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TAIKSTOSI Į UNO KĖDĘ.
NEW YORKAS. I.N.S. —Tarp

tautiniuose pūkiniuose sluogs
niuose didelio susidomėjimo sukėlė 
Kinijos Liaudies Respublikos vyriau
sybės pastangos paveldėti Nac. Kini
jos turimą UNO rūmuose kėdę. 
Teigiama, kad “Ponas X” jau yra 
atvykęs ir laukia UNO kuluaruose 
atitinkamos vietos. Tačiau UNO 
sluogsniuose nesitikima, kad šiuo 
metu vykstančioje visuotinėje UNO 
konferencijoje Kinijos komunistai 
galėtų užimti jų trokštamas vietas. 
Ypačiai Kinijos Liaudies Respublika 
taikstosi i Saugumo Tarybą, kur 
nuolatinę vietą ligi šiol turi Nac. 
Kinija.

PAKVIETĖ TIK Į PARADA.
BERLYNAS. A.A.P.—Spalio 10 

d. Britų zonos Vokietijoje prasidėjo 
sausumos ir oro pajėgų manevrai, 
kuriuose dalyvauja daugiau, kaip 
30.000 Britų, Prancūzijos, Belgijos, 
Norvegijos ir JAV karių. Sovietų 
Rusijos atstovai manevrų stebėti 
nepakviesti. Pastarieji tačiau pak
viesti į manevrų įžangos paradą.

PAVOGĖ SLAPTUS DOKU
MENTUS.

PARYŽIUS. D.T.—Paryžiuje bu
vo suimti trys iudokiuai komunistai, 
pas kuriuos rastas portfelis su labai 
slaptu Prancūzijos vyriausybės pra
nešimu, liečiančiu naują taktiką 
Indokinijos kare. Slaptieji doku
mentai buvo pavogti iš karo mini
sterijos seifo.

PASKELBTA DAR VIENA VOKIETIJA
SOVIETŲ DIRIGUOJAMI KOMU NISTINIAI RYTŲ VOKIETIJOS 
VEIKSNIAI PASKELBĖ DEMOKRATINĖS VOKIETIJOS RESPUB

LIKĄ.

BERLYNAS. A.A.P.—Spalio 7 
d. Berlyne, Sovietų zonoje, paskelbta 
ir sudaryta “Demokratinės Vokieti
jos Respublikos” vyriausybė. So
vietinės įtakos Vokietijos vyriausybę 
paskelbė vokiečių “Liaudies Tary
ba,” kurią kovo mėnesį išrinko sovie
tinių rinkimų būdu 15.000 vokiečių 
atstovų Liaudies Kongresas. Per. 
penktadienį ši Liaudies Taryba be 
jokių atskirų rinkimų paskelbė save 
Demokratinės Vokietijos Respubli
kos parlamentu —■ Žemaisiais Rū
mais. Liaudies Taryba priėmė nu
tarimą, reikalaujantį panaikinti Fe
deralinės Vakarų Vokietijos valsty
bę ir paskelbė pastarąją esant “Vo
kietijos išdavikais amerikiečių impe
rializmo tarnyboje.” Liaudies Tary
bos priimtame manifeste visi vokie
čiai raginami kovoti prieš Europos 
Uniją, prieš Atlanto Paktą, “karo 
kurstytojus” ir t.t. Rytų Vokieti
jos prezidentu numatomas Liaudies 
Tarybos pirmininkas Wilhelmas 
Pieck, vokiečių komunistų vadas, 
kuris satelitines Vokietijos paskelbia 
mo iškilmėse be kita ko pareiškė: 
“Mes niekumet nepamiršime, ką 
amerikiečiai padare Vokietijai. Kai 
karas praktiškai jau buvo baigtas, 
amerikiečiai toliau tebemėtė bombas 
i neginamus Vokietijos taikinius.”

BERLYNAS. A.A.P. — Sovietų 
Rusija ruošiasi įtraukti naujai sufor
muotą Rytų Vokietijos Respubliką i 
Kominformo valstybių tarpą. Va
karų Vokietijos kancleris dr. Ade- 
naueris pranešė, kad 18 milijonų 
vokiečių Sovietų zonoje gyvena nuo
latinio teroro grėsmėje. Per. sek
madienį Sovietai iškėlė iš Berlyno 
savo okupacinių pajėgų vyr. štabą. 
Manoma, kad netrukus naujo poli
tinio žaidimo dėlei Sovietai atitrauks 
visas savo karines pajėgas iš Ber
lyno. To paties jie pareikalausią ir 
iš Vakarų Sąjungininkų. Diploma
tiniuose Londono sluogsniuose sam
protaujama, 
Respublikos 
vyks, kaip 
von Paulus 
Respublikos 
“išrinktas”

kad į Rytu Vokietijos 
teritoriją netrukus at- 
polieijos daliniai, gen. 
armija. R. Vokietijos 
ministeriu pirmininku

Otto Grotewohl.

KARO ATVEJU TITO BUS 
REMIAMAS.

NEW YORKAS. T.S.M.H.—New 
Yorko “Herald Tribune” pranešė, 
kad Trumano-Achesono-Bevino esą 
susitarta remti Tito ekonominėmis 
ir karinėmis medžiagomis, jei Sovie
tų Rusija užpultų Jugoslaviją.

BANDYMAI ŽLUGDYTI 
ISPANIJĄ.

LONDONAS.—Sovietų zonos Vo
kietijoje “liaudies policijos” pabė
gėliai, atsirūrę Vakarų Vokietijoje, 
tvirtina, kad Sovietai siekia sukelti 
Ispanijoje vidaus karą. Pabėgėliai, 
atvykę į Stuttgartą, pasakoja, kad 
slapti Rytų Vokietijos policijos da
liniai esą gabenami su ginklais į 
Ispaniją.
PASIUNTINIŲ KONFERENCIJA.

VAŠINGTONAS. A.A.P. — JAV 
Valstybės Departamentas šaukia rusų 
savo pasiuntinių Rytų Europos val
stybėse konferenciją, kuri įvyks spa
lio 24 d. Londone. Manoma, kad 
šioje konferencijoje bus aptariami 
Jugoslavijos ir naujai paskelbtos 
Ryti} Vokietijos reikalai. Tai pirma 
tokios rūšies JAV diplomatų kon
ferencija.

KOMUNISTINĖ KINIJA SIEKIA PRIPAŽINIMO

SIAUBO BANGA BALKANUOSE
P11AGA. B.U.P.—Per. ketvirta

dienį Pragą nusiaubė areštų teroro 
banga. Per- 72 valandas komuni
stinės vyriausybės policija 
Pragoję apie 5.000 asmenų, 
šūs areštai buvo atlikti ir 
Čekoslovakijos miestuose, 
aiškinami, kaip komunistinės

pric-

suėmė 
Pana- 

ki tuose 
Areštai 
vyriau- 

sybes pastangos sunaikinti bet ku
rią krašto vidaus rezistenciją.

PRAGA. B.U.P.—Čekoslovakijos 
gyventojų areštai vyksta toliau ligi 
šiol nebūtu mastu. Tūkstančiai ap
šauktųjų anti-komnnistais tremiami 
j priverčiamųjų darbų stovyklas. 
Komunistų partijos vadai praneša, 
kad. esą. vyriausybė ėmėsi kartą vi-

sam laikui likviduoti bet kokį 
švalstybinį judėjimą.

LONDONAS. A.A.P,—Nuo 
gos ligi Juodosios jūros satelitiniai 
Sovietų kraštai yra patekę į plataus 
masto valymo ir komunistų partijų 
disciplinos stiprinimo reples. Tiek 
Čekoslovakijoje, tiek Rumunijoje ir 
Bulgarijoje vyksta didžiuliai areštai. 
Suimami ir aukšto rango partijos | 
pareigūnai bei patikėtiniai. Plačiai | 
Pragoję ir užsienyje kalbama apie 
tai. kad Čekoslovakijos prezidentas 
Gottwaldas, ministeris pirmininkas 
Zapotocky, vidaus reikalų ministeris 
Nosek ir užsienių reik, ministeris 
Clementis esą netekę Kremliaus ma
lones bei pasitikėjimo.

Pra-

LONDONAS. A.A.P.—Sekdamos 
Sovietų Rusijos pavyzdžiu, Lenkijos, 
Rumunijos Čekoslovakijos, Vengri
jos ir Bulgarijos vyriausybės pripa
žino de jure Kinijos Liaudies Respu
bliką. Britų užs. reikalų ministe- 
ris Bevinas pranešė, kad Anglija 
laikosi atvirų durų politikos Kini
jos reikalu ir palaiko tuo klausimu 
ryšius su kitomis valstybėmis. Kini
jos Liaudies Respublikos užs. reika
lų ministerija, prašydama pripaži
nimo. kreipėsi į Britų, Prancūzijos, 
Italijos, Belgijos, Olandijos ir kitas

valstybes. Iš pastarųjų dar negau
ta jokio atsakymo.

VAŠINGTONAS. A.A.P. — JAV 
Valstybes Departamento atstovas 
pranešė, kad Kinijos Liaudies Res
publikos vyriausybė įteikė JAV gen. 
konsului Peipinge laišką, kuriame 
reikalaujama pripažinimo. Pastebi
ma. kad forma ir laiško tonas yra ne 
diplomatinio mandagumo pobūdžio. 
Valstybės Departamento pranešėjas 
teigia, kad Kinijos Liaudies Respu
blikos reikalavimas šiuo metu nėra 
svarstomas.

IR BERLYNE VOKIETIJOS PREZIDENTAS
BERLYNAS. D.M.—Sovietų ge

nerolas Vosylius Čuikovas. karinis 
Rytų Vokietijos gubernatorius, spa
lio 10 d. pranešė Žemiesiems Rū
mams, kad karine Sovietų admini
stracija panaikinama ir pakeičiama 
kontroline Sovietų komisija. Dar 
pranešė, kad Rytų Vokietijos Res
publikos ministeris pirmininkas Gro
tewohl sutiko dėl reparacijų Sovietų 
Rusijai.

BERLYNAS. A.A.P.—Spalio 11 
d. Žemųjų ir Aukštųjų Rūmų ben
drame susirinkime Rytų Vokietijos 
Respublikos prezidentu išrinktas, 
kaip iš anksto lengva buvo numatyti, 
73 metų amžiaus Wilhelm Pieck, il
gus metus Maskvoje treniruotas 
vokiečių komunistų vadas.

BERLYNAS. A.A.P. — Manoma, 
kad artimiausiu laiku Sovietų kari
nė administracija bus pakeista civili
ne komisija. Per. penktadienį, tuoj 
po Rytų Vokietijos Demokratinės

I Respublikos paskelbimo prasidėjo 
pirmųjų Sovietų karinių dalinių 
atsitraukimo iš Berlyno žygiai. Pir- 
nvc-ji 3.000 sovietinių karių pasi
traukė į Potsdamą. Manoma, kad 
Rytų Vokietijos vyriausybė reikalaus 
vist} keturių okupacinių pajėgų pa
sitraukimo iš Berlyno. Sovietai tokį 
“pasitraukimą” pradėjo vykdyti iš 

■ anksto. Vakarų Vokietijos vyriau-.PRANCŪZIJOS VYRIAUSYBĖS KRIZĖ
A.A.P. — Praneū- sybč Būtinoje pasmerkė Rytų Vokie

tijos valstybės įsteigimą ir aptarė tą 
valstybę kaip “tautos katastrofą.”

LONDONAS. A.A.P.—Nepavykus 
susitarti dėl krašto vidaus algų ir 
kainų klausimo, spalio 5 d. atsistaty
dino Prancūzijos minister™ pir
mininko dr. . Queuille kabinetas. 
Ministeriu kabinetas buvo patekęs į 
sunkumus, kuriuos 
nuvertinimas dolerio 
Queuille ministdrių kabinetas išsi
laikė valdžioje 13 
buvo sudarytas kelių partijų koali
cijos pagrindais.

sukėlė franko 
santykyje. Dr.

mėnesių. Jis

LONDONAS.
zijos Respublikos prezidentas Auriol i 
naują ministeriu kabinetą pavedė 
sudaryti Socialistų Partijos vadui 
Jules Moch, pasižymėjusiam anti- 
komunistui ir gabiam Prancūzijos 
streikų malšintojui, ligšioliniam vi
daus reikalų ministeriui. Jules 
Moeh tariasi sn įvairiomis partijomis 
ir bando, didelių sunkumų trukdo
mas. sudaryti koalieinį Prancūzijos 
ministeriu kabinėta.

JAV NEDIDINS KARO 
BIUDŽETO.

VAŠINGTONAS. A.A.P. —JAV 
krašto apsaugos ministeris L. John
son pranešė Senato komisijai, kad 
JAV kariniai gynybos planai buvę 
ruošiami turint galvoj galimybę, 
kad Sov. Rusija netrukus turės ato
minę bombą. JAV karo išlaidos, 
numatytos šiems metams, nebūsian- 

■čios didinamos.

ATLANTO PAKTAS NUVERTI
NAMAS.

LONDONAS. D.T. — Gen. de. 
Gaulle, kalbėdamas dideliame susi
rinkime Bordeaux mieste, pareiškė, 
kad Atlanto Paktas būtų šiuo metu 
prasmingas, jei JAV būtų išlaikiu
sios atominio ginklo monopolį. Ta
čiau šiuo metu, kai atominis ginklas 
yra abiejose priešų stovyklose. At
lanto Paktas yra nuvertintas.

SUMAŽĖJO JAV NEDARBAS.
NEW YORKAS. D.T. — JAV 

Darbo Departamentas pranešė, kad 
rugpjūčio mėnesį JAV pramonė 
priėmė darbams 500.000. darbininkų 
daugiau. Šiuo metu gamybos pra
monėje dirba 43 milijonai žmonių. 
Vidutinis JAV darbininko savaiti
nis uždarbis siekia 54,60 dolerių.

TITO KREIPIASI Į UNO.
NEW YORKAS. A.A.P.—Jugo-

DAR 15 TAIKOS METŲ.
LONDONAS. A.A.P. — Išleistas 

Londone 
Centro 
liucija 
miniai 
leidžia

Konservatorių Politinio 
leidinys “Komunizmas, revo- 
ir karas” teigia, kad ekono- 
Sovietų Rusijos planavimai 
spręsti, kad taika dar truks 

Britų karoslavija pirmą kartą oficialiai krei- mažiausiai 15 metų.
pėsi į užsienio valstybes, prašydama vieeministeris pareiškė; “Mes priva- 
pagalhos jos konflikte su Komin- 
formu. Ji įteikė deklaraciją, prašy- kalavimus.
dama, kad UNO uždraustų kištis jei apstulbsime prieš atominę bom- 
vieuai valstybei i kitos valstybes vi- ha. kaip triušis prieš gyvatę.” 
dans reikalus.

lome tęsti toliau savo gyvenimo rei- 
Problemos neišspręsime,

1
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TREMTIES VARGO DIENOS SIBIRO PUSNYNUOSE | Prievoliniam darbui
Privilegijuotą padėtį stovyklose 

turi rusai. Jie yra palaikomi enka
vedistų, išimtinai rusų prižiūrėtojų. 
Bušų yra dauguma. Jie neretai su
sitarę atima nuo pabaltiečiu iš tė
vynės atsiųstus pinigus ar už juos 
įsigytas prekes. Rusai tiems apvo
gimams dažnai naudoja peilius, ko 
kitų tautybių tremtiniai neturi tei
sės turėti. Jie daugiausia yra kri
minaliniai nusikaltėliai, einą per 
gyvenimų, kaip tikri Stalino sūnūs, 
be jokio moraliniu įsipareigojimo. 
Lietuvių ir kitų pabaltiečiu tarpusa
vio solidarumas, pasiaukojimas, ge
raširdiškumas stebina kitų pavergtų 
tautų atstovus. Jiems nesupranta
ma, kai mūsiškiai, gavę iš namų 
siuntinius, dalinasi paskutiniais tru
piniais, visi kartu kovodami su nuo
lat grąsančio bado šmėkla. Du 
kartu per mėnesį pasirodo darbovie
čių kooperatyvuose maisto produktų. 
Visi produktai išperkami per vieną 
dieną, po to kooperatyvai uždaromi. 
Ir čia kooperatyvų vedėjai rusai pa
laiko savo tautiečius, padedami jiems 
įsigyti didesnius kiekius prekių.

Lietuviai nepamiršta savo laisvės

ir tremtyje. Kankinami tėvynės il
gesio, tremtyje 1947 m. buvo pradė
ję leisti lakraštėlį “Tėvynės Ilgesys.” 
MVD organai leidėjus sugavo ir iš
trėmė dar giliau į Sibirą per du 
tūkstančius kilometrų. Lietuviai 
Sibire vieninteliai atsisakė dalyvau
ti rinkimuose. Už tai teko apmokėti 
konkinimais ir kelių dienų badu. 
Atila ir Neronas yra tik Stalino 
šešėlis, tiek žudymų apimtimi, tiek 
vartojamais metodais. Yra užfik
suoti trys atsitikimai, kada MVD 
pareigūnai vidurnaktį apliejo ben
zinu ir padegė barakus, kuriuose, 
išvargę po vergiškų dienos darbų, 
ilsėjosi po 100 “pavojingiausių” 
katorgininkų. Iš gaisrų pavyko iš
sprukti tik vos vienam vergų treč
daliui.

Eltos pastaba.
Ankščiau pateikti pranešimai yra 

pagrįsti tikrų lietuviškų šaltinių. 
Jie nauju šiurpumu iliustruoja So
vietų užsimojimą be atodairos ir pa
greitintai sunaikinti lietuvių tautą.

Laisvėje gyvenantiems lietuviams 
reikia visais būdais ir priemonėmis

Keliam sparnus Australijos link 
korespondento Šveicarijoje.Mūsų Pastogės

Jau antri metai, kaip Šveicarijos 
policija visokiais būdais stengiasi 
visų tautų pabėgėlius-tremtinius iš
varyti iš Šveicarijos ir nusikratyti 
ta “našta.” Šveieariečiai nerodo 
savo kilnios širdies ir jiems dabar
tiniu momentu jau nebereikalinga 
dargo jėga, kurios prieš du metu 
jie dar ieškojo . . . Tuo pat metu, 
vykstančiose tarptautinėse labdaros 
konferencijose jie šaukte šaukia, jog 
beturį didelius skaičius pabėgėlitj 
ir taip prisidedą prie tremtinių 
problemos išsprendimo. Ta proga 
jie reikalauja atlyginimo už tremti
nių išlaikymą bei jų globojimą . . . 
Tenka pridurti, jog gana keistokas 
jų reikalavimas yra patenkinamas, 
gi pabėgėliai, kurie čia buvo išlaiko
mi savo asmenišku uždarbiu, iš čia 
šiandien yra išvaromi ir dargi prie
varta. Šveicarai atsikvietė Austra
lijos komisiją, kuri verbuoja šiuo 
metu tremtinius darbams į Australi
ją. Tuo pasinaudodama, šveicarų 
policija, dažnai prieš tremtinio no
rą, pristato juos tai komisijai, kad

Visa laiką mes žiūrėjom įsmeigę 
akis į baltą žilabarzdį dvariškį. Jis 
buvo patenkintas ir šypsojos. Mes 
turbūt buvome paskutiniai jaunuo
liai, kurie tikėjome šiai pasakai — 
legendai. Lyg atsiteisdamas, jis ved
žiojo mus po parko rūmus ir pasa
kojo dvaro istoriją. Savo gyslota 
ranka parodė į ten pat stovinčią 
plokščiu stogu, itališko stiliaus ko
plyčią. Čia storose jos sienose buvo 
palaidoti kunigaikščiai Mykolas ir 
Bogdonas. Sienoje buvo įmūrytos 
jų fotografijos ir pakabinti metali
niai laurų vainikai. Koplyčios alto
riuje matėme puikų Šventosios Mer
gelės paveikslą. Greta didelių me
džių stovėjo stulpas, kurio viršūnėje 
kabojo varpas. Geležine virvė buvo 
nutysusi iki žemės. Prieškariniais 
laikais čia buvo laikomos gegužines 
pamaldos. Prie geležinių kapinių 
vartų, po šimtamečiu medžiu stovėjo 
marmurinė Šventosios Mergelės sta
tula. Ją padarė garsus italij skulp
torius iš balto, kaip sniegas, marmu
ro. Seniau toje vietoje pamaldų 
metu sėdėdavusi pati kunigaikštie
ne. Anksčiau čia buvusios parapi
jos kapinės. Irinėjus jas panaikino 
ir iškėlė į Sauslankį. Artimieji at
kasinėjo kapus, rinko kaulus, rovė 
kryžius ir vežė į naujas kapines. 
Vėliau šią vietą kunigaikštis pa
skyrė savo šeimos amžinam poilsiui.

Dvariškis mus lydėjo žvyruotais 
sodo takais. Matėsi seni vaismedžių 
krūmai ir obelys. Šalia jų tęsėsi 
eglių alėja. Jų spygliai rudenį nu
kirsta ir pavarsarį vėl sužaliuoja. 
Jis rodė mums šimtamečius maume
džius. kedrus ir kitus šiltųjų Euro
pos kraštų medžius. Tokių puikių

tik atsikratytų tremtiniais.
Jau uuo seniau neturtingi tremti

niai, supratę susidariusią padėtį, 
stengėsi ir tebesistengia apleisti 
Šveicariją ir išvažiuoti į tin- 
kamesuius kraštus, kur galėtų 
prisijungti prie lietuvių ben
druomenės bei išlaikyti savo tautines 
savybes, kurios čia, Šveicarijoje, yra 
netoleruojamos. Gi jeigu šveicarų 
policijai nurodoma, jog imamasi žy
gių iš čia išvažiuoti, į tai nekreipia
mas dėmesys, bet stengiamasi prie
vartos būdu nelaimingą ir neturtin
gą tremtinį kuo greičiausiai išvaryti 
iš to krašto, kuris taip mėgsta rekla
muotis savo kilniaširdingumu ir 
tremtinių globa . . .

Iš maždaug 150 čia gyvenančių 
lietuvių pirmomis dienomis Austra
lijos komisija priėmė šiuos lietuvius: 
Stefą Bogvilaitę, Kosta Butkų. Sta
sį Bagdoną, Andrių Gasiūną, Gai
lutę Gasiūnienę, Joną Kalvaitį, Pau
liną Kalvaitienę, Gintarą Kalvaitį, 
Ramūną Kalvaitį. Kazį Klupšį. 
Teklę Klupšiene, Algį Klupšą. Vla

A. Vilainis.

UŽ TAUTA, KARALIŲ IR GARBE . . .
medžių mes niekada nebuvome matę 
savo trakose ir gojuose. Didiko 
parkas mums priminė rojų. Dairė
mės, ar nepamatysime kur medžių 
viršūnėse rojaus paukščių auksinė
mis plunksnomis. Jų nebuvo. Vir
šum mūsų galvų skraidė tik kuosos, 
varnos, švilpavo varnėnai ir čirškė 
žvirbliai, nutūpdami ant žydinčių 
alyvų krūmų.

Iš jo lūpų sužinojome kunigaik
ščių Oginskiu istoriją ir didybę. Jie 
Lietuvos-Lenkijos respublikos lai
kais vaidino didelį vaidmenį. Buvo 
iždo ministeriais, karo vadais-etmo- 
nais. Ne kartą jie pretendavo net 
ir į Lietuvos-Lenkijos karaliaus so
stą. Tada puikusis jų dvaras sto
vėjo prie Sceros ir Jaseldos Slonime.

Pats Rietavo dvaras senaisiais 
laikais priklausė didžiąjam Lietuvos 
kunigaikščiui. Septyniolikto šimt
mečio pradžioje karalius už nuopel
nus ir paskolą valstybei, šimtų tūk
stančių florinų. Rietavo dvarą ati
davė Ksaverui-Kleopui Oginskiui. 
Irinėjus Oginskis devynioliko šimt
mečio pradžioje Rietavą pasirinko 
savo rezidencija. Tada jis jau bnvo 
vedęs caro meilužę Kalinauskaitę. 
Kodėl jis pasirinko Rietavą savo re
zidencija. lieka neįspėjama mįsle. 
Vieni mano, kad jį nubaudė caras, 
kiti, kad ši nuošali vieta jam tiko 
ruošti sukilimo planus. Atvykęs, 
jis rado čia apleistą dvarą ir pasta
tytą iš medinių rąstų. Irinėjus ne
nusiminė. Dvarui įruošit paskyrė 
iš savo iždo visą milijoną auksinių 
raudonųjų rublių. Kartu su juo 
atvyko garsūs italų inžinieriai, mei
steriai ir dailininkai. Kur dabar 
stovi puikūs dvaro rūmai, seniau 

šaukti pasauliui apie Žmogaus prie 
Baltijos jūros naikinimą, laužant 
natūraliąsias žmogaus teises, laužant 
pačios UNO paskelbtą žmogaus tei
sių deklaraciją.

Lietuvos laisvinimo organai kreip
sis drauge su kitais pavergtaisiais 
kaimynais dėl to vėl į UNO ir jos 
narius, kreipsis į spauda, į žmogaus 
teises ginančias tarptautines lygas. 
Jų balsą gali žymiai sustiprinti 
visuomenės ir paskirų žmonių ini
ciatyva. Ypatingai gali būti reik
šmingas balsas lietuvių užjūriuose — 
JAV, Didž. Britanijoje, Kanadoje, 
Australijoje, Pietų Amerikoje. Jų 
susirinkimų rezoliucijos gyvenamo 
krašto vyriausybei, spaudai, radio
fonams, giminiškoms organizacijoms, 
įtakingiems asmenims padės ardyti 
tą tylą, kuria Sovietų Sąjunga sie
kia apgaubti mirčiai pasmerktuosius 
žmones ir tautas.

Amerikos lietuviai atskirų koloni
jų pastangas nori užbaigti bendru 
didingu Amerikos lietuvių kongresu, 
kuris žada praeiti ženkle protesto 
prieš totalinį tautų naikinimą.—Elta.

dą Klimavičių. Stasį Pocių, Joną 
Vaitkų, Justų Vaičaitį. Bronę Vai- 
čaitienę, Vytautą Vaitkų, Raimondą 
Vyšniauską. Juozą Kvedaravičių, 
Vladą Raudonikį ir Mariją Radžiu- 
lienę. Šveicarų policijos elgesys lie
tuvių atžvilgiu buvo gana nemalo
nus ir net žiaurus. Taip ypačiai 
pasižymėjo Berno policijos departa
mento pareigūnas Tschaeppaett.

Pačioje IRO organizacijoje dirba 
ivairių tautybių pareigūnai, bet ten 
dominuoja Izraelio tautybės asmenys. 
Malonu priminti, kad ypatingų sim
patijų pareiškė ir su labai naudin
gais patarimais pasitarnavo lietu
viams IRO tarnautoja danė Karen 
Ogendahl. Jai tenka tarti viešą lie
tuvišką padėką. Savo prityrimu ir 
lietuvišku būdu daug lietuviams 
padeda lietuvaitė med. seselė Stan- 
čienė (prof. Stančians žmona).

Australų komisija dirba Wangen 
a/A bažnytkaimyje, gi tremtiniams 
yra užleistos kareivinės. Komisija 
pradėjo savo darbą š.m. rugsėjo 19 
d. ir numato baigti spalio 1 d.

Pirmas transportas iš Šveicarijos 
yra numatomas spalio 24 d. Apie 
jo eigą painformuosiu vėliau.—Sitia.

čia buvo Rietavo miestelio lūšnos. 
Visi pastatai, visos lūšnos buvo nu
griautos. Dirbo tūkstančiai baud
žiauninkų. Jie statė rūmus, kasė 
tvenkinius. Sodino parke medžius 
ir per jį pasuko Jūros upes vaga. 
Aštuoniasdešimt hektarų apjuosė 
aukšta mūro tvora. Greitai išaugo 
puikūs, graikų stiliaus rūmai su 
dviem aukštais bokštais.

(Bus daugiau)

SHARKEY BUS NUTEISTAS.
Birželio mėn. Centrinio Teismo 

teisėjas Dwyer savo nutarimu pas
merkė — pripažino kaltu Australi
jos Komunistų Partijos gen. sekre
torių L. L. Sharkey, tačiau nepaskyrė 
jam bausmės, prieš neatsiklausdamas 
Aukščiausio Teismo sprendimo. Jis 
paleido L. L. Sharkey už £1.000 už
statą. Per. penktadienį Aukšč. Teis
mas patvirtino teisėjo Dwyer nuta
rimą dėl Sharkio pasmerkimo ir pa
liepė šiai bylai duoti tolimesnę įsta
tyminę eigą. Sharkey kaltinamas 
už tai, kad neseniai viešai buvo pa
reiškęs: “Jei Sovietų kariniai dali
niai, persekiodami agresorių, įženg
tų į Australiją, australų darbininkai 
juos sveikintų.” “Komunistų Par
tija nori, kad darbininkų klase lai
mėtų valdžios jėgą, tačiau, jei Aus
tralijos fašistai jėga kliudytų dar
bininkams įgauti valdžią, tuo atveju 
Komunistų Partija paskatintų dar
bininkų klasę pasitikti jėgą su jėga.” 
Po Aukščiausio Teismo sprendimo, 
Kriminaliniam Teismui belieka da
bar nustatyti pakaltintam Sharkiui 
bausmės dydį. Jam gręsia kalėjimo 
bausmė ligi trijų metų.

pasibaigus
1947 m. lapkričio 28 d. pirmieji 

.atvykome tolimon Australijon. 
Pradžia buvo sunki, kada, ligi kelių 
klampodami po purvą, skynėm 10 
savaičių Viktorijos kriaušes ii- per
sikus. Baigę šį sezoninį darbą, bu
vome pasiųsti į Tasmaniją, į cemen
to fabriką Railtone. Atvykome į čia 
23 vyrai, kurių 15 lietuvių, 5 latviai 
ir 3 estai. Nepabūgome cemento 
dulkių ir nešvariausio bei sunkiau
sio darbo. Tuoj įsteigėm visų trijų 
tautybių organizaciją kultūriniam 
bendradarbiavimui įr šalia sporto 
organizaciją. Pirmasis šio susiorga- 
nizavimo rezultatas — Rugsėjo 8 
minėjimas. Užpirktos mišios už 
Lietuvos laisvę žuvusius; beveik 
visi tą dieną atliko išpažintį; bažny
čioje sugiedotos mišių metu lietu
viškos giesmės. Australų klebonas 
pasakė atitinkamą pamokslą. Minė
jimo dienos vakarą suūžė mašinos ir 
kukli salė prigužėjo rinktinės visuo
menės. Puikiai tautiniais motyvais 
išpuoštoje salėje parodėm austra
lams lietuviškų eksponatų parodą.
Puikus salės dekoravimo ir parodos 
paruošimo darbas buvo Ant. Vik- 
nians nuopelnas. V. Kalyčiui vado
vaujant. išpildyta meninė programa. 
Mokytojas N. Butkūnas referavo- 
“Trumpą Lietuvos istorijos apžval
gą,” kuri visų buvo iškalausyta su 
dideliu atidumu. Labai gražias kal
bas pasakė fabriko direktorius p. 
L. R. Davies-Graham ir p. P. Wil
liams. Pirmininkaujantis H. Surke- 
vičius sugebėjo šventei priduoti di
delę rimtį. Pradėta Tautos Himnu, 
baigta “God Save the King.” Po to 
sekė supažindinimas su paroda, 
tautiniais šokiais, kuriuos publikai 
pademonstravo mūsų vyrai su iš ank
sto apmokytomis australėmis. Išgy
venome tą dieną nepaprastai paki
lusia nuotaika, o vietos' australai 
buvo giliai nustebinti kultūringu 
mūsų pasirodymu.

Pagaliau, laikui bėgant, mūsų 
grupe tirpo ir sutarties baigimo ter
mino dieną belikome tik keturi lietu
viai iš bendro 23 skaičiaus. Sutar
ties baigimo diena supuolė su ruo
šiama bendra vakariene 'dirbantie
siems. Ir,, štai, mes vėl neužmiršti. 
Tema “New Australians” kalbėjo 
vyr. inž. Rowell, apibūdindamas 
atliktą mūsų darbą, kaip didelį 
įnašą gamyboje. Mūsų garbei buvo 
visų išgertas su atitinkama daina 
tostas. Vyr. inž. kalbai atsakė H.
Surkevičius, paaiškindamas, kokios 
priežastys atkėlė mus į Australiją, 
pavaizduodamas pabaltiečiu likimą 
okupacijų laikais, vykdytą ir šiuo 
metu tebetęsiamą pasipriešinimą ir 
1.1. Jo kalba buvo išklausyta su di
deliu atidumu ir užuojauta. Ypa
čiai simpatijas mums reiškė naujie
ji anglų ateiviai. Atsirado ir entu
ziastų darbininkų, kurie reikalavo, 
kad sugiedotume Tautos Himną. 
Pirmininkaujantis paprašė padai
nuoti lietuviškai. Kad ir bėdoje, 
išėjome trise į salės vidurį ir padai- 
navom keletą lietuviškų dainų.

Savo direktoriaus L. R. Davies- 
Graham asmenyje susilaukėme drau
giško nuoširdumo. Jo pastangomis 
lietuvis II. Surkevičius darbininkų 
dirbo tik 3 mėnesius, gi vėliau buvo 
perkeltas į laboratoriją ir dabar ten 
dirba kaip chemikas-analitikas; lie
tuvis Vyt. Stasiukynas, dar sutar
čiai nepasibaigus, .buvo pasiųstas į 
Viktoriją, kur dabar yra 400 nauja
kurių ūkininkų, buvusių karių, so
dybų reikalams veterinarijos gydy
toju. J. Pečiuliui, kaip pienininkui 
specialistui, sudarytos sąlygos dirb
ti pieninėje. Viktorijoj: latvis A. 
Laida dirba cemento fabriko rašti
nėje. kaip sąskaitininkas. Nekienor 
prašymas nebuvo atmestas ar nei
šklausytas.

Baigdamas, norėčiau šiuo straip- 
šnin atkreipti visų lietuvių dė
mesį, kad ir maža grupele pasi
ryžusių drąsių ir gerų norų tu
rinčių ateivių gali laimėti daug sim
patijų ir išgarsinti Lietuvos ir lie
tuvio varda. Kalbėkime drąsiai, 
dirbkime, dainuokime ir laimėsime 

I daug.—I-jo transporto Railtoniškis.
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Lithuania’s Role in European History
Checked the Tide of Asiatic 

Hordes.
Fortunately, the Lithuanians hap

pened to have an advantage rare 
with dynastic States; in the period 
of the fiercest struggle their conse
cutive rulers were statesmen and 
commanders of outstanding quality 
(Gediminas, Algirdas. Kęstutis, 
above all Vytautas). While braving 
the German aggression in the West, 
the Lithuanians extended their 
State to wide spaces of East Slavs. 
There they encountered a new tide 
—the Tartar thrust westward. Min
daugas had already had encounters 
with hordes of those Asiatic Mongols 
that had invaded the Eastern part 
of Lithuania. A eentury later, under 
Algirdas and Vytautas, vast Slav- 
populated areas up to the Dnieper 
were under Lithuanian rule. The 
principalities of Vitebsk, Smolensk, 
Novgorod Sieversk, Kiev, etc. escap
ed the Tartar yoke by submitting to 
the Lithuanians, since the alterna
tive was Tartar subjugation. It was 
Vytautas who succeeded in bridling 
the Tartars; he settled them, build
ing forts and establishing custom
houses on the Black Sea.

All this happened at the time 
when the aggression of the German 
Order against Lithuania had reach
ed its climax. In this connection a 
particularly interesting phenome
non is to be observed: although the 
Lithuanians had got in touch with 
Western Europe through the aggre- 
sive German Order, although they 
had to fight the knights who had 
come, “pro remedio animae suae,” 
from countries like France and 
England, the Lithuanians, however, 
resolutely took sides with the West. 
Having accepted Christianity in the 

form of Catholicism, they abode by 
įt and spread Western civilization 
in Eastern Europe where the 
Orthodox faith was predominating. 
On the contrary, the German Order 
that had, throughout two centuries, 
spread the Roman faith by means 
of the sword, eventually abandoned 
it and was the first to embrace 
Lutheranism (1525).

Europe’s Shield Against Russia.
After the elimination of the Order 

threat, the main task of the Lithu
anian State was to fight the grow
ing menace of Moscow.- Stepan 
Batory, the ruler of the united 
Lithuanian-Polish State, succeeded 
in stopping, for two centuries, the 
Russian expansion toward the Bal
tic and frustrated the obstinate 
undertaking of Czar Ivan IV. to 
subjugate Livonia. This holding 
back of the budding Russian im
perialism by’ Lithuania was impor
tant from the viewpoint of Europe’s 
history’ as well, because not until 
Peter the Great (1725) did the 
Russians manage to “open the win
dow to Europe.” The struggle 
fought by Lithuania was cultural as 
well as that of arms. The Ortho
dox penetration was met through
out two centuries by the Jesuit Aca
demy in Vilnius founded in 1579. 
Vilnius in its Western architecture 
bears evident witness to fierce 
struggle in the past between Eastern 
and Western civilizations. Thus the 
Lithuanians fulfilled their mission 
of stopping the Eastern aggression 
as well as the expansion of Eastern 
civilization that was foreign to 
European minds. The performance 
of this hnge task eventually cost the 
Lithuanians the loss of their nation
al independence (1795).

From the 15th century on the 
Lithuanians had repeatedly joined 
in the struggle against the Turks. 
They’ did their utmost to check the 
unruly Cossack tribes. But, their 
main political role consisted in 
fighting Moscow.
Pax Lituana—A Gleam of Medieval 

Darkness.
The struggle against both the 

methodical German aggression in 
the West and the furious thrust of 
the hordes in the East, did not hold 
the Lithuanian people back from 
creative activities. They not only 
founded a vast Empire that extend
ed from the Baltic to the Black Sea, 
but they’ also developed high states
manship and excelled their neigh
bours in the field of legislation, 
codifying law in the monumental 
Statute of Lithuanian several cen
turies earlier than their neighbours 
did.

Weak in number, the Lithuanian 
people exercised their rule in the 
vast spaces of their Empire not by 
enslavement and despotic, oppression, 
but by a genuinely humane, tolerant 
and clever administrative policy. 
Many a traveller from Western 
Europe (among them the French 
nobleman Ghillebert de Lannoy) 
witnessed that Grand Dukes of 
Lithuania inspired no fear in the 
Slavs and Tartars but had managed 
to win their hearts and were refer
red to with affection and respect. 
This is why the Lithuanian Empire, 
internally solid, managed to stop 
Moscow’s rising aggressive power. 
Up to recent times the Lithuanian 
rule has been remembered with 
longing sentiments by the people of 
Wbite-Ruthenia, the Ukraine and 
others of the former Lithuanian 
Empire as the brightest period in 
the history of those peoples. It will 

be no overstatement to say that the 
Pax Lituana in Eastern Europe was 
one of the rare gleams in the dark
ness of absolutism and power poli
tics. which characterized medieval 
Europe.
New. Trend—Toward Cultural and 

Moral Values.
In 1795 cruel Russian occupation 

of Lithuania set- in; it lasted until 
1915. All Russian efforts converged 
toward Russifcation and converting 
to the Orthodox faith. Lithuania 
regained her national independence 
in 1918, but she gave up the pre
tence of decisively influencing 
European politics. The Lithuanians 
concentrated themselves primarily 
on cultural development according 
to the tradition of their national 
rennaissanee. They have given up 
the idea of restoring their Empire 
from the Baltic to the Black Sea, 
and instead they have got conscious 
of the role incumbent on a small 
nation—that of creating and deve
loping their own culture and thus 
contributing to cultural achieve
ments of the family of European 
nations.

The efforts of the Lithuanian 
people toward this end were brutally 
interrupted by World War II and 
the consecutive occupations. How
ever. the very fate of the Lithuan
ian people is a European concern. 
It represents the warning voice of 
the world’s conscience that unmasks 
crude imperialistic acts under the 
guise of idealistic policies. When 
conscience ultimately becomes a de
termining factor in international 
relations, when the extermination of 
the Lithuanian people is stopped, 
they will again join in world coope
ration as a useful and constructive 
factor in the region where the East 
and the West meet.—L. i F.

The frontier zone was here, the 
roads were carefully guarded by 
the reinforcements dispatched from 
Suwalki and by the Polish UB units, 
and we had to cover more than 10 
kilometers before dawn.

We turned into the Seinai-Cypli- 
škčs (Sejny-Cyplizki) highway. 
Luckily we encountered a man who 
informed us that he had just trans
ported “the authorities” somewhere. 
Because we too meant considerable 
authority, the man carried us as fal
as Cypliškės. On approaching the 
village, two lay down in straw in 
the sled and one sat with the driver, 
just to take care of him in case of 
need. We finally reached our in
tended stopping point.

We treated our driver with the 
cooperative store’s liquor. Our new 
host told us our driver was a man 
to be trusted not to betray us. The 
driver left for his home and we 
remained.

The spirit of the approaching 
holiday season was everywhere. The 
women were sweeping out the cor
ners, rearranging rooms and mak
ing vast preparations for the Chris- 
mas Eve supper. We felt very tired. 
We could no longer keep our eyes 
open. Our host suggested that we 
sleep in a very small inconspicuous 
off-room.

During the day strong units of 
“Kops” and UB were combing the 
entire neighbourhood in search of 
guerrillas from Lithuania. Stories 
of our exploits seemed to have pre
ceded ns to this village. With a 
machine gun in each sled, the 
“authorities” moved from one farm 
to another and searched everywhere.

At noon they reached our farm. 
We slept on. Our host could not 
warn us, he was petrified with fear. 
The militiamen went through the 
grain barn, the stables, searched the 
cellars, and all the rooms in the 
house—with the exception of the 
little off-room where we were sleep
ing. They then requisitioned a sled 
and drove away.

Our host ran into our room.
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blessed himself, and excitedly cried: 
“It is a miracle!” We were so 
over-joyed we started a party. At 
night we hid in the barn as it was 
too risky to stay in the house.

The day before Christmas, units 
of militiamen.-“Kops” and “Ubists” 
raged in the neighbourhood once 
more—on the same mission. The 
Ubists of Suwalki called on our host 
again toward evening, on their re
turn from the manhunt. They ask
ed for a meal and a sled to ride. 
Our host gathered from their con
versations that many more “hunt
ers” were around who would also 
call here. They kept asking each 
other “Where in Hades had the 
Litwini vanished?” That morning 
they had heard that they were at 
Kociolki. and now they had vanish
ed “into the soil.” The Ubists were 
angry. Our host was frightened. 
As for us—we had to give up all 
thought of celebrating Christmas 
Eve, one of the most beautiful holy 
days of the year, rich in meaning 
and memories and dear to the heart 
of the lowliest Lithuanian.

Now. when all Christendom, sick 
and tired of wars and chaos, rever
ently awaited the coming of Christ 
we were lying in straw. Thinking 
of our own homes, our dear mothers. 
Our minds bridged the distance and 
we were home again. I could see 
mv family sitting down to their tra
ditional Christmas Eve supper with 
the appearance of the first star in 
the sky. T could see my father giv
ing each member of the family a 
brightly-coloured wafer, the “plot- 
kele” which had been consecrated 
in church, and each member sharing 
his “plotkelc” with everyone present. 
It was the symbol of good will and 
harmony. I thought of the hay 
under the tablecloth in memory of 
the night in Bethlehem. Then 
father taking the hay to the stable 
probably in spite of entire divisions 
of the MGB ragine around, to feed 
the animals on Christmas Eve: it 
was a time of feasting for them too. 

as animals were present at the birth 
of the Christ Child.

Here we lay in straw, cold, thirsty 
and hungry. All sentiment was for
gotten. We thought of countless 
thousands of our countrymen dying 
in Siberia and in the uncounted 
prisons of Russia; of those twenty 
thousand of our comrades-in-arms 
who had met martyrs’ deaths, their 

i limbs mutilated, their ribs broken, 
fingers twisted. Probably many 
more were dying this very night in 
their own fields fighting the cruel 
invader and oppressor. Hands clasp
ed we bid each other “Linksmų
Kalėdų.*’

Tn the morning, on his way to 
feed the animals, our host brought 
us the remnants of the Christmas 
Eve supper.

Rumors.
Christmas night. We reached the 

Polish supporters of our cause. 
After establishing contact with our 
liaison men, Mindaugas and T went 
to the railway station to start the 
last lap of our mission. Šarūnas 
remained in Poland for further 
duty. Eventually, he returned to 
Lithuania.

The railroad station was filled 
with people. Natives stood around 
discussing the events of the past few 
days. They repeated stories of the 
battles fought by Lithuanian guer
rillas on the soil of Poland.

One narrator told about 12 guer
rillas who had crossed the frontier. 
“They had left heaps of Russian 
corpses at the frontier, and beat 
the hell out of the strong garrisons 
of “Kops” and militia of Rutka and 
Wizajnie. and even the reinforce
ments dispatched from Suwalki by 
the U.B. The Commandant himself 
had perished in the battle and the 
chief of militia of Rutka was taken 
prisoner. These are truly devils!”

Another added: “The Lithuanians 
are now marchine on Sejnv. Stan
kiewicz from Kociolki had moved to 
the city.—he was afraid of the re

venge of the “Litwini.” They had 
called on Stankiewicz asking for a 
lift. He hitched his mare and. be
fore the Lithuanians managed to 
leave the house, he struck his mare 
on the sides and “aj-di” to the 
militia H.Q. Of course, he expected 
the militia to dispose of the Lithua
nians in short order and that he 
would continue sleeping peacefully 
at home. But who could nab them? 
So Stankiewicz was afraid to return 
home.”

The first narrator intervened 
again: “The Kops during the past 
year have caught and killed a great 
many Lithuanians who had escaped 
from the bolsheviks and were work
ing on Polish farms, and now 
Lithuanian fighters have come to 
retaliate against the Kops. The 
militiamen of Cypliszki were happy 
that they had not encountered the 
Lithuanians eye to eye. Who knows 
how many would have missed the 
Christmas holidays?—“You say that 
our Kops have, a machine gun in 
each sled? Ha, what is that?— 
those others each carry a machine 
gun.” “They are polite with 
people”—attested this Pole. “They 
do not rob food and they pay dol
lars for p, lift.”

The train pulled in. The throng 
moved and we moved with it. Tf 
these people had only known that 
they were standing near a couple 
of the “Litwini” about whom legends 
were beginning to grow’ . . . We 
could not help winking once, as we 
both • fondly patted our trusty 
Walthers in our pockets. The rest 
of the frontiers were no problem . ..

(The End)

PABALTIEČIAI BENDRAME 
DARBE PARYŽIUJE.

Rugsėjo Aštuntosios proga Pary
žiuje įvyko pirmas lietuvių-latvin- 
estų susirinkimas. Pirmininkaujant 
Tėvui J. Kubiliui, buvo priimta ben
dra rezoliucija, kuri pasiųsta didie
siems pasaulio politikams ir visoms 
tarptautinėms globos bei žmogaus 
teisių organizacijoms. Šia rezoliu- 
e.iia Paryžiaus pabaltiečiai apeliavo 
i pasaulio sąžinę, kad būtų gelbstima 
pavergtii tautų laisvė.
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sudarytas jubiliejinis
KOMITETAS.

Australijos Lietuvių Draugijos 20 
metų sukaktuvių minėjimui organi
zuoti sudarytas specialus Jubilieji
nis Komitetas. ALD Centro Valdy
ba į šį Komitetų pakvietė; p. O. 
Bauzienę, p. J. Kelertą, p. I). Kuodį, 
p. A. Skierį (senųjų lietuvių atsto
vus), gyd. L. Petrauską, p. J. Gai
žauskų ir gyd. V. Žigą.

NAUJA ‘ SKYRIAUS VALDYBA.
MELBOURNAS. — Š.m. rugsėjo 

24 d. įvyko metinis ALD Melbourne 
Skyriaus susirinkimas. Atlikta eilė 
pranešimų apie Skyriaus veiklų metų 
būvyje. Valdybos vardu pranešimų 
atliko valdybos pirmininkas p. Miel- 
clažys. Paminėtinas Skyriaus vyk
dytas pramogų ' bei pamaldų organi
zavimas lietuviams. Daugiausiai p. 
Baltrūno iniciatyva, susiorganizavo 
■sportininkai, kurie savo veiklų spar
čiai plečia. Intensyviai dirba tau
tinių šokiu grupe, vadovaujama p. 
Saudargienės. Jau turėta eilė sėk
mingų viešų pasirodymų. Muzikos 
mėgėjai suorganizavo orkestrų, gi 
dainos mėgėjams iki šiol dar nepa
sisekė susiorganizuoti, bet tikimasi, 
kad netolimoje ateityje ir čia bus 

.nugalėti sunkumai.
Platų pranešimą Kultūros Fondo 

organizavimo reikalu atliko archi
tektas V. Žemkalnis. Virš 50 asme
nų užsirašė nariais į steigiamą Kul
tūros Fondo Skyrių Melbourne.

Susirinkimas pareiškė Skyriaus 
Valdybai padėką už atliktus darbus. 
Naujon valdybon išrinkti: p.p. Miel- 
dažys, Baltutis, Kalpokas ir Saudar
gas. Pažymėtina, kad Melbourne 
lietuviai visumet ir visur gausiai 
dalyvauja susirinkimuose, pamaldo
se bei pramogose.—v.s.

ALD SYDNEJAUS SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Kaip praneša' Skyriaus Valdyba, 
š.mėn. 22 d., 16 vai., Dulwich Hill 
parapijos salėje šaukiamas visuotinis 
ALI.) Sydiiėjaus Skyriaus narių su
sirinkimas. Po susirinkimo bus 
šokių pobūvis. Gros orkestras. 
Visi tautiečiai kviečiami kuo gausiau
sias! įsitraukti į ALD Sydnčjaus 
Skyriaus eiles.
IŠ ADELAIDĖS PADANGĖS.

— Neseniai Australijon atvykęs 
dail. A. Rakštelė jau spėjo gražiai 
.užsirekomenduoti. Dalyvavęs net. 3 
parodose Adelaidės Meno Galerijoje, 
visuomet buvo aukštai įvertintas kri
tikos.

— Adelaidės lietuviai krepšininkai, 
žaidžią už Woodville klubų, C Masės 
pirmenybėse iki šiol visas rungtynes 
aukštu rezultatu laimėjo. Spalio 9 
d. įvyksta finalinės rungtynės su 
vietos estais. Manoma, kad laimė- 
;jiw C kl. pirmenybes,’ komanda gali 
■būti perkelta tiesiai į A klasę.

■— Australų visuomenes iniciatyva 
spalio 20-22 d. d. Adelaidėje ruo
šiamas T'NO festivalis, kurio pro
grama išpildys išimtinai ateiviai. 
Festivalio metu ruošiamos .parodos 
lietuviškąją dalį tvarko dail. A. 
Rukšlelė. Koncertinėje dalyje iš 
lietuviu pusės dalyvaus Šimkaus 
vyru choras, tautinių šokių grupė ir 
solistės p.p. Rukštelienč ir Vasiliau
skienė.

— R'lė lietuvių Adelaidėje ir 
apylinkėse jau statosi arba perkasi 
namukus. Pačiam statantis, nedide
lis namukas kaštuoja iki 250-300

v
Pirmas lietuviškas vaidinimas Australijoje
ADELAIDE.—Rugsėjo 30 d. Ade

laidės Francis Xavier salėje įvyko 
pirmas lietuviškas vaidinimas Austra
lijoje. Adelaidės Lietuvių Teatro My
lėtoju Grupė pastatė ‘’.‘Pirmąjį Skam
butį”, Genecken-Koolen 3 veiksmų 
komediją. Veikalą režisavo Paulius 
Rūtenis, vaidino: E. Dainienė, L. 
Giniotytė, S. Kanienė, D. Pyragiutė, 
V. Ancevieius, V. Butvilą, A. Čer
nius, A. Gutis, V. Ratkevičius, P. 
Rūtenis ir N. Skidzevičius. Dekora
cijas piešė A. Marčiulionis. Admi
nistravo P. ir-L. Kanai.

Spektaklio lygis aiškiai viršijo 
įprastinį mėgėjų niveau. Tiek pa
čio režisieriaus, tiek atskirų aktorių 
darbas ir pasiekti vaisiai rodo, kad 
iš šitos grupės gales išsivystyti stip
rus lietuviškojo teatro Australijoje 
vienetas. Net australų vietinė spau
da vertindama spektaklį nepašykštėjo 
malonių žodžių ir nuoširdaus -.įverti
nimo. Teko patirti, kad “Pirmasis 
Skambutis” bus dar kartą kartoja
mas Adelaidėje ir ruošiama, išvyka į 
Woodside’o ateivių stovyklą, -r-

Vietoje recenzijos.
Kaip patys rengėjai yra pastebėję, 

tai pirmas istorinis lietuviškas vai
dinimas šiame tolimame pasaulio 
kontinente. Kadangi ši komedija 
yra daug kartų matyta Nepriklauso
mos Lietuvos teatruose, tai, turint 
su kuo palyginti, lengva apie jos

V
Tautinis ansamblis Sydnejuje

P-lės D. Paltarokaitės ir p. Vyt. 
Asevičiaus iniciatyva Sydnejuje jau 
sudaryta tautiniam ansambliui užuo
mazga. Po kuklaus ir prasmingo pa
sirodymo Tautos Šventės minėjime 
ansamblio užuomazgos repeticijos jau 
vyksta reguliariai. Tautinio ansam
blio branduolys — tautinių šokių 
grupė repetuoja su sustiprinotmis 
pajėgomis. Aiškiai pastebima repeti
cijų metu pažanga užtikrintai leidžia 
tikėtis stipraus tautinio meno kolekty
vo. Grupės dalyvių ryžtumas ir abięjų 
vadovų sumanumas sudaro sąlygas, 
kuriomis netrukus bus galima ir pla
tesnei Sydnčjaus visuomenei pade
monstruoti lietuvių tautinio meno 
grožį. Šios grupės darbo sėkmingu
mui labai daug padeda ir ta aplin
kybė, kad repeticijos įgalinamos pra
vesti, kun. Tamulio parūpintose, 
Lietuvių Katalikų Centro patalpose, 
5 Young St., Circular Quay.

Šio tautinio ansamblio branduolys 
toliau brandinamas ta prasme, kad 
pradedamas organizuoti ir tautinio 
ansamblio choras. Šio didelio ir se
niai laukto žygio imasi p. Jonas 
Gaižauskas, šiomis dienomis pakvie
stas prie ALD Centro Valdybos me
no reikalų tvarkytoju. P. J. Gai
žauskas platesniuose mūsų bendruo
menės sluogsniuose ,yra žinomas, 
kaip gabus choro organizatorius ir 
kultūringo stiliaus solo dainininkas. 
Muzikinio gyvenimo patirties jis yra. 
įgijęs dar prieškariniu metu, besi
darbuodamas Rygos lietuvių kultū
riniame gyvenime.

Pradėdamas organizuoti tautinio 
ansamblio chorą, p. J. Gaižauskas 
kreipiasi per Mūsų Pastogės skiltis į 
visus Sydnčjaus ir jo apylinkių tau- 
tieeius-tes. prašydamas burtis kuo 
didesniu būriu aplink lietuviškos 
dainos šventovę. Visi, kas tik mėg
sta lietuviškų dainų ar giesmę, ma
loniai prašomi pagal nurodomų ad
resą. pranešti savo vardą-pavardę, 
gyv. vietą, atliekamų nuo darbo 
laiką ir koki turi balsą. Tautiečiai' 
prašomi galimai artimesniu laiku 
registruotis į chorą ir pranešti jo 
vadovui pagal šį adresą:

Mr. J. Gaižauskas, 
7 Burdeth St..

Hornsby, N.S.W.
Kiekvienas, kas tik jaučia savyje 

dainos meilūs liepsnelę, tenelieka 
abejingu lietuvių kultūros intere
sams Australijoje. Burkimės visi į 
Sydnčjaus tautinio ansamblio eiles.

Jaunuomenes Žiniai
Sydnčjaus lietuvių jaunimas yra 

kviečiamas prisidėti prie Sydnčjaus 
'ietuvių tautinių šokių grupės suda- 

j rymo ir papildymo. Repeticijos vyk
sta sekmadieniais 18 vai. ir ketvirta- . 
dieniais 7.30, Circular Quay, Young | 
Street 5, CL’SA Navy Club (antrame į 
aukšte). Madonai j

PRANEŠIMAS. į
Jau galima gauti kultūros Šurna- į 

las “Aidai” Nr. 23. Norintieji gali Į 
gauti dar ii' Nr. 22. Adresas; V. į 
Gražulis, Railway Station, Exeter, 
N.S.W.
svarų. Kai kas namus jau turi įsi
giję ilgamečiu! išsimokčjimui.

—■ Šiuo metu Adelaidėje su apy
linkėmis, manoma, jau gyvena apie 
400 lietuvių. Pirie Street esanti 
lietuvišką bažnytėlė kiekvieną sek
madienį sukviečia gražų tautiečių 
būrį. Šventorius pasidarė beveik 
nuolatine tautiečių susibūrimų vie- 
,ta. -r-

MŪSŲ PASTOGĖS RĖMĖJAI
Mieli tautiečiai ir toliau nepa

miršta Mūsų Pastoges reikalų. Šio
mis dienomis vėl susilaukta aukotojų- 
remėjų būrelio. P. J. Motiejūnas iš 
Moonach, Tas., aukojo 14-0, p-lč E. 
I'zonaitė iš Richmondo — 10-0, p. 
V. Sidabrą iš Dargo — 5-0, p. S. 
Ginčauskas iš Brunswick — 4-0, p.p. 
Daubariai iš Canberros — 3-1 ir p. 
J. Bačiulis iš Balmain — 2-0. Susi
laukta ir pirmojo aukotojo iš Nau
josios Zelandijos: Mūsų Pastogės 
skaitytojas p. A. Padliauskas iš 
Rangiora atsiuntė Mūsų Pastogei, 
kaip jis pastebi, “pašto ženklams ir 
sunkumams” 10 N.Z. šilingų. Visam 
rėmėjų būreliui — nuoširdi Mūsų 
Pastogės padėka.

Austr. Liet. Kat. Šv. Kazimiero 
D-jos susirinkimas ir Šeimyninis 

pobūvis.
Š.m. spalio 15 d. 18,30 vai. 

(šeštadienį) Lietuviu Katalikų Cen
tro patalpose, CUSA NAVY CLUB. 
5 Young Street. Circular Quay, 
Sydney, šaukiamas Šv. Kaz. Drg. 
gyv. Sydnejuje narių ir prijaučian
čiųjų susirinkimas. Po. to bus šo
kiai, žaidimai, arbatėlė ir t.t.

Visus lietuvius prašome atvykti.
A.L.K. CENTRO VALDYBA.

j Galite gauti kyngų: mokslo 
j ir amatų, beletristinio turinio, 
‘ vadovėlių ir žodynų kiekvienoje 

kalboje. Siunčiam programas 
ir sąlygas įstojimui į visas mok
slo įstaigas. Galite išsirašyti 
pageidaujamus žurnalus ir lai
kraščius iš kitų valstybių.
Nico van Bert, 28 Jolimont Ter

race, Melbourne C 2.
Galima kreiptis bet kuria kal

ba. Atsakymui siųsti 5 penų 
pašto ženklą. 

___________ _________ MŪSŲ PASTOGĘ 1950 metams.
" "^XlF įŠigyt?nam:ą/?~ į
Jei nori pirkti arba pasistatyti namą, kreipkis į NEW SOUTH j 
WALES CO-OPERATIVE BUILDING & INVESTMENT j 
SOCIETY (garantuota New South Wales valdžios). |
Čia taip pat galima investuoti atliekamus pinigus depozitams arba | 
akcijoms. 5* palūkanų mokama investuotoms akcijoms. 
Smulkiau teiraukitės: 1

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

166 PHILLIP STREET, SYDNEY. t

pastatymą kalbėti ir nedideliam 
teatro meno žinovui. Imant dėme
sin, kad veikalas yra gana ilgas, be
veik visi vaidmenys perdėm komiški, 
kad dalis aktorių vos pirmą kartą 
buvo išėję į rampos šviesą ir kad visi 
aktoriai, kaip dirbantieji, turėjo 
sunkias sąlygas pasiruošimui, šį pa
statymą reikia laikyti pavykusiu 
daugiau, kaip patenkinamai. Ypa
tingai reikia pabrėžti paties režisie
riaus p. P. Rutenio — Paginot ir p. 
E. Dainienės — Toulouse Clemense 
vaidybą, kurią drąsiai būtų galima 
parodyti ir Kauno Didžiojo Teatro 
scenoje.

Rengėjams galima būtų prikišti 
tik paties veikalo pasirinkimą. Jis 
žiūrovams, apart keletos gardžių 
nusikvatojimų, nei kultūrinės, nei 
patriotinės naudos nedavė. Tai 
tuščias patvirkusios Paryžiaus mie
sčionijos gyvenimo vaizdelis. Jeigu 
jau nebuvo galima gauti lietuviško 
veikalo, reikėjo bent išsiversti ką 
nors angliško. Iš to būtų bent tiek 
naudos, kad lietuviai ateiviai pama
tytų anglosaksų gyvenimo savybes.

Visi aktoriai po voidinimo buvo 
pelnytai ir gausiai apdovanoti gėlė
mis. Žiūrovai, uždangai paskutinį 
kartą nusileidus, ilgai dar plojo. 
Tegul šis pavykęs pastatymas p. Ru- 
tenį ir jo bendradarbius paskatina 
ateičiai.

V.č.-kas.

SVEIKINIMAS 
Australijos Ateitininkams. 
Mielos sesės ir broliai ateitininkai, 
Mes, Vokietijos studentai ir mok

sleiviai ateitininkai, susirinkę j 
savo studijų savaitę bei suvažiavimą 
Kressbronn’e š.m. rugpiūčio mėn. 
20.-29. d.d., sveikiname' mielus Aus
tralijos ateitininkus, linkėdami, kad 
ateitininkiškoji idėja rastu gražaus 
atgarsio Australijos kontinente.

Mes ryžtamės dar labiau suinten
syvinti savo šventą kovą, už mūsą- 
sias idėjas ir brangios Tėvynės lai
svę.

‘‘Omnia i n s t a u r a r e 
in Christo’’.

Studijų savaitės dalyviai: (Seka 
152 parašai).

LIETUVIS
Didžiausias, geriausiai infor

muojąs lietuvių laikraštis Vokie
tijoje. Atstovas Australijoje: 
J. Morkūnas, 68 Stuart Road,' 
Dulwich, S.A.

Kaina — 4-0 mėnesiui.

©Vytautas Bražclis prašomas at
siliepti. Mečys Kymantas. Bathurst, 
C.I.C., Block “G”; Hut 25, N.S.W.

® Ieškau J. Daubaro (karo metu 
buv. Pandorfe) ir kitų pažįstamų. 
Rašyti: Ant. Šimkūnas, Military 
Camp, Puckapunyal, Seymour, Vie.

— Škotijoje lietuvių “Kovas” nu
galėjo Škotijos krepšinio meisterį 
Glasgow’o “Maryhill’ rezultatu 34: 
30.

— New Yorke gyvenąs lietuvis 
sporto korespondentas Kęstutis Cer- 
keliūnas organizuoja lietuvių atei
vių krepšinio komandą, į kurią jau 
įsijungė tokios jėgos, kaip: broliai 
Norkai, broliai Andriuliai ir Birutis. 
—l:b.______________
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