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VĖL KELIAMAS AUSTRIJOS 
KLAUSIMAS

VAŠINGTONAS. A.A.P.—JAV, 
Britų ir Prancūzijos užs. reik, mini- 
teriai savo pasitarime sutarė imtis 
skubių žygių įgyvendinti Austrijos 
nepriklausomybę. Visi trys mini
sterial esą pasiruošę UNO konferen
cijos metu griežtai pareikalauti So
vietų Rusiją įvykdyti jos 1943 metų 
įsipareigojimus dėl pripažinimo ir 
įgyvendinimo Austrijos nepriklau
somybes.
VIETOJ KATOVICŲ Į STOCK- 

HOLMĄ.
STOCKHOLMAS. A .A .P.—Kelei

vinis Lenkijos lėktuvas, pakilęs savo 
oro tarnybai iš Danzigo į Kato- 
vicus, penkių ginkluotų keleivių 
buvo priverstas pakeisti kursą ir 
nusileisti Stoekholmo kariniame 
aerodrome. Minimi penki keleiviai 
paprašė Švedijos vyriausybės poli
tinių pabėgėlių prieglobsčio, gi trys 
lėktuvo įgulos asmenys ir kiti sep
tyni keleiviai pareikalavo grįžimo 
Lenkijon.

NEI TAU, NEI MAN.
NEW YORKAS. A.A.P.— Per. 

ketvirtadienį. Saugumo Taryba at
metė Sovietų pasiūlymą priimti į 
UNO narius Albaniją, Bulgariją, 
Rumuniją, Vengriją ir Mongolijos 
Liaudies Respubliką. Už tų kraštų 
priėmimą balsavo tik Sov. Rusija ir 
Ukraina. Savo keliu Sovietų Rusija 
vetavo Italijos, Portugalijos, Aus
trijos. Napalo, Suomijos. Transjor- 
dąno ir Ceylono priėmimą.

VOKIETIJA IŠSIRINKO PREZIDENTĄ
FEDERALINĖS V. VOKIETIJOS PREZIDENTU IŠRINKTAS RAŠY
TOJAS T. HEUSS’AS, MINISTERIU PIRMININKU — DR. K. ADE
NAUER TS. — VOKIETIJA SIEKS SAVO RYTINIŲ SIENŲ REVIZI
JOS. — RYTŲ VOKIETIJOJ SUDAROMA ATSKIRA VALSTYBĖ.

BONNA. B.U.P.—Vakarų Vokie
tijos Federalinis Konventas išrinko 
Federalinės Vokietijos prezidentu 
prof. Theodora Heuss’a. Iš 800 
balsų jis gavo 416 balsų, tuo tarpu 
kai didžiausias jo konkurentas Socia
listų partijos vadas dr. K. Schu
macher’is tesurinko 312 balsų. Nau
jasis Vokietijos prezidentas Theodo
ras Heuss’as yra Laisvųjų Demo
kratų (Liberalų) partijos vadas. 
Jis yra rašytojas. 1933 m. Reichstage 
jis balsavo už įstatymą, kuris įga
lino Hitlerį paimti Vokietijos vald
žią. Vėliau Hitleris paliepė sude
ginti Heuss’o parašytas knygas. 
Vos tik išrinktas prezidentu, T. 
Heuss’as pranešė spaudos atstovams 
tris svarbiausius Federalinės Vokie- 
tijo siekimus: atitraukimą okupaci
nių pajėgų iš Vokietijos, įskaitant ir 
Sovietų; Vokietijos priėmimą Vaka
rų Europos Tarybon ir glaudų ben
dradarbiavimą su Prancūzija.

BONNA. A.A.P. — Vokietijos 
Bundestag’as (Žemieji Atstovų Rū
mai) ' Federalinės Vokietijos minis- 
teriii pirmininku-kaneleriu išrinko 
dr. Konradą Adenauer’į, Krikšč. 
Demokratų partijos vadą. Jis pa
reiškė spaudai, pritarsiąs Vakarų 
santarvininkams laikyti tiek kari
nių pajėgų, kiek Sovietai jų turi 
Europoje. Toliau jis deklaravo 
naujosios Vokietijos politinius sie
kimus :

Z. Vokietija niekumet nesu
tiks atsisakyti savo pre-

SVARO NUVERTINIMAS
Pereitą' mobiliai,LONDONAS. A.A.P. — 

sekmaidienį Anglija paskelbė savo 
valiutos nuvertinimą. Anglijo? ster
lingų svaras, ligi šiol kaštavęs 4 
dolerius ir 3 centus, prilygintas 2 
doleriams ir 80 centų. Angliją pa
sekė ir Australija: vienas australų 
svaras, ligi šiol vertintas 3 doleriais 
ir 23 centais, nuo pirmadienio be
vertinamas 2 dol. ir 24 centais. Aus
tralijos svaro ir Anglijos sterlingų 
svaro vertės santykis paliktas tas 
pats, būtent : 100 sterlingų svari} = 
125 australų svarai. Be to, Aus
tralija pakėlė aukso kainą: nuo lig
šiolinio £10-15-3 už unciją ligi 
£15-9-10 už vieną unciją. Tuoj pat 
nuvertino savo valiutą Pietų Afrika. 
Danija. Norvegija, Indija, o kiek 
vėliau dar 16 kraštų.

Svarbiausia Anglijos valiutos nu
vertinimo priežastimi yra laikoma 
tai, kad šiuo žygiu norima išplėsti 
Britų eksportą parduodant užsieniui 
daugiau ir pigiau savo prekių. Sva
ro nuvertinimu Anglija tikisi dau
giau laimėti dolerių, nes sprendžia
ma, kad Amerika kur kas daugiau 
pirks atpigusių Anglijos prekių. 
Automatiškai sumažinamas ir im
portas, nes Amerikos prekės valiutą 
nuvertinusiems kraštams pasidaro 
44 % brangesnės.

Manoma, kad vidaus rinkos kainos 
valiutos nuvertinimo pasėkoje mažai 
tebus paliestos, tuo tarpu kai žymiai 
pabrangs iš Amerikos įvožiami auto-

tenzijų dėl dabartinių 
Lenkijos okupuotų sričių;

II. Vokietija sieks savo ryti
nių sienų revizijos;

III. Vokietija bendradarbiaus 
taikos, labui su JAV, An
glija ir Prancūzija;

IV. Vokietija sieks savo daly
vavimo Vakarų Europos 
Taryboje.

LONDONAS. A.A.P—Kaip pra
neša sovietinis Berlyno dienraštis 
“Taeglche Rundschau”. Rytų Vo
kietija betrukus susilauks Sovietų 
remiamos vyriauybės. Laikraštis 
teigia, kad “Vokiečių tauta neturi 
nieko bendro su amerikiečii} kancle
riu Adenauer’iu ir amerikiečių pre
zidentu Heuss’u”.

GRAIKIJOS GRĖSMĖ ALBANI
JAI.

LONDONAS. A.A.P.—Kaip pra
neša Amerikos Associated Press 
korespondentas Atėnuose, Graikija 
žada įspėti UNO, kad tuo atveju, jei 
Albanijoj šiuo metu subėgę Graiki
jos sukilėliai vėl pultų, Graikija 
įsiveržtų ir Albanijon. Graikijos 
viršūnėse manoma, kad tokia inva
zija Albanijon galėtų sukelti naują 
pasaulinį karą, jei Sov. Rusija įsiki
štų, tačiau nesitikima; kad Sovietai 
tai rizikuotų. Graikijos įstaigos 
praneša, kad, sumušus sukilėlius 
Grammos kalnuose apie 900.000 su
kilėlių pabėgo Albanijon, kur dabar 
jie “ilsisi.” 

žibalas, tabakas ir žemės 
ūkio mašinos. Tačiau Australijos 
eksportas, ypatingai vilnos, žymiai 
padidės, nes Amerikai Australijos 
prekės tampa žymiai pigesnės. To
kiu tad būdu Australija, sumažėjus 
importui ir padidėjus eksportui Ame
rikon, laimės daugiau dolerių, gi 
pakėlus aukso kainą, tikimasi žymiai 
pakelti Australijos aukso kasyklų 
pramonę.

Nesitikima, kad valiutos nuverti
nimu būtų padidintos algos bei atly
ginimai.

BAIME UŽPYKINTI SOVIETUS
TUO TARPU, KAI VISAS PASAULIS GYVENA BAIME NUOLAT 
STIPRĖJANČIA SOVIETŲ AGRESIJA, BEVINAS SU ACHESONU 
NUTARĖ VAIKŠČIOTI APLINK SOVIETINĘ MEŠKĄ ANT PIRŠTŲ

VAŠINGTONAS. D.M. — Mano
ma, kad Bevino-Aehesono politinio 
pasitarimo metu Bevinas pareiškęs, 
kad Anglija apsiesis be JAV pagal
bos dėl Hong Kongo net ir tuo at
veju, jei komunistai užpultų iš 
šiaurės. Bevinas manąs, kad, su- 
traųįins i Hong Kongą Imperijos 
karinius pastiprinimus, komunistų 
puolimo pavojus kasdie mažėjąs. 
Toliau Bevinas pastebėjęs, kad ne
sąs atėjęs tinkamas laikas organi
zuoti Paeifiko Paktą Azijos komu
nistų sulaikymui, kol daugelis Pie
tryčių Azijos kraštų nėra išsprendę 
savo vidaus politikos klausimų. 
JAV užs. reik, ministeris Aehesonas 
pareiškė, kad pasitarimo metu prie
ita išvados dėl skubaus reikalo suda
ryti su Japonija taikos sutartį ir 
buvę pareikšta vilties, kad šiame rei
kale bendradarbiaus ir Sovietų Ru
sija. Toliau pranešama, kad Aehe
sonas su Bevinu priėję vienos nuo
monės, kad šiuo metu dar ne laikas 
esąs tartis dėl komunistų Kinijos 
valdžios pripažinimo, kol tokia vy
riausybė dar nesudaryta ir pripa
žinimo dar neprašyta. Vašingtono 
sluogsniuose manoma, kad Anglija, 
turėdama Kinijoje didžiules inves- 
taeijas, esanti linkusi laikytis tai
kingumo raudonosios valdžios atžvil
giu, tuo tarpu kai JAV lieka nuoša
liai šiuo klausimu. Ministeris Aehe-

Naujas sovietinio teismo vaidinimas 
BUDAPEŠTE TEISIAMAS VENGRIJOS KOMUNISTŲ VADAS NR. 
2. — TRADICINIS SOVVIETINIO KALTINAMOJO PRISIPAŽINI
MAS. — POLITINIS VAIDINIMAS, NUKREIPTAS PRIEŠ JUGO- 

jSLAVIJĄ.
LONDQNAS. A.A.P.—Per. penk

tadienį Budapešte prasidėjo did- 
žiulė politinė byla, kurioje komuni
stinė Vengrijos vyriausybė kaltina 
išdaromu ir šnipinėjimu JAV ir 
Jugoslavijos naudai buv. užs. rei
kalų minister} bei vengrų komunistų 
vadą Laslo Rajk’ą ir kitus septynius 
jo bendrininkus. Teismo procedū
ros metu stebėtojais dalyvauja JAV 
ir Britų pasiuntinybių valdininkai 
ir apie 60 užsienio spaudos atstovi}. 
Vyriausias kaltinamasis Laslo 
Rajk’as teisme prisipažino kaltu ir 
pareiškė, kad JAV naudai jis pra- 
dėji šnipinėti nuo 1945 metų, kai jį 
užangažavo buv. JAV karo attache 
Budapešte pulk. Kovacs’as. Kovacs’as 
prikalbinęs jį, R'ajk’a, grąsinimais. 
Savo kaltės prisipažinimo pareiškime

UNO KALTINS BALKANUS.
VAŠINGTONAS. A.A.P.—JAV 

užs. reik, ministeris pranešė, kad 
JAV vyriausybė netrukus prasidė- 
siančiame visuotiname UNO susi
rinkime kaltins Bulgariją, Vengriją 
ir Rumuniją už pažeidimą žmogaus 
teisių, kurios nustatytos taikos su
tartimis su šiomis valstybėmis. Po 
dviejų metų nepasisekusių JAV ir 
Britų bandymų rasti susitarimo išei
čių, klausimas pavedamas spręsti 
UNO konferencijai. Sovietų Rusija 
palaiko Balkanų valstybių pasiteisi
nimą, kad dvasininkų nuteisimas ir 
komunizmo priešų kaltinimas yra jų 
pačių vidaus reikalas.

■GALŲ.
sonas pranešė spaudai, kad pasita
rimuose buvę ilgai diskutuota Euro
pos reikalais, ypačiai tais, kurie lie
čia Graikiją, Albaniją ir Ispaniją.

VAŠINGTONAS, A.A.P.—Bevi
no-Aehesono pasitarimų metu pasiek
tas abi puses patenkinąs susiprati
mas. “The New York Times” tei
gia, kad Britų ir JAV laikysena 
Jugoslavijos ginčo atžvilgiu yra vie
noda ir abu didieji pritaria! Jugosla
vijos pusei, tačiau kartu pabrėžia, 
kad reikia vengti tokių veiksmų, 
kurie išprovokuotų Sovietų Rusiją 
ar jos satelitus imtis neatitaisytinų 
žygių. Tokia pat laikysena sutarta 
ir Graikijos atžvilgiu. Abi vyriau
sybes sutarė laikytis didelio atidumo 
Graikijos-Albanijos konflikte, kad 
Graikija gali imtis agresijos Albani
jos atžvilgiu.

MIRTINAS SMŪGIS BOKSO 
RUNGTYNĖSE.

Pereitą pirmadienį Sydnejuje vyko 
lengvo svorio bokso rungtynės dėl 
Australijos meisterio vardo. Jack 
Hassen’as, kovodamas su savo var
žovu — Viktorijos meisteriu Archie 
Kemp’u, pastarąjį 11 rate parblo
škė nokautu, nuo kurio Kemp’as nė- 
beatsikėlė ir iš ringo nuvežtas į ligo
ninę kitos dienos rytą mirė.

Rajk’as metė Jugoslavijos atžvilgiu 
politinės inkriminacijos šešėlių, 
tvirtindamas be kita ko, kad jis tu
rįs pagrindo manyti, kad JAV sau
gumo organai žino apie prieškarinį 
Tito veikimą daug jį apkaltinančių 
faktį, o tai ir nulėmė Tito bendra
darbiavimą su JAV.

LONDONAS. A.A.P.—Jugoslavi
jos vyriausybė išleido platų prane
šimą, kuriame apkaltina Sovietų 
Rusiją satelitinių valstybių kursty
mu pašalinti jėga Jugoslavijos vy
riausybę ir apibūdina Rajk’o teismą, 
kaip politinį vaidinimą ir nukreiptą 
prieš Jugoslaviją akciją. Rajk’o 
prisipažinime mesti Jugoslavijai 
kaltinimai toliau apibūdinami, kaip 
karą kurstančios provokacijos.
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Pasakoja ateivis,
tik per. metais apleidęs Lietuva

Laivu Fair Sea į Australiją, Gre 
tos stovyklon, atvyko lietuvis Nor
bertas Kuras su savo broliu, kurie 
iŠ Lietuvos išvyko 1948 m. N. Kuras 
“Mūsų Pastogės” korespondentui 
papasakojo, ką matęs Lietuvoje ir 
Rytprūsiuose.

— Mano gimtinė yra Klaipėdos 
kraštas, Pagėgiai, —■ pradėjo p. Ku
ras. Aš su savo tėvais ir broliu, 
1944 m. rudenį, bėgau į Vokietiją, 
kaip ir daugelis kitų lietuvių. Prie 
Karaliaučiaus buvome rusų apsupti 
ir per didelį bombardavimą žuvo abu 
mano tėvai. Vokiečiai, nespėję pa
bėgti buvo išžudyti; tris dienas ka
reiviai darė ką norėjo. Žmonės 
slapstėsi griuvėsiuose ir rūsiuose. 
Išlikusieji vėliau buvo suimti ir ne
žinia kur išvežti. Mums 1947 m. 
leido grįžti į Pagėgius. Čia radome 
savo ūkį sudegintą. Klaipėdos kra
što ir Rytprūsių gyventojai — at
vežti iš Rusijos kolchozninkai; nu
plyšę, skarmalais apsidangstę, ptts- 
basiai.

Buvau girdėjęs, kad Didž. Lietu
voje yra daug geriau. Abu su bro
liu ir patraukėme į Lietuvą. Aš ga
vau darbo pas vieną ūkininką prie 
Viduklės, o brolis pas kitą. Sunkus 
įjįkininkų gyvenimas: jie negalėjo 
samdyti darbininkų, nes tuoj apšauk
tų “buržujais”, tačiau už duoną 
padėdavo kiti. Didesnis ūkininkas 
daugiausiai išdirba 15 ha žemės, o 
kita palieka dirvonuoti. Retas 
ūkininkas turi 2 karves, ar 2 ark
lius. Didesnius ūkius, dvarus pada
rė kolehojais. Bet jokio pasisekimo

neturėjo. Valdžia pyko ir grąsino 
visiems, bet vjstiek į kolchozus nie
kas nėjo. Rytprūsiuose kolchozus 
įvedė iš pirmos dienos; kolchozni- 
kais atvežė rusus. Lietuvoje apkro
vė ūkius didelėmis prievolėmis; jų 
neišpildžiusius, kaip liaudies prie
šus, išveždavo į Rusiją arba nuteis- 
davo keliems metams kalėjimo ir 
vėliau ištremdavo j Sibirą, visą 
turtą konfiskuojant. Pav. ūkinin
kas nuo 15 ha turėjo atiduoti už 1 
ha 15 centn, rugių, 15 centn. vasa
rojaus, 35 eentn, bulvių, virš 1 
centn. mėsos, rodos, 15 kiaušinių, 
38 litelius pieno ir pan.

Man būnant Lietuvoje, buvo 2 
išvežimai. Pirmas 1947 m., per 
Kalėdas; daugiausiai buvo paliestas 
Šiaulių apskritis. Antras — 1948 
m. gegužės mėnesio 2 ir 3 dienomis. 
Iš 2 i 3 d. naktį NKVD-istai atva
žiavo paimti ir mano ūkininko. Aš 
su jo sūnumi sulindome į rūsį ir 
tenai mūsų nerado, o ūkininką ir ki
tus šeimos narius išvežė. Tada, aš 
su savo! broliu bėgom į Tilžę. Pake
liui matėm Viduklės stotyje išveži
mui paruoštus 80 vagonų, Varlau- 
kiuose — 40, Batakiuose — 30 ir 
Tauragėj — virš 100 vagonų. Tai 
buvo pats didžiausias man žinomas 
išvežimas. Atbėgęs i Tilžę, apsisto
jau pas pažįstamus. Visur sakiausi 
esąs vokietis. Gavau darbo prie 
statybos. Tais pačiais metais rugsė
jo mėli. 28 d. ėjo transportas į Turin- 
giją su vokiečių moterimis ir vaikais. 
Mudviem su broliu pasisekė pritapti 
prie to transporto. Turingijoj mus

Pulgis Andriušis.

Žiema
(Vaizdelis iš “Sudiev Kvietkeli”)

paskyrė į uranijaus kasyklas — Aue, 
Erzgebirge. Tu pačių metų pabaigoj 
pabėgome Į Berlyną, perėjome į 
anglų sektorių ir iš tenai persikėlė
me į Eicke] anglių kasyklas. Čia, 
padedant lietuviams, gavome D.P. 
statusą ir pagaliau atsidūrėme Aus
tralijoje.”

—■ Ką Tamsta gali papasakoti apie 
Lietuvos partizanus ?

—• 1947 m. rudenį aš pats susiti
kau su partizanais. Važiavome į 
mišką, malkų parvežti. Miške mus 
sutiko 5 ginkluoti vyrai. Jie, buvo 
ginkluoti automatiniais ginklais, 
kulkosvaidžiu, pistolietais ir žiūro
nais. Vilkėjo civiliais rūbais, tik 
prie kepurių turėjo Lietuvos vytį. 
Paprašė mūsų, kad atvežtume val
gyti. Kitą kartą mes jiems nuve
žėme pavalgyti. Žmonės bijo ir par
tizanų, ir NKVD-istų. Jeigu kas 
praneša, kad buvo partizanai, tai 
sekančią dieną atvažiuoja, taip va
dinami, istrebiteliai ir sušaudo ūki
ninką, o jeigu partizanai sužino, kas 
juos išdavė, tai jie sunaikina išda
viką. Žmonės gyvena visada bai
mėje. Partizanai sutrukdė kolchozų 
įvedimą. Raseiniuose partizanai 
prišaudė komunistą, viršaitį, Vidu
klėj nužudė žymų vietos komunistą. 
Po to darė istrebitelių komandos 
medžiokles, bet nieko nepagavo.

— Kokios kainos produktų ir koks 
ekonominis gyvenimas dabar Lietu
voje ?

— Tikslių kainų produktams aš 
negaliu pasakyti. 1946 ir 1947 m. 
Rusijoj buvo didelis badas. Žmonės 
iš Rusijos gilumos ateidavo elgetau
dami. Kainos buvo labai aukštos. 
Tik po piniginės reformos kainos nu
krito, bet žmonės neturi pinigų. 
Mūsų žmonės dar geriau apsirengę 
už tuos, ką iš Rusijos ateina.; ypač 
blogai atrodo kolehozininkai.—AM.

AUSTRALIJOS ŽINIOS

Gulėdamas aukštienininkas ant 
pęčiaus, amžiname priepatamsyje, 
Petrukas dienų dienas žiūrėdavo į 
lubas, kur, dūmų ir mušiu išpiešti, 
lentų šerdyse juoduliavo barzdoti 
m ilžinai, važiavo karietos, bėgo kud- 
loti liūtai, su kreiva lazda ėjo kro
melninkas Tankiukas, jam į skvernus 
veliantis šunims. Ar gi. va, čia, už 
ano stavario galvažudys nekelia 
išverstų, durų ant eglės, o apačioje 
ne vilkas išsižiojęs kalena dantimis; 
ar utkur nesivynioja liepsnos aplink 
namus to nepaklusnaus žmogaus, 
kursai, eidamas drobėm, atsigręžė 
atgal, kaip buvo uždraudęs tatai da
ryti senelis Dievas?

Įsistojęs basiaučia į tėvo kunta- 
plius., Petrukas išeina atnešti nuo 
tvarto kūlelių. Pradžioje jisai nieko 
nemato. Ir nėr ko norėti, kad, dū
mų įsėstos jo akys pajėgtų iš karto 
atremti tokias marias šviesos, raga
nos smeginims tvaskančios, žėrinčios 
kiekvienoj sniego kruopelėj, šokinė
jančios nuo ledekšlio ant ledekšlio 
tvarto pasterbliuose, varvančios sti
klinėmis vyšnių šakomis.

Žengęs kelis žingsnius nuo prie- 
dūrio akmens, Petrukas nuleipsta, 
kaip šimtakojis staiga atvertus ak
menį. Ant sniego ridinėjasi tam
siai mėlyni rutuliukai, gaudo vienas 
kitą, liejasi į kamuolius, skirstosi kas 
sau, o po to lyg sviediniai vėl grįžta 
į Petruko akis, traukdami ašaras, 
sakytum kas būtų prieš vėją papylęs 
graužo,

. Ir paskui, vienu patraukimu Pet
ruką nusineša Viščių kaimo laukai 
tolyn, kur prieš pusnis Į kalną rau
siasi pamėlęs vieškelis, apmesti bal
tom duknom klojimai juodais paster
bliais, įklimpusios sniegai! pirkeles 
apvarvėjusiais langais, po viena 
šerkšno marška sukišę galvas Žioti- 
nfų gojaus berželiai, kurių dabar net. 
neišskirtum, jeigu ne tošies juodu
liais perjuosti jų liemenys. Taip 
balta visur, kad net skauda akių šak
nis pakaušyje, pro kur jos, rodos, 
pagatavos išsiveržti į laukus pasiau
sti.

Petrukas lyg įbestas stovi galugur- 
bėje; po pašnkinčmis kelnėmis jo 
blauzdų gyvaplaukius pešioja spei
gas. Nuo pirkios durelių iki tvarto 
pramėžtas takelis, — vieninteli žmo
gaus ženklai šioj baltoj dykynėj. 
Nuo. vieškelio iki Našlifinų sodybos 
nebelikę pėdsakų, kad čia būtų kada '

nors vaikščiota, račių vėjų sumūryti 
gūbriai palaidojo tvorą, kurios vie
nas baslys vis dėlto iškišęs juodą 
viršugalvį; tačiau žiema rūpintoja, 
praeidama pro šalį, ir jam užmovė 
sniego kepurę, sakytum magaryčioms: 
kur mano neprapuola.

Už gurbo, vyšnyne pernykščių 
kiečių stagarai, iki kaklo nuskendę 
snieguose, tarytum gaudydami orą, 
tyliai sudreba, ir tuomet, nuo jų ša 
kelių pasipilia šerkšno žvaigždutes, 
taškydamos saulėmis, gal, paskutinį 
kartą savo gyvenime sužibėdamos, 
nes, sykį nukrėstos nuo kiečio, jos 
savo svoriu išmuša duobelę puriame 
sniege, o po to ant jų užguls kitos 
žvaigzdulės ir taip jos paskęs amži
noj tamsykloj, idant pavasarį, gautų 
galą Baltiškos pievoj, su Avarto sru
tomis nudainuodamos pakalnėn ru
dais vandenimis.

Vienas, du kryželiai, išspausti ant 
sniego, paskui visa žliūgė; skaitos, 
vaikščiota šarkos, va, dar ir plunk
sna. iš uodegos, dar šilta; nuo tvoros 
nukrėstas sniegas, tupėta jos čionai, 
visi glaudžiasi tokiais orais prie tro
bų. Pagurbc bėgta šeškaus, lengvo 
būta: tik tik siekta žeme, vos įminta 
pėdų pagalvėles; pradžioj arti viena 
nuo kitos, paskui, matyt, kieno pasi- 
vykėta. kad koj,os mesta plačiai, net 
sniegas nukapstyta per sieksnį į 
šalis. Taj ne Petrukui sjj broliais 
miegoti ant pečiaus, 'kuomet prieme
nėlės durys užšautos slanksteliu ir 
dar iš vidaus nakčiai paspiriant pa
važa.

Tarp dangaus ir žemės taip skai
dru, oras kaip stiklas, taip toli gir
dėti. Tik nedaug ką. tokią dieną 
galima iš viso išgirsti, nes, atrodė, 
tose sniego apglėbtose pirkelėse, už 
apvarvėjusių langų seniai sušalo 
gyvybė ir ataušo priežedai. Net nuo 
Bonifacienės neateina jok? garsas. 
Tik sugurgžda kartais po kojom 
sniegas, rodos, tuoj išlys jš užu pus
nies ir pats žmogus, bet gurgždėji
mas taip ir vėl nutyla, neatpažintas; 
gal, kitam kaime kas ėjo su šienine 
iš klojimo i tvartą, gal. už Žiotinių 
beržyno brido kas su naščiais gal
vijų girdyti. Kita sykį aiškiai girdi 
važiuojant, ingražčiams gailiai plau
nantis prieš kalną, arkliams prunk- 
ščiant. tačiau taip viskas ir' pra- 
priinkščia kitais keliais, nežinomais 
šonais.

ŽYDAI ATMETĖ UNO PLANĄ.
LONDONAS. A.A.P. — Izraelio 

vyriausybė atmetė UNO Taikinamo
sios Komisijos sudarytą planą dėl 
tolimesnio Jeruzalės likimo. Pagal 
UNO T. Komisijos paskelbtą planą, 
Jeruzalė turi būti padalinta į dvi 
beginkles zonas: žydų ir arabų; abi 
zonos tui-i plačią savivaldą UNO įga
liotinio priežiūroje. Ginčus tarp 
įgaliotinių ir zoninių savivaldų 
sprendžia UNO visuotinio susirin
kimo išrinktas tarptautinis teismas. 
Komisija šį savo planą pateiks vi
suotinei UNO konfenereijai, praside
dančiai rugsėjo 21 d.
AUSTRIJOJE 500.000 BENAMIŲ.

VIENA. Reuteris. — Austrijoje, 
šiuo metu yra dar apie 500.000 žmo
nių be tėvynės. Apie 350.000 yra 
vokiečiu kilmės, o likusieji — įšvie- 
tinti asmenys ir žydai. Ligi šiol 
IRO sudarė sąlygas išeivijai dėl 
120.000, tačiau apie 150.000 (vokie
čiais IRO nesirūpina) lieka dar IRO 
globoje. Neatrodo, kad ligi savo 
kadencijos galo IRO galėtų tuos 
Žmonės išgabenti j kitus kraštus. 
Žymiai jų daliai teks likti Austri
joje.

Baigtas Pilietinis Karas
LONDONAS. A.A.P. — Graikijos 

ministeris pirmininkas A. Diomedes 
pranešė, kad Graikijos teritorijoje 
daugiau sųskilčlių nebėra. Sukilė
liai esą. visiškai sumušti. Tokiu 
būdu šiuo metu Graikijos pilietinis 
karas laikomas baigtu.

5.000.000 SOVIETŲ KARIŲ.
VAŠINGTONAS. A.A.P.—Senato 

Užsienių Santykių ir Karinės Tar
nybos Komisijos pranešė, kad Sovietų 
Rusija šiuo metu turi daugiau kaip 
penkis milijonus ginkluotų karių. 
Toliau pranešama, kad Sovietų Ru
sija per paskutinius metus padidino 
savo karinį biudžetą 19%. Vokieti
joje Sov. Rusija padidino ginkluo
tas savo pajėgas nuo 70.000 ligi 
100.000 karių. Dar priduriama, kad 
sovietai išilgai savo ir satelįtįnių 
kraštų sienų labai paspartino apsau
gos priemonių išplėtimą.

9.000 NAUJŲ ATEIVIŲ.
Apie 9.000 Europos išeivių šiuo 

metu yra Italijoje arba jau pakeliui 
į Australiją. Atvyksta šie IRO lai
vai : Nelly su 1565 išeiviais, Helle
nic Prince—1.000, Amarapoora—617, 
Wooster Victory—885, Skaugum— 
1.700.-General Langfitt—826 ir Dun
dalk Bay su 1.024 išeiviais.

SYDNĖJUS MELBOURNAS 
PER 55 MINUTES.

Australas lakūnas t. R. Oloren- 
shaw’as su sprausminiu Vampire 
lėktuvu nuskrido iš Sydnčjaus į 
Melbourną per 66-Į minutes ir atgal 
tą patį kelią atliko per 55 minutes.

PABĖGO IŠ SOVIETŲ KALĖ- 
JIMO.

BERLYNAS. A.A.P. — Keturi 
sąjungininkų kariai, trys britai ir 
vienas amerikietis, pabėgo iš sovie
tinio Berlyno kalėjimo ii- pasiekė 
Vakarų sektorius. Pabėgę kariai 
pasipasakojo buvę labai žiauriai ka
lėjime, laikomi ir kalinami.

NEPAGEIDAUJAMI PIETŲ 
AFRIKOJE.

LONDONAS. A.A.P.— Iš Joha- 
nesburgo pranešama, kad daugelis 
britų parduoda savo nuosavybes ir 
ruošiasi grįžti Anglijon. Juos pa
veikė nedraugingi Pietų Afrikos 
vyriausybės veiksmai, leidžią jiems 
pajausti, kad britai Pietų Afrikoje 
nepageidaujami.
GRIEBIASI KOLONIJŲ CIVILI

ZACIJOS.
LONDONAS. A.A.P. — Britų 

vyriausybė ruošia 400 milijonų sva
rų pagalbos akciją savo kolonijų 
civilizacijos labui. Daugiausia nori
ma skirti Afrikai. ir Pietryčių Azi
jai. Planuojama įvesti Rytų Afri
koje ir Rodezijoje reikiamas gele
žinkelių linijas. Pilnas kolonijų su- 
moderninimo projektas laikomas 
paslaptyje. Manoma, kad šio plano 
įgyvendinimui padės ir JAV kapi
talai.
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NEPAMIRŠKITE LIETUVIŠKOS KNYGOS!
“Australijos Lietuvio”/ Redakcijoje tuoj pat. gaunamos šios i 
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§ PRAGARE. 187 p...................................................... 5/0 |
I .6. P. Tulpė—TILTO SARGAS, beletristika, 1.51 psl. 7/0 |
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Minister Replies to Newspaper Criticism
The minister for Immigration, at 

the weekend, replied to criticism of 
a statement on migration he made 
in Parliament last Thursday.

He said:
“X wish to refute on the score of 

accuracy certain statements made in 
the Daily Telegraph on Friday in an 
editorial comment, which purported 
to deal with my words in the House 
of Representatives last. Thursday.

“Referring to the deaths from 
malnutrition of several child mig
rants from Europe the Telegraph 
had the audacity to say: ‘If news
papers had not publicised this scan
dal the Minister for Immigration 
would not have made urgent repre
sentations to I.R.O., which he made 
last week after the damage had been 
done!’

“This is not mere misreporting 
... it is a deliberate lie.

“In the House I pointed out in 
considerable detail that following 
representations to the I.R.O. dating 
bask to January of this year regard
ing the treatment of immigrants from 
Europe, I caused a cable to be sent 
on March 30 to Major-General Gal
leghan, head of the Australian Mili
tary Mission in Berlin, expressing 
my concern over conditions that ap
parently existed at embarkation 
centres in Naples.

“Major-General Galleghan replied 
that he had instituted proper in

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

After covering about three kilo
meters beyond the frontier we stop
ped to rest. It was now very dark. 
We could not help but.think of our 
recent painful experience. Our lips 
were pressed tight but tears betray
ed our feelings. A few hours ago 
we were six, now but three. How 
many would complete our Mission?

We prayed for our fallen com
rades. We could still hear the moans 
of Krūmas, his last words and the 
firing. The dream of Feliksas was 
indeed prophetic. A part of. the 
materials meant, for abroad perished 
with him. But we remembered our 
oaths to fight with redoubled energy 
for the restoration of freedom for 
opr beloved motherland.

We had to keep going. We were 
wet to the skin from the snow and 
from wading in ditches. Our cloth
ing hardened and froze, but we 
could not stop to dry them: three 
single shots camė from the direction 
of the frontier. This meant that 
the patrols - had found the spot 
where we had crossed the barbed 
wire barrier and had g'iven’a signal 
to the garrisons of the frontier 
guard.

In Poland
The forest protected us for three 

kilometers. There was a highway 
skirting the forest and Polish homes 
dotted the countryside along the 
highway. We held our weapons 
tight, and ready for any emergency 
as we hurriedly passed the houses. 
Surprised faces peered at us through 
the windows; our white protective 
coats and guns in hand scared them.

We stopped at a house to inquire 
the name of the place. We felt that 
the Polish frontier, units and local 
militia were alarmed by the Russians 
by this time. We were not afraid 
of the Poles, because they usually 
patrolled in twos. and tlu'ees and 
were armed with ordinary Russian 
■“clarinets” (PPS) : the first burst, 
clears the muzzle—and then one 
could fight by hurling bats or hats. 
Polish guardsmen are addicted to 
movements rearward; and as we were 
determined not to retreat, such oppo
nents would be compelled to retire 
from battle on encountering us. We 
had no desire to fight the Poles. 
Occasionally they still offer their 
“union” to us. They are not real 
bolsheviks just their serfs.

We were exhausted, but we had 
to- cover 40 kilometers this night. 
The following day we could expect 
an “ohlawa” (a manhunt) because 

quiries, and again on July 11 I made 
strong representations to I.R.O. 
through General Galleghan for the 
special care and treatment of child
ren both at embarkation centres and 
on shipboard, particularly those who 
showed preliminary signs of malnu
trition.

‘ ‘ There was no ambiguity about 
what I said in the House.

“It is sufficient to note that, the 
first newspaper reports of deaths 
from malnutrition did not appear 
until this month.

“I can only conclude, therefore, 
that a condition of spleen, plus a 
completely biased attitude, caused 
the Telegraph to make this com
pletely unjustified attack.

“I would like to reiterate that the 
Daily Telegraph arid the Sunday Sun 
published a thoroughly untrue report, 
several weeks ago impugning the 
morals and general behaviour of 
woincp migrants from Europe who 
reached Australia aboard the U.S. 
Army transport General Harry Tay
lor.

“Again, the newspapers did not 
even have the basic facts right.

“For instance, Puerto Ricans were 
described as Negroes.

“The captain of the vessel cate
gorically denied every single allega
tion made by the Telegraph and the 
Sun, but neither paper had the de
cency to make editorial retractions.”

the commander-in-chief of such 
forces is still a Russian MGB officer. 
The Russians guard the frontier 
most effectively, this in part is due 
to the efficiency of their Mongol 
troops. The Mongols surpass even 
their four-legged canine pals. Pol
ish troops do not relish standing 
immobile as robots in the outposts; 
they like to visit nearby homesteads, 
calling on village girl friends while 
on duty. They have no objection 
to extra, income, either, but no one 
would dare to offer money to a 
Mongol.

Wc came upon a large farm and' 
inquired if we could secure a sled 
and a couple of horses. Here we 
met a fellow national—an “exile,” 
about 30 years of age, who had for
merly’ resided near Kaunas. When 
the bolsheviks overran Lithuania he 
fled and stopped here. With our 
host’s permission, our Lithuanian 
warmed some coffee for us. We. 
fried some bacon with onions and 
felt immeasurably refreshed. We 
emptied the water from our boots, 
changed and rewound our puttees 
and asked opr countryman to try 
and get us a sled. This was diffi
cult. indeed. But finally, with pro
per pressure, we did get a sled and 
a pair of horses.

We drove about 15 kilometers be
fore we released our countryman and 
the sled, .and continued on foot to
wards Przerošl. It was wearisome 
going and we decided to get another 
sled. We called upon another farmr 
er, who was also the village Elder. 
He began explaining all sorts of 
regulations we were to follow in 
order to obtain a. sled. We told him 
we not only disagreed with such 
regulations but that we. disliked the 
officials enforcing them, and that we 
had no time to go infio' further dis
cussion with him. Reluctantly, lie 
took us as far as Przerošl. When 
we learned from him that the town’s 
police force consisted of eight men, 
we insisted on driving past the police 
headquarters. It. was night and no 
one paid any attention to us. We 
ordered our driver to go home and 
forgot all about this ride.

We called on a third. Pole. After, 
snatching a bite to eat we requisition
ed our host’s sled, sat him at. the 
reins and proceeded toward Fornetka. 
Our host reminded us that it was his 
duty to report the appearance of 
guerrillas to the authorities imme
diately. His wife seemed especially 
dutiful in this respect: we had pro-

BY-THE-WAY
The competent authorities study

ing the immigration policy have con
sidered all aspects of that problem 
in order to achieve the best results 
for Australia. One can guess that 
ways and means of employment, 
were studied.

European migrants who came here 
under- the IRO scheme are obliged 
to work and ot live for two years 
where advised by the Department of 
Immigration. These migrants are 
engaged in manual work, without 
taking into consideration their skill 
and .raining. The policy to use the 
highly qualified men and women as 
labourers is not of optional advan
tage to this country. Tn other cir
cumstances these people could ren
der greater service than they are 
now doing.

There are eases where doctors, 
engineers, teachers of foreign lan
guages, economists, lawyers, etc.— 
some of them with wide experience 
—are employed as manual workers. 
It. is obvious that the capacity of 
these people cannot be used to the 
fullest, extent today because of two 

TAUPYKIT PINIGUS 
UŽTIKRINKIT SAVO SEIMAS

Šiuo metu būdamas 25 metu amžiaus ir apsidrausdamas 
20—čiai metu, šiam terminui suėjus, gausi £500 su dideliais nuo
šimčiais, jei įmokėsi 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 su dideliais, 
priedais, jei imokesi kasmet £51.15.0.,’ kas pusmeti — £27.3.4., 
kas ketvirti—£13.18.4. ar kas menesi—£4.6.8. Bet kuritto 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.

Permanent Bank Chambers, 
115 Queen Street, 

Brisbane.
Cavendish Chambers, 

31 Grenfell Street, 
Adelaide.

Atliekami visu rusiu draudimai ; 
juros ir k.

SKYRIAI AUSTRALIJOJE:
352-6 Collins Street, 

Melbourne.

Union Bank Chambers, 
Bolton Street, 

Newcastle.
ugnies, nelaiiuingu atsitikimu.

mised her that, her husband would 
return within 3 hours. After cov
ering about. 10 kilometers we sent 
him back -with the admonition that 
it was best for him to forget all 
about us.

We walked along the highway, 
following the river bank, when we 
came upon a farmhouse. Here we 
would rest. It. was early morning 
and familiar sounds came from the 
barns, roosters crowing, horses 
neighing, cows mooing. We knock
ed on the window. We asked per
mission to rest. We were received 
warmly by our hostess, who led us 
into a comfortable guest room and 
immediately made up the beds for 
us. We washed and checked bur 
weapons. We dried our puttees and 
boots. I prepared breakfast, from 
our last food reserves. One stood 
guard and the other two fell, asleep 
immediately.

We had scarcely settled down 
when our hostess rushed in with 
important news. The Commandant 
of Spw.alki Rad- telephoned to s t.įe 
militia and UB (Security Forces) 
of Ratka, Wizojnie and Przerošl, 
that, armed men had broken through 
from Ęast Prussia to Poland and 
were seen going towards Fornetka. 
Three sleds in the immediate neigh
borhood were requisitioned and 
placed at the disposal of the UB 
and the militia.

We covered our uniforms with 
civilian overcoats, asked our hostess 
to have horses hitched to a sled and 
were ready to depart. The danger 
menaced us from three directions. 
We therefore chose the fourth direc
tion toward Smolniki. When we 
readied Smolniki at 4 p.m., we re
leased our driver and called on the
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factors; language barrier, and 
aliens’ status. Nevertheless, they 
could be, engaged in a more expe
dient manner than they are now, 
e.g., giving to the doctors the oppor
tunity to display their knowledge 
and efficiency on a wider scale.

It would be appreciated if there, 
could be made propel- alterations in 
the existing procedure fo the em
ployment of the European migrants. 
As soon as the attitude towards new
comers’ skill and experience is 
changed, a diligent application of 
professional men and women will be 
of benefit to this country.

It is necessary to show some en
couragement to the professionals at 
the very start of their life in Aus
tralia.

When competent authorities exam
ine the present methods of the new
comers’ employment, they certainly 
should pay more attention to the 
need of using, in an appropriate 
way, the European gifts and talents. 
For these people are destined to be 
of help in Australia’s future.—JD.

■4:
first farmhouse on the outskirts. 
Here we ate the excellently prepared 
dinner so thoughtfully provided by 
our previous hostess, We offered to 
pay this driver in dollars, but he 
courteously declined, informing us 
that be himself was an ąnti-bolshevik 
guerrilla and that he considered it 
his duty to assist us.

As darkness descended, wc pro
ceeded forward and decided to get 
another sled. It was difficult—to 
find ą spare horse just before the 
Christmas holidays. And those who 
could provide horses were fearful 
of government regulations—and pro
bably of us. However, we succeeded 
in getting a 'sled.

If the Commandant of Suwalki 
had informed the. militia of the 
exact places where we were seen, it. 
was, quite clear that one of our 
drivers had co-operated with the 
authorities and betrayed the direc
tion we had taken. We regretted 
that, this area, was not one' under 
our jurisdiction; we could have 
cured the inhabitants of serving the 
bolshevik usurpers.

(To he continued.)

CLUES TO SOVIET POLICY.
. . . The Supreme .Soviet is neither 

supreme nor a soviet in the sense of 
council, just as the Union of Soviet 
Socialist Republics is neither a union 
nor socialistic nor republican, but a 
firm dictatorship of a few men. 
Like Hitler’s regimented -Reichst|įg, 
the Supreme Soviet sits only for a 
short while, usually a week; it does 
not debate and never opposes, but 
only ratifies unanimously and at once 
whatever measures the Politbureau 
puts before it.—(Editorial, New York 
Times, March 11, 1949.)
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fPludią
PAST

ZELANDIEČIŲ SVEIKINIMAS.
N. Zelandijos Lietuvių Draugija 

atsiuntė ALD Centro Valdybai, 
pirmininko Dr. A. Butkaus ir sekr. 
M. Gerdvilytės pasirašytą raštą — 
sveiukinimii, kuriuo Tautos Šventės 
proga linki visiems Australijos lietu
viams susiburti vienan vienetam

ĮSTEIGTAS ALD SKYRIUS 
BRISBANE.

Per. sekmadienį Leos College sa
lėje, Brisbane. įvyko vietos lietuvių 
susirinkimas, kurio meju įsteigtas 
ALD Brisbanės Skyrius. Susirin
kimą atidarė ir atitinkamą žodį pa
sakė p. J. Petrauskas. Susirinkimui 
pirmininkavo p. Vyt. Raulickis. sek
retoriavo Kaj. Sakalauskos. Per
skaičius ALD įstatus. Skyriaus stei
gimui ' pritarta vienbalsiai. Sky
riaus valdybon išrinkti: pirm. J. 
Petrauskas, vieepirm. Pr. Budrys, 
sekr. K. Sakalauskas ir ižd. Vyt. 
Rauliekis. Revizijos Komisijon: P. 
Jurgutis, V. Andriekus ir S. Stir- 
binskas. Vyrų choro ir krepšinio 
komandos ’ organizavimas pavestas p. 
Pr. Budriui. “Mūsų Pastogės” pla
tinimo ir atstovavimo reikalai pave
sti p. J. Sipoliui. Tikimasi, kad į 
Mūsų Pastogės prenumeratorių eiles 
įsijungs visi Brisbanės lietuviai. Iš 
50 lietuvių, šiuo metu gyvenančių 
Brisbanėj. susirinkime dalyvavo 34 
asmenys.— J. Sp.

ALD BONEGILLOS SKYRIUS.
Rugp. 29 d. įsisteigeigusio Bonegil- 

los stovykloje ALD Skyriaus valdy
bą sudaro: pirm. Jonas Lipčius. 
vieepirm. Aleksandras Dania. sekr. 
inž. Leonas Tuskenis ir ižd. Kazys 
Kavaliauskas. Kultūros reikalams 
tvarkyti talkon pakviestas kun. Ka
valiauskas. Revizijos Komisiją su
daro: Ada Geneaite, Gertrūda Dan- 
tiene ir Juozas Jarašius. “Mūsų 
Pastogės” įgaliotiniais įsipareigojo: 
Leonas Tuskenis pirmame Centre, 
Kazys Kavaliauskas antrame Centre 
ir Jonas Abroraas trečiame Centre. 
Skyrius imsis atitinkamų žygių, kad 
j Skyriaus eiles įsitrauktų ir neto
liese, Bandianoje. karinėse dirbtu
vėse dirbą lietuviai. Skyriaus val
dyba pirmame savo posėdyje nutarė, 
atvykus naujam laivui, daryti lietu
viams informacinius pranešimus.
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numeryje tūpusioje korespondenci
joje “Nevykusi Reprezentacija” 
neobjektyvus korespondentas į as
meninius kirirčius įvėlč ir ALD Woo- 
meros Skyrių su aiškia tendencija 
diskredituoti ue tik šio Skyriaus 
Valdybą, bet ir apskritai ALD veiklą.

Nematydami reikalo leistis su 
nuaidėjusiu aidu į diskusijas arba 
aiškintis prieš jį pranešame skaitan
čiajam visuomenei, kad ALD Woo- 
meros Sk. Valdyba kaip tokia nieko 
bendro neturi su jokiais pavienių 
asmenų kivirčiais.

ALD Woomeros Skyriaus Valdyba.

"AUSTRALIJOS LIETUVIO” 
SUKAKTIS.

Š.m. rugsėjo men. 12 dieną “Aus
tralijos Lietuvis,” J. Glušausko re
daguojamas rotatorinis dvisavaitinis 
laikraštis, šventė savo vienerių metų 
gyvavimo sukaktį. Šia proga “Mūsų 
Pastogė” linki “Australijos Lietu
viui” augti ir stiprėti tautinesl iš
turiu kultūros baruose.

PAST
o

Ats. Redaktorius ANTANAS BAUZE 
Redaktorius JUOZAS ŽUKAUSKAS 

Išeina trečiadieniais

V
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

GRETOJE.

Gretos lietuviai iškilmingai šventė 
Tautos Šventę. Atvažiavo nemaža 
svečių iš tolimesnių apylinkių; Sin
gleton, Newcastle, Maitland ir kitų 
vietovių. Ypač buvo malonu turėti 
savo tarpe prieš 37 metus į Austra
liją atvykusį A. Bortkevich;. gyv. 
Newcastle. Jis pasveikino jauną 
lietuvių koloniją ir palinkėjo geriau
sios sėkmės. Malonu buvo girdėti 
jo seną lietuvišką kalbą, kurios jis 
neužmiršo per tiek metų.

Šventes minėjimas prasidėjo pa
maldomis už Tėvynę,'kurias laikė ir 
gražų pamokslą pasakė kun. tėvas V. 
Balčiūnas. Visa bažnytėlė buvo pilna 
lietuvių. Po pietų 2 vai. prasidėjo 
iškilmingas aktas. Dr. M. šeškus 
skaitė paskaitą “Iš tamsos į šviesą.” 
Paskaita buvo įdomi savo turiniu ir 
vaizdinga savo gražiu stiliumi. Po 
to deklamavo: Jurkūnaitė, M. Mau- 
ragis, Sadauskaitė, Ir. Bielaitė, R. 
Zakarevičius ir Bartkevičiūtė. Prie 
gražaus eilėraščių paruošimo daug 
prisidėjo p. Rimgaudienė. Vyrų 
choras padainavo lietuviškų dainų: 
Kur bėga Šešupė, Siuntė mane mo
tinėlė ir kt.

Po gražaus paminėjimo išskirste- 
me su pakelta nuotaika ir stipriomis 
viltimis.—A.,1/.

į
ATEIVIŲ KONCERTAS ' 

GRETOJE.
Š.m. rugsėjo 3d.. šeštadienį. Gre

tos stovyklos ateiviai suruošė vietos 
gyventojams šokių ir dainų koncertą. 
Dalyvavo 8 tautos — lietuviai, lat
viai, estai, ukrainiečiai, lenkai, čekai, 
vengrai ir rusai. Pirmieji ■su savo 
programa išėjo lietuviai. P. Zakare
vičienės tautinių šokių grupe gra
žiai parodė mūsų tautinių šokių me
ną. Solo šoko Roma Bielaitė — 
čigonės šokį ir Jūratė Cyžauskaitė— 
valsą. Abi jaunos mūsų šokėjos pa
sirodė puikiai. Linkime joms sėk
mės tolimesniuose lietuvių pasirody
muose. Bendrai, vakaras praėjo pa
sigėrėtinoje nuotaikoje. Kitos tau
tos taip pat parodė nemažą 
gražių tautinių šokių ir padainavo 
puikių dainų. Kitą dieną, sekma
dienį, koncertas buvo pakartotas. 
Didelė kino salė buvo kimšte prikim
šta publikos. Ta pačią savaitę, ket
virtadienį, koncerto sąstatas buvo 
pakviestas į Brengstoną. Dideli pa
sisekimai Gretoje užtikrino gerą pa
sisekimą ir Brengstone. Publika, 
išimtinai australai, netilpo salėj. 
Kartu čia buvo suruošta ir paroda. 
Visos minėtos tautos parodė gražių 
rankdarbių, medžio raižinių, knygų 
ir kitų tautinio meno eksponatų. 
Lietuvių įnašas parodoje buvo vie
nas turtingiausių. Prie parodos ir 
koncerto organizavimo ypač daug 
prisidėjo p. Lelešienė. Koncerto 
dalyviai pakviesti sekančiam mėne
siui koncertuoti Newcastle.—A.M.
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RANKDARBIŲ PARODA 
COWROJ.

Š.m. rugsėjo mėn. 3 d. Cowros 
šeimų stovykloje, vietos lietuvių 
skaučių iniciatyva, buvo suruošta lie
tuvių latvių. estų ir ukrainiečių 
rankdarbių paroda. Ypatingai vie
tos australai domėjosi mūsų tauti
niais rūbais, juostomis, rūpintojė
liais bei kryželiais ir gintaro karo
liais. Skautų skyriuje matėsi lėlės, 
aprengtos skautės ir jaun. skautės 
uniformomis. 'įvairūs skautiški žen
kliukai. nuotraukos ir skautiška 
spauda. Nemaža buvo susidomėta 
sktn. J. Vanago skautišku dienora
ščiu su nuotraukomis iš skautų gy
venimo. Paroda australų visuome
nėj paliko maloni; įspūdį ir keletą 
eksponatų buvo atrinkta išstatyti 
Cowroj ruošiamoj industrijos ir rank
darbių parodoj. Gaila, bet australai 
pageidavo savo parodoj išstatyti ne 
mūsų tautinių motyvų rankdarbių, 
bet paprastų mezginių bei siuvinė
jimų.—I.'/.
TREMTINIO DALIA KALĖJIME.

Kaip praneša “The Sydney Morn
ing Herald.” T. M. J. van Hoof’as. 
25 metų amžiaus olandas. Emigraci
jos Departamento patvarkytas de
portavimui, kaip nelegalus emigran
tas. nuo per4 metų gruodžio 13 d. 
esąs tebelaikomas Pehtridge kalėji
me. Suimtasis ir devynins mėne
sius kalinamas van Hoof’as buvęs 
karo metu Olandijos pogrindižo ko
votojas prieš Gestapo terorą. Kalė
jime su juo esą elgiamasi kaip su 
kriminaliniu nusikaltėliu, net jo 
advokatui nesą leidžiama aplankyti.

PATARIA NESIJAUDINTI.
Kaip rašo “Daily Telegraph” savo 

per. šeštadienio laidoje, australe 
matrona Fall, atvykusi neseniai su 
išeivių laivu Nelly, pareiškė viešu
mai: “Ko mums jaudintis dėl emi
grantų. mirštančių nuo dėl nepakan
kamo maitinimosi?” Girdi, šimtai 
australų vaikų kasmet miršta dėl 
nusimaitinimo. tačiau apie tai viešu
mai esą nutylima. Toliau savo pa
reiškime šaltakraujė matrona teigia, 
kad kelionės metu motinos, pačios 
sirgdamos visą laiką jūros liga, ne- 
siėmušios tinkamos priežiūros savo 
vaikais.

Tautiečiai.
rašomai kelionės įspūdžių knygai 
nžumuštinai man reikalingos nuo
traukos. Maloniai prašau ristis foto
grafus ir mėgėjus prisiųsti man 
foto, pradedant priėmimo stovykla 
Vokietijoj (geriausia Tuttlingene), 
važiuojant specialiu traukiniu, pake
lės vaizdus. Bagnoli, uostų, nuotrau
kas. Suezo kanalo, iki pat Australi
jos. o taip pat Bonegillos stovyklos 
vaizdus. Dėl atlyginimo tarsimės. 
Knyga išeis vokiečių ir lietv’ių kal
bomis.

Pulgis Andriušis, 
88 Ann Str., City, 
Sydney, N.S.W.

• Kilęs iš Mažeikių m., gyvenęs 
Vokietijoje Seheinfeldo stovykloje, 
ieškau giminių ir pažįstamų: J. Vai
čius, Richmond, Chapple Street. 
Railway Camp, N.S.W.
• Prašau atsiliepti Simą Jokūbaitį. 
Rašyti J. Jasulevičius. 709 Columbia 
Street ap. 12. Seattle 4. Washington. 
U.S.A.
• M. Bulterytė-Glionertienf ieško 
pažįstamų ir giminių susirašinč- 
mui. Dept, of Army, North Head. 
N.S.W.
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LIETUVIŲ KATALIKŲ CENTRO 
SYDNĖJUJE KRONIKA

— Sydnėjauš Kardinolas paskyrė 
lietuvių reikalams specialias patal
pas. susidedančias iš koplyčios, salės 
ir įstaigos (office). Šios patalpos 
randasi Sydnčjaus miesto centre. 
Nuo šių metų rugsėjo 20-tos dienos 
čia įkuriamas Lietuvių Katalikų 
Centras. Kun. Jonas Tamulis yra 
paskirtas tvarkyti šio centro reika
lus. Tai yra didelis lietuvių laimėji
mas. Tikime, kad netolimoj ateityje 
iš čia išaugs pirmoji lietuvių para
pija Sydnejuje ir. bendrai. Austra- 
joje. Iškilmingas šio Centro atida
rymas numatomas vėliau. Apie tai 
bus painformuota spaudoj.

Visais parapijiniais reikalais pra
šoma kreiptis šiuo adresu:

Rev. Fr. John Tamulis. 
Lithuanian Catholic Centre. 
CUBA Navy Club.
5 Young Street,
Circular Quay. Sydney.

— Nuo spalių 2 d. sekmadienio 3 
vai. po piet Lietuvių vaikams bus 
atidaroma Popietinė Sekmadienio 
Mokykla (Sunday School). Be reli
ginių pamokų vaikai bus mokomi ir 
kitų dalykų. Berniukų ir, mergaičių 
(ilti 14-kos metų amžiaus) tėvai, norį 
kad jų vaikai šias pamokas lankytų, 
prašomi pranešti vaiki; vardus, pa
vardes. amžių kuii. Jonui Tamuliui, 
Lithuanian Cath. Centre. Per Ka
lėdų šventes manoma suruošti vai
kams eglutė.

— Sekmadienį, rugsėjo 25 d. 10.30’ 
ryte Regents Park parapijos baž
nyčioje bus laikomos lietuviams pa
maldos. Bus teikiami ir kiti religi
niai patarnavimai. Visi lietuviai 
prašomi kuo gausingiausiai susi
rinkti. Ypatingai bus laukiami lie
tuviai iš Regent’s Parko Chulloros, 
Burwoodo ir Bankstowno stovyklų. 
Ateity numatoma kas antrą savaitę 
laikyti pamaldas lietuviams Regent’s 
Park bažnyčioj.

— Sekmadienį, spalių 2 d. 10.30 
ryto Rooty Hill parapijos bažnyčioj 
bus laikomos lietuviams pamaldos. 
Lietuviai gyveną Rooty Hill, St. 
Marys, Wallgrove ir kitose artimose 
apylinkėse kviečiami atvykti.

Kun. J. Tamulis.

NEPAMIRŠKIME PASILIKUSIŲJŲ

Vieni anksčiau, kiti vėliau atke
liavome į Australiją ir pasijutome, 
pagaliau, visus savo nedateklius ir 
trūkumus palikę toli už nugaros. 
Taip pat kasdieną gauname žinių, 
kad mūsų tautiečių skaičius Vokieti
joje nuolatos mažėja ir tai mus 
džiugina.

Tačiau turime nepamiršti, kad di
delis skaičius mūsų brolių ir sesių 
negales išvykti, t.y. emigruoti. Tai 
seneliai, invalidai ir kiti, kuriems 
visų komisijų adatos skylė yra per- 
maža. kad galėtų pralysti.

Mes, (turiu galvoje dirbančius) 
turėtume juos kiek išgalime mate
rialiai ir moraliai paremti.

Truputį daugiau kaip po trijų 
mėnesių sulauksime Kalėdų švenčių. 
Tai džiaugsmo šventė visų, gyvenan
čių, šiapus geležinės uždangos, žmo- 
niii. Praskaidrinkime ir liekantiems 
Vokietijoje savo tautiečiams tas did
žiąsias šventes. Pasii;skime kiekvie
nas po siuntinėlį tokiai šeimai ar 
asmeniui. Galime įsivaizduoti, kiek 
tas siuntinėlis atneš jiems džiaug
smo, o mūsų išlaidos nesieks nė pu
santro svaro.

Kaip tą visą reikalą pravesti, tu
rėtų pagalvoti mūši; abiejų organi
zacijų Valdybos. Tačiau reiktų 
paskubėti, nes siuntiniai iš Austra
lijos į Vokietiją eina apie 2-24 mė
nesio.—J.L.

SKELBIMAI
Skelbimu kaina vienai teksto eilu

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