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LIETUVA VAKAR
IR ŠIANDIEN

Kas australams yra Anzaę diena 
arba prancūzams liepos 14-ji, tai 
lietuviams Rugsėjo Aštuntoji. Dar 
daugiau: jeigu kalbamų kraštų šven
čiamos dienos yra daugiau sukaktu
vinio pobūdžio, tai lietuviams ji sim
bolizuoja visos tautos nueitą istorinį 
kelią ir todėl teisingai vadinama 
Tautos Diena. Prieš 519 metų, rug
sėjo 8 d. Lietuva buvo pasiekusi auk
ščiausiąjį savo klestėjimo laipsnį, 
paskelbdama Didžiojo Kunigaikščio 
Vytauto, tuometinio Lietuvos valdo
vo, vainikavimą karaliumi. Beje, ta 
pačią dieną prasideda ir Lietuvos 
tragedija, kai sąjunginė Lietuvos 
kaimynė Lenkija tą vainikavimą 
klasta ir prievarta sutrukdė. Nuo 
tos dienos prasideda Lietuvos galy
bės saulėleidis ir amžių’ būvyje išbu- 
joja lietuvių tautos tragiką, kurios 
skaudžiausią žaizdą kiekvienas lietu
vis išgyvena kaip tik dabartiniu metu.

Ligi 13-jo šimtmečio lietuvių tauta 
gyveno mažai kam žinomą, gana už
darą gyvenimą. Ir tiktai 13-jo am
žiaus pradžioje, kada po Kryžiaus 
karų Lietuvos pasienyje įsikuria 
Vokiečių riterių ordinas ir pradeda 
skleisti pagoniškąjai lietuvių tautai 
Kristaus Evangeliją ugnimi ir kala
viju, nuo tada lietuvių tauta pasirodo 
Europos istorijos arenoje kaip narsi 
ir laisvę mylinti tauta, kuri per gana 
trumpą laiką sukuria Rytų Europos 
erdvėje galingą valstybę ir ilgiems 
amžiams sulaiko iš Azijos ir Rusijos 
gelmių plūstančias laukines tautas į 
Europos vakarus, o taip pat užstojo 
kelią vokiečių ekspanijai į rytus. 
Susidėjus su Lenkija ir netekus ga
bių valdo vii ir politikų. Lietuva, 14- 
15 amžiuje klestėjusi kaip stipriau
sia Rytų Europoje valstybė, ilgainiui- 
pradėjo nykti ir 1795 metais tapo 
kartu su Lenkija staiga iškilusios 
Rusijos galybės auka. Beveik du 
šimtus metų nešusi sunkti caristinės 
Rusijos 'jungą, lietuvių tauta nepalū
žo. Ir kada Vakarų Europoje 19 a. 
vidury lietuviai buvo laikomi mir
štančia tauta ir daugelio kraštų 
mokslininkai skubėjo į šį kraštą, 
norėdami išgelbėti tautos kultūros 
likučius — kalbą, papročius, liaudies 
kūrybą, j— tai nepraeina nė 50 metų, 
kai toji pati karstau guldoma lietu
vių tauta 1918 metais pasauliui de
klaruoja savo nepriklausomybę. Ta
čiau Antrojo Pasaulinio Karo sąly
gomis lietuvių tautą paglemžia bol
ševikinė Rusija. Ir jeigu caristinė 
Rusija anksčiau tebuvo atėmusi lie
tuvių tautai' politinę ir kultūrinę 
laisvę, tai šiandieninis Lietuvos oku
pantas — Sovietų Sąjunga siekia 
pačią tautą fiziškai sunaikinti nuo
latinėmis gyventojų deportacijomis, 
teroru ir žudymu. Gi tasai naiki
nimo veiksmas vykdomas pagreitintu 
tempu, nes kaip tik šiame krašte nuo 
1944 metų ligi šiandie tebevyksta 
aktingas ginkluotas pasipriešinimas.

Šiandie Rugsėjo 8-ją Dieną švenčia 
kiekvienas lietuvis su giliu liūdesiu 
ir skausmu širdyje, nes lietuvių tau
tos tragiką ne tik kad nėra pasibai
gus, bet Šiuo metu pasiekusi patį 
dramatiškiausi tašką: jeigu istorijos 
raidoje lietuvių tauta kovojo dėl savo 
laisves, tai šiandie ji kovoja dėl savo 
gyvybės.

» V. Kazokas.

LIETUVA GOLGOTOS KELYJE
ŠIŲ METŲ KOVO IR BIRŽELIO MĖNESIAIS LIETUVĄ NUSIAUBĖ NAUJI TRĖMIMAI.—AMERI

KIEČIŲ MAŠINOS TRĖMIMO VEIKSMUOSE.
Jau visą 48/49 metų žiemą sklido 

gandai apie trėmimus, jau keletą 
kartų buvo mobilizuotos mašinos ir 
visi “aktyvistai.” Bet tai buvo tik 
eilinis bolševikinis triukas gyventojų 
budrumui susilpninti,' nes žmonės 
nepajėgia išbūti kelis mėnesius pa
rengtyje. Pagaliau, kovo 24-27 d .d. 
prasidėjo trėmimas.

Šis trėmimas daugiausia pa
lietė miestus ir miestelius, ypač 
Kauno miestą. Ši kartą buvo 
ištremta ir daug žydu, kas sukėlė 
visoje Lietuvoje didėlį nuste
bimą.

Laisvės Paminklas Lietuvos
Sūtemuose.

Daugiausiai nukentėjo tie kaimai, 
kurie buvo arčiau Gudijos, nes čia 
rusai sutraukė daug kariuomenės ir 
mašinų. Lietuvos gyventojams nepa
stebėjus ir nesuspėjus pasislėpti. 
Per Gardiną Sapockinės plentu 
kariuomenė ir mašinos buvo netikė

Trumanas apie šaltojo karo kapituliaciją
BESIPLEČIANT RAUDONAJAM ŠEŠĖLIUI TRUMANAS NEAIŠ
KIAI KALBA APIE KAPITULIACIJA IR PASAULIO TAIKĄ IŠTI

SOMS KARTOMS.
VAŠINGTONAS. A.A.P.—Kalbė. 

damas spaudos konferencijoje, prezi
dentas Trumanas pareiškė, kad nervų 
karas tarp komunistinių ir demokra
tinių kraštų pasibaigs komunistinių 
vyriausybių kapituliaciją. Jis mano, 
kad visa tai pasibaigs lygiai taip, 
kaip įvyko kapituliacija Antrojo 
Pasaulinio Karo pabaigoj. Papra
šytas paaiškinti aiškiau tąją kapi
tuliaciją, prezidentas Trumanas pa

reiškė, kad tai reiškia tai, ką jis 
pasakė ir įsakmiai tariamos kapitu
liacijos nepaaiškino. Toliau prezi
dentas Trumanas dar pridūrė, kad 
šaltasis karas tarp komunistiniu 
kraštų ir demokratijų yra žymiai 
susilpnėjęs. Pasak jo, tasai karas 
pasibaigs visuotine taika. UNO veik
sianti šiuo atveju taip, kaip ji turinti 
veikti, ir pasaulis susilauksiąs taikos 
ištisoms kartoms.

tai permestos į Lietuvą. Kituose ra
jonuose, žmonės, pajutę mašinas 
koncentruojant, spėjo išsislapstyti. 
Rusams padėtis buvo patogesnė ir 
dėl to, kad kovo mėnesį dar buvo 
labai daug sniego. Ypač nukentėjo 
Veisėjų, Kapčiamiesčio ir Lazdijų 
vlsč., kur buvo iššluoti ištisi kaimai. 
Priežastis ta, kad Veisėjuose ir Laz
dijuose yra labai daug stribų (vietos 
išdavikų, kurie įskundžia žmones 
trėmimams ir plėšia tremiamųjų 
turtą trėmimo akcijos metu), nes 
tuose miesteliuose stovi stiprios rusų 
įgulos. Šie stribai ir sudarė tas 
sąlygas, kad buvo iš čia ištremta 
daug daugiau, kaip iš kitų valsčių. 
Garsus visoje Lietuvoje Veisėjų stri
bai gyrėsi išvežę “viršum plano” 20 
šeimų.

Šis trėmimas truko tris dienas. 
Žmonės buvo gaudomi ne tik ry
tais, bet ir dieną. Kareiviai, 
netikėtinumams sudaryti, dažnai 
suguldavo mašinose taip, kad iš 
tolo atrodydavo, jog mašinos 
tuščios važiuoja. Kada mašinos 
privažiuodavo prie numatytos 
aukos namų, kareiviai iššokdavo, 
ir žmonės nebesuspėdavo pabėgti. 
Nemaža vis dėlto sugebėjo pasi
slėpti.
Bolševikai norėjo išvežti žmones iš 

Šarkelių km., Seirijų vlsč., bet per 
tris dienas jiems nepavyko nė vieno 
žmogaus pagauti. Bolševikai šįkart 
išgabeno daug žmonių, kurie patys 
tikrai negalėjo nė pagalvoti, kad 
gali būti tremiami, kaip lygiai tai 
neatėjo į galvą nė jų kaimynams. 
Pav. Mizaras, Saulėnu kaime, Leipa
lingio vlsč., buvo aiškaus tarybinio 
nusistatymo ir neturtingas žmogus. 
Jo sūnus tarnavo bolševikinėj ę 
kariuomenėje, ir tėvas juo la
bai didžiavosi, laikydamas ji 
pavyzdžiu kitiems. Arba, saky
sim, iš Leipalingo dvaro kumečių 
šeimos; Čereškiene Ele, Bukausko 
šeima ir Sukackiene su 5 mažais vai
kais. Iš Veisėjų v. Č’iu vonių km.' 
buvo ištremtas Jurelionis. kuris jau 
10 metų buvo išgulėjęs, nekeldamas 
iš lovos. Vienas vyras, nors visa 
paplente buvo apstatyta sargybomis, 
bandė šokti iš mašinos ties Vilaikiiy 
kaimu ir pasislėpti Cijuniškės miške, 
tačiau slapukai ji nušovė.

Ešalonai stotyse išstovėjo tris die
nas, kol žmonės buvo gaudomi. 
Žmones išvežus mašinos liko nede
mobilizuotos dar ligi balandžio 20 d. 
Kiek vėliau paaiškėjo, kad š.m. bir
želio mėnesyje vėl buvo vykdomi 
trėmimai. Per viena mitingą 1949 

I metais Seirijų miestelio mokytojams

bolševikai aiškino, kad trėmimai yra 
daromi todėl, kad Lietuvos “liau
dis“ prašo išvežti kolchozų santvar
kos priešus.

Per abi okupacijas Lietuvoje 
bolševikai jau įvykdė septyne
rius masinius gyventojų trėmi
mus, neskaitant nuolat besitę
siančių kalinių trėmimo, kurie 
normaliai vykdomi kas mėnesį. 
Neatrodo, kad trėmimai baigtųsi. 

Trėmimai siekė kiekvieną Lietuvos 
kampelį, nors dėl priemomių ir gin
kluotų pajėgų trėmimams vykdyti 
stokos, jie buvo ruošiami įvairiais 
laiko tarpais.

Trėmimams dažniausiai nau
dojamos amerikoniškos trans
porto priemonės. Amerikiečių 
studebekeriai ir fordai, gana 
patvarūs ir daug pranašesni už 
rusiškuosius “zyzus,” pasiekia, 
kad ir purvinais keliais, kiek
vieną Lietuvos užkampį. Gele
žinkelio stotyse tremiamieji pa
kraunami į amerikoniškus ketu- 
rašius vagonus, kuriuos rusai 
paprastai vadina “amerikanko- 
'mis. ” Jais bolševikų pareigū
nai, dažnai gąsdina pavergtuo
sius: “Znaješ, čto takoję ameri- 
kanka.” ’’Į
Trėmimai vykdomi nepaprastu 

žiaurumu, neaplenkiant nei nauja
gimių, nei baigiančių savo dienas 
senelių.

Tremiant nesiremiama valstybinio' 
saugumo sumetimais, bet turima, 
tikslas pagrindinai sunaikinti pa
vergtas tautas. Visi sugrūdami 
ankštai į vagonus, užkalamos durys 
ir apraizgomi spygliuotom vielom 
vagonų langeliai. Žiemą kelionė bū
na lengvesnėj bet vasara silpnesnieji 
užtrokšta, ir pakeliui iš vagonų la
vonai išmetami. Daugiausia išmirš
ta kūdikių. Pusiaukelėje atskiriami 
nuo šeimų vyrai. Netoli Maskvos 
ant vagonų durų užkalami užrašai, 
kad lietuviai vyksta savanoriškai į 
. . . respubliką. Dar savame krašte 
tremtiniai surūšiuojami pagal “pa
vojingumo” laipsnį. Patiem “pa
veji ilgiausiem” paskiriamos pačios 
blogiausios gyvenimo sąlygos.

Visi, pasiekę jų ištrėmimo vie
tas, buvo priversti pasirašyti, 
kad jie išvyko savanoriškai, ir 
kartu išduoti dokumentai, nuro
dą jų “savanorišką” ištrėmimą* 
dešimčiai metų per kuriuos jie 
neturi teisės be MVD žinios iš 
paskirtos vietovės pasijudinti. 
Už atsisakiusius dėti parašus ant 
panašiu blankų, buvo priversti 
pasirašyti kiti.’—Elta.

SUKILIMAS PIETŲ KINIJOJE
IIONG KONGAS. A.A.P. REU- 

TERIS.—Pietų Kinijoje prieš' na
cionalinę kini) vyriausybę sukilo 
Yunnono provincija. Sukilimui vado
vavęs gen. Lu Han be kraujo pralie
jimo užėmė provincijos sostinę Kun- 
mingą. Yunnono provincija turi 12 
mil. gyventojų ir yra labai svarbus 
strateginis punktas, nes ji rubežiuo- 
jasi su Burma ir Prancūzu Indo- 
Kinija. Manoma, kad gen. Lu Han 
susitars su kinu komunistais. Šios 
provincijos netekimas nepaprastai 
apsunkino tolimesnę Nac. Kinijos 
kovą dčl krašto laisvės.
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1945 m. balandžio men., baigiantis 
karui, lietuviai, kurie gyveno arčiau 
Vokietijos-Šveicarijos sienos, pa
naudodami to meto pakrikusių, tvar
ką, drauge su kitų tautų pabėgėliais, 
perėjo sieną ir atsidūrė neutralioje 
Šveicarijoje. Po sugriautos ir išba
dėjusios Vokietijos, Šveicarija atro
dė, kaip stebuklų šalis, su pilnu 
gyvenimu ir jo prašmatnybėmis . ..

Visi atbėgusieji buvo kariškai in
ternuoti, pritaikant specialiai tam 

■laikui išleistą įstatymą. Po sunkaus 
ir netvarkingo pusantro mėnesio 
stovyklinio gyvenimo, “internuotie
ji” buvo išskirstyti po įvairias Švei
carijos vietoves ir apgyvendinti va
dinamuose heimuosė ir darbo stovy
klose. Lietuviams pavyko išsikovoti 
sau atskirą lietuvišką “hcimą” 
(Yverdono mieste), kur netrukus ėmė 
reikštis lietuviškas kultūrinis gyve
nimas. Kai buvo sumanyta išpiešti 
lietuviškas veikimas ir kai norėta tuo 
būdu išryškinti Lietuvos okupantų 
(vokiečių ir rusų) tikrasis veidas ir 
baisūs jįj siekimai, tai šveicariečiai 
-neleido tai daryti, nes tuo laiku 
(1946 m.) jie užmezgė seniau nu
trūkusius diplomatinius santykius 
su raudonąja Maskva. Nepaisant jų 
•draudimų ir “nepageidavimų”, lietu
viai įvairiausiomis progomis į vie
šumą išnešė aukštai iškeltą lietuvišką 
trispalvę ir skambia lietuviška gie
sme ir daina garsino vietiniams ir 
pasauliui, jog Lietuva dar gyva ir 
ji pasiryžusi tęsti savo sunkią kovą 
už nepriklausomybę ir savitą gyve
nimą. Daugumai šis žingsnis labai 
patiko ir imta domėtis Lietuva ir jos 
praeitimi. Nepatiko tik Maskvos 
pakalikams ir jie dėjo visaš pastan
gas mus apšmeižti ir išniekinti kitų 
akyse. Neatbaidė lietuvio ir žiaurūs j 
šmeižtai bei policijos grąsinimai, 
kova buvo tęsiama. Kad Maskva, ne
būtų “rūstinama,” šveicarai lietu
vius išskirstė po kitus “heimus”. 
bei ragino apleisti Šveicariją. Norė
dami pagreitinti lietuvių emigraciją 
iš Šveicarijos, jie mums nedavė jo

A. Vilainis.
v v

Žmogus, kuris amžinai 
keliavo

Išlindau iš parugės ir, norėdamas 
geriau paveikti agronomo širdį, kal
bėjau jo paties vartojamais priežod
žiais :

— Klausyk, mylista, paimk ir 
mus kartu. Šerep, mes būsime jums 
geri draugai. Aš nešiu jūsų kupri
nę. Kudlius apgins mus nuo šunų.

Keliaujantis agronomas sustojo. 
Jis buvo daugiau negu nustebintas. 
Tylėjo, glostė barzdą, žodžio neras
damas. Tada aš kalbėjau jam su 
dar didesniu užsidegimu.

— Šerep, aš noriu pamatyti sida
brinį, skambantį miestą. Paimk, 
juk pasaulis platus, žmonių širdys 
geros. Argi jie duonos mums pavy
dės? Paimk ... Aš užtikrinu savo 
—vyro galva, kad mes būsime geri 
draugai ir palydovai.

Tada jis priėjo ir paglostė man 
plaukus. Širdis ėmė drebėti iš 
džiaugsmo. Kudlius linksmai žiū-- 
tčjo man ir agronomui į akis ir viz
gino uodegą. Tikėjau, kad viskas 
gerai pavyko. Deja, nors jo akys 
buvo pilnos ašarų, jis tarė kietai:

— Aš seniai galvojau apie sūnų 
. . . Tačiau dangus kitaip lėmė. Ar 
■galiu apvogti savo geradarius? . . . 
flrižk i namus. Tikėk, dar ateis 
diena, kada pamatysi sidabrinį mie
stą.

Mano širdyje kilo pyktis. Grįžau 
nuleidęs galvą. Galvojau apie ker
štą, bet įvyko kitaip. Praėjo metai. 
Vėl pražydo vyšnios ir obelys. 
Saulė ■'Hs ankščiau pakildavo pietuo
se. Užmiršau kerštą ir lankiau 
agronomo mūsų sodyboje. Tačiau 
prabėgo auksinė vasara, pagelto 
medžiai, prinoko sode vaisiai. 1 Agro
nomo vis nesimatė. Tik kartą, tė
vas atsivežė laikraštį. Provincijų 
skyriuje radome žinią, kad keliau
jantis agronomas mirė. Ten trum
pai aprašytas nuotykingas jo gyve
nimas ir paskutinis jo testamentas. 

kių teisių, o ypač teisės į darbą. Bet 
kai pokario gyvenimas pagyvino 
šveicarų pramonę ir kai jie buvo 
reikalingi darbo jėgos, pabėgėliams 
buvo suteikta laikinė darbo teisė su 
didžiausiais apribojimais ir men
kiausiu atlyginimu. Nepaprasta 
mokesčių našta ir neužtikrintas ryto
jus paskatino lietuvius emigruoti į 
kitas šalis ir jau iki šios dienos pri- 
skaitoma maždaug trečdalis lietuvių 
išemigravusių daugiausiai į Pietų 
Amerikos šalis. Norinčių emigruoti 
lietuvių yra didelis nuošimtis, bet 
neturėjimas paspirties iš kitų šalių 
ir negaliojimas amerikoniško biliaus 
Šveicarijai stabdo ir emigracijos 
reikalus. Išblaškius lietuvius po vi
sus Šveicarijos kampus, susilpnėjo 
čia ir lietuviškas veikimas, bet ne
paisant to, lietuviai turi įsisteigę 
PLB skyrių ir taip pat turi savo 
Tautos Fondą Zuericlio mieste..

Šveicarijoje gyvenąs žinomas lie
tuviškas nenuorama, šiandien save 
tituluojąs busimuoju Lietuvos prezi
dentu, Gabrys-Paršaitis, po lietuvi
škumo skraiste varo Lietuvai pragai
štingą darbą ir savo veiksmais trukdo 
Lietuvos laisvės bylai. Nepaisant jo 
perspėjimų ir iššifravimo ... jis po 
šiai dienai organizuoja apie save 
neišmanėlius bei naiviuosius ir varo 
savo žalingą Lietuvai darbą.

Europai pradėjus atkusti po Mar
shall© plano veikimo, sumenkėjo 
Šveicarijoje ir pramonė, a tuo 
pačiu, čia prasidėjo nedarbas, nuo 
ko pirmiausiai nukenčia atbėgėliai, 
nes jie pirmoje eilėje yra atleidžiami 
iŠ darbų. Todėl ir emigracijos klau
simas labai pagyvėjo ir kiekvienas 
stengiasi kaip nors iš čia išvažiuoti. 
Kaip tik šiuo metu iš Vokietijos ža
da į čia atvykti Australijos komisija 
verbuoti pabėgėlių darbams, ir lietu
viai ' daugumoje yra užsirašę vykti 
Australijon. Kokia bus (‘migracijos 
eiga, “Mūsų Pastogės” skaitytojus 
painformuosiu vėliau.

J. Kalvaitis.

Be kita, ko, testamente keliaujantis 
agronomas rašė:

— Geradari, kuris priglaudei 
paskutinę valandą, atskleidžiu 
tau jaunų dienų paslaptis. Dvi
dešimt metų amžiaus paveldė
jau iš tėvo septyniolika dvarų. 
Mano nelaimei aš įsimylėjau 
vieną jauną grafaitę. Ji manęs 
nemylėjo ir atsisakė už manęs 
tekėti. Susigraužęs, važinėjau 
po Europos sostines ir uliojau., 
Monte Carle aš pralošiau tūks
tančius raudonųjų. Per tris 
metus viskas buvo pralošta ir 
prauliota. Iš gėdos ir susigrau
žimo bandžiau nusižudyti. Šū
vis nebuvo taiklus ir draugai 
išgelbėjo. Pagulėjęs ligoninėje, 
išėjau pasikeitęs žmogus. Tada 
pasivadinau keliaujančiu agrono
mu ir basčiausi, kaip amžinas 
piligrimas. Saulė, žaliuojanti 
žemė vėl atgaivino mano jėgas.

Mano geradari, pasirūpink iš
kilmingomis mano laidotuvėmis. 
Septyniose bažnyčiose užpilk 
varpus ir po trejas mišias. Pa
rūpink gražų karstą. Neužmiršk 
pasamdyti orkestrą, kuris su ge
dulingu maršu palydėtų mane į 
kapus. Vežkite karstą ketvertą 
juodi} arklių. Aš noriu, kad 
būčiau palaidotas taip, kaip ir 
mano tėvas. Visus gerai paval
gydink ir neužmiršk pavargėlių. 
Išmokėk šimtą auksinių rublių 
mano “sūnui” Algiui. Jis kita
dos norėjo pamatyti sidabrinį, 
skambantį miestą. Jo adresą 
rasi mano piniginėje. Visas ma
no turtas gumbuotoje lazdoje. 
Perlaužk ją ir pabirs du tūk
stančiai auksinių rublių. Kas 
atliks nuo laidotuvių, viską pa
lieku tau, mano paskutinių dienų 
geradari.

Keliaujantis agronomas — 
grafas Boleslovas Gimbutas.

Po mėlynu tėviškės dangumi.
Vakar aš švenčiau savo gimimo 

dieną. Man jau aštuoniolika metų. 
Tėvas man keliaujančio agro-

namo dovaną. Tėviškai padūsavęs, 
pripažino, kad aš jau suaugęs vyras, 
girdi, dabar aš galiu keliauti ir pa
matyti sidabrinį, skambantį miestą.

Širdis blaškosi iš džiaugsmo. Aš 
pirmą kartą iškeliauju iš tėviškės, 
iš gimtojo sodžiaus. Kažkodėl su 
džiaugsmo banga ateina ir liūdesys. 
Man gaila palikti skambančias tra
kas, girias, banguojančius žalia vil
nim laukus.

Šiandien atsibudau anksti, švin
tant. Mačiau, kaip dienos šviesa 
apveikia tamsą. Šviesi, rausva juosta 
rytuose plėtėsi ir kilo. Iš kambario 
ėmė nykti tamsa ir ryškėti paveik
slai. Viršum stalo kabojo juodas 
kryžius. Jis anksčiau, kaip sako tė
vas, buvęs baltas ir šviesus. Pėr 
ilgus metus nuo dūmų ir dulkių įgijo 
juodas spalvas. Išryškėjo ir Aušros 
Vartų paveikslas auksiniuose rėmuo
se. Dar aiškiau matau baltą Vytį 
raudoname fone ir gelsvo klevo rė
muose. Vis labiau švinta, Už lango 
jau matyti sodo medžiai. Iš lėto 
juda, linguoja jų šakos. Kiemo aik
štėje stovi kryžius apaugęs žydin
čiais alyvų krūmais. Pasirodė už 
kalnų ir didelė raudona saulė. Sode 
pradėjo švilpauti varnėnai.

Skubiai atsikeliu, apsirengiu ir 
išeinu. Aš dar noriu prieš išvykda
mas apeiti laukus, trakas ir nueiti 
taku iki raisto. Pirmas mane pasi
tinka Kudlius. Jis visada lydi ma
ne, kai einu šaudyti laukinių ančių 
ar medžioti trakose. Lėtai einu sodo 
taku. Štai, už jo matos upelis ir 
medinis neptas. Vos vos sruvena 
tylios ir mažos bangos. Dugne ma
tosi margi akmenėliai. Sidabrinės

NORĖDAMI IŠMOKTI PAUKŠČIŲ 
KALBOS, LIETUVIŠKŲ LAIK

RAŠČIŲ NESKAITOM.
GYMPIE.—Tai yra medis, kurio 

vardu pavadintas šis miestelis. Gym- 
pie stovi ant aukštumos, bet ir aplink 
jį vien kalnai ir miškai.' Čia yra 
apie 20 lietuvių ir kitų tautų ateivių. 
Kaip paprastai australai mus vadina 
“baltais,” taip pat vadintų ir atsi
radusį mūsų tarpe juodą čigoną, te
būti} jis tik iš Europos. Dirbam 
miške ir esam išmėtyti grupėmis. 
Šioje grupėj, kurioj dalyvauju, esa
me tik du lietuviai ir vienas latvis; 
mūsų “bosas” yra rusas, Pirmojo 
Pasaulinio karo bėglys, o visi kiti 
vietos australai, — iš viso 25 asme
nys. Sugyvenimas puikus: jau greit 
bus metai kaip čia sportuojam, ta
čiau ligšiol jokių ginčų ar nesantai
kos neturėjom tarpusavy j. Mūsų 
darbas — seną mišką verčiam. iš' 
klumpių ir ruošiam vietą naujam. 
Nepersidirbam. Darbo metu atlie
kam tik kuklius judesius gana pato
giais, nors ir nemoderniškais įran
kiais: kirviu, piūklu ir pjautuvu. Už 
tuos judesius gaunam £14 ir daugiau 
dvisavaitinio atlyginimo. Gyvenam 
palapinėse kaip skautai. Skautiškai 
tenka ir maistą gamintis. Gana įdo
mu, nors pradžioj ir sirgau pono 
liga. Gamtos gyvūnija įvairi: pra
dedant nuo rudosios ir juodosios! tą 
gyvatės, kurios ypačiai pavojingos, 
baigiant visai padoriais gyvūnais. 
Queensland© gamtos ir gyvūnijos 
pavojus lengvai į veikiam, tačiau 
didžiausias mūsų gyvenimo bl odinin
kas yra tai, kad nuteistam nuo kul
tūrinių požymių — gal 3-4 asmenys 
teskaito lietuvišką spaudą. Tad kai 
išlysim iš miško, sutikę mus nenu
stebkit, jei savos kalbos nebemokė- 
sim. užtat paukščių kalbą, kad ir 
laužytai, tikrai šnekėsim. Bet aš 
vis dar tikiu, kad kultūrinis žiburys 
įsižiebs kiekvieno lietuvio širdyje ir 
parodys jam ta kelią, kuriuo nevaik
što laukinis žmogus.

J. Alg. Kudirka.

? LIETUVI, Į
I ATLIKTOM MILŽINIŠKOS |

REIKŠMES PASITARNAVI- 
MĄ LIETUVYBEI AUSTRA
LIJOJ, SKIRDAMAS RUG- 

| SĖJO AŠTUNTOSIOS DIE
NOS UŽDARBĮ KAIP AUKĄ 

j MŪSŲ PASTOGES PAŽAN- | 
j GAI. DUOKIME JAI DAU- 
j GIAU SAULES IK ERDVĖS, j

“PASIBAISĖTINI REIŠKINIAI 
BONEGILLOJE.”

Taip praneša “The Sunday Sun” 
apie 12 ateivių vaikų mirtį. 25 vai
kai sunkiai .serga Albury ligoninėj.

Albury ligoninės taryba, susirin
kusi specialaus posėdžio, pasiuntė 
federalinci vyriausybei protestų, nu
rodydama, jog Bonegillos stovykloje 
sveikatos reikalai yra pasibaisėtini. 
10 savaičių laikotarpyje mirė 12 vai
kų iki dviejų metų amžiaus. Kiti 
25 vaikai sunkiai serga Bonegillos 
stovyklos ligoninėje. Medicinos prie
žiūra stovykloje, pasak laikraščio, 
yra labai atsilikusi. Albury apskri
ties ligoninės prezidentas Mr. King 
pareiškė; “Mes paskyrom du gydyto
jus ištirti padėčiai ir po to pasiun- 
tėm griežtų raštų Federalinės vyriau
sybės sveikatos ministeriui Mr. Mc
Kenna, apibūdindami stovyklos sąly
gas kaip pasibaisėtinas. Šio laiško 
nuorašai pasiųsti emigracijos minis
teriui ir ligoninių komisijai. Mes 
norime duoti jiems progos atsakyti 
i mūsų rasta, kol mes paskelbsim to 
rašto turinį viešumai. Jeigu jie 
neatsakys per tam tikrą laikų, mes 

raštą perduosim spaudai.”
Oficialūs asmenys tuo tarpu vaikų 

mirtį aiškina kaip badavimo padari
nį, gyvenant Vokietijos stovyklose 
ir kelionės į Australiją metu, ir čia 
daugiau esanti kalta IRO organiza
cija bei laivų vadovybes. Įdomu 
pastebėti, kad Bonegillos stovyklos 
gydytojas Davis pripažįsta, jog iki 
šiol buvę susirgimų “lengvesnio po
būdžio ligomis, kaip skarlatina, ty
mai ir t,t.” Mirę vaikai yra ukrai
niečių ir lenkų tautybių.

SOVIETŲ PASIŲLYMAS 
AUSTRALIJAI.

Sovietų Rusijos ir Lenkijos vyriau
sybės pasiųlė Australijos vyriausybei 
benzino eksportą. Australai pasiū
lymą svarsto. Panaikinus benzino 
suvaržymą, Australija yra. patekusi 
motorinių degalų krizen ir vyriau
sybė yra verčiama ieškoti kokios nors 
išeities. Sovietų pasiųlymas yra lai
ku. Australų spaudoje samprotau
jama, kad sovietinio žibalo importas 
įgalintų tolimesnę motorinių degalų 
laisvą rinką. Labai įdomu, kokių 
“medžiagų” Sovietai primaišys prie 
eksportuojamo Australijon benzino 
ir kuomi australai atsilygins už šią 
sovietinę ‘ ‘ pagalbą. ’ ’ 

mažos raudos plauko upelio pakra
štyje. Vandens išgraužtoje . dauboje 
nardo maži, pilki kelbukai. Dar ma
žas būdamas, čia sėdėdavau ištisas 
valandas. Tada margi akmenėliai, 
medžiai ir kalvos būdavo man gyvi.

Tuoj už upelio prasideda platūs 
mano tėviškės laukai. Želia vešlūs, 
žali rugiai. Greta, dirvose, kyla 
violetiniai vasarojų daigai. Ten, to
liau, juoduoja arimai. Dar užvakar 
verčiau vagą po vagos. Paskui mane 
keliavo kuosos ir varnėnai. Aukštai 
padangėje skambėjo vyturio giesmė. 
Ji mums skamba kiekvieną pavasarį. 
Švelni ir graudi. Juk ji skambūs 
ir ryt, kai čia manęs nebebus. Skam
bės ir tuomet, kai aš būsiu iškeliavęs 
iš gyvųjų pasaulio.

Štai, ir takas, kuris eina tiesiai per 
laukus i sodžių. Artėjo prie. Maro 
kapinaičių. Kryžiaus dienomis liūd
nai skambėdavo čia giesmės. Ir da
bar čia dreba ii’ virpa drebulės. 
Įkopiu taku į nedidelę kalvą, kur 
prieš keletą metų aš ganydavau gal
vijus. Jie ii’ dabar lygumoje tarp 
lapuotų krūmų graužia žalią žolę. 
Skamba skambalai. Piemuo švil
pauja, dūduoja žilvyčiu dūdele. 
Karštos vasaros naktimis ganydavom 
čia galvijus ir arklius. Oras atvės
davo. Ant vejos užsidėdavo sida
brinė rasa. Tada ir mėnuliui švie
čiant, upelio šlaituose, tarp medžių 
matėsi nakties šeščiai. Vidunakty 
pajusdavom šaltį ir drėgmę. Tada 
sukurdavom didelį laužą. Tratėjo 
degdami medžiai, plakėsi liepsna, 
kilo pro medžius kibirkštys, kaip ži
bančios žvaigždės danguje. Čia iš 
šios kalvos matau pagiryje vieniša 
sodybą. (Bus daugiau).
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LITHUANIA—YESTERDAY AND TODAY “As You Discuss Peace in Paris . .
What Anzac Day means to Aus

tralians and July 14th to the French, 
so also does September 8th mean to 
Lithuanians. Even more so, if these 
mentioned countries celebrate their 
respective days as annual anniver
saries, the Lithuanians celebrate 
their day as symbolizing the nation’s 
trodden road of history—therefore 
it is truly called the National Day.

On September 8th, 519 years ago, 
Lithuania had reached its highest 
pinnacle, proclaiming the Grand 
Duke Vytautas the Great (at that 
time rttler of Lithuania) to be 
crowned kin*. That same day, 
Lithuania’s tragedy commenced from 
another angle, when Lithuania’s 
league-associate, Poland, prevented 
the crowning by force and treachery. 
From that day commenced the sun
set of Lithuania’s mightiness, and 
through the ages the tragedy of the 
Lithuanian nation developed, the cul
mination of which every Lithuanian 
is living through at the present time.

Until the 13th century, the Lithua
nian nation lived a secluded life, 
unknown to anyone. It was only at 
the beginning of the 13th century 
(after the war of the Cross, on the 
Lithuanian border) that a German 
Order of Knighthood was formed 
and commenced spreading the Gospel 
of Christ, in the pagan Lithuanian 
nation, by fire and sword.

From then on, the Lithuanian 
nation appears in the European 
history arena as a courageous and 
freedom-loving nation which, through 
a comparatively short time, becomes 
a mighty country on the Eastern 
Europe horizon. For many years 
she halts the hordes of barbarians 
emerging from the depths of Asia 
and Russia to invade her, and from 
another side she halts the German 
expansion to the east. Having co
operated with Poland (thereby los

TAUPYKIT PINIGUS
UŽTIKR1NKIT SAVO SEIMAS

Šiuo metu būdamas 25 matu amžiaus ii- apsidrausdamas 
20_ čiai metu, šiam terminui suėjus, gausi £500 su dideliais nuo
šimčiais, jei imokesl per metus £25.14.2., kas pusmeti— 
£13.10.0., kas ketvirti—£6.18.4. ar kas menesi—£2,2.10. Bet 
kuriuo ankstyvesnes mirties atveju giminėms išmokama £500 
su žymiais priedais.

Šiuo metu būdamas 30 metu amžiaus ir apsidrausdamas 
20—čiai metu, šiam terminui suėjus, gausi £1000 s,u dideliais 
priedais, jei įmokėsi kasmet £51.15.0., kas pusmeti — £27.3.4'., 
kas ketvirti—£13.18.4. ar' kas menesi—£4.6.8. Bet kuriuo ank
styvesnes mirties atveju giminėms išmokama £1000 su žymiais 
priedais.
THE COMMONWEALTH GENERAL ASSURANCE CORPORA

TION LIMITED
46 Carrington Street (prie Wynyard aikštes), Sydney. 

Tel. BX 3006—3 lin.
SKYRIAI AUSTRALIJOJE:

Permanent Bank Chambers, ...  352-6 Collins Street,
115 Queen Street, Melbourne.

Brisbane.
Cavendish Chambers, Union Bank Chambers,

31 Grenfell' Street, Bolton Street,
Adelaide. Newcastle. x

Atliekami visu, rusiu draudimai; ugnies, nelaimingu atsitikimu, 
juros ir k.

PIERCING THE IRON CURTAIN
The Westward Mission of an Envoy of the Lithuanian Underground.
6. By SAULIUS.

Mindaugas quickly oriented him
self in the situation. Holding a map 
in one hand, an automatic gun in 
another, he started running forward, 
waving to us to follow him. Run
ning in long strides we jumped over 
the fir bushes, with the rear man 
removing snow from the tree 
branches and hastily masking our 
footprints. We turned into the 
path leading toward the bridge 
which we had to pass.

The bridge was but 100 meters 
away. ' Two sentinels stood guard 
at the bridge. They looked around 
nervously. Protected by our white 
snowcoats, we approached very close 
to them. The Russians were dressed 
in greasy “vatilfkas” (cotton pad
ded coats). One had a tommygun. 

ing clever leaders and politicians) 
Lithuania, which flourished in the 
14th and 15th century as the might
iest nation in Eastern Europe for 
a long time, began to fade and in 
.1795 became, with Poland, a sacri
fice to a suddenly arisen mighty 
Russia.

Having carried the Russian czarist 
heavy yoke for almost two hundred 
years, the Lithuanian nation did not 
break. In the middle of the 19th 
century, when the Western Europe 
Lithuanians were regarded as a 
dying nation, and the intellects of 
most countries hurried to this coun
try desiring to salvage the nation’s 
cultural remnants, language, customs 
and folk art, 50 years had not passed 
when that same Lithuanian nation 
(which was being laid in a grave) 
in 1918 declared her Independence 
to the whole world. Alas! during 
the World War IT. the Lithuanian 
nation was seized by Bolshevist Rus
sia.

If earlier czarist Russia had taken 
away . from the Lithuanian nation 
political and cultural freedom, then 
at the present day, Lithuania’s occu
pant the Soviet Union aims to des
troy the nation physically—by con
tinuous deportation of inhabitants, 
terror and massacre. In Lithuania 
the destroying process is being 
made at a fast rate, as in this 
country there is an active armed 
resistance, movement from 1944 un
til today.

Today, September 8th, is cele
brated by every Lithuanian, with 
deep sorrow, because the Lithuanian 
tragedy has not ended, but instead, 
has reached a most dramatic point. 
If history shows the Lithuanian 
nation fought for their freedom, then 
today she is fighting for her life.

V. Kazokas.

the other an ordinary rifle. We 
took careful aim. The Ivans, as if 
anticipating death, .showed nervous
ness even though they had not ob
served us.

Instead of a command, our guns 
spoke up. The crack of my “Ame- 
rikanJca” was joined by our com
rades’ tommyguns of lesser fre
quency. The Russians. were cut 
down! They wavered and slumped 
backward in the snow. Our order: 
Advance!

Mindaugas and I, with eight 
meters between lis, started running 
across the bridge. A Russian detach
ment appeared in our rear also 
racing toward the. bridge. Again 
we fired and the dying yells of 
the Russians rang in our ears.

Washington, D.C. 
May 17, 1949.

To the Secretary of State
Sir:

On the eve of your departure for 
Paris, we beg to extend our sincere 
wishes for the success of your 
responsible mission.

Mr. Secretary, you were reported 
to have stated at a press conference 
on February 2, 1949, regarding the 
Stalin “peace talk bid”:

. . I should like to make it 
clear now, that the Government 
of the United States woidd not 
discuss with any nation any mat
ter which was of direct interest 
to other nations without the par
ticipation of the representatives 
of those other nations.”

(The New York Times, 
Feb. 3, 1949, p.4.)

This was a reassuring statement, 
after the grievous errors and com
promises of Yalta and Potsdam. 
Nevertheless, it is the by-products 
of Yalta and Potsdam that will 
confront your and the other tiree 
foreign Secretaries at Paris.

It was Russia’s own claim, dur
ing the great “peace drive” of 
Litvinov, the author of the “Litvi- 
liov Definition of Aggression,” that 
“Peace is indivisible.” This is quite 
true: Russia’s role in unleashing 
Hitler to start the war in 1939 is 
too well-known to need recapitula
tion, along with the long list of the 
peace, non-aggression and other in
ternational treaties violated by the 
Soviet Union since the first Ribben
trop-Molotov pact.

On the other hand, the Statement 
of July 23, 1940, defining the 
United States policy regarding the 
attempted Soviet' annexation of the 
Baltic States, stands in need of 
actual implementation.

The Yalta-Potsdam formula re
garding East Prussia and the west
ern frontier of Poland will, of neces
sity, be one of the topics on your 
Paris agenda. If so, the problem of 
Lithuania cannot be evaded: Lithua
nia. is the immediate neighbor of 
East Prussia whose indigenous popu
lation was of Lithuanian race and 
where the Lithuanian element is still 
sizable in the northern half of the 
province claimed by the Soviet 
Union. The problem of the northern 
half of East Prussia is a, “matter of 
direct interest” to Lithuania and 
should not be discussed without the 
participation of the representatives 
of the Lithuanian nation, in accor
dance with the standard set in your 
statement of February 2, 1949.

No “enclave,” of the type of the 
American “Bremen Enclave” in 
the British zone of occupation in 
Germany, is possible in East Prus
sia. A permanent Russian enclave 
wedged between Lithuania and 
Poland in East Prussia would dir
ectly violate the will > of the non
Russian population, pose an offen
sive naval-military base for further 
aggression by Russia, and sever the 
Baltic nations from the rest of 
Europe. Tn effect, this would bury

The Ivans’ leader shouted ‘‘Stoy 
hie . . .!”

Mindaugas and I had successfully 
crossed the bridge and we crouched 
down on the roadside On the oppo
site bank. The banks of the road, 
about half-meter high, offered ex
cellent protection to ns. Feliksas 
and Krūmas took cover on the Rus
sian side to protect the others. 
Šarūnas and Butautas were crawl
ing over the bridge. As they reach
ed the center of the bridge, both 
sides opened fire. Mindaugas and 
I from one bank and Feliksas and 
Krūmas from the opposite bank. 
We kept about 15. Russians under 
crossfire. Their leader was veiling 
“Vperyotl!” (Advance!) But this 
was not so easy. Mindaugas and I, 
after a successive barrage, strove to 
retreat as far as possible from the 
bridge in order to relinquish our 
posts to Šarūnas and Butautas who

the brave American policy enuncia
ted on July ,23, 1940, which followed 
the long-established American doc
trine in line with the Hoover- 
Stimson \ doctrine, the Montevideo 
doctrine of 1933, the Lima Declara
tion of American Principles of 1938, 
and laid the foundations for the sub
sequent Atlantic Charter. A con
cession to aggressive Russia in East 
Prussia, sacrificing the innocent 
Baltic nations and violating the 
basic element of Justice, could never 
establish peace in that area.

The formula of Potsdam should 
be abandoned forever, since the 
Soviet Union itself violated all the 
rest of the Potsdam agreements.

The United States actively elabo
rated the Universal Declaration of 
Human Rights and sponsored the 
Genocide Draft, Convention. You, 
Mr. Secretary, are perfectly aware 
that all Human Rights are being 
daily violated by the Russian occu
pational regime, and that Genocide 
is a planned policy deliberately em
ployed by Russia in the Baltic 
States. There are active under
ground resistance movements in all 
three of the Baltic States. As you 
discuss Peace in Paris, additional 
thousands of Lithuanians, Latvians 
and Estonians will die fighting 
against the Russian occupation 
forces, and other thousands will be 
deported to slave camps in Siberia. 
This is the way in which the Yalta 
Declaration to “Liberated” Euro
pean Peoples—which the United 
States had undertaken to implement 
jointly with the other co-signatories 
—is honored. If Peace is indivi
sible, the peoples of the Baltic Re
publics will look to the Paris con
ferees to restore Peace in their home
lands, to respect their basic Human 
Rights and their title to Freedom 
and Independence.

Mr. Secretary, the thoughts and 
prayers of millions of the unhappy 
people, victims of the Russian-per
petrated aggression and genocide, 
.will accompany you to Paris. As 
spokesmen for nearly a million 
Americans who have relatives in 
Lithuania and in the Siberian slave 
camps, and to whom the cause of 
Freedom in general and that in the 
Baltic area in, particular is dear, ,we 
ask you to do everything possible 
to induce Russia to withdraw from 
the Baltic States and East Prussia, 
and to restore legal order in that 
area. The problem of Germany can
not be settled without first settling 
the problem of the Baltic States in 
the only honorable manner, com
mensurate with the solemn responsi
bility assumed under the Atlantic 
Charter and the Yalta Declaration 
to “Liberated” European Peoples.

We hope earnestly that you, and 
the] American Delegation, will cham
pion at . Pąris the principles for 
which our country stands.

Respectfully yours, 
Lithuanian American Council, Inc. 
1739' So. Halsted St., Chicago 8, Ill. 
By Leonard Šimutis, President

Anthony Olis, Vice President 
Dr. Pius Grigaitis, Secretary. 
Michael Vaidyla, Treasurer 

took up positions at the bridgehead. 
They fired their “Liliputians” from 
a kneeling position. Feliksas and 
Krūmas seconded them from the 
trench. The Ivans were approach
ing upright even though one com
rade after another “fell out of their 
sabots. ’ ’

Butautas grew impatient at his 
dangerous post on the bridge and 
he jumped quickly to clear- the 
bridge. He fell dead.

Šarūnas who was nearest to Bu
tautas, approached our fallen com
rade. He lifted his arm and was 
convinced that he had died instantly; 
a burst of automatic fire had cut 
across his chest and head. Šarūnas 
tossed his comrade’s automatic into 
the river, hurriedly removed some 
papers from the knapsack and, with 
bullets whistling, he crawled over 
the bridge to our side.

(To he continued.)
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PAŠTO
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMO 

SYDNEJUJE. PROGRAMA
Minėjimas pradedamas 17 vai. 30 

min. St. Francis bažnyčioje, 80 
Albion St., netoli Centr. stoties, 
pamaldomis, kurias laiko kun. J. 
Tamulis.

Pamaldų metu smuikininkas K. 
Badauskas išpildo Gounod “Ave 
Maria” ir Handel’io “Largo.” Gie
damos lietuviškos bažnytinės gie
smės.

Tuoj po pamaldų čia pat salėje 
toliau vyksta minėjimo aktas, kurio 
programą sudaro:

1. Tautos Himnas, atidarymo žo
dis.

2. Paskaita; skaito V. Kazokas,
3. Ištrauka iš Juozo Žukausko 

romano “Jokūbas Monkus”; skaito 
dramos artiste K. Dauguvietytė- 
Šniukštienė.

4. Ištrauka iš Pulgio Andriušio 
apysakos “Sudiev kvietkeli”; skaito 
pats autorius,

5. Smuikininkas K. Badauskas 
atlieka šiuos kūginius: Boccharini 
“Minuoto”, B. Godart “Berceuze. 
Jocelyn” ir Schubert “Serenade”,

6. K. Dauguvietytė-Šniukštienė de
klamuoja Byron’o eilėraštį.

10 minučių pertrauka.
7. J. Kugelis dainuoja solo St. 

Šimkaus “Oi kas . . .” ir “Kur ba
kūžė ...”

8. T. Migevieiūtė dainuoja solo 
Žilevičiaus “Tyliai Nemunėlis teka”,

9. 1. Migevieiūtė ir J. Rugelis dai
nuoja (duetas) St. Šimkaus “Sėdžiu 
už stalelio”,

10. Vladiskaite, 9 metų mergaitė, 
deklamuoja eilėraštį “Lietuvoj”, 
pritariant pianinui.

11. Migevičius. Grosaitė ir Vladi
skaite skambinti /‘Home sweet 
Home ’ ’,

12. Šokiai,
13. Akordeonistas Paulauskas gro

ja lietuvišką popuri,
14. Užkandžiai ir šokiai, veikiant 

bilietui be svaigiųjų gėralų.
Visi tautiečiai kviečiami kuo gau

siausiai dalyvauti. Prisidėti prie 
tautinės šventės minėjimo savo daly
vavimu yra kiekvieno lietuvio parei
ga, juo labiau šiuo sunkiuoju Tėvy
nės vergijos metu.

MELBOURNO IR APYLINKĖS 
LIETUVIAMS.

Š.m. rugsėjo 11 d., sekmadienį, 
įvyksta Tautos Šventės minėjimas. 
11 vai. All Saints Church. King 
William St.. Fitzroy, lietuviškos pa
maldos. kurias laikys kun. Kavaliau
skas. Po pamaldų šalia esančioj salėj 
— paskaitą ir valdybos informacinis 
pranešimas.

Maloniai kviečiame visus tautie
čius atsilankyti.

Š.m. rugsėjo 24 d. šeštadienį, 14 
vai. šaukiamas visuotinis ALD-jos 
Melbourne Skyriaus lietuvių susirin
kimas naujos valdybos rinkimui. 
Susirinkimas įvyks 312 Elizabeth 
St. Y.C.W. salėje.

ALD-jos Melbourne Skyriaus
Valdyba.

BAIGIA 2 METŲ ĮSIPAREIGO
JIMĄ.

Kaip praneša “The Sun”, kitą 
mėnesį po dviejų metų prievolinio 
darbo pirmoji ateivių grupe atsipa- 
laidos nuo savo įsipareigojimų. Tai 
pirmasis tūkstantis asmenų, kurie 
daugiausiai yra Šiaurės Europos 
žmonės, įskaitant estus, latvius ir 
lietuvius, atstovaujančius įvairias 
profesijas.

V
ALD DVIDEŠIMTMETIS.

Šių metų lapkričio mėn. 20 d. 
sueina 20 metų, kaip įsisteigė Aus
tralijos Lietuvių Draugija. ALD 
Centro Valdybos posėdyje nutarta j 
turimomis sąlygomis galimai reikš
mingiau šias sukaktuves paminėti. 
Minėjimas nukeliamas į šių metų 
Kalėdų — Naujų Metų laiko tarpą. 
Tiksli data ir minėjimo programa 
bus paskelbta vėliau.
30 NAUJŲ PRENUMERATORIŲ 

NAUJO SKYRIAUS PROGA.
BONEGILLA.—Rugpiūčio 29 d. 

Bonegillos stovykloje įsteigtas Aus
tralijos Lietuvių Draugijos Skyrius. 
Steigiamajame Skyriaus susirinkime 
užsirašė ALD nariais 30 stovykloje, 
dirbančių lietuvių. Draugijos Sky
riaus Valdybon išrinkti: Lipčius, 
Danta. inž. Tuskenis ir kun. Kava
liauskas. Diskutuojant Skyriaus vei
klos galimumus, pasigęsta didesnės 
pagalbos patarimais ir nurodymais 
naujai atvykstantiems lietuviams. į 
ką turėtų būti ypatingai atkreiptas 
dėmesys naujai išrinktos Skyriaus 
valdybos. Norėdami paremti ir iš
laikyti ALD spaudos organą “Mūsų 
Pastogę”, visi naujai įštojusieji 
draugijos nariai vienbalsiai nutarė 
prenumeruoti šį laikraštį.—K. Kėni.
MELBOURNO LIETUVIU KUL

TŪRINĖ VEIKLA.
Nors sunkiomis ' sąlygomis Mel

bourno lietuviai, kurių dabar čia ran
dasi apie 300. pamažu vis daugiau 
susiorganizuoja ir pradeda išeiti į 
viešumą. Tautinių šokių grupė, p. 
Saudargienės vadovaujama, š.m. rug
piūčio 11 d. gražiai pasirodė austra
lų tarpe ir susilaukė palankaus įver
tinimo.

Š.m. rugpiūčio 15-16 dienomis 
Viktorijos Tarptautinis Klubas Mel
bourne miesto salėje suruošė 28 tau
tybių parodą. Jų tarpe dalyvavo ir 
lietuviai. Pabaltiečių skyreliai savo 
gražiais tautinio meno eksponatais 
ir skoningu jų išdėstymu patraukė 
daugelio lankytojų dėmesį. Be to, 
lietuviai savo lankytojus apdovanojo 
informaciniais lapeliais apie Lietuvą.

Kiekvieną mėnesį lietuviai ruošia 
šokių vakarus. Kol kas tenka ieškoti 
svetimo orkestro pagalbos, bet neto
limoj ateityje laukiama pasirodant 
ir savųjų, kurie intensyviai ruošiasi.

Rugpiūčio 28 d. Melbourno lietu
vius aplankė gerb. kun. Kavaliaus
kas ir atlaikė pamaldas. Susirinkę 
lietuviai gražiai pagiedojo. Gaila, 
kad vis dar neturime nuolatinio savo 
kunigo, bet, Melbourno arkivyskupo 
Dr. D. Man nix padedami, tikimės 
netrukus susilaukti iš Vokietijos.

P.B.
ALD Centro Valdybos pranešimas.

Iš Lietuvos Atstovybes Londone 
atsiųstas Lietuvos užsienio pasas 
Edvardui Kukučiui, kuris prašomas 
atsiliepti.

Norintieji įsigyti Lietuvos užsienio 
pasą, prašomi kreiptis į ALD Centro 
Valdybą; 5 Hampden St., Hurlstone 
Park, Sydney, N.S.W.

I KAIP ĮSIGYTI NAMĄ?
Jei nori pirkti arba pasistatyti namą., kreipkis j NEW SOUTH j 
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 teiraukitės:

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

166 PHILLIP STREET, SYDNEY. |

AUSTRALIJOS PILIETYBĖS 
REIKALU

Emigracijos Departamentas atsiun
tė iš Canberros “Mūsų Pastogei” 
tokio turinio raštą:

“Emigracijos minister is p. A. A. 
Calwell’is- primeną ateiviams, kad, 
išgyvenę Australijoj 12 mėnesių, jie 
gali įteikti Emigracijos Departamen
tui pareiškimą — Declaration of In- 
tenion. kuriuo pareiškiamas noras 
gauti natūralizacijos keliu Australi
jos pilietybę.

“Declaration of Intention” atei
viams yra pirmas žingsnis pilietybės 
įgijimo linkme ir tai yra pačių atei
vių interesas tokį pareiškimą įteikti 
galimai greičiau. Kai ateiviai, vos 
tik išgyvenę Australijoje 12 mėnesių, 
tokį pareiškimą atlieka, po keturių 
metų jie gali paduoti galutinį pra
šymą dėl pilietybės įgijimo. Juo 
ilgiau ' bus užtęstas pareiškimo — 
Declaration of Intention įteikimas, 
juo ilgiau užtruks patsai pilietybės 
įgijimas. Pareiškimas yra laisvas 
nuo bet kurių mokesčių.

Įgijimas pilietybės suteikia atei
viams daug naudos: šalia kitų daly
kų. pilietybę įgijusieji gali dalyvauti 
visuose rinkimuose, gali užimti val
dinę rietą — tarnybą, naudojasi to
mis socialinėmis gerovėmis, kurios 
teikiamos Australijos piliečiams, 
įgyja Australijos pasą ir yra laisvi 
nuo visų svetimšaliams skiriami] su
varžymų.”
“MŪSŲ PASTOGĖS” SKAITY

TOJAMS.
Tenka .išgirsti, kad “Mūsų Pasto

gė” suvėluotai pasiekia kai kuriuos 
skaitytojus. Apie išsiuntimo tvarką 
anksčiau buvo rašyta “M.P.’.\ pri
minsime ir dabar. “Mūsų Pastogė” 
iš spaustuvės išeina trečiadieno va
karą. Tą patį vakarą ji yra paruo
šiama ekspedicijai ir ketvirtadienį 
iš ryto pasiunčiama į centrinį Syd- 
nėjaus paštą visiems prenumerato
riams iš karto. Jeigu siųstume po 
vieną, kaip kas mano, tas mums 
užimtų daug laiko ir sudarytų be
reikalingų išlaidų, nes ant kiekvieno 
laikraščio reikėtų lipinti J .Į d. pašto 
ženklelį. Kaip įstatymų keliu regi
struotas Australijos laikraštis. “Mūsų 
Pastogė” siunčiama bendra tokiems 
laikraščiams nustatyta pašto tvarka.

Skaitytojai, gavę “Mūsų Pastogę”, 
gali patikrinti ant pašto antspaudo, 
kada yra pasiųsta iš Sydnėjaus GPO 
ir tuo būdu paprastai išsiaiškins, 
kur laikraštis buvo užlaikytas. Tie
sa, 2 ar 3 kartus dėl spaustuvės ir 
streiko priežasčių “M.P.” buvo 
išleista vieną dieną vėliau; vieną 
dieną vėliau buvo išsiųsta ir skaity
tojams. Dėl redagavimo ir leidimo 
sąlygų “Mūsų Pastogė” dar ne 
kartą nebuvo pavėluotai išleista, kuo 
ypačiai pasidžiaugtina, turint gal
voje sunkias redaktoriaus darbo 
sąlygas.
“MŪSŲ PASTOGĖS” prenumera

tos siuntimas.
Daug skaitytojų klausia, kaip sių

sti “Mūsų Pastogei” prenumeratą. 
Yra trys budai: “Money Order”, 
“Postal Note” ir pinigais. Atsar
gumo dėlei, patartina naudotis 
“Money Order” būdu. Jei dėl kal
bos ir laiko stokos “Money Order” 
pasiuntimas sudaro sunkumų, pasi
rinktinas “Postal Note” būdas, už
rašant ant jų vien: “Mūsų Pastogė.” 
Prenumeratų laiškus prašome siųsti 
šiuo adresu: 5 Hampden St., Hurl
stone Park, Sydney, N.S.W.

V ~
Baigiasi viešnages „ 

dienos N. Zelandijoj
MŪSŲ PASTOGES korespondento 

N. Zelandijoje.
Rugpiūčio mėn. pradžioje N.Z. 

gyvenantieji lietuviai persiorgani
zavo į Lietuvių D-ją. Mes esame 
dėkingi Australijos L.D-jai už pri
siųstus įstatus, kuriuos ėmėme pa
grindu. Malonu konstątuoti. kad 
beveik visi lietuviai jau steigiama
jame susirinkime įstojo nariais. Kiti 
tikina, padarysią tai artimiausiu 
laiku. Lietuvių D-jos lietuvio sąvo
ka su tautinėm bei kultūrinėm aspi
racijom turėtu mus visus suburti į 
vieną nedalijamą vienetą.

Po šešių sveeiavimosi savaičių pra
dėjome skirstytis į darbovietes. 
Pirmiausiai pajudėjo viengungiai 
vyrai. Apie 70 išvyko rugpiūčio 15 
d. į geležinkelio fabriką prie Wel- 
lingtono. Jų tarpe 8 lietuviai. Jie 
ten gyvena stovykloje, kur kiekvie
nas gavo po namelį. Kol kas dirba 
padieniui įvairius geležinkelio dar
bus ir uždirba apie £8 per savaitę, 
iš kurių £5 lieka, atskaičius pragyve
nimo išlaidas. Rugpiūčio 16 d. 6 
lietuviai išvyko miško darbams prie 
Rotorua. Dalis jų stato namus liei 
atlieka parengiamuosius darbus prie 
celiuliozės fabriko statybos, kiti re
tina mišką. Jų šeimos laikinai (apie 
2-3 savaites) paliko gyventi stovy
kloje. Kiek ten uždirbs, dar neži
nome. Kitos 4 šeimos išvyko į Pie
tinę Salą. Jie taip pat dirbs miške. 
Keletas lietuvių šeimų Išvyko pas 
ūkininkus. Ten už 5 d. darbą gaus 
po £7 ir butą — 3-4 kambarių namą 
su vonia bei virtuve. Sąlygos ūkiu
ose nėra blogos, tik nedaug kas nori 
į juos vykti.

Kai studijuoji žemėlapyje, skirsto
mųjų darbams vietoves, liūdna da
rosi, kad taip labai būsime išblaškyti. 
Kiek teko nugirsti ir pajusti lietu
vių nuotaikas, atrodo, kad didžioji 
dauguma pirmai progai pasitaikius 
suvažiuos jei ne į vieną, tai bent į 
dvi ar tris vietas.

Pirmomis stovykloje dienomis lan
kėsi .Wellington© arkivyskupas, kuris 
maloniai sveikino katalikus ateivius. 
Lietuviai ta proga jam dovanojo 
architekto T. Vizgirdos “Vilnių” 
su gražiu įrašu bei tautine juosta. 
L. D-jos ininciatyva buvo pasiųstas 
arkivyskupui lietuvių pasirašytas 
prašymas atsikviesti lietuvį kunigą iš 
Europos. Jis pažadėjo padėti visas 
pastangas leidimui išgauti. Nors 
mūsų čia ir nedaug ir labai išblaškyti 
gyvensime, tačiau lietuvis kunigas 
būtų šalia religinių patarnavimų 
malonus, gyvas ryšys mūsų tarpe. 
Jo visi lankiame, Lietuviškoji N. 
Zelandijos bendruomenė spėjo arti
mai tarpusavyje susidraugauti; mes 
esame vieningi ar tai koncertą, ar 
parodą rengdami, ar tai kitą kurį 
žygį atlikdami. Atsisveikinimo iš
vakarių proga net dvi bendras vaka
rienes surengėm, kuriose nuoširdžiai 
išsišnekėta, dainų dainos išdainuotos 
ir iki pirmųjų gaidžių Klumpakojis, 
Noriu miego ir kiti šokiai pašokti. 
Pirmosios vakarienės proga stovyklos 
komendantas maj. Finney, susiža
vėjęs mūsų dainomis ir lietuviškom 
tradicijomis, savo kalboje pabrėžė, 
kad mes atsivežėm į N. Zealandiją 
labai didelius kultūrinius lobius. 
Jis ragino mus niekad jų nepamiršti 
ir neišsižadėti. Priešingai — juos 
skleisti zelandiečių tarpe.

Ant. Butkus.
-----<-----

Skelbimas.
Galite gauti knygų, vadovėlių, 

žodynu kiekvienoje kalboje. Galite 
užsiprenumeruoti žurnalu ir laikra
ščių iš Vokietijos, Prancūzijos ir 
Šveicarijos. Adresas: Mr. Nico Van 
Bert, 26 Monee St., Melbourne, W2, 
Vic. Kreipkitės visomis kalbomis. 
Atsakymui pridėkit 5 d pašto ženklą.

Ats. Redaktorius ANTANAS BAUZE 
Redaktorius JUOZAS ŽUKAUSKAS 

Išeina trečiadieniais

REDAKCIJOS ADRESAS 
10 Peel Street, 

Kirrlbilli, Sydney, N.S.W. 
Tel. XB 4312.

ADMINISTRACIJOS ADRESAS: 
5 Hampden Street, 

Hurlstone Park, Sydney, N.S.W. 
Tel. LL3342

PRENUMERATA
Paskiro numerio kaina 1/-.
Vienam menesiui—4/-; 3 men.—12/-; 
men.—£1/4/-; metams £2/8/-.

Anglijoje ir Kanadoje kaina ta pati.
J-A. Valstybėse metams—8 dot

SKELBIMAI
Skelbimu kaina vienai teksto eilu

tei ar jos vietai—1/-.
Uz skelbimu turini Redakcija neat
sako.

Printed by Publicity Press (1938) Pty. Ltd., for the Publisher, Anthony Bauze, 
5 Hampden Street, Hurlstone Park, Sydney, N.S.W.

4


	1949-09-07-MUSU-PASTOGE_0001
	1949-09-07-MUSU-PASTOGE_0002
	1949-09-07-MUSU-PASTOGE_0003
	1949-09-07-MUSU-PASTOGE_0004

