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23.XI.
Lapkričio 23-loji — Lietuvos Ka

riuomenės šventė. Tai tradicinė 
Lietuvių Tautos šventė, primenanti 
mums, kad kraštui nepriklausomas 
gyvenimas buvo laimėtas sunkiomis 
besikuriančios Lietuvos kariuomenės 
kovomis, daugiausiai jos savanorių.

Lietuvai 1940 m. prarandant ne
priklausomybę, Lietuvos kariuome
nei nebeteko atlikti savo pašaukimo 
žygių. Gyvenamo momento logika 
atmetė krašto likimo kelyje garbingo 
pasipriešinimo idėją. Patekusi į 
didžiųjų pasaulio įvykių centrinį sū
kurį, Lietuvių Tauta su dideliu kar
tėliu turėjo sutikti su besąlyginiu ir 
jokios išeities nežadančiu likimu. 
Fizinio tautos išlikimo interesas pri
vertė mus imtis tokios laikysenos, 
kad Tautos ateičiai išlaikytume kuo 
daugiau gyvų žmonių.

Šiandie per drąsu būtų teigti, 
kad Nepriklausomos Lietuvos kariuo
mene nepateisino savo paskirties. 
Lietuves kariuomenė savo kraujo 
aukomis išsprendė 1918-1920m. Lie
tuvos likimą. Jei anuo metu ir pasi
naudojome palankesnėmis tarptau
tinės politikos pokario sąlygomis, vis 
dėlto be savos kariuomenės žygių ne
būtume galėję sukurti Lietuvos. Ji 
ir toliau garantavo Nepriklausomos 
Lietuvos raidą, nes be jos būtume, 
buvę kur kas anksčiau paglemžti kai 
kurių savų kaimynų.

Nepriklausomos Lietuvos gyveni
me gal ir per daug buvo skirta ka
riuomenės reikalams valstybės išlai
dų, gal ir ginčytinas mūsų kariuo
menės įsikišimas kai kuriais momen
tais į politinį krašto vidaus gyveni
mą. Beje, paliksim šiuo reikalu ga
lutiną žodį tarti tokiam laikui, kai 
turėsime sprendimui visus duomenis. 
Viena, tačiau aišku — Lietuvos ka
riuomenė suvaidino lemiantį vaid
menį Tautos Prisikėlimui. Ji daug 
prisidėjo prie įskiepijimo mūsų šir
dyse kovos flvasios, kuri vienur tokio
mis. kitur kitokiomis priemonėmis 
ir šiandie tebesireiškia tiek pačioje 
pavergtoje Lietuvoje, tiek viso pa
saulio lietuvių išeivijoje.

J. Konteika.

ALIASKA — PEARL HARBOUR 
LIKIMO ŽENKLE.

NEW YORK AS. S.M.H.—Alias-; 
kos gubernatorius E. Gruening’as 
pareiškė spaudos pasikalbėjime, kad 
Aliaskos saugumo reikalai yra labai 
menkoje būsenoje ir “rytoj pat ją 
galėtų užimti viena Sovietu Rusijos 
parašiutininkų divizija, puldama iš 
Sibiro nusės”. Pasak jo. sekančiame 
kare Aliaska gali susilaukti Pearl 
Harbour’o likimo. Gubernatorius 
pranešė, kad Aliaskoje šiuo metu tėra 
tik 7000 JAV karių. Toliau guber
natorius Gruening’as pranešė, kad, 
pagal jo turimas žinias, Sovietų Si
bire vykdoma didelė karinė veikla.

JAV suolis atomo raidoje
VAŠINGTONAS. B.IT.P. A.P.— 

JAV Jungtinio Atominės Energijos 
Komiteto narys, Respublikonu sena
torius Edwin Johnson, lapkričio 20 
d. pranešė, kad JAV išrado naują 
hydrogeno atominę bombą, kuri yra 
120.000.000 kartų stipresnė už dina
mitą. Naujoji hydrogeno atominė 
bomba šiuo metu jau gali būti patei

VOKIETIJAI LEISTAS 
PREKYBINIS LAIVYNAS
LONDONAS. A.A.P.—V. Vokie

tijos kancleris dr. K. Adenaueris 
pranešė Bonnoje posėdžiaujančiam 
parlamentui, kad Vakarų Sąjungi
ninkai nutarė įtraukti V. Vokietiją 
į Vakartį Europos valstybių ratą, 
sumažinti išmontuojamų sunkiosios 
pramonės fabrikų sąra&, leisti V. 
Vokietijai statytis didesnį ir greites
nį prekybinį laivyną, suteikti teisę 
steigti užsienio valstybėse savo kon
sulatus ir teikti kitas pokario gyve
nimo lengvatas.

Churchilio nusiminimo prie
puoliai karo metu

LONDONAS. D.T. — Amerikietė 
Virginia Cowles, W.' Churchilio anū
ko krikšto motina, parašė knygą 
“No Cause for Alarm”, kurioje be 
kita ko ji aprašo, kad juodžiausiomis 
Antrojo Pasaulinio Karo dienomis 
W. Churchills, pagautas nusiminimo 
priepuolio, sugniuždavo ir verkdavo. 
Autorė teigia, girdėjusi, kad Chur- 
chiiis geitai pasiduodavęs savo jau
smų sukrėtimui bei moteriškam sen
timentalumui-; karo metu ji turėjusi 
progos įsitikinti, kad tai yra tiesa. 
(Antras Pasaulinis Karas, milijo
nams Europos žmoniiį atnešęs tik 
tokį išganymą, kad rudos spalvos 
rimbas buvo pakeistas raudonos 
snalvos tokia pat malone, įrodė, kad 
Teherane ar Jaltoje Stalinas turėjo 
reikalo tikrai su moteriško charak
terio asmenybėmis. Tuoj po karo 
Britu tauta labai greitai susivokė sa
vo laimėjimu verte :r nedvejodama 
iškraustė Churchilį iš Chequers’o —• 
Brit ’ minister™ pirmininko namų, 
pasišaukdama padėties gelbėjimui 
darbietį Beviną, ir šiandie tebevarg- 
stantį nedėkingose grumtynėse su 
Churchilio-Ruzvelto palikimu. Pe
rėmęs Britų valdžios vairą kaip tik 
tuo metu, kai Potsdamo Saint Souci 
rūmuose Churchilis kartu su nau
joku Trumanu Stalino šypsenos pa
vėsyje kūrė tolimesnį laimėtojų ben
dradarbiavimą, Bevinas atskubėjo į 
tą jaukų pobūvį ir, įteikęs Potsdamo 
rūmų . prieškambaryje Churchiliui 
pensininko lazdą, pirmas parodė 
pasauliui pirštu į Staliną, demaskuo
damas jo šypsenos žavumą. Red.).

GALVŲ KAPOJIMO EILĖ.
NEW YORKAS. A.A.P. —JAV 

Senato ginkluotų pajėgų sekcijos 
pirmininkas senatorius Thomas, 
lankydamasis Romoje, čia pareiškė, 
kad tuo atveju, jei JAV neteiktų 
Vakari; Europai pagalbos. Sovietų 
Rusija užimtų visas iš eilės Vakarų 
Europos valstybes, o taip pat ir 
Angliją. Toliau Sovietai užimtų 
Afriką, iš čia įsiveržtų į Pietų Ame
riką, gi tada ir Centrinė Amerika 
turėtų žlugti. Pasak jo, JAV susi
duria su problema — “kovoti arba 
pasiduoti. ’ ’

kiama gamybos procedūrai. Naujo
sios bombos gamyba pagrindžiama 
hydrogeno ir kosminių spinduliu 
principais. Hydrogeno atominė 
bombą pralenkia visas ligi šiol turė
tas sprogstamąsias medžiagas ir yra 
tūkstančius kartų galingesnė už bet 
kurią šiuo metu gamyboje esančią 
atominę bombą.

NIAUKIASI HONG KONGO 
PADANGE

HONG KONGAS. A.A.P.—Konm- 
nistų vadovaujamos viešosios organi
zacijos Kantone pareikalavo, kad 
Portugalija atiduotų savo koloniją 
Macao, besirandančių 40 mylių i 
pietvakarius nuo Hong Kongo. Pe
king© komunistų radijas apkaltino 
Macao portugalų valdžią už teikimą 
pagalbos vienam kanoneriniam kinų 
naciųnalistų laivui. Portugalų vald
žia uždraudė Macao komunistuojan
tiems kiniečiam bet kurias “perga
les” demonstracijas.

Rokosovskis meto Lenkijos 
maurus

LONDONAS. A.A.P.—Importuo
tas iš Sovietų Rusijos Lenkijos karo 
ministeris ir vyriausias kariuomenės 
vadas maršalas Rokosovskis išrink
tas ir į Lenkijos Komunistu Partijos 
Centro Komitetą. Tai padaryta po 
to, kai iš C. Komiteto buvo išmestas 
Lenkijos ministerio pirmininko, pa
vaduotojas W. Gomulka ir dar du 
ministerial: M. Spychalsky ir Z. 
Kliszko. United Press pažymi, kad 
turimieii maršalo Rokosovskio titu
lai Įgalina jį būti tikru Lenkijos 
diktatorium.

Pabrėžiamas Vokietijos 
vaidmuo

LONDONAS. A.A.P.—Prancūzi
jos ministeris pirmininkas Georges 
Bidault savo pareiškime anglosaksų 
spaudos atstovams pareiškė, kad 
Vokietijai turi būti leidžiama daly
vauti Europos atstatymo darbe. Tai 
neleidžiant, Vokietija patektų Į So
vietų rankas. Tačiau nėra visiškai 
kalbos apie Vokietijos atginklavima 
ir Keturių Didžiųjų nuostatai dėl 
karinio Vokietijos pajėgumo nėra 
keičiami. Vokietijai teikiama proga 
Įrodyti, ar ji gali dalyvauti geresnio 
pasaulio kūrybos darbe. Bidault 
dar pareiškė savo apgailestavimą, 
kad šiuo metu Europa negali atsis
tatyti pagal savo geografines sienas, 
o vien tik “laisvės sienų ribose.”
JAV — SOV. RUSIJOS ATOMO 

LENKTYNĖS.
LONDONAS. A.A.P.—Iš Vašing

tono per. savaitę pranešama, kad 
JAV Atominės Energijos Komisija 
atsisakė aiškinti pranešimą apie tai, 
jog 1952 metais JAV turės 850 ato
minių bombų. Tokj pranešimą pas
kelbęs “The Magazine United States 
New” teigia, kad Sovietų Rusija 
tais metais turės apie 100 atominių 
bombų. “Daily Express” praneša 
JAV nutarimą supažindinti D. Bri
taniją ir Kanadą su visomis JAV 
atominių ginklų gamybos paslapti
mis. •

PERSIJOS ŠACHAS VAŠING
TONE.

NEW YORKAS. A.A.P.—Į Va- 
singkona atskrido prezidento Tru- 
mano lėktuvu Persijos šachas. Sve
čiui pagerbti Valstybės Departa
mentas suruošė pietus, kurių metu 
prezidentas Trumanas pasakė kalbą, 
nahrėždamas. kad JAV ir Persija 
laikosi ir gerbia, pasirašytas tarptau
tines sutartis, gi viena didelė valsty
bė jų nesilaiko. JAV vyriausybės 
sluogsniuose teigiama, kad JAV at
sižvelgs Persijos šacho prašymų teik
ti Persijai daugiau ekonominės ir 
karinės pagalbos, turint galvoje ga
limą Sovietų Rusijos užpuolimą.

Višinskio alyvos sakele

pa- 
So- 
są- 
So- 
To-

“Grįžk atgal ir pasakyk 
vyriausybei, kad pasaulio 

yra sukrėsta mechaninio 
Rusijos režimo cinizmo.

NEW YORKAS. A.A.P.— UNO 
Politiniame Komitete JAV ir D. Bri
tanija savo pasiūlyta rezoliucija at
metė klastingą Višinskio taikos pa
siūlymą. JAV atstovas W. Austin kis 
paskatino Kremlių sulaikyti neapy
kantos akciją prieš nekominforminį 
pasaulį. Višinskio taikos pasiūlymą 
Austin’as pavadino “alyvos šakele 
apsupta ei’škėčiais”. Pasinius JAV 
ir Britanijai 6-ių punktų tikrosios 
taikos rezoluciją, Višinskis vėl pa
sakė pykčio kalbą, pavadindamas 
JAV ir Britanija karo kurstytojais.

NEW YORKAS. A.A.P.—Atsaky
damas į Višinskio kaltinimus UNO 
Politiniame Komitete, Britų minis
teris Hector McNeil pasakė Sovietų 
Rusijos nenaudai didelę kalbą. 
Kreipdamasis Į Višinskį, McNeil 
sakė: ~ 
vietų 
žino 
vietų 
liau McNeil pabrėžė, kad pasaulio, 
opinija nebuvo pasiekusi net prieš 
hitlerinę Vokietiją tokio laipsnio 
bendro nusistatymo, kaip ji dabar 
vra susidariusi prieš Sovietų Rusi
ją. Jis prikišo Sovietų vyriausybei, 
kad ji laiko savo kontinentą nuo pa
saulio šviesos akloje tamsoje ir sie
kia Įvesti diktatūrą ne tik savo žmo
nių tarpe, bet ir tiesioginiu būdu 
Europoje bei Azijoje, gi netiesiogi
niu būdu — visuose pasaulio kraš
tuose. Paneigdamas, kad D. Brita
nija ir JAV vykdo pasiruošimus 
kariauti su Sov. Rusija, McNeil ska
tino Višinskį nuoširdžiam ir sąži
ningam tarptautiniam bendradarbia
vimui. “Mes prašome Višinskį ne
kišti toliau galvos į devynioliktojo 
amžiaus smėlį.” “Vaizdas, kurį aš 
nupiešiau yra juodas, tačiau dar 
niekas mūsų nėra puolęs neviltin. 
Sovietu žodžiai neprivers mus. pasi
traukti, 
vietų taikos, 
nekuria, bet 
tavo McNeil

Mes nelinkstame prie So-
Tai yra taika, kuri 

griauna.” — nžakcen- 
savo kalbos pabaigoje.

atsakydamas į McNeil
Sovietų atstovas
ministeris

i Rusija.

T uoj pat 
kalbų, ~ 
reikahj ministeris Višinskis 
kartą patvirtino savo teigimą, kad 
Britų-JA V karo propaganda vra iš
siplėtusi į pasiruošimus Trečiam 

asau • darn Karui. Pasak jo, JAV 
šiuo metu toliau tebevykdo karinių 
bazių steigimą užsienio valstybėse; 
90 JAV su per tvirtovių Anglijoje 
prilygsta savo ugnies galia 19000 
paprastų bombonešių pajėgumui, 
Vakarų Vokietija paruošiama tram- 
plynu kariniam šuoliui ' " 
“Kas gi bus puolamas? Jūsų tylė^ 
jimas savaime paaiškina. Mes žino
me, ką tos supertvirtovės puls.” 
Toliau Višinskis priminė, kad daugis 
kalbėtojų vis pabrėžia savo “baimę” 
dėl Sovietu Rusijos. “Jei jūs puo
lat prie žemės dėl šios baimės, jei 
jūs esate tokie nervingi, aš patariu 
jums kreiptis į medicinos daktarus” 
— pašiepė anglosaksus Višinskis. 
Atsakydamas į McNeil raginimą, kad 
Sovietai savo krašte atida ngstvtų 
uždangas ir a tvarstytų duris, Višin
skis atsakė: “Sovietų Sąjungos lan
gai ir.durys viSumet yra atdari švie
žiam orui, tačiau kokios rūšies oras 
™ ’'učiAmas Į mūsų pusę iš Vaka
rų?”

užsienių 
dar

1
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KOVA DĖL NAU
Visoje Australijoje Šiuo metu 

■vyksta aistringa priešrinkiminė pro
paganda, ryšium su besiartinančiais 
gruodžio 10 d. Federalinio Parla
mento . rinkimais. Del Canberros 
vairo rungiasi trys vyriausios parti
jos: Labor-Darbo Partija, vadovau
jama dabartinio ministerio pirminin
ko Beno Chifley, Liberalų Partija, 
vadovaujama Menzies ir Country- 
Krašto -Partija, vadovaujama Fad- 
den’o. Sėkmingesnei kovai prieš 
Darbo Partiją Liberalų ir Krašto 
Partijos eina iš vien. Menzies-Fad- 
den’o blokas aštriai puola dabartinę 
darbieeių socialistinę Chifley-Cal- 
well’o-Ewatt’o dominuojamą Austra
lijos vyriausybę. Opozicija smerkia 
darbiečių vykdomą suvalstybinimo— 
nusavinimo politiką, nesugebėjimą 
tvarkyti krašto vidaus reikalų, žmo
niškumui nusikalstančią emigracijos 
liniją, laisvą komunistų veikimą ir 
kitus, jos manymu, žalingus Aus
tralijai socialistinės Chifley vyriau
sybes veiksmus. Prileisti prie Caų» 
berros vairo. Menzies su Fadden’u 
žada tvarkyti ekonominį krašto gyve
nimą privatines iniciatyvos laisvės 
pagrindais, uždrausti įstatymais ko- 
tnunistų organizacijų veikimą, įvesti 
privalomą karine prievolę, vykdyti 
Baltosios Australijos politika pagal 

’žmoniškumo principus, palaikyti 
tampresnius ryšius su D. Britanija 
ir panašiai. Chifley-Calwell’is —

DEMOKRATINĖS LAISVES
PAVĖSYJE

' Per. šeštadienį “The Sydney 
Morning Herald” pateikė tokį rin
kiminės akcijos vaizdelį. —■ Kalbantį 
Št. Kilda agitaciniame mitinge Libe- 
ralų-Krašto partijij atstovą Ha
worth’ą tūlas klausytojas apipylė 
nuo stogo paukščių lesalyne. Tru
putį vėliau toje pačioje gatvėje be- 
mitinguojantj Haworth’ą nepapra
stai aistringai pradėjo kolioti viena 
moteriškė, prieš kurios namą stovėjo 
kalbėtojo mašina-trakas. Moteri
škės koliojirao srovę staiga, sutrukdė 
du berniukai, kurie iškišę iš viršuti
nio lango galvas sušuko: “Mama, ar 
tau dabar reikalingas tasai vandens 
kibiras?” Moteriškė sušuko: “Taip, 
dabar.” Haworth’as kuo skubiau
siai nudardėjo su savo mašina tolyn.

— Australijos opozicijos vadui 
R. G. Menzies bekalbant Maitlande, 
neišaiškinta asmenybė paleido du 
kiaušiniu, tačiau nė vienas jų taiki
nio nekliudė. Menzies šį incidentą j

O PARLAMENTO
Ewatt’as apšaukia opozicijos pro
gramą kapitalistų išmone ir teigia 
toliau tvarkysią kraštą socialistiniais 
pagrindais, tarnaujančiais darbo 
žmogui, bet ne liuksusinių priemie
sčių kapitalistams. Viename Queens- 
lando mitinge Chifley pareiškė, kad 
darbieeių vyriausybė ir toliau ne
draus viešo kumunistų organizacijų 
veikimo, tačiau kovos prieš šią “nuo
dingą doktriną” vieninteliu įmano
mu keliu, būtent — pakeliant krašto 
gyventojų gyvenimo lygį. Kritikuo
damas opozicijos siūlomą priverstinę 
karinę prievolę, Chifley pareiškė, 
kad vienas vyriausių Australijos už
davinių šiuo metu yra imtis žygių, 
kad tūkstančiai Australijos ateivių 
padidintų ir išvystytų krašto gamy
bą.

Kaip tarptautinės politikos sąlygų 
importuoti ateiviai ir ne Australijos 
piliečiai, mes šiuose rinkimuose ne
dalyvaujame ir liekame tik stebėto
jais. Kokių nors naujiem} mūsų 
būsenos pagerinimo naudai nežada 
nė viena pusė. Atrodo, kad abu 
blokai mūsų interesų atžvilgiu yra 
vieningos nuomonės. Šio krašto ga
limumų ribose, ištikimi savo kilmės 
orumui, gerbdami savo įsipareigoji
mus ir šio krašto įstatymus, ženg
sime toliau tremties keliu, pasiti
kėdami savo asmens iniciatyva.— 
J. Žukauskas.

AUSTRALIJOS ČIABUVIŲ 
LIKIMAS.

NEW YORKAS. A.A.P.—Kaip 
praneša “Herald Tribune”, Austra
lijos Čiabuvių dainininkas Harold 
Blair atvykęs į JAV pareiškė spau
dos atstovams: “Iš 700000 čiabuvių 
Australijoj, bepalikta tik 80000 čia
buvių. Tai savaime viską pasako, 
ar ne?”. Blair dar pridūrė: “Jie 
dabar gyvena rezervatuose, kur jie 
visiškai neauklėjami, o vien tik pa
daromi darbininkais. Nieko nežino
ma apie pasaulį ir nuostabiai puiku 
yra išvykti ir patirti, kur yra pa
saulis.” (Savo koncertais Australi
joj žavėjęs tūkstančius klausytojų, 
Blair, čiabuvis dainininkas, apleido 
prieš kelis mėnesius savo gimtinę ir 
atvyko į Ameriką. Red.)

pergyveno be susijaudinimo. Kreip
damasis Į nežinomą pasikčsintoją, 
jis pasakė, “Tokios rūšies žmonės- 
nesugeba taikliai galvoti; o taip pat 
jie nesugeba ir taikliai ką nors me
sti. ’ ’ I

Ateiviai kuriasi Vene- 
cueloje

Nepaisant blogų atsiliepimų ir 
net gąsdinimų apie gyvenimą Vene- 
eueloje, mūsų tautiečiai ir ten sėk
mingai kuriasi.

Kaikurie atvykusieji pirmomis sa
vaitėmis jautėsi apsivylę, nes niekas 
čia jų nepasitiko su aukso pilnomis 
rankomis. Laikui bėgant, apsiprato, 
įsijungė į vietinių gyventojų darbo 
ir gyvenimo sūkurį ii- jaučiasi paten
kinti; laimingi ir laisvi. Laisvi nuo 
bado, persekiojimų ir smurto; laisvi 
iluo darbo sutarčių.

Atvykusieji lietuviai kaip galint 
stengiasi įsikurti savarankiškai. Jei
gu jis negali šiandien, tai galės rytoj. 
O toks pasiryžimas matosi beveik 
kiekviename lietuvyj. Štai, Liudas 
Jablonskis įsteigė mechaninę aut.0 
dirbtuvę, Ksaveras Satnijauskas — 
laikrodžių taisymo ir auksakalystės, 
L. Tamašauskas, J. Viltrakis — de
šrų dirbtuvę ir maisto produktų 
krautuvę, H. Rydelis — mėsinę ir 
dešrų dirbtuvę," J. Zavadzkas — foto 
ateljė, Beresnevičius — foto atelje, 
Bandelis — stalių dirbtuvę.

Reikia priminti, kad atvažiavusių 
lietuvių su „aukštesniu mokslu taip 
pat. niekas neverčia nei griovų} ka
sti, nei miškų kirsti, būtent: teisi
ninkas. Vytautas Akelis, M. Baliuta- 
vieius, H. Janužys, inž. A. Žalnieriū- 
nas, inž. Tiščiauskas dirba stambiose 
įmonėse kaip buhalteriai,-ūkio vado
vai. kiti vykdo' statybos darbus ir 
jiems vadovauja. Taip, yra gyvači}} 
ir moskitų kažkur toli džunglėse, bet 
yra ir žmonių, kurie gyvena ir ku
riasi. Visur reikia kantrybės, išt
vermės ir pasitikėjimo.

Vidaus reikalų ministerija leido 
Veneeuelos lietuviams steigti Lietu
vi}} savišalpos sąjungą. Maždaug 
prieš pusantrų metų tuo reikalu bu
vo paduotas vyriausybei prašymas 
ir dabar gautas sutikimas. Gauti 
leidimui daug pasidarbavo kun. 
Sabaliauskas, kurio dėka jis tik ir 
gautas. Pirmieji Lietuvių Sąjungos 
iniciatoriai: Jonas Stanevičius, Pet
ras Tumėnas ir kiti daug darbo ir 
rūpesčių turėjo Sąjungai įgyven
dinti. Ryšium su leidimo gavimu, 
reikia manyti, žymiai pagerės lietu
vių kaip tautinis, taip ir kultūrinis 
tarpusavis sugyvenimas.

Leidimo gavimo proga, laikinasis 
lietuvių komitetas tuoj sušaukė Val- 
encijoje gyvenančių tautiečių visuo-

KOMUNIZMAS SAVAIME 
SUSINAIKINS.

NEW YORKAS. A.A.P. —Mar
shall’o Plano pagalbos Europai vyk
dytojas P. Hofmanas, šnekėdamas 
Richmonde, Virginijoj, pareiškė, kad 
komunizmas, kaip ir kiekvienas blo
gis, susinaikins pats save. Girdi, 
Kremliaus vyrų planai ateityje visi
škai sugniuš ir Rusija pati galės 
nuspręsti panaikinti savo vergiją. 
()Šis nuotstabiai pigus raminimas, 
pateikiamas kartu su amerikoniškais 
konservais, vis dėlto, nieko nepade
da Kremliaus žudomų tautų pagal
bos šauksmui. Jis pasitarnauja tik 
tiek, kad Įgalina “laisvąjį pasaulį” 
sandariau užmerkti akis prieš žmo
nijos tragediją. Red.) 

tinį susirinkimą. Valdybon išrinkti 
ir pareigomis pasiskirstė; Juozas 
Zavadzkas — pirmininkas, Vytautas 
Akelis — vieepirm., Irena Žalnieriū- 
naitė — seki-., Mečys Baliutavičius 
■— iždininkas, Liudas Jablonskis — 
ūkio vadovas. Revizijos komisijon 
išrinkti: Jadvyga Indrišiūnienė, I. 
Janužys ir Z. Pesliakas.

Rugpjūčio 21 d. Valeneijoje įvyko 
Veneeuelos lietuvių įgaliotų atstovų 
suvažiavimas išrinkti . vyriausiai 
centro valdybai. Atstovai suvažiavo 
iš Caracaso, Barųuisimete, Maracay 
ir Maracaibo. Po pamaldų, kurias 
atlaikė kun. Sabaliauskas Don Boseo 
kolegijos bažnyčioje, tos pačios kole
gijos salėje 11 vai. suvažiavę atsto
vai pradėjo posėdį. Posėdi atidarė 
laikinasis lietuvių komiteto pirm. 
Petras Tumėnas. Prezidiumą sudarė 
kiekvieno atstovaujamo miesto po 
vieną atstovą: teis. Nausėda iš Ca
racas, ekonom. A. Vabalas iš Barjui- 
simeta, kun. Sabaliauskas iš Mara
caibo, inž. V. Venskus iš Maracay ir 
T. ! Žalnibriūnaitė iš Valencijos. 
Centro valdybon išrinkti: Teis. 
Nausėda, J. Bieliūnas iš Maracay, 
Kun. Sabaliauskas, Kukanauza iš 
Caracas, inž. V. Venckus, Kandida
tai : Celis, Stanevičius, Žalnieriūnai- 
tė. Revizijos komisija: ekon. A. Va
balas iš Barquisimeto M. Baliutavi- 
čius iš Valencijos, P. Tumėnas iš 
Valeneijos. Garbės teismas: J. In
drišiūnienė, A. Diržys ir Sidaravi
čius.

Po posėdžio visi suvažiavimo daly
viai buvo pakviesti pietų į restoraną 
“Madrid.” Pietų metu buvo gra
žiai pasilinksminta, pasidžiaugta 
menine programa, pasakyta daug 
kalbų.—N.Tj.

Pulgis Andriušis.

PONIU KAVUTE
1938 metais

Dėl literatūros advokatienės nuomonė buvo priimta vienbalsiai:
— Neskaitau lietuviškų knygų: vis apie vyžas ir vyžas 1 Geriau 

■už du litus Rygos leidiniai, kur daug rašo apie meilę ir kunigaikščius.
— Ir Rasputiną 1 — prideda daktarienė.
— Fui, kaip nesigėdim, ponėnka! Juk augini vaikus. — rūsčiai 

pažvelgė per puoduką pulkininkienė.
— Kaip ten bemanysi, bet Rasputinas vis dėlto buvo asmenybė. 

—■ norėdama užtušuoti nesusipratimą, lygino padėtį šeimininkė. — 
Ir, be to, poniukės, siūlau nuoširdžiai kibti į pyragaičius. Va, Ciu- 
čiubiene, dar neragavai žemuoginių . . .

Po tam tikros, gana nejaukios pertraukos, kurios metu tik cak
sėjo narve kanarėlė, šneka staiga vėl įsiliepsnojo, kai direktorienė 
ėmė kalbėti apie savo vyro sumanymus, apie ūkį, atostogas Palangoje, 
.apie naujai užsakytus tautinio stiliaus baldus, apie dukreles pažangą 
konservatorijoje. Tuomet salionas sudūzgė kaip bitės prieš lietų.

—■ O aš skaičiau, kad Buick’ai jau išėjo iš mados, todėl mes su 
vyru nutarėm įsigyti Studebaker’į, žinot, sraunesnės linijos ir sėdynės 
■daugiau atloštos, galima važiuojant patogiai išsitiest ... — įsiterpė 
Tadvokatienė Pupkūlienė, kuomet profesorienė pasidalino įspūdžiais 
jš paskutinės kelionės savuoju Buick’u po užsienį.

Tai buvo pirmieji lietaus lašai, kurie pamažu ėmė čaižyti saliono 
gėlytes, ypač dar kai kalba pasviro į vyru tarnybas, būsimus paauk
štinimus, ypatingus priedus, banko sąskaitas, Paryžiuje užsakytas 
■sukneles ir. dar labiau —apie simpatijas, įdomius vyrus — su ateitimi, 
gabumais, juodomis akimis.

Šeimininkę turėjo įtempti visus savo strateginius gabumus (jos 
vyrąs ir gi buvo karys, tuo metu kaip stipendininkas gyvenęs užsie
niuose), kad tos margaspalvės pievos neužtvindytų rudas sriautas nuo 
nešvarių arimų. Jai daug palengvino padėtį, kai pulkininkienė tuo 
tarpu atsistojo ir, pažvelgusi į auksinį laikroduką, tarė:

—■ Vaje, širdutės, tai ir iižsiplepėjom! Juk su vyru šįvakar 
turime, būti ramovės baliuje, ir dar niekas neparuošta! Skrendu, 
skrendu, nebandyk laikyti, Šmirgelevičien!

Po nuoširdaus atsisveikinimo gatvės grindiniu netrukus nukauk
šėjo dvejeto arklių traukiama, karieta.

— Oi, brangiosios, muškite mane, šiandien Lietuvos Vaiko pasėdis, 
rengiame labdarybės vakarą. Varyk mane, šeimininkėle, namo. Tai 
ir atmintis 1 — rinkosi daiktus į krokodilo odos rankinuką, skubiai 
pasipudravo ir verpetu išrūko laukan direktorienė Rastapkienė, tik 

ką spėjusi prabėgomis atsibučiuoti ir pasakyti: “Tai ponios lauksime 
prie loterijos.”

Po to nuo Šmirgelevičienės paradinių durų nuburzgė mašina. Ne
norėdamos pasirodyti turinčios daugiau laisvo laiko ir mažiau visuo
menini}} pareigų, kitos viešnelės taip pat cmė atsisveikinėti, braukyti 
pieštuku lūpas, taisyti po skrybėlaitėmis nepaklusnias garbanas, už- 
sidenginėti vualiais veidus, kad šie paslaptingiau atrodytų, gniaužyti 
ant peleninės kampų nebaigtas rūkyti cigaretes, bučiuotis ir smulk
meniškai pasakoti, kur kiekviena turinti žaibu lėkti, nes jeigu dar 
viena minute, tai grius dangus ir susiubuos visuomenės pamatai..

Kaip bitės prieš saulėleidį ėmė zvimbčioti mašinos nuo Šmirge
levičienės namų.

— Aa-ūū, a . . .------ žiovavo likusi viena šeimininkė, atidarinė-
dama langus. — Na, ir pristovėjo man butą tos vištos!

Po to į telefono vamzdelį ėmė šnekėti:
— Ponas Karolis! Labas vakaras, Karoli! Ar negalėtum ateit 

pablaškyti man nuobodulio, suloštume bridžą? Ką, ir šįvakar posėdis? 
—nebaigusi kalbos, metė atgal ragelį.

—• Puikus išradimas tie posėdžiai! Kai mes nusibostam vyrams, 
tereikia jiems ištarti šį užkeiktą žodelį ... — bambėjo Šmirgelevi- 
čienč, prigulusį ant sofos su dvilitiniu romanu. — Posėdis! Tu man 
dar pacypsi dėl to posėdžio! . . .

1948 metais
— Sveika, širdute, ar tu man nieko nesakysi, kad pas tave čia 

kampe pastatysiu jovalinį kibiriuką, kol pasišnekėsime. Mat, gerute, 
vyras labai barasi, kai minutei pasišalinu. Taigi išėjau paršiuko 
girdyti ir ta pačia proga ... — šnekėjo direktoriene Rastapkienė, 
lysdama pro marškas į ponios Šmirgelevičienės užtvarą.

— Ką tu, brangute, statyk, va, čia prie mano jovalinuko, aš irgi 
nesenai dar tik girdžiau, — lydėjo šeimininkė viešnelę anapus marš
kos, per praeinamąją užtvarą, kur prie dėžės susėdę miškakirčiai 
dėliojo velnio abrozėlius ir rūkė žiurkiacidine švabų taboką.

Anapus marškos, Šmirgelevičienės kampe, prie dėžės, aptiestos 
atsivežtine staldengte, sėdėjo prie kavutės ponia pulkininkienė Ciu- 
čiubienė, advokatienė Pupkūlienė, profesorienė Babinskienė ir dak- 
tarienė Gurskienč.

Užtvare, atskirtame iš vienos šalies nesandaria lentų siena, o iš 
kitos — nnrine marška, penkiolikos žvakių stiprumo lemputes- švie
soje, kuri ant kareiviškos taburetės, kuri ant popieriais pridengtos 
kaladės, koja ant kojos persidėjusios poniusytės sėdėjo prie kavos 
puodukų, kurių vienas buvo kažkaip atsiradęs iš gelžkelių stoties 
bufeto, kitas — pasilikęs iš kareivinių, trečias — be ąsos, ketvirtas 
skardinis, o dar kitas — perdirbtas iš druskinyčios, iš viršaus nudau
žant sieneles. (Bus daugiau)
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The Lithuanian Spirit
Studied philosophy in Kaunas, 

Former Assistant Professor of Philo
sophy at the University of Kaunas.

By Juozas GIRNIUS, born in 1915. 
Louvain, Paris and Fribourg.

1.
Within the Indo-European Family 

of Nations the Lithuanians represent 
a psycho-physical type of its own. 
They are neither Slavic nor Ger
manic, though their land lies between 
these two worlds. From an anthro
pological and philological point of 
view, they are related to the Lat
vians only. Yet, the different his
torical development of these two 
sister nations has the result that 
their characters are also rather dif
ferent.

In this essay, 1 shall try to sketch 
some of the traits that form the 
Lithuanian character, and the Lith
uanian spirit. But, in order to pre
vent any misunderstanding, 1 wish 
to point out that this characteriza
tion of the Lithuanian people rather 
aims at its “SPIRIT” than at its 
“SOUL”—as these two expressions 
are generally differentiated, Or, in 
other words, I shall try to analyse 
rather the Lithuanian’s relations to 
the ‘World of Values’ than his 
psychological peculiarites. I am 
compelled to do so since the Lithu
anian soul has not yet been experi
mentally tested. The spiritual pecu
liarities of the Lithuanian can, how
ever, also be concluded from his 

.special creative qualities and his 
way of living.

When applying Sprangcr’s axio- 
logic typology to the characteriza
tion of nations, we must call the 
Lithuanian, a ‘social type’. To him, 
the most valuable thing is the living 
human being, since it is the human 
being that produces all other 
values. The Lithuanian. spirit 
evaluates all these ‘values’ in their 
relation to the basic social value 
LOVE, i.e. HUMANITY. Human
ity, in its psychological sense as 
openness towards the human being, 
is the basic trait of the Lithuanian 
spirit. IL guides the way of think
ing of the Lithuanian people, as 
well as its behaviour. It was huma
nity that influenced both customs 
and manners of everyday life and 
the behaviour of the Lithuanians 
throughout their history. It is 
humanity that directs the daily life 

1.
Introductory Observations

Since the erection of the famous 
Chiuese Wall, countries prospered 
and declined, administrative fron
tiers shifted, but boundaries were 
more or less open to international 
traffic. Prior to 1914, only Russia 
and Turkey had maintained internal 
passport systems. Frontier controls 
and restrictive migration measures 
since World War I. Nevertheless, 
“Green Frontiers” remained open 
for human “hares” who were im
pelled to cross international lines 
illegally. Since then, however, a 
Soviet'“Iron Curtain” descended to 
cut the huge landblock of Eurasia 
from other sections of the world.

Tn what respect does it differ from 
other state boundaries?

A stranger can hardly visualize 
the Soviet Iron Curtain. Indeed, 
the Russians themselves do not 
visualize this ominous Curtain— 
and those -who had eome in contact 
with it did not live to tell the story.

For about 100 miles, the real Iron 
Curtain (as distinguished from the 
“green frontier” Hamburg-Trieste 
line of the “spheres of influence” 
created by the late President Roose
velt and former Prime Minister 
Churchill for the convenience of 
“Stalinissimo” Stalin) corresponds 
with the state frontiers of Lithuania. 
Many Lithuanians since 1940 perish
ed in an attempt to cross these fron
tiers. Some died by the hand of 
the narrator who had guarded the 
Lithuanian-German frontier in 1940 
and 1941. In his own words, he 
guarded the frontier as he would

THE IRON CURTAIN
By a MW Frontier Guard Officer

of the Lithuanian of today in a par
ticular way.

For the above-given reasons this 
essay will be divided into two parts:

1. ) In what, way is humanity the
principal trait of the Lithua
nian spirit!

2. ) How does this principal trait
influence the Lithuanian’s 
attitude towards the ‘World 
of Values’?

In order to realize that the Lithu
anian people are a social, i.e. philan
thropic people, it is quite sufficient 
to observe their customs and man
ners in everyday life.

(a) The community of a Lithua
nian village is like a big family, and 
all neighbours are like relatives. A 
Lithuanian is not able to limit hint
self to his family only. He takes 
advantage of every free hour to visit 
his neighbours, even if he has no 
particular reason to do so. He says: 
“It is nice to see'people meet other 
people!” The Lithuanian regards 
such a meeting in the same way as 
other people the so-called cultural 
■gatherings, e.g. cinema, circus or 
sport. This is very characteristic of 
young people. When their daily 
work is <Ione, they meet each other 
practically every evening, expressing 
the longing of their juvenile unrest 
an their songs (compare the collec
tion of short stories by Stp. Zobars- 
kas “Dalgių Daina” The Song of 
the Scythe).

The importance which is attri
buted to such meetings makes it 
understandable that every guest is 
welcomed with particular careful
ness. Lithuanian hospitality is well- 
known. One is not afraid of expen
ses if a family festivity is at stake. 
Not so long ago, wedding festivities 
used to last a whole week in rural 
"areas, and all neighbours took part 
in them! Though the all rationaliz
ing spirit of modern times has al
ready interfered with such festivi
ties, limiting them to a duration of 
three days, hospitality still remains 
a Lithuanian quality.

(To be continued.)

“the pupil of his eye.” He held 
his tommygun firmly while patrol
ling the line night and day, and he 
listened closely to the slightest 
motion from any direction.

The introduction of this novel 
Soviet system of frontier guarding 
coincided with the death of Kirov 
and the resurgence of interest, in the 
NKVD’s predecessor, the “Oprich
niki” of the Grand Knyaz Ivan The 
Terrible of .Muscovy.

It may be recalled that during the 
reign of that infamous tyrant in the 
neighbouring Muscovy, the Lithua
nians experienced for the first time 
the Muscovite system of genocide— 
note then known by its present name 
—from the very first European 
newspaper published in Latin in 
1563. “ Memordbilis et perinde
stupe,nda de prūdeli Moscovitarum 
Expeditione narratio” told the story 
of the Muscovite invasion of Lithu
ania. the seizure of “Polotzlci, alias 
Pleskj (Lituaniae. oppidum, quod 
sedecim miliaribus a desertis situm 
est)”. According to that report, the 
Muscovites had chopped off the 
arms and legs of 20,000 inhabitants 
and later hanged them all. Tn an
other place, 52,000 women and child
ren were disrobed, tethered by 
ropes and chains, and were driven 
into slavery.

Tn the face of the mass flights of 
Muscovite serfs into Lithuania and 
the efficiency of the Lithuanian in
telligence service, Grand Knyaz 
Boris Godunov issued orders to seal 
the Muscovite-Lithuanian frontier: 
“not a bird or hare should cross it”

U.S. ANGRY WITH 
CHINESE REDS

WASHINGTON. A.A.P.—Arrest 
and detention of the American Con
sul-General in Muekden, Angus 
Ward, had removed any possibility 
of the US recognising the Commu
nist Regime in China, State Secre
tary Dean Acheson said.

Acheson said the US would pro
test to the Chinese Nationalist Gov
ernment against, one of its warships 
firing on the American merchant, 
vessel Flying Cloud at the mouth of 
the Yangtse.

Acheson said the US and British 
Foreign Secretary Bevin understood 
each other’s position on recognition 
of Communist China and were con
sulting from time to time.

Bevin told the House of Commons 
that when considering recognition of 
the Chinese Communist. Government. 
Britain would have to act “with 
caution, reasonable speed and an 
idea of getting the, best, results.”

“I am more concerned with act
ing with the Commonwealth and 
other friendly Governments than 
with taking a hurried decision,” he 
said.

Bevin said attacks on unarmed 
British merchantmen even inside 
Chinese territorial waters, would be 
regarded as “illegitimate and un
friendly. ’ ’

Nationalist China, he added, had 
been informed of this view.

Britain had also told the Chinese 
Nationalists that. it. intended to give 
naval protection to British mer
chantmen outside Chinese territorial 
waters.

Canadian External Affairs Mini
ster Lester Perason told the House 
that Canada may recognise China’s 
Communist. Government.

He said recognition would depend 
chiefly on whether the Communists 
formed an independent Government 
accepted by the Chinese people.

Frenchman Arrested by Poles
PARTS. A.A.P. — The French 

Foreign Office reports that the 
Polish authorities have arrested a 
French Consular employee as he was 
about tc board a plane at Warsaw 
for Paris.

French Ambassador in Warsaw 
has asked the Polish Foreign Mini
ster for an explanation, so far with
out results.

-The arrested missing employee is 
Andre Simon Robineau, son of the 
Secretary-General of the French 
Institute in Warsaw.

A Foreign Office communique 
said Robineau disappeared just be
fore he was due to board the plane.

His father became alarmed, but 
was assured by police at the airport 
that Robineau had boarded the plane.

When the plane stopped at Brus
sels, Robineau was not aboard.

Passengers said he had never been 
on the plane, and that his name 
had been struck from the passenger 
list at Warsaw by Polish officials.

in either direction. In all of the 
subsequent peace negotiations with 
Lithuania and Poland, the Musco
vites stubbornly insisted on the sur
render of the refugee Muscovite serfs 
By the time of the final dismember
ment of the Polish-Lithuanian Com
monwealth, there had been 300.000 
Muscovite fugitive serfs in the Com
monwealth, “exclusive of their is
sue,” according to Point 3 of the 
Russian note to Austria and Prussia 
dater 9th March, 1793.

Upon the stabilization of the So
viet regime following the peace 
treaties with Finland, Estonia, Lat
via, Lithuania and Poland, illegal 
crossing of the Soviet frontier was 
made a felony punishable by death.

Tn 1935, the Soviet government 
decreed the formation of special 
NKVD regiments to guard the fron
tiers. Extraordinary powers were 
granted. to these special units. 
Strictly secret regulations (“Sta
tut”') were issued, which are not 
known to the regular Soviet armed 
forces.

(To. be continued.)
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AUSTRALIANS 
LIVE LONGER

NEW YORK. A.A.P.—Australia' 
and New Zealand are among 12 
countries whose people have a life 
expectancy of more than 60 years, 
according to the first issue of the 
Demographic Year Book.

The Ū.N. Statistical Office pub
lished the book.

It says that Australia, New Zea
land, Norway, Britain, Denmark, 
Sweden, and the Netherlands have 
the highest life expectancy. The 
United States, Belgium, Finland, 
France, and Germany have a lower 
life expectancy, but still above 60.

Tito Diplomat Called "Spy"
LONDON, i— Russia has accused 

the Yugoslav Charge d’Affaires in 
Moscow, Lazo Latinovie, of spying 
and has demanded his recall.

Moscow Radio who announced this 
also revealed that Yugoslavia had 
demanded the recall of three .Rus
sian diplomats in Belgrade.

They are the Soviet Consul- 
General in Zagreb, the Assistant-' 
Miltary Attache in Belgrade, and the 
representative of the Soviet Infor
mation Bureau.

The Yugoslav Government accused 
them of anti-Yugoslav Activities.

800 Die in Indian Cyclone
NEW DELHI. A.A.P. — About 

800 people have died in a cyclone 
which is lashing the eastern districts 
of Madras Province.

■More than 600 bodies already have 
been recovered.

The raging winds have destroyed 
more than 263,000 homes.

Torrential rains have washed 
away 30,000 cattle and destroyed 
50:000 acres of crops.

"OPEN YOUR DOOR TO 
BRITONS"

CANBERRA.—The Prime Minis
ter, Mr. Chifley, appealed to all 
Australians who had spare living 
space to make it available for new 
British migrants.

Mr. Chifley said that so far, nomi
nated migrants had eome out to rela
tives, friends or specific employer's.

But with the large number of 
British people anxious to come to 
Australia, this system needed to be 
extended.

Mr. Chifley said that by throw
ing open their homes to Britons, 
Australians would be performing a 
major service to the nation.

How to increase the population 
was the most vital problem Australia 
faced in this generation.

“Normally, of course, one would 
not lightly invite strangers into 
one’s homes, but these are not nor
mal times and no Briton should be 
regarded as a stranger,” he said.

“Immigrants tįre carefully sel
ected people with the capacity to 
contribute a great deal to develop
ment and common prosperity.

'“Australia has an immigration 
opportunity which must be grasped 
with both thands.

“In 1950, we want to welcome at' 
least 80,000 of our kinsfolk from 
Britain.

SUKILIMAS PANAMOJE
PANAMA. A.A.P.—Per. sekma

dienio naktį Panamos kariuomenė 
apsupo prezidento Chanis rūmus ir, 
šiam pasidavus, be kraujo pralieji
mo užėmė krašto valdžią. Sukilimui 
vadovavo kariuomenės vadas Joze 
Antonio Remon. Panamos kariuo
menė praktiškai' tėra krašto vidaus 
gyvenimą tvarkanti policija. Suki
limo priežastis — prezidentas Cha
nis planavo atlikti kai kuriuos ka- 
riuomenės-policijos vadovybes pakei
timus.

PAKARTI GANDHI ŽUDIKAI.
AMBALA. S.M.H.—Aukščiausiai 

apeliacinei instancijai patvirtinus 
indų teismo sprendimą ir atmetus 
malonės prašymus, Ambala kalėjime, 
Indijoje, pakarti Nathuram Godse 
ir Narayan Apte, kurie maždaug 
prieš du metu nužudė tautinio Indi
jos judėjimo vadą Mahatma Gandhi.

3
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PASTOGE!
GRETOS LIETUVIAI NEW- 

CASTELIO RADIOFONE.
Lapkričio 13 d., sekmadienį, 6.30 

p.p., Newcastelio radijofone, 2HD, 
lietuvių vyrų choras, diriguojant p. 
Vilnoniui. išpildė religinį katalikų 
pusvalandį, sugiedodamas Sasnausko 
“Marija. Marija” ir “Sveika Ma
rija, Dangaus lelija.” Eduardas 
Vilnonis, akompanuojant jo dukrelei 
Irenai, pagiedojo solo Bethoveno 
“Sanetus.” Platų reportažų apie 
religinį Lietuvos gyvenimą ir šven
tąsias vietas paskaitė kun. Tėvas 
Balčiūnas. Pusvalandis buvo baig
tas Lietuvos Himnu. Ta pačia pro
ga atlikta įdomi' lietuvių ekskursija 
į Newcastelj. Aplankyti Senelių 
Namai. Prašant seneliams, Irena 
Vilnonytė paskambino ir padainavo 
keletą dainelių, o choras išpildė 3 
lietuviškas daineles. Seneliai buvo 
sujaudinti netikėtais svečiais ir pra
šė kitą kartą taip pat jų neužmiršti. 
Senelįij Namus pavyzdingai tvarko 
seserys vienuolės.

Prie radijofono pusvalandžio ir 
ekskursijos suorganizavimo daug 
prisidėjo Brenxtono vikaras Tėvas 
Laner. kuris yra didelis lietuvių 
prietelius.—A. M.

ŠEIMŲ STOVYKLA QUEENS- 
LANDE.

Šį mėnesį Queenslande, Brisbane!, 
priemiesty,; Vaeol, įsteigta Europos 
ateivių šeimoms stovykla. J oficialų 
tos stovyklos atidarymą atvyko Emi
gracijos ministeris Calwell’is ir kiti 
aukšti valdžios pareigūnai. Stovy
klos gyventojų daugumą sudaro sla
vai. Lietuvių tėra kelios šeimos, dir
bančios stovyklos personale. Šiuo 
laiku stovykloje apgyvendintos 225 
moterys ir 330 vaikų. Šių šeimų 
vyrai dirba įvairiose Queenslando 
darbovietėse, šalia šios stovyklos 
dar veikia ir kita, viengungiams 
skirta stovykla, įsteigta šių metų 
pradž.ioje Horaslyje. 12 mylių nuo 
Brisbanės. Pradžioje šios stovyklos 
gyventojų daugumą sudarė lietuviai, 
grižę po cukrinių nendrių kirtimo 
sezono ir paskirti įvairiose darbovie
tėse Brisbanės mieste. Kadangi ši
stovykla yra nuošalioje vietoje ir
turi varganą susisiekimą su miestu
bei darbovietėmis, tai jos gyvento
jai rūpinasi persikelti gyventi į
Brisbaną. Kliūčių nedaroma. Kam
barių mieste galima gauti: jų kai
nos — 25-35 šilingai dviem asme
nims. Pati stovykla šiuo laiku pra
plėsta. Be viengungių čia dar gy
vena bevaikių šeimų. Lietuvių likę 
vos keletas; kiti įsikūrė mieste.— 
J. Sip.

PIRMAS METINIS PRENUME
RATORIUS.

“Mūsų Pastogę” pirmas ištisiems 
1950 metams užsisakė ir prenume
rata £2.8.0 prisiuntė J. Šilainis iš 
Yallourno. Jis yra nuolatinis 
“Mūsų Pastogės” bendradarbis ir 
vienas uoliausių jos platintoju — 
rėmėjų.

ALD SKYRIUS VEIKIA 
VISOSE SRITYSE.

ALD Brisbanės Skyrius, subūręs 
didelį skaičių mieste gyvenančių 
lietuvių, dieną po dienos plečia kul
tūrinio darbo veiklą. Įsteigta bib
lioteka, sudarytas vyrų choras, su
organizuoti stalo bei lauko tenisinin
kai. Šiomis dienomis p. Adomas 
Laukaitis sudarė tautinių šokių gru
pę, kuri, jo vadovaujama, uoliai 
imasi darbo.—J. Sip.

V
QUEENSLANDE LIETUVIAMS 
NELEIDŽIAMA ĮSIGYTI NEKILO- 

JAMO TURTO.
Šiuo metu Queenslande įšikūru- 

siems lietuviams sudaro sunkumų 
nekilojamo turto įsigijimas. Pasi
rodo, kad Queenslando valstijoje, 
pagal čia veikiantį įstatymą, draud
žiamas bet koks nekilojamo turto 
įsigijimas ne Australijos piliečiams: 
Latvių šis draudimas neliečia. Lat
vija turėjo savo konsulą, kuris šiuo 
laiku veikia. Šiam ėmusis atitin
kamų oficialių žygių, Latvija liko 
pripažinta drauginga valstybe ir mi
nimas įstatymas dėl turto įsigijimo 
draudimo latvių neliečia. Brisbanės 
ALD Skyriaus valdyba, suprasdama 
reikalo svarbumą, raštu kreipėsi į 
Lietuvos įgal. ministerį Londone p. 
Balutį, prašydama imtis diplomati
nių žygių, kad ir Lietuva būtų pri
pažinta “drauginga valstybe.” Iš 
gauto p. Balučio atsakymo patyrėm, 
kad Lietuvos ir Estijos ministerial 
Londone rūpinasi,, kad Lietuva ir 
Estija taipgi būtų proklamacijos 
būdu paskelbtos kaip “Friendly 
States” ir kad tuo būdu šioje val
stijoje lietuviams bei estams būtų 
galima taip pat įsigyti nekilojamo 
turto.—J. Sip.

ALD SKYRIŲ VALDYBOMS.
Visi Skyriai prašomi prisiųsti 

ALD C. Valdybai narių sąrašus ir 
pažymėti įstojimo datą.

Visuotiniame suvažiavime, kuris 
įvyks š.m. gruodžio 30 d., balsavimo 
teisę turės tik tie. kurie bus sumo
kėję nario mokestį už 1949 metus, 
ar nuo įstojimo dienos.

ALD C. Valdyba.

AID OVERSEAS INC. B-VES ATSTOVO INFORMACIJOS

Skelbimas Nr. 12. ..
Š.m., spalio-lapkričio mėn. Australijos paštams buvo įsakyta nepriimti 
pinigų, siunčiamų B-vei Aid Overseas. Ine., į J. A. Valstybes. Todėl 
ir siuntinių užsisakymas sustojo.
Skelbimas Nr. 13.
B-vės atstovas turi galimybes ribotai pinigų sumai persiųsti į J. A. 
V-bes. B-vei sutikus, siuntinius galima vėl užsisakyti per atstovų. 
Siuntiniai užsakomi, prisiuneiant kartu pinigus: S. ADOMAITIS. 
MAFFRA P.O.. VIC. Pinigai prašomi siųsti pinigų perlaida — 
“Money Order” (“M.O.” šaknelę, gautą pašte, siųskite atstovui). 
“Postal Note” -ar banknotus (tai* nepatartina) siųskite tiktai regis
truotu laišku. Priimdamas pinigus, atstovas išduoda pakvitavimą 
B-vės ir savo vardu. Siuntinių kainos kol kas pasilieka tos pačios. 
Tačiau laukiama kai kurių maisto produktų kainų pakilimo, pav., 
kavos. Kadangi siunčiant pinigus į J. A. V-bes reikia mokėti didelį 
mokestį, išplatintų sąrašų kainos nebeatitinka dabartines siuntinių 
kainas. Naujas kainoraštis gaunamas pas atstovą. Kaip anksčiau, 
taip ir dabar, siuntiniai apdraudžiami nuo dingimo, pristatomi per 
vienų mėnesį, adresatui persikėlus — siuntinys pasiunčiamas atitin
kamu adresu arba grąžinami pinigai.

PASTAflA: kainos sąraše nurodytos užsakant į Vokietiją; užsa
kant kitur, prie nurodytų kainų reikia pridėti po 4 šil.
Skelbimas Nr. 14.
Asmenys, kurie gavo privačius adresus pinigų persiuntimui į J.A. 
V-bes. nuo gruodžio mėn. (imtinai), prašomi jų nenaudoti. Dabar 
galima per atstovą apmokėti pinigus.

SIGITAS ADOMAITIS.
B-VĖS AID OVERSEAS INC. ATSTOVAS AUSTRALIJOJ.

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.

Naujosios Zelandijos ateiviams
Mūsų Pastoges Administracija 

prašo mielus prenumeratorius iš 
Naujosios Zelandijos nesiųsti prenu
meratos pinigus banknotais, nes su
sidaro labai daug sunkumų dėl jų 
pakeitimo. Prenumeratos pinigai 
prašomi siųsti Naujosios Zelandijos 
"Money Order” būdu. Visi Naujo
sios Zelandijos tautiečiai ateiviai 
prašomi prisiųsti savo adresus. Ry
šium su paskirstymu į darbus, dau
gelio adresai yra pasikeitę ir, siun
čiant pagal senuosius, dažnai nebe
pasiekiamas tikslas.

Pradėkite prenumeruoti Mūsų 
Pastogę naujiems 1950 metams. 
Prenumeratos kaina metams — £N.Z. 
2-8-0. pusmečiui — £N.Zl-4-0. Pre
numeratos užsakymą kartu su N.Z. 
Money Order siųskite pagal šį 
adresą, Mūsų Pastogė. 5 Hampden 
St.. Hurlstone Park, Sydney, Aus
tralia.

Mūsų Pastogės Administracija.
5-IOSE DARBOVIETĖSE 

IŠBLAŠKYTA ŠEIMA.
WOLLANGARA, Q ’LD.—Kariuo

menės darbovietėje čia dirbam 12 
lietuvių. Darbas nesunkus. Uždir
bam per savaitę £6-18-0. Maistas 
kariškas, neblogas, tačiau kiek mažo
kai, ypačiai duonos. Gyvename ba
rakuose. po 24 vyrus kiekviename. 
Oras pakenčiamas — dieną kiek šil
čiau. o naktys panašios kaip Bathur- 
ste. Gyvenimu ir darbu nesiskųsčiau. 
tačiau visa būda, kad mano šeima 
šiuo metu išblaškyta įvairiose darbo
vietėse. kone po visą Australiją: 
Nonange. Sydnėjnje, Beechworthe. 
Gretoje ir Wolangaroje.—B. Pinga.

PAMALDOS
Lapkričio 27 d., sekmadienį, 11 vai. 

r. visiems Sydnėjaus lietuviams pa
maldos bus laikomos Lietuvių Kata
likų Centro patalpose, 5 Young St., 
Circular Quay. Po pamaldų vai
kams bus Sekmadienio Popiečio Mo
kykla. Visi lietuviai kviečiami kuo 
gausiau dalyvauti. Tėvai prašomi 
atsivesti savo vaikučius, nes bus re
peticija Kalėdų eglutės programai 
paruošti. Kun. J. Tamulis.

I Jubiliejinio Pobūvio Kvietimai 
' Kvietimai-bilietai į 20 m. ALD 
Jubiliejaus pobūvį Troeadero salėje 
gaunami: 1) ALD Centro Valdy
boje, 5 Hampden St., Hurlstone 
Park, 2) “Mūsų Pastogės” Redak
cijoje, 10 Peel St., Kirribilli, 3) 
“Užuovėjos” Redakcijoje, Cusa 
Navy Club, 5 Young St., Circular 
Quay.

Bilietai užsakomi ir laišku. Vyrai 
moka 15-0. moterys 10-0. Turtinga, 
stiprių pajėgų meninė programa. 
Gera, įvairi vakarienė. Puikus, 
moderniškas orkestras. Visi lietu
viai prašomi bilietus įsigyti iš ank
sto. Tautiečiai laukiami iš visos 
Australijos.

Jubiliejinis Komitetas.
“MŪSŲ PASTOGĖS” RĖMĖJAI.

Iš tolimojo Siaurės Queenslando, 
Belleden Ker, organiznotai “Mūsų 
Pastogę” parėmė po 10-0: R'. Čiu- 
ras, A. Murauskas. S. Alekna, S. 
Petrikas, P. Daubaras ir A. Genys; 
bendrą šių tautiečių auką £3.0.0 pri
siuntė R. Čiuras. A. Badauskas iš 
Melbourne atsiuntė £1.0.0 auką. J. 
Šilainis iš Yallourno 12-0 ir J. 
Šeštakauskas iš Vie. 5-0 auką. Nuo
širdus ačiū!

PRENUMERATORIŲ ŽINIAI.
“Mūsų Pastoges” prenumerato

riams už prisiųstus prenumeratos 
pinigus laiškais siųsti pakvitavimus 
neįmanoma, nes tai užima daug lai
ko ir sudaro atskirai išlaidų. Todėl 
1950 metams siunčiamas prenumera
tas skelbsime “Mūsų Pastogėje.”

M. P. Administracija.
1950 M. “MŪSŲ PASTOGĖS” 

PRENUMERATORIAI.
1950 metams “Mūsų Pastogę” už

sisakė ir prenumeratos pinigus pri
siuntė šie tautiečiai:

N.S.W.: I-am pusmečiui ir dau* 
giau: J. Butkevičius £1.12.0; 4 
mėnesiams: rašytojas Vincas Ramo
nas; 2mė»esiu»ts ■_ V. Laukaitis, R. 
Graimas. A. Kiužauskas, A. Druski
nis, K. Bakšys; 1 mėnesiui: J. Var- 
kalas. A. Giniūnas, P. Grmiauskienė 
5-0. J. Tininis. A. Jasaitis. J. Urnie
žius.

VIC.: Visiems 1950 m.: J. Šilai
nis; I-am pusmečiui ir daugiau: A. 
Pranauskas £1.8.0; 2 mėnesiams: 
K. Balkauskas, V.. Meiliūnas, A. Va- 
rapniekas; 1 mėnesiui: N. Butkūnas, 
A. Katilius, J. Petkevičius, P. Va
lionis. J. Pasagienė, A. Baltutis 2-0.

S.A.: 5 mėnesiams-. A. Markevi
čius; 2 mėnesiams: J. Butautis. K. 
Tymukas. L. Velkas. P. Andriejai- 
tis: 1 mėnesiui: V. Pipiras. A. Lau
kaitis 3-0. A. Rinkevičius 2-0.

W.A.: I-am pusmečiui ir daugiau : 
J. Jablonskytė £1.8.0; 4 mėn: J. 
Norvilas, 3 mėn. -. A. Alkevičius, L. 
Šilinskas 10-0; 1 men.: S. Pilelis, N. 
Kleviekaitė. E. Tamašauskaitė, L. 
Juozaitytė.

Q'LD.: 2 mėn.: A. Laukaitis; 1 
men.: J. Sipolis, J. Ciurinskas.

A.C.T.: 1 mėn.: J. Voveris.
TAS.; 2 mėn.: A. Munčelis, P. 

Panroekas: 1 mėn.: J. Dočkus.
N.Z-: 2 mėn.: A. Gadliauskas.

Prašo atsiliepti.
Marija Edelienė. gyv. J. A. Val

stybėse, prašo atsiliepti Mėtą Mater- 
nienę. šiuo metu gyvenančią Aus
tralijoje, o anksčiau Vokietijoje. 
Goetingene. Laiškus siųsti* pagal šį 
adresą: St. Pačėsa. 8 Redmvre Rd., 
Strathfield, N.S.W.

MIRĖ 8 IŠEIVIŲ VAIKAI
ROMA. A,A.P.—Baguoli išeivių 

stovykloje per paskutines astuonias 
savaites nuo plaučių uždegimo ir 
skrandžio negalavimų mirė.8 iševių 
vaikai. Mirusieji vaikai priklausė 
šeimų, kurios, daugumoje atvežtos iš 
Vokietijos ir Austrijos stovyklų, bu
vo pasiruošusios vykti į Australiją.
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