviacijos konstruktorius 
prof. Ernst Heinkel spaudos kon
ferencijoje Stuttgarte pranešė, kad 
lėktuvų konstrukcijos srityje An
glija šiandien keliais metais pir
myn yra pralenkusi bet kurį pasau
lio kraštą. Spraūsmlnių lėktuvų 
konstrukcijoje, pasak profesoriaus, 
Anglija, karo metu nors ir sek
dama šioje srityje vokiečius, šiuo 
metu yra pasiekusi nuostabių 
laimėimų. — Grįžęs iš Anglijos 
amerikiečių lakūnas kapitonas 
Rickenbacker pareiškė New Yorke, 
kad Anglija sprausminių lėktuvų 
gamyboje yra pralenkusi JAV 8-4 

metais.

NESUSIVALDO SU 
PEKINGO TAIKOS 

AGENTAIS
CANBERRA. •— Ministcris pir

mininkas Mendes pranešė, kad 
Federalinė Australijos vyriausybė 
imsis visų galįmų priemonių, kad 
tie australai, kurie yra pasiruošę . 
vykti į taip vadinamą Pekjngo 
Taikos Konferenciją, toj konferen
cijoj negalėtų dalyvauti. Ministeris 
pirmininką# pareiškė, kad jis žinąs 
apie planus kaikurių “laikos” 
delegacijos narių patekti i šią* 
konferenciją specialiai paaisam- 
dytu lėktuvu. Anksčiau mimateria 
pirmininkas buvo pranešęs, kad 
Federalinė vyriausybė yra nuspt 
ręndusi australų delegatams ne- : 
duoti leidimo vykti į Pckingą, o 
taip pat atšaukti jau anksčiau jų 
turimas vizas. Kai kurie dele
gatai pareiškė, kati jie vyks į 
Pokingą su savo turimais Britų 
užsienio pasais.1 Du delegatai — 
unitarų kun. V. James ir K. Goti 
— su tokiais pasais jau išvyko tlio 
pačiu oro susisiekimo linijos lėk
tuvu, kuriuo keli Australijos kariai 
išvyko į Korėją kovai prieš koiniF 
nizmą. Kiti australai Pckingo 
delegatai, ieško įvairių būdų, kaip 
patekti į Pekingą, kur jų laukia 
Kremliaus mokslų, instruktoriai. < 

■ i n.p ■     i jįjį.......... ..

Pasirodykime dviejose- • 
svarbiose parodose .

ALB KRAŠTO VALDYBOS ’ 
PRANEŠIMAS PARODŲ 

, REIKALŲ . •
Šiomis dienomis susitarta su 

estais ir latviais dalyvauti 1953 iii. 
Velykų Parodoje (Royal Easter 
Show) Sydnėjuje, jei atsiras suin
teresuotų žmonių, norinčių išstaty-' 
ti parodoj savo eksponatus. Turima 
galvoje dalyvavimą savo okspo-: 
natais rankdarbių skyriuje. Royal 
Easter Show vadovybė pranešė, 
knd kitais metais rankdarbių sky
rius. (Arts and Handcrafts) būr 
žymiai praplėstas, kad suteiktų 
galimybę ir ateiviams pasirodyti 
su savais eksponatais. Siame 
skyriuje išstatomi tokie rankdar
biai: siuvinėjimai, mezgimai, . 
nėrimai, įvairūs odos išdirbiniai, 
žaislai, lėlės, medžio drožiniai, 
dirbtinės gėlės, lempų gaubtuvai, 
pirštinės ir kt.

Laimėjusiems už savo ekspona
tus pirmą, antrą ar trečią vietą 
greta diplomų duodamos ir pini
ginės premijos, Sydnėjaus Vely
kinės Parodos ipetu išstatyti .
eksponatui parodoje neparduodam!. ; 
Tačiau, parodoje dalyvaujantieji 
gali priimti užsakymus ir juos , 
vėliau išpildyti. ;.T,'

Apie dalyvavimą parodoje parų- 
c|o< vadovybei reikia x pranešti 
(.įsiregistruoti) vėliausiai iki. 
gruodžio 1 d., todėl norintieji . 
parodoje dalyvauti prašomi prą-. 
nešti, kiek ir kokius eksponatus 
norėtų parodoje išstatyti. Parodoje, 
galima dalyvauti, išstatant bent 
du ar tris eksponatus.

Kita panašios rūšies dirbinių 
paroda š. m. gruodžio mėnesį ruo-; 
šiama Dąvid Jones Prekybos Na
muose Sydnėjuje. Pagrindinis skir- 
tumas tai, kad čia parodos metu '? 
eksponatai bus parduodami. Davįd. v , 
Jones Prekybos Namai už ekąpo- .
natų išstatymą parodoje nemo
kamai ir tarpininkavimą nuo par
davimo sumos atskaitys savo nau
dai 10% komiso.

Visais parodų reikalais prašoma 
rašyti šiuo adresu: Mr. J., Vaičai
tis, 82 . Flinders Št, Darlinghurst, *

ilT*.
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PAVEIKSLAI MELUOJA
Pasakojimas Arkadijaus Svobodino, kuriam neseniai 

pavyko pasprukti Vakaruosna
(Tęsinys iš nr. 180 )

Aš stebėjau gimnastikos salės 
viduryje stovintį Staliną, aukštai 
iškelta kairiąja ranka, kurios 
pirštus jis tai atskleisdavo, tai 
suglausdavo.

Staigaus siaubo apimtas su
pratau, kad nuo šio momento 
priklausau tai mažai Rusijos vi
sagalio valdovo fizinį trūkumą 
žinančių žmonių saujelei. Tai 
viena labiausiai Sovietų Sąjungoj 
saugojamų paslapčių: kairioji Sta
lino ranka yra trumpesnė, žymiai 
mažesnė už dešiniąją ir panaši 
savo judesiais į beždžionės ranką.

Stovėjau sustingęs, kol vadas 
užbaigė savuosius pratimus. Už
baigęs, jis staiga apsisuko ir 
dideliais žingsniais išėjo pro 
siauras, kampines duris. Paskui jį, 
lyg šešėliai, nuskubėjo sargybiniai.

Susijaudinęs pasilenkiau pa
siimti savo rankšluoščio. ir išsi
tiesęs atsidūriau, kaip paprastai, 
Dagino glėbyje.

— “Matėte ^kairiąją Stalino 
ranką?” — ’’Taip”, atsakiau. — 
“Einam, paaiškinsiu”, — kalbėjo 
Daginas vesdamas mane. — ’’Sta
lino kairioji ranka yra kiek liguista 
jau nuo pat jaunų jo dienų”. 
Daugelis tokį fizinį trūkumą 
turinčių žmonių filosofiniai apsi
pranta su savo likimu, bet ne mūsų 
šefas. Jis yra tiesiog žiaurus 
stengdamasis pasiekti tiek fizinio, 
tiek dvasinio tobulumo. Jūsų 
pareiga jam padėti. Niekam 
nepasakokit apie tai. Mirties 
bausmė gręsia Jums, jeigu iš Jūsų 
kas nors sužinos šią jo ydą”.
Slinko dienos ir aš sužinojau dar 

vieną Stalino paslaptį. Kartą 
Daginas pasisiūlė pavedžioti mano 
po Cholodnoriečenską. Vaikščio
jant atkreipiau dėmesį, kad trys 
vilos buvo pavadintos moterų var
dais, kurios Stalino gyvenime 
turėjo didelės reikšmės: Svetlana 
— Stalino dukters garbei; Roza — 
pagal Stalino antrąją žmoną, polit- 
biuro nario Kaganovičiaus seserį 
Rozą Kaganovič; trečioji — Na- 
dežda, pagal Stalino trečiąją 
žmoną Nadeždą Alelujevną, kuri 
1032 m. Kremliuje staiga ir pas
laptingai mirė. Pastarojoje viloje 
Stalinas vienui vienas gyveno. 
Kažin kodėl jisai niekados neminė
davo savo jau 1917 m. mirusios 
pirmosios žmonos Kateriuos.

Visi šie trys vasarnamiai atrodo, 
lyg mažos, puošnios, linksmomis 
spalvomis šviečiančios pilaitės. 
Stalino asmeniška rezidencija stovi 
dvaro viduryje, ant neaukštos kal
vos, dideliais langais, erdvia stik
line veranda, pro kurią atsiskleid-

žia didinga Juodųjų jūrų ir sniegu 
dengtų Kaukazo kalnų panorama.

Mums bevaikščiojant pamačiau, 
kad, kaip ir visada, esame sekami: 
krūmuose, bunkeriuose — visur 
tykojo sargybiniai. Kada pamaty
davo Daginą, visi jie lyg atslūg
davo, bet vis vien budriai mus sek
davo.

Staiga, turbūt, slaptu signalu 
įspėti jie nuskubėjo vieškelio link. 
Ten pasirodė limuzinas. Iš jo 
išlipo vyriausias Stalino asme
ninės sargybos viršininkas Malcha- 
novas, paskui jį prof. A. A. Bogo- 
molecas, Mokslo Akademijos 
narys. 1945 m. aš su juo dirbau 
Soči kurorte. Impulso vedinas aš 
norėjau pasveikinti profesorių, bet 
Daginas mane sulaikė: ’’žinokite, 
kad šitoje vietoje turime vieną 
pagrindinę taisyklę: niekad netu
rime atpažinti bent kokį Stalino 
lankytoją įr kalbėti su juo be 
atskiro leidimo”. Klusniai link
terėjau galva. Kartu aš supratau, 
kad čia yra dar vienas iš diktato
riaus triukų — niekas iš artimųjų 
nežino, kada jis veiks ir ką jis 
veiks.

Daginas pažvelgė į laikrodį. 
’’Šiuo metu aš jus supažindinsiu 
su Stalino asmeniška vila”, tarė 
jis ir mes sparčiai nužyg:avome 
"Nadcždos” link. Tai buvo Cho- 
lodnorečinsko uoliausiai saugo
jamas namas. Praėję sargybinius, 
įėjome į Stalino sanctum sancto
rum.

Nepaprastas nusivylimas apėmė 
mane, kada pamačiau, kad šios 
patalpos skirtos žmogui, kuris 
savo šūkiu ’’šalin su kapitalistine 
prabanga”, praliejo ištisus kraujo 
okeanus, pats gyveno taip išstaigin- 
gai.

Kiekvienas kambarys buvo pra
bangiai įrengtas. Stalino miega
masis buvo švelniai rusvais tonais 
dekoruotas. Brangios draperijos 
dengė langus ir duris. Kėdės 
buvo perkrautos pagalvėmis ir 
pledais. Prie vienos sienos stovėjo 
lova. Arčiau ją apžiūrėjus, pama
čiau, kad tai tipiška ligoninės lova, 
turinti specialias rankenas nuleidi
mui ir pakėlimui. Arti lovos buvo 
mygtukų eilė, kuriuos Daginas 
man parodė aiškindamas: ’’šituo 
mygtuku reguliuojamas oras, va, 
šituo jūs galite nuleisti ir pakelti 
užuolaidas, o štai šituo — mūsų 
vadas šaukia savo tarnus. Visa j 
veikia lengvai, tyliai ir greitai”.

Stalino vonios patalpa taip pat 
išlaikyta rusvuose tonuose. Pati 
vonia padaryta iš rusvo marmuro 
ir papuošta blizgančiu nikeliu. 
Arti jos vėl mygtukų eilė.

Sekanti patalpa buvo Stalino 
darbo kamdarys. Ramią, tamsių 
spalvų apmušalai dengia sienas ir 
mistiškas apšvietimas sklinda po 
visą patalpą. šitas kambarys 
ypatingai gerai izoliuotas nuo 
kitų kambarių. Ir čia pamačiau 
neišvengiamų mygtukų eilę. Šie, 
energiją taupą mygtukai, turėjo 
didelės reikšmės Stalino gyvenime.

Kiekviename kambaryje stovėjo 
lengva kėdė ant ratukų, su motoru 
po sėdyne.

(Bus daugiau)

L.K. FONDO 
VAKARAI 
JAUNIMUI

Aus-Lietuvių Kultūros Fondo 
tralijos Apygardos paskutiniame 
metiniame suvažiavime ypačiai 
buvo pabrėžtas susirūpinimas dėl 
tinkamo lietuviškojo jaunimo 
auklėjimo. Suvažiavimo įparei
gota, LKF Australijos Apygardos 
Valdyba, šiuo metu vadovaujama 
architekto Vytauto Žemkalnio, 
ėmėsi reikiamų žygių šiuo klau
simu. Apygardos Valdyba ryžosi 
imtis ryškesnių ir gyvenamam lai
kui ir jaunimo dvasiai patraukles
nių būdų suįdominti mokyklinio ir 
pomokyklinio amžiaus jaunimą 
lietuviškąja kultūra, Lietuvos is
torija, gamta, pasakomis bei dai
nomis ir tuo keliu sužadinti meilę 
ir pagarbą savo senajai Tėvynei, 
kurios jau ne vienas iš jaunųjų 
nėra turėjęs laimės matyti ar 
prisiminti.

šiomis dienomis LKF Australi
jos Apygardos Valdyba išleido 
aplinkraštį Nr.'l, pasirašytą Val
dybos pirmininko V. Žemkalnio ir 
sekretoriaus J. Valio, kuriuo Lietu
vių Bendruomenės vienetai yra 
skatinami ruošti mokytinio ir po
mokyklinio amžiaus jaunimui
Kultūros Vakarus-

Va r žybas.
Apygardos Valdyba siūlo tokias 

varžybas organizuoti šiuo būdu:
1. Varžybose dalyvauja vai

kai, jaunimas, jų tėvai bei kiti 
suaugusieji. Suaugusieji už 
įėjimą moka 1/-, vakai — 6 d. 
Trečia dalis už įėjimą surinktų 
pinigų skiriama premijoms, o 
likusi suma skiriama K. įFondo 
iždui ir eventualiam apmokėji
mui varžybų organizavimo iš
laidų;

2. Vakarus-varžybas ruošti 
reguliariai, bent 1 kartą per 
mėnesį;

3. Vaikai-jaunimas suskir
stomas į dvi grupes — 6-11 
metų amžiaus ir 12-17 metų 
amžiaus. Abiem grupėm pa
teikiami tinkamai paruošti 
klausimai iš Lietuvos istorijos, 
geografijos, gamtos, papročių,

Pereitame Mūsų Pastoges nu
meryje buvo patalpintas kun. Pr. 
Vaserio straipsnis “šviesos Sam
būrio ideologija,” dėl kurio noriu 
čia pasisakyti.

Kun. Pr. Vaseris savo straips
nyje iškelia nemaža neaiškumų ir 
prieštaravimų Sambūrio Šviesos 
ideologinėse gairėse, kurių svar
biausiu punktu reikia laikyti jo 
iškeltą pasaulėžiūros klausimą. Jis 
teigia, kad Sambūrio šviesos 
ideologinės gairės turi aiškią 
pasaulėžiūrą, na, o ta pasaulė
žiūra yra ateistinė, ir kai kitoje 
vietoje jis randa, kad pasaulėžiūrai 
susidaryti žmogus turi visišką 
laisvę, tai tuo kun. Pr. Vaseris 
laiko įrodęs, kad Sambūrio šviesos 
ideologinėse gairėse yra didelis 
prieštaravimas ir neaiškumas.

Kad Sambūris šviesa turi savo 
pasaulėžiūrą ir kad ta pasaulė
žiūra yra ateistinė, kun. Pr. Va- 
scris išaiškino tokiu būdu, t— Jis

pacitavo pirmąjį ideologinių gairių 
sakinį, kuris taip skamba: “Sam
būris laiko žmogaus asmenį 
aukščiausia būtybe racionai i niam e 
pasaulyje” ir tuoj pat visiškai 
klaidingai konstatavo: “Tai yra 
žmogaus pozicijos suvokimas pa
saulyje.” Juk sąvoka “racionalusis 
pasaulis” yra visai ne toji, ką 
reiškia sąvoka “pasaulis,” ką rei
kėtų skirti,. Sąvoka “racionalusis 
pasaulis” yra labai, ribotas pasau
lis, tai yra tas pasaulis, kurį 
žmogus savo pojūčiais ir protu 
pažįsta arba, liaudiškai tariant, ši 
ašarų pakalnė. Kai tuo tarpu 
žodis “pasaulis” yra bendra plati 
sąvoka ir joje sutelpa racionalusis 

žmogaus 
pasaulis, 
juk n ne
žmogaus 

antgamtiniu,

relig jos (šventosios vietos ir 
pan.), literatūros ir t. t. Kiek
vienas gauna po penkis klau
simus. Visus klausimus teisin
gai atsakęs gauna dovaną. 
Neatsakiusio dovana lieka kitam 
kartui, kad padidintų sekančio 
vakaro premijas.

4. Vakarus-Varžybas siūloma 
taip pravesti: (a) bendra visų 
dalyvių daina, pritariant forte
pijonui ar akordeonui, (b) ke
lios minutės linksmos pro
gramos (proga pasireikšti 
skautų skilčiai!); (c) klausinė
jimai; visi varžovai kviečiami 
prieš publiką, ir gauna po vieną 
klausimą; jie gali atsakyti iš 
2-3 kartų (kaip bus nustatyta); 
(d) bendra daina, eilėraštis; 
pasiūlyti kam iš publikos padai
nuoti ar padeklamuoti; linksma 
pasakėlė; (e) vėl,klausinėjimai; 
(f) mažųjų vaikų ratelis; dai
na; linksma pasakėlė; (g) 
klausinėjimai; (h) eilėraštis, 
bendra daina ir t. t., kol bus 
baigti visi klausimai.
LKF Australijos Apygarda ra

gina šiuos vakarus-varžybas pra
vesti LKF Skyrius, o kur jų nėra 
— Bendruomenės Apylinkes bei 
Seniūnijas. Varžybų organizavimo 
talkon kviečiami mokytojai, skau
tai, dailininkai, deklamuotojai ir 
t. t.

šį LKF Apygardos Valdybos 
sumanymą belieka tik sveikinti ir, 
svarbiausia, uoliai vykdyti, 
traukliai organizuotomis 
būdo varžybomis mes tikrai 
minsime mūsų jaunimą ir
būdu žymiai prisidėsime prie tau
tinio jo auklėjimo. — jz.

ir irracionalusis, arba 
protui nepažįstamas, 
Sambūrio šviesos gairėse 
kur nėra pasakyta apie 
santykį su anuo, 
irracionaliniu pasauliu, kas juk ir 
sudaro pasaulėžiūros branduolį, o 
priešingai labai aiškiai nusakoma, 
kad kiekvienas žmogus pasaulė
žiūrai susidaryti turi visišką laisvę. 
Taigi, nereikėjo kun. Pr. Vaseriui 
įrodinėti, kad Sambūrio šviesos 
gairės turi savo ideologiją ir dai’ 
ne bet kokią, o ateistinę.

Pa- 
tokio 
sudo- 
tokiu

Toliau kun. Vaseriui neiškus net 
toks klausimas: esą, jeigu Sam
būrio ideologinės gairės yra tikrai 
nepasaulėžiurinės, tai kodėl jose 
niekur nėra pasakyta, kad “Sam
būris pasaulėžiūros neturi”? Aš 
čia pat norąčiau kun. Vaseriui at
sakyti klausimu: ar yra ateitininkų 
įstatuose pasakyta, kad ateitininkų 
sąjunga nėra ateistinė? Mano 
supratimu dalykai, kurie neegzis
tuoja, nereikalingi paneigimo. 
Taigi, jeigu šviesos ideologinėse 
gairėse nėra pasaulėžiūros, tai nėra 
būtino reikalo neigti, kad jos nėra.

Aiškindamas toliau, kun. Vaseris 
vėl paima Sambūrio šviesos ideo
loginių gairių sakinį “pasaulėžiūrai 
susidaryti žmogus turi visišką 
laisvę” ir čia pat su įtarimu 
pareiškia: “niekur nieko Čia nesa
koma, kad tas minimas žmogus yra 
šviesos narys.” Iš to jis daro iš
vadą, kad Sambūrio principas 
žmogui laisvai pasirinkti pasau
lėžiūrą yra taikomas tik “šiaip 
žmogui,” atseit, ne Sambūrio 
nariui, o Sambūrio nariai turi 
pasirinkti pasaulėžiūrą, kurią skel
bia šviesa. Sambūris šviesa skelb
damas, kad “pasaulėžiūrai susi
daryti žmogus turi visišką laisvę,” 
kalba apie kiekvieną žmogų, kitaip 
sakant, apie visumą be jokiu 
išiįmčių. Taigi, jeigu kuris nors 
principas yra taikomas visumai ir 
nėra numatoma jokių išimčių, tai 
jau paprasčiausia logika sako, kad

tas pat principas tinka ir turi būti •' 
taikomas bet kuriai visumos daliai. 
Vadinasi, jeigu šviesa pasisako už . •W 
pasaulėžiūros susidarymo ląitjvę 
kiiekvienam žmogui, tai, daugiau ’$1 
kaip aišku yra, kad ji lygiai taip 
pat leidžia laisvai susidaryti pa- 
saulėžiūrą ir savo nariams.

Aiškindamas kun. Pr. Vaseris. 
dar giliau, išveda, kad Sambūris 
šviesa yra “filosofinės kilmės.”' W 
Įrodymui jis pacituoja mano kai- 1 
bos santraukos ištrauką, kuri buvo 
patalpinta A. L. Nr. 14, liepos 14 ■; 
d. Savo minėtoje kalboje pareis-: į 
kiau, kad šviesa kūrėsi II Pasau
liniam Karui pasibaigus, kuris at- ; 
nešė epochinį pasikeitimą, sukėlusį; Ę 
perversmą pasaulio ūkyje, politi- ■.'$ 
koje, filozofijoje ir t. t. Apie pačią $ 
šviesos kilmę, kaip kun. Vaseris / 
sako, A. L. šitaip yra parašyta ■ J 
mano kalbos santraukoje: “Tas / 
pats epochinis sukrėtimas reikia: 
laikyti pagrindiniu Sambūrio švie- | 
sos įsisteigimo faktorium.” Kad 
Sambūrio kilmė yra rezultatas kai | 
kurių filosofijos srovių revidavimo | 
ir naujų filosofijos srovių gimimo, ,1 
kaip kun. Vaseris rašo, niekad J 
niekur nesu pareiškęs, 
aukščiau pateiktoji citata aiškiai 
parodo.

Neigiamu ir net įtartinu dalyku 
kun. Pr. Vaseris laiko ir tai, kad 
Sambūris Šviesa turi tik trumpus 
ideologines gaires, bet ne tomą j 
reguliaminų. Jis rašo: “šviesa^, > 
tačiau, iki šiol teturi vos ideolo
gines gaires . . . Sunku tuomet 
statyti bet kokį namą, jeigu dar 
nėra įvirto pamato . . . Kažin ar k 

tas rūmas ant gairių išsilaikys”?- ir /I 
panašiai. Kun. Vaseris mano, kad ; 
vienai ar kitai organizacijai už į* 
vis svarbiausia detalizuotai išdirbti . 
statutai ir visokie reguliaminai. 
Deja, gyvenimo praktika yra j 
parodžiusi daugeliu atveju visai ką , | 
kita. Juk ir Kristus mirdamas 
jokiu rašytų krikščionybės gairių 'J 
nėra palikęs, jos tebuvo parašytos 
keliosdešimt metų vėliau (turiu ® 
galvoj Naująjį Testamentą), o ™ 
krikščionybė pagalba lūpų be jokių . 
didelių rašytų planų, statutų ir J 
kitų reguliaminų labai našiai plito. į 
Galima būtų ir daugiau panašių 
pavyzdžių suminėti, kurie rodo, 
kad ne dideli ant popieriaus su
kurti planai ar tomais parašyti 
statutai laiduoja organizacijos 
pasisekimą visuomenėje, bet svei
kos idėjos, sumaniai pritaikomos 
gyvenime.

Kun. Pr. Vaseris yra ir daugiau 
klausimų iš Sambūrio šviesos 
ideologinių gairių aptaręs, tačiau, 
esant tiems klausimams mažiau 
reikšmingiems, nėra ypatingo rei
kalo kelti dėl to diskusijas.

I1 i

ką ir

RICHARD SORGE
Ričardas Sorge — mes jį vadin

davom Ika, buvo tikrai labai 
patrauklus ir vyriškas vyras. 
Tvirto sudėjimo, šaltų išdidžių, 
akių, juodų plaukų ir būdingais 
bruožais išrėžto veido/Jo ori ir 
nuo kitų išsiskirianti išvaizda pri
versdavo moteris ir antrą kartą į
jį žvilgterėti, o tai kiek kliudė jo 
šnipinėjimo veiklai. Jis visad 
būdavo puikiai apsirėdęs ir atrodė 
ne kitaip, kaip tikras vokietis in
teligentas, džentelmenas, daug 
svieto apkeliavęs ir pavojingą 
gyvenimą vedęs. Susinervinimo 
atvejais jis dažnai trūkčiodavo 
dešinį švarko atlapą.

Sorge gimė 1895 metais Rusi
joje, Baku mieste, kur jo vokietis 
tėvas tvarkė ir organizavo chao
tišką caro naftos šaltinių eksploa
taciją. Jis buvo jauniausias iš 
devynių vaikų šeimos. Daugumas 
jo brolių ir seserų mirė dar vai
kystėje. Jis buvo jo geraširdės 
rusės motinos numylėtinis. Kai 
Sorge dar tebuvo pipiras, tėvas 
nusprendė grįžti su šeima Vokieti
jon. Jie buvo tiek turtingi, kad 
galėjo apsigyventi 50-ties kam
barių namuose viename prašmat
niausių Berlyno kvartalų. “Kaip 
ir kiti mano broliai ir seserys” — 
taip Sorge rase vėliau savo išpa
žintyje — aš išsiskirdavau iš kitų 
mokyklos amžiaus vaikų. Buvau 
blogas mokinys, tyčiojausi ir ne
paisydavau mokyklos nuostatų, 
buvuu užsispyręs ir įgeidus . . . 
Istorijoje, literatūroje, filosofijoje,

politinių mokslų srityje ir atleti
koje buvau smarkiai pralenkęs 
klasės draugus. Ilgus metus gili- 
nausi ir domėjausi politika. Moky
kloj vaikai mane pravardžiuodavo 
“Ministeriu pirmininku.” — Kuk
lumas niekad nebuvo Sorgės 
ypatybė.

Pasauliniam karui prasidėjus 
1914 m., Sorge įstojo savanoriu 
eiliniu vokiečių kariuomenėn. Po 
6 savaičių apmokymo jis jau 
braidžiojo purvynuose Belgijos 
fronto apkasuose ir jau dalyvavo 
didžiajame Yser mūšyje. — “15 
klasės kambario į mūšį — nuo 
mokyklos suolo ant skerdyklų 
stalo” — rašo jis su karteliu savo 
prisiminimuose. Du kartu jis buvo 
sužeistas ir dėl to priverstas grįžti 
į civilinį gyvenimą, kaip, netinkąs 
tolimesnei karo tarnybai. Bet Sor- 
gei ir vėl pasisekė patekti kariuo
menėn tik tam, kad ir trečią kartą 
liktų sužeistas. Jo koja, skeveldros 
smarkiai sužalota, paliko visam 
amžiui kiek šluba.

Per gydymosi ir poilsio laiko
tarpį jis susibičiuliavo su dakta
rais, gailestingomis seselėmis ir 
sužeistais kariais, kurių politinės 
pažiūros vis daugiau ir daugiau 
raudonojo. Sorge nuo mažens jau 
buvo rusofilas (jo motina gi buvo 
rusė). Dar prisidėjo jo neapykanta 
“imperialistų karui,” kaip jis tai 
vadindavo. Jo galvojimas ir pažiū
ros pradėjo vis labiau ir labiau 
krypti kairėn.

Kada Vokietija, braškanti ir iš

Hede Massing

Juodoji Ranka
Antrame Pasaliniame

Kare
pamatų siūbuojanti, karą pralai
mėjusi galutinai susmuko ir inflia
cijos banga užliejo kraštą, jaunojo 
karo veterano pažiūros visai pa
juodo. Vokiečių tauta griaužė 
runkelius. Pinigai buvo taip nus
toję vertės, kad darbininkai algas 
namo maišuose turėdavo neštis. 
Jaunos mergaitės, norėdamos už
sidirbti pora markių, boksuoda- 
vosi iki sąmonės netekimo Berlyno 
naktinių klubų ringuose. Staiga 
rytuose, Rusijoje, nauja viltis, taip 
bent atrodė, pradėjo švisti patam
sėję klaidžiojančiai ir sumindžiotai 
žmonijai. Komunistai užgrobė 
valdžią Rusijoje. Jų jaudiną, kad 
ir melagingi, šūkiai, pavyzdžiui. 
“Taikos ir duonos!” “Taikaus 
gyvenimo!” “Ramybės!” “Inter
nacionalinės Brolijos!”, pasirodė 
daugeliui Sorgės kartos išganingi 
ir ne vien tik kaip geriausi, bet ir 
kaip vienintelė ateities viltis.

Su naujomis viltimis ir nauju 
gyvenimo susidomėjimu Sorge 1918 
m. tapo komunistu. Bet tapti ko
munistu, yra vienas reikalas, o tapti 
Raudonosios Armijos generolu lei
tenantu ir didžiausiu savo krašto

Vertė L D.
šnipu, tai —- vėl kas Įeita. Nors 
komunistų partija skiriasi nuo kitų 
politinių partijų ir savo tikslais ir 
metodais, ji vis dėlto vienu atžvil
giu nesiskiria, nuo visų kitų, 
būtent: partijos nariai pradeda 
savo karjerą nuo žemi”- įsius pako
pos ir pamažu kopia į aukštesnius 
postus. Savo komunistinę karjerą 
Sorge tad ir pradėjo ne didžiais 
užsimojimais, bet, visai paprastai, 
nuo agitacinės statinės. Tačiau 
1918 m. Vokietijoje agituoti už ko
munistus reikėjo paslapčiomis. 
Virtęs komunistu, Sorge pradėjo 
gyventi dviveidį gyvenimą, kuris 
atrodė niekada nesibaigs.

Dienos metu jis studijavo Kielio 
universitete. Nakties metu jis 
veikdavo kaip komunistų propa
gandistas, slapčiomis įsivogdamas 
į Vokietijos laivyno barakus Kielio 
uoste. 1918 m. spalio 29 d. kaizerio 
laivyno dalinyje Kielio uoste įvyko 
maištas, kuris bent dviem savaitėm 
pagreitino įvykius — kaizerio pabė
gimą ir karui baigti taikos pasira
šymų. Kielyje į raudonųjų jūreivių 
rankas pateko kuoue visi laivyno 
daliniai. Tai buvo pirmas komu

nistų pasisekimas Vokietijoje ir 
Sorge jame buvo suvaidinęs nors 
ir kuklų, bet daug lėmusį vaid
menį.

Šią pergalę simboliškai pavaiz
davęs ant pisto!ieto rankenos, kurį 
jis visad su savim nešiodavosi, 
Sorge visomis jėgomis metėsi į 
komunistų agitacinį darbą. Dirbo 
kaip angliakasys Ruhro anglių 
kasyklose ne dėl to, kad kastų 
anglis, bet kad užnuodyti! komu
nistine propaganda kitus darbinin
kus. 1920 m. jis jgijo filosofijos 
daktaro laipsnį Hamburgo univer
sitete. Po to jis persikėlė gyventi 
į Frankfurtą.

Sekančiais metais, gavęs parti
jos sutikimą, jis priėmė docento 
asistento vietą Frankfurto univer
siteto socialinių mokslų fakultete. 
Frankfurte jam pasitaikė dvi pro
gos, kurios žymiai pastūmėjo 
priekin jo karjerą. Jos jam padėjo 
pakilti ant aukštesnės partijos 
Olimpo pakopos. — Tuo metu ko
munistų partijos veikimas Vokieti
joje buvo uždraustas. Vokiečių 
policija nieko nežinojo apie ko
munistinę Ricardo Sorgės veiklą ir 
visiškai neįtarė jo draudžiamoje 
komunistų akcijoje. Tai žinodami 
Frankfurto komunistai parinko 
Sorgę kaip asmenį, kuris geriausiai 
galėjo slėpti visus inkriminuojan
čius dokumentus ii* svarbiausių 
Frankfurto komunistų partijos 
narių sąrašus. Ričardas Sorge 
slėpė tuos dokumentus savo bute, 
bibliotekoje. Nemenkus dokumentų 
pluoštus jis buvo paslėpęs netgi 
paskaitų salėje, anglių dėžėje. Ši

kompromituojanti medžiaga niekad 
nebuvo pas jį surasta. Sorgės a 
viršininkai jį už tai labai gyrė.

Antroji proga pasitaikė netrukus. | 
Ji visiškai pakeitė Ričardo Sorgės -S 
gyvenimą. Persekiojama komunistų '3 
partija Vokietijoje savo veikimo .JI 
centru pasirinko Frankfurtą. JSusi- JI 
rūpinęs vokiečių komunistų dizor- J 
ganizacija, komunistų internacio- 
natas Maskvoje nusprendė pasiųsti dfl 
į Vokietiją keturios geriausius 
savo narius, kad tie sustiprintų 
praretėjusius ir energijos nusto- /J 
jusius vokiečių komunistus. Šį į 
ketvertuką, slaptai atvykusį Vo- ‘JI 
kietijon, sudarė pasižymėję komu- 
nistų šulai. Trys jų — Manui1skis/.J» 
Lozovskis ir Kunsimenas — buvo 
netgi paties Politbinro nariai. '•/$ 
Frankfurto komunistų partijai , 
buvo reikalingas narys, neįtartas % 
ir nesekamas policijos, kad tel.sai 
galėtų priimti pas save tubs kc- 
turis svečius ir atsakyti už jų 
saugumą. Sorgės parinkimas šiame W 
reikale buvo aiškus ir supran- 
tarnas. Taip tad ambicingas, 
jaunas vokietys dieną iš dienos • /į 
matėsi su Maskvos komunistų įga 
vadais. Supirkinėdavo jiems 
maistą, slapstydavo juos draugų W 
namuose. Ketvertuko misijai be- 
sibaigiant, Maskvos svečiai buvo / 
susidarę tokią gerą nuomonę apitf'M 
Sorgės ryžtumą ir energiją, kad įĮp 
jie jam pasiūlė vykti Maskvon 'įi® 
komunistų internacionalo būstinę. .

(Bus daugiau)
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PRISONERS OF REDS APPEAL 
FOR RELIEF FROM HORRORS

BERLIN—U.S.I.C.—An appeal 
by prisoners of the communists to 
the United Nations and the Inter
national Red Cross in Geneva for 
relief from the “unimaginable” 
horrors of concentration camp life 
has been smuggled out of East 
Germany,J ,

The plea was made in a letter 
signed by six long-term political 
prisoners on behalf of the 7,000 
inmates in. the camp at Bautzen, 
near the Czechoslovakian border. 
Contents of the letter, which was 
smuggled into West Berlin, were 
disclosed by the Anti-Communist 

What is Assimilation ?
z Assimilation as appl’cd to mi

gration may be defined in many 
ways. For our purposes, a work
able definition is: the process of 
introducing now settlers into the 
native population so that the 
benefits may be mutual.

Tn the process, the new sei tier 
is* n«t required to change the en
tire pattern of his life to conform 
to the ndtiVė pattern. Nor is the 
native population asked to alter 
its way of life to suit the different 
habits or customs of the newcomer.

It is a process of give and take 
—a twjo way process. It requires 
the natives of the host nation to 
offer the hand of‘friendship and 
to make allowance for the little 
differences in mannerisms or 
accent of the newly arrived. It re
quires the newdpmers to try to 
learn and . appreciate the customs 
anil traditions of their new home
land a«d to Ijye in harmony with: 
thcmseitėh and with their new fel
low citizens.

Successful assimilation requires:
★ Understanding, consideration 

and goodwill;
★ The minimising or elimination 

of personal prejudices or fears 
between Australians and newcom
ers, and between the migrants 
themselves;

★ Co-operation in helping to 
solve personal difficulties which 
confront migrants;

★ Consideration for the spiritual, 
moralj educational and cultural 
needs • of the newcomers;

★ Encouragement to the non- 
Britisn migrants to accept the 
privileges and obligations of full 
citizenship.

How can it be achieved?
The importance of the role of 

the individual cannot be over em
phasised. Irrespective of co

Information Bureau.
The letter reported that 20,300 

persons died at Bautzen since 1945.
“Conditions in the concentration* 

camps and prisons in East Ger
many are unimaginable,” the let
ter said. “Starvation and mal
treatment are regular occur
rences.”

Communist camp authorities re
ject all appeals by prisoners for 
medical aid, and an application to 
have medicine sent by the Red 
Cross was turned down by the 
communists on the grounds that 
the humanitarian body was “a spy 
organization.”

ordinating councils, sub-commit
tees, branches, special advisory 
panels and affiliated organisa
tions, it is the individual in the 
last analysis who makes the per
sonal contact with the newcomer 
and influences his thoughts about 
his new homeland.

At the same time, in a nation
wide movement of such propor
tions as the assimilation move
ment, a degree of organisation is 
necessary to ensure the most ef
fective results through co-operative 
efforts of individuals, churches, 
voluntary organisations and gov
ernments.

There is a community aspect of 
assimilation wliich is vitally im
portant and needs to be remem
bered.

Co-ordination of voluntary ac
tivities to assist assimilation has 
been achieved through the forma- 
t:on of a co-ordinating council in 
each State. In Queensland and 
New South Wales the co-ordinat
ing body is known as the New 
Settlers League. In the other four 
States and in the Australian 
Capital Territory it is called the 
Good Neighbour Council.

(Excerpt from “The Good 
Neighbour’s Guide Book.”)

New Soviet Railway Cars 
in Lithuania

According to reports from 
Lithuania, a new model of railway 
truck has appeared there. The new 
Soviet trucks, made in 1951-52 in 
the Cheliabinek and Dniepro- 
dzerzynsk region, are heavy cars 
with a 50-ton capacity. They are 
specially designed for carrying 
heavy military equipment and are 
fitted for that purpose with 
hydraulic lifts for loading and 
unloading.

Communists in Lithuania 
Protest Against Korea 
The Communist radio and press 

in Lithuania are continuously re
porting meetings held in protest 
against the bacteriological war
fare which the Americans are 
alleged to be waging in Korea. 
General J. Macijauskas, the chief 
of the Lithuanian army, and other 
Red Army officers are usually the 
principal speakers. Such meetings 
usually pass resolutions hostile to 
the United States. According to 
Soviet propaganda, the evil deeds 
of America in Korea have sur
passed the worst atrocities of Hit
ler. The hearings on the Katyn 
massacre, conducted in the United 
States, seemed to bring on new 
waves of Soviet accusations of 
“American atrocities.”

In spite of the desperate efforts 
of the Communists to create 
among the people hostility toward 
the United States, the majority of 
the Lithuanians still look upon 
America as the only power capable 
of liberating them from the Soviet 
rule. — C.D.N.S.

BANKING

Many New Australians keep a 
lot of money in their homes, and 
carry large amounts in their poc
kets. This isn’t very safe . . . 
their money can very easily be 
lost, or stolen.

It’s much safer to put your 
money into the bank. The banks 
in Australia are big organisations 
and have branches in towns and 
cities all over Australia. Because 
they are so big they arc safe; you 
won’t lose your money if you put 
it in the bank. In addition, the 
Commonwealth Savings Bank, and 
the State Savings Banks in some 
States are guaranteed by the Gov
ernment.

When you first put money in 
the bank, we say you “open an 
account.” Your bank account is 
the amount of money you have in 
the bank. You can have cither a 
cheque/ account or a savings ac
count. If you want to save money 
you can open an account with the 
Commonwealth Bank, or, in some 
Slates, the State Savings Bank. 
These banks have branches in ,all 
towns. If there .is no branch 
where you live, you can open a 
Commonwealth Savings Bank ac
count at the Post Office.

If you have a Savings Bank 
account, your money will grow. 
The Savings Banks add interest 
each year for the use of your 
money. You can put your money 
in the bank (deposit it), or take 
it out (withdraw it), whenever 
you like. Anyone can deposit 
money for you, but you must sign 
a form yourself if you want to 
take your money out. If you start 
a Savings Bank account, the bank 
will give you a bank book, called 
a pass book. This is really a re
ceipt for your money, and shows 
that you have money in the bank. 
Whenever you pay money into 
your account, or take it out of the 
bank, you must take your bank 
book with you to the bank. If | 
you want to take money out of a j 
different branch of your bank, 
you must ask your bank to send 
a copy of your signature to that 
branch.

If you think you will pay out 
money often, and you don’t want 
to go to the bank every time, you 
can open a cheque account with 
any bank. Most people who have 
their own business have a cheque 
account. You get a cheque book 
from the bank. When you want

New Domestic Loan in 
Lithuania

As in previous years, the Soviet 
Government announced a huge do
mestic loan to be subscribed in 
Russia and in all the Soviet Re
publics. Special meetings arc held 
in factories, kolhozcs. and other 
places for the purpose of forcing 
people to sign subscription forms. 
Those refusing to sign are accused 
of being “unreliables.” The pro 
coeds of the loan are used for the 
expansion of the Soviet wav ma
chine. In a country already im
poverished by Soviet exploitation, 
like Lithuania, such a loan means 
the extortion of the last remain
ing resources, threatening the 
people with starvation.—C.D.N.S.

LABOR CAMPS FOR LITHU
ANIANS IN KAZAKSTAN

In our Bulletin, January loth, 
we mentioned the existence of I 
labor camps in Kazakstan, to 
which Lithuanians are deported 
by the Soviet. An Italian prisoner 
of war, writing to the Lithuanian 
representative at the Vatican, am
plifies this information. He refers 
to the following labor camps in 
Kazaksan: at Diegegan, 800 kilo
meters from Karaganda, Lithu
anians work in coal mines. In 
Mizinofko, they work at road con
struction and in factories; in Gas
tali, in lumber camps, and in Kar
aganda, in coal mines. According 
to the same Italian sources, there 
are also Lithuanian prisoners 
working in the Vladimir camp, 
near Moscow, where they are em
ployed in the nearby tractor, fac

tory.

LEARN ENGLISH
RADIO PROGRAMME 

“FOR NEW AUSTRALIANS’’
Broadcast by the Australian Broadcasting

Commission
to pay money to someone ... to 
buy things with your money in 
the bank . . . you write a cheque. 
This is very easy to do and you 
can keep an exact record of how 
much you are spending. You don’t 
get interest if you have a cheque 
account, and you pay the bank a 
small amount of money for keep
ing your cheque account for you.

If you want to know more about 
how to do your banking . . . how 
to open an account, and so on, go 
to the nearest bank and ask to see 
the manager. He -will bo able to 
help you and to tell you what you 
want to know.
/ AN ENGLISH LESSON

You know the Little word 
“CAN”:—

J can understand everything you 
•say.

I can speak English better now.
.In sentences with “nut” We say 

“CAN’T” (equals cannot) :—
John can’t start the car this 

morning.
I’m sorry, 1 can’t hear you.
Sometimes we use “GAN” fur 

the future:—
Can you come to-morrow: »
No, 1 can’t come to morrow, but 

I can conic next Wednesday.
The past lense of “can” is 

“GOULD.1' In scnbnr.es with 
“not” we say “COULDN'T”, 
(equals could not)-

I could undestand you perfectly 
on the ‘phone yesterday.

Could you buy any cigarettes 
yesterday? •

No, I couldn’t buy any cigaret
tes, so I bought some, tobacco.

Sometimes we use “could” when 
we ask someone to do something 
for us. Then we mean ... I would 
like you to do that.

Could you shut the door, please?
Could you tell me the way to the 

station, please?
And now, listen!
“Poul couldn’t buy any cigar

ettes!”
“CAN WE HELP YOU?”

Irohing and Cleaning
Words about ironing and clean

ing clothes are often confusing 
for newcomers. Here are some of 
the most important ones:—

Ironing: When we wash and 
iron our clothes we often say we 
“DO the washing” or we “DO the 
ironing.”

Air: Sometimes, we “air” the 
clothes, if they aren’t quite dry. 
We put them in the sun, or in 
front of a fire, so that they will 

dry thoroughly. Then we say the 
clothes are “aired,”-

Scorch: We scorch clothes when 
the iron is too hot, and burns, the 
clothes a little, ...

Damp down: Wp ’ iron some, 
things when they are rather 
. . . when they are “damp.” bo 
first, we “damp them down” . . . 
we shake water on to the clothes 
until they are damp.

Wrong side: We iron some 
clothes on the “wrong side,” on 
the inside that you wear nearest 
your body. But we iron most 
things on the “right” side.'

Press: We “press’ clothes when 
we have ironed them before, and 
we iron them again to make sure 
they arc quite smooch. “Damp 
pressing” or “steam pressing” is 
when we press clothes under a wet 
cloth.

Spots, stains: Dirty marks. It 
is important to tell the dry cleaner 
if here are any spots or stains on 
your clothes, and what kind of 
spots or stains they are, so that Jic 
Will know how to clean your 
clothes. For example, there may 
be grease spots, or fruit štamo, 
or tea stains, on your clothes.

.Sponge: When we clean our 
own clothes, we often say we 
“sponge” them . . . we, wash 
only the parts that are dirty.

Comparisons.
1 DROPPED the cup.
I read the paper every day. 1 

READ the paper yesterday.
You know:—
Loud, louder, loudest.
Big, bigger, biggest.
Fast, faster, fastest. x
Hard, harder, hardest. !
When words have TWO syl

lables, wc usually snyc “more” 
and “most”:—

Slowly, more slowly, most slow
ly- . -

Loosely, more loosely, most 
loosely.

And when words have three1 dr 
more syllables, we ALWAYS use 
“more” and “most”:—

Intelligent, more intelligent, 
most intelligent.

Expensive, more expensive, most 
expensive.

(To be continued)

$ Svilainis su Raudonikiu atid
arė mašinų taisymo garažų Dunė- 
dine. Jie turi pakankamai darboĄ 
tad jiems sekasi neblogai.—Tame 
pačiame Dunedine P. šiuipys ruoš
iasi atidaryti batų taisymo dirb
tuvę.— Invercargillyje dr. A. But
kus {steigė laboratorija dirvože
miui tyrinėti. Šia nauja ' mūsų 
tautiečio ištaiga labai susidomėjo 
Ckininkai-farmėriai ir atitnkdmos 
firmos. Pasiūlyta nemaža sutarčių. 
—Ten pat, Invercargillyje, lietuvis 
P. Sakalauskas atidarė laikrodžių 
taisymo dirbtuvę.

As a late arrival Gurevičius not 
only had to drink to the speedy 
recovery of the passports but 
gulped down several other glasses 
of vodka aimlessly. Probably at 
the time a foreboding of doom 
oppressed the young Communist 
woman Kurveliutė. She began to 
grow jrestlesa and curtly refused 
drink.

With inflamed cheeks the ineny 
Albina began a speech devoted to 
the “betrothed couple.” She again 
proposed the health of the “be
trothed.” Bukcvichis too before 
draining his glass -wished them 
good luck, but his tongue did not 
loosen!.

Every incoherent sentence of 
the guests was analyzed by Mažvy
das. !■ Their remarks about the 
future seemed to "him laughable 
and at the same time ominous 
becuiifce only n few half hours re
mained until the end of the ball. 
And sometimes a word which in 
normal circumstances would have 
been meaningless tormented Maž- 
vydas’s heart with the mental 
query: “Perhaps somebody really 
has given the show away?” Some
times even Puselė’s words seemed 
like firebrands,e. g. when the 
deputy turned to her to ask wheth
er there was still plenty of‘liquor 
and she answered simply:

“I fancy that with all your ef
forts you won’t be able to drink 
it all” -

Any hospitable hostess might 
answer so, but Mažvydas at once

thought about the grim denoue
ment of which there might be few 
survivors.

The first notes of the accordion 
suddenly blared forth. All the 
guests rose to waltz. Only the “be
trothed” resisted its allure. Seated 
in a corner they tried to hide 
their anxietey from prying eyes, 
perfunctorily keeping time to the 
melody. Mažvydas could with dif
ficulty control his nerves when he 
noticed Karveliulč conversing in 
an undertone with the chairman 
of the committee. The glances 
which the Russian frequently 
directed towards the “fiance” in
dicated that they were speaking 
about him. This suspicion was 
still further heightened when the 
Russiian approached the table and 
began to question the seated 
Mažvydas about where he worked, 
what he was doing, etc, etc. How- ( 
ever, Mažvydas was well prepared: 
to cope with such questions be-j 
cause already three times that | 
evening he had answered simila? 
ones. The Russiain seemed satis
fied with his reples.

When the dance ended all again 
gathered round the table. Keeping 
a hold on himself with difficulty, 
Mažvydas began to regret having 
drunk so much oil because now 
alcohol had no effect whatever on 
him. And he. had to feign to be 
in his cups and merry.'Russian 
customs helped him in this. So he 
roughly held his knife in the grip 
of one hand and would sometimes
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reach over to get forfd from under 
his guest’s very nose. K

When a fresh dance began the 
“betrothed” again remained at 
table. Pleading weariness they 
uiged. the guests to dance. Pušelė 
tried lovingly to nestle against her 
“beloved” so that with her ges
tures his gnawing anxiety might 
he hidden from the eyes of the 
guests. And he was debating with 
himself what to do. The small 
number of guests suggested post
ponement of a settlement, but 
again postponement boded nothing 
good. If the Bolsheviks had ob
served anything suspicious they 
would arrest him after the ball. 
And if they let the ball finish, 
then their aroused suspicions 
would impel them to watch Pušelė 
aid her surroundings and further 
prosecutę the undeclared war 
agaihst the Lithuanians. And the 
idea of preparing a similar ball in 
future had to be scouted. It there
fore appeared that this difficult 
task must be carried out that 
evening.

When Mažvydas was thus re

flecting, snuggling up to Pušelė, 
he noticed that Giirevicius had 
broken off the dance and in the 
vestibulce was arguing with Al
bina. Listening intently Mažvydas 
strove to catch from detached 
words at least the purport of the 
altercation. Alhough the noise of 
the accordion and the dancers’ 
steps interposed, he still managed 
to overhear something. Albina, 
who felt real sympathy for Gure
vičius, had warned him that the 
fiance was “indistinct.” Karve- 
lutė thought the same. Even the 
clink of a pistol being adjusted and 
the release of the safety catch 
reached his ears. This meant that 
his suspicions were not baseless. 
He was now only afraid that the 
Bolsheviks might first begin the 
attack. He got ready to defend 
himsedf. Since after ten oclock 
the city gave no more electric cur
rent and only two candles were 
alight. Mažvydas profited by the 
gloom, removed his pistol from his 
pocket and holding it between 
both hands and waiting calmly but 
tensed sat at the end of the table.

by all and it was apparent that 
with the possible exception of the 
musician everybody present har
boured suspicion of the “fiance.” , 
Pušelė was terrified and tried lo 
persuade him to postpone the 
bloody act.

“No, dear Pušelė, it can no 
longer be put off,” Mažvydas ob* 
jetted. ‘Ht’s evident that the Bol
sheviks won’t let me leave the ball' 
without checking up on me. I’ll 
answer for success. You go back 
quickly into the room and with 
Saulutė seat the guests at table. 
When I come in I’ll fix them! If 
there’s’ a bit short for any one 
you two will supply it!' Only 
four of them arc armed.” ■

At last poor Pušelė agreed With * 
his arguments. She took her pls- 
tol, thrust it into her handbag, en
tered the room and urged the ' 
guests to be seated. Meanwhile 
Mažvydas got ready his weapons. 
When Pušelė gave the signal he 
came through the kitchen door. He 
held both hands with the loaded 
pistols behind his back. Approach-/ 
ing the table he opened fire with 
both weapons. The first to fall 
was Gurevičius; the second the - 
secretary; the third the deputy; 
the fourth the chairman of t’ie 
executive committee. The fifth vic
tim was the young Communist • 
woman Kurveliutė.

(To be continued) <

He had decided to greet Gurevičius 
wiith the first shots if he should 
cornea back wth his pistol out.

He had not long to wait until 
Gurevičius with Albina appeared 
in the doorway. Both looked con
siderably excited. Mažvydas care
fully followed every movement of 
the passport chief. But Gurevičius 
had slipped his pistol back into 

Jis pocket. Detaching himself from 
Albina, with both hands free he 
approached Mažvydas and seating 
himself alongside began to inquire 
about his manner of life. Now 
Pušelė controlled herself with dif
ficulty, and wishing to gain time 
to recover went into the kitchen. 
Wthout interrupting his questions 
Gurevičius began to pour vodka 
into the classes. Mažvydus took 
advantage of the moment to drop 
his own pistol back into bls poc- 
keet. As with a hand which he 
controlled with difficulty he took 
the glass proffered by Gurevičius 
and gulped down the contents, the 
committee chairman approached 
and asked what had become of his 
fiancee. This query afforded 
Mažvydas a convenient opportu
nity to look for her, so he prom
ised to bring her back at once and 
with uneven footsteps went into 
the kitchen.

He had now decided to end this 
nervous strain. There was no 
longer any time to communicate 
with the men outside because his 
departure would have been noticed

3
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MINISTERIO PIRMININKO

ATSAKYMAS

Sydnėjuš. — šiomis dieno
mis Mlnisterio Pirmininko De
partamento sekretorius Mr. A. S.. 
Brown atsiuntė ALB Sydnėjaus 
Apylinkės pirmininkui raštą, 
kuriuo pranešė, kad Sydnėjaus 
lietuvių adresuotas ministeriui 
pirmininkui Birželio 15 d. memor
andumas yra gautas ir į jį atkreip
tas atitinkamas dėmesys. ’

DIDĖJA TAUTINIŲ GRUPIŲ 
BENDRADARBIAVIMAS

Sydnėjuš. — Jungtinio Pa
baltijo Komiteto iniciatyva rug
sėjo 9 d. Estų Namuose įvyko 
Rytų Europos pavergtų tautų 
išeivių susirinkimas, kurį sudarė 
įvairių laikraščių redaktoriai ir at
skirų tautinių bendruomenių at
stovai. Susirinkimą atidarė Jung
tinio Pabaltijo Komiteto pirminin
kas estas J. Kais, iškeldamas bū
tiną reikalą Rytų Europos tautoms 
bendradarbiauti tremtyje. Susi
rinkimui toliau pirmininkavo lenkų 
atstovas Z. Michalowski. Visi 
susirinkesieji vienbalsiai nutarė 
plėsti ir ugdyti Rytų Europos 
tautų bendradarbiavimą, tiek anti
komunistinio bei savų kraštų lais
vinimo akcijoje, tiek savo tremties 
interesų gynimo veiksmuose Aus
tralijoje. Ypačiai pabrėžtas spau
dos bendradarbiavimo reikalas, su
darant nuolatinę Rytų Europos 
bendruomenių redaktorių organi
zacinį kolektavą. Gyvai diskutuota: 
įvairiais aktualiais klausimais. 
Iškelta ir išryškinta visa eilė 
klausimų, dėl kurių nutarta imtis 
bendros ir suderintos akcijos. 
Šiame susirinkime dalyvavo apie 
25 įvairių tautinių“ grupių laik
raščių redaktoriai ir tų grupių 
bendruomenių atstovai. Lietuvių 
Bendruomenę atstovavo: Mūsų 
Pastogės redaktorius J. Žukauskas, 
Jungtinio Pabaltijo Komiteto 
iždininkas V. Simniškis, “Draugo” 
korespondentas P. Sirgedas ir 
Mūsų Pastogės bei kitų laikraščių 
bendradarbis J. P. Kedys.

Prieš pusmetį pirmą kartą Syd- 
nėjuje ir visoje Australijoje suor
ganizuotas nuolatinis Jungtinis 
Pabaltijo Komitetas savo veiklą 
tęsia sėkmingai toliau. šis to 
Komiteto iniciatyva suorganizuo
tas dar platesnis pavergtų tautų 
bendradarbiavimas yra ypatingai 
sveikintinas ir ugdytinas bendro
mis visų pastangomis kuo didesniu 
mastu. — jzs.

RUGSĖJO AŠTUNTOJI 
ADELAIDĖJE

Adelaidė. — šiais metais 
Tautos šventę čia suruošė lietuvių 
vyrų choras Lithuania, pasikvies
damas talkon rašyto ją-laureatą 
Pulgį Andriušį, solistę G. Vasi
liauskienę, pianistę E. Martinkienę 
ir oboistą L. Lenigą. Minėjimas 
suruoštas Australian Hall salėje, 
kur susirinko didelis būrys tautie
čių. Atsilankė ir vietos arkivysku
pas Beowich.

Dar uždangai nepakilus, po “God 
Save The Queen,” pasigirsta obo
jaus atliekama “Tykiai, tykiai Ne
munėlis teka ...” daina, kurios 
metu scena pamažu atsidaro ir 
pasirodo dvidešimties vyrų choras, 
vadovaujamas muziko V. Šimkaus, 
gi choro priekyje — Pulgis An
driušis, G. Vasiliauskienė ir prie 
pianino E. Martinkienė. 
išpildo
giesmes, protarpiais solistė G. 
Vasiliauskienė padainuoja keletą 
lietuviškų dainų, o Pulgis Andriu
šis paskaito iš savo apysakos “Pen
ki Beržai” ištraukas. Tarmiškai ir 
gyvai paskalydamas, Pulgis And
riušis nuskraidino mūsų mintis į 
Aukštaitiją.

Daugis tautiečių neraginami 
įsigijo Lietuvio Pasus.

J. K-tis.

PRANEŠIMAS
Papildydamas Mūsų Pastogės 

Nr. 181 tilpusią kronikos žinutę 
“ALB Krašto Valdyba pasitar
nauja bendruomenės nariams” 
pranešu, kad, kaip praeitais metais 
buv. ALB būstinėj Cusa intere
santai buvo priimami, šiais metais 
tomis patalpomis negalėdamas 
naudotis, interesantus priėmiau 
savo bute kasdien. Perėmus Mūsų 
Pastogę reikalai padidėjo. Laiko 
taupumo sumetimais, pradedant 
š. m. rugsėjo 19 d. k a s p e n k ta - 
d i e n į 6-8 vai. vak. įvedamos in
teresantams priėmimo valandos 
įvairiais reikalais, nes ALB Krašto 
Valdybos Mūsų Pastogės Redakci
jos ir Administracijos reikalams 
yra išnuomuota patalpa 10 Peel 
St., Kirribilli (važiuoti elektriniu 
traukiniu ar tramvajum iki Mil- 
son’s Point).

Tuo pačiu pranešu, kad ir toliau 
turintieji skubių reikalų gali 
kreiptis pas mane į butą kiek
vieną vakarą.

J. Vaičaitis, 
ALB Krašto Valdybos 

pirmininkas.

PIRMOJI APYLINKĖ PARĖ
MUSI MŪSŲ PASTOGĘ

Adelaide. — Šiomis dieno
mis ALB Adelaidės Apylinkės Val
dyba atsiuntė ALB Krašto Valdy
bai penkių svarų auką Mūsų Pas
togei. Krašto Valdyba ir Mūsų 
Pastogės Redakcija nuoširdžiai 
dėkoja Adelaidės Apylinkės Valdy
bai už šią gražią auką, įrodančią, 
kad Adelaidėje gyveną lietuvių 
Bendruomenės nariai pirmieji 
organizuotu būdu ėmėsi paremti 
savo spaudos organą, tuo pačiu 
prisidėdami prie visokeriopo Mūsų 
Pastogės pažangos kelio.

IŠRINKO TARYBOS 
ATSTOVUS

Melbourne. — Rugsėjo
buvo sušauktas vietos ALB Apy
linkės susirinkimas, kuris išrinko 
į šių metų ALB Tarybą savo at
stovus. Atstovais, vykstančiais į 
šių metų visuotinį Bendruomenės 
suvažiavimą Adelaidėj, išrinkti šie 
daugiausiai balsų gavę asmenys: I. 
Alekna, J. Valys, A. Krausas, dr. 
Kaunas, Makulis, Barkus, kun. 
Vaseris, J. Liutkutė, Žilinskas, S. 
Balčiūnas, B. Zumeris ir Kalpokas.
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
III-JŲ KREPŠINIO

PIRMENYBIŲ <

PRO G RAMA
1952 m. spalio 3 d., penktadienį: 

18,30 — Atidaryrhas; 19.00 — 
Adelaidės VYTIS — Sydnėjaus 
KOVAS; 20.00 — Melbourne VAR
PAS — CANBERRA; 21,00 — 
AUSTRALŲ RINKTINĖ — 
LIETUVIAI.

1952 m. spalio 4 d., šeštadienį: 
9.00 — Adelaidės VYTIS — CAN
BERRA; 10.00 — Melbourne 
VARPAS — Sydnėjaus KOVAS; 
11.00 — Adelaidės VYTIS — 
Melbourne VARPAS. Po per
traukos 13.30 — CANBERRA — 
Sydnėjaus KOVAS; 14.30 — 
Finalas; 15.30 — Dovanų įteiki
mas.

Spalio 4 d. 20 vai. —. Balius.
Spalio 5 d. — 11.30 vai. iškilmin

gos pamaldos.
Pirmenybių žaidynės bus pra

vestos Police Boys’ Club, Erskine- 
ville Rd., Newtown (3 min. 
pėsčiomis nuo Newtowno gelž. 
stoties).

S.L.S. KLUBAS KOVAS

AUSTRALIJOS J II-JŲ KREPŠINIO PIRMENYBIŲ PROGA
S.L.S. KLUBAS KOVAS RENGIA

B A L I U , 
kuris įvyk:, SPALIO I !>.. STATES HALIROOM. MARKET ST.. ’ 

CITY (STATĖ KINU PATALPOSE)
Įdomi programa, vakarienė ir puiki muzika.
Kvietimai, iš anksto užsakant staliukus, gaunami pas Klubo, 

valdybos narius ir platintojus.
Pradžia 8 vai. vak.

S.L.S. KLUBAS KOVAS

RUGSĖJO 19 D. 7,30 VAL. VAK., PENKTADIENĮ, YWCA 
NAMUOSE, 189 LIVERPOOL STREET, SYDNEY, RUOŠIAMAS

RUSU KONCERTAS.

Choras
lietuviškas dainas bei

Pranešimas.
Dantų gydytoja B. Jarembau- 

skienė praneša maloniam draugi) 
bei pažįstamų dėmesiui savo 
adresą: 28 Pomeroy Street, North 
^trathfield, Sydney.

g I ■

ALB Melbourne Apylinkės Valdyba praneša, kad rugsėjo 27 d., 
šeštadieni, Nicholas Hall, 148 Lonsdale Street, Melbourne, 
specialiai lietuviams rengiamas

DANUTES NASVYTYTĖS
IŠRAIŠKOS ŠOKIO GRUPĖS

KONCERTAS
Prazia lygiai 7 vai. vak.
Bilietai patartina įsigyti

sekmadieniais, kad būtų galima išvengti kamšaties prieš pat 
koncertą. Geelongo ir kitų 
pranešti iš anksto rezervuotinų

Bilietų kainos: 8/-, 6/-, 4/-.

įvyks

jau dabar prie lietuvių bažnyčios

tolimesnių vietų lietuviai prašomi 
vietų skaičių.

Melbourne Apylinkės Valdyba

ĮDOMI TEMA
Sydnėjuš. — Gražaus pasi

sekimo susilaukę Sambūrio Šviesos 
susirinkimai su vertingo turinio 
tinkamų prelegentų paskaitomis 
tęsiami toliau. Rugsėjo 27 d. 
įprastinėje vietoje —. Milsons 
Point salėje, 12-14 Ennis Road — 
įvyksta sekantis Sambūrio susirin
kimas, kurio metu laikraštininkas 
Jurgis Kalakauskas skaitys pas
kaitą “Lietuvos politinės partijos 
bei srovės ir tremtis.” Po paskai
tos, kaip ir anksčiau, bus kultūrinio 
pobūdžio pasilinksminimas. Prad
žia 6,30 vai. vak.
LIETUVIAI SKAITLINGIAUSI
Canberra.—Works Departa

mente dirba ir būrelis naujųjų 
ateivių, bet lietuviai čia yra skait
lingiausi. Architektūros sekcijoje 
dirba statybininkai: A. Genys, K. 
Makūnas, A. Stuoka; Inžinerijos 
sekcijoje dirba V. Noreika, Nage
vičius ir N. Volkas. Visi priklauso 
Australijos Architektų, Inžinierių, 
Matininkų ir Braižytojų Sąjungai.

šie vyrai mielai padeda tautie
čiams besistatantiems namus, teik
dami patarimus, tarpininkaudami 
įstaigose. Jie ateina į talką deko
ruodami sales, ruošiant tautines 
šventes bei kitokius parengimus.

M.
ATŽYMĖTAS LIETUVIS Už 

GYVYBĖS GELBĖJIMĄ
S y d n ė j u s.—Rugpjūčio 28 d., 

septyniosdešimt penktame Royal 
Shipwreck Relief and Humane So
ciety metiniame susirinkime buvo 
apdovanoti specialiais draugijos 
medaliais ir garbės pažymėjimais 
asmenys, New South Wales valsti
joje paskutiniųjų metų būvyje 
pasižymėję drąsiais ir pavojingais 
veiksmais, gelbėdami žmogaus 
gyvybę, šiais metais tokių apdo
vanotų buvo: 5 sidabro medaliais, 
10 bronzos medaliais ir 45 garbės 
pažymėjimais. Apdovanotųjų skai- 
čiun pateko ir mūsų tautietis An
tanas Jablonskis. Gyvybių 
gelbėtojų žygdarbiai buvo savo 
laiku aprašyti spaudoje ir paminėti 
kalbamos draugijos brošiūroje. 
Apdovanojimų žymenis įteikė New 
South Wales valstijos gubernato
riaus duktė Miss Northcott, daly
vaujant gausiam vietos spaudos 
atstovų bei kitų žymesniųjų aus-

PRIVAČIOS INICIATYVOS 
TALKA

Sydnėjuš. — Susidarius ne
palankioms aplinkybėms, rugsėjo 
8-sios dienos minėjimo vakarui 
Camperdowne neįvykus, privačia 
p. p. Bičiūno ir Narbuto iniciatyva 
vakaras-šokiai buvo suruošti New- 
towne, kur gražiai pasilinksminta. 
Visą vakaro pelną rengėjai pas
kirstė: Diepholtzo Gimnazijai — 
75%, likusius — Mūsų Pastogei ir 
Kultūros Fondui. Gražus ir svei
kintinas p. Kardelio orkestro 
įvedamas paprotys — užbaigiant 
sušoktas lietuviškas suktinis.

ADRESŲ PATIKSLINIMAS
šie asmenys prašomi patikslinti 

savo adresus:
1. Mr. K. Belkus, c/o Dunlop 

S. H., Creek St., ST. MARYS, 
NSW;

2. Mr. A. Zinkevičius, 19 Noble 
St., CONCORD, NSW;

3. Rev. L. Kemežys, Rushworth 
Camp, Victoria;

4. Mr. A. Strimaitis, Water 
Commission, MEYFIELD, Vic.;

5. Mr. I. Valonis, c/o Railway 
Station, BLANDFORD, NSW;

6. Mr. B. Zablockis, Mt. Colah 
P.O. by CHATSWOOD, NSW;

7. Mr. I. Jovarauskas, THORN
TON R.B., Vic., ir

8. Mr. Marmukonis, 47 Tynte 
St., North ADELAIDE, SA.

M. P. Administra-cija.

tralų būriui. Apie tautiečio 
“lenktynes su mirtimi” paskelbta: 
“Antanas Jablonskis, iš Water 
Board, Regents Parko, 1952 m. 
sausio 3 d. šoko į Georges upę, 
netoli Liverpoolio, ir uoliai bandė 
išgelbėti 8 metų amžiaus austra- 
liuką, kuris, iškylaudamas su drau
gais paupyje, staiga įkrito į upę 
ir daugiiau neiškilo į jos paviršių; 
jo draugai ne vienas nemokėjo 
plaukti. Jablonskis nardydamas 
ieškojo skenduolio iki jėgų ir kvapo 
išsekimo. Tik vėliau, prie jo pas
tangų prisijungus policininkui 
Oven Willis, Jablonskis vėl pakar
totinai nėrė ir iš 15 pėdų gylio 
dumbluoto vandems sužvejojo 
skenduolį. A. Jablonskiui įteiktas 
garbės pažymėjimas.”

B S.

PRANEŠIMAS

ADMINISTRACIJOS
PRANEŠIMAS ADRESŲ
PAKEITIMO REIKALU

PROGRAMĄ IŠPILDO:
Eleonora BQGDANOFE (soprano)

Ivan KORNILOFF (baritonas)
BILIETAI GAUNAMI PRIE ĮĖJIMO NUO 7 VAL. VAK.

PH UPS

M. FIORELLI Pty. Ltd.

Europietiški gaminiai, delikatesai, gėrimai
n a u j o j c

ITANO STASIUNAICIO
K R A U T U V E J E

■18 Phillips Street, ENMORE. Telefonas LA 1341. 
Kiekvienam malonus ir skubąs patarnavimas.
Pristatoma į namus, nepaisant kuriuo laiku.

Dėl pasitaikančių M.P. prenu
meratorių adresų netikslumų truk
dosi laikraščio gavimas.

Administracija malonai prašo 
tautiečius, pranešant naują 
adresą, parašyti ir senąjį, ka
dangi pasitaiko net po kelis, tais 
pačiais vardais ir pavardėmis, 
asmenis, ir tuo Administracija 
susiduria su sunkumais.

CHOSEN

SKAUTŲ SUEIGA
Rugsėjo 21 d., sekmadienį, 10 

vai. prieš pamaldas, Camperdownc 
šaukiama Sydnėjaus Lietuvių 
Skautų, - čių Vietininkijos 

sueiga.
Vietininkas.

Rugsėjo 20 d. (šeštadienį) 2 vai, 
p. p., 12-14 Ennis Road, Milsons 
Point, jvyksta Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžio (LAS) Sydnėjaus Sky
riaus narių
Metinis susirinkimas.

Visi nariai kviečiami susirin
kime dalyvauti.

Skyriaus Valdyba.

P. Jurgį Vaičiurgį (gyvenusį 
Plungės stotyje) prašo atsiliepti 
A. Šimkūnas, 59 Breese St., West 
Brunswick — Melbourne, Victoria.

DELICIOUS 
EUROPEAN 

SMALLGOODS
Siūlome Nužeminta Kaina

832 High St., Armadale, 
Melbourne. Tel.: U 3525 

(Tramway Nr. 6 from Swan- 
ston St., or by Train to 

Armadale Station)
DEŠROS: ‘Country,’ ‘Ham de 

Lux,’ ‘Krakow/ Turistic, 
Cabanosi, Salami, Salce- 
son, Frankfurters, Liver- 
dešros.

KUMPIS, žalias ir paruoštas. 
LAŠINIAI, ŠVIEŽIA MĖSA, 
TAUKAI.

ŠO:£E:■■.■<><„
bJ.WI NN PTY. LTD., CAMP Ė R DO NI.S.W

s«W

Tobulas Pasaulinio Masto Priimtuvas 
YRA ŠITAS 6 LEMPŲ PHILLIPS 

PHILLIPS MODEL 125
Tai yra 6 lempų pasaulinio masto, stalo modelio, 

kiekvienam žinomas kaip nepamainomai tobulas priimtu
vas užjūrio stotims. Modelis 125 yra ypatingai stiprus. 
Štai, kelios jo ypatybės: 6 nepaprastai stiprios lempos su 
R.F. padėtimi ir elektriniu BANDSPREAD įjungimu, 
balansuojamas tonas, turi puikų kabinetą. Phillips yra 
priimtuvas, kurį Jūs privalote PAMATYTI ir IŠGIRSTI.

PHILIPS

PHILLIPS M0D3L 140
Turi tas pačias savybes ir ypatumus kaip ir modelis 

125. Patalpintas j plastikinį kabinetą. Pigi kaina!

Geriausia gėralų ir maisto reikmenų krautuve, kur gaunami:

VYNAI, SPIRITAI, LIKERIAI, SKANĖSTAI, MAKARONAI, SŪRIAI, ALYVOS ALIEJUS

(specialistai europietiško maisto)

106-118 Commonwealth Street. Sydney ?
Netoli nuo Centrelines stoties. ----------- Telf. M 4243 h* MA 4542
Pristatoma mieste ir priemiesčiuose, taip pat ir tolimesnėse užmiesčio geležinkelio stotyse.

Printed by “Mintis*1 Pty., Ltd. f'redbert Street, Leichhardt Sydney bl.S.W. Tel. WB 
for the Publisher A. Bauze. Koi bus gautas iš Imigracijos D-to formalus licenzijos ALB 
Krašto Valdybos pirmininko J. Vaičaičio vardu patvirtinimas, laiki nai naudojame senąją licenziją.
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