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Naujame savos spaudos darbe
Australijos lietuvių gyvenime 

naujosios Mūsų Pastogės pa
sirodymas sukėlė visame krašte 
reto ir gyvo susidomėjimo. Kai 
kurtais atžvilgiais tas susidomė
jimas net prašoko anų metų dienų, 
kai Australijos lietuvių rankose 
pasirodė Mūsų Pastogė, kaip pir
mas spausdintas lietuviškas lai
kraštis Australijoje. Kad ir labai 
džiaugsmingai visų geros valios 
lietuvių anuomet buvo sutiktas pir
majai Mūsų Pastogės numeris, 
kad ir nuostabiai trumpu laiku 
nuoširdžia tų pačių lietuvių parama 
šis laikraštis buvo suskubtas įsta
tyti i tvirtas vėžes, vis dėlto po 77 
pasirodymų Mūsų Pastogei,. buvo 
lemta patekti vėpūtiniu, kurį 
susuko savotiški geri norai bei 
nėapdai rūmai ir įvykę principiniai 
pasikeitimai laikraščio pagrin
duose. Nauji bandymai, kuriuos 
sekė filminiu būdu bevykstaneios 
permainos to laikraščio tvarkymo 
bei ugdymo reikaluose, nepajėgė 
pateisinti visos eilės naujų asmenų 
gerų norų bei pastangų. Mūsų 
Pastogė gerokai suvargo nuo tų 
bandymų ir naujų pastangų, ir 
atsitiko taip, kad ji bepajėgė tik 
rw<*Mi. - Tačiau tasai.. .ruseni ma s 
buvo nuoširdus ir svarbiausia —■ 
lietuviškas. Nuoširdaus lietuviš
kumo pobūdis Mūsų Pastogėje 
visumet išliko ir pačiais sunkiau
siais jos naujųjų bandymų laikais. 
Faktiškasis jos šeimininkas per 
visą laiką stengėsi išlaikyti tą 
rusenančią lietuviškumo liepsnelę, 
nepaisydamas naujųjų bandymų 
jam uždėtos naštos. Lietuviškas 
laikraštis liko išlaikytas.

Teigiama prasme išspręsdanios 
Mūsų Pastogės klausimą, abi šalys 
kartu išsprendė vieną iš opiausių 
bendruomeninio mūsų gyvenimo 
Australijoje reikalų. Atsisakius 
abiem šalim nuo kaltinimų ir prie
kaištų, paprastai ir nuostabiai 
lengvai susitarimas pasiektas taip, 
kad kiekvienas Australijos Lietu
vių Bendruomenės narys ramiai 
gali pasakyti, kad Mūsų Pastogė 
nuo šiol yra visais atžvilgiais mūs 
visų turtas, mums visiems lygiai 
priklausąs daiktas. Prieita prie 
paties tobuliausio sprendimo, o 
kartu pasiekta šiame reikale taika 
ir ramybė. Tuo pačiu liko sukurtai 
visai Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės veiklai pavyzdys, ka'p reikia 
dirbti bendrą darbą ir kaip papras
tai galima atlikti dorą žygį. Tai 
tikrai puiki susitarimo, taikos ir 
ramybės demonstracija.

Teigiamą Mūsų Pastogės klau
simo išsprendimą Australijos lietu
viai pasitiko su dideliu susidomė
jimu ir pasitenkinimu. Nuo pat 
pirmojo naujosios Mūsų Pas
togės pasirodymo ligi šiol tiek 
ALB Krašto Valdyba, tiek pati 
Mūsų Pastogės Redakcija nuolat 
tebegauna laiškų-sveikinimų, ku
riuose pabrėžiamas pasitenkinimas 
ir džiaugsmas savu laikraščiu ir 
pareiškiami nuoširdūs likėjimai, 
kad tas laikraštis išlaikytų Ben
druomenės orumo reikalaujamą 
lygį ir susidarytų kuo gražiausias 
tolimesnio klestėjimo sąlygas. 
Gyva reakcija į laikraščio persit
varkymą vyksta ne vien tik žodžiu, 
bet ir darbais. Vos tik pasirodė 
naujoji Mūsų Pastogė ir pasklido 
tuo pačiu daug gerų vilčių pateisi
nanti žinia po visą plačiąją Aus
traliją, visa eilė senųjų bendradar
bių, kurie anuomet gražiomis savo 
pastangomis prisidėjo prie pir
mųjų laikraščio pasirodymų, at

skubėjo į talką su vertingu savo 
bendradarbiavimu. Tuoj pasirodė 
ir visa eilė naujų prenumeratorių, 
kurių skaičius nuolat didėja. Ne
maža atsirado ir tokių, kurie 
nedelsdami atnaujino savo prenu
meratą, pabrėždami kad nuo nau
josios Mūsų Pastogės pasirodymo

i Lietuviškojo, judėjimo pasaulyje taip vadinamos klaidos vargiai 
kada galės būti išvengiamos. Kaip saulės spinduliuose — tame 

.visokeriopos gyvybės ir šviesos šaltinyje — sukasi milijonai dulkių,
■ taip ir betkuriame žmonių bendravime nickumct negali būti išvengia
■ mos klaidos, didesni ar mažesni nukrypimai nuo teisybės kcl’o.

Tariau kalbant apie klaidos vaidmenį žmonių bendradarbiavimo
■ pasaulyje, čia pat prisimenama ir viena didžiausių žmonių bendra- 
■darbiavimo dorybių, o tai — tos klaidos tinkamu laiku pažinimas ir 
pareiškimas geros valios tą klaidą pašalinti, žmonėse nedaug yra 
Jokių, kurie turėtų šią dorybę. Dažniausiai atsitinka taip, kad ir 
jausdamas savo širdies gelmėse aliarmuojantį tos klaidos pažbvmo 
išauksiną, žmogus atkakliai mušasi į stačią sieną vien dėl to, kad 
nenori pasukti menko žingsnio atgal, kad nesunkiai galėtų apeiti tą 
;stač ą sieną. O to žingsnio jis nežengia vien dėl to, kad anksčiau 
nežinodamas ir nesitikėdamas pats pasirinko tokį kelią, kurks jį 
■nuvedė į tą stačią sieną. Prisipažinimas klaidoje per visus laikus 
.žmogui atrodė savęs nuvertinimu ir nepagerbimu, o ne vienam — ir 
r avęs pasmerkimu.
' Didelės vertės yra tasai žmogus, kuris laiku pamato savo paklaidas 
ir, nepaisydamas atgal žengiamo žingsnio kainos sačo asmens ambici
joms, pasuka tikruoju keliu, kurį jis turėjo pasirinkti kur kas anksčiau.

žmonių bendradarbiavime jokia jėga negali stihiikyli išryškėjime 
paskirų grupių skirtingumo, žmonių tarpusavio santykiai nickumet 
nel'eka pastovūs ir jie dažnai susikryžiuoja daugiau ar mažiau priešiš
komis nuotaikomis. Taip atsitinka visuose socialiniuose sluogsniuose, 
net ir tuose, kuriuos sieja bendra idėja, bendros pasaulėžiūros. Žmonių 
santykiavimo teigiamumai ir neigiamumai per laikus grumiasi, lenkia 
vienas kitą, vėl kurį laiką balansuoja ir vėl varžosi. Dažnai tomis 
varžybomis yra nustelbiami patys didžiausi idealai bei pirminiai 
tikslai, gi tokiose grumtynėse dalyvaują žmonės nebesusivokia, kad 
jie yra pavirtę bekraujėmis žmogaus pavidalo iškamšomis. Tačiau 
taip pat labai retai atsitinka, kad du besigrumią žmonės nusimeta 
barškančios skardos kardus ir nuoširdžiai paduoda vienas kitam ranką, 
pamiršdami abipuses nedorybes ir kardais mostigavimo aistras. Tokios 
žmonių bendradarbiavimo prošvaistės juo labiau retai besutinkamos 
skirtingų ideologijų ar pasaulėžiūrų pasaulyje. Taika ir ramybė geros 
valios žmonėms — pef amžių amžius žmonių lūpose malda virtęs 
nepasiekiamas savo visumoje idealas nickumet nebus pasiektas savo 
visumoje ir pilnumoje. O kai tokia prošvaistė nušvinta didesnių ar 
mažesnių žmonių grupių, ar paskirų asmenų tarpe, kiekvienas gyvas 
.ir negyvas daiktas aplinkui šaukiaTr juda iš džiaugsmo. Linksma ir 
gera visame kaime, kai du kaimynai, ilgus metus besisvaidę per kiemus 
ir daržus krumpliniais žodžiais, kartą pagaliau susėda vienoje 
seklyčioje ant vieno skobnio. Kai nuoširdi taika užviešpatauja, lengvai 
pamirštamos visos paklaidos ir nuostabiai greitai išsilygina praeities 
raukšlės. Tada savaime atsiranda kūrybiniam darbui sąlygos ir visa 
aplinkuma įgyja vertingos prasmės.

Šių skilčių eilutes apimančios mintys abiem savo prasmėm — 
neigiamom ir tcigianiom — ypatingai yra aktualias nūdic visuose 
pasaulio kraštuose vykstančiame lietuviškame darbe. Kai čia pat ir 
aplinkui apsidairai, kai nusiklausai iš visų pusių — greitai pajunti 
taikos ir ramybės troškimą. Pykčio, pavydo ir kaltinimų aistra dažnai 
bėra likusi vieninteliu saitai, kuris besieja paskirose ideologinėse 
stovyklose tunojančius mūsų brolius. Amžinas bylinėjimasis dėl 
ideologinių tvorų, dėl neapčiuopiamos valdžios raktų ir vis toliau 
didinamas dėl to įvairių asmenų ar grupių trukšmas taip jau yra 
mus užtrenkęs, kad daugis be atodairos bėga į nuošaliausią vietą, 
kuo toliausiai nuo betkok'o bendro lietuviško darbo. Visiškai nenuos
tabu. Nūdien išvargintas žmogus trokšta taikos ir ramybės, tikro ir 
kultūringo darbo. Jis nebenori klausytis jokių pasiteisinimų ir smer
kimų, jis nusikratė šiurpu, kai nugirsta naujus ginčus, naujus 
padėties aiškinimus.

Šių dienų gyvenimo išvargintas žmogus nėra, tačiau, nustojęs 
energijos ir jis labai gerai jaučia savo pareigas. Kad ir trokšdamas 
ramybės bei taikos, jis puikiai žino, kad jam dar tenka kovoti, dar 
geriau jis žino, koks ir kur yra apsikasęs jo priešas. Bet jis 
nebeapsikenčiu ta beprasme vidaus ar tarpusavio kova, tuo moderniu 
visuomeninio darbo sportu, tuo apgailėtinu mosikavimu popieriniais 
kardais. Tokia pasine ir siekia ramybės bei taikos nūdienos lietuvis 
penkiuose pasaulio kontinentuose.

jie vėl toliau veiksmingai remia 
šį bendruomehinį kultūros švyturį 
apsiūkusioje Australijoje. Kiti 
vėl atskubėjo su pinigine vienkar
tine parama, užakcentuodami savo 
pasitikėjimą bendruomeninio lai
kraščio ateitimi ir palengvindami 
jo klestėjimo eigą.

Pirmiausiai didelės vertės mora

linį pasitarnavimą naujajai Mūsų 
Pastogei atliko rašytojai Pulgis 
Andriušis su Vincu Kazoku ir 
patyręs žurnalistas Jurgis Kala- 
liauskas, sutikdami be atlyginimo 
talkininkauti Mūsų Pastogės redak
toriui patariamuoju redakciniu 
kolektyvu. Tuo pačiu jie veiks

mingai vėl įsijungė \į naujosios 
Mūsų Pastogės bendradarbių eiles. 
Redakcinio kolektyvo tfclką tuoj 
papildė ir sustiprino visa eilė 
sugrįžusių ar naujų bendradarbių. 
Bendradarbių kolektyvą ypačiai 
sustiprino, atnaujindamas savo 
bendradarbiavimą žymusis Lietu
vos architektūros kūrėjas ir uolus

plunksnos darbininkas architektas 
Vytautas Žemkalnis, šiuo metu 
gyvenąs ir toliau dirbąs savo pro
fesijos darbą Melbourne, kartu 
vadovaudamas ir Lietuvių Kultū
ros Fondo Apygardos Valdybai 
Australijoje. Toliau bendradarbių 
eiles atnaujino Antanas Krausas, 
Jonas Kalvaitis, Vladas Jakutis, V. 
čepliauskas, V. Raginis, L. Kar
velis, K. Kemežys, J. Bastys ir 
eilė kitų. Su nauja energija nuo
širdžiai toliau liko bendradarbiauti 
kun. P. Butkus, kun. Pr. Vasaris, 
sport<K,korespoudentas A. Laukai
tis, J. P. Rėdys, E. Rataiskienė ir
k. Visa eilė plunksnos darbininkų, 
gyvenančių kituose kraštuose, taip 
pat ruošiasi paremti savo darbais 
naująją Mūsų Pastogę. Dailininkas 
Henrikas Šalkauskas nupiešė 
laikraščiui naują antgalvį, gi 
dailininkas Šimkūnas nupiešė 
visą eilę vinječių, kurios pasi
rodys jau sekančiame numeryje, 
čia vėl ypačiai paminėtinas dipl, 
te:s. Henrikas Kmitas, kuris nuo 
pirmojo naujosios Mūsų Pastogės 
numerio vėl sugrįžo dirbti Redak
cijos sekretoriaus darbą, tą patį, 
kurį jis be atlyginimo anuomet 
dirbdamas, talkininkavo redak
toriui išleidžiant 'pirmuosius Vf 
numerius ir kartu su juo anuomet 
pasitraukdamas.

Naująją Mūsų Pastogę ir ta 
pačia proga ALB Krašto Valdybos 
pirmininką ar visą Valdybą svei
kino ir pareiškė nuoširdžius linkė
jimus visa eilė organizacijų bei 
paskirų asmenų. Su lietuvišku 
dėkingumu maloniai visi sveikinto
jai čia prisimenami: Sambūrio 
Šviesos Australijos Regijonalinės 
Valdybos pirmininkas, Mažosios 
Lietuvos Bičiulių Draugijos Cen
tro Valdyba Australijoje, Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdžio Australijos 
Vietininkijos Organizacinis Komi
tetas ir Sydnėjaus Skyriaus Val
dyba, Pasaulio Lietuvių Skautų 
Sąjungos Australijos Rajono Syd
nėjaus Vietininkija, ALB Gcelon- 
go Apylinkės pirmininkas V. Ragi
nis, ALB Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba, Firma Statyba, ALB 
Wagga-Wagga Seniūnija, Lietu
vių Kultūros Fondo Sydnėjaus 
Skyriaus Valdybos pirmininkas S. 
Baltramiejūnas, Australijos Lietu
vių Studentų Atstovybė, ALB 
Adelaidės Apylinkės Valdyba, ar
chitektas Vytautas Žemkalnis. 
Jonas Kalvaitis, Antanas Krausas, 
Vladas Jakutis, Vytautas Rimas, 
Vincentas čcpliauskas, J. šilainis, 
Launcestono apylinkės lietuvių at
stovas J. Krutulis; V. Ališauskas, 
Vyt. Asevičius, J. Radžiukynas, E. 
ir S. Rataiskiai ir k.

Mūsų Pastogės Redaktorius yra 
gavęs visą eilę laiškų, rašytų 
įvairių asmenų naujosios Mūsų 
Pastogės pasirodymo proga. Be 
sveikinimų ir linkėjimų tuose 
laiškuose pateikiama būdingų, 
minčių, kurios tik patvirtina visa 
tai, kas šiame straipsnyje pasakyta 
ir patikrina naujosios Mūsų Pas
togės prasmingumą.

Australijos Lietuvių Bendruo
menės organizacijų bei paskirų 
asmenų spontaniškai išreikštas 
pasitenkinimas ir džiaugsmas 
galutiniu Mūsų Pastogės klausimo 
išsprendimu ir jos grąžinimu į 
Krašto Valdybos rankas ir gyvas 
visų pritarimas laikraščio peror
ganizavimui neabejotinai leidžia 
tvirtinti, kad Mūsų Pastogė . Šiuo 
metu yra įgijusi tvirtą visos Aųs- 
tralijbs lietuvių bendruomenės

NAUJAI PASISKIRSTYTA
PAREIGOMIS VLIKe

I ELTA. — Naujoji VLIKo Tary- 
|ba, susirinkusi š. m. rugsėjo 5 
(posėdžio pasiskirstė pareigomis:
I K. ŽALKAUSKAS — Vykdomo
sios Tarybos Pirmininkas ir Lie
tuvybės Išlaikymo Tarnybos Valdy
tojas,

Dr. P. KARVELIS — Užsienio 
Reikalų Tarnybos Valdytojas,

Doc. M. BRAKAS — Informa
cijų bei revendikuojamų Sričių 
Tarnybos Valdytojas,

T. T. ŠIDIŠKIS — Finansų Tar
nybos Valdytojas.

Vykdomoji Taryba savo biurą 
laikinai įkūrė RcutUngene. Visais

SO V. RUSIJOS — KINI JOS SUSITARIMAS
LONDONAS. — Kaip praneša 

A.A.P., Maskvoje oficialiai pas
kelbtas naujas Rovietų Rusijos ir 
Komunistinės Kinijos susitarimas, 
kuriuo baigiami keturias savaites 
užtrukę pasitarimai tarp Sovietų 
užsienių reikalų ministerio Višin
skio ir K. Kinijos ministerio pir
mininko generolo ChoU En-lai. 
Maskvoje trumpai paskelbta, kad 
susitaria šiais dviem klausimais: 
1, — Rusija perleidžia Kinijai be 
atlyginimo Chančhjingo gelėžibkelį, 
nutiestą per Mandžūriją tarp,'Man
eliui! ties pat Sibiro siena ir tarp 
Daireno bei Port Artūro prie Gel
tonosios jūros. 2. — Kinija leid
žia pasilikti Sovietų Rusijos 
kariuomenės daliniams karinėje 
kinų Port Artūro bazėje, apie 200 
mylių nuo Korėjos sienos.

Diplomatiniuose Vakarų sluogs
niuose reiškiama nusistebėjimo dėl 
šio pranešimo trumpumo ir pa
prastumo. Manomą, kad tai jokiu 
būdu neapima visų klausinių, na
grinėtų ar susitartų ilgų derybų 
metu. Oficiali Sovietų ' žinių 
agentūra tuo tarpu pridūrė, kad

pasitikėjimą ir vienokią ar kitokią 
paramą.

Atsidėkodama visiems tautie
čiams už sveikinimus,, linkėjimus 
ir nuoširdų efektingą pritarimą, 
išreikštą visų Bendruomenės 
sluogsnjų gausiais spontaniškais 
pareiškimais, Mūsų Pastogė tikrai 
atsidėkos visai Australijos Lietu
vių Bendruomenei ta prasme, kad 

'ji visumet išlaikys tinkamą Ben
druomenės laikraščio orumą. Jos 
skiltyse visumet vienodai galės 
pasireikšti įvairių pasaulėžiūrų 
lietuvių tremties organizacijos, 
skirtingų pobūdžių draugijos, pas
kirų asmenų nuomonės, stropiai 
budint, kad toksai bendradarbia
vimas neliktų sudrumstas vienos 
kurios nuomonės ar organizacijos 
vyravimu, šio bendro mūs visų 
laikraščio vyriausiu uždaviniu 
visumet bus Lietuvos laisvės 
klausimas ir lietuviškumo esmė.
Gi visa bendradarbiavimo sistema 
bus grindžiama tikrosios laikraš
tinės kultūros formoje. Atitinka
moje pagarboje ir šio krašto įsta
tymų dvasioje bus respektuojami 
šio gyvenamo krašto interesai, kar
tu patikrinant, ištikimybę vaka
riečių demokratijas pagrindiniams 
principams ir Inepamįu’štant pri
gimtų laisvo žmogaus teisių, ku
riomis yra pagrįsta tikroji demo
kratija ir vakariečių paskelbtos 
laisvės chartos. 

reikalais į Tarybą kreipiamasi 
pagal šį adresą: V. Taryba, (14 b) 
Reutlingen, Lcderstr. 94, Germany.

Vykdomosios Tarybos pirminin
kas K. Zaikauskas rugsėjo 13-14 
d. d. išvyko į Londoną, kur daly
vavo pirmame Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenes Europos pirmininkų 
suvažiavime, .kurį sušaukė Did
žiosios Britanijos Lietuvių Sąjun
gos Centro Valdyba, susitarusi su 
D. Britanijos Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininku, šiame 
suvažiavimo svarstyti bendruome
nių tampresnių bendradarbiavimo 
reikalai.

derybų metu buvę paliesti labai 
svarbūs politiniai ir ekonominiai 
klausimai.

SOVIETAI VETAVO 
JAPONUS

NEW YORKAS. — A.A.P. — 
Pereitos savaitės ketvirtadienį 
UNo Saugumo Taryba svarstė 
Japonijos kreipimąsi, kad ji būtų 
priimta į UNo hadus. -'Soviętų 
Rusija pašiprwi&no 
priėmimui ir- pareiškė savo veto, 
tuo tarpu kai visos kitos Saugumo 
Tarybai priklausančios valstybės 
balsavo už Japonijos priėmimą. 
Pagal UNo nuostatus niekais 
paverčiamas klausimas, jei bent 
vienas Saugumo Tarybos narys 
pareiškia sąvo veto, šiuo metu 
UNo Saugumo Taryboje yra 11 
narių.

Prieš pat balsavimą Japonijos 
priėmimo reikalu, Sovietų Rusijos 
atstovas Jokūbas Malikas labai 
aštriai puolė Japoniją ir JAV, kuri 
labiausiai remia Japonijos priė
mimo klausimą. Malikas pareiškė, 
kad Jungtinės Amerikos Valstybės 
atgaivina Japonijos militarizmą ir 
laiko Japoniją savo kolonija. “Jūs 
kuriate katastrofą ir jūs jau »tu- 
miate savo kraštą j šią -katas
trofą”, — pareiškė Malikas kreip
damasis į JAV atstovą W. Austiną, 
Pastarąsai priminė Malikui, kad 
Sovietų Rusija pereito karo metu 
išėjo kariauti prieš Japoniją tik 
šešias dienas prieš kai karas su 
Jappnija buvo baigtas. Malikas 
atsikirto, kad per tas šešias dienas 
“mūsų ginklotos jxajOgos daugiau 
padarė, kaip jūsų kanuomenė per 
visą karo metų Tolimuosiuose Ry
tuose. Milijonams jūsų kariuo
menės kareivių ir karininkų mes 
išgelbėjome gyvybes”.

Japonijos užsienių reikalų min
isterijoje pareikštas didėlis ap- 
gailestavinmas, kad * Japonijos 
kreipimasis buvo atmestas. Tačiau 
Japonija ir toliau bandysianti im
tas pastangų, kad ji būtų priimta į 
UNo narius.

PRARADO DU 
SVARBIUS PUNKTUS

SEOULAS. — Kiniečių komu- 
nistų pėstininkų daliniai smarkiu 
puolimu per. penktadienio naktį 
užėmė du strateginius amerikiečių 
punktus Korėjoje: Kaily Hill ir 
Old Baldy. Kiniečiai kone visiškai 
sunaikino keturias valandas besi
priešinusius amerikiečių dalinius, 
ir tik menką saujelė teišsigelbėjo. 
Po poros dienų Old Baldy ameri
kiečiai atsiėnė*

1
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PAVEIKSLAI MELUOJA |
Pasakojimas Arkadijaus Svobodino, kuriam neseniai 

pavyko pasprukti Vakaruosna
(Tęsinys is pereito numerio)

Kada pasiteiravau, kam jos 
reikalingos, Daginas man paaiš
kino: ’’Mūsų vadas turi taupyti 
kiekvieną savo jėgos miligramą. 
Būnant kėdėje, jam užtenka spus
telėti stūmoklį' ir jis atsiduria 
visur, kur tik jam reikia. Todėl 
šituose namuose nėra laiptų, tik 
nuolaidumas grindyse ir vienas 
liftas.

Aš vos begirdėjau Dagilio žo
džius. Mano galvoj kilo klausimas: 
’’Kam šis geležinis vyras taip le
pinamas? Kuriuo tikslu atvyko 
prof. Bogomolecas?” Sekančią 
dieną jau turėjau atsakymą. Kitą' 
rytą gavau įsakymą nuvykti pas 
profesorių. Maloniai pasisveikinęs 
tarė: ’’Mudu jau pažįstami iš 
Soči. Džiaugiuosi jus čia radęs. 
Jūs tikriausiai esate girdėjęs apie 
mano kai kuriuos bandymus”. At
simenu, buvo gandų, kad Bogo
molecas mėgina išrasti eleksyrą, 
pratęsti amžių ir atitolinti mirtį. 
Buvo net kalbama, kad jis galįs 
bet kurį žmogų padaryti nemir
tingu.

Ir kas gi bus tasai žmogus?
Dabar man buvo aišku: tai be 

abejo tik Rusijos nuožmusis dikta
torius. Tik jis vienas siekia fizinio 
nemrtingumo.

Po šito ryto dažnai matyda- 
vausi su Bogomolecu. Kartą jis 
man pasakė: ’’Mano bandymai yra 
mūsų vado ypatingoje globoje. 
Šiuo metu aš bandymus darau su 
gyvuliais. Greitu laiku mėginsime 
su žmonėmis. Tada aš turėsiu 
garbės šį savo eleksyrą patiekti 
mūsų vadui. Jo balsas skambėjo 
patetingai ir fanatiškai, kada jis 
sušuko: ’’Juozapas Vasarionovičius 
turi gyventi amžinai. Aš Bogo
molecas, pasistengsiu, kad jis nie
kad nemirtų.”

Stalinas labai didžiavosi pro
fesorium. Jis ilgai su juo kalbė
davosi. Pokalbių metu jis būdavo 
labai švelnus ir tuo laiku sargy
biniai nebesaugodavo ’’Nadeždos”.

Greit aš patyriau, kad Stalinas 
labai rimtai siekja nemirtingumo.

Vieną vakarą užėjau pas jį ap
tarti sekančios dienos pratimus. 
Atsargiai paklausęs, ar jie nebus 
per sunkūs, jis atsakė: ”Aš darysiu 
visą; kad pratęsčiau savo amžių”.

Bet diktatoriaus kova su mir
timi susilaukė staigaus ir netikėto 
smūgio, smūgio, tartum, iš pasalų. 
I gimnastikos salę įėjo Daginas, 
išblyškęs ir susijaundinęs. Vos gir
dimai jis ištarė:

’’Bogomolecas mirė”.
Stalinas nepasirodė rytinei 

mankštai. Tą dieną jis neišėjo iš 
savo vasarnamio. Vienintelis jo

lankytojas buvo tik nelaukiamos ir 
negailestingos mirties šešėlis.

D r. A. Akakijevięius . pareiškė 
man, kad dėl vado negalavimo 
pratimai atidedami. Vėliau šį Sta
lino susirgimą aiškino Maršalo 
plano pasisekimu. Deja, čia mes 
žinojome tikrąją tos ligos prie
žastį.

Baisu be darbo gyvenant Cho- 
lodnorečinskb. Jus, tartum, sura
kina neapsakomai slegianti vienu
ma. Tik Daginas kartais į mane 
prabildavo, arba eidavo su manim 
pasivaikščioti, bet ir jis elgėsi taip, 
lyg būčiau jo šunelis. Kartą, jau 
gerokai sutemus, mudu pamatėme 
dr. Akakijevičių išeinantį iš Sta
lino vilos. -w ’’Kokia jo savijauta?” 
— paklausė^ pulkininkas. — ’’Kaip 
paprastai” — pasigirdo atsakymas. 
Žvilgterėjęs į mane Daginas lie
pė grįžti į savo kambarį. Jiedu 
liko vieni, bet jų pokalbį aš vistik 
nugirdau. — ’’Mes turime ką nors 
daryti, turime veikti tučtuojau, 
kitaip bus per vėlu. Reikia gelbėti 
jo gyvybę, tuo pačiu ir mūsų 
gyvybę. Rusijos likimą ir viso 
pasauliio ateitį”, — karščiavosi 
Daginas. — ’’Bet kaip?” — klausė 
gydytojas”, mes visą mėginome. 
Jis guli užmerktam, akim ir nekal
ba. Atrodo neturįs jokios vilties.” 
Paskui abu nutilo. Matomai, Da
ginas kažką galvojo, nes po valan
dėlės tarė: — ’’Reikia pakviesti 
ją”-

Dar viena paslaptis Rusijos dik
tatoriaus gyvenime. Reikia kviesti 
ją — reiškia moterį. Atrodo ji 

. turinti daugiau galios negu gydy- 
i tojai arba artimi draugai.

Kas gi ji?
1 Dviems dienoms praslinkus, jau 
I vėlų vakarą sėdėjau ant suolelio 
' priešais savo langą. Tada aš pa- 
I mačiau ją. Tai buvo vidutinio 
ūgio moteris. Ant galvos turėjo 
skarą, kokias Čia nešioja kauka- 
zietės. Ėjo ji nepaprastai grak
ščiai ir skubiai Stalino vilos link. 
Jai priėjus namus, durys, tartum, 
pačios atsivėrė, bet greit vėl užsi
darė, o languose, kaip hr prieš 
keletą savaičių, vis dar buvo tam
su. Paskui žybtelėjo geltona 
šviesa. Moters šešėlis pasirodė 
Stalino miegamojo kambario lange, 
kuris plačiai atsiskleidė. Šviesos 
spinduliai išsiveržė iš vidaus ir 
žaidė medžių lapuose. O Daginas 
išėjęs iš savo stebėjimo vietos 
sumurmėjo: — ”Aš žinojau, kad ji 
mums padės.” Pamatęs mane ant 
suolelio, sudavė per petį: -— 
’’Drauguži, greit turėsite darbo!” 
Po trijų dienų jis uždusęs įbėgo į 
mano kambarį: ’’Vadas nori jus 
matyti”.

Mudu radome Staliną sėdiny 
vienoje motorizuotų Kėdžių, šjltai 
apkibtą ir žvejojantį tik jam skir
tajame tvenkinyje. Greta Stovėjo, 
nugarą į mus atsisukusi, anos nak
ties paslaptingoji viešnia. Kada 
priėjome artyn, ji apkabino Sta
liną, lyg norėdama jį apsaugoti. 
Pamatęs jos veidą, aš pažinau dik- 
tatoriaūs dukterį Svetlaną, kurią 
jis taip mylėjo.

Daginas mums kasdieną 
davo smulkių informacijų 
gerėjančią vado sveikatą.
’ šiandieną jis suvalgė puikius 
pusryčius”, — skelbdavo laimingas. 
— ūsų ” vadas”algauha’ savo 
senąją energiją. Jis vėl domisi 
gyvenimu. Jis žadą organizuoti 
"koncertą. Bus pakviestas Prokof
jevas”. Stalinas jau tiek atsigavo, 
kad sutiko pozuoti savo portretui. _ ______ _ __
Jo favoritu tuo metu buvo daili-! joį idealiai santvarkai turi 
ninkas Gerasimovas, Bailės Aka- j paklusti visų individų sprendimai.

Asmenybei ugdyti kelias
V. Doniela

duo- 
ap:e

Mūsų Pastogės N r. 181 kun. Pr. 
Va s e riš iškelia įdomią problemą, 
liečiančią organizacijų pasaulėžiū
ros vertę, čia pabrėžiama, jog or
ganizacija, neduėdanti individui 
jokio sprehdiino, lieka bevertė, ir 
padaroma išvada, jog “pasiliekant 
prie asmenybės sprendimo bei jos 
ugdymo, nėra kelio be * pasaulė- 
ž ūros. ’ ši išvada iššaukia minčių 
ypačiai šiuo metu, kai įvairios 
organizacijos vaidina gana svarbų 
vaidmenį mūsų gyvenime.

Skelbiant bet kurią pasaulė
žiūrą, be abejo, galvojama apie 
gražiausias mintis ir tikslus. Iš 
tikrųjų, tai tradicija, užsilikusi iš 
Platono “Respublikos,” kur ran-

MINTYS APIE ORGANIZACIJŲ 
PASAULĖŽIŪRAS

demijos narys. Jis vyko iš Mask
vos į Cholodnorečinską.

Sveikstąs Stalinas daugiausiai 
sėdėdavo parke ir šildėsi saulu
tėje, stebėdamas, kaip Svetlana su 
savo draugėmis Grisodubova ir 
Raskova sportavo. Pastarosios 
buvo lakūnės ir dabar viešėjo pas 
Svetlaną. Nors abi merginos 
atrodė daug gražiau už diktato
riaus dukterį, jis sekė ir matė 
tik ją.

Po poros dienų vadas pradėjo 
mankštą. Aš bijojau, kad tas pir
mas kartas bus labai sunkus, kad 
Stalinas bus nekantrus ir nervuo- 
tas. Mano nustebimui jis be jokio 
pasipriešinimo atliko visus prati
mus ir išeidamas sumurmėjo 
’’ačiū”, ko ankščiau niekad nedary
davo. ‘ Po* pietų mane pamatęs 
paklausė, ar aš čia esąs laimingas. 
Kada tai patvirtinau, jis pasakė: 
— ”Jūs būsite dar laimingesnis. 
Kviečiu apsilankyti koncerte”.

Sekmadienio vakarą, prieš sau
lėleidį, atvykau į koncerto salę. 
Vėliau atėjo Stalinas, Svetlana ir 
kiti artimieji. Visus lydėjo asme
ninė vado sargyba.

Stalino koncertai prasideda prieš į 
pat saulėleidį. Salėje šviesos ne- j 
dega. Vadas mėgsta sėdėti prie
blandoje, klausytis muzikos ir 
gėrėtis Juodųjų Jūrų vandenyse 
besileidžiančia saule. Prokofjevas 
ir šostakovičius dažnai gauna įsa
kymus vykti tokiems koncertams.

(Bus daugiau)

NAUJI LEIDINIAI

V. Ramono “Kiyžiai” verčiami į 
portugalų kalbą. Poezijos anto
logijos autoriai:: K. Bradūnas, J. 
Girnius, J. Kėkštas, Nagys ir 
A. Nyka-Niliūnas pradėjo leisti 
naują literatūros neperijodinį žur
nalą "Literatūros lankai.” Jo tech
nikinis ledaktorius — J. Kėkštas, 
Nr. 1 pasirodė Buenos Aires 
mieste, bet kiti eis ir kitur, ten, 
kur yra daugiau lietuvių kultū
rininkų. Dail. V. Vijeikis iliustravo 
naują J. Augustai tytės-Vaičiū- 
nienės eilėraščių knygą “žvaigždė
tos naktys.” Jau spausdinami Dr. 
K. Matulaičio paruošti arkiv. J. 
Matulev čiaus * Užrašai.” J. Ka
počiaus JAV-sę leidžiamos Lietu
viškosios Enciklopedijps redakciją 
sudarys prof. V. Biržiška, A. 
Benderius, Pr. Čepėnas ir St. Sant
varas. A. Valentinas paruošė fel
jetonų rinkinį. Kan M. Vaitkus 

I atidavė spaudai naujausią eilė- 
' raščių rinkinį “Pilnatvė.” Kun. K. 
Senkus renka lietuvių senųjų gies- 

į mių melodijas ir ruošia spaudai 
giesmyną su originaliomis lietuviš
komis melodijomis. Pasirodo, 
esama giesmių ir melodijų, kurias 
Vilniaus lenkai yra pasiskolinę iŠ 
lietuvių.

Tokiu būdu Platonas tremia muzi
kus, kurie savo dainų ritmu suke
lia kovos* jausmus piliečių širdyse, 
ir tremia poetus, kurie aj>ie Olimpo 
dievus kuria nebūtas istorijas. Tai 
idealioji valstybė, kurios valdovai 
savyje turi neklaidingą tiesą, ir 
įvairūs patvarkymai daromi šios 
tiesos vardan. Tai organizacijos 
pasaulėžiūros pradas. Bet, atrodo, 
reikia Platoną sujungti su Prota- 
goru, norint suprasti, kodėl šių 
pasaulėžiūrų tiek daug. Nelemtas 
Ęrotagoro pasakymas, kad kiek
vieno nuomonė yra teisinga, paaiš
kina, kodėl mes skęstame pasaulė
žiūrų tvane ir kodėl pasaulėžiūrų 
skelbėjai nenusileidžia savo inter
pretacijose. Gyvenimo kovoje šios 
pasaulėžiūros dažnai tampa kraš
tutinėmis, ir tokių tarpusavio kovų 
rezultatų nebereikia ir priminti. 
Daugelio kivirčų pradžios kaip tik 
ir reikia ieškoti ideologiniuose 
skirtumuose.

Be abejo, būtų klaidinga smerkti 
ideologijas kaip tokias. Bet argi 
asmenybės sprendimas bei jos 
ugdymas neįmanomas be kurios 
nors organizacijos pasaulėžiūros? 
Atrodo, jog modernioji pedagogika 
renkasi kitą kryptį. Retai beuž
tiksi veikalų pedagogikos klausi
mais, kur būtų dėstoma, jog eilės 
nuomonių įteigimas būtų būdas 
asmenybei ugdyti. Auklėjimas 
demokratijai, pavyzdžiui, nusako
mas kaip gyvas visų bendradar
biavimas tikslu kurti brolišką ben
druomenę laisvės ir teisės jfdgrin- 
dais. Ir kartu pabrėžiama, kad 
svarbiausia šito sąlyga yra įvairių 
pažiūrų apsvarstymas, iš anksto 
nenusprendžiant kurią priimti ir 
kurią atmesti. Kitaip gi ideologija 
pavirsta švelnia indoktrinacija, 
pasireiškianti įvairiomis neapy
kantos formomis.

Ideologinėse organizacijose, be 
abejo, asmenybės formavimas vyk
sta sparčiau ta prasme, kad tiesa 
yra pateikiama jau paruošta var
tojimui. Bet iš kitos pusės, ar tai 
ne vienapusiškumas? Galima gin-

SKIRDAMAS MOŠŲ PASTOGEI PER 
DIENĄ DU PENUS, SUDARYSI SĄLY
GAS, KAD AUSTRALIJOS LIETUVIUS 
LANKYS DIDŽIAUSIAS IR TURINING
IAUSIAS PASAULIO LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS.

čytis ir diskutuoti dėl smulkmenų, 
bet nevalia liesti pagrindinių te
zių, nes, ex hypothesi, jos for
muoja individą, o ne jis jas. Pats 
šis pagrindinių tezių apsaugojimas 
apriboja nario mintijimą viena 
linkme. Nenuostabu, kad šitaip 
išugdytas individas dažnai panei
gia naujas teorijas vien dėl to, 
kad jos neatitinka organizacijos

Argi neįmanoma organizacija, 
paliekanti apsisprendimą • indi
vidui, kuris pagal savo išmonę * 
vertina įvairias pateiktas 'mintis? 
Pažiūra, pagal kurią organizacija 
turi suteikti individui sav# spren
dimą, kalbant apie akademines 
organizacijas, Ignoruoja faktą, jog 
jau akademinis išsilavinimas sutei
kia pakankamai žinių, kad indivi
das galėtų pats viena ar kita 
kryptimi pasisakyti. Jei jo pažiū
ros sutaps su kurios nors organi
zacijos ideologija, jis jon stos 
nariu, bet jei jis nepasitenkins nei 
viena iš jų, jis stengsis objekty
viai įvertinti įvairias pažiūras ir 
išgirsti oponentų balsą. Sąžinin
gose diskusijose iš dviejų priešingų 
nuomonių prieinama ne prie silpno 
kompromiso, bet prie stipresnės 
sintezės. Organizacija, atsisakiusi 
nuo bet kokios pasaulėžiūros, tokiu 
būdu savo nario idealoginiam pas
tatui statyti duoda ne sumatuotą 
medžiagą, bet palieka narį laisvą 
išsirinkti pastato formą ir struk
tūrą.

Pažiūroje, kad t’.k ideologinės 
organizacijos gali imtis ugdymo 
uždavinio, slepiasi prielaida, jog 
individas yra iš esmės pasyvus, 
negalįs daryti sau jokio spren
dimo; dėl to ir reikalinga jam 
organizacija, rodanti kurią nors 
kryptį. Bet iš tikrųjų, ne abstrakti 
ideologija suteikia individui pasau
lėžiūrą, bet asmenys, kurie ją at
stovauja, ir todėl pasaulėžiūros 
susidarymo sąlyga yra individo 
santykis su pasaulėžiūrą atstovau
jančiais asmenimis. Neideologi- 
nėje organizacijoje įvairių pasau
lėžiūrų, paskirų narių formoje, 
irgi netruks; anas santykis bus 
išlaikytas, bet apsisprendimas 
paliktas individui.

Taip pat negalima būtų sakyti, 
kad šitokia organizacija neturėtų 
domėtis žmogaus asmenybės ana
lize. Yra įvairių šios analizės in
terpretavimų ir nariai jais galėtų 
domėtis taip pat, kaip menu, muzi
ka ar literatūra. Bęt š'tokia or
ganizacija iš anksto nenusako prie 
kokių rezultatų ši analizė turi 
prieiti. Visi kontraversiniai klau
simai būtų svarstomi faktų švie
soje, iš anksto nenustatant priva-
lomos krypties, šitokios organiza
cijos uždavinys kaip tik ir būtų 
tarnauti susitikimo lauku Įvairioms 
pažiūroms ir teorijoms, vadovau
jantis objektyvumo principu.

Žinoma, šitokią organizacijos 
laikyseną visvien galima pavadinti 
pasaulėžiūra, yra neturėti pasau
lėžiūros. Bet toks žodžių varto
jimas neatitiktų paprastosios- šio

ideologijos. žodžio pozityvios prasmės.

RICHARD
1925 m. sausio mėnesį Ričardas 

Sorge, kaip godus naujokas, atvyk
sta į savo dvasinės Alma Mater 
rūmus Maskvoje. • Jo pavardė 
automatiškai buvo išbraukta iš 
Frankfurto komunistų partijos 
sąrašų ir įrašydinama į Rusijos 
komunistų partijos sąrašus.

Vienerius metus pasimokęs ko
munistų šnipinėjimo sistemos, kodo 
dešifravimo būdų, pasaulinės poli
tikos, sabotažo technikos, geografi
jos ir kariuomenės organizavimo 
—Ričardas Sorge pasiunčiamas at
likti pirmojo savo uždavinio. Tai 
nebuvo labai įdomus ar pavojingas 
uždavinys, o vien tik reikalai dau
giausiai susiję su partijos vidaus 
kivirčais Norvegijoje, Švedijoje, 
Danijoje ir Anglijoje, kuriuos Mas
kva norėjo tinkamai ištirti. Mas
kvon Sorge sugrįsta 1929 m. ir čia 
perkeliamas kaip agentas .iš komu
nistų internacionalo į Raudonosios 
Armijos Ketvirtą, Biurą, špionažo 
įstaigą, kurios būstinė buvo įrengta 
Bolšaja Semiohovskaja Nr. 14. Šios 
šnipų įstaigos viršininkas anuomet 
buvo generolas Olitskis. Netrukus 
jis pasiūlo Ričardui Sorgei pasi
rinkti tolimesnei savo darbo veik
lai vieną iš penkių pasaulio konti
nentų. Sorge pasirenka Aziją, kur 
šios rūšies veikia buvo susieta su 
pavojais, nedatekliais ir įvairiau
siais sunkumais, kur suėmimas 
šnipui lėmė mirtį. Ričardas Sorge 
paskiriamas vykti į šanhajų, kur 
Jis du metu išdirba internaciona-1

SORGE -
liniame šnipų tinkle.

1933 m. sausio mėnesį Ričardas 
Sorge atšaukiamas Maskvon ir 
pakeliamas į generolo-leitenento 
laipsnį. Tą patį mėnesį Hitleris 
užgrobia Vokietijoje valdžią. Te
roro banga užlieja kraštą. Dažni 
ir gausūs suėmimai praktiškai 
visiškai paralfeuoja vokiečių komu
nistų partijos veikimą. Dauguma 
vokiečių komunistų vadų lieka 
suimti, kankinami ir nužudomi.

Hitleriniam režimui Vokietijoje 
toliau siaučiant, Ričardas Sorge 
pateikė Maskvai nepaprastai drąsų 
pasiūlymą. Jis pasisiūlo grįsti 
Vokietijon, . nepaisant astuonių 
metų pertraukos. Vokietijoje jis 
veiktų, pozuodamas karštą nacių 
persimetėlį. Naudodamasis na
cizmu' kaip priedanga, Ričardas 
Sorge norėjo vykti į Japoniją ir 
ten organizuoti pirmą didelį šnipų 
tinklą.

šis planas buvo taip pavojingas, 
kad net Raudonosios Armijos gene
rolai jam pasipriešino. Jie laikė 
tai tikra savižudybe. Generolas 
Sorge jiems buvo per brangus ob
jektas tokiai rizikai. Bet kai išaušo 
pavasaris, Sorgei pasisekė juos 
įtikinti ir jie sutiko pavesti jam 
šį uždavinį, par ne vienam komu
nistui nebuvo pavykusi tokia aki
plėšiškai drąsi apgaulė, šis įžūlu
mas, pagaliau, ir liko viena tų 
priežasčių, kurios jį pražudė.

. Vokietijoje 1933 metais keliolika

Hede Massing

Juodoji Ranka
Antrame Pasauliniame

Kare
Vertė I. D.

komunistų agentų veikė natrių 
organizacijose. Jie buvo užėmę 
tuos postus daugelį metų prieš 
Hitleriui užgrobiant valdžią. Jie 
niekur nefigūravo kaip komunistai. 
Sorgės padėtis buvo visiškai skir
tinga. Jis aktyviai dalyvavo kaip 
revoliucionierius Vokietijoje per 
1919-1925 metų laikotarpį. Daug 
ar netgi daugumas jo buvusių 
bendradarbių buvo nacių suimti. 
Ir jei tik vienam iš jų tektų pra
sitarti ... Be to; per tuos 8-rius 
metus, kada jis dirbo rusų naudai, 
jis lengvai galėjo būti atpažintas 
vokiečių kontrašpionažo agentų, 
pavyzdžiui, mačiusių jį kad ir 
Maskvos Akademijoj, arba veikimo 
metu Skandinavijoje, Anglijoje ir 
Šanghajuje. Maskvoje jis buvo 
parašęs dvi knygas apie komuniz
mą. Abi knygos buvo Sovietų 
valdžios Rusijoje atspausdintos ir 
abi buvo pasiekusios plačias skai
tytojų mases Vokietijoje. Kadangi 
naciai buvo kruopščiai išknaisioję 
ne vien tik viešųjų knygynų 
lentynas, bet ir privačių, ieškodami

komunistinės literatūros, tai turė
jo tikrai būti neįmanoma, kad 
vienas ar kitas egzempliorius 
nebūtų patekęs į jų rankas. Paga
liau, jis rengėsi grįžti Vokietijon 
ne svetima pavarde prisidengęs, 
bet po savo tikruoju vardu. Visi1 
faktai kalbėjo prieš jį. Tačiau 
nepaisant visų kliūčių, Sorgei jo 
sumanytas planas pilnai pasisekė.

štai, kaip tai buvo įvykdyta. —
Tuo metu aš pati buvau komu

nistų agentė Vokietijoje ir dirbau 
Ignaco Reisso vadovaujamoje 
O.G.P.U. (komunistų slaptoje po
licijoje), kuri veikė Vakarų Euro
poje. Mano pareiga buvo padėti 
pereiti Vokietijos - Čekoslovakijos 
sieną vokiečių komunistams, kurie 
buvo pasmerktųjų sąrašuose. Ka
dangi aš turėjau Jungtinių Ameri
kos Valstybių pilietybę, tai man 
sienų perėjimas buvo, palyginamai, 
lengvas reikalas.

Vieną dieną, tai atsitiko berods 
Vienoje, Reissas man pranešė, kad 
pagalba reikalinga Ričardui Sor
gei. Jis kreipėsi į mane šiais žod

žiais : |
— Jūs, berods, man minėjote, 

kad asmeniškai pažįstate daktarą 
Maksą Geisenbergą, “Frankfurter 
Zeitung” leidėją? —- (Tarp kitko 
reikia pažymėti, kad šis laikraštis 
buvo geriausias Vokietijoje, netgi 
ir nacių laikais).

— Taip — atsakiau.
— Ar Jūs negalėtumėt Iką jam 

rekomenduoti? — paklausė Reissas.
Prieš naciams užgrobiant vald- 

zą, mums kartais pavykdavo iš
gauti mūsų agentams .šio žymaus 
laikraščio užsienio korespondentų 
vietas. Žinoma, leidėjai net nesap
navo apie tikrąsias jų pareigas. 
Bet dabar tai buvo beveik neįma
noma. Naciai buvo reorganizavę 
ir pertvarkę “Frankfurter Zei
tung” ir visi mūsų pirmykščiai ke
liai buvo užblokuoti. Laimei, asme
niškai pažinojau ir buvau susidrau
gavusi su dr. Maksu Geisenbergu. 
Jis buvo didelis nacis ir visokie 
valymai jo pozicijos nebuvo palietę. 
Mūsų draugystė buvo grynai asme
ninio pobūdžio. Jis niekad neįtarė, 
kad aš buvau komunistė.

Parašiau jam ilgą, draugišką 
laišką,. rekomenduodama Sorgę 
kaip užsienio korespondentą. Rei
kia pasakyti, kad Sorge buvo ne 
be privalomų kvalifikacijų, žinoma, 
tik tuo ateveju, jei jo raudonosios 
spalvos pamėgimas nebūtų žino
mas. Tačiau Sorgei pavyko įtikinti 
leidėjus, kad jis buvo senas Kini
jos gyventojas ir kad jo straipsniai 
apie Tolimuosius Rytus buvo 
atspausdinti keliuose Vokietijoje

leidžiamuose žurnaluose.
Kaip savo asmeniškas pažintis, 

Sorge nesivaržė net paminėti pačių 
įžymiausių ir labai konservatyvių 
vokiečių kolonijos šanghajuje biz
nierių pavardes. Pagaliau, tai 
buvo teisybė, nes būdamas šangha
juje Sorge sistemingai ir kruop
ščiai palaikė draugiškus santykius 
su jais, kaip žinių šaltiniais. Ben
drai paėmus, viskas, ką Sorge 
teigė, buvo taip logiška ir teisinga, 
kad nei Reissas, nei aš nebuvome 
perdaug nustebę, kai paaiškėjo, 
kad Sorge gavo “Frankfurter Zei
tung” Tokijo 'korespondento vietą.

Bet dar vieną ir svarbiausią 
kliūti reikėjo dabar nugalėti. Kad 
sėkmingai galėtų pozuoti ištikimą 
nacį, jam reikėjo Įstoti partijom 
Tuo gi atveju Gestapas turėjo 
patikrinti jo asmenį ir pateiktus 
faktus.

Sorge ėmėsi šios kliūties nugalė
jimo itin atsargiai. Jis taip pa
grindinai išstudijavo Hitlerio kny
gos “Mein Kampf” visus 787 pus- • 
lapius, kad vos tik žodis “Swas
tika” būdavo paminėtas, jis visiš
kai natūraliai užkaisdavo kaip 
didžiausias nacis. Jis susidraugavo , 
su tikrais naciais ir vienerius me
tus nepalietė alkoholio, bijodamas 
išsiduoti girtame stovyje.

Pagaliau jam beliko žengti tik
tą neišvengiamą žingsnį — pa
duoti prašymą nacių partijai, pasi-; 
rašant savo tikrąją pavardę.-' 
Sorgės likimas dabar jau buvo 
Gestapo rankose ir jam liko tik 
laukti . . .

(Bus daugiau)
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■ 1952 n>. rugsėjo, .23; d.; MŪSŲ PASTOGĖ »COMMITTEE REPORTS ON CRIME
THE INCIDENCE OF SERIOUS CRIME IS APPRECIABLY LOWER AMONG MIGRANTS 

THAN IN THE AUSTRALIAN POPULATION GENERALLY.
Here are the complete findings and a summary of 

the report of the Committee -set-up by the Minister 
for Immigration to investigate the incidence of crime 
among new Australians.

THE COMMITTEE CONSISTED OF .THE FOLLOWING 
MEMBERS OF . THE IMMIGRATION, ADVISORY COUNCIL: 
MR. W. R. DOVE1, Q.C. (CHAIRMAN), MR. T. DOUGHERTY 
.(FEDERAL SECRETARY, AUSTRALIAN WORKERS’ UNION), 
I.1R. J. NEAGLE (FEDERAL SECRETARY, R.S.S.A.I.L.A.) AND 
MRS. J. G. . NORRIS (NATIONAL COUNCIL OF WOMEN OF 
AUSTRALIA). ....

d'erms of reference were:
The Minister for Immigration sought the advice of this inde

pendent body on such matters as:
(a) the general standard mf conduct of ( persons brought to Austra

lia under the Commonwealth Government s postwar migration 
scheme; ‘ T

(b) .the incidence of serious crime among npn-British migrants and
whether it is unduly high in relation to ęrįipe in the community 
generally; oj- ■•■•I* « . r

(c) whether there arc any. particular circumstances, associated with 
offences committed by migrants which should ,be brought under 
notice;

(d) -whether there has been any noticeable“ increase in the number of
serious crimes committed since the commencement of postwar 
migration schemes and

(e) whether it can be said that the incidence of crime throughout
Australia is attributable to any particular section of the com
munity. , ‘

Findings
(a) The Committee is .satisfied 

that in proportion to numbers, the 
incidence of serious criinfe is apprv-

- ciably lower among migrants than 
in the Australian population gen- 
crajįy. t •>
' (b) This contusion is bused on 

statistics which, make no ^allowance 
for these important factors Avl|ich 
tend to add emphasis to it: ,

(i) The statistics of offences 
include those committed by sea
men and other transients.

(ii) The statistics of aliens 
include- a large number of pre
war migrants who entered Aus- 
tral:a before the present meth
ods, of .ę.aręful.,. screening

' introduced.
(iii) It is an accepted fact 

that the majority of crimes are 
committed by males between the 
ages of 20 and ifa years. Not 
only is the percentage of males 
higher among migrants than in 
the Australian population gen
erally, but the proportion in the 
age group 20 to 35, years is also 
considerably higher (41.55 per 
cent, among migrants, compared 
with 23.7 per cent, in the Aus
tralian population).
(c) the total figures of convic-

ciderice’ among migrants was ap
proximately half the Australian 
rate. Of convictions recorded 
against migrants for offences of

tibris1 will permit.
(i) Tte Committee considers 

that the only types of offenders 
that could be expected to be d.e-

this character, over 90 per cent, tėcted by selection teams would 
m TVTn nncl-j.ai’oe’ o-rizl 1 . .. • . ... - •

Lions' for serious offences dealt 
with in superior courts .over a 
period of 12 months ended Novem
ber, 1951 (30.84 per 100,000 adult 
aliens and 47.10 for the Austra
lian adult population) indicate 
that the incidence of serious crime 
is, in ’ proportion, at least 50 per 
cent, higher in the .Australian 
population than among alien mi
grants. If the figures, . for the 
more serious type of offences dealt 
with in Magistrates’ Courts are 
added, the figures (385.67 per 
100,000 adult aliens and 520.11 per 
100,000 Australian adult popula
tion) indicate that the incidence is 
still more than 33 per cent, higher 
in the Australian population than 
?.morig migrants. ‘

(d) Upon a consideration of all 
the available evidence, the Commit-, 
tee is satisfied that there has been 
an overall decrease in the inci
dence in crime in Australia during 
the period of postwar large-scale 
migration.

(e) In those crimes which may 
be regarded as repetitive (namely, 
crimes against property, forgery 
and similar crimes, and which 
consequently might be expected to 
be committed by persons with 
previous criminal records) the in-

were in Magistrates’ Courts and 
less than 10 per cent, in superior 
courts. This would suggest that 
the majority of the convictions 
were for minor offences.

(f) While the incidence of crimes 
against the person dealt with In I 
superior courts was lower for mi- j 
grants than for the population‘gen- j 
orally, in minor offences of this ■ 
character dealt with in Magis-1 
tratės’ Courts tne position was re- Į 
versed. The Committee thinks that j 
this can be attributed to two main | 
causes—the conditions under which; 
migrants work and live (and par-1 
ticularly to, the grouping of num
bers of men of different nationali
ties in hostels, giving rise to argu
ments among themselves based on i 
national jealousies or arising from į 
an insufficiency of the social 
activity found in the normal com
munity), and to the attitude of a 
section of the Australian public, 
who, through lack of experience, in ‘ 
dealing with people of foreign j haviour of migrants as members 
origin are inclined to be suspicions-of the •community.' In this coiince- 
or resentful of migrants. The/ tion. its members personally oh- 
Committee suggests that further tained the views of employers, 
inquiry be undertaken into convic-i trade unions, professional and 
lions of this character to ascertain j business men, and State, and local 
whether more could be done to I police officers inareas where there 
overcome the basic reasons for this i were concentrations of migrants, 
aspect of migrant behaviour. ; education authorities and various

(g) The incidence of sex of- j other people in different walks of 
fences among alien migrants and life who were competent to express 
dealt with in Superior Courts was 1 a considered opinion. The views

be those given to repetitive crimes 
such as burglary, forgery and the 
like. Because of the low incidence 
of these offences, the Committee 
feels there are no grounds for 

‘criticism. . <
hl | The Committee is unable to sug- 
ll" ‘ gest any method which would en

able selection officers to detect a
i migrant likely to commit Offences 
; against the person such* as mur- 
|dcv, manslaughter, sex offences 
and assault. ■

The Committee is of opinion that 
Į the relatively low incidence of 
j serious crime generally among 
| migrants and the high standard of 
I their behaviour in all aspects of 
{their daily life reflects eopsider- 
I able credit upon those responsible 
'for their selection, those who have 
aided their assimilation and upon 
the migrants themselves.

(j) The Committee undertook in- 
1 vestigations into the ordinary be-

only about a quarter of that in the 
population generally, but in minor 
offences heard in Magistrates’ 
Courts it was higher. This again 
would appear to point to the social 
inadequacy of hostel life and-the 
Committee recommends investiga
tion into all possibilities which’ 
might lead to more normal social 
life and a better balance of the 
sexes in areas where migrants are 
employed and live.

(h) The' Committee desires to 
invite attention1’ particularly to 
the adverse effect which lack of 

j proper balance of the sexes both 
in local .qjegs. and in the total in
take of population has upon the 
behaviour of migrants. It urges 
most strongly that steps be taken 
to correct the balance as soon as 
possible and to the greatest extent 
that economic and other considera-

of these people in all States of the 
CbmmonwOalth were unanimously 
complimentary to £hė ‘ social Con
duct of migrants. They indicated 
that but with few exceptions mi
grants are well behaved, honest 
and seized with their responsibili
ties as members of the commu
nity. •

(k) Particular inquiry was 
made into the behaviour of school 
.children with a view to detecting 
any early undesirable . tendencies. 
In this field also no unfavourable 
^comment was offered and the 
unanimous opinion expressed was 
that migrant children are fully 
absorbed into both schoolroom and 
playground activities, and behave 
in the same manner as normal 
Australian-born children;

(l) While the Coinmittee does 
not regard the commission of any

crime with equanimity, it does not 
feel that <thėre caustf^pr
alarm in -regard1 to the commission 
of offences by alien migraiits. 
That srhąĮl. minority df post-wat 
migrants which hafi .^een respofey-: 
sible’ for the commission of the 
few brimes of a most violent and 
serious nature has been ^eatt with 
by the lawi In. all cases where de-- 
portation is warranted the Commit
tee is satisfied that deportation 
action has Been or will be taken.

’()n) The Committee feels that 
the assimilation activities being 
unddėrtahen by Good Neighbour 
Movements and New Settlers 
Leagues and their member organi
sation's are a valuable corrective 
to tlie Conditions among migrants 
that lead to unlawful conduct and 
urges those bodies to continue and 
intensify their efforts to have mi
grants, fully absorbed into sport
ing, social and other community 
activities. It urges them moreover 
to pay: particular attention to the 
problems that arise where large 
numbers of male migrants are 
sogregated in hostels or workers’ 
camps.

(n) The Cpmmittoc urges the 
Government and private employ
ers to endeavour to arrange the 
employment of migrant workeis in 
such a way that they come in con
tact to the ‘ greatest extent ppu- 
siblr with their fellow Australian 
workers.

(o) The CommitLee, recognising 
the powerful influence wielded by 
the pt‘ėss in the acceptance of mi
grants by the general public, urges 
it, ii; carrying out its obligations 
£o the public, to avoid, attributing 
to migrants generally the short
comings pf individuals.

(pj In conclusion the Commit
tee wishes to place on record its 
sincere appreciation of the whole
hearted co-operation of the Com
missioners of - Police, responsible 
officers of ęprumo^vealth and 
State instrumentalities and indfeed 
to all those whose advice and 
assistancee. was so readily made 
avaiUble.

(A summary of the Report will 
follow in the toext issue.)

' POOR EDUCATION OF 
COMMUNIST YOUTH.

IN OCCUPIED LITHUANIA
A. Jersova, the Komsomol head

mistress in occupied Lithuania, 
states that Moscow authorities 
are dissatisfied į with the Kom
somol Center In 'Lithuania. The 
Pioneers (grade school pupils) 
are especially poorly trained. Their 
political-ideological training is

Naval and Land Forces
Concentrated in Baltic

Countries by Soviets .
.. Aec0riling Id Swedish sources of 
to'iforęia^bn, the total; ■’tj'bmbe^įof 
submar neš in tlie Soviet Ndvyis 
between 350 and 370. One hundred 
and thirty-five of them aire located 
in the Baltic,-.1X0 in.the Far” East, 
and. .the rest in the Black Sea. 
Their reported speed Is1 15 knots. 
The Soviet sMipyaids1. iirė- also 
Working oVettime on the construc
tion of new warships of the 
“Kirov9 type—10,000 ton Cruisers. 
Twelve of them are sa’d to have 
been completed.1

Large Soviet army1 concentfa-’ 
ti oris hitVe been’ observed iri 1 Esto- ’’ 
nia.' Thb troops are quafiefetl in' 
a fortified zone, completely išo- 
Irited from the local population. 
Such ehclosiires exist iii Loksa,1 
Las’namoe, -'Kldga, P’aldiski Faiul 
Saaremaa Island: The priricipal 
naval base ; is in’ Pgjdiski. In 
Lithuania, the prindlpal bk'sdsj'are 
Naujoji Vilnia, Alytus, itatiffėlava. 
—C.D.N.S.

Bu Igąjiun ?
'I’ito'b Ally ' \

Košta“ Gošticrvį1 a Bulgėiimri 
colon<4 who i-cceiitfy' escaped to 
Yugoslavia, is said io have brought 
extremely ‘ 'Valuable Information 
concerning thd mil iary ptoparri- ’ 

Cbriilrifotni cdhįvtridšĄ 
along th!e; Yugoslav' frbhtl^StostV. 
Gosticcv • ivorked in KtWtf? from. 
1938 to; 1948 arid finally attended' 
the’ Frunza Military Aėridcniy, ^' 
aftėr ‘ serving' ririder 1 'Marshal ' 
Koniev during World War ii. Ih' 
19-18 he Was sent ’to Bulgaria. .

Hiš Wherb&bdutis ih ^Yugo&laViu' ; 
are a. closely gpapded secret. Ho 
was put into Yugoslav uniform, 
allegedly in order to keep off cu^i- 
bus American newspapermen : and 
inteligence agents J' The rrifotinA1- 
tion brought by Gosticev is said to 
jnclude the plan of mobilization and 
the order of battle of - the Bul
garian,: Rumanian and Hungarian 
armiefe in case of war against; 
Yugoslavia. Tito’s government 
wants to keep these -plans from 
Ihe. Amerricans. and to use therrt : 
its own puiposės. G. IhN.S.

very inferior. A dearth of books 
exists. .Stndehts are not learning 
the Russian language as they 
should. Jersova stated, “Lithuan
ian’ children should bfe educated in . 
accordance with the principles of 
the '• Rutesiari1 Federal ■Republic 
and -their educritibn' iri i\>52 must 
be' changed from the ' socialistic 
phase to the corinnunistic phase?’

CHAPTER 4

PLAIN SPEAKING
By E. J. HARRISON 

Formerly British Vice-Consul in 
Lithuania and “Elta” Corres

pondent in London
The shooting rhad been so accur

ate and of such speed that none 
of the Bolshevik functionaries 
had time ’ to draw.their justols but 
ithey were ^uite incapable of 
grasping the situation and of 
dodging from their seats after the 
first shot. As though hypnotized 
they sat thei‘e awaiting their turn,- 
although the candles were blown 
out. by the concussion. Only the 
musician made a bee-line for the 
door, in his panic haste dropping 
his;accordion on the stairs.,

Mažvydas quickly cotteeted the 
victims’ weapons. At that mo
ment the committee, chairman be
gan to get up, but another, bullet 
from Mažvydas’s pistol finished 
him off; Only then did the 
“fianeef’ notice in a corner, the 
crouching form of Albina. Shud
dering convulsively and . with 
staring eyes she followed Mažvy
das’s every movement. But he paid 
no attention to her because he 
had to look after Pušelė and Sau
lutė. Both had been slightly 
wounded during the shooting— 
Pušelė in the JiandT and Saulutė in 
the shoulder. The wounds were 
caused by a ricochet bullet which

Mažvydas at opce extracted from 
the wound. Then gathering up 
his things and escorting both girls 
he Jeff Pučelė’s apartment.

All three had to hurry because 
in the neighbouring flat there lived 
a strib who might report to lhej 
police or the Russians. The music- 
iain too'might do so. It was es
sential for both the “betrot'iod? 
and their absconding comrades to 
get clear of the city limits before 
the rpads were blocked. But in the 
haste of their retreat the two 
yodhg^womdri ^'guldės lost their 
way, although they were supposed 
to know the city -well. Luckily- 
Mažvydas had a compass which 
greatly helped, them to reach the 
city outskirts safely.

When ^tjie participants of the 
“betrotfestivities ^rrived.. at' 
the dppointėd place 'theVfoUnd the 
men originally designated to wipe 
out the Bolsheyiks already there. 
Having herird the shots they wefe 
confident that Mažvydas alone 
would execute the task without 
them. They were sure of bis suc
cess. Whenever he had come up 
againšį the bolsheviks he had al
ways triumphed if the initiative j

rested with him. When he and 
the girls entered the room the 
faces of all lit up. The area unit 
leader was the first to^extend, his 
hand to him.

Only now did Mažvydas smile 
apd breathe freely. Such a Smile 
had been Jacking during the “be
trothal.” Counting that night’s 
victims to’ Jus pistols, Mažvydas 
had to date with his own' hand 
rendered sixty Bolsheviks harm
less. But he wasn’t nowu.tliinki/ig 
about .this. It was necessary to 
see to, the wounded girls. Puselės 
wound w«3 more dangęroys■ than 
Saulutė’s. The bullet had passed 
through her hand between the 
Bonos not far from the wrist. It 
appeared that her wound was self- 
inflicted because gunpowder stains 
were visible from the outside. For 
medical aid both girls \yere there
fore at once conveyed to a sister- 
of-mercy.

Only then, Whim"the smoke had 
cleared, did Mažvydas begin to de
scribe the incident. The men -lis
tened with intense interest. Yet 
had anyone seven years before told 
them this, they would not have be
lieved that such ruthless methods 
of warfare could sometimes be re
sor tea to. Alas, , a foe that knew 
no mercy had deeply sunk his 
teeth in£o Lithuania’s body, and 
so wishing to knock out at least 
one of the Red monster’s teeth. 
Liithuanian combatants could not 
always afford to discriminate, in 
their choice of. methods of savage 
but well-merited retribution.

LEARN ENGLISH
RADIO PROGRAMME 

“FOR NEW AUSTRALIANS”
Broadcast by the Australian Broadcasting

Commission
And now listen!
“Mary hvas a new sewing ma

chine!”
CAN WE HELP YOU?
Some Useful Sentences

Practise these sentences; They 
are very useful! We often say 
sentences lik these, when we wapt 
to ask the way . . . where'to go:

“Call you tell me the way to. (lie 
station, please?”

“Can you tell me where . the 
nearest post office is, please?’’

“Can ydu tell me where the Vic
toria Theatre is, please?”

“Can you tell me where I can 
.book some seats, please?”

Sometimes we say:—
“Could you dii-ect me to tho 

Town Hall; please?” •
“Could you tell me. how to get 

to the beach, please?”-.
“Could ,you tell me when we jpt 

to Wyanna, please?”
Sometimes we say sentences 

like these:—
“May! have the menu, pleasę?”
“May I have the bill, please?”,
“M(iy I trouble you for th,e salt, 

pleasė?” . , ;
“May I trouble you for..a.( light, 

pleasė?” . a .
Arid when we want to speak to 

somebody who iš very busy, we 
often begin like this:—'

“Can I speak to you for a min
ute?” . .

“Can you spare me. a few iriin - 
utes?”

“Arc you free for a minutė?”
When we first speak to a 

stranger, x\'C usually begin ,by 
saying .“‘Ešcįisc me.” We hardly 
ever say “Sir” or' “Madam.” You 
see,' our mariners are nq(. ,šo for-, 
mal as in Europe, an/1 here it js 
not impolite, if you do not. say, 
‘‘Sir” or “Madam.” In fact, Aus
tralians don’t like ‘ people suy.iqg 
“Sir” too often. Of course, yftu 
will hear “Sir’ and “Madam” in 
shops and restaurants and hotels 
and places like that. But at oįį#1' 
times we don’t usually address 
people in ttys way...................

AN ENGLiSH LESSON .
In the' present. tense, we.-ask 

questions with “do” and “does”:—
DOES :sjie know this? 

i DO tlwy .V^e hėri?
We ask questions in the past,, 

with “dici”:—
“blD she Jcnow this?

• DID they like Ker?
In'the present tense-we use “dp” 

and “does” in negative sentences 
— (sentences With “not”):—

She- DOESN’T know , this.
They, DON’T like her.,
Jn. the past,,, we use “didn’t” 

(“did not”):— . .. .
’ She DIDN’T know . this.

They DIDN’T' like her;
BUT, we DON’T use “did” in

ordinary, positive , sentences:—>
I BOŲOHT a hat. (NOT: I did 

buy a hat.).
She WENT to ’ the,.pictures. . , 
They ATE some chocolate.
Now, practise these!

■ Did you put $ie things in4 the ' 
car? Yes, I PUT thėnf hi the car.

Did you find any tope? Yes, I „ 
f’OUND some^rppej,., ' '

Did you pack enough fo(>d? Yes,
1 TACKED a lot of food.

And now, listen!!
. “Paul SOMETIMES torgets his 
English, but John ALWAYS for
gets thd1 iiolrvl!” .
l'RONUNCtĄTION I'RACTIUE / 
<(joi‘i,ešpbndchčc Dėssoh Niimbtir' 

Eighteen (18).
i &>incthi'ng ? . a.nylhirig
: Dili you Wash anytoihg’Ayėšteė- , 

<|ay? No, I dklft’t wrish anything 
yesterday.

? Did you iron anything yestcr- 
•<|ay? No, I didn’t iron ariythihg' 
yesterday. i

Can you hear anything? Yes, I 
can hear something.

I can hear Paul singing.
I He’s singing in the bath.

i ...........  ’...
HIGH FUNCTIONARY

! DISMISSED IN LATVIA
The Presidium of Che 'Supreme . 

Soviet of the .Latvian SSR dietai 
missed-on June 7 ' Aleksander 
Ąh«Iins, hitherto, chairman of the 
Committee .for Culture and Edu
cation.. Ha "has been succeeded by 
Eugenij Meija, former difectoi- of' 
the State Theatre in Riga, Meiju 
Is a former “politruk?> of the Red ■ > 
Army.'
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mist nsroct
KREPŠINIO PIRMENYBIŲ 

IŠVAKARĖMIS
S y d n ė j u s . — Sydnėjaus Lie

tuvių Spėri o Klubas Kovas šįmet 
prisiėmė pareigas organizuoti 
tradicines Australijos lietuvių 
krepšinid pirmenybes Sydnėjuje. 
Paruošiamieji darbai jau baigiami. 
Hrmenybių žaidynės bus prave
damos Police Boy’s klubo patal
pose, Erskincville Road, Newtown. 
Pirmenybės pradedamos spalio 3 d. 
6,80 vai. rak.

Spalio 4 d. 8 vai. vak. šių 
pirmenybių proga ruošiamas didelis 
balius, kuriuo jau dabar yra susi
domėję kone visi Sydnėjaus ir jo 
apylinkių lietuviai. .Balius ruo
šiamas puikiose patalpose: State’s 
Ballroom, Market Street, City.

Ryšium su šiomis krepšinio pir
menybėmis koviečiai tikrai turi 
labai daug darbo ir nemaža rūpe
sčių: reikia parūpinti nakvynes 
Adelaidės, Melbourne, Canberros 
ir kitų vietovių lietuviams .krep
šininkams; reikia surast lėšų bent 
dalinei krepšininkų kelionei ap
mokėti, rūpintis tvarkingu pir
menybių pravedimu ir padaryti 
viską, kad sportininkų balius būtų 
tikrai jaukus ir nuotaikingas.

Sporto Klubo Kovo Valdyba ir 
visi nariai-sportininkai dirba 
kruopščiai ir nuoširdžiai Tikėtina, 
kad Sydnėjaus lietuviai gausiai 
dalyvaus pirmenybėse, baliuje ir 
spalio 5 d. iškilmingose pamaldose.

TURININGAS MINĖJIMAS

STEIGIAMA M. L. BIČIULIŲ 
DRAUGIJA

Sydnėjus. — Mažosios Lie
tuvos Bičiulių Draugijos steigimo 
reikalui prijaučia ne tik Sydnėjuje 
ir jo apylinkėse gyveną klaipėdie
čiai bet ir 
d. tuoj po 
parapijos 
Draugijos 
mas, į kurį iniciatoriai nuoširdžiai 
kviečia atsilankyti galimai dau
giau tautiečių.

IŠRINKTI ATSTOVAI
Melbournas .—Rugsėjo 7 d. 

įvyko Melbourne Apylinkės visuo
tinis susirinkimas, kuriame išrinkti 
atstovai į PLB suvažiavimą Ade
laidėje. Susirinkimo dalyviai pa
geidavo, kad po suvažiavimo būtų 
padarytas pranešimas apie nutar
tus klausimus bendruomenei. 
Svarstyta ir PLB Australijos 
Krašto atstovų suvažiavimo daž
numo klausimas. Kaikurie siūlė 
daryti suvažiavimus kas antrus 
metus.

kiti lietuviai. Spalio 12 
pamaldų Camperdowno 
salėje šaukiamas tos 
steigiamasis susirinki-

RŪBŲ SIUNTA VOKIETIJON

Melbourne s.—Senųjų Skau
tų Židinys savo sueigoje iškėlė 
rūbų vajaus Vasario 16 Gimnazijai 
reikalą ir sudarė komisiją iš 
energingų skautų rėmėjų: ponios 
B. Makulienės, p. Didžiulio ir bro
lio V. Sidabros. Jos rūpesčiu 
rugpjūčio mėnesį surinkta nemaža 
rūbų. Melbourne bendruomenė 
labai parėmė tą naudingą vajų. 
Jai pr-klauso nuoširdi padėka. O 
Lietuvių Skautų Tuntui Mel
bourne už gražų darbelį mūsų 
moksleiviams sušelpti išreiškiamas 
pagyrimas. Rūbai jau išsiųsti.

A, Kr.

PAREMKIM LIKU- | 
SIUS VOKIETIJOJE j 
ALB Sydnėjaus Skyriaus Vai-į 

dyba, dalyvaujant L. K. D-jos i 
Centro ir Savišalpos Komiteto at- • 
stovams, rugsėjo lt d. posėdyje 
nutarė pravesti Sydnėjaus miesto 
ir apylinkėse rūbų vajų, pradedant 
nuo rugsėjo 14 d. iki spalio 30 d. 

. Rūbų rinkimo būstine — Camper- 

. downo parapijos patalpose, Cen- 

. trinės Bibliotekos kambaryje. Kiek
vieną sekmadienį nuo 11 iki 12 
vai. čia budės vienas iš organiza
cijų atstovų, kuris priiminės rūbus, 
avalynę, pinigus ir lietuviškas 
plokšteles. Negalintiems į Cam- 
perdowną atvykti pasiVarnaus 

‘ gyvenamos vietovės įgaliotiniai.
Surinkti rūbai, avalynė, pinigai 

ir k. bus pasiųsti mūsų tautiečiams 
! gyvenantiems Vokietijoje ir pate- 
J kusiems į sunkią ekonominę pa

dėtį.

A.L.K.F. SKYRIAUS VALDYBA
S y d n ė j u s . — š. m. rug

piūčio 31 d. išrinktoji A. Lietuvių 
Kultūros Fondo Sydnėjaus Sky
riaus Valdyba pasiskirstė pareigo
mis: pirmininkas — J. Tininis, 
sekretorius — P. Sirgedas ir iždi
ninkas — J. Matikovas. Valdybos 
adresas: Mr. P. Sirgedas, 64 The 
Avenue, Ilurstville, N.S.W.

ALB Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba.

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

BALIU,
kuris įvyks SPALIO 4 D., STATE’S BALLROOM, MARKET ST., 

CITY (STATE KINO PATALPOSE)
įdomi programa, vakarienė ir puiki muzika.
Kvietimai, iš anksto užsakant staliukus, gaunami pas Klubo 

valdybos narius ir platintojus.
Pradž;a 8 vai. vak.

PALANKUS LIETUVAI 
STRAIPSNIS

Launcestone. — čia gyve
ną lietuviai ateiviai gyvai susido
mėjo v etos australų leidžiamo 
dienraščio “Examiner” rugpiūčio 
15 d. numeriu, kuriame buvo at
spausdintas straipsnis “Reds de
nationalise Baltic States.” Straip
snyje labai palankiai lietuvių in
teresams objektyviai aprašyta 
dabartinė padėtis Lietuvoje. 
Straipsnis parašytas Ronaldo Pres- 
tono, Reuterio korespondento Bel
grade.

S.L.S. KLUBAS KOVAS

Registruokime mirusiuosius
Visi eūnn kariai kovoje už Todėl ALB K-to V-ba dar kartą 

Lietuvos laisvę, tik ne viename ’ nuoširdžiai prašo ALB Apylinkių ? 
fronte. Sunku mums ir įsivaiz
duoti, kiek gyvybių ir kraujo aukų 
sudeda mūsų broliai, budėdami ar 
stodami į atvirą kovą su mūsų 
priešais; bet ir mūsų ilgasis trem
ties kelias paženklintas aukom: 
mūsų moralinėj — dvasinėj arba 
sunkaus gyvenimo kovoj yra pa
laužtų ligos ar staigios mirties.

Neseniai mes čia pradėjom kur-

V-bas, seniūnus, lietuvius kunigus $ 
ir mirusių artimuosius bei gimines 
kuo skubiausiai suteikti šias žinias • 1 i 
apie mirusius mūsų tautiečius: 
pavardė, 
gimimo 
tikyba, 
atvyko 
mirties 
žinoma

tis — vos prieš ketvertą * metų, • ki8 — kokiose tai buvo aplinkybėse, 
neskaitant saujelės mūsų senųjų > kur kaip palaidotas, tikslus kapo 
emigrantų; o ir ši kietoji Aus- j v*etos nusakymas; jei galima — 
tralijos žemė daug priglaudė šal
tam kape, jau gerokai praretino 
kovos 
mūsų 

Jei 
mūšio 
nepamiršt žuvusiųjų, 
nedovanotinas apsileidimas 
nusižengimas prieš lietuviškas ir 
krikščioniškas tradicijas, jei mes 
šiame beveik normaliame gyvenime 
pamirštume savo mirusius brolius, 
su kuriais vienu likimu dalijomės 
ir žadėjom niekur nepamiršti, o jei 
tektų mirti, tai bent jų palaikus 
sugrąžinti į tėvynės kapus.

Juk tikimės — ateis diena, kad 
grįšime į savo tėvynę. Jei kartu ir 
negalėsime 
parveškim 
mirusiųjų 
giminėms, 
gėda jei ir tuo nesirfipintumėm.

gretas, ypač iš 
tautos veteranų, 
garbingi kovos 
lauke stengiasi

senesniųjų

draugai ir 
nepalikt ir 
tai būtų 

ir

pasiimti mirusiųjų, tai 
bent tikslias žinias 

broliams, sesėms ar 
Ir būtų mums didelė

vardas, tėvo vardas, 
data ir vieta, tautybė,
šeimos padėtis, kada 

j Australiją. Paskui — 
data, priežastis: liga, jei 
kokia, ar nelaimingas įvy-

į--- - -------
I pridėti ir kapo foto nuotrauką; ar 
kas rūpinasi kapo tvarkymu ir kas 
rūpinasi.

Gera būtų, kad tų žinių tikslumą 
patvirtintų savo parašu giminės > 
arba artimieji draugai.

Pirmiausia prašoma 
surinkti žinias apie Le
siuosius, o paskui kiekvienu mirties 
atveju neatidėliojant tuojau prar 
nešti ALB Krašto V-bai.

Tikimės, kad šis priminimas at- 
kreips reikiamą dėmesį Apylinkių ’ 
V-bų, seniūnijų 
kunigų, ir kad 
knyga bus taip 
akmuo mūsų iškovotos laisvės pa
minkle.
J. VAIČAITIS 
ALB

tuojau $
seniau mirų-

ir gerb. lietuvių 
mūsų mirusiųjų 
pat tarsi vienas

Krašto V-bos Pirmininkas.
K UN. P. BUTKUS
ALB Krašto V-bos Soc.
Reik. įgaliotinis.

Brisbane. — Tautos Šventės 
minėjimas suruoštas rugsėjo 7 d. 
Minėjimo posėdį pradėjo Valdy
bos pirmininkas S. Rentas. Pas
kaitą skaitė R. Budrys. Po pas
kaitos dainų mėgėjų būrelis, vado
vaujamas Kl. Stankūno, padainavo 
keletą liaudies dainelių. Pastaty
tas gyvas paveikslas “Aš atsimenu 
namelį . . skautų, — čių 
grupė pašoko keletą tautinių šokių. 
Po meninės dalies buvo D. L. K. 
Kęstučio Skautų Draugovės iškil
minga sueiga. Pašventinta Drau
govės vėliava, priimtas 2 skautų 
kandidatų ir 4 skaučių kand. įžodis. 
Pabaigai pasilinksminta, grojant 
lietuviškas plokšteles. Brisbanės 
lietuvių bendruomenės būrelis nėra 
didelis, tačiau minėjime vis dėlto 
dalyvavo apie 150 tautiečių. Taip 
pat dalyvavo ir gražus būrelis aus
tralų.

Brisbanietis.
ŽUVO LIETUVIS JUOZAS 

LEMEŠYS
Maitlandas. — Pereito šeš

tadienio vakarą susisiekimo prie
monių katastrofoje žuvo 29 metų 
amžiaus lietuv’s Juozas Lemešys. 

t Jis gyveno Mayfieldo ateivių 
stovykloje-bendrabutyjc. Važiuo
damas New England plentu moto
ciklu rytinėje Maitlando dalyje jie 
susidūrė su sunkvežimiu. Nelai
mingasis mirė vos nuvežtas į Mait
lando ligoninę.

TAUTOS ŠVENTĖ
Melbournas .—Rugsėjo 8 d. 

minėjimas praėjo įspūdingai. Apy
linkės pirmininkas Pov. Baltutis 
atidarė, pakviesdamas Algimantą 
Žilinską skaityti paskaitą: “Lietu
vių tautos vienybė mūsų gyvenimo 
šviesoje’”. Prelengentas labai 
gyvai išnagrinėjo pasirinktą temą, 
iškeldamas nemaža aktualių klau
simų, kurie iki šiol vis neįgyven
dinami, bet yra pirminės svarbos. 
Vaizdžiai 
kovos už 
tėvynėje, 
jaunosios
minčių naujumu ir įvairumu didžiai 
sudomino klausytojus, kurių buvo 
pilna salė. Po paskaitos P. Mor
kūno vadovaujamas kvartetas pa
dainavo labai vykusiai J. Naujalio 
“Op, op, kas 
paskaitė N. 
“Nežinomas 
šokių grupė,
trašiūno pašoko “čigonėlį’ 
Šustą”. Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu. Pašiurendama Melbourne 
choro “Aidas” pasirodymo mūsų 
brangių tautos Švenčių ir didesnių 
parengimų metu.

nusviestos šių dienų 
laisvę mūsų pavergtoje 
Algimantas Žilinskas, 
kartos atstovas, savo

ten?” A. Karazijienė
Mazalaitės legendą 

kareivis”. Tautinių 
vadovaujama J. Pe- 

ir

GRAŽIAI PAMINĖTA TAUTOS] 
ŠVENTĖ

Geelongas. — Tautos šven
tės minėjimas rugsėjo 7d. pradėtas 
11 vai. šiaurės Geelongo bažnyčioje 
pamaldomis, kurias atlaikė ir 
gražų patriotinį pamokslą pasakė 
kun. Kungys. Vargonais grojant 
muzikui Norvydui, solistas D. Pa
kulis sugiedojo Bethoveno “Sanc- 
tus” ir Dambrausko “Maldą už 
Tėvynę”. D. Paliulio išpildytas 
“Sanctus” taip gerai ir stipriai 
skambėjo, kad daugis nenorėjo 
tikėti Geelonge esant tokiai stipriai 
meninei pajėgai. Pamaldų metu 
buvo renkamos aukos vargstan
tiems Vokietijoje lietuviams su
šelpti. 3 vai. p. p. įvyko iškilmingas 
minėjimo aktas šv. Petro ir Povilo 
parapijos salėje, suruoštas vietos 
ALB Apylinkės Valdybos. Minė
jimą atidarė Apylinkės pirminin
kas Raginis. Paskaitą skaitė J. 
Normantas. Po paskaitos buvo 
turinga meninė dalis. Norvydas 
paskambino Brahmso 15-tą valsą, 
solistas D. Paliulis išpildė Šimkaus 
“Aš augau pas tėvelį” ir “Ko xėjai 
pūtė” ir dar padainavo su M. 
Kymantu duetą — Naujalio 
“Tėvynės meilė nemari”. Tautinių 
šokių grupė, vadovaujama M. 
Davalgos, pašoko keletą tautinių 
šokių, grojant Zenkevičiui. Savait
galio mokyklos mokinės D. Gri- 
gaitytė ir šutaitė, paruoštos 
mokyklos vedėjos Z. Slavickienės, 
padeklamavo. Meninę dalį baigiant, 
visi programos dalyviai buvo išk
viesti į sceną, kur apylinkės pir
mininkas nuoširdžiai jiems padė
kojo už gražų pasirodymą ir at
liktą didelį darbą, įteikdamas gėlių 
ir dovanų.

Minėjime dalyvavo apie du 
šimtu lietuvių. Surinkta aukų ir 
Tautos Fondui. Galai, kad dar 
nebuvo gauti Lietuvio Pasai ir 
ženkliukai.

ALB Apylinkės Valdybos pas
tangomis pirmadienio vakarą 10,30 
vai. Geelongo radijofonas paskelbė 
‘Lithuanian National Day”, pateik
iamas lietuviškų dainų bei muzi
kos pusvalandį. Pusvalandį pra
dėjo Radijofono stoties vedėjas, 
gražiai apibūdindamas mūsų Tau
tos Dieną ir gražiai atsiliepdamas 
apie sekmadienį įvykusį iškilmingą 
minėjimą. — Ronis.

PASKYRĖ DOVANĄ
Sydnėjus. — šviesos Sam

būrio Australijos Regijonalinė Val
dyba paskyrė III-jų Australijos 
Lietuvių Krepšinio Pirmenybių 
proga šių pirmenybių rengėjui 
Sydnėjaus Lietuvių Sportot Klubui 
Kovui dovaną — taure.

BENDRUOMENĖS NAMŲ 
STATYMO KOMITETAS 

PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS
Geelongas. — Pirmame 

savo posėdyje neseniai išrinktas 
Namų Statymo Komitetas taip 
pasiskirstė pareigomis: pirminin
kas — Bertašius, vicepirmininkas 
— Raginis, sekretorius ir techni
kinės komisijos vedėjas inž. J. Pe- 
lenauskas, iždininkas ir finansinės 
komisijos vedėjas — Pr. Zenke
vičius; P. Riškus įeina į technikinę, 
o J. Normantas ir K. Mackus į 
finansinę komisiją.

Renis.
METINIS L. A. S. SUSIRIN

KIMAS
S y d nėjus. — Pereitą sekma

dienį Milson’s Point salėje įvyko 
Lietuvių Atgimimo Sąjūdžio Syd
nėjaus Skyriaus metinis susirin
kimas. Metinį Skyriaus veiklos 
pranešimą atliko pirmininkas nž. 
Daukus. Išrinkta nauja Skyriaus 
Valdyba: inž. S. Grina, V. Masio- 
kas ir A. Giliauskas. Revizijos Ko- 
misijon išrinkti: inž. J. Grudzins- 
kas, Gilandis ir H. Kmitas. Nu
tarta prisidėti prie dovanos pirkimo 
IlI-oms Letuvių Krepšinio Pirme
nybėms ir apsvarstyta eilė kitų 
klausimų bei gyvai padiskutuota.

~ jk.

Pasiteiravimai.
Dr. Mikužis yra prašomas atsi

liepti i Mūsų Pastogės Adminis
traciją. Laukia vienas pasiteiravi
mas.

Taip pat yra prašomas atsiliepti 
ir p. Tamošius. Jam yra laiškas 
is JAV.’

Padėka.
ALB Geelongo Apylinkės Valdy

ba nuoširdžiai dėkoja p. p. Baltrū
nui Melbourne ir p. Povilaičiui 
Geelonge už paskolintas lietuviš
kas plokšteles.

Valdyba.
Atsisveikinimas.
Š. m. rugpiūčio 27 d. išvykdamas 

į Ameriką, visiems savo draugams, 
pažįstamiems ir buvusiems ben
dradarbiams, taip pat Mūsų Pas
togės redaktoriams ir leidėjams, 
pasiliekantiems Australijoj, tariu 
sudie ir linkiu, kad Jūsų siekiami 
tikslai ir turimi įvairūs rūpesčiai 

’kuo greičiausiai Ir teigiamai Jums 
išsipildytų.

RUGSĖJO IR SPALIO MĖNESIAIS VLSI PRISIMINKIME LIKUSIUS VOKIETIJOJE TAU
TIEČIUS. SUNKIAME SAVO GYVENIME JIE YRA NEIŠVENGIAMAI REIKALINGI MŪSŲ 
PAGALBOS. PADĖKIME JIEMS ATLIEKAMU IR NAUDOJIMUI TINKAMU DRABUŽIU, 
AVALYNE, KOKIU NAUDINGU DAIKTU AR PINIGAIS.

SYDNĖJUJE ŠIAIS VAJAUS MĖNESIAIS VISOS AUKOS PRIIMAMOS KIEKVIENĄ SEKMA-’ 
DIENI NUO 11 VAL. IKI 12 VAL. CAMPERDOWNO PARAPIJOS PATALPOSE, CENTRINES 
BIBLIOTEKOS KAMBARYJE.

MŪSŲ TARPE NEGALI BŪTI TOKIU. KURIE NUSISUKTŲ NUO IŠTIESTOS BROLIUI 
VOKIETIJOJE RANKOS!

Gerbiamą savo kapelioną Tėvą 
Pranciškoną kun. Vytautą Bal
čiūną, ištiktą gatvėj judėjimo ne
laimės, nuoširdžiausiai užjaučiame 
ir linkime kuo greičiausiai pas
veikti.

Brisbanės Skautai, -ės.

Padėka.
Rugsėjo 8-tos Dienos proga mus 

parengusiems organizuojant skau
tišką arbatėlę — p. p.: J. Budvy- 
dienei, B. Kemekliui, Sadukams, 
Matuscvičienei, V. Račiūnui ir 
kitiems aukotojams — tariame 
skautišką ačiū.
Brisbanės D. L. K. Kęstučio D-vės

Draugininkas.

DELICIOUS 
EUROPEAN 

SMALLGOODS
S.filome Nužeminta Kaina

d.ALB SYDNĖJAUS APYLINKĖS VALDYBA spalio
Paddington Town Hali didžiojoje salėje ruošia

ŠOKIU VASARA
Su linksma menine dalimi, kuri bus paskelbta vėliau.
Gaivinantis alutis, šalti užkandžiai ir k.
Staliukų pakaks visiems svečiams, tačiau norint patogesnės vietos, / 
galima užsisakyti iš anksto, kreipiantis į šviet. kult, vadovę ponią 
Tallat — Kelpšienę, 172 Barcom Ave., Darlinghurst, N.S.W.
Pradžia 7 vai. vak.
Visi Sydnėjuje ir jo apylinkėse gyveną lietuviai maloniai kviečiami ,/ 
atsilankyti.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba.

SVARBU
Kai Jūs

EINANT KAS PIRKTI!
norite ksį nors pirkti, eikite pas

JOHN MARTIN & CO.
Bundle Street, Adelaide,

“New Australian” SHOPPING DIVISION (Basement).
čia Jūs galite lietuviškai susikalbėti ir gauti tinkamus patarimus 

lietuviškai. Jau dabar išsirinkite kalėdines dovanas. Mes atidėsime 
išsirinktas prekes, gi Jūs galite mokėti mums mažomis sumomis pagal 
Lay-by sistemą. Mokėdami nežymiomis sumotus, Jūs ir nepastebėsite . 
viskuo apsipirkę.

'THE BIG STORE” laukia Jus.d

M. FIORELLI Pty. Ltd

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,’ Juristic, 
Cabanosi, Salami, Salce- 
son, Frankfurters, Liver- 
dešros.

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

Europietiški gaminiai, delikatesai, gėrimai
n a u joje

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

48 Phillips Street, ENMORE. Telefonas LA 1341. 
Kiekvienam malonus ir skubąs patarnavimas.

Pristatoma į namus, nepaisant kuriuo laiku.

Geriausia gėralų ir maisto reikmenų krautuvė, k ur gaunami:
VYNAI, SPIRITAI, LIKERIAI, SKANĖSTAI, MAKARONAI, SŪRIAI, ALYVOS ALIEJUS

(specialistai europietiško maisto)
106-118 Commonwealth Street. Sydney

Netoli nuo Centralizes stoties. ----------- Telf. M 4243 ir MA 4542
Pristatoma mieste ir priemiesčiuose, taip pat ir tolimesnėse užmiesčio geležinkelio stotyse.

Printed, by "Mintis” Pty., Ltd. Fredbcrt Street, Leichhardt, Sydney N.S.W. Tel. WB 1758, 
lor the Fubliuher A. Bauze. Koi bus gautas iš Imigracijos D-to formalus licenzijos ALB 
Krašto Valdybos pirmininko J. Vaičaičio vardu patvirtinimas, laikinai naudojame senąją licenziją.J. Badžjukynas.
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