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VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
Tūkstančiais myliu atskirti nuo 

Gimtosios Žemes, šiandie lenkiame 
savo galvas prieš Nežinomojo Karei
vio Kapa, pasilikusi pavergtoje Tė
vynėje. Su didinga rimtimi sudeda
me prie šventosios lietuviu tautos 
relikvijos nemirštančios meiles ir pa
garbos vainiką. Norėtume išreikšti 
šiuos savo jausmus puokšte gimtosios 
sodybos geliu, tačiau su didžiu ap
gailestavimu tegalini pasitenkinti tik 
žodžiu ir mintimi.

Nepriklausomybes Paskelbimo Aktas
Amžių būvyje Lietuva išgyveno 

daug saulėtu ir audringu dienu. Ji 
kure ir gyveno ne vien tik sau. Jau 
pirmosiomis savo kūdikystes dieno
mis. vos iejusi i besiformuojančia 
Europos tautu šeima, ji pradėjo ko
va prieš blogi. Amžiais trukusi 
kova su laisves priešais sustiprino ne 
tik ja pačia, bet apgynė ir kitas 
Europos tautas. Bet gyvenime ir 
tautu istorijoje taip jau yra. kad 
kinta ne tik daiktai, žmones ir lai
kas. bet kinta ir tautu istorija. Pa
saulio negarbe ir blogis- dažniausiai 
eina kartu su viršijančia jėga, gi 
Visatos valia ir gerasis likimas daž
nai nusileidžia blogio ir netiesos 
viešpatavimui, tarytum tuo susti
prindamas tiesos ir gėrio nemirtin
gumą.

Tautos ne karta suklumpa prieš 
blogi vien tam. kad prisikėlusios dar 
geriau suprastu ir brangintu tiesa. 
Gi prisikėlusios gyvena tam. kad. vėl 
suklupusios, dar karta atsikeltu ge
resniam tiesos ir laisves pažinimui.

Minėdami šiandie savo Tautos Ne
priklausomybes diena, mes visi esa
me tvirtai isitikine, kad Lietuvos val
stybes istorijai nėra užlenktas pas
kutinis lapas. Su nepalaužiamu ti
kėjimu mes laukiame tos dienos, kada 
baigsis Visatos bandymas ir prasidės 
didysis žygis pavergtu tautu laisvi
nimui. O kai tasai didžiosios palai
mos žygis prasidės, mes visi, kad ir 
kažkur nuo Gimtosios Žemes bebū
tume nublokšti, žinosime savo vieta 
ir pareiga.

Mus visu širdyse slepiasi dar ne
pasakyti žodžiai, kuriems laiku pra
bilus. seks darbai ir žygiai.

Su tomis mintimis šiandie nusi
lenkiant žuvusiu Lietuvos vaiku gar
bei. kurie aukojo savo gyvybe beko
vodami amžių būvyje ir miršta šian
die nelygioje kovoje už gimtosios že
mes sauja.

POLITIKA VYSTOSI MUSU NAUDAI
VYR. LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO ŽODIS PASAULIO LIETUVIAMS
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Lietuviai,
Jau penkta karta minime Lietu

vos Valstybes atstatymo—16 Va
sario—švente, būdami atskirti ge
ležine uždanga nuo savo Gimtosios 
Žemes ir net negalėdami susisiekti 
su Tevyneje pasilikusiais broliais ir 
seserimis. Tevyneje vyksta negailes
tingas persekiojimas, fizinis Lie
tuviu Tautos naikinimas ir tremi- 

m as, kuris taip pat reiškia nors ir 
lėta, bet tikra mirti tolimose Sibiro 
taigose. Tatai daroma XX amžiuje, 
kada tarptautinis teismas pasmerkė 
nusikaltimus prieš žmoniškumą, ka
da Jungtiniu Tautu Organizacija 
savo paskutinėje sesijoje priėmė 
žmogaus teisiu deklaracija ir pas
merkė genocidą. 16 Vasario šventes 
proga mes siunčiame kovojantiems 
ir persekiojamiems toutiečiams Te
vyneje ir ištrėmimo savo gilia bro
liška užpjauta. įsipareigodami ne
nuilstančia energija tęsti kova ligi 
pergales.

Pasaulines politikos raida vystosi 
musu naudai, musu prieteliu ir už
tarėju skaičius gausėja, papildyda
mas musu, pačiu kovotoju eiles. Ate
itis mums teikia daugiau išsilais
vinimo vilčių, bet ir šiandien dar 
nežinome kada laimėsime ir galė
sime grižti i savo išlaisvinta Tėvynė. 
Gyvenamasis momentas mums stato 
visa eile nauju uždaviniu, kuriuos 
sėkmingai spręsdami turime daly
vauti visi, neatsižvelgiant kur begy

VLIKO VADAI IŠVYKO I J.A.V.
E. Sausio 26 d. VLIKO pirminin

kas M. Krupavičius ir Vykdomosios 
Tarybos pirmininkas V. Sidzikauskas 
išvyksta i Jungtines Valstybes. Ju 
keliones tikslas — pareikšti dėkingu
mą Jungtiniu Valstybių vyriausybei 
už ligšioline tvirta linija nepripažin
ti Lietuvos Sovietu Sąjungai ir už 
materialine bei moraline parama 
teikiama tremtiniams, padėkoti taip 

ventume ir kokia pasaulėžiūra iš
pažintume.

Sunki ir nelygi Lietuvos laisvi
nimo kova reikalauja iš musu su
telkti visas gyvąsias jėgas ir vie
ningai dirbti. Visi ta darba truk
dantieji kliuviniai turi būti iš musu 
tarpo pašalinti. Šiandien mes tu
rime ieškoti ne to, kas mus skiria, 
bet to, kas mus jungia. Tik subur
tomis jėgomis veikdami mes laimė
sime.

Ieškodami pagalbos Lietuvos iš
laisvinimui, mums visiems pažįstami, 
seni ir prityrė politikai yra išvykę 
i Jungtines Amerikos Valstybes. 
Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas teikia tai misijai ypati
nga reikšme Lietuvos laisvinimo 

ANTANAS SMETONA, 
Pirmas ir paskutinis Lietuvos 

Respublikos Prezidentas

ALEKSANDRAS STULGINSKIS, 
Antras Lietuvos Respublikos 

Prezidentas.

darbe. Tos misijos sėkmingumui rei
kia. kad mes visi ja remtume kuo 
kas galime. Ypač dideles paramos 
musu delegatams laukiame iš musu 
broliu amerikiečiu, kurie visada 
sunkiomis Lietuviu Tautai valan
domis pirmieji * ateidavo pagalbon.

Lietuviu Tautos laisves kova rei
kalauja nemažai ir materialiniu iš
tekliu. Atsirandant vis naujiems už
daviniams Tautos Fondo išlaidos 
didėja, o pajamos del vykstančio 
tremtiniu kilnojimosi mažėja. 16 Va
sario šventes proga Vykdomoji 
Taryba skelbia tradicini Lietuvos 
laisvinimui aukų vaju. Vyriausiasis 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
kviečia visas Europoje ir kituose 
nasanlio kontinentuose esančias lie
tuviškas organizacijas ir paskirus 
asmenis aktingai prisidėti prie va
jaus organizayimo ir aukų rinkimo.

pat Amerikos lietuviam bei ju orga
nizacijoms. kurios ištvermingai ir 
nepaliaujamai kovoja del Lietuvos 
laisves ir del tremtiniu geroves. To
liau ju keliones tikslas yra sutarti
nai su A.L.T. organizuoti tolimesne 
kova del Lietuvos išlaisvinimo.

Amerikos lietuviai teikia šiai ke
lionei dideles svarbos ir jos maršrutą 
organizuoja su dideliu rupestingumu 

o visus lietuvius—pagal išgales pa
remti Tautos Fonda.

Esantieji tremtyje lietuviai skir
stosi po visa pasauli ieškodami lai
kines prieglaudos. Šia proga su di
deliu dėkingumu minime tuos kraš
tus. kuriu vyriausybes plačiau pra
vėrė tremtiniams duris ir teikia jiems 
darba bei pastoge. Išbarstytu pasau
lyje lietuviu jėgos be jungiančios 
organizacijos bus menkos. Šioms jė
goms stiprinti kuriama Pasaulio 
Lietuviu Bendruomene, kuri jungs 
visus lietuvius. Tat kiekvieno lietu
vio šventa pareiga dalyvauti ben- 
dniomeneje ir veikliai įsijungti i 
Lietuviu Tautos kova prieš jos nai
kintojus kuo kas gali; gyvu žod
žiu.' spauda, organizaciniu darbu, 
materialine parama. Kurdamiesi 
svetimuose kraštuose, mes niekad 
neturime pamiršti kelio Tėvynėn 
ir turime tęsti Lietuvos laisvinimo 
darba. Mes turime vengti keliu,

DR. KAZYS GRINIUS, 
Trečias Lietuvos Respublikos 

Prezidentas.
kurie beda i nuTautejima ir kliudo 
grižti islaisvinton Tėvynėn.

Trisdešimt pirmąją Lietuvos Ne
priklausomybes 1 atstatymą švėnte 
mes sutinkam? susirūpinimo., susi
kaupimo ir gedulo ženkle, šaukda
miesi Aukščiausiojo pagalbos iš
tesėti ta kova ligi visiškos p ergai es. 
Laimejima mums laiduoja musu by
los teisingumas. Iš šito kieto ban
dymo išeisime užgrūdinti ir. neiš
senkančiomis jėgomis išlaisvintoji? 
demokratinėje Lietuvoje imsimės 
atstatymo ir kūrybos darbo.

Vardan tos Lietuvos vienybe 
težydi!

VYRIAUSIASIS LIETUVOS IŠ
LAISVINIMO KOMITETAS. 
Tremtyje. 1949 m. vasario me»i. 16d.

ir iški’mingumu. L.A.I.C. praneša: 
“Šie aukšti svečiai bus Amerikos 
Lietuviu Tarybos žinioje ir po Vasa
rio 16 dienos aplankys įvairias ko-* 
Joni jas su prakalbomis. Prelatas 
Krupavičius pirmąją kalba pasakys 
vasario 13 d. Webster Hall. New 
Yorke, o p. Sidzikauskas vyks i Chi- 
caga. Prakalbu maršuta rytuose 
tvarkys L.A.I.C., o nuo Cleveland© 
i vakarus A.L.T. Centras. Numato
ma. kad rytinėse valstybėse svečiai 
užtruks iki kovo men. pabaigos.”
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VAKARAI ĮSISTIPRINA PRIEŠ kremlių
• J.A.V. SIENA EUROPOJE NUO BALTIJOS

“Sunday Herald,” Londono 
Agentūra.—Pereita savaite Jung
tines Amerikos Valstybes pasiuntė 
kieta atsakymą Stalino pasiūlymui 
pasitarimams su prezidentu Tru- 
manu. *

Vašingtonas pabrėžė, kad rusu 
pasiūlymai nesustabdys sukurti At
lanto Pakta suvienijimui Vakarines 
Europos ir Šiaurės Amerikos.

Britai lauke pakto pasirašymo 
keliu savaičių laikotarpyje ir buvo 
ruošiamasi atiduoti Amerikai priė
jimus daugelio militariniu bazių. 
Pereita savaite Amerikos Vice-ad- 
mirolas inspektavo uostu įrengimus 
Liverpol srityje. Ten yra numatyta 
įrengti Amerikos didžioji baze. Ka
riuomenes ištaigos ketina paruošti 
Gibraltara, Plymouth, Scapa Plow 
ir Malta kaip jungtines vandens 
bazes Britanijai, Jungtinėms Ame
rikos Valstybėms, Prancūzijai ir Ka
nadai. Taip pat yra ruošiamos ir 
prancūzu bazes Toulon, Brest ir 
Saint Nazaire.

Svarbiausia pakto klauzule yra— 
jei nors viena iš pasirašiusiu tautu

bus užpulta ginklu, tai tas bus 
traktuojama kaip užpuolimas visu 
kitu tautu taip pat ir Jungtiniu 
Amerikos Valstybių.

Rusija žinojo, kad šis paktas yra 
svarbus. Staigus Norvegijos užklau
simas del nepuolimo pakto su
darymo buvo to įrodymas

Kitas įrodymas—tai Sovietu užsie
niu reikalu ministerio pareiškimas, 
kad šis paktas pažeisias sovietu 20- 
metu draugiškumo bei savitarpines 
pagalbos sutartis su D. Britanija ir 
Prancūzija.

Perspektyva, kad sovietai pas
kelbs tas sutartis nebegaliojančias, 
nejaudino ne vieno Londone bei 
Paryžiuje.

Vienas iš prancūzu kalbėtoju 
pareiškė: “Amerikos siūlomos apsi
gynimo garantijos atrodo daugiau 
viliojančios, nei migloti Sovietu 
pažadai savitarpinei pagalbai.”

Vašingtono diplomatai pabrėžia, 
kad:
* Amerika iš tikrųjų nori paskelbti, 

kad jos rubežiai Europoje eina

KARDINOLAS MINDSZENTY NUTEISTAS
Tiek bylos procesas, tiek patsai 

vengru liaudies teismo sprendimas 
šukele visame pasaulyje protestu 
bangas.

LONDONAS. 8.II. (A.A.P.).— 
Budapešto liaudies teismas paskelbė 
savo sprendimą, kuriuo Vengrijos 
Primatas kardinolas Mindszenty pri
pažįstamas kaltu del krašto išdavimo 
ir nuteisiamas kalėjimu ligi gyvos 
galvos. Kiti šeši kaltinamieji nutei
sti daugiausiai po 10 metu kalėjimo. 
Kardinolui Mindszenty teismas atė
mė visas pilietines teises ir paskelbė 
visu jo turtu konfiskavimą.

Teismo prokuroras iškėlė protestą 
del per švelnaus sprendimo. Jis rei
kalavo kardinolui mirties bausmes. 
Teisinas pareiškė) kad mirties spren
dimo kardinolas išvengės del tikros 
savo išpažinties bei apgailestavimo ir 
del pareikšto taikos noro tarp vald
žios ir Bažnyčios ir pan.

Kardinolas Mindszenty pareiškė, 
apeliuosiąs Ši sprendimą aukštesniam 
Vengrijos teismui.

Iš Romos pranešama, kad šis 
sprendimas labai giliai sujaudinęs

PASAULIO ŽINIOS
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LIGI BALKANŲ
išilgine linija nuo Baltijos ligi 
Balkanų,

*Rusu agresija už tos linijos tuoj 
pat palies Jungtines Valstybes, 

*Jei Rusija norėtu išspręsti ginčy
tinus faktus su vakarais, jiems 
paliktas atviras platus kelias 
ivairiu diplomatiniu galimybių,

* Visose konferencijose, kuriose bus 
sprendžiami visi ginčytini faktai, 
Amerika nori, kad visos suintere
suotos tautos butu atstovauja
mos.
Pasiūlyta apsigynimo sąjungą tarp 

Norvegijos, Švedijos ir Danijos iširo, 
nes Švedija pareikalavo, kad Skan
dinavu blokas neimtu sujungtas su 
jokia kita valstybių grupe. Norvegai 
dabar smarkiai debatuoja, ar butu 
ne geriau paprašyti, kad juos pak
viestu įstoti i Atlanto Saugumo 
Pakta. Kas dar rupi daugeliui nor
vegu, taip pat prancūzu, tai yra— 
ar agresijos atveju Amerika galės 
pakankamai greitai reaguoti, kad 
butu užkirstas kelias įsiveržimui.

ALFA.

Šventąjį Tęva. Jis pareiškė griežtai 
protestuosiąs prieš teismo sprendi
mą.

Kardinolo Mindszenty nuteisimas 
nepaprastai jaudina visa krikščioni
škąjį pasauli. Visose valstybėse vyk
sta protestai, Visa Vakaru demokra
tijų spauda smerkia ši Vengru vy
riausybes žygi. Protestus iteikia net 
oficialus įvairiu valstybių asmenys.

Britu užsieniu reikalu ministeris 
Bevinas pareiškė, kad Vengrijos 
valdžios metodai,, pasirinkti prieš ir 
po kardinolo Mindszenty arešto, yra 
visiškai priešingai žmogaus teisiu ir 
laisves supratimui.

Chiles ambasadorius J.A. Valsty
bėse, pranešė kad Chile kreipsis i 
U.N.O., prašydama imtis akcijos kar
dinolo Mindszenty nuteisimo klausi
mu.

New Yorko vyr. burmistras Wil
liam O ’Dwyer ’pareiškė, kad tuo tar
pu, kai komunistams J.A.V. teis
muose yra suteikiamos visos gynimo
si teises, kardinolui Mindszenty ne
buvo suteikta jokiu teisiu.

Didele lėktuvo nelaime. LON
DONAS. Skandinavu oro linijos Wi
king keleivinis lėktuvas su 23 kelei
viais ir šešių asmenų igula nukrito 
i jura tjes Švedijos krantais. Visi 
keleiviai buvo ispanai, kurie kaip 
turistai skrido iš Madrido i Kopen- 
hagen. Švedu žvejai besurado juroje 
tik sudužusio lėktuvo liekanas.

Rekordinis skridimas. VAŠING
TONAS. 60-ties tonu B-47 Boeing 
strato—jet bombonešis nuskrido 
2289 myl. iš Vašingtono i Marylanda 
per 226 minutes, tuo budu pasiek
damas vidurki 607,2 myl. per va
landa.

Danija pradeda domėtis Atlanto 
Paktu. VAŠINGTONAS. Nepasise
kus Skandinavijos valstybėms susi
tarti del bendro gynimosi plano, 
Danija pradėjo domėtis sąlygomis 
del prisijungimo prie Vakaru At
lanto Pakto. Danijos ambasadorius 
J. A. Valstybėse paprašė pasimaty
mo su J.A.V. užsieniu reikalu minis- 
teriu Dean Acheson, kad galėtu gau
ti atitinkamu informacijų.

Suomija vėl nemalonėj. “DAILY 
HERALD” diplomatinis korespon
dentas praneša, kad Sovietu Rusija 
vėl pradėjo nedrauginga propa
ganda prieš Suomija. Sovietu laik
raštis “Trud” kaltina Suomijos 
vyriausybe nedraugingumu Sovietu 
atžvilgiu, bandant jungtis i šiaurės 
bloką po Norvegijos vadovybe. Ma
noma. kad Sovietai gali siekti f>er- 
žiureli per. metais pasirašyta Suo- 
mijos-Sovietu Rusijos taikos su-

Sovietu Rusijos reikalavima. 
LAKE SUCCESS. 9.II. Sovietu 
delegatas J. Malik pareikalavo saug
umo Taryboje, kad penkios didžiosios 
valstybes praneštu ligi kovo 31 d. 
apie savo karines pajėgas, iškaitant 
ir atominius ginklus.

J.A.V. neapleis Japonijos. VAŠ
INGTONAS. Oficialiai J.A.V. vald
žios sferose pareiškiama, kad Vaš
ingtonas buvo labai nustebintas 
paskelbtomis žiniomis apie tai, kad 
J.A.V. karines pajėgos pasitrauks 
iš Japonijos. J.A.V. Vyriaushye nie
kad apie tai negalvojusi, juo la
biau po komunistu laimėjimu Kini
joj.

Gandhi žudikas nuteistas mirti. 
NEW DELHI. Indu teismas pereita 
savaite nuteisė mirties bausme 
Gandhi žudiką Nathuram Goodse. 
Taip pat nusmerktas artimas aten
tato bendradarbis Narayan Apte.

Deme visai žmonijai. LONDONAS. 
Prezidentas Trumanas, kaip pra
nešama iš Vašingtono, kardinolo 
Mindszenty nuteisima apibudino, 
kaip viena tamsiausiu dėmiu Ven
grijos istorijai ir visai žmonijai.

Vakaru Vokietijos konstitucija. 
Iš Londono pranešama, kad V. Vo
kietijos Parlamentarines Tarybos 
vyriausia komisija jau paruošė 
Vakaru Vokietijos konstitucijos 
projektą. Pagal ta projektą V. Vo- 
vietija bus valdoma dvieju parla
mentariniu institucijų: Žemųjų Rū
mu—Volkstag su 400 nariu 'ir Ank
štųjų Rumu—Bundesrat su 48 na
riais.

Naujas Britu pasiuntinys Sovietu 
Rusijai paskirtas ligšiolinis Britu 
ambasadorius Turkijoje Sir David 
Kelly

KOVA DEL MARŠALIO PLANO 
SOVIETAI YRA PRALAIMEJE
VAŠINGTONAS. 9.11. — Rusija 

pralaimėjo savo kova del Maršalio 
Plano ir komunizmas yrą netekes 
Europoje savo pagrindo,—pareiškė 
vakar J.A.V. užsieniu reikalu minis
teris Dean Acheson ir Europos Pa
galbos Plano vykdytojas Averell 
Harriman.

Ministeris Dean Acheson, kalbė
damas bendrame Senato ijr Atstovu 
Rumu užsieniu komisijų posėdyje, 
pareiškė, kad nūdiene Europos pa
dėtis yra “žymiai labiau padrąsi
nanti, kaip kad ji buvo prieš du 
metu.” Tokia padėti sukures Euro
pos Pagalbos Planas.

Averell Harriman pareiškė: “Mes 
laimėjome laisves ir taikos muši, 
nepaisant aštrios Sovietu sabotažo 
veiklos.” Pranešdamas, kaip vyksta 
Europos Pagalbos Plano realizavi
mas, Averell Harriman pabrėžė, kad 
kovoje prieš komunizmą laisvu dar
bininku unijos Vakaru Europoje ir 
Amerikoje gali suvaidinti ypatingai 
dideli vaidmenį.

13 LAIVU D.P. GABENIMUI 
AUSTRALIJON.

Naujas I.R.O. susitarimas su 
Švedijos laivu linija.

LONDONAS. 12.2. (A.A.P.) Šve
du laivininkytes linija pergabens 
100,000 išvietintuju asmenų iš Cen. 
trines Europos i Australija.

Laivininkystes pareigūnas parei
škė, kad tai bus pats didžiausios tos 
rūšies transporto projektas nuo 
karo pabaigos.

išvietintuju asmenų . tarpe bus 
daug Rusijos ir Baltijos kraštu 
pabėgėliu.

Salen Shipping Company praneša 
šiandie Stokholme, kad pabėgėliu 
pergabenimui ji išnuomavo iš J.A.V., 
Panamos, Švedijos ir Graikijos 13 
laivu.

Kiekvienas laivas per 18 mėnesiu 
atliks po septynias keliones iš Ge
nua i Australije. Pirmas laivas Ge
nua apleis kovo ar balandžio me
nesi.

Laivininkystes B—ve praneša, 
kad tokia sutartis yra sudaryta su
I. R.O.

Milžiniško masto darbai Austra
lijoje. CANBERRA. Kaip praneša 
Sunday Sun speciali žinių agen
tūra, Australijoj bus vykdomi did
žiuliai gynybos planai. Ištisi kom
plektai Britu sunkiosios pramones 
bus perkelti i Australija. Australija 
masiškai gamins jet—lėktuvus, ra
ketas, sprogstamaja medžiaga ir 
kitus ginklus pagal J.A.V. standarta. 
Be to bus vykdomi didžiuliai 
kariniu bazių Įrengimo darbai Paei- 
fike, pagal atitinkama ginybos pla
na, sutarta Australijos, Anglijos, 
Nauj. Zelandijos ir, galimas daktas,
J. A. Valstybių.

Gamtos katastrofa. BRISBANE, 
šiattries Queensaunde praūžės eik’-i- 
nas sunaikino Cooktown miestą.

gyyentojpJjfaUkt^iagas-----

AUSTRALIJOS ŽINIOS

Australijos ateitis daugiausiai 
priklauso nuo J.A.V. Grižes iš 
J.A.V. i Sydney, Australijos Emi
gracijos Patariamosios Tarybos 
narys D. A. Oberg pareiškė, kad 
Australijos politika turėtu būti 
glaudžiau siejama su J.A.V. poli
tika. “Kad ir labai dideli yra musu 
ryšiai su D. Britanija, tačiau dau
giausiai Australijos ateitis priklau
sys nuo J.A.V.” Primines, kad J.A.V. 
visiems laikama yra nusikračiusi 
izoliacines politikos ir vadovauja 
šiandie Vakaru demokratijų poli
tikai, Mr. D. A. Oberg skatina Aus
tralijos gyventojus labiau inform
uoti apie J.A.V. politika ir jos nu
veiktus darbus.

Naujas kataliku vyskupas. BEN
DIGO. Nepaprasto didingumo iškil
mėse, dalyvaujant 20 vyskupu ir 
200 kunigu iš visos Australijos ir N. 
Zelandijos, kardinolas Gilroy, asis
tuojamas Townsville vyskupo Ryan, 
pašventino Cairns vyskupu kun. 
Thomas Vincent Cahil, ligi šiol bu
vusi Sandhurst diecezijos kancleriu. 
Naujasis kataliku vysktipas yra Vos 
36 metu amžiaus. '

Australijos automobilis. CAN
BERRA. Buvęs General Motors— 
Holden Ltd. vyr. direktorius Hart
nett organizuoja £1000000 bendrove, 
kuri gamins australiškas auto ma
šinas, kurios tekainuos apie £300. 
Pirmaisiais metais bendroves fab
rikas pagamins 5000, o sekančiais 
kiekvienias metais po 10000 mašinų. 
Naujoji mašina 60 myliu tereikalaus 
viena galioną bežino.

Didelis triukšmas del deportuo
jamos indonezietes. Prieš nekuri 
laika emigracijos ministeris Mr. 
Calwell, vykdydamas “Baltosios 
Australijos” politika ir tam tikslui 
tarnaupaneius atitinkamus australu 
įstatymus, paliene išvkyti is Aus
tralijos indenezietei O’Keefe. Jau 
antra savaite visoje australu spau
doje vyksta didele protestu kompa
nija prieš ši ministerio Calwell pa
liepimą.

Indoneziete O’Keeffe gyvena Aus
tralijoje nuo 1942 metu. 1947 m. ji 
ištekėjo už australo J. W. O’Keeffe. 
Ji turi aštuonis vaikus. Tačiau, kad 
ir ištekėjusi už australo bei gyve
nanti čia jau septynius metus, ji 
nėra įgijusi australu pilietybes. Jai 
valdžios išakyta vasario 26 d. ap
leisti Australija, nes apsigyvenimo 
teise jai tebuvo duota laikinai.

Australijos vyriausybes opozici
niai sluogsniai primeta valdžiai lau
žymą žmoniškumo nuostatu.

Paskutiniu metu indoneziete 
O’Keeffe pareiškė, kad ji neklausy
sianti šio valdžios paliepimo ir liksi
anti su savo astuoniais -vaikais ir 
vyru Australijoje.

Del O’Keeffe deportacijos labai 
smarkiai isižeide Vakaru Borneo 
sultonas Hamil II. Pastarasai parei
škė, kad jis laikas “Baltosios” Aus
tralijos politika asmeniniu įžeidimu! 
“Kai Indonezija atgaus savo suve
renumą, mes parodysime Australi
jai, ka mes galime padaryti del 
šios politikos,” — pagrasino sul
tonas. Be to jis dar pridūrė, kad jei 
O’Keeffe bus deportuota, jis išvarys 
visus australus iš Vakaru Borneo.

Atsakydamas i opozicijos puoli
mus del O’Keeffe deportacijos, emi
gracijos ministeris Mr. Calwell Par
lamento posėdyje pareiškė: “Jus 
galite turėti baltos rases Australija 
ar juodosios rases Australija, ta
čiau mišriaveisle Australija yra neį
manoma:”

Olandija tuo tarpu yra pranešusi, 
kad O’Keeffe, ištekėdama už austra
lo, neteko Indonezijos pilietybes ir 
kaip tokia Indonezijon ji nebus 
Įsileidžiama.

Visa australu visuomene su didži
ausiu susidomėjimu seka ši klausima 
ir laukia, kuo ta visa istorija pasi
baigs.

Australijos alus i J.A.V. NEW 
VORKAS. Australijos Prekybos 
Įgaliotinis J. A. Valstybėse pra
neša, kad australu gaminamam 
alui gali Imti sudarytos sąlygos 
J.A.V. rinkoje.
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LITHUANIA’S INDEPENDENCE
On the 16th February. Lithuanians 

living all over Australia celebrate 
their Independence Declaration Day. 
We here present a short summary of 
Lithuanian history, from World 
War I until the present time.—

The first World War inflicted deep 
niuuds on Lithuania. The country, 
which during 1914 and 1915 was the 
battleground of the Russian and 
German armies, was sadly devasta
ted. The people then hud to endure 
a long and cruel German occupation. 
Things improved somewhat when the 
Tsar was dethroned after the revolu
tion of 1917. and the Germans began 
to have doubts about their victory. 
When the President of the United 
States. Woodrow Wilson, declared 
that every nation must be given the 
right of self-determination, the Ger
mans. knowing the Lithuanian desire 
to free themselves from the Russian 
voke, undertook certain actions which 
were to bind Lithuania to Germany. 
If they succeeded in their aim, they 
felt sure they would be given Lithu- 
inia at the Peace Conference. With 
this in mind, permission was given 
to summon a Lithuanian Conference 
from September 18 to 22, 1917, in 
Vilnius. Unfortunately for the 
German plans, the assembled repre
sentatives of the people refused to 
make the desired declaration. Dis
appointed in their secret hopes, the 
Germans, nevertheless, permitted a 
National Council to be formed, 
trusting to attain their ends by this 
means. Fearing that all activity 
would be prohibited if they did not 
discuss the above mentioned German 
p'ans. the Council agreed to consid
er the question but. did not promise 
anything, saying that only the Con-- 
stituent Assembly would be compe
tent to decide the matter. During 
the discussions, various forms of re- 

.lations with Germany were proposed: 
a personal union with the Prussians, 
a State governed by a member of 
the Hohenzollern dynasty and bound 
to Germany by various conventions, 
etc. Convinced that they could not 
get the Germans to agree to an 
absolutely independent Lithuania, 
and certain that the defeat of Ger
many was inevitable, the National 
Council decided to declare Lithuania 
an independent democratic State, 
free from all ties with Germany or 
any other State. This happened on 
February 16th, 1918.

KAS IŠ TIKRŲJŲ ATSITIKO SUROMMELIU?
IT.

Tuo tarpu, sąjungininkai užgulė 
Normandijos krantus ir 1944 metu 
liepos menesi Rommelis pasiuntė 
Hitleriui ultimatumą, kuriame rei
kalavo pradėti betarpes taikos dery
bas. Jis davė Hitleriui 4 dienas at
sakymui.

Liepos men. 17 d. vakara, Romme
lis, grižlamas iš fronto, pasiekė Li- 
varot miestelio pradžia. Staiga du 
lėktuvai su britu ženklais nusileido 
tiesiai ant jo. Vienas, skrisdamas 
vos keletą jardu viršum žemes, nu
nešė kairia automobilio puse. Rom
melis sukrito be sąmones ir buvo 
išmestas iš mašinos. Jam begulint 
ant kelio, antrasis lėktuvas puolė 
iš viršaus ir atidarė ugni. Rom
melis buvo sunkiai sužeistas—kaušo 
sulaužymas, du sulaužymai smil- 
kinyj, nulaužtas žandikaulis, sužei
sta kairioji akis, smegenų sukrėti
mas. Daktarai abejojo, ar jis gales 
gyventu

Keisčiausia, kad RAF archyvuose 
nėra ne vieno pranešimo, liečiančio 
pašovima atskiro auto netoli Livarot 
ta valanda liepos menesio' 17 d. Ar 
tai buvo Hitlerio atsakymas i Rom- 
melio ultimatumai

Abiem atvejais tai buvo pirmas 
dvieju aštriu smugiu, kurie krito ant 
anti-naeiu suokalbio. Antrasis buvo 
liepos 20 d. “Valkyrijos operacija" 
vokiečiu armijos vadu sąmokslinin

28, 1921. Some montlis later, she 
was admitted to the League of Na
tions. and in the following year all 
the States recognized her.

While still engaged in solving 
important international problems, 
internal affairs were not neglected 
by the Lithuanian Government. On 
May 15, 1920, the Constituent As
sembly met, having been elected by 
direct, secret, equal vote. After 
working for two years, the Constitu
ent Assembly adopted a Constitu
tion of the country and then dis
solved, giving place to the regular 
parliament, in Lithuanian, ‘Seimas.’ 
One of the most important achieve-

THE LITHUANIAN CITY KAUNAS.

This proclamation, which was an
nounced to the world through secret 
channels, was the foundation on 
which the independent State was 
organised later on. It expressed the 
will of the whole nation and was in 
accordance with the declarations of 
the Lithuanians dispersed abroad.

The. German occupation govern
ment forbade all activity on the part 
of the Lithuanian National Council. 
It held onto this policy even when 
the coining defeat of Germany be
came juite evident and the occupa
tion forces had to withdraw from the 
country. The Lithuanians at first 
received no help from outside and

had a very hard time in organizing 
their State. As the demoralized 
German troops retired, the Russian 
Red Army occupied a large part of 
the country, including the capital, 
Vilnius. The first Lithuanian Gov
ernment, formed on 5th November, 
1918, had tc move from Vilnius to 
Kaunas. Owing to the extraordinary 
national enthusiasm and to support 
obtained chiefly from the United 
States, it was possible to raise an 
army and to save the country at the 
eleventh hour. By the end of 1919. 
this army had succeeded in driving 
the Red Army out of Lithuania and, 
together with the Latvians, in defeat
ing the other enemy, made up of 
units of the German army which did 
not wish to leave the Baltic States, 
and of adherents of Tsarist Russia.

On July 12, 1920, Soviet Russia 
in the Peace Treaty signed with 
Lithuania, recognized the latter as 
an independent State.

The United States of America re
cognizes Lithuania de jure on July 

kai ir civilinai anti-naeiai, norėda
mi nužudyti Hitleri /i pasirengimus 
Rommelis buvo įtrauktas von Stnlp- 
nagelio/, nepataike numesti ugni i 
Hitlerio vyriausia buveine Prūsijoj. 
Bomba nukrito 2 jardu nuo Hit
lerio, suardė vyr. būstine, sužeidė 
20 vyru ir užmušė keturis. Bet Hit
leris stebuklingu bildu išliko.

Naciu kerštas persekiojo sąmoks
lininkus: kurie buvo pagauti, buvo 
pasmerkti.

Vasaros gale Rommelio sveikata 
puikiai pasitaisė, išskyrus dalini 
kaires akies paralyžių. Šiaip jis 
buvo visai sveikutėlis.

Spalio 14 d. savo viloje Herrlin- 
gen, netoli Ulmo, Rommelis atsikėlė 
labai anksti, kad galėtu sutikti savo 
šešiolikameti sunu Manfredą, grįž
tanti trumpoms kariuomenes atosto
goms namo. Bet tos pačios dienos 
vidudieni turėjo atvykti mažiau 
laukiamas svečias. Iš vakaro Rom- 
meliui buvo pranešta telefonu, kad 
generolas Burgdorfas yra Hitlerio 
siunčiamas pasitarti su juo del 
“naujo paskyrimo.” Maršalas pus
ryčiaudamas pastebėjo Manfredui: 
“Burgdorfo atvykimas gali reikšti 
spąstus. ”

12 valanda atvyko generolas Burg
dorfas, lydimas generolo Maizelio. 
Rommelis su žmona ir sunum išėjo 
pasveikinti svečiu. Jie bnčiavo “Jos 
Ekseleneijos” ranka. Buvo pasikeis
ta bendro pašnekesio temomis apie 

ments of the Seimas was the Agra
rian Reform which revolutionized the 
country’s agricultural economy. The 
large landed estates were broken up 
into small farms, which were distri
buted to people who cit er had no 
land or too little to make farming 
profitable. The largest units left, 
generally did not exceed 80 hectares 
(200 acres). The only exceptions 
were model farms. This reform af
fected about 500.000 hectares. It 
took several years to carry out this 
plan and during this period the ori
ginal law was ehanged permitting 
units up to 150 hectares. The first 
as well as the second land reform 
law provided compensation for ex
propriated land.

A very important incident in the 
economic life of independent Lithu
ania was the introduction of Lithu
anian currency in the autumn of 
1922. The monetary unit, the litas, 
was worth l/10th of a U.S.A. gold 
dollar.

Having laid a solid foundation for

malonu rudens orą, apie kiekvieno 
sveikata, nepamirštant paminėti ir 
napaprasta feldmaršalo pagijimą. 
Po to ponia Rommel su Manfredu 
pasitraukė.

Tuoj po pirmos valandos Rom
melis užlipo laiptais i žmonos kam
barį.—“Kas atsitiko!”—sušuko po
nia Rommel, išgąsdintą vyro veido 
išraiškos.

“Per ketvirti valandos aš turiu 
būti mires,”—atsake išsiblaškęs 
Rommelis, lyg ragaudamas tu žod
žiu reikšme.

Jis tuoj pat jai papasakojo: 
Stulpnagelio liudijimas pašalino vi
sas abejones del Rommelio dalyva
vimo liepos 20 d. sąmoksle /Stulp- 
nagelis buvo pasmaugtas po bandy
mo nusižudyti/. Dabar Hitleris 
davės jam progos pasirinkti tarp 
mirties nusinuodijant ir proceso 
prieš tautos teismą. Abu generolai 
jam pilnai išaiškino, kad bus taiko
mos represalijos poniai Rommel ir 
Manfredui: jei jis leisis nunuodija
mas, jo šeima bus išgelbėta ir jai 
bus rodoma visa pagarba ir moka
mos pensijos, kurios priklauso vokie
čiu feldmaršalo šeimai. Hitleris buvo 
nusprendęs slėpti nuo vokiečiu tau
tos ta fakta, kad populiariausias ju 
generolas buvo sąmokslininkas nu
versti ji ir sukurti taika.

Su niekingu smulkmeniškumu 
Burgdorfas paaiškino Rommeliui

1 XT [the finances of the country, the suc- 
II tl I cesive Lithuanian Governments never 
Ar 11 X swerved from their original careful

financial and economic policy and 
thereby saved Lithuania from the 
economic crises and the wave of in
flation which swept almost the whole 
of Europe.

Under the Tsarist regime, Lithua
nia had been a neglected corner of 
the enormous but backward Russian 
Empire. Independent Lithuania 
was faced with the great problem of 
making up for 120 years of neglect 
and forced separation front Western 
influences. She had to work hard 
to raise her cultural and economic 
level to the better western stan
dards. For twenty-two years, people 
laboured unremittingly and achieved 
wonders in both culture and economy. 
They worked with energy and en
thusiasm, for were they not, at long 
last, free again! They, even as their 
brother Baltic peoples, were prosper
ous and progressive and had faith 
in the future.

But the skies of Europe which had 
been darkening for some time, became 
completely black. Nazi-Germany 
was on the rampage. After Austria 
and Czechoslovakia came the turn 
of Lithuania. In March, 1939, Ger
many brutally tore the Territory of 
Klaipeda from Lithuania, depriving 
her of her only good seaport. And 
then eame the Second World War. 
The civilized world reeled under this 
catastrophe. To Lithuania and her 
sister Baltic States, the disaster was 
measureless. They tried desperately 
to remain neutral, but that did not 
save these innocent victims of im
perialistic aggression. They lost the 
exercise of their sovereignty, they 
had to suffer three successive foreign 
occupations, countries were terribly 
ravaged, their people in great part 
dispersed: deported to the farther
most regions of Siberia, deported for 
slave labour to Germany or scatter
ed all over Europe. The War is 
over, but the Baltic States are still 
under foreign rule. Their peoples 
are still struggling desperately, not 
only for liberty but for life itself. 
Their misery is boundless, but they 
are sustained by faith in the prin
ciples of right and justice proclaim
ed by the leaders of the great Wes
tern Democracies. They fervently 
hope that the day is not far distant 
when these great principles will be 
applied to them, too.

A.Š.

paskutines plano detales. Važiuo
jant i Ulma, jam bus duoti nuodai. 
Per tris sekundes jis busiąs negyvas. 
Jo kūnas busiąs atiduotas Ulmo li
goninei. Pasauliui bus pateikta 
žinia, kad jis mires stagiai nuo liepos 
menesio 17 dienos sužeidimo pasek
mių.

Viršutiniame kambaryj Rommelis 
paaiškino visas to velniško sąmok
slo detales ir kitiems dviems: jo 
pagalbininkui kapitonui Aldinger ir 
Manfredui. Tada visi trys nulipo 
žemyn.

Rommelis leidosi apvelkamas savo 
didžiuoju apsiaustu, užsidėjo savo 
kepure, kaip visuomet truputi su 
jumoru. Tada jis priėjo prie auto, 
kur jo lauke žudikai, ir auto paju
dėjo.

Visuose Trečiojo Reicho metrašči
uose ne viena scena neapšviesta taip 
pasibaisėtina ta psichologine atmos
fera, kuriaja siautėjo Hitleris. Čia 
nebuvo tas vargšas beginklis žydas 
Gestapo rankose. Čia buvo vokietis 
feldmaršalas, su maršalo lazda, su 
jo armijų garsumu, su visame pa
saulyje žinoma leganda apie jo 
drąsą ir gudrumą. O vis dėlto šis 
vyras kukliai nusileido mirčiai.

Kodėl niekas namiškiu nesigriebe 
šautuvo ir nenudejo generolu! Tai 
nebūtu išgelbeje Rommelio, o gal 
tai butu pakenkė ir sunaikinę visus. 
Juk vėliau buvo sužinota, kad SS 
vyrai motorizuotuose auto buvo 
apsupę netoliese vietove.

Be to, toks dramatiškas aktas butu 
nušlavęs Hitlerio plana užslėpti ta 
fakta, kad populiarusis maršalas bu-

(Perkelta i‘4 psl.)
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LIETUVA BRANGI...
(Literatūrinis montažas)

I tolimus ir svetimus kraštus išėjo, 
Tave mes laukom sielvarto naktų 

sapnais,
Kažin ar mes tave, mylėt mokėjom, 
Kai tu mus savo duona maitinai,

Lietuva! Lietuva, mano žeme auk
sine,

Kai pribręsta rugiai laukuose. 
Balto nuometo mano tėvynė. 
Vyšnių sodu žiedais nuberta.

Aš žinau, kad prie vieškeliu med
žiai suklupę,

Kad paraudo srauniųjų upeliu van
duo . . .

O vistiek: už kalnu ir už giriu, už 
upiu,

Šaukia balsas bežadis—namo.

I yg vaikai benamiai išklydome i 
pasauli neteke tėviškės, namu, gimį 
tosios žemes. Kas besušauks muš 
atgalios ir kas surinks mus taip plat 
čiai išsklidusius, jei negirdesinl 
Tavo balso, Lietuva. Nemigo naktų 
mis ir rūpesčiu dienomis tėviškės 
žemes baisa girdžiu, jos klonius, miš
kus ir gimtaji sodžių sapnuose re
giu . . . •

Laukas, kelias, pieva, kryžius, 
Šilo juosta mėlyna, 
Debesėliu tankus ižas 
Ir graži, graži daina.

Tik žirgeliai tarp klevu . . .
O toliau paskendęs kaimas, 
Šlama liepos tokia laime, 
Tokiu liūdesiu savu . . .

Kiti sako—maža tu esi, 
Kiti sako—juk mus tik saujele 
Ir graudena: mes bedžiai, basi— 
Ant to didžiojo vieškeliu kelio.

Taip, tu esi maža, Tu paprastute; 
bet Tu esi mus šalis gimtoji, Tu 
gražioji musu Lietuva. Tu nuo šešu- 
peš, nuo Neries lig Baltijos pakrattl 
ėių sidabriniu savo giriu pavėsiuose 
lietuviui amžių pasakas sekei . . .

Buvai hadais Europos tu valdove 
Ir savo karžygiais pasaulyje garsi— 
Prabėgo šimtmečiai. Ir amžiai Tavo 

aukurus sugriovė,
Ir vėl vargu dalia šiandien skaudi.

Šimtmečiais laisva, galinga buvusį 
buvai svetimųjų pavergta. Masko
liai Tavo krutinę mindžiojo, Tavo 
geriausius vaikus i Sibirą trėmė.

Po Lietuva—žiema. Nei žodžio nei 
rašto

Neleidžia erelis suspaudęs spar
nais . . .

. , . Tegul, sako, bus Lietuva 
•Ir tamsi ir juoda.

O lietuvis, plačiu tėviškės, lauku 
artojas, pureno savo juoda žeme, 
mylėjo ja ir sunkia priespaudos 
našta, neše, kolei savo mylimos 
žemes kuždesyje — pavasari susap
navo :

Laisve! Laisve ten saulėlydžiu 
šalyje

Tartum varpas gaudžia pažaru dan
guos

Jie išneš iš liūnu balta, kaip lelija, 
Ja—ir tėviškei, kaip saule, atiduos. 
Iš lušnu, iš kumetynu, iš sodybų, 
Kur nukaršo ju tėvu tėvai, 
Melsdamiesi aušrai ju sapnu vėlyvai 
Ėjo- jie jauni, kaip diendaržiu kle- 

vai.
Išėjo mirties nepabūgo. Grižo ne 

visi . . . Tačiau savo krauju tėviškei 
laisve iškovojo. Supilti kapai ir maži 
kryželiai kartu kartoms byloja: 
lietuvis už laisve numirti nebijo.
Jums, užmigusiems kryžių kal

neliuos
Su laisvos šalies laisva svaja— 
Iš po pušniu pilku prasikalusi 
Skleidžia žiedą balta lelija.
Kaip žygiavot už tėviškė gerąją, 
Galvas guldėte mūšio laukuose— 
Mums jus dalia, jus žygius vasaryje 
Vyturiai skambins, geges -kukuos.
Giesmėmis girsim kritusius sakalus, 
Puoš paminklai pilkuosius laukus, 
Žydes sodai, žydės visos pakeles, 
Tiktai jusu čionai nebebus. . .

Krauju ir'širdimi laisve atpirkę— 
sakalais Tėvu Žemes vaikai suskrido 
i Tėviško žaliaja. h- atgijo žeme. 
Dirvonai—rugiu laukais subangavo, 
gi invesiai—pavirto miestais, bažny
čių bokštais, mokytu rūmais . . .

Nejaugi tai ne sapnas? Ne svajone, 
Viliojusi dar vakar bė- vilties?
Nejau vergijoj slėgusi dejone 
Dabar tik sapnas, šmėkla praeities?

Gyvi lietuvio gyvo gauskit širdyje:
Kas Gedimino sena pili saugos, 
Kalne kas vėliava pakels ii- kas nu

leis,
.'ei jus paliksit žeme, kur užaugot,
Po vargo atdusiais, kaip Nemunas 

giliais.
Kas aptvers kapa savanoriu, gele
Kas kas pavasari ankstyva paso

dins,
Kas Baltijos pakrantėj gintarėli 
Bangu išplauta iš smilties išrinks?... 
O Dieve, niekas, jei ir jus išeisit
Tais pat keliais, kur tėvas knygne

šys,
Kur mes anąmet skurdžiai ir betei

siai . . .
O Dieve, niekas, jei ir jus visi . . .
Kas atkels vartus tėviškėn kai grį

šim,
Kas žiburi uždegs, kas alkana pa

valgydins,
Kas kas pavasari po balta vyšnia 
Mus ištremtųjų atminimui pasodins?

LAISVES PAMINKLAS KARO 
MUZIEJAUS SODELYJE

Lyg butu grįžęs amžius Gedimino 
Ir piliakalniu sukilę milžinai. 
Europos vėliai viešpačiai sužino 
Lietuviu varda, skambanti šauniai.

Žaliuok, žydėki musu žeme, 
Su dirvom, pievom, pamiškiais. 
Mus’niekas negales pažeminti, 
Kaip Nemunas vagos nekeis.

Dainuokit, žvejai, mariu vėtrai siuu- 
tant.

Mergeles, dainuokit prie Baltijos, 
nes

žemes šitos ir krautu šių smėlėtu 
išmainyti pasauly ner’i ka.

Greit prabėgo 22 nepriklausomo 
gyveninio metai. Lietuva vėl pa
vergta tapo. Aimanos ir sielvarto 
goda apgaubė Tėvynė, Prisiminkim 
Rainiu miškeli, Pravieniškes, Pane
vėžį . . . Prisiminkim užkaltus va
gonus, riedančius iš Lietuvos su jos 
vaikais. Pilkoms- vakaro sutemoms 
leidžiantis, pro rudęns lietu, audru 
staugimą ar pavasario vėjeliui dvel
kiant, vis tebegirdim tolima savo iš
vežto brolio baisa—

Kalnuos Altajaus, pušys pasilenkit, 
Aukštyn tu debesis pakelk, sunkus 

- dangau,
Tyliau fronte patrankos, taip net

renkit,
Nestokit kelio balsui meldžiančio 

žmogaus.

Atgal atgręžk sparnus, vakari vė
jau,

I ’ Baltijos pakrante balta grįžk, 
Laukuos pavasario, kur brolis grūda 

sėja,
Sesuo kur ievų kvapsniui veria lan- 

gits ir duris.
Aidėkit mano žodžiai lig levynes 

mano giriu,

ŠV. ONOS BAŽNYČIA VILNIUJE

O niekas, Dieve! Ne, nuimk šia 
lemti rūsčia

Ir mus mažu už svetimas didžiu 
kaltes nebausk.

Nuo amžių musu žeme ten—ir am
žiais ji tebus čia,

Gyva pakėlus smūgius viesulo žiau
raus,

Juoda ir tamsi naktis apniko 
krašta. Nelaisvos . metu virtinėje 
mainosi ir raudonieji ir rudieji oku
pantai.
Daina nutilo seses. Kaip saule leis

damos,
Ant žalio vario vartų budėdama ry

mos . . .
Rasa sidabrins plaukus, o ašaros

■ akis . . .
Juodai pridengus veidą, kai atbren

da naktis.
Dabar ten žalios rūtos po kruvina 

rasa
Ir dreba nužaibuota obels šaka 

sausa.
Jinai išsprogs iš naujo, išleis ūgius 

naujus.
Kai tik šiltesnio vėjo kvepavima 

pajus.,
žiaurios raukos palytėti tėviškės 

vaikai išsislapsto giriu gilumose, 
tapo vergais Sibire arba išbėgiojo i 
svetimas šalis vargo be Tėvynės 
vargti ir baisa prieš vergija pakelti.

Nors kartais tu likimo skriaudžiama 
kentėjai,

Tačiau, kaip motina, gera ir duosni 
mums buvai.

Dabar tik nežinia mums atneša rytu 
ituže vejai

Ir šaukiam mes:—Nejaugi tu mums 
jau žuvai?

Bet. ne! Tu niekados mums nepra
žūsi !

Tos baisios, rūsčios dienos, tikime, 
praeis.

Iš pogrindžiu, kalėjimu, enkavedistu 
rusiu

Išvešime tave naujais vilčių keliais.
Nepalauš lietuvio dvasios joks 

barbaro teroras, .neatšaldys jo šal
čiausi Sibiro ledai, nenustos vilties 
jis nei tolimiausiam pasviety. Tėvy
nės vardas jam—žodis, švenčiausias.
Ak. norėčiau raudoti iš džiaugsmo 
Ir pajust, kad po kojom esi, 
Lietuva, žemes žodi švenčiausias.
Lietuva, žemes laime šviesi.
Tegu greičiau, o karalaite,
Pabyra spinduliai iš Tavo deiman

tu vainiko . . .
Tegu vaikai išbėga i pajūri,
Te musu laivo vėliavos jokia audra 

nuplėšt netykb,
Tegu greičiau, o karalaite,
Pabyra spinduliai iš Tavo deimantu 

vainiko.

Pabirs vėl spinduliai iš karalaites 
Teisybes deimantu vainiko, gris 
laisve vėl i krašta numylėta, o iš 
visu šalių, kaip po audros paukšte
liai. sugris levu žemen vaikai, nes

visi tiltai, kurie veda i pražūti 
grius prarajon, traškės ir liepsnos— 
balti raiteliai vargo sumažinti 
tėvu žemen parjos.
Mes grišim ten budėt, kur musu 

vandenys, dangus ir žeme, ■"
Kaip sakalai suskrisim ten laukus 

gimtuosius saugot,
Nes mariu mėlynumas, baltos kopos 

dar krūtinėj žydi
Ir Vilniaus bakštai mums širdin 

iaugo.
Mes grišim ten budėt, kur mėlynas 

dangus ir ežerai ir jura,
Ta jura, Nemunas ir Vilnius—mums 

širdin iaugo,
(Įimtoji žeme ir rugiu laukai žaliu

oja—
Mes grišim ten ta- mylima artoju 

žeme saugot.
Paruošė A. Vadeuas.

KAS IŠ TIKRŲJŲ . . .
(Atkelta iš 3 psl.)

vo suokalbininkas prieš ji. Tai galė
jo būti šūkis visuotinei revoliucijai, 
Bet greičiausiai, visu klasių vokie
čiai buvo taip apkurtinti režimo te
roro, kad toks žestas negalėjo boti 
apgalvotas.

13 vai. 25 min. Burgdorfas ir ge
nerolas Maizelis atidavė Rommeli 
L'lrno igoninei. -Jis buvo ka tik mi
res. Vyriausias gydytojas pasiute 
lavono skrodimą, bet Burgdorfas 
greitai atsake:—“Nelieskite lavono. 
Berlynas viską paruošė ir sutvar
kė.”

Kas iš tikrųjų atsitiko bevažiuo
jant, turbit, amžiams pasiliks miste
rija. Burgdorfas žuvo kartu su Hit
leriu Reicho Kanceliarijos rūsiuose. 
Maizelis, kuris ir dabar tebera be
laisvis Amerikonu zonoje Vokieti
joje, ir SS šoferiai tvirtina, kad jie 
buvo priversti apleisti mašina tam 
tikram momentui, o kai jie griže, jie 
radę Rommeli bemirštanti.

Spalio 18 d., valdžios suruoštose 
laidotuvėse minia, perpildyta naciu 
vadais ir. aukštais karininkais, de
monstravo rimta padorumą. Feld
maršalas von Runstedt pasakė kalba 
vietoj Hitlerio. Ponia Rommel, iš
balusi ir susikrimtusi, atsisakė pa
siūlytos Runstedto raukos pagelbeti.

Tik keli žmones žinojo, kad jie 
dalyvauja paskutiniame žmogžudy
stes akte.
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LIETUVIAI SKAUTAI RAMIOJO VANDENYNO TAUTU TARPE
PAN PACIFIC JAMBOREE, YARRA BRAE, WONGA PARK, VICTORIA, 29.XI 1.48—9.1.49

Psi. 5

LIETUVOS TRISPALVE 
PARADE

Grojant iškilmių marša, pro sto- 
yklos tribūna nešamos atstovaujamu 
slstybiu tautines vėliavos. Jn tarpe 
irbingai plevėsuoja tautine Lietu
os vėliava. Nors skautu organiza- 
ja nepolitine, bet tarptautiniuose 
tautu susiburimuose šiuo metu 
sžnai susiduriama su sunkumais, 
plaukiančiais iš tarpvalstybiniu 
.ntykiu. Pav., 1947 m. Tarptauti- 
?j skautu stovykloj, Prancūzijoj, 
.‘tuviams skautams buvo valdžios 
{drausta parade pasirodyti su savo 
tliava. Ir ši syk del musu vėliavos 
istralu skautu vadovybe turėjo rei
du su valdžia. Išgavusi leidimą, 
stralu sk. vadovybe maloniai nu- 
tbino lietuvius, pati pagamindama 
radui puikia musu trispalve. Ve- 
.vas seka užjūrio svečiu vienetai, 
irguliuoja uniformu įvairumas, 
turu ir Fiji negriukai, su sijopu- 
is, kerta i koja basi ir be kepurių, 
įrištas kaklaraištis po kaklu ir pei- 

už diržo užkištas — svarbiausios 
nitu uniformos dalys. Pakistanie- 
,i ant gaivu užsisukę muzulmoniš- 
3 turbanus. Lietuviai tvarkingose 
iformose: fetroje žiba lelijėle, ant. 
įtinęs trispalves kaspinėlis, o ant 
ikoves — Tėvynės ženklai. 30 
•tavos sunu susirinko i šia did- 
le pasaulio jaunimo demonstraei- 
Pasirodo ir penki latviai su savo 

ulonai balta vėliava. Didinga is- 
- Ii sudaro nesibaigiančios australu 

litu gretos. I abi — mergaičių ir 
rinku — stovyklas ju susirinko 

per 10,000! Tarp australiečių 
fiuoja ir trys estu atstovai. Iš 
iirio dalyvauja 12-kos tautybių 
b 350 skautu. Be paminėtu parade 
įiuoja: Hon Kongas, Indija, Ma
li, Naujoji Zelandija, Filipinai ir 

-j*Fancuzija.
Šiltais žodžiais pasveikina atvyku

sius skautus Australijos Skautu še
fas. Australijos Generalinis Guber
natorius, Jo Ekscelencija Mr. MeKell. 
Jis ypačiai pabrėžia pasaulines jau
nimo vienybes idėja, l'žjuriu sve
čiai pasirodo tribūnoje su dovano
mis. Po lietuviu skautu vado, skau
tininko B. Dainučio, pritaikyto žod
žio įteikiama Jo Ekscelencijai Mr. 
MeKell ir lietuviu dovana — taut, 
drabužiais papuošta lele.

Atidarymo iškilmes stebi dešimtys 
tūkstančiu žiūrovu iš visos Austra
lijos, o be to jos transliuojamos per 
radija.

■VIKTORIJOS KALNIUKŠTIS 
ATRODO NEAUSTRALIŠKAI 
Po parado lietuviu stovyklėlėj jau 

ūžia šimtai lankytoju. Stovyklėlė iš 
kelio puses aptverta žemaitiška tvo
rele. Vartai iš balto medžio, papuo
šti ornamentais žaliame medžiu lapu 
fone. Viršuj užrašas “LIETUVA” 
ir skautiškoji lelija. Prie vartų ple
vėsuoja Lietuvos ir Australijos vėlia

vos. Netoliese stovi lietuviškas kry
žius sn Rūpintojėliu. Čia stoviniuoja 
nemažas lankytoju būrelis. Puslan
kiu rikiojasi palapines. Lankytoju 
žvilgsniai krypsta i papuošimus 
aplink palapines ir i apvalu stala, 
iškasta žemej bei atitinkamai papuo
šta stovyklėlės viduryj. Visu papuo
šimu turinyj — taut., ornamentai ir 
paveikslėliai iš skautu gyvenimo. 
Papuošimams panaudota paprasčiau
sia medžiaga: akmenukai, smėlis, sti
kliukai, pagaliukai ir pan.

Didžiausias lankytoju būrimasis 
ties parodos palapine, kur sukinėjasi

Juozas Almis Juragis
T I K f U AŠ LIETUVA

Aš niekada nepamečiau tikėjimo
Nors ir verkiau prie kapo Jos duobes,— 
Prisikėlimas neš Jai užtekejima } ■ ~
Naujos šviesiu dienu garbes.

Matau pečius Jai lenkia vėtrų gūsiai 
Ir skriaudos kruvinos kas metai gelia Ja. 
Tačiau žinau: toje kankynėje nežus Ji— 
Ji man mirties, Ji man gyvybes Evangelija.

Kaip medis Ji viena prie viešo kelio, ,, . ■
Praeiviu laužomom šakom žaliom, 
Bet nulaužta Jinai gajau dar želia 
Naujom naujos gyvybe atžalom. " ",

Ir klesti vėl žiedais, žaliuoja lapais 
Atgijusi iš daugelio savo vaiku mirčių.
Išeis Ji vėl skaisti iš skausmo kapo 
Numetus priespauda vienu drąsiu kirčiu.

Aš niekada nepamečiau tikėjimo
Prisikėlimui Jos šventai tikiu.
Ji žengs laisva, gaji naujam žydėjimui 
Iš kraujo lipiu, iš naktų klaikiu.

jos organizatorius skautininkas V. 
Neverauskas. Kad patektu vidun, 
lankytojams priseina čia ir eilėj 
pastovėti. Nenuilstančiai ten budi 
lietuviai skautai, kurie, kiek įkabin
dami angliškai, tenkina lankytoju 
smalsumą. O papasakoti priseina ne 
tik apie eksponatus, bet ir apie Lie
tuvos kraštą, istorija, dabartini jos 
gyvenimą. Skautiškame parodos 
skyriuje — skautu spaudos leidiniai, 
ženkliukai, fotografijos vaizduoja 
L.S.S-gos trisdešimtmeti. Tautiniame 
skyriuje vyrauja liaudies meno dir
biniai: juostos, audiniai, drožiniai, 
taut, drabužiu pavyzdžiai. Nestinga 
taip pat ir literatūros apie Lietuva 
anglu bei lietuviu kalbomis.

Melburniškis “The Herald” 1948. 
X1I.28 savo reportaže apie lietuviu 
stovykla trumpai taip išsireiškia: 
“Tie elegantiškos išvaizdos baltai 
suteikė Vietorijos kalnelio šlaitui 
visiškai neaustrališka, gražia išvaiz
da” . . . “Ju stovykla yra nelygi
nant paroda ketvirtajame rajone.” 
(4 rajone buvo isikure visi užjūrio 
vienetai).

Stovykla aplanke Didžiosios Brita
nijos skautu šefas lordas Rovvallan, 
kataliku arkivyskupas ir ne maža 
kunigu. Pastariesiems labai patiko

lietuviškos rytmetines bei vakarines 
giesmes prie kryžiaus ir per pamal
das bažnyčioj. Lordas Rawallan pa
pasakojo. jog neseniai vienoje skau
tu stovykloje Anglijoj stovyklavo ir 
gražiai dainavo lietuviai skautai. 
Jam esą labai malonu sutikti lietu
vius skautus ir Australijoj.
GERAI PASIRODOM SU DAINO
MIS IR TAUTINIAIS ŠOKIAIS
Jau pirmame bendrame stovyklos 

lauže didelio pasisekimo sulaukė lie
tuviškos dainos ir taut, šokiai. Pats 
efektingiausias visu skautu pasiro-

dymas buvo Ringwoodo miesto teatre. 
Lietuviai skautai i stovykla susirinko 
iš įvairiausiu Australijos vietų. 
Dauguma čia susitiko tik pirma syk 
arba po keliu metu nesimatymo. Tad 
reikėjo ir parepetuoti prieš pasirody
mus.

Ringwoodo teatre juodieji broliu
kai iš Ramiojo Vandenyno vidurio 
salelių pasirodė kaip nuostabiai pui
kus dainininkai, o ju dainos savo 
lyriškumu ir melodijomis primena 
mūsiškes. Gražiai keletą solo par
tijų išpildė skautininkas P. Morkū
nas. palydimas jo paties suderinto 
okteto, a žiūrovai atsilygino nepa
liaujančiomis ovacijomis. Musu “ože
lis” ir balti drobiniai drabužiai 
kartu su latviu tautiniais šokiais 
puikiai papilde dalyvavusiu tautu 
šokiu ir drabužiu margumyno. Bu
dingai nusakė visos publikos ispudi 
vienas Australijos ministeriu, dėko
damas po koncerto jo rengėjams ir 
dalyviams: “ Aš jaučiuosi po šių nuo
stabiai puikiu dvieju valandų, kaip 
po keliones aplink pasauli.” Pana
šiu pasirodymu būdavo kasdien; 
kartais net po keletą, bendruose lau
žuose ar svečiuojantis kitu tautybių 
stovyklose. Skautininko A.G. (iš 
Tasmanijos) išradingumo dėka, lie

tuviai galėdavo visur pasirodyti su 
nauja programa.
PARGABENKIT ŠIAS DOVANAS 

I LAISVA TĖVYNĖ
Lietuviai buvo surengė atskira sa

vo stovyklos lauža ir pasikvietė svo
čių. Visi drauge dainavo, žaidė, me
te raketas. Tylos susikaupimo va
landėlė . buvo pagerbti kankinio mir
timi žuvę anapus geležines uždangos 
broliai ir seses. Daug užuojautos, 
kaip neteko gimtųjų savo kraštu, su
silaukė pabaltiečiai skautai iš Įvai
riu tautu broliu. Naujazelandiečiai 
karta pasikvietė lietuvius ateiti pas 
juos su savo vėliava. Ju stovykloj, 
po giesmes “Marija Marija,” aidint 
Lietuvos Himnui, pakilo i dangų mu
su trispalve šalia Didž. Britanijos 
ir Australijos vėliavų. Filipiniečiai 
skautai iteike lietuviu vadui kaip do
vana savo tautine vėliava. Australu 
skautai padovanojo sidabrine emble
ma, vaizduojančia išsketsais spar
nais kokabura. Šia dovana lietuviams 
įteikdami jie pasakė: “Pargabcnkit 
šias dovanas i laisva Tėvynė.” Fi
lipiniečiai dar pridėjo, jog jie del 
savo nepriklausomybes ilgai kovojo, 
todėl gerai supranta ir atjaučia lie
tuviu būkle. «t

VISI TOS PAČIOS MOTINOS 
VAIKAI

Taip bestovyklaudami drauge, 
ivairiu rasiu ir tautybių jaunuoliai 
pasijuto visi esą to paties Kūrėjo, 
visi tos pačios motinos žemeles vai
kai. Paskutinėmis dienomis lietu
viai jau dainavo australiškas, nauja* 
zelandietiškas, indiškas dainas, o vi
soje didžiulėje stovykloje aidėjo ir 
lietuviškos melodijos iš svetimtaučiu 
lupu. Filipiniečiai < -įkomponavo 
net nauja daina, kurioj g’rdejosi vi
sos populiariausios stovyklos tautu 
melodijos.

AUSTRALIECIAI GABUS 
ORGANIZATORIAI

Didysis jaunimo palapinių miestas 
buvo įsikūręs gražiame kalnuotame 
ir miškingame Yarra upes vingio 
apjuostame plote. Australiečiai 
skautai pasirodė net tik kaip vaišingi 
ir be galo nuoširdus šeimininkai, bet 
ir kaip tvarkingi, gabus organizato
riai. Stovykloj buvo pravestas van
dentiekis, veike maudykles, ligonine, 
paštas, bankai ir kt. Labai tvarkin
gai buvo pristatomas maistas ir 
patenkintas kiekvienas svečiu pagei
davimas, kai tie norėjo gauti pagal 
savo skoni Australijoj retai naudoja
mu maisto produktu. Lankytoju pa
togumui veike garažas ir net vaiku 
darželis. Svarbiausi to miesto kūrė
jai buvo australu skautininkai: C. 
W. Game. F. R, G. Sanders ir A. R. 
MaeNeil.

Lietuviu stovyklos organizavime 
be jau paminėtu skautininku žymu 
vaidmenį suvaidino skaut. A. Lubin- 
skas ir skautn. J. Urbonas.

JONAS JAUNUTIS.

A. Vaidenas.

KARININKAS ANTANAS JUOZAPAVIČIUS 
(1919.11.13—1949.H.13.)

Musu Tėvynės laisves duobkasiai 
bolševikai nuo pat savo siautėjimo 
pradžios sieke pavergti Lietuva. Kai 
Nepriklausomybes kovu metu Lie
tuva gynėsi nuo pragaištingu laisves 
priešu visais frontais—i pietus ir 
i šiaure nuo Nemuno, jau tada bol
ševikai stengėsi smeigti musu dar 
trapiai Nepriklausomyebi mirtina 
dnrkla iš užpakalio. Karininkas An
tanas Juozapavičius su vos susi
organizavusios. mažai ginkluotos 
musu kariuomenes dalineliais, mirt 
ar gyvent, kovėsi ir daužė įsibro
vėliu bolševiku gaujas Jezno ir Aly
taus fronto baruose.

Permainingose kautynėse jo kovos 
daliniai, pasipildė bolševiku, karo 
grobiu, traukėsi per Nemuno tilta i 
Šuv. Alytų ginti miestą. Karininkas 
A. Juozapavičius buvo iš tu kovos 
vadu, kurie pirmieji puola, bet pas
kutinieji traukiasi. Ir taip savo 
kariu voros gale, jodamas per me
dini Nemuno tilta, jungianti Vilniaus 
ir.Suvalkų Alytų. 1919 metv vasario.

men. 13 d. krito nuo bolševiko pa
leistos kulipkos.

Šio pirmojo Lietuvos Kariuome
nes karininko, kritusio už Tėvynės 
laisve, palaikai palaidoti Alytaus 
miesto kapinyne. Ji ten laimina iš 
ivairiu pabūklu šoviniu padarytas 
gražus kryžius ir saugoja prie kapo 
pastatyti keturi didžiuliai patranku 
sviediniai. Vietoj senojo medinio. 
1936 m. buvo pastatytas toj pat vie
toj naujas, karininko Antano Juoza
pavičiaus vardo, tiltas, papuoštas 
dail. Zikaro bareljefais.

Ši kar. A. Juozapavičiaus 30-ties 
metu mirties sukaktis turi mus 
ypatingai ipareigoti laisves kovai. 
Laisves, kuria tas pats .191!)—tuju 
metu bolševikas negirdėtų įnirtimu 
stengiasi galutinai sunaikinti. Musu 
tikėjimas laisve ir nuolatine kova 
už ja, bus naujas, nesugriaunamas 
paminklas šiam Tėvynės Didvyriui 
vietoj to. kuri 1944 metais traukda
miesi iš Lietuvos vokiečiai savo 
“galiotais*’ susprogdino.

AUSTRALIJA PASAULIO 
POLITIKOJE

CANBERRA. 9.2. — Atstovu Rū
muose, debatų metu del užsieniu po
litikos ministeris dr. Evatt pranešė, 
kad Australija griežtai derina savo 
užsieniu politika su U.N.O. princi
pais. Ji taip pat griežtai derinsis 
su U.N.O. principais, mėginant tar
pininkauti pietiniame Kinijos kare.

Del Australijos santykiu su D. 
Britanija ministeris pareiškė, kad 
Australija visūmet sieks kuo didžiau
sio bendradarbiavimo su šiuo kra
štu. Australija, remdama U.N.O.. ne 
silpnins bendradarbiavimo su Ang
lija. bet stiprins ji.

Esmine Australijos užsieniu poli
tikos dalis yra kuo didžiausias ben
dradarbiavimas su J.A.V., ypačiai 
Pacifiko ir Pietų Azijos klausimuose.

Paliesdamas Indonezijos klausima, 
ministeris Evatt pabrėžė, kad Aus
tralija prisiėmė dali atsakingumo del 
Saugumo Tarybos įsikišimo Indone
zijos klausimam Vienam opozicijos 
nariui pasakius, kad tai nėra Aus
tralijos reikalas, dr. Evatt atsake, 
kad Indonezijos klausimas yra reika-

ISPEJIMAS VAKARAMS. k
LONDONAS (A.A.P.) Atomo fizi- 

kas profesorius P. M. S. Blacket pa
tarė Vakarams delsti laika santy
kiuose su Sovietu Rusiju. Jis parei
škė Cambridge studentams, kad bet 
kuris mėginimas užbaigti sudarymą 
tarp Amerikos ir Rusijos vieno blo
ko butu savižudybe. Jis mano, kad 
pakilus karinei tikrovei, palietis 
žymiai pagerėjo. Nuomone, kad vien 
atomine jėga per trumpa laika, pa
naudojant kelis lėktuvus sn keliomis 
bombomis, gali sunaikinti svarbiau
sias pajėgas, yra tuščia ir juokinga. 
Pasak prof. Blacket. reiketu panau
doti fantastinius kiekius atominiu 
bombų, norint sudaryti tuos nuosto
lius. kokie ištiko Sovietu Rusija 1941 
—42 m.

Jas Tarptautines Organizacijos, ku
riai priklauso ir Australija.

Toliau ministeris Evatt pareiškė, 
kad Australija vykdo taikos politika, 
tačiau tokios taikos, kuri yra bazno- 
jama teise ir vengimu trečiojo pa
saulio karo prieinamais metodais.
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POLITIKOS RAIDA
Kinijoje karas vyksta toliau ir 

taikos nematyti. Komunistams sus
tojus smarkiau žengti pirmyn, na- 
eionalistu prezidento pareigose esąs 
gen. Li-Tsnng-jen isike kabinetui 
sugrįžti atgal iš Kautouo Nankin- 
gan, senojon sostiuen. Tai rodo, jog 
nacionalistai pradela jaustis šiek 
tiek tvirčiau ir mano tęsti kara, jei 
negalima prieiti prie garbingos tai
kos. (Komunistai pareikalavo išduoti 
jiems Ciankaišeka ir kitus Komitu- 
ango partijos narius, kaip sąlygą 
deryboms; tai smarkiai paliečia da
bartine vyriausybe, kuri šio reika
lavimo nepriima.)

Be kita ko, JAV panaikina savo 
lai vyno baze Tsingtoa ir apleidžia 
Kinija.

Burmoje, pasinaudodami silpnu 
valdžios autoritetu, sukilo taip va
dinami kalnu vyrai, nacionalistai, 
kurie nori visiškai nepriklausomos 
Burmos. Jie yra priešingi komu
nistams. Valdžia sukilimą malšina 
padedama britu, kurie tam reikalui 
prisiuntė ginklu. Burma yra britu 
dominija.

Sovietu okupuoti šiaurės korėjie
čiai per. savaite isiverže i Pietų 
Korėja, siekdami tuo, kaip atrodo, 
krašto vienybes ir draugiš
kumo Sov. Sąjungai. įsiveržime 
dalyvavo apie 1000 vyru. Tolimes
nių žinių nėra, išskyrus tai. jog 
JAV karo ministeris atskrido i Pietų 
Korėja, kas siejama su šia šiaurės 
korėjiečiu akcija.

Italija oficialiai pakviesta galimai 
greičiau prisidėti prie Atlanto gyni
mosi pakto. Numatoma be to pak
viesti Portugalija. Islandija, Airija 
ir kitas valstybes.

TAUTOS VADAVIMO DARBE: stovi iš kaires i dešine: Dr. šaulys (per 
metais mires), Prof. Inž. St. Kairys, St. Lozoraitis (už jo nugaros Dr. 
A. Gerutis), Kun. M. Krupavičius, V. Sidzikauskas, Prof. J. Brazaitis, 

Adv. L. Šmulkštys, Dr. S. A. Bačkys.
LIETUVA NEPRIIMA JUNGO 

BE KOVOS
J. A. V. laikraštis THE NEWS, 

Mieli.. Nr. 216 rašo: “Lietuviai, po 
.pirmojo Pasaulinio Karo trumpa lai
ka pasinaudoję nepriklausomybe po 
šimtametes rusu priespaudos, dar 
karta yra pateke po Maskvos jungu, 
bet jie nepriima jo be kovos, kaip 
lenkai, čekai, rumunai ir bulgarai.” 
—“Maišatis vyksta už geležines už
dangos: pačiu sovietu pripažinimu, 
lietuviai kovoja atkakliai ir be bai
mes.” Trumpai pranešęs apie “mil
žiniška lietuviu pogrindine pajėga” 
ir jos veikimą, amerikiečiu laikraštis 
budingai baigia;

“Viena diena ir kitu Rusijos pa
grobtu kraštu tautos gali pasekti 
narsiųjų lietuviu pavyzdžiu. Kai ta 
diena ateis, rusai turės darbo.” 

BALTIJOS TAITI' LIKIMAS
TURI MUMS RŪPĖTI

DIE TAT. šveicaru dienraštis, ve
damojo vietoje paskelbė 1948 m. 
graudžio m. 19 d. platu, ELTOS 
pateiktais duomenimis pagrista, pra
nešima apie dabartine Lietuvos pa

A Is. Redaktorius Antanas Bauze 
Redaktorius Juozas Žukauskas 

Redakcijos ir Administr. Adresas:
5 Hampden Street. 

Hurlstone Park. Sydney, N.S.W.
Tel,: LL3.T42.

Kardinolo Midszenty procesas Bu
dapešto liaudies teisme šukele pro
testu banga visame pasaulyje ir 
net oficialius Britanijos bei Ameri
kos protestus Vengrijos valdžiai 
už atsisakyma suteikti teise britu 
bei JAV atstovui dalyvauti tame 
procese kaip stebėtojui. Vatikanas 
neigia to proceso bešališkumą ir 
teigia, jog Miudszenty prisipažini
mai, bent iš dalies, buvo išgauti ne 
jo laisva valia. Kataliku Bažnyčia 
ekskomunikuoja visus savo narius, 
dalyvavusius šiame teisme prieš 
kard. Midszenty.

Žydai su egiptiečiais vis dar ta
riasi Rhodes saloje del taikos 
sutarties ir atrodo, jog galutinu re
zultatu reikes šiek tiek ilgiau pa
laukti. Šiaip žydu valstybe stabili
zuojasi viduje, ypač ekonomiame 
gyvenime ir liko pripažinta daugu
mos Vakaru ir Pietų Amerikos 
valstybių.

Norvegijai besiruošiant prisidėti 
prie Atlanto gynimosi pakto sovie
tai nesnaudžia ir pasiuntė norve
gams nota, reikalaujančia sudaryti 
Norvegijos—SSSR nepuolimo pakta. 
Ši nota buvo gauta tik 5 valandos 
prieš išskrendant Norvegijos užsie
niu reikalu rainisteriui Lange Va- 
šingtonan, kur jis tarsis Norvegijos 
prisijungimo prie Atlanto pakto 
reikalu. Notos įteikimas Norvegijai 
sakele dideli sujudimą ir nesauguma 
Skandinavijos kraštuose, kas dar 
labiau verčia tas tautas vienytis ir 
bendrai ginti savo interesus, švedu 
bei Vakaru spauda, tuo reikalu 
rašydama, primena Baltijos tautu 
likimą, kurios po sudarymo pana
šiu sutarčių neteko savo nepriklau
somybių.

dėti. Po antrašte “Lietnva-rusu 
kariuomenes telkimo sritis" minimas 
laikraštis be kita ko rašo:

“Vadovauja politikai nemėgsta, 
jeigu pradedama kallieti apie Balti
jos valstybių problema. Rusai tyli: 
jiems tas klausimas jau baigtas ir 
jau nebediskutuojamas. Amerikie
čiai ir britai trina ralikas arba abe
jingai trukteli pečiais. Yra svarbe
sniu pasaulio politikos klausimu . . . 
Ir vis dėlto negalima nuleisti ranku 
ir liautis priminus pasauliui tragin- 
ga tu kraštu likimą. Tautu laisve 
nedaloma. Baltijos valstybėse vyk
sta ne vien kariškai politinis įjungi
mas i Sovietu R-ja: tai, kas ten vyk
sta. priklauso nusikaltimu prieš 
žmoniškumą kategorijai . . . Mes gy
venam “taikoj.” Nesuskaitomos 
žmonių tragedijos, elementariausiu 
žmogaus teisiu paneigimas, žmonių 
kankinimas nesibaigia. Baltijos tau
tu likimas turi mums rūpėti tiek pat. 
kiek naciu laikais mus domino čeku, 
lenku ir prancūzu likimas. Nenuil
stamai turim plakti žmogaus teisiu 
paniekinimą, kur jis bebutu.”

Išeina kas trečiadieni.
Paskiro Nr. kaina 1 šil.

Prenumeratos kaina vienam me
nesiui 4 šil.

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

VASARIO 16 — TOS MINĖJIMAS 
SYDNEJUJE

A.L.D-jos organizuojamas Vasario 
Šešioliktosios minėjimas įvyks Dul
wich Hill parapijos salėjo vasario 18 
d.
19 vai. Tėvas Vyt. Balčiūnas 
atlaiko vietos bažnyčioje pamaldas, 
po kuriu čia pat saleje bus 
minėjimo aktas. Aviae. mjr. A. 
Kutka skaitys dienos reikšmei pri
taikyta paskaita, po kurios seks kon
certine dalis.

Visi Sydney mieste ir jo apylin
kėse gyvena lietuviai kviečiami kuo 
gausiausiai susirinkti tautinio susi
kaupimo valandai.

IŠ ADELAIDES LIETUVIU 
GYVENIMO

Jau daugiau kaip metai laiko 
praėjo, kai pirmieji lietuviai trem
tiniai atvyko i Adelaide. Pietų Aus
tralijos sostine. Pirmieji čia pate
kusieji vyrai iš I-jo transporto dirbo 
prie vandentiekio darbu. Nuolat 
atvykstant vis daugiau ir daugiau 
tautiečiu i Australija, ir Adelaidėje 
ju skaičius vis didėjo. Atsirado vis 
daugiau darboviečių, kuriose gavo 
darbo naujieji emigrantai. Dabar 
lietuviai Adelaidėje daugumoj dirba 
prie geležinkelio darbu, uoste, lent
pjūvėse. plytinėse, ligoninėse, tek
stiles fabrike (21 m. nuo Adelaides) 
ir Holden automobiliu fabrike. Yra 
ir privačiai jau isikurusin bei dir
bančiu.

Š.m, sausio 2 d. i vyko pirmasis 
Adelaides Lietuviu susirinkimas sa
vo organizaciniams reikalams aptar
ti. Buvo nuspręsta įsteigti Lietuviu 
Draugijos Skyrių ir ruoštis 16 Vasa
rio minėjimui. Išrinkta laikinoji 
valdyba, nes. dar neturint A.L.D. 
įstatu, nebuvo įmanoma kaip reiki
ant tvarkytis. Nuo to laiko inten
syviai ruošiamasi Nepriklausomybes 
šventes minėjimui. Greitu laiku 
skyrius persiorganizuos pagal jau 
paskelbtus A.L.D. istatus.

J.M.
T AUSTRALIJA ATVYKSTA 

ČIURLIONTEČIAI
A.L.D-jos Centro Valdybai prane

šama, kad 2G “Čiurlionio” Ansam
blio nariai kovo menesio pirmomis 
dienomis apleidžia Vokietija ir išvyk
sta i Neapoli, emigraciniu lageriu, iš 
kurio pasijudins kelionei i Austra
lija. Išvykstančiu tarpe yra kone 
visos geriausios' “Čiurlionio” An- 
sambio menines pajėgos; horistai. 
tautiniu šokiu šokėjai ir instrumen
talistai. Ši grupe jau viena pati bus 
pilnai pajėgi efektingai reprezen
tuoti lietuviu liaudies mena. O dar 
sėkmingiau ji gales pasirodyti kai 
čia. Australijoje, pasipildys savo 
gretas iš anksčiau atvykusiu lietu
viu. Atvykstančiu eiurlioniečiu tar
pe yra ir pasižymėjusiu sportininku. 
Visa grupe sudaro 15 vyru ir II 
moterų. Ju tarpe yra keturios ve
dusiųjų poros ir du vaikai.

Ši žinia labai džiugiai nuteikia 
visa Australijos lietuviu bendruome
ne. Stipriu meniniu pajėgu atvyki
mas žymiai pagyvins musu gyvenimą 
ir užpildys meninio darbo spragas. 
Su dideliu nekantrumu visi laukia
me mielu eiurlioniečiu.

AUKOS MUSU PASTOGEI
Juozas Šilaiius iš Yallourn North 

atsiuntė Musu Pastogei £2 anka. Alg. 
Kudirka iš Eel Creek atsiuntė taip 
pat gražia £2 auka. Užsiprenume
ruodami M. Pastoge ištisiems me
tams. E. Lapinskas. B. Malkevičius 
ir J. Nakas iš Thornton, atsiuntė me
tinei prenumeratai kiekvienas po £3. 
Mieliems aukotojams M. Pastoges. 
Redakcija ir A.L.D. Centro Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja.

MUSU PASTOGE, 1949m. vasario 16d.

J PAST
V

YALLOURN NORTH LIETUVIAI
tiesia mums tvirtas savo rankas.
Šiomis dienomis musu bendradar

bis Juozas Šilainis atsiuntė iš savo 
darbovietes Yallourn North 41 as
mens Musu Pastoges prenumeratas. 
Be to musu bendradarbis pareiškia 
savo ir visu šioje darbovietėje dir
bančiu lietuviu dideli džiaugsma, 
kuris labai budingai pavaizduoja
mas Redakcijai siųstame laiške. 
Tvirtai ir padras'mančiai mus nu
teikia šis patrauklus laiškas, kurio 
kelias ištraukos čia pateikiame:

. . . “Musu Pastogėje tegu žydi 
tėviškės pavasariai, tegu žaliuoja 
Panemunio ir panerio lankos, tegu 
pučia gaivus Baltijos vejai, tegu vie
ningai plaka Tėvynė mylinčios lie
tuviškos širdys.”

. . . “Tegu ji mus po Pietų Kry
žiumi jaukiai nuteikia, atstoja lai
kinai prarasta Tėvynė ir. nuolat 
skatindama gimtines laisves kovin
gumą. nurodo tiesius kelius i musu 
neramiųjų lūkesčiu didiji tikslą — 
laisva, nepriklausoma ir demokra
tine Lietuva.

Vokietijoje, musu tremties spau
doje pasigirdusius neapgalvotus* 
tautiečiu balsus, buk esame jau nu
rašyti i tautinius nuostolis. Musu 
Pastoge atitinkamai nutildo, atre
mia ir viso pasaulio lietuviams pa
rodo, kad, ir 24.000 kilometru ats^ 
tume nuo gimtojo krašto atsidūręs,- 
lietuvis sugebės gyventi ir savo 
tautai niekad nepražus.”

PRIEŠ 40 METU
Apsigyvenęs Australijoje lietuvis 

Oškinis Juozas, kilęs iš Kirdeikių 
kaimo. Linkmenų valse.. Utenos 
apskr.. yra paieškomas jo giminaičio 
Aug. Paukščio, šiuo metu gyvenan
čio Vokietijoje. Uchte. D.P. Camp.

Taip pat yra paieškoma 1940 m. 
Australijon iš Lietuvos išvykusi 
Klara Kiudulyte. studente iš Kauno. 
Prieš pat apleisdama Lietuva.’ji ište
kėjusi už Britu piliečio, kurio pa
varde nežinoma. Jos teiraujasi A. 
Balys, šiuo metu gyvenas Vokietijo
je.

A.L.D. Centro Valdyba apie mini
mus asnlenis neturi jokiu žinių.

Paieškomi tautiečiai mielai pra
šomi atsiliepti.

LIETUVIŠKU KNYGŲ 
galima gauti “Musu Kelio” atstovy
bėje. 5 Hampden Street. Hurlstone 
Park. Sydney, šiuo metu galima 
gauti šių knygų:

Faustas Kirša. Tolumos (6 šil.)
Vyt. Alantas. Dramos Veikalai (4 

šil.)
A. Herlitas. Anglu Kalbos Vado

vėlis (7 šil.)
Jonas Grigolaitis, Naciu Pragare 

(7 Šil.)
Netolimoj ateityj čia bus galima 

gauti “Pa t rijos” ir kitu leidyklų lei- 
dinaiai. Tautiečiai prašomi pranešti 
savo pageidavimus.
MUSU PASTOGES BIČIULIAMS

Mieli skaitytojai, gauna “Musu 
Pastoge” ir dar laikraščio neužsi- 
sake. prašomi prenumeruotis ar pra
nešti norą būti prenumeratoriais ligi 
kovo Id. Nuo šios datos, t.y. kovo 
Id. laikraštis toliau bus siunčiamas 
tik užsiprenumeravusiems ar pareiš- 
kusiems norą ji prenumeruotis.

Nedelsiamas laikraščio užsiprenu- 
meravimas žymiai palengvina Musu 
Pastoges gerove.

Mieli tautiečiai, kurie ligi šiol nėra 
Musu Pastoges dar gave, prašomi 
pranešti savo adresus.

SUTAUPYK PER VIENA MENESI 4 ŠILINGUS. JAIS* PALENG
VINSI “MUSU PASTOGES” PINIGINIUS RŪPESČIUS.
Printed by Publicity Press (19331 Pty. Ltd-, for the Publisl - Antanas Bauze.

5 Hampden Street. Hurlstone Park. Sydney. NLS.W.
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