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Pacifico laivyno likvidacija
PEARL HARBOUR. I.N.S.—Siek

dama palengvinti savo piliečių moke
sčių mokėjimo naštų ir samprotau
dama, kad karo laivynas nebus rei
kalingas būsimame kare su Sovietų 
Rusija, JAV vyriausybė ėmėsi prak
tiško Pacifico karo laivyno dalinių 
išformavimo. Apie tai praneša auk
što rango JAV karo laivyno parei
gūnas. Oficialiame šio žygio patei
sinime teigiama, kad “Iš tikrųjų, 
kariuomenė ir karo laivai taikos 
metu yra parazitiniai dalykai. Kra
što apsaugos aparato išlaikymas ka
štuoja milžiniškus pinigus, o mes 
gi nesame karo padėtyje šiuo metu, 
tad turime atsižvelgti į mokesčių 
mokėtoją. Mes turime tiktai vieną 
pajėgų priešą. Nėra ko savęs ap
gaudinėti — tai yra Sovietų Rusija. 
Rusija, gi neturi šarvuotų karo lai
vu, todėl ir mes juos išmetant. Ta
čiau Rusija turi apie 300 povande
ninių laivų, tad mes gaminsime 
daugiau povandeninių laivų. naikin
tojų ir lėktuvų.”

Ir Trumanas “valo”
VAŠINGTONAS. A.A.P.— JAV 

prezidentas Trumanas atleido iš 
pareigų JAV karo laivyno viršininką 
admirolą L. Denfeld’ą. Prezidentas 
Trumanas taip pasielgė, siekdamas 
didesnio darnumo paskirų karinių 
vadovybių bendradarbiavime ir pa
tenkindamas karo laivyno ministerio 
Mathews’o prašymą. Admirolo Den
feld’o atleidimas laikomas rezultatu 
kelias savaites trukusio ginčo, kai 
spaudoje ir įvairiose posėdžiuose 
JAV oro laivyno ir karo laivyno va
dai ginčyjosi savutarpyj, kuri gin
klų rūšis suvaidins būsimame kare 
svarbesnį vaidmenį ir kuri turi būti 
labiau pinigais valdžios remiama. 
Šis prezidento Trutnano žygis J. A. 
Valstybėse sukėlė nepaprastą triuk
šmą ir daugelio nepasitenkinimą. 
Respublikonų dauguma labai aštriai 
puola prezidentą Trumaną už Den
feld’o atleidimą, o taip pat ir nema
ža demokratų kritikuoja šį prezi
dento žygį.

ŠVEICARAI IŠPRAŠĖ JAV 
ATSTOVĄ.

LONDONAS. A.A.P. — Šveicari
jos Federalinė Taryba pranešė, kad, 
šveiearijos vyriausybei pareikalavus, 
atšauktas atgal į savo kraštą JAV 
karo atache padėjėjas Berne majo
ras B. Moore. Federalinė Taryba 
pranešė, kad maj. Moore palaikė 
ryšius su šveicarų piliečiais, kurie 
šiuo metu kaltinami šnipinėjimu 
Ašies valstybių naudai 1931-1939 
metų laiko tarpe ir dar vienos val
stybės naudai, kurios vardas nemi
nimas.

PASAULINIO GARSO ASMENY
BĖS — KATASTROFOS AUKOS.

PARYŽIUS.. A.A.P. — Prancūzu 
keleivinis lėktuvas, išskridęs iš 
Paryžiaus į New Yorka. nukrito ir 
sudužo Azorų salyne. Visi 37 kelei
viai ir 11 įgulos žmonių žuvo. Žu
vusių keleiviu tarpe buvo pasaulinio 
masto violeneelistė Ginette Niveu ir 
pasaulio vid. svorio bokso čempionas 
Marcei Cerdan, kuris kaip tik vyko 
į New Yorką rungtis pasaulio vardo 
varžyboms su Jake Lamotta.

BALKANUOSE TITO SPRENDIMO
VALANDA PRASIDEDA

LONDONAS. A.A.P.—-Vengrijos 
pasienio sargybiniai spalio mėn. 29 
d. naktį 200 jardų pločiu apšaudė 
Jugoslavijos teritoriją. Kaip prane
ša jugoslavai, vengrai, panaudodami 
automatinius ginklus, šauolė apie 
šešias valandas. Tito daliniai i 
šūvius neatsiliepė, tačiau visą laiką 
buvo parengties padėtyje. Belgrado

SUIMTAS JAV KONSULAS MUKDENE
VAŠINGTONAS. A.A.P. — JAV 

Valstybės Departamentas pranešė, 
kad kiniečių komunistų policija 
Mukdene suėmė JAV generalini 
konsulą Angus Ward ir keturis kon
sulato personalo narius, kurie yra 
kaltinami mušę tame konsulate tar
navusius kiniečius. Valstybes De
partamentas kreipėsi į amerikiešių

radijas parneša, kad Jugoslavijos 
užs. reikalų ministerija pasiuntė 
Vengrijos posiuntinybei Belgrade 
protesto notą. Balkanų keleiviai 
praneša apie smarkų Jugoslavijos 
kariuomenės dalinių judėjimą Ven
grijos, Rumunijos ir Bulgarijos pa
sienio kryptimi.

gener. konsulą Peipinge, kad šis be
tarpiškai susirištų su vyriausiu 
kiniečių komunistų štabu suimtųjų 
išlaisvinimo reikalu. Kinų komuni
stai privertė JAV konsulatą Mukdene 
užsidaryti gegužės 18 d. Nuo to 
laiko konsulato personalas stengėsi 
išvykti iš Kinijos, tačiau komunistai 
jų neišleido.

Sovietai laimėjo kara savais 
ginklais

• NEW YORKAS. A.A.P. — New 
Yorko universiteto profesorius E. 
Raymond įspėjo Vakarų pasaulį dėl 
per menko vertinimo Sovietų Rusijos 
pramonės lygio. Pasak jo, nepai
sant JAV pagalbos. Sovietai laimėjo 
karą savo pačių gamvbos ginklais, 
pagamintais iš savos žaliavos. Pro
fesorius Raymond savo laiku dirbo 
JAV pasiuntinybėje Maskvoje.
Atom, bomba nesukontroliuo

jama
NEW YORKAS. A.A.P.—Slapti 

JAV, Anglijos, Sovietų Rustics, 
Prancūzijos, Kanados ir Kinijos 
pasitarimai dėl atomončs bombos 
kontroles, prasidėję š.m. rugpjūčio 
mėnesį, nors šiuo metu ir nėra dar 
visiškai baigti, tačiau, kaip praneša 
Associated Press, jie yra laikomi 
galutinai nepasisekusiais, nes nebėra 
jokios galimybės susitarti.
ŽMOGŽUDŽIO SAMPROTAVIMAI.

LONDONAS. T.S.H.—Britų karo 
nusikaltėlių teismas jau kelintą sa
vaitę sprendžia naeių maršalo von 
Manstein’o byla, kurioje pastarasai 
kaltinamas už masines žmogžudystes, 
atliktas jo įsakymais karo metu 
Rytu fronte. Pereitos savaitės pa
baigoj teisiamasis maišalas prisipa
žino, esą, jis nematęs nieko blogo, 
kai už vieno vokiečiu kareivio mirtį 
nuo partizanų minos buvę sušaudo
ma 50 civiliu rusu. Taip pat jis 
nrisipažino, liepęs šaudyti rusu par
tizanų žmonas. “Moterų šaudvmas 
nėra labai puikus dalykas, tačiau 
partizaniniame kare kartais nebėra 
ka.s kita bedarvti” — šaltai pastebė
jo nacių maišalas.

MIRĖ SPĖTINIUS.
NEW YORKAS. A.A.P.—Spalio 

,3-lid. Connecticųto valstijoje mirė buv 
JAV užsienių reikalų ministeris Ed
ward Stetinins. Karo metu jis vado
vavo JAV pagalbos akcijai sąjun
ginėms valstybėms ir paskutiniaisiais 
karo metais buvo paskirtas JAV 
užsienių reikalų ministeriu. Be to 
Stetinins ypačiai pasižymėjo tuo, 
kad buvo vienas svarbiausių poka
rinės Tautų Sąjungos — [’NO stei
gėjas.

Tarpt, gangsteriai
NEW YORKAS. T.S.H.—JAV 

generolas Howley, buvęs amerikie
čių komendantas Berlyne, apraše 
viename žymiausių JAV žurnah) 
“Colier” straipsnį, apimantį jo 
keturių metų patyrimą bebendra- 
darbiaujaiit sii Sovietais Berlyne. 
Generolas Howley pasisako, pralei
dęs besitardamas su Sovietais tūk
stančius valandų, tačiau negalėdavęs 
pasiekti susitarimo net dėl bulbių 
maišo kontrolės. Generolas Eisen- 
howeris su Clay turėję valandų, 
kurios atrodydavo lyg ir susitarimu 
su Žukovu ar Sokolovskiu, tačiau 
vėliau jie įsitikindavę, likę “su iš
tuštintomis kišenėmis.” Toliau 
generolas prisipažįsta, kad Sovietai 
vedžiojo amerikiečius už nosies po 
Berlyną, o amerikiečiai leidosi taip 
vedžiokjami. “Jei mes prarastame 
Berlyną Sovietų naudai, neatlikę 
savo įsipareigojimų, ne tik Vokieti
jai, bet ir visai Vakarų Europai mes 
turėtume pasiųsti atsisveikinimo pa
bučiavimą.” — atvirai teigia JAV 
generolas. “Sovietai yra neišpasakyti 
melagiai ir apgavikai, o taip pat 
nėra jokio pagrindo galvoti, kad jie 
pasikeistų. Jie dabar turi atoninę 
bombą. Jie yra tarptautiniai gang
steriai, kurie sunaikins muš, kai tik 
galės. Tačiau aš vis dar nebijau. Jie 
mus gali perblokšti nedaugiau, kaip 
aš galiu perblokšti pasaulio sunkaus 
svorio čempioną. Aš manau, kad jie 
tai žino.”

Korėja Grasina Karu
TOKIO. UNITED PRESS.— 

Pietų Korėjos karo ministeris pra
nešė, kad jo kariuomenė jau buvo 
pasiruošusi užimti jėga komunistų 
kontroliuojamą Šiaurės Korėją, ta
čiau tai padaryti jam sutrukdę JAV 
Įstaigos. Tuo pačiu metu Korėjos 
reikalais pranešimą paskelbė ir 
Pietų. Korėjos prezidentas Rhee, 
kuris pabrėžė, kad jo vyriausybė ne
pakęs toliau suskaldytos Korėjos 
padėties. Prezidentas taip pat pra

nešė, esąs pasiruošęs spręsti Korėjos 
klausimą ginkluotomis priemonėmis 
ir pareiškė, kad tai padaryti kliudo 
tik JAV.” Jei Britų vyriausybė 
pripažins komunistinę Kiniją ir JAV 
toliau eis savo keliu, mes griebsimės 
karo priemonių” — pabrėžė ir įspėjo 
P. Korėjos prezidentas.

Bidault sudarė Pran
cūzijos vyriausybe

PARYŽIUS. A.A.P. — Tris sa
vaites užtrukusi Prancūzijos vidaus 
krizė pasibaigė, kai M. George Bi
dault, gavęs 367:183 balsų santykio 
parlamento pasitikėjimą, sėkmingai' 
susitarė su partijomis ir sudarė 
ministeriu kabinetą. Pratieūzijos 
vidaus gyvenimo “diktatorius” so
cialistas Jules Moch vėl pakviestas 
vidaus reikalų ministeriu; būdamas 
šiame poste senąjame kabinete, Jules 
Moch užgniaužė du komunistų vado
vaujamus visuotinius streikus. Už
sienių reikalų ministerio vietą užėmė 
Robertas Shumanas. Vyriausybė 
sudaryta koaliciniais pagrindais iš 
Kataliku (M.R.P.), Socialistų ir Radi
kalų partijų atstovi).

GYVENIMAS Jū DAR NEPA
MOKĖ.

HONG KONGAS. T.D.M.—Kaip 
praneša specialus “The Daily Mir
ror” atstovas Hong Konge, Britų ir 
kini) prekybininkai mauo, kad An
glijai teks neišvengiamai pripažinti 
Kinijos Liaudies Respubliką. Vie
tos prekybiniuose slnogsniuose vy
rauja nuomonė; kad toksai pripaži
nimas Hong Konge yra visų laukia
mas ir visiems priimtinas. Anglijos 
prinažinirao Kinijos Liaudies Res- 
nnblikos laukiama dėl to fakto, kad 
Hong Kongo ekonominė padėtis yra 
labai glaudžiai susijusi su Kinijos 
Žemynu. Kiniečiu prekybiniai 
sluogsniai Hong Konge nesivado
vauja jokiais politiniais samprotavi
mais; svarbiausiais jų troškimas — 
prekiauti. Blogas prekybinių rei
kalų patyrimas su Nac. Kiniia ver
čia dabar juos tikėtis geresnės lai
mės su komunistine Kinija.

Didele dovana Austra
lijos Lietuviu Draugijai

Š.m. spalio 25 d. atvykęs j Aus
traliją mūsų tautietis p. J. A. Skirka 
atvežė ALD-jai didžios vertės dova
na — 362 lietuviškų knygų biblio
teką. Tai Schwaeb. Gmnend Lie
tuvių Gimnazijos dovana, -kurios nej 
lengvas atgabenimo, pareigas apsiėmė 
ir atliko šiam reikalui pasišventęs 
mūsų tautietis p. J. A. Skirka.

Didžios mūsų padėkos ir nasigėrė- 
jimo nusipelno Sehw. Gmnend’o 
Gimnazijos vadovų nutarimas pra
turtinti Australijos • Lietuvių Drau
giją šia brangia kultūrine dovana. 
Nemažesnės mūsų padėkos nusipelno 
ir tautietis J. A. Skirka. aukodamas 
savo asmens interesus dėl šios bib
liotekos atgabenimo.

Padovanotų knygų tarpe yra ne
maža vertingų lietuvišku dailiosios 
literatūros bei mokslo veikalu. Pri
jungus prie šios dovanos ligšiolinę 
ALD bibliotikėlę, ALD Centro 
Valdyba yra įgalinama artimiausioje 
ateityje sudaryti platesnio masto 
lietuviškų knygų biblioteką, žvmiai 
pasitarnaujančią mūsų tautiečių 
kultūriniams reikalavimams. ALD 
Centro Valdybos biblioteka pavesta 
tvarkyti inž. K. Bukevičiui. Arti
miausiu laiku bus paskelbtos biblio
tekos naudojimosi taisyklės. ALD 
Centro Valdyba imsis tolimesnių 
žygių savo biblioteka plėsti ir di
dinti. Prie jos praturtinimo kvie
čiami prisidėti visi lietuviai.
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Adelaidėje įsteigtas ALD Skyrius
Š.m. spalio 9 d. įvykęs Adelaidės 

Lietuvių Kultūros Draugijos susi
rinkimas vienbalsiai nutarė persior
ganizuoti ir įsijungti į Australijos 
Lietuvių Draugiją, kaip ALD Ade
laidės Skyrius. Pusiau slaptu bal
savimu, pagal ALD Įstatus, į Sky
riaus Valdybą išrinkti: dail. A. Ruk- 
štelė, p. S. Čepliauskas, p. L. Kanas, 
p. K. Taparauskas; kandidatu liko 
p. Puodžius. Tą pačią dieną įvyku
siame naujojo ALD Adelaidės Sky
riaus Valdybos posėdyje taip pasi
skirstyta pareigomis: pirmininkas 
— dail A. Rukštelė, sekretorius — 
p. K. Taparauskas, Valdybos narys 
ir kultūros bei švietimo vadovas — 
p. L. Kanas ir iždininkas — p. S. 
Čepliauskas.

Adelaidės lietuvių susibūrimas į 
ALD eiles buvo seniai laukiamas 
faktas. Tai yra dar vienas džiugi
nantis reiškinys, parodąs, kad Aus

tralijos lietuvių bendruomenė ypa
tingai brangina vienybės ir nesiskal- 
dymo į paskiras organizacijas idėją. 
Adelaidės lietuviai įtikinančiai užak
centavo šiuo savo persiorganizavimu, 
kad lietuvybės išlaikymo interesas 
verčia mus burtis į vieną bendrą 
organizaciją — ALD, apimančią vi
sus lietuvius be pažiūrų ar politinių 
įsitikinimų skirtumij ir siejančią 
visus vienon šeimon svarbiausiu 
požymiu — lietuvybe. Adelaidės 
lietuviij bendruomenė per ligšiolinę 
savo Kultūros Draugiją labai daug 
pasidarbavo lietuvybės interesams, 
ypačiai išvystydama savo veiklą 
tautinės kultūros srityje. Neabejo
tina, kad susibūrę į ALD šeima,.. 
Adelaidės lietuviai toliau dar sėk
mingiau tęs gražiai pradėtą savo 
darbą ir bus vienu vadovaujančių 
veiksnių tautinės kultūros ugdymo 
ir jos stiprinimo Australijos lietuvių 
bendruomenėje.

KANADOS LIETUVIAI BURIASI 
Į PASAULIO LIETUVIŲ

BENDRUOMENŲ.
Kanados lietuvių visuomenė gyve

na persitvarkymo laikotarpį, kuris 
prasidėjo po š.m. kovo mėnesio 26- 
27 dienomis Montrealy įvykusio 
Seimo, kurio metu, kaip priimta 
sakyti, įvykę skilimas. To skilimo 
pasekmės buvo tos, jog Kanados lie
tuvių visuomenė suskilo į tris gru
pes: 1. Kanados Lietuvių Centro 
Tarybos organizaciją, kuriai prik
lauso 13 Kanados Lietuvių Tarybos 
skyrių ir 10 kitų organizacijų, ku
rios KLCT subordinuojasi; 2. Ka
nados Lietuvių Sąjungos organiza
cija, kuriai priklauso 6 skyriai; 3. 
kelias kitas organizacijas, kurios jo
kiam centrui nesiklauso, ir 4. i 
organizacijas (pašalines), kurios ir 
prieš Seimą jokiam centrui nepri
klausė. (Kalbama, žinoma, apie or
ganizacijas ne komunistines.)

Toks lietuvių susikaldymas pasi
rodė labai netikės ir tiems, kurie bu
vo atsisakę vienybės ir iš Seimo bu
vo pasitraukė, arba jame visai ne
dalyvavo, arba atsisakė centro. Per 
tą gera pusmeti jau labai pribrendo 
vienybės reikalingumas, be kurio 
lietuvy ės reikalai atsidūrė stagnaci
joje, jeigu nepasakyti dausnau.

MERGAITE
Toks ramtis ir giedras vakaras. 

Aš pakeliu akis nuo knygos ir susi 
mąstau. Begalinė vaizdų eilė už
lieja mano dvasią, sukeldama dau
gybę atsiminimii. Ir man vaidenas 
praeitis tarytum nuostabus prisi
minimų laukas, kurin lyg brandžią 
sėkla beriame savas dienas.

Vakaro sutemos kaskart tirštėja ir 
žadina many kažinkokį bevardį ilgesį. 
Aš ištiesiu ranką ir atveriu langą. 
Šviežio ir gaivaus oro srovė suku- 
tena man veidą. Pro siaurą namų 
tarpą aš pažvelgiu į žalsvą vakaro 
dangų, tarytum j šulinį, ir man 
svaigsta galva. Mano mintys nerimo 
ir siautė, kaip bitės prieš spietimą.

Lyg tolimas lietaus šniokštimas 
ūžia tolumoie miestas. Iš kažkur 
stogų viršūnėmis atbėgę mano ausis 
pasiekia traukinių signalai. Jie už
lieja mane naujų minčių banga ir 
pasigavę nešas su savim. Vaizduo
tėje mainos paveikslai lyg semaforų 
ugnys. Dusdamas traukinys kaip 
plakamas žirgas lekia per tamsias 
lygumas ir pagaliau sustoja tolimoj, 
nepažįstamoj stoty. Nešini sun
kiais nešuliais ir rūpesčių nukamuo
tais veidais žmonės veržiasi pirmyn, 
lyg norėdami pabėgti patys nuo 
savęs. Mano rankos tuščios, ir šir
dis, supama kelionės svaigulio, tokia 
lengva. Be rūpesčiu ir tikslo aš 
plakuosi drauge su skubančia mi”ia.

Tada aš buvau tarytum paukštis, 
ištrūkęs iš narvo. Ir neturėjau nei 
namu, nei pareigu. Niekur nebuvau 
laukiamas ir kur sustojau, ten jau
čiausi namie.

Išėję iš stoties žmonės pabiro Įvai
riom kryptim ir pasinėrė vakaro 
šešėliuose. diliame slėnv matėsi 
miesto žiburiai. Duslus ūžesys atsi
mušė i mano ausis ir įsiliejo i krau
jo ritmą. Mano dvasia buvo iškilus 
aukščiau dulkių ir kasdienybės. Aš

Kanados Lietuvių Centro Taryba, 
kuri faktiškai apjungė didžiausius 
Kanados lietuvių sluoksnius bei dau
giausia organizacijų, numatė tiktai 
vieną geresnę išeitį ir jau minėta™ 
Seime deklaravo — eiti į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę. Šitas pla
nas darbar ir vykdomas. Jam pri
tarė ir antroji didesnė organizacija 
— Kanados Lietuviu Sąjunga, kuri 
susidarė iš KLT atskilusiij narių.

Dabar malonu yra konstatuoti, kad 
tai vienybei, kuri siekiama per Ka
nados Lietuvių Bendruomenės orga
nizavimu, jau konkrečiai ruošiamasi. 
Jau sudarytas Laikinasis Organiza
cinis Komitetas, kuris pagal PLB 
nuostatus vykdys persitvrakvmą ir 
visų Kanados Lietuviu Bendruome
nės valdomųjų organų rinkimus. 
Komisija jau veikia ir darbas eina 
pirmyn. Reikia tikėtis, kad tikslas 
bei uždavinys bus įvvkdvtas. ir Ka
nadoje susikurs pirmoji Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė.

Daug per tuos 6 mėnesius pergy
venta ir patirta. Tai gali būti pa
moka bei pavyzdys kitų kraštų lie- 
tuviems: tesilaiko vienybės tvirtai ir 
negriaunamai. Vienybė didelis da
lykas. nes vienybėje tiktai ir yra 
galybė.

J. Kardelis.

V. Kazokas.

ėjau gėrėdamasis milžiniškais med
žių siluetais šviesiame dangaus 
dugne ir galvojau apie nežinomą 
keleivį. Koks džiaugsmas užtvindo 
jo dvasia ir kaip palengvėja jam na
šta, kai jis nakčia pamato tolumoje 
žiburį.

Mane lenkė mergaitė. Jos žings
niuose girdėjosi nuovargis ir skun
das. Nespėjau pamatyti jos veido, 
tik mačiau jos tamsias ir vešlias 
plaukų garbanas, krintančias jai ąnt 
pečių, kuriuos slėgė ir lenkė žemyn 
maža kuprinėlė. Visu kūnu persi- 
svėriusi dešinėje rankoje ji nešėsi 
sunkų lagaminu. Ji ėjo palenkusi 
galva, ir tik iš judesio ir žingsniu 
supratau, kad ii labai jauna. Tada 
mano mintys vėl sukosi apie žmones, 
kurie kasdien ris labiau duodasi 
daiktų pavergiami ir nepajėgia pa- 
’-olfį flkju i briridsf.', skliautus 
Jie visi darosi kaskart labiau pana
šūs į ana gobšuli pasakos karalių, 
kuris eidamas rinkdavo net akmenis 
nuo kelio. Jie išeina į gyvenimą ne 
gyventi, bet nrasiduoti daiktams, 
kurie iuos galutinai pavergia. Ir 
jie niekada nebesugriš į savo pra
rastąsias aukštumas, kaip kad nebe
grįžo atgal į savo sostą anas gobšu
sis karalius. kada jis išvyko apžiū
rėti savo karalystės. Pakelini jis 
rado tiek daug pasiimtinu daiktu 
kad visoie karalvstūje nebuvo tiek 
vežimu jiems nmmhenti i jo karali
škoji dvaro. Ir jis mirė iš sielvartu 
negalėdamas pasotinti' savo godžiu 
akiu, kain kad miršta žmonės nesu
pratę. koks vra ju tikrasis gyven* 
mes ir kodai jie miršta.

“Tr ii viena iš tn nelaiminguin.” 
negalvotai! žiūrėdamas j priešais 
einančia sunkiai susikrovusia mer- 
<mit" nilnu nžnotantos žvilgsniu 
BVnbūdama ii užkliūva tamsoie už 
akmens ir vos neparkrinta. Tada ji

Pratari Iirailiri aMtai
Parūkyta tremties penkerių metų 
apžvalga.

Be lietuvių organizacijų ir įstaigų 
Vokietijoje, kurioms rūpėjo surinkti 
visą medžiagą, liečiančią tremties 
gyvenimą Vokietijoje, šioje srityje 
su savo iniciatyva pasirodė ir paskiri 
tremtiniai. Vienas jų — žurnalistas 
adv. Vyt. Alseika, susitaręs 
su Informacijos Tarnyba, parengė 
platų darbą, pavadintą ‘‘Penkeri 
Tremties Melai.” Darbas apima 752 
psl. Be teksto darbe įdėta 25 stati
stinės lentelės, 8 diagramos ir du 
žemėlapiai — juos atliko arch. Sk. 
Šlapelis (JAV).

V. Alseikos darbas — “Penkeri 
Tremties Metai” apima tremtinių 
gyvenimą ir jų veiklą nuo 1944 m. 
vasaros ligi 1949 m. ne tik Vak., 
Vokietijoje, bet ir kitose valstybėse.

Darbo turinį sudaro šie skyriai: į 
Vakarus . . . Kaip tremtiniai atsi
randa Vokietijoje. Lietuviai trem
tiniai karui Vokietijoje tebevyk
stant. Tremtiniai sąjungininkų 
globoje; stovyklinis gyvenimas, 
tremtinių teisės, patalpos, UNRRA, 
IRO — jų veikla ir santykiai su 
tremtiniais, skryningai, repatriacija, 
Vokietijos ūkio gyvenimas ir trem
tiniai, vokiečių pažiūros į tremtinius, 
nusikaltimai ir tremtiniai, darbas — 
profesijos, tremtiniai žydai, santy
kiai su kitų tautybių tremtiniais. 
Emigracija — nlanai, viltys, tikrovė.

Skyriuje “Tremtiniai dirba, or- 
ganizuopasi, kuria”; Lietuvių Tau- 
‘*nė Bendruomenė (LTB), Baltų 
Centrine Tarvba (BCT), Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė (PLB), 
Tremtiniu šalnos darbas (Lietuvos 
Raudonasis Kryžius. BALFo veikla), 
mitybos būklė įvairiose zonose, svei
katingumas. Organizacijos tremty
je, laisvųjų profesijų veikla, jauni
mo organrmci’ns. meter*1 veikla, Maž. 
Lietuvos lietuviai tremtiniai. Lietu- 
"os atstatymo svarstymai tremtyje. 
Kultūrinis tremties darbas: švieti
mas, snauda, literatūra, mokslas (ir 
disertacijų sąrašas1, dailė ir daili
ninkų veikla, n*enas ■— mnrika. 
onera. drama, baletas. Bažnytinis— 
’■erinis gyvenimas tremtvie. Stu
dentija. Sportas. šachmatininkai. 
Mimsieji (žemiausių mirusiųjų są
rašas). Tremtiniai statistikos švie
soje (statistinės lentelės). Jumoras 
tremtyje.

Paskutiniame skyriuje apžvelgia
ma tremtiniu kurdinimasis. veikla ir 
gyvenimo sąlygos už Vokietijos ribų: 
21-oje visų penkių kontinentų val
stybėje. Priede; Tremtiniai šau
kiasi pasaulio sąžinės — įdėti atsi
šaukimai : Tremtyje esančių Lietu
vos Vyskupu. Liet. Tautinės Ben
druomenės (LTB), Lietuviu Rašyto
jų Draugijos, Liet. Socialdemokratij 
“artijos ir kt. 
pasideda ant žemės savo nešulį ir 
sunkiai atsidūsta. Šis atodūsis jau
triai atsilienė manoj širdy, ir aš pa
greitinau žingsnius.

Nepratardamas nė žodžio aš priė
jės pakeliu nuo žemės jos našta. 
Mano rankose ji tokia lengvutė. 
Mergaitė nieko nesako, tik nuostabos 
nilnom akim ji nusižiūri man i vei
dą. Ir ji ėjo šalia manos tyli, lyg 
nuskriaustas kūdikis, tokiais pnt pa
vargusiais ir traniais žingsniais. 
Gal būt tik širdv jai pasidarė leng
viau. Retkarčiais ii sustoja ir pasi
taiso kuprinę. Matyt, ir ši našta 
*'ai buvo per sunki. Tada nukėliau 
nuo jos pečiu kunrine ir užsimečiau 
-an ant peties. Ir šį karta mergaitė 
neišdrįso priešintis. Lempos švieso- 
ne pastebėjau, kain jos pablyškusiu 
•eidu perbėgo lengvas švnsnlys. 

Man nuo to pasidarė neišsakomai 
nėra, ir staiga pajutau, ing nno šio 
momento ji tano man kažkaip be ga- 
'o artima. Ant savo pet*es ir ran
koje aš jutau ’os daiktus ir prisimi
niau kažkur skaitos, kad žmonės per 
’niktns snart-m, kažkas
mano dvasios rib’moie šankė. jog ne
liesa — kain tik nėr juos jie vienas 
'•itn nenažieta. Ši artimumą tarp 
-*ndrieiu iššaukė gal būt anas ma- 

"-vtis jos veide švnsnlvs. Dabar aš 
ųn*’au panašas * išm-Vsfgnti kareivų, 
'vdima labai artimo žmogaus.

— Koks žavus vakaras — po kiek 
laiko prašneko ji, pakeldama akis 
aukštyn. i

SPORTININKAMS
Sportiniame lietuvių gyvenime 

daug kartų buvo pastebimi neužmir
štami nuoširdumo ir draugiškumo 
pasireiškimai, kas dar tampriau su- 
siedavo bendrus mūsų tikslus. Nū- 
die, kada gyvenimas toli mus nu
bloškė nuo mylimos mūsų Tėvynės 
ir kada mus supa svetima aplinka, 
jaučiame, kad tarpusavio nuoširdu
mas ir draugiškumas turi būti dides
nis. kaip bet kuriuo kitu metu.

Į Australiją vis dar atvyksta 
naujų tautiečių iš Vokietijos, kurių 
tarpe dažuai pasitaiko žymių mūsų 
sportininkų, kurie ar anais, gerais, 
laikais, ar tremtyje, mokėjo gražiai 
kovoti savo ir savo Tėvynės garbei. 
Nuoširdumo ir draugiškumo skatina
mi. turėtume padėti šiems naujai 
atvykusioms, kad jie mažiau jaustų 
naujojo gyvenimo pradžios sunku
mus. Anksčiau atvykę ir jau ilgesnį 
laiką dirbantieji nesunkiai galėtų 
gauti per savo darbovietes geresnes 
vietos darbo pasiūlą naujai atvyku
sioms ir padėti susirasti privačius 
kambarius.

Gražu būtų, kad mes galėtume cen
tralizuoti geriausias mūsų sportines 
pajėgas, nes tik tokiu būdu galėtume 
parodyti vietos gyventojams tikrąjį 
lietuvių sportininkų sugebėjimą ir 
charakterį. Prie šio tikslo užsimojo 
artėti Melbourne lietuviai-sportinin- 
kai. Malonu pastebėti, kad šiam už
simojimui ir ALD Melbourne Sky
riaus Valdyba ir pati Melbourne lie
tuvių bendruomenė visokeriopai pri
taria ir šią idėją gražiai remia.

Girdėti, kad ir Adelaidės lietuviai 
sportininkai panašiu kelin eina.

Ta pačia proga norėtųsi priminti 
visiems lietuviams - snortininkams. 
baigusiems ar baigiantiems sutartį, 
kad prieš pasirenkant nauja darbo
vietę būtų patartina susirišti su 
mūsų sportinį gyvenimą tvarkan
čiais amenimis, nes kartais ir per 
sportą įmanoma surasti geresnį dar
bą. Keletą teigiamu pavyzdžiu mes 
iau turime ir tikimės, kad ateityje 
jų bus daugiau. T talka kviečiame 
ne tik aktyvins sportininkus, bet ir 
visus mūsų sporto bičiulius.

Leonas Baltrūnas.

Šių metų rugsėjo men. V. 
Alseika parašė antra darbą apie 
“Tremtinius lietuvius Vokietijoje— 
Wurttembergo ir Badeno srityse.”

Abu minėtieji darbai yra svarbi 
ir labai reikalinga dokumentacija 
lietuvių tremtinių gyvenimo Vokie
tijoje. Autorius dar pačiu paskuti
niu laiku snėjo surinkti vertingos 
medžiagos, kuri, tremtiniams greitai 
blaškantis po pasaulį, būtų negaile
stingai dingusi.

Tu dvieių veikalu autorius, V. 
A L.S E I K A . spalio mėn. gale 
K’*rimta i JAV.

Aš jai atsakiau pritardamas ir 
tarp mūsų užsimezgė kalba. Ji man 
pasipasakojo važiuojanti namo, kur 
po kelių dienų įvyksiančios jos bro
lio vestuvės. Jai šis miestas esąs 
■lenažįstamas, ir ji norinti tik susi
rasti prieglaudą ligi sekančio ryto. 
Jau antrą ediną ji esanti kelyje ir 
labai išvargusi. Bet nesvarbu: jau 
namai matytis. Rytoj anksti ji sė- 
sianti į traukini ir dar gerokai prieš 
pietus jau būsianti namie. O aš? 
Aš neturįs namų? Ji be galo nu
stebo. Ir čia pat su vaikišku papra
stumu sušuko, užbėgdama man prie
šais:

— Tai važiuojam drauge! Tu 
būsi mano svečias, ir namuose visi 
labai džiaugsis.

Bet aš papurčiau galva. Ne, da
bar aš negalįs. Aš turįs kitokių su
manymu ir gal būt nrie progos 
aplankysiąs ją kada vėliau.

Užklaustas praeivis mums nurodė 
vienus namus, ir mes įėjom vidun. 
Iš tikrųjų mudu buvom vMvvi pake
leiviai. Šeimininkas atsiprašė netu
rįs laisvų vietų mums paguldyti, ta
čiau mes galį čia pasilikti ligi ryto. 
Aš pasišokau suieškoti viešbutį, bet 
ji mane sulaikė:

— Nereikia. Jau vėlu. Ir vieš
bučiuose nebus vietų. Ir tu pasilik 
drauge su manim. Kur tu eisi į 
naktit Čia bent šilta ir šviesu. 
Žvaigždėmis galėsi ir kitą naktį 
džiaugtis.
, » (Bus daugiau)
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DO YOU KNOW ... ?
FOREIGNERS ON LITHUANIA'S ACHIEVEMENTS

“1984”

The declaration of February 16, 
1918, on the reconstitution of the 
independent State, had to be put 
into effect by means of arms. Wars 
of Independence were waged— 
against the Russian Reds and 
Whites, and the mixed German- 
Russian corps, and the Poles. “It 
is remarkable how they (the Lithua
nians) managed to extricate them
selves from this threefold mess,” 
wonders an English writer. E. W. 
Polson Newman. “Looking back on 
these critical days, one wonders how 
the Lithuanians managed to raise 
an army capable of defending the 
country against so many enemies. 
It was a most remarkable achieve
ment.” As a result of this achieve
ment, Lithuania was admitted to 
membership in the League of 
Nations on September 22, 1921, and 
was granted the recognition de jure 
by the United States of America 
on July 28, 1922, and by England 
on December 20, 1922. Thus Lith
uania became a member of the 
family of free nations.

Then followed years of assiduous 
and relentless constructive work. 
The road to recovery was rough, 
but the efforts of the Lithuanian 
people were crowned with success. 
Generouif aid given to Lithuania 
both by the American Government 
and by Americans of Lithuanian 
descent (who constitute one-fourth 
of the Lithuanian people) had a 
substantial part in the reconstruction 
of Lithuanian economy and conse- 
crątcd the friendship between the 
two democracies. This was put on 
record by Hon. Sumner Welles, the 
U.S. Acting Secretary of State in 
his statement of July 23, 1940:

“. . . From the day when the 
peoples of these (Baltic) Republics 
first gained their •independent and 
democratic form of government, the 
people of the United States have 
watched their admirable progress in! 
self-government ydth deep and sym

pathetic interest.” This progress 
was recognii I, among others, by 
Hon. Mitchell Jenkins in his speech 
in the House of Representatives on 
February 18, 1947: “One of the 
most remarkable aspects of the period 
between 1918 and 1938 was the way 
in which the newly-created Baltic 
States were able to establish them
selves and set up independent and 
workable economies. Among these 
States Lithuania made a most out
standing record. Not only did she 
redistribute her agricultural land 
and set up an excellent agricultural 
system, but she made notable ad
vances also in textiles and manu
facturing generally. Trade and 
commerce flourished. Banking and 
currency regulations were enlighten
ed and modern. The constitution 
worked ... Tn short, Lithuania was 
making long strides forward in 
national independence and growth.”

This progress in economic, social, 
and cultural fields was achieved 
despite the circumstances that Lith
uania was surrounded by great 
nowers — Germany and the USSR, 
infected with totalitarian ideologies. 
As an impartial British writer put 
:t. ‘‘While Germany and Russia have 
become totalitarian, sacrificing indi
vidual freedom on the altar of col
lective power, the emancipated (Bal
tic) peoples have approached, as 
closely as their initial difficulties 
permitted, the highest civilization 
and democracy of the W«st.” 
< Problems of the Baltic, bv W. F. 
Reddaway. Cambridge University 
Press 1940. page 115.) But the 
totalitarianism of those neighbours 
ultimately proved fatal to Lithua
nia’s independence: it fell victim, in 
1940, to the Russo-German conspir
acy recently revealed by publishing 
the secret German docnrnpnfr; con
cernin" the Ribbentrop-Molotov Pact 
of 1939. Lithuania was deprived 
of her independence by the same 
totalitarianism which now so con- 
snicuously threatens the indepen
dence of the remaining free Euro
pean nations—L. i F.

That is the name of George 
Orwell’s novel* where he pictures 
the life in the totalitarian super
state in the year 1984.

In that State, “War is Peace,” 
“Freedom is Slavery,” “Ignorance 
is Strength.” It is ruled by one 
party and headed by Big Brother— 
dark-eyed, black-haired. blaek- 
mustaehio’d man, full of power and 
mysterious calm. Big Brother is 
infallible and all-poperful. Every 
success,every achievement. every 
victory, every scientific discovery, 
all knowledge, all wisdom, all hap
piness, all virtue, are held to issue 
directly from his leadership and 
inspiration. Nobody has ever seen 
the head of the State. He is a myth: 
he will never die. Below Big Brother 
is the ruling party—small privileged 
caste. From the mass—“proles”— 
nothing is to be feared, for they do 
not possess the ability of grasping 
that the world could be other than 
it is. 1 *" *”l

In that country there are four 
ministries. The Ministry of Peace 
concerns itself with war. the Ministry 
of Truth with lies, the Ministry of 
l ove with torture, and the Ministry 
of Plenty with starvation. The most 
dreadful institution is Thought 
Police.

Every inhabitant of that State 
lives from birth to death under the 
eye of the Thought Police. His 
friendship, his relaxations, his be
haviour towards his wife and child
ren, the expression of his face when 
he is alone, the words he mutters in 
sleep, even the characteristic move
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ments of his body, arc all jealously 
scrutinized.

In such society, the hero of 
“1984” tried to say that two plus 
two make four. By bestial torture 
he had changed his mind and sur
rendered.

“Progress in our world will be 
progress towards more pain. If yon 

ant a meture of the future, ima
gine a boot stamping on a human 
face—for ever,” are the expressions 
of the Though Police. ‘

“1984” is a tragedy of the man 
who is living under the permanent 
threat of power not over the body 
only, but above all, over his mind. 
The deepness of this tragedy can be 
seen at full length only by those 
who had witnessed the life behind 
the Iron Curtain.

We would like to recommend to 
every Australian to read this ex
cellent book of Orwell’s. “1984” 
is not to be treated as a mere pro
duct of author’s creative fantasy, 
but more as a realistic, survey of the 
regime which is actually prevailing 
in the Soviet Union and its occupied 
countries.

May this picture—whose colours 
are thickened sometimes—open the 
eyes of the reader more widely, and 
may they look at the migrants from 
countries now occupied by Soviet 
Russia, with more warmth and 
sympathy. These newcomers have 
come here to gain their lost freedom, 
to say that two plus two make 
four.—-J.D.
’George Orwell. “Nineteen Eighty-Four." 
London, 1949.

By Air to the Reef
By NORMAN BARTLETT

The Barrier Reef Airways’ Cata
lina, “Beachcomber,” left the 
Queensland eoast and headed almost 

■ due north towards the scattered 
reefs and coral bays of the Capri
corn Islands, 300 miles from Bris
bane, and 45 miles out from the 
Australian mainland, at the south
ern end of the Great Barrier Reef

The sea below looked like wrinkled 
grey silk, puckered a little at the 
edges where it touched the hard 
green mainland coast, lipped with 
creamy beach, which curved away 
into the hazy distance. Soou we 
were over the reef, cruel and leprous- 
looking under the glass-green water, 
broken here and there by erawline 
foam which seemed to move end
lessly backwards and forwards over 
flat patches of coral.

Ten minutes later the Catalina 
dipped her great flat-tipped wing 
and we circled, side-on, over an 
immense lagoon that dwarfed the 
flat button shape of Heron Island 
our holiday destination. The cry
stal water looked ridiculously shal
low for the Catalina. When our 
pilot, Capt. Stewart C. Middlemiss. 
was pioneering the service he at 
first refused to risk his brand-new 
flying boat on this lagoon and land
ed her instead on the smooth and 
open sea beyond the coral wall. He 
felt foolish later when he crossed 
ten feet of clear lagoon water in 
the island launch.

That was three months before our 
flight, but as we peered through the 

■ cabin windows at the limm a w»t“v 
' it was easv to "’’deretand his initial 
nervousness. The white coral hot- 

•gom seemed only a few inches below 

the surface. Sea and sky swam to
gether in liquid light, and the 
crowded launch which waited for 
our arrival might easily have been 
suspended in air rather than sea 
water, the difference between the 
two elements appeared so slight to 
our unadjusted eyes. The whole 
universe seemed ' contracted to a 
crystal ball with an island and a 
crowded motor launch floating some
where near the middle.

A few minutes later we could 
fully appreciate the deception 
brought about by a combination of 
clear water, bright sunshine, cloud
less sky and snow white coral sand. 
The launch sat comfortable eight or 
ten feet above the scrubbed sea bot
tom. All the secrets of the sea were 
laid wide onen. We could see the 
curved keel where the “Beach
comber” rode easilv anchored to 
her buoy, fish moving placidly in 
the shadow of the wings. The 
nlanks of the launch bent under us 
and out of sight as if there were no 
water to support us. We could see 
green growth fluttering short lengths 
from the exnosed and furry shoulder 
of planking.

On the sea floor crab-like creatures 
and strangely twisted shells moved 
sluggishly in green sunshine or 
scuttled into rock shadows. Immense 
sea slugs sprawled like elongated 
ink blots across the whit“ sand. In 
the slightly diluted sunshine of the 
deep water, brichtlv-colonred fish 
brought gasns of eveitement from 
the new arrivals while the old hands.' 
who had come to meet ns. sat back 
complacently as if somehow they 
were personally responsible for this 
wonderland. Even thev, however, 
were moved bv the general commo
tion when a wandering turtle c“me 
over to see what the noise was about 

making on Australia’s Great Bar
rier Reef.

The late Captain Cristian Poul
son was born at Oldberg, Denmark, 
nearly 60 years ago, and he ran 
away to sea at 14. Eight years later 
he settled in Australia, but during 
World War I returned to Denmark 
for four and a half years, skippered 
a boat which braved the perils of 
submarine, mine and bomb in nor
thern waters. After the war he 
returned to Australia and settled 
on Heron Island twenty years ago.

Just a few weeks after we re
turned from the reef, we heard that 
Cristian Poulson had accidentally 
lost his life. After he had visited 
friends on board a yacht that lay 
off Heron Island, . he apparently 
missed his footing when returning 
to the dinghy and drowned in the 
waters around the island he loved.

The Union Trustee Company, 
executors of Captain Poulson’s 
estate, are operating Heron Island 
as a tourist resort just as he did. 
and his former partner. Captain 
Middlemiss, still operates the Cata- 

•>a service from Brisbane to the 
island.

Before Barrier Reef Airways be
gan a regular twice-weekly air ser
vice to Heron Island, tourists had 
to make a 15-hour train trip from 
Brisbane to Gladstone and then a 
“ix-or-seven hour boat trip across 
rrom the mainland. Now the Cata- 
'ina leaves Brisbane River at 6 or 
7 a.m., according to the tides at the 
island, and arrives at Heron two 
hours later. Barrier Reef Airways, 
also make a weekly trip to Linde
man and Day Dream Islands, in 
the Whitsnndav Passage, about 600 
miles north of Brisbane, taking four 
hours on a trip that takes at least 
48 hours bv train, bus and launch.

(To be continued.)

and then, swinging her awkward 
bulk easily in her natural clement, 
made off for quieter regions.

Beyond the shadow of the boat 
the surface water twinkled in a 
million changing facets, spread and 
contracted in globules of light shot 
with blues and mattves, purples and 
pinks. On the outer edge of the 
lagoon the island lay like a lost 
clump of vegetation floating in a 
wide spread of empty sea. Behind 
us Captain Middlemiss, his new 
passengers aboard, roared up his 
engines and cut a mighty wave of 
white foam across the still water. 
The “Beachcomber” lifted easily 
from the lagoon, and soon became 
a rapidly contracting spot until, 
within a few minutes, we lost sound 
and sight of her between the empty 
immensities of sea and sky. and we 
were left lonely on the still lagoon 
chugging towards 140 acres of 
nisonia and easuarina scrub where 
Captain Cris Poulson, our host, had 
prepared our bed and board.

In the warm sunshine on the 
sparkling sea it was incredible to 
most of ns that two hours before we 
had been watching the early morn
ing sunshine dispersing winter mists 
crom the Brisbane River, or that 
some of us had spent the day before 
dodging chill rain showers on the 
streets of Melbourne. This rapid 
-bange from southern winter to tro- 
nieal sunshine was first made pos
sible in July, 1947, bv Barrier Reef 
Airways. Captain Middlemiss, the 
“Beachcomber’s” pilot and an ex
Royal Australian Air Force Squad
ron Leader, founded the company in 
partnership with the late Captain 
Cris Poulson, a Danish seaman, who 
leased Heron Island as a tourist re
sort. The company’s Catalinas have 
already revolutionised holiday
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GENEKOLAS BLAMEY GRETOJE 
Spalio 18 d. Gretos Stovyklą vizi

tavo generolas Blarney. Jo garbei 
vakare buvo suruoštas koncertas, 
kuriame gerai pasirodė lietuviai atei
viai. Ponios Zakarevičienės vado
vaujama tautinių šokių grupė pašo
ko “Kalvelį” ir “Rugelius.” Irena 
Vilnonytč, 9 metų lietuvaitė, puikiai 
paskambino pianinu, nustebindama 
savo talentingumu visus klausytojus. 
Eduardas Vilnonis padainavo solo 
iš Čaikovskio “Pikų Damos.” A.3I.

ALD SKYRIAUS BIBLIOTEKA 
BRISBANE.

ALD Brisbano Skyrius, St. Mary’s
parapijos klebonui Thompson ’ui 
mielai sutikus, gavo nuolatiniam nau
dojimui parapijos salę. Kiekvieną 
sekmadienį, ,3 vai. p.p., čia susirenka 
Brisbane gyveną lietuviai choro re
peticijoms, stalo bei lauko teniso 
pažaisti, pasikeisti knygomis ir pan. 
Sunešus ALD Skyriaus nariams vi
sas turimas nuosavas knygas, įsteigta 
Skyriaus bbilioteka. kurioje jau yra 
per 100 įvairių lietuvišku knygų. 
Biblioteką rūpestingai tvarko p. A. 
Pomeringas.

Spalio 16 d. šios parapijos aus
tralų Katalikų Jaunimo Klubas su
rengė specialų susipažinimo su lietu
viais pobūvį. J ši pobūvį atsilankė 
arkivyskupas O’ Donnell, lydimas 
klebono Thompson’o ir knn. Byrne. 
J. E. arkivyskupas pasveikino lietu
vius labai šiltais žodžiais. Taip pat 
pasveikino ir klebonas Thompson. Į 
malonius sveikinimus atsakė ALD 
Skyriaus pirmininkas J. Petrauskas. 
Tą patį vakarą vakarienes, kurioje 
dalyvavo arkivyskupas O’Donnell, 
kun. Thompson, knn. Byrne ir kiti, 
buvo pakviesti ir Skyriaus pirminin
kas J. Petrauskas ii- vicepirm. p. Pr. 
Budrys. J. E. arkivyskupas pain
formavo Skyriaus atstovus, kad ne
trukus i Brisbaną atkeliamas lietu
vis kunigas.—Sp.

IŠVYKO ALD SKYRIAUS 
PIRMININKAS.

Ligšiolinis Beechworth ’o ALD 
Skyriaus pirmininkas p. Povilas 
Štuopys, pasidarbavęs Skyriaus 
steigime ir pradinėje jo veikloje, ry
šium su darbovietės pakeitimu išvyko 
į Melbourna. Skyriaus pirmininko 
pareigos laikinai pavestos ligšioli
niam sekretoriui p. Kaziui Bielke- 
vičiui. Valdyba papildyta, pakvie
čiant pirmąjį kandidatą p. J. Birietą.

MŪSŲ PASTOGĖS RĖMĖJAI.
P. V. Malžinskas iš Bogongo at

siuntė Mūsų Pastogei £1.0.0 auką. 
Toliau Mūsų Pastogę vėl parėmė šie 
tautiečiai-skaitytojai: Al. Munčelis 
iš New Town, Tas., — 10.0, p. S. 
Kazlauskienė iš Waterloo — 8.0, p. 
P. Jurjonas iš Thirroul — 6.0. p. 
VI. Narbutas iš Canberros — 6.0, 
p. VI. Šablevičius iš Ravmond Ter
race — 5.5, p. St. Mielienė iš Or- 
bost — 4.0 ir p. J. Varkalis iš Nelun- 
galoo — 2.0. Mieliems aukotojams 
ALD Centro Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja.

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

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

166 PHILLIP STREET, SYDNEY.

I LEISTŪVŠS DARBOVIITĖJE.
Spalio 19 d. Singleton’o Karinės 

Stovyklos (Military Camp) komen
dantas Itn. Baker suruošė išleistuves 
lietuviui p. Jonui Meiliūnui, išsike- 
liančiam nanjon darbovietei) į Mel- 
bourną. Ltu. Baker savo kalboje 
pabrėžė, kad p. J. Meiliūnas sąžinin
gai ir stropiai dirbo, ir apgailestavo, 
netenkąs gero darbininko. P. J. Mei
liūnas savo angliškai pasakytoje kal
boje padėkojo Itn. Baker’iui už glo
bą ir palankumą ateivių reikalams. 
Kiek vėliau karinėje svetainėje aus
tralų kariai padainavo australiškų 
dainų, o mes ateiviai — savų dainų. 
Visu tautų ateivių atstovai linkėjo
p. J. Meiliūnui geros sėkmės ir dėko
jo jam už jo širdinga draugiškumą. 
—M.S.
r----------- --------------------———-----—------- —---- —----------------------------- —-t

IŠ ANKSTO PASIRUOŠIAM ALD. 20 METŲ JUBILIEJUI.
Australijos Lietuvių Draugijos 20 metų jubiliejus švenčia

mas š.m. gruodžio 29 d. Sydnėjuje, George St., Troeadero salėje.
Jubiliejaus minėjimas pradedamas iškilmingu aktu 8 vai. 

vak. i

9 vai. vak. pradedamas ir tęsiamas ligi 1 vai. jubiliejinis 
pobūvis. Pobūviui organizuojama speciali lietuviška koncertinė 
programa. Dėl apsirengimo-drabužių visiems vykstantiems į 
pobūvį jokių varžymų netaikoma, tad kiekvienas vadovaujasi 
pagal savo nuožiūrą-skonį bei turimas sąlygas. Laukiamas 
kuo didesnis skaičius moterų, pasipuošusių lietuviškais tautiniais 
drabužiais.

I jubiliejines iškilmes kviečiami visi Australijos lietuviai. 
Tautiečiai, gauna iš savo darboviečių atostogas, prašomi jas Į 
suderinti su jubiliejaus laiku ir atvykti į šį pirma didesnio 
masto lietuvių susibūrimą reikšmingą mūsų organizacinio gyve- ' 
nimo valanda. Iš anksto uranešusiems apie savo atvykimą ALD j 
Centro Valdyba ir Jub. Komitetas tarpininkaus dėl parflpinimo ) 
sustojimo vietų viešbučiuose ir pan.

Visi kviečiami jau dabar įsigyti bilietus-kvietiinus. kurie [ 
gaunami ALD C. Valdyboje (5 Hampden St.. Hurlstone Park. Į 
Sydney), Mūsų Pastoges Redakcijoje (10 Peel St., Kirribilli. t
Svdney) ir pas Jubiliejinio Komiteto narius. Vyrai moka 15 į
šik. o motervs — 10 šil. Vietos-stalinkai rezervuojami pagal j 
bilietų isigiiimo eile — anksčiau jsigijusiems teks geresnės- vie- j 
tos. Norintieji užimti vietas karti) su savo draugais bei paži- j 
štamais prie vieno stalo užsisako bilietus kartu ar praneša apie j 
tai iš anksto. j

" Jubiliejinis Komitetas. i
------------------------------------------------------------ ---------- -- ---------------------------------------------------------- - -----------------------------------------------

"UŽUOVĖJA’’ ATSIKELIA Į 
SYDNEJŲ.

Dėl “Užuovėjos” Redakcijos ir 
Administracijos persikėlimo į Syd- 
nėjų sekantis “Užuovėjos” 8-9 Nr. 
išeis lapkričio menesį dvigubas. Dar 
pranešama, kad “Užuovėjos” leidy
kla baigia spausdinti 1950 metų 
Australijos Lietuvių Kalendorių. 
Maždaug trečdalis kalendoriaus tu
rinio apims statistines ir bendro po
būdžio žinias apie Australiją, jos 
klimatą (sritimis), ūkį. pramonę 
ir k.

PADĖKA
Visiems moraliai ir materialiai 

padėjusioms man sunkioje Jigoje, o 
ypačiai p.p. Onai Vilioniškytei, 
Burokui. Račiūnui, Zakarauskui. 
Gailifinui, Dombrai, Viduoliui, Pa- 
čėsai ir Lodai, reiškiu gilią padėką.

Povilas Stripeikis.
• Prašomas atsiliepti Vladas Juk

nevičius. — Jonas Petrukėnas, Gov
ern. Railways, Mt. Barker, W.A.

I ^^^TskoS . Pa?T01>Ranešimas

Mūsų Pastogės prenumeratorių, ku
rie iš viso tėra užsimokėję už • lai
kraštį1 tik 4-0, 8-0 ar 12-0 ir pana
šiai. t.y. už. vieną, du a)' tris mėne
sius. Metams besibaigiant, Mūsų 
Pastogei reikia sudaryti mėtinę apy
skaitą ivykštančiam visuotiniam 
ALD susirinkimui, tad pakartotinai 
prašome mielus skaitytojus galimai 
greičiau atsiskaiytyti prenumeratos 
skolas. Taip ilgai delsdamas su at
siskaitymu, skaitytojas labai apsun
kina Mūsų Pastogės reikalus. Šim
tai skaitytojų jau seniai yra atsily
ginę ligi metų galo, trokšdami su
daryti Mūsų Pastogei tokias sąly
gas, kad po Naujų Metų galėtume 
visi skaityti padidintą ir pagyvintą 
laikraštį

Malonūs Mūsų Pastogės atstovai 
Skyriuose ir šiaip platintojai stovy
klose ar paskirose darbovietėse pra
šomi reguliariai atsiskaityti kiekvie
ną mėnesį ligi 25 dienos. Kiekvieno
mėnesio 26 d. ALD Centro Valdybos 
iždininkas sudaro mėnesinę Mūsų 
Pastogės apyskaitą.

SVARBU ATEIVIAMS

Melbourne miesto apylinkėse, 
naujame gyvenamų namų staty
bos rajone, parduodama 18 skly
pų.

Sklypu kainos — £150. 200. 
250 ir 300.

Depozitas — 30% sklypo 
vertės. Be to — £15.0.0 doku
mentų sudarymui ir £10.0.0 ju
ristui, tvarkančiam statybos 
reikalus. Likutis sumos išdė- 
tomas mokėjimui vieneriems me
tams.

Sklypai užleidžianti visiems 
atlikusiems ar atliekantiems dar
bo prievolę ir gyvenantiems 
Australijos teritorijoje.

Formalus sklypų užleidimas 
vykdomas iš eiles pagal gauto 
depozito laiką. Po sndalrymo 
teisinių dokumentų savininkui 
išsiunčiama: sutartis, miesto 
planas ir sklypo planas.

Kreintis tik anglų arba vokie
čių kalbomis.

Nico van Bert, 
26 Moonee St., 
Ascot Vale, W2, 
Melbourne, Vic. a

. Emigracijos ,ministers p. Ą:-;A. 
Calwyll nusprendė, kad visi ateiviai, 
kurie atvyko į Australiją ligi 1948 
m.. birželio .30 i, jau dabar gali 
prašyti, priešlaikinio atleidimo nuo 
pasirašytos darbo sutarties. .Vėliau 
atvykusieji, galimas daiktas, taip pat 
galės būti anksčiau atleidžiami.

Atpalaidavimas nuo darbo sutar
ties prievolių galės būti vykdomas 
žemiai) minimų kategoriijų ateiviams 
šiais terminais:

I. Atvykusioms 1948m. vasario 12 
d. laivu General Stewart — š.m. 
lapkričio 30 d.,

U. Atvykusioms 1948 m. baland
žio 27 d. laivu General Black — 
š.m. gruodžio 31 d.,

III. Atvykusioms 1948m. gegužės 
14 d. laivu General Sturgis — 1950 
m. sausio 31 d. ir

IV. Atvykusioms 1948m. birželio 
29 d. laivu Svalbard — 1950m. va
sario 28 d.

Ministeris Calwell pabrėžia, kad 
toksai jo nutarimas nepaliečia visus 
šiais laivais bei terminais atvykusius, 
bet vien tik tokius ateivius, kurie 
gerai dirbo jiems paskirtose darbo
vietėse. Gi tasai nedidelis skaičius 
ateivių, nesilaikiusių pasirašytos 
darbo sutarties, lengvatų negaus. 
Jie turės atidirbti pilnus dvejus me
tus.

Minimais laivais atvykusieji, no
rėdami prašyti jų darbo sutarties 
sutrumpinimo, užpildo atitinkamus 
blankus — Application for release 
from period of exemption — kuriuos 
jie gali gauti savo valstijos sostinėje 
reziduojančioje Emigracijos Depar- 

i tamento įstaigoje, Emigracijos De
partamente Canberroje arba kiek
vienoje Darbo Įstaigoje (Employ
ment Service). Užpildytą blanką 
ateivis pasiunčia savo valstijos Emi
gracijos įstaigai. Tokius blankus 
ateiviai užpildo ir pasiunčia tuoj 
pat. neatidėliodami.
MŪSŲ PASTOGĖS PRENUMERA

TORIAMS.
Kai kurie Mūsų Pastogės prenu

meratoriai. siųsdami prenumeratos 
pinigus Money Order būdu, pasi
lieka pas save gautą iš pašto pakvi- 
tavimą-Money Orderį. Pakartotinai 
pranešame, kad gautas iš pašto šiuo 
atveju pakvitavimas-Money Order 
turi būti pasiunčiamas Mūsų Pas
togės Administracijai, nes priešingu 
atveju Administracija nieko nežino 
apie įmokėtus pašte prenumerato
riaus pinigus ir negali jų atsiimti.

SYDNĖJAUS DAINININKAMS.
Tautinio ansamblio choro repetici

jos jau prasidėjo. Dar laukiama 
nauju daini)iinku-ių. Visi mielai 
prašomi atvykti š. mėn. 8 d. 7.30 
'■ai. vak j Cusn Navy Club. 5 Young 
St.. Circular Quay.

Choro dirigentas.
• Paieškai) p-lčs Verutės Staske

vičiūtės. gyvenusios Adelaidėj, 
Spring Bank, šiuo metu, berods, 
išsikėlusios į Melbourną. Prašau ją 
atsiliepti ar žinančius jos adresą 
pranešti: Jadvyga Mardosas, Gene
ral Hospital at Concord, Sydney, 
N.S.W.

Neperseniausiai grįžo iš JAV į 
Vokietiją sunkaus svorio Vokietijos 
bokso meisteris Hoff’as, nesnkovojęs 
Amerikoje nei vienų rungtynių. 
Pasirodo, kad J. Valstybėse jo rung
tynėms daugiausiai pasipriešino žy
dai ir negrai. Kadangi žydų ran
kose yra didieji dienraščiai, priešingų 
straipsnių buvusiojo SS kario Hoff’o 
rungtynėms nestigo, o negrai, turė
dami sunkiojo svorio pasaulio mei- 
sterystei geriausius kandidatus, ne
norėjo rizikuoti staigmenos ir, jų Dzo 
Luisui vadovaujant, buvo atsisakyta 
nuo bet kokių rungtynių.
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