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JAV NUSISUKA NUO 
FORMOZOS

NEW YORKAS. A.A.P.—“New 
York Herald Tribune” koresponden
tas praneša, kad JAV karinis štabas 
yra nusprendęs nelaikyti Formozos 
gyvybiškai reikšminga JAV strate
ginei svarbai. Pasak jo. JAV Val
stybės Departamentas yra pasiruošęs 
sutikti faktą, kai Kinijos komunistai 
užims Formozos salą. JAV karinis 
stabas mano, kad strateginės Okina- 
vos ir Filipinų bazės yra pakanka
mos strateginiams šiij sričių JAV 
reikalavimams. Korespondentas tei
gia. kad JAV karinis štabas abejoja, 
kad šią vėlyvą valandą Formoza ga
lėtų būti išgelbėta be karo rizikos. 
Tačiau, kaip tas korespondentas tei
gia, daugis aukštųjų JAV karo vadų, 
kurių tarpe ir gen. MacArthuras, 
nepritaria tokiai nuomonei. Sena
torius A. Smith’as teigia, jog gen. 
MacArthuras mano, kad JAV kari
niai daliniai turi užimti Form ozą.

Sovietai kaltinami del Pabaltijo
NEW YORKAS. T.S.M.H. — 

! Karštų ginčų metu visuotiname T^NO 
susirinkime D. Britanijos atstovas 
primetė Sovietų Rusijai aštrų kal
tinimą už deportavimą pusantro mi
lijono Pabaltijo gyventojų i Sibiro, 
Tralo ir Šiaurės Arktikos sritis. D. 
Britanijos atstovas G. T. Corley 
Smith’as pateikė Sovietams reikala
vimą, kad j Pabaltijo valstybes būtų 
įsileisti UNO atstovai. Smith’as taip 
pat reikalavo, kad UNO atstovai tu
rėtų galimybės inspektuoti ir So
vietų Rusijos darbo stovyklas. So
vietų Rusijos atstovas Aleksandras 
Paniuškinas visa tai pavadino “Goe- 
belso propaganda,” gi UNO susirin
kimo pirmininkas gen. Carlos Romu
lo įspėjo ir pareikalavo Paniuškino 
išsišokimą užprotokoluoti. Pabalti
jo valstybių klausimu ginčas išloto

po to, kai Sovietų atstovas Paniuš
kinas pareikalavo, kad šimtai tūk
stančiai išvietintų asmenų būtų pa
siųsti iš Europos stovyklų namo. 
Britų atstovas Corley’ Smith’as atsi
kirto, kad šie pabėgėliai negrįsta 
namo dėl baimės iii neapykantos. 
Priminęs, kad Sovietai, dar prieš 
ateisiant i Lenkiją vokiečiams, pa
siuntė tūkstančius lenkų į koncen
tracijos stovyklas, Britų atstovas 
Smith’as pabrėžė, kad 1940 metais 
Sovietai iš Lietuvos. Latvijos ir Esti
jos išvežė į Rusiją didžiulius skaičius 
gyventojų. “Šios deportacijos tebe
vykdomos ir šiandie. Pabaltijo val
stybių gyventojai ir šiandie depor
tuojami į Sibirą, Uralą, Šiaurės Ark
tiką bei į kitas Sovietų Rusijos sri
tis,” — pakartotinai pabrėžė Britų 
atstovas.

Europos frontas pries Sovietus
PRASIDEDA EUROPOS GINKLAVIMAS

Vokietijoje demokratija 
smunka

PARYŽIUS. A.A.P.—Gruodžio 1 
d. Paryžiuje susirinko D. Britani
jos, JAV, Kanados, Prancūzijos, 
Italijos, Belgijos, Olandijos, Dani
jos, Islandijos, Norvegijos, Liuksem
burgo ir Portugalijos karo ministe
rial bei štabų viršininkai aptarti 
praktinio Europos gynimo plano. 
Konferencijoje pasiektas vieningas 
ir vispusiškai sėkmingas susitarimas. 
Sutartas Europos gynimo planas 
laikomas didelėje paslaptyje. Kon
ferencija išleido bendrų pranešimą, 
kuriame teigiama, kad minimos 
Atlanto Pakto valstybės sudarė ben
drą strategiją nedalomam Europos 
gynimo planui ir paruošė ginklų bei 
sanavimo priemonių gamybos pla
ną. Kaip praneša Rcuterio kores
pondentas Paryžiuje, Atlanto Pakto 
valstybių karinis planas siekia lai
kyti Sovietų Rusiją galimai toliau 
rytuose.

VAŠINGTONAS. A.A.P.—Britų 
United Press korespondentas teigia, 
kad, nepaisant sutarto plano detalių 
laikymo paslaptyje, esą pranešama 
apie šiuos Europos gynimo plano 
principus:

• Tarpkontinentinis bombardavi
mas oro laivyno pajėgomis paveda
mas JAV;

• Prancūzija, Anglija ir kiti kra
štai, esą arčiausiai prie užpuoliko, 
lieka atsakingi už vidutinių ir 
trumpų atstumų bombardavimą bei 
priešlėktuvinės gynybos organizavi
mą ;

• Sausumos gynimas pavedamas 
Europos valstybėms, kurių kariuo
menes apginkluoja JAV.

VAŠINGTONAS. A.A.P.—Grįžęs 
iš Europos į Vašingtoną, JAV karo 
ministeris Lows Johnson’as pranešė, 
kad 12 Europos valstybių susitarus 
dėl Europos gynimo pakto, arti
miausiu laiku JAV pradeda gabenti 
į Europą Atlanto Pakto valstybėms 
už 900 milijonų dolerių ginklų. 
Atsakingose įstaigose samprotauja
ma, kad ginklai į Europą pradedami 
gabenti sausio menesio pradžioje. 
12 Europos valstybių karinės gyny
bos konferencijoje Paryžiuje daly
vavo ir JAV karo ministeris John
son’as su kariuomenes štabo virši
ninku gen. Bradley. Visos valsty
bės šioje. konferencijoje vieningai 
susitarė visais Europos gynimo pla
no klausimais. Johnson’as aptarė 
Paryžiaus konferenciją kaip visais 
atžvilgiais sėkmingai nusisekusią.

NEW YORKAS. A.A.P.—“New 
York Times” korespondentas D. 
Middleton’as praneša iš Mnencheno, 
kad Vakarų Vokietijoje įsivyrauja 
anti-demokratiniai veiksniai. Jis 
teigia, kad Bavarija plačia apimtim 
yra patekusi į rankas tų žmonių, 
kurie kontroliavo ją Hitlerio laikais. 
JAV karinės valdžios pranešimai 
parodo, kad iš 35.349 septynių Ba
varijos ministerijų valdinikų 15:076 
yaa buvę naciai. Naciai stipriausiai 
yra įsitvirtinę Teisingumo Departa
mente, kur teisėjų ir prokurorų 
tarpe jų yra 81%. Korespondentas 
teigia, kad nacizmo atgijimas labiau
siai pastebimas Bavarijoje, tačiau ir 
kitose federacinėse Vokietijos pro
vincijose JAV zonoje amerikiečių 
bandoma įdiegti demokratija smun
ka, gi nacinės dvasios laimėjimas 
auga.

VIEN KAVA BENORMUO- 
JAMA.

PARYŽIUS. A.A.P.—Prancūzijos 
ministerįų kabinetas nusprendė pa
naikinti cukraus, ryžių ir valgomojo 
aliejaus normavimą. Iš visų maisto 
produktų šiuo metu Prancūzijoje 
vien kava liko normuojama. Italija 
jau nuo rugpiūčio 1 d. panaikino 
visų maisto produktų normavimą.

Peipingo radijas kaltina JAV
HONG KONGAS. B.U.P.—Kom. 

Kinija per Peipingo radiją apkal
tino JAV organizavimu Vid. Mon
golijoj sukilimo. Pasak Peipingo 
radiją, JAV organizavusi sukilimą 
su kiniečių, japonų ir euraziečių 
agentų pagalba. Tai teigiama vado
vaujantis žiniomis šnipų teismo, 
kuriame komunistai kaltino ir pas
merkė devynis asmenis, prisipažinu
sius kaltais ir parodžiusius, kad JAV 
Konsulatas Mukdene organizavo 
špionažą.

PRASIVERŽĖ ETNOS 
ŪGNIAKALNIS.

ROMA. A.A.P. — Sicilijoje esąs 
Etnos ugniakalnis pereitą savaitę 
prasiveržė trim naujais krateriais. 
Smarkiai besileidžianti žemyn lava 
grąso visai eilei vietovių. Netoliese 
esąs Bronte miestas evakuojamas.

Aptariamas Vokietijosarmijos organizavimas
VAŠINGTONAS. A.A.P.—Daugis

gerai informuotij sluogsnių teigia, 
kad šaltasis karas privers Vakarų 
valstybes organizuoti naują Vokieti
jos armiją, kuri padėtų apginti 
Europą. Kai kurie aukšto rango 
JAV pareigūnai' paneigė tokio pla
no buvimą, tačiau tiems pan.. -Iri
mams nėra pilnai tikima. Teigiama, 
kad Vokietijos armijos organizavimo 
reikalas buvęs aptariamas Britų 
maršalo Montgomery pasitarimuose 
su JAV karo vadais. Tvirtinama, 
kad maršalas Montgomery palaiko 
tokį planą. Vokietijos armijos orga
nizavimo reikalas esąs iškeliamas 
dviejų aplinkybių: 1. Faktas, kad 
Sovietai Rytų Vokietijoje organi
zuoja savo zonoje karinius vokiečių 
dalinius, 2. Britų-JAV-Pranenzų 
zonų okupavimas negalės trukti visą

laiką; tačiau ir betęsiant šią okupa
ciją, Sąjungininkų okupaciniai dali
niai negali būti pakankamai stiprūs, 
kad atmuštų Sovietų pajėgas, už
puolimo atveju.

IAV ATOMO PAGALBA 
SOVIETAMS

VAŠINGTONAS. — Kaip praneša 
“Daily Mirror”, JAV majoras R. 
Jordan’as po priesaika patvirtino 
ankstyvesnį savo teigimą, kad 1943 
m. Ruzvelto patarėjas Hopkins’as 
siuntė lėktuvais Sovietų Rusijai ato
minių bombų medžiagas. Hopkins’- 
as perdavęs Sovietams ir pačią ato
mines bombos paslaptį. Majoro Jor- 
dan’o teigimas sukėlė JAV didžiau
sią sensaciją. Bylą aiškina speciali 
JAV įstaiga.

KOM. KINIJA PERSPĖJA 
VAKARUS

NEW YORKAS. A.A.P.—Kom. 
Kinijos užsienių reikalų ministeris 
Chou En-lai įteikė JAV «ener. kon
sului Peipinge notą kuria Vakarų 
valstybės įspėjamos neteikti nac. 
kiniečių karinėms pajėgoms prie
globstį. Notoje įspėjama, kad kom. 
Kinijos vyriausybė laikys atsakinga 
kiekviena valstybę, kuri teiks užuo
vėją nac. kinų kariuomenei. Notoje 
konstatuojama, kad “Reakcionieri
škos Kuomintango (Nac. Kinijos) 
bandos krypsta savo žvilgsniais į 
Prancūzijos Indo-Kiniją ir kitus kraš
tus, hesirubežiuojančius su Kinija.” 

Kinija baigiama užimti
HONG KONGAS. D.M.—Užėmus 

komunistų armijai Chunkingą, Nac. 
Kinija nauja sostine pasirinko 
Chengtu. Komunistų armija šiuo 
metu jau artėja prie naujosios so
stinės. Nac. Kinijos vyriausybė 
baigia prarasti visą Kinijos konti
nentą ir ruošiasi bėgti į Formozos salą.
KINIJOS "MUENCHENAS"
NEW YORKAS. A.A.P. —JAV 

senatorius W. Knowland’as. grįžęs 
iš Tol. Rytų pareiškė, kad tuo atve
ju. jei Didž. Britanija pripažintų 
kom. Kiniją, pasaulio taikai būtų 
suteiktas toks smūgis, koks jai buvo 
suteiktas 1938m. Muencheno susita
rime. Senatorius pareiškė, kad Ki
nijos reikalu Vakarų politika, sie
kianti išlaikyti taiką bet kokia kaina, 
turi baigtis. Jis ragino JAV vyriau
sybę paskirti gen. McArthurą auk
štuoju įgaliotiniu Tol. Rytams, kad 
tasai galėtų derinti sustiprintą eko
nominę ir karinę politiką prieš ko
munistus. Renterio korespondentas 
iš Londono praneša, kad ligi nepaai
škės Australijos rinkimų rezultatai, 
nebus galima patirti Britų vyriausy
bės sprendimo dėl Kom. Kinijos pri- 
lįažinimoi Tačiau Londono diplo
matiniuose sluogsniuose vyraująs 
bendras samprotavimas, kad Britų 
vyriausybė daugiau ar mažiau vie-, 
knygomis nfmmonomis yra linkusi 
pripažinti Kom. Kiniją dar šių metų 
pabaigoje.

N.Z. DARBO PARTIJA 
PRALAIMĖJO

WELLINGTONAS. T.S.M.H. — 
Naujosios Zelandijos Darbo Partijos 
vyriausybė, išsilaikiusi prie krašto 
valdžios vairo be pertraukos per 14 
metų, pralaimėjo visuotinius rinki
mus. Parlamento rinkimus laimėjo 
Tautinė Partija, savo pobūdžiu pri
lygstanti Australijos Liberalų Parti
jai. Tautinė Partija išplėšė iš dar- 
biečių 8 vietas ir sudaro naująjame 
parlamente 12 balsu daugumos per
svarą. Tautines Partijos vadas S. 
G. Holland’as. ligšiol vadovavęs 
Naujosios Zelandijos opozicijai, nu
matomas ininisterio pirmininko vietai.

IRO ĮPĖDINIS
NEW YORKAS. T.S.M.H.—Vi

suotinis UNO susirinkimas, .35 bal
sais prieš septynius ir 13 susilaikius, 
nutarė įsteigti aukštojo įgaliotinio 
įstaigą pabėgėlių reikalams, kuri pe
rimtų politinių pabėgėlių globą bei 
rūpą po to. kai 1951 m. balandžio 
mėnesį pasibaigs IRO gyvavimas. 
Prieš šį nutarimą balsavo Sovietinio 
bloko valstybės, o taip pat ir Jugo
slavija su Pakistanu.

1



Psi. 2 MŪS? PASTOGĖ, 1949m. gruodžio 7d.

VINCAS KUDIRKA V. Kazokas.

1858-1899
Didžiųjų žmonių sukaktuviniai mi

nėjimai tai niįra jų gyvenimo ir 
darbų vien mokyklinis pakartojimas, 
bet gyvas atsinaujinimas jų asme
nybės ir dvasios šviesoje juos pager
biant ir drauge išgyvenant vidiniu 
būdu tai, ko jie su didele aistra siekė 
ir už ką kovojo. Iš tikrųjų jie yra 
lyg gyvenimo pakelėj stovį šviečiu 
žibintai, kurie nesiliaus švietę tol, 
kol bus gyvi žmogaus širdyje pagar
bos ir dėkingumo jausmai. Tokių 
negęstančių \mūsų tautos žibintų 
vienas yra ir Vincas Kudirka. 
Minėdavom jį gyvendami namuose 
ir džiaugdamiesi laisve, minime jį ir 
dabar, praslinkus penkiasdešimčiai 
metų po jo mirties, kada mūsų tau
tos likimas atsidūrė daug tragiškes- 
nėj padėty, negu Kudirkos laikais.

Su Kudirkos asmeniu ir darbais 
neatsiejamai rišasi pati realioji lie
tuvių tautos kova už savo egzisten
ciją ir ateitį. Ne kas kitas kaip tik 
V. Kudirka padėjo pagrindus ir 
Lietuvos prisikėlimui. Norint ge
riau suprasti ir įvertinti anuometinę 
jo veiklą, sugretinkime jį su kitu to 
meto didžiuoju mūsų tautos kultū
rininku Dr. J. Basaųavičium. Abu 
jie pašventė savo jėgas ir gyvenimą 
lietuviu tautos gerovei. Tačiau ko
kie skirtingi jų keliai ir metodai! 
Tiek Basanavičiaus, tiek Kudirkos 
veikla vaizdžiai išreiškia dvi lietuvių 
tautos tragiškojo kelio kryptis, ku
rios subėga į vieną harmoningą 
tėkmę. Tai romantiškoji ir realisti
nė kryptis. Jeigu Dr. Basanovičiaus 
žvilgsnis daugiau krypo į Lietu
vos praeitį, idealizavo lietuvių kal
bos grožį ir ją statė aukščiau už ki
tas, žavėjosi lietuvių tautosaka, tai 
Dr. V. Kudirkos dėmesį, patraukė 
Lietuvos to meto gyvenimo realioji 
pusė; tautos švietimo reikalai, eko
nominis gerbūvis bei politinė padė
tis. Idealizuodamas praeities Lie
tuvą, Basanavičius skelbė drauge ir 
jos prisikėlimą, tačiau tik idealisti
nėje plotmėje, nesiimdamas tuo rei
kalu konkrečių žygių. Priešingai, 
Vincas Kudirka šitam prisikėlimui 
grindžia visai realų kelią, duodamas 
aiškias apybraižas lietuvių tautos 
kultūriniam, ekonominiam ir politi
niam gyvenimui. Ir jeigu Basana
vičius yra laikomas tautos žadintoju, 
tai Kudirka pirmoj- eilėj yra tikras 
kovotojas už konkrečius tautos inte
resus ir nepamainomas šioje srityje 
organizatorius. Panašiai buvo ir 
priešaušrinėje gadynėje, jeigu tik 
prisiminsime didįjį idealistą Simaną 
Daukantą ir kietą gyvenimo prakti
ka vysk. Motiejų Valančių.

Nesileisdami plačiau į Kudirkos 
veiklos detales, kurios skale yra la
bai plati, prisiminkime šia proga 
dvi jo gyvenimui būdingas scenas, 
kur Kudirka pasirodo visoje savo 
būdo ir asmens pilnumoje. Tai at
sivertimo momentas ir paskutinės jo 
gyvenimo valandos. Aplinkybių 
lenkiamas Kudirka mokyklos suole 
greit pasidavė lenkiškai įtakai ir 
stengėsi visokiais būdais neišsiduoti 
esąs lietuvis. Šis nutautėjimo pro
cesas dar labiau paspartėjo, kada jis 
atsidūrė Varšuvos universitete. 
Ankščiau šiuo klausimu jam padary
tos Basanavičiaus pastabos didelio

įspūdžio nepadarė. Jr tik kada 
patenka į jo rankas lietuviškas lai
kraštis “Aušra”, Kudirka staiga su
sipranta klydęs ir padaro bekompro- 
misinį posūkį lietuviškosios veiklos 
kryptimi. Šis atsivertimas atliko jo 
dvasioje milžinišką perversmą, ir, 
kaip jis pats prisipažįsta, pasijutęs 
esąs lietuvis, jis drauge pasijuto 
esąs didis, galingas. Ir iš tikrųjų 
greičiausiai tik lietuvybė pažadino

NAUJA GRĖSME AMERIKOS SAUGUMUI
Komunistai grąso Ramiojo Van

denyno saloms Formozai ir Honanui. 
Formoza yra netoli Kinijos krantų 
ir yra beveik pusiaukelėje tarp Fili
pinų salų ir Japonijos. Hainanas 
yra 15 mylių nuo Kinijos krantų, 
pačiame centre susisiekimo arterijų 
tarp Japonijos ir Indijos.

Amerikiečių gen. Claire Lee Chen
nault, vienas geriausių karinių ži
novų Kinijos reikalais, parašė prane
šimą Tarptautinei Informacijų Tar-

J. Mikštas.
Australijos palmei

Palme, palme, pietų žemės medi. 
Kaip grakščiai savo galvą keli.

5 Bet kodėl tu esi man bežadė 
Ir nyki, šioj saulėtoj šaly.

Išdidžiai tu žvalgaisi aplinkui.
j-jsw Dunkso tyrai, pamėlę kalnai.

Ak, žinau, jie tikrai tau patinka, 
Ir jiems nori siūbuot amžinai.

Tavo šaknys giliai čia įleistos.
Tau maloni ši saulė karšta.
Man čia viskas nemiela ir keista, 
Pečius lenkia keleivio našta.

Jei tu augtum ant Nemuno kranto, 
Jei žaliuotum kur Vilniuj, Kaune, 
Gal ir čia man pavėsiu pleventum, , 
Ir kaip liepa gaivintum Mane.

Bet esi man kaip šio krašto gėles 
(Žiedai puikūs, be kvapo švelnaus), 
Nors egzotiškas tavo šešėlis—
“Ar pamėgai mane!” — klaus vis ir klaus . . .

Palme, palme, karališkas medi, 
Ar žinai', kaip man čia neramu.
Ir nostalgijos liūdnos balades
Varsto širdį skaudžiu graudumu.

Yallourn, 1949.X.11 d.

jame snaudžiančias jėgas ir išugdė
jį dvasios milžinu. Juo labiau, kad 
anuo metu retam lietuviui inteli
gentui užteko drąsos prisipažinti 
lietuviu. O tie, kurie tai padarė, 
rizikavo savo karjera ir ateitimi. Ir 
V. Kudirka, būdamas didelių gabu
mų ir nepalaužiamos valios žmogus, 
išgirdęs Lietuvos balsą, be svyravi
mų aktingai įsijungia į darbą ir su 
visų jėgų įtempimu per dešimtį 
metų išvarė tokią gilią ir plačią va
gą, ko kitas per visą gyvenimą ne
būtų padaręs. Neišmušė iš vėžių 
Kudirkos ir vėliau jį ištikusi liga. 
Nepakildamas iš lovos jis nenustojo 
rašęs ir dirbęs iki paskutinei valan
dai, ant stalo laikydamas degančią 
žvakę, kad, netikėtai žandarų už
kluptas, galėtų vietoje sunaikinti 
savo rankraščius.

Šitie du jo gyvenimo epizodai 
Kudirkai yra be galo būdingi. Pir
masis kaip tik liudija jo besąlyginę 
drąsą prisipažinti klydus ir prieš 
ano laiko visuomenę pasirodyti su 
tikruoju veidu. Iš kitos pusės lietu
viškųjų reikalų supratimas ir įsipa
reigojimas jam neleido nč valandė
lei nuleisti rankų. Su nepaprastu 
intensyvumu jis dirbo pats ir ragino 
kitus sakydamas, kad kiekvienas 
stabtelėjimas esąs priešo laimėjimas. 
Tai yra. viena šviesiausių ano meto 
lietuviškosios inteligentijos asmeny
bių. Vardan lietuviškųjų interesų

jis užmiršo asmeniškuosius, pašvęs- 
damas savo trumpą, tačiau našų, gy
venimą savos tautos gerovei.

Kudirkos asmuo ir dvasia visu 
savo svoriu ir apimtimi mūsąja! 
kartai nėra vien tik tolimas istorinis 
faktas, bet konkreti gyvenimo būte- 
nybė. Ir ne tik dėl to, kad pačios 
gyvenimo sąlygos supanašėjo. Gal 
būt šiandie Kudirkos varpas yra 
daug labiau reikalingas žadinti vi
suomenę iš oportunistinio suglebimo, 
negu ankščiau kada jis kėlė tautą iš 
amžių miego. Ir jeigu dabar savo 
tarpe turėtume bent keletą tokiu pa
sišventėlių, kaip kad buvo V. Ku
dirka, greičiausiai mūsų reikalai ir 
visos Lietuvos byla turėtų visai ki
tokią eigą.

V. Kudirka buvo Suvalkijos ūki
ninko' sūnus. Gimė jis 1858 m. 
gruodžio 31 d. Paežerirj kaime, Vil
kaviškio apskr. Mokėsi Marijampo
lės gimnazijoje, Seinų kunigų semi
narijoje, bet čia išbuvęs dvejus me
tus iš jos išstojo ir, Marijampolėj 
baigęs gimnaziją, pradeda studijuoti 
filologiją. Varšuvos universitete Vė
liau, metęs šią šaką, baigia medici
nos studijas ir grįžta į Lietuvą. Čia 
jis aktingai įsitraukia į visuomeninę 
bei kultūrinę veiklą ir, gyvendamas 
sunkiose sąlygose bei intensyviai 
dirbdamas suserga džiova ir miršta 
1899 m. lapkričio 16 d. Palaidotas 
K. Naumiesčio kapinėse.

nybai, kuriame išdėsto savo sampro-- 
tavimus ir kelia reikalą atkreipti 
amerikiečių visuomenės dėmesį į 
grėsmę Amerikai.

Formoza ir Hainanas yra ameri
kiečiu Pacifiko politikoje gyvybinės 
reikšmės punktai. Tos salos turi 
būti ginamos visomis jėgomis, kad 
nepatektų į nedraugingos valstybes 
rankas. Jei Formoza ar Hainanas, 
ar abi salos drauge, būtij pagrobtos 
kinų komunistų, Sovietu Sąjungos 
bendrininkų, tai mūsų salų gynimosi 
linija vakarų Pacifike būtų atideng
ta puolimui — teigia gen. Chen
nault. JAV negalėtų saugiai. palai
kyti jūrinio, taip pat ir orinio susi
siekimo Pacifike, nes tektų kirsti 
erdvos, atsiradusias kitų valdyme. 
Konflikto atveju Filipinų negalėtu
me išlaikyti, Japoniją galima būtij 
apginti didelėmis aukomis, o Okina- 
vos ir kitų Pacifiko salų gynimas—' 
dėl kurių pastarojo karo metu pa
dėta daug gyvybių -— pasidarytų 
bereikšmis. Jeigu Formoza ar Hai
nanas , būtų Sovietu bendrininkų 
okupuoti, tai tų salų negalėtume 
atgauti nepradėję karo. Tokiu at
veju mes atsistomume prieš apvieny
ta karine ir ūkine Azijos galią, kuriai 
karo metu trukdėme susidaryti. Ir 
jeigu kas tuo reikalu darytina, tai 
darytina nedelsiant.

Strateginė Formozos ir Hainano 
reikšme ryški iš karo su Japonija. 
Abi salos yra puikios bazės povande
ninių laivų, o taip pat ir lėktuvų 
veikimui, su puikiais japonų pasta
tytais įrengimais. Jei tie svarbūs 
strateginiai taškai patektų komuni
stams, tai Ramusis Vandenynas 
priklausytų sovietiniij povandeninių 
laivų malonės. Nepamirština, kad 
sovietai, okupavę Vokietiją, paėmė 
povandeninių laivu dirbtuves ir pa
sigrobė specialistus, kurių patyrimą 
išnaudoja savojo laivyno stiprinimui.

Formozos ir Hainano netekimas 
reikštų strateginės pusiausvyros nu
stojamą ir įtempimą, neišvengiamai 
vedanti į trečią pasaulinį karą.

“Aš tikiu, — sako gen. Chennault, 
— kad mes galėsime išvengti trečios 
pasaulinės tragedijos, jei imsimės 
greitų ir ryžtingų žygių. Padėtis 
Formozoje ir Hainane gali pakisti 
labai greitai. Laiko veiksnys turi 
didžiausios reikšmės. Mes galime 
pakeisti vyrus ir apginklavimą kuo 
geresniu, bet laikas kuo kitu neat- 
sveriamas.”

Toliau JAV generolas skatina tuo
jau pat susidomėti Formoza ir 
Hainanu ir duoti joms, o taip pat 
komunistų neokupuotai Kinijos že
myno daliai; amerikiečiu pagalbą. 
Reikalinga pasiųsti Kinijon ameri
kiečių karinę misiją su instrukcijo
mis, kad Formoza ir Hainanas ne
privalėtų patekti į kieniečių komuni
stų ar kitų Sovietinės Rusijos sąjun
gininkų rankas. Misija turi veikti 
gen. MeArthuro priežiūroje, nes 
Formozos bei Hainano problemą turi 
būti įjungta į didžiulę amerikiečių 
Ramiojo Vandenyno strategijos kon
cepciją, grindžiamą didesniu jėgų 
koncentravimu Japonijoje, Filipi
nuose ir, Australijoje, — baigia gen. 
Chennault.—t.P.

’ Pulgis Andriušis.

PONIU KAVUTĖ
— Aš tai savo paršiuko vis tiek neatiduočiau, tegu šaudo, išmeta 

iš stovyklos, neveža Amerikon!
— Nemanyk, ponenka, Augsburge taip pat buvo drąsių moterų, 

nešė iškėlusios mažus kūdikius, bet vis tiek, gavusios su buože, turėjo 
pasitraukti ... — tarė direktoriene.

— Taigi, ir slėpė paršiukus vaikų vežimėliuose . . .
— Kitos spėjo paskersti, bet vis tiek paskui atėmė mėsą . . .
— Žinocė, Žemės Ūkio Rūmų referento ponenka griebė iš tvarto

- kiaulaitę ir, laimingai prasprukusi pro sargybas, užtempė į ketvirto 
aukšto pastogę ir jau norėjo pakišt po kaklu peilį, o žiūri gi, kad ne

■ jos paršelis, svetimas . . .
Nč viena ponia nesusijuokė, nes kiekvienai taip galėtų pasitai

kyti tokio išgąsčio metu.
— Bet aš vieno nesuprantu, širdutės, ko verti mūsų vyrai, kad 

tokias neteisybes leidžia! — energingai pareiškė direktoriene.
— Ką galvoja Vlikas ir tremtinių centras, kurie atsiranda tik 

tuomet, kai reikia jiems sumokėti solidarumo mokesčius, a?
— Įsivaizduokite, Augsburge, sako, policijos ir kareivių sunkve- 

žimiaips sugriuvus į stovyklos kiemą, visi vyrai pasikavojo, net nėjo

iš namų; vienos tik moterys turėjo eiti į ugnį ... — skundėsi dak- 
tarienė.

—■ Reikėtų duoti skundus Trumanui, rašyti popiežiui! — drąsi
nosi advokatienė.

Tuo tarpu anapus marškos pasigirdo įtartinas judėjimas, kurį 
lydėjo garsai:

— Aš tau, zimagore, kai perbėgsiu su keliais per šonkaulius, tai 
žinosi, kaip sukti!

—> Turėjau aš karalių, ar ne! Na, tai ko čia lendi į akis, vagio 
šmote!

Ir po to, su triukšmu patrauktas stalas nuvirto ant grindų, 
paskui pasigirdo vienas kitas duslus smūgis.

Kavutė tuomi buvo ir baigta. Poniutes viena po kitos, aplenk- 
damos miškakirčių užtvarą, išslinko į koridorių. Tenai dar pasiple
pėjusios, ėmė atsisveikinėti, o pulkininkienė, jau atsitolinusi iki' 
laiptų, suriko Šmirgelevičienei:

— Tik, susimildama, primink vyreliui pepsino kapsules!
Šeimininkė,' grįžusi už savo marškos, plačiai atvėrė langą, nes 

miškakirčiai buvo pridūmę pilną kambarį žiurkiacidinės tabokos. ■ Po 
to, paruošusi paršelio ėdalą rytdienai, nusirengė ir atsigulė į gele
žinę lovelę, migdoma balsų iš anapus' pertvaros:

—• Nu, bet jei, gyvate, vėl įsigeisi apstatinėt, tai geriau nesėsk 
prie stalo!
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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.

New Australians Doing Many Jobs
CANBERRA.—The Minister for Immigration said that 33,946 new 

Australians had jobs in Australia at the end of October.

3.
But this trait of character is not 

the sociability of a mass-man. In 
few heart, the Lithuanian is no mass
man. He will never forget his per
sonality. He will never forget that 
he is an individual himself, and thus 
he is actually always solitary. He 
does not like to show his innermost 
feelings as if he were sitting at a 
confessional. Though open-hearted 
the Lithuanian never forgets that 
true communicativeness always re
quires a certain reserve. Therefore, 
the Lithuanian may sometimes ap
pear to be distrustful. But this is 
not so.

(b) These two characteristics 
answer the question: “What is the 
peculiarity of Lithuanian philan
thropy, on what mentality is it 
based ?’ ’

It eannot be doubted that no 
nation has a right to pretend that 
its conception of philanthropy is 
the only right one. The demand for 
humanity applies to all nations. In 
all nations there are people fwho 
are willing to fulfil this demand, 
and in all nations there are human 
beings who do not merit this name. 
On the other hand, it is also true 
that different natioss according to 
their differing spiritual peculiari
ties react psychologically differently 
to the moral demands. When talk
ing of the philanthrophy of the 
Lithuanians we do not want to 
pretend that all Lithuanians are 
philanthropic. We only want to 
show that philanthropy is a Lithu
anian characteristic, answering the 
demand for humanity. With this 
remark we again come back to the 
subject of this essay.

A strongly marked collectivist— 
the Russian for example—only un
derstands the demand for humanity 
from the viewpoint that he belongs 
to a certain race. A collectivist is 
philanthropic because he is sociable. 
To him solitude is something depres
singly empty. For this reason he 
does not care with whom he is, as 
long as lie is with somebody. Al
though a collectivist is sociable, he 
must not necessarily feel true res
pect for his fellow-men. One may 
easily* call everybody “My Dear 
Brother” and at the same time dis

THE IRON CURTAIN
By a MVD Frontier Guard Officer3.

General regulations are printed. 
All officers must carry the booklet 
on their persons at all times—but 
the privates are not aware of them. 
Loss of the regulations booklet means 
dishonorable discharge and prosecu
tion by a Summary Court Martial. 
A trial, naturally, ends with a sen
tence to' face a firing squad “for 
treason” or “for transferring the 
secret orders to an outsider.” The 
secret instructions embrace not only 
specific military regulations but 
also detailed directives for dealing 
with “diversants,” their question
ing, orgasization of the Frontier 
Guard Corps, treatment of persons 
attempting to flee from the Soviet 
Union, etc.

2. Days in the NKVD Service
Few people outside the Soviet 

Union realize the important services 
rendered by dogs of the NKVD units. 
These dogs were imported from 
Germany on a mass scalt during a 
dozen years prior to the late war. 
The dogs became one of the most 
reliable “pillars of the Soviet re
gime”—and I do not overstate the 
fact by any means.

Large dog training kennels and 
schools are operated by the NKVD 
in the larger Soviet cities—Moscow, 
Leningrad, Kiev, Rostov, etc. The 
school of Kiev is located in a place 
called “Pusheha Voditsa.” Special 
NKVD schools are located near 
these dog training centres. Tens of 
thousands of these trained wolf

respect the high dignity of the hu
man being. Though it may sound 
absurd, a collectivist can, at the 
same time, believe in universal 
brotherhood and despise human 
beings. A Russian described by 
Dostojevskij declares: “I love man
kind to such-an extent that I cotild 
very well die for it, yet I could not 
stand one man in my. room for the 
duration of twenty-four hours.” 
This saying is vcyy characteristic. 
As long as one does not esteem one
self, brotherhood does nut mean a 
true esteem of mankind. A collec
tivist can only become truly philan
thropic when esteeming his fellow
man. A collectivist can only love 
his fellow-men if he also loves man
kind. At any rate, a collectivist 
rather loves mankind than his indi
vidual fellow-creature.

A strongly-marked individualist— 
like the Prussians—will have to fol
low an entirely different trend to 
reach the same goal, philanthropy. 
An individualist is content with him
self. He dislikes spontaneous frank
ness towards others. For an indivi
dualist to appreciate the social 
values of frankness and kindsess, he 
will have to be shown them directly. 
Thus an individualist’s feeling for 
humanity will not grow spontaneous
ly out of his heart. He will have to 
be taught by others that it is a super
ior obligation — a Categorical Im
perative—to act as a philanthropist. 
For this reason an individualist will 
always experience the formal and 
not the material impulse; he will be 
pleased by the fact, that lie has done 
his duty in obeying orders, and not 
by having acted philanthropically.

According to what has been said 
above the Lithuanian is neither a 
collectivist nor an individualist. He 
is not a collectivist since he fully 
recognises his individuality. But he 
is also not an individualist since he 
is open-minded towards his fellow
men. The Lithuanian is a persona
list, if I may coin a word. His 
sense of individuality does force him 
to close himself up and to remain 
indifferent towards his fellow-men. 
but it. makes him open-minded and 
kind towards others.

(To be continued.)

hounds and police dogs perform 
their “loyal and diligent service” 
in Stalin’s empire, both in the in
terior and along the frontiers.

For interior- service, these dogs 
are assigned to all NKVD units on 
a' regional basis. Furthermore, the 
People’s Militia—that is, the uni
formed police—also have dogs. All 
of the numerous concentration 
camps of the Soviet Union have 
these bloodhounds and trained “flesh 
/fearers.” Quite frequently, these 
beasts are used inside the camps' and 
prisons to “train” the victims among 
the prisoner personnel—to keep up 
the ferocious efficiency and blood 
lust of the dogs. A prisoner song 
is popular in all of Russia: “We 
tried to flee but grey dogs nabbed 
us.” During the war, the dogs were 
assigned to many Red Army units 
“for special duty.”

3. Dogs at the Front
These trained dogs performed 

most unusual missions at the front: 
they destroyed the most powerful 
German tanks. A box with explo
sives was tied to the dog’s back. 
The box was equipped with a short 
magnetic antenna. When the 
“charged dog” leapt at the approach
ing tank, the explosion destroyed 
both the tank and the dog. These 
dogs were accustomed to firing and 
explosions—they were trained under 
combat conditions for many months. 
They raced across the battlefield and 
lay in wait for the approaching tank.

The Minister said migrants from 
Europe were employed as follows: 

Public utilities 10,424; Defence 
undertakings, 4045; domestic ser
vice, 3667; hospital, 3415; rural in
dustries, 2731; timber production, 
2685; building materials, 1375; 
building construction, 459; clothing 
and textiles, 972; iron and steel, 687; 
food processing, 495; mining and 
quarrying, 399; clerical, 130; other 
industries, 2442.

The Minister said that by the end 
of October 62,000 new Australians 
had reached Australia.

Those not employed were children

400,000 miners strike
AGAIN IN U.S.

PITTSBURGH. — Four hundred 
thousand American soft coal miners 
have eome Out on strike for the 
fourth time this year.

An official of the United _ Mine
workers, the men’s union, said the 
stoppage would “undoubtedly last 
some time.”

The strike is the result of the 
failure of the men’s leader, Mr. 
John L. Lewis, to negotiate with the 
mineowners a new contract with 
better terms for the miners.

The walk-out ends a three weeks’ 
truce between owners and men 
which followed a 52-days strike.

Mr. Lewis cancelled a meeting of 
the Union’s Policy Committee of 
200 delegates in New York.

United Press says that a survey 
has shown. that a majority of the 
miners appeared to be against the 
strike, and there appeared to be 
growing unrest in some coalfields.

A statement by a union official 
that a settlement appeared unlikely 
ip the near future deepened the 
gloom around some pits, said United 
Press.

In the mining town of Appalachia 
(Virginia) a power company lines
man found an effigy of Santa Claus 
hanging, on a pole with a sign read
ing, “John L. Lewis killed Santa 
Claus.”

There is nope of the laughter that 
has preceded previous strikes.

The men are grim at the prospect 
of having to tell their families that 
this will be an idle Christmas. 

When the tank approached, the dog 
leapt literally into “ death for Stalin 
and the Motherland” to perform its 
last duty.

I recall a battle in the vicinity of 
Kharkov where I saw' these dogs in 
action. They attacked the tanks 
with such unimaginable ferocity that 
the fellow lying next to me forgot 
his own safety and remarked bitter
ly: “There, that’s the way we shall 
crawl under a tank for Stalin.”

4. The Dog Culture
■ Stubbornly determined to pro
mote “dog culture”, the Soviet, re
gime created not only special dog 
training schools but1 “dog clubs.” 
In these clubs, the elite audience 
may listen to special lectures re
garding a' dog’s life, manner of 
training, their feeding diets, first 
aid to dogs, and their heroism. 
Here one can exchange his personal 
pet for another or purchase a pup. 
Of course, no ordinary Soviet citi
zen can afford to purchase a wolf
hound pup: before the war, one cost 
750-800 rubles, while aii average 
kolkhoz dweller earned but 350-400 
rubles annually. But money is no 
obstacle to Stalin’s pets, the NKVD 
men.

The life of a NKVD dog eannot 
be compared with that of an ordi
nary Soviet subject. The difference 
is exceptional in rations and living 
accommodations. There is a reason 
for everything in the Soviet empire: 
if a NKVD dog were to subsist on 
the diet of an ordinary labourer or 
kolkhoz man, it could not. nerform 
its NKVD duty. No methods of ter-!

Asiatic "Bureau" Formed
TOKIO. I.N.S. — A Communist 

broadcast from China has announc
ed the' formation of a World Fede
ration of Trade Unions Liaison Bu
reau for Asia.

Western diplomats regard it as an 
“Asiatic Cominform.”

The broadcast said the Bureau had 
been ordered to operate from Janu
ary 1 with representatives from 
Australia, India, Russia and China, 
attending.

The broadcast added; “The Bu
reau will develop and strengthen ties 
among trade unions and Asiatic' 
countries. ’ ’

Anti-Western propaganda was' 
clearly outlined in this manifesto f 
“Down with the system of colonies, 
protectorates and dependent terri
tories. Economic exploitation of 
the -workers Of oppressed countries 
in Asia must end.”

tor could force a hungry dog to do 
its brutal work. That is why the 
dogs in NKVD service and the 
NKVD personnel are treated so dif
ferently.

The NKVD-man and wolfhound 
are two indispensable and insepar
able props of the Soviet regime.

(To be continued.)

and women with young families.
The Minister said nearly 200 mi

grants had entered the brick and. 
tile industry in New South Wales, 
and the Government would allocate 
more as fast, as accommodation be
came available.

Of 26,723 new Australian men 
employed in October 28, 15,249 were 
on jobs directly or indirectly con
nected with building.

The Minister said establishment 
of workers’ hostels was the main 
reason for the increased number of 
migrants available for employment 
in labour-starved industries.

RED SUBS SAW U.S. 
BOMB TEST

NEW YORK. ’ A.A.P. —Russian 
submarines went into Eniw'etok Atoll 
during the secret United States 
atomic-bomb tests in 1948, says the 
New York Times Washington cor
respondent. The submarines observ
ed operations for as long as it was 
safe to remain. “Although the Navy 
kept the results of tests secret and 
enclosed the whole area, secrecy was 
something else than complete,” the 
correspondent adds. “I obtained 
reliable confirmation of the report 
of Soviet submarine activity.” The 
United States will conduct new 
tests at Eniwetok, but both the U.S. 
Atomic Energy Committee and the 
Defence Department have declined 
to say when the tests will take place. 
The Commission and Defence De
partment -will determine the effi
ciency of weapons developed since- 
the last experiments.

THIRD IN SERIES
Lietu.-General Elwood Quesada 

will command the operations. The 
tests will be the third in a series 
conducted after the war. The first 
was at Bikini Atoll in June and 
July, 1946, when one atomic bomb 
was exploded in the air and another 
under water. Three bombs were 
exploded during tests at Eniwetok in 
April and May, 1948. In the ab
sence of official statements, observ
ers presume that substantially im
proved atomic bombs will be tested-

Italy-wide Strike Called
ROME. A.A.P.—Communist La

bor leaders have called a 24-hours 
nation-wide strike as a protest 
against the killing of two farm 
workers and the wounding of others 
ina clash between demonstrators and 
police. The clash occurred near 
Bari.
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Visuotinis ALD Susirinkimas 
įvyksta Dulwich Hill parapijos salė
je gruodžio 30 d. Jis pradedamas 
6 vai. p.p., t.y. tuoj po Jubiliejinių 
pamaldų. ALD Centro Valdyba 
primena, kad visuotiname susirin
kime. sprendžiamą, balsą turės tik 
ALD nariai, susimokėję už pereitus 
motus ar nuo įstojimo dienos nario 
mokestį.

ALD Jubiliejines pamaldos
' ALD Centro Valdybai nutarus, 

ALD Jubiliejaus proga ruošiamos 
specialios lietuviškos pamaldos. Pa
maldos įvyksta gruodžio 30d. 5 vai. 
p.p. Dulwich Hill R. Katalikų 
bažnyčioje. Šių jubiliejinių pamal
dų laikyti Centro Valdyba pakvietė 
kuri. Joną Tarnui).

ELENOS RUKŠTELIENĖS IR 
PAULIAUS RUTENIO VIEŠAS 

KONCERTAS.
Mūsų solistai Elena Rukštelienė ir 

Paulius Rūtenis gruodžio 10 'd. 
■dainuos viešame koncerte Adelaidės 
visuomenei. Koncertą ruošia ALD 
Adelaidės Skyrius. Šiuo koncertu 
reiškiamas didelis susidomėjimas ne 
tik lietuvių visuomenėje, bet ir pla
čiuose Adelaidės australų sluogs- 
niuose. Abu solistai šiame koncerte 
dainuos lietuvių kompozitorių kūri
nius ir operų arijas.

Į GRETĄ ATVYKO 149 NAUJI 
LIETUVIAI.

Š.m. lapkričio 29 d. į Newcastle 
atvyko “Seaugųm” laivas ir atvežė 
1.800 ateivių. Jų tarpe yra 149 
lietuviai, kurių dauguma iš Dani
jos. Atvyko šie tautiečiai: Barzdys 
Alfonsas su šeima, Čižauskas Bronius 
su š., Luinys Bronius su š., Mickū- 
nas Leonas su š., Zauerhagenas su 
š., Butkute Elzė, Galauskaite Ste
fanija, Bratanavičius Kostas su š., 
Jakavičius Danielius su š., Kudžius 
Andrius su Š„ Mikužis Pranas su š., 
Yčas Alfredas su š., Bartiminiene 
Mėta su š., Kazlauskas Mykolas su 
š., Belevas Antanas su žmona, Vado- 
palas Jonas, Liubartas L7go, Kazo- 
kaitienė Ona, Paulauskienė Elena, 
Vilkaitis Vincas, Stankūnas Klemen
sas su šeima, Kolbergas Vaclovas, 
Stasiūnaitis Domas su š., Urbanavi
čienė Magdalena su dukra, Žilys 
Vaclovas su š., Žymantienė Jone, 
TIaziene Rozalija su vaiku. Išganai- 
tienė Ona. Kutkaitis Jonas su š., 
Raščienė Ona, Reimarienč Anelė, 
Reipkalnis Augustas su š., Ruseekas 
Jonas su š., Sagstys Stasys su š.;, 
SasmiCnė Brigita. Breskis Edmun
das, Gadeikienė Stefanija su dukra, 
Grybas Jonas su š., ir Žvirblis An
tanas.
ESTŲ BOTANIKO TRAGEDIJA.

Atvykus “Skaugum” laivui į 
Newkastles uostą, pasigesta estų 
ateivio Sandur Hario. -IRO valdi
ninkų kruopščios pastangos surasti 
dingusi ateivį liko be rezultatų. 
Laivo bendrakeleiviai pasakojo, pa
stebėję, kad, laivui besiartinant, prie 
Australijos krantų, minimas estas 
buvęs labai prisegtos nuotaikos. Po 
kelių dienų, per. šeštadienį, prie 
Newcastles Forester’s paplūdimiu 
bangų buvo išmestas krautan lavonas 
kurį išaiškinus konstatuota, kad tai 
būta ano dingusio estų botaniko. 
Ant lavono nepastebėta jokių smurto 
žymių. Nelaimingasai Sandur Hario 
savo tėvynėje buvo Tartu Botanikos 
sodo direktorius. Atitinkamų įstai
gų Australijoje jam buvo numatyta 
gera vieta Canberroje.

V 
Australijoje—10 ALD Skyrių

Visuotinio ALD susirinkimo išva
karėmis pasidžiaugtina tuo faktu, 
kad šiuo metu Australijoje jau įsi
steigė ir sėkmingai veikia 10 ALD 
Skyrių. Jie veikia šiose vietovėse: 
Sydnėjuje, Melbourne, Adelaidėje, 
Brisbane, Bathurste, Bonegilloje, 
Woomeroje, Canberroje, Gretoje ir 
Beechworthe. Visi Skyriai šiuo 
metu ruošiasi pagal turimas sąlygas 
pasiųsti visuotinių ALD susirinki- 
man galimai didesnį atstovų skaičių.

ADELAIDĖS LIETUVIAI 
PASIRUOŠIA KALĖDOMS.

Lapkričio 27 d. įvykusiame ALD" 
Adelaidės Skyriaus visuotiniame 
susirinkime Skyriaus Valdybai pa
siūlius, priimta tokia Kalėdų šven
čių programa:

• Gruodžio 10 d. Adelaidės visuo
menei solistų P. Rutenio ir E. Rnk- 
štelienčs lietuviškų dainų ir operų 
arijų kalėdinis koncertas;

• Gruodžio 24 d. 8 vai. vak. Kate
dros salėje bendros lietuviškos kū
čios. Norintieji kūčių vakarienėje 
dalyvauti iš anksto sumoka skyriaus 
iždininkui po 10 šilingų.

• Gruodžio 25 d., 3 vai. po pietų, 
toje pačioje salėje, rengiama lietu
vių vaikučiams eglutė.

• Gruodžio 31 d. 10 vai. vak. Ade
laidės Katedros salėje įvyks Nau
jųjų Metų sutikimas-balius. Bus 
šokiai ir bufetas. Mūsų tautiečiai 
paprašyti į šį pobūvį atsivesti ir 
australų pri'etelių. Skyriaus Valdy
ba tikisi, kad Adelaidės lietuviai 
visus tuos rengiamus pobūvius pa
rems savo darbu ir gausiu atsilan
kymu. Tai paskatins rengėjus ir

I
Jau pradėjo veikti lieenzijuotas privatus TARPININKA
VIMO IR PATARIMŲ BIURAS

"INFORMACIJA"
> kur už nedidelį atlyginimą daromi vertimai, rašomi prašymai, į 

užpildomos įvairios anketos (kviečiant dependentus, keičiant Į 
adresus ir t.t.), padedama Sydnėjuje nakvynes ir apsigyvenimo 
klausimuose, sutvarkomi ligų, gaisrų ir gyvybės draudimo reika- j lai, kurie susiję, su nuosavų namų įsigijimo lengvatomis.

Biure taip pat galima pirkti ir parduoti lietuvišką spaudą I j (laikraščius, žurnalus, knygas) bei tautinius audinius ir meno j 
drožinius. Atsakoma ir į laiškus, kai atsiunčiama 6 penų pašto Į
ženklas. Susikalbama lietuviškai, angliškai, vokiškai, lenkiškai, j 
rusiškai, ukrainietiškai ir kt. Interesantai priimami pirmadie- 

! niais, ketvirtadieniais ir šeštadienais nuo 1 iki 6 vai. p.p. Tele- 
! fonas LL3342 veikia kasdien.

Laikinas adresas: “INFORMATION” c/o. MRS. O. BAUZE, į 
į 5 HAMPDEN STREET, HURLSTONE PARK, SYDNEY, J Į N.S.W.; iš Centralinės Stoties elektriniu traukiniu važiuojama i j 
j Huflstone Park stotį ir, pasukus nuo išėjimo vietos į kairę, pa- j 

siekiamas biuras per"2 min. ' i Į
»*«>«■»<>«»<>«»<>«»<>«■»<)«■>«■»<>«•< e»<>«■»<!—•

Norintieji įsigyti arba statydintis namą Melbourne ir apylin-I kėse, kreipkitės į SPENCER JACKSON namų įsigijimo ir sta- į tybos bendrovės agentą A. LIUBINSKĄ., rašant:
SPENCER JACKSON Real Ėst. Spc. COLLINS str. 341,

| Melbourne.
! Arba į namus: 42 MARLBOROUGH Str. MERLYNSTON, 

Melbourne.
Užtikrintos ir geros ilgamečio išsimokėjimo sąlygos.

I
.—.— _ Į

Jei nori pirkti arba pasistatyti namą, kreipkis į NEW SOUTH Į 
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.

TINKAMAI PRHMKIM I ?
SVEČIUS \

ALD Centro Valdyba kasdie gau
na krūvas laiškų iš tautiečių, kurie 
praneša apie savo dalyvavimą Jubi
liejaus akte-pobūvyje bei visuotina
me ALD susirinkime ir prašo parū
pinti jiems gruodžio 29-30 d.d. su
stojimui patalpų. Centro Valdyba 
imasi žygių pasitarnauti mieliems 
svečiams šiuo nelengvu Sydnejaus 
sąlygomis reikalu. Kad Jubiliejaus 
svečiai kuo jaukiau galėtų praleisti 
savo svečiavimosi Sydnėjuje dienas, 
ALD Centro Valdyba kreipiasi į 
visus Sydnejaus lietuvius, prašyda
ma jai padėti šiame reikale. Tautie
čiai, turį kokią galimybę priimti 
savo gyvenamoje vietoje minimomis 
dienomis svečią, prašomi apie šią 
savo paslaugą pranešti ALD Centro 
Valdybai, 5 Hampden Street, Hurl- 
stone Park, Sydney. Visiems Syd
nejaus lietuviams už pagalbą Jubi
liejaus svečių apnakvydinimo reikale 
ALD Centro Valdyba iš anksto nuo
širdžiai dėkoja.

Jubiliejinis Komitetas praneša, 
kad kvietimų-bilietų pobūvio vakarą 
prie įėjimo nebus galima įsigyti.

Kvietimai-bilietai į 20 m. ALD 
Jubiliejaus pobūvį Troeadero salėje 
gaunami: 1) ALD Centro Valdy
boje, 5 Hampden St., Hurlstone 
Park, 2) “Mūsų Pastoges” Redak
cijoje, 10 Peel St., Kirribilli, 33 
“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. Visi lietu
viai prašomi bilietus įsigyti iš ank
sto. Tautiečiai laukiami iš visos 
Australijos.

ateityje surengti panašių pasilinks
minimų, teikiant progos Pietų Aus
tralijos lietuviams dažniau paben
drauti ir nepaskęsti svetimų tautų 
jūroje. V. č'-fcos.,

VkUTYtAXS \R E. KUKSVE.-
L1ENE JUBILIEJAUS 

PROGRAMOJE
ALD Centro Valdybos kviečiami, 

mūsų solistai P. Rūtenis ir E. Ruk
štelienė maloniai' sutiko atvykti ir 
praturtinti ALD 20 m. Jubiliejaus 
programą š.m. gruodžio 29 d. Tro- 
cadero salėje, Sydnėjuje. Abu soli
stai atvyksta' iš Adelaidės.

Sydnejaus Tautinio Ansamblio 
Šokių Grupė ir Choras sparčiai ruo
šiasi ALD 20 Metų Jubiliejaus pro
gramai. Choro repeticijos toliau 
vyksta penktadieniais 7.30 vai. vak. 
5 Young Street, Circular Quay. Visi 
Sydnejaus lietuviai daininkai bu
riasi į Tautinio Ansamblio Chorą!

TAUTŲ PASIRODYMAS
Š.m. gruodžio 10 d. “New Austra

lians’ Cultural Association” ruošia 
Sydnėjuje įvairių tautų meno va- 
karą-pasirodymą. Ši tautų meno 
šventė ruošiama didžiųjų Sydnejaus 
koncertų ir iškilmių salėje — Town 
Hall. Savam tautiniam menui re
prezentuoti pakviesti ir lietuviai. 
■Sydnėjaus • Tautinio Ansamblio 
Šokių Grupė ta proga pašoks eilę 
tautinių šokių. Koncerto pradžia 
7.30 vai. p.p.

1950 M. “MŪSŲ PASTOGĖS” 
PRENUMERATORIAI.

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

N.S.W..—Visiems metams-. VI. Ša
blevičius ir J. Rakauskas; Pirmam 
pusmečiui: J. Matikovas. VIC.—1 
minėsim: A. Volkoviskas.

‘ ‘Mūsų Pastogės” rėmėjai.
“Mūsų Pastogę” parėmė 12 šil, 

J. Rakauskas iš Sydriėjaus.
ATEIVIO SAVIŽUDYBĖ 

BONEGILLOJE.
Bonegillos stovykloje nusišovė lat

vis Arnold Celms, dirbęs šioje sto
vykloje virėjo darbą.

NUBAUSTI BATHURSTO STOVY
KLOS IŠNAUDOTOJAI.

Bathursto Teismas per. savaitę 
nubaudė pienininką E. Anlezark’ą, 
pristatinėjusį gyvenantiems stovy
kloje ateiviams vandeniu atskiestą 
pieną. Teismas pripažino jį kaltu 
35 kaltinimuose ir nubaudė jį mokė
ti už kiekvieną kaltinimą po £5. 
Kartu su priteistomis teismo išlai
domis pieno falsifikuotojui tenka su
mokėti maždaug £200 bausmę. Nu
statyta, kad E. Anlezark’as prie 350 
galionų gryno pieno buvo priinaišęs 
maždaug 19 galionų vandens. Tas 
pats Teismas nubaudė ir kitą aus
tralą kepėją A. Shipley, duonos tie
kėją Bathursto ateivių stovyklai. 
PflStarasai nubaustas už kiekvieną 
pakaltinimą po £10 bausme. Jis pa
kaltintas del nešvaraus maisto gami
nimo ir jo užlaikymo. Abu nusikal
timus išaiškino ir Teismui perdavė 
Bathursto Sveikatos Tarybos valdi
ninkas A. W. Morgan’as.

Jugoslavija teisia snipus
LONDONAS. A.A.P. — Jugoslavi

jos teismas pradėjo Sarajeve bylą, 
kurioje 10 asmenų kaltinami šnipi
nėjimu Sovietų naudai. Centrinis 
kaltinamasis yra pravoslavų šventi
kas Aleksiejus Kiisko, kuris prisi
pažino šnipinčjęs Sovietų Rusijos 
naudai. Jis dirbęs kartu su Vladi
miru Nekludovu. Nekludovas buvo 
taip pat suimtas, tačiau teismo die
nos išvakarėmis jis buvo rastas kalė
jimo 'celėje pasikoręs. Šventikas 
Krisko prisipažino, du kartu apsi
verkdamas, teikęs žinias apie Jugo
slavijos interesus Sovietų ambasados 
pareigūnams Belgrade.
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