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UNO painiava del 
Kinijos

NEW YORKAS. A.A.P.—Visuo
tiniame UNO susirinkime Sovietų 
užs. reik, ministeris Višinskis pra
nešė, kad Sov. Rusija toliau nebepri- 
pažįsta. Nae. Kinijos atstovo UNO 
įstaigose. Sovietų Rusija taip pat 
toliau nebepripažins Kinijbs atstovo 
UNO Saugumo Taryboje. Tai yra 
r'ezultatas to fakto, kad Sovietų Ru
sija teisėta Kinijos vyriausybe laiko 
jos pripažintą Kinijos Liaudies Res
publikos vyriausybę. Į Sovietų 
pareiškimą Kinijos atstovas UNO su
sirinkime pareiškė Višinskiu! “Jei 
jūsų noras galėtų virsti įstatymu, 
80% UNO atstovi} liktų nušalinti.”

MONTGOMERY AMERIKOJE
LONDONAS. A.A.P.—Britų mar- 

salas lordas Montgomery lankėsi 
J.A.Valstybėse. Viešėdamas Vašing
tone Montgomery pareiškė, kad pa
saulio taika priklauso nuo ekonomi
nio ir karinio Vakarų Unijos pajė
gumo. Britų kariuomenės štabo vir
šininkas maršalas W. Slim, lygiai 
kaip ir Atominės Komisijos pirmi
ninkas J. Cockcroft, išvyko pasitari
mams į Kanadą. Vašingtone Britų 
karo vadai tarėsi kartu su JAV It 
Kanados atstovais atominio bendra
darbiavimo reikalais.

KOMUNISTAI DEPORTUOJA JAV 
KONSULUS

NEW YORKAS. A.A.P.—Kinijos 
komunistai paleido JAV gen. kon
sulą Mukdene iš kalėjimo ir paliepė 
jam apleisti Kiniją. Kini} komuni
stų liaudies teismas nuteisė JAV 
konsulą ir keturis jo tarnautojus 
kalėjimu ir pakeitė vėliau jiems 
bausmę deportavimu. JAV konsu
las kartu su savo bendradarbiais 
buvo kalinamas nuo spalio mėn. 24 d.

VAŠINGTONAS. A.A.P. - ~ 
komunistai Mukdene suėmė 
vicekonsulą ir nugabeno jį į 
dies Teismą kaip “priverstinį 
toją”. Po septynių valandų 
kymo Liaudies Teismas nusprendė 
JAV vicekonsulą ir visus jo konsu-

■ Kinų 
JAV 
Liau- 
stebė- 
sulai-

lato bendradarbius deportuoti iš 
Kinijos lauk. Tas pats teismas per. 
savaitę nuteisė kalėjimo bausme JAV 
generalinį konsulą Ward’ą ir ketu- 
rius jo bendradarbius, pakeisdamas 
tolimesnę kalinimo bausmę deporta
vimu. Iš viso Kinijos Liaudies Res- 
.publikos Liaudies Teismas depor
tuoja iš Kinijos 10 JAV konsulato 
pareigūnų, įskaitant jų tarpe gen. 
konsulą Ward’ą ir vicekonsulą Sto
kes. (Toksai komunistinės Kinijos 
pasielgimas yra negirdėto pažemini
mo įvykis pasaulio diplomatijos isto
rijoje. Šį purvinos rankos smūgį į 
veidą JAV vyriausybė ligi šiol pasi
tiko tylėjimu. Red.)

VOKIETIJAI VIS DAR

N E ATM EZG AM AS MAZGAS
NEW YORKAS. A.A.P.—Visuo

tinis UNO susirinkimas nutarė pra
šyti Saugumo Tarybą peržiūrėti 
Austrijos, Ceilono, Suomijos, Airi
jos, Italijos, Jordano, Portugalijos, 
Napalo ir Korėjos valstybių priė
mimo UNO nariais klausimą, 
vietų Rusijai prieštaraujant, 
valstybės negalėjo ligi šiol 
priimtos į UNO. UNO susirinkimas 
savo keliu atmetė Sovietų pasiūlymą 
priimti į UNO nariais Albaniją, Ven
griją, Bulgariją, Rumuniją, Mongo-

Še
šios 
būti

JAV KARO MINISTERIS FRANKFURTE
FRANKFURTAS. A.A.P. — At

skridęs į Frankfurtą, JAV karo mi
nisteris Louis Johnson pareiškė, kad 
“nėra nei bandoma, nei planuojama 
apginkluoti Vokietiją.” Šiuo teigi
mu nuneigiami pasklidę užsieniuose 
gandai, kad JAV bandys kurti gin-

vokiečių divizijas pasiprie- 
prieš Rytus. Frankfurte

lijos Liaudies Respubliką. UNO su
sirinkimas nutarė kreiptis į Tarp
tautinį Teismą prašant šio pritarimo, 
kad priėmimo į UNO narius prašy
mai, atmesti Saugumo Taryboje, ga
lėtų būti sprendžiami visuotinio 
UNO susirinkimo.

MAZA
. BONNA. A.A.P.—Vakarų Vokie

tijos parlamento pirmininkas Žū
čiai posėdžių suspendavo opozicinės 
Socialistų partijos vadą dr. K. 
Seliumacherį. Parlamento pirminin
kas apkaltino dr. Sehumaeherį už 
piktos valios priekaištus kancleriui 
Adenaueriui dėl jo susitarimų su 
aukštaisiais JAV, Britų ir Prancū
zijos įgaliotiniais dėl Vokietijos atei
ties. Kai dr. Schumacheris pavadino 
dr. Adenauerį “sąjungininkų kan
cleriu”, parlamente kilo didelis 
triukšmas. Dr. Adenauerio partijos 
atstovai pradėjo šaukti, kad dr. 
Schumacheris būtų išmestas lauk. 
Priešingų blokų atstovams pradėjus 
koliotis ir grąsyti kumštimis, parla
mento posėdis buvo atidėtas. Pra
nešęs apie Vakarų Sąjungininkų 
suteiktas Vokietijai nuolaidas, dr. ■ 
Adenaueris pastebėjo: “Ne visi mūsų 
norai yra išpildyti, bet teisingumas 
reikalauja pripažinti, kad mes ga
vome labai didelę dalį.”

PARYŽIUS TREMIA LAUK LENKUS

Donkichotinis mosavimasis 
kardais

VAŠINGTONAS. A.A.P. — JAV 
Valstybės Departamentas nutraukė 
su Panama diplomatinius ryšius. 
JAV užs. reikalų viee-ministeris 
pareiškė, kad JAV yra “sukrėsta 
Panamos nepaisymu konstitucinės 
teisės”. Panamos įvykiai, pasak jo, 
pažeidė pažangą ir demokratinius 
principus. (JAV politinės kovos 
žygis prieš nykštukinę Panamą pri
lygsta “didvyriškai kovai su vėjiniu 
malūnu”. Vašingtono demokratams 
vertėtų atsisukti į Kremliaus pusę 
ir pažiūrėti, kaip ten yra laužomos 
konstitucinės teisės ir demokratijos 
principai. Besilepinant Kremliaus 
kaviaru ir bespaudžiant tikrųjų de
mokratijos budelių rankas, mosavi
masis kardais nykštukų karalystėse 
demokratinių principų apsaugos la
bui nedaug tepasitarnauja. Red.).

4 ATOM. BOMBOS PER 
MĖNESĮ.

NEW YORKAS. A.A.P.—Viešė
damas J.A.Valstybėse, Britų redak
torius Kenneth de Courcy vienoje 
spaudos konferencijoje pareiškė, kad 
jo turimomis žiniomis Sovietų Rusi
ja per mėnesį pagamina 4 atomines 
bombas. Pasak jo, Sovietų atomo 
pramone veikia trijuose centruose— 
Sibire, Urale ir Turkestane. Šioji 
Sovietų atomo pramone yra įrengta 
toli nuo gyvenamų vietų, neprieina
mose gamtos sąlygose.

kluotas 
šinimui 
JAV karo ministeris’tarėsi su JAV 
karo, vadais Vokietijoje. Iš Frank
furto ministeris nuskrido į Berlyną, 
o iš čia į Londoną, kur tarėsi su 
Britų minister™ pirmininku Attle 
ir Cripps’u. JAV karo ministeris 
dalyvavo ir Atlanto Pakto gynybos 
pasitarime Paryžiuje.

PARYŽIUS. A.A.P.—Prancūzijos 
vidaus reik, ministerija ištrėmė iš 
Praneūjijos 17 Lenkijos piliečių, 
kurie buvo sulaikyti policijos kratų 
metu. Ištremtieji lenkai priklausė 
lenkų organizacijų, įskaitant ir skau
tų. kurios faktiškai buvo, kaip mini
sterija pranešė “tikromis ekonominio 
ir socialinio sabotažo organizacijo
mis”. Lenkijos vyriausybė dėl šių 
žygių įteikė Prancūzijai protestą. 
Šių žygių lenki} atžvilgiu Prancūzi- 
joje buvo imtasi po to, kai Varšuvoje

Okupacine kariuomene 
nepasitrauks

PARYŽIUS. A.A.P.—Prancūzijos 
užs. reik, ministeris pranešė par
lamente. kad karinės trijų Sąjungi
ninkų pajėgos Vokietijoje yra neda
loma Atlanto Pakto sistemos dalis. 
“Niekas negalvoja atitraukti iš Vo
kietijos okupacinius dalinius. Tokia 
galimybę iš viso negali būti svarsto
ma,” — pabrėžė Schnmanas.

LONDONAS. A.A.P. — Maskvos 
radijas pranešė, kad Vakarų Sąjun
gininkai atgaivina Vakarų Vokieti
joje nacių kariuomenę, karo aviaciją, 
žvalgybą ir slaptąją policiją. Radijo 
pranešėjas teiga, kad Vakarų val
stybės apginklavo 470.000 vokiečių 
policininkų su kulkosvaidžiais, o vie
tomis ir šarvuočiais, o tai esanti 
“grėsmė Europos saugumui”.

"Baby" atomines bombos
LONDONAS. A.A.P.—Kaip pra

neša “Daily Mail” karinis korespon
dentas, JAV pagamino ir pritaikė 
karinės taktikos reikalams “baby” 
atomines bombas, kurios gali būti 
panaudotos prieš tankus ir pėstihin- 
kus, nesukeldamos plačių plotų nu
siaubimo. Manoma, kad šios rūšies 
atominės bombos nesveria daugiau, 
kaip 250 svarų.

PANAMO|E TRYS PREZI
DENTAI

NEW YORKAS. A.A.P. — Po 
lapkričio 20 d. Panamos perversmo 
vidaus politinė krašto padėtis taip 
-susiraizgė, kad šiuo metu trys 
asmenys skelbiasi esą Panamos pre
zidentais. Aukščiausias Panamos 
teismas prezidentu laiko nuverstąjį 
dr. D. Chanis’ą, o R. Chiari skel
biasi pakeitęs Chanis’ą po perver
smo, gi Panamos parlamentas pa
skelbė prezidentu A. Arias'a. 
Arias’ą remia ir perversmą įvykdęs 
pulkininkas Jose Remon.

Kerenskio nuomone '
LONDONAS. A.A.P.—1917 metų 

Rusijos ministeris pirmininkas Alek
sandras Kerenskis. teišsilaikęs anuo
met valdžioje tik 100 dienų, pareiškė, 
kad iš 193 milijonų Rusijos gyvento
jų tik 15 milijonų tepritaria dabar
tiniam bolševikų režimui. “Komu
nistinio režimo skilimo galimybę aš 
nelaikau beviltišku dalyku. Rusi
joje gali įvykti gyvybinių pakitimų 
po Stalino mirties. Stalino išnyki
mas nuo Rusijos scenos turės dau
giau reikšmes, kaip Lenino mirtis,” 
—samprotauja Kerenskis.

UNO policija
NEW YORKAS. A.A.P.—Visuo

tinės UNO sesijos susirinkimas nu
balsavo organizuoti UNO reikalams 
300 policininkų būrį. Šios tarptau
tinės policijos tikslas — laiduoti 
saugumą ir teikti technikinę pagalbą 
UNO misijoms pasaulio reikalų 
punktuose.

buvo suimtas Prancūzijos pasiunti
nybės tarnautojas.

PARYŽIUS. A.A.P.—Prancūzijos 
vyriausybė pranešė, kad šiaurinėje 
Prancūzijos dalyje susektas pramo
nės srityje platus lenkų šnipų tink
las. Lille mieste valdžios organai 
areštavo Lenkijos vice-konsulą J. 
Szczerbynskį. Jis kaltinamas špio
nažu.

VARŠUVA. A.A.P.—Atsakydami 
j prancūzų vyriausybės priemones 
prieš lenkus Prancūzijoje, Lenkijos 
valdžios organai suėmė Prancūzijos 
vicekonsulą Varšuvoje ir du Prancū
zijos pasiuntinybės tarnautojus Var
šuvoje.

PARYŽIUS. A.A.P.—Prancūzijos 
saugumo policija ketvirtadienio rytą 
įvykdė staigias kratas Lenkijos dip
lomatu butuose Paryžiuje ir iškrėtė 
Lenkijos pasiuntinybės rūmus. Poli
cija privertė pasiuntinybes tarnauto
jus atidaryti splntas-stalus, peržiū
rėjo šimtus dokumentu ir kelias va
landas tardė tarnautojus. Šios kra
tos atlikęs po to, kai per. antra
dienį pracūzų saugumas suėmė Len
kijos karo atstovybes Paryžiuje lei
tenantą Myszkowskj.

LIBIJAI SUTEIKIAMA NEPRIK
LAUSOMYBĖ.

NEW YORKAS. A.A.P.—Visuo
tinės UNO sesijos susirinkimas iš
sprendė buvusių Italijos kolonijų 

Libijai nuspręsta suteikti 
galimai greičiau, nevėliau kaip iki 
1952 m., nepriklausomybę. Libijos 
valstybę sudarys trys provincijos: 
Cirenaikos, Tripolitanijos ir Fez- 
zano.

likimą:

KARINIS LIETSARGIS
LONDONAS. A.A.P. — Britų 

maršalas Montgomery pareiškė New 
Yorke: “JAV karinė pagalba Vaka
rų Europai greitai bus pradedama, 
tačiau negreit bus baigiama.”' 
Aplankęs gen. Eisenhoverį, Mont- 
gomeri pareiškė viešumai: ‘ ‘ Mes: 
kalbėjome apie orą. Kai oras yra 
blogas, reikalingas lietsargis — ka
rinis lietsargis”.

1



Psi. 2 MŪSŲ PASTOGĖ, 1949m. lapričio 30d.

ALD veikla Melbourne
Australijos Lietuvių Draugijos 

Melbourno Skyrius, pradėdamas an
truosius savo veiklos metus, išeina į 
lietuvių bendruomenę su Valdybos 
išdirbtu ir kultūrininkų pritartu 
nauju plačiu veiklos planu. Mel
bourno ALD Skyrius pradėjęs darbą 
su 35 nariais, kada buvo tik 60 lie
tuvių Melbourno mieste, šiandien 
priskaito 180 narių. Šiuo metu Mel
bourno mieste gyvena apie 500 lie
tuvių. Skyriaus Valdyba yra nusi
stačiusi savo veiklą plėsti ir įtraukti 
daugiau tautiečių į narių eiles.

Š.m. lapkričio 13 d. Įvyko lietuvių 
kultūrininkų pasitarimas, kur ALD 
Melbourno Skyriaus Valdyba patiekė 
metinės veiklos planą. Draugijos 
veikimo ribose Dr-jos tikslams siekti 
įsteigiamos šios sekcijos ir komisijos 
arba jau veikiančios sustiprinamos: 
1. tautinių šokių. 2. muzikos. 3. 
sporto, 4. dainos, 5. spaudos, švieti
mo ir meno, 6. teisinių, ekonominių 
ir socialinių reikalų, 7. religijos rei
kalų ir 8. pramogų. Sekcijoms pa
geidaujant. išsirenkamos vadovybės. 
Kiekviena sekcija paruošia savo vei
klos planą ir pateikia Skyriaus Val
dybai tvirtinti. Galimos pajamas 
iš sekcijų veiklos Įnešamos Valdybos 
"kasoti. Valdyba skiria lėšas sekcijų 
veiklos reikalams atsižvelgiant i tn- 
Timus lėšų išteklius.

Pramogų komisijai numatyti šie 
darbai: lietuviškų švenčių, koncertų, 
šokių, vakarų, bendrų vakarienių — 
arbatėlių, ekskursijų bei piknikų ruo
šimas.' Nutarta įsteigti fondą lietu
vių klubui įsigyti. Tam tikslui 
kviesti Dr-jos narius apsidčti tam 
tikru mokesčiu, rinkti aukas bei 
organizuoti kitus pajamų šaltinius. 
Fondui tvarkyti paruošti statutą. 
Spaudos, švietimo ir meno sekcijai 
pavedama tuojau pradėti organi
zuoti knygyną, pravedant knygų 
rinkliavą bei supirkimą. Kreiptis Į 
DP stovyklas Vokietijoje. Užvesti 
lietuvių kartoteką gyvenančių Mel
bourne ir apylinkėse, imtis iniciaty
vos pagelbėti lietuviams suorgani
zuoti lietuviškas įmones bei paruošti 
statutą lietuvių savišalpos fondui ir, 
susirinkimui jį patvirtinus, imtis 
iniciatyvos tokį savišalpos fondą su
organizuoti. Šiokį metinį veiklos 
planą priėmė ir papildė kultūrininkų 
pasitarimas, sušauktas ALD Mel
bourno Skyriaus Valdybos.

Šiems antriems veiklos metams iš
rinkta valdyba: pirm. K. Mieldažys,

Šveicarijos lietuviai vyksta Australijon
Laiškas Mūsų Pastogei iš Port Said

Kaip jau esu minėjęs savo ank
styvesnėje korespondencijoje, dalis 
gyvenančių Šveicarijoje lietuvių 
perėjome australų komisiją ir š.m. 
spalio mėn. 25 d. visi buvome su
rinkti Luzernoje ir iš ten užrakin
tuose vagonuose nuvežti į Italiją, 
prie Salerno miesto esančion Šv. 
Antano pereinamoji stovyklom Čia 
atvykus, pasitiko nykus vaizdas. 
Stovykla įrengta buv. drausmės 
stovykloje. Metasi į akis nepapra
stas purvas ir nešvara. Stovyklos 
vadovybė Ir visas personalas vien tik 
jugoslavai, nemaloniai besielgiu su 
išeiviais ir besistengią juos išnaudoti 
galimais ir negalimais būdais. Sto
vykloje siaučia Įvairios ligos, gi vai
kų tarpe — užkrečiamos. Glumšelis 
šiaudų ir dvi suplyšusios ir purvu 
bei prakaitu persunktos antklodės 
sudaro guolį. Maistas prasčiausias, 
nors, kiek teko patirti, asmeniui ski
riama 2,5 dolerio, bet tai toli gražu 
yra neišnaudojama ir tie likučiai 
“dingsta” arba “nubyra.” Tai pa
stebėję šveicariškiai išeiviai ėmėsi 
žygių, kad bent apsisaugotų nuo 
siautėjančių ligų. Kai pradėta ju
dėti. tuojau stovyklos vadovybė pra
dėjo išclavinėti kiekvienam suaugu
siam po dvi cigaretes, ko iki mums 
atvykstant visai nebuvo. Stovyklos 
krautuvė pardavinėjo įvairias pre
kes 50% brangiau normalios kainos. 
Neži ū r i n t visų žiaurumų ir nesma- 
vicepirm. ir sekr. P. Baltutis, ižd. V. 
Saudargas ir nar. J. Kalpokas.

Lapkričio 19 d. įvyko šokių vaka
ras, kuriame grojo pirmą kartą nau
jai suorganizuotas lietuvių orkes
tras. Pažymėtina, kad didesnę dalį 
muzikos instrumentų nupirko Sky
riaus Valdyba. Nutarta ir šiais me
tais suruošti bendras kūčias ir iki 
Kalėdų sušaukti visuotinį narių su
sirinkimą.

Savo naujuoju planu ALD Sk. 
Valdyba nori sujungti visus lietu
vius į vieną gražią aktingą šeimą. 
Kiekvienas tautietis turi remti šį 
svarbų veiklos planą. Spaudos pla
tinimas, laikraščių užsisakymas labai 
dirvonuoja. Informacijos stoka jau
čiama pereinamose stovyklose. Jos 
stinga ir Melbourno bendrabučiuose. 
Tenka viltis, kad apsnūdimas ir tik 
savo asmeniškuose rūpesčiuose siau
ras apsirubežiavimas išnyks pagyvi
nant veiklą. A. Krausas. 

gumų šveicariškiai ėmėsi taip pat ir 
kultūrinio darbo. Ir nepaisant pa
čios vadovybes trukdymų, buvo su
ruoštas dainų ir muzikos vakaras, 
kur lietuviai, vadovaujant J. Kal
vaičiui, sudainavo dvi lietuviškas 
daineles. Su daina taip pat pasircuė 
lenkai, čekai ir vengrai. .Šv. Antano 
stovykloje jau iš seniau gyveno ke
lios lietuviškos šeimos, kurios buvo 
neišleidžiamos išvykti dėl neaiškių 
priežasčių. Per 3-jų ar daugiau 
mėnesių išbūtą laiką tų šeimų vaiku
čiai turėjo iškentėti visas ligas ir 
tai'" dėl “tinkamos jugoslaviškos 
tvarkos” ir režimų.

Pagaliau š.m. lapkričio 10 d. dalis 
lietuvių pateko į laivą “Geh. Her
sey” ir jau yra pakeliui į Australi
ją. Šiuo laivu plaukia apie 1.200 
Įvairių tautų išeivių, kurių tarpe apie 
90 lietuvių. Nors laivas ir nėra 
per daug didelis, bet toje masėje 
sunku susigaudyti. Čia mes prade
dame organizuotis it manone šį bei 
tą nuteikti lietuvių kultūros naudai. 
Įdomu pabrėžti, kad mūsų tarpe ran
dasi dvi lietuvės močiutės; tai klai
pėdietė G rita Alesaitiene. 82 mt. 
amžiaus, vykstanti pas savo sūnų ir 
vilnietė Marija Radziuliene, 76 m., 
vykstanti su savo žentu ir šio šeima. 
Laivas “Gen. Hersey” numato pa
siekt* Sydnėjij apie gruodžio 2 d.

J. Kalvaitis.
ČIABUVIŲ NERAMUMAI 

NIGERIJOJ.
LONDONAS. T.S.H. — Nigeriją 

vėl siaubia Čiabuvių neramumai. 
Enugu vietovėje policija atidengė į 
bruzdančius čiabuvius ugnį. Žuvo 
18 žmonių. Europiečiams teko 
apleisti kai kuriuos Nigerijos cen
trus.

RAUDONASIS REICHSWEHRAS.
LONDONAS. T.S.M.H. — Rytų 

Vokietijoje mankštinasi suformuotas 
Raudonasis Reichswehras, kuris pa
ruošiamas dienai, kada kraštą apleis 
okupaciniai daliniai. Naujasis Rei
chswehras yra komanduojamas dvi
gubos vyresnybės — karinės ir po
litinės. Karinė vadovybė pavesta 
profesiniams vokiečių karininkams, 
gi politinė — patikimiems komuni
stams.

AUSTRALIJOJE 8 MIL. 
GYVENTOJU

Canberros Valstybinė Statistika 
pranešė, ka<| šį' mėnesį Australijos 
gyventojų skaičius pasiekė 8 milijo
nus. Gyventoji; skaičius per pasku
tinius 10 meti; Australijoje padidėjo 
1 milijonu. Vien 1949 m. Austra
lija praturtėjo 205.000 gyventojų; 
jų tarpe 120.000 emigrantų.

Australijos gyventojų skaičius 
taip augo;

1788 metais 1024 gyventojai, 
1834 „ 100.000 gyventojų,
1852 „ ■ 500.000 '
1858 ... 1.050.828
1877 .. 2.031.130
1889 .. 3.062.477
1905 „ 4.032.977
1918 .. 5.080.912
1926 ., 6.110.514 y,
1939 ., 7.005.283
1949 „ 8.000.000

SAVIŽUDŽIAI AUSTRALIJOJE.
Visoje eilėje australų savižudybių, 

įvykusių per pereiti; savaitę, nuosta
bi yra savižudybė Melbourno turtuo
lio E. Bradshaw’o, kuris paliko už 
£253.000 turto. Sulaukęs 67 metus 
amžiaus, jis nusižudė liuksusiniame 
savo bute virtuvės dujomis. Atvy
kęs į Australiją 1920 m. Brad
shaw’as gavo šoferio darbą pas tur
tuolį Smith’ą. kuriam netrukus mi
rus, vedė jo našlę žmoną ir paveldėjo 
didžiulius turtus po to. kai 1925 m. 
šioji jo žmona nusinuodijo.
KROKODILAS IR ALIGATORIUS.

Krašto Partijos vadas Fadcnas, 
mitinguodamas Bunbury. Vakarų 
Australijoj, pareiškė, kad tarp so
cializmo ir komunizmo tėra tik toks 
skirtumas, kaip tarp krokodilo ir 
aligatoriaus.
7.000 EMIGRANTŲ BATHŪRSTE.

Bathursto stovykloje šias Kalėdas 
ir Naujus Metus švęs apie 7.000 
emigrantų. Tai bus rekordinis gy
ventojų skaičius šioje stovykloje. 
Viengungius numatoma apgyvendinti 
palapinėse. Normaliai stovykloje 
paskyrimo į darbus laukia 2-3000. 
Didesnis susigrūdimas per šventes 
numatomas todėl, kad keli nauji 
transportai į Sydnėjaus uostą at
plaukia prieš pat šventes.—K.
17.000 KONCERTO KLAUSYTOJŲ.

Sydnėjaus Simfoninio Orkestro 
koncerto, įvykusio per. penktądienį 
St. Leonardo Parke, North Sydney, 
klausėsi 17.000 žmonių. Koncertas 
įvyko po atviru dangum.

Pulgis Andriušis.

PONIU KAVUTE
— Žiūrėkite, —'■ tarė pulkininkienė. — tikra- pupelių kava!
— Norite, kad mano vyras tarnautų daria) daliniuose prie vir

tuvės ir jo žmona neturėtų kavos? Aš su juo pasikalbėčiau, kai 
atvažiuoja šeštadienį. Tikėkite jau man. — tratėjo šeimininke, 
ragindama pilti pieno miltelių.

— Nežinau kas būtų, jei mano vyras taip pat netarnautų dali
niuose? —■ kalbėjo advokatiene Pūpkūlienė. — Nors ir dirba, Varg
šelis, sunkiai, maišo cementą prie statybų, bet už tat šeštadienį nuš
vinta akys. . .

'— Aišku, kas netingi dirbti ... — neatsargiai išsižiojo dakta- 
rienė Gurskienė. pažvelgusi į pulkininkienę. Jaukiai pradėta kavutės 
nuotaika buto bepakrypstanti į klystkelius (nes pulkininkienės vyras 
niekur nedirbo It nieko neturėjo), bet tuo metu, kaip sakėme. įėjo 
direktorienė Rastapkienč ir, padėjusi prie geležinės krosnelės jova- 
linuką. prisėdo prie stalo.

— Na, kaip, ponenka. ai- taviškis šiandien buvo su apetitu? — 
paklausė profesorienė.

— Ir kaip dar! Viską išvertė, kriuksėdamas, o paskui net ran
kas man nulaižė. Geras čiukutis. negaliu iki šiol dar nusiskųsti, — 
šnekėjo direktorienė.

— Tan gerai, —■ susirūpinusi skundėsi profesorienė, — o mana
sis. vos tik įkiš snukutį ir, žiūrėk, visą kibirą išverčia ant grindų. 
Ir ko aš nedariau, ko nedaviau, bet apetito kaip neturi, taip ir neturi! 
Vis rengiuos paklausti tavo vyrą, Gurskien.

— Kam čia dar klausti? — pastebėjo daktarienė. — Aišku, vita- 
uihiozės stoka, reikia šviežių morkų, griežčių ir; gink Dieve, jokio 
konservuoto maisto! Nieko iš pakietėlių!

— Vajai, poniusyte, neužleisk reikalo, — įsiterpė pulkininkienė,
— šiandien tik apetito neturi, o rytoj žiūrėk, jau raudonlige, rachitas, 
snukis ir nagai.

— Kaip man auginant praeitą paršiuką, žinoėė, knrį paskerdėm 
prieš kariuomenės šventę, — šluostydama, ašaras, kalbėjo šeimininke.
— Dar ir dabar aš dėkinga tavo vyrui, — kreipdamasi į daktarienę 
čiulbėjo toliau.

—■ Taip, žuvies tankai stebuklus daro! — atsiduso pulkinin- 
kienė. o draugo ir visos pobuvininkės, — Tik ne visi paršeliai mėgsta 
juos, o. žinote, per prievartą kažkaip neleidžia širdis: taip žviegia 
gailiai, sakytum tavo nuosavas kūdikis ...

— Taigi, širdute mano, — pritarė direktorienė, — kai mano 
dabartinis paršelis, — dar buvo, rodos, šešių savaičių. — susirgo 
rachitu ir reikėdavo lašinti jam į gerklę vigantolio lašus. Dieve, 

kaip jis purtydavosi ir žviegdavo! Nenorėčiau vėl išgyventi tos šird
peršos ir nemigo! O vos tik, būdavo, sumerkiu akis, jisai tiesia savo 
priekines kojytes, o akutės tokios liūdnos liūdnos . . .

— Žinoeė. svarbiausia kiaulaites auginant du dalykai: šviežias 
maistas ir švara. — dalinosi savo ilga patirtimi šeimininkė. — Kaip 
kasdien mątoeč, mano palšaičio garde švariau, negu čionai, — tik 
nesijuokite, ponenkos! Dažnai mazgoti grindis, kasdien išdulkint 
patiesalėlius, su muilu išmaudyti šeštadieniais, papurkšfi priešpara- 
zitinių miltelių, nepakenks ir keletas odekolono lašelių. Vyrai gi 
pakankamai pristato iš kuopų!

— Aš ir gi, rodos, liguistai prilaikau švarą savosios kiaulaitytės 
gardelyje, — ponenkos neduos man meluoti, — bet prieš kelias dienas 
•manoji ėmė turėti viduriukus — atvirai prisipažino pulkininkienė.

— Tiktai pepsino kapsulės! — autoritetingai pratarė šeimininkė.
— Darbo daliniuose vyrai gauna tų vaistų savo aptiekose.

—■ Tai, susimildama ponenka, paprašyk savo vyrelį, kad jis man 
atvežtų; gaila žiūrėti kaip visas ėdalas nueina perniek, o kaip subliū
ško mano čiukutė . . .

— Maistas ir švara, žinoma, gerai, bet aš skaičiau laikraštyje,
— įsiterpė profesoriene, — kad Amerikos farmeriai' melždami karves, 
duoda joms muzikos koncertus. Kažin, gal, ir paršiukai mūsų geriau 
ėstų su muzika?

— Žinovė, neblogas sumanymas, — pritarė šeimininkė, — mūsų 
tautinis ansamblis jau metai, kaip dykas .trainiojasi stovyklos pat
voriais, girtuokliauja; reikėtų komitetą užpipirint. kad įsakytų tvarte 
penėjimo metu duoti koncertą . . .

— Tik jau ne liaudies dainų! Ba kai' užbaubs, tai mūsų paršely- 
čiai ims sienomis lipti! — užprotestavo direktorienė. —■ Reikėtų 
Čaikovskio, — ak, ponenkos I — romansus, havajines daineles . . .

— Ach, kai pagalvoji, tai visa, atrodo, gražu, bet, Dieve, Die
ve .. . — atsiduso daktarienė.

— Kas gi tau, brangute — šoko prie jos šeimininkė, o visos 
viešnelės jau manė, kad jų draugė vėl ims pasakoti, ką ji turėjo ir 
paliko Lietuvoje, vadinasi, tuomet sudiev visam pobūviui ir rimtoms 
šnekoms! •

Aš vis neišmetu iš galvos Augsburgo įvykių ... — lingavo ant 
kaladės ponia Gurskienė. — Ir pasalius vieną dieną įsisuks tie vokie
čių ir amerikiečių erodai, ir pradės nekaltų kūdikėlių skerdynes . . .

Čia ponios prikando liežuvius ir kurį laiką tyliai gėrė kavą, 
sakytumei, būtų sėdėjusios šermenyse. Tik už marškos buvo girdėti 
miškakirčių pastabos: .

Sakiau, rupkau, denk bortuku!
■’— O kur tu laikei devinkę, sanavabyčiau, a?

Pagaliau, šeimininkė nutraukė kapų tylą:
(Bus daugiau)
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The Lithuanian Spirit
By Juozas GIRNIUS, born in 1915. Studied philosophy in Kaunas, 
Louvain, Paris and Fribourg. Former Assistant Professor of Philo

sophy at the University of Kaunas.

Allied Pact With Germany

From this point of view, the 
Lithuanian could well be reproached 
with wasting too much time and 
spending too much money. In many 
a ease such a reproach is not without 
foundation but it will not impress 
him too inueh. He would answer a 
saying like: “Time is Money” with 
the words: “Your life won’t last as 
long as that of the sun, and you 
can’t take anything with you when 
you die!” The Lithuanian is hot 
used to regard everything from a 
profitable standpoint, nor does he 
ever complain of “unreasonable” 
expenditure, or of the time he has 
lost. He is never a utilitarian. 
And. what could ever be a better 
proof of inward beauty than a 
human heart!

Lithuanian philanthropy, how
ever, is not only a sentimental af
fair. but it is always prepared to 
help wherever help is needed: or in 
Other words, this philanthropy is not 
only a question of holidays but of 
workdays as we'l. 1 am speaking 
here of the so-called “TALKCIS’ . 
This word cannot be translated into 
West-European languages since such 
a custom is entirely unknown in 
these countries. If. for one reason 
or another, a farmer is unab'e to 
complete urgent work by himself, his 
neighbours—without being called or 
asked—come to his help. It is most 
characteristic that such help re
mains unpaid. A festival when the 
work is done and a heartfelt ‘Thank 
You’ is all these helpers receive. 
Even the proposal of a reward would 
be regarded -as an insult. These 
‘taikos’ can also not be compared 
with the so-eallcd ‘Gemeinsehaft- 
shilfe’ in Germany since mutual 
help is not given by order of some 
superior authority. Sueh help is 
granted not for the sake of money 
or in obedience to an order but only

THE IRON CURTAIN
By a MVD Frontier Guard Officer2.

Specially qualified youth of 18 to 
20 are selected for this duty. The 
recruits, all former members of the 
Komsomol (the Communist Youth), 
are assigned to special training 
schools where they undergo a thor
ough examination and surveillance 
by the NKVD. Only persons of 
“purely proletarian” stock, members 
of families which had at no time 
been subject to repressive measures, 
are eligible for the service. Candi
dates are at all times available, inas
much as hungry kolkhoz inmates 
and half-starving factory hands are 
too anxious to enter this privileged 
service. Their uniform is likewise 
distinct and quite attractive—a green 
cap, dark green blouse, blue pants, 
long soft leather boots with spurs, 
and long felt coats. No ordinary 
Soviet Army' unit can boast of sueh 
an attractive uniform made of good 
cloth. The ragged citizens of Rus
sia ean only admire such elegance. 
The rations are excellent.

These units are in a class by them
selves in other respects, too. They 
have exclusive clubs, cinema houses, 
theatres, recreation centres and rest 
homes. The troopers are well paid. 
Service' in the frontier guard corps 
is ballyhooed as an especially honor
able patriotic service which heroically 
safeguards the sacred Soviet soil from 
lurking enemies. And the young 
Russians actually believe this pro
paganda.

The youth enter this service not 
ont of fear but by choice. They 
gain a privileged status and are 
considered heroes.

Our narrator was one of these 
credulous youths—one of the many 
millions of Russians who blindly be
lieved that the Soviet order is the 
best, that life in the Soviet Union 
compared with paradise. That is. 

because one just feels obliged to help. 
Thus sueh a helper is also regarded 
as a guest, but on a workday instead 
of a Sunday.

Yet, it will not be sufficient to 
quote this Lithuanian custom to 
prove that the Lithuanians1 are social 
people. One also has to explain why 
they are philantrophic.

The philanthrophy of the Lithua
nians is based on their spontaneous 
kindness of heart. Thus it is much 
more deeply rooted than any utili
tarian consideration—to help in 
order to be helped—or rational 
obedience to an order for mutual 
help. Tf it were so. sueh help could 
only be granted to one’s nearest 
neighbour since one could only ex
pect to be helped by somebody whom 
one knows and who lives nearby. 
But this Lithuanian philanthropy is 
not limited to one’s nearest neigh
bour. Any stranger or foreigner 
who comes to a Lithuanian farm will 
find an open heart. Tn no cas'e will 
the Lithuanian heart be dominated 
by indifference or hate to sueh an 
extent that it forgets the fact that 
a human being, though possibly dis
liked, is still and at all times a 
human being. The. Lithuanians, for 
example, did not like the Poles since 
the latter had annexed the town of 
Vilna. But the Polish soldiers, fly
ing from the enemy over the Lithu
anian borders during the last war 
were not only received in a correct 
manner, but heartily welcomed.— 
they were no longer regarded as 
Polish soldiers but merely as human 
beings. The fact that Lithuanian 
philanthropy is without limits proves 
it is real philantrophy, full of dig
nity. For. that type of philantrophy 
that is only applied to one’s “neigh
bour” is no true philantrophy but 
merely a sense of community.

(To Tie continued.)

before he saw the conditions of life 
in “liberated” Lithuania and in 
other “liberated” capitalist coun
tries. He was devoted to the Soviet 
cause and knew why he was serving. 
Tn his words, the. guardsman’s every 
step was closely' watched by alert 
eyes. Their 100% loyalty to Stalin 
must be unquestionable—or they 
would go somewhere from tvhere 
there is no return.

The rest of the story' is told by 
the Russian officer himself. He is 
presently safe this side of the Soviet 
Iron Curtain.

1. The Frontier Defence Corps
I was a Senior Lieutenant of the 

NKVD Frontier Guard Forces at 
the age of 20. Our regiment was 
divided into three battalions, and 
each battalion into four companies 
of 120-150 men. The companies 
were subdivided into platoons, and 
each platoon into squads of 12 men. 
A platoon with its commander and 
deputy numbered 50 men. Special 
“emergency relief” squads were 
formed in each company; these were 
under the direct orders of the Regi
mental Commander and operated as 
independent unite. These “emer
gency relief” units were each com
manded by’ a Captain or a Senior 
Lieutenant, while platoons were 
commanded by regular Lieutenants.

Generally speaking, disciplinary 
regulations and internal order iu 
the Frontier Guard Corps are simi
lar to Soviet Army regulations. 
Nevertheless, there are some distinc
tive features. For instance, all 
officers of the frontier guard units 
have their special individual orders 
and regulations which they alone 
know. Furthermore, all officers 
have to be members of the Commu
nist Party.

(To he continued.)

BONN, A.A.P.—Germany will be 
incorporated into the Western Euro
pean community and appropriate 
international bodies, and will be 
allowed consular and commercial 
representation abroad.

These aye the main decisions 
reached at the conference between 
the Allied High Commissioners and 
the German Chancellor. Dr. Ade
nauer. on November 22. A commu
nique detailing the agreements was 
issued next day.

Other main points covered in the 
agreement are:

• Curtailment of the Allied dis
mantling policy'.

• German membership of the 
International Authority of the Ruhr.

• German co-operation with the 
Allied Military Security Board to 
maintain the demilitarisation of the 
country.

• Marshall Aid for Western’Ger
many.

• Construction of ships up to 
7.200 tons.

• The eradication of all traces 
of Nazism and the prevention of 
the revival of totalitarianism in 
any form.

The communique says Germany 
will have membership of the Inter
national Authority for the Ruhr.

The German Government declares 
that it will maintain demilitarisation 
and endeavour to prevent the re
creation of armed forces of any 
kind. To aejiieve this.it will co
operate fully in the work of the 
Allied Military' Security Board.

Envoys Abroad
The communique says, following 

the desire that Germany should 
enter the Western European com
munity, it was agreed that the Allies 
should promote her participation in 
appropriate international bodies and 
allow her to exchange consular and 
commercial representatives with 
other countries.

The Federal Republic should 
be promptly admitted to the Council 
of Europe as an associate member 
and should sign an agreement with 
the United States covering economic 
co-operation assistance.

The communique says the German 
Government will legislate to curb 
monopolistic practices and bring 
about deeartclisation.

Nazi to Face Firing Squad
LONDON. A.A.P. — A Belgian 

military' court has sentenced a Ger
man, Adolf Schmitt, 47, to be shot 
by a firing squad for crimes against 
humanity.

Schmitt is the. former commandant 
of Breendouck “horror” eamp, near 
Antwerp.

Two hundred Belgian gendarmes 
guarded the outside of the court 
when it passed sentence.

There were wild scenes early in 
the trial when Schmitt and wit
nesses visited the . “horror” camp, 
now preserved as a memorial to Bel
gian resistance men who died fight
ing the Germans.

Jerusalem's Status
NEW YORK. A.A.P.—Australia 

has proposed that the U.N. General 
Assembly should revert to the ori
ginal plan for the internationalisa
tion of Jerusalem as a separate en
tity.

Mr. John Hood (Australia) told 
the Political Committee that Aus
tralia’s position on Jerusalem had 
been consistent since 1947.

He quoted the statement of the 
Australian Minister for External 
Affaire, Dr. H. V. Evatt, that Aus
tralia would adhere to the principle 
of a U.N. international regime for 
all Jerusalem and Bethlehem.

Mr. Hood said that when Israel 
was admitted to U.N.. Israeli states
men led all to hope that she would 
abide with fidelity and goodwill by 
the recommendations of the organi
sation to which she owed so much.

Shipping Flan
The main provisions in the agree

ment on shipping are:
(1) Germany may begin imme

diately the construction of ships up 
to 7,200 tons, excluding those pri
marily designed for passengers and 
as tankers, fishing vessels up to 650 
tons, and coastal vessels up to 2,700 
tons, but the speed must not exceed 
12 knots;

(2) Germany with Allied appro
val ean acquire or build before De
cember 31, 1956, six special ships 
exceeding these speed and size limi
tations ;

(3) The High Commissioners 
authorised Germany' to build for ex
port ships of the same size and speed 
as allowed Germany herself and re
pair foreign ships without restric
tion.

Dismantling
The communique says that the 

Allies have exempted from dismant
ling 20 German plants. These in
clude seven large steelworks, among 
them the August Thyssen works at 
Hamborn, and 11 synthetic oil and 
rubber plants.

Further dismantling at the I. G. 
Farben plant at Ludwigshafen will 
stop except for removing equipment 
used for making synthetic ammonia.

All dismantling in Berlin will 
cease and the affected plants re
opened for production.

The communique states that the 
modification of the reparations list 
will not affect existing prohibitions 
and restrictions in production of 
certain materials.

The Military Security Board is 
to control reconstruction of dismant
ling plants. Plants where dismant
ling has been stopped will be subject 
to suitable control to ensure that the 
limitation on steel production—11.1 
million tons a year—-is no exceeded.

German Pledge
The communique says Germany 

affirms her resolve to follow unre
servedly the principles of freedom, 
tolerance and humanity, and her de
termination to eradicate all traces 
of Nazism.

The Republic will seek to libera
lise the structure of the Government 
and to exclude authoritarianism.

The communique declares that the 
question of ending the state of war 
presented considerable legal and 
practical difficulties “which will 
need to be examined.”

It adds that the agreements were 
signed in the hope that they would 
“constitute a notable contribution 
to the incorporation of Germany in
to a peaceful and stable European 
community of nations”.

JAPS WANT BASES AS 
PEACE TERMS

TOKIO. A.A.P.—Japanese Pre
mier Shigtru Yoshida said that the 
Japanese rvould “desire” the Rus
sian-occupied Kurile Islands and 
the American base of Okinawa in a 
peace treaty settlement.

He said the Allied owners should 
take into consideration Japan’s de
sires on territories in the coming 
peace conference.

Yoshida said he was undecided to 
whom Formosa should Mong.

“Due to the delicate international 
situation, I would like to refrain 
from further expressions on these 
territorial matters,” he added.

Yoshida said Japan would have a 
voice on matters dealt with in the 
Yalta Agreement and the Cairo De
claration, which greatly concerned 
Japan.

He had not yet formed an opinion 
whether it was advisable formally 
to end the state of war, but this 
would be determined by the inter
national situation. ,

The historical and religious inter
est in Jerusalem pointed to para
mount international control of the 
whole area. No national considera
tions should hinder the eventual 
outcome.
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PASTOGE
P. RŪTENIS IR E. RUKSTE- 

LIENE JUBILIEJAUS 
PROGRAMOJE

ALD Centro Valdybai prašant, 
mūsų solistai P. Rūtenis ir E. Ruk- 
štelienė maloniai sutiko atvykti ir 
praturtinti ALD 20 m. Jubiliejaus 
programų š.m. gruodžio 29 d. Tro- 
eadero salėje, Sydnejuje. Abu soli
stai atvyksta iš Adelaidės.

BUS RENKAMA NAUJA ALD 
CENTRO VALDYBA.

ALD Centro Valdyba savo pasku
tiniame posėdyje sudarė įvykstančiam 
š.m. gruodžio mėn. 30 d. visuotiniam 

“ALD susirinkimui darbotvarkę, ku
ria susirinkimui siūlomi svarstyti šie 
klausimai: 1. Susirinkimo atidary
mas, 2. Prezidiumo rinkimai. 3. C. 
Valdybos pranešimas, 4. Skyrių at
stovų pranešimai, 5. Revizijos Komi
sijos pranešimas, 6. Centro Valdybos, 
Centro Revizijos Komisijos ir Gar
bes Teismo rinkimai, 7. ALD Įstatų 
papildymo bei pakeitimo projektas, 
8. ALD Namų įsigijimo klausimas 
ir 9. Klausimai’ bei sumanymai. 
Galutinis darbotvarkės turinys bei 
redakcija bus sprendžiama visuoti
nojo. susirinkimo.

RAUTAS — KONCERTAS.
Kaip jau anksčiau buvo minėta, 

Melbourne sportininkai’ 1950 m. pir
mąjį šeštadienį t.y. sausio mėn. 7 d. 
ruošia rautą ■■— koncertą. Vakarienė 
pradedama 5 vai. kurios metų bus 
atliekama koncerto programa. Toliau 
tęsiamos vaišės iki 8 vai. vak. Nuo 
8 vai. yak. pradedami šokiai, kurie 
užsitęs iki 2 vai. nakties. Visą va
karą veiks bufetas su užkandžiais ir 
gėrimais. Vakaro metu šalia bufeto 
veiks spaudos kioskas, kur bus gali
ma gauti Australijos lietuvių spau
dą ir užsisakyti prenumeratą. Visi 
tautiečiai kviečiami iš anksto užsi
sakyti vietas, nes vakarienei —■ kon
certui numatoma tik 300 vietų. 
Kaina į vakarienę-koncertą 10 šil., 
į šokius — 3,6 šil. Vietas prie sta
liukų užsisakyti pas VI. Bosikįf 59 
Church St., Abbotsford, Vic.
SPECIALUS STRAIPSNIS APIE 

VINCĄ KUDIRKĄ.
Ryšium su lapkričio mėn. 16 d. 

suėjusiomis Dr. Vinco Kudirkos 50 
metų mirties sukaktuvėmis, sekan
čiame _ Mūsų Pastoges numeryje 
pateiksime skaitytojams specialų V. 
Kazoko straipsnį apie didįjį mūsų 
tautos kultūrininką ir Tautos Prisi
kėlimo gaivintoją.
JUBILIEJINIS MŪSŲ PASTOGĖS 

NUMERIS.
Gruodžio 20-21 d.d. išleidžiamas 

specialus Mūsų Pastoges numeris, 
kuriuo bus atžymimas ALD 20 metų 
jubiliejus. Jubiliejinis Mūsų Pas
togės numeris išleidžiamas 8 pusla
pių. Malonūs bendradarbiai prašo
mi prisidėti prie šio numerio pra
turtinimo. Medžiaga jubiliejiniam 
numeriui atsiųstina nevėliau gruod- 
žio mėn. 12-13 d.d.

SKAUTĖS LANKO LIGONIUS.
Pereitą sekmadienį grupė . Sydnė- 

jaus skaučių, vadovaujamų Danutės 
Paltarokaitės, lankė Turramurra 
Sanatorijoje gulinčius lietuvius. Iš 
menkų savo išteklių jos apdovanojo 
ligonius vaisiais bei maisto produk
tais, kurių pastariesiems stinga.

V
MIŠKININKŲ SUSIŽINOJIMO 

PUNKTAS.
Lietuvos miškininkai savo laiku 

sudarė vieną labiausiai susiklaususią 
profesinę organizaciją, kuri nepa
kriko nei tremtyje ir turėjo savo 
spaudos organą. Iš Vokietijos na
riams į visas pasaulio šalis išsiskirs
čius, miškininkų gretos pairo. Šiuo 
metu norima miškininkų veiklą vėl. 
atgaivinti ir todėl Amerikoje, Chi- 
eagoje, pas Kazimierą Sčesnulevičių 
(5604 S. Bishop St., Chicago 36, 
Ill., U.S.A.) steigiamas Lietuvos 
miškininkų susižinojimo punktas. 
Visi miškininkai, kur jie bebūtų, pra
šomi pranešti savo ii' savo draugų— 
miškininkų adresus ir apie save pra
nešti (jei išemigravę): (1) kurį 
darbą dirba, (2) materialę būklę, 
(3) ar gali padėti naujai atvykstan
tiems miškininkams surasti butą ir 
darbą. Šalia šio darbo norima atski
ru leidiniu paminėti Lietuvos miškų 
administracijos įkūrimą 1918 metais. 
Visi, kas turi iš tų laikų prisiminimų, 
nuotraukų, bei šiaip medžiagos, pra
šomi ją siųsti tuo pačiu adresu. 
Knygos, dokumentai ir nuotraukos 
bus grąžintos. Siunčiant Susižino
jimo Punktui užklausimus, prašoma 
pridėti atsakymui pašto ženklų (Ame
rikoje ir Kanadoje 6e., kitur tarp
tautinį pašto ženklą.)

Lietuvos miškininkų Susižinojimo
Punktas.

SYDNĖJAUS LIETUVIAMS.
Pagal ALD Centro Valdybos pra

nešimą (M.P. 42,44 Nr. Nr.) Skyrių 
Valdybos turi siųsti ALD C. Valdy
bai savo narių sąrašus, kuriuose turi 
žymėti nario įstojimo datą ii- kaip 
jis apsimokėjęs nario mokestį.

Kadangi yra dar daug neatlikusių 
įsiregistravimo formalumo ir neap
simokėjusi!} nario mokesčio, prime
name ALD Sydnėjaus Skyriaus 
adresą: J. Kgritonas, Water Board 
Camp, Potts Hill, via Regents Park, 
N.S.W.

Kad visuotiname ALD suvažiavi
me, kuris įvyksta š.m. gruodžio mėn. 
30 d., kiekvienas galėtų be priekaištų 
dalyvauti, prašome visus, kurie jau
čiasi esą nariais, patikrinti savuo
sius įsipareigojimus.

ALD SYDNĖJAUS SKYRIAUS 
VALDYBA

Continental Bookshop
Galite įsigyti žodynus: ENG

LISH-GERMAN — GERMAN- 
ENGLISH; ENGLISH-LITHUA
NIAN — LITHUANIAN-ENG- 
LISII; ENGLISH-POLISH — 
POLISH-ENGLISH; ENGLISH- 
RUSSIAN — RUSSIAN-ENG
LISH, o taip pat visomis kitomis 
kalbomis įvairias knygas, žodynus, 
laikraščius ar žurnalus. Šitą 
galimybę pagelbėkite išaiškinti 
kitų tautybių žmonėms.

NICO VAN BERT, 
26 MOONEE ST., 
ASCOT VALE, W.2, 
MELBOURNE, VIC.

Atsakymui ir gavimui katalogo 
siųskite 5 penų pašto ženklą.

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

W. G. POOLEY (Sekretorius), j

5th Floor, Federation House,
166 PHILLIP STREET, SYDNEY. ,
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NEPAVĖLUOKI M!
Jubiliejinis Komitetas praneša, 

kad kvietimų-bilietų pobūvio vakarą, 
prie įėjimo nebus galima įsigyti. 
Visi svečiai bilietus užsisako iš ank
sto. Turimieji bilietai jau baigiami 
išplatinti, tačiau šiomis dienomis at
spausdinama nauja serija ir tuo su
teikiama galimybė visiems papildo
mai jų užsisakyti.

Kvietimai-bilietai į 20 m. ALD 
Jubiliejaus pobūvį Trocadero salėje 
gaunami: 1) ALD Centro Valdy
boje, 5 Hampden St,, Hurlstone 
Park, 2) “Mūsų Pastoges” 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 pajėgi] meninė programa. 
Gera, įvairi vakarienė. Puikus, 
moderniškas orkestras. Wisi lietu
viai prašomi bilietus įsigyti iš ank
sto. Tautiečiai laukiami iš visos 
Australijos.

Jubiliejinis Komitetas.
SYDNĖJAUS TAUTINIS ANSAM

BLIS JUBILIEJAUS PROGRA
MOJE

Sydnčjaus Tautinio Ansamblio 
Šokių Grupe ir Choras sparčiai ruo
šiasi praturtinimui ALD 20 Metų 
Jubiliejaus programos. Šokių Gru
pes sąstatas jau yra pilnas. Grupės 
repeticijos vyksta 2-3 kartus per sa
vaitę. Šokių Grupei energingai ir 
sumaniai vadovauja B. Kirlytė ir 
Vyt. Asevičius. Ansamblio Choras 
taip pat intensyviai ruošiasi Jubilie
jaus programai. Į Chorą įsijungė 
gražus būrys gerų balsų daininkų. 
Choro dirigentas J. Gaižauskas, no
rėdamas dar labiau sustiprinti Choro 
efektingumą, kviečia jungtis į Choro 
daininikų eiles naujų pajėgų. Choro 
repeticijos toliau vyksta penktadie
niais 7.30 vai. vak. 5 Young Street, 
Circular Quay. Visi Sydnėjaus lie
tuviai dainininkai buriasi į Tautinio 
Ansamblio Chorą!
SUSIPAŽINKIME SU SENAISIAIS 

AUSTRALIJOS LIETUVIAIS.
Mūsų Pastoges Redakcija prašo 

mielus tautiečius, gyvenančius bet 
kurioje Australijos dalyje ir susi
tinkančius savo gyvenamose vieto
vėse su senaisiais Australijos lietu
viais, paruošti apie pastaruosius in
formacinius reportąžus ir pasiųsti 
juos jubiliejiniam Mūsų Pastogės 
numeriui.

Šiuose reportažuose pageidautini 
aprašymai apie senųjų Australijos 
ji'etuvių^ateivių pirmąsias kūrimosi 
dienas, žymesnius jų gyvenimo įvy
kius, dabartinį jų gyvenimą ir pan. 
Pridėtines ir įdomesnės nuotraukos. 
Ši informacine medžiaga, atlikta re
portažų ar pasikalbėjimų formoje, 
prisiųstina Mūši] Pastogės Redakci
jai nevėliau gruodžio mėn. 12-13 d.d.

GLAUSKIS PRIE MŪSŲ 
PASTOGĖS IR

1 1950 m.
Paieškojimas.

Prašau atsiliepti Joną Federavi- 
čių, Albertą Baumaną ir Voldemarą 
Veikelį. Rašyti: V. Akumbakas, 
Hotel Canberra, Canberra A.C.T.

VYT. ŠUTAS AUSTRALUOS 
RINKTINĖJE.

— Ateinančių metų vasario mėn, 
Naujojoj Zelandijoj numatoma pra
vesti didžiulę Anglijos Imperijos 
sporto Olhnpijadą, į kurią Anglija 
siųs apie 100 geriausių atletų, Kana
da — 60 ir Australija net 120-140 
geriausių savo atletų, kas valdžiai 
kaštuos apie £12.000-14.000. Šių 
rinktinių australų sportininkų skai- 
čiun jau šiandien yra įtrauktas ir 
vienas lietuvis — Vytautas Šutas iš 
N.S.W.—LB.

Prieš dvi savaites Dabau krepšinio 
turnyre, kur dalyvavo 4 N.S.W. 
miestų komandos, viešėjo ir V. Šutas 
su savo darbovietes bendradarbiais. 
Turnyro vadovybei prašant, V. Šu
tas sutiko keturiese ginti lietuviškas 
spalvas, ir puikiai jas apgynė. Jo- 
bendradarbis A. Ramanauskas, taip 
pat daug žadanti krepšinio asmeny
bė, ir dar pora žaidikų, tik Austra
lijoje pradėjusių žaisti krepšinį, 
turnyre išplėšė antrą vietą. — 
21-11.49 N.S.W. valstijos rinktine 
žaidė prieš New-Castles miesto rink
tinę. Ir.šį kartą prie valstijos lai
mėjimo daug prisidėjo V. Šutas, pa
rodydamas aukšta krepšinio žaidiko' 
techniką ir taiklius metimus.—P.P.

LIETUVIŲ SPORTAS MEL
BOURNE.

Prasidėjusiose vasaros krepšinio 
žaidynėse Melbourne lietuvių krep
šininkai eina be pralaimėjimo. 
Praeitą antradienį laimėta prieš 
pereitų metų vasaros žaidynių nuga
lėtoją “Moulded” 23:16. Viso su
žaistos jau trejos rungtynės ir iki 
Kalėdų numatoma pirmam rate su
žaisti dar keturias. Į Melbourne- 
lietuvių sportininkų eiles įsijungė
V. Madziliauskas, kuris baigęs su
tartį persikėlė į Melbourną. V. 
Madziliauskas dar iš Lietuvos žino
mas kaip entuziastingas ir visapu
siškas sportininkas. Savo laiku Mad
ziliauskas pasiekė naują Lietuvos 
plaukymo rekordą 50 m. kraul sti
lium, aktyviai žaidė futbolą ir krep
šinį. Taip, pat Alg. Liubįnskas, bai
gęs privalomąjį darbo laika, persi
kelia su šeima į Melbourną ir įsijun
gia į sportinę veiklą. Šiomis dieno
mis laukiama atsikeliant į Melbour
ną senų sporto veteranų —■ Jeršovo 
ir Kepalo, kurie žada aktyviai tal
kininkauti lietuviškojo sporto repre- 
zentavime.—L.B.

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.

1950 M. “MŪSŲ PASTOGĖS” 
PRENUMERATORIAI.

1950 metams “Mūsų Pastogę” už
sisakė ir prenumeratos pinigus pri
siuntė šie tautiečiai:

VIC.: Visiems 1950 metams: V. 
Lasauskas, 4 mėn.: J. Gailius 15 šil. 
2 mėn.-. S. Stropūs 7 šil.; N.S.W.: 
4 mėn.: J. Ramanauskas, 2 mėn.: 
P. Džiugelis 6 šil.; S.A.: 10 
mėn.: V. Mažeika; W.A.: 4 mėn.:
VI. Kauneckas 14 šil.; N.Z.; 2 mėn.: 
V. Šlikas ir A. Orentaitė.

“Mūsų Pastogės” rėmėjai.
“Mūsų Pastogę” parėmė po 12 šil. 

V. Lasauskas iš Vic. ir V. Mažeika 
iš S.A.; V. Kazokas iš Sydnėjaus au
kojo £0.10.0, V. Šniukšta iš Engadine 
paaukojo 4 šil. ir J. Ramanauskas iš 
N.S.W. — 2 šil. Nuoširdus ačiū!

Ats. Redaktorius ANTANAS BAUZE 
Redaktorius JUOZAS ŽUKAUSKAS 

Išeina trečiadieniais

REDAKCIJOS ADRESAS
10 Peel Street, 

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

ADMINISTRACIJOS ADRESAS:
5 Hampden Street, 

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

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

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

SKELBIMAI
Skelbimu kaina vienai teksto eilUr 

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

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

4


	1949-11-30-MUSU-PASTOGE_0001
	1949-11-30-MUSU-PASTOGE_0002
	1949-11-30-MUSU-PASTOGE_0003
	1949-11-30-MUSU-PASTOGE_0004

