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JAV pažada aprūpinti Britus 

atominėmis bombomis
. NEW YORKAS. A.A.P- — Va

šingtono valdžios slųogsniai praneša, 
kad JAV vyriausybė yra pranešusi 
Anglijai, kad pastarąja! būtų nuo
stolinga kopijuoti JAV atominės 
pramonės gamybą; JAV yra pasi
ruošusi karo atveju aprūpinti Ang
liją pakankamais atominių bombų 
kiekiais. Apie tai Britams buvo pra
nešta neseniai įvykusioje Vašingtono 
konferencijoje. Imdamosi atominės 
bombos gamybos išplėtimo, Anglija 
apsunkintų save didžiulėmis išlaido
mis. Anglija turėtų pasitikėti JAV 
atominių bombų kiekiais, nors ji ir 
yra pasiekusi atomo srityje tokio 
lygio, kad šiuo metu yra pati pajėgi 
gaminti atomines bombas.

Įvykę gruodžio 10 d. visoje Aus
tralijoje Federalinio Parlamento ir 
Senato rinkimai atnešė ligšiolinei 
Darbo Partijos vyriausybei didelį 
pralaimėjimą. Rinkimus laimėjo 
Liberalų Partija, kuriai vadovauja 
ligšiolinis opozicijos vadas Menzies. 
Darbo Partija, vadovaujama ligšio-' 
linio ministerio pirmininko Chifley, 
laimėjo antrą vietą. Trečia vieta 
atiteko Krašto Partijai, vadovauja
mai Faddeno. Liberalų Partijai su
darius jau prieš rinkimus vieną 
frontą su Krašto Partija, šis opozi
cinis blokas laimėjo Federalinius 
rinkimus 29 Parlamento narių dau
gumos persvara. Rinkimuose daly
vavo ir Komunistų Partija, tačiau 
ji nelaimėjo nė vienos vietos.

j tvirtove
eijos gubernatorius generolas Lu 
Han perėjo komunistų pusėn. Yun
nano provincijos netekimas atkirto 
nacionalistų karinėms pajėgoms ke-, 
liūs pasitraukti ‘Į Burmą ir Prancūzų 
Indo Kiniją.

VAŠINGTONAS. — Paskutinėmis 
žiniomis, Kinijos prezidentas Čiang- 
kaišekas taip pat apleido Kinijos 
sausžemį ir atsikėlė į Formozą. Čia 
jis organizuos pasipriešinimui prieš 
komunistus paskutinę tvirtovę. Mano
ma, kad šiame plane jį parems JAV.

v
Karo reikmenys mainais uz 

v
riešutus

HONG KONGAS. A.A.P.—Pre
kybiniai ryšiai tarp Hong Kongo ii 
Komun. Kinijos atsinaujina ir spar
čiai didėja. Hong Kongo valdžios 
pareigūnas pareiškė: “Komunistai 
įsitikina, kad jie negali išsiversti be 
mūsų ir jie kas kartas labiau pasi
ruošia tartis draugingomis sąlygo
mis.” Kantono komunistų valdžios 
įstaigos leidžia eksportuoti j Hong 
Kongą naminius gyvulius ir daržo
ves, gaudamos už tai iš Hong Kongo 
benzino, chemikalus, popierių, gu
mos išdirbinius ir medvilnės verpa
lus.

_ v
Tito nuteisė sovietinius snipus

LONDONAS. A.A.P.—Jugoslavi
joje pasibaigė Sovietų Rusijos šnipų 
byla. Vyr- kaltinamasis Aleksiejus 
Krisko, ortodoksų kunigas, nuteistas 
1-1 metų ir 6 men. Kiti kaltinamieji, 
o jų tarpe ir viena vienuolė, nuteisti 
3-20 metų kalėjimo bausmėmis. Jie 
visi pripažinti kaltais už šnipinėjimą 
Sovietų Rusijos naudai ir skleidimą 
sovietinės propagandos. Teismo 
metu paaiškėjo, kad kone visi kalti
namieji ankščiau yra buvę nacių ko- 
loborantai. Panaudodami jų prak
tiką griovimo darbe. Sovietai užver
bavo juos savo veiklai, tuo siekdami 
pakenkti Tito režimui Jugoslavijoje.

Neteko malones
PRAGA- A.A.P.—Čekoslovakijos 

vyriausybė atleido iš pareigų Komu
nistų Partijos organo “Rude Pravo” 
vyr. redaktoriij Vilem Novy, čeko- 
slovakų komunistų veikėjų veteraną. 
Atleidimo "priežastis—“grubus pa
žeidimas bolševikų atidumo.”

Paskutine
NEW Y0*RKAS- A.A.P. — Nae. 

Kinijos ministeris pirmininkas gene
rolas Yen Hsi-shan ir ministerių 
kabineto vyriausi nariai apleido pa
skutiniąją Kinijos sausžemio' sostinę 
Chengtu ir persikėlė j Formozą. 
Generolas Yen pranešė, kad Nae. 
Kinijos prezidentas Ciangkaišekas 
pasiliko Kinijos sausžemyje, kur jis 
organizuoja ir vadovaus pagrindžio 
akcijai prieš komunistus. Nae. 
Kinijos vyriausybė apleido Kinijos 
sausžemį po to, kai Yunnano provin-

NAUJAS PRIESKOMUNISTI- 
NIS FRONTAS

LONDONAS. A.A.P, — Londone 
įsteigta Tarptautinė,. Laisvų Profesi
nių Sąjungų Konfederacija (I.C.F- 
T.U.), kuri apima keturiose pasau
lio kontinentuose 46.500.000 prie
šingų komunistams darbininkų. 
Naujoji pasauline darbiniinkų unija 
kovos prieš Profesinių Sąjungų Pa
saulio Federaciją (W.F.T.U.), kuri 
yra valdoma komunistų-

Permainos Prancūzijos karo 

vadovybėje
PARYŽIUS. A.A.P. — Prancūzi

jos vyriausybė įvykdė svarbius pa
keitimus kariuomenės vadovybės 
viršūnėse. Tai padaryta pageidau
jant JAV karo vadams.
BLAIVUS N. ZELANDIJOS

Žygis
WELLIN1GTONAS, D.T.—Nau

jai išrinkta tautine vyriausybė pa
naikins Naujosios Zelandijos pasiun
tinybę Maskvoje, — pranešė minis
teris pirmininkas Holland’as- Savo 
reikalus su Sov. Rusija, ateityje N. 
Zelandija tvarkys per D. Britanijos 
užs. reikalų ministeriją.

PERSIJOS ŠACHAS DOMISI 
RIMTESNIAIS DALYKAIS.

LOS ANGELES. I.N.S.—Vizituo
damas J.A.Valstybes. 30 m- amžiaus 
viengungis Persijos šachas ir toliau 
nekreipia dėmesio į Hollywoodo 
gražuoles. Jis ■ atmetė visos eilės 
ekrano gražuolių kvietimus susitikti 
ir nuvyko apžiūrėti Loekheedo lėk
tuvų fabrikų. Hollywoodą aplenkęs 
su visais jo viliojimais, šachas vėl 
grįžo į rytines JAV valstijas. I

TUPCIOJIMAS APIE KOM. 
KINIJA

NEW YORKAS. A.A-P.— Kaip 
praneša “New York Times”, JAV 
vyriausybe pranešė privačiu būdu 
kitoms vyriausybėms, kad ji nepri
pažins Komunistinės Kinijos vyriau
sybės ligi tol, kol Kinijos sausžemyje 
reikšis prasmingas Nae. Kinijos pa
sipriešinimas. Minimo laikraščio 
korespondentas teigia, kad JAV užs. 
reik, ministeris Aehesonas- laiko 
Kom. Kinijos pripažinimo klausimą 
nesvarstytinu, kol Nae. Kinija tebė
ra Kinijos sausžemyje. Komuni
stams užėmus visą Kinijos sausžemį, 
JAV laikysena dėl pripažinimo gali 
pasikeisti. Nae. Kinijos vyriausy
bės, persikėlimo į Formozos salą 
atveju, likimas nėra dar išspręstas- 
Formozą šiuo metu techniškai yra 
Japonijos teritorijos globoje, tačiau 
po taikos sutarties pasirašymo, ji 
pereina Kinijai.

NEW YORKAS. A.A.P.—JAV 
senatorius Knowland’as pareiškė, 
kad už katastrofinius Kinijos įvy
kius “labiausiai yra kaltas JAV užs. 
reik, ministerijos Tolimųjų Rytų 
skyrius”. “Mes priešinamės komu
nistams Europoje, gi Azijoje, prieš 
tuos pačius komunistus vergiškai 
klūpčiojame. Laikas yra pranešti 
amerikiečiams, kaip mes apleidžiame 
savo draugus ir remiame komunistus. 
Aš esu sukrėstas tais dalykais, kas 
yra padaryta Amerikos tautos var
du” — pabrėžė senatorius Know
land’as Honolulu saloje, grįždamas 
iš Tol- Rytų.

NEW YORKAS. A.A.P.—Poli
tiniame UNO Komitete Nae. Kinija 
atsisakė savo reikalavimo, kad UNO 
tuoj kreiptųsi į visas valstybes, re
komenduodama joms nepripažinti 
Kom. Kinijos. Kinijos atstovas su
tiko priimti Lotynų Amerikos kom
promisinį pasiūlymą, kad visa Kini
jos problema būtų perduota UNO 
Mažą jam Susirinkimui “išstudijuoti 
ir apsvarstyti” (gi Maskva tuo 
tarpu “nesvarsto ir nestudijuoja,” 
bet veikia.” Red.)-

HONG KONGAS. A.A.P- REU- 
TERIS.—UNO Politiniame Komitete 
Nac. Kinijos atstovas apkaltino JAV 
“besąlygine kapituliacija” prieš 
komunistų agresiją Kinijoje. Poli
tiniame Komitete buvo svarstomas 
Kinijos pasiūlymas paskelbti So
vietų Rusiją Kinijos užpuoliku ir 
raginti UNO valstybes nepripažinti 
Kom. Kinijos. Tačiau JAV. Austra
lija ir dar trys valstybės įnešė pa
keitimą, skatinantį Kinijos reikalais 
“rankos šalin” politiką.

ŪKININKŲ SUKILIMAS 
ITALIJOJE.

ROMA. A.A-P. — Pietų Italijos 
ūkininkų sukilimai išsiplėtė ligi 
Romos. Išvargę, nusivylę ūkininkai 
saugo jų užimtus turtingų žemval
džių plotus nuo Romos ligi pietinio 
Italijos iškyšulio. Sukilusių ūkinin
kų atstovas pareiškė: “Mes pasėjo- 
me savo sėklą, tad mes neimsime ir 
derlių.” Pietiniai Italijos keliai yra į 
•užtvindyti sukilusių ūkininku veži
mais su jaučiais bei plūgais; jie vyk
sta i užimtus laukus. Šiuo metu 
Italijoje yra vienas milijonas žemės 
ūkio darbininkų be darbo. Sukili
mas, kuriam vadovavo kairusis spar
nas. buvo daugiau simbolinio pobū
džio, .ir šiuo metu yra beveik likvi
duotas.

Opozicija laimėjo rinkimus
Gruodžio 13 d. ligšiolinis ministe- 

ris pirmininkas Chifley atsistatydi
no. Generalinis Australijos guber
natorius MeKel! jo atsistatydinimą 
priėmė ir pavedė naują Australijos 
vyriausybę sudaryti Liberalų Parti
jos vadui Menzies.

Australijos valdžią perimąs Į savo 
rankas Liberalų — Krašto Partijų 
politinis blokas bendru savo pobūd
žiu gali būti prilyginamas Anglijos 
konservatoriams, atseit, lyg ir kapi
talistinei santvarkai. Naujosios po
litinės linijos vyriausybė, vykdyda
ma. priešrinkiminius savo pažadus, 
vos pradėjusi valdyti, paskelbs ne
legalia. organizacija Australijos 
Komunistų Partiją.

SUSIRŪPINO ALIASKOS 
SAUGUMU

VAŠINGTONAS. T.S.M.H. — 
JAV oro pajėgos pervedė iš kitų 
pozicijų 50 milijonų dolerių orinei 
Aliaskos apsaugai. Projektuojama 
Čia’ įrengti radaro “tvorą”, kuri 
nustatytų besiartinančius priešo lėk
tuvus. Aliaskos saugumu susirūpinu 
ta po to, kai neseniai gubernatorius 
Grnening’as įspėjo, kad Aliaska “net 
ryt pat gali būti užimta, vienai So
vietų parašiutininkų divizijai puo
lant iš Sibiro pusės-”
COLOMBO KONFERENCIJA
LONDONAS. A.A.P.—Britų Im

perijos Ministerių konferencija įvyk
sta 1950 m. sausio 9 d- Ceilono so
stinėje Colombo. Vyriausias kon
ferencijos uždavinys aptarti Azijos 
reikalus. Anglijos delegacijai vado
vaus užs. reik, ministeris Bevinas, 
Kanados — užs. reik, ministeris 
Lester Pearson’as, Naujosios Zelan
dijos — užs. reik, ministeris F. 
Doidge.
TOSCANINI ATSISAKĖ SENA

TORIAUS VARDO.
ROMA- — Pasinaudodamas Itali

jos konstitucijos tokiais atvejais su
teikiama teise, Italijos prezidentas 
paskyrė garsųjį italų dirigentą 
Toseaninį už nuopelnus muzikai Ita
lijos parlamento senatorium iki gy
vos galvos. Gavęs pranešimą apie 
suteiktą jam titulą, Toscanini griež
tai atsišakė'Įiriimti senatoriaus vardą. 
streikas Atomo pramonėje.

NEW YORKAS. T.S.M.H.—Su
streikavus Oakridge atomo pramo
nėje 250 statybos darbininkų, ato
minės produkcijos suspartinimo dar
bas sustojo. Tai pirmas šios rūšies 
streikas J.A.Valstybėse. Darbinin
kai apleido darbą dėl to, kad an
traeilis rangovas priima darban 
žmones nepriklausančius unijai. 
Streikas truko tris dienas.

STALINUI — 70 METŲ.
LONDONAS. A.A-P. — Š.m. 

gruodžio 21 d. Stalinas susilaukia 
70-ties metų amžiaus. Prancūzai jos 
komunistai ta proga visoje Prancū
zijoje rinko sukaktuvininkui dova
nas. Jų surinkta 3.000. Dovanų 
tarpe yra ir lenktyninis dviratis, 
kuris adresuotas: '“Stalinui — tai
kos kūrėjui.” Ant kitų dovanų už
rašyta: “Didžiąjam taikos gynėjui” 
ir panašiai.

1



— /A
LieLuviai krepšininkai New Yorke

(tLaiškOs MVSŲ PASTOGĖlįiš New Torto)
Jau senokai buvo susirūpinta, kad, 

pavyzdžiui, į tokį New į Yorką susi-< 
rinktų pakankamai pajėgesnių krep- 
šininklj ir būtų galima sudaryti 
aukštesnio lygio vienetų. Šį rudenį 
New Yorke ir jo priemiesčiuose tokių 
žaidikų buvo pakankamai. Atskiro 
klubo nesteigta, bet visi įsirašė į jau 
seniai gyvuojantį Lietuvių Atletų 
Klubų Brooklyne ir taip atgaivinta 
klubo sportinė veikla, kuri jau eilė 
metų buvo užgesusi. Klubas efek
tingai parėmė atvykėlius ir vien tik 
uniformoms išleido apie 400 dolerių. 
Be to, įmokėta atitinkama suma 
YMCA organizacijai ir krepšinin
kai pradėjo žaisti pirmenybes Brook- 
lyno Eastern District lygoje. Tose 
pirmenybėse kovoja 9 komandos. 
Iki gruodžio 2 d. lietuviai yra lai
mėje visus 6 pirmenybių žaidimus. 
Jau dabar komanda pakviesti pava
sario rate žaisti iškilesnėj lygoj ir 
taip po. truputį kopia aukštyn. 
Amerikinėse sąlygose tas kopimas 
nėra lengvas, HOI’S New Yorke apsi
gyveno visa eilė pačių žymiųjų žai
dikų, kurie Vokietijoje yra žaidę už 
Kempteno Šarūnų, vėliau Margį ar 
už Scheinfeldo Kovų: visi trys bro
liai Andruliui. Alg. Birutis. Al.' 
Lauraitis. Alg. Mikulskis. Jiems; 
talkininkauja kiti L kl. krepšinin
kai : Alg, Bagdonas (buv. Hanau 
Perkūnas). Alg. Ošlapas, K. Č’erke- 
liūnas (abu Tuebingeno Vytis). St. 
Birutis (Scheinfeldas). Stipri pajė
ga yra New Yorko universiteto stu
dentas Narbutas (JAV lietuvis) ir 
kitas vietos lietuvis Bučinskas-

Lapkričio 24 d. Klasčiaus salėj 
buvo didesnės lietuviškos rungtynės 
tarp Lietuvių Atletų Klubo (atvykė
liai) ir Brooklyno Vyčiu rinktinės. 
Prie 500 žiūrovų atvykėliai laimėjo 
80-36 (35-18). Ši dvikovė parodė, 
kad iš Europos atvykę krepšininkai 
sugeba gerai žaisti modernųjį krep

šinį. Tokiu būdu tam tikra prasme 
atsigriebta už prieš 12 metų toj pat 
salėj įvykusias- rungtynes, kur 
Brooklyno lietuviai nugalėjo tųsyk 
JAV viešėjusių Lietuvos rinktinę, 
kuri pirmų kartą buvo laimėjusi 
Europos meisterystę. Kitose drau
giškose rungtynėse atvykėliai yra 
laimėję prieš Greenpointo YMCA 
52-40.

Apie mūsų krepšininkų pasieki
mus pamini didieji Brooklyno srities 
dienraščiai: Brooklyn Eagle ir Long 
Island Press. Taip lietuviai kultū
ringai reprezentuoja savo tautų ir 
pelno simpatijas iš nutautėjusių 
vietos lietufvių jaunimo. Pastarie
siems ištęstos kad ir žymių veikėjų 
kalbos ar stovyklinio stiliaus paren
gimai ne prie širdies, užtat jie mie
lai seka ir domisi sportu, kur atvy
kėliai turi progos tarti gana reikš
mingų žodį. Abu j komandų įsilieję 
vietos lietuviai iki šiol lietuviškais 
reikalais nesidomėjo, o dabar ii- tėvų 
kalbų vis daugiau įkanda ir atvykė
lių draugijoje jaukiai leidžia laisva
laikį. Daug dėmesio krepšininkai 
susilaukia iš vietos studenčių, kurių 
gražus būrys ateina į kiekvienas 
rungtynes ir dalyvauja savybiniuose 
pobūviuose.

Kadangi pajėgesnių žaidikų priva
žiavo gana daug, iki Naujųjų metų 
norima sudaryti antra Lietuvhj Atle
tėj Klubo komandų ir ji dalyvautų 
Eastern District YMCA lygos an
trame rate, o dabar egzistuojanti 
komanda koptų aukštėliau-

Be to. New Yorke ir apylinkėse 
matyti visa, eile mūsų žymesnių stalo 
tenisininkų, kaip Meilus. Garankštis, 
Gerulaitis, Adomavičius. Andrulis 
III. Klubo patalpose pastatytas 
stalas ir galvojama apie komandų. 
Krepšininkai į savo tarpą tikisi 
įtraukti nepertoli gyvenančius bro
lius Norkus ir taip New Yorke būtų

MŪS? PASTOGĖ, 1949m. gruodžio 14d.

KAGANOVIČIUS IR VOZNESENSKIS
KONCENTRACIJOS STOVYKLOJE

LONDONAS. T.S.M-H. — Švei
carų laikraštis “Die Weltwoehe”, 
pasižymįs savo pateikiamų žiniri tik
rumu, praneša, kad Sovietų Rusijos 
Politbiuro nariai Lazaris Kaganovi- 
čius ir Nikalojus Voznesenskis yra. 
suimti ir išgabenti koncentracijos 
stovyklon Uralo kalnuose. Kagano- 
vičius ligi šiol buvo vienintelis žydas 
Politbiure — galingiausioje Sovietų 
Rusijos įstaigoje. Voznesenskis ligi 
š.m. kovo mėn. buvo Ekonominio 
Planavimo ministeriu ir Politbiuro 
nariu. “Die Weltwoehe” teigia, 
kad Kaganovičius buvo suimtas lap
kričio 15 d. ir išgabentas į Islater 
stovyklą Nr. 11- Kaganovičius įstojo 
į komunistų partijų 1911 m.; tuo 
metu jis buvo batsiuvis. Vėliau jis 
suvaidino didžiulį vaidmenį organi
zuojant Raudonųjų Armijų. Toli

PROF. MESSERSCHMITT’AS 
VYKSTA INDIJON.

NEW DELHI. A.A.P. — Indijos 
aprūpinimo ministeris pranešė, kad 
Indijon atsikelia garsusis vokiečių 
lėktuvų konstruktorius prof- W. 
Messerschmitt ’as. Valdinė Hindu- 
štano Lėktuvų B-vė pradeda gaminti 
naujo tipo kovos lėktuvus. Be kita 
ko, Muenchene prof. Messerschmitt-’o 
sekretorė pareiškė, kad profesorius 
vyksta į Indiją aptarti “savo naujos 
konstrukcijos sustatomij namų.” 

pati stipriausia lietuvių komanda iš 
tų žaidikų, kurie išvažinėjo po pa
saulį. Komandos treneris Artūras 
Andrulis gruodžio 2 d. Lietuvių 
Atleto Klubo metiniam susirinkime 
išrinktas į klubo valdybų. Krepši
ninkams vadovauja trejetukas: Art. 
Andrulis, Alg. Birutis. K. Cerkeliū- 
nas. Tikimasi sužaisti rungtynių su 
kitų miestų lietuviškais vienetais ir 
padaryti išvyka į Kanadą.—K- Čk. 

mesni jo nuopelnai bolševikinei Ru
sijai — didžiulio Dniepro pylimo ir 
Maskvos požeminio traukinio staty
bos. Jis buvo laikomas “geležiniu 
komisaru ’ ’.

“Daily Express” korespondentas 
Duesseldorfe praneša, kad Rytų Vo
kietijos ministeris pirmininkas Otto 
Grotewohl, šiuo metu gulįs rusų 
ligoninėje Berlyne pakirstas “nervų 
sukrikimo”, bandė nusižudyti, norė
damas išvengti “valymo” nemalo
nės. Sovietų nemalonėn pateko it 
Ruhro krašto komunistų vadas Hugo 
Paul ii- vyr. redaktorius J. Schnap- 
pe, vadovavęs visiems Vakarų komu
nistų laikraščiams. Vakaruose turi
ma be to žinių, kad didžiuliai “valy-, 
mai” neseniai buvo atlikti Ukrainos, 
Uzbekistano ir Kazachstano sovieti
nėse respublikose.

BRITIŠKA “GELEŽINE 
UŽDANGA.”

NEW YORKAS. A.A.P. — D. 
Britanija, Prancūzija ir Belgija atsi
sakė dalyvauti rinkimuose UNO 
specialios komisijos, kuri aiškintų 
ir tyrinėtų informacijas apie nesa
varankiškas teritorijas —■ kolonialL 
nius kraštus. Minimos valstybės 
pasipriešino, teigdamos, kad tokia 
komisija peržengia UNO galių ir ji 
neturi teisės reikalauti informacijų 
apie ypatingus kolonijų administra
vimo reikalus.
AUSTRALIJA PATEKO IZRAE

LIO NEMALONĖN.
NEW YORKAS. A.A.P. — UNO 

Politiniam Komitetui priėmus Aus
tralijos pasiūlymų, kad Jeruzalės 
miestas būtų perduotas UNO kon
trolei. Izraelio valstybes pranešėjas 
pareiškė Tel Avive, kad Australija 
neturėtų maišytis Jeruzalės klausi
me. Jis pridūrė, kad Jeruzalės žy
dai niekumet nesutiks būti kontro
liuojamais svetimų valstybių.

-v— Pulgis Andriušis.
lSt GRĮŽTAME!

Dar mes nešpėsim išlipti iš traukinio Virbalyje, kai stoties perone 
dūdų orkestras užplūs sutikimo maršų. Perone su cilinderiais ir balto
mis pirštinėmis, nervingai žiūrėdama į rankinius laikrodukus, vaikščios 
tautos delegacija, puldinėdama prie kiekvienų vagono durelių, bevilti
škai modama rankom:

— Ir čia nėra, po šimts!
— Ponas konduktoriau, kuriame vagone atvažiavo valdžia? — 

paklaus netekęs kantrybės delegacijos pirmininkas.
Kai gausinga mipia vaizbūnų su didžiausiais pundais, o komitetų 

Balfo skyrių ir raudonųjų kryžių nariai su pakietėlių stirtomis šiek 
tiek atslūgs iš perono į muitines salę, kai nuo platformų, nukels sunk
vežimius, lengvas mašinas, fabrikų įrengimus. — tik tuomet atsivers 
pirmosios klasės vagonų durys (kurios iki tol buvo užrakintos) ir į 
peronų santūriai išlips neskubėdama valdžia su savo žmonomis, vai
kais ir satelitais. Išlipusi, valdžia nežymiai Misters eilinderius, svei
kindama tėvynes žemę, kurios, pagaliam valdyti jinai atvažiavo. Val
dyti ne taip sau, atliekamu nuo malkų skaldymo metu, bet valdyti 
tikrai, su policija ir teisėjais bei kalėjimais.

Tautos delegacija, nusiėmusi naftalinu paplekusius cilinderius, 
nusilenkusi iki pat žemės, špaleriaisisustojusi iš abiejų pusių, leis val
džiai palengvėle įžengti į pirmos klasės bufetų, kur jau lauks garuo
dami stalai iškilmingiems pietums ir nemirksėdami už nugaros stovės 
visuomeniniij organizacijų atstovai, partijų CK nariai, sakalo žvilgs
niu sekdami menkiausį valdžios judesį, idant šoktų jai patarnauti. 
Gaisrininkų dūdų orkestras sugros tautos himną, o paskui pereis į 
lietuviškus popuri.

Po prakalbų, ašarų, atsidūsėjimų, minioms urmu verkiant, vald
žia (jos daiktų nežiūrės muiitininkai) susės į minkštas mašinas ir bus 
nugabenta į Vilnių, kur jau lauks paruošti, žydriu pliušu apmušti 
ponams ininisteriams kabinetai, o prezidentui — šviežiai pertraukti 
rožiniais dažais ir išvaškuoti reprezentaciniai Napoleono rūmai. Su 
baltom arklių uodegom ant kepurirį policininkai kaip muses nuo me
daus vaikys šalin spaudos atstovus ir smalsuolių minias:

—- Štiš, kur jūs! Ar nematot, kad valdžia pavargus iš kelionės?
Minkštose duknose išsimiegojusi ir švariai apsiskutusi, apsipurš- 

kusi Bačkio dovanotais Paryžiaus odekolonais, valdžia ant rytojaus 
priims svarbesnių laikraščių vyriausius redaktorius, o vėliau išeis į 
balkonų pasirodyti ūžaujančioms minioms, kurios per naktį bus mie
gojusios ant. aikštės grindinio, nepabijojusios susirgti išijum arba 
inkstų uždegimu, idant galėtų gauti geresnę vietų arčiau balkono.

Tos dienos laikraščiai bus pilni smulkiausių aprašymų, kaip val
džia kentėjo Vokietijos stovyklose, kaip Unra bei Iras neduodavo jai 
kaip valdžiai sunkiai dirbančiųjų priedo; kaip politiniai priešai ir 
bolševikuojantieji, susimetę į stovyklų komitetus, varydavo ją taip 
pat miško darbams ir eilėje prie virtuvės katilo nenžleisdavo jai 
pirmos vietos atsiimant avižinių dribsnių sriubų; kaip vienam vald
žios nariui, begulint stovykloje ant naru, (atvykusiam laikyti prane
šimo dėl politinės padėties) pavogė buv.' ministerijos tarnautojų var
duvėms padovanotą auksinį laikrodį-

Ypač moterys žliumbs, skaitydamos, kaip valdžios žmonos turėjo 
pačios virti vienoje virtuvėje po dvi ir po tris,'o taip pat savaranki
škai skalbti baltinius vienoje skalbykloje drauge su buv. nuovadienėmis 
ir net gi eilinių policininkų žmonomis; kaip rudeniom turėdavo uba
gauti su krepšeliais obuolių pas paprastas švabų kaimietes ir su kruvi

nom ašarom žiūrėti, kaip čia pat tau panosėj visus-vaisius nupirkdavo ■ 
Zapyškio valsčiaus raštininko žmona, nes ji geriau buvo papratusi 
bendrauti su nemokyta liaudimi. Taip pat skaudu bus skaityti, kaip 
valdžios vaikučiai turėdavo drauge žaisti su ūkininkų vaikais, užsi- 
krėsdami gatvės papročiais ir gadindami inteligentinę kalbą kai
miškais išsireiškimais; kaip pradžios mokyklų vedėjai daugiau dėmesio 
skirdavo vaizbūnų, negu valdžios vaikams.

Po to prasidės valdžios valsas su savomis. Mat, per tiek metų 
Lietuvoje gyvendamos miškuose partijos bus pamiršusios savo progra
mas ir pristigusios vadovybės. Ir dabar, sulaukusios savo vadų, ties 
rankas į juos, našlaitės, prašydamos naujausių direktyvų. ideologinių 
gairių, nes per tiek laiko bekovojant pogrindyje beveik visos partijos 
bus susitaikiusios ir dabar nebežinos, iš kurio galo pradėti rietenas ir 
kaip šokti į gaurus savo politiniams priešams.

Krikščionys demokratai, lindėdami samanykščiuose ir neturėdami 
progų sekmadieniais nueiti į bažnyčią, bus pamiršę poterius ir katalikų 
akcijos slaptuosius nuostatus, o socialdemokratai, kaip ir kitos parti
jos, bekovodami su tiesioginiais priešais — bolševikiniais istrebiteliais, 
bus amžinai atsižegnoję marksizmo ir istorinio materializmo, valstiečiai 
liaudininkai bus visiškai pamiršę, kad juos kažkuomet iš valdžios balno 
ištrenkė tautininkai, ir miškuose bus sudarę nuoširdžią santarvę, pasi
vadindami valstiečiais tautininkais.

Ir dabar, grįžus archeologiniams partiji} vadams, prisiskaičiu-1 ‘ 
siems prancūziškų žurnalų, prisiposėdžiavusiems imtinai iki hemoro- 
jaus, prašys atsiklaupę, kad sudarytų vėl atskirus centro komitetus 
ir nurodytų greičiausius būdus, kaip pradėti partines rietenas.

Nuo Sibiro atlikę Lietuvos piliečiai, kurie nė sukirmijusio riešuto 
neskiria politikai, nepaprastai domėsis stovyklinių komitetij veikla ir ■ 
jų narių nemirtingais nuopelnais. Kad kuris buvo išrinktas į lagerio 
komiteto revizijos komisijos kandidatus, ką. nuveikė per savo kaden
ciją, kiek naujų reformų įveisė stovykloje, kaip prieš tokio ir tokio ■ 
tautiečio įėjimą komitetan bendruomenė prausykloje netaupiai liedavo 
vandenį ant grindų, o jam ikėlus koją į valdžią, jau ant rytojaus buvo 
iškabintas raštiškas įspėjimas, kad vandens nepilstytų kur nereikia, 
kitaip bus pavartotos griežčiausios bausmes, esamos komiteto kompe
tencijoje, imtinai iki pašalinimo iš tautinės bendruomenės tarpo.

V. Kudirkos bibliotekoje minios kauniečių nutirpusiom kojom 
lauks eilės, kol galės prisimušti prie atvežhį iš Vokietijos stovyklinių 
komitetų protokolų, kuriuose smulkiai susipažins, stačiai išstudijuos 
aliai menkiausį kvitą, išduotą sumokėjus tautinio solidarumo mokestį 
arba parašėlį ant popieriuko, kuriuo patvirtinamas gavimas švarko su 
pastaba, kiek sagų tame švarke stigo, kai pastarasis buvo įteiktas į ran
kas gavėjui, deja, istorijos didžiam nuostoliui, nutylint, kokiame Šva- 
bijos kaime tas bal finis švarkas buvo išmainytas ir į ką išmainytas-

Tačiau toks liaudies susigrūdimas prie viešųjų bibliotekų truks 
tik kelis pirmuosius mėnesius, nes valstybinė leidykla vietoj lietuvi
škosios enciklopedijos tuoj pradės leisti komitetų darbų apyskaitas 
su pateisinamais rašteliais, su kruopščiausiais saraSliis pavardžių ir 
titulų, nepraleidžiant tiksliausių datų, kas nuo kada iki kada buvo 
komitete, kiek balsu gavo per rinkimus, dėl ko atsistatydino, jeigu 
prieš kadencijai baigiantis jau nebedirbo tame komitete, pridedant 
argumentuota raštišką išstojimo pareiškimą prie protokolo, kaip 
pavyzdžiui: “atsistatydinau dėl to, kad gavau pelningesnę vietą Irę” 
arba “mečiau daug laiko atimančias pareigas komitete, dėl to, kad 
atsivėrė geras biznis su konjaku” arba “šiuo pareiškiu savo atsistaty
dinimą dėl to, kad Irui atsisakius mokėti algas mano darbas tautinės 
bendruomenes labui pasidarė beprasmiškas.” (Pvs 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.
4.

This is the fact which makes the 
Lithuanian humanity different from 
both the individualistic and the col- 
leetivistic forms of philanthropy. A 
collectivist’s humanity is derived 
from the unpersonal fact that he 
belongs to the human race. The 
humanity of the Lithuanians, how
ever, is based on the intellectual 
power that everybody is an indivi
dual personality. This humanity 
rests epon the belief that a man is 
a personality and not merely a part 
of the human race. Conceptions like 
“Man as a 'Whole” or “Mankind” 
are not strong or precise enough to 
make him do something. The Lithu
anian reaction to charitable demands 
is very characteristic. An anony
mous collection will never be suc
cessful. not because the Lithuanians 
are avaricious but because they want 
to meet the very man who needs 
their help. Again, Lithuanian hu
manity does not mean the love of 
mankind but the love of the indivi
dual he meets on his way. The 
Lithuanian prefers the individual 
man to what is called mankind. He 
does not believe in sacrificing an 
individual for the sake of mankind. 
For this reason he will not under
stand the Soviet conception of hu
manity which stands for violence 
done to an individual for the sake 
of the human race as a whole.

Lithuanian humanity is also dif
ferent from its individualistic form. 
The latter is based on the so-called 
‘Categorical Imperative.’ The Lith
uanian does not become human

through some imperative duty im
posed on him, but by a spontaneous 
self-esteem as some form of respect 
of himself. Thus humanity is a part 
of the Lithuanian nature and does 
not require an order from above. 
To him the dutiful preaching of 
humanity is something superfluous. 
He regards all human actions as less 
valuable which have been made in 
fulfilment of an order from above.

II.
Up to now we have only been try

ing to prove our opinion that the 
Lithuanian is a social man in show
ing his attitude towards the world 
of social values. Indirectly this 
opinion can also be proved by his 
attitude towards other values.

(a) This ean be most clearly 
proved by showing the Lithuanian’s 
disregard of the so-ealled political 
or power values. The Lithuanians 
are a peaceloving nation. They do 
not believe in a militaristic worship 
of war. This is a really remarkable 
characteristic which has already been 
emphasized by the French anthropo
geographer M. E. Rečius. Though 
the Lithuanians have a glorious past 
—in the Middle Ages they founded 
a huge empire which spread as far 
as the Black Sea—and though they 
might be proud of many heroic 
deeds of War. their folksongs never 
mention these events. They sing of 
their desire for love, of the pleasures 
of youth, and of the beauty of their 
homeland.

(To be continued.)

THE IRON CURTAIN
4. By a MVD Frontier Guard Officer

;7. Dogs' at' the Iron Curtain
Just as every cavalryman is given 

a horse to take care of, so every 
Soviet Frontier Guardsman has a 
dog under his care. Woe unto him 
who should fail to take proper care 
of his dog!

Wolfhounds are precious assets 
of the Soviet regime. Not so long 
ago the entire press of the Soviet 
Union described in most glowing 
terms the saving of a frontier 
guardsman, named Karatsupe, by a 
dog on the Caucasian frontier. The 
soldier had fallen into the river and 
was drowning. His dog jumped in
to the water and pulled the guards
man to safety. Thereafter, both the 
dog and Karatsupe were awarded 
special medals for heroism(t).

Dogs assigned to the frontier 
units are trained in special schools. 
The training methods are closely- 
guarded “state secrets”. It must be 
supposed that their training is an 
arduous task, inasmuch as the dogs 
assigned to frontier guard duty are 
at least five-years-old. However, 
their accomplishments are unbeliev
able ot a person who had not worked 
with these canines. Dogs play a very 
prominent part in guarding the 
•Iron Curtain.

Special quarters are erected for 
the men and dogs guarding the 
Soviet frontiers. Each dog is housed 
in an individual doghouse. Their 
rations are equal to those of the 
troopers. Each dog receives 600 
grams of fresh meat daily. 
Furthermore, every dog receives a 
ration of white bread—considered a 
great luxury in the Soviet Union— 
cream, and a piece of chocolate or 
sugar “for dessert.” It is no won
der that the Russians say: “Choco
late is the privilege of the high rank
ing Party people and dogs.” I re
call a complaint I had received once; 
one of my troopers reported tha* his 
First Sergeant had sent his dog’s 
chocolate rations to the village for 
his own wife and children, while 
the poor dog did not taste chocolate 
for two days . . .

Each dog is fed by his own

“master”—the trooper to whom tl/?* 
dog is assigned. The dog is trained 
to accept food only from the hands 
of the master. According to regu
lations. the soldier must care for his 
dog most diligently. He is directed 
to make sure that the meat given his 
dog is absolutely pure and really 
fresh. It is explained to the troop
ers that a dog eating stale flesh 
might overeat and get sick, and 
when sick it may not notice an ap
proaching “spy” attempting to 
enter the Soviet Union. The regu
lations are most stringent regarding 
the dog’s care, and the culprits face 
a summary court martial.

6. The First “Death Zone”
The Soviet frontiers are guarded 

by several “waves” of troops. The 
first sentinels are quartered 700- 
1,000 meters from the frontier line. 
From here they man their frontier 
outposts which are protected by 
barbed wire, densely wound around 
the “goats” (“kozly”). or two con
nected crossbeams. Some distance 
in the rear lurk the dogs “on guard 
duty.” These dogs lie in spots as
signed to them—these spots are dif
ficult to detect and no men are seen 
near them. Tn summer, these dogs 
must lie motionless 3-4 hours, in win
ter—2 hours. The dogs replace each 
other without any human assistance: 
a relief guard simply unleashes his 
dog which trots out to its post. 
When the relief dog approaches, the 
dog on duty leaves its place and 
runs back to its quarters, while the 
relief dog remains to lie in his lurk
ing position until relieved by an
other dog.

In the rear of the do goutpost line, 
there is another line manned by 
troopers, also with the assistance of 
dogs—except in open country. No 
human being or beast can hide him
self or itself as effectively as a watch
dog, and dog pickets are a “must” 
in wooded areas or fields of weed. 
Persons attempting to cross the Iron 
Curtain usually select wooded snots 
or fields overgrown with weeds— 
and meet their sudden death or cap
ture. (To be continued.)

HUGE INCREASE IN PRICES
It is of interes.t to compare prices of 1941 with those of 

Here are a few items taken at random 
1M1

Sugar .. ...............
Self-raising flour .. .. .« .. 
Pepper......................................
Breakfast biscuits................
Sago.............................................
Canned fruit............................
Butter................................ .. • •
Tea..................... .........................
Bread..................................  -.m
Condensed milk m ................
Cheese.........................................
Plum jam.....................
Middle rashers bacon .. • • 
Washing soap..........................
Peas...............................  •• •«
Beans ..............................  ••
Tomatoes...................................
Potatoes................................
Apples (Granny Smith) «-« .. 
Bananas .. .« .. .. ..
Oranges.............................  M
Flathead fillets .. ». 
Leatherjackets..........................
Fillet Steak......................  ..
Gravy beef......................... w .«
Beef Sausages .. .. w-.i .. .. 
Lamb chops...............................
Roasting chickens...................
Turkey........................................
Uncooked ham .........................
Mixed nuts'................................
Milk..............................  .. ..
Bottled beer.........................   ..
Tram ride (three sections) 
Lounge suite............................
House (brick)..........................
Wedding ring...........................
Overalls.................................... .
Swimming trunks...................
Ready-to-wear men’s suits .. 
Women’s white buck shoes . 
Swami pyiamas............... ...
Boys’ 
Boy’s 
Girl’s 
Girl’s 
Girl’s 
Children’s sandals

ready-made suit 
sports shirt .. 
cotton dress .. 
silk petticoat .. 
shoes (school) ..

today-

NOW
4d. lb.
61d. (21b. pkt)

5d. lb.
H4d.

f •
!• W

6d. (4oz. tin)
* 54d. pkt 

44d. lb.

57d.
9d. pkt
64 d. to 3d. lb_ :

lOid. (30oz. can) 
1/84 lb.
1/11 lb.

1/74 can
2/2 lb.
2/9 lb.

• •
33d. (21b.
63d. tin 
1/14 lb.

loaf) 7d.
1/1
1/11 to 27- lb-

•M
8Jd. (26oz.
1/64 lb.
113d. box

tin) 1/3 to 1/7 
3/3 lb.
1/43

•w 3d. to 6d. lb. 8d. to 1/6 lb.
• a 3d. to 5d. lb. 6d. to 1/3 lb.

3d. to 8d.
Id. lb.

lb. 10d. to 2/- lb- 
33d. lb.

— 2/- to 4/- doz. 6/- to 10/6 doz.
— — 4d. to 1/6 doz. 1/6 to 37- doz.

6d. to 2/- doz. 1/- to 37- doz.
17- to 1/6 lb. 2/7 lb.

-
4d. to 8d.
2/3 lb.
6d. lb.
9d. lb.
1/5 lb.
2/3 lb.
1/8 lb.

lb. 174 lb.
2/11 lb.
17- lb.
17- lb. -
2/2 lb.
573 lb.
476 lb.

1/74 lb.
1/- lb.

3/6 lb.
2/6 lb.

••
33d. pint 
1/3 
4d.
£25/12/6

5d. pint r ' 
1/73 
6d.
£41/18/5 ’ ” ‘

£1500 
25/- 
11/74

£2200 
65/- 
38/-

12/11 
89/6 
15/9

24/6
198/-
33/11 ‘ “ •

13/11 
21/1 
3/24 
6/8 
2/11 
10/84 
5/11

217-
76/i • ■ ;
10/9
217-
675 
24/3
9/11

WEST GERMANY CALLS 
FOR NEW ARMY

LONDON. A.A.P. — Germany 
should have an army to take part in 
West European defence, the West 
German Premier (Dr. Konrad Ade
nauer) said.

Dr. Adenauer will meet the Allied 
High Commissioners to discuss his 
recent statement that “in an ex
treme emergency” West Germans 
would be ready to fight with the 
West.

He said he made the statement 
because “tension between East and 
West had sharpened recently.”

Dr. Adenauer added: “Germans 
cannot serve in foreign armies.

“We do not want to be mercena
ries or hirelings.

“I hope there will be no war.
"But if Eastern and Western 

Powers are making military prepa
rations. something may happen.

“Germany will then be between 
them unprotected and unarmed.

“If a European Union asked 
Germany to contribute to West 
European defence, then our people 
could have their part in this Euro
pean Army as well as the British, 
the French, or other European 
nations.”

He added that the great majority 
of the German people welcomed the 
recent agreement reducing dismantl
ing of German factories and pledg
ing Germany to co-operate in keep
ing the peace.

Legal Problem
In Washington the U.S. Secretary 

of State (Mr. Dean Acheson) said 
U.S.. British, and French offieias 
were studying the question of end
ing the present legal state of war 
with Germany.

He added that this did not neces
sarily involve a peace treaty.

Reuter's says one outstanding 
problem is whether the officials ean 
devise a formula allowing the con
tinued occupation of West Germany 
after the technical ending of a state 
of war.

In Berlin the United States Com
mandant (Maior-General Maxwell 
Taylor) accused the Russians of con-; 
tinuing an economic blockade of the Į 
city.

He said Berliners were now worse| 
off than last winter when the Rus
sians cut off reel to their homes.

I He said the Russians were not 
| doing anything to solve the tangled 
finances and economics of Berlin’s 
4,000,000 people.

Local talks ordered under the Big 
Four Paris agreement to lift the 
transport blockade hud broken down 
because the Russians avoided even 
minor issues.

RUSSIANS NOT HELPED 
BY US

CHICAGO. B.U.P.—Suggestions 
that American shipment of atomic 
materials to Russia in 1943 helped 
the Soviet develop an atomic bomb, 
were debunked by three U.S. scien
tists who helped develop the first 
atomic bomb.

The scientists said that- the amount 
of material shipped to Russia could 
only have been of “negligible help” 
in Russian atomic research.

Before the Un-American Affairs 
Committee, the committee’s principal 
investigator. Louis Russell, had 
stated that in 1943 the American 
Government sent three shipments of 
atomic materials to Russia.

He also said there was nothing to 
show that the late Harry Hopkins, 
who had been personal adviser to 
Roosevelt, was connected with the 
transaction.

The committee was inquiring into 
allegations by Major George Jordan, 
ex-air force officer, that Harry Hop
kins and two State Department offi
cials had helped send atomic mater
ials to Russia.

Radar Gear
(Major Jordan had previously 

charged that Russia obtained ship
ments of uranium and suitcases of 
secret documents through the lend- 
lease base at Great Falls in Mon
tana.)

At a Press conference. Major Jor
dan said that the Russians had tried 
to get secret radar equipment, as 
well as atomic secrets, from America.

Major Jordan said that the radar 
equipment was ripped out of four 
Russia-bound transport planes in 
March and April of 1943.

Tie claimed, however, that a fifth 
Plane. equipped with the latest 
radar got through because it was 
niloted by Major-General A. I. 
Belyaev, who was chief of a Soviet 
purchasing commission in the States.

He said the Russian got his plane 
through by by-passing the Great
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PAST( Į-....

Lietuviu Tautinis menas pavergia Sydnejaus
žiūrovus

NAUJA SKYRIAUS VALDYBA.
Paskutiniame ALD Bathursto Sky

rius susirinkime (25.11.49) išrinkta 
nauja Skyriaus Valdyba. Tai pa
daryta po to. kai senoji Valdyba ir 
Revizijos Komisija atsistatydino. 
Naujon Skyriaus Valdybon išrinkti: 
J. Lapšys, Z. Staugirdas. J. A. 
Skirka ir J. Davidavičius. Taip pat 
išrinkta ir nauja Skyriaus Revizijos 
Komisija: J. Leskauskas. J. Barkau
skas ir J. Valeckas. Naujoji Sky
riaus Valdyba Savo posėdyje parei
gomis taip pasiskirstė; pirmininkas 
— J. Lapšys, sekretorius — J. A. 
Skirka, iždininkas— Z. Staugirdas 
ir Valdybos narys — J. Davidavi
čius. Skyriaus vadovai pagal turi
mas sąlygas bei galimybes, numato 
išsirūpinti vietos pereinamoje stovy
kloje patalpą, kurioje įsirengtų lie-- 
-tuvišką seklyčią — skaityklą, kuria 
galėtų naudotis vietoje gyveną bei 
pravažiuoją lietuviai. Toji seklyčia 
"butų naudojama ir kitiems tautiečių 
bendravimo reikalams. Artimoje 
ateityje Skyriaus Valdyba suruoš 
keletą lietuviškų pobūvių bei pasi
linksminimų, kuriiiosna bus kviečia
mi dalyvauti tautiečiai iš visų apy
linkių, kad visi savutarpyje susipa- 
žintume ir įsitrauktume nuolatiniu 
bendravimam—J.A.S-a.

CUKRINIŲ NENDRIŲ 
KIRTĖJAMS.

Emigracijos Departamentas pra
neša. kad visi ateiviai, kirtę cukrines 
nendres ištisus du sezonus, baigę 
antrojo sezono kirtimo darbą, tuoj 
pat atleidžiami nuo priv. darbo su
tarties, nepaisant kada jie bebūtų 
atvykę Australijon. Tai biiWe paža
dėta per. metais Emigracijos mini- 
sterio A. Calwell’io is šis pažadas 
vykdomas. Šie ateiviai tuoj pat 
užpildo blanką “Application for 
Release from Period of Exemption” 
5r pasiunčia savo valstijos sostinėje 
reziduojančiam Commonwealth Mig
ration Officer. Užpildytas blankas 
pkieš pasimičiant pateikiamas ati
tinkamai savo darbovietės Darbo 
Įstaigai (District Employment Offi
cer), kuri paliudija, kad prašytojas 
tikrai yra dirbęs nenflrių kirtimo 
darbą du sezonu.

NEPAMIRŠTAMI LIETUVIŠKI 
PAPROČIAI.

Siekdamas išlaikyti savų tautie
čių širdyse gražiųjų lietuviškų pa
pročių meilę, ALD Brisbanas Sky
rius ruoša mieste ir apylinkėse gy
venančių lietuvių bendras Kūčias. 
Jos įvyksta Leos University College 
salėje. Prie Kūčių stalo kviečiami 
ir visi tie tautiečiai, kurie atvyksta 
j Brishanę iš įvairių darboviečių 
praleisti atostogų. Pageidaujama, 
kad Kūčių dalyviai iš anksto bent 
prieš porą dienų asmeniškai ar lai
šku pranešti] anie savo dalyvavimą 
šino adresu: J. Andriekienč. 269 
Leos University College, City, Bris-

New Australians’ Cultural Asso
ciation ruošiamai! tautų pasirodymo 
koneertan —
Hali salė, 
rovų.

Pirmoje 
išpildė klasikinę programą, kurią 
publika priėmė su pelnytu įvertini
mu. Ypatingais aplodismentais buvo 
apdovanoti ukrainiečių baritonas 
Basil Matyash ir lenkų smuikininkas 
Eugene Ostromenski. Gaila, kad 
1 lietuviai, nors jie ir turėtų kuo 
reprezentuoti klasiškoje srityje, ne
pasirodė. Lietuviai savo vertę iš
laikė folklorinėje dalyje, kur Syd
nejaus Liet. Tautinio Ansamblio 
Šokių Grupė pašoko dn tautinius 
šokius. Vien tik lietuviams pašokus 
masinius tautinius šokius, iš visos 
programos, kurią sudarė daugumoje 
vokalistai arba instrumentalistai, 
publikon iš karto įnešta naujos nuo
taikos. Tikrai laimingu pasijutau 
žiūrovų eilėse, kada mūsų šokius pa
lydėjo gausiausios ovacijos ir kai 
pranešėjas, pagautas pakilusios nuo
taikos, pastebėjo, kad “Lietuvių tau
tos žmones yra, turbūt, labai lai
mingi”-

B. Kirlytės ir Vyt. Asevičiaus 
vadovaujama Šokių Grupė gavo da
linį atpildą už savo nepalaužiamą 
ištvermę ir triūsą repeticijų metu.

prigūžėjo pilnutėlė Town 
talpinanti per 1.000 žiū-

V
KOVO 31 D. NUO PRIEVOLĖS 

ATLEIDŽIAMOS DAR 2 GRUPĖS.
Ateiviai; atvykę į Australiją 

“Wdoster" Victory” ir “Protea” 
laivįįis;’.'1948. .m, rugsėjo mėnesį, at
leidžiami. nuo darbo sutarties 1950 
m. -kovo 31 d- Dar kartą įspėjama, 
kad" minima data atleidimas nėra 
vykdomasautomatiškai, kadangi 
prašant atleisti nuo darbo sutarties 
kartu prašoma leidimo gyventi Aus
tralijoje neribotą laiką (turėjome 2 
metams nuo atvykimo dienos). 
Kiekvienas šių grupių ateivis priva
lo užpildyti blanką “Application for 
Release from Period of Exemption”.

PASITRAUKĖ “UŽUOVĖJOS” 
REDAKTORIAI.

Julius Veteikis ir Petras Pilka, 
ligi šiol faktiškai redagavę “Užuovė
jos” žui-nalą, pasitraukė. “Užuo
vėją,” apleisdami paskutiniame nu
meryje redakciniame straipsnyje 
“Kalėdos” jie rašo: “Keičiasi 
‘Užuovėjos’ redakcinės kolegijos su
dėtis. Keli jos nariai, susidėjus ne
palankioms darbo ir gyvenimo aplin
kybėms. negalės toliau likti redak
cinę] kolegijoj, bet jie tiki, kad ir 
naujieji " ‘Užuovėjos’ darbininkai 
laikysis Kristaus minties: bus tole
rantiški, krikščioniški, broliški . . .”. 
ADVENTINIS SUSILAIKYMAS. .

Pervertus paskutines “Užuovėjos.” 
atžymėtos No. 8-10, puslapius, nė 
vieno žodžio nerandama apie ALD 
20 metų jubiliejų ir visuotinį ALD 
Susirinkimą- Buv. redaktorių J. 
Veteikio ir P. Pilkos buvo paruošta 
atitinkama informacija apie šiuos 
reikšmingus lietuvybei įvykius, ta-.ą Visi choristai minėtomis dienomis 
čiau ta medžiaga buvo neatspaus
dinta ne dėl jų kaltės.

dalyje naujieji ateiviai

Nors žiūrovai šilčiausiai sutiko 
mūsų šokėjus ir kūlė didžiausias ova
cijas. pravartu tačiau aptarti keliais 
žodžiais Ansamblio Šokių Grupę, 
žiūrint lietuvio akimis. Tiek “Ke
purinė,” tiek “Malūnas” techniškai 
buvo pašokti be priekaišto. Nuosta
bu, kad vadovai, palyginamai per 
labai trumpą laiką galėjo tiek daug 
pasiekti. Tačiau iš kitos pusės, jau
nai grupei stigo vaidybos, šokio žai
smingumo bei jo išgyvenimo. Vi
suose veiduose buvo matyti susirū
pinimas ir baimė dėl pasisekimo. 
Žinoma, tai buvo pirmas bandymas, 
tikime, kad su laiku atsiras sceninis 
laisvumas ir vaidyba. Krito man 
akysna. kad “Kepurinėje” visų 
merginų, vienos už kitą gražesnių, 
veidai atrodė lyg ir pikti- Be to, 
“Kepurinės” tempas ir perėjimas 
iš greitosios dalies į lėtąją siidary- • 
davo momentų pauzes, dėl ko žiūro
vai susivokdavo šokį esant baigtu.

Jei L. T. Ansamblio Šokių Grupė 
su tokiu atsidėjimu dirbs ir toliau, 
galime pilnai tikėtis geriausių re
zultatų. Atskirai pažymėtinas akom- 
ponavęs šokiams akordeonistas A. 
Bačiulis. Jo technika ir muzikali- 
nis įsijautimas parodė jį esant rimta 
muzikos pajėga. A. Bačiulis — ge
ras partneris žinomam akordeonistui 
Br. Kiveriui. kuris irgi paskutiniu 
laiku persikėlė į Sydnėjų.—P.P-

Prašoma atsiliepti.
— Aleksandra Kazlienė; rašyti: 

Antanas Paškauskas. c/- Railway 
■Station, Muswellbrook, N.S.W.

LIETUVIŲ TAUTINIO ANSAM
BLIO CHORISTAMS.

Norint kuo tinkamiau pasirodyti 
per ALD 20 metų sukaktuvių minė
jimą, choro repeticijos vykdomos 
sekančiai:

Penktadienį, gruodžio 16 d., — 
19,30; sekmadienį, gruodžio 18 d.,— 
12 vai.; antradienį, gruodžio 20 d., 
— 19,30; trečiadienį, gruodžio 28 d. 
bus generalinė repeticija.

prašomi punktualiai dalyvauti.
Dirigentas.

ALD 20 Metu Jubiliejus
švenčiamas Sydnėjuje gruodžio 29 d. Trokadero salėje 
JUBILIEJINIS AKTAS — KONCERTAS pradedamas oficialia 
dalimi 8 vai. vak-

I Me įtinę programa užpildo solistai E. RUKŠTELIENĖ ir P.
I RŪTENIS, akordeonistas BR. KIVERIS ir SYDNĖJAUS LIE- 
j TUVIŲ TAUTINIS ANSAMBLIS.
j Nuo 9 vai. pradedamas pobūvis — vakarienė ir šokiai. Visiems
I svečiams rezervuojami atskiri staliukai. Svečiai iš anksto praneša 

Jubiliejaus Komitetui sąrašus savo pasirenkamu draugą, kad tuo 
būdu būtą įmanoma tinkamai rezervuoti jiems staliuką.
Meninė programa vykdoma ir šokių pertrauku metu.

I Svečiai bilietus-kvietimus įsigyja iš anksto.
į At vykstantieji iš toliau taip pat iš anksto praneša dėl reikiamos 
j nakvynės bei sustojimo vietos-
j Visais Jubiliejaus Akto — Koncerto reikalais kreipiamasi į Jubi

liejinį Komitetą šiuo adresu : 5 Hampden Street, Hurlstone Park, 
Sydney. Ten pat pasiskubinama įsigyti bilietus-kvietimus; 
vyrams — 15 šil., moterims — 10 šU.

ALD Visuotinis Susirinkimas
! įvyksta Sydnėjuje, Dulwich Hill parapijos salėje, gruodžio 30 d.
į 6 vai. v. Prieš susirinkimą visi dalyvauja ten pat esančioje 
Į bažnyčioje Jubiliejinėse pamaldose, kurios pradedamos 5 vai.
j Šių metų ALD VISUOTINO SUSIRINKIMO svarba Australijos 
j lietuvių bendruomenei yra ypatingai didelė.

Sprendžiamo balso teise naudosis jame tik tie susirinkimo dalyviai, 
kurie bus apsimokėję ALD nario miokestį už 1949 metus ar nuo 
įstojimo dienos. 1

Į Visi lietuviai gruodžio 29-30 dienomis atideda savo asmeninius 
į reikalus ir pasišvenčia tautinės bendruomenės interesams.

ŠACHMATAI CANBERROJE.
Gruodžio 2 d. Canberros 2CA ra- 

dijofono namuose įvyko šachmatų 
rungtynės. Ateiviai lošė prieš Can
berros Šachmatų Klubą, kuris iki 
šiol buvo pasižymėjęs laimėjimais. 
Tačiau šį kartą laurus teko jam per
leisti naujiesiems. Ateivių rinktinę 
suorganizavo ir joje lošė 8 lietuviai: 
Adomėnas. Butavičius. Čypas, Ma- 
eiukaittis, Nagevičius, Raštutis, Šim
kūnas ir Žilinskas; 2 latviai; Bog- 
danoviččs ir Strauks; estų prof. 
Oepik iiir vengras Scentimaj. Mūsų 
rinktinėj laimėjo didžiule persvara: 
10J taškšku prieš lį. Savo partiją 
neišlošė ė tik vengras, o lygiomis baigė 
Žilinskakas. Rnngtvnes komentavo 
“C. Tiifimes”—V.

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

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

166 PHILLIP STREET, SYDNEY.

j 
j

! Norintieji gauti naujausių 
foto knygų bei žurnalų vokie
čių kalba ar įsigyti foto labora
torijai įrengimų, — rašykite:

PRESSE-FOTO
PAULAITIS

(14b) Wangen i. Allgau, 
Herfatz 6.

Germany — French Zone

♦

“MŪSSŲ PASTOGĖS” 1950 M. 
PPRENUMERATORIAI.

N.S.W.—Visiems . 1950 metams: 
Jonas Vaičius, V. Pažereckis: I-am 
pusmečiui: A. Juodgalvis (£1.6.0); 
5 mėn.: A. Leveris; 4 men.: J. Kuž- 
daitis; 3 mėn.: I. Valionis; 2 mėn.: 
V. Pilipavičius P.M.G. stovyklai 
3 egz.

VIC.—Visiems 1950 metams: Sigi
tas Adomaitis; I-am pusmečiui: V. 
Simniškis (£1.2.0); 5 mėn.: B. Jaka. 
vičiūte; 3 mėn.: -J. Adomavičius.

S.A.—Visiems 1950 metams: Alg. 
Kruzas.

W.A.—2 mėn.: A. Merūnas (10.0), 
E. Marganavičius (7.0).

<?’LD.—Visiems 
Alg. Žilys; I-am ; 
Ališauskas.

A.C.T.—5 mėn.: 
pildomai užsisakęs, 
I-mą pusmetį).

TAS.—5 mėn.: 
(pap.); 3 mėn.-. V. 
mėn.: J. Krutulis.

N.Z.—2 mėn. : K.
“MŪSŲ PASTOGĖS” RĖMĖJAI.

Br. IDambrauskas iš N.S.W. at
siuntė “.‘M. Pastogei” £1.4.0. auką; 
Alg. Knrnžas iš Woomeros paaukojo 
£1.3.0. Abiem aukotojams nuošir
dus ačiūū.

A. Šimutis, 
gyvenąs nežinomoj vietoj Australi
joj. prašomas kreiptis į Bathursto 
stovyklos Luggage Office, kur yra 
saugomas jo medinis lagaminas.

1950 metams: 
pusmečiui: Alf.

J. Voveris (pa- 
apmokčjo už

A. Muncelis
Rinkevičius; 1

Beržinskienė.
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