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KAZOKAS ir JURGIS KALAKAUSKAS.BANDYTAS ANGLIJOS ATOMINIS GINKLAS NAUJI SOV. RUSIJOS VINGIAI

CANBERRA.* — Pereitą penk
tadienį federalinis krašto apsaugos 
ministeris McBride pranešė, kad 
tos pačios dienos 10 vai. ryto 
Australijai priklausančiame Monte 
Bello salyno Anglija atliko sėk
mingai pirmojo savo išrasto ato
minio ginko sprogdinimo bandymą. 
Kone tuo pačiu metu tokį pat pra- 

; nešima atliko Anglijoje ir minis
teris pirmininkas Churchillis. Ligi 
šiol oficialios Anglijos įstaigos 

' kitokio pranešimo nepateikė, tad 
tikrai net nežinomu, kokios rūšies 
atominis ginklas Monte ' Bello 

į salyne buvo bandytas. Tačiau iš 
į visų šaltinių pranešama, kad iš

bandyta naujo įipo atominė bomba 
ir kad patsai bandymas davęs 
labai gerų rezultatų. Laikraščių 
atstovai sprogdininuį stebėti tebuvo

NESUSIPRATIMAI SU 
EMIGRANTAIS

SYDNĖJUS. — Prieš dvi sa
vaites į Sydnėjų atvyko 19 britų 

!' emigržmtų, kurie dar Anglijoje 
buvo iižangažuoti transporto dar
bams Australijoje. Pastariesiems, 

r" dar ‘neišlipus Sydnėjūūš uOstė iš" 
-laivo, buvo pranešta, kad jie ne
gali būti aprūpinti užangažuotais 
transporto darbais. Iš uosto jie 
buvo nugabenti į emigracinę sto
vyklą k ten-aprūpinti maisto kor
telėmis. Kaip T.S.M.H. praneša, 

; venas tų britų ateivių pareiškė:
į, “Aš apleidau Angliją po to, kai
f Sydnėjaus Transporto Departa
i' mentas buvo man pažadėjęs darbą,
| pensiją ir garantijas. Aš atvykau
| į šį kraštą, kad galėčiau pamatyti,
| kad tie pažadai yra sųląužyti. Ma
lį tomai, šiame krašte nėra garanti-
I. jos. Aš buvau galvojęs atsigabenti
I į čia ir savo žmoną su vaikais, bet
Į jie nebeatvyks dabar, ir aš pasirū-
| pinsiu, kad jie nebeyažiųotų į šį
|. kraštą”. Tas pats ątęiyis paprašė,
E kad jis tuojau pat būtų grąžina-
I mas į Angliją. Tramvajų ir auto
ji busų tarnybos komisijonieriui
I pareiškus, kad šie britų ateiviai

nebuvo pasirašę sutartį au Trans- 
Į- porto Departamentu dėl darbo,
K. vienas tų 19-os ateivių pareiškė,
K kad toksai valdžios komisijonie^
j riaua pareiškimas yra negarbingas.
| Minimas ateivis Mr. Lewis pridūrė,
K “Jei ponas Shoebridge sako, kad
i mes neturime pasirašytos sutar-
f f tie?, tai paklauskite jį, ar departa- 
k mentas neturi įproti skelbti netei- 

singųs pranešimue-skelbunus An- 
K; glijos spaudoje. Anglijoje kiek- 
K vienas laikraštis siūlė mums nuo- 
|\ t latinį darbą transporto srityje ir 

į įneš priėmėm šiuos pasiūlymus su 
I pasitikėjimu.” Kitas šių 19-kos 
E britų ateivių parodė oficialaus 
K Australijos Namų Londone valdi- 
E| ninko jam adresuotą raštą, kuriuo 
Ę .̂- jam pranešama, kad jis yra yra 
E\. priimtas Transporto Departamento 
Kį Sydnėjuje dirbti valytojo darbą. 
K Pereito ketvirtadienio vakarą 
Ę‘ N.S.W. valstijos premjeras Cahill 
E| pareiškė valstijos parlamente, kad 
■L prieš 18 mėnesių Transporto De- 
K;. parlamentas, turėdamas sunkumų 

surasti darbo jėgos, ėmėsi žygių 
^E; gauti reikalingos darbo jėgos 
K- užsienio valstybėse; suverbuoti 
E: darbininkai dabar ir atvyksta, tuo 
E tarpu gi pradeda plėstis nedarbas.
E Valstijos ministeris pirmininkas 
į pabrėžė, kad dėl kylančio nedarbo 

yra kalta Canberra.

; prileisti tik už 65 mylių nuo 
draudžiamosios zonos centro. Kor- 

: espondentai iš pradžių pamatė 
, didelį sužaibavimą, kurį pasekė 
! milžiniškas dūmų debesys, iškilęs 
ligi 6000 pėdų į aukštį, tačiau ne
panašus į grybo formos dūmų 
stulpą, suformuotą amerikiečių 
bandytų atominių bombų sprog
dinimų.

Anglijos atominio ginklo išra
dimui ir jo bandymui Monte Bello 
salyne vadovavo 42 metų amžiaus 
Britų mokslininkas dr. W. G. 
Penney. Kilų Britų mokslininkų 
tarpe stebėtojais dalyvavo ir trys 
Australijos atomo mokslininkai. 
•Sprogdinimo bandyme dalyvavo 
penki Britų Karališkojo laivyno 

i karo laivai.ir 11 Australijos karo 
: laivų.

PANAIKINAMI 
KREDITU 

SUVARŽYMAI
Commonv’ealth Bankas pranešė, 

kad nuo spalio 7 d. visoje Aus
tralijoje yra panaikinami kreditų 
suvaržymai. Nuo šios dienos visi 
Austrąiijps bankai j^ra navai^omi 
teikti visų rūšių kreditus-paskolas. 
Bankai pagal turimus savo fondus 
laisvai teikia paskolas šiems tik
slams: visų rūšių statybai, namų 
pirkimui, butų įrengimui, žemės 
ūkių pirkimui, pirmojo pareikala
vimo gamybai, akcijų pirkimui, 
betkuriems kapitalo reikalams ligi 
,£10,000 ir eilei kitų ekonominių 
tikslų.

Praktiškai, šis kreditų varžtų 
panaikinimas Australijos gyvento
jus įgalins kreiptis į kiekvieną

Konfliktas Cheju saloje
NEW YORKAS. — Kaip pfa- 

neša A.A.P. pereitą trečiadienį 
Cheju saloje, Pietų Korėjoje, 
amerikiečių sargybiniai nušovė 45 
kiniečių komunistų belaisvius ir 
sužeidė 120 belaisvių. Tai įvyko 
po to, kai belaisvių stovyklos 
kiniečiai komunistai lengvai su
žeidė du amerikiečius sargybinius. 
Vienoje Cheju stovyklos dalyje 
kiniečiai belaisviai pradėjo dai
nuoti ir mosuoti komunistinėmis 
vėliavomis, matomai, švęsdami tre
čiąją Komunistinės Kinijos Liau
dies Respublikos įsteigimo metinę 
Šventę. Stovyklos komendantas 
įspėjo, kad bus panaudoti ginklai, 
jei ši demonstracija nebus sus
tabdyta. Belaisviai atsisakė. Po 
to į belaisvių stovyklą įsiveržė du 
pėstininku būriai, kurie buvo su
tikti akmenimis. Amerikiečiams 
panaudojus ant šautuvų užmautus 
durtuvus, kilo aršios grumtynės, 
kurių metu kiniečiai belaisviai 
naudojo primityvius ginklus: nus
mailintus kuolus, akmenis ir pan. 
Vienas Alijantų pranešėjas pa
reiškė, kad didesnė dalis nukautųjų 
belaisvių žuvo nuo šaunamų gink
lų. “Tai buvo tikras mūšis”, — 
jis pridūrė. Prieš savaitę toje 
pačioje belaisvių stovykloje per 
kilusias demonstracijas buvo 
sužeisti 40 kiniečiai.

NEW YORKAS. — A.A.P. pra
neša, kad speciali Alijantų komisi
ja išvyko į Cheju salą tirti įvykio, 
Iš sužeistųjų kiniečių belaisvių 
mirė dar 11 asmenų, tad žuvusiųjų 
karo belaisvių skaičius. pasiekė 56 
asmenis.

LONDONAS. — Viso pasaulio 
spauda su dideliu susidomėjimu ir 
sensacine forma paskelbė apie An
glijos atominio ginklo bandymą 
Australijos teritorijoje. Pasaulio 
spauda rašo, kad Anglija sėk
mingai pasigamino ir išbandė 
atominį ginklą, tuo žymiai pakel
dama savo prestižą karinio pajė
gumo atžvilgiu. Po šio bandymo 
Anglijos, kaip, vienos didžiausių 
pasaulio galybių, vardas žymiai 
sustiprėjo ir pakilo. Kai kurie 
laikraščiai te:.gia, kad Anglija bus

Maskvoje prasidėjo 19-as visuo
tinis Komunistų Partijos Kon
gresas, kurį atidarė Sovietų mirii- 
sterio pirmininko paA aduotbjas 
Malenkovas. Atidarymo deklaraci
joje Malenkovas pareiškė, kad So
vietų Rusija dabar yra pas ruošusi 
bendradarbiauti su kapitalistiniais 
kraštais tarptautinių santykių ir 
laikos Išlaikymui. Malenkovas la
bai smarkiai puolė Jungtines 
Amerikos Valstybes, teigdamas 
kad JAV suardė lutų kapitalistinių 
kraštų ekonominį gyvenimą ir 
bando cksplotacijos keliu pavergti

stybės pablogino tarptautinius 
Santykius ir padidino ir sukėlė 
naujo karo pavojų”, — pabrėžė 
Malenkovas. Toliau Malenkovas 
išvardino visą eilę JAV karo bazių, 
kurios esančios nukreiptos, prieš 
Sovietų Rusiją. Pąnašią kalbą 
pasakė ir Molotovas, kuris taip pat 
labai smarkia puolė Jungtines 
Amerikos Valstybes ir pataikavo 
kitiems Vakarų kraštams.

Rcu toris pateikė diplomatinių 
šaltinių nuomonę Londone, kad 
Malenkovas trimitavo pilnos apim
ties diplomatines pastangas izo-

išbandžiusi naujo tipo 
bombą, kuri galinti būti 
našesnė už amerikiečių 
vietų ligi šiol bandytas 
bombas.

atominę 
net pra
bėk So- 

atomines

banką su paskolos prašymais, gi ' 
bankai galės dabar tuos prašymus 
nevaržomai patenkanti, jei jie turės 
pakankamai! pinigų. Paskolų da
vimo laisvė ypačiai galėtų paleng- 
vintl namų statybos bei jų pirkimo 
reikalus, 6 taip pat ir ūkių įsigi
jimo ar jų pagerinimo reikalus.
Atrodą,^ąd naujoJ*.;kieditą tvąrką.. 
galės teigiamai atsiliepti į ateivių 
ir eilinių Australijos gyventojų 
Interesus. „ ,

Angliją, Prancūziją, Graikiją, Tur
kiją ir Jugoslaviją, paversdamos 
šiuos kraštus savo kolonijomis. 
Sovietų Rusija, pasak Malenkovo, 
niekumet negrąsino Britų Imperi- 

j jąi, kuriai joks priešas nesuteikęs 
į tokių smūgių, kaip Amerika, kuri 
i paglcmžianti Britų Imperiją kąs
nis po kąsnio. Britų Imperija 
esanti perimamu Amerikos bili- 
jonierių. Toliau Malenkovas teigė,, 
kad ne komunistai, bet Amerika 
pasigrobusi iš Br.ifų valdžios Ka
nadą jr šiuo metu jau paglemžia 
Australiją ir N. Zelandiją, nus
tumia Britus nuo Suezo Kanalo,

liuoti Jungtines Amerikos Val
stybes nuo kitų Vakarų valstybių.

LIETUVOJ 
LIKVIDUOTAS KAS 

4-TAS
ELTA. — Įtakingas vokiečių 

savaitraštis “Rhėinišcher Merkur” 
įsidėjo platoką pranešimą, kuriame 
Išsamiai pavaiduoja Sovietų pas
tangas Estiją, Latviją ir Lietuvą 
visai sulieti su Sov. Sąjunga, 
pažymėdamas, kad kiekvienas, 
kuris išdrįsta tam rusų imperializ
mui priešintis, tuojau esti vienu ar 
kitu būdu “likviduojamas”. Tokiu

xJMjo. .PietųAiwd^oa._rinką.-U.mup, .^uduJSabaltijo kraatuose “UkMidųoį,
Artimųjų bei Vidurinių Rytų šal- 
tiiiių. “Ištisa serija agresyviųjų 
Veiksmų Jungtinės Amerikos Val-

tas kas 4-tas žmogus.” Toliau 
pažymima, kad latviai savanoriai, 
kurie draugė su vokiečių armija

kovėsi Rytuose, ypač prie Vol
elio vo, iš tikro nebuvo jokie nacių 
ekspansinės politikos rėmėjai: jie 
tuo būdu tikėjosi tiktai apsaugoti 
savo tėvynę nuo grėsmės iši $ytų- 
Deja, baltai, laikraščio samprota
vimu, tas savo viltis gavo labai 
brangiai apmokėti — jų kraštai 
buvo de facto panaikinti, o jų 
tautų substancijos patyrė didžiau
sių nuostolių. Latvių Raud. Kry
žiaus žiniomis, tik vienų latvių 
nuo 1941 m. yra likviduota jau 
475.000, o rusų skaičius ton siekia 
40 proc. Liepoja, antrasis pagal 
didumą Latvijoj uostas,, paverstas 
sovietiniu . karo uostu. Smarkiai 
pasireiškė prieš Sovietus veikią 
partizanai. Dar 1949-50 m., tarp 
Lietuvos ir Estijos vaikščioję 
traukiniai būdavo išsprogdinami* 
o jų sargybos sunaikinamos *ki 
paskutinio žmogaus. Baltų tautos 
naikinamos be jokio pasigailėjimo. 
Savaitraščio nuomone,, to naikinimo 
negalės sulaikyti nė 150.000 baltų, 
emigravusių į užjūrius. ,

PROLETARIATO 
PATOGUMAI

NEW YORKAS. — Sovietų 
Rusijos vyriausybė nupirko 38 
kambarių ritmus, kttriuosė ank
sčiau .gyveno ; Nttw Yorka vftlst.i jos- 
gubernatorius. Sovietai dabgy 
šiuose rėmuose apgyv'endltį^ -savo 
delegacijos prie UNo pirmininkų.

SPORTO DIENOS SYDNEJUJE
SYDNĖJAUS KOVAS — 1952 METŲ KREPŠINIO NUGALĖTOJASAustralijos Lietuvių Krepšinio 

IlI-iosė Pirriieriybėse, Įvykusiose 
Sydnėjdje, dalyvavo Adelaidės 
Sporto Kliibas Vytis, Čanberos 
Sporto Klubas, Melbourno Sporto 
Klubas Varpas ir Sydnėjaus 
Sporto Klubas Kovas.

Pirmenybes, ALB Krašto Val
dybai pavedus, organizavo ir pra
vedė Sydnėjaus Sporto Klubas 
Kovas. Pirmenybės vyko spalio 3 
ir 4 dienomis, šia proga drau
giškas rungtynes sužaidė lietuvių 
krepšinio rinktinė ir australų 
Western Suburbs (iškiliausias 
N.S.W. krepšinio vienetas) rink
tinė.

Pirmenybės vyko Newtowno 
policijos sporto klubo patalpose.

Spalio 3 d., dar toli prieš pir
menybių atidarymų, pradėjo rink
tis lietuviai ir australai, krepšinio 
entuziastai, Apie 10 vai. i aikštę 
išbėgo visos komandos. Jas pasi
tiko karšti plojimai ir lietuviškas 
maršas. Kovo pirmininkas Dau
daras pasveikino sportininkus, pa
linkėdamas kultūringose varžybose 
išryškinti pajėgiausių šių metų 
lietuvių krepšinio vienetų Aus
tralijoje.

ALB Krašto Valdybos pirminin
kas Vaičaitis savo kalboje iškėlė 
pirmenybių svarbų ir reikšmę 
lietuvių bendruomenės gyvenime.

Sugrojus Australijos ir Lietu
vos Himnus, aikštėje pasiliko Ade
laidės ir Sydnėjaus krepšininkai. 
I aikštę išėjo ir teisėjai. Apie 500 
žiūrovų nekantraudami laukė švil
puko. Po kurtuazinio pasisveiki
nimo kamuolys pradėjo kelionę. 
Entuziastingi žiūrovai nesigailėjo 
plojimų abiems varžovams.

Pirmas pųslaikis buvo Vyties, 
17:6. Antrame puslaikyje Kovo 
vyrai pasitpmpė ir santykį per 
keletu minučių, išlygino. Pabai
goje, užmetę keletu krepšių, pus- 
loikį laimėjo kovieČiai 33:16. 
Galutinė šio susitikimo pasekmė

39:33 Sydnėjaus naudai.
Į aikštę išbėgo Melbourno Var

pas ir Canberros krepšinio koman
dos. L. Baltrūno vadovaujami 
varpiečiai skąi’t paėmė iniciatyvų 
ir, nors Canberros vyrai kovojo 
atkakliai, bet negalėjo atsispirti 
prieš žymiai pranašesnį varžovų. 
Susitikimų laimėjo Varpas 59:27 
(24:16).

Lietuvių rinktinės — Australų 
Western Suburbs rinktinės susi
tikimo pasekmė 39:31 (13:18) 
lietuvių naudai. Tai buvo didelės 
spartos ir kietokos rungytynės, kur 
mūsų vyrai turėjo gerokai paeis 
paušti, juo lahiau, kad jie pu 
dvejų 'rungtynių buvo pavargę. 
Šios rungtynės buvo įdomios ir 
•^ftirovų entuziazmas kartais 
reiškėsi net labai triukšmingai.

Antrų dienų susitiko Adelaidės 
Vytis — Canberra. Laimėjo Vytis 
58:20 (22:11).

Melbourno Varpo iv Sydnėjaus 
Kovo susitikimas buvo nekantriai 
laukiamas ir daugelis manė Kovų 
suklupsiant prieš pajėgių Varpo 
komandų. Deja, ir šį kartų laimėjo 
koviečiai, energingai ir jaunat
višku užsidegimu gražiai sukovo- 
dami. Pasekmė 45:40 (16:16).

Adelaidės Vyties — Melbourno 
Varpo susitikimas baigėsi Varpo 
laimėjimu 37:28 (15:15). Abi ko
mandos sukovojo gražiai, tik var- 
piečiai gal turėjo daugiau laimės.

Po pietų pertraukos Sydnėjaus 
Kovas susildukė netikėtai kieto 
pasipriešinimo iš Canberros vyrų 
ir rungtynes' užbaigė 48:41 savo 
naudai. Pirmas pųslaikis —• 29:22.

« Į baigmę pateko Sydnėjaus Ko
vas, ir .Melbourno Varpas. Nors 
šytinėjiškiai ir laimėjo visus susi
tikimus, bet,: pagal turnyro, tai
sykles, vistiek dar turėjo sužaisti 
baigmines rungtynes su antra 
pajėgiausia; koinanda. Žiūrovų

didelis, bet niekas negalėjo iš 
anksto atspėti nugalėtojo: Gali
mybes laimėti rungtynes Varpui 
didino ir ta aplinkybė, kad Kovo 
komandos kapitonas šutas buvo 
susižeidęs rankų. Bet jaunieji 
Kovo krepšininkai, nors .ir be šuto, 
pasirodė kietas riešutas varpie- 
čiams. šiame susitikime Varpas 
gal ir mažiau laimės turėjo, o pas
kutinę minutę susižeidęs jų geriau
sias puolėjas Darginavičius turėjo 
išeiti iš aikštės iy Varpas nebepa
jėgė išlyginti skirtumo ir .rung
tynės baigėsi 39:35 (19:21) Syd
nėjaus Kovo naudai. Tokiu būdu 
šių metų' Australijos lietuvių 
krepšinio pirmenybes užtikrinta' 
laimėjo Sydnėjaus Sporto Klubas 
Kovas. (1956 m, Melbourno Var- 
pas-Melbourne, 1961 m. Adelaidės 
Vyl.is-Adėlaidėje.)

Už Sydnėjaus Kovų žaidė: 
šutas, Bernotas, Bačiulis, Genys, 
KrauCevičius, Koženiauskas, Lau
kaitis, Tiškus, Vasaris. Mel
bourno Varpas: Baltrūnas, Raškys, 
Darginavičius, Genčiauskas, Kru
tulis, Modzeliauskas, ' Miklius. 
Adelaidės Vytis: Gurskis, Ga- 
siūnas, Jaciunskas, Kitas, Pet- 
kūnas, Pyragius, šliužas. Can
berros: Gružauskas, Borumas, 
Eisjnontas, Genys, J uškevičius, 
Macevičius, Venclovas.

Sydnėjaus Kovas, išsikovojęs 
nugalėtojo vardą, perėmė ir Mel
bourno lietuvių bendruomenės 
skirtą pareinamąją taurę iš pereitų 
metų nugalėtojo Adelaidės Vyties. 
Trečiųjų krepšinio pirmenybių 
nugalėtojui buvo įteikta įspūdin
ga ALB Krašto Valdybos ir Syd
nėjaus Apylinkės dovana. Pirmą 
vietą laimėjusios komandos kapi
tonui ALB Krašto Valdybos 
dovana; Sambūrio šviesos Re
gionalinė Valdyba įteikė dovaną
Kovui, kaip šių ■ pirmenybių ręn- 

susidomėjimas buvo nepaprastai gėjųi. Adelaidės ALB Apylinkės

valdybos .dovana . Koyui buvo 
įteikta kaip šių pirmenybių nuga
lėtojui. L AS dovana-antros vie
tos laimėtbjūi — teko Melbourno 
Varpui. Liet. K at. Draugijos do
vana trečios vietos laimėtojui tėkd 
Adelaidės Sporto Klubui Vytis. 
Canberros Sporto Klubui "dovaną 
įteikė pirmenybių rengėjas 
Sydnėjaus Športo Klulip Kovas 
valdyba.

Pirmenybes uždare Sydnėjaus 
Sporto Klubo .Kovas Valdybos pik? 
mininkas Daudaras, dėkodamas 
sportininkam^ ir. svečiams, nepa- 
būguHįo|nfc,tolimos kelionės 
ir išlaidų, tęsiant taip tikrai gra
žią ir prasĮuiiigą krepšinio, pir
menybių tradiciją.

Sporto šveiį$ baigta Australijos 
ir Lietuvos hhiumiji.
I Pirmeiiybėįyraejo tvarkingai ir 
gausus žiūrOVų būry a rodo, kad 
krepšinis vis dar yra populiariau
sias spoyta^kuris apjungiu netik 
sporto ent^iastus, sportuojantį 
jaunimą, beį ir visą plačiąją lietu
višką Visuomenę.

Vakare įvyko šaunus sportiškas 
balius State Ballroom, vienoje 
gražiausiu Sydnėjaus salių. Balius 
praėjo jaunatviškoje nuotaikoje ir 
buvo viepus geriausių šios rūšies 
parengimų Sydnėjuje. čia, kaip ir 
sporto . yaikštėje, Kovas pateikė 
staigip^ną — suteikdamas progos 
svečiais išgirsti puikių balsų 
oktetą, kurį sudarė: Daudarienė, 
BitipĮenė, Asevičienė, Asevičius, 
Bitinas, Daudaras, Giliauskas ir 
akardeonistas Plūkas.

Rąliaus metu svečiams buvo, 
pristatyti visų komandų kapitonai, 
kurie prie mikrofono paąidulinp 
savo įspūdžiais ir padėkojo syd- 
nČjiškiams už parodytą vąiiingumą 
ir nuoširdų priėmimą.

Sekmadieni lietuvių parapijos 
bažnyčioje, nors lietus ir smarkiai 
lijo, dalyvavę visi krepšininkai. 
Pritaikytą pamokslą pasakė kuni
gas Butkus. —- kl.

1
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KOMUNIZMO
PRAKTIKA JUGOSLAVIJOJE

Jugoslavija palaipsniui atsipalaiduoja nuo komu
nizmo sistemos. — Komunizmo pravedimo bandymas 
Jugoslavijoje ir jo smukimas. — Patsai gyvenimas 
griauna dirbtines komunizmo dogmas.

Jugoslavijos vardas nūdie labai dažnai visur minimas, o taip 
pat ir mūsų lietuviškoje tremties spaudoje. Tačiau apie 
nūdienį šio krašto vidaus gyvenimų, apie praktiškąją to 
naujojo komunistinio krašto gyvenimo pusę retai arba nieko 
nenugirstame. Žinome tik tai, kad maršalas Tito yra komu
nistas, kuris yra pasodinęs kalėjiman kelis dvasininkus ir yra 
nusisukęs nuo Kremliaus dirigento lazdelės. Dažnas net pagal
voja, kad maršalas Tito kaip tik yra gabus vaidintojas ir 
Maskvos perdažyta figūra Vakarų politikos dizorientacijos 
lentoje.

Kad susivoktume tikrąjį Tito politinio asmens podūdį ir 
dabartinės komunistinės Jugoslavijos esmę, turime ieškoti 
šaltinių, iš kurių galėtume patirti Jugoslavijos vidaus gyve
nimo vaizdą.

Jei nūdienė Jugoslavija yra komunistinė, tai jos vidaus 
gyvenimas, atrodo, turėtų būti tvarkomas pagal sovietinio 
komunizmo modelį. Daugis taip ir mano, čia pat pridurdami, 
kad maršalo Tito kontradikcijos Maskvai iš esmės nieko 
nepakeičia, nes tai yra tik jo diktatūrinių ambicijų aistros, 
noras pasipelnyti iš naivių Vakarų ar pagaliau — paslėptas 
Kremliaus žaidimas. Jei dabartinėje Jugoslavijoje vidaus 
gyvenimas is tikrųjų būtų tvarkomas pagal sovietinio mokslo 
metodus, tai tokioms abejonėms tikrai galėtume patikėti. Tuo 
tarpu visi Žinome, kad Kremliaus propagandos aparatas 
ypatingai šiurkščiai puola Tito Jugoslaviją, o jei taip, tai vėl 
pagalvojame, kad maršalas Tito iš tikrųjų ką nors daro savo 
krašte, kas ypatingai erzina Kremliaus žmones. O gal, įjungęs 
savo kraštą į komunistinę sistemą, maršalas Tito praktiškai 
įgyvendina komunizmą visiškai priešingais sovietiniam 
komunizmui metodais?

Atrodo, kad kaip tik čia ir reikia ieškoti atsakymo į šio 
straipsnio pradžioje pateikiamus samprotavimus. Atseit, 
turime susidaryti bent pakenčiamą vaizdą, kaip nūdienėje 
Jugoslavijoje gyvena eilinis jugoslavas, koks yra to komunis
tinio krašto vidaus gyvenimo vaizdas.

Vienas rimčiausių Anglijos politikos-mokslo ir meno 
žurnalas “The Listener,” leidžiamas B.B.C. Londone, savo 
1217-tame numeryje atspausdino Britų žurnalisto Phyllis 
Auty straipsnį, pavadintą “Revizituota Jugoslavija.” šiame 
straipsnyje minimas žurnalistas, keletą kartų buvojęs jau 
pokario laikais Jugoslavijoje, kaip tik ir aprašo nūdienes 
komunistinės Jugoslavijos vidaus gyvenimą pagal nuoseklius 
savo stebėjimus, paskiausįjį kartą šiame krašte lankydamasis.

Žurnalistas tame straipsnyje 
rašo:

— Apleisdamas Angliją, skaičiau 
vienoje brošiūroje: “Kelionei po 
Jugoslaviją būtinai pasiimkite vis
ką, kas jums reikalinga: muilą, 
dantims šepetuką, skutimosi pei
liukus šukas' ir t. t, nes jūs nieko 
negalėsite nusipirkti Jugoslavijos 
krautuvėse”. Tai tvirtino ir mano 
paties ankstyvesnis patyrimas 
Jugoslavijoje. Tačiau jau pirmąją 
į Zagrebą atvykimo dieną aš pama
čiau krautuvių langus perkrautus 
šiomis prekėmis. Ir ne vien tik 
šiomis prekėmis — įvairiausių 
rūšių prekės buvo skoningai išdės
tytos krautuvių languose: puikūs 
odiniai krepšiai, elegantiški rankų 
darbo batai, indai, farforo gami
niai, stiklo .išdirbiniai, šilkai, 
lietsargiai, žodžiu, tūkstančiai 
daiktų, kurie ir manyje sukėlė 
norą ką pirkti. Tai pirmas kartas, 
kad pokario Jugoslavijoje galima 
gauti ir pirkti tokių prekių. Tai

suteikia Jugoslavijos miestams 
gyvą prieškarinį vaizdą, besiski
riantį nuo pastarųjų septynių metų 
nuobodaus pilkumo. Maisto krau
tuvės taip pat perkrautos sviesto, 
kumpių, dešrų, grietinės bei kitais 
produktais.

Mano bendrakeleivis draugas 
pasiskubino mane įspėti, aš nepri
valau imtis klaidingu išvadų iš 
to, ką pamačiau krautuvėse; tik 
nedaugelis žmonių, turėjo pinigų, 
kad galėtų pirkti šias prekes. Ir 
tikrai tik nedaugelis galėjo įsigyti 
puikią anglišką medžiagą, kurios 
jardo palyginamoji kaina buvo 
£10-12. Tačiau faktas, kad perpil
dytos naujomis prekėmis krautuvės 
likvidavo gyvą padėvėtų daiktų 
prekybą Jugoslavijoje, kuri buvo 
vienas būdingiausių Jugoslavijos 
gyvenimo bruožų per pastaruosius 
penkerius metus. Gi dabar, kai 
yra kas pirkti, atsiranda paska
tinimas dirbti. Su algomis paly
ginus, kainos yra aukštos; aš pas

tebėjau, kad dauguma šeimų yra 
susirūpinę, kaip suvesti galus su 
galais.

Jei jūs užeinat į restoraną 
paskutinėmis mėnesio dienomis, 
atseit, prieš pat algų mokėjimo 
dieną, jūs rasite orkestrą grojanti 
pusiau tuščioje salėje. Gi mėnesio 
pradžios dienomis restoranai yra 
perpildyti, nes kiekvienas jugo
slavas tuo metu ūžia. Tačiau, kad 
galėtų sau leisti tokius pasismagi
nimus, vyras kone visuomet dirba 
du darbu. Tai nėra sunku Jugo
slavijoje, nes darbo valandos čia 
yra nuo 7 vai. ryto ligi 2 vai. p. p. 
Daugelyje šeimų dirba ir žmonos. 
Reikalas, kad dirbtų ir žmona, 
nūdienėj/Jugoslavijoj yra pasiekęs 
tokio visuotinumo ribą, kad dėl to 
uošvės vaidmuo yra įgijęs naują 
vaidmenį. Teigiama, kad vyras 
besiruošiąs vedyboms, turi pasi
rinkti ne vien tik tinkamą žmoną, 
bet ir tinkamą uošvienę, kuri 
galėtų gyventi su jaunavedžiais, 
padėti namų ruošoje ir daboti, 
reikalui atėjus, vaikus.

Dar Zagrebe, sėdėdamas su 
draugu po žydinčiais riešutų med
žiais vienoj atviroj kavinėj ir 
gerdamas kavą bei užkandžiau
damas grietininiais pyragaičiais, 
aš buvau nustebintas šventišku 
lėtumu judančiomis pro šalį minio
mis — gerais drabužiais apsirėdę 
vyrai, madingai išsipuošusios, 
išsikvepinusios, puikiai susišuka
vusios, manikiūruotos moterys; 
motinos su gražiai aprėdytais vai
kais ir kudykiais — tai galėjo būti 
kur nors Vakarų Europoje.

Tačiau vienas dalykas, pastarai
siais metais mažai tepasikeitęs, tai 
— butų klausimas miestuose. 
Nepaisant, kad pristatyta daug 
naujų p astatų, laikoma normaliu 
daiktu, kai šeima su dviem vaikais 
gyvena dviejų kambarių bute. 
(Ateiviai saulėtoje Australijoje 
tai vadina laime. — Red.). Kone 
visi mano draugai gyvena kartu su 
vienu iš uošvių ar su abiem 
uošviais, ir jau yra įrodyta, kad 
maži vaikai turi miegoti 'kartu 
viename kambaryje su savo tėvais. 
Šie reiškiniai yra iš dalies karo 
meto sunaikinimų padarinys, o taip 
pat ir nuolatinio gyventojų judė
jimo iš kaimų į miestus.

Aš nuvykau į vieną kaimą, kuri
ame esu buvojęs dar prieš karą, kai 
daugybė jaunų žmonių neturėjo 
darbo, šį kartą pamačiau skir
tingą padėtį. Visi jauni žmonės 
buvo išėję į miestus dirbti pra» 
nionės įmonėse, gi kaime dabar 
tebuvo pasilikę vyresnio amžiaus 
vyrai ir moterys, kurių vos pa
kako, kad žemė galėtų būti išdir
bama ir ūkiai prižiūrimi, šiame 
kaime, o taip pat ir kituose mano 
aplankytuose, butų stigliaus prob
lemos nėra. Beje, aš pastebėjau, 
kad ūkininkai iš savo sutaupų 
statėsi naujus pastatus. Aš turė
jau draugą, vieną mažažemį ūki
ninką, kurio žmona amžinai troško 
namo su medinėmis, bet ne su 
plūktinėmis grindimis. Dabar
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Nihil novo sub sole — sakydavo 
romėnai. VLIKe šis tas naujo ir 
viskas seno. Dviejų grupių — 
Lietuvių Fronto ir Vienybės Są
jūdžio — pasitraukimas iš VLIKo 
aukštyn kojom neapverč^a VLIKo. 
Prel. M. Krupavičius susirgo, bet 
jo vieton vis tiek išrinktas jo 
žmogus — dr. P. Karvelis. Fronti
ninkai su savo draugais vienybi- 
ninkais, tur būt, manė padarysią 
revoliuciją, bet revoliucijos tėra 
galimos tik savo žemėj. Dabar 
pamatė, kad prakišo, ir labai no
rėtų grįžti. Tačiau jų grįžimas 
priklauso nuo penkiukės, kuri da
bar visuomenėj įgavo laicistų 
vardą: t. y. liberaliosios grupės: 
socialistai, laisvės kovotojai ir tau
tininkai. Galimas daiktas, kad jų 
grįžimo nenorės ir senieji krik
ščionys demokratai, kurie fronti
ninkų sferose įžiūri didžiausius 
savo konkurentus.

Nebe paslaptis kiek ir kas su
daro VLIKą. Šiuo metu VLIKe 
liko 8 partijos ir kovos sąjūdžiai. 
Nacių okupuoto j Lietuvoj buvo 7. 
Tada VLIKe stipriai veikė ir L. 
Nacionalistų Partija, kurią trem
tyje pašalino neva už kolobora- 
vimą su naciais^ Ak, tas nelai
mingas koloboravimas. Dabar JAV 
lietuvių spauda skelbia, kad krik
demai koloboravo su bolševikais, 
kad liaudininkai, visas jėgas ati
davė bolševikų komisariatams 
organizuoti. Ir supaisyk, kas su 
kuo ir kaip koloboravo. Tačiau, 
avinėlis visada palieka kaltas, jei 
vilkas nori jį suėsti. Taigi, 
VLIKas keitėsi •. . Ko nenorėjo, 
suvalgė, o ką norėjo,, pasikvietė. 
Dabar VLIKe yra šios partijos ir 
grupės: Lietuvių Krikščionių De
mokratų partiją — atstovas prel. 
M. Krupavičius, jo pavaduotojas 
jaunas ateitininkas, knygų leidė
jas J. Rimeikis, L. ūkininkų Są
junga — atstovas dr. P. Karvelis, 
L. Darbo Federacija — atstovas 
teis. Kairys (iki šiol, buvęs atsto
vas dr. J. Grinius yra atšauktas ir 

juodu jau buvo susitaupę pakan
kamai pinigų ir šįmet, kai staty
binės medžiagos ir leidimai kur 
kas lengviau gaunami, jie pra
dėjo naująją statybą. Be kita ko, 
tasai ūkininkas per pastaruosius 
šešis mėnesius buvo nusipirkęs 
papildomos žemės. Nors jis ir 
nenori tai pripažinti, — jis ir jo 
šeima gyvena labai gerai, kur kas 
geriau, kaip prieš karą.

(Pabaiga kitame numeryje) 

išvyko į Strasburgą studentų 
globoti), L. Socialdemokratų par
tija — atstovas J. Glemža, buvęs 
“Pieno Centro” direktorius, L. 
Ūkininkų partija — atstovas J. 
Norkaitis, L. Valstiečių Liaudinin
kų Sąjunga — Jark — Styris, iki 
šiol nežinomas politikoje, galimas 
daiktas, kad dabar atstovaus K. 
Žakauskas, L. Tautinis Sąjūdis — 
atstovas — agr. T. P. Šidiškis ir 
L. Laisvės Kovotojų Sąjunga — 
atstovas S. Miglinas, šiomis die
nomis “Tremtyje” paskelbęs atsis
tatydinąs. Kad nebūčiau skaity
tojų apkaltintas išduodąs paslap
tis, noriu pažymėti, kad dr. Bačkio 
leidžiamas prancūzų kalba biule
tenis daug ankščiau paskelbė 
VLIKo personalinę sudėtį.

Be VLIKo veikia Vykdomoji 
Taryba, kuri yra it ministerių 
kabinetas. VT turi gauti VLIKo, 
tarytum parlamento, pasitikėjimą, 
šiuo metu VT sudaro: K. Zaikau
skas — pirmininkas ir Lietuvybės 
Išlaikymo tarnybos Valdytojas, dr. 
P. Karvelis — Užsienio Tarnybos 
Valdytojas (jis šiuo metu eina .ir 
VLIKo pirpininko pareigas. K. 
Zaikauskas juokauja, kad nežinia, 
katras katram yra viršininkas), 
Dr. M. Brakas — Informacijų ir 
Revendikuojamų Sričių tam. Val
dytojas ir agr. P. T. šidiškis- 
Finahsų Tarnybos Valdytojas. 
Pasitraukus Lietuvių Frontui, 
penktasis VT narys nebeišrinktas. 
Iš 4 VT narių. 2 ar net 3 yra 
VLIKo nariai, tik dr. M. Brakas 
yra tam tikrais politiniais sume
timais įtrauktas, kaip Mažosios 
Lietuvos Tarybos atstovas. Tuo 
būdu VT yra tas pats VLIKO 
kūnas. Dėl šios priežasties esu 
linkęs tvirtinti, kad VT yra nerei
kalinga ir turėtų persiorganizuoti 
į VLIKo prezidiumą.

VLIKo ir Diplomatijos atstovų 
santykiai jau tiek yra įkyrėję 
tremties visuomenei, kad daugelis 
skaitytojų prašo visai to klausimo 
spaudoje nebekelti. Tačiau šis 
klausimas yra labai svarbus ko
voje dėl Lietuvos išvadavimo ir 
todėl jis keltinas. Gal tik svarsty
tinas be aistrų ir be partinių iš
skaičiavimų. Mūsų galva VLIKas 
ir L. Diplomatija turi susitarti ir 
išvien kovoti dėl Lietuvos išvada
vimo, o ne dėl Lietuvos valdžios 
ar prezidento kėdės. Per didelis 
paralelizmas rezistencijoje mūsų 
vardą žemina ir alijantų ir svetim
taučių akyse. Be to, tas padeda 
mūsų “tėvui” Stalinui raustis po 
antibolševikinės kovos pagrindais 

ir silpnina mūsų pozicijas.
Senieji mūsų parlamentarai-vis 

dar neužmiršta, kiek jie atstovų, 
turėjo 1922 m. ar 1926 m. sei
muose. Tačiau jie užmiršta, kad 
per 26 metus prabėgusio politinio 
gyvenimo labai daug kas pasikeitė. 
Senoji politinė karta, kuri buvo 
išėjusi rusų vidurines mokyklas, 
svetimas politines programas, ir 
politiškai ir kultūriąkąi atsiliko, 
naujoji karta, kuri pasekė šios 
senosios pėdomis, ir šiandien parodė 
per spaudą, savo kutūrinį nesu
brendimo veidą. Salia to, išaugo 
naujos vakarinės kultūros poli
tinės jėgos. Jos veržiasi į gyve
nimą su naujomis politinėmis pro
gramomis. Tremtyje riaujai susi
organizavo Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdis, L. Rezistenėinė Santarvė 
etc. Jos, nepaneigdamos kitų 
politinių jėgų, turi teises ir parei
gas Lietuvos vadavimo atžvilgiu 
tokias pat, kaip ir senosios polP 
tinės jėgos. Jos reikalingos su
burti apie VLIKą, kaip ir visos 
pozityviosios jėgos. Argumentas, 
kad jos naujai iškilusios nieko 
nereiškia, neš ir Laisvės Kovoto
jai, ir Lietuvių Frontas ir Vieny
bės Sąjūdis yra.naujai iškilusios.

VLIKo stiprybė ir jo vaidmuo 
ateityje priklausys nuo to, kiek jis 
sugebės persireformiioti į vieningą, 
darbingą ir autoritetingą kovos 
dėl Lietuvos Nėpriklauseomybės 
organizaciją. VLIKo konkurentų 
baimė yra visiškai nepagrįsta, 
t. y. tėvo ligonio baime, kad po jo 
mirties ateis šeimininkauti• sūnūs. 
Tačiau, jei sūnūs ateis su geres
niais planais, metodais, tai tėvas 
gali tik džiaugtis. Antra, nėra ko 
bijoti daugiau jėgų. Prisiminkime 
Lietuvos Tarybą, kur buvo 20 narių. 
Ir jiems visiems pakako darbo. Ir, 
šiandien yra begalės darbų, kurių ~ 
nepajėgia atlikti 4 VT nariai ar. 
8 VLIKo nariai. Todėl manome, 
kad VLIKo susitarimas 
su Diplomatais, visų 
lietuviškų, kovojan
čių dėl Lietuvos Ne
priklausomybės, jėgų 
sutelkimas į V L I K ą 
yra būtinas, Kur du 
stos, visados daugiau padarys — 
dainavo poetas iš dešinės ir Var
dan tos Lietuvos vienybė težydi 
dainavo pranašas iš kairės, o dr. 
Basanavičius iš vidurio davė 
pavyzdį. Tik savo priešingais dar
bais neprofanuokime Himno 
kūrėjų gražių vienybės žodžių, o 
įgyvendinkime nuoširdžią vienybę' 
kovoje dėl Lietuvos išvadavimo?

RICHARD SORGE
Voukelitchas, Miyagi ir Ozaki 

sudarė “tris didžiuosius” Sorgės 
šnipų tinkle, kuris laikui bėgant 
smarkiai išsiplėtė. Be šių trijų 
šnipų tinkle dirbo dar 19 kitų. 
Puikiai suorganizuoti, jie buvo 
tiesiog meistriškai vadovaujami 
darbštaus Frankfurter Zeitung 
Tokijo korespondento.

Norėdamas tinkamai paruošti 
savo paties ir jų visų ateities veik
los dirvą. Sorge pradėjo vykdyti 
įvairius planus, kurie, paviršuti
niškai žvilgterėjus, atrodė buvo 
betiksliai. Užuot vogęs dokumen
tus ir laužęs geležines spintas, jis 
lankėsi meno galerijose ir muzie
juose. Užuot dirbęs su nematomu 
rašalu, jis meistriškai išmoko ga
minti japoniškus patiekalus. Užuot 
nusipirkęs dūkią ar juodą skraistę, 
jis įsigijo maždaug 1000 knygų 
apie Japonijos istoriją pramonę, 
meną bei religiją -ir laisvalaikiu 
jas skaitydavo. Savaitgaliui atė 
jus, jeigu neskaitydavo tų knygų 
ar nebuvo užimtas baliaus suren
gimu, jis motociklu ar pėsčias ke
liaudavo po visas Japonijos salas, 
kur jis susitikdavo su- ūkio darbi 
pinkais, girininkais ir geišomis. 
Po klek laiko jis netgi pradėjo 
skaityti paskaitas apie japonų 
meną savo tautiečiams vokiečių 
(tfubo patalpose.

Maždaug dvejis metus jis taip 
keistaį elgėsi. Po to, kaip atrodė 
betiksliai praleistas laikas pradėjo 
Aešti vaisius. Sorge buvo genialiai 
pramatąs, kad ryšys tarp paveik
ių piešimo ir karo laivų škicų, 
Žinto religijos ir karo plauų žino
jimo, buvo tiesioginiai svarbus 
faktorius. 1935 m. Sorge, dėka 
savo puikaus nusimanymo apie 
visokius Japoniją liečiančius klau
simus, buvo visuomenės akyse 
pripažintas kaip geriausiai infor
muotas ir labiausiai apsišvietęs 
svetimšalis, ši reputacija jam buvo 
reikalinga sėkmingai šnipinėjimo 
veiklai. Tai jį įgalino bendrauti su 
svarbiais visuomenės veikėjais Ja
ponijoje kaip lygus su lygiu. Juo 
daugiau jis turėjo žinių, juo dau
giau žinių jie jam pasakydavo. 
'‘Meno studijos”, kaip jis vėliau 
rašė, “buvo būtinai reikalingos 
darbui, kurį atlikau Maskvai. Be 
tų studijų ir bendra kultūrinio 
apsišvietimo, mano slaptoji misija 
būtų buvusi neįmanoma”.

Labiausiai šio karšto nacių 
korespondento sugebėjimais buvo 
paveiktas pulkininkas-leitenantas 
Eugenijus Ottad. Kai Ottas buvo 
pakeltas į pulkiniuko-majoro laip
snį ir paskirtas ambasadorium, joj 
draugystė Su Sorge dar labiau Sus-|1938 m. Sorge jau buvo

Hede Massing

Juodoji Ranka 
Antrame Pasauliniame

Kare
tiprėjo. Mokyto daktaro nuomonės 
ir sprendimai buvo taip aštriai 
pramatyti, kad naujasis ambasa
dorius laikė jo patarimus neįkai
nojamos vertės. Ottas nejučiomis 
įprato rodyti Sorgei oficialius 
dokumentus ir atvirai diskutuoti 
su juo savo darbą. Netrukus ir 
visi kiti attaches, įskaitant ir Ges
tapo reprezentantą pulkininką J. 
Meissingerį, pasekė tuo pavyzdžiu. 
Vienas tik laivyno attache Wen- 
neckeris šaltai laikėsi Sorgės atž
vilgiu. Jis nemėgo jo.

Sorge taip gerai savo žodžius 
ir veiksmus kontroliuodavo, kad 
nors jis gyveno ir dirbo su jais 
labai artimuose santykiuose ir 
beveik kiekvieną naktį su jais ger
davo- ir daugiausiai už visus kitus 
išgerdavo — nė vienas iš jų neį
tarė, kad Sorge mokėjo rusų kalbą.

Vertė I. D.

susibičiuliavęs su Ottu, kad pas
tarasis pasiūlė jam, paprašius iš 
laikraščio redakcijos atostogų, 
nuvykti į Manilą ir Hongkongą 
surinkti užsienių reikalų minis
terijai reikalingų žinių. Pasiūly
mas Sorgei buvo ypatingai malo
nus ir jis nutarė nušauti vienu 
šūviu du kiškius. Jie nuvyko pas 
Klaūseną, kur jis susisiekė su 
Wisbadenu (slaptu komunistų siųs
tuvu), prašydamas pasiųsti rusų 
kurjerį į Hongkongą.

Hongkonge sutartame restorane, 
po trečios valandos atsisėdęs prie 
baro, Sorge išsitraukė iš kišenės 
pypkę. Neužsidegdamas laikė ją 
rankoje. Tuo tarpu į restoraną 
atėjo kitas pilietis it, prisėdęs 
prie baro, išsitraukė iš kišenės ilgą 
juodą cigarą; neužsidegdamas 
vartaliojo jį tarp pirštų. Sorge

taiptada užsidegė savo pypkę, gi tuoj

pat ii* anas žmogus pradėjo rūkyti > 
savo cigarą. Maskvos kurjeris ‘ 
tada apleido restoraną. Sorge irgi 
pakilo ir nusekė jo pėdomis į ne
toliese esantį parką. Nepažįsta
masis sulėtino žingsnius ir Sorge 
greitai jį pasivijo. “Linkėjimai 
nuo Katchos” prabilo rusas. “Lin
kėjimai nuo Gustavo”, .atsakė 
Sorge ir perdavė jam mikrofilmas.

1939 m., karui prasidėjus, Ottas 
nutarė, kad ambasadoje jam yra 
reikalingas spaudos attache. Be 
jokios abejonės jis pasirinko toms 
pareigoms Sorgę. Stalino šnipas 
galėjo pasidžiaugti ne tik didesne 
alga, didesnės padėties įtaka bei 
prestižu, bet ir tuo, kad jis buvo 
dabar oficialus nacių valdininkas. 
Ambasadorius ir kiti attaches tokiu 
pasirinkimu buvo sužavėti. Suža
vėtas buvo ir Sorge. Sužavėta ir 
Maskva.

Dalyvaudamas įvairiose konfe
rencijose, pusryčiaudamas ir pri
vačiai pasikalbėdamas su ambasa
dorium, Sorge sužinodavo ir patir
davo kiekvieną vokiečių karo pas
laptį. Ottui pareikalavus, Sorge 
netgi buvo vienas iš dalyvių Vokie
tijos ir Japonijos sutarties dery
bose bei jų pasirašymo akte. Kar
tais jis, už Ottą pasirašydavo 
įvairius svarbius pranešimus, skir
tus Vokiečių užsienių reikalų mini
sterijai. Bet įdomiausia tai, kad

visas ambasados personalas, nieko 
nenujausdamas ir neįtardamas, 
dirbo Maskvos naudai. Jeigu Šor- 
gei ar komunistų Ketvirtąjam 
biurui prireikdavo kokių nors 
ypatingai svarbių žinių, Sorge be 
ceremonijų pasikviesdavo tos sri
ties attąchę, kuris pareigos jausmo 
vedamas, bėgdavo jų surinkti.

Tuo pačiu laiku Ozaki, Sorgės 
dešinioji ranka, iššnipinėjo japonų 
karo paslaptis. Viena iš prie-. 
žasčių, kurios nusvėrė svarstykles 
Ozaki naudai, kai Sorge pasirinko 
jį savo asmens padėjėju, buvo Jo 
glaudūs ir draugiški santykiai su 
kunigaikščiu Konoyc ir dar drau
giškesni ryšiai su dviem kuni
gaikščio asmens sekretoriais. Tarp 
1938 ir 1941 metų. Konoyc buvo 
tris kartus išrinktas ministerių 
pirmininku. Ozaki būdamas neofi
cialus japonų ministerio kabineto 
patarėjas, išduodavo Sorgei visus 
kabineto nutarimus, kuriuos jis 
mintinai atsimindavo arba nuko
pijuodavo. Tai buvo tas pats, ką 
vokiečių ambasadorius, Japonijos 
ministeris pirmininkas ir visas ja
ponų ministerių kabinetas būtų 
kvietęsis patį Staliną dalyvauti jų 
slaptuose posėdžiuose.

(Bus daugiau)
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FLIGHT TO FREEDOM
$

MŪSŲ PASTOGĖ

The Moscow-Trained Clique
In Bulgaria, the present status 

of Party leadership throws light 
on the Sovietization of the Com
munist movement within the coun
try. According to numerous re
ports, the nation is ruled by Prime 
Minister Vulko Chervenkov and 
six other Moscow-trained men. 
Chervenkov, himself, spent ap
proximately 19 yeąrs in the USSR. 
As a boy he attended Komsomol 
military courses and then went to 
the Marx-Lenin Academy in Mos
cow.

Since 1919 Chervenkov has been 
an active member of the Bulgarian 
Communist Party. Then 19 years 
old, he was instrumental in 
strengthening Party organizations 
in the vicinity of Sofia. Between 
1923 and 1925 he became a chief 
organizer oi underground Com
munist youth groups, and, as a 
member of the Komsomol Central 
Committee, m as head of propa
ganda work and pamphlets, as well 
as editor of the newspaper Bu- 
deshte and the illegal Soldier’s 
Voice. t

In 1925 Chervenkov emigrated 
to the Soviet Union where he at
tended a Comintern “internation
al” school. Soon after, he became 
Georgi Dimitrov's first assistant 
and later married Dimitrov’s sis
ter. Between 1929 and 1934, he 
played a main part in the purge 
of the Trotskyites. From 19.38 to 
1941 he worked for the Executive 
Committee of the Comin form and 
was head of the section for Party 
Education as veil as director of 
the school for forming Party 
cadres.

Chervenkov returned to Bul
garia in 1944 and became a mem
ber of the Ccntrfl Committee and 
the Politburo. As Dimitrov’s 
assistant, he was responsible for 
reorganizing the Party on a “le
gal basis” and for carrying out the 
purge within the Party. After 
Dimitrov’s death, Chervenkov, with 
the support of the Soviet Union, 
took over the leadership of the 
Party/ On July 20,' 1949, he be
came Vice-Presi lent of the Cabi
net, and on February 1, 1950, 
Prime Minister of Bulgaria. In 
November, 1950, he was nomin
ated Secretary General of the

Party’s Central Committee.
The other Soviet-trained lead

ers surrounding Chervenkov are 
Deputy Prime Minister General 
Ivan Michailov, in charge of war 
potential; Minister of National 
Defense General Peter Panchev- 
Ski; Minister of Interior Georgi 
Tzankov, in charge of the Com
munist police; Chairman of the 
presidium of the People’s Repub- 
,1 ic, Georgi Damianov; Deputy 
Prime Minister Raiko Damianov, 
h charge of General Trade 
Unions; and Dimo Dichev, head of 
the State Control Commission and 
|he Party police.

Both Michailov and Panchevski 
emigrated to the USSR after the 
failure of a Communist uprising 
|n 1923 and during World War II 
fought with the Russians as mem
bers of the Ukrainian Army which 
entered Bulgaria. Georgi Damia
nov spent many years in the USSR 
in the Communist Bureau in Exile 
ris a military specialist. And Dimo 
[)ichev received his experience in 
he USSR and as an NKVD organ

izer.

j LIQUIDATION OF 
COMMUNISTS 
TRAINED IN 
BULGARIA

In connection with the suprpm- 
;n\v of thęsc men, an exiled Bul
garian diplomat has emphasized 
Die continuous liquidation of Bul
garian communists trained within 
(he country:

In September, 1944, when the 
Bulgarian Communist Party took 
part in the coalition government 
of the Fatherland Front, its lead
ership was in the hands of Com
munists trained in Bulgaria. At 
the head of this group was Traicho 
Kostov, Secretary General of the 
Party Centra! Committee and 
(Deputy Prime Minister. When 
Georgi Dimitrov arrived from the 
USSR in November, 1945, he took 
over the post of Secretary General, 
and the Sovietization of the Bul
garian Communist Party began. 
Kostov and other members of the 
old guard, such as Minister of 
Finance Ivan Stefanov, Minister 
of Industry Petko Kunin and Min-

ister of Construction Manoi Seke- 
larov were subsequently charged 
with deviationism. In 1949 Kos
tov was sentenced to death and 
the others to varying terms of 
imprisonment.

“According to Kremlin strategy, 
the Peoples’ Democracies must be 
molded in the economic, social, cul
tural and political pattern of the 
Soviet Union. The people who are 
Considered equal to the task are 
faithful Stalinists. Thus, in Febru
ary, 1952, for example, Sava Gan- 
pvski and Kiril Dramaliev were 
dismissed because of inefficiency 
in the task of indoctrination and 
because of failures in the Sovieti
zation of science and art. Another 
reason for their dismissal was 
their cautious resentment of the 
leadership of the pro-Soviet Com- 
inunists in Bulgaria.

“This purge of the old guard 
and the Sovietization of the Party 
is not yet complete. Until all of 
the old, local Communists are re
moved, the officials in the Krem
lin will not be content. Propaganda 
in favor of Chervenkov and the 
others emphasises their pro-Sta- 
linist inclinations. Illustrative of 
this is an editorial in the June 1 

I issue of Rabotnichcsko Delo which 
; reads: ‘In Vulko Chervenkov our 

neopip sec a firm and courageous 
Bolshevik, a model Communist, 
who is fully devoted to Marxist- 
Leninism to our great liberator, 
the Sov/et Union, and to Stalin.’

“To make certain of the loyalty 
■f these pro-Stalijiist leaders, the 
Kremlin has them spy on one an
other and places them under the 
supervision of Moscow superiors. 
Michailov sees that Chervenkov 
carries out Cominfqrm line, Pan? 
rhevski is directly. subordinate to 
ihc Soviet General Staff, and 
Tzankov receives orders from 
Beria, the notorious head of the 
Soviet MVD.” — N.I.C.

LEARN ENGLISH
RADIO PROGRAMME “FOR NEW 

AUSTRALIANS” 
BROADCAST BY THE AUSTRALIAN 

BROADCASTING COMMISSION 
(A) VERY EASY LESSONS 1-26

LESSON 43. SATURDAY, 
25th OCTOBER, 1952 

Paul knows to say “A car 
slower than an aeroplane.’* That
means that a car fakes a longer 
time than an aeroplane to travel 
the same distance; a edr is more 
slow than an aeroplane.

If MORE SLOW equals slower, 
does MORE GOOD equal gooder?

Listen to the broadcast and you 
will hear John and Mary explain 
that we do not say “gooder.”

PAUL: Slow, slower, slowest; 
loud, louder, loudest . . . good, 
gooder , . r.

JOHN: Oh, no! That one is dif
ferent.

PAUL: Not “gdoder”?
JOHN: Not “gooder.”
MARY: No, Paul . . . 

better, best.
PAUL: Good,.better, best.
These are only parts of radio 

lessons. You can see that it is an 
easy and entertaining way of 
learning English.

You can have a radio booklet 
posted to you 
writing to the 
Education in the
live. The radio booklets are free 
and contain broadcast programmes

FIVE ESCAPED FISHERMEN TELL OF LIFE 
IN SOVIET LATVIA ; , ’ f;

It took exactly one month for 
the five Latvian fishermen from 
Liepaja to gain their freedom. On 
the evening of June 4 they stepped 
ashore at Burgsvik on the Swedish 
island of Gotland and asked for 
political asylum. On July 3, they 
were in possession of Sweden’s 
Foreigner’s Passport, and the 
Stockhom Labor Office had found 
work for thorn. That s.im= even
ing they left fo’ their new res;- 
•icnces and placj of employ mem, 
thus ending happily the first Lat 
vian escape since 1948. After the 
Latvian refugees ^ad been grant
ed asylum and all the protection 
political refugees .are entitled to 
by the Swedish government, they 
consented to a visit by represen
tatives of the Soviet Legation. The 
visitors were the Soviet Consul, 
accompanied by the repatriation 
officer, Bernhard Borg. Although 
they promised the fishermen safety 
if they returned, and gave “guar
antees,” the fishermen refused to 
be repatriated. From these 
fishermen comes recent 
important information about 
in Soviet Latvia.

The five fishermen belonged to 
the fisherman’s artel (an associa
tion of laborers for collective work 
with division of profits) “Bolshe
vist,” which listed some three 
hundred members, ten of whom 
were Soviet Russians. Fishermen 
belong to a privileged class because 
fish is an important item on the 
Soviet menu and canned fish from 
Latvia is shipped to all of the 
Soviet Republics. Because of the 
favorable geographical situation 
of tire Baltic States, their can
neries have not only been assigned

five 
and 
life
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Bierut, Berman 
& Rokossowski
The following report on Boles- 

law Bierut, Jacob Berman and 
Konstanty Rokossowski provide 
some information on the lives of

the three top Polish Communists. 
Compiled from various refugee 
sources by an exiled Polish journa
list, it stresses the Soviet training 
of all three members of the Polit
buro :

“Polish President Bierut, the No. 
1 Communist in the present re
gime, was born in 1892 in a vil
lage near Lublin. Before he be
came a professional revolutionist, 
he was a mason, a porter, a printer 
and finally a land-surveyor. Work
ing for the Communist Party as 
tar back at 1923, he was arrested 
several times for subversive activi
ties for Soviet 
his protectors 
occasion. The 
War II found
Tn 1939, during the Soviet inva
sion of Eastern Poland, he was the 
organizer of Bolshevik terror 
against Poles, Jews and Ukrain
ians who opposed the Communist 
order. Following Kremlin in
structions, he organized the Polish 
Workers’ Party (Communist) in 
German-occupied Poland, awaiting 
the arrival of the Soviet Armies. 
Informed in advance by the Rus
sians, he left Warsaw in time to 
avoid being involved in the up
rising of the Polish resistance 
movement. After the Soviet occu
pation of Poland, be became the 
Kremlin’s Polish proconsul and in 
February, 1947, was chosen Presi
dent of the country.

“Jacob Berman, chief ideologist 
of the regime and the ‘grey emin
ence’ behind the scenes of the 
Politburo, has been a faithful So
viet agent since his early youth. 
The son of a rich banker, he 
studied law in Warsaw and after 
graduation continued his educa
tion in the Soviet Union. In 1939, 
during the Polish-German War he 
escaped to Russia, where until 
1941 he was editor, of the Polish 
Communist newspaper Sztandar 
Wolnosci.
{Soviet war broke out he was ap- 

‘ pointed by the Kremlin as one of
the leaders of the Union of Polish 
Patriots, then set up in the So
viet Union under Communist 
auspices. Since thp war he has 
been' in Poland and is at present | which, by that time had gained its 
Undersecretary of State in the I independence from Russia.

in the form of English lessons.
You may also get information 

about Continuation Classes and 
Correspondence Lessons from the 
Department of Education.

You will hear these broadcasts 
at the following times from ABC 
stations:

METROPOLITAN STATIONS
Very Easy Lessons (1-26), Sat

urday, 12.45 p.m. (S.A., 12.15 
p.m.; 6WN Perfh 7.0 a.m.).

Easy Lessons (27-52), Saturday, 
1.45 p.m. (S.A. 1.15 p;m.; 6WN 
Perth 7.15'a.m.).

Harder Lessons, Sunday, 7.45 
a.m. S.A. 7.15 a.m.; 6WN Perth 
7.30 aah.)

COUNTRY STATIONS
Very Easy Lessons (1-26), Sat

urday, 7 a.m.
Easy Lessons (27-52), Saturday.

7.15 a.m.
Harder Lessons, Sunday, 7.45 

a.m. (8,A. 7.15 a.m.j W.A., 7JO

Beginning Om Sunday, Novem
ber, 2, the Sunday progranime wi‘*»‘ 
Include a special feature called 
?‘About Australia.” In this feature 
Paul will learn from his Australian 
friends many interesting facts 
about Australia—the land and its 
people,

Presidium of the government..
“Marshall Konstanty Rokossow 

ski reached the peak of his mili
tary career during World War II. 
Serving as a commander of. the 
Red Army, he fought on the Mos
cow’ front and or the Don, and is 
credited with driving the Germans 
out of Poland, the Ukraine ;tnd 
East Prussia. Although born in 
Poland, Rokossowski spent most 
of his life in Russia. In his early 
youth he was drafted into the 
Czarist Army and took up the 

.career of a professional .soldier. 
After the Bolshevik Revolution he 
remained in the Soviet Union in-

I stead of returning to Poland,

“In 1937, charged with partici’1 
ipating .iri -tiri alleged lied Army 
plot with Tukh'achevski and Bluch- 
jer, .Rokossowski is said to have' 
been imprisoned for a long time. 
jClcarcd of charges against him be
fore the beginning of the war, he 
kvas given assignments in the Red. 
Army, with the rank of Major 
(General. A few years after the 
{war he was transferred to Poland 
on Kremlin orders and told, to re
sume the Polish nationality. Since; 
November, 1949, he has held the 
position of Minister of National 
Defence, in charge of all 
Armed Forces in the country/#* 
!n.i.c.

made a round trip easily. The 
fact that fishing craft normally 
spend two or three days at sea 
was very advantageous for the 
escape, because it took some time 
for them to be missed. In most 
cases, fishermen do not escape be
cause they fear for retaliations on 
their families at home. The Soviet 
Seėret Police have circulated 
rumors in the Baltic States that 

(all who escape to Sweden are de
rates; black market rates are 30-35 nie(1 .&nC! re;
rubles for one dollar) and ,.also “
have the opportunities to smuggle 
fish directy into, the hands of re
tailers and so supplement their 
incomes. Even when this is dis
covered, the punishment is mild. 
Very few of the old fishermen arc 
left in Latvia. Most of them have 
been deported to the Soviet Union 
and tlihose still in Latvia have 
been transferred to the Riga artel, 
where their boats are permitted 
to cruise only in Riga Bay, from 
which escape is almost impossible. 
New fishermen have been drafted 
who are too young to know about 
the Western world, on the theory

additional workers, but several 
new canneries have bęen built, 
Fishehrmen earn about 1000 
rubles a month (four and a half 
rubles equal approximately one. 
U.S. dollar at the official exchange •

turned to their place of origin, and 
this is another deterrent to; escape.

Before leaving port, boats are 
thoroughly searched. Crew anu 
luggage are both checked and fre
quently water casks have to be 
emptied to make sure that no stow
aways have been hidden inside. 
Each fisherman is issued a tem
porary permit, good for three 
months, on which his personal data 
and photograph are printed. The 
permit is called Prdpuska, “permis
sion to go to sea for fishing pur
poses.’” Only the Riga Ray fisher
men do not have to have these per
mits. In port, a fisherman is given

that they will be less tempted to ' a Perm,t mdKating the time and 
-’owevef, these five(l,lacc whei® th<! fishinS 18 to be, 

■ al young, only one of 1 donc- Thls Pcrmlt has to be s,gncd 
by the harbor-captain and the 
commander of the coast guard, and 
then the boat is ready to leave. 
Often, fishing in"certain places is 
forbidden, but fishermen some
times chance fishing in these re
stricted areas if they anticipate a 
good catch. Crews are changed 
often and transferred from one 
boat Yo another as a method of 
preventing intimacy among the 
crews and so keeping them from 
co-operative plans to escape. The 
five refugees have never been on 
one boat for more than six months.

The artel supplies boats with 
fuel and tools and for .this receives 
one-half of the boat’s income.

escape. However, these 
escapees are1 ______
them as old as twenty-nine, and 
the captain of the fishing trawler, 
Andrejs Tuklers, is only twenty- 
one years old.

The Baltic fishing fleet consists 
primarily of\ the eight hundred 
motorboats which were returned 
by Sweden in 1944-1945. Some 
captured German motorboats hąve 
also been added to the fleet. The 
boat in which the five refugees 
escaped to Sweden was one of 
these former German boats, 49 
tons, with an 80 horsepower Diesel 
engine. The fishermen had two 
tons of fuel when they left Latvia 
and since the average speed of 
the boat was 18 kilometers an hour - 
(about 11 mph), they might have Compensation is as follows: Oc-

tober 1 to April 1, 80 kapeikas 
(pennies) for first class fish, 71 
kapeikas for second class fish; 
from April 16 to October 1, the 
prices are lower: 60, 51 and 40 
kapeikas for the three classes of 
fish, and during the second period 
more fish are classified in third 
class. Evaluation is on the basis 
of. a sample of a hundred fish. 
Earnings are divided, 45 per cent, 
for the artel and 55 per cent, for 
the fisherman. Twenty per cent, 
of the fisherman’s share, however, 
goes to the women who help to 
unload the...'boats. Fishermen also 
receive five kilograms of fish free 
ahd spocia,! ėouyons for food and 
clothings . which’pro purchased in 
special stores. The average fish
erman’s income per’month ranges 
from 1500 to 2000 rubles witly alf 
these extras.

Every six days the fisherman 
has one day off. If a crew mem
ber misses the departure time of 
a boat, the boat waits for him, but 
he is fined for every hour he is 
late. Loading and provisioning 
time arc considered time off. Only 
two days of the year are restricted 
for fishing: May 1, Labor Day, 
and November 7, the anniversary 
date of the Russian Revolution, 
when all fishermen arc required to 
attend parades. On all other holi
days, fishing is permitted, f

The Kolkhozes
Living standards on kolkhozes 

Seem to be the worst in Latvia. 
For one working day, a farmer re
ceives one kilogram of rye (a kilo
gram is approximately 2.2 pounds) 
350 grams of wheat (half a 
pound), three- kilos of potatoes 
a!nd 60 kapeikas. Norins for work 
vary but there are frequent assign
ments when a day’s work from 
dawn to night cannot produce the 
required norm. Those farmers who

are granted 0.5 hectares (about 
an eighth of an acre) of private 
land are made to pay high taxes 
in produce, potatoes, meat, and 
also give 300 liters of milk. If 
these payments are not made the 
kolkhoz bookkeeping department 
deducts the taxes from the peas
ant’s wages for work days per
formed. Government bondh are 
also deducted in the same way. 
Annual settlement for work per
formed takes place in the fall, 
after the threshing. In most cases^ 
only an advance is paid in money 
and produce, but the final account
ing is postponed and sometimes 
takes place as much as a year 
later.

In the early morning hours the 
peasants appear at the executive’s 
office for work assignments. Peas
ants walk to work. The foreman, 
responsible for dividing work, 
often favors friends and-relatives. 
Absence from work results in a 
reprimand which is read at the 
following plenary meeting of the 
kolkhoz. Several reprimands mean 
punishment. Most of the peasants 
live in their own farmhouses be
cause plans for providing kolkhoz 
community housing . have simply 
not been realized., Peasants may 
leave the kolkhoz only with the 
manager’s consent. Such permis
sion is granted if the peasant 
wishes to work on another kolkhoz, 
and in the fall, permits are also 
granted for short work periods in 
the city. Large numbers of farm
ers spend several weeks in Liepaja 
working at the spgar mill, but 
when they are finished, they must 
return to the kolkhoz. During the 
busy season, the peasants work 
every day. Lumber is prepared 
during holidays and sometimes 
peasants, if they are released 
from their other duties, work in 
the lumber camps for the summer.

Salaries and “Real 
Wages”

; White collar workers are paid 
less, than factory workers. In most 
prides their wages are equal to 
those of unsWUsd workers, but the 
latter are given a chance do piece 
^vork and so increase their earn
ings. Office employees are usually 
baid from 400 to 500 rubles a 
month while industrial workers re
ceive efrom 500 to 1000 rubles a 
month. The highest wages are 
paid to Stakhanovites in heavy in
dustry^ The average worker earns 
between 600 and '800 rubles a 
month.

What do these salaries buy? In 
phort, what are “real” wages?, 
Prices in Latvia arc as follows: 
į^read, *’ 
Cakef’ .
Army pattern), which weigh L2,. 
|<iięiš arė' prided at 1.20 rubles; 
white bread costs 2-4 rubles, anti 
bread is available in good supply'. 
Flour costs 8 rubied per kilb, 
Onions 7 rubles per kilo, and eggs 
1.20 rubies apiece. Fresh herrihg 
is priced at 5.20 rubles per kilo, 
margarine at 25 rubles per kilo/, 
and brandy at 22.50 per bottle. 
Shirts may be bought for 80-100 
rubles, silk shirts for 120. rubles, 
a suit for 600-1000 rubles, socks 
for 14 rubles, shoes for 3.60-409 
rubles, an overcoat for 1200'rubles. 
Goods are scarce in the stolbd and 
Shopwindows arc empty. As soon 
as a retail base has received a 
shipment, people liqe, up in front i 
of the entrance©. Lines frequently 
begin the night before • distribu
tion, in spite of the fact that the 
quality, of most commodity very 
poor.

(To be continued) . . :

the so-called “Stalin’s 
(loaves on the Gcrmąn
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DANUTE NASVYTYTE ATKURIA IŠRAIŠKOS pirmoji šv. komunija.

ŠOKI
PARODAMASIS VAKARAS ŽURNALISTAMS. — KONCERTAS 

UNION TEATRE. — PARENGIMAS IR LIETUVIŲ BENDRUO
MENEI. — NUMATYTAS KONCERTAS BURMISTRO GARBEI. 
— NORIMA ĮSTEIGTI IŠRAIŠKOS ŠOKIŲ MOKYKLĄ.

žinoma išraiškos šokio kūrėja 
Lietuvoje Danutė Nasvytytė, atsi
dūrusi Australijon, ryžosi toliau 
ugdyti išraiškos šokį. Tam tikslui 
subūrė keletą lietuvaičių į vieną 
grupę, norinčių lavintis šioje meno 
šakoje. Gyvendama Melbourne 
suėjo į glaudesni ryšį su australais 
menininkais, kurie visokeriopu 
būdu remia jos užsibrėžtą tikslą.

Rugsėjo 3 d. Mirzachi House, 
Melbourne, įvyko Danutės Nasvy
tytės Išraiškos Šokio Grupės supa
žindinimo vakaras žurnalistams ir 
foto reporteriams. Paskirtu laiku 
susirinko nemažas būrys australų 
laikraščių atstovų, foto reporterių, 
išraiškos Šokio garbintojų ir 
mėgėjų. Reikia pasakyti, kad susi
domėjimas ta meno šaka didelis. 
Lietuviškąją spaudą atstovavo 
Jūsų bendradarbis, šių eilučių 
autorius.

Supažindinimo vakaro metu 
spragsėjo foto aparatai, su dideliu 
uolumu reporteriai gaudė įdomes
nius momentus. Beveik visi pro
gramos paimošti dalykai buvo at
likti. Be to, buvo supažindinta su 
išraiškos šokio istorija. Vienas 
australų turtuolis, susižavėjęs 
gražiai išpildomais šokiais, keta 
suruošti tos grupės išvyką po Vik
torijos miestus ir miestelius, su
mokėdamas 240 svarų savaitinio 
atlyginimo. Kalbamas meno rė
mėjas pasiūlė vieną iš savo vilų 
patogioje Melbourno miesto dalyje, 
kur Grupės vadovė, Danutė Nas
vytytė, galėtų įsteigti išraiškos 
šokio mokyklą. Mes linkėtume, 
kad šis geras pasiūlymas tikrai 
įsikūnytų ir Melbournas susilauktų 
išraiškos šokio mokyklos, mūsų 
garbingosios tautietės vadovau
jamos.

Po "parodomojo vakaro kitą 
dieną paskelbė Melbourno laikra
ščiai apie įvykstantį Danutės 

/Nasvytytės Išraiškos šokio Grupės 
koncertą, įdėdami Grupės ir jos 
vadovės atvaizdus. Vitrinose įsta
tyti gražiai nusisekę kalbamos 
Grupės paveikslai, reklamuodami 
įvyksiantį koncertą.

Rugsėjo 19 d. įvyko pirmas 
viiešas didesnio masto koncertas, 
žymiam Melbourno muzikui Sir 
Bernard Heinzei globojant, Union 
Theatre, tam tikslui labai tinka-

bino šokiams ir užpildė kaik’uriuos 
protarpius gražiais muzikos kūri
niais. Ypač nusisekę buvo kos
tiumai, kurie tinkamai apšviesti 
atrodė žavėtini. Choreografija ir 
kostiumai pačios Grupės vadovės 
Danutės Nasvytytės. Tenka pa
brėžti, kad Danutės Nasvytytės 
išraiškos šokio Grupė padarė 
didelę pažangą. Reikia stebėtis, 
kad visos šokėjos dirba kai]) ir 
visi, o tik nuo poilsio atitrauk- 
damos laiką skiria šokių lavybai. 
Tai didelio pasiaukojimo ir iš
tvermės pavyzdys. Garbė ir 
tėvams šokėjų, kurie leidžia savo 
dukras tarnauti menui, o ne svaro 
dievaičiui!

Rugsėjo 27 d. Nicholas Hall, 
Melbourno centre, buvo pakartotas 
ta pačia programa koncertas lietu
vių bendruomenei. Jis nusisekė 
geriau, kaip pirmą kartą ir žiūro
vai šilčiau priėmė. Gaila kad jų 
buvo tik per 200. Bendruomenė 
turėtų daugiau paremti ir domėtis 
didžiomis pastangomis išraiškos 
šokį atkuriant. Apylinkės Valdy
bos atstovas Petras Dirkis įteikė 
gėlių Vaddvei ir šokėjoms pasi
džiaugdamas taip didį ir svarbų 
meno darbą dirbant. Paaiškino ir 
išraiškos šokio istoriją nupasakojo 
J. Liutkutė.

Yra gautas pasiūlymas suruošti 
dar vieną koncertą Melbourno bur
mistro garbei, kitą — kariuomenės 
įgulai.

Linkėtina, kad Danutė Nasvy
tytė įvykdytų savo didįjį sumany
mą — įsteigti išraiškos šokio 
mokyklą Melbourne. Tegu savo 
grupės pasirodymuose pakyla į dar 
augštesnį meno lygį ir labiau 
išryškina pagal šokio dvasią bei 
muziką judesius. Teklesti išraiškos 
šokis mūsų tauriosios tautietės 
ugdomas!

A. Krausas.

Sy d nėjus. — Rugsėjo mėn. 
14 d. Camperdown parapijos 
bažnyčioje su gražiomis tautmė- 
mis-religinėmis apeigomis priėmė 
pirmąją šv. Komuniją 12 vietos 
lietuviukų, būtent; Jūratė Sta- 
sionytė, Joana Kyželytė, Joana 
Slonskytė, Laimutė Bileyičiūtė, 
Marija-Virginija Grybaitė, Vik
torija Jaudegytė, Vida Karpytė, 
Gediminas šlyteris, Vidutis Miku
tavičius, Kęstutis Karvelis, Gytis 
Ramanauskas ir Sigitas Jarašius. 
Pamaldas atlaikė ir šv. Komuniją 
įteikė klebonas kun. P. Butkus. 
Iškilią jaunųjų širdelių šventę 
vargonais, chofo ir solo giesmėmis 
praturtino J. Gaižauskas, o jaunie
siems solenizantams pritaikytą 
pamokslą pasakė kun. Tėvas Gai
delis. Prie vaikučių tinkamo paren
gimo pirmąjai Šv. Komunijai daug 
gelbėjo kun. P. Butkui mokytojai 
p. Daudarienė ir B. Genys. — P. S.

PADĖKIME NORINTIEMS 
AVYKTI I AUSTRALIJĄ

į A LB Krašto Valdybą yra krei
pęsi tautiečiai norintieji atvykti iš 
Belgijos ir Anglijos į Australiją.

Jų atvykimo palengvinimui yra 
reikalinga buto garantija, kurios 
reikalauja Immigracijos Departa
mentas.

A LB Krašto Valdyba kreipiasi į 
geros valios tautiečius, ypačiai į 
turinčius savo nuosavus namus, 
prašydama jiems padėti. Atvykę 
iš anų kraštų tautiečiai savo gera
dariams našta nebus, nes jie patys 
susiras apsigyvenimui vietas.

Tautiečiai, sutinką Immigracijos 
D-to reikalaujamą buto garantiją 
suteikti, nepaisant kurioje Aus
tralijos valstijoje gyvena, savo 
sutikimą prašomi pranešti ALB 
Krašto Valdybai. — ALB Krašto 
Valdyba.

PAKELIUI j AMERIKĄ
Sydnėjus. — Rugsėjo 25 d. 

iš Sydnėjaus į Ameriką išvyko 
Petras Mariukas. Į Australiją jis 
buvo atvykęs prieš 2 metus ir 
ilgesnį laiką dirbo Concordo 
ligoninėje, Sydnėjuje. — kl.

Kiekvienas kuo nors paremia
PER SPALIO MĖNESI SYDNĖJAUS LIETUVIAI SEKMA

DIENIAIS APSILANKO CAMPERDOWNO PARAPIJOS PATAL
POSE, KUR CENTRINĖS BIBLIOTEKOS KAMBARYJE JIE 
AUKOJA DRABUŽIUS, AVALYNE, O TAIP PAT IR PINIGAIS 
LIKUSIEMS VOKIETIJOJE TAUTIEČIAMS PAREMTI.

VISOS AUKOS PRIIMAMOS KIEKVIENĄ SEKMADIENI NUO 
11 IKI 12 VAL.

COWRA PIRMAUJA
Cowra. — Vietos stovykloje, 

kur gyvena apie 15 lietuvių šeimų, 
nėra ne: ALB apylinkės nei Seniū
nijos. Tautos Fondo Atstovybę 
šioje stovykloje atstovauja E. 
Jarašionė, kuri platina Lietuvio 
Pasus ir kvituojamuosius aukų 
ženkliukus. Prieš mėnesį pradėtoji 
Lietuvio Paso platinimo akcija 
Cowroje dayė tikrai pasigėrėtinus 
rezultatus. Ligi šiol Lietuvio Pasus 
įsigijo 11 Cowros lietuvių ir įkli
javo už £19/16/- ženkliukų. T. F. 
Atstovybei atsiųstame laiške p. 
Jarašienė paprašė papildomos pasų 
ir ženkliukų siuntos, kadangi visi 
Cowros lietuviai nori įsigyti Lietu
vio Pasus ir įklijuoti visų serijų 
ženkliukus 1952 metams. T. F. 
Atstovybė Australijoje labai dė
kinga Cowros lietuviams už gražų 
talkininkavimą. — kl.

REMIA LAISVINIMO KOVĄ
Adelaidė. — Lietuvio Paso 

platinimas sėkmingai vyksta ir 
Adelaidėje. Apylinkės pirmininkas 
J. Lapšys Tautos Fondo Atstovy
bei rašo, kad Adelaidės lietuviai ir 
šįmet gausiai remia Lietuvos lais
vinimo kovą ir prašo prisiųsti 
daugiau Lietuvio Pasų, kad kiek
vienas galėtų juos įsigyti ir atžy
mėti savo auką kvituojamaisiais 
ženkliukais ir įl Įpinti solidarumo 
mokesčio ženkliukus. — kl.

PADĖKA
IlI-sias Australijos Lietuvių 

Krepšinio pirmenybes rengiant, 
prie jų savo triusu prisidėjuslėms 
p. p.: Narbutienei, Bačiulienei, 
Kauniškienei, Ilčiukui, Rocui, 
Plūkui, Vacį. Narbutui, Vyt. Nar
butui, skautams ir kitiems, organi
zacijoms už dovanas pirmenybių 
dalyviams, mieliems Sydnėjaus 
lietuviams už vaišingą priėmimą 
apgyvendinimą atvykusių spor
tininkų, Jonui Subačiui už pini
ginę £10 auką ir visiems pirmeny
bių stebėtojams tariame nuoširdų 
lietuvišką ačiū.

Sydnėjaus Sporto Klubo Kovas 
Valdyba

. PARDUODAMA 10 AKRŲ 
ŽEMĖS

Parduodu 10 akrų žemės sklypą. 
Geroje vietoje, 'tinka sodui, dar
žui, vištų ar kiaulių ūkiui. Be 
trobesių. Nuo Richmondo auto
busu 5 min. kelio. Kaina 400 
svarų.

Kreiptis:
V. šopis, 22 Lucas Street, Cam

perdown arba
<Darbo valandų metu: Spaustuvė 

"Mintis”, Fredbert Street, Leich
hardt; Tel. WB1758.

ĮDOMIOS POLITINĖS 
DISKUSIJOS

S j <1 n v jus. •- Sambūrio 
"šviesa” nariai ir svečiai, šiems 
metams numatytų paskaitų cikle, 
šeštadienį, rugsėjo 27 dieną 
išklausė Jurgio Kalakausko pas
kaitą tema "Lietuvos politinės 
partijos bei srovės ir tremtis”. 
Paskaita susirinkusiųjų buvo 
atydžiai išklausyta. Po paskaitos 
buvo ilgos ir įdomios diskusijos, 
kurios lietė veikusių partijų 
Nepriklausomoje Lietuvoje veiklą, 
rezistenciją abiejų okupacijų metu 
ir VLIKo dirbamą darbą. Baigus 
oficialią dalį, pasivaišinta kavute. 
Kavutės metu palinksmino J. 
Maksvytis akordeonu, pritariant 
Algiui Plūkui pianinu. — km.

BENDRUOMENIAIAI
UŽKANDŽIAI

Melbournas. — Socialinės 
Globos Moterų D-jos Melbourno 
Skyrius pertraukos metu Tautos 
Šventę minint suruošė užkandžius 
atvykusioms dalyvauti minėjime ir 
susirinkime. Padaryta gera pas
lauga visuomenei ir surinkta apie 
keturis svarus gryno pelno varg
stantiems tautiečiams. Tai pirmie
ji šios labai naudingos draugijos 
žingsniai.

A. Kr.
NEPASKUTINIAI LIETUVIŠ

KAME DARBE
H o b a r t a s . — Pravcdus tiks

lesnę registraciją, patirta, kad 
Hobarte ir apylinkėse gyvena apie 
150 lietuvių. Tai bus bene ma
žiausia lietuvių kolonija, palygi
nant su kitų valstijų sostinėse 
gyvenančių lietuvių skaičiais. 
Tačiau čia lietuviai geriau negu 
kur kitur sugebėjo savarankiškai 
įsikurti. Hobarto priemiesčiuose 
-----  Springfielde ir Glenorchy — 
ištisos lietuvių kolonijos statosi, 
baigia ar jau baigė statytis namus, 
čia beliko tik kelios šeimos, kurios 
šiandien moka buto nuomą.

ALB Apylinkė, kad ir negau
singa skaičiumi, ir neturinti meni
nu pajėgų, vis dėlto ruošia minė
jimus, viešus pasilinksminimus, 
šaukia susirinkimus, dalyvauja su 
savo darbais Hobarto parodose ir 
t. t.

Patsai Hobartas, kaip ir visa 
Tasmanija, yra skurdi vieta, gyve
nanti savotišką, uždarą gyvenimą, 
todėl ir lietuvių kolonijai čia pa
didėti galimybių beveik nėra. Rei
kia manyti, kad ateityje, kūrimosi 
ir sunkios statybos darbams kiek 
atslūgus, Hobarto lietuviai neliks 
paskutiniais lietuviškame darbe.

Akras.

Jaukus Vakaras Melbourne
Spalio 17 d., penktadienį, rengiamas jaukus

VAKARAS — ALUTIS
moję Melbourno Universiteto 
salėje. Per 400 meno gerbėjų, 
australų ir tremtinių, pripildė 
salę, Programa pradedama Įvadu, 
kurį išpildė visa grupė. Jai pri
klauso : Danutė Dimindavičiūtė, 
Irena Kaunaitė, Emilija Kesmi- 
naitė, Julija Kesminaitė ir Birutė 
Mažeikaitė. Pirmoje programos 
dalyje buvo pademonstruoti iš
raiškos šokio elementai: lankstu
mas, bėgimas, įtampa, šuoliai, 
spyruokliavimas, erdvės kontrolė, 
kvėpavimas, išraiškos momentai, 
ritminiai išraiškos judesiai bei 
besikeičiančiame ritme.

Vėliau grupė pašoko Moment 
Musical. Neblogai šokėjos pasi
rodė solo šokiuose. E. Kesminaitė 
pašoko Scriabino "Tamburiną”, D. 
Dimindavičiūtė — Turrinos "Rhar- 
hou”, I. Kaunaitė — Bartoko 
"Allegro Barbaro”, B. Mažeikaitė 
*— Mompou "žiedus pavasarį”, J. 
Kesminaitė — Liszto “Himną 
Jūrai” Pirmoji programos dalis 
baigiama ypač įspūdingu ir nusise
kusiu De Fallos "Ugnies Šokiu”.

Antroje dalyje visa grupė 
pašoko penkius šokius: Rachmani
noff© "Fantssišką suite”, Albeni- 
zo, "Po Palmėms”, F. Huchinso 
"Mimozų šokį”, australo muziko 
"Nykštukus ir Musmėrę” ir 
Strausso-Schuttės "Valse Finale”.

SPAUDOS BALIUS MŪSŲ 
PASTOGEI PAREMTI

Melbournas .—š. m. lapkry- 
čio 1 d. čia bus ruošiamas įdomus 
spaudos balius, kurio pelnas ski
riamas Mūsų Pastogės naudai. 
Teko patirti, kad baliaus rengėjai 
organizuoja labai įdomią programą 
su "spaudos antim” ir t. t. Smul
kiau apie šį spaudos balių bus 
pranešta kitame Mūsų Pastogės 
numeryje.

STEIGIAMASIS MA2.
LIETUVOS BIČIULIŲ

DRAUGIJOS SUSIRINKIMAS
Spalio 12 d., sekmadienį, tuoj 

po pamaldų Camperdowno parapi
jos salėje šaukiamas steigiamasis 
Mažosios Lietuvos Bičiulių Drau
gijos Sydnėjaus Skyriaus susirin
kimas. Į susirinkimą nuoširdžiai 
kviečiami atsilankyti visi Mažosios 
Lietuvos lietuviai ir kiti tautiečiai.

DELICIOUS 
EUROPEAN 

SMALLGOODS
Siūlome Nužeminta Kaina

(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.

5B525a5B5B5H5E5B5B5Z5B525ą525a5252SE5aS25aSH5e5B5a5H5,a5aSE’a5BSH.
ALB SYDNĖJAUS APYLINKĖS VALDYBA spalio 12 d. 

Paddington Town Hall didžiojoje salėje ruošia
ŠOKIU VAKARA

Meninėje programoje dalyvauja baletininkė TAMARA PAGO- 
DINAITĖ-SKRINSKIENĖ ir akordeonistas Br. KIVERIS.

HARTICULTURAL HALL salėje, Victoria Street, City.
Šokiams gros geras džazas. Nuotaikos pagerinimui numatomi 

įdomūs įvairumai.
Pradžia 7,30 vai. vak.
Nuoširdžiai kviečiami visi tautiečiai į šį parengimą atsilinkyti.

MELBOURNO SPORTO KLUBO VARPAS VALDYBA.

GARBĖS KLAUSIMU
Kad visuomenė, nebtftų klaidi

nama teisės klausimuose, ALB 
Krašto Garbėh Teismas randa 
reikalo paskelbti trumpą paaiški
nimą ir specialų atsišaukimą į 
tautiečius.

Garbė yra labai svarbus dalykas 
šeimos, visuomenės ir tautos gyve
nime, todėl net iv dailiai valdant 
žurnalistinę plunksną, negalima 
garbės klausimuose tik perbėgant 
ir dargi, prasilenkiant su tiesa, 
diskutuoti.

1. Remiantis Lietuvių Chartos ir 
veikiančiais ALB statutais, Krašto 
Garbės Teismas yra suvažiavimo 
rinkta anksčiausia Teismo insti
tucija Australijos Lietuvių Ben
druomenėje ir tik ji sprendžia 
principinius ir teisinio pobūdžio 
klausimus ir prižiūri jų vykdymą. 
Tai yra kiekvienoje kultūringoje 
tautoje.

2. Teismai savo darbe turi būti 
visiškai objektyvūs, negali užtarti 
ar patarti bot kokiai vienai iš 
šalių ir abi šalys kol nepadarytas 
sprendimas yra lygiai teisingos ir 
nekaltos.

3. Senas Krašto Garbės Teismo 
darbo tvarkos statutas, paskelbtus 
1951 m. lapkričio 23 d. tebeveikia 
ir veiks tol, kol bus paskelbtas 
naujas. Statutas geras ar negeras, 
bet kol nepakeistas, jis veikia. 
Naujas Krašto Garbės Teismo 
statutas ruošiamas ir bus paskelb
tas vėliau. Norint kam nors 
reikšti savo — asmeniškus pagei
davimus, o ypač įstatų ar statutų 
pakeitimu, turėtų būt kreipiamasi 
į tas institucijas, kurios yra kom
petentingos tokius klausimus svar-. 
styti.

Remiantis Lietuvių Char ta ir 
PLB Statutu, Krašto Garbės 
Teismo Teisėjų pilatis, kaip 
Vyr. Savitarpio Taikos Institucija 
Australijoje, kviečia visus tautie
čius, neišskiriant nei vieno, paro
dyti gerą valią, sudaryti didelę 
vieningą, darnią lietuviškos ben
druomenės šeimą, kad su visu pasi
ryžimu ir ištverme, užmiršę visus 
menkus savitarpio nesutarimus, 
sujungtomis jėgomis, apsišarvavę 
tikra krikščioniška artimo ir 
Tėvynės meile, pajėgtumėm išlai
kyti tikrą lietuvišką dvasią ii' Jos 
papročius mūsų šeimose ir mūsų 
bendruomenėje. Prisiminkime, kad 
begyvenant tremtyje, svetimųjų 
tarpe, mūsų sujungtos ir vieningos 
jėgos ir mūsų garbė yra ypatingai 
svarbūs ir būtini faktoriai. Todėl 
vykdykime tą kilnų vienijimo 
darbą Lietuvių tautos garbei ir 
lietuvio tremtinio geram vardui 
ginti ir išlaikyti, bendrajai trem
tinių gerovei saugoti ir tautiniam 
solidarumui vykdyti. Visi iki vienų 
vieningai išmokę gerbti ir kitų 
nuomones, kovokime su piktu ir, 
kad sujungę visas kultūrines, 
dvasines ir materialines pajėgas, 
galėtumėm dirbti ir kovoti dėl 
mūsų visų bendro ir svarbiausio 
tikslo — mūsų brangios Tėvynės 
Lietuvos išlaisvinimo, todėl —

". . . vardan tos Lietuvos, 
Vienybė težydi.”

DR. JUR. E. JANSONAS,
ALB KRAŠTO GARBĖS 
TEISMO PIRMININKAS. 

PASITARNAUJA LIETUVIAMS -- ----------------——.y—— - --------- --- -
Adelaide. — Norint atlikti SPALIS — VAJAUS MENUO LIKUSIEMS

įvairius pirkimus ar siųsti siunti-
nius į Vokietiją ar į kitas Europos 
valstybes likusiems giminėms ar 
prieteliams, galima kreiptis į John 
Martin firmą Adelaidėje, kuri turi 
specialų ateiviams skyrių — New 
Australan Shoping Division, vado
vaujamą dr. N. Magas! i, kuris yra 
labai palankus lietuviams ir visu- 
met pasiruošęs mums padėti. Toje 
pačioje firmoje Elektros skyriuje 
dirba ir mūsų tautietis dr. E. Jan
sonas, kuris taip pat labai daug 
padeda savo tautiečiams.

VOKIETIJOJE PAREMTI!

Daugelio Sydnėjaus tautiečių pamėgtoje jaukioje Milson's Point 
salėje (12-14 Ennis Road, Milson's Point) nuo š. m. spalio mėlL 
11 d. kiekvieną šeštadienį pradeda veikti •

JAUK I KAVINE, , J
kurion kviečiami apsilankyti kultūringo laiko praleidimui visi Sydnėjuje 
ar jo apylinkėse gyveną tautiečiai bei jų svečiai. .•>

Kavinė veikia nuo 7 vai. vak. iki 12 vai.
šokiams groja Kardelio orkestras.
Kavinės atidarymas įvyksta spalio 11 d., šeštadienį, 7 vai. vak.

Iš šių geriausiai nusisekė pas
kutinysis šokis. Koncertas baigia
mas katučių audra. Šokėjos ir 
Grupės vadovė Danutė Nasvytytė 
apdovanojamos gėlėmis.

Šoklų protarpiais žiūrovams 
buvo aiškinama apie išraiškos 
šokio kilmę ir jo atsiradimo istori
ją. Pianistas Vilis Ilstaris skam-

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., Dariinghurst, N.S.W.
Pradžia 7 vai. vak.
Visi Sydnėjuje ir jo apylinkėse gyveną lietuviai maloniai kviečiami 
atsilankyti.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba.

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

M. FIORELL Pty. Ltd.
(specialistai europietiško maisto)

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

Printed by "Mintis” Pty., Ltd. Fredbert Street, Leichhardt, Sydney N.S.W. Tel. WB 17o8, 
for the Publisher A. Bauze. Koi bus gautas iš Imigracijos D-to formalus licenzijos ALB 
Krašto Valdybos pirmininko J. Vaičaičio vardu patvirtinimas, laikinai naudojame senąją licenziją.
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