
NR. 18,AUSTRALIJOS LIETUVIU DRAUGIJOS SAVAITINIS LAIKRAŠTIS SYDNEY, 1949m. gegužes 25d.

UNO BESIJOS BALANSAS.
NEW Y ORKAS. A.A.P.—Gegu

žes 19 <1. New Yorke baigėsi trečioji 
visuotine UNO sesija. Daugelis dele
gatu mano, kad po sesijos darbu pa
saulio taikos perspektyvos esančios 
Šviesesnes, kaip šios sesijos pradžios 
metu. Taip tvirtinama nepaisant i 
tai, kad ši sesija turi labai maža 
praktišku laimėjimu tokio teigimo 
patvirtinimui. Pastarosios UNO se
sijos posėdžiavimo metu per visa 
laika Sovietu blokas tese savo puoli
mus Vakaru adresu, tačiau daugelis 
stebėtoju mano, kad pirmykštis 
įtempimas yra sušvelnintas. UNO 
sesijos uždarymo kalboje jos pirmi
ninkas dr.'H. V. Evatt’as pareiškė, 
kad UNO buvo ir liks pasaulio taikos 
formavime vyriausiu veiksniu. UNO 
gen. sekretorius savo entuziazmą 
išreiškė šiais žodžiais: “Viltys del 
pasaulio taikos išlaikymo yra švieses
nes ir pasitikėjimas UNO yra sti
presnis, kaip bet kuriuo kitu metu.”

Vyriausias UNO uždavinys buvo 
išspręsti Italijos kolonijų likimo 
klausima, tačiau UNO tik sutrukdę 
Italijos susitarimą su Anglija ir ati
dėjo ši reikalą kitai sesijai. Per du 
menesiu trukusius šnekėjimus šios 
sesijos UNO pasiekė šiuos laimėji
mus:

Kreipėsi i Vengrija ir Bulgarija 
del atsakymo i Vakaru kaltini
mus, kad įvykdyti dvasininku 
teismai pažeidė Balkanų taikos 
sutartis;

Pašilde pakeisti veto naudojimo 
pobūdi;

Atmeti- Lotynu Amerikos pageida
vimą, kad butu atšauktas 1946 
metu UNO nutarimas del diplo
matiniu santykiu nutraukimo 
su Ispanija:

Priėmė Izraelio valstybe UNO 
nariu;

Atidėjo sprendimus del Indonezi
jos, kol nepaaiškės pasitarimu 
rezultatai tarp olandu ir indone
ziečiu :

Priėmė tarptautine spaudos lais
ves sutarti, kurioje Sovietu Ru
sija atsisakė dalyvauti;

Papeikė Sovietu Rusija del sulai
kymo sovietiniu moterų, ištekė
jusiu už užsienio diplomatu;

Sudarė specialia komisija, kuri 
paruoš plana del UNO apsaugos 
—sargybos sudarymo;

Nuramino liuli jos skunda del ta
riamu indu perspekiojimu Pietų 
Afrikoje ir

Atmete Sovietinio bloko pasiulyma 
gražinti DP iš Vokietijos ir 
Austrijos stovyklų i ju tėvynės.

HONG KONGAS — BRITU 
IMPERIJOS LIKIMO RODIKLIS
HQNG KONGAS. A.A.P. — Ry

šium su kylančiais pavojais Britu 
Hong Kongui, buv. parlamento narys 
Cb. Loseby iškėlė gyvybini reikalą 
sustiprinti karines Britu pajėgas 
Hong Konge, nes “jei komunistai 
galvoja, jog mes esame silpni ir 
menki, tai viskas gali atsitikti.” Mr. 
Loseby toliau taip samprotauja: “Aš 
esu isitikines, kad Britai yra pasi
ruošė rizikuoti ir Tretiji Pasaulini 
Kara, jei Kinijos komunistai grėstų 
Hong Kongui. Jei mes prarastame
Hong Kongą, tai butu baigta su Bri- spublikos “spaudžia liūto uodega” 
tu Imperija.” j Antarktįkos klausime, Albanija

NAUJOS KOMEDIJOS BELAUKIANT
KETURIU DIDŽIŲJŲ NAUJAJO SUSITIKIMO PARAŠTĖJE. — 
KREMLIAUS KOVA PRIEŠ TAUTINI KOMUNIZMĄ. — AZIJA 
PAKELIUI SU PROLETARIJATO PERGALE. — PASKUTINES KOR

TOS?
MUSU PASTOGES korespondento Paryžiuje.

Apie menesi laiko vestos dery
bos pasibaigė formaliniu susitari
mu: nuimti Berlyno abipuse blo
kada. ir paruošti kelia naujam Ke
turių Didžiųjų susitikimui. Jei pir
mosios žinios apie slaptus rnsu- 
amerikieeiu pasitarimus* Paryžiuje 
buvo paskelbtos sensacingomis te
legramomis, tai konkretus susitari
mas praėjo lyg ir nepastebetas. 
Paktas jau ivykes, Europos didžioji 
spauda nagrinėja, kokios iš to viso 
vaidinimo bus pasekmes?

Rapallo ar Canossos keliu nuėjo 
rusai. Berlyno blokada atnešė ne
lauktus ruzultatus: amerikiečiai 
pademonstravo aviacijos amžiaus 
galybe ir reikšme: pasaulis dar kar
ta buvo nustebintas milžiniško mas
to operacijomis. Vakaru valstybių 
kontrablokada Vokietijos rusu zona 
ir, apskritai, satelitus ekonomiškai 
tiesiog bankrotai! istume. Nei pel
no. nei prestižo. Begelbejant pačiu 
interesus, rusai priversti kuo sku
biausiai atstatyti normajius santy
kius su vakarinėmis zonomis. To
liau, — Maskvai iškilo nauji rūpes
čiai su satelitais. Tito pasėtoji sėkla 
taip pigiai pasirodo, nepraeina. 
Visuose satelitiniuose kraštuose 
Maskva nelauktai susiduria su nau
jai iškilusiu tautiniu komunizmu. 
Pasirodo, bulgarai, jugoslavai, ven
grai, čekai ir net lenkai bando kiek 
kitaip intrepretuoti “socialistini 
turini ir tautine forma,’’ negu tai 
supranta Maskva. Prieš aiškius 
euristinius Maskvos bolševiku pla
nus satt•• litiniuose kraštuose kyla 
nelaukta reakcija iš pačiu komunis
tu puses, net vadovaujančiu Koiųin- 
formo žmonių. Šitie nelaukti rūpes
čiai su Kremliaus auklėtiniais ver
čia’visus Maskvos planus tuo tarpu 
aukštyn kojom. . . . Dimitrovo, 
Kostkovo, Gomulkos, Markos ir pan. 
likimas turi be galo dideles reik
šmes šių dienu Kremliaus politikos 
vingiuose. Trumpai aptariant, — 
vyksta negirdeto masto Rytu Euro
pos rusiška sovietizacija. Dar šio
kios tokios laisves turėjo Komiu 
formo žmones nušalinami, pakeiči
ami rusu MVD agentais; i sateli- 
nius kraštus kasdien įvedami nauji 
didžiuliai raudonosios armijos re
zervai, prasideda masines čeku, 
lenku, vengru, bulgaru deportacijos 
Sibiran. Tiems uždaviniams- gi rei
kia laiko, ir dar karta laiko.

Kinija jau baigia paskutines pasi
priešinimo dienas. Prancūzo vyriau
sybes nuomones reiškėjas “Le Mon
de” įsidėjo savo bendradarbio I

LONDONAS.—Kaip DAILY MIR
ROR korespondentas praneša. W. 
Churchillis pasakė Glasgove 25000 
žmonių miniai didele politine kalba, 
kurios metu jis labai aštriai puolė 
dabartine Darbo partijos vyriausy
be. Pagrindines jo kalbos mintys.— 
“Kur tik jus nemesit žvilgsnio, jus 
matote siaubingus vaizdus, kaip 
Visame pasaulyje Britai yra mušami 
ir ižeidinejami. Pietų Amerikos re-

sprogdina Britu karo laivus ir žu
do musu jurininkus. Apgailėtinos 
katastrofos įvyko Indijoje. Bar
nioje ir Palestinoje, kas lengvai bu
vo galima išvengti protingos poli
tikos keliu.” Toliau jis dar primine 
Izraelio numuštus Britu karo lėktu
vus ir Kinu komunistu užpuolimą 
Britu karo laivu, kaip pavyzdžius 
nesugebančios Attlee vyriausybes 
veiklos. Išvadoje W. Churchillis
pabrėžė, kad tik Konservatorių par
tija tegali išgelbėti Anglija.

Šanghajuje laiška, kuriame jis rašo, 
kad ten niekas nieko nelaukia, kaip 
tik ateinant komunistu ... O po 
to nors ir tvanas. . . . Kinija ant 
bedugnes krašto!

Šia proga verta prisiminti Lenino 
samprotavimus. Šis, be abejones, gu
drus bolševiku teoretikas prieš ke
letą desetku metu sakydavo, kad 
pasaulines proletarijato revoliucijos 
pradžios reikia laukti Kinijoje. Jo 
numatyti ivykiai destosi. Stalinui 
pakanka išminties reikalą vesti to
liau ir gjlinti. Ir čia jam reikia laiko 
ir laiko . . .

Rumunijos raudonoji rykšte Au
na Panker karta deste vienam ame
rikiečiu žurnalistu,: “Matai ta taš
ką? Tai mes čia dabar esame. O, va, 
tenai antras taškas, i kur mes 
einame. Jei mums pakeliui pasitaiko 
dideliu sunkumu, tai juk galime pa
sukti iš kelio. Ir aplinkui eidami, 
galime musu tikslą pasiekti.”

Užtat Kremlius lengva ranka su- 
tinkif “derėtis.” Ka jam reiškia 
nuimti Berlyno blokada, kuris tik 
jam pačiam kenkia. Tikslas aiškus 
ir suprantamas.

Šiomis dienomis. New—Yorke at
sidūrė du artimiausi Stanislav My- 
kolajczyk bendradarbiai, tik šio
mis dienomis pasprukę iš Lenkijos: 
Stanislav Banczyk ir Stanyslav 
Woycik. Jie papasakojo apie mil
žiniškus sovietu planus subolševi- 
kinti Lenkija ir Stachanovietiška 
tu planu vygdyma! Lenkijon’ kas
dien įvedami nauji raudonosios ar
mijos daliniai. Visos lenku armijos 
vadovaujamosios vietos, net iki pus
karininkiu, — rusu rankose! Poli
tiniai komisarai diena ir nakti ka
reiviams kala i galva, kad karas su 
Vakarais neišvengiamas! Banczyk 
ir Woycik mano, kad dar šia vasara 
rusai mėginsią mesti korta . . .
Iš Vokietijos, išvykdamas Clayton 

pareiškė. “Rusija yra pakeliui i šal
tojo karo laimejima, nors muši del 
Berlyno mes laimėjome: Nauji Ru
sijos užsimojimai turi sukelti visi
ems rūpesčio.” O šiomis dienomis 
iš Paryžiaus išvykstas USA amba
sadorius Jefferson Caffery žurnalis
tu jo garbei suruoštame pokilyje 
pareiškė: “Akiplėšiška Sovietu pro
paganda tikrai graso taikai šiandien 
labiau, negu bet kada. Melo ir netei
singu informacijų antplūdyje mė
tomos taikos gėlės. Nematyti jokiu 
ženklu, kad žmonija galėtu atsik
vėpti.” Štai, koks preliudas i nau
ja ji Keturiu Didžiųjų susitikima, 
kuris kartais gali įvykius pasukti 
kortos metimo linkme. Z.U.

PRABILO* GEN. FRANCO.
LONDONAS. A.A.P. — Atidary

damas Madride Ispanijos parlamenta, 
generolas Franco pranešė, kad 1941 
m. W. Churchillis siūle Ispanijai už 
nesikišima karau dali Prancūzu 
Šiaurės Afrikos. Savo kalboje gen. 
Franco puolė Anglija. Prancūzija ir 
Sovietu Rusija, apkaltindamas Vaka
ru demokratijas del atidavimo dides
nes Europos dalies Sovietu Rusijai. 
Jis apkaltino Anglija del neišlaikymo 
duotu karo metu Ispanijai pažadu. 
Karo laimėjimo atveju Anglija buvo 
pažadėjusi padėti Ispanijai pasida
ryti didele pajėga Viduržemiu sri
tyje ir patenkinti teisėtus jos reika
lavimus Šiaurės Afrikoje. Genero
las Franco dar perskaitė siustą Bri
tu užsieniu reik, ministerijos JAW 
užs. reik. ministerijai telegrama,, 
kurioje Lnglija pritarė planui-vyk
dyti invazija prieš hitlerine Vokie
tija per Ispanija. Šio plano įvyk
dymą sulaikiusi Sovietu Rusija, o tai 
esą i rodoma vasario 2 d. 1944 meta 
Maskvos telegrama.

Keturi lordai Britu Lordu Rūmu
ose skubiai reikalavo Britu vyriau
sybe pilnai atnaujinti Anglijos dip
lomatinius santykius su Ispanija. 
Opozicijos atstovai apkaltino Britą 
vyriausybe del negyvenimiškos laiky
senos Ispanijos atžvilgiu.

TREČDALIS NEPABŪGO.
LONDONAS. A.A.P. — Renteria 

korespondento Berlyne pranešimu, 
per rinkimus i “Liaudies Kongresą”1 
Sovietu zonoje ir Berlyne vienas 
trečdalis balsavo “ne” prieš vienin
teli komuništu išstatyta kandidatą 
saraša. “The, Times” aprašo rinki
mus Sovietu zonoje, kur esant vienam 
kandidatu sąrašui “kad ir kas atsi
tiktu, komunistai ir ju sąjungininkai- 
lieka isitikine savo pergale.” 

PASITRAUKĖ GEN CLAY.
LONDONAS. A.A.P.—Gen. Clay 

pasitraukė iš 24 men. eitu pareigu ir 
išskrido i JAV. Jo vietoje likes 
gen. Įeit. C. R. Huebner eis ameri
kiečiu karinio gubernatoriaus ir vyr. 
komendanto pareigas Vokietijoje ikf 
kas nors bus paskirtas gen. Clay vie
ton.

BERLYNO PAINIAVA
LONDONAS. A.A.P. — Anglija, 

Prancūzija ir JAV iteike Sovietams 
jau antra protesto nota del laisva 
susisiekimo su Berlynu trugdymo iš 
Sovietu puses. Oficialiame Britu 
pranešime Londone teigiama, kad 
painiava ir didėja sunkumai toli-* 
mesnes galimybes del susisiekimo su 
Berlynu daro abejingas. JAV užsie
niu reikalu ministeris Dean Ache
son’as pareiškė, kad Berlyno bloka
dos panaikinimas nėra sklandi prad
žia Vokietijos klausimo išsprendime.. 
Jis dar pridūrė, kad JAV. Anglijos, 
Prancūzijos ir Sovietu Rusijos užsie
niu reikalu ministeriu konferencijoje- 
Paryžiuje jis kalbės atvirai ir atmes 
bet kokias negyvenimiškas galimybes- 
del susitarimo. Dar karta pasitaręs 
su prezidentu Trumanu del JAV 
laikysenos šioje konferencijoje, mini
steris Acheson’as išskrido i Parvžiu^ 

HONG KONGAS. A.A.P.—REU- 
TERTS.—Šanghajus yra patekės
visiškai! apsupimai! ir mūšiai jaa 
vyksta pačiame mieste. Gyvybingiau
si svetimšaliu kvartalai atkirsti,, 
orinis susisiekimas su pasauliu nu
trauktas. Daugis Šanchajaus euro
piečiu mano, kad nacionalistai jau 
pradėjo miesto evakuavima.

1
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■—Kaip “Tiesa” praneša, Kauno 
dramos teatro vyr. režisierius yra 
stalinines premijos laureatas Rad
zevičius. Po kompartijos suvažia
vimo dramos reikalu surengtose 
diskusijose aktyviai reiškėsi pats 
režisierius, art. Gopaite. muzikai 
Paulauskas ir Karnavičius, o taip 
pat “savikritiškai pasisakė apie 
savo darba dailininkas Ušinskas."

— Politiniu ir moksliniu žinių 
skleidimo draugijoj yra 265 nariu; 
pirmininkas prof. J. Matulis. Po 
kompartijos suvažiavimo draugijos 
■diskusijose aktyviai dalyvavo Vil
niaus u-to rektorius Bučas, dėstyto
jai Korsakas. Mažylis, Bieliukas, 
Žemaitis, Vazalinskas, Rotomskis, 
Kuzminskas, Skeivys. “Griežto 
pasmerkimo vertas tas faktas, kad 
47% draugijos nariu visiškai nusi
šalino nuo paskaitų skaitymo ir tik 
35% nariu ivyltde draugijos nari
ams nustatyta minimumą.” Tokie 
priekiniai veikėjai buvo .1. Žiugžda, 
Slavėnas, Matulis, Girdzijauskas, 
■Šarmaitis, Rotomskis, A. Jurgaitis 
ir V. Kostelniekis. (“Tiesa.,” 1949.
3.23.)

— “Tiesa” 49.3.3. mini geriausius 
lietuviu tarybinius rašytojus: Til
vyti su “Usnyne,” kur •’vaizduo
jama darbo valstiečiu kova prieš 
buožinius išnaudotojus,” Baltusi 

■su “Gieda gaideliai.” Guzevičiu su 
romanu “Kalvio Ignoto teisybe,” J. 
Dovydaiti su “Po audros” ir V. 
Valsiuniene su eilėraščiu rinkiniu 

■“Iš širdies.” Jaunuju — Jonyną, 
Avyžių, Slueki. Grybą.

— Mišku ministeris yra Alg. 
Matulionis, pavaduotojas Gugninas. 
Nutarta šiemet apsodinti 15.000 ha 
ploto, arba pusantro karto daugiau 
negu praėjusiais metais (Tiesa,” 
1944., 3.22.)

TREMTIS PASAULYJE

PROVOKACIJA.
New Yorko AL’FBAU (1949.2.2.) 

pranešus, 'kad “Judische Historische 
Documentation” iš Linzo esąs per
siuntęs IRO saraša 200 lietuviu karo 
nusikaltėliu, BALF’o įgaliotinio prie 
IRO Ženevoje buvo kreiptasi i Eli
gibility skyriaus vedėja ir gautas 
^atsakymas: jokio, su 2Q0 lietuvišku 
pavardžių sarašo ar skundo čia ne
rasta ir jis IRO negautas.

Tiesa, kad iš Linzo per žydu orga
nizacijas yra atsiustas 31 pavardes 
sarašas, pavadintas “Sarašu lietuviu 
karo nusikaltėliu, dabar gyvenančiu 
DP stovyklose Vokietijoje.” Pati
krinus. sąraše nebuvo rasta ne vienos 
I ictijViškos pavardes.

Eligibility skyriaus vedėjui buvo 
ir rodyta, kad saraše nėra lietuviu 
jip \ieno ir kad tie. kurie toki saraša 
tsrdai ineio, negalėjo to nežinoti. E i- 
■gibdity skyriaus vedėjas pareiškė, 
kad jokio kilo sarašo negauta ir dau- 
įgiau jokiu lictnvip reikalu iš žydu 
^organizacijos puses nebuvo keliama. 
O del iteikto sarašo, tai jie nelaiką 
•ten minimu asmenų kaltininkais ir* 
žydu organizacijai pranešė, kad ne
duosią eigos, kol nebus i rodymu.

Negalima prileisti minties, kad 
žydu organizacija, sudarinedama 
-sarašu*.smnikiai minėdama kalt in a— 
muju pareigas ir nusikaltimus, o taip 
pat nusikaltimu vietoves, nebūtu 
žinojusi, kad tos vietoves ne Lietu
voje, kad tie žmones nelietuviai. 

‘Sąmoningas svetimųjų pavardžių 
paskyrimas lietuviam tenka laikyti 
pikta ir dviguba provokacija: Linzo 
žydu organizacijos ir New Yorko 
laikraščio. Provokacijos tikslas, 
greičiausiai pakenkti lietuviu emi- 
gratiiai —EI TA.

SUĖMĖ DP EMIGĘANTA.
Prieš išlipant, i JAV kranta, buvo 

policijos .sulaikytas ir nugabentas i 
■“Ašarų sala” buvęs DP Albertas 
Bauras. Ji laive pažines ir įskundęs 
«ykiu su juo važiavęs žydas H. Boren- 
kra”t. Baura jis apkaltinęs kaip bu
vusi naci ir jo. Borenkrauto, prižiu- 
retoia koncentracijos lageryje. Ame
rikos skauda i vyki apraše, idejo foto
grafijas, mesdama deme ir kitiems 
DP.

PALECKIS KOLIOJA ■ CIIUR- 
CHILLI. — DAIL. UŠINSĖAS MU
ŠASI T KRŪTINE.—GERIAUSI
AIS LAIKOMI RAŠYTOJAI.—KAS 
REIKALAUJAMA IŠ DAILINKU. 
—ANTANAS MIŠKINIS APŠAUK

TAS LIAUDIES PRIEŠU.

— Kauno universitetinis perso
nalas įjungtas talkininkauti tikini 
ir pramonei. Daugiausia pasidar
bavę fabrikams ar gaminiu tech
nikinei ekspertyzei minimi chemines 
technologijos fakulteto dėstytojas 
P. Guzevičius, mechanikos fak. 
dėstytojas L. Kumpikas, statybos 
fakulteto dėstytojas K Vasiliaus
kas, elektrotechnikos fak. J. 
Zdanys, architektūros fak. šešelgis.

• —LTSR dailininku S-ga paskelbė 
konkursą temomis: “Liaudies sei
mas 1940 metais skelbia tarybų

Antanas Gasiunas.
PIETŲ NAKTYS.

Ir tau ir man gal svetimos pavargę pietų naktys, 
Bežadžiu žiburiu šaltoj daugyboje paskendę.
Ir tau ir man jos šaukia ilgėsi ir veda i namus . . .
Ir veda prie baltos beržines linges . . .

Gal norim sveikint motina suklupusia ties kryžium, 
Bučiuoti metu darganoj sustingusia jos ranka. 
Pasveikint klevą pavartėj sodinta brolio 
Ir žalia, žalia, kaip žalia jaunyste, lanka . . .

Praeinančiu naktų ir tau ir man gal gaila.
Gal norim- jas gražinti i žiedus gegužyj
Ir i lakštingalų suokimą jovaruos kapu,
Ir i palaiminta vaikyste linkstaučioj bakūžėj,

Nes tu ir aš šešėliuose praėjusiu dienu lyg budos rymom— 
šešėliuos tolimosios šiaurės — saulėje pietų, 
Nes tu, atleisk, ir aš neradom čia rupios rugines duonos, 
Nei bręstančiu kalne rugiu ...>*.

DR. PADALSKIS DIRBA.
Dr. Padalskis, Detroito u-to 

profesorius, kiekviena šeštadieni 
per vietos radiją daro angliškus 
pranešimus apie padėti Lietuvoje 
ir kovas su bolševikais. Taip pat 
kas penktadieni vietos Vyčiu kuo
pai dėsto lietuviu kalba. Jaunimas, 
gerai susiorganizavęs, mielai ir en
tuziastingai mokosi.

MIRE PROF. MANDELSTAM.
Prof. A. Mandelstam, sulaukės 80 

metu, š.m. sausio 27 d. mirė Pary
žiuje. Palaidotas rusu kapinėse, 50 
kini, nuo Paryžiaus. Jis buvo Lie
tuvos vyriausybes patarėjas užsie
ninėse bylose.

ARTĖJAMA PRIE IRO 
LIKVIDACIJOS.

IRO spaudos komunikate praneša
ma, kad Generaline IRO Taryba Že
nevoje savo posėdyje svarstė šiuos 
pasiūlymus; 1) Nuo š.m. spaliu 1 d. 
nutraukti IRO registracija DP sta
tusui i gyti; 2) Visi D P iki 1950 ra. 
•aūrio 1 d. turi apsispręsti: kur emi
gruoti, grižti i savo krašta ar pasi
likti Vokietijoj; 3) Nutraukti nuo 
19'0 m. liepos men. 1 d. stovykline 
globa visiems DP, kurie ligi-to laiko 
reiižsiregistruos emigracijai ir 4) 
Galimai greičiau baigti po 1950 m. 
liepos 1 d. IRO veikla.

Toksai projektas, galimas daiktas, 
bus galutinai priimtas netrukus ivyk- 
stančiame nepaprastame IRO Tary
bos pasėdyje.

ATVYKO BUV. LIETUVOS 
MINISTERIS ŠVEDIJOJE

Nesenai iš Švedijos i Kanada 
atvyko bu v. Lietuvos Ministeris p. 
V. Grys. Balandžio 24 d. Toronte 
min. Gilys lietuviams skaitė paskaita 
apie nūdieni gyvenimą Lietuvoje. 
—Svajūnas.

SVEIKSTA RAŠYTOJAS P. 
BABICKAS.

Jau kuris laikas kaip ligoninėje 
guli rašytojas P. Babickas. Nesenai 
jam buvo padaryta operacija, kuri 
pavyko sėkmingai ir tikima, kad visu 
mylimas rašytojas Petras Babickas 
netrukus pasirodys Toronto lietu
viams pasveikęs.—Svajūnas. 

valdžia,” “Liaudies seimo delega
cija Kremliuje ,1940m. rugpiučio 
num. 3 d.” “Pirmasis Tarybų Lie
tuvos kolektyviniu tikiu suvažiavi
mas” (tapyba), “Keturi ’komuila- 
rai” (skulptūra), “Kolektyviniu 
tikiu kūrimasis Tarybų Lietuvoje” 
(grafika). “Tiesa” 1949.3.10.

— Miškinis “Tiesoj” 1949.3.3. 
apšauktas liaudies priešu, kuris 
grožines literatūros leidykloje buvo 
redaktorius ir “po veidmainiška 
kritikos ir aukšto meninio lygio 
reikalavimu priedanga kovojo prieš 
patriotinius veikalus, derge ir 
žemino juos.” Jis ir “jo sėbrai buvo 
demaskuoti.”

— Paleckio suėmimo gandus spau
da pradėjo skleisti š.m. sausio men. 
“Tiesa” 1949.2.16 ir 1949.3.5 mini 
ji einanti pareigas ir kalbanti prieš 
Churehilli.

PASAULIO LIETUVIU SKAUTU 
SĄJUNGOS ORGANIZACIJA.
Š.m. vasario men. 19-20 d.d. 

Sheinfelde įvykusiame Lietuvos 
Skautu Sąjungos suvažiavime buvo 
nutarta perorganizuoti Sąjungą i 
Pasaulio Lietuviu Skautu Sąjungą. 
Perrinktąją! Tarybai pavesta ta 
prasme pakeisti L.S.S-gos statutą. 
Suvažiavimas perrinko Pirmija bei 
vyr. skautininkus ir išrinko ju 
pavaduotojus.

Šiuo metu pagrindine Pasaulio 
Lietuviu Skautu Sąjungos vadovy
be sudaro: Pirmija iš vyr. sktn. K. 
Palčiausko — pirmininko, vyr. 
sktn. A. Saulaičių—vicepirm. ir 
sekr., sktn- E. Pntvytes-vieepini., 
vyr. sktn. Kliores-iždin., nariu—vyr. 
sktn. Kesiunaites ir sktn. Reklai- 
tienes ir ex officio nariu—kun. dr. 
Vaišnoros—vyr- dvasios vadovo ir 
abieju vyriausiu skautininku—vyr. 
sktn. Vaičiūnienės ir vyr. sktn. dr. 
Čepo. Vyr. skautininku pavaduoto
jais išrinkti; sktn. Pliateris, sknt. 
Putryte ir vyr- sktn. Zailskiene.

Pasaulio Lietuviu Skautu Sąjun
gos vadovybe nutarta, perkelti i 
JAV. Vyr. sktn. Paleiauskas, vyr. 
sktn. Kesiunaite, sktn. Putryte ir 
sktn. Pliateris jau yra pereinamoje 
stovykloje. Vyr. sktn. Saulaitis ir 
vyr. sktn. Kliore laikinai tvarko 
Pirm i jos reikalus Vokietijoje, bet 
po 1-2 menesiu taip pat vyks i JAV. 
Vyr. sktn. Vaičiūniene ir vyr. sktn. 
dr. Čepas tebėra Vokietijoje ir i 
kur emigruos, dar nežinoma. Tiek 
su Pirmija, tiek su Vadijomis esant 
reikalui susisiekiama pagal senuo
sius adresus.

Pirmija paskirstė pagal senaji 
statutu (kol nebus parengtas nau
jas) visa pasauli i rajonus ir pas
kyrė rajonu vadus: sktn. prof. Igną 
Končių—Vokietijos USA ir Pran
cūzu Zonų rajonui, sktn. A. Giedriu- 
Giedraiti—Vokietijos Augiu Zonos 
Rajonui, sktn. ,R. Giedraiti—An
glijos Rajonui, sktn. VI. Šaruna— 
Kanados Rajonui, vyr. sktn. Kesiu
naite—JAV Rajonui, sktn. Pažėra— 
Pietų Amerikos Rajonui ir sktn. B. 
Dailinti—Australijos Rajonui. Iš 
vadeivų paskyrimu laikinai žinomi 
tik P.L.S.S-gos Australijos Brolijos 
vadeiva psktn. V. Neverauskas ir 1. 
e.p. P.L.S.S-gos Seserijos vadeive 
psktn. Laurynaitiene-Lipkute.

Sktn. Lapinas.

MR. CALWELL PERSPĖJA.
CANBERRA.—“The Sun” prane

ša, kad ryšium su 4 baltu nusižen
gimu ir ištrėmimu Melbourne, emi
gracijos ministeris Calwell pagrasino 
ištremti ir daugiau baltu emigrantu 
jeigu jie neteisėtai elgsis. Dauguma 
išvietintu asmenų daro garbe savo 
sutikimu dirbti reikalingose srityse 
ir sėkmingai gera valia tęsia savo 
darba. “Aš neleisiu nedrausmingai 
mažumai griauti Australijai ir tūk
stančiams išvietintuju asmenų taip 
svarbia ir didžiule schema, kaip pa
dare šie keturi ar saujele kitu. La
kusieji turės pasitaisyti ir grižti prie 
paskirto darbo, arba irgi bus išsiun
čiami,”—pareiškė min. Calwell.

Priešrinkiminis Parlamento posė
dis pritarė Mr. Calwell emigracines 
schemos padidinimui, tuo ji parem
damas prieš kolonijų ministerio 
Ward ’o išreikšta nepasitenkinimą del 
masinio emigracijos plano ii- reikala
vimo stropiau atrinkti emigrantus.

RŪPINIMASIS NEPAJĖGIAIS 
DP.

Pasaulio Bažnyčių Seimo pasiustas 
Dr. J. Hutchison’as lanko Australija 
išvietintuju asmenų reikalais. Syd- 
nejaus miesto haleje suruoštame priė
mimo savo kalboje jis primine opu 
klausima Europoje pasiliekančiu iš
vietintu asmenų, kuriu del amžiaus 
ir profesijų sunku įkurdinti. Girdi, 
joks kraštas nenori priimti kad ir 
sveiku, tačiau senesniu, kaip 65 m. 
žmonių. Valstybes įsitikinusios, kad 
jos neturės dideles naudos iš tokiu 
žmonin, bet tik įsipareigojimu ju 
atžvilgiu. Kaip teigiama pavyzdi 
jis primine Norvegija., kuri savo DP 
kvotoje priima nustatyta proporcija 
senu žmonių. Gerai atsiliepė ir apie 
Australija, kuri priima tokia pat DP 
kvota, kaip ir JAV.

SVARBIAUSIA — EUROPA
CANBERRA. — Australijos minis

teris pirmininkas Chifley, kalbėdamas 
Parlamento posėdyje, pranešė, kad 
JAV nemano prisidėti prie įsakmaus 
Paeifiko Plano. JAV vyriausybėje 
vyraująs įsitikinimas, kad pirmiau
siai turi būti išsprendžiami Europos 
reikalai, gi Paeifiko klausimas turi 
laukti, kol nebus galutinai susti
printi gyvybiniai Europos klausimai.

NAUJAS PAŠTO ŽENKLAS.
Išleistas naujas 2,5 penso vertes 

pašto ženklas Australijos rašytojo ir 
poeto Henry Lawson’o garbei (1867- 
1922). Jis buvo norvegu jūreivio 
Simus; apleidęs laiva isiknre N.S.W. 
kasyklų rajone. Jo tikroji pavarde 
buvo Larsen, bet pakeitė ja i Lawson. 
Ženklas bus paftiuodamas-po 3 men.
VARŽOMA ELEKTROS SROVE.

N.S.W. valstijos ministeriu kabine
tas priėmė elktros komisaro H. G. 
Conde’s pasiulyma 30% sumažinti 
elektros sroves tiekimą pramonei 
7-19,30 vai. darbo dienomis. Taip 
pat buvo priimtas Conde’s pasiūly
mas suvaržyti sroves nadojima namu 
ir prekybos reikalams.

Čiabuviai gales balsuoti. CAN
BERRA. — Vidaus reikalu minis
teris Mr. Johnson iteike įsta
tymo projektą Atstovu Rūmams 
del Rinkimu Akto pataisos, kad tuo 
butu suteikta galimybe čiabuviams 
balsuoti federaliniuose rinkiniuose. 
Pagal ši istatynia čiabuviai New 
South Wales, Viktorijoje, Pietų Aus
tralijoje ir Tasnianijoje gales būti 
įtraukti i Federalinės vyriausybes 
balsavimo sąrašus ir gales balsuoti 
federaliniuose rinkimuose.

Čiabuviai Vakaru Australijoje 
gales balsuoti pateikė pilietybes do
kumentus. Čiabuviai Queenslande 
neturėjo teises balsuoti, bet prem
jeras Mr. Hanlon paskelbė, kad jis 
pakeis istatynia, kad suteiktu čia
buviams balsavimo teise. Šiauri
nėje Teritorijoje tik tie čiabuviai 
turi teise balsuoti, kurie yra buvę 
kariuomeneje arba tie, kurie turi 
teisiu i pilietybe.
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REPATRIATION OF REFUGEES THOSE BIG BEAUTIES
At irregular but quite frequent 

intervals, the Soviet Embassy in 
Sweden makes attempts to persuade 

-the refugees from the Baltic and 
other countries now occupied by 
Soviet forces to return to their un
happy homelands. After a lull of 
several months, this repatriation pro
paganda has lately been lively again 
among the Estonian and Latvian re
fugees.

Many Balts, particularly those with 
a higher education, such as former 
academic teachers, doctors, engineers 
and artists, have found letters from 
the Soviet Embassy among then- 
mail. Those missives have been en
closed in plain envelopes and inform
ed the recipients that they have a 
chance “to travel home immediately 
and without any cost” to themselves. 
The letter says further that the re
pat riants may take any personal be
longings with .them and gives the 
address and telephone number of the 
Soviet Consulate with the request 
“to acknowledge,the receipt of this 
letter.” The letter is accompanied 
by propaganda pamphlets containing

GREAT ANXIETY AMONG DP’s
The Soviets closed the frontier of 

their occupational zone in Germany 
hermetically in April 1. Every TOO 
metres there is a Soviet soldier 
guarding it. In places where the 
country is not open, observation 
towers are being built. The German 
population have been removed from 
the vicinity of the frontier.

The Estonians who for one reason 
or another have hitherto stayed, and 
managed to stay, in the Russian zone 
are making desperate attempts to 
take themselves over to the zones 
of the Western Allies. A few have 
succeeded. On the night of the clos
ing of the frontier, N.N.. a former 
resident of Narva in Estonia, man
aged to reach the British zone. He 
had lurked near the frontier for 
three days and nights before an 
opportunity to cross it had presented 
itself.

By profession, N.N. is a house 
painter and had also been a pro
fessional wrestler for some time. He 
did comparatively well in the Rus
sian zone, where he had taught Rus
sian in a German high school! At 
an official order that everybody 
knowing Russian has to register him
self, he had done so and been ap

appeals by people at home, address
ed to the refugees and calliug upon 
their self-exiled countrymen to re
turn from the foreign countries 
where they reside at present “by 
mistake and owing to false propa
ganda. ’ ’

The letters have provoked a certain 
unrest among the refugees, as it is 
not known how the Soviets may have 
got hold of their home addresses. 
That the Soviet Embassy must have 
copied them from a list in Russion 
is evident from the transcription of 
the Latvian names, which have been 
transcribed phonetically and faultily 
— not according to the rules of Lat
vian orthography. The operation 
does not lack its comical side; repa
triation letters have been received by 
some Estonians who have been resi
dents of Sweden for over 30 years 
and have long since become Swedish 
citizens. It appears that even they 
must have been registered by the 
Soviet authorities.

Needless to say, none of the Baltic 
refugees in Sweden have reacted to 
these letters in any way.

pointed to the above job, though he 
had no pedagogical training what
ever.

Russian agents, aided by German 
Communists, are continually hunting 
for people from the Baltic States 
(N.N. had posed as a Swede). Whom
ever they find, disappears. The vic
tims are not only Estonians, Lat
vians and Lithuanians but also Bal
tic Germans.

The German population near the 
frontier of the Soviet zone are full 
of anxiety and the DPs in this region 
are more worried still. Some of 
their camps are situated very close 
to the Russian zone, only at the dis
tance of about 20 kilometres. There 
are rumours of military preparations 
going on. Soviet soldiers “losing 
their way” and happening to pene
trate into the Western zones aic 
daily occurrences. These soldiers 
subject the local inhabitants to stern 
questionings and “buy” food, for
getting to pay—and all those things 
only increase the fear psychosis. The 
movements of the Western occupa
tional forces, including tanks—pro
bably owing to tactical exercises— 
also furnish material for the rumours.

N.B.I.C.

It was recently announced in the 
newspapers that Australian crocodile 
skins could be sold to America as a 
form of gaining valuable dollars. For 
the man who has adventure in his 
blood, crocodile-hunting can become 
a source of sport.

All the Northern Territory rivers 
are not swarming with the estuarine 
crocodiles, for most of the Australian 
crocodiles live in the quiet and peace
ful waters of small rivers, lagoons, 
creeks, swamps and island tidal ways 
of Northern Australia. Away on the 
eastern and western coasts, the croco
diles are not so numerous. The Aus
tralian crocodile has often been 
named “alligator”, because of their 
fierceness and size. An average Ame
rican alligator grow® to a size of 
fifteen feet, while chore are many 
Australian crocodiles which grows to 
a length of about twenty feet, and 
there was one ease of a crocodile 
being shot, near the Gulf at the 
north of Australia and its length was 
thirty feet.

The difference between an alliga
tor and a crocodile is the way the 
jaws are shaped, and the teeth of 
an alligator do not interlock, while 
those of the crocodile do. The alli
gator’s snout is shorter and rounded, 
while the crocodile’s much more 
powerful snout is longer and more 
pointed.

In Australia there are two species 
of crocodiles—the estuarine (“alli
gator”) and the Johnstone River 
crocodile. The estuarine is the large 
giant and the other is the small one 
which rarely grows to more than 
six feet, and he lives in the fresh 
water rivers and his skin is not so 
expensive. Tne little one usually 
does not attack man, unless he is 
chased and captured. It has been 
known for aboriginals to swim in 
creeks infested by these small ones, 
and they have come to no harm. The 
natives seem fearless when killing 
these crocodiles and often swim under 
water, and when directly under the 
crocodile, throws his arms around 
the snout in such a way that the 
crocodile becomes helpless and fin
ally chokes. The natives are not 
very sympathetic to any of their 
number who happens to be bitten 
by one of these crocodiles, for they 
treat it as being a joke and laugh at 
the unfortunate native.

This method of crocodile-hunting 

would never be tried by the natives 
on the estuarine “alligator”, for 
these creatures are extremely savage 
and powerful. However, on croco
dile-hunting expeditions, natives are 
always taken along to guide the 
white men. The native knows the 
habits of the crocodiles and he can 
see the creatures long before the 
white men. The crocodiles have 
what may be called runways, up 
which he slides out of the water and 
down whjch he slithers into the 
water. The natives can tell by 
glancing at the tracks whether the 
crocodile is still in the water or 
lying in the undergrowth. It takes 
more than just one or two fairly 
well-placed bullets to kill a crocodile 
and the hunters are always careful 
to keep away from the crocodile’s 
tail.

This tail is very powerful and 
even to all appearances the crocodile 
is dead, one swish with his mighty 
tail will be strong enough to knock 
a man over, and the mighty and 
awful claws could tear a man to 
pieces. A twenty foot crocodile is a 
large target, but his brain is very 
small and unless the bullet com
pletely smashes it there is no hope or 
chance of killing him straight out. 
Hunters mostly try to shoot the cro
codile between the eyes, but. this is 
difficult, for many of the crocodiles 
just float beneath the surface of the 
water. At first they cannot be seen 
very well as they lie in the water, 
but as the hunter has more experi
ence he is able to realize that the 
four small lumps protruding from 
the water is a crocodile.

The crocodile on land is not as 
smart as the crocodile in the water.

In water he is very fast, but on 
land he is slower. He is able to go 
quickly if he is travelling straight 
ahead, but natives catch the croco
diles once they are out of the water 
by running in a crooked direction. 
The pursuing crocodile becomes tired 
and when they get him a distance 
from the water the natives start a 
fire in a circle around the crocodile, 
thus choking him with smoke.

In hunting these creatures there 
are a great deal of risks to be taken 
but the risks are small compared to 
the adventure that goes with them, 
and the reward for the expensive cro
codile skins is something worthwhile.

Ir. Ba.

ON GUARD DUTY
A dense, humid autumn fog blan

keted the countryside making visi
bility extremely difficult. Only the 
sharpest eyes could see farther than 
several metres this. October day in 
15)48. To penetrate the fog, one had 
to rely on his hearing alone. It was 
dawn and a death-like silence enve
loped the scene on the outskirts of a 
huge forest in Lithuania. Only smoke 
rising from the moss evidenced the 
presence of a human being.

A lonely figure, dressed in a col
ourless long coat with upturned col
lar, a uniform cap drawn tightly 
over his ears, stood facing the 
smoke. The slight youthful figure 
had tried to keep warm by jumping 
up, rubbing his hands together, but 
after six hours of exposure and hu
midity he became quiet and stood 
'motionless. His feet and arms were 
heavy, his mind groggy. Shivering 
wearily, he came closer to the fuming 
moss. The minutes dragged by. The 
fog became a little less dense but it 
was still chilly. The cold penetrated 
the marrow of the young man’s bones 
and his teeth began to chatter.

Suddenly, he heard the snapping 
•of a branch close by. The youth 
forgot the cold. His left arm shoved 
his cap upward, the right arm 
quickly and firmly grasped a rifle 
as he listened tensely in anticipation. 
Stealthy footsteps approached—from 
the direction of the unit’s bivouac.

A FREEDOM FIGHTER’S DEATH
Reconstruct! hy R. Spalis, a Friend

“Password!”—snapped the youth. 
“Vilnius!”—came back the reply.
• ’ Klaipeda! ’ ’—responded the sen

tinel and relaxed.
A tall bearded man came out of 

the fog. lie was dressed in a short, 
leather jacket. The youth froze into 
“attention.” The newcomer, with 
his hauds in his sidepockets, hastily 
stamped out the smoking heap of 
moss.

“Fog is the best cover for an 
ambush attack—the smoke reveals 
the sentinel’s post. Von might die 
without uttering a sound! An enemy 
unit has been vacationing’ and ex
ploring these environs for a week 
now. It bodes no good.”

The boy’s face darkened but he 
remained silent. Tn the meanwhile, 
the older man removed a tobacco 
pouch from bis pocket, rolled a ciga
rette and, noting the greedy look in 
the eyes of the youth, puffed on the 
cigarette twice and handed it to the 
lad.

“Here—relax I”
It was not necessary to repeat the 

invitation. But the frozen hands of 
the lad could not hold the rolled 
paper and it fell to the ground.

“Don’t throw it away! This is 
real, home-grown tobacco, but unfor

tunately my last. We will try to 
roll the fallen leaves tomorrow.”

As the boy smoked, the bearded 
man became lost in deep thought. 
Minutes later he said:

“Yesterday we received a new 
issue of the Partizanas."

The youth nearly jumped in bis 
excitement. His face brightened.

“You have it with you!”
“No. You’ll see it in the dugout 

. . . War is near . . . The horizon 
is darkening. War is in full swing 
in Greece and China, a storm may 
break over Berlin any moment. The 
world is arming at a quickening 
tempo. Large transports of muni
tions are arriving in Europe from 
America. There is an anti-bolshevik 
campaign in the newspapers.”

The youth grinned and a look of 
new hope was mirrored on his face. 
He listened avidly to each bit of 
news—glad tidings to him. A ner
vous trembling shook his tired and 
emaciated body and be began to 
shake.

“Thank God, thank God! What 
more?”

“The communists are weakening 
visibly in France and Italy. The 
economic, recovery in western Ger
many may precipitate the bolshevik 

action. Otherwise, within a few 
years they would have to deal with a 
strong continent indeed. Only a 
signal is awaited in Poland and Cze
choslovakia ... I had told you 
earlier that the Voice of America 
broadcast a brief excerpt of an Ame
rican Senator’s speech, in Lithua
nian ...”

“Thank God!”
(To be continued.)

GAMTOS NELAIME.
NEW YORKAS. A.A.P.—Smar

kus audros sūkurys Teksase nusiauta 
Amerillo miestą. Apie 36 žmones 
buvo užmušti ir 82 sužeisti. Audra 
su lietumi ir ledais supriove apie 30 
namu ir 2 lėktuvu hales, pridary
dama dideliu nuostoliu.
HONG KONGE KARO STOVIS.
HONG KONGAS. A.A.P.. Reu- 

teris. — Po to, kai komunistai 
susiaurino apsupimo žiedą. Sang- 
hajus ruošiasi gatvių kauty
nėms. Paskutinieji svetimša
liu lėktuvai ir laivai apleido 
Šanghaju, išgabendami paskutines 
britu šeimas. I Honkow’o miestą 
iženge komunistu daliniai. Wur- 
hang ir Hanyang palikti policijos ir 
civilines gynybos žinioje. Naciona
listai įsitvirtina prie Yangtse gulin
čiame Yoehow’o mieste, 110 myliu 
nuo Hankowo. Ryšium su komuni
stu pasistūmėjimu i pietus. Hong 
Konge paskelbtas karo stovis.
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LIETUVOS KULTŪROS FOML4S

PIRMIEJI ADELAIDES UOSTE.
Š.m. gegužes 2 <1. i Adelaides uosta 

atplaukė laivas “Goya,” su tremti
niais iš Europos. Dauguma šio laivo 

. keleiviu sudarė lenkai. Kitu tauty
bių tarpe atplaukė ir apie 100 lietu
viu. Daugumoje šeimos su mažais 
vaikais. Visi laikinai apgyvendinti 
naujai įsteigtoje .Woodside pėreina- 

• moję stovykloje, apie 30 ml. nuo Ade
laides. Lobethal’yję, 4 ml. nuo 
’Woodside, gyvena ir dirba tekstiles 
fabrike 30 emigrantu, kuriu tarpe 10 
lietuviu. Gegužes 8 d. beveik visi šio 
miestelio emigrantai, pasisamdg spe
cialu autobusą, aplanke naujai atvy
kusius Woodside’s perein. stovykloje. 
Daugelis čia susitiko savo pažįstamu 
ir net giminiu.

Su laivu “Goya” atvyko šie lietu
viai—Su šeimomis: Bernaitis Vilius, 
Domaševičius Feliksas, Dobrovolskis 
Aleksandras, Dumčius Vladas, Jucys 
Juozas, Karnaitis Romas, KasČiukai- 
tis Bronius, Kavolis Martynas, Kon
dratavičius Juozas, Makarevičius 
Antanas, Meksa Jonas, Dr. Mikužis 
Jonas, Petukauskas Juozas, Pyragius 
Jonas, Jaunutis Jonas, Ramanauskas 
Juozas: su žmonomis: Barauskas Pra
nas, Aliukonis Vincas, Budfeika 
Antanas, Kudirka Vincas, Kurlavi- 
čius Romualdas, Paliukaitis Vytau
tas, Sartneris Vilhelmas, Tvaronas 
Kazys, Velkas Leonardas, Vyšniau
skas Antanas: pavieniai: Ciučiulka 
Mečys, Visockaite Angele, Visockai
te Leokadija, Norkūnas Antanas, 
Pauliukevičius Viktoras, Mileriene 
Jule, Potkamaryte Vale, Petrauskai
te Regina. Palaitis Vladas, Rynius 
Kazys, Miknius Pranas, Simelaityte 
Valerija, Ramanauskaite Ona ir Ja
blonskiene Liudvika su sunum.

V.č.—kas.
MELBOURNO IR APYLINKES 

LIETUVIAMS.
Visi lietuviai su svečiais kviečiami 

atsilankyti birželio 4 d. 7 vai. pobu,- 
vin i St. Michael’s Church-sale, 
Brougham Street, North Melbourne. 
Važiuoti iš C’ity-Melbourne Elisabeth 
Street visais tramvajais, išskyrus 
Coburg, North Coburg, Brunswick. 
Geriausia yra važiuoti nr. 31. Va
žiuoti ligi Abbotsford Street, ir 
Flemington Rd. kryžkeles.

Kiekviena šeštadieni City-Mel- 
bonrne 312 Elisabeth Street Y.C.W. 
saleje nuo 2-4 vai. vak. yra vyru 
choro repeticija ir nuo 4-6 vai. vak. 
tautiniu šokiu repeticijos. Yra 
kviečiami visi lietuviai-es.

'■ ALD Melbourne Skyriaus Valdyba.

Lietuvos Žemes Ūkis ir Statistika
jau išėjo iš spaudos. Šioje 3'70 pusi, knygoje kiekvienas lietuvis 
ras gausybe medžiagos ne tik apie lauku, gyvuliu, sodu, daržu 
ūki, inspektus, tabaka, paukštininkyste, trobesiu statyba, dažyma 
ir t.t., bet ir apie musu krašto ūkini socialini ir kulturini gyve
nimą. Tai priešokupaėinio Lietuvos gyvenimo veidrodis. Knyga 
išleido Žemes Ūkio Darbuotoju Sąjungą.

Tuoj užsisakykime pas platintoja Australijoj, pasiųsdami 
10 šil. Postal Note šiuo adresu: J. Mockunas, c/o 1 L.C.P.S. 
Signals, Woomera West, S.A.

KAIP ĮSIGYTI NAMA?
Jei nori pirkti arba pasistatyti narna, kreipkis i NEW SOUTH
WALES CO-OPERATIVE BUILDING & INVESTMENT 
SOCIETY (garantuota New South Wales valdžios).
Čia taip pat galima investuoti atliekamus pinigus depozitams arba 
akcijom s. 5% palūkanų mokama investuotoms akcijoms.
Smulkiau teiraukitės:

W. G. POOLEY (Sekretorius), 
5th Floor, Federation House,

166 PHILLIP STREET, SYDNEY. I

ČIURLIONIEČIUS LAIMĖJO 
MELBOŪRNAS.

ALD Melbourno Skyrius š.m. ba
landžio 30 d. suruošė St. Michael’s 
Church saleje pirmaji vieša lietuvi
šku šokiu pobūvi. Dalyvavo nemaža 
ir australiečių. Vakaras praėjo labai 
gražioje, linksmoje nuotaikoje. Gerai 
pavykus, žadame tai ruošti ne rečiau 
kaip karta per menesi. Kitas toks 
pobūvis numatomas birželio 4 d. 7 
vai. vak., toje pat saleje. Bus ir 
programa, kuria atliks p. Morkūno 
vedamas vyru choras, p. Saudargie- 
nes vadovaujama tautiniu šokiu 
grupe, solistai ir k.

Š.m. gegužes 22 d. ivyko St. 
Michael’s bažnyčioje, North Mel
bourne, lietuviškos pamaldos. Mel
bourne lietuviai krepšinirfkai jau (yra 
laimėje ketverias rungtynes del Vik
torijos taures. Neseniai i Melbourna 
darbams atvyko pirmoji čiųrlioniečiu 
grupe, kuriu tarpe yra žymusis Lie
tuvos krepšininkas L. Baltrūnas. 
Artimoje ateityje Melbourno lietu
viai tikisi pasiekti labai gražiu*kul- 
turiniu rezultatu.—K.M.

GERA VEIKLAUS DARBO 
PRADŽIA.

SYDNEY.—Š.m. men. 22d. Re
gents Park’o R. Kat. Parapijos 
saleje, ja pasinaudoti vietos klebono 
pareigas einančiam kum J. Tamu
liui mielai leidus ir jam pačiam 
dalyvaujant, ivyko ALD Sydnejaus 
Skyriaus nariu susirinkimas. Daly
vavo 50 nariu ir būrys svečiu. Sky
riuje iš viso dabar yra 80 nariu.

■Susirinkimą atidarė ir pranešė 
apie atliktus darbus ir numatoma at
eities veikla Skyriaus pirmininkas
J. Kantonas. Susirinkimą pravedė 
išrinktas prezidiumo pirm. J. Ka
počius ir sekt. Rimkevičius. Apsvar
styta eile klausimu ir. darbo suakty
vinimui sudarytos sekcijos: Moterų 
—pirm d. gyd. E. Guobiene, Meno 
—pirm. B. Genys ir Sporto—pirm
K. Dijokas. Palaikyti ryši su Sky
riaus Valdyba mielai sutiko; iš 
Chelloros p. Sadauskas ir Coneordo 
p-le M. Vidžiunaite.

Susirinkimas praėjo labai darbin
ga nuotaika. Baigtas Tautos Hinj- 
iiu. Po jo buvo trumpas lietuviškas 
linksmavakaris, kurio metu akor
deonu gražiai pagrojo p. J. Paulaus
kas.

Jau yra praėjės gerokas laiko tar
pas, kaip Australijoje yra įsteigta 
Lietusiu Kultūros Fondo Apygarda. 
DįjOn-ieš ja įsteigiant jau buvo pa
sigirdę balsu Australijos lietuviu 
spaudoje, kad organizuoti LKF yra 
ne tik musu ambicijos, bet tiesiog 
gyvybinis reikalas. Pagaliau “Aus
tralijos Lietuvio” Nr. 7 buvo fiksuo
tas LKF Australijoje Įsteigimas ir 
Organizacinio Komiteto sudarymas, 
datuotas 1948. XTT.5. Organizacinis 
Komitetas nustatė 1949 metams 2 šil. 
nario mokesti ir pradėjo savo darba 
išleisdamas atsišaukima, kuris buvo 
išplatintas su “Australijos Lietu
viu.” Visi LKF reikalai skelbiami 
“A. Lietuvyje.” Šiuo metu jau yra 
suorganizuoti Queensland *o ir Pietų 
Australijos skyriai. Kitose valstijose 
esantieji nariai šiuo momentu dar 
betarpiai priklauso Apygardai, bet 
yra siekiama sudaryti skyrius kiek
vienoje Australijos valstijoje, nes, 
visose iš ju yra atskiru nariu.

Lietuviu Kultūros Fondo tikslus 
mes matome iš LKF įstatu;

A. Pobūdis ir tikslas.
1.

Lietuviu Kultūros Fondas (LKF) 
yra organizacija lietuviu kultū
rai ugdyti:
Jis:
V skatina lietuviu švietimą, 

mokslą, mena ir spauda, 
b/ steigia arba remia tam tikslui 

reikalingas mokslo ir meno 
įstaigas.

c/ leidžia bei platina lietuviu 
laikraščius ir lietuviu mok
slininku bei meninku kuri
nius,

d/ medžiagiškai remia visu kul
tūros sričių lietuviu kureju 
darba,

e/ steigia muziejus lietuviu kul
tūros kuriniams saugoti.

2.
■ Lietuviu Kultūros Fondo veikimo 

plotas — visi pasaulio kraštai, 
kuriuose gyvena lietuviai.

PADĖKA
į Woomera Phillips-Ponds stovy

klos lietuviams.
Į Nuoširdžiai dėkoju už užuo- ■ 
j jauta mano ilgalaikėje ligoje ir 
i už materialine pagalba, kuria 
* sumoje 12 sv. 1 šil. gavau 
| 1949.4.19 d. per p. Petra Nau- 
! jokaiti. Ši netikėta Jusu auka 
j man suteikė didele materiale ir. 
| morale pagelba.
j Jonas Bučinskas, Bonegilla.

VISUR BUKIME TIKRAIS LIETUVIAIS
Mieli Tautiečiai,

Su dideliu skausmu palikome 
savo brangia 'Tėvynė: mes nega- 
lejolme pakelti vergijos ir troš
kome kovoti už jos laisve. Gy
vendami tremtyje sukūrėme Lie
tuviu Tremtiniu Bendruomene, 
kuri ligi šiol tebesaugo musu ge
ra varda, stengias išlaikyti mus 
sveikus ir pajėgius, rūpinasi mu
su švietimo, kultūros, kulto ir 
socialiniais reikalais*,, ugdo tauti
ni solidarumą, demokratine są
mone, darbo meile ir talkinin
kauja mus ' globojančioms įstai
goms bei administracijai.

■ L.T. Bendruomenes globoje mes 
išgyvenome pirmaji musu trem
ties laikotarpi. Musu tolimesnis 
buvimas Vakaru Vokietijoje ne
beįmanomas, ir mes keliamės i 
užjūrio kraštus ir saugesnėse są
lygose tesime kova del Lietuvos 
Nepriklausomybes, saugosime tau
tine gyvybe, kad ja sugražintume 
laisvam gyvenimui prisikeliančiai 
iškankintai Tėvynei.

Vakaru Vokietijoj stovyklose 
gyvendami, jautėmės savųjų tarpe 
ir įgalėjome netrukdomai gyventi 
savo tautiniu gyvenimu, o išsibarstė 
po platuji pasauli daugelis musu 
neteks savu mokyklų, spaudos,

Iš šios įstatu, ištraukos aiškėja, 
kad Fondo tikslai yra grynai kul
tūriniai ir kad ju negalima pri
kergti jokiai partijos programai. 
Kadangi LKF žvelgia toli i ateiti, 
tai savaime' suprantama, kad Fon
das yra visiškai nepriklausomas ir 
jis jokiu frudu negali būti valsty- 
binama-s ir/tuo pačiu priklausyti 
nuo besikeičiančios tarptautines ar 
vidaus politines konjunktūros. Del 
šio LKF nusistatymo, kuris yra visai 
logiškas, LKF susilaukia ir priešu. 
(Tai, kai kurie partiniai žmones, kurie 
matydami milžiniška LKF reikšme 
ir suprasdami, kad šios organizacijos 
jiems nepavyks paimti i savo rankas, 
daro įvairius trukdymus, bandydami 
Fonda valstybinti arba steigti pana
šius ir nepanašius lygiagrečius fon
dus. Ir aiškinti nereikia, kad tie 
trukdymai yra kenkimas ne tik LKF, 
bet tiesiog lietuviu tautos interesams.

LKF Australijoje dar tebera orga
nizacinėje stadijoje, nors jau yra 
pradėti ir kai kurie konkretesni žy
giai, kuriu vaisiu reiktu laukti neto
limoje ateityje. Ir Australijoje LKF 
turi priešu, kuriuos butu galima/ 
skirstyti i sąmoningus ir nesąmonin
gus. Pirmasis tipas yra aptartas. 
Antrajam tipui priklauso tie, kurie 
LKF gerai nepažįsta (turima galvoje 
organizacija, bet ne asmenys). 
Tenka kartais nugirsti nepatenkintu 
balsu del LKF Australijoje Organi
zacinio Komiteto sudėties.

LKF A. Org. Komitetas yra tik lai
kinis organas, kurio tikslas yra su
daryti LKF A. Apygardos užuo
mazga, gi pravertus Apygardos Val
dybos rinkinius, perduoti jai visus 
reikalus. Taigi nėra pagrindo bijoti 
stoti i LKF vien dėlto, kad, gal but, 
Org. Komitetas yra netinkamose ran
kose. Nariai patys išsirinks Apy
gardos Valdybpn tuos asmenis, kurie 
jiems atrodys tinkami.

Baimintis, kad LKF tikslai kry
žių osis su ALD tikslais, taip pat nėra 
pagrindo. ALD yra bendro pobūd
žio organizacija, jungianti visus lie
tuvius bendrais tautiniais — sociali
niais pagrindais. LKF yra gi pasi
rinkusi aiškiai apibrėžta tikslą — 
ugdyti lietuviu kultūra. Abieju or
ganizacijų tikslai derinasi, tad joms 
belieka tik eiti sklandaus bendradar
biavimo keliu. • /

Norintieji gauti pilnus LKF įsta
tus, juos gali gauti iš LKF A. Org. 
Komiteto, rašydami šiuo adresu: “G. 
Žemkalnis, Nestle’s Hostel, Maft'ra, 
Vic.” Tuo pačiu adresu priimami 
pareiškimai įstoti i LKF Australijoje 
ir nario mokestis. G. Žemkalnis.

knygų ir atsidurs visai skirtingose 
ir neįprastose sąlygose.

Atsižveldamas i tai, kiekvienas 
lietuvis tremtinys, emigruojąs iš 
Vakaru Vokietijos ar joje pasiliekąs 
turi:

1. Visada būti pavyzdingu lietuviu 
ir garbingai reprezentuoti Lie
tuviu Tauta. '

2. Nesudaryti tautiniu atžvilgiu
mišriu šeiniu, nes tai yra pati 

didžioji nutautėjimo priežastis.
3. Nedarkyti gimtosios kalbos sve

timybėmis ir savo vaikus išmo
kyti gerai lietuviškai kalbėti.

4. Būtinai priklausyti Pasaulio Lie
tuviu Bendruomenei.

5. Prenumeruoti bent viena lietu
viška laikrašti.

(?. Aktyviai dalyvauti kovoje už 
Lietuvos laisve.

7. Būti tolerantišku ir nesivaldyti 
su savo tautiečiais del menknie
kiu, gerbti kitu įsitikinimus.

8. Atjausti ir gelbėti i varga pate
kusius savo tautiečius.

9. Nepamiršti savo Tėvynės ir, kai 
tik bus galima, grįžti, nors sve
tur ir geresnis gyvenimas butu.

10. Savo pajėgomis neįstengiant 
grįžti i Tėvyne, šauktis P. L. 
B-nes pagalbos.

LTB Centro Komitetas.

Ats. Redaktorius ANTANAS BAUZE 
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