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AMERIKIEČIAI IŠ BERLYNO 
NEIŠEIS.

LONDONAS. A.A.P. — Pasitrau
kus gen. Clay iš Vokietijos giiber 
liktoriaus, posto, i Berlyną atvyko 
busimoms JAV Aukštojo įgaliotinio 
Vokietijai pareigoms -Mr. Jobu V. 
MeCloy. Kuri laika jis dar veiks 
kaip karinis gubernatorius, gi Fe
deralinės Vokietijos vyriausybei 
susiformavus pagal nauja konstitu
cija, MeCloy pradės veikti kaip 
JAV Aukštasis įgaliotinis Vokie- 
joje. I Berlyną atvykęs MeCloy 
pareiškė, kad JAV politika Vokie
tijas atžvilgiu nepasikeis ir ame
rikiečiai tikrai neišeis iš Berlyno.

MASKVOJE MIRE DIMITROVAS.
LONDONAS. A.A.P.—Maskvosj radi
jas pranešė, kad liepos 2 d. mirė 
Bulgarijos ministeris pirmininkas 
Georgijus Dimitrovas. Bendrame 
Sovietu komunistu partijos ir Min- 
isteriu Kabineto pranešime Dimi
trovas apibudinamas, kaip “iškilus 
pasaulio darbo klasių judėjimo va
das.” Dimitrovas pagarsėjo ir nu
sipelnė darbininku herojaus vardo 
po to, kai 1933 m. buvo pakaltin
tas del Berlyno Reichstago pade
gimo. Iš Vokietijos jis pabėgo i 
Maskva, iš kur grižo besibaigiant 
šiam karui i Bulgarija, kad atliktu 
to krašto sovietizacija. Prieš kelis j 
menesius jis buvo apleidęs Bulga-i 
rija ir atvykęs i Maskva taisyti savo 
sveikatos. Čia ir mirė pasiekęs (17 
metu amžiaus.

PASIPRIEŠINIMAS DIDĖJA.
LONDONAS. — Kaip T.S.M.H. 

korespondentas praneša. Centrinėje 
Čekoslovakijos dalyje čeku-kataliku 
mases, apsišarvavusios kuolais, at
mušė ginkluota policija, bandžiusia 
suimti vietos miestelis kunigus. Šiuo 
žygiu Čekoslovakijoje prasidėjo at
viras gyventoju pasipriešinimas 
prieš komunistines valdžios orga
nus. Toksai gyventoju bruzdėjimas 
vyksta ir Slovakijoje.

DOLERIAI MAŽINA BRITU 
REZERVUS.

LONDONAS. A.A.P.—Visos Bri
tu dominijos priėmė Britanijos'kvie
timą atsiusti finansų ministerius i 
Londoną konferencijai, kur bus 
svarstomas pavojingas aukso ir do
leriu -rezervu kritimas sterlingo 
kraštuose. Šioje konferencijoje 
dalyvaus: D. Britanija, Australija, 
N. Zelandija, Kanada. Pietų Af
rika, Indija. Pakistanas ir Ceilo- 
nas.

TAIKA SU SOVIETAIS NEPASIEKIAMA
LONDONAS.. A.A.P.—Britu min. i 

pirmininkas Attlee liepos 4 d. savo 
kalboje Mančesteryje labai aštriai | 
puolė ir kritikavo Sovietu Rusija, 
pavadindamas jos vyriausybe Krem
liaus imperialistais ir rekomenduo
damas. Sovietu Rusija, kaip klasini 
policines valstybes pavyzdi. Taip 
aštriai ir atvirai min. pirmininkas 
Attlee apibudino Sovietus pirma 
karta visoje savo. politines veiklos 
eigoje.—Ta pačia diena Kornvalyje 
kalbėjo Britu maršalas lordas Wav- 
ell’is, pavadindamas vykstančia šių 
dienu žmonijos kova “kova tarp 
Dievo ir Kremliaus.” Jis pareiškė, 
netikįs, kad su Sovietais butu ga
lima pasiekti taikos ir pridūrė:

JAV REMIA NAC. KINIJA PROTESTO | 
NOTOMIS

NORĖDAMI PREKIAUTI SU KOMUNISTINE KINIJA, ANGLO
SAKSAI NEPRIPAŽĮSTA NAC. KINIJOS PASKELBTOS UOSTU 

BLOKADOS.
NEW YORKAS. A.A.P. — Nacio

nalines Kinijos vyriausybe pranešė 
JAV vyriausybei, kad ji nekreips 
dėmesio i vienokia ar kitokia JAV 
laikysena paskelbtos uostu blokados 
atžvilgiu. Nepaisydama, ar JAV šia 
Nae. Kinijos blokada pripažins, ar 
nepripažins, Kinija blokuos toliau 
Komunistines Kinijos uostus ir per
sekios visus jiems tarnaujančius 
bet kuriu valstybių laivus. Savo no
toje Nae. Kinijos vyriausybe pra
neša, kad tokia blokada jai leidžia 
vykdyti turimos sureveinines teises ir I

BELGIJA PASUKO I DEŠINE
PARLAMENTO RINKIMUS LAIMĖJO SOC. KRIKŠČIONIU PARTI
JA. — NAUJAS MINISTERIS PIRMININKAS. — PASTANGOS 

GRAŽINTI KARALIŲ.
LONDONAS. A.A.P. — Pasku- to rinkimuose Soc. Krikšč. partija

tiniuose visuotiniuose Belgijos rin
kimuose Soc. Krikščioniu (R, Kata
liku) partija, nors ir pasiekė vyrau
jančia persvara, tačiau absoliutines 
daugumos nelaimėjo. Soc. Krikš
čioniu partija siekia karaliaus Leo
poldo gražinimo Belgijos sostam 
Manoma, kad karalius Leopoldas 
priims tai, kaip sprendimą prieš ji, 
ir atsisakys sosto savo sūnaus, prin
co Baudouin, naudai. Tačiau Sena-

PASKELBTAS SYRIJOS 
PREZIDENTAS.

LONDONAS. A.A.P. — 21 šuviu 
salve paskelbė septyniems metams 
buv. Syrijos kariuomenes vada Hus
ui Zaim valstybes prezidentu. Jis 
pasiskelbė Syrijos diktatoriumi po 
kovo men. Įvykdyto perversmo ir 
šiuose rinkiniuose buvo vieninteliu 
kandidatu. Manoma, kad buv. Syri
jos prezidentas išvyks i Šveicarija.

MASKVA APAKINO ANGLE.
LONDONAS. A.A.P. — Darbo 

partijos parlamento nare Leah 
Manning, vadovavusi 6 briėiu gru
pes vizitui i Maskva, Leningrado ir 
Stalingrada, susidarė ispudi. kad 
sovietai, užsiėmė astatymo dar
bais. neturi laiko, nei noro agresi
jai. L. Manning niekur nemačiusi 
priverčiamo darbo ir įsitikinusi, 
kad Sovietuose klesti pilna tikė
jimo laisve ir aukštas gyveninio 
standartas, kuris esąs net geresnis, 
kaip Britanijoje. 

‘‘Musu taurumo-drasos stoka prieš 
dešimti metu Muenchene at.neše 
mums ne taika, bet kara.”

—-—♦-------
SUPER-ATOMINES BOMBOS.
VAŠINGTONAS. A.A.P.—Žurnale 

“United States News and World 
Report” teigiama, kad JAV turi 
pakankamai atominiu bombų, kad 
laimėtu ateities kara. Atomines 
energijos specialistas J. A. Camp
bell'is pareiškė, kad per penkias 
dienas gali būti pagaminama maži
ausiai viena bomba, kaštuojanti mi
lijoną doleriu. Esančios išrastos 
naujos super-atomines bombos, ku
riu masinei gamybai jau ruošia
masi.

tuo ji nenusižengia tarpautirtes tei
ses nuostatams. Notoje pareiškiama 
vilties, kad JAV vyriausybe sieks 
bendradarbiavimo kelio su Nae. Ki
nija ir pasirūpins, kad butu išvengti 
galimi nemalonus incidentai. Tokio 
turinio nota Nae. Kinija pasiuntė 
JAV vyriausybei, kaip atsakyma i 
JAV nota, kurioje buvo teigiama, 
kad JAV vyriausybe Nae. Kini
jos blokados priemonių nelaiko 
legalemis. Panašia nota Nac. Kini
jai iteike ir Britu vyriausybe.

laimėjo absoliutine dauguma. Ats
tovu Rūmuose Soc. Krikščioniu par
tija laimėjo 104. Socialistai — G6, 
Liberalai — 30 ir Komunistai — 12 
vietų. Komunistai šiuose rinkimuose 
prarado 11 vietų. Belgijos rinki
mai, lygiai kaip ir neseniai pasi
baigė Olandijos rinkimai, aiškiai 
rodo Vakaru Europos visuomenes 
posūki i dešine.

ATOMINIAI SPROGIMAI SIBIRE
VAŠINGTONAS. A.A.P.—‘ ‘News

week” praneša: "Karinis Europos 
Unijos Komitetas painformuotas 
apie tai. kad per paskutinius kelis 
menesius plokšteliniai Amerikos in
strumentai užregistravo keletą reak
cijų, kurias iššaukė atominiai spro
gimai, ivyke Sibire ar Centrinėje 
Sovietu Azijoje. Laikraštis' priduria, 
kad dar nesą Įsitikinimo, jog So
vietai turėtu pilnai pagaminta 
atomine bomba. Britu admirolas 
Sir Arthur Power* samprotauja, 
kad šiuo metu joks galimas priešas

RAKETINIU GINKLU BANDY
MAI.

CANBERRA. — Kaip praneša 
T.S.M.H., rugpiueio men. Pietų 
Australijoje bus atliekami pirmieji 
plataus masto raketiniu ginklu 
bandymai. Raketiniai ginklai atga
benami iš Anglijos. Bandymus ste
bės Anglijos ir Australijos šios rū
šies ginklu specialistai. Vėliau ra
ketiniai sviediniai bus gaminami 
Salisbury, Pietų Australijoje, tačiau 
nežinoma, kada šis fabrikas bus 
baigtas.

SUĖMĖ DU VYSKUPUS.
LONDONAS. A.A.P. — Iš Vati

kano pranešama, kad komunistine 
Rumunijos vyriausybe suėmė Alba 
Julia ir Jassi vyskupus. Tai 2 pas
kutiniai kataliku vyskupai, kurie 
ligi šiol buvo palikti laisvi savo 
postuose. — Čekoslovakijos vyriau
sybe uždraudė skelbti R. Kilt. gany
tojiškus laiškus ir dvasiškiu susirin
kimus' be specialaus leidimo. Taip 
pasielgta del paskutinio arkivyskupo 
ganytojiško laiško, skaityto visose 
bažnyčiose.

AGENTAIS IŠTRENIRUOTI 
BELAISVIAI.

TOKIJO. REUTERIS. — 2.000 
karo belaisviu, kurie išbuvo Sov. 
Sąjungoje 4 metus nelaisvėje, grižo 
i Japonija dainuodami internacio
nalu. Daugis ju pareiškė, kad jie 
savanoriškai prisiekė prisijungti 
prie komunistu partijos Japonijoje; 
taip pasielgsiu ir kiti 95.000 japonu 
karo belaisviu, kurie sugris i Jap
onija ligi šių metu pabaigos. Su
grįžę japonu belaisviai, kurie vi
sais atžvilgiais teike ištreniruotu 
komunistu ispudi, rūpestingai buvo 
apklausinėti JAV karo valdininku. 
Aplausinejimo duomenimis norima 
išaiškinti likimą kitu 300.000 jap
onu belaisviu, apie kuriuos So
vietai iš viso nutyli.

LIBERALU LAIMĖJIMAS.
OTTAWA.. A.A.P. — Visuotiniu

ose Kanados rinkimuose Liberalu 
partija pasiekė didžiausi laimė
jimu šio šimtmečio rinkimu istori
joje. Jos laimėtu vietų skaičius 2,5 
karto viršija kitas partijas. Tuo 
badu liberalai toliau vyrauja nuo 
1935 m. Šių metu laimėjimas yra 
asmeninis min. pirm. Louis St. Lau- 
rent’o, prancūzo teisininko, nuopel
nas, kuris perėmė šias pareigas iš 
pasitraukusio Mackenzie King, ku
rio vadovaujami liberalai 1935 m. 
iveike konservatorius. Komunistu 
partija dalyvavo rinkimuose su 19 
kandidatu, tačiau ne vienas iš ju 
nebuvo išrinktas i parlamenta.

neturi atomines bombos, tačiau per 
10 ar 20 metu kai kurios valstybes 
gali ja turėti.

MAŽINA PERGALES LAURUS.
VAŠINGTONAS. A.A.P.—Karo 

istorijos leidinyje JAV oriniu pajė
gu istorine sekcija teigia, kad pra
nešimai apie JAV bombonešiu vei
kimą prieš vokiečiu kovos lėktu
vus ir žemes taikinius buvę labai iš
pusti. Atlikti JAV bombonešiu 1934 
m. Vokietijos pramonei nuostoliai 
buvę “menki ir nereikšmingi.”

SVEIKINA ANGLIAKASIUS.
PARYŽIUS. D.T.S. — Europos 

komufnistai pasveikino Australijos 
angliakasiu streiką, kaip “per
gale, kuri tiesia kelia tikrajai de
mokratijai.” Tai pirma po 12 men. 
žinia apie Australija, tilpusi Pram 
elizijos komunistu spaudoje.

ŽUVO 18 KELEIVIU.
Skridęs iš Perth’o i Darviną ke

leivinis lėktuvas, vos pakilęs iš 
Guildford’o aerodromo, nukrito 
žemyn tarytum akmuo ir, ivykus 
benzino ekspliozijai, užsiliepsnojo. 
Visi įgulos pareigūnai ir keleiviai— 
18 žmonių — žuvo, ši avarija lai
koma didžiausia Vakaru Australijos 
orinio susiekimo istorijoje.
VAKARAI KALBA, O SOVIETAI 

GAMINA.
NEW YORKAS. A.A.P.—UNO 

išleido ekonomini pasaulio ūkio pra
nešima, kuriame faktais parodoma, 
kad 1948 M. Sovietu Rusija ir jos 
įtakos valstybes savo gamyba pa
kele daugiau, kaip Maršalio Plano 
valstybes. Ten pat teigiama, kad pa
sauliui gresia ekonomine depresija, 
kurios pašalinimui reikia imtis sku
biu priemonių.
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MUSU LYRIKA TREMTYJE
Viena pagrindiniu musu dailio- ' 

sios literatūros saku yra he abejo j 
poezija, kuri iš viso sudaro musu' 
literatūros branduolį. Tad visai ne
nuostabu, kad ir tremtyje pirmiau-I 
šiai prasiskleidė lyrika, atsimenant 
dar, kad šiapus turime pačias sti
priausias musu lyrikos pajėgas: 
Aisti. Brazdžioni. Kirša. Radausku, 
Kruniina ir’visa eile senu ir nauju 
vardu, kurie musu poetiniame or
kestre pirmu smuiku grojo dar Ne
priklausomoje Lietuvoje. Palikdami 
musu poezijos leidiniu suregistra- 
vima bibliografams, čia suminėsime 
tik tuos tremtyje pasirodžiusius ly
rikos rinkinius, kurie visai musu 
tremties poezijai yra davė tona ir 
krypti: B. Brazdžionio “Svetimi 
Kalnai ’’ ir “Šiaurės pašvaiste,” F. 
Kiršos “Tolumos,” J. Aisčio “Ne
muno Ilgesys,” Bradinio ’’Svetimoji 
duona,” “Vilniaus Varpai’’ ir poe
ma “Maras,’’ St. Santvaro “Laivai 
palaužtom burėm,” H. Nagio “Eilė
raščiai“ ir “Lapkričio Naktys,” A. 
N. Niliuno “Praradimo Simfonijos,“ 
J. Kėkšto “Rudens Dugnu” ir 
“Staigus Horizontas,“ B. Rutkuno 
“Sparnus man meta paukštes” ir 
visa eile kitu. Čia paminėtuose lei
diniuose kaip tik atspindi musu 
tremties lyrikos lygis ir svoris.

Tad kas gi budinga musu trem
ties lyrikai? Koksai yra jos lygis, 
palyginus su tu pačiu poetu kūryba 
dar nepriklausomoje Lietuvoje?

Su nemažu karteliu tenka pripa
žinti, kad musu tremties poezijoje 
yra aiškus regresas, kuris—kas yra 
skaudžiausia — budingas kaip tik 
tu poetu kūrybai, kurie savo laiku 
Lietuvoje buvo pirmaeiliai. Veikiami 
skaudžiu išgyvenimu ir būdami gyvi 
liudininkai liūdno musu tautos 
likimo, jie lengvai pasidavė vilio
jančiai aktualybes pagundai ir, pa
lindę rašyti patriotiniais moty
vais, lengvai tikėjosi pasiekti Mai
ronio lygi. Dvieju Maironiu negali 
būti, ir todėl daugelis musu poetu, 
pasiduodami momento nuotaikai, 
iškrypo iš grynosios poezijos kelio 
ir iklimpo i monotoniška bei pačiam 
poetui pavojinga gyvenamojo meto 
išgyvenimu patetiška registravimu, 
kuriuo jie nieko naujo neatskleide 
nei kūrybiniam pasauliui, nei pačiam 
skaitytojui. Todėl šiandie nei 
Brazdžionis, nei Kirša, nei visa eile 
kitu nelaikytini tikraisiais siu dienu 
musu lyrikos atstovais, kokiais jie 
buvo Lietuvoje. Netgi paties J. 
Aisčio nebegalima atpažinti jo

—Prieš dvejus metus aš buvau 
sunkiai susirgus,—kalbėjo ji.— 
Po to aš pastebėjau, kad kasnakt 
sapnuoju vis ta pati sapna. Rodos, 
aš išeinu pasivaikščioti ir iš tolo 
matau balta narna, žema ir ilga, lie
pose paskendusi. Namo kairėje, to
poliu alėja užsibaigianti veja sudarė 
harmoninga ir simetriška vaizda.

Sapno metu šis namas viliojo 
mane, ir aš eidavau jo link. Baltai 
dažyta užtvara stovėjo skersai ke
lio. Toliau ėjo alėja, kurios vingis 
buvo nuostabus. Po medžiais žydėjo 
pavasario gėlės — žibutes, rakteliai, 
anemonai, kurios man beskinant 
vysdavo. Praėjus alėja, atsiduri vos 
keletą žingsniu nuo paties namo. 
Priešais ji buvo žemai kirpta didele 
veja su kur-ne-kur pražydusiom 
melsvom gėlytėm.

Namas buvo balto akmens su 
čerpių stogu. Mažyčiai laipteliai 
vede prie dailiai išpiaustmetu ąžuo
liniu duru. Aš be galo troškau pa
tekti i šio namo vidų, tačiau i mano 
šauksmą niekas neatisiliepdavo. 
Mane tada apimdavo baisi despera
cija ir aš klabendavau, ir šaukda
vau. kol atsibusdavau.

Toks buvo mano sapnas ir jis su 
nuostabiu tikslumu kartojosi išti
sais menesiais taip, jog aš galiau
siai įsitikinau, kad ši narna ir parka 
tikrai kažkada, dar savo vaikystėje, 
buvau mačiusi. Tačiau po dauge
lio metu negalėjau to prisiminti. Aš 
taip troškau ši narna susirasti, kad 
viena vasara, išmokusi vairuoti au
tomobili, nusprendžiau savo atos- 

knygoje “Nemuno Ilgesys.“ Žinoma, 
galima rasti pakankamai pateisinan
čiu motyvu, kodėl musu poetai šian
die labiau iškilo i viršų. Tačiau iš 
kitos puses daugelis užmiršta, kad 
šių dienu skaitytojas jau nebereika
lingas Maironio laiku patriotines 
ugnies. Priešingai, jis gyvendamas 
netikrybėje, poezijoje kaip tik ieško 
išsivadavimo iš skaudžios kasdieny
bes varžtu, tikėdamasis čia rasti 
šventadieniško atsigaivinimo. Todėl 
J. Miliušis neklysta taip taikliai 
charakterizuodamas musu patri
otine tremties poezija: ‘Eiliuota įs
pūdžiu proza, eiliuota publicistika, 
be muzikos, su kitu jau kartotomis 
stilistinėmis priemonėmis, su retai 
pasitaikančiais poezijos gabaliukais 
asonansu drumstoje upeje — štai 
vyraujantis musu tremtiniu poezi
jos vaizdas“ (Aidai, 1946 m. 11 nr.). 
Tačiau šis vaizdas netaikintinas 
visai mu’su tremties poezijai. Jeigu 
vyresnioji poetu karta tremtyje 
musu poezijos nei motyvais, nei 
kitokiais atžvilgiais nepraturtino, 
tai juo labiau atkreiptinas dėmesys 
i poetus-debiutantus, kurie nueina 
kitu keliu ir atskleidžia visai nauju 
musu lyrikai horizontu. Čia tenka 
pažymėti, kad tremties poezijoje 
neegzistuoja nei erotinis, pei gam
tos, nei religinis motyvas. Ju vietoje 
tačiau atsistoja tragiškasis dabar
ties žmogaus egzistencijos motyvas, 
kuris kaip tik vyrauja jaunųjų mu
su poetu lyrikos knygose: vienišoj) 
žmogaus kančia ir nerimas (A. Na- 
gys), Sūnaus Palaidūno kančios ke
lias i prarastus namus (A. N. Nili- 
unas), žemes netekusio žemdirbio 
skausmas (K. Bradnnas) arba jau
natviškai maištingo prieš likimą 
žmogaus prometėjiška kova (J. 
Kėkštas). Šių pastarųjų poetu gai
vus ir sultingas kūrybinis žodis 
musu poezijai atveria nauju hori
zontu ir drauge liudija, kad pas 
mus netrūksta veržlios dvasios 
žmonių, kurie niekad nėra paten
kinti ir kurie yra amžinai ieško
jimo kely. Šie paskiausiai suminėti 
jauni poetai kaip tik davė daugiau 
šioje srityje už tuos, kuriu tremties 
poezija palaiko praeities vardas ir 
garbe.

NEATIDELIODAMI PRENUME- 
RUOKIM MUSU PASTOGE IKI 

METU GALO.

togu metu keliauti po Prancūzija ir 
ieškoti sapne matyto namo.

Aš jums čia nepasakosiu apie 
savo keliones. Nieko nesurasdama, 
išvažinėjau Normandija, Touraine, 
Poitou, tačiau nenusiminiau. Spaliu 
menesi sugrįžau i Paryžių ir visa 
žiema čia praleidau sapnuodama 
baltaji narna. Pavasari aš vėl pra
dėjau daryti išvykas po Paryžiaus 
apylinkes. Viena diena, vos aplenkus 
slėni prie Isle-Adom, staiga mane 
pagavo šiltas jausmas, koki pajun
tama, pamačius prieš daugeli metu 
apleistas numylėtas vietoves arba 
susitikus seniai matyta, artima as
menį.

Nors šioje apylinkėje niekad ne
buvau buvusi, tačiau aiškiai paži
nau vietovaizdi, atsivėrusi mano 
dešinėje. Topoliu fone ryškiai išsis
kyrė liepų grupe. Pro skystus lapus 
nesunku buvo įžiūrėti ir pati narna. 
Pagaliau atradau savo salinu pili! 
Iš anksto žinojau, kad už šimto 
metru siauras keliukas kirto plentą. 
Is tikrųjų, taip ir buvo. Juo aš 
pasiekiau balta kelio užtvara. Nuo 
čia prasidėjo alėja, kuria aš taip 
dažnai sapnuos vaikštinėdavai!. 
Gėrėjausi po medžiais pražydusiu 
švelniu spalvų kilimu, kuri sudarė 
rakteliai, anemonai, žibutes. Pasi
baigus alėjai, prieš mane atsiveri 
žalia veja ir tuoj už jos mažyčiai 
laipteliai, veda prie ąžuoliniu duru. 
Iššokusi iš automobolio, skubiai

RAUDONAJAME PAVĖSYJE
Ištraukos iš vilniškes “Tiesos“ 

1949 m. balandžio men. 17 d. Nr. 
90.—. . . Pasisakiusi, “Pirmūno” 
(Pasvalio valse.) kolektyvinio ūkio 
gyvuliu fermos vedėja drg. K. 
Biesakirskaite pareiškė:

—“Atsakydama i kėdainiečiu krei
pimąsi, gyvuliu augintoju vardu 
pasižadu pakelti visuomenes gyvuli
ninkystes fermose gyvuliu skaičių 
šiais metais sekančiai: stambiu ra
guočiu 60%. kiaulių 30%, aviu 50%. 
Be to. gauti iš kiekvienos karves po 
2.6 litru pieno, iš kiekvienos 
veislines kiaules — po 18 parše
liu . . .”

Vietines pramones ministerijoje 
metus vis kalbama ir rašoma apie 
pasagvinius, kurie taip reikalingi 
naujam socialistiniam kaimui, o 
pasagviniu gamyba “Pergales“ fab
rike neišvystyta ir gamybinis planas 
neivykdytas . . .

1949 m. 1 ketvirčio pramones 
gamybos plano įvykdymo procen
tai: 1) geležine viela (Vietines Pra
mones Ministerija) — 82%; 2) žu
vies sugavimas (Žuvies Pramones 
Ministerija)—32%; 3) duona ir duo
nos gaminiai (Maisto Pramones 
Ministerija)—95%, 4> Mišku eks- 
ploaticija — 133% . . .

Itin įdomi yra paskutiniųjų metu 
latviu tautosaka. Temos — kolekty

NUSIŽMOGINIMO KULTŪRA
Anglijoje. Chelmsford’o vyskupas, 

vilkėdamas vyskupiškus savo dra
bužius, iškilmingai atidaro šunu 
kapinyną. Kai iškilmių dalyviai su 
gedulingai nuleistomis galvomis 
stovėjo prie šunu, kačių ir vieno 
triušio kapu, vyskupas meldes: 
“Dieve, palaimink čia palaidotus 
musu draugus. Mes meldžiamos, 
kad galėtumo juos sutikti amžina
jame gyvenimo.“ Pamaldos buvo lai
komos prie kapo, kur buvo palaido
tas penktas vyskupo šuo. Vyskupas 
pareiškė gilu tikėjimą susitikti 
visus penkis savo numylėtus kamba
rinius šunis danguje. “Tai bus 
džiaugsmingo lojimo, cypimo ir ran
ku laižymo — susitikimas,” — pri
dūrė britu vyskupas.

Tokia žinia pateikė “The Sunday 
Herald” korespondentas ir ji paskel
biama australu skaitytojams pir
mame puslapyje

Norėtųsi šia proga pridurti 
šiuos maldos žodžius: Viešpatie, ar 
ne per daug jau baudi žmonija išsi
gimimu, jei ir artimiausias Tavo tar
nas guldo savo išminti i šuns 
kapa? . . .

Andre Maurois.

SAPNU PILIS
užbėgau laipteliais ir, pasiekusi du
ris, paskambinau. Mano širdis vir
pėjo iš susijaudinimo ir baimes, kad 
gali niekas neatsiliepti, bet veikiai 
duryse pasirodė senyvas tarnas, Jis 
atrodė labai nustebintas ir, žodžio 
netardamas, atydžiai mane stebėjo.

—Noriu kreiptis i Tamsta vienu 
truputi keistoku reikalu,—tariau,— 
šio namo šeimininku aš nepažįstų, 
bet bučiau labai laiminga, jeigu jie 
sutiktu valandėlei mane priimti.

—Pilis išnomojama, ponia, — 
tarė jis su karteliu, — ir aš esu 
čia tik del to, kad suinteresuotie
siems ja aprodyčiau.

—Išnuomojama? Koks netikėtu
mas! . . . Bet kodėl patys šeimininkai 
negyvena tokiame dailiame name?

—Jie gyveno, ponia, bet pili ap
leido po to, kai joje pradėjo vaiden
tis.

—Vaidentis? — nustebau. — Tai 
man ne visai patinka. Keista, kad 
Prancūzijoje dar tebetikima vai
duokliais.

—Ponia, ir aš netikėčiau, jeigu 
pats nakties metu nebūčiau parke 
sutikės vaiduoklio, kuris išvijo 
mano šeimininkus.

—Nuostabu, — tariau, bandydama 
šypsotis.

—Taip, nuostabu, — atsake se
nukas su nepasitikėjimu. — Tačiau 
jums, ponia, mažiausiai deretu juok
tis, nes tuo vaiduokliu jus pati bu
vote. Verte V.K. 

viniai ūkiai, ateje i latviu kaima. 
Latvijos TSR Mokslu Akademijos 
tautosakos institutas gavo šimtus 
dainelių bei giesmelių apie kolekty
vinius ukius . . .

Tame pačiame “Tiesos“ numery, 
tarp kitko, idetos nuotraukos: Olgos 
Timofejevos, Anos Ivaniuškinos ir 
Fenios Tvanovos. Jos. kaip Taura- 
laukio veislines kiaulininkystes ir 
Troškuliu tarybiniu tikiu grandinin- 
kes, už “ypatingus nuopelnus” ap
dovanotos Lenino ordenais.

Šie ypatingieji nuopelnai mums 
yra gerai žinomi. O ištraukos vaiz
džiai kalba pačios už save ir plate
sniu komentaru nereikalingos. “Tie
sa” rašo tiesa, kad šiuo metu Sta
lino “saules” nušviestoje musu tė
vynėje stinga kaimui butiniausiu 
reikmenų, kad maisto pramones 
gamyba menka ir nepatenkina kra
što mitybos, o miškai stachanovieti- 
šku tempu eksploatuojami ir gabe
nami i “broliškas respublikas“.

Tik sunku patikėti, kad kažkokia 
drauge Biesakirskaite sugebėtu vei
sline kolchozo kiaule priversti, kad 
ji per metus, atsivestu nemažiau 18 
paršeliu. Regis, kad čia pačios 
kiaules reikalas. Bet bolševikiniame 
“rojuje”. NKVD pagalba ir vištos 
kartais padeda po du kiaušinius i 
diena.

J. Kovas.

Dar prisimintina neseniai skelbta 
žinia apie tai, kad viena britu aris
tokrate mirdama paliko £15,000 ka
čių globai. Čia vėl tas pats T.S.M.H. 
korespondentas svarbiausiu žinių 
skyriuje rašo apie tai. kad J. A. 
Valstybėse. Britu Columbijoje. nu
gaišo nuo širdies smūgio 10 metu 
amžiaus susilaukęs turtuolis šuo 
Rip, kuriam prieš du metu mirusi 
jo ponia paliko 250.000 doleriu ir 
priešmirtine valia, kad šuo gulėtu 
jos miegamajame ir butu maudomas 
jos vonioje.

Nuostabus, stebėtinai nuostabu* 
dalykai vyksta šiame žmonijos 
kančios amžiuje . . . (Ž.)

DP PROTESTO DEMONSTRA
CIJOS

Netrukus po didžiosios DP pro
testo demonstracijos Miunchene, 
apie kuria jau buvo plačiai rašyta, 
sukruto ir kitu miestu tremtiniai. 
Braunšveigo Rozalijos kareiviniu 
kieme susirinko apie 1500 lietuviu, 
latviu, ukrainiečiu, estu, baltgudžiu 
ir rumunu protesto demonstracijai 
prieš bolševiku terorą anapus gele- 
žines uždangos. Po iškilmingu pa
maldų kiekvienos tautos atstovas.
paaiškino susirinkusiems mitingo 
reikšme ir buvo priimtos rezoliuci
jos įteikimui okupacines valdžios
įstaigoms. Išanksto informuojant 
miesto valdžia, policija ir IRO įstai
gas, demonstracijos dalyviai su pla
katais ir vėliavomis žygiavo miesto 
centro link, pakeliui paskleisdami 
informacinius lapelius vokiečiu kal
ba. Tvarka demonstracijos metu 
buvo pavyzdinga, ir vokiečiu poli
cija laikėsi visai korektiškai.— 
LLV/SB

LIETUVOS SOSTO PRETEN
DENTAS.

“Žinomasis“ Francois Pons turi 
manija dėtis esąs kunigaikštiško ki
limo. Anksčiau mėgino irodyti esąs 
kilęs iš kunigaikščiu d’Enghien šei
mos. Paskiau jis isigavo i Bibliothe- 
que Nationale, pasisavino ir sukla
stojo kai kuriuos dokumentus, pasi
darė ju fotokopijas ir prisistatė kaip 
Jean de Bourbon. Kaip Bourbonu 
palikuonis jis pareiškė pretenzijas i 
. . . . Lietuvos sostą, kuri esą 
Liudvikas XV pažadėjęs vienam 
iš jo proseniu. Savo pre
tenzijas išdėstė Jungtiniu Tau
tu Organizacijai. Pretendentu 
susidomėjo policija, ir Bourbonu 
princas užuot pakliuvęs i Lietuvos 
sostą,bavo pasodintai balandžio prad
žioj i teismo sale už dokumentu vo
gimą, klastojimą, vardo pasisavinima. 
Šitas i vykis dąve proga “Epoque“ 
smulkiau jo istorija atpasakoti stam
boka antrašte “Francois Pons pre
tendentas i Lietuvos sostą.“
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An old age of dignity, comfort 
and independence, despite poverty, 
is enjoyed by those living in Mel
bourne’s Old Colonists’ Homes—a 
notable Australian venture in so
cial welfare.

Avenues of little cottages within 
flower gardens, each with a single 
occupant, avoid any trace of insti
tutionalism or regimentation. Here 
white heads can be raised in pride.

Privacy is their sacred right. Only 
by invitation can outsiders, next- 
door neighbours, or even the staff 

'•of the Homes cross their threshold.
The Old Colonists’ Association

sets out to solve the problem of 
the elderly who are capable of look'- 
ing after themselves, used to their 
own home, or perhaps only the cher- 
isher of a lifelong dream of “a place 
of one’s home.’’ The Association 
does not claim to have the answer 
for all cases of impecunious old age. 
For those who, through sickness or 
extreme age, are incapable of look
ing after themselves, there is the 
more orthodox institution, and for 
those who prefer the bustle of the 
common-room to the quiet of their 
own firesides, these is the hostel with 
restaurant.

But the old Colonists’ Homes 
are the realisation of

“/In old age serene and bright,
And lovely as a Lapland night.''

to those like the smiling, pink
cheeked old lady who said to me: 
“I want you to come in and see 
my home. All my life I have wanted 
just this, four walls of my own and 
a bit of a garden. It is the dearest 
place on earth.”

In 1869, when the Homes were 
founded, Melbourne was still close 
to its origins, although in its 34 
years of existence its population had 
grown to more than 200,000. Many 
of the pioneer settlers were still 
alive. Some of them had fallen on 
hard times.

A group of Melbourne’s citizens, 
headed by actor-manager George 
Coppin, nearly all of them pioneers 
•or the descendants of pioneers, de
rided that their best memorial 
would be to help the aged poor 
among their number.

It was a period of great philan
thropic activity, with the erection 
of benevolent homes, hospitals, and

2.
Dawn. 14th June, 1941. The hour 

•of “deserving punishment.”
Three NKVD men invaded the 

little yellow cottage next door to 
mine, and ordered the family to 
•dress—the bookkeeper who was also 
a reserve officer, his wife, and four 
year old daughter. Two hours to 
paek, taking not more than 150 
kilograms for the trip, and to ar
range for some relative to take 

■custody of the house or—lock it un
til further disposition.

The man and his wife began dress
ing, not knowing why and how.

One NKVD man stood in the yard, 
another was in the bedroom with 

■the dressing couple, a third—a 
•superior—went across the street to 
awaken an old physician and to 
order him to “dress and get 
ready.”

The NKVD man who remained 
in the bookkeeper’s bedroom was 
not only a NKVD man. He was hu
man.

The bookkeeper and his wife 
were dressing. They placed some
thing in the bag and valise, re
moved it again, they were uncertain.

The NKVD man saw this. He was 
about 25 years old, of medium sta
ture, brown haired, green eyer. He 
held his rifle with a fixed bayonet. 
He was performing, his grim duty. 
And yet ... he moved quietly to 
a part of the room where the other 
NKVD man, stationed in the yard, 
could not overhead him, and spoke 
in a low, monotonous voice:

“Baryuya (Lady), don’t cry. Of 
•course, it is difficult, it is hard, but 
the Russky now lives in a trunk 
twenty-three years. That is, if he 

_is rich enough. All of our Mother

OLD COLONIST’S HOME
By Margaret Lawrence.

hostels. Most of them followed the 
pattern of British institutions. But 
(’oppin and his fellow-members of 
the Old Colonists' Society preferred 
the cottage system.

They received a grant of nine 
acres of land in the Melbourne sub
urb of Fitzroy, and on it erected 
a number of cottages. To-day there 
are 125 cottages on the estate. Each 
one was donated by private sub
scription. and bears a memorial 
plaque. The Government has never 
been asked for any assistance other 
than the grant of land, and no pub
lic appeal has been made for the 
Homes since the inception of the 
scheme by a series of benefit con
certs.

The original residents were all 
“Old Colonists.” Nowadays nearly 
all are selected by ballot from 
among those sponsored by members 
of the Association. There is a very 
long waiting list. Any member 
building a cottage or making a do
nation of £A300 may nominate an 
occupant. Intending residents should 
be over 60, without private means, 
and have lived in Victoria for 20 
years.

There are 44 modern cottages, 
which consist of bedroom, sitting- 
room, bathroom, and kitchen, 
equipped with hot water, service 
and gas stove, and make a cosy and 
attractive small home. Twenty
seven of the older cottages have 
been modernised, and others are be
ing improved. Most of the old folk 
furnish their own cottages, finding 
a place for treasured old chairs and 
family photographs, and spending 
happy hours with mop and duster 
bring their little homes to the pink 
of perfection.

Many neighbours have made 
friends over a cup of tea on a 
sunny porch, though others have 
done no more than nod to their 
neighbours of several years. No 
two women are asked to share a cot
tage, though some of the houses are 
occupied by married couples, and 
sometimes two sisters may house
keep together.

FROM A MAN’S LIFE
By Liudas Dovydėnas

Russia is tied in a small bag . . . 
Yes, yes, Lady, put bread and meat 
itno your bag, for Russia is very 
wide . . .”

The bookkeeper was tired. He 
remarked: “I am confused. A per
son does not know what he is do
ing.”

The NKVD man walked to the 
window, looked around, and again 
spoke to the walls, as if to the 
great spaces of Russia:

“Lady, my heart is heavy, too 
... I have a wife and two children, 
and I don’t know what will become 
of them.. .. Lady, put in some warm 
clothing for the little daughter, be
cause Russia is warm, Russia is cold, 
Russia is good, Russia is evil, just 
as man . . . Russia is unfortunate, 
therefore the Russky is unfortunate 
. . . The Russky suffers much, that’s 
why the Russky’s songs are so bad, 
that’s why the Russky is so angry, 
because he sees only the suffering 
and the fist . .

The NKVD man approached the 
crib of the sleeping infant and stood 
between the sunlight and her face.

The bookkeeper’s wife inquired: 
“Maybe it’s time to awaken the 
little one?”

“Don’t rush, take more time . . . 
Let her sleep, she will see enough 
evil in the world . . . There is more 
of evil than good in the world . . . 
Lady, why did you remove the pot, 
—take it along. Russia wipes her 
tears away with the palm.............
There are few pots in Russia . . .

“Ekh . . . man! not our heads 
alone—the entire world is confused. 
. . . Everything is wrong. . . . That’s 
why a man is sad, that’s why I am 
an NKVD man. .... I happen to

like a person—an instant later I 
curt him away. I have not killed a 
man as yet, but I don’t know—I 
may have to kill one to-day . . . 
Everything is confused . . . Lady, 
let the child sleep a little more, 
there will be time . . .”

The woman: ‘ ‘ What about our 
home? My husband’s cousin lives 
nearby.”

The NKVDist: “Let the maid run 
over. He will guard it. I don’t want 
to be' accused of stealing. Death 
penalty is meted out to NKVDists 
for appropriating the sightest item. 
But what is death to a NKVDist, 
when he is already a dead man, 
long ago? . . .”

The mother awakaned her daugh
ter—tlfo two hours had passed. 
They were ready.

The little girl opened her eyes, 
looked around, and inquired:

“Mamyte, why are your eyes 
wet ? ’ ’

“My little one!”—gasped the wo
man and sank in dead faint beside 
the erib.

The husband rushed to his wife’s 
side. He hardly knew what to do.

. . The NKVDist in his quiet voice 
instructed:

‘Mister, comrade, take cold water, 
wet the temples, make her sit up!” 

The Senior Lieutenant walked in. 
He loloked at the helpless woman, 
waved his arms, said, “Staryi nom- 
yer” (An old number), and walked 
ou to the truck. When the officer 
was out of the room, the NKVDist 
touhed his eyes with the back of 
his hand and again stood grimly 
before the window, rifle in hand, 
ready to carry out his grim duty, 
ed her baby. She carried the child

When the Homes were founded 
there were no old-age pensions, so 
tenants received financial assistance 
besides living rent-free.

This is not necessary now that 
most residents receive a pension, 
but they still receive a gift of a 
ton of firewood a year and a small 
subsidy.

A matron and sister are on the 
staff of the Homes, and make daily 
visits to all the old people to check 
on health or help with minor 
troubles. The Association doctor 
calls at least once a week.

There is a recreational hall, 
which is used for concerts and 
church meetings. (Sometimes there 
have been as many as 25 denomina
tions among the 140 residents). The 
hall is not very much used at other 
times, since most women prefer to 
entertain their friends in their own 
homes.

The cottages are surrounded by 
beautiful gardens, which keep five 
gardeners busy. Compost pits which 
turn out 75 tons of compost, each 
year help keep the gardens colour
ful and fragrant.

Many of the residents have their 
own garden plots. One 82-year-old 
widow of a farmer works daily in 
her vegetable garden. Some of her 
produce goes into her own and her 
friends’ saucepans: the rest is sold, 
and “Food for Britain” parcels 
bought, with the proceeds. One old 
man is experimenting with elimbing 
fruit trees and tobacco plants. The 
former tram which is his tool-shed 
stands among dahlias that would 
win prizes at any flower show.

Coming and going at will, doing 
their shopping, gossiping among the 
flowers, eating what they like when 
they feel like it, bustling about 
their gardens, or dozing in the sun. 
polishing their wedding silver and 
dusting their ornaments, serving 
tea to friends and relations at their 
own firesides, make up a pattern of 
contented living. Many a wealthy 
home lacks the serenity and quiet 
happiness that pervade the Old 
Colonists’ Home.—S.W. Pacific.

BALTS IN THE N.U.R.
Under this heading, the “Tri

bune” official newspaper of the 
Communist Party, prints some mis
leading information regarding the 
Union membership of a number of 
Displaced Persons from Europe 
who recently entered the N.S.W. 
Railway Service.

These men did not refuse to join 
the A.R.U. They were first ap
proached by the N.U.R. Organiser 
and joined up. Afterwards they 
were seen by collectors for other 
Unions. It is possible, of course, 
that a few late comers wished to 
be in the same Union as their 
mates and ascertained the necessary 
particulars.

The paper says “they joined the 
breakaway N.U.R. for two bob 
each.” The N.U.R. is not and never 
was a “breakaway” Union. It was 
registered in the first place, three 
years before the A.R.U. obtained 
registration by Act of Parliament.

The men concerned did not join 
for “two bob” each. The joining 
fee, badge fee and at least one quar
ter’s dues is payable by every per
son who joins the N.U.R. and there 
are no exceptions to that rule. ‘ 

“Tribune” says further, “the 
N.U.R. was formed out of the 1917 
strike as a breakaway organisation 
which remained loyal to the Rail
way Department.” That statement is 
a lie. The N.U.R. under its first title 
was formed in 1910. When all 
striking unions were deregistered 
as a result of the 1917 strike, the 
Per Way Association (afterwards 
the N.U.R.) was first in for regis
tration after the strike. It was com- 

. posed of a few hundred employees 
whose stand as regards the strike 
was “for and against” similarly to 
other Unions. The A.R.U. came into 
being after the N.U.R. and the vast 
majority of employees who remain
ed at work during the strike, join
ed the A.R.U. and other Unions.

As regards the new Australians 
whose membership was gained by 
the N.U.R.. it is sufficient to say 
that they were quite in favour of 
becoming members of an appro
priate Union but were very hos
tile against any Union bearing the 
least taste of Communism. Many 
of the men had suffered terribly 
under Russian Communism and 
they knew that the Australian ar
ticle was a sort of crude copy of 
the Russian.

I They learned that the General 
President and General Secretary of 
the A.R.U. were. Communists and 
that within the State Branch, there 
was much Communist activity. They 
also learned that there had never 
been the slightest suggestion of 
Communism within the N.U.R.. and 
that the N.U.R. was not affiliated 
with any political party. These were 
the facts that induced these mi
grants to join up with the N.U.R. 
and they are all ven’ pleased with 
their choice as they have already 
had much beneficial service from the 
Union.
“The Railway Advocate,” 20.VI 49. 

to the truck and seated her on top 
of the bundles, The child cried and 
smiled intermittently. The trip be
gan. The NKVDist’s long bayonet 
gleamed in the sunlight. The girl 
looked at her weeping mother. She 
was fascinated, she was puzzled. 
She toucher the ear of her toy dog-

I had seen the child the evening 
before that night of terror. She 
had given me, through a hole in the 
fence, two pansies. She pointed to 
the ‘dilgeles” (evil gress.’* some
what resembling poison ivy i beside 
the fence:

‘Don’t, touch these. They arc evil

Where is that little blue-eyed girl 
today? What has she experienced 
meanwhile in. a distant wild coun
try? What is evil to her now? . . . 
Does any one say: “Let her sleep 
a little longer?” Does she hear her 
mother’s voice? What “crime” had 
she committed against Russia? . . .

(To be continued.)
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VLIK'AS PRIEŠINGAS EMIGRACIJAI I PIETŲ AMERIKA

MIRĖ PETRAS STASIŪNAS
§.m. birželio men. 28 <1. Maitlande 

įnirę vienas senesniųjų Australijos 
lietuviu Petras Stasiunas-Stranton. 
Palaidotas ten pat, Maitlande, kur 
velionis buvo įsigijęs ūki.

Velionis buvo 53 metu amžiaus. 
(Hines Kriukų vaisė., Šiaulių apskr. 
Jis buvo Lietuvos knrejas-savanoris. 
I Australija atvyko 1929 m. ir apsi
gyveno Newcastle’je. Ano meto 
sunkiomis Australijos gyvenimo 
sąlygomis dirbo už pusantro svaro 
savaitinio atlyginimo. Vis dėlto ji< 
sugebėjo susitaupyti ir prasimušti, 
isigydamas nuosava padangų re
monto imone. Šio karo metu isigijo 
nuosava ūki Maitlande, kur ir išgy
veno ligi ankstyvos mirties.

Vos prieš aštuonis menesius velio
nis buvo vedes emigrante lietuvaite. 
Jis buvo geras, susipratęs lietuvis. 
Kad ir toli gyvendamas nuo lietu- 
viskoju centru, jis visumet rūpinosi 
lietuviškais reikalais ir ne karta 
medžiagiškai juos paremdavo.—A.B.

SKAUTU VADU SUVAŽIA
VIMAS.

Sekminių švenčiu metu Mel
bourne i vyko Australijos lietuviu 
skautu vadu ir skautininku-kiu su
važiavimas aptarimui tolimesnes 
veiklos. Suvažiavima atidarė P. L. 
Skautu S-gos Australijos Rajono 
vadas skautininkas B. Dainutis. 
Suvažiavimo prezidiuman išrinkti: 
pasktn. Liubinskas pirm, ir pasktn. 
Gab. Žemkalnis sekr. Suvažiavima 
sveikino Dvasios Vadas kuo. •). Ta
mulis. Viktorijos valstijos Old 
Scouth vadas ii* Hone Scouts vado
vybe Mr. Merv. Mae Kay asme
nyje, kuris yra didelis lietuviu skau
tu bičiulis, padėjus letuviams skau
tams Pan Pacifico Jamboree metu 
ir mokas net geriau už kai kuriuos 
“pasyviuosius” sudaiuuot “Išky
lant. stovyklaut.” Suvažiavimas 
praėjo labai darnioje atmosferoje 
ir atliko svarbiu nutarimu, nustaty
damas gaires tolimesnei lietuviu 
skautu veiklai Australijoje. Suva
žiavimo metu davė skautininku 
ižodi du naujai pakeltieji i pas- 
kautininkus skautai: Gab. Žemkal-j 
nis ir Alb. Pocius. Baigiant suvažia- 
vima, atsisveikinti atvyko Viktori
jos skautu vadovybe su Rėmėju 
Komictu iš žymesniu Melbourno vi
suomenes sluogsniu ir viena skautu 
grupe. Po nuoširdžiu atsisveikinimo 
žodžiu buvo maža sueigele lietuviu 
ir anglu kalbose, dainuojant dainas 
ir žaidžiant skautiškus žaidimus. Po 
sueigos Rėmėju Komitetas surengė 
dalyviams arbatėlė.—Alb. P.
DARIAUS-GIRĖNO MINĖJIMAS

Š.m. liepos men. 17 d. Lietuvos I 
didvyriu Dariaus ir Girėno žuvimo Į 
pagerbimui ruošiamas minėjimas. 
Ta diena Regents Park’e 11 vai. ' 
kun.. J. Tamulis parapijos bažny-1 
eioje laikys Šv. Mišias, o po to 12 
vai. tos pačios parapijos salėje ivyks 
minėjimo aktas. Visi tautiečiai kvie
čiami kuo gausiausiai dalyvauti.
ALD Sydnejaus Skyriaus Valdyba j
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SEKMINIŲ KONCERTAS

MELBOURNE.
Per Sekminių šventes A. L. 

Draugijos Melbourno Skyr. inicia
tyva buvo surengtas Melbourno 
mieste ir apylinkėse gyvenantiems 
lietuviams pobūvis—koncertas. Pro
gramoje pasirodė solistai: p.p. GriTd- 
zinskiene ir Morkūnas, Melbourno 
lietuviu vyru choras su dainomis ir 
p. Saudargienes vadovaujami tau
tiniu šokiu šokėjai. Choras, tautiniai 
šokiai ir solistu dainos daugeliui 
tautiečiu šiame tolimiausiame pa
saulio žemyne akivaizdžiai primine 
musu brangiąja tėvynė Lietuva, kuri 
šiandien, nors ir labai toli nuo mu
šu pagal geografini matu, bet čia 
pat ir artima musu širdyse. Po 
programos vyko jaukus pobūvis su 
šokiais. Koncerto metu buvo plati
nama lietuviška spauda.—Alb. P.

ČIURLIONIEČIAI PRADEDA 
DARBA.

Daugumai čiurlioniečiu gavus dar
bą Melbourne ar jo apylinkėse, ruo
šiamasi Broadimeadows stovykloje 
suorganizuoti vyru chorą su sku- 

I duriu orkestru. Chorui vadovaus p. 
[Zdanavičius. Čiurlioniečiu sporti
ninkai. vadovaujami krepšininko p. 
Baltrūno, sudaro daug rūpesčio 
Viktorijos australams sportinin
kams; lengvai nugalėtos visos Vik
torijos krepšinio komandos, tik prieš 
Viktorijos meisteri teko netikėtai 
pralaimėti 25-32 (3-13)^ pasekme, 
tačiau tikimasi ateityje “atsigrieb
ti.”—Alb. P.

SESUT, BROLAU!
Į At klydome i tolimiausia pa- 
j šaulio Žemyna, palike Tėviškė 
i varguos. Musu vargai jau 
j mažėja. b?t Jos ne. Esame 
j plačioje svetimųjų juroje. 
| Neišnykime joje. Burkimes 
į krūvon. Ne vienas lietuvis-e 
J neprivalo likti nuošaliai lietu- 
\ viškos bendruomenes.

Gražiai jau yra pasireiškė 
lietuviška daina, tautiniais šo
kiais bei sportu musu skautai. 
Melbourno. Adelaides bei kitu 
vietovių tautiečiai. Sekime ju 
pavyzdžiu visi. Sukruskim? 
aktyviau. ’ Teskamba skambi 
lietuviška daina, tegarsina ji 
Lietuvos varda visoj plačioj 
Australijoj.

Pasirodyk i me esą taurus, 
drausmingi, organizuoti. Tai 
musu pareiga ir musu įnašas 
kovoje del Lietuvos laisves.

Sydnejuje ir jo apylinkėse 
gyvena lietuviai-es visi buriasi 
i ALD Australijos Lietuviu 
D-jos Sydnejaus Skyrių. Bur
kina's i viena bendra šeima, 
palaikykim tarpusavyje lietu
viškos šilimos aplinka. Neati- 
del iodami registruokimes i 
D-jos Skyriaus eiles.

A.L.D.-jos Sydnejaus Sky
riaus Valdyba, Potts

Hill (palapine E 7) via 
Regents Park.

Kanados ‘ ‘Nepriklausoma Lie
tuva” praneša savo korespondento 
pasikalbejima su VLTK’o pirminin
ku prel. M. Krupavičium, šiam be
silankant J. A. Valstybėse. T korė 
spondento klausimus atsakydamas, 
prel. M. Krupavičius teigia, kad be
silankant lietuviu kolonijose su 
kalbomis klausytoju apsčiai neini ve, 
ir jis pasisgedes jaunosios kartos, 
o piniginis vajus buvęs liesesnis, 
negu jis galejes būti. Amerikos lie
tuviuose nutautėjimus esąs paste
bimas net per ryškiai. Del lietuvy
bės sustiprinimo Amerikoje esą rei
kalinga konkrečiai išstudijuoti lie
tuvybės būkle vietoje, nustatyti 
diagnoza ir priemones lietuvybei 
sustiprinti. Klausiamas, ka naudin
go patyręs JAV Valstybes Depar
tamente Lietuvos reikalu, prel. M.

Krupavičius atsake, • “Valstybes 
Departamento priėmimu ir atsaky
mu i visus klausimus šiose sąlygose 
esu patenkintas. ” Viešoji JAV 
opinija Lietuvos bylai esanti palan
ki. Del pagyvenusios tremtiniu emi
gracijos iš Vokietijos prel. Krupa
vičius pareiškė. “V LIK’o idealas 
buvo įkurdinti visus tremtinius 
kompaktine mase, tačiau tasai troš
kimas ne del nuo jo priklausančiu 
aplinkybių negalėjo būti realizuo
tas. Lietuviu emigracija nuo 
VLIK’o nepriklauso. VLIK’as dėjo 
visas pastangas, kad tremtiniai ner
iu igruotu ten, kur nebotu jokiu 
sąlygų tautinei egzistencijai išlai
kyti ir jam tas iš dalies pavyko. I 
tokius kraštus mažiausiai važiuoja. 
Turiu galvoje Pietų Amerika.”

MIN. PIRMININKAS APIE ANGLIAKASIUS
Visuotinam Australijos angliakh- | 

siu streikui besitęsiant antra savaite. ; 
ministeris pirmininkas Mr. Chifley I 
pasakė per radija kalba, kuria ,iis I 
aštriai apkaltino angliakasius, istu- 1 
masins ek< nemini bei socialini kraš- Į 
to gyvenimą chaosam Minister:-; i 
pirmininkas pabrėžė, kad šis strei
kas nepasitarnauja pačiu anglia
kasiu interesams ir yra išprovokuo
tas komunistiniu angliakasiu vado
vybes elementu. Pasak jo, anglia
kasiai siekia savo pretenzijų įgyven
dinimo pagal džungliu įstatymus. 
Ministeris pirmininkas pabrėžė, kad

Pranešimas
Visi ALD nariai prisimena savo 

pareiga užsimokėti nario mokesti, 
kuris metams nustatytas 12 šilingu. 
ALD Centro Valdyba maloniai 
kreipiasi i visus ALD narius ir prašo 
šia pareiga galimai greičiau atlikti. 
Nariai, priklausa kuriam nors ALD 
Skyriui, nario mokesti moka savo 
Skyriui, o tie asmenys, kurie ligi 
šiol savo gyvenamoje vietoje tokio 
Skyriaus neturi ir artiiuesniam Sky
riui nepriklauso, nario mokesti 
siunčia tiesiog ALD Centro Valdy
bai. Siunčia šiuo adresu: ALD, 5 
Hampden St., Hurlstone Park, Syd
ney, N.S.W.

tiek Federaline vyriausybe, tiek 
N.S.W. valstijos vyriausybe nepa
siduos angliakasiu grasinimams.

Kova su besitęsiančiu angliakasiu 
streiku Australijos valdžios organu 
yra vykdoma pagal demokratinius 
principus, panaudojau! turimas įs
tatymines priemones. Stengiamasi 
išplėsti paviršiaus anglies kasyklų 
produkcija, išnaudojant ta proga, 
kad tos rūšies kasyklų darbininkai 
nepriklauso angliakasiu unijoms ir 
streike nedalyvauja. Be to vyriausy
be skubos keliu priėmė istatymar 
pagal kuri uždrausta darbininku 
unijoms savo turimais piniginiais 
ištekliais vienokiu ar kitokiu budu 
ij-mti medjagiškai angliakasiu 
streiką. Šiuo įstatymu praktiškai 
uniju indeliai bankuose užšaldomi.

------e------
Knygos:

• Lithuania.” Lietuvos vaizdu al
bumas kaštuoja 6/6, •‘Prasilenkimo 
valanda,” M. Katiliškio.—4/6; “Mes 
ieškom pavasario.” L. Dovydėno,— 
4/5, “Paskutini karta Tavęs klau
siu,” Švaisto. — 3/-. Norintieji įsi
gyti šias knygas gali jas gauti šiuo- 
adresu: A. Narbutas, 3. C. A. D. 
Marrangaroo. via Lithgow, N.S.W. 
Ku/ygu kainos—iškaitant persiun
timą.

Netikėtai mirus
PETRUI STASIŪNUI,

skaudžios nelaimes ištikta jo žmona giliai ir nuoširdžiai užjaučia
ALD Centro Valdyba

TAUPYKIT PINIGUS APDRAUSDAMI GYVYBE.

£1000 plius priedas mokama po 20 metu ar vėliau, jei pa
geidaujama. ir kiekvienu ankstyvesnes mirties atveju.

sic ekstra priedai mokami be atskiru imokejimu bei išlai
du:

£2000 mirties atveju lėktuvo katastrofoje, normaliai besi- , 
naudojant oriniu susisiekimu.

£1500 mirties atveju kuriame nors nelamingaine atsitikime,
£500 plius priedas totalinio sužalojimo atveju; šiuo atveju 

toliau nebereikalaujama premijų mokėjimo, gi kiti £500 išmo
kami mirties atveju ar praėjus sutartam 20 metu laikui.

Visas išsamias informacijas suteiks musu Draudimo įstaigos 
ekspertas arba gyvybes draudimo vedėjas; kalbos sunkumu pa
lengvinimui del paaiškinimu bei informacijų galima kreiptis 
per jusu redaktorių Mr. J. Žukausku (22 Randwick St., Rand
wick, Sydney).
THE COMMONWEALTH GENERAL ASSURANCE CORPORA

TION LIMITED

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 
akcijoms. 5% palūkanų mokama investuotoms akcijoms.
Smulkiau teiraukit.es:

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

166 PHILLIP STREET, SYDNEY.

46 Carrington Street (prie Wynyard aikštes), Sydney. 
Tel. BX 3006—3 lin.

SKYRIAI AUSTRALIJOJE:
Permanent Bank Chambers, 

115 Queen Street, 
Brisbane.

Cavendish Chambers, 
31 Grenfell Street, 

Adelaide.

352-6 Collins Street, 
Melbourne.

Union Bank Chambers, 
Bolton Street, 

Newcastle.
Atliekami visu rusiu draudimai: 

juros ir
ugnies, nelaimingu atsitikimu, 
k.
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