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KAZOKAS ir JURGIS KALAKAUSKAS.MELBURNEBEGYVENANT SOVIETAI PERSIRIKIUOJA

19-tas visuotinis Sovietų 
komunistų partijos kon- 
Kongresas buvo baigtas 

kalba. Kongresas nutarė

MASKVA. — Kaip praneša 
A.A.P., pereitą antradienį Mask
voje baigėsi devynias dienas už
trukęs 
Rusijos 
gresas. 
Stalino
panaikinti Politbiurą ir Orgbiurą. 
Vietoj tų dviejų institucijų įsteig
tas Ccntralinio Komunistų Parti
jos Komiteto Prezidiumas, kuris 
laikomas aukščiausia institucija 
dabartinėje Sonetų Rusijos sant
varkoje. Prezidiumo pirmininku 
išrinktas Stalinas. Į Centralinį 
Komunistų Partijos Komitetą iš
rinkti 235 nariai, kurių tarpan 
pateko ir visi žinomieji buvusiojo 
Politbiuro nariai. Kongresas 
priėmė naują Partijos konstituciją, 
kurią sudaro 71 straipsnis. Be to 
nutarė peržiūrėti Partijos pro
gramą, derinant ją prie dabar
tinių tarptautinių santykių ir pa
sikeitusių Sovietų Rusijos sąlygų. 
Kaip ir visuomet, buvo dar priimtas 
naujas penkių metų planas. Nauja 
Partijos programa bus pateikiama 
tvirtinimui sekančiam kongresui, 
kurs įvyks 1956 m. Programos 
peržiūrėjimui ir sutvarkymui iš

PASIBAIGĖ , KOMUNISTŲ 
PARTIJOS KONGRESAS MASK
VOJE. — POL1TBIURAŠ PA
NAIKINTAS. — KEIČIAMA 
KOMUNISTŲ PARTIJOS KON
STITUCIJA. — STALINAS IR 
TOLIAU PALIEKAMAS RAU
DONOJO MARO VIEŠPAČIU.

rinkta speciali komisija.
Kongresas buvo baigtas Stalino 

kalba. Oficialiai buvo laikoma, 
Stalinas atsakė į pasaulio komu
nistų partijų sveikinimus bei linkė
jimus kongresui. Savo kalboje 
Stalinas pabrėžė, kad Sovietų 
Rusija privalo padėti visoms ko
munistų partijoms kitose valsty
bėse jų kovoje už “taiką ir išlais
vinimą”. Pasak Stalino, Sovietų 
Rusija turinti rūpestingai apsvars
tyti tą padėtį, kurion yra patekę 
tie darbininkai ir valstiečiai, kurie 
“vis dar tebekenčia po žiauriu 
buržuazijos įstatymų užkulniu”. 
Stalinas pareiškė, kad būtų klai
dinga galvoti, kad Sovietų Rusija 
nebėra daugiau reikalinga simpa- 
tikų už Rusijos sienų pagalbos. 
Sovietų komunistų partija nega
linti likti skolinga komunistų par-

lijoms kitose svetimose valstybėse.
Kitomis kongreso dienomis pa

sakė kalbas ir kiti Kremliaus 
didieji. Marsalas Bulganinas, 
buvusio Politbiuro narys, pareiškė, 
kad Sovietų Rusijos Raudonoji Ar- 
Aiija yra taip paruošta, kad So
vietų Rusija kiekvienu momentu 
galėtų atsistoti ant tvirtų kojų 
karo atveju. Toliau savo kalboje 
Bulganinas labai smarkiai puolė 
JAV ir Angliją, kaltindamas, kad 
šios valstybės ruošiasi karo veiks
mams Turkijos pasienyje.

LONDONAS. — Kaip praneša 
A.A.P., Centralinis Sovietų Rusi
jos Komunistų Partijos Komitetas 
išsirinko iš 25 asmenų ir 11 pava
duotojų Prezidiumą, kuris pakeitė 
Politbiurą ir Orgbiurą. Prezidiumo 
pirmininku išrinktas Stalinas. 
Komitetas taip pat išrinko 10-tįes 
narių Partijos Sekretoriatą, kurio 
pirmininku taip pat išrinktas Sta
linas. Tokiu tad būdu pagal nau
jus persirikiavimus, Stalinas šiuo 
metu Sovietų Rusijoje valdo tris 
aukščiausius postus: ministerių 
kabineto pirmininko, Partijos 
Centralino Komiteto Prezidiumo 
pirmininko ir Centralinio Komi
teto Sekretoriato pirmininko.

ANGLIJOS 
KARALIENE

viename asmenyje. Atsi- 
prieš problemų — rasti 
neapmokamam svarais

Atrodė, kad ir po pakar-

Nejaugi idealizmas išnyko, kaip 
Bieloviežų girių stumbras, ir apie 
jį galėsime tik pasakas sekti atei- 
nančiom kartom tremtyje?!

Gėrimės sava istorija ir didvy
riais, gėrimės nepriklausomybės 
kovų pasiektais vaisiais ir su siel
vartu prisimename šiandie liejamą 
brolių kraują mūsų šventoj Že
mėj. Guodžiame save, jog aplei
dome Tėvynę ne iš baimės, kad 
išgelbėtume savas gyvybes, bet 
kad, persikėlę į laisvas šalis, galė
tume sėkmingiau kovoti dėl savo 
tautos laisvės. Deja, savo pažadų 
netesiame. Atrodo, kad dar Vokie
tijoje buvome lyg ir aktyvesni, 
tačiau šiandie turime liūdnai prisi
pažinti, kad ten lyg ir parodytas 
idealizmas pasiliko Raudonojo Kry
žiaus sandėliuose, čia gi tų idea
lizmu nusiperkamų sandėlių nebe
turime, tad nusisukome ir nuo 
paties idealizmo.

Bendruomenės egzistencijai rei
kalingos vadovybės — valdybos. O 

> kiek mes vargstame kurią nors 
valdybą besudarinėdanū 1 Atsiras^ 
davo vienas kitas; kaip atrodyda
vo, dirbo sąžiningai jei ne dėl as
meninės savigarbos, tai bent, kad 
išlaikytų nesuteptą atstovaujamos 
partinės grupės ar organizacijos 
vardą. Bet ir čia “Yla iš maišo 
išlindo” — idealizmą .idealistai 
nutarė apsimokėti, o bendruomenei 
reikalaujant ^pasiteisinimo, suge
bėjo sumulkinti visuotinį susirin
kimą, kad pirmininkas ir apmoka
mas reikalų vedėjas yra nauja 
dogmatinė tikėjimo paslaptis — 
dvejybė 
dūrėme 
pajėgų 
darbui.
totino susirinkimo išsiskirstysime 
nesudarę valdybos. Kaip Romą 
paskutiniu momentu išgelbėjo 
žąsys, taip Melbourne bendruo
menę — moterys. Didiesiems ora
toriams — “patrijotams” gėdos 
jausmas yra labai svetimas daik
tas. Garbė motinai, kuri prie ra 
telio verpdama mokė vaiką lietu
viškai iš maldaknygės skaityti, 
motinai, kuri išlaikė letuviškumą, 
kalbą ir tėvynės meilę. Tremtyje 
moteris liko ištikima lietuviškai 
seimai ir'pasisiūlė tarnauti ben
druomenei, kad išgelbėtų tautie
čius iš materialinio suakmenėjimo.

Nestingame intelektualų, turime 
ir menininkų nemaža. Jaučiame 
tautiečių domėjimąsi ir pritarimą 
visuomeniniuose bei tautiniuose 
reikaluose. Deja, intelektualų ap
mokamo idealizmo vėžys pradėjo 
persimesti ir į kai kuriuos meni
ninkus. Praktikuojamas keletos 
menininkų sugaišto laiko atlygini
mas yra ne visai suprantamas. 
Jei tai būtų paprasta darbo diena, 
tai neliktų jokių abejonių, kad 
žmogui reiktų atlyginti. Tačiau 
turime visą eilę pavyzdžių, kad 
tasai taip labai reikalingas meni
ninkas būtinai turi dirbti šešta
dieniais, sekmadieniais ar viršva
landžius kaip tik tuo metu, kada 
jis yra labai prašomas dalyvauti 
bendruomenės parengime. Pasė
koje — 5 svarai už pasirodymą 
reikalą , sutvarko. Norisi pak
lausti, kas gi atlygins tiems meni
ninkams, kurie pašvenčia tūkstan
čius valandų bendruomenės labui. 
Jeigu ir šie pasektų anų pavyzd
žiu, tai neturėtume nė vieno lietu
viško parengimo.

Idealistų menininkų pasiryžimu

JAV Admirolai 
Formozoje

TAIPEH. — Kaip praneša 
A.A.P., keturi Jungtinių Amerikos 
Valstybių admirolai — A. Rad
ford, Pacifiko laivyno viršininkas; 
J. Clerk, Septintojo laivyno vir
šininkas, T. Heding, Pacifiko 
srities štabo viršininkas, ir Wil
liamson, 72-jo dalinio viršininkas, 
atvyko į Formozos salą “įprasti
niams pasitarimams apie karo 
laivyno reikalus”. Admirolas Rad
ford atvyko anksčiau ir inspek
tavo salą, tyrinėdamas “ekonominę 
ir industrinę salos padėtį”. Po 
pasikalbėjimo su Nacionalinės 
Kinijos generalissimo Chiang Kai 
slieku, admirolas apžiūrėjo pra
monės įrengimus, o taip pat ir 
ginklų sandėlius. Formozos sala 
yra valdoma Nacionalinės Kinijos 
ir tarnauja Chiang Kai-shekui pas
kutine atspara prieš komunistų 
okupuotą Kiniją.

taikiniai*’.

PRIMENAMA ATOM. BOMBA
VAŠINGTONAS. — Aukštas 

karo valdininkas pareiškė United 
Press atstovui, kad JAV Gynybos 
Departamentas yra pasiruošęs 
rekomenduoti atominės bombos 
panaudojimą Korėjoje, “jei ir kai 
susidarytų atitinką
United Press priduria, kad galu
tinis sprendimas dėl 
ginklo panaudojimo yra prezidento 
Trumano ar būsimo prezidento 
rankose. Iš Gynybos Departa
mento pranešama, kad ligi šiol 
prezidentui Trumanui nebuvo 
rekomenduota panaudoti atominius 
ginklus Korėjos kare. Panaudoti 
atominius ginklus prieš komunis
tus Korėjoje kai kieno buvę reika
laujama, tačiau karo žinovai visu- 
met pareikšdavo, kad turimieji 
taikiniai • nepateisintų atominio 
ginklo panaudojimo.

Pckingo radijas pereitą sakaitę

atominio

PRENUMERAT/
Paskiro numerio kain. 1 iii. 

Vienam minėsiu! — —4 SU., 3 
mėn. — 12 iii., 6 mėn. — 1 sv. 4 
šit, 12 mėn. — 2 sv. 8 iii. Angli
joje ir Kanadoje kaina ta pati.

* J. A. Valstybėse metams 8 dol. 
SKELBIMAI

Skelbimų kaina vienai teksto 
eilutei arba jos vietai — Is. 6d. 
Už skelbimų turinį neatsakoma.

Nuolatiniams skelbimams tei
kiama nuolaida.
PRENUMERATA ADRESUO
JAMA: Box 4558, G.P.O., Sydney, 
N.S.W.

No. 187 KETVIRTIEJI METAI

Sydnėjus, 1952 m. spalio 21 d.

Bucking- 
pranešta, 
karalienė

LANKYSIS 
AUSTRALIJOJE 

1954 M.
LONDONAS. — Iš 

hamo Rūmų oficialiai 
kad Britų Imperijos
Elžbieta II ir jos vyras Edinburgo 
kunigaikštis aplankys Australiją 
ir N. Zelandiją pačioje pradžioje 
1954 metų. Karališkasis vizitas 
šiuose kraštuose truks apie 
mėnesius.
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VYKDOMOSIOS 
TARYBOS

PIRMININKAS 
DĖKOJA 

AUSTRALIJOS 
LIETUVIAMS

SEPTINTOJI UNo
SESIJA

an-

pranešė, kad esą reikia laikyti 
įvykusiu faktu, kad taikos derybos 
Korėjoje susilaukusios galo. Ame
rikiečiai tuo tarpu atsakė, kad jie 
visumet atnaujins laikinai atidė
tas derybas, jei komunistai parodys 
gerą vailą tas derybas toliau tęstft 
šiuo metu derybos yra sustojusios, 
kariaujančioms šalims nesusitarus 
dėl belaisvių. Komunistai reika
lauja, kad visi amerikiečių turimi 
belaisviai būtų jiems grąžinti, o 
amerikiečiai pasiliko prie savo 
sąlygos, kad grąžintini tik tie ko
munistų karo belaisviai, kurie 
pareikš savo sutikimą dėl tokio 
grąžinimo.

Karas Korėjoje vyksta toliau. 
Didesnis ar mažesnis pasisekimas 
svyruoja kasdie abiejose pusėse, 
šiuo metu daugiausiai kovojama 
abiejose pusėse dėl reikšmingi; 
lokalinių strateginių punktų.

NEW YORKAS. — Pereitą 
tradienį Jungtinėse Amerikos Val
stybėse prasidėjo septintoji Jung
tinių Tautų plenumo sesija, į kurią 
iš visų pasaulio kraštų suvažiavo 
gausios UNo narių delegacijos. 
Sovietų Rusija dalyvauja su ypa
tingai gausinga delegacija, kurią 
sudaro visų sričių specąlistai. Nau
juoju UNo sesijos pirmininku iš
rinktas Kanados užsienių reikalų 
ministeris Pearsonas. Užleisdamas 
prezidiumo pirmininko vietą nau
jai išrinktaih kanadiečiui Pear- 
sonui, buvęs pirmininkas meksi
kietis Padilla Nervo be kita ko 
pareiškė, kad UNo yra patekusi į 
tokią situaciją, kur taikos galimu
mai yra tamsesni, kaip prieš sėp- 
tynius metus, kai UNo kūrėsi, šiai 
UNo sesijai teks spręsti visa eilė 
labai sunkių problemų.

8 y d n ė j u s. — šiomis dieno
mis Vykdomosios Tarybos pirmi
ninkas K. žalkauskaa atsakė i 
sveikinimų, kurį jam pasiuntė ALB 
Krašto Valdyba pareigų perėmimo 
proga. Jis prisiuntė Krašto Val
dybos pirmininkui J. Vaičaičiui 
tokio turinio padėkos raštų:

v jūsų gražų pasveikinimų, man 
pradėjus eiti Vykdomosios Tarybos 
pirmininko pareigas, gavau. Esu 
Jums nuoširdžiai dėkingas už Jūsų 
linkėjimus. Vykdomosios Tarybos 
didžiausias troškimas — kad meilė 
Lietuvai jungtų visus lietuvius, 
kad savitarpiniai ginčai ir partinės 
rietenos būtų užmirštos. Mes 
džiaugiamės, kad Jūs ten, tolimoje 
Australijoje, to paties norit# 
Mums labai suprantami Jūsų nusi- 
skundimai ir sielvartas, kuomet 
matote, kad čia tos būtinos , mums 
vienybės nėra. Mes viskų darysime, 
kad tų vienybę pasiektume. Jums, 
Gerbiamas Pirmininke, ir Australi
jos lietuviams Siunčiame širdin
giausius linkėjimus. Būkite tvirti 
ir vieningi — tikiu, sulauksime ir 
mūsų Tėvų žemei šviesesnio ryto
jaus. Jūsų — K. Žaikauskas, Vyk
domosios Tarybos Pirmininkas".

FZNKTM&
fKONTINZNTC

ir pasiaukojimu bei darbo vaisiais 
grožėjomės matydami “Buhalteri
jos Klaidą’*. Laikydami juos sau 
pavyzdžiu, turėtume jausti visuo
tinę pareigą, kad kiekvienas kuo 
kas galėdamas turime prisidėti 
prie bendro visuomeninio darbo, 
nesiekdami iš to pasipelnymo.

Lietuvės moterys, susibūrusios į 
Socialinės Globos Moterų Drau
giją, šluosto išvargusio tautiečio 
veidą, lankydamos ligonius ir guos
damos nelaimėn patekusius. Buvo 
skelbta, kad tokiam tikslui yra 
speciali rinkliava bažnyčioj, deja, 
minima Soc. GI. Moterų Draugija 
dar nėra gavusi nė vieno peno, ir 
samarietiškam darbui jos aukoja 
laiką, sveikatą, jėgas ir pinigus 
iš savo uždarbio, taip sunkiai už
dirbto fabrikuose.

Kreipiuos į paskirus asmenis, į 
organizuotą ir neorganizuotą vi
suomenę, į visus tuos, kuriuose dar 
rūsena neišblėsusi idealizmo liep
snelė, semtis stiprybės iš mūs§ 
moterų pasiaukojimo, nelikti pasy
viais stebė.tojais, bet prisidėti prie 
jų sunkaus darbo mūsų pačių 
gerovei.

i Bendruomenės Tarnas.

50 MIL. SV.
ALFREDUI KRUPPUI

LONDONAS. — Britų Parla
mento Rūmuose darbiečių ir libe
ralų atstovai griežtai protestavo 
prieš faktą, kad Vokietijos gink
lavimo ir sunkiosios pramonės mag
natui Alfredui Kruppui yra išmo
kama 50 milijonų svarų kompen
sacija už likviduotą jo pramonės 
imperiją. Atstovai priminė, kad 
Kruppo šeima yra daug kuo prisi
dėjusi prie Hitlerio iškilimo. Krup- 
pas buvo pripažintas kaltu dėl 
naudojimo savo pramonėje vergų 
darbo jėgos ir perėmimo kitų 
žmonių turto nacių laikais. Atsto
vai pabrėžė, kad Kruppas turėtų 
atsilyginti tiems žmonėms, kuriuos 
jis Hitlerio laikais skriaudė. At
sakydamas į iškeltus dėl Krūppo 
priekaištus,. Britų ižsienių reikalų 
ministeris Edenas pareiškė, kad 
minima kompensacija Kruppui iš
mokama pagal Alijantų įstatymus; 
Britai vieni patys negali to pat
varkymo pakeisti, jei jis yra priim
tas visų Alijantų. Pinigai Kruppui 
būsią išmokami iš vokiškų šaltinių. 
Britų lakraštis “The Daily Mail” 
šia proga rašo: “Nedaugę tebuvo I davimo sąvokų priežodis*’, 
įvykių', kurie būtų taip sukrėtę ir | ------------—

EGIPTO REGENTAS
KAIRO. — Generolui NaguiU 

įvykdžius Egipte perversmą ir 
privertus karalių Faruką atsisa
kyti sosto, Egiptas ir toliau liko 
monarchija, karalium paskelbus 
astuonių mėnesių amžiaus princą 
Ahmedą Fuadą. Pradžioje buvo 
sudaryta trijų asmenų regento 
taryba, tačiau faktiškuoju Egipto 
valdytoju nuo perversmo pradžios 
ligi šiol tebėra generolas Naguib. 
Šiomis dienomis generolas Naguib 
likvidavo trijų regentūrą ir pas
kyrė karaliaus 
pusbrolį princą 
Daugis politinių 
kad generolas 
panaikins netolimoje 
Egipto monarchiją, išleisdamas 
naują krašto konstituciją.

regentu Faruko 
Abdel Moneimų. 
stebėtoju mano, 

Naguib visiškai 
ateityje

SKAITYK IR PLA 
TINK MUSU 

PASTOGE
“i i « t, 'i t 

papiktinę Britų visuomenę. Kruppo 
vardas yra negailestingumo ir išB

PAKELTAS 
PAGRINDINIS 
ATLYGINIMAS 

MELBOURNAS. Sekančiam 
metų ketvirčiui Arbitracijos Teįs-; 
mas vėl pakėlė pagrindinį atlygi
nimą (basic wage>, kuris prade
damas išmokėti įvairiose Australi
jos valstijose nuo lapkričio mėne
sio pirmosios savaitės mokėjimo. 
Atlyginimas šį kartą pakeltas 
palyginamai nežymiai, šešiose val
stijų sostinėse pagrindinis atly
ginimas bus toks: Sydnėjuje —- 
£11/17/- (pakeltas 2/-), Melbourne
— £11/8/- (pakeltas 4/t)» Bris- 
banėj — £10/16/- (pakeltas 3/-), 
Adelaidėj — £11/9/- (pakeltas 
5/-), Perthe — £11/8/- (pakeltas 
6/-), Hobarte — £11/10/- (pakel
tas 8/-). Paskiri darbdaviai ir 
darbdavių sąjungos šį Arbitracijos 
Teismo sprendimą pasitiko su 
dideliu pasitenkinimu ir palengvė
jimo jausmu, nes jie būkštavo, kad 
atlyginimai bus padidinti 10/-. 
Darbdaviai pripažįsta, kad. algų 
pakėlimas esąs kone normalus. Tuo 
tarpu darbininkų ar jų unijų nuo
monės yra skirtingos. Geležies 
Darbininkų Unijos generalinis sek
retorius pareiškė, kad šis “2/- 
pakėlimas yra įžeidimas dąrbinin- 
kams.” Kitas darbininkų atstovas
— Australazijos Mechanikų Są
jungos Sydnėjaus Skyriaus sekre
torius apie šį pagrindinės algos 
pakėlimą taip atsiliepė: “Pakėli
mas yra begėdiškas apvogimas dar
bininkų algų”.. Aplamai, finansi
niuose bei ekonominiuose Australi
jos gyvenimo sluogsniuose šis 
pakėlimas yra vertinamas tei
giamai ir jis yra laikomas geru

ženklu, l, kad nūdie nukrikęs ekono
minis Australijos gyvenimas bus 
pagerintas tiek darbdavių, tiek 
darbininkų interesų atžvilgiu.

I DARBAS ATEIVIAMS 
NEGARANTUOJAMAS

CANBERRA. — Pereitą savaitę, 
federaliniaine parlamente imigra
cijos ministeris Koltas pareiškė, 
kad Australijos vyriausybė neturi 
teisinių įsipareigojimų parūpinti 
ateiviams darbą per pirmuosius du 
metus. Tai ministeris Koltas pa
reiškė, atsakydamas į darbiečių at
stovo Watkinso paklausimą. Minis
teris pridūrė, kad tuo atveju, kai 
vyriausybė negali surasti ateiviui 
darbo, jis gali pasiieškoti darbo 
kur tinkamas.

£4500 ATSILYGINIMO 
LATVIJOS STUDENTEI

SYDNĖJUS. — N.S.W. Valeri
jos Aukščiausias Teismas pereitą 
savaitę priteisė latvių tautybės 
ateivei Annai Steinmanis ir jo. ; 
sūnui £4500, kaip atsilyginimą dėl 
jos vyro Peterio Steinmanio žuvimo 
Burrinjucko užtvankos katastro
foje 1950 m. Šioje katastrofoje 
anuomet žuvo devyni žmonėa, kai 
vanduo^ sugriovė prietiltį viršum 
užtvankos. Anna Steinmanis iškėlė 
bylą prieš Water Conservation and 
Irrigation Commission ir reikalavo 
už savo vyro žuvime £10,000. 
W.C.I.C. prisiėmė sau atsakomybė 
ir prisiekusiems teismo posždlnin- 
kams beliko nustatyti Ūk ■ atsily
ginimo dydį. Pęsėdininkai tašiau 
sumažino ieškinį ir paskyrė £4500. 
žuvusia Peters Steinmanis, kaip ir 

j jo žmona Anna, buvo Bygos. uni
versiteto etudentas.

1
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VIS DAR PRISIMINTINA
š. m. spalio mėn. 3-4 d. d. Syd- 

nėjaus lietuviai pergyveno tikrai 
prasmingas ir prisimintinas krep
šinio dienas — 1952 m. Australijos 
Lietuvių 3-sias Krepšino Pirmeny
be^. Tų pirmenybių išvakarėmis 
paskelbta Mūsų Pastogėje veda
moji mintis dėl “prasmingos tra
dicijos” pilnai pasiteisino, nes ir 
šį kartą lietuviai sportininkai, susi
rinkę iš visų penktojo kontinento 
pasviečių į Sydnėjų švęsti sporto 
šventės, įrašė tą šventę į vietos 
lietuviškojo gyvenimo dienyną kaip 
saulėtą tradicinę dieną, kuri įneša 
mūsų bendravimo pasaulin daugiau 
giedrios nuotaikos, jaunos energi
jos ir sustiprina sustingusias mūsų 
viltis lietuvybės išlaikymo dirvo
nuose. Apie tai tepailiustruoja 
sekantieji pirmenybių išgyvenimo 
fragmentai.

Lietuva, šalis mano brangioji 
. . . Mintis, įvesta sumaniai 

suorganizuotų pirmenybių atidary
mo įvadu, lyg nenutrūkstanti audė
jos gija, tęsėsi per visą pirmenybių 
laiką. Margaspalvė žiūrovų minia, 
lyg išskridusių rudeniop iš tėvynės 
į šiltuosius kraštus gervių būrys, 
sugužėjo čia draugėn pasidžiaugti 
dar laisvoje tėvynėje įsipilietinta 
tradicija — krepšinio žaidimo 
deimančiukais . . . Ritmingas 
lietuviškų laukų maršas pristatė 
šių krepšinio dienų kovotojus, 
suskridusius, suvažiavusius šimtus 
bei tūkstančius mylių. Didingas 
Kauno Įgulos bažnytinis choras, 
irgi pakviestas didžion tremties 
viešnagėn, jausmingai sugiedojo 
(plokštelėje) Tautos Himną, me
nantį didvyrių žemę, stiprybės šal
tinį , . .

Žvilgsnis į išsirikiavusius pras
mingos tradicijos puoselėtojus. Jų 
pasisavinti įrašai mintis skraidino 
irgi į praeitį: “Varpas” — 
“Laisvės Varpas” su “O skambink 
per amžius vaikams Lietuvos, kad 
laisvės nevertas, kas negina jos”,

LIETUVAI NAUDINGAS SPRENDIMAS
AUKŠČIAUSIAS PRANCŪZIJOS TEISMAS NEPRIPAŽĮSTA 

BALTIJOS VALSTYBIŲ ĮJUNGIMO Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ. — 
LIETUVOS PRIETELIAUS HENRY DE CHAMBON MUMS 
PALANKUS SAMPROTAVIMAI.

Kaip praneša JAV lietuvių dien
raštis “Draugas”, paskutiniame 
“Rtvuee Parlementaire“ numeryje 
jau nuo seniau žinomas Lietuvos 
bičiulis prancūzų žurnalistas-pub- 
Hcistas Henry de Chambon iškelia

FRAGMENTAI Iš KREPŠINIO 
DIENŲ SYDNĖJUJE

arba tas dr. V. Kudirkos “Var
pas”, žadinąs: "Kelkite, kelkite 
. . *” “Vytis” — Lietuvos herbas, 
tas mitologinis raitelis, visuomet 
vaduojąs tėvynę < . . Canberra, 
toji mūsų laikinoji sostinė trem
tyje- išeivijoje, irgi mena aną lai
kinąją sostinę Kauną, kur 1939 
metais pakartotinai laimimas Eu
ropos krepšinio meisterio vardas. 
Komandų sąstatuose buvo paste
bimi ir anų laisvųjų tėvynės dienų 
garbingų pasireiškimų dalyviai- 
liudytojai.

Europos krepšinio pirmenybių at
kurtą iškarpą, krepšių santykis iš
lyginamas, persveriamas ir laimima 
ne tik prieš australus, jų greitą ir 
kietą taktiką, bet ir prieš savo 
nuovargį, nesusižaidimą, neįpras
tą rungtynių aikštę. Ir gal tik 
todėl, kad lietuviais esame, lietu
viais ir norime būti . . .

Pirmenybių metu pademonstru
ota ir dažnai tūlų ieškotojų nesu
randama jaunimo ir, senimo jung
ties sankaba tautiniam auklėjimui, 
kaip rungtynių varžovų, taip ir 
žiūrovų tarpe.

— Juo daugiau dėmesio ir įver
tinimo bus skiriama mūsų gar
bingų sporto tradicijų išlaikymui 
— kalbėjo mūsų krepšinio vetera
nas L. Baltrūnas, — tuo lengviau 
bus atsiekiami ir kiti mūsų tauti
niai bendruomenės interesai. — Tas 
senasis simpatiškas mūsų sporto 
“žirgas”, nors ir nušuoliavęs savo 
sportinėje karjeroje ilgoką metų 
distanciją, ir Šiandien randa bend
rą šneką su jaunimu, kuris visuo
met paklusta jo patirčiai. Jo neat
baido ir tūlos pastabėlės: “Tu, 
senime, ar tau ne sarmata su 
jaunikliais po aikštę bėgioti? 
;. . nes jis puikiai pažįsta ir šių 
dienij jaunimo bei senimo jungties 
pradus.

Saviškiai tarpusavy rungtyniavo 
džentelmeniškai, be žalingų įkar
ščio konkurencinių priemaišų, šiuo 
atveju ir margaspalviai žiūrovai, 
lyg vienįngon masėn suaugę, san
tūriai ir objektyviai reiškė simpa
tijas varžovams, lyg patvirtindami 
taa, kad visi lygiai brangūs ir ma
lonūs esame, o rungtynių rezul
tatas tepriklauso pajėgiausiems. 
Ir čia, anot L. Baltrūno, stebuklo 
neįvyko, pirmenybes užtarnautai 
laimėjo kovingasis Sydnėjaus 
Sporto Klubas Kovas, kuris labiau
siai išryškėjo savo jaunatviška 
dvasia ir energija, pagrįsta tin
kamu pasiruošimu.

“Paimkim porą tuzinų estų jau
nuolių ar sudarysim orasvydžio 
komandą; iš poros tuzinų lenkų, 
čekų, jugoslavų ar vengrų jau 
turime puikų futbolininkų junginį; 
o iš vieno tuzino lietuvių vyrukų 
jau galime sucementuoti krepšinio 
kovos vienetą” — tai tokią charak
teristiką yra pelnę mūsų krepši
ninkai iš australų sporto sluogsnių 
žinovų. Tai dar kartą įrodyta ir 
per draugiškąsias rungtynes su 
pajėgiąja australų Western Sub
urbs krepšininkų rinktine.

Pradžioje australai žaibiškais 
permetimais ir kietu žaidimu 
spaudžia mūsiškius. Kamuolys, lyg 
lietuviška kregždė, skraido erdvėje, 
perkūniškai kalena grindis, iš 
nepatogiausių padėčių praduria 
krepšius. Žiūrovų entuziazmas, 
nuotaikų įsisiūbavimas, nors ir ne 
taip, kaip anomis atmintinomis 
dienomis sporto halėje, pliekiant 
europinio masto varžovus, bet vis 
tik jaudinąs, prasmingas, nuolat 
linkįs sėkmės saviesiems. “Tėvas” 
Baltrūnas ima kelioliką kartų 
saviesiems atsikvėpimo minutę, 
kurios metu, lyg višta moko pritū
pusius vyrukus — savo viščiukus 

, —- strategijos į pergalę. Ir iš tik
rųjų, pademonstravus lyg iš anų

reikšmę aukščiausios Prancūzų 
Juridinės Instancijos Kasacijos 
Teismo praėjusių metų gruodžio 
mėn. padaryto sprendimo vienos 
Prancūzijoje gyvenančios Latvijos 
pilietės byloje. Straipsnio au

torius, pabrėždamaas, kad Pran
cūzijos Kašacijos Teismas minė
toje byloje pripažino galiojančio
mis visas tarp Prancūzijos ir ne
priklausomos Latvijos padarytas 
sutartis, daro tokias išvadas:

D r . V. Kudirka.
DELNO Z YDAI NEVALGO KIAULIENOS?

(Sekimas)
Anuomet, kad Kristus ant žemės keliavo, 
Platindama tarp svieto šventą mokslą savo, 

Sykiu bu mokintiniais, kaip raštas mums sako, 
Į Lietuvos miestelį taipogi nukako. 
Tada žydai surinko savųjų daugybę 
Ir taikėsi patremti mūs Kristaus didybę. 
Apsvarstę ir ištarę rodą paskutinę, 
Užslėpė vieną žydą, apvertę statinę. 
Tad, iš kopęs išlindęs, tarė Kristui rabins. 
Tikėdams, kad jo garbę iš syk nugalabįs: 
— Girdėjom, tu galybę turi neištirtą,

Rodai didelius stebuklus, garbę gavai tvirtą.
Parodyk ir mums stebuklą nors vieną, 
Į tave įtikėsim tuoj, kad ir šią dieną. 
Matai šitą statinę? Medus joje buvo 
Dabargi pasakyk, kas į ją pakliuvo? — 

žydeliai labai džiaugės iš išmislo tokio, 
Nes rodės nesulauksią atsakymo jokio, 
O rabins tik raižėsi ir rankomis plakė. 
“Po statine gul kiaulė” — Kristus jam atsakė, 
Rodės, kad iš tų žodžių tik juoktis privalo, 
Taigi didelis ir mažas juokėsi be galo. 
Tik štai iš po statinės išlenda degloji — 
Žydams atėmė žadą naujenėlė toji.
Sunku juk netikėti, kada akys mato 
O degloji, išlindus, ausimis tik krato 
Ir žviegdama nubėgo į atvirą lauką. 
Kur piemens ganė bandą. Nelaimingą auką 
žydai atrast ketino, šerius nušiūrūoti 
Ir likusiems našlaičiams tėvą atiduoti.
Ieškojo gana ilgai, bet neatitiko, 
O Ickus tarpe kiaulių kaip liko taip liko.

Dėl to žydai nieko nedaro kiaulienai, 
Nes Ickaus neatranda da iki šiai dienai. 
O sviete visi žino tą žydišką būdą, 
Kad žyds žydą nekanda, ar riebų ar kūdą.

I. Tas, kas buvo pritaikyta 
Latvijos valstybei ir jos piliečiams, 
turi būti taikoma taip pat ir ki
toms dviems Pabaltijo valstybėms 
— Estijai ir ’Lietuvai.

II. To pasėkoje yra nuoseklu 
sakyti, kad:

a) Pabaltijo valstybės egzis
tuoja tol, kol taikos sutartitimi 
nebus nuspręstas jų ikimas;

b) Kad jokiu tarptautiniu ak
tu nėra panaikintas Pabaltijo 
valstybių pripažinimas;

c) Kad jokia sutartimi nėra 
patvirtintas Pabaltijo valstybių 
drauge su jų teisėmis ir jų įsi- 
pareigojimais pranykimas;
III. Kad principiniai galioja 

visos tarp: Prancūzijos ir Pabal
tijo valstybių sudalytos sutartys.

IV. Kad visi Prancūzijoje gy
veną est&i, latviai ir lietuviai, 
kurie nėra įsigiję kurios nors kitos 
pilietybės, turi būti laikomi pilna
teisiais jų valstybių piliečiais.

Pabaltjo valstybių įjungimas į 
Sovietų Sąjungą — toliau sako 
Henry de Chambon — neturi jo-

kios juridinės vertės nė tarptau
tinės konstitucinės teisės atžvilgiu. 
Kitaip tariant, Pabaltijo valstybių 
įjungimas <. j Sovietų Sąjungą gali 
būti laikomas tik laikina okupacija 
be jokio titulo, tik kaip faktas, 
negalįs duoti jokių galiojančių 
juridinių pasėkų,, t. y. ne tik kaip 
smerktinas veiksmas, bet taip pat, 
kaip tautų teise atmestinas nusi
kaltimas.

Pabaltijo valstybės — pabrėžia 
autorius — tarptautinės teisės 
plotmėje egzistuoja ir toliau, nes 
teisė nuspręsti, ar valstybė egzis
tuoja ar ne, priklauso valstybių 
bendruomenei, kuri taip pat 
sprendžia naujos valstybės pripa
žinimo klausimą.

Pabaltijo valstybių okupacija ir 
jų faktiškas įjungimas į Sovietų 
Sąjungą —- rašo toliau Henry de 
Chambon — neturi jokio juridinio 
pagrindo, t. y. turi būti laikomas 
neteisėtu ir tarsi neįvykusiu.

Suminėjęs JAV ir Didžiosios 
Britanijos pastovų nusistatymą 
Pabaltijo valstybių atžvilgiu, au-

I

■į.

Dar - Laisvinimo Armijos 
Klausimu

Prieš kiek laiko amerikiečių N. 
A. Newspaper Alliance paskelbė 
žinią, kad kovoti kartu bu akty
viaisiais rezistentais prieš okupan
tus rytų kryptimi pasuko apie 5000 
pabėgėlių. Kiek plačiau tą žinią 
papildo ir apie Išlaisvinimo Armi
ją rašo estų leidžiamas Londone 
laikraštis "Eesti Haal,” pažymė
damas, kad tuo reikalu JAV kon
greso narys Armstrong yra patei
kęs kongresui atitinkamą įstatymo 
projektą. Toji armija iš emigrantų 
turėtų apie 120,000 vyrų. Jai va
dovautų lenkų generolas Andersas. 
Sudarydamas tokią armiją, Jung
tinės Amerikos Valstybės tikrai ’ 
patvirtintų savo realius norus iš
vaduoti bolševikų okupuotus kraš
tus. Armstrongas sakosi, turįs 
nuorašą memorandumo, kurį š. m. 
kovo mėn. 12-15 dienomis Paryžiuje 
sušauktos konferencijos anapus 
geležinės uždangos esančių kraštų 
kariniai atstovai įteikė Europos 
Armijos vyriausiai būstinei. Su
darymas tokios armijos, kuri ko
votų su savais tautiniais ženklais, 
Armstrongo tikinimu, ne tik padi
dintų karių skaičių Vakarų pusėje, 
bet taip pat sukeltų realias viltis || 
tautoms anapus geležinės uždangos. 
Apie “Išlaisvinimo Armiją** pas
kelbė ir vokiečių evangelikų savai
traštis “Christ und Welt.” — Elta.

I torius straipsnį baigia šiais žod- 
’žiais: “Augščiausias Prancūzijos 
juridinis autoritetas pareiškė, kad 
Pabaltijo valstybės tarptautinės 
teisės atžvilgiu ir toliau tebeegzis
tuoja. Šis sprendimas gali tik 
sustiprinti įsitikinimą tų, kurie 
mano, kad betkurios valstybės už
grobimas niekuomet negali įgauti 
teisinį pagrindą”.

BRISBANE. — Federalinės 
vyriausybės užsienių reikalų min- 
isteris Casey, čia kalbėdamas, 
pareiškė, kad dabartiniu metu Aus
tralijoje esą pastebimi aiškūs 
ekonominės padėties gerėjimo 
ženklai. Pasak jo, pakilusios 
įvairių gamybos medžiagų pasiūlos, 
prekių kainos krintančios žemyn, 
prekyba gerėjanti ir esą pagrindo 
galvoti, kad sekančiam metų ket
virčiui pagrirndinės algos pakė
limas būsiąs pristabdomas. Ekono
minė stabilizacija būsianti labai 
aiškiai pajusta apie Naujus Metus.

RICHARD SORGE
Tokiu tad Būdu, norėdami se

kantį kartą siųsti žinias sekma
dienį, jie persiųsdavo kodą — 
SAM

Jei informacijos nebūdavo siun
čiamos siųstuvo pagalba, šnipai 
panaudodavo kurjerius, kurie susi
tikdavo Sovietų bendradarbius pa
prastai Azijos kontinente. Sorge 
savo prisipažinime rašo: “Susiti
kimo vieta, laikas ir formalios 
technikinės sąlygos būdavo ap
tariamos per radiją. Jei kurjeriai 
vienas antro nepažinodavo, tai 
specialūs skirtingi pažinimo žen
klai, slaptažodžiai ir ištisos serijos 
atpažinimo posakių būdavo suta
riama per radiją”.

Kai kurie susitikimai įvykdavo 
Sanghajaus kavinėse. Vienas kur
jerių įeidavo nešinąs geltona pa- 
kietą. Jis susitikdavo kitą kur
jerį, besinešantį raudoną pakietą. 
Kiti susitikimai būdavo atliekami 
mažame Tokijo restorane, kuris 
retai būdavo lankomas svetimšalių. 
Sovietų kurjeris ateidavo vėliau ir 
užsisakydavo ypatingą japonišką 
valgį, ką Sorgės pasiųstas agentas 
panaudodavo pradėti pokalbį, 
klausdamas, ar tasai valgis yra 
saldus ir pridurdamas, kad jo 
draugas “Paulius” visumet užsisa
kydavo tą patį valgį. Maskvos 
kurjeris tada atsakydavo, kad jis 
apie tai girdėjo iš savo draugo 
“Jimmy’’. Po to abu agentai pra
dėdavo aptarti medžiagos perda
vimą.

Siunčiamą madžiagą sudarydavo 
mikrofilmos, pagamintos Leicoa ir 
Roboto aparatų. Dokumentai bei 

pranešimai būdavo tuoj pat nufoto
grafuojami, ką kartais atlikdavo 
Sorge ambasadoje ar savo na
muose, tačiau dažniausiai tai at
likdavo Voukelitchas specialiame 
savo tamsiame kambaryje. Po to 
filmas būdavo labai standžiai su
sukamas į vieną rutulį, apimantį 
kartais ligi 1000 dokumentų lapų.

Klauseno žmona Anna keturis 
kartus buvo nuvykusi į šanghajų 
su 30 ar 40 ritulių, paslėptų po 
krūtine. Ji perduodavo tuos fil
mus Sovietų agentams, kuriuos ji 
susitikdavo universalinėje Sun Sun 
krautuvėje, Cathay viešbučio prie- 
rūmyje, netgi puošniame Haig 
bulvare ar perduodavo Bubbling 
Well plento knygyno savininkei. 
Kiekvieną kartą ji paimdavo iš 
Sovietų agento 2000 sterlingų 
svarų.

Praktiškai Maskva mokėjo nuos
tabiai menką kainą už neįkainuo
jamos vertės žinias. Vidutiniškai 
Maskvai tai per metus kaštuodavo 
4O0O svarų, o už tai ji gaudavo 17 
šnipų darbo vaisius. Tai paaiški
nama tuo faktu, kad visi šnipai 
dirbo iš pasišventimo komunizmui 
ir tik vienui vienas šio šnipų tinklo 
nereikšmingas narys dirbo už 
pinigus.

Po 1939 metų prasidėjus karui 
šnipų tinklo nariams pasidarė 
pavojinga keliauti į Kiniją. Ne
noromis Sorge paprašė Maskvą 
sudaryti ryšį tarp Sovietų am
basados ir šnipų tinklo.

Neilgai trukus, Klausenas, kuris 
po 4 valandas budėdavo prie fadi-

jo priimtuvo, išgirdo “Wiesbaden” 
signalą. Po to sekė pranešimas 
kodu: “Du bilietai aukštesniais 
numeriais Pranui, vienas žemesniu 
numeriu ryšininkui”. “Pranas” 
buvo Klauseno kodo vardas. Po 
kelių dienų 2 bilietai spektakliui į 
Karališką Teatrą buvo jam paštu 
pasiųsta.

klausenas su žmona nuėjo į 
spektaklį ir užėmė vietas pagal 
bilietus, šviesoms užgęsus ir už
dangai pakilus, jis atsargiai kum
štelėjo kaimyną, sėdintį žemesnio 
numerio vietoje ir perdavė jam 38 
nuotraukų mikrofilmą, apimančią 
Sorgės nufotografuotus slaptus 
ambasados dokumentus. Toks per
davimas buvo nebe rizikos ir pavo
jaus. Klausenas net atsikvėpė, kai 
jo kaimynas perdavė jam pakie- 
tėlį. Kai vėliau atvyniojo, jis rado 
2000svarų banknotais.

Jo paslaptingasis kaimynas buvo 
Helge L. Vutokevitchius, Sovietų 
ambasados patarėjas.

1041 mbtais Maskva pavedė Sor- 
gei ir,, jo agentams sužinoti, ar 
Japonija rengėsi pulti Sibirą. 1941 
metais, kaip prisimename, įvykę 
didžioji vokiečių ofenzyva Rusijos 
fronte. Vokiečių tankai ar pėsti-

Hede Massing

Juodoji Ranka
Antrame Pasauliniame

Kare
Vertė I. D.

ninkai jau huvo įsibrovę Rusijos 
teritorijos gilumon. Raudonoji 
Pietų Armija buvo sunaikinta. 
Vien tik Smolensko ir Kijevo 
miestuose apie 600.000 Sovietų 
karių pateko nelaisvėn. Stalinui 
ir jo karo vadams ateitis atrodė 
labai nejaukiai tamsi. Amerika 
dar nebuvo įstojusi į karą. Gink
lai, kuriuos užsienis parduodavo 
Rusijai buvo tik lašelis milžini
škoje jūroje. Prancūzija buvo 
sužlugdyta. Japonija ir Italija — 
vokiečių sąjungininkai. Britai 
vieni negalėjo sudaryti "antro 
fronto”, kadangi jiems buvo 
pakankamai darbo gintis nuo vo
kiečių šiaurės Afrikoje, nuo oro 
puolimų ir karo laivų.

Tuo metu viena išeitis tebuvo 
likusi Rusijai, kad galėtų susti
printi blogą savo situaciją. Toli
majame Sibire apie 500.000 gerai 
apginkluotų ir puikiai išmankštintų 
Raudonosios Armijos karių laukė 
ženklo pradėti karą. Maskva ne
drįso panaudoti juos vakarų fron
tuose, bijodama Japonijos užpuo
limo. Kad Japonija, susitarusi su 
Vokietija, puls Rusiją Azijos 
žemyne buvo į tradiciją įėjusį ben
dra pažiūra. Tokiu svarbiu mo

tesidomi ekspansija į pietus. Sorge 
apie tai painformavo Maskvą, pri* 
dėdamas, kad kunigaikštis Konoye 
yra sudaręs naują ministerių kabi- j 
netą, kuris bandys tartis su J.A.V. | 
čia reikia pažymėti, kad kai kurie Į 
laikraščiai teigia, kad Sorge jau 
tada žinojo, kad tų pasitarimų j
tikslas buvo Pearl Harbouro puo
limo užmaskavimas. Man vis dėl- $ 
to atrodo, kad Sorge tuo nebuvo 
užsitikrinęs. Jis žinojo, kad apie 
šitų pasitarimų išdavas jis visuo
met galės Staliną laiku painfor- 
niuoti. «»

Visuotinė japonų mobilizacija 
prasidėjo vidurvasaryje ir aiškiai 
matėsi, kad visa imperija ruošiasi 
karui, tačiau nebuvo aišku, kurion ? 
pusėn smūgis bus nukreiptas. Tuo | 
tarpu vokiečiai ir toliau brovėsi 
Rusijos gilumon. Charkovas buvo 
užimtas, Leningradas apsuptas. 
Krymo pusiausalyje esančios So- ' 
vietų pajėgos buvo atkirstos nuo 
pagrindinių Raudonosios Armijos 
dalinių. Maskva buvo dideliame 
pavojuje. Visi diplomatai jau buvo 
ją apleidę. Raudonosios Rusijos 
kraujas Liejosi upėmis; tuo tarpu 
Sibire pajėgūs kariai buvo laikomi -!
kareivinėse. • -į

Rugpiūčio mėnesį Sorge sužinojo 
iš Wenneckerio, kad japonų laivy
nas buvo pasirūpinęs dviems me
tams degalų atsargų. Japonų ar
mija teturėjo vos 6-ms mėnesiams 
benzino; civiliams gyventojams J
tebuvo numatyta atsargų vos pusei 
metų. Aiškiai matėsi, kad laivy- V
nas buvo pasiruošęs karui, gi apie 3 
kokias didesnes armijos invazijas 
Azijos žemyne negalėjo būti ar kal
bos.

(Bus daugiau)

mentu Rusijai žūt būt reikėjo 
sužinoti Japonijos vyriausybės pla
nus. Tai buvo mirties ar gyvybės 
klausimas. Maskva turėjo sužinoti 
tikslius faktus, o ne gandus ar 
žurnalistų nugirstas diplomatų 
nuomonių nuotrupas. Rusija tikė
josi, kad Sorge gali duoti jiems 
rekalingas žinias. Klaida jo 
sprendimuose ir surinktose infor
macijose galėtų Stalinui kilpą ant 
kaklo užnerti ir padaryti galą 
visai Sovietų valdžiai.

Birželio mėnesį ambasadorius 
Ottas sušaukė nepaprastą konfe
renciją, kurioje, žinoma, ir Sorge 
dalyvavo. Džiaugdamiesi savo 
laimėjimais visuose karo fron
tuose, konferencijos dalyviai tikė
josi, kad Japonija, išnaudodama 
Rusijos silpnumą, neabejotinai ją 
puls ii- vienu smūgiu užbaigs II-jį 
Pasaulinį Karą. Vienas tik Wen- 
neckeris, laivyno attache, tai pa
žiūrai nepritarė. Jo nuomone, ja
ponai rengėsi pulti ne Rusiją, o 
Indokiniją, Olandų Indiją ir Fili
pinų salas. Sorge tuoj pat pra
nešė Maskvai apie šioje konferen
cijoje kilusį nuomonių skirtumą, 
pabrėždamas, kad jis yra linkęs 
tikėti Wenneckerio spėliojimams.

Liepos mėnesiui įpusėjus, ja
ponai jau su žymiai mažesniu en
tuziazmu bekalbėjo apie Sibiro 
užkariavimą.

Ta patį mėnesį Ozaki painfor
mavo Sorgę, kad imperatorius 
Hirohito buvo sušaukęs' nepapras
tą ir slaptą konferenciją, kurioje 
jis pareiškė, kad Japonija pradė
sianti kovą pietuose, bet tuo pačiu 
metu, gerai progai pasitaikius, bus 
pilnai pasiruošusi pulti. Rusiją. 
Sorgei taip pat pavyko sužinoti, 
kad karo ministeris generolas Tojo
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REDS DENATIONALISE BALTIC STATES
Systematic Russification of Bal

tic States by mass deportations, 
the settlement of Russians and the 
denationalisation of such natives 
as remain, is reported in a letter 
smuggled through the Iron Cur
tain.

The letter, extracts from which 
are published in the semi-official 
Yugoslav review “International 
Affairs,” refers specifically to 
Lithuania, “the southern-most Bal
tic state, but indicates that the 
situation in Latvia and Estonia is 
similar.

It confirms reports by refugees 
and from other sources which have 
already reached Stockholm.

“We are threatened with annihi
lation as a nation,” the Lithuanian 
writer says and explains that the 
national composition of the popu
lation along the coastal belt of the 
country has already “undergone a 
considerable change” since 35 per 
cent, of the Lithuanians there have 
been transferred to Soviet Asia 
and Russians have been settled in 
their place.

RED BASES
“Russian submarine bases have 

been established along the coast 
and are being extended,” he con
tinues. “Lithuanians have no 
right of access to them, except a 
few who have special passes.”

Russians are also being settled 
in the towns and now represent 
two-thirds of the population of 
Vilna, the capital, Kaunas, the 
next largest city, the port Klai
peda (formerly Memel), Shilute 
and some other towns.,

“Control of movement has been 
tightened up in Lithuania and it is 
today hardly advisable to go from 
place to place for that can become 
a reason for deportation,” the 
writer said.

From RONALD PRESTON, 
Reuter Correspondent in Belgrade

Explaining that these deporta
tions are locally nicknamed “har
vests,” the writer asserts that “no 
one knows when he may be gath
ered up in such a harvest and even 
the members of the party and 
the Komsomol (Communist youth) 
are never certain that they .will 
be exempt.1”

FAMILY DEPORTED

He alleges that the entire large 
family of one Komsomol member 
named Kiestavik, who had been 
employed by a tailoring firm in 
Vilna, was deported after he had 
been heard remarking that it was 
unnecessary for him to study in 
Leningrad when there was a school 
of the same type in Vilna.

The letter reports that it is 
rumoured in Lithuania, which be
fore the war had a population of 
2,000,000, that 100,000 persons 
have been deported to work in 
camps alone during the past year. 
Others have been forcibly evicted 
from their homes and moved else
where.

RUSSIAN NAMES

All deportees arc given Russian 
surnames and forced to sign a 
declaration that they are moving 
of their own free will and leaving 
their property to be looked after 
by the authorities.

Daily life in Lithuania is being 
Russified “from the Lithuanian 
Government down to the village 
organisations,” the writer of the 
letter declares.

He says that there are practic
ally no national Lithuanian fea
tures left in the school curriculum. 
Even so, teachers are frequently 
accused of bourgeois decadence for 
not being sufficiently active in 

propagating Russian culture and 
ideology.

“We can hardly recognise our 
children when they come home 
from boarding school,” he states. 
“It is quite normal for a son to 
ask his father why he does not 
speak Russian at home and for the 
father to be afraid of telling him.”

More than 170 Russian news
papers and periodicals in Lithua
nia are daily out to prove the 
superiority of all things Russian 
over Lithuanian and the histori
cal necessity for Lithuania’s con
nection with the Soviet Union.

The predominantly Roman Cath
olic character of the country is re
garded by the Soviet authorities 
as an obstacle to Russification. 
“Many churches have for this rea
son been closed while the rest 
have to pay high dues,” the writer 
adds.

Young Lithuanians, he says, are 
kept in the Red Army “sometimes 
up to two years beyond their regu
lar term of service and usually at 
remote places, mostly somewhere 
around Yakutsk (Siberia), while 
regiments from Turkestan and 
various Cossack units are sta
tioned in Lithuania.”

Crime is widespread and so too 
is drunkenness, “especially among 
the newcomers.” Many Lithuanians 
have also taken to drink, the older 
ones to forget and the young ones 
because it is fashionable.

“If a man is not a Russian his 
life in Lithuania has a very low 
price,” the letter writer concludes. 
“The saying ‘silence is golden’ pre
vails among the people.’

“Nevertheless, the truth of events 
in the world creeps in one way or 
another.

“The bolder ones listen in to 
foreign broadcasts.”

(The Examiner)

MIGRANTS PLEADING FOR A REAL PLACE 
IN OUR SUN

I had to work at forced labor 
in Berlin from 1940 to 1942.

I was told by my foreman, a 
former Social Democrat, when 
there were arrests, “Don’t lose 
your courage. You also will have 
your place in the sun.”

He said it in a low voice, inaud
ible to the others.

I was reminded of his words as 
I listened to the talk of the Guest 
of Honor on the A.B.C., Major- 
General E. D. Fanshawe, on Sun
day, July 27.

He reported the terrible situa
tion of refugees in Shanghai, 
Hong Kong, Trieste, Austria, and 
Germany. He described the con
ditions of life, the camps, the 
sufferings from T.B. and starva
tion.

He appealed, also, to the people 
of Australia for help.

Almost at the same moment:
The Federal Government re

duced the volume of migration 
from 150,000 to 80,000 for next 
year;

“The Argus” demanded a re
view of migration—limited to 
the families of migrants already 
here, and unskilled tradesmen;

A special article by Dr. Peter 
Russo called for understanding 
of the souls of migrants, instead 

of importation of numbers.
What has a migrant to say in 

this controversy?
The economic situation of Aus

tralia has forced the adoption of 
the new policy.

It has also brought a large 
amount of unemployment, especi
ally to migrants. But before this 
happened jobs for migrants were 
extremely limited.

There was never an opportunity 
for skilled men, because Australia 
did not recognise the qualifications 
of non-British assisted migrants in 

any kind of trade or profession.
I mention medical doctors em

ployed as unskilled workers, en
gineers as manual workers, wait
ers, cooks; and lawyers, judges, 
artists, musicians, journalists, and 
economists in other unskilled fields.

None of them found a job as a 
skiled man in his own line.

I read often of the problem of 
assimilation of non-British mi
grants. Do you believe that a 
medical doctor can be assimilated 
and be happy as a waiter, a lawyer 
as a storeman, a judge as cook?

The amount of unemployment 
is, therefore, specially big for mi
grants, not because unskilled labor 
is not needed at present, but be
cause not every good lawyer or 
doctor is necessarily a good store
man or factory worker.

Particularly, animosity against 
migrants excludes them from all 
better jobs.

The economic situation has 
sharpened the situation of the 
migrant.

It is much harder to find a job 
as a migrant, and every migrant 
still in a job knows that he will 
lose his job before his Australian 
colleague. Not because he is worse, 
but because he is a migrant.

Australia has not enough money 
for the great projects, specially 
built up with migrants.

The situation calls for inter
national considerationzfor two rea
sons:

The migration policy has not 
brought a solution to the problems 
of migrants already here or of the 
refugees in Europe. And Asia 
needs new planning and a new 
basis of action.

This can be done only by an 
international body like U.N.

The refugees are the legitimate 
children of U.N., and their wishes 

and demands represent democracy 
in itself.

I had an underground existence 
for two and a half years after 
the years of forced labor in Ber
lin, and we all, inmates of concen
tration camps and inmates of un
derground places, had an unshak
able belief in democracy and jus
tice, a belief in a world to be 
lived in without starvation and 
fear, with a place in the sun for 
everyone.

The economic situation of Aus
tralia may interpret the new mi
gration policy, but the problem of 
the refugees doesn’t find any solu
tion in this way.

The-solution needs a better un
derstanding between old Austra
lians and new Australians. The 
solution needs international loans 
for continuing developmental 
tasks.

The solution requires a consid
eration of the situation of aca
demic members of professions and 
of tradesmen.

The principal question is an ideo
logical one. To resist aggression 
in Korea, or anywhere, means not 
only military defence.

To resist Communism and totali
tarianism means to defend the 
rights of the individual in his 
working life, in his housing con
ditions, in his profession.

The refugees here irt Australia, 
and in Shanghai, Hong Kong, 
Trieste, Austria, and Germany 
have a right to a place in the 
sun.

We all, old Australians and New 
Australians, are responsible for 
this.

(DR.) WERNER JACOBI 
(Highett).

From “The Argus”

DO YOU KNOW, THAT . . .
O.K. means “all correct,” cor

rupted by misspelling?
The word “NEWS” is probably 

not simply plural of “new,” but 
might nave come, as many a ethy- 
mologist says, from the four points 
of compass. Before the era of 
newspapers, runs the tale, news 
was posted (in England) in the 
public squares under columns — 
N for news from the north, E from 
the east, and so on. Thus 
N.E.W.S. became established. THE RISE AND FALL OF ANA PAUKER

As recently as March 26, Ana 
Pauker was in the good graces of 
the Kremlin. Moscow Radio was 
quoting from a laudatory article 
published in the Soviet paper, 
“Krestyanka" (The Peasant Wo
man) :

“Everything for which Ana 
fought since the days of her 
youth, everything she cherished 
in her thoughts when lingering 
behind prison walls, has come to 
pass. Romania has broken the 
bonds of capitalism.

“Ana Pauker often speaks at 
large meetings and at various 
sessions. Whenever she does so 
the subject of her country’s 
friendship with the Soviet Union 
permeates her speeches: ‘In our 
country today every worker, 
every honest person, under
stands that we cannot exist, 
that we cannot live without the 
precious friendship of the So
viet Union. This friendship is 
eternal. Whoever loves the 
future and peace loves the So- 

' viet Union and joins those who 
unite with it.’ Thus speaks Ana 
Pauker—the fighter for the 
happiness of mankind.” 
Exactly two months later, on 

May 26 and 27, the Central Com
mittee of the Romanian Workers 
(Communist) Party held a special 
meeting in order to censure and 
demote Ana Pauker. Official re
ports charged her with both Tight
est and leftist deviations from the 
Party line. Ana Panker’s devotion 
to the Soviet Union and her per
sonal friendship with Stalin did 
not make her. purge-proof.

Ideological Beginnings .
Because of the importance of the 

Ana Pauker demotion the follow

Note, that today the word “news” 
is in singular, as you can hear 
every day from the NZBS, ABC 
or BBC “Here IS the news.”

Americans and Britons differ in 
their pronunciation of at least 28 
per cent, of the Words in the 
English language. Note, e.g., the 
pronunciation of the word “not.” 
Britons say “not,” but Americans 
says “nat.”

And finally a story, taken front 
an American magazine. It points 
to the most common mistake, 

ing information on her life has been 
compiled by an exiled diplomat and 
one-time personal acquaintance of 
the Pauker family.

Ana Pauker was born in 1863, 
one of the three or four children 
(it is not exactly known how 
many), of Zwi Rabinsohn, an or
thodox Jewish butcher. At the 
time, the Rabinsohns were living 
in or near Bacau, a city of 25,000 
inhabitants in central Moldavia, 
Romania. They were immigrants 
from Russia or Poland, and by 
1907 they had continued their in
termittent migration farther south 
to Bucharest. It is likely that 
butchering was only a part-time 
occupation for the elder Rabin
sohn, who probably supplemented 
his business by performing ritual 
butchering in his spare time. Her 
parents, with their daughter Ana’s 
help, emigrated to Israel in 1946, 
where they both died.

Obviously a very intelligent 
girl, Ana quickly took to learning. 
She is known to have taught in a 
Jewish school in Bucharest when 
she was seventeen. Subsequently, 
she became a medical student, 
probably a compromise between 
her pronounced interest in the 
social field and the ministering 
traditions of her family.

Ana Rabinsohn had her first 
love-affair with a Socialist lawyer 
by the name of Steinberg, who in
troduced her to Marxism. In Zur
ich, where she was pursuing lie? 
medical studies, she mixed with a 
group of young intellectuals with 
leftist leanings, the foremost of 
whom was Tristan Tzara, a Rch 
manian Jew writing French poetry, 
and founder of a literary trend 
known in the twenties as Dadaism. 
In this group, Ana Rabinsohn met

which is surely not only foreign
ers :

“Searching for a parking space 
near Boston’s North Station, a 
woman decided to go back to one 
of the places she had passed up. 
Leaning out the window, she 
called to a nearby traffic officer: 
‘Can I turn around here?’ The 
policeman shook his head sadly, 
and then he replied: ‘You MAY 
if you Can’!”

Marcel Pauker, a fellow country
man who, while belonging to £ 
wealthy and influential Jewish 
family, was a confirmed Commu
nist. Upon returning to Romania, 
in 1920, they were married, in the 
face of bitter opposition from the 
Pauker family.

An Active Communist 
in the Twenties

The official history of the 
Communist Party would have Ana 
Pauker a central figure in most of 
the subversive activities of that 
period. In the early twenties she 
already was a leading personality 
of the Communist Party. In Ro
mania, after the failure of the 
short-lived Labor Party, Lenin’s 
followers remained for some time 
in the fold of the Socialist Party. 
Nevertheless, they were active in 
organizing a riot in Bucharest, on 
December 13, .1918, and in 1920 a 
general strike—which was a com
plete failure. The same year, they 
planted a time bomb in the build
ing of the Senate, killing, among 
others, the Speaker of the Upper 
House and a high-ranking prelate 
of the Romanian Orthodox Church. 
The Communists formally seceded 
from the Socialist Party on May 
8, 1921, and joined the Third In
ternational. Their next exploit, in 
1922, was a Soviet-sponsored in
surrection in a Bessarabian vil
lage. As a result of all these ac
tivities, the various Romanian 
Governments were compelled to re
sort to strong measures for the 
protection of the State, thus viti
ating the democratic process in 
Romania, which was exactly what 
the Communists wanted.

.Active in the fight against the

The majority of the Collective 
farms in Lithuania have been 
ordered to plant crops of kok
saghyz (a dandelion-type plant 
cultivated foi* its 'fleshy roots 
which yield latex used .in the man- 
ufacturee of synthetic rubber). 
The cultivation of this plant is one 
of the most laborious branches of 
agriculture. Tiesa (Vilnius), 
March 23-26, made public the fol
lowing report which was delivered 
at the Assembly of Agricultural 
Specialists of the Lithuanian SSR 
in Vinius by Comrade P. Galai, 
“Hero of Socialist Labor,” a guest 
from a Witeruthenian Collective 
farm:

“I would like to tell you how we 
succeeded in harvesting such large 
crops of koksaghyz from our turf 
fields which are submerged every 
spring. . . . We plow the field 
36 cm. (12Ž inches) deep in the 
fall. We prepare a freezer, using 
blocks of ice, where the koksaghyz 
seeds are stratified for a period of

Socialists for the control of the 
labor unions, Ana Pauker achieved 
enough prominence to be arrested 
several times along with other 
leaders, until the Communist 
Party was outlawed in April, 1924. 
For the next dozen years or so she 
led the life of many post-war 
members of the then illegal under
ground Communist movements: 
travel abroad, faked passports, 
masquerading as bona-fide special
ists, and persecution in their own 
country.

In the meantime, Ana Pauker is 
said to have subscribed to the, 
free love doctrine then professed 
by the Communists. She is sup
posed to have had an affair with 
an Hungarian worker in Transyl
vania, one Alexander Koblos, and 
another one with Maurice Thorez, 
the French Communist leader, 
alleged father of one of Ana Pau-Į 
ker’s three children.

Underground in the 
Thirties

Ana Pauker had a hand in the 
engineering of a politically moti2 
vated -strike at the Grivita rail
road repair shops in Bucharest, in

THE CULTIVATION OF YOKSAGHYZ
25 days during the winter. The 
seed is examined every four hours, 
and moved so that the air may 
reach every grain.

“We fertilize the field with 
mineral fertilizer before sowing, 
sifting the fertilizer through a 
sievee so that it will spread 
evenly over the field. It is neces
sary to harrow the field with a 
disk harrow from 5 to 7 times, and 
to roll it twice. It is important to 
sow the koksaghyz seeds as early 
as possible while the earth is still 
damp, otherwise the vital sprouts 
will not grow. . . . Sprouts 
usually appear on the. third or 
fourth day after sowing. Then it 
is necessary to hoe the earth 
around the sprouts with a light 
mattack. A second hoeing is 
necessary a little later, but this 
time with a rake. It is very im
portant that there be no delay in 
the weeding, because weeds can 
overun the koksaghyz and deprive 
it of all its food.

“After the seed is gathered, the 

February, 1933; a strike which, 
under Communist guidance degen
erated into bloodshed. One of the 
apparent leaders of the rioters was 
Gheorghe Gheorghiu, who wa§ 
arrested and sentenced to 12 years 
in prison. He eventually attached 
Dej to his name, the name of a 
city which he served part of his 
sentence. As for Ana Pauker, she 
managed to avoid being caught. 
She continued her underground 
activities and in 1935 became a 
member of the Secretariat of the 
Central Committee of the Com
munist Party. During this period, 
Moscow’s orders called for the 
organization of strikes and of 
various legal or illegal fronts 
under the anti-Fascist tag, such 
as the Workers’ and Peasants’ 
Bloc, which ran a ticket in the 
general elections, obtaining about 
one per cent, of the votes, the 
National Anti-Fascist Committee, 
the Committee of Anti-Fascist 
Women, the League against Pre
judices, the Organization for 
Mother and Child. Various publi
cations were sponsored at that 
time, such as The New .Century, 
The New Era, The Reporter, The 

’ Echo, but they were suppressed

earth around the roots of ėvery 
plant must be deeply cultivated to 
allow air for the roots. . . . Be
fore the roots are gathered, the 
leaves have to be cut. This’ must 
be done carefully in order to avoid 
cutting the head of the root, which 
is the richest container of the 
precious latex. Not one root shoulil 
be left in the earth!”

A. Dicpetris, head of the Rub
ber-Latex Department of the Min
istry of Agriculture, said at the 
same meeting:

“Though koksaghyz is a new 
culture in Lithuania, considerable 
achievements have already been 
reacheed in the production of rub
ber-latex. . . . The groups of kok
saghyz farmers were selected from 
skilled and interested workers.”

And the precedence of thia pro
ject is exemplified by the fact that 
the Central Committee of the Com
munist Party has forbidden: “. . . 
the transfer of workers assigned 
nny other work.”—N.I.C.

by the Government.
At last, Ana Pauker was ar

rested in July, 1935, when leaving 
a Party meeting. Other leaders 
arrested on that occasion were 
Alexandru Moghioros, Alexandru 
Draghici and Liuba Chisinevschi 
(together with Gheorghiu-Dej, 
they belong to the faction which 
won over Ana Pauker in the latest 
purge). Ana Pauker was the lead
ing figure in the trial of 19 Com
munist leaders which started in 
July, 1936, under the Tatarescu 
Government. The Communsts de
cided to make a big show of it and 
Ana Pauker tried to emulate Dimi
trov in his defiance at the Leipzig 
trial. Leftist personalities and 
organizations all over Europe 
made much of the trial, sending 
lawyers to Romania to defend the 
accused Communists. The large 
circulation dailies “Adeverul” and 
“Dimineata,” part-owned by an
other member of the Pauker fam
ily, firmly supported Ana, in line 
with their general opposition to 
the methods of the Liberal Party 
Government

(To be continued)
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Ntal PASTOGĖ
VYSKUPAS BRIZGYS

APLANKYS AUSTRALIJOS 
LIETUVIUS?

M e 1 b o u r n a s . — Čia gyve
nanti p. Paulina Raulinaitienė 
Mūsų Pastogės redaktorių infor
muoja, kad neseniai vyskupas V. 
Brizgys ir vysk. Padolskis šventė 
25 metų kunigystės jubiliejų. Šio 
jubiliejaus proga Melbourno Lietu
vių Moterų Katalikių Draugija 
pasiuntė abiem vyskupams sveiki
nimus. Į pasveikinimą vysk. V. 
Brizgys atsakė tokio turinio padė
kos laišku:

“Jūsų malonus laiškas man buvo 
visai netikėtas. Juo nustebau, kad 
iš taip toli Jūs man primenate 
mano kunigystės sukaktį, kurią aš, 
ligi šiol Lietuvai skirtą, svetur 
praleidau tylomis. Juo ir nudžiu
gau, kad ir toli nuo Tėvynės išvykę 
buriatės tiems patiems tikslams, 
kuriems darbavotės Tėvynėje, kad 
atstumai ir laikas mūsų ryšių 
nesunaikina — tų bendro tikėjimo, 
bendro pasitikėjmo, meilės toms 
pačioms brangenybėms, kurias 
gavome iš Dievo ir mūsų gimdy
tojų. Už Jūsų tokį prietelišką 
gestą Jums visoms nuoširdžiai dė
koju, o kad Dievas laimins, gal 
kada nors ir Jus atlankysiu 
tolimoje Australijoje. Jums dėko
damas linkiu ir tolimiausiuose 
žemės kampeliuose spinduliuoti ta 
katalikiška gyvenimo šviesa, kuri 
savo spinduliais mūsų tautoje 
išaugino tiek gražių dvasinių vai
sių. Savos tautos atžvilgiu linkiu 
Jums prilygti Izraelio tautos mo
teris, kurios iš vergijon parduotų 
tautos vaikų svetur išaugino skait
lingą tautą, gklingą mokslu ir tur
tais, nepamiršusią nei savo tėvų 
tikėjimo, nei papročių, nei savo 
protėvių žemės. Du tūkstančiu 
metų trukusi jų ilgesio svajonė 
mūsų dienomis virsta gyvenimu. 
Jų tautos seni patrijotai šiandie 
džiaugiasi, kaip anais 1918-1920 
metais džiaugėsi mūsų tarpe dar 
gyvi buvę mūsų tautos laisvės 
pranašai — Maironis, Basanavi
čius ir kiti. Dievas testiprina Jūsų 
tikėjimą, pasitikėjimą, gražias vil
tis. Tesuteikia Jis Jums visoms 
sveikatos ir telaimina Jus, Jūsų 
šeimų židinius, Jūsų darbus ir visus 
Jūsų rūpesčius. Jūsų Kristuje — 
Vysk. V. Brizgys’’.

TRIJŲ LIETUVIŲ KAPAI
Meredinas, W.A. — 

Anksčiau čia gyveno didesnis 
lietuvių būrelis, tačiau daugis baigę 
darbo sutartis išvyko kitur. Beli
kome tik trys šeimos ir pora vien
gungių, iš kurių viena lietuvaitė 
ištekėjo už jugoslavo, o vienas

jaunas vyras vedė australą. Vietos 
kapinėse yra palaidoti trys lietu
viai. Pirmuoju 1949 m. balandžio 
7 d. čia paladotas 23 metų amžiaus 
Antanas šilknas, kuris buvo rastas 
netoli palapinių stovyklos krūmy
nuose pasikoręs. Tų pačių metų 
rugpiūčio 30 d. čia buvo palai
dotas 24 metų amžaus Edvardas 
Bubliauskas, kuris žuvo savo moto
ciklo katastrofoje po susidūrimo 
su sunkvežimiu Kellerberir.o apy
linkėse. Paskiausiai buvo palaidota 
Elžbieta Skrolytė, kuri gimė ir 
mirė 1951 m. liepos 22 d. Miru
siųjų lietuvų pagerbimui bandy
sime pastatyti antkapius. — V. 
Skrolys.
IR AUSTRALAI PASIPIKTINO

SAVO POLICININKU
Melbournas. — Vietos aus

tralų laikraščiuose — The Herald, 
The Argus, The Sun ir k. — buvo 
atspausdinti kai kurių australų ir 
ateivių laiškai, kuriais jie pasipik
tino Victorijos policininko (Vyr. 
detektyvo Francis Holland) atei
vius įžeidžiančiu pareiškimu spau
dai. — E. M. Budzynski, Naujųjų 
Australų Liberalų Ir Krašto Par
tijų Judėjimo garbės sekretorius, 
“The Argus” skiltyse praneša, kad 
jis esąs įgaliotas savo komiteto 
protestuoti prieš policininko Hol- 
lando pareiškimą apie tai, kad 
ateiviai galvoja, jog “jie vis dar 
tebėra savo kraštuose, kur vogi
mas yra vienas iš būdų užsidirbti 
pragyvenimą”. Budzynski toliau 
praneša, kad oficialų atsakymą į 
šį įžeidžiantį pareiškimą yra su
teikęs imigracijos ministerio pava
duotojas Beale federaliniame par
lamente.

SAMBŪRIO ŠVIESA VIEŠA 
PASKAITA.

šeštadienį, spalio 25 d., Milsons 
Point salėje (12-14 Ennis Rd.) 
Sambūris .šviesa rengia lietuviška
jai visuomenei Vytauto Janavičiaus 
viešą paskaitą — Kazio Borutos 
“Baltaragio Malūno” kritiškas 
įvertinimas.

Po paskaitos bus kavutė. Prad
žia 16 vai. 30 min.

IŠVYKO Į JUNGTINES
AMERIKOS VALSTYBES

Greta. — Išgyvenusi Aus
tralijoje kone ketvertą metų, 
pereitą savaitę į Jungtines Ameri
kos Valstybes išvyko p. Eleonora 
Kalmatickienė su dviem savo duk
relėm — Živile ir Jūrate. Ji dirbo 
vietos stovyklos kantinoje. Iš 
Sydnėjaus uosto ji kartu su savo 
mažametėmis dukrelėmis išplaukė 
į Angliją, iš kur po kelių dienų 
pertraukos vyks toliau kitu laivu 
į Ameriką. Ji išvyko pas savo 
motiną. — jk.

DALYVAUS IVAN KORNILOFF
SJydnėjus. — Mūsų Pastogės 

naudai ruošiamame koncerte 
Bankstowne maloniai sutiko pro
gramą praturtinti ir garsusis bari
tonas Ivan Korniloff. Savo laiku 
jis buvo suruošęs nepaprastai nusi
sekusį koncertą ir Kaune. Taip 
pat dalyvaus programoje aukšto 
lygio kolaratūrinis soprano Eleo
nora Bogdanoff ir Rygos operos 
bosas-baritonas Karlis Liedas. 
šalia mūsiškių meninių pajėgų — 
baletininkės Tamaros Pagodi
naitės, Irenos Gudekaitės ir muzi
ko Broniaus Kiverio visi šio dide
lio koncerto dalyviai suteikia pro
gos Sydnėjaus lietuviams pasigė
rėti aukšto meninio lygio koncertu, 
kuris įvyksta šį sekmadienį, 
spalio 26 d., Capitol Hali patal
pose, Bankstowne. Bilietų kainos 
gana nebrangios — 4 šil. ir 6 šil. 
Tokio reto koncerto progą turėtų 
išnaudoti visi Sydnėjaus lietuviai.

SKAUTININKŲ
REGISTRACIJA ,

x Visus brolius ir seses skautinin- 
kus-cs prašau įsiregistruoti iki š. 
m. laprčio mėn. 1 d. Rajono Vadi- 
joje, suteikiant apie save sekančias 
žinias: kada ir kur pakeltas, pas
kutinės eitos ar einamos pareigos, 
registruotas skautininkų skyriuje 
ar ne ir adresas.

Laiku neįsiregistravę neturės 
teisės dalyvauti artimu laiku įvyk
siančioje Korespondencinėje Ra
jono Vadų Sueigoje bei vadovybės 
rinkimuose.

Šis parėdymas neliečia aktyvių 
Melbourno ir Adelaides skauti
ninkų ramovių narių.

Žinias siųsti rajono reikalų 
vadėjui: Mr. J. Mingaila, 92 Pow- 
lett Street, East Melbourne, Vic.

VYR. SKTN. B. DAINUT1S, 
P.L.S.S. Australijos Rajono Vadas.

GYVA A.L.K.F. VEIKLA
Iš LIETUVIŲ KULTŪROS 

FONDO AUSTRALIJOS
APYGARDOS VALDYBOS

VEIKLOS

VISOMIS IŠGALĖMIS DIDIN
KIME MŪSŲ PASTOGĖS 
SKAITYTOJŲ ŠEIMĄ. SU
DARYKIME SĄLYGAS, KAD 
GALĖTUME TURĖTI AUSTRA
LIJOJE TOKĮ LAIKRAŠTI, 
KOKIO MES VISI PAGEIDAU
JAME.

PIRMAS LIETUVIŠKOS SPAUDOS BALIUS MELBOURNE
š. m. lapkričio mėn 1 d., šeštadieni, LEONARD CAFFEE HALL 

salėje, St. KILDOJE, ant pat jūros kranto, Melbourne Lietuvių 
Bendruomenės Apylinkė rengia pirmąjį

SPAUDOS BALIU
kuris bent iš dalies mums turėtų priminti tradicinius Lietuvoje 
rengtus Spaudos Balius.

Baliaus metu numatoma įdomi ir įvairi programa. Šokiams gros 
6 asmenų dzazas. Veiks bufetas su svaiginančiais ir gaivinančiais 
gėrimais. Laimingiausias baliaus dalyvis gaus gyvą,“spaudos antį”. 
Loterijoje — 1953 metams Mūsų Pastogės prenumeratos.

Bilietus įsigyti ir užsisakyti staliukus galima iš anksto prieš ir 
po pamaldų prie bažnyčios ir pas Apylinkės Valdybos narius. Baliaus 
pajamos skiriamos Mūsų Pastogei paremti.

Visi į Spaudos Balių I

Š. m. spalio mėn. 26 d., sekmadienį, 7 vai. vak.
CAPITOL HALL patalpose, Chapel Road, Bankstown

(4 minutės nuo stoties),
ALB Krašto Valdybai pritariant, ruošiamas įdomus ir 

turiningas

KONCERTAS.
Programoje dalyvauja:

Pasaulinio masto baritonas £van Koi’lliloff kolaratūrinis 
soprano Eleonora Bogdanoff, Ry8°s Operos solistas 
Karlis Liedas.

Tamara PAGODINAITĖ, Irena GUDE ĮKAITĖ ir Bronius
KIVERIS savo naujuose repertuaruose. Be to gabiausios
Tamaros Pagodinaitės Baleto Mokyklos mokinės atlieka įdomius 

solo šokius ir vieno veiksmo balotu “PHANTASIE
IMPROMTU.”

Bilietai gaunami prie įėjimo.
Bilietu kainos: 4/- ir 6/-.
Visas šio koncerto pelnas skiriamas MŪSŲ PASTOGEI.

Pasveikintas prof. V. 
Krėvė-Mickevičius.

šiomis dienomis Apygardos Val
dyba pasiuntė sveikinimo tele
gramą mūsų žymiam rašytojui ir 
mokslininkui V. Krėvei-Mickevičiui 
jo 70 metų sukakties proga. 
Sukaktuvininkas ilgus metus dėstė 
Vytauto Didžiojo Universitete 
rusų ir lenkų literatūras ir buvo 
Humanitarinių Mokslų Fakulteto 
dekanu. Okupacijų metais taip pat 
dirbo mokslinį darbą. Dabar gy
vena Amerikoje ir profesoriauja 
Philadelphijos Universitete. 
Pagerbtas ir prof. 
Mykolas’ Biržiška.

Rugsėjo 28 d. Amerikoje įvyko 
įspūdingas prof. Mykolo Biržiškos 
pagerbimas 70 metų sukakties 
proga. Apygardos Valdyba pa
siuntė sukaktuvininkui gražų 
adresą. Jį labai skoningai padarė 
dail. Viktoras Simankevičius. 
Prof. Mykolas Biržiška ilgus metus 
buvo Vytauto Didžiojo ir Vilniaus 
universitetų rektorium. Dabar 
gyvena Amerikoje ir leidžia trem
tinio dienas, rašydamas atsimini
mus ir bendradarbiaudamas spau
doje.
Susirūpinta vaidybos 
meno lygio pakėlimu.

Apygardos Valdyba kreipėsi į 
teatralus — p. Gučių Adelaidėje ir 
p. Kačinską Amerikoje, kad jie 
parašytų pagrindines žinias ir 
nurodymus teatro mėgėjams. Val
dyba gavusi tą medžiagą pateiks 
teatro mėgėjams Australijoje. 
Dailės paroda Mel
bourne.

Kalėdų atostogų metu Valdyba 
yra paprašiusi dail. Teisutį Zikarą 
suruošti Melbourne gyvenančių 
menininkų darbų parodą. Tiki
masi, kad visi čia gyvenantieji 
dailininkai joje dalyvaus. Ben
druomenė raginama ją skaitlingai 
aplankyti.
Rengiamos ir kitos 
parodos.

Dail. Teisutis Zikaras per 8-10 
mėnesių laiko tarpą keta suruošti 
savo darbų individualę parodą. 
Dail. Viktoras Simankevičius daly
vauja australų dailininkų ruošia
moje parodoje. Malonu pastebėti, 
kad ir mūsų dailininkai pradeda 
aktingiau reikštis. Sėkmės nuga
lėti blogas sąlygas ir slegiančią 
kasdienybę.
Pasikeitimai Apygar
dos Valdyboje.

Dėl negalėjimo dalyvauti posėd
žiuose Vaclovas Raginis iš Apy
gardos Valdybos pasitraukė. Jo 
vieton Valdyba pasikvietė pirmąjį 
kandidatą Antaną Krausą. 
Rašytojų Draugijos 
šventė.

plačiai nušviečiamas hidraulikos 
klausimas pasauly ir RSSR. Yra 
kreiptųsi į 10 mokslininkų ir rašy
tojų Amerikoje. LKF skyrių susi
rinkimams bus gražios medžiagos 
jiems paįvairinti ir praturtinti 
naujausiomis žiniomis iš šių dienų 
gyvenimo ir mokslo laimėjimų. 
Apygardos Pirminin
kas vizituoja skyrius.

Spalių 1-7 dienomis lankėsi Ade
laidėje LKF Australijos Apygar
dos Valdybos pirmininkas arch. 
Vyt. Žemkalnis. Jis Adelaidės sky
riui skaitė paskaitą apie prof. Stp. 
Kolupailą ir susipažino su LKF 
Adelaidės Skyriaus veikla bei kul
tūrininkais. Netrukus keta aplan
kyti ir kitus skyrius. 
Turėsime lietuvių 
tautinių šokių ir žai
dimų knygą.

Mūsų tautinių šokių žinovės p. 
Grėbliūnienė (Melbourne) ir p. 
Saudargienė (Sydnėjuj) bendro
mis jėgomis ruošia išsamų tautinių 
šokių ir žaidimų vadovėlį. Tai 
labai laukiamas ir labai svarbus 
veikalas. Garbė mūsų tautietėms, 
kurios atsiliepė į Apygardos 
kreipimąsi. Kai veikalas bus baig
tas, LKF Australijos Valdyba 
keta jį atspausdinti.
Nauja beruošiant jau
nimui vakarus.

Neseniai Viktorijos Tuntas ir 
Senųjų Ekautų Židinys suruošė 
vakarą jaunimui. Į jo programą 
buvo įtraukti ir klausimai-varžy- 
bos iš lietuvių lietratūros, istorijos 
ir geografijos, kuriuos siūlo Apy
gardos Valdyba. Buvo pateikti po 
penkis klausimus iš kiekvieno 
dalyko pradžios mokyklos mokslei
viams (iki 14 metų) ir paaugliams. 
Pirmiau ir geriau atsakiusieji 
gavo po knygutę dovanų. Išdalinta 
laimėtojams 10 knygelių. Dovanų 
išlaidoms padengti buvo suruošta 
loterija. Be to, iš savo kūrybos 
paskaitė A. Krausienė, V. Jankus 
ir A. Karpavičius. Skautų Tau
tinių šokių Grupė, A. Karpavičiaus 
vadovaujama, labai gražiai pašoko 
Kalvelį, žiogelius ir Lenciūgėlį. 
Gražu, kad ir iš pačių jauniausiųjų 
susidarė visai tinkama tautinių 
šokių grupė, šokiams grojo lietu
vių kapela, Zabielos vadovaujama. 
Linkėtina ir kitose vietovėse pa
bandyti pravesti varžybas iš 
minėtų dalykų ir tuo paįvairinti 
mūsų ruošiamus vakarus lietuviš
kumui stiprinti.

k.

Skelbimas.
Romualdas Vyšniauskas, C/o 

Rum Jungle Mines, via Darwin, 
N.T., prašo atsiliepti draugus ir 
pažįstamus.

Prašau atsiliepti
p. p. Minius, Bonifacą, Justiną 

ir Vigintą, arba žinančius apie 
juos maloniai prašau man pranešti, 
už ką būsiu labai dėkingas ar at
silyginsiu. — Pranas Gaigalas, 51 
Draher Ave., Waterbury, Conn., 
U.S.A.

ĮSIGYKITE VERTINGUS 
“LIETUVIŲ DIENŲ” 

LEIDINIUS:

Lietuvių Tautos Ke
lias, prof. M. Biržiškos; kaina 3 
dol. V a rp a i Skamba, Stasio 
Būdavo apysaka; kaina 2;50 dol. 
Žemė, poezijos antologija; kaina 
4 dol.

Knyga Lietuvių Tautos 
Kelias gaunama Mūsų Pastogės 
Redakcijoje, spaudos kioskuose ir 
leidykloje: “Lietuvių Dienos”, 
9204 S. Broadway, Los Angeles 3, 
Calif., U.S.A.

NEPASTEBIMAS 
SULOPYMAS

INVISIBLE MENDING 
SERVICE

393 George Street, Sydney, N.S.VV.

KUKLIOS RAINOS! 
GREITAS 

PATARNAVIMAS ! 
Reikalinga jauna mergaitė išmokti 

šio amato.

NUOMA IR NUOMOS 
KAINOS KONTROLE.
Nuomos Kainos Kontrolės vyr. 

investigacijos valdininkas R. Rae 
Green atsiuntė Mūsų Pastogės 
redaktoriui laišką ir atitinkamą 
straipsnį, norėdamas pasitarnauti 
Mūsų Pastogės skaitytojams butų 
nuomos klausimais. Jis yra kartu 
ir N.S.W. Ateivių Lygos Vykdo
mojo Komiteto narys. Savo 
straipsnyje p. R. Rae Green pra
neša, kad valstijos vyriausybė yra 
paskelbusi, kad į dabartinę valsti
jos parlamento sesiją bus įneštas 
Savininkų ir Nuomininkų įstaty
mo pakeitimas, kuriuo numatoma 
dar labiau apsaugoti butų bei 
kambarių nuomininkų interesus 
tiek nuomos kainos atžvilgiu, tiek 
nuomos atsakymo bei piniginių 
prevartavimų atžvilgiais. Jis pasi
žadėjo tuoj pat painformuoti Mūsų 
Pastogės skaitytojus, kai tik šio 
įstatymo pakeitimas parlamente 
bus priimtas.

Kaip p. R. Rae Green toliau 
praneša, visi nuomininkai šiuo 
metu tebeturi ir toliau turės teisę 
kreiptis į Nuomos Kainos Kon
trolės įstaigą (Rent Control Of
fice, Rickard House, 84 Pitt Street, 
Sydney) prašydami, kad būtų nus
tatyta padori nuomos kaina. 
Tačiau į šią įstaigą kreipiasi tik 
tie butų ar kambarių nuomininkai, 
kurie pagal vietos įstatymus yra 
klasifikuojami į tenants grupę, 
t. y. tokie nuomininkai, kurie 
nuomoja butą ar kambarį, negau
dami iš savininkų jokių patar
navimų, pavyzdžiui, maisto, lovos 
baltinių, švaros priežiūros, kam
barių tvarkymo ir panašiai. Gi 
tokie nuomininkai, kurie kartu su 
butu ar kambariu gauna iš savi
ninkų maistą bei kitus patarnavi
mus, yra priskiriami prie lod
gers grupės ir jie dėl nuomos 
kainos turi kreiptis į Kainų Prie
žiūros įstaigą (Prices Commis
sioner, Dalton House, 115 Pitt 
Street, Sydney).

Toliau p. R. Rae Green kon
statuoja, kad šiuo metu vis dar 
tebevyksta nesąžiningų namų sa
vininkų praktikuojamas piniginis 
prievartavimas. Namų savininkai 
bei agentai vis dar reikalauja už 
nuomojamus butus ar kitas patal
pas raktpinigių, nepadoraus atly
ginimo už taip vadinamus baldus 
bei kitus daiktus, ir tik išgavę 
panašias nesąžiningas donacijas, 
jie įsileidžia nuomininkus. Tokie 
savininkų veiksmai yra priešingi 
įstatymams. Betų ar kambarių 
nuomininkai (tenants) prašomi 
apie tokius reiškinius pranešti 
Nuomos Kainos Kontrolei, šie 
nuomininkai prašomi pranešti ir 
tais atvejąs, jei jie jau yra sumo
kėję raktpinigius bei panašias 
“kompensacijas”, o taip pat jei jie 
moka neleistinas nuomos kainas.
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DELICIOUS
EUROPEAN 

SMALLGOODS
Siūlome Nužeminta Kaina

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

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

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

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

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

Prieš nepadorius savininkus. Nuo
mos Kainos Kontrolė imsis atitin
kamų žygių. Net ir tais atvejais, 
kai Nuomos Kainos Kontrolė 
negalės prieš savininkus imtis ati
tinkamos įstatyminės eigos, ši įs
taiga pasistengs suteikti nuominin
kams reikiamų patarimų, kaip 
neteisėtai savininkų išreikalauti 
pinigai galėtų būti atgal, atgauti, 

šia proga p. R. Rae Green pa
brėžia, kad jis yra pasiruošęs pasi
tarnauti ateiviams asmeniškai, 
pagal turimas savo išgales išklau
sydamas savo įstaigoje ateivių 
reikalus. Jis prašo suinteresuotus 
nuomos klausimais ateivius reika
lui esant pirmiau paskambinti jam 
Tel. B 0531, Extension 442, kad 
galėtų susitarti del priėmimo 
laiko.

Chicagoje rugsėjo 28 d. Rašy
tojų Draugija atšventė savo or
ganizacijos dvidešimtmetį. Ta 
proga buvo suskridę į Amerikos 
lietuvių sostinę mūsų rašytojai, 
gyveną Amerikoje. Suvažiavimas 
ir iškilmės praėjo įspūdingai. Apy
gardos Valdyba nepamiršo pasvei
kinti ir rašytojus, švenčiančius 
savo draugijos dvidešimtmetį. 
Prof. Stp. Kolupaila 
pirmasis atsiliepė.

I Apygardos Valdybos kreipi
mąsi atsiųsti paskaitų, prof. Stp. 
Kolupaila pirmasis atsiuntė laišką 
Australijos lietuviams, kuriame

Geriausia gerai ų ir maisto reikmenų krautuvė, k ur 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. Fred bert Street, Leichhardt, Sydney N.S.Wi Tel. WB 1758, 
for the Publisher A. Bauze. Koi bus gautas iš Imigracijos D-to formalus licenzijos ALB 
Krašto Valdybos pirmininko J. Vaičaičio vardu patvirtinimas, laiki nai naudojame senąją licenziją.
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