
PRADEDANT
Išeinam i plačiuosius Australijos 

plotus su spausdintu lietuvišku 
žodžiu. Seniai visu lauktu, gimtąją 
žeme dvelkiančiu lietuvišku laik
raščiu. Išeinam lankyti broliu ir se
serų, paguosti ju, padžiuginti, pras
kaidrinti apsiūkusius ju veidus, 
pastiprinti ju jėgas nelengvame 
tremties kelyje.

Likimas leme mums, poros tūk
stančiu būreliui, pasiekti ši toli
miausi pasaulio kontinentą. Mes 
išlipom į krantus, kur baltojo žmo
gaus pirmieji pėdsakai mažiausiai 
užnešti laiko dulkiu. Gi šiame jąu- 
niausiame civilizacijos kontinente 
radome žmogų, mažiausiai nūdieniu 
žmonijos negerovių sugadinta.

Ir iš tikrųjų. Čia, Australijoje, 
mes buvom sutikti paprastu ir ofi
cialiu to krašto gyventoju su atviro 
džiaugsmo širdimi ir žmogišku pa
garbumu.

Ilgai audru mėtytas laivas surado 
šio krašto palmių pavėsyje ram
inančia pastoge.

Mes pradedam kurtis. Mažesniais 
ar didesniais būreliais, o vietomis 
net pavieniai išsisklaidem pastoves
niam gyvenimui po plačiuosius Aus
tralijos plotus. Vieni patekome i 
palankesnes gyvenimo sąlygas, kiti 
čia pradėjom pirmuosius žingsnius 
kiek keistokoje, neįprastoje gamtos 
aplinkumoje. Tačiau mus visus 
jungia, ramina patikrintos galimy
bes i gera, žmoniška netolima atei
ti* ’ ‘ v

Burdamiesi i viena lietuviška 
bendruomene—Australijos Lietuviu 
Draugija, šiandie galini pasijusti 
kur kas stipriau, kai susilaukiau, 
savojo spausdinto lietuviško žodžio. 
^Juo labiau džiugu, kad ši musu 

gyvybini reikalą tinkamai ^suprato 

NAUJAS USA UŽSIENIU 
REIKALU MINISTERIS

. Atsistatydinus del ligos USA 
užsieniu reikalu ministeriui Mar
shall, prėzidentas Trumanas jo ipe- 
diiiiu . paskyrė Dean Gooderham 
Aelreson.

' ’ Byrnes ir Marshall ministeriaujant, 
Acheson buvo ju pavaduotoju. Jis 
buvo vienas stipriausiu USA vald
žios žmonių, i kuri nekarta kreip
davosi prezidentas Trumanas pasi
tarimams.

Aėlieson paskyrimas USA politikos 
vadovavimui, politiškai aiškinamas 
tuo', .kad prezidentas Trumanas 
Sovietu Rusijos atžvilgiu laikysis 
kietos linijos. Šia proga prisimin
tina. 1947 m. vasario nienuo, kada 
Sovietu Sąjungą oficialiai protestavo 
prieš Acheson pareiškimą apie tai, 
kad Sovietu užsienio politika yra 
Agresyvi ir grobuoniška.
. Acheson yra labai geros'išvaizdos, 
anglu kilmes vyras. Jo motina buvo 
kanadiete. Politiniu atžvilgiu jis 
yra didelis Britu draugas, daug nu
sipelnęs USA-Britu santykiams. Di
dele savo itaka jis daug prisidėjo 
prie .'Marshall plano įgyvendinimo.

ir Federaline • Australijos Vyriau- 
svbe Siu metu pradžioje imigra
cijos ministeris Mr. A. A. Cahvell 
atsiuntė Australijos Lietuviu D-jos 
Pirmininkui A. Bauze oficialu rasta, 
leidimą pasirodyti lietuviškam lai
kraščiui Australijoje. Toksai Aus
tralijos vyriausybes žygis labai ma
loniai nuteikia visa lietuviškąją 
bendruomene, ir susilaukia iš jos 
ypatingai nuoširdaus dėkingumo.

“Musu Pastoge” pirmuoju savo 
uždaviniu laiko tarnauti Australijos 
Lietuviu D-jos tikslams, kaip jie 
pažymėti D-jos įstatuose. Mes steng
simės talkininkauti besikuriantiems 
Australijoje lietuviams visais jiems 
rupimais klausimais. Teiksime jiems 
kuo išsamiausia visokeriopa poli
tine, ekonomine bei kultūrine infor
macija, apimančia platųjį pasauli ir 
ypačiai pavergtąja Lietuva.

Šia spaudos misija atlikdami, mes 
griežtai laikysimės spausdintojo 
žodžio kultūros, garbingos jo eti
kos.

Lygiai gerbsime ir pasitarnausime 
kiekvienam politiniam Įsitikinimui, 
kuris tik neprieštarauja vyriausiems 
lietuviu tremties bendruomenes 
tikslams ir Lietuvos laisvei. Taip pat 
lygiai respektuosime krikščionška- 
sias religijas bei religinius įsitikini
mus.

Tvirta vienybe, tikras noras pasi
tarnauti bendram musu labui, gera 
valia ir pagarba žmogui—tai svar
biausieji principai, kuriais _ mes 
grindžiame tiesu ir aišku bendradar
biavimo kelia.

Tuo keliu eiti kviečiame kiekviena 
lietuviu bendruomenes Australijoje 
nari.

Tepadeda mums Dievas ir Geroji 
Žmogaus Valia.

DIDŽIULIAI USA, ANGLI
JOS IR KANADOS KARO

LAIVYNU MANEVRAI
Nuo vasario men. 2 d. ligi baland

žio men. 1 d. USA karo laivynas 
vykdys Atlanto vandenyne didžiau
sius manevrus, kįkie bebuvo nuo 
karo pabaigos. Šiuose manevruose 
dalyvaus taip pat ir Anglijos bei 
Kanados karo laivynu daliniai. Ka
rinius pratimus atliks 100 laivu su 
35.000. kariu igula. Manevru tikslas 
—patikrinti vakaru » alijantu karo 
laivyno pajėgumą, prieš galima 
priešą su gausiais povandeniniais 
laivais ir lėktuvais.

★
J. A. y. Tautine Žemes Ūkio Dar

bininku Unija praneša, kad žemes 
ūkio, srityje reiškiasi rimtas nedar
bas. Ši Unija kreipėsi i Kongresą, 
kad butu suvaržytas svetimšaliu že
mes ūkio darbininku įvežimas; girdi, 
esą pakankamai pačiu amerikiečiu, 
-norinčiu dirbti.

1945 m. oficialus J.A.V. šaltiniai 
pranašavo, kad pokario metu J.A.V. 
bedarbiu skaičius siete nuo 6.000.000. 
ligi 14.000.000. Didžiausios depresi
jos laikais 1929-1935' metais J. A. 
Valstybėse buvo 11.000.000 bedarbiu.

Apsaugok, Aukščiausias, ta mylima 
šąli,

Kur musu sodybos, kur bočių kapai! 
Juk tėviška Tavo malone daug gali! 
Mes Tavo per amžius suvargę vaikai. 
Neapleisk, Aukščiausias, musu ir 

brangios tėvynės,
Maloningas ir galingas per visas 

gadynes I
Maironis.

Musu Kelias-

AUSTRALUOS LIETUVIU DRAUGIJA
Politiniu įvykiu sukeltas vesulas 

atplėšo mus nuo savosios žemes ir 
išblaškė po platuji pasauli. Mes 
negalėjom sugrįžti “i gimtąją sody
ba net ir tada, kai audrai aptilus, 
apgaulingose prošvaistėse išvarginta 
žmonija pradėjo garbinti nema
toma Taika.

Šventuoju kunu tapusiai musu 
žemei—Lietuvai liko primesta ir to
liau kankinio dalia? nes už žmoni
jos tiesa kovojusiam kardui prit
ruko drąsos ir garbes.

Pažeminti, su apkartosiomis šir
dimis mes išsiskirstėm po platuji 
pasauli, slėpdami savyje tauru tikė
jimą i pavergtosios žemes prisikė
limą. Mums nebeliko vietos ir kitu
ose Europos kraštuose, nes mes ten 
buvom pasmerkti nužmoginimui. 
Kadaise viso pasaulio kultūrai žėrė
jusi dvasios pažangos brangakme
niais, senoji Europa nuklimpo skur
džioj! menkystom nežiniai palik
dama kilniuosius žmogaus ideaĮus.

Mes išėjom ieškoti žmoniškumo i 
tolimus pasaulio kraštus. Išsineš
dami kartu su savim didi ji savo gim
tosios žemes varda, išėjom ieškoti 
žmogaus teises i gyvenimą, teises i 
laisva žodi, teises tikėti i pavergtu 
tautu prisikėlimą. Tolimi keliai teko 
nukeliauti, nes tie žmonijos žiburiai 
bežerejo tik už juru, už vandenynu.

Mes pasinaudojom plačiai ir vai
šingai atvertais Australijos krašto 
vartais.

Ir kaip džiugu, kai atradome 
čia jau prieš dvidešimt metu įsikū
rusia nedidele Australijos Lietuviu 
Draugija. Keliolika žmonių, anais 
laikas atvykę i ši tolima krašta, su
sibūrė i viena sambūri ir išlaikė savo 
sugretintas eiles ligi šiol. Tarytum 
jie butu nujautė, kad tas organi
zuotas būrelis bus didele užuovėja 
šimtams ir tūkstančiams lietuviu 
tremtiniu.

Keliaudami juromis ir vandeny
nais i ši krašta, nežinios kankinami 
del savo ateities, stiprejom viltimi,

J. Kanteika.

kad aname nežinomame kontinente 
mus laukia lietuvišku širdžių 
grandine. Žinia, kad ten rasinio or
ganizuota lietuviu—australu viene
tą, žymiai stiprino musu tikėjimą'i' 
ateiti.

Neapsi vyle’me. Ano organizuota 
lietuviu būrelio mes buvome priim
ti, kai]) seniai laukti vienos šeimos, 
nariai. Be jokiu abejojimu, be 
priekaišto jie tuoj pakvietė mus būti 
lygiateisiais Australijos Lietuviu 
Draugijos nariais. Net dar daugiau. 
Kai kituose kraštuose senesnieji 
lietuviai tik laiko raidoje įsileidžia 
naujai atvykusius i vadovaujančius 
organizacijų postus, musu pirmtakai 
Australijoje su dideliu pasitenkini
mu pareiškė ir čia’ mums pasitikė
jimą.

Žodžiu, mes visi tuoj įsijungėme 
i vi1 na bendra šeima—Australijos 
Lietuviu Draugija.

Savo dvasia visi jaučiamės esą 
šiandie tos D-jos nariais. Tačiau 
to vieno sentimento nepakanka. 
Musu pareiga yra tinkamai susi
organizuoti i Australijos Liet. D-jos 
Skyrius ar Grupes. Jei ligi šiol ši. 
akcija neturėjo tinkamu sąlygų, 
šiandie tai nesunkiai įmanoma,turint 
paskelbtus D-jos įstatus ir sava 
laikrašti. Kiekvienam lietuviui,' ko
kioje Australijos vietovėje jis be
būtu, yra suteikiamos sąlygos įsi
rašyti i D-jos narius. Kur nėra 
sąlygų steigti D-jos Skyrių, įgali
nama steigti D-jos Grupe. Grupei 
pakanka ir keliu, ar keliolikos vie
noje vietovėje isikurusiu lietuviu.. 
Pavieniai gyvena asmenys isirašo i 
artimiausia Grupe ar Skyrių laisvu 
pasirinkimu. Pabrėžtina, kad D-jos 
Skyrių—Grupių.’ organizavimo dar
bas vyktų pagal paskelbtu D-jos 
įstatu nuostatus.

įsijunkime visi i viena bendra 
kelia. Vieningai organizuoti labiau 
pateisinsime savo buvimą šiame 
krašte ir geriau pasitarnausime 
savo pačiu interesams.
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MŪSŲ PASTOGE, 1949m. sausio 26d.

SAUSIO 26-oji—

AUSTRALIJOS METINE ŠVENTE
Šiandie visa Australija švenčia 

didžiąją savo tautine diena—Sausio 
26—taja. Kaip to krašto gyventojai, 
švenčiame ja ir mes, lietuviai. Miela 
ir brangi mums ta diena. Pasitin
kame ja su nuoširdžiu džiaugsmu, 
su tvirtu tikėjimu tautos laisves 
principu nemirtingumui.

Kad geriau galėtume suprasti ir 
įsigilinti tos dienos esme, nusikel- 
(linkini mintimis i palyginamai neto
lima praeiti ir pažinkime šio gar
bingojo krašto isikurimo istorija.

Kai karingieji turkai uždare vidu
ramžiu laikais prekybos kelius i 
Indija, pradėta ieškoti juros keliu 
šiam masinančiam ir pelningam indu 
kraštui pasiekti. Buriniai laivai 
lenke aplink Afrika ir suko i Rytus. 
Tokiu budu bekeliaudami kai kurie 
laivai užtiko smėlėtus ir bergždžius 
nūdienes Vakaru Australijos kran
tus. Tada naujai atrastoji žeme 
buvo pavadinta Naujaja Olandija, 
tačiau niekas ilga laika ja nesido
mėjo, nes nesitikėta iš jos jokios 
naudos. Manoma, kad arabai ir Azi
jos pirkliai žinojo ši kontinentą XV 
amž.. nes "sename Britu Muziejaus 
žemėlapyje yra pažymėti nūdienes 
Australijos šiauriniai pakraščiai. 
Pirmas žinomas europiečiu apsilan
kymas yra užregistruotas 1606 m., 
kai olatidu laivas Little Dove sus
tojo Carpentaria įlankoj. Kiek vė
liau anglai kapitanas William Dam
pier. patyrinejes šiaurinius Aus
tralijos krantus, pareiškė, kad Aus
tralijoj jis terades blogiausius lau
kiniu žmonių tipus. Po visu siu 
atradimu ir tyrinėjimu niekas dau
giau Australija nesidomėjo.

Maždaug po pusantro šimto metu 
anglas kapitonas Cook, grįždamas iš 
mokslines ekspedicijos tyrinėti sau
les užtemimo, 1770 m. atrado der
linga Rytu Australijos pakraštį. 
Grižes į Anglija, kapitonas Cook su 
dideliu entuziazmu kalbėjo apie savo 
atradima. teikdamas šiam kraštui 
dideles ateities. Tačiau niekas jo 
balso neklause ir vėl 18 metu Aus
tralija buvo palikta užomaršoj.

Tačiau tuo metu Australija jau 
artėjo prie likimines savo valan
dos.

1776 Siaurins Amerika, ligi tol 
buvusi britu kolonija, paskelbė savo 
nepriklausomybe. Britai nuo seniau 
siuntė i Amerika savo kalinius baus
mei atlikti, gi šiam kraštui atsisky
rus, kaliniu siuntimą teko sustab
dyti. Anais laikais Britu įstatymai

I
 Kartu švenčiam ir mes, lie

tuviai. — Amžiai atgal ir neto
lima praeitis.—Kapitonas Phil
lip pradeda australu tautos 
istorija. — žiauriu įstatymu 

pasmerktieji kaliniai neša i 
laukini krašta pirmaji civiliza-

> rijos žiburi. 

buvo nepraprastai žiaurus. Pav., už 
duonos riekes pavogimu buvo baud
žiama septyniais metais kalėjimo. 
Del tokio liausmiu žiaurumo britu ka
lėjimai buvo perpildyti kaliniais. 
Nebegaledama toliau* siusti ju i 
Amerika, valdžia susirūpino. kas 
daryti. Tada tai botanikas moksli
ninkas Sir J. Banks, kuris keliavo 
kartu su Cook stebėti saules užte
mimo, patarė britu valdžiai panau
doti naujai atrasta Rytu Australija 
kaip nusikaltėliu trėmimo vieta.

Valdžia su šiuo atsitiktiniu pa
siūlymu sutiko. Pensijon išėjės britu 
karo laivyno kapitonas Arthur 
Phillip buvo paskirtas naujai formo- 
jamos britu nusikaltėliu kolonijos, 
Australijoje valdytoju.

1787 gegužes menesi kapitonas 
Phillip išplaukė su vienuolikos laivu 
laivynu, First Ifleet vadinamu, 
vykdyti savo uždavinį. Visa, šio ne
paprasto laivyno igula sudarė 717 
kaliniu ir 290 jurininku bei paly
dovu. Tie kaliniai kaip tik ir buvo 
žiauriųjų ano meto britu įstatymu 
aukos.

Po aštuoniu menesiu nepaprastai 
vargingos keliones kapitonas Phillip 
pasiekė Australijos vandenis, gi sau
sio men. vidurį jis pasuko i Botany 
Bay ilanka. Tačiau ši ilanka del sek- 
lumo nebuvo tinkama laivynui Įp
lauktu Kapitonas Phillip tada pasu
ko savo laivyną pakraščiais, kol už
tiko kapitono Cook seniau rasta Port 
Jackson, dabartini Sydney uosta. 
Kapitonas Phillip Įplaukė su savo 
laivynu i šia nepaprasto gamtos 
grožio ilanka, stebėtinai pačios gam
tos sukurtai) uostau. Stebint nuo 
aukštu uolu būriams nedraugiškai 
nusiteikusiu laukiniu čiabuviu, pir
mieji ateiviai-kolonistai išlipo 1788 
m. sausio men. 26 d. i kranta, ton 
vieton kur šiandien yra Sydney uos
tas. Ta diena gaudžiant patranku 
salvėms; kapitonas Phillip iškėlė 
toje vietoje Britu Imperijos vėli
ava ir proklamavo New South Wales 
kolonija. Toji gi diena šiandie ir

laikoma tautine Australijos šventes 
diena.

Pirmųjų ateiviu Įsikūrimas vyko 
labai sunkiomis sąlygomis. Lauki
nio krašto sąlygos verte Phillipa 
nugalėti daugybe kliūčių. Didžiau
sias rūpestis buvo aprūpinti dideli 
žmonių skaičių maistu, drabužiais 
ir butais.Reikiamu pastatu statydi
nimui stigo tinkamu darbo įrankiu, 
o taip pat maža turėta prityrusiu 
statybininku. Maisto stoka privertė 
kapitoną Phillip ipareigoti savo 
asmeninius tarnus kurti uki-farma 
toje vietoje, kur šiandie Botanikos 
Sodas. įsikūrimo darbus ypačiai 
sunkino čiabuviu užpuolimai, kurie 
vogė maista ir nekarta savo ietimis 
žudė dirbančius kalinius. Po poros 
menesiu kapitonas Phillip išsiuntė 
mažas kaliniu grupes ieškoti tinka
mos ūkininkavimui žemes. Ieškoto
jai yrėsi Parramatta upe ir surado 
derlingos žemes prie Rose Hill, kur 
šiandie Sydney priepistis. Pagal 
gubernatoriaus Phillip nurodymus, 
kaliniai įrengė čia daug mažu ūke
liu. tačiau jie nepajege aprūpinti 
kolonija maistu. Kai plaukia iš An
glijos laivai su maisto krūviu pas
kendo. badas siautė visoj kolonijoj 
ligi 1790 m.

Mažo ūgio, smulkaus kimo sudė
jimo, tačiau nepaprastos drąsos, su
manumo ir taktingo budo guberna
torius Phillip iveike visus sunku
mus. Jis viską kure del Australijos 
ateities, sumaniai galvodamas, poli
tiškai samprotaudamas. Per ket
verius metus jis sukūrė tvirta New 
South Wales kolonija ir suformavo 
tautini Australijos kelia. Bloga jo 
sveikata sutrukdė tolimesnius pla
nus. 1792 m. jis grižo Anglijon. Ten 
jis mirė 1814 m. -

Tokiu tad budu tasai tūkstantis 
kapitono Phillip žmonių, kuriu did
žiausia dalj sudarė žiauriųjų ano 
meto britu įstatymu pasmerktieji, 
pradėjo Australijos tautos istorija. 
Ši tauta šiandie jau išaugo i septy
nių milijonu mase. Puoselėdama 
žmoniškumo įstatymus ir priglaus- 
dama šimtus tūkstančiu benamiu 
žmonių, ji pelno sau didžia viso 
pasaulio pagarba. Nuolat eivilaeijos 
pagrindais kultivuodama didžiulius 
turtais pertekusius savo plotus ir 
vykdydama tauraus žmoniškumo ko
lonizacijos politika, australu tauta 
netolimoje ateityje suvaidins pasau
lio istorijoje neabejotinos svarbos 
vaidmenį.

Juozas Mikitas

ATLANTU I
Tiktai šiaurėj norėjau aš gyventi— 
Tenai tėvynė mano lieka.
O kur mane dabar neši, Atlante! 
Galbūt nebesugrišiu niekad.

Tavieji vandenys apsiputoję, 
Ir audros tavo pulse plaka. 
Praplaukiantiems laivams dažnai 

kartoji
Neramia savo amžių šneka.

Kiek tais keliais žmonių svetur išėjo! 
Kiek grižo! — Pasakyk, Atlante!
Kokias dainas jiems švilpė tavo vejai, 
Ir kur jie džiaugsmo diena švente!

Ar tu dabar supranti mano skunda, 
Kodėl širdis nerimsta, sopa. 
Prisiminimai vėl jautriai pabunda, 
Tai dienos likusios Europoj . . .

Atlantas 2.11.47.

TREČIOJO PASAULINIO 
KARO GALIMUMAI

Kaip praneša TSMH koresponden
tas Londone, generolo de Gaulle 
laikraštis ••Rally" rašo, kad Trečias 
Pasaulinis Karas pasireikš trimis 
veiksniais:

1. Raudonoji Armija sieks žaibo 
sinugiu nušluoti nuo Europos 
Britu, Prancūzu ir J.A.V. 
karines pajėgas i jura,

2. Raudonosios Armijos operaci
jos sunaikinti Britanija,

3. Diplomatinis ar taikos spaudi
mas, kad Jungtines Tautos, 
Ispanija ir Turkija pasirašytu 
taika su Sovietu Rusija.

Laikraštis teigia, kad Sovietu 
Rusija šiuo metu yra pasiekusi 
aukščiausia savo galybes laipsni. 
Tačiau jis nepasako, kada laukiamas 
karas prasidės. _

Vienas komunistu laikraščiu Ber
lyne tuo pačiu met n tvirtina, kad 
karas yra neįmanomas, nes Sovietu 
Rusija greitu laiku jau turės taip 
pat atominiu bombų. Girdi, “ato
mines bombos viršum Detroito ar 
New Yorko lygiai tuip pat nemalo
nus dalykas, kaip ir viršum Mask
vos.”

Norėdami pulti. Vakarai visuomet 
turi turėti galvoje, kad prieš juos 
stovi Sovietu Rusija su 193 mil. 
žmonių. Rytu Europa su 100 mil. 
ir. galimas daiktas. Kinija su 400 
mil. žmonių,—perspėja komunistinis 
laikraštis.

Petras Pilkalnis.

LAISVES KARALIŪNAS
Pasaka.

Gyveno kadaise karalius didžiai 
turtingas ir dar daugiau galingas. 
Jo žemiu plotai buvo tokie dideli, 
kad greitakoje stirna per diena ju 
iirapibegtu, o karaliaus rūmai buvo 
tokie gražus, kad žemeje vargu, ka 
gražesnio bebūtum radęs.

Karalius laike daugybe tarnu, 
išminčių i juokdariu, o jo kariuo
mene buvo didele, narsi ir galinga.

Žiaurus ir gobšus buvo garsusis 
valdovas. Dažnai siųsdavo didelius 
vyru pulkus i svetimus kraštus nau
ju žemiu pagrobti, turto pripiešti 
ir belaisviu pargabenti.

Karta saulėta popiete sutrimitavo 
ties pilies vartais narsiosios kariuo
menes pastai. Jie pranešė karaliui, 
kad jo pulkai grižta iš žygio su 
daugybe belaisviu ir turtu gausybe. 
Karalius su karaliene ir visais savo 
palydovais išeje i vartų kuorą ’pa
sitikti grižtančiuju. Nuo kuoro jau 
matosi toli besivingiojančiame, lyg 
žaltys, kelyje didžiuliai dulkiu de
besys ir saules spinduliuose blizgėjo 
raiteliu šalmai, skydai ir dar nese
nai krauju plauti ginklai.

Pasigirdo bubnn dundesy**. skar
dus trimitu ir ragu garsai is iš dul

kiu, išniro kariuomenes vadas. 
Ji seko narsieji karžygiai
ant puikiu žirgu; ju ginklai ir šar
vai žvangėjo susiliedami su trimitu 
garsais. Paskum ju dardėjo sunkiai 
prikrauti gerybių vežimai. Brangus 
žvėrių kailiai, statines vyno, džio
vintos mėsos luitai ir kitokio bran
gaus turto. O galiausiai slinko be
ūsis viu voros. Nelamingu bėdžių 
drabužiai buvo nuplyšo, basos ko
jos suskilę, o veidai suaižyti nuovar
gio ir kančios. Slinko eiles praži
lusiu seneliu, jaunu petingu vyru, 
nusiminusiu motoru, begales paau
gliu ir mažu vaiku. Abipus belaisviu 
voros jojo sargybiniai. J u rankose 
švytravo ilgi rimbai, nuolat čaiža 
nelaimingųjų pečius, šonus.

Moterų būrio viduryje ėjo jauna, 
galva iskelusi mergaite. Jos rubai, 
kaip ir visu, buvo apdriskę ir dul
kėti. Ji buvo taip pat basa, o iš 
suskilusiu kojų sunkėsi kraujas. 
Karaliūnas pamatęs ja sudrėbėjo, ir 
jo žvilgsnis nebegalejo nuo jos at
siplėšti. Tokio žemiško grožio jis 
dar niekad nebuvo mates. Mergaites 
išvaizda rode ja nepaprasta esant. 
Dangaus mėlynės akys buvo liūdnos, 
o veidai sviete pieno ir kraujo 

skaistumu. Ilgos auksu žvilgančios 
kasos, driekėsi ant jos apvaliu pe
čiu. Ji buvo pasakiškai graži.

Sugrįžo karaliuna* liūdnas ir 
susimastęs i pili. Karalius tuoj pa
stebėjo bloga savijauta karaliūne. 
Klausinėjo, kaip manydamas, kas ji 
ifctiko, bet karaliunas tylėjo. Suk
viesti visos pilies gydytojai negalėjo 
suprasti, kas atsitiko karaliumi!. 
Sujudo visa pilis. Karalius labai my
lėjo savo vienturti sunu. O dar 
labiau ji mylėjo visas dvaras. Kara- 
liunas buvo visuomet linksmas, vi- 
sumet visiems malonus, gi karini
uose žaidimuose buvo drąsiausias 
ir mikliausias vyras; pilies merginos 
rausdavo iš laimes, jei jis i kuria 
nors pažvelgdavo. Gražus, kaip 
jaunas nzuolas buvo karaliunas. 
Aukštas, stuomens kaip iš vario nu
lieto.

Juokdariai plėšėsi ištisas dienas 
bejnokindami karaliuna. bet 
ju pastangos ėjo veltui. Gydytojai 
ir išminčiai per dienu diena su
sirinkę tryne smilkinius, o karalius 
iš susirūpinimo rove sau nuo gal
vos žilus plaukus.

Karta saulei leidžiantis karaliu
nas, bevaikščiodamas sodo takais, 
išvydo ja su kitomis belaisvėmis 
bedirbančia. Ji tempe didžiulius 
vandens asuočius ir laistė gėlės. Jos 
eisena rode ja be galo nuvargusia. 
1>et ji išdidžiai pakėlus galva kan
triai keute sunku darba ir prižiure-

1 toju šauksmus bei rimbu smogius. 
Karaliunas pasislėpė rožių krumu- 
ose ir, neatitraukdamas akiu *eke 

•ja. Neužilgo darbas buvo baigtas ir 
belaisves viena po kitos slinko i savo 
guolius. Ji, kiek atsilikusi nuo kitu, 
seke paskum. Karaliunas ne pats ne
pajuto, kaip iššokės iš rožių krūmo, 
užstojo jai kelia. Mergaite kiek 
nusigandusi, bet dar labiau nuste
busi. ibede i puikios išvaizdos ir 
turtingai apsirengusi jaunuoli akis. 
Ju žvilgsniai susitiko, N a žinia, kiek 
jie. lyg stabo ištikti, stovėjo vienas

• prieš kita, kol pagaliau mergaite 
sudrumstė vakaro tyla tardama: 
Praleisk mane . . .Jos balsas skam
bėjo drąsiai ir tarytum sidabrinis 
varpelis. $

— Pasakyk kas esi? Iš kur? Ir 
kaip čia kartu su belaisvais pate
kai?—klausinėjo ja kaPaliunas. *

Mergaite, pajutusi, kad jaunuolis 
neturėdamas piktos valios, tik iš 
užuojautos ja domisi ir klausinėja, 
atvėrė jam savo skaudžia istorija. 
Riedant ašaroms per skaisčius veidus, 
pasakojo ji karaliumi!, kaip ji buvo 
laiminga savo tėvo pilyje, kaip žiau
riai užpuolė ju pili šio karaliaus 
kareiviai, kaip žuvo jos mylimi tė
vai. kaip norėjo ji pati susideginti 
ant laužo, bet nespėjo, nes piJin įsi
veržė kareiviai pagrobė ja ir at
varė čia i belaisve. Plyšo karaliū
nių iš skausmo širdis, klausant to
kiu dalyku.
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MUSU PASTOGE. 1949m. sausio 26d. Psl 3.-LITHUANIAN NATION’S ORIGINAND THEIR LANGUAGE
lu the artistic Book, “Rustic and 

Popular Art in Lithuania’’ publish
ed in Milan, Giuseppe Salvatori, a 
great sympathiser of the Lithuanian 
nation, writes about the Lithuanian 
nation and her language origin.

The existence of Lithuanians in 
Europe goes back to very remote 
times. Already in the Stone Age 
they and the Letts whom Taelius 
called “Aestorium gcntes” occupied 
almost, the same territory which they 
now inhabit on the shores of the Bal
tic and the basins of the Nemunas 
and Dauguva.

It is a vast level territory, well 
watered, covered with lakes and 
immense forests the abundant fauna 
which provided primitive man with 
game to supply the needs of his 
laborious and perilous existence.

The Lithuanians, urged by their 
nomad instincts, less fortunate in 
this than the other Aryan tribes 
whose fate it was, when they emi
grated, to approach the azure and 
sunny shores of the Mediterranean, 
established themselves in this north
ern part of Europe. Very probably, 
for a long time they were unaware 
of the vicinity of the Baltic, since 
they passed the first centuries of 
their existence hidden in the vast 
and mysterious forests.

But the fertility of the earth, 
amply watered by rivers and fre
quent rains, little by little revealed 
even to them a source of sustenance 
less risky and savage than the chase. 
Quite early the Lithuanians devoted 
themselves to the specific arts of 
agriculture and pastoralism.

In the thousand years preceding 
Christ, the original inhabitants of 
Lithuania made some conquests 
which prove in them a social and 
civilised development which was un
known for a considerable time in 

ij the r other tribes in their neighbour-

At the time of the journeys of 
Pytheas about 310 B.C. the Lithuan
ians had already abandoned their 
mud huts and eaves in the heart 
of the forest in order to build them
selves houses out in the plain, and 
besides the houses, granaries to store 
the harvest.

Tacitus, speaking of the Aestes 
observed that not only “frumenta 
ceterosque fruetus patientus quam 
pro solita Germanorum inertia labo
rant sėd et mare serutontur. ” They 
•quickly added fishing and navigation 
to agriculture and pastoralism.

In religion they professed the 
be’ief of the immortality of the soul. 
They had extreme veneration for 
the dead; they buried with them 
the most valued and precious things, 
and ornamented the tombs with 
monuments.

The archaeologists and scientists 
arc right, then, jn considering the 
Lithuanians as a great people who 
early enjoyed considerable civilisa
tion. Tisehler praises the perfect 
workmanship of the bronze articles 
found in some tombs of old Prussia, 
then inhabited by the Lithuanian 
tribe of Borussians. Lisšauer asserts 
that already in the 1st and 2nd cen
turies, the Lithuanians used knives, 
scissors, iron scythes, buckles, ear
rings, bronze and silver buttons, 
glass necklaces and other ornaments.

This high level of civilisation 
reached by the Lithuanians at. a 
time when all around them their 
neighbours lived in almost, savage 
conditions, made an artistic and 
cultural centre of their country.

The Lithuanian people of Indo- 
European origin, speak one of the 
oldest languages in the world. This 
language has an extraordinary 
resemblance to Sanscrit, Greek and 
Latin. It has no analogy with the 
languages spoken by the Slavs or 
the Germans. It is varied, ductile, 
harmonious, prcįfoundly rhythmic. 
According to Fortunatoff it resembles 
English in its wealth, possessing 75 
thousand words.

Eliseo Rečius, in his “Universal 
Geography” says that if the worth 
of a nation should be judged by the 
beauty of its language, the Lithuan
ians should have first place among 
the nations of Europe. These are 
understandable enthusiasms in a 
student of the fibre and ability of 
Rečius, used to seeking in the langu
ages of the various peoples some 
animate thing which is at the same 
time a manifestation and revelation 
of the most profound and intimate 
essence of the spirituality of those 
who speak it.

Actually, the character of the 
Lithuanians, both in language and 
rustic and popular art, reveals itself 
as pleasing, harmonious, profoundly 
balanced. The Lithuanian is as far 
from the spiritual impetuosity so 
often found in the Slav, as from 
the massive,’ tenacious and almost 
materialised volatility of the Ger
man. It. rests between the two tem

peraments, and harmoniously fuses 
the two possibilities; that, of intui
tion and dreams, and that of action 
and reality.

Digest of Lithuanian
History

VILNIUS, the capital of Lithuania

Professor Clarence A. Manning, of 
Columbia University, says in his 
Introduction to “History of the 
Lithuanian Nation,’’ by C. K. Jur- 
gela:

Lithuania regained her indepen
dence after World War I. Yet that 
day of liberation was not the begin
ning of the history of an indepen
dent Lithuania. It did not mark 
the appearance of the Lithuanian 
people on the stage of history. That 
had taken place centuries ago, long 
before the arrival of Christianity in 
the area of the Baltic Sea.

The Lithuanians had established a 
powerful and independent state in 
Europe during the Middle Ages. 
They were able to check the German 
drive to the East for centuries. 
They protected Europe against the. 
Mongols and the Tatars. They fur
nished a power and a government 

behind which the Eastern Slavs 
could live in peace and safety with 
a freedom that was unknown in 
Moscovite Russia. They blessed their 
subjects with more human freedom 
than in the neighbouring countries. 
They encouraged education and 
toleration, and they played their 
part in the general development of 
European civilization.

Finally, their country was over
whelmed by superior numbers and 
lost its independence. Nevertheless, 
the spirit of the people did not die. 
and, since 1794, there has never 
been a single generation of Lithuan
ians that did not take up arms in a 
desperate effort to recover their lost 
liberty.

In 1918 the Lithuanians achieved 
their goal and once again their 
country was free. It played its part 
in the League <>f Nations. It work
ed for the well-being of its citizens 
and the progress that was made 
during twenty-two years was remark
able and gratifying to all progressive 
people. The way seemed open for 
the nation to move modestly and 
steadily on the path of progress 
along with the other peoples of 
Europe and the world.

Then came the catastrophe. In 
World War 11, Lithuania was rav
aged by the totalitarian forces of 
the right and of the left, by Nazi 
Germany and the Soviet Union. 
With the end of the war, the coun
try was left to the tender mercies 
of the Communist aggressors. Under 
the iron heel of Communist despot
ism, her population is being deci
mated, her citizens are being de
ported and executed, and total 
annihilation menaces the entire 
nation.

The situation is a disgrace to 
Christendom. It is a black spot on 
the conscience of humanity and 
makes a traversty of those principles 
which the democratic countries en
tered the war to vindicate. The 
world must heed the prayers of 
Lithuania and they can do it only 
if they understand the past of the 
country, tho story of the Lithuanian 
people as it is—and cease to think 
of it. through the garbled version of 
history as interpreted by the neigh
bours, enemies and oppressors of 
the courageous Lithuanians . . .

The people of Lithuania, on their 
creditable and long historic record 
of progress, humaneness and toler
ance,. do not deserve their present 
treatment. Champions of freedom, 
they are. entitled to regain their 
liberty and their rightful place in 
the happy family of sovereign 
nations.

Jau buvo vėlyva naktis kada 
Karaliūnas grižo i savo ruimą. Nieko 
neatsako jis klausiamas, iš kur taip 
vėlai grįžtąs, nieko nevalgė, krito 
nenusireges i lova ir iki rytmečio 
aušros neužmerke akiu. Vaikščiojo 
ir toliaus karaliunas nulindęs ir ne
kalbus, tik vakarui atėjus sujus- 
davo, apsirengdavo geriausiais 
rubais, prisisegdavo gražiausia 
karda ir, uždraudęs bent kam ji 
lydėti, dingdavo milžiniško sodo 
tankynėse. Taip Slinko savaites ir 
menesiai. Apsiprato visi matyti 
liūdna karaliuna ir nustojo spėli
ojo, kas ji butu nutikę, tik tėvas, 
senasis karalius, nenurimo. Jis 
isake sekti sūnaus kiekviena 
žingsni. Nors ir gudriai karaliunas 
mete pėdas, panaudodamas visa sa
vo kariniu žaidimu patyrimą, nors 
ir nukreipdavo seklius i kita puse, 
bet viena nakti sekliai suseko ji 
susitinkant su belaisve, atvaryta iš 
.tolimos priešu pilies.

Kaip ir kiekviena nakti, jau 
buvo gerokai po viduiakčio, kada 
karaliunas, numetės savo brangiuo
sius apdarus, gule trumpam poil
siui. Neramus sapnai ji kankino ta 
nakti. Blaškėsi, lyg karštliges kan
kinimas, kol pagaliau jo mylimas 
tarnas, viską slapčiom sekes ir 
viską žinojęs, pažadino ji sakyda
mas:

— Karaliūne, kelkis ir gelbek savo 

mylima. Sekliai išdavė ir pranešė 
karaliui. Valdovas didžiai užsirūs
tino ir Hope tavo mylimąją šiandien 
vos tik aušrai sušvitus pakarti.

Šoko karaliunas iš lovos, išbalęs 
ir drebėdamas pykčiu. Greit reng
ėsi šarvais, o tarnui liepė balnoti du 
žirgus. Tylutėliai apleidęs ritmus, 
tarno lydimas, dingo besibaigiančios 
nakties sutemose.

Kartuves buvo atokiai nuo pilies 
ant kito aukšto kalnelio. Žmones 
venge vakare eiti pro šąli kartuvių 
kalno. Daug nelaimingųjų ten baigė 
savo dienas. Daug jaunu berneliu, 
žilagalviu seniu ir moterų, kurie 
tik pasipriešindavo karaliaus valiai.

Karaliunas, lyg audra išskridęs 
pro pilies vartus, kuriuos vos spėjo 
sargybimiai atidaryti, pasuko kar
tuvių link. Jis skriejo per krūmus, 
per išvirtusius šimtamečius ąžuo
lus. Su kiekvienu žirgo šuoliu švito 
diena. Dar liko jam gerokas vars
nas, kaip išgirdo klaiku bubnu 
bildesi. Gerai žinojo karaliunas, ka 
reiškia tie garsai. Iki kraujo įs
paude arkliui i šonus pentinus, o 
tasai šoko lyg strėle—aukštyn i kai
na. Krauju pasruvo jaunuolio širdis 
išvydus baisųjį vaizdą. Jo pamilta 
belaisve stovėjo ant paruošto ve
žimo, nuleidusi akis i žeme. Jos 
lupos kažka šnabždėjo, rankos buvo 

sudėtos maldai o auksinėse padri
kose kasu garbanose žaidė vejas. 
Ant baltutėlio dailiai išlenkto kaklo, 
kur prieš valandėle karojo gintaro 
šniūrelis, buvo užnerta virvine kil
pa. Pats karalius sėdėjo ant žirgo 
ir laike iškeles savo iškilmių lazda, 
kuria, mostelėjus, turėjo nudardėti 
iš po mergaites kojų vežimas.

Lyg iš žemes išdygęs, karaliunas 
kardo švystelėjimu nukirto virve 
per plauka nuo mergaites galvos. 
Visi budeliai, sargybiniai ir pats 
karalius sužiuro, nesuprasdami 
kas nutiko. Karaliunas atsigrožės 
prieš valdovą ibede i ji savo aštru 
žvilgsni ir pro dantis prašvokštė.

— Žmogžudį I

— Suimkit ji — suriko karalius, 
pajuodavęs iš pykčio, kad jo myli
mas sūnūs pakilo prieš jo valia.

Karaliunas pasiruošė gintis, bet 
nustebo pamatęs, kad visi sargybi
niai ir budeliai stovėjo ibede akis 
žemen, nesijudindami iš vietos.

Lyg plėšriausias žvėris apsiputo
jęs, ištraukė karalius karda ir pa
spaude žirgą link savo sunaus. 
Visi nustebo sužiuro. Karaliunas 
dar nespėjo susivokti, kaip staiga 
prišokės mylimas tarnas smoge 
ietim karaliui i krutinę. Antra kart 
karalius nebepajege pakelti kardo. 
Jis pasviro ir sukniubo žemen. 

I Nors visa pilis buvo pasipuošus 
gedulo rubu, nors buvo giedamos 
raudos ir karalius laidojamas su 
visomis karališkomis iškilmėmis, 
tačiau pilyje nebuvo nusiminusio 
žmogaus. Didžiuliai būriai apdova
notu belaisviu trauke pro pilies 
vartus savo brangiu tėviškių link 
ir šaukė:

—Tegyvuoja jaunasis karalius! 
Tegyvuoja laisve I -— Daug belaisviu 
prašėsi priimami jaunojo karaliaus 
tarnybon, o visa karalija siuntė 
naujajam karaliui dovanas.

Nuo karaliuno veido dar ligai 
nenuslinko ūkanotas šešėlis, nes jis 
juto karteli, pakeles prieš tęva ran
ka ir tuo ji pražudęs. Bet jis vėl 
nurimo ir prablaivėjo, kai išminčių 
vyriausias jam pasakė:

— Dievai nelaimina to žmogaus 
keliu, kuris žudo žmogų ir bran
giausia Dievu dovana-laisve. Kas 
žudo laisve, tas visad žinia nuo tu, 
kurie ta laisve myli. Dievai šimte
riopai laimina ir ta karda, kuris 
laisves kovai yra net sunaus prieš 
tęva pakeliamas.

Nurimo karaliunas, o visa karalija 
ir dvaras kele didžiule vestuvine 
puota. Plačiais laukais ir per dunk- 
sinčias girias sklido džiaugsmo 
Šauksmas:

— Tegyvuoja jaunieji valdovai! 
Tegyvuoja laisve!
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fosmat maus neimi am
Australijos Lietuviu Draugija, | 

išsilaikiusi nelengvomis karo meto 
sąlygomis, kuklia savo veikla toli 
gražu negalėjo tinkamai prisitaikyti 
naujoms pokario sąlygoms, kuomet 
i ši kraštu pradėjo plaukti nauju 
lietuviu bangos. Per visa savo gyva
vimo meta Draugija veiku vien Syd
ney mieste, nes tik čia ir tebuvo 
įmanomas lietuviu skaičius organi
zaciniam veikimui.

Prasidėjus išvietintu lietuviu 
emigracijai iš Europos i Australija, 
susidarė naujos sąlygos. Kaip ir 
reikėjo laukti, atvykę lietuviai emi
grantai pradėjo burtis aplink Lietu
viu Draugija Sydney mieste. Turint 
galvoje paskiromis grupėmis lie
tuviu išsiblaškymą didžiulėje Aus
tralijos teritorijoje, savaime iškilo 
nauji 'reikalavimai, kuriu kukli 
Lietuviu Draugija. Sydney mieste 
negalėjo tinkamai patenkinti. 1.948 
m. kovo menesi įvykęs D-jos visuo
tinis susirinkimas, kuriame lygiomis 
teisėmis dalyvavo ir naujai atvy
kusieji lietuviai, tik užakcentavo 
lietuviu norą burtis ir ugdyti D-ja, 
tačiau pačios svarbiausios proble
mos—D-jos reorganizacijos, pritai
kymo naujai susidariusioms sąly
goms—neišsprendė. Draugija liko ir 
toliau veikti su senais įstatais, kurie 
teatitiko tik vienos vietoves—Syd
ney reikalavimams. Draugijai ne
turint atitinkamu platesniu nuos
tatu, savaime atsirado kai kuriu 
nesklandumu, nesu derinimu. Tokiu 
tad bud u susidarė psichologines 
sąlygos vienam kitam pagalvoti apie 
Draugijos neveiklumą.

AUSTRALIJOS
I. DRAUGIJOS POBŪDIS IR 

TIKSLAS.
1. Draugijos pavadinimas — 

Australijos Lietuviu Drau
gija.

2. D-jos centrine buveine yra 
Sydney mieste.

3. Veikimo plotas apima visa 
Australija.

4. D-jos tikslas:
a) Jungti i viena bendruo

mene visus lietuviu kil
mes Australijos gyven
tojus.

b) Ugdyti ir stiprinti gerą
sias tautinio charakterio 
savybes, palaikyti nariu 
tarpe tvirta meiles jau-

. sma Lietuvai, šia akcija
suderinant su veikian
čiais Australijos įstaty
mais.

c) Visokeriopai padėti nau
jai atvykstantiems ir be
sikuriantiems Australi
joje lietuviams, glaud
žiai bendradarbiaujant 
su Australijos valdžios 
ištaigomis, ir visais gali
mais budais rūpintis, 
kad jie butu garbingi ir 
taurus juos priglaudu
sio krašto gyventojai.

d) Ugdyti nariu tarpe de
mokratine dvasia.

e) Kovoti visame kultū
ringame pasaulyje lei
stinomis priemonėmis už 
Lietuvos laisve ir nepri
klausomybe.

5. Draugija yra nepartine ir 
toleruoja savo nariu religi
nius principus.

6. Draugija steigia klubus, 
bibliotekas, leidžia savo tik
slui tarnaujančius periodi
nius ar neperiodinius leidi-

i • nius, ruošia koncertus, vai
dinimus ir šiaip kultūringo 

‘ pobūdžio pobūvius bei spor
tinius parengimus.

7. Draugija yra juridinis 
asmuo. Ji turi savo ant- 
spauda. Savo geroves labui 
ji stengiasi isigyti pagal 
turimas lėšas kilojama ar 
nekilojama turtą.

8. Pagrindines D-jos lėšas su
daro turimos atsargos ir 
įstojamasis bei metinis nario

Draugijos Valdyba, siekdama įs
tatyti Draugijos veikla i tinkamas 
vėžės, nutarė tais počiais metais 
sušaukti antra visuotini D-jos susi
rinkimą, kad jis nustatytu nauja 
D-jos organizacija, priimdamas nau
jus įstatus.

Šis visuotinis Australijos Lietu
viu D-jos nariu susirinkimas ivyko 
gruodžio men. 30 d., Sydney mieste.

Susirinkimą atidarė D-jos pirmi
ninkas Antanus Bauze. Prezidiumo 
pirmininku išrinktas gyd. L. Pe
trauskas, sekretorium—Juozas Žu
kauskas.

Kukliame savo pranešime apie 
Draugijos veikla pirmininkas A. 
Pauze pabrėžė Draugijos persitvar
kymo reikalą ir nuoširdžiai pasid
žiaugė naujomis pajėgomis, kurios 
smarkiai auga kartu su vis didė
jančia lieutuviu emigracija i' Aus
tralija. Jis dedas labai daug vilčių 
i naujuosius D-jos narius, kurie 
išvystysia puikia vaikla.

Bevizi jos Komisijos pirmininkui 
M. Lipčiui konstatavus tinkama 
Valdybos finansų ir raštines tvar
kymą, veiklos pranešima atliko Mel
bourne Skyriaus pirmininkas. K. 
Mieldažiš. Skyriuje dabar esą per 
50 nariu, gi netolimoje ateityje ti
kimasi ju suburti ligi 100. Skyrius 
paminėjęs Vėlinės, suruošes bendras 
lietuviškas Kūčias. Užmezgės gerus 
santykius su vietos kataliku arkivy
skupu.

Po visu pranešimu imtasi svar
styti naujuju Draugijos įstatu pro
jekto, parengto ligšiolines D-jos

LIETUVIU DRAUGIJOS ĮSTATAI
mokestis. Kitos lėšos suda
romos iš įvairiu parengimu, 
auku ir kitu pajamų. D- 
jos lešos-pinigai laikomi 
banke ir išimami, reikalui 
esant, dvieju Valdybos na
riu parašais.

9. D-ja veikia per savo Sky
rius.

10. Visam D-jos veikimui vado
vauja Australijos Lietuviu 
D-jos Centro Valdyba.

II. A.L.D-JOS SKYRIAI.
1. Paskirose Australijos teri

torijos vietovėse, kur esama 
susibarusiu nemažiau kaip’ 
30 lietuviu, steigiamas Aus
tralijos Lietuviu Draugijos 
Skyrius.

2. Skyrius steigiamas iniciato
rių grupei pranešus ir susi
tarus su Centro Valdyba. 
Jis įkuriamas steigiamuoju 
Skyriaus nariu susirinkimu.

3. Steigiamasis Skyriaus nariu 
susirinkimas renka viene- 
riems metams Skyriaus Val
dyba ir Revizijos Komisija. 
Valdyba renkama iš ketu
rių asmenų. Revizijos Ko
misija is trijų asmenų.

4. Skyriaus Valdyba praneša 
C. Valdybai apie Skyriaus 
isteigima ir pateikia* Sk. 
Valdybos bei Revizijos Ko
misijos sąstatus, o taip pat 
ir nariu saraša. C. Valdy
bai pranešus, kad Skyrius 
yra įregistruotas, Skyrius 
laikomas teisėtu ir pradėju
siu veikti.

5. Skyrius veikia pagal D-jos 
įstatu raide ir dvasia, C. 
Valdybos nurodymus ir 
visuotinojo D-jos susirinki
mo nutarimus. Šio nuo
stato nesilaikąs Skyrius ar 
jo Valdyba gali būti C. 
Valdybos suspenduoti.

6. Skyriaus suspendavimo at
veju, C. Valdyba sušaukia 
Skyriaus susirinkimą, kuris 
renka nauja Valdyba. Cen
tro Valdybai sutikus, pa
skiri suspenduotos Skyriaus 
Valdybos nariai gali būti 
išrinkti i nauja Sk. Val
dyba. Naujoji Sk. Valdyba 
tvirtinama C. Valdybos.

7. Skyrius likviduojamas, kai

Valdybos. Projekto svarstymas 
vyko, aptariant kiekviena punktą. 
Su nedidelėmis pataisomis visuoti
no susirinkimo jis buvo priimtas. 
Juos čia skelbiame atskirai.

Priėmus D-jos naujuosius įsta
tus, buvo renkami ir naujieji Drau
gijos organai: Centro Valdyba, Cen
tro R*. vizijos Komisija ir Garbes 
Teismas.

I Centro Valdyba išrinkti: An
tanas Bauze, gyd. Leonas Petraus
kas, rašytojas Juozas Žukauskas, 
inž. Mikalojus Bogužas ir d. gyd. 
Elena Guobiene. Kandidatais liko-. 
Ona Baužiene ir Bitinas.

Revizijos Komisijon išrinkti D-jos 
nariai: Olšauskas, J. Kapočius ir 
J. Žilinskas.

Garbes Teisman išrinkti: kun. 
Tamulis, M. Bukauskas is. J. Gaiž
auskas.

Tolimesnėje susirinkimo eigoje 
pasitarta, pasidalinta įvairiomis 
aktualiomis mintimis. Užakcentuo
tas noras turėti tinkama lietuviška 
laikrašti, pabrėžtas nusistatymas, 
kad Australijos lietuviu bendruo
mene nesiskaldytu i paskirus sam
būrius, bet veiktu vienos stiprios A. 
Lietuviu Draugijos reniuose.

Šis visuotinis Draugijos susirin
kimas praėjo darnaus bendradarbia
vimo nuotaika. Jame vyravo vienin
gas susiklausymas ir darbinga rim
tis. O visa tai patikrina, kad Aus
tralijos lietuviu bendruomene mo
kes dirbti.

J. Kanteika.

jo nariu skaičius sumažėja 
mažiau 20.

8. Bet kuriuo Skyriaus likvi
dacijos atveju surašomas 
likvidacinis aktas, kuris 
kartu su Skyriaus raštine, 
lėšomis bei kitu turtu per
duodamas C. Valdybai. Lik
viduojamas Skyrius, C. Val
dybai sutikus, gali būti per
grupuojamas i Grupe.

9. Nesant galimybes įsteigti 
vietoje Skyrių ar Grupe, 
D-jos nario statusas įgyja
mas bet kuriame veikian
čiame Skyriuje ar Grupėje.

10. Joks Skyrius negali atsto
vauti visa D-ja. arba imtis 
tokio veiksmo, kuris prik
lauso D-jos C. Valdybai.

11. Skyrius renka nario moke
sti. 75 % nario mokesčio 
pasiunčia D-jos C. Valdy
bai, o 25% pasilieka savo 
reikalams.

12. Skyriaus atstovai visuoti
name D-jos susirinnkime 
pateikia savo veiklos apys
kaita.

13. Vietove.se, kur Skyrius nei- 
steigiamas, gali Imti stei
giamos D-jos nariu Grupes, 
jos gali būti steigiamos kad 
ir keletos ar keliolikos susi
burusiu vienoje vietoje lie
tuviu.

14. Grupe atstovauja vienas 
jos atstovas. Grupe pri
klauso artimiausio Skyriaus 
ii- gauna savo veiklai iš jo 
parėdymus. Pagal vietoves 
sąlygas ir svarba, Grupe 
gali priklausyti betarpiškai 
C. Valdybai. ■

III. A.L.D-JOS NARIAI.
1. D-jos nariai yra tikrieji ir 

garbes nariai.
2. Tikraisiais nariais priimami 

asmenys, pareiškė norą būti 
D-jos nariu ir imokeje nario 
mokesčius. Jie priimami 
Valdybos nutarimu.

3. Garbes nariai yra renkami 
visuotinojo D-jos susirinkimo 
2/3 balsu dauguma. Jais 
renkami asmenys pasižy
mėję savo nuopelnais D-jos 
labui. Garbes narys moke
sčio nemoka ir yra laisvas 
nuo kitu D-jos įsipareigoji
mu. 

j 4. Nariai moka istojamaji na- 
I rio mokresti 2 šilingu ir 

nuolatini nario mokesti 12 
šilingu metams. Nario mo
kesti sumokėjus, išduodamas 
kvitas.

5. D-jos nario statusas nusto
jamas:
a) mirties atveju,
b) Garbes Teismo sprendi

mu,
c) Visuotinojo susirinkimo 

2/3 balsu daugumos nu
tarimu, kai narys nusi
žengia D-jos įstatams ar 
pasireiškia neleistinu el
gesiu,

d) nariui pareiškus norą 
raštu iš D-jos išstoti.

6. Narys nesumokejes per I 
metus nario mokesčio ir 
nepaisąs D-jos organu pa
raginimo tai atlikti, C. Val
dybos nutarimu gali boti 
išbraukiamas iš nariu' sąra
šu.

1 V. A.L.D-JOS. SUSIRINKIMAI.
1. D-jos ndriu susirinkimai 

yra:
a) Visuotinis D-jos nariu 

susirinkimas,
b) Nepaprastas D-jos nariu 

susirinkimas,
c) Draugijos Skyriaus susi

rinkimas,
d) Grupių pasitarimai.

2. Visuotini D-jos susirinikraa 
šaukia C. Valdyba savo bu
veinėje nevėliau po vieno 
menesio metams pasibaigus.

3. T visuotini D-jos susirinkimą 
kviečiami visi D-jos nariai, 
priklausa Skyriams ar Gru
pėms.

4. Skyriams ir Grupėms pra
nešama apie visuotini susi
rinkimą prieš du menesiu.

5. Nepaprastas D-jos susirin
kimas šaukiamas esant ypa
tingam reikalui. Ji gali 
sušaukti C. Valdyba, C. 
Revizijos Komisija arba ne
mažiau kaip 1/3 D-jos 
nariu, raštu C. Valdyboj to 
reikalaudami.

6. Visuotinis D-jos susirinki
mas nutarimus priima pa
prasta balsu dauguma. 
Balsams pasidalijus po 
lygiai, nusveria pirminin
kaujančio balsas.

7. Visuotinis D-jos susirinki
mas renka vieneriems me
tams D-jos C. Valdyba, C. 
Revizijos Komisija, Garbes 
Teismą ir D-jos garbes na
rius.

8. Draugijos Skyrių susirin
kimą šaukia Skyriaus Val
dyba. Jis šaukiamas Val
dybos nuožiūra, tačiau pe
rėčiau kaip karta per 2 
menesiu.

9. Skyriaus susirinkimas ren
ka slaptu, paprastos balsu 
daugumos balsavimu Sk. 
Valdyba ir pusiau slaptu 
paprastos balsu daugumos 
balsavimu Revizijos Komi
sija.

10. Skyriaus susirinkimas 
sprendžia savo reikalus ir 
priima nutarimus paprasta 
balsu dauguma.

11. Grupes svarsto ir sprendžia 
savo reikalus nariu pasita
rimuose.

V. A.L.D-JOS CENTRO VALDY
BA.

1. D-jos Centro Valdyba ren
kama visuotinojo D-jos su
rinkimo slaptu, paprastos 
balsu daugumos balsavimu. 
Ji renkama iš penkių asme
nų, gavusiu daugiausiai 
balsu. Prie išbrinktos C. 
Valdybos rezervuojami 2 
kandidatai.

2. C. Valdyba sudaro; pirmi
ninkas, vice-pirmininkas, 
sekretorius, iždininkas ir 
valdybos narys. Pareigomis 
išrinktieji Valdybon asme
nys pasiskirsto pirmame 
savo posėdyje pagal susita
rimą ar balsuodami papra
sta balsu dauguma.

(Tęsinys 5 psl.)
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3. C. Valdyba vykdo visus 
visuotinojo D-jos susirin
kimo nutarimus, atstovauja 
ir veda D-jos reikalus.

4. Visuotinam D-jos susirin
kimui C. Valdyba pateikia 
metine savo veiklos apys-

* kaita.
5. C. Valdyba renkasi posed-

■ žio norėčiau kaip karta per 
menesi. Valdybos posėd
žiai yra teisėti, kai jame 
dalyvauja bent trys Valdy
bos nariai. Valdybos posė
dis neteisėtas, kai jame ne
dalyvauja C. Valdybos pir
mininkas ar vice pirminin- 

'. kas.
6. C. Valdyba savo posėdyje 

sprendžia ir nutarimus daro 
paprastu balsu daugumos 
balsavimu. Posėdžio eiga ir 
nutarimai surašomi proto
kolu knygoje.

7. C. Valdyba prižiūri Skyrių 
veikimą ir teikia jiems nu
rodymus.

VI. A;L.D-JOS CENTRO VALDY
BOS PIRMININKAS IR KITI 
NARIAI.

1. C. Valdybos Pirmininkas 
reprezentuoja D-ja viešaja
me gyvenime ir atstovauja 
ja Australijos valdžios ištai
gose.

2. Jis kviečia C. Valdybos 
narius posėdžio ir jame pir
mininkauja. Posėdi sušauk
ti ir jam pirmininkauti jis 
gali pavesti ir C. Valdybos 
vice pirmininkui.

3. Esant reikalui, jis gali 
■ pavesti laikinai C. Valdy

bos ar D-jos reprezentavima 
C. Valdybos vice pirminin
kui. Toksai pavedimas ne
gali trukti ilgiau viena 
menesi.

4. C. Valdybos Pirmininkas 
/ laiko savo žinioje D-jos

antspauda.
5. C. Valdybos vice pirminin

kas, atstovaudamas pirmi
ninką, naudojasi visomis C. 
Valdybos pirmininkui su
teiktomis teisėmis.

6. C. Valdybos sekretorius 
surašo C. Valdybos posėd
žiu protokolus ir tvarko C. 
Valdybos raštine. -Jis su
rašo gaunamuju-išleidžia- 
muju raštu knyga, saugo ir 
tvarko įvairius raštus ir t.t.

• 7. C. Valdybos iždininkas
tvarko D-jos lėšas. Jis ve
da kasos • knyga ir tvarko 
atskaitomybes dokumentus, 
išmoka pagal C. Valdybos 
nutarimus pinigus, surašo 
metine atskaitomybes apys
kaita, prižiūri D-jos turtą 
ir tvarko kitus finansinius 
D-jos reikalus.

8. C. Valdybos narys daly
vauja C. Valdybos posėd
žiuose ir, reikalui esant, 
pavaduoja C. Valdybos sek
retorių bei iždininką. C. 
Valdybos Pirmininkui pave
dus, jis atlieka kuri nors 
specialu uždavinį.

9. Kuriam nors C. Valdybos 
nariaui nebegalint toliau eiti 
savo pareigu, C. Valdybon 
kviečiamas vienas iš kandi
datu, gavės daugiausiai 
balsu.

LIETUVA TEBENAIKINAMA
Neseniai atvykęs iš Lietuvos vo

kiečiu karo belaisvis papaskojo 
“Minties” bendradarbiui, ka mates 
ir girdėjęs, pavergtoje Lietuvoje. 
Kaip šio laikraščio No. 135 apra
šoma, minimas vokietis belaisvis iš
vykęs iš Kaulio pereitu metu lap
kričio men. pradžioje. Kaune ats
tatymo darbus dirbą vokiečiu belais
viai. Esą atstatomos šios įmones: 
Elektros stotis Petrašiūnuose, Mais
to fabrikas Aleksote, klinikos Ža
liakalnyje ir k. Karo Muziejus esąs 
sveikas. I Žemes banko rumus esąs 
perkeltas universitetas. Netoli Pri
enų esanti statoma didžiule radijo

VII. A.L. D-JOS CENTRO REVI
ZIJOS KOMISIJA.

1. C. Revizijos Komisija ren
kama visuotinojo D-jos su
rinkimo pusiau slaptu, 
paprastos balsu daugumos 
balsavimu. Ji renkama iš 
trijų asmenų, rezervuojant 
du kandidatu.

2. C. Revizijos Komisija kon
troliuoja C. Valdybos finan
sus, raštine ir turtą, nema
žiau kaip 2 kartus per me
tus.

3. C. Revizijos Komisija gali 
kontroliuoti ir Skyrių finan
sine veikla, raštu pareika
laudama, kad Skyriaus Val
dyba pateiktu apyskaita.

4. Konstatavusi neleistina C. 
Valdybos finansų bei turto 
tvarkymą, C. Revizijos Ko
misija perspėja Valdyba, o

, šiai to perspėjimo nepai
sant, gali šaukti nepapra
sta D/jos susirinkimą, 
kuriam ji praneša apie susi
dariusia padėti.

5. Visuotinam D-jos susirin
kimui vykstant, C. Revizijos 
Komisija praneša metines 
revizijos, atliktos C. Valdy-

- bos finansu-raštiues veiklo
je, akta.

6. C. Revijos Komisija išsiren
ka iš savo tarpo pirmininką.

VIII. A.L.D-JOS GARBES TEIS
MAS.

1. Garbes Teismas renkamas 
visuotinojo D-jos susirinki
mo pusiau slaptu,paprastos 
balsu daugumos balsavimu. 
Jis renkamas iš trijų asme
nų.

2. Garbes Teismas sprendžia 
D-jos nariu nusižengimus 
D-jos įstatams ar šiaip 
nariu tarpe kilusius nesusi
pratimus.

3. Garbes Teismo sprendi
mai yra: įspėjimas, viešo ar 
neviešo pobūdžio papeiki
mas ir pašalinimas iš D-jos 
nariu.

IX. A.L.D-JOS LIKVIDAVIMAS.
1. Kilus reikalui ar susidarius 

sąlygoms D-jai likviduoti, 
sudaroma D-jos Likvidacine 
Komisija. Jei yra galimy
bes, tam reikalui šaukiamas 
nepaprastas D-jos susirinki
mas, kuris išrenka Likvida
cine Komisija.

2. Likvidacine Komisija sura
šo D-jos likvidavimo akta.

3. Australu valdžios organams 
sutikus, likviduojamos D-jos 
turtas perduodamas kuriam 
nors lietuviškam labdary
bės vienetui. ,

X. A.L.D-JOS ĮSTATU PAKEITI
MAS.
L Kilus reikalui D-jos įstatai 

gali būti pakeisti ar papil
dyti.

2. įstatu pakeitimas ir papil
dymas atliekamas tik visuo
tinojo ar nepaprastojo D-jos 
susirinkimo 2/3 balsu dau
guma.

3. Kiekvienas įstatu pakeiti
mas ar papildymas prane
šamas Australijos valdžios 
įstaigoms.

stotis. Nepakeliamu mokesčiu ir 
pyliavų politika ūkininkai esą 
spaudžiami dėtis i kolchozus. Visi 
žmones laukia karo kaip išganymo. 
Lietuvoje esą laikoma viršum mili
jono sovietu kariuomenes.

Gyventoju deportacija tebevyk
doma. Per. m. gegužes menesi buvo 
išvežta apie 180.000 žmonių. Par
tizanu veikla esanti labai stipri. Jie 
likvidavę Prienų burmistrą, poli
cijos viršininką, 7 NKVD karinin
kus ir 5 kitus agresyvius komunis
tus. Daug partizaniniu Kovu buvę 
vasario menesi, kai buvo renkama 
Aukščiausioji Taryba.

KLAIPĖDOS KRAŠTO ATVADAVIMA 
PRISIMENANT

Germaniškasis “Drang naeh 
Osten” nebuvo vien tik nacines Vo
kietijos ekspansijos šūkis. Kryžiuo
čiai ir kalavijuočiai po savo baltomis 
skraistėmis kryžiais ir kalavijais jau 
nešesi ji. Dideli lietuviu tautos 
giminiu žemes plotai su gyventojais 
ir turtu buvo priversti šitam 
Šukiui nusilenkti. Mažoji Lietuva 
abipusiai Nemuno irgi suklupo po 
germaniška skraiste. Tačiau per 
šešis šimtmečius Mažosios Lietuvos 
žemose neužgeso lietuviška prigim
tis, -gimtojo žodžio meiles kibirkštis, 
vietovių ir žmonių vardai. Dar dau

giau. Mažojoj Lietuvoj pasirodė 
pirmosios lietuviškos knygos; Mažo
sios Lietuvos veikėjai visomis jėgo
mis ir visais laikais kovojo prieš 
savo prispaudėjus ir net tada, kai 
Didžiojoj Lietuvoj nebuvo “anei 
rašto anei druko”. Iš ten patekėjo 
“Aušra,” iškilo “Tėvynes Sargas,” 
“Apžvalga” ir t.t.

Po Didžiojo Karo Mažoji Lietuva 
visas jėgas sukaupė nusikratyt sve
timųjų “globos.” Tenykščiai lietu
viai šaukė susirinkimus, siuntė me
morandumus, net patys i vykstan
čia Taikos Konferencija veržėsi, kad 
gyvu žodžiu, vardan teisingo spren
dimo, išaiškintu padėti. Deja, tik 
nedidele dalis Mažosios Lietuvos, 
šiapus Nemuno, buvo atskirta nuo 
Vokietijos. Klaipėdos krašto gyven- 
tojai-sukileliai ši žygi apvainikavo 
savo kraujo aukomis. Už laisve, už 
gimtaji žodi, už lieuviška pajūri. 
Todėl 1923 m. Sausio men. 15 d. 
svarbi data Lietuvos istorijoj: Klai
pėdos krašto prisijungimo prie Did
žiosios Lietuvos diena.

Klaipėdos kraštas nėra didelis nei 
gyventojais nei žemes plotu. Jis

PAVERGTA
KURIA LINKME VEIKIA 

REŽIMAS
Išvadom iš tarybines spaudos, ga

lima konstatuoti režimo akcija su
stiprėjus prieš ūkininkus ir prieš 
mokyklas. — Ūkininkai, smarkiau 
apkranjami mokesčiais ir pyliavom. 
Neišsimokančiu skaičius, kyla. Vie
noj Marijampolės ap. už mokesčiu 
nesumokejima liaudies teismo' pas
merkta per pusantro šimto ūkininku. 
Nepajėgiantieji pyliavų ir mokesčiu 
išsimokėti, kai kurie nori stoti i kol
chozus. Šitokiu bildu individualinis 
ūkis naikinamas kolchozu naudai. 
Ju valdytojai išgabenami. Jeigu 
pereitais metais Suvalkijoj buvo 
vienas kolchozas ir tas pats parti
zanu buvo sulikviduotas, tai šiemet 
jau minimi kolchozai prie Sasnavos, 
S. Kalvarijos, Liubavo. Daug smar
kesniu tempu eina kitoj pusėj Ne
muno. Vienoje Šiaulių ap. sukurta 
per 30 kolchozu, suvarant i juos 
'daugiau kaip 900 ūkininku.

Tarybine spauda ir anksčiau skun
dėsi, kad komunizmas ir komjaunuo
liai mokykloje neturi pasisekimo. 
Vis buvo skundžiamasi “nacionali- 
zmo-klerikalizmo” stipria itaka mo
kiniams. Paskutiniuoju metu sovie- 

turi 2848 kv. klm. ir 140,000 gyven
toju. Bet jis mums visais laikais, 
ypač nepriklausomybes metais, buvo 
svarbus kaip langas i visa pasauli. 
Tokiu vardu mes ji įpratom vadint 
ir tai visai teisingai. Buvęs užguitas 
užkampis, prisijungęs prie Lietuvos, 
tapo tarptautinio judėjimo mazgu 
su daugeliu moderniu įrengimu bei 
pastatu.

Tačiau “Drang naeh Osten” ger
manuose vis tebegyveno. Pagrobęs 
viena po kitos keletą Europos valsty
bių, Hitleris savo nagus atsuko i 
Klaipėdos krašta ir 1939 m. kovo 

men. 23 d. vėl ji užsmaugė su iškrai
pyto kryžiaus skraiste. Geografiniu, 
ekonominiu ir tautiniu požiūriu 
suaugės su Lietuva, Klaipėdos Kra
štas atskiriamas, pasmerkiamas mer
dėt. Daugelis vietos lietuviu patri- 
jotu buvo suimti, kalinti ir i K. Z. 
stovyklas suvaryti.

Beveik nepastebeta praėjo taip 
svarbi musu istorijoj Klaipėdos kra
što atvadavimo diena. Istorijos 
faktu raida nekarta jau yra įrod
žiusi, o ii- Klaipėdos atvadavimas 
tai patvirtina, kad gaivalinga, kovo
janti ir drąsi tauta keliasi iš visu 
nelaimiu. Musu tikėjimas i Lietu
vos prisikėlimą yra didelis, kaip ne- 
kada. Klaipėdos kraštas—lietuviško
sios žemes ir širdies kraštas—be jo
kiu sąlygų vėl turės būti musu lan
gas pasaulin. O ir anapus Nemuno, 
iki praėjusio karo be paliovos vokie
tinta lietuviška žeme—visa Mažoji 
Lietuva turės grižt prie savo tikro
sios motinos Tėvynes.

.Šito siekdami Didžiosios ir Mažo
sios Lietuvos lietuviai, visam pa
saulyj ir namuose palike, jungiasi 
vienai intensyviai kovai. Musu tikė
jimas yra musu pergales laidas.

LIETUVA 
tine administracija imasi griežtesniu 
represijų. Švietimo ministerijos jau 
duotas įsakymas visoms mokykloms 
kovoti su “kunigu itaka,” su “klie- 
rikalizmo” reakcija. Tai tas pats 
“valymas nuo nepageidaujamo ele
mento” ir “tvirtinimas” iš vidaus, 
kuris paskutiniu laiku vykdomas 
visuose sovietu okupuotuose kraštuo
se.

★
VIETOJ ŽIUGŽDOS—NIUNKA
“Tiesa” 1948.9.9. praneša kad 

švietimo ministėtis jau nebe J. Žiug
žda, bet V. Niunka. Jis sykiu yra 
ir min. pirm, pavaduotojas. Nauja
sis švietimo ministeris yra studijavęs 
teise Kauno universitete, jau stu
dentaudamas priklausė kompartijai. 
Kai bolševikai Lietuva okupavo, jis 
buvo pirmasis sov. prokuroras. La
bai atkaklus partijos įsakymu vyk
dytojas. Jam stiprios itakos daro 
jo žmona žyde. Tokio “Višinskio” 
paskryrimas i švietimo ministerija 
reikia laikyti užsimojimu įvykdyti 
be atodairos švietimo įstaigose 
“valymą”. Žiugžda paliktas tik 
akademijos vicepirmininku. Jis da
bar spausdina “Tiesoj” ilga “stu
dija” apie “kataliku dvasiški ja, kaip 
amžina lietuviu tautos priešą.”
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POLITIKOS RAIDA
Naujieji Metai politikoje nieku 

nesiskiria nuo senųjų. Jie yra lygiai 
taip pat ir toliau užversti ivairomis 
problemomis, kurios laukia išspren
dimo.

Kinijoje komunistine kariuomene 
žengia pirmyn ir jau grasina nacio
nalistu sostinei Nankinui. Chan-kai- 
shekas desperatiškoje būklėje šau
kiasi J.A.V. pagalbos, kuri dabar 
nelabai linkusi ja padidinti ir apkal
tino sugriuvusia' kiniečiu nacionali
stu vadovybe ir visa karini bei civi
lini aparata del pralaimėjimo. Pa
skutines žinios mini apie derybas 
tarp nacionalistu ir komunistu; ko
munistai. diktuoja sąlygas. Jungti
niu tautu generalinis susirinkimas, 
dar prieš N. Metus, nieko gero ne- 
pasieke ir atrodo, jog Jungtines tau
tas laukia Tautu Sąjungos likimas. 
Olandai Indonesijoje, apimant Java 
ir Sumatra, paklupdė ginklo pagelba 
dar nevisai pripažinta Indonezijos 
nepriklausoma respublika, pasiai
škindami, jog jie negaleje ilgiau 
laukti ir leisti egzistuoti taip pavo
jingai padėčiai ir netvarkai. Indo
nezijos klausimas yra beveik vita
lines reikšmes Jungtiniu Tautu 
Organizacijai ir jo vienoks ar kitoks 
išsprendimas ja sustiprins arba su
duos jai mintina smūgi. Olandai 
sako, kad Indonezijos klausimas yra 
ju vidaus klausimas ir prašo kitu 
kraštu per daug apie tai nesirūpinti. 
Indija gi sušaukė extra konferencija 
šiuo klausimu ir pakvietė be azijati-

NACIAI KELIA GALVAS
USA karinis gubernatorius gen. 

Clay ispeja, kad “naciškai nusitei
kusios tautines vokiečiu grupes vėl 
kelia galvas Vokietijoje. Siu taut- 
niu grupių atgijimas sukelia vokie- , 
čiu demokratijai sunkumu.” Vienas 
tu judėjimu, pasak gen. Clay, esąs 
atgijimas Otto Strasser vadovaujamo 
Juodojo Fronto, kuris esąs prisiden
gęs apgaulingu vardu: Vokiečiu 
Atgijimo Sąjungą. Antra judėjimo 
grupe sudaro Tautine Demokratu 
Partija, kuri susirinko lapkričio 
men. štuttgarte.

Otto Strasser, šiuo metu gyvenas 
Nova Scotia, Kanadoje, nutraukė 
ryšius su Hitleriu 1930 m. Jo bro
lis Gregor Strasser, nacis Nr. 2, liko 
partijos valymo auka, kai ji 1934m. 
nužudė Goeringo policija.

Pirmojo judėjimo vadas Otto 
Strasser šiomis dienomis pareiškė, 
noris grišti i Vokietija, kur vado
vausiąs demokratiniams. Vokietijos 
veiksniams. Girdi, jis nevadovausias 
jokiai partijai, o vien tik demokra
tiniam vokiečiu judėjimui, kuris 
esąs panašus gen. de Gaulle vado
vaujamam judėjimui Prancūzijoje.

Kanados užsieniu reikalu departa
mentas praneša, kad išdavimas Stras- 
seriui keliones paso bus sprendžiamas 
tik po to, kai bus pasitarta su 
vyriausybėmis, kurias šis judėjimas 
interesuoja.

Ši judėjimą komentuodamas britu 
“Times” pabrėžia:—Nepanašu, kad 
Britu ir USA vyriausybes toleruotu 
toki kurstymą tokiu metu, kada poli

SPORTO ŽINIOS
LIETUVIAI KREPŠININKAI ° 

L1THG0W0 (N.S.W.) PIR
MENYBĖSE.

Australiečių N.S.W. Krepšinio 
Sąjungos pakviesti lietuviai, gyve
nantieji netoli Lithgow’o, sudarė 
krepšinio komanda vietos apylinkes 
pirmenybėms, žaidžiama tašku sis
tema. Dalyvauja 8 komandos. Iki 
šiol laimėtos d.vi rungtynes. Pirmo
sios su O.B.C. T laimėtos Lithgow’o 
rekordiniu rezultatu: 81:7, (46:3). 
Antrosios su Littleton I 58:54, 
(29:19:). Vietos miesto spauda 
talpina plačius straipsnius apie lie

Ats. Redaktorius Antanas Bauze 
Redaktorius Juozas Žukauskas 

Redakcijos ir Administr. Adresas:
5 Hampden Street, 

Hurlstone Park. Sydney, N.S.W.

niu kraštu Australija ir Naujaja Ze
landija. Australija smerkia ši olan
du žingsni.

Prancūzijoje atidengtas didelis 
finansinis išeikvojimas, apimas po
karini laikotarpi, įtraukiąs tarnauto
jus pradedant ministeriais ir grasias 
didele katastrofa Prancūzijos politi
niam gyvenimui.

Žydams Palestinoje neblogai susi
organizavus ' ir gavus moderniu 
ginklu iš čekoslavakijos bei naudo
jantis gautu kapitalu iš Amerikos, 
paskutiniu laiku pasisekė sėkmingai 
atremii arabu puolimus ir net 
įžengti i arabu teritorijas. Po nu- 
mušimo penkių britu lėktuvu, skraid
žiusiu virš Egypto-Izraelio pasienio, 
britai apkaltino žydus pasidarius 
sovietu agentais ir ju planu vykdy
tojais ir pradėjo traukti Suczo zonon 
ir Transjordanan karines pajėgas. 
Tai iššaukė smarkia žydu reakcija 
visame pasaulyje prieš britus ir su
judino, net laikinai itempe J.A.V. 
ir britu santykius Palestinos taikos 
klausimu. Iš viso atrodo, jog anglai- 
amerikiečiai smarkiai stebi visa rytu 
—įlietu Azijos regioną ir pradeda 
kalbėti apie- karini Pietų Pacifik 
gynimosi bloką, panašu i Šiaurės 
Atlanto bloką, sustabdymui Sovietu 
Sąjungos .— komunistu ekspansijos. 
Tas blokas apimtu Indija, Austra
lija ir visas kitas, i pietus nuo Kini
jos ir Indijos esančias, tautas.

J. RUGINIS.

tine Vokietijos raida yra pereinamo
je ir pavojingoje būsenoje.

Strasseris susisiekė su savo šalinin
kais grandies laiško budu. Šiame 
laiške jis paskelbė savo politines 
idėjas, pasmerkė dabartines Vokieti
jos partijas bei politinius vadus ir 
išaiškino, kaip Vokietija turi išnau
doti savo naudai dabartini nesutari
mą tarp Sovietu ir Vakaru Demokra
tijų.

Pasak .Strasserio, nuostatai pagal 
kuriuos Vokietija turi “kovoti ir 
dirbti ’ ’ yra šie:

1) Vokietijos laisve ir vienybe 
nuo Aacheno ligi Beuthen, nuo 
Klaipėdos ligi Saaro.

2) Panaikinimas išmontavimu ir 
reparacijų.

3) Visiška teisiu lygybe laisvai ir 
neokupuotai Vokietijai Euro
pos Federacijoje ir UNO.

Strasseris nepripažįsta jokiu 
skirtumu tarp Sovietu Rusijos ir 
Vakaru Demokratijų politikos.

Mus, -lietuvius, šis nacinis Vokieti
jos judėjimas juo labiau domina, 
kai čia randame musu žemes dalies 
—Klaipėdos varda. Pakaks ši karta 
jei mes pridursime tik tai:

K A HITLERIS SURAŠĖ I 
KELIU ŠIMTU PUSLAPIU SA
VO VEIKALĄ “MEIN KAMPE,” 
NAUJIEJI NACIAI TA PATI 
SURAŠĖ 1 KELIAS EILUTES. 
Mes tvirtai,tikime, kad besireiškiąs 

vokiečiu troškimas eiti vėl Hitlerio 
pramintu kruvinouju tautu naiki
nimo keliu, Vakaru Demokratijų 
laiku bus pastebėtas ir sustabdytas.

tuviu žaidimą. Komandoje žaid
žia : Šutas V. Ramanauskas Alg., 
Pilka P., Kiveris Br., Paulauskas 
St., Šutas A., Vaišnys Alg. V.Š.

Keletą numeriu “Musu Pas
toge” išeis su nepilnais lietuvi
ško raidyno ženklais. Australi
ška spaustuve dar nesuskubo 
įsigyti musu raidyno balsiniu 
ženklu. Savo skaitytojus del to 
atsiprašome.

Pirmaji numeri bandome iš
leisti 6 puslapiu. Sekančius 
normaliai leisime 4 puslapiu, 
nes esame varžomi aukštu 
spausdinimo kaštu.

Paskiro Nr. kaina 1 šil.
Prenumeratos kaina vienam me
nesiui 4 šil.

Skelbimu karna vienai teksto 
eilutei ar jo vietai—1 šil.

A. LIET. D-JOS CENTRO 
VALDYBA

Savo posėdyje š. men. 2 d. taip 
pasiskirstė pareigomis:

Pirmininkas—Antanas Bauze.
Vice pirmininkas L- gyd. Leonas 

Petrauskas.
Sekretorius—Juozas Žukauskas.
Iždininkas—inž. Mikalojus Bogu- 

žas.
Valdybos narys — d. gyd. Elena 

Guobiene.
★

PRADĖJOM NAUJUOSIUS 
METUS

Sydney, Dulwich Hill kataliku 
parapijos saleje A.L.D-jos Valdybos 
buvo suorganizuotas Naujuju Metu 
sutikimas. Be vietos lietuviu jame 
dalyvavo nemažai atvykusiu iš įvai
riausiu Australijos vietovių lietuviu, 
įskaitant, keliolika svečiu australu, 
iš viso dalyvavo apie pustrečio šim
to asmenų. Dvylikta valanda sugie
dotas Tautos Himnas. Nuoširdžiai 
lietuvius pasveikino parapijos klebo
nas Rev. Dr. P. Tuomey. “Mylėkite 
savo krašta Lietuva, bukite gerais 
lietuviais, a tada jus busite ir gerais 
australais,”—ypačiai pabrėžė jis sa
vo tikrai nuoširdžioje kalboje. Taip 
pat gražiai lietuvius pasveikino ir 
A.L.D. pirmininkas A. Bauze.

Šis Nauju Metu sutikimas visiems 
dalyviams paliko gražiausiu įspūd
žiu. Nuotaikinga sutiktuviu pobūvi 
parengė speciali komisija, kuria su
darė: pirm. Ona Baužiene, Mrs. M. 
Lipčius, E. Guobiene, Mr. M. Lip- 
čius, M. Bogužas ir Mr. D. Kuodis.

Sydney lietuviai N. Metu diena po pamaldų. Trečias iš kaires su dviem 
australu kunigais sėdi Rev. Dr. Tuomey, nuo jo i dešine: p. O. Baužiene, 

kun. Tamulis, A.L.D. Pirmininkas A. Bauze ir k.
Lietuviškos N. Metu pamaldos.

A.L.D. Valdybos pastangomis buvo 
susitarta su Dulwich Hill parapijos 
klebonu Rev, Dr. P. Tuomey del 
lietuvišku pamaldų N. Metu diena. 
Ilga metu eile pasireiškęs kaip dide
lis lietuviu draugas. Rev. Dr. P.
Tuomey mielai patenkino A.L.D. 
Valdybos prašymą del pamaldų. 
Šiu pamaldų laikyti A.L.D. Valdyba 
paprašė kun. J. Tamuli iš Bathurst 
stovyklos.

Pamaldi: metu kun. Tamulis pa
sakė turininga pamokslą. Šiu pa
maldų proga i gausiai susirinkusius 
erdvion bažnyčion lietuvius prabilo 
ir Rev. Dr. Tuomey. Tarytum tik
ras lietuvis patrijotas, o ne austra
las, jis primine visiems pavergtos 
Lietuvos kančias ir dar karta ragino 
visus susirinkusius būti gerais lietu
viais, iš ko seksiąs ir gero australo 
vardas.

Pamaldų metu giedojo lietuviu 
būrelio choras. Vargonais grojo ir 
solo pagiedojo Jonas Gaižauskas.

Šiose įspūdingose pamalduose lie
tuviai tremtiniai karštai pasimeldė 
už savo tėvynės laisve.

“Musu Pastoges” Redakcija mielai kviečia lietuvius Austral
ijoje'ir kitur būti bendradarbiais. Rašykite įvairiais mums rupi
mais klausimais. Daug vietos skirsime beletristikai: novelėms, 
apysakoms, feljetonams. Nepamiršime ir poezijos. Pageidau
jame ypačiai korespondencijų iš įvairiu vietovių. Kviečiame 
talkon ir dailininkus. Mielai pasinaudosime karikatūromis ir 
pan. Puoškim. visi kas kuo sumanydami, “Musu Pastoge.” Re 
dakeija iš anksto nuoširdžiai visiems dekuoja.
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SYDNEY LIETUVIAMS 
PASKIRTAS KUNIGAS

Prieš keletą menesiu i Sydney 
laikinai atvyko Tėvas Pranciškonas 
Vytautas Balčiūnas. Nesant vietoje 
lietuvio kunigo, A.L.D. pirmininkas 
A. Bauze kreipėsi i. reziduojanti 
Jungt. Amerikos Valstybėse Pran
ciškonu Provincijolą Tęva Justina 
Vaški, kad tasai paliktu Tęva V. 
Balčiūną religiniams lietuviu reika
lams Sydney mieste. Šiomis dieno
mis A.L.D. pirmininkas A. Bauze 
gavo iš Pranciškonu Provincijolo 
Tėvo Justino Vaškio laiška, kuriame- 
jis praneša, mielai sutinkąs, kad 
Tėvas Vytautas. Balčiūnas pasiliktu 
ilgesniam laikui Sydney ir čia aptar
nautu lietuviu religinius reikalus, 
kartu dirbdamas su lietuviais tau-- 
tini ir kulturini darba. Šiame lai
ške Pranciškonu Provincijolas Tėvas- 
Justinas Vaškys pasvekina A.L. 
Draugija ir perduoda geriausius savo’ 
linkėjimus.
PIRMOJI AUKA A.L.D. C. VALDY

BAI “MUSU PASTOGE” 
REIKALAMS

A.L.D. Melbourne Skyrius per sa
vo pirmininką Kaži Mieldaži atsiuntė 
C. Valdybai 15 svaru auka “Musu 
Pastoges” leidimo reikalams. Cen
tro Valdyba ir “Musu Pastoge” Re
dakcija Melbourne A.L.D. Skyriui ir 
jo Pirmininkui nuoširdžiai dėkoja.
STEIGIAMA ŠV. KAZIMIERIO 

D-JA
Bathurste, p.m. gruodžio 26 d. 

stovyklos kun. Tamulio pastangomis 
įsteigta Šv. Kazimiero Draugija. 
Valdybom išrinkti kun. J. Tamulis— 
pirmininku, VI. Miniotas—vice pir
mininku ir sekretorium ir G. Šapro- 
riene—iždininke.

Linkime Šv. Kazimiero D-jai sėk
mingos religines veiklos.

LIGŠIOLINE AUSTRALIJOS 
LIETUVIŠKOJI SPAUDA

Leigh Creek, S.A., J. Glušauskas 
jau išleido dešimta rotarorium 
spausdinta informacini biuleteni 
“Australijos Lietuvi,” kuris yra pir
mas šios rūšies leidinys Australijoje. 
Leidžiamas kas antra savaite.

Panašu biuleteni, tik žymiai pir
muoju savo numeriu mažesni, pra
dėjo leisti ir Šv. Kazimiero Draugi
ja Bathurste. Jis pavadintas “Biu
letenis.”
REGENTS PARK BAŽNYTINIS 

KOMITETAS
Sydney priemiestyle, Regents Park, 

Šv. Kazimiero D-jos iniciatyva čia 
dirbantiems lietuviams buvo suorga
nizuotos sausio 2 d. pamaldos Šv. 
Petro baznjčioje. Pamaldas atlaike 
kun. J. Tamulis. Po pamaldų para
pijos saleje susirinkusius lietuvius 
vietos klebonas Rev. Donavan pasvei
kino ir pasigėrėjo, lietuviu pamaldu
mu. Čia pat buvo išbrinktas baž- 
nyįiniams reikalams tvarkyti komi
tetas: Ankudevičius, Bastys, Karje- 
tonas, Šapronas ir Sirgedas.
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