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VĖLINĖS
Mums menasi Vėlinės Tėvynėj 

gražiais laisvais metais, kai tylų 
vakarą paslaptingoj žvakučių švie- 

. soj lankydavom mūsų laisvės kovo
tojų ir partizanų kapus, kai mūsų 
lūpos šnabždėdavo “amžiną atilsį” 
prie Nežinomo Kareivio kapo arba 
susimąstę stovėdavom prie pa
minklo Žuvusiems už Lietuvos 
laisvę.

Dar ir karo audroms siaučiant 
suplaukdavo minios ir jaunimo 
būriai nešdami vainikus jau prie 
naujų mūsų pačių rankomis supil
tų ir mūsų pačių ašaromis aplais
tytų paskutinių mūsų partizanų ir 
kankinių kapų, ateidavom juos 
pagerbti, pasiryžti eiti jų keliais.

Tik dabar kažin ar susirinks ten 
minios? Gal tik motina sena palin
kusi. viena lięs ašaras slapčia ant 
kapo sunaus partizano, gal tik 
žmona gedulo rūbuose šauks atsi
minimuose mylimą vyrą, gal tik 
mažas būrelis drąsaus ir tauraus 
jaunimo, kurio tikėkim dar yra 
mūs Tėvynėj, rizikuodamas savo 
laisve ir gyvybe* nakties gelmėje 
aplankys jų kapus, tyliai klausy
dami ką kalba pušys ošimu, ko 
beržas alpdamas pąlūžo ir koply
tėlėje ko rauda Dievas. Gal suk
lupę pabučiuos tą šventą žemę, kuri 
sugėrė brolių kankinių ir parti
zanų kraują ir vėl pakils su didžiu 
ryžtu už gimtosios žemės laisvę ir 
tikėjimą, o gal klastingi priešai ir 
šia proga pasinaudodami nauju 
krauju palaistys žemę.

Jau daugel metų kai neišgyve- 
nam tų Vėlinių Tėvynėj, jau be
veik pamiršome ir tą rudens sim- 

. foniją su krintančiais lapais gel
tonais, su verkiančia juoda nak- 

. tim. Pro darbo ir gyvenimo triuk
šmą negirdime tolumoj gaudžian
čių Vėlinių varpų. Bet aš tikiu, 
kad nėra nė vieno tauraus ir tikin
čio tautiečio, • kuris Vėlinių vakarą 
bent savo mintimis negrįžtų į ten 
toli už marių, už kalnų, už gele- 

. žinės uždangos — ten kur smėlio 
kalnely pasvirę kryžiai į šalis, kur 
gal apžėlęs kapas tėvo, brolio ar 
sesers, kur ... gal nesenai supil
tas naujas kapas motinos, jaunes
nio brolio ar sesers.

Tiesa, šiandieną žvelgdami i 
Tėvynę, mes tarsi pamirštame savo 
artimųjų pavienius kapus. Savo 
dvasios akimis tarsi regim tuos 
šimtus, gal tūkstančius mūsų bro- 
lių-seserų kapų, iškilusių šalia 
knygnešių apžėlusių kapų ir nepri- 

. klausomybės gynėjų kuklių kryžių. 
Gal daug kas nerasim nė tos vie
tos, kur sustojo meile plakusi šir
dis, kur išlietas nekaltas kraujas. 
Ir. liejasi jis tenai po Rūpintojėlio 
kojom, šaltose Sibiro taigose ir 
plačiųjų Rytų erdvėse. Srūva lašas 
po lašo gyvojo kraujo iš tautos 
kūno. Mums iškyla visa kenčianti 

. Lietuva tarsi juodas karstas — 
visa žemė tarsi kapų kapai, per 
visą kraštą gaudžią Vėlinių var
pai.

Gal būt daugelis mūsų Vėlinių 
vakarą negalėsim papuošt gėlėmis 

— savo artimųjų kapo, nė uždegti 
žvakės, bet kiekvienas mūsų galė
sim nupinti dvasinių gėlių vainiką 

. iš savo maldų arba savo gyvenimo 
auką sudėti kaip spindinčią žvakę. 
Mūsų maldos yra mūsų dvasinis 
laiškas, kuris praskverbia bet ko
kią uždangą, kuris pasiekia net 
anapus kapo.

Bet’ Vėlinės veda mus prie kapo. 
0.1 kiekvienas kapas ar prastas, 
apžėlęs, ar brangiu antkapiu pa
ženklintas, kapas, kad ir mylimiau-

DIDELIO DARBO TALKA
*VLfKui ir Vykdomajai Tarybai 

pagal jų prigimtį tenka pirmoj 
eilėj stoti Lietuvos reikalų sargy- 
bon tose įstaigose, kurios atsirado 
po paskutinio karo. Vienas iš 
tokių darbo barų ir yra Europinis 
Sąjūdis.

Lietuva yra senokai įsijungusi į 
šį Sąjūdį. Gaivinant šioje srityje 
mūsų veiklą, š. m. rugsėjo 24 d. 
įvykusiame Lietuvos Europinio 
Sąjūdžio Tarybos (LESTos) narių 
susirinkime buvo naujai išrinktas 
Vykdomasis Komitetas tokio sąs
tato: dr. S. A. Bačkis, prof. J. Bal
trušaitis, V. Gailius, dr. P. Kar
velis, T. Šidiškis, Pr. Zunde ir K. 
žalkauskienė. Tame pačiame 
LESTos susirinkime Vykd. Komi
teto pirmininku išrinktas dr. P. 
Karvelis. Toliau Vykd. Komitetas 
pasiskirstė pareigomis: dr. S. 
Bačkis, Lietuvos atstovas Pary
žiuje, kaip vicepirmininkas atsto
vaus LESTai Centro ir Rytų' Eu
ropos Komisijoje, prof.%J. Baltru
šaitis, irgi kaip vicepirmininkas, 
atstovaus ir rūpinsis kultūriniais 
reikalais, K. žalkauskienė vicepir- 
minkės pareigomis talkininkaus 
Vykd. Komiteto pirmininkui atlie
kant bendruosius reikalus, Pr. 
Zunde irgi vięępįrnū.ninkp.^pareigo- 
mis — organizuos LESTos sekci
ją prie PLB Vokietijoje, T. Šidiš
kis' rūpinsis LESTos iždo reikalais, 
o V. Gailius — LESTos Vykd. 
Komiteto sekretorius.

Kad einamieji reikalai galėtų 
būti nedelsiant atliekami, sudary
tas iš 3 asmenų Vykd. Komiteto 
prezidiumas, būtent — dr. P. Kar

velis, K. Žalkauskienė ir V. Gai
lius. Tai ir bus tas organas, kurio 
pareiga bus atlikti visus dienos 
reikalus ir tarp lietuvių suorgani
zuoti Europinį Sąjūdį taip, kad į 
šį darbą būtų įtraukta platesnė 
visuomenė.

Visos PLB krašto valdybos, ne
laukdamos atskiro paraginimo, 
prašomos suorganizuoti Europinio 
Sąjūdžio to krašto Lietuvių Tary
bos sekcijas. Visi Lietuvių Ben
druomenių pirmininkai gaus at
skirus pakvietimus tiesiogiai.

Užsienio Tarnybos nusistatymu 
Europinio Sąjūdžio sekcijos turė
tų būti prie atskirų bendruomenių 
kartu ir politiniai-informaciniai or
ganai, kurių uždavinys būtų pa
laikyti glaudų ryšį su VLIKu, 
ypač su Vykd. Taryba ir užsienio 
Reikalų Tarnyba, ir pastarajai 
talkininkauti Lietuvos laisvinimo 
darbe to krašto ribose.

Vykd. Komiteto pirmininkas dr. 
P. Karvelis rugsėjo gale ir spalio 
pradžioje buvo nuvykęs į Stras- 
burgą susipažinti su čia vykusio 
Europos Tarybos Patariamojo 
Seimo darbais. Ta proga buvo 
sutarta Strasburge steigti Euro
pinio Sąjūdžio sekretoriatą. Gene- 
rąlįpįu sekrętoriumį... kviečiamas, 
kun. J. Krivickas, iš seno dirbąs 
prie Europinio Sąjūdžio. Sekre
toriato adresas:

Monsieur l’Abbė J. Krivickas, 11 
rue de la Toussaint, Strasbourg.

Gen. sekretoriaus pareiga bus 
informuoti visus lietuviškuosius 
Europinio Sąjūdžio padalinius 
apie Europos apsijungimo raidą ir

talkininkauti lietuviškųjų pada
linių dalyvavime Europinio Są
jūdžio ar kitų europinių institucijų 
darbuosee.

Ta pačia proga dr. P. Karvelis 
ir kun. J. Krivickas lankėsi lais
vosios Europos Kolegijos lietuvių 
grupėje, kuriai vadovauja neseniai 
atvykęs prof. J. Grinius. Atsilan- 
kymo proga sutarta, kad Kolegijos 
auklėtinių lietuvių grupė, kurioj 
dabar yra 8 nariai, sudarys Lietu
vos Europinio Sąjūdžio taryboš 
Jaunių Sekcijos branduolį. Šios 
sekcijos uždavinys bus atstovauti 
lietuviams įvairiose jaunimo or
ganizacijose, kurios bus šaukiamos 
Europinio Sąjūdžio ženklu. Be to, 
pasidalyta mintimis apie jaunųjų 
talkininkavimą gaivinant ryšius su 
Elzase ir Lotaringijoj gyvenan
čiais lietuviais.

Tarp artimiausių LESTos užda
vinių yra tinkamas ryšių užmez
gimas su įstaigomis, kurios rūpi
nasi kultūrinio fondo įkūrimu vaL 
stybėms anapus geležinės uždan
gos. Kaip žinoma, Patariamasis 
Seimas priėmė vokiečių atstovo 
Pfleidererio pasiūlymą sukurti 
fondą, kuris teiktų tremtiniams 
kultūrinę paramą. Šis fondas 
dirbtų išvien su Centro ir Rytų 
Europos Komisijos tiems patiems 
reikalams įsteigtu fondu. Jun. J. 
Krivickas buvo pristatytas Hund- 
tui, kuris kultūriniu fondu rūpina
si Strasburge.

Visi, kam šie reikalai rūpi, ma
loniai kviečiami į lietuvišką talką. 
—ELTA.

DIDELIS PAVOJUS INDOKINIJOJE
HANOI. — Paskutinių 10 dienų 

būvyje Prancūzijos valdomos In
dokinijos sukilėliai, vadovaujami 
ir remiami Komunistinės Kinijos 
bei pačios Maskvos, išvystė labai 
rimtą ofenzyvą, išstumdami pran
cūzų gynybos dalinius iš labai 
svarbių strateginių punktų. Pran
cūzai buvo priversti pasitraukti iš 
kelių vietovių, nuo ko žymiai susi
lpnėjo jų pozicijos ir dideliu pavo
jau pateko Hanoi, kuris yra lai
komas svarbiausiu Indokinijos eko

nominių bei politiniu punktu ir yra 
vadnamas Indokinijos “ryžių 
puodu*. Komunistinė sukilėlių 
kariuomenė daugelyje vietų per
žengė Juodąją upę, kuri yra lai
koma paskutiniu natūraliniu gyny
bos pylimu prieš Hanoi. Prancū
zijos ministeris pirmininkas Pinay 
pranešė, kad, vos tik pasibaigus 
JAV rinkimams, jis vyks pas nau
jai išrinktą JAV prezidentą ir 
prašys JAV Indokinijai pasiusti 
prancūzams į pagalbą savo kariuo

menės dalinius. Ministeris pirmi
ninkas Pinay taip pat kreipsis ir 
į Britų Imperiją, prašydamas to
sios kariuomenės pagalbos.

Pirmadienį Canberroje, ryšium 
su stipriu Indokinijos komunistų 
prasiveržimu, buvo užklaustas apie 
galimą Australijai pavojų gynybos 
ministeris McBride. Pastarasai 
pareiškė, kad Australijai šiuo metu 
pavojus įiegręsia.

PRANEŠIMAS.
ALB KRAŠTO VALDYBA, PAGAL ALB STATUTO PAR. 24 IR 

ALB TARYBOS SUVAŽIAVIMO, ĮVYKUSIO MELBOURNE 1951 M. 
GRUODŽIO 29-30 D. D., NUTARIMĄ, KVIEČIA ALB KRAŠTO 
TARYBĄ PAPRASTOSIOS SESIJOS 1952 M. GRUODŽIO 29-31 
D. D. ADELAIDĖJE.

TARYBOS NARIŲ SUDĖTIS, DARBŲ TVARKA IR KITOKIOS 
INFORMACIJOS BUS PRANEŠTA VĖLIAU.

APYLINKIŲ VALDYBOS IKI ŠIOL NEPRISIUNTUSIOS 
KRAŠTO VALDYBAI TARYBOS NARIŲ SĄRAŠŲ, PRAŠOMOS 
NEATIDĖLIOJANT TUOS SĄRAŠUS ATSIŲSTI.

Sydnėjus, ; \
1952 m. spalio 25 d.

J. Vaičaitis,
* ALB KRAŠTO VALDYBOS PIRMININKAS.

H . K m i t a s ,
ALB KRAŠTO VALDYBOS SEKRETORIUS.

ALB KRAŠTO VALDYBOS
MŪSŲ PASTOGĖS Reikalu 

PRANEŠIMAS

Australijos Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdyba perėmė 
MŪSŲ PASTOGĘ 1952 m. liepos 
mėn. 23’ d. tokioje finansinėje 
padėtyje (perėmimo akto davi-
niai):
Perimta įvairaus turto 

sumoje

šio žmogaus mena mums, kad ir 
mūs gyvenimas kaip Vėlinių žvakė 
sudegs, kad ir mes visi šios žemės 
piligrimai, visais keliais vis sku
bame artyn prie atverto mirties 
kapo ir niekad, atgal, kad visi šios 
žemės keliai veda į kapus.

Jei akivaizdoje atverto kapo 
pajėgtume giliau susikaupę per
kainuoti gyvenimo vertybes, gal 
tada pajustume, ko verti mūsų 
siekimai, mūsų planai, mūsų kova 
už trapią gyvenimo laimę. Gal 
tada išmoktume atsisakyti to, kas 
veda į žmogaus sunykimą, gal 
išbristame iš tų beverčių, kasdienių 
smulkmenų, kuriose tuščiai leid
žiame tap brangų mūsų gyvenimą, 
gal išmoktume mylėti brolį ir auko
tis dėl pačių didžiųjų žmonijos ir 
tautos idealų, dėl kurių verta 
gyventi, bet verta ir mirti, gal 
tada pilnai suprastume šiuos šv. 
Povilo žodžius: “Ne vienas iš mūsų 
negyvena tiktai sau ir tiktai sau 
nemiršta”.

Kun. P. Butkus.

JAV TARIASI SU KOM. KINIJA?
VAŠINGTONAS. — Kaip pra

neša savo specialiame pranešime 
The Daily Mirror, jau kuris lai
kas Indijoje vyksta labai slapti 
pasitarimai tarp žymių Vašingtono 
atstovų ir Komunistinės Kinijos. 
Pasitarimai buvę pradėti Jung
tinėms Amerikos Valstybėms pa
prašius po to, kai atitinkamai 
buvę pasitarta su Indijos minis- 
teriu pirmininku Nehru. Teigiama, 
kad pasitarimų metu komunistų 
delegatai buvę paprašyti, kad jų 
vyriausybė atleistų savo priešišką 
laikyseną JAV atžvilgiu, kad tai 
įgalintų Jungtines Amerikos Val
stybes pripažinti Komunistinę 
Kiniją. Pasitarimai esą vykdomi 
su ypatingu slaptumu, ir tik keli 
žmonės Vašingtone apie juos 
težiną. Neseniai Nehru žmona 
pareiškė, kad tokie pasitarimai 
vyksta jau aštuntą mėnesį. Tasai 
jos pareiškimas buvęs patvirtintas 
New Yorke kai kurių Jungtinių 
Tautų delegatų. Apie šiuos JAV 
ir Kom. Kinijos pasitarimus esąs 
informuotas ir Britų ministeris 
pirmininkas W. Churchillis, tačiau

pastarasai tiksliai nežinąs nei tų 
pastarimų „vietos, nei laiko.

STEVENSONAS AR 
EISENHOWERIS

NEW YORKAS. — Lapkričio 4 
d. bus renkamas Jungtinių Ameri
kos Valstybių, prezidentas. Jau 
kuris laikas su ypatingu įkarščiu 
vykstanti rinkiminė kompanija 
eina prie galo. Svarbiausios kor
tos abiejose stovyklose — respub
likonų ir demokratų — JAV visuo
menei jau išdėstytos. JAV visuo
menė su ypatingu nekantrumu 
laukia lemtingosios lapkričio 4- 
tosios, spėliodama, kas bus išrink
tas. Amerikiečiai žino tik tai, kad 
Trumanas toliau nebeliks JAV 
prezidentu, nes jis savo kandida
tūrą perleido savo partijos žmogui 
Stevensonui. Prieš Stevensoną 
respublikonai pastatė generolą 
Eisenhower}. Abu rinkiminėje 
sceenoje besirungią partneriai 
vienodai yra įsitikinę kiekvienas 
savo pergale. Vis dėlto atrodo,, 
kad daugiausiai galimybių laimėti 
JAV prezidento kėdę turi domo- 
kratas Stevensonas.

prie sąskaitų už antro pusmečio 
vieną mėnesį (iki M.P. perdavimo 
datos) savaime įsiskaito į antro 
pusmečio prenumeratą.

Mes norime ypatingai pabrėžti,
kad skolininkų sąskaitos buvo pe
rimtos iš p. Bauzės nuo pat Mūšų 
Pastogės pirmojo numerio bendrdje 
aukščiau parodytoje, sumoje 
£772/9/6. Dalis skolų, kaip iš / 
prenumeratorių patiekiamų dagi
nių aiškėja, turi būti nurašyta, 
išaiškinus sąskaitų netikslumus bu
vusioje kartotekoje, šių skolų 
apmokėjimas paliekamas prenu
meratorių sąžinei, turint galvoje 
anksčiau netiksliai vestas atskai
tomybės knygas.

Krašto Valdyba, dabartinis lai
kraščio leidėjas, prašo gerb. pre
numeratorių nekaltinti Adminis
tracijos netikslumais. Norima sut
varkyti prenumeratorių sąskaitas 
sklandesniam darbui ir visų pasi
tenkinimui.

Ateityje, kiekvieno prenumera
toriaus pinigų gavimo pakvitavi
mas bus siunčiamas asmeniškai, 
arba, kur galima, pašto išlaidų 
sumažinimui, per ALB Apylinkes 
bei laikraščio platintojus.

Mūsų Pastogės reikalų sunorma- 
vimui nebebus galima siuntinėti 
laikraščio skolon, jei nebus gautas 
iš prenumeratoriaus patikrinimas, 
kad jis dėl susidėjusių aplinkybių 
(pav. nedarbo) laikraštį norėtų 
gauti ir toliau, bet pasižada, pir
mai progai pasitaikius, už jį atsily
ginti. Ypatingą dėmesį norime 
atkreipti tųjų, kure yra nesusi
mokėję už praeitą laiką.

Daug laikraščių grįžta nesu
radę adresato. Skaitydamiesi su 
išlaidomis, laiku ir darbu laikinai 
sulaikysime tokiais atvejais lai
kraščio siuntinėjimą, kol 
merą toriai nepraneš naujo 

Krašto Valdyba, reiškia 
p. Alg. Plūkui, įdėjusiam 
štaus darbo naują kartoteką ir 
atskaitomybės knygas bei bylas 
užvedant. Jo paties prašymu, dėl 
gyvenamosios vietos pakeitimo, 
jis nuo adminstratoriaus pareigų 
atleistas.

Krašto Valdyba, ieškodama 
geriausių ir taupiausių kelių Mūsų 
Pastogės leidimo ir administra
vimo darbe, savo nutarimu lai
kraščio Administraciją sujungė 
su Redakcija ir perkėlė į Krašto 
Valdybos nuomojamas patalpas 10 
Peel St., Kirribilli, Sydney..,

Prenumerata ir toliau adresuo
jama ant voko užrašant: Box 4558, 
G.P.O., Sydney, N.S.W.

Laiške neužmiršti aiškiai para
šyti pavardę ir adresą, taipogi 
įrašyti kokia suma siunčiama.

Pagrindas: A.L.B. Krašto 
Valdybos protokolas Nr.,18, 1952.

ALB KRAŠTO VALDYBA.

£52

Skolininkų (debitorių) 
sąskaita:

Pagal sąrašą Nr. 1
•'‘fskolininku, ku

riems laikraštis 
dar siuntinėjamas) £342

Pagal sąrašą Nr. 2, 
kuriems laikraščio 
siuntinėjimas sus
tabdytas apytik
riai nuo 15.4.1952

Pagal sąrašą Nr. 3 
(laikraščio platin
tojų dar neprista
tytos prenumera
tos) ... ..

Pagal sąrašą Nr. 4 
(skelbimų davėjai, 
neatsilyginę už 
talpintus skelbi
mus) .............

£315

nuo

nors dalį 
‘įšalusių” 
finansinę 
M.P. Ad-

prenu- 
adreso. 
padėką 
kruop-

B

Iš viso skolininkų 
sumoje: ..

Skolų (kreditorių) sąs
kaita :

Pagal sąrašą Nr. 5 
(prenumeratorių, 
užsimokėjusių už 
laikraštį pirmyn, 
skaitant 
1.8.1952)

Pagal sąrašą Nr. 6 
(skolų spaustu
vėms ir tarnauto

jams) ................£216

Iš viso skolų sumoje: £527 18 71
Pastabi: Iki šiol patirta, kad 

prenumeratorių nesumokėjusių 
skolos už praeitą laiką teks nura
šyti, gal būt, iki 75%.

Turint prieš akis šiuos faktus, 
buvo stengtųsi atgauti 
pas prenumeratorius 
pinigų ir tuo pagerinti 
lygsvarą. Tam tikslui,
ministracija užvedė naują karto
teką ir, kiek senosios kartotekos 
daviniai ir adresai leido, stengėsi 
pasiekti kiekvieną skolininką; pa- 
siunčiant asmenišką jo perimtos 
kartotekos rodomą skolą.

Jei dalis sąskaitų buvo vienaip 
ar kitaip netikslios, naujoji Mūsų 
Pastogės Administracija negalėjo 
taisyti ankstyvesniųjų administra
torių padarytų klaidų, neatsi
klausus ir negavus žinių iš prenu
meratorių asmeniškai, šis sąskai
tų patikrinimas, buvo būtinas nau
josios kartotekos sudarymui.

Daugelio prenumeratorių klai
dingai suprastas 4 šilingų priedas
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Iš kažkur toli atplaukia vakari
niai varpų garsai, tyliai besisup
dami lengvame rūko apdangale. 
Dangus palšas, nematyti nė žvai
gždžių. Tik sunkūs pajuodę debesų 
laivai plauko virš galvos, uždeng- j 
darni gęstančios saulės žaras, j 
Temsta. Pasipūtę kalnagūbriai 
dar labiau juodina niūrų vakarų. į 
Jie tokie tamsūs, negyvi ir sunkūs . 
šį vakarų. Kartais jie būna roži
niai, kartais net auksiniai saulės 
laidoje, ir tokie lengvučiai, tarsi, 
permatomi, krištoliniai. Tada jie 
svyra ir supasi nuo slėny aidinčių 
varpo dūžių, lenkia savo žaromis 
tviskančias viršūnes, lyg klaup- 
damiesi vakaro maldai. Gražūs tie 
žėrintys kalnai. Skraidai jų vir
šūnėmis besigėrėdamas nuosta
biais reginiais, kurie lyg pasakų 
knygoje lapas po lapo skleidžiasi, 
šį vakarų jie slegia tave, dusina, 
jauties lyg paukštis uždarytas 
narve. Nori bėgti, pabėgti iš jų 
prieglobsčio. Gal ten anapus nut
versi dar tystantį paskutinį saulės 
spindulėlį, gal ten dangus netoks 
pajuodęs, gal ten žalios pievos 
prisėtos gelsvų purienų, gal ir 
pavasaris ten kalasi dabar?

čia, šiapus jų, — drėgnas ruduo
. . . Skambteli dar kartų varpas. 
Jis toks migdantis, tylus. Aidas 
nuskrieja kalnais, atnešdamas 
visiškų vakaro ramybę. Tavo 
ranka siekia apsiausto ir kepurės, 
tu rengies išeiti. Bet kur tu eisi? 
Aplink visur niūru ir tamsu. Dar 
kiek pastoviniavęs, paspaudi durų 
rankenų ir jau esi lauke. Iš lėto 
eini takeliu per miškų žemyn; čia 
nereikia nė dairytis, nė kelio 
ieškoti, tas takas tau atmintinai 
žinomas. Eini, o aplink nė gyvos 
dvasios, net medžių šakos nejuda. 
Tik jauti, kaip apie tave vyniojasi 
drėgni debesys. Jie žemėja, rodos, 
visu svoriu ims ir užgrius tave. 
Nusileidi žemyn, kur du • keliai: 
vienas suka miestan, — ten iš tolo 
lyg tankia skraiste pridengtus 
matai jo neaiškius žiburius, kitas 
šauna tolyn kalnų virtinės papė- 
dėn. Eini paskutiniuoju.

Staiga pradeda lynoti. Tu pasi
statai apikaklę ir skubi tolyn. 
Vienas dangaus pakraštys ima po 
truputį blaivėti, darosi šviesiau. 
Kol tu priartėji kalnų pašlaitės, 
net ir mėnulio skiautelė pasirodo

Elzė Rataiskienė.

Žmogus Is Siaurės Krašto
iš debesų, bet vis dar lyja ir jauti, 
kaip lietaus srovės, tarsi didžiulės 
pajuodusių kalnų ašaros, ritasi 
šlamėdamos žemyn. Rodos, kalnai 
verkia ko tai rudens naktį . . . * 

Mėnuo ryškėja ir lietus aprim- ' 
sta. Tavo kelias šviesėja, tu vis ' 
eini tolyn, ko ir kur, — pats 
nežinai; lyg ko ieškodamas, lyg kų 
sutikti išsiruošęs. Gal tėviškės 
vėjo atgarsio išėjai paieškoti, gal 
užklysi kur pro šalį beskrendančių 
iš ten paukštę, ieškančių šiltos 
gūžtos? O gal tikiesi, kad praeisi 
kalnus ir ten už jų pamatysi nors 
iš tolo rūkstančius tėviškės 
dūmus . . .

Jau buvo netoli vidurnakčio, kai 
tu grįžai ir sugirgždinai duris. 
Pro tavo langų prasiveržė šviesos 
srovelė ir ji liko kone visų naktį 
iki aušros. Tu kažkų rašei, ilgai 
rankomis pasirėmęs galvojai; akys 
klaidžiojo praeitų dienų vingiais.

šviesus išaušo lytas, spindulių 
> strėlės varsto apšviestas kalnų 

viršūnes, slėny pageltusius medžius 
’ ir pro juos kyšančius bažnyčių 
1 bokštus. Lengvas vėjelis virpina 
1 rudenio lapus, kurie atsikabina nuo 
’ šakų ir, lyg didelės gelsvai auksinės 

žvaigždės, pasisukalioję ore krenta 
žemėn. Vėjui smarkiau pūstelėjus, 
pasipila jų pulkai, ir, bematant, 
žemėj aplink ištisas jų kilimas iš
sitiesia. Aplinkui juoduoja plikos 
dirvos, persisunkusios drėgme. 
Kur-ne-kur juda pajungti jaučiai, 
versdami velėnų, klupdami vagose.

Tu žvelgi pro savo kambario 
langų slėnio link ir seki porų 
jaučių, paskui juos taip pat tin
giai judantį žmogų, štai, jie kopia 
visi trys vaga aukštyn. Jaučiai 
įsiręžę, spandus išlenkę tempia 
įmirkusį nuo drėgnos žemės me
dinį arklų, kuris kliūva ir lyg 
tyčia sunkina ir ilgina darbų. Tau 
noris eiti ir pasveikinti tų kalnietį 
ūkininkų, persimest pora žodžių su 
juo. Bet tu nedrįsti, prisimin
damas, kad tu esi jam visiškai 
svetimas, gal būt, j” 
tave galvodamas, kad

(A. a. V. R. atminimui).
baltarankis ponas veltui tik valgai 
jo krašto duong. Tu prisimeni 
savo tėviškės gimtus laukus; pava
sariais 
vagas, 
artojų, 
giantį 
bėrius, 
kuri svaiginte svaigindavo besia£ 
žančias pavasariniais beržais, 
gelsvu medum arba vasaros darby
mety pralietu prakaitu . . .

Tu vėl išeini, ant stalo palik
damas popierių krūvų, rašalų, 
plunksnų. Lieka užversta knyga, 
kurios puslapiuose mirga tėviškės 
margieji raštai, išrašyti saulėmis, 
krauju ir žiedais. Apsižvalgęs, 
nedrųsiai pasuki keliu link matomų 
sodybų, kurių žemi ir platūs sto
gai gaubia baltutes šventųjų gyve
nimais išmargintas sienas. J4 
vidury tyso blizgantis bažnyčios 
bokštas su saulės laikrodžiu; vitra- 

i žuose pamaldžiai klūpo po kryžium 
į Dievo Motina ir Marija Mągda- 
; Iena. Saulė žeria spindulių pluoš- 
> tus ir kur jų kliūva — akinančiai 
j šviesu, kur ne — šešėlis tamsus ir 

drėgnas kiūto. Kalnų viršūnės 
vainikuotos spindinčiomis aureolė
mis, tartum didelės šventųjų gal
vos kyla tiesiai mėnynan dangun.

Susitinki tu pakely kaimietį, 
įsisėdusį šiaudų pilnan vežiman, 
kuris vos — vos vėžio žingsnių 
juda. Žmogus raižo botagu ašaro
tomis akimis į tolį žvelgiančių 
pakinkytų karvę; ši tik suvirpina 
odų, pakarpo ausimis, bet žingsnio 
nespartina. Eidamas pro šalį, 
pagarbini jų papročiu Dievų,' 
pasisveikini; kaimiets sumurma po 
nosim lyg pats sau atsakydamas, 
užsimaukšlina giliau ant akių 
kepurę, lyg slėpdamasis nuo saulės, 
pasukioja ištinusį sprandų, tarsi 
norėdamas jam patogesnę padėtį 
surasti. Supliauškinęs botagu nu- 
juda iš lėto pro šalį. Paslinkęs 
keletu žingsnių atsisuka ir permeta 
tave akimis, o galvoj prabėga jam 

jis šnairuoja į I mintis: “A, tai tas žmogus iš 
tad tu Kažkoks i šiaurės . . . Jūra, sako plaunanti

ir rudenimis verčiamas 
baltamarškinį švilpaujantį 

botagui pliaukšint žen- 
paskui prunkščiančius 

verčiamos žemės tvaikų,

žemės kraštų, ir visur tik lyguma 
tesanti ...”

Taip, tu, keleivis iš tolimos * 
šiaurės, su savim nešiojųsis ilgesį, 
širdgėla ir lyg spindinčią žvai- : 
gždę, viltį, kuri žada palenkti tau ' 
kalnų viršūnes, kad tu perkoptum 
jas, žada paukščio sparnus, kad ; 
perskristum mėlynuosius tolius 
skiriančius tave nuo jų . . .

Mintys lekia, vienos tolyn — « 
ateitin, kitos grįžta niūrios ir juo
dos iš praeities.

Štai, tu sutinusia, sudaužyta gal
va, suplėšytais ir purvinais mar
škiniais guli lyg šuo kampe ant 
pamesto šiaudų gniužulo, kuris 
drėgnas nuo kraujo ir prakaito. 
Vos tik sugirgžda kur veriamos 
durys ar pasigirsta sunkūs žings
niai — žinai, kad iš kaimyninės 
vienutės tavojo likimo brolis tem
piamas tardymui, kuris baigiasi 
žiauriais kankinimais. Ir tau 
staiga pro ašaras pasidaro juo
kinga ir neaišku. Ko jie nori, kų 
tu ir anie nelaimingieji padarėt 
blogo šiems sužvėrėjusiems raudo
nojo teroro atstovams?

Pagaliau, vienų popietę, kai tu 
svajojai apie laisvę, o už storų 
kalėjimo sienų šypsojos šilta vasa
ros saulė, tave pasiekė žinia: tavo 
dvi mylimos dukros ir žmona sykiu 
su tūkstančiais kitų troškiuose 
vagonuose be duonos kąsnio ir van
dens laukia, kada pajudės ešalonas 
į “plačiosios tėvynės” beribius 
laukus. Kerštas ir pagieža lyg 
ugnis svilino tavo smilkinius, šir
dis plakė ir daužėsi krūtinėje, ran
kos tai kilo maldai, tai gniaužėsi, 
kumščiais grųsindamos tėvynės 
pavergėjams . . .

Nebeilgos liko jų siautėjimo 
dienos, bet krauju spėjo paplūsti 
visas kraštas. Ir vieną birželio 
rytų, suzvimbus svetimiems lėktu
vams ore, lyg galvas pametę nesėsi 
badeliai į rytus. Kas krito nuo jų 
nuožmios rankos — tautai šventais 
kankiniais tapo, kas prasilaužė pro 

i kiniais tapo, kas prasilaužė pro 
i kalėjimo grotas — laisvę laimėjo.

Grįžai laisvas ir tu gimtojon 
sodybon, bet radai užkaltas jos 
duris ir uždarinėtas langines, tar
si vėtros išdraskytų lizdų. Kur 
eiti, kurion kryžkelėn pasukti, kad 
surastum išvežtuosius? Klaidžio
jai tu laukais ir vieškeliais lyg 
ieškodamas pėdų, klausydamasis 
vakarais vėjo atgarsio, bene atneš 
jų raudų, gal nors vieną žodelį iš 
ten, iš tos mirties viešpatijos. Ir 
naktimis, vos spėdamas 
akis, jauniausioji tavo 
ištiesusi pamėlynavusių 
bančių rankutę, imdavo 
tave duonos: “Tėte, nors trupinėlį, 
mažytį kąsnelį duonos duok, šalta 
ir valgyti labai noriu, tėte, 
girdi? ...”

Šokdavai iš lovos ir ašaros 
didelės ir karštos rideno skruos
tais, ir vis ausyse skambėjo žod
žiai : Tėte, duok duonos” .,. .

Taip slinko dienos, nemigo 
naktys. Nedžiugino tavęs nė taria
moji laisvė. Ir pagaliau ėmė 
artėti patrankų gaudimas iš rytų 
vėl; traukėsi voros kareivių, bėgo 
lyg nuo maro. Kelius užplūdo vir
tinės vežimų, laukais ir pamiškė
mis vingiavo pėsčių j ų marios, visų 
veiduose žymėjo baimė ir nežinia. 
Prisijungei ir tu prie jų; ėj;tf 
nežinodamas nė kur, nė ką ten

> surasi.
’ Po ilgos kelionės tuščiomis ran- 
J komis ir dar tuštesne širdimi pasie

kei šį kalnais vainikuotą kraštų. 
Ir lyg paklydėlis bastaisi jų 
atšlaitėmis ieškodamas kažko pra
rasto, ar tai jų, ar paliktos tė-

’ viškės?
Ir rašai tu Joms tūkstančius 

laiškų, ištisas knygas, guosdamas 
jas, ramindamas, nors pats nei 
paguodos, nei nusiraminimo niekur 
nerandi, bet veltui, viskas tau 
pačiam ir lieka, nes nežinai nei kur 
siųsti, nfei kaip jas kur surasti; 
Ir taip susigyvenai su kalnais: jie 
tap pat 
paniurę, 
draskosi 
srovėmis
metų metais išvagotus veidus.

Aš tave dažnai matau, seku 
akimis tavo žingsnius, tavo ieško-

sumerkti 
dukrelė, 
ir dre-

maldauti

būna kartais vieniši ir 
kada vėjas kaukdamas 
jų viršūnėse, arba lietus 
skalauna jų tamsius ir

jimus ir klaidžiojimus.
Praūžė karas. Dar didesnis įsi

tempė laukimas. Bet, deja, diena 
vijo dienų; nieko neatnešdamos jos 
skriejo ir retino mūsųjų eiles. Ėmė 
plaukti laivai gabendami " bena
mius ir karo pabėgėlius į kitus 
kraštus, padėdami jiems susirasti 
naujų prieglobstį, užliuliuodami 
jų sielvartų ir kančias.

Po kurio laiko ėmiau pasigesti ir 
tavęs. Nustojo švietęs tavo kam
barėly žiburys vakarais, nebesutik
davau tavęs klaidžiojančio po 
slėnį. Kur tu dingai — nežinojau 
ilgai, nors ir daug apie tave 
teiravausi.

Praėjo keletas žiemų. Aušo 
pavasaris, krovėsi žiedai obelių 
šakose. Vieną popietę laiškanešys 
man padavė laiškų, rašytų draugo 
iš užjūrio.

Skaitydama džiaugiaus sykiu 
su jo pasisekimais: geru darbu, 
nauja mašina, šeimos prieaugliu, 
bet vos nesurikau iš nustebimo 1? 
liūdesio, kai gale laiško perskai
čiau žinią: “Prieš porų dienų savo 
darbovietėj atsisveikino amžinai su 
ūžiančiomis mašinomis, kurioms jis 

i taip sąžiningai ilgų laikų tarnavo, 
mūsų bendras pažįstamas, tavo 
vadinamas “žmogus iš šiaurės*^

• Mirė nuo širdies priepuolio. Kaž-
• kaip pripuolamai buvo sužinojęs 
į šeimos adresą, susirašinėjo; visų 
. uždarbį išsiųsdavo alkstančioms 
I dukterims ir skurstančiai žmonai 
i į Sibirą. Sau pasilikdavo tik-tik

pragyvenimui ir vilties kibirkštėlę 
kada nors 
tėvynėn ir 
gūžtų”.

Jau temo, 
ir pasileidau 
keliu. Ėjau, 
von sunkios ir liūdnos. Suskambo 
vakaro varpai aplinkinėse slėnio 
bažnyčiose. Kalnai nutilę lenkės 
maldai, slėny linko besivainikuo- 
jančios žiedais obelių sakos, tolu
moj skamėjo kaimenės varpeliai 
ir piemenų uliavimai. Visų laikų 
galvojau ape jį, apleidusį ne tik 
tėviškę ir kalnus, bet ir šį pasaulį.

Nebesutiks joks praeivis ano 
atklydusio iš šiaurės keleivio, kaž
ko ieškančio visais slėniais, kalnų 
pašlaitėmis ir vingiuojančiais ke
liais — keleliais.

vėl susitikti, grįžti 
atstatyti išardytą

kai išėjau pro duria 
jo kadaise pamėgtu 
ir mintys lindo gal-

RICHARD SORGE Hede Massing

Wenneckeris pramatė, kad 
japonų laivynas puls Sumatros ir 
Borneo salas (abi salos yra svar
būs naftos šaltiniai). Sorge jo 
nuomonei pilnai pritarė. Po ke
turių mėnesių Wenneckerio spėlio
jimas pasiteisino faktais.

Rugpiūčio mėnesio gale Sorge 
pasiuntė Maskvai tokį pranešimų: 
^Mobilizacijai pasibaigus apie 30 
divizijų buvo sukoncentruota 
Mandžūrijoje, 30 divizijų sudaro 
trečdalį vsų naujai sumobilizuotų 
pajėgų. Jos atvyko į paskyrimo 
vietų rugpiūčio mėnesiui įpusė
jus, vadinasi, per vėlai, kad galėtų 
pradėti karų su Rusija prieš šios 
žiemos pradžių. Japonija nesiren
gia kariauti su Rusija, bet bandys 
išstumti anglus ir amerikiečius iš 
jų užimtų pozicijų pietuose”.

Kai Sorge įsitikino, kad japonai 
nesirengia pulti Rusijos, jis nenuil
stamai pradėjo tuo ir Maskva 
įtikinėti. Rugsėjo mėnesį jis pra
nešė, kad japonų laivynas jau yra 
užbaigęs visus pasiruošimus, bet, 
kadangi armija dar nebuvo galu
tinai pasirengusi, karo paskelbimas 
yra atidedamas ir kunigaikštis 
Konoye bandys pasiūlyti Jungti
nėms Amerikos Valstybėms taikos 
derybas, kad užmaskuotų japonų 
invazijos kryptį.

Spalio mėnesio 15 dienų Sorge 
triumfuodamas pranešė Maskvai: 
“Japonija galutinai yra nusista
čiusi pulti pietuose. Sovietų Są
jungai grėsęs pavojus yra praė
jęs”. Jo slaptoji misija tuo ir 
pasibaigė.

Kremlius, gavęs šį pranešimų, 
žaibo greitumu išleido įsakymus: 
“Sibire esančius kariuomenės dali
nius kuo skubiausiai permesti į 
vakarų frontus ir Maskvai į pa
galbų”. Gruodžio mėnesio 6 dienų 
(vienų dienų prieš Pearl Harboro 
puolimų), nacių patruliams pavyko 
įsibrauti į komunistų Mekų. Iki 
Raudonosios Aikštės jiems beliko 
vos 7 mylios. Hitleris triumfavo. 
Maskvą užėmęs, jis planavo sunai
kinti Rusiją dar žiauriosios žiemos

pradžioj. Jo džiaugsmas tačiau 
neilgai tetruko. Gruodžio mėnesio 
6 dienų, vokiečių kariuomenė buvo 
pasiekusi savo zenitų II-jo Pasau
linio Karo eigoje. Jų šansai karų 
lamėti buvo šių kelių dienų būvyje 
didžiausi. Gruodžio mėnesio 8-tų 
Maskvos įgula, sustiprinta švie
žiomis Sibiro divizijomis, jau kon
tratakuoja vokiečius ir atmuša 
juos nuo Maskvos vartų.

Pasiuntęs spalio mėnesio 15-sios 
dienos pranešimų, Sorge pajuto, 
kad jis yra savo užsibrėžtų tikslų 
pasiekęs. 23 savo gyvenimo metus 
jis buvo pašventęs revoliucijos 
idėjoms įgyvendinti, kiekviename 
žingsnyje rizikuodamas savo gy
vybę. Jau susilaukęs 49 metu? 
amžiaus, jis panoro grįžti Mask
von pasigėrėti savo darbo vaisiais. 
Jo motina, kurių jis labai mylėjo, 
gyveno Rusijoje. Sovietų vyriau
sybė buvo padovanojusi jam puikius 
namus, kurie pritiko jo generolo 
laipsniui ir socialinei padėčiai. Už
sėdęs dar kartų ant motociklo, jis 
nudūmė pas Klausenų į transliaci
jų palėpę. Pasiėmęs Vokietijos 
Statistinių Duomenų Metraštį, jis 
šifruoja pranešimų, reikalauda
mas atšaukti jį Maskvon. Bet tas 
pranešimas niekados nebuvo pa
siųstas. Klausenui pavyko Sorgę 
perkalbėti ir įtikinti, kad Japoni
joje jiems dar buvo pakankamai 
darbo.

Tačiau nei Sorge, nei jo padė
jėjai nenujautė, kad joponų polici
jai po 8-nių nevaisingų ieškojimo 
metų buvo pasisekę surasti pažeid
žiamų šnipų tinkle vietų.

Prieš kelis mėnesius į policijos 
rankas buvo pakliuvęs japonas ko
munistas Ito Ritsu, kuriam Mask
va buvo pavedusi atgaivinti sug
niuždytų, nelegalių komunistų par
tijų J©ponijoje. Ritsu ieškodamas 
pagelbininkų, kreipėsi į nebejaunų 
Tokio mieste gyvenančių siuvėjų, 
kuri prieš partijos uždraudimų, 
buvo aktyvi jos narė. Jos vardas 
buvo Kitabayashi Tome.

Pastaroji tačiau griežtai atsisakė

Juodoji Ranka 

Antrame Pasauliniame •>

Kare
Vertė I. D.

jam padėti, pareikšdama, kad ji 
esanti išsižadėjusi komunizmo ir 
dabar esanti karšta Krikščionių 
Moterų Blaivybės Draugijos ir 
Septintos Dienos Adventistų re
ligijos pasekėja ir narė. Nežiūrint 
viso to, ši siuvėja, teikdavo infor
macijas Sorges agentui Miyagi. 
Laikydamosi svarbiausio Šorgės 
veiklos principo, būtent, vengti 
ryšių su vietiniais japonų komu
nistais, ji to fakto ir neišdavė Ito 
Ritsui.

Ito Ritso tardymo protokole, 
labai “mandagiai” yra pažymėta, 
kad jis buvo griežtai tardytas. Jis 
prsipažino ir atsižadėjo komuniz
mo. Jo atsisakymas buvo visgi 
labai nenuoširdus, kadangi šian- 
denų jis yra vienas iš didžiausM? 
japonų komunistų partijos vadų. 
Gelbėdamas savo kailį, jis ne tik 
prisipažino, bet iš keršto ir gal būt 
tikėdamasis, kad policija jį grei
čiau paleis, išdavė dar kelis kitus 
asmenis, kurie buvo komunistai. 
Viena iš jo aukų buvo ir siuvėja.

Kai policija jų suėmė ir pradėjo 
tardyti, ji tuoj prisipažino ir įdavė 
Miyagį. Spalio 10 dienų Miyagi 
butas buvo policijos apsuptas. 
Susijaudinęs Miyagi padarė stam
bių klaidų bandydamas nusižudyti. 
Nepasisekęs jo savižudybės ban
dymas įtikino policijų, kad Miyagi 
buvo padaręs daug didesnį nusi
kaltimų, kaip ji iš pradžių manė. 
Miyagi buvo suimtas ir tardymo 
metu išdavė draugus. Panaudo
dama jo namus kaip spąstus, poli
cija slaptai sekė. Spalio 14 dienų 
policija labai nustebo, kai prie 
Miyagi namų durų prisiartino 
neoficialusis japonų ministerių ka

bineto patarėjas Hozumi Ozaki. 
Kai jis paspaudė durų skambutį, 
policija jį čia pat suėmė.

Sorge nieko nežinojo apie šiuos 
įvykius. Tačiau jis pradėjo neri
mauti, kai Ozaki ir Miyagi neatėjo 
į sekančios dienos posėdį. Jis pasi
tarė su Klausenu ir abu vyrai nu
tarė kiek palaukti, kad galėtų 
geriau susigaudyti susidarančio j 
situacijoj. Ilgai jiems laukti ir 
neteko. Spalio 17 dienų Klausenas 
pastebėjo specialios policijos divi
zijos valdininkų beslampinėjantį 
netoliese jo namų. Argi tai buvo 
supuolimas? Klausenas instinkty
viai norėjo sudeginti visų kom
promituojančių medžiagų ir už
kasti radijo priimtuvų bei siųstuvų 
sode, bet pergalvojęs nutarė dar 
kiek palaukti. Mažai temiegojo tų 
naktį. Kitų rytų, dar saulei ne
patekėjus, japonų policija apsupo 
jo namus ir areštavo jį lovoje. 
Sorge ir Voukelitchas buvo tuo 
pačiu metu suimti.

Nei japonų visouomenė, nei 
spauda nieko apie šių milžiniškų 
šnipinėjimo aferų nusužinojo. Vo
kiečių ambasada tačiau buvo tuoj 
pat painformuota. Ambasadorius 
Ottas raudo ir dūko iš pykčio, kai 
japonų policija jam pranešė, kad 
jo spaudos attache ir geras drau
gas Ričardas Sorge buvo suimtas 
ir įtariamas kaip komunistų šni
pas. Jis griežtai pareiškė, negalįs 
tikėti tokiam dalykui, vildamasis, 
kad japonų policija, pagarsėjusi 
savo kvailystėmis, ir vėl bus apsiri
kusi. Jis tuoj ėmėsi žygių Sorgei 
išlaisvinti. Bet šį kartų japonai 
pasirodė atkaklūs. Jie tvirtino, kad 
jiems pavyko atidengti didžiausių

šnipų organizacijų visoje Japoni
jos istorijoje. Nemaloni buvo Ot- 
tui ta mintis. Jei pasirodytų, kad 
policija yra teisi savo tvirtini
muose ir Sorge, tasai nuoširdus ir 
karštas nacis, tikrai yra komunis
tų šnipas, tai kokioje šviesoje jis, 
vokiečių ambasadorius, pasirody
tų?!

Bandydamas išsigelbėti iš susi
dariusios situacijos, Ottas pa
siuntė Berlynui trumpų pranešimą 
apie Sorges suėmimų. Pranešimas 
buvo taip suredaguotas, kad atro
dytų, jog jo santykiai su Sorge 
buvo labai nežymūs. Laime, Ber
lynas neįsigilino į šį reikalų. Po 
Naujų Metų vienas vokiečių kont- 
rašpionažo agentas Charbine, iš
girdęs iš Tokio šaltinių apie šią 
aferų, painformavo Berlyną. Nuo 
Sorgės suėmino jau buvo trys 
pilni mėnesiai praėję, kai vokiečiai 
staiga sukruto ir užsienių reikalų! 
ministeris von Ribbentropas pa
siuntė Ottui griežtų notų, reika
laudamas daugiau žinių. Gestapas 
griebėsi ieškoti Sorgės bylos archy
vuose. Gestape dirbąs Sovietų 
agentas nebuvo perspėtas ir. nebe
galėjo paslėpti Sorgės bylos. Ges
tapas, pamatęs tikrąją Sorgės 
bylų, griebėsi už galvos. Deja, tai 
įvyko net aštuonerius metus 
pavėluotai.

Ottas buvo atleistas iš pareigų. 
Jo diplomatinė karjera buvo baig
ta. Jis negalėjo grįžti Vokietijon,; 
kadangi Britai buvo užblokavę 
visus kelius. Jam buvo įsakyta 
persikelti į Peipingą ir ten laukti 
karo galo. Po karo jis grįžo į 
Vaterlandų, kur, išėjęs į pensijų, 
dar ir dabar tebegyvena.

Sorgo ir jo padėjėjai buvo pavie
niui ir slaptai tardomi. Japonai 
pravedė bylų labai objektyviai. 
1942 m. gegužės mėnesį japonų 
visuomenė buvo trumpai apie šių 
bylų painformuota. Sekančiais 
metais, rugsėjo mėnesį, Tokio 
Vyriausias Karo Tribunolas 
sprendė bylų. Iš 33 vyrų ir 2-jų 
moterų — Anna Klausen ir siuvėja 
Kitabayashi Tome, 17 buvo pripa
žinti kaltais. Moterys gavo 3-jų 
ir 5-rių metų kalėjimo bausmes.

Alijantams užėmus Japoniją, joa 
abi buvo paleistos. Miyagi, kuria 
prieš aštuoneris metus buvo aplei
dęs Kaliforniją, kaip jis manė 
“vienam mėnesiui”, mirė bylos 
eigos metu. Voukelitchas ir Klau
senas buvo nuteisti kalėti iki gyvos 
galvos. Prancūzas foto mėgėjas 
mirė savo kameroje 1945 metais, 
o vokietis radijo technikas buvo 
Alijantų paleistas iš Akita kalė
jimo 1945 metais spalio 9 dieną. 
Dabartinė jo gyvenamoji vieta yra 
nežinoma.

Ričardas Sorge ir Ozaki Hozumi 
buvo nuteisti mirties bausme. 
Neoficialusis ministerių kabineto 
patarėjas nujantė, kad jo veiksmų 
gale bus mirtis. Patekęs šio fakto 
akivaizdon, jis pajuto ypatingą 
meilę savo šeimai, kurių jis ir 
anksčiau labai mylėjo. Iš kalėjimo 
jis parašė savo žmonai aibes 
meilės laiškų. Po karo jie buvo 
surinkti ir atspausdinti knygos 
pavidale. ši knyga, pavadinta 
“Meilė buvo kaip krintanti žvai
gždė”, nepaprastai išpopuliarėjo ir 
yra vienas iš daugiausiai perkamų 
veikalų.

Kada visi Sorgės padėjėjai prisi
pažino, jis taip pat pasekė jų 
pavyzdžiu.

1943 m. lapkričio 7 dieną hiir- 
ties bausmės įvykdytos. Jie buvo 
pakarti. Ozaki mirė pirmas. Vos 
tik budelis spėjo ištraukti Ozakio 
kūną iš kilpos, kai kalėjimo vir
šininkas paskutinį kartą aplankė 
Sorgę. Stovėdamas prieš nutei
stąjį, jis atliko visus formalumus? 
paklausdamas Sorgės pavardės ir 
amžiaus. Po to jis priminė Sorge?, 
kad mirtų ramiai ir drąsiai. Baig
damas jis pasiteiravo jo pasku
tinio pageidavimo. Sorge trumpai 
atsakė: “Leiskite man padėkoti už 
Jūsų gerumų”. Po tų žodžių Sorgės 
gyvenimo uždanga nusileido.

Toks buvo galas daktaro Ričardo 
Sorgės, vokiečių komunisto, filo
sofijos daktaro, angliakasio, meno 
kritiko, generolo leitenanto ir su 
nepaprastu pasisekimu veikusio 
Sovietų šnipo.

Galas.
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EXILES SPEAK ON FORCED LABOR
Exiled leaders from Poland, 

Rumania, Szechoslovakia, and Po
land, recently hailed as “timely 
and most worthwhile” a new De
partment of State publication 
dealing with forced labor in the 
Soviet Union and nations under 
its control.

Titled “Forced Labor in the 
Soviet Union!” the 69-page book
let is based, in the main, on the 
testimony presented to the ad hoc 
committee on forced labor of the 
United Nations. This committee 
held hearings on the subject last 
June in New York and plans ad
ditional hearings in Geneva on 
October 14.

The leaders who spoke are Stan
islaw Mikolajczyk, former Prime 
Minister of Poland; Jan Papanek, 
former permanent delegate to the 
United Nations with the rank of 
Ambassador from Czechoslovakia;

THE BALTIC UNION
The Communist-dominated na

tions share the feeling that their 
survival is dependent on close 
unity among themselves and with 
the nations of Western Europe. 
History has taught them that, as 
a group of smaller nations strug
gling among themselves, they were 
frequently the victims of larger 
nations. They therefore hope to 
establish in the future strong and 
larger units within a united 
Europe.

These ideas were expressed at 
the Baltic Conference held in Lon
don at the end of July, 1952. The 
diplomatic representatives of Es
tonia, Latvia and Lithuania living 
in exile attended the conference. 
They noted that close collabora
tion among the Baltic states was 
maintained -without interruption 
since they gained independence, 
particularly since the Treaty of 
Friendship between the three coun
tries was concluded in 1934.

Members of the Conference 
agreed on the necessity of inten
sifying collaboration between the 
Baltic countries, although they re
frained from laying down any 
rigid ideas about the future form 
of their union. The decision in 
that matter was left to the people 
of Estonia, Latvia, and Lithuania 
after their liberation.

The unity maintained by repre
sentatives of the Baltic nations 
sets a good example for other Eu
ropean countries.

Alexandre Cretzianu, former Ru
manian Ambassador to Turkey, 
and Ferenc Nagy, former Prime 
Minister of Hungary.

Papanek and Cretzianu present
ed the cases of Czechoslovakia and 
Rumania on the forced labor situa
tion in their countries before the 
United Nations last June.

The four leaders were unani
mous in their feeling that public 
opinion must be aroused to a 
clear realization as to the extent 
and “the criminality” of the forced 
labor camps. They added that 
efforts must be made to reach the 
public in both the free nations and 
those behind the Iron Curtain.

Former Polish Premier
Mikolajczyk said:

“In my view the United States 
is performing a fine deed by giv
ing the widest publicity to the 
slave labor situation in both the 
USSR and the satellite nations. 
The booklet published by the State 
Department is welcome and should 
be circularized as extensively as 
possible. It goes without saying, 
also, that the United States is to 
be commended for the initiative it 
has taken in exploring the sub
ject.

“The suffering caused by the 
forced labor camps is beyond all 
calculation. While it is difficult to 
say dogmatically just what can be 
done to alleviate the situation it is 
certain that an aroused public 
opinion can help matters.

“I believe that under the pre- 
sure of a strong and vocal public 
opinion the Soviet Union may see 
fit to lessen and relax its oppres
sive tactics.

‘-Tn my country there are today 
some 28 labor camps with about 
500,000 inmates, against a popu
lation of 24,000,000.'

“The conditions in these camps 
are soul and back breaking.

“The Soviets claim they need 
slave labor to accomplish their big
construction and engineering pro
jects. But it is far truer to say 
that they need them to destroy 
the morale and spirit of the 
people.

“We Poles plan to co-operate 
with the U.N. wholeheartedly in 

I its survey of this sad subject. The 
Polish National Democratic Com

mittee in Washington is now pre
paring voluminous data and a list 
of witnesses who will be ready and 
willing to testify before the U.N. 
when it next meets in Geneva.”

Alexandre Cretzianu of 
Rumania declared:

“The United States is doing a 
pubic duty of high order in calling 
the world’s attention, to the grave 
and important matter of forced 
labor camps under Communism. 
The crimes committed in these 
camps cannot go on unchallenged.

“I have testified before the U.N. 
last June for Rumania and if we 
find further evidence we shall 
again place it before the U.N.

“Since Rumania has fallen com
pletely under Communist yoke, 
forced labor was to have been ex
pected there. To the communists 
the outrageous practise has defi
nite advantages — it enables them 
to get labor cheaply and it helps 
them to keep the people terrorized 
and subservient.

“Publication of the State De
partment booklet is made doubly 
timely by the fact that the Soviet 
Union is about to propose that 
Communist Rumania be admitted 
to the United Nations — Rumania 
which under communism has vio
lated every principle in the Char
ter of the United Nations and 
which has trampled on all human 
dignity and freedom.”

Former Czechoslovak 
permanent delegate to the

United Nations, Jan 
Papanek, said:

“The world little realizes the 
immensity of the crime inherent 
in forced labor. For this reason 
the widest publicity on the sub
ject is most welcome. We living 
in free countries can scarcely 
realize what it is to live in daily 
fear that your home may be in
vaded at night by the secret po
lice and that you will be sent to 
the forced labor camps.

“Tyrannies must have such in
stitutions for both political and 
economic reasons. But that does 
not make them the less abhorrent. 
I estimate that in Czechoslovakia 
between 300,000 and 400,000 
people are now languishing in 
labor camps.”

Laissez Faire
From Romania, the following 

joke is reported circulating in con
nection with the recent Economic 
Conference in Moscow:

“An American and a Romanian 
met at the Conference and started 
to discuss conditions in their 
countries.

‘< ‘How much does a worker 
earn in America?’ asked the Ro
manian delegate.

“ ‘Ąbout 250 dollars a month,’ 
replied the American.

“ ‘And how much does he have 
to spend if he wants to live de
cently?’ the Romanian continued.

“ ‘Well, he can manage on 200 
dollars,’ said the American.

“ ‘And what does he do with the 
rest of the money?’

* ‘That is his business. In 
America nobody interferes in such 
matters. Workers may spend their 
money any way they wish. Now, 
tell me, how much does a Romanian 
worker earn per month?’

“ 'About 400 lei,’ said the Ro
manian.

‘“And what is the cost of liv
ing?’ ,

“ ‘About 1,400 lei.’
‘“But that is impossible!’ cried 

the American, greatly astonished. 
‘How does he live?’

“ ‘Ah,’ the Romanian smiled; 
‘that is his business. In Romania, 
there is also complete freedom 
from interference in such mat
ters.1’ ”

LEARN ENGLISH
RADIO PROGRAMME "FOR NEW 
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COMMISSION
(A) VERY EASY LESSONS 1-26

Lesson 18. Saturday, 1st 
November, 1Q52

This isn’t a hard lesson . . . 
it’s easy! Do you know “isn’t”? 
Listen to the lesson and learn 
with Paul how we use “isn’t.”

PAUL: Mary, you say: Isn’t 
that right, John? “Isn’t” must be 
“is not,” but how must I use it?

MARY: It works like this, Paul 
. . . That is not right ... we 
can say: That’s not right . . . or 
that isn’t right . . .

PAUL: Yes . . . Olga is not 
blonde . . . Olga’s not blonde 
. . . Olga isn’t blonde.

MARY: Yes, that’s it . . . 
Then: That is not right . . . 
that isn’t right.

Lesson 19. Saturday, 8th 
November, 1952

Listen to Paul when he learns 
can, can’t, must, want . . . they 
are words you will often hear.

MARY: We must say it with 
Paul! . . . Come on, John. You 
start!

JOHN: Right! First — can 
. . . Mary is Australian. She can 
speak English.

PAUL: Mary is Australian. She 
can speak English.

MARY: I have a stamp. I can 
post my letter now.

PAUL: I have a stamp. I can 
post my letter now.

Former Hungarian 
Premier Ferenc Nagy 

said:
‘'There are already 264,000 per

sons in Hungarian labor camps in
stituted by Soviet-controlled com
munists. In addition some 10,000 
priests and nuns are forced to 
labor. Furthermore, some 200,000 
Hungarians who had found them
selves in the Soviet Union as a re
sult of the war are also in labor 
camps.

“The situation, clearly, is a des
perate one for the victims. We liv
ing in the Free World cannot af
ford to do less than to exert every 
effort to awaken public opinion to 
the plight of these victims.

“In this light I heartily com
mend the United States for its 
work on behalf of the victims of 
forced labor camps and for the 
current publication which vividly 
summarizes the situation.” — 
U.S.I.C.

JOHN: And now, “cannot” . • .
MARY: Cannot or “can’t” . . .

We often say “can’t” ... I 
have no stamp. I cannot post my 
letter, or I cari’t post my letter.

Lesson 20. Saturday, 15th
November, 1952

When Paul has his lesson you 
can have yours. Learn to speak 
English correctly.

JOHN: Those are my matches.
PAUL: No, it’s a new box.

They are mine.
JOHN: But mine is a new box 

too. I am sure it’s mine, Paul.
PAUL: Mary! These matches 

are not his . . . they are mine!
JOHN: And I am sure they 

are mine, Mary!
MARY: Really, you men! 

Where are those matches? Thank 
you, Paul . . . Yes, of course! 
. . . Paul, they are not yours —

PAUL: Mary . . .
MARY: John, they are not 

yours —
JOHN: Mary, I’m . . .
MARY: The matches are mine!
Lesson 21. Saturday, 22nd 

November, 1952
‘'Of” is a very little word, but 

it is a very important word. Paul 
learns about it in this lesson.

PAUL: Mary — this box choco
lates is for you.

MARY: How very nice," Paul. 
Thank you very much! . . . But 
you must say “of,’ Paul — a box 
of chocolates . . .

PAUL: Wrong again!
JOHN: Now that’s funny! 

That’s comic! A man gives a box 
of chocolates to a woman and she 
says: “You must say ‘of,’ Paul”! 
. . . Never mind, Paul . . . Your 
chocolates are all right!

MARY: John, stop! We like 
chocolates, too . . . But “of” is 
important. It is “a box of choco
lates” — *A pound of butter” — 
“A packet of razor blades.” But 
thank you again, Paul. They are 
very nice chocolates. You have 
one, too . . .

Lesson 22. Saturday, 29th 
November, 1952

If you don’t know how to tell 
the time, you may be like Paul. 
He went to catch his train an 
hour before it left the station!

PAUL: It’s time for my train 
now!

JOHN: What time is your train, 
Paul?

PAUL: Half three of course . . .
JOHN: And look at the clock 

. . . There it is; . . . What is 
the time now?

PAUL: It’s half three — half 
three . . .

JOHN: It is not “half three,* or 
half past three. It is half past 
two!

PAUL: No . . . Yes?
MARY: Yes, Paul! ... And 

now, Paul — we have time for a 
nice long lesson!

And then Mary and John teach 
Paul how to tell the time. You 
can learn, too, if you listen to the 
broadcast.

(To be continued)

„ THE RISE AND FALL OF ANA PAUKER 2,
Even several prominent Roma

nian democrats, such as luliu 
Maniu, Chairman of the National 
Peasant Party, protested againšt 
some of the features of the trial 
which appeared to them to be im
pairing fundamental civil liberties. 
In fact, the trial was conducted 
by a military court because, as a 
result of the Grivita riots, all sub
versive activities were subject to 
martial law.

Career in Moscow Instead 
of Prison

Ana Pauker was sentenced to 10 
years Of prison. So far, she had 
never before served any of her 
previous sentences in full, being 
pardoned as a woman convict, or 
as a result of amnesties granted 
for political' offences. This time 
she began serving her sentence at 
the Dumbraveni prison for women 
convicts, where she kept busy or
ganizing Communist cells.

In 1933, Marcel Pauker had al
ready been summoned to Moscow, 
together with other Communist 
leaders, ostensibly for indoctrina
tion courses. Unfortunately for 
him, Marcel had backed the wrong 
horse, Trotsky, and was liquidated 
in the great purge of the late 
thirties. The death of her hus
band, however, did not in the least 
affect Ana Pauker’s absolute de
votion to Stalin. After the Soviet 
seizure, of the Romanian provinces 
of Bessarabia in 1940, the Krem
lin suggested exchanging an old

Romanian peasant leader, Ion Co- 
dreanu (no relation to the Iron 
Guard leader), arrested by the 
Soviets in their advance through 
the conquered territory, for Ana 
Pauker and Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Although it was a strange 
procedure to ask a Romanian 
Government to release one of its 
convicted citizens to a foreign 
country, the exchange was eventu
ally carried out in the spring of 
1941 by the dictator Ion Anto
nescu, who insisted, on parity and 
sent to Moscow only Ana Pauker, 
while Gheorghiu-Dej finished up 
his high school education in prison.

In Moscow, Ana Pauker, now a 
Soviet citizen, made quite a career, 
becoming a member of the Comin
tern. By 1943 she was touring 
the POW camps, in the uniform 
of a Soviet Army Colonel, together 
with Vasile Luca and Dumitru 
Petrescu apd haranguing Roma
nian prisoners in order to convert 
them to the Communist cause. 
Using pressure brought to bear by 
the Soviet management of the 
camps, which was untroubled by 
humanitarian or legalistic consid
erations, Pauker and her col
leagues managed to form two 
divisions from the POW camps, 
called “Tudor Vladimirescu” and 
“Horia, Closca si Crisan” after 
Romanian revolutionary leaders of 
the eighteenth and nineteenth cen
turies. The highest ranking Ro
manian officer induced to join 
them was a Major Cambrea, pro
moted to general, and given com
mand of the First Division. Known

out of the limelight. She held no 
government authority and accepted 
only such minor positions as Chair
man of the Union of Democratic 
Women. In this capacity she went 
on a tour to France and Switzer
land for some Communist front 
show. In February, 1945, she got 
orders from the Kremlin to pave 
the way for a Communist coup 
d’etat. Together with Gheorghe 
Apos tai (recently promoted Secre
tary of the Party), she staged 
street demonstrations against the 
coalition Government presided 
over by General Nicolae Radescu. 
The Prime Minister outwitted her 
by calling a mass meeting where 
he castigated her and the other 
Communist leaders, thereby boost
ing Romanion resistance to Soviet 
pressure.

Moscow promptly dispatched 
Andrei Vishinsky to Bucharest, 
where he delivered an ultimatum 
to the King, backed by Soviet 
armored cars rumbling about the 
Royal Palace. Vishinsky asked for 
the dismissal of the Radescu Gov
ernment and for the appointment 
of a Cabinet presided over by 
Petru Groza, a ^fellow-traveller 
dominated by the Communists. 
Ana Pauker was not on Vishin- 
sky’s list, but everybody knew by 
then that she was Communist No'. 
1 in Romania. Presently, she 
started paying her debts of grati
tude.

Settling Accounts and 
Making New Favorites
First, she settled her account 

with Marshal Ion Antonescu who 
had freed her from jail. In June,

by its initals TV, this division was 
quickly nicknamed “Tradatori Van- 
duti” (Sold-out Traitors). The 
other division was entrusted to 
William Suder, a petty officer of 
German extraction who is now a 
major general and assistant Min
ister of the Armed Forces.

These two divisions were not 
intended for 'the fighting line (ex
cept on the Occasion when thd 
Soviet General Staff’s planning 
went amiss and the unit found it
self faced by a German drive 
which tore it to shreds), but as a 
nucleus for the present Communist 
controlled Romanian army and as 
a security force on which the Rus
sians might rely. Ana Pauker 
knew perfectly well that she could 
no more rely on these troops than 
on the other Romanians and that 
most of them had accepted Soviet 
sponsorship only in order to get 
home. Consequently, the officers 
of these divisions were quietly 
liquidated, purged or replaced, 
and only a few survive to fill posi
tions of importance today. Nev
ertheless, for the time being they 
had served Ana Pauker’s purpose.

Becoming Number One 
Communist

Ana Pauker returned to Roma
nia in her Soviet uniform in Sep
tember, 1944, together with Vasile 
Luca and other Moscow-trained 
leaders. This was not yet her 
hour of triumph, for Moscow’s in
structions required her to keep

Petru Groza and, together with 
other opportunists, provided a 
“bourgeois” facade for the. Com
munist government that gradually 
transformed Romania into a Soviet 
colony.

Moreover, Ana Pauker spon
sored the admission of Iron Guards 
within Communist ranks. One for
mer member of this Nazi-type 
anti-Semitic organization, Bur- 
ducea, held a Cabinet post in 
Groza’s Government. In August, 
1945, Ana Pauker publicly gave 
the Iron Guards a clean bill of 
health by stating: “Many of us 
have been ready to recognize that, 
through a considered policy, we 
have been able to reconstruct a 
great number of former Iron 
Guards who joined us in our pro
ductive and democratic work.”

One of the reconstructed anti- 
Semites, Jon Victor Vojen, former 
Iron Guard envoy to Mussolini’s 
Government, was now Ana Pau
ker’s own minion.

The Maniu trial was not yet 
over when Ana Pauker directed 
Tatarescu’s purge. He, who had 
joined in the vilification of the 
respected Romanian patriot, was 
now accused of being an accomplice 
of the victim, since some Romanian 
diplomats, whom Tatarescu had 
purgeed while in charge of the 
Foreign Office, were being given 
various sentences in Maniu’s trial. 
According to this perfect example 
of Communist logic, Tatarescu was 
fined and put under house arrest. 
He was neveer honored with a.pub
lic trial.

(To be continued) 5

1946, the war-time dictator was 
sentenced to death as a war 
criminal. Since the Soviets had 
asked for his head, Antonescu’s 
life would probably not have been 
spared anyway, but his former 
generosity to Ana Pauker resulted 
in one of the most bungled execu
tions of modern times. She ordered 
Teohari Georgescu, Minister of 
the Interior, to send a firing squad 
composed of her own private 
police. In military uniforms and 
simulating a regular firing squad, 
they had to shoot three salvoes 
before the victims were sufficient
ly wounded to drop to the ground 
and be finished off.

Ana Pauker’s next victim was 
luliu Maniu, the great patriot who 
had a decisive role in bringing 
Romania back into the Allied 
camp. His party, the largest in 
Romania, was destroyed. After a 
bitter fight which lasted two years, 
the old leader was put on trial in 
October, 1947, and Colonel Alex
andru Petrescu and one of the 
few authentic war criminals in 
Romania, presided over a kan
garoo court which gave Maniu a’ 
life sentence of hard labor. The 
ailing octogenarian is still in jail.

Communist Logie
By contrast, Gheorghe Tatar- 

escu, who had been Prime Minister 
during Ana Pauker’s trial in 1936 
and subsequently in 1938-40, had 
greatly helped King Carol to set 
up his dictatorship, was now sup
ported by Ana Pauker. In March, 
1945, he was made Vice Premier 
and Minister of Foreign Affairs 
in the Soviet-sponsored Cabinet of

3
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n<Kų msroct
NEUŽMIRŠKITE TĖVŲ K A L.B O S
Sydnėjus. —- Vietos lietuvių 

klebono kun. P. Butkaus nuola
tinis sekimas pagal Evangelijos 
mintį: “Klebenkite, ir bus jums 
Atidaryta . . .’’ir šį kartų pravėrė 
sunkias, girgždančias svečios šalies 
asimiliacijos tvirtovės duris ir tuo 
būdu suteikė progų būreliui tautie
čių priimti lietuviškame antspalvy 
ir iškilmingume Sutvirtinimo 
Sakramentų, o Sydnėjaus australų 
arkivyskupui O’Brien — susipa
žinti su pagausėjusiu jo tikin
čiųjų “avelių būriu’, priklydusių 
iš Baltijos smūtkelių krašto. Ir 
tai įvyko spalio 19 d. Camper- 
downo “kampininkų” parapijoje.

Laiku atvykęs arkivyskupas 
O'Brien, apsuptas dienos soleni- 
zantų, pro špaleriais išsirikiavusių 
minių ir specialiai papuoštus var
tus buvo įvesdintas į vargšingą 
bažnytėlę, kur jį pasitiko sutarti
nas “Pulkim ant kelių ...”

Šv. Mišias, laikė kun. P. Butkus, 
o giesmėms, kurios šiuo kartu ypa
tingai iškilmingai drebino apdulkė
jusius bažnytėlės skliautus, vado
vavo B. Kavaliauskas. Dienos 
Evangelijos žodžiais kalbėjo mie
las svečias iš Canberros kun. dr. 
P. Bačinskas.

Sutvirtinimo Sakramentų priėmė

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

salėje, St. KILD OJE, ant pat jūros kranto, Melbourne Lietuvių 
Bendruomenės Apylinkė rengia pirmųjį

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

Baliaus’nfetu numatoma įdomi ir įvairi programa. Šokiams gros 
6 asmenų džazas. Veiks bufetas su svaiginančiais ir gaivinančiais 
gėrimais. Laimingiausias baliaus dalyvis gaus gyvų “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 1

ĮGALIOTINIAI COWROJE 
IR SOMERSE

Sydnėjus. — ALB Krašto 
Valdyba, plėsdama organizacinį 
Bendruomenės darbų ir tose vieto'* 
vėso, kur nėra gausesnio lietuvių 
būrio, šiomis dienomis paskyrė E. 
Jurašienę ALB įgaliotine Cowroje 
ir Antanų Grikinį ALB įgaliotiniu 
Somerse. Abu įgaliotiniai savo 
gyvenamose vietovėse rūpinsis ir 
Mūsų Pastogės reikalais. ALE 
Krašto Valdyba ir toliau imsis 
reikiamų žygių, kad visose vieto
vėse, kur nėra galimybės įsteigti 
ALB Apylinkės bei Seniūnijos, 
būtų paskirti įgaliotiniai, kurie 
tarpininkaus tarp ALB Krašto 
Valdybos ir vietos lietuvių būrelio.

PIRMĄ KARTĄ SYDNĖJUJE 
TOKS KONCERTAS

Sydnėjus. — Pereito sek
madienio vakarų suruoštas Mūsų 
Pastogės naudai stiprių meninių 
pajėgų koncertas praėjo su dideliu 
pasisekimu. Koncerto klausėsi keli 
šimtai Sydnėjaus ir jo apylinkių 
lietuvių. Platesnis koncerto apra
šymas bus atspausdintas sekan
čiame Mūsų Pastogės numeryje.

LIETUVAITĖ PIRMAUJA
Sydnėjus. — Ina Kemežytė, 

St. Brigid’s College Marrickville 
gimnazijos mokinė, šiomis dienomis 
įvykusiame gimnazijos baliuje lai
mėjo pirmų prizų už elegantiškumų 
ir gerų elgesį. Nesenai I. Keme
žytė gimnazijos sporto varžybose 
laimėjo pirmų vietų 100 jardų bė
gimo. — kl.

VISUOTINĖ SKAUČIŲ SUEIGA
Pagal Vyr. Skautininkės įsaky

mų, visame pasaulyje, kur yra 
skaučių vienetai, š. m. lapkričio 2 
d. šaukiama visuotinė skaučių 
sueiga.

Sydnėjaus Skaučių Šatrijos Ra
ganos D-vės sueiga įvyks sekma
dienį, lapkričio 2 d. 10 vai, Cam- 
perdowno parapijos salėje.

Kviečiamos dalyvauti visos 
skautės, buv. skautės, skautininkės, 
vyr. skautės, akademikės.

DRAUGININKE.

gausus būrelis jaunimo, jų tarpe 
ir keliolika senimo. Arkivyskupas 
O’Brien savo žody, pasidžiaugęs 
gražiai suorganizuotu jo priėmimu, 
gražiomis lietuvių religinėmis tra
dicijomis, priminęs keletu sektinų 
pavyzdžių iš australų katalikiš
kojo “way of life ’, paragino ir 
jaunuosius solenizantus neuž
miršti jų tėvų kalbos, 
papročių ir tradicijų. 
Arkivyskupui, padėkos ženklan ir 
prisiminimui, įteiktas Lietuvos 
krašto vaizdų albumas. Iškilmių 
pabaigoje sugiedotas Tautos Him
nas. šventoriuje su Ekselencija 
nusifotografuota, o jam išvykus, 
mažiesiems surengtos vaišės.

Ta pačia proga kun. dr. P. Ba
činskas skaitė paskaitų “Pastovioji 
taika filosofijos šviesoje”, kurioje 
iškėlė visų eilę įdomių minčių šių 
dienų gyvenimo paraiškoms. Kai 
kurie jo vertingi pareiškimai, net 
paskaitos eigoje, klausytojų buvo 
triukšmingai pagerbiami. Gaila, 
kad daugis tautiečių, paskubėję į 
namus, praleido retų progų išgirsti 
tai, kas miela kiekvienai tikrai 
žmogiškai širdžiai. Paskaita or
ganizuota A.L.K.D.-jos vardu.

P. Sirgedas.

SKAITYTA VERTINGA
PASKAITA

Sydnėjus. — Spalio 19 d. 
kun. dr. P. Bačinskas iš Canberros, 
lankydamasis Sydnėjaus iškilmėse 
Camperdowno bažnyčioje, iškil
mėms pasibaigus, skaitė paskaitų 
ape pastovios taikos išlaikymų, 
nagrinėdamas šių temų filosofiniu 
požiūriu.

Nagrinėdamas karų priežastis 
be kita ko pažymėjo, kad jos glū
dinčios pačiame žmoguje, kaip 
aukščiausioje būtybėje šioje 
žemėje. Visi tarptautiniai komi
tetai ir tautiniai sambūriai, kurie 
suburia žmones skirtingų poli
tinių grupių, pasaulėžiūrų ir net 
religijų bendram tiesos ieškojimo 
reikalui, yra sveikintini, nes jie 
daug prisideda prie pastovios tai
kos išlaikymo problemos spren
dimo.

Geriausiai pastovių taikų galėtų 
patikrinti pasaulnė valstybė. Deja, 
šiandieninė UNo tos valstybės 
atstovauti negali, nes ji leidžia 
paskiriems nariams savo valsty
bėse žlugdyti tolerancijų ir nai
kinti net patį žmogų. Tolerancija 
santykiuose žmogaus su žmogumi 
ir tautų su tautomis vaidina labai 
svarbių rolę pastovios taikos išlai
kymui.

Savo paskaitoje prelegentas ne 
tik išdėstė visų klausimų filoso
finėje šviesoje, bet palietė ir tarp
tautinius politinius įvykius bei 
mūsų tautinę bendruomenę ir net 
jos reikalus Australijoje, tuo 
padarydamas paskaitų aktualių ir 
visiems klausytojams įdomių. — 
J.P.K.

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

Sveikintinas bendravimas
Sydnėjus. — Lietuvos At

gimimo Sąjūdžio Sydnėjaus Sky
riaus iniciatyva spalio 17 d. Mil- 
son’s Point salėje suruoštas kuk
lus pobūvis naujiesiems ateiviams 
lietuviams arčiau susipažinti ir 
pabendrauti su seniau į Austrai i jų 
atvykusiais tautiečiais. Buvo pak
viesta visa eilė senųjų ateivių. Po
būvį atidarė Skyriaus pirmininkas 
inž. S. Grina, apibudindamas šio 
pobūvio reikšmę ir nuoširdžiai pas
veikindamas vyriausius šio pobuvfo 
ateivius lietuvius p. Viedrinų ir 
p. Kelertų. Atsakydamas gražia 
lietuvių kalba į sveikinimus ir 
linkėjimus, p. Viedrinas palinkėjo 
naujiesiems ateiviams, savo tau
tiečiams, gražaus broliško gyve
nimo. šia proga primintina, kad p. 
Viedrinas iš Lietuvos yra išvykęs 
prieš 50 metų; jis pirmas prieš 23 
metus ėmėsi organizuoti Australi
jos lietuvius, suburdamas juos į 
Australijos Lietuvių Draugijų. 
Trumpa kalba padėkojo savo tau
tiečiams ir p. Kelertas. Šio pobū
vio metu inž. S. Grina pranešė 
vakaro dalyviams, kad vienas šio 
pobūvio svečių — ALB Krašto Val
dybos pirmininkas J. Vaičaitis 
neseniai išgyveno reikšmingų savo 
gyvenimo dienų, kai jis kukliai 
atžymėjo 30 metų savo visuome
ninio darbo sukaktuves, šis pra
nešimas nuoširdžiai buvo sutiktas 
pobūvio dalyvių. Krašto Valdybos 
pirmininkas J. Vaičaitis į šį kuklų 
pagerbimų atsakė trumpa padėkos 
kalba, kartu iškeldamas ir senųjų 
ateivių nuopelnus. Pobūvio vaka
ras labai vykusiai buvo pravestas 
inž. S. Grinos, kuris parodė puikius 
šeimininko sugebėjimus sudaryti 
visų svečių linksmų ir širdingų 
nuotaikų. — jk.

PAMALDŲ TVARKA 
LAPKRIČIO MĖNESĮ

Lapkričio 1 d., šeštadienį, Visų 
Šventųjų dienų — privaloma 
šventė. Lietuviškos pamaldos 
Camperdowne įprasta tvarka: 11 
vai. 45 min. Prieš pamaldas nuo 
11 vai. bus klausoma išpažinčių.

Lapkričio 2 d., sekmadienį, 8 
vai. ryto lietuviškos pamaldos 
Bankstowne, St. Brendan’s bažny
čioje.

Lapkričio 2 d. tuojau po lietu
viškų pamaldų Camperdowne bus 
giedama “Libera” prie simboliškai 
papuošto kapo už mūsų mirusius 
artmuosius ir žuvusius kovoje už 
Tėvynės laisvę.

šiemet Vėlinės, kadangi išpuola 
sekmadienį, nukeliamos į pirma
dienį, lapkričio 3 d., bet pamaldos 
ir atlaidai už mirusius prasideda 
sekmadienį nuo 12 vai. Todėl sek
madienio vakaras — Vėlinių vaka
ras. Pagal mūsų gražias tradici
jas susilaikoma nuo pasilinksmi
nimų ir pramogų.

Lapkričio 9 d. 10 vai. pamaldos 
Villawoodo stovykloje. Pamokslai 
lietuvių ir vokiečių kalbomis.

Lapkričio 16 d. 8 vai. lietuviškos 
pamaldos Bankstowne, St. Bren
dan’s bažnyčioje.

Lapkričio 23 d. 10 vai. pamaldos 
Chui loros stovykloje. Pamokslai 
lietuvių ir vokiečių kalbomis.

Lapkričio 30 d. 9 vai. pamaldos 
St. Mary’s parapijos bažnyčioje 
St. Mary’s miestelio ir artimesnių 
apylinkių lietuviams. Prieš pamal
das nuo 8 vai. bus klausoma iš
pažinčių.

Išpažinčių bus klausoma prieš 
pamaldas visose stovyklose ir 
Bankstowne.

Lapkričio 30 d. prasideda Ad
ventas — tai pirmasis Advento 
sekmadienis.

, Kun. P: Butkus.

PARDUODAMA 10 AKRŲ 
ŽEMĖS

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

Kreiptis:
V. šnpis, 22 Lucas Street, Cam

perdown arba
Darbo valandų metu: Spaustuvė 

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

SPECIALUS PRANEŠIMAS

Maloniai pranešu savo Gerb. 
Klijentams, kad nuo š. m. spalio 
mėn. 15 d. dėl tam tikrų priežasčių 
nutraukiau bendradarbiavimų su 
firma C. Diment Pty. Ltd., 296 
Forest Street, Hurstvillc, ir tuo 
pačiu nuo tos dienos nebeatsakau 
už jokias transakcijas, atliktas 
minėtos firmos mano vardu.

Visais reikalais ir dėl neaiškumų 
bei nusiskundimų dėl per mane sū 
šia firma atliktų transakcijų pra
šau pranešti ar skambinti man 
Tel.: LU 3154 iki 9 vai. ryto.

Ta pačia proga pranešu, kad ir 
toliau aptarnauju savo Gerb. Kli- 
jentus visomis statybos medžia
gomis (įskaitant ir degintas 
čerpes — terra cotta tiles), elek
tros bei gazo įrengimais namams, 
baldais, šaldytuvais, radijo apara
tais, bendrai imant, visais namų 
statybos ar jų įrengimo objektais.

Su tikra pagarba,
M. Lukauskas, 64 Woniora Rd., 

Hurstville, Tel.: LU 3154.

SIUVĖJAS
A. LINGE

Priima UŽSAKYMUS Jūsų 
medžiaga. Atlieka įvairius PA
TAISYMUS. Priima nuo 9 
vai. r. iki 8 vai. vak.
ADRESAS: Hostel Unit 5 A.A. j 
3, Villawood, N.S.W.
(Vykti traukiniu Liverpool link 
via Regent Park ir išlipti Light- 
onfield stotyj).

į TOWN HALL FURNISHING CO. j
1450 Princess Highway, ROCKDALE; prie Town Hall; LX 3108 j 

Atstovas M. LUKAUSKAS (Priv. Tel.: LU 8154, iki 9 vai. ryto) ’ 
II Mes turime didžiausia pasirinkimą įvairiausių BALDŲ: MIEGAMOJO* 
! KOMPLEKTUS, VALGOMOJO, SALONO ir t. t. |Į Mes gaminame BALDUS savo fabrikuose. Mielai priimame SPECIALIŲ BALDUS 

UŽSAKYMUS, darbą atlikdami greitai ir tobulai. |Į Mes turime didelį pasirinkimą SPYRUOKLINIŲ MATRACŲ, KILIMŲ, TAKELIŲ,;
VAIKŲ VEŽIMĖLIŲ, ŽAISLŲ ir t. t. |

- Taip pat pas mus galite įsigyti ŠALDYTUVŲ, SKALBIMO MAŠINŲ ir k. ! 
I Pasitarnaujame maloniems pirkėjams lengvomis išsimokė j i m o s ą 1 y -Š 
I g o m i s arba Lay-Bye sistema.
Š Vietoje mielai Jums pasitarnauja ir suteikia visokeriopas informacijas mūsų X 
f tarnautoja p. E. Kiverienė nuo 11 a.m. iki 5,30 p.m.; kreipkitės ir Tel.: LX 3108. |

. .. ..............j..
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NAUJAME MODERNIŠKAME 
NAME

(Pagewoode) 
išnuomojamas 3 ar 5 kambarių

BUTAS
su virtuve.
Kreiptis: nuo 4 iki 6 vai. p. p: 
į J. šuopį, 28 College Street, City.

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.

Geriausįa gėralų ir maisto reikmenų krautuvė, kur gaunami:

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

M. FIORELLI 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. MB 1758, 
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.

VISOMS SKAUTININKĖMS, 
SKAUČIų VIENETŲ VADO
VĖMS IR PAVIENIEMS SKAU
TĖMS.

Š. m. lapkričio 2 d. visame 
pasaulyje, kur tik yra skaučių 
vienetai. Seserijos Vadi ja organi
zuoja

P.L.S.S. Skaučių Seserijos Pir
mųjų Visuotinę Sueigą.

SUEIGOJE DALYVAUJA: 
visos skautės — vienetų skautės, 
pavienės skautės, jaun. skautės, 
vyr. skautės, akademikės, jūrų bei 
oro skautės, skautininkės ir buv. 
skautės.

KVIEČIAMI: broliai skautai, 
tėvai, jaunimo organizacijos ir vi
suomenė.

Prašau visų Australijos lietuvių 
skaučių vadoves sueigą sušaukti.

Vienetai, kurie dėl kokių nors 
priežasčių negali sušaukti sueigos 
lapkričio 2 d., šaukia ją galimai 
artimesniu šiai datai laiku.

Vienetų vadovės, negavusios šiai 
sueigai plano bei medžiagos, krei
piasi į vieną iš šių vadovių:

1. Sktn. S. Stašiškienė, 2 Pleas
ant Ave., Glendore, ADELAIDE, 
S.A.

2. Irma Laisvėnaitė, Common
wealth Department of Health, 113 
Queen St., MELBOURNE, Vie.

3. Vyr. Skilt. Pajauta Daukutė,
23 Cooper Rd., YAGOONA, 
N.S.W.

4. Sktn. T. Reisgienė, 163 Mi
mosa Rd., East BANKSTOWN, 
SYDNEY, N.S.W.

Sktn. T. Reisgienė.

VIEŠA PADĖKA
Sutvirtinimo Sakramentą lietu

viams teikusiam J. E. Arkivysk. 
O’Brien, kun. dr. P. Bačinskui, vie

į
i

SVARBU EINANT KAS PIRKTI !
Kai Jūs norite ką nors pirkti, eikite pas

JOHN MARTIN & CO.
Rundle Street, Adelaide,

“New Australian” SHOPPING DIVISION (Base
ment) .

čia Jūs galite lietuviškai susikalbėti ir gauti tinkamus 
patarimus lietuviškai. Jau dabar išsirinkite kalėdines dovanas. 

Mes atidėsime išsirinktas prek es, gi Jūs galite mokėti mums 
mažomis sumomis pagal Lay-by sistemą. Mokėdami nežymiomis 
sumomis, Jūs ir nepastebėsite v iskuo apsipirkę.

“THE BIG STORE” laukia Jus.

SKAUTININKŲ
REGISTRACIJA

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

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

šis parėdymas neliečia aktyvių 
Melbourne if Adelaides skauti
ninkų ramovių narių.

Žinias siųsti . rajono reikalų 
vadėjui: Mr. J. Mingaila, 92 Pow- 
lett Street, East Melbourne, Vic. 
P.L.S.S. Australijos Rajono Vadas.

V Y R. SKTN. B. DAINUTI3,

tos klebonui Fr. O’Donoghue, o 
taip pat nuoširdžiai padėjusioms 
parapijiečams p. p.: Slonskiui, 
Miniotui, Mauragiams, šlyteriams, 
Jenčiui, Sčitnickaitei, Sčitnickui, 
Gilandžiui, Macijauskui, Grosienei, 
Savickienei ir Sakalauskui; para
pijos chorui ir jo vadovams muzi
kams p. p.: B. Kavaliauskui, J. 
Gaižauskui ir B. Kiveriui, gėlių 
barstytojoms ir jų tėveliams, 
visiems aukojusiems gėlių bažny
čiai, visiems, kurie savo darbu ar 
auka prisidėjo prie šių iškilmių, 
o taip pat ir visiems gausiai daly
vavusiems tautiečiams, reiškiu 
nuoširdžią ir viešą padėkų.

Kun P. Butkus, 
Sydnėjaus Lietuvių Kapelionas.
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