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Australijos lietuvių bendruomenė 

švenčia vyriausios savo organizaci
jos — ALT) 20 metų veiklos jubilie-

Šio prasmingo įvykio dienų netu
rėtume pasitenkinti vakardienos pra
bėgomis. neturėtume pasilkti po 
vienos dienos džiaugsmo tolimesnia
me sustingime. Ši jubiliejinė diena 
turėtų mus paskatinti žymiai labiau 
suprasti savo misijos pareigų trem
ties likimo kelyje.

Tiek anuomet mažam lietuvių 
būreliui, atvykusiam į Australiją 
ieškoti geresnio gyvenimo laimūs, 
tiek dabartinei lietuvių masei, atvy
kusiai į šį kraštų ieškoti bent dalies 
prarastos laisves bei prieglobsčio ir 
prisijungusiai prie ano savo tautie
čių būrelio, gyvenimo reikalavimai 
padiktavo turėti savo vienų bendra 
tautinę, politinę ir kultūrine atsto
vybę. Tokia atstovybė ir įsisteigė, 
prieš 20 metų Australijos Lietuvių 
Draugijos formoje. Ta pati atsto
vybė veikia ir ligi šiol, atitinkamai 
praplotus! savo rėmus, pagerinusi 
pagal turimas sąlygas savo paskirties 
įgyvendinimo priemones, galimai 
labiau prisitaikinsi tiems gyvenimo 
reikalavimams, kuriuos iškėlė pasku
tiniaisiais metais staigiai padidėjusi 
šio krašto lietuvių šeima.

Vyriausias ALD uždavinys — 
apimti ir jungti vienon masėn visus 
lietuvius, nepaisant kokios religijos 
ir kokių politinių įsitikinimų jie be
būtų. Tokitam principui ištikimai 
tarnaudama, ALD turi neginčytinų 
teisę, vykdyti Australijos lietuvių 
bendruomenes atstovybės funkcijas. 
Tai yra Lietuvos Respublikos kon
stitucinis principas, kuris, valstybei 
laikinai netekus savo valstybingumo, 
logiškai yra perkeltas į pasaulio lie
tuvių bendruomenę, susiformavusių 
šiandie laisvos demokratijos kraštu
ose. Tasai pagrindinis lietuvių tau
tos bendruomenes principas turi 
likti ištikimas tautinei mūšų egzis
tencijai ir, vykdomas svetimuose 
kraštuose, turi papildyti tų Lietuvos 
valstybingumo kovų, kuri šiandie 
ginklu yra vykdoma pačioje paverg
toje Tėvynėje.

Paties gyvenimo įteisinta tokioms 
pareigoms, ALD privalo organizaci
nius pagrindus grįsti su ypatingu 
atsakingumo jausmu. O vyriausia 
ALD vadovybė juo labiau turi su
prasti savo pareigų atsakingumo 
svarbų ir įsipareigoti reikiamos link
mės darbini. Tačiau ne kas bus pa
daryta, jei Aus tralijos lietuviij ben
druomene tepasitenkins vien tokios 
vadovybės išrinkimu. Kiekvienas 
tautines mūsų bendruomenės narys 
turi jaustis visų laikų veikliu ir parei
gingu ALD nariu.

Vyriausia mūs visų jungtis — 
lietuviškumo ir tautinio atsparumo 
požymis. Tik vien pagal šį požymį 
rikiuodamės, išlaikysime reikiamame 
lygyje tautinę, poltininę ir kultūri
nę — savo tautos valstybingumo — 
atstovybę. Gi tokios atstovybės rė
muose, nenusižengdami vyriausiems 
bendruomenes atstovybės principams 
ir paklusdami tų principų vyresniš- 
kumui, savitų savo paskirtį šaluti
niuose sambūriuose kultūringu keliu 
gali organizuoti ir ar tai skirtingos 
religijos, ar tai skirtingų politinių

Kalėdų Šventes ir Naujieji 1950 Metai kartu su ALD Jubiliejaus 
rimtimi tenusviecia musu Tėvynė laisves prosvaistemis ir nepa
laužiamai tesustiprina mus prasmingame tremties kelyje.

ALD CENTRO VALDYBA

MIN. B. K. BALUTIS SVEIKINA ALD

Lietuvos Įgaliotas Ministeris D. Britanijai Bronius K. Balutis, rezi- 
ziduojąs Londone, šiomis dienomis atsiuntė per ALI) Centro Valdytos
pirmininkų A. Baužį šio turinio jubiliejinį sveikinimą:

Tolimi, bet mieli mano tautiečiai —
Australijos Lietuvių Draugijos Nariai —

Šiųdie Jūs minite savo Draugijos dvidešimt-metines sukak
tuves. Šitokia proga aš noriu pasveikinti Jūsų gerbiamos Draugi
jos Valdybų ir Jus visus, šios Draugijos narius, linkėdamas Jūsų 
Draugijai gražiai bujoti ir sveikai augti nariais ir turtu, o Jums 
visiems, šios garbingos Draugijos nariams, aš linkiu geros sveika
tos ir visokeriopos laimės po didelį glėbį.

Australijos Lietuvių Draugija, išgyvenusi, štai, jau 20 metų, 
turi didelių nuopelnų lietuvių tautai. Nors būdama toli nuo Lie
tuvos ir nuo kitų didesnių lietuvių kolonijų, ji per 20 metų gar
bingai išlaikė lietuvių vardų, suburdama vienon krūvon visus 
susipratusius lietuvius. Juk žinome, kad ir seniau buvo lietuvių 
Australijoj. Bet kol jie buvo iškrikę, kaip tos “Grigo bites,” jie 
nedaug kų reiškė — nei sau, nei lietuviij tautai. Kaip mažos bitės 
susispietųsios į vienų. avilį, ir kiekviena nešdama po lašelį, gali 
prikrauti pilnus korius medaus — ir savo naudai ir žmogaus 
džiaugsmui, — taip ir lietuviai, tik susibūrę krūvon ir veikdami 
organizuotai, per savo draugijas, gali padaryti gero ir sau, ir 
savo tautai.

Todėl šiųdie, minint 20 metų sukaktuves, didelė garbe ir pa
dėka priklauso, visų pirmiausiai, Australijos Lietuvių Draugijos 
sumanytojams ir kūrėjams, jos buvusioms valdyboms ir nariams, 
— na, ir Jums visiems, kurie šių draugijų ligi šiol išlaikėte. Jūs, 
seni Australijos Lietuvių Draugijos nariai, esate ta sena Gvardija, 
kuri ligi šiol garbingai kovojo už lietuvių vardų ir niekumet nenu- 
leidote Lietuvos trispalvės vėliavos. Būsimos lietuvių kartos to 
nepamirš ir su pagarba Jūsų vardų minės.

Dabar, kuomet į Jūsų senas eiles įsiliejo tūkstančiai naujų ir 
jaunesnių Lietuvos sūnų ir dukrų, reik tikėtis, kad, suėjus vienin
goji broliškon talkon seniems ir jauniems, lietuvių darželis Aus
tralijoj bus dar gražesnis ir malonesnis pasižiūrėti ne tik Austra
lijos lietuviams, bet ir visai lietuviij tautai . . .

Tad “Tris syk lietuviškas VALIO!” Australijos Lietuvių 
Draugijai ir visiems Australijos lietuviams!

Su geriausiais Jums visiems linkėjimais,
BRONIUS K. BALUTIS, 

Londonas, gruodžio men. Lietuvos Ministeris.
įsitikinimų grupės, ar tai įvairūs 
profesiniai kolektyvai.

Pasidžiaugę ligšiolinės savo ben
druomenės atstovybės — ALD jubi
liejine švente, visi privalome susi

rūpinti ir įgyvendinti galimai tobu
lesnes tos atstovybės formas, kuo 
stipriau jų suprasminti ir visomis 
išgalėmis atkakliai tremties kelyje 
jų remti.

Betliejaus Viltys
Išvargintas, nervingas pasaulis 

susilaukia Kristaus gimimo dienos. 
Moralinio ir technikinio teroro alpi
nama žmonija nusikelia mintimis į 
Betliejaus Stainelę ir paskęsta did- 
žiųjįj. idėjų susikaupime, trokšdama 
nors trumpai valandai pamiršti 
skaudžiąją nūdienos gyvenimo tik
rovę. Žmogus, sukūręs savo proto 
raidos pažanga gerbūvį ir pragarą, 
pats save sukaustęs pražūtingos atei
ties grėsmė, bailiiai klaupiasi ties 
Dieviškąja Prakartele ir pamiršta, 
sužalota malda banido išsipirkti prieš 
pasaulio Gėrio traagediją.

Gal niekuomet pasaulis nebuvo taip 
nutolęs nuo Betli’ejuje gimusių idė
jų, kaip tai yra įvykę šiandie. Di- 
dysai Kristaus mokslas dar niekuomet 
nebuvo taip pažemintas ir pamintas 
po kojomis, kaip šiame, žmogaus 
nuvertinimo, amžiuje. Žmogus taip 
tirštai užtemdė pražūtingų savo 
darbų debesiu žydrąjį dangų, kad 
žmonijos kelių nebeįstengia nušvie
sti Betliejaus žvaigždės, kurios ga
lėtų nurodyti išminčiams kelią į 
Gėrio palaimą.

Kristaus gimimo šventės proga 
.ypatingai giliai susimąstome mes, 
lietuviai, kankinami savo Tėvynėje 
ir nežmoniškumo nublokšti pasaulio 
pasviečiais. Apgaulės svarstyklėmis 
svarstomo nūdienio pasaulio valdo
vai išvarė milijonus žmonių iš gim
tojo namo ir pavadino priespaudą 
laisvės palaima, mirtimi dvelkiančią 
grėsmę — taika, o benamio vergo 
dalią — išganymu ir prieglobsčiu. 
Tą amžiais nedovanotiną žmogaus 
nužeminimą ir pavergimą ypatingai 
ryškiai esame pajutę mes , mažos ir 
taikingos Lietuvos vaikai. Tarptau
tinėse tautų pardavimo rinkose be- 
širdžių pirklių išsvarstyti, vieni 
esame gimtąjame krašte plakamais 
vergais pajungti, o kiti beteisiais 
baudžiauninkais po platųjį pasaulį 
išmėtyti, kad prakaitu varganą duo
ną pelnydami, savo žemę, kalbos 
meilę ir prabočių kapus pamirštume.

Nužmogintas lietuvis su lūkesčiu 
ir viltimis tiesia savo rankas į 
Kūdikėlį Kristų. Vargas ir skriau
da yra išrašę mūsų. veiduose karštą 
maldą ir gilų tikėjimą, kad Betlie
jaus Žmogus neleis užgesti išganin
gojo savo mokslo šviesai. AteU 
damas į šį pasaulį, Jis atneš, paga
liau, dieviškąjį stebuklą, kuris nie
kingomis dulkėmis pavers aukso 
saujomis besižarstančius tautų pir
klius, sutramdys žmogaus nnvertin- 
tojus ir skriaudėjus, išvaikys iš savo 
šventovių prekiaujančius muitinin
kus, už varinį pinigą pamiršusius 
šventosios kovos pareigą ir tikrojo 
apaštalavimo kelius. O tada, galiau
siai, laisvei ir taikai bus suteiktas 
tikrasai garbės vardas, žmogui bus 
grąžinta tikroji jo vertė, paniekin
toms tautoms — gimtojo namo pa
laima, o šviesiąjam Kristaus mok
slui—tikrieji apaštalai.

«7. Žukauskas.
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SUDARYTA FEDERALINE 
VYRIAUSYBE

Laimėjusio Australijos Parlamento 
rinkimus Liberali] — Krašto Partijų 
politinio bloko vadas R. G. Menzies 
sudarė naujų Federalinę Vyriausybę. 
Naujųjų vyriausybę sudaro 19 mini- 
sterių. Liberalų Partijų atstovauja 
14 ministerių, o Krašto Partijų — 
penki. Ministerių Kabinete Austra
lijos valstijos taip atstovaujamos: 
N.S.W. — 6 ministerial, Vie. — 6, 
Q’ld. — 4, S.A. — 2 ir Tas. — 1 mi- 
nisteris. Vakarų Australija neturi nė 
vieno savo atstovo Ministerių Kabi
nete. Pirmų kartų Australijos isto
rijoje į Kabinetų įėjo ir viena mote
ris. Emigracijos ir Informacijos

RUKAS TIES FORMOZA
VAŠINGTONAS. A.A.P. —JAV 

nžs. reik, ministeris D. Aehesonas 
pareiškė, kad JAV saugumo depar
tamentas nuolat seka kinų komuni
stų grėsmę Formozai. JAV į For- 
moza žiūri, kaip į nukariautų teri
torijų. priklaususių Japonijai. Į 
klausimų, ar tai įgalintų JAV pa
naudoti karo jėgų Formozos laisvės 
išlaikymui, Aehesonas atsakė, kad ši 
situacija yra skirtinga nuo Vokieti
jos ar Austrijos.

ORE PAKIBUSI POLITIKA
LONDONAS. D.M.W.C. — Britų 

pranešėjas pareiškė, kad D. Brita
nija ii- visos Britų Imperijos valsty
bės nusprendė pripažinti de jure 
Kom. Kinija. Tačiau oficialus pra
nešimas nebūsiąs paskelbtas prieš 
Britų Imperijos Colombo konferen
cijų. Kaip pranešama iš Vašingto
no. šis Britų Imperijos nutarimas 
paliko JAV politikų Kinijos atžvil
giu “kyboti ore.”

ŠVEDIJOS—ANGLIJOS 
SUTARTIS.

STOCKHOLMAS. A.A.P.—Pagal 
naujai paskelbtų prekybinį susitari
mų Švedija bus geriausias Anglijos 
klijentas Europoje.

Raudonasis Kinijos valdovas Maskvoje
LONDONAS. A.A.P. — Sovietų 

radijas pranešė, kad Kinijos komu
nistų vadas Mao Tse-tung atvyko į 
Maskva švęsti 70 metų Stalino am
žiaus sukaktuvių. Į Maskvų renkasi 
ir kiti komunistinių valstybių vado
vai. Politiniai stebėtojai mano, kad 
šia proga komunistų vadų susirin
kimas aptars komunizmo doktrinos 
išplėtimo ir šaltojo karo galimvbes.

LONDONAS. A.A.P. — Stalinas 
priėmė Kinijos komunistų vadų ge
nerolų Mao Tse-tung’ų. Kinijos 
valdovas pareiškė: “Jau prieš dau
gelį metų Rusijos liaudis ir Sovietų 
vyriausybė pakartotinai teikė pagal
bų Kinijos liaudies išsilaisvinimui. 
Šie draugingumo veiksmai niekuniet 
nebus pamiršti.”

SOVIETINIS EŽERAS
TRIESTAS. D.M.W.C. — Britų 

karo transporto laivo Westralia. 
kursuojančio tarp Vid. Rytų, kapi
tonas pastebėjo neaiškius objektus 
prie Albanijos krantų. Tai patvir
tina anksčiau pasikartojusias žinias 
apie Sovietų povandeninių laivų bazę 
Saseno saloje prieš Valonus įlankų. 
Italų saugumo valdininkai tiki, kad 
Sovietai yra įrengę karinę linijų 
išilgai Adrijos jūros krantų, įskai
tant 8 mylias Italijos pakrantėse, ir 
tokin būdu Adrijos jūrų, yra pa
vertę “Sovietų ežeru.”

nešvara užeigose"
Kaip praneša “The Sun”, Sveika

tos departamento inspektoriai kon
troliavo Sydnėjaus užkandines, pie
no barus, valgyklas ir panašias 
užeigas. Daugelyje, vietų rasta ne
švaros tiek valgio gaminimo procese, 
tiek patarnavimo darbe ar sandė
liuose, kur žiurkės ir įvairūs vaba
lai lepinosi sukrautų atsargų gery
bėmis. r Pora savininkų perduoti 
teismui. “Gali stigti darbo jėgos ir 
žaliavos, bet ne muilo ir vandens” 
— pabrėžė Sydnėjaus miesto sveika
tos skyriaus vedėjas.

Departamentai, ligi šiol buvę vienose 
ministerio A. A. Calwell’io rankose, 
išskirstyti. Emigracijos Departa
mentas sujungtas su Darbo ir Tau
tinės Tarnybos Departamentais; šio 
visų reikalų ministerių paskirtas H. 
E. Holt’as. Informacijos ministerių 
paskirtas H. Beale, kuriam dar pri
dėti ir transporto reikalai. Abu šie 
ministerial. kurių kompetencijon 
pereina ir mūsų, ateivių, reikalai, 
yra Liberalų Partijos atstovai. Gruo
džio 19 d. Australijos gen. guberna
torius McKell’is įvykdė naujųjų mi
nisterių priesaikos akta.

VERDA POLITINS VOKIETIJOS KATILAS
LONDONAS. A.A.P. — Sųjnn-

gininkų aukštieji įgaliotiniai inka
rų Vokietijoje išleido naujų įstaty
mų, nukreiptų prieš vokiečių milita- 
rizmo ar nacizmo atgijimų. Maž
daug tuo pačiu metu Muenehene 
susirinko slapto posėdžio apie 70 
buvusių SS ir Gestapo karininkų, 
pasivadinusių Tautine Tėviškės Są
jungą. Šio posėdžio kalbėtojai ska
tino sukilti prieš “antinaeius išda
vikus, parsidavusius Sąjunginin
kams.” Bonos parlamente, iškilus 
kalboms dčl Vokietijos atsiginklavi- 
mo, atstovas F. Riehter pareiškė: 

Ir Anglija pasigamino
NEW YORKAS. D.M.W.C.—Ame- 

rikiečių spauda, pagal gautas iš 
Londono žinias, skelbia, kad Anglija 
pagamino atominę bombą. Tačiau 
Britii aprūpinimo ministeris atsisako 
patvirtinti, o taip pat ir paneigti šį 
pranešimą. Amerikos prof. A. M. 
Low mano, kad kiekviena pasaulio 
tauta, naudodamosi ligšiol paskelbto
mis informacijomis, turimomis žalia
vomis ir dideliu triūsu gali paga
minti atominę bombą per 18 mėnesių, 
nes visi fizikai nusimano apie bran
duolio skaldymą.

MASKVA. D.M.—Užsienio poli
tikos stebėtojai Maskvoje njhmato, 
kad, ryšium su Mao Tse-tung’o atvy
kimu ir susitikimu su Stalinu, čia 
bus pasirašyta Sovietų Rusijos — 
Kinijos tarpusavio pagalbos ir drau
gingumo sutartis. Tie patys politi
kai teigia, kad Mao Tse-tung visu- 
met skyrė pasaulį į dvi stovyklas: 
imperialistų grupę ir Sovietų domi
nuojamą bloką. Vašingtono politi
niuose sluogsniuose esą baiminamasi, 
kad Mao Tse-tung’o susitarimas su 
Maskva gali sukelti naujus komuni
stų žygius Pietryčių Azijoje.
GESINAMA NE TEN, KUR DEGA.

VAŠINGTONAS. A.A.P. — JAV 
užs. reik. min. Aehesonas pareiškė, 
kad JAV ir Atlanto Pakto dalyviai 
tariasi dėl Amerikos ginklų siuntimo 
Europon. Anglija ir Prancūzija 
yra nepatenkintos JAV reikalavimu, 
kad siunčiami ginklai paliktų tik 
Atlanto Pakto valstybių ribose. 
Anglija turi karinius įsipareigojimus 
Hong Konge ir Malajuose, o Pran
cūzija Tndo-Kinijoje; abi valstybės 
šiuos punktus laiko svarbiais pasau
lio taikai ir nori, kad į juos būtų at
sižvelgta Atlanto Paktu.
IR IZRAELIS NEPAISO UNO

LONDONAS. A.A.P. — Nepaisy
dama UNO nutarimo, kad Jeruzalė 
paskelbiama tarptautiniu miestu, 
Izraelio valdžia pranešė, pasirinkusi 
Jeruzalę savo valstybės sostine. 
Oficialiai pranešama, kad per 3000 
metų Izraelio sostinė “visada buvo 
ir bus amžinoji Jeruzale.” Šis Iz
raelio parlamento nutarimas labai 
nustebino UNO politikus.

JAV—AUSTRALIJOS 
PASITARIMAI.

NEW YORKAS. A.A.P.—Vašing
tone tikimasi, kad ‘bus atnaujinti 
JAV ir Australijos pasitarimai 
draugingumo ir prekybiniais klausi
mais.

TIES BURMOS IR INDIJOS 
SIENOMIS

HONG KONGAS. A.A.P.—Perei
tos savaitės būvyje Kinijos komuni
stų armijos savo prasiveržimais pa
siekė Tibeto, Indijos, Burmos ir 
indo Kinijos sienas. Ciangkaišekas 
praktiškai nebeturi jokių karinių 
pajėgų Kinijos sausžemyje. Komu- 
jiistų prasiveržimų palengvino Si- 
kango ir Yunanno provincijų guber
natorių pasidavimas.

Burma pirmoji pasiskubino
LONDONAS. A.A.P.—Rangoone 

išleistas Burmos vyriausybės parei
škimas. kuriuo pranešama, kad Bur
mos vyriausybė nutarė pripažinti 
Kom. Kinijos Respublikų ir nžmeg- 
sti su ja atitinkamus diplomatinius 
santykius. Tokiu tad būdu Burma 
yra pirmoji ne komunistinė valstybė, 
pripažinus Kom. Kinija.

“Kol nors vienas sąjungininkų žmo
gus tebebus šio krašto okupacijoje, 
mes kategoriškai atsisakome svarsty
ti bet kurį atsiginklavimo klausimą.” 
Komunistų atstovas M. Reimann’as 
pavadino Adenauerio vyriausybę 
“lėlių vyriausybe, kurią liaudis vie
ną dieną nušluos.” kartu tvirtinda
mas, kad Adenaueris formuoja atsi
ginklavimo planą, “remiamą vokie
čių ir amerikiečių imperialistų”. 
Dėl tokių Reimann’o pareiškimų 
daugiau 200 parlamento narių pro
testo vardan apleido posėdžių salę.

ŠVENTIEJI METAI
VATIKANAS. A.A.P.—Popiežiui 

•paskelbus 1950 mgtus Šventaisiais 
Metais, Naujųjų Metų naktį viso 
pasaulio katalikė] bažnyčiose bus at
laikytos specialios mišios.

Vokietijoj lankėsi Višinskis
BERLYNAS. A.A.P.—Grįždamas 

iš UNO posėdžių New Yorke. Višin
skis aplankė Rytų Vokietijų. Savo 
pokalbiuose su vokiečių komunistais 
jis pabrėžė tris svarbiausius Rytų 
Vokietijas vaidmenims Sovietų blo
ke: 1. Vokietija yra balansinė jėga 
Rytų ir Vakarų ginčuose; 2. Vokie
tija ir Rusija kartu gali kontroliuoti 
Europi]: 3. Rusija padės komuni
stams įsitvirtinti Rytų Vokietijoje, 
kad pavyktų išplėsti komunistų kon
trolę, įsteigiant jungtinę Vokietijos 
vyriausybę. Sovietų Kultūros Na
muose buvo suruoštas didžiulis rau
tas Višinskio garbei, kurio metu jis 
pakėlė “vodkos” tostų už "Demo
kratinę Vokietijos Respublikų, So
vietų Sąjungos draugą.” Rauto 
metu joks vokietis ar amerikietis, 
neturįs pakvietimo, neturėjo teisės 
prisiartinti arčiau, kaip per 6 kvar
talus. prie puotaujančių Kultūros 
Namų.

KOVA PRIEŠ NEGEROVĘ.
LONDONAS. A.A.P.—Anglikonų 

ir Protestantų Bažnyčių organizaci
jos įteikė Karališkai Komisijai 
memorandumų, nukreiptą prieš fut
bolo, arklių ir šunų lenktynių lažy- 
binius lošimus. Nurodoma, kad pi
niginiai lažybų lošimai sudaro pavo
jų socialiniam ir asmeniniam gyve
nimui. Anglikonų ir žydų dvasiš
kių konferencijoje prieita išvados, 
jog visos religijos turėtų susijungti, 
kad sustabdytų moralines ir sociali
nes negeroves, kurios išplaukia iš 
piniginių lenktynių lošimų.

PAKARTAS KOMUNISTŲ 
MAURAS.

LONDONAS. A.A.P.—Bulgarijos 
Tribunolas nuteisė pakarti buv. 
vice-prenijerą Traieho Kostov’ų. 
Tarp kitų 5 kaltinamųjų, nuteistų 
kalėjimu iki gyvos galvos, yra buv. 
finansų ministeris J. Stepliano ir 
milijonierius I. Gavrenov’as. Visi 
pripažinti kaltais dėl pastangų at
skirti Bulgariją nuu Rusijos ir susi
jungti su Jugoslavija, sudarant anti- 
sovietiškų Balkanų Federaciją. Ko- 
stov’ui mirties bausmė jau įvykdyta.

BUKAREŠTAS. A.A.P.—Rumu
nijoje sušaudyti trys rumunai, pa
kaltinti dčl tautos išdavimo. Ofi
cialiame pranešime paskelbta, kad 
jie nuteisti mirties bausme po to, 
kai buvo susektas “Amerikos šnipų 
centras. ’ *

IŠVAKARĖMIS
ALD 20 metu Jubiliejaus ženkle 

įvyksta š.mėn. 30 d. ALD visuotinis 
narių susirinkimas. Bendruomeni
niam tautiniam mūsų gyvenimui ta
sai susirinkimas turi nepaprastai di
delės reikšmės. Šiame susirinkime 
mes. kartą ilgesniam laikui turime 
nustatyti tvirtus savo bendruomenės 
organizacinius pagrindus ir įsilieti 
į vieną harmoningo veikimo srovę.

Kad esminiai ir svarbūs klausimai 
kuo tobuliau galėtų būti išspręsti, 
kiekviename masiniame susibūrime 
—susirinkime yra būtina darbo rimtis 
ir disciplina laiko atžvilgiu. Jei vie
nas liguisto pobūdžio kalbėtojas 
pradeda varginti susirinkusius 
smulkmenomis ir vien savo troški
mu kalbėti, jei kitas vėl užnuodija 
susirinkusiųjų darbo nuotaiką, visą 
laiką besišvaistydanias popieriniais 
“kritikos” kardais, jei dar tūlas 
veikėjas atkakliai ima bandyti susi
rinkusiųjų nervus nelogišku papra
sčiausių dalykų aiškinimu, tik pats 
vienas didžiai tepasitenkindamas sa
vo iškalbingumu. — nėra įmanomas 
joks rimtas darbas.

Aiškus svarstomo klausimo aptari
mas. apskaičiuotais žodžiais kalbė
tojo pasisakymas už ar prieš, mokė
jimas skirti prineipinius-esininius 
dalykus, griežta asmens disciplina 
laiko atžvilgiu, rimtas apsisprendi
mas balsuojant už pateikiamus klau
simus ar asmenis, atsakngumo supra
timas bet kuriame savo sprendime, 
gera valia ir pagarba žmogui, — štai 
tos pagrindinės sąlygos, kurios. įgalina 
masinį susirinkimą galimai tobuliau 
išspręst i organizacinius reikalavimus.

Su tokia tad rimtimi visi didžiu 
būriu susirenkam į visuotinį ALD 
susirinkimą.

J. Konteika.

LIETUVIAI PASAULYJE

— Lietuvis J. T. Žiūrįs, Chicagos 
municipalinio teismo teisėjas, lan
kėsi Europos valstybėse. Aplankė 
Prancūziją. Šveicariją. Vokietiją ir 
k. kraštus.

— Iš IRO sandėlių Vokietijoje 
daug kur atleidžiami tarnautojai DP. 
Skiriami vokiečiai. Taip jau pada
ryta Hanau stovykloje. Tai vėl 
nauja skriauda mūsų žmonėms.

— Lietuvos Vyčių šeinio rezoliu
cija. įteikta Amerikos Senatui, ats
pausdinta Kougressioual Record rin
kiny.

Holyok, Mass., kolegijos studentai 
surinko $3.000 aukų fondų, iš kurio 
sudarė dviem tremtiniam studentam 
stipendijas, kurių viena teko lietu
vaitei S. Apanavičiūtei.

— Dr. A. Paplauskas — Ramūnas 
pakviestas profesoriauti į Montrea- 
lio ir Otavos universitetus Kanado
je. Jis neseniai atvyko į Kanadą iŠ 
Vokietijos.

— Dillingeno. Vokietijoje, stovy
kla irgi uždaryta. Apie 250 lietu
vių išskirstyta į Kenipteną, Mem- 
inhigenų. Ši stovykla veikė apie 4 
metus.

— Dail. V. K. Jonynas pagamino 
naujus pašto ženklus Badeno pro
vincijai. Ženklai priimti ir paleisti 
apyvarton. Kaip žinome, mūsų dai
lininkas jau prieš porą metų buvo 
pagaminęs serijų pašto ženklų Pran
cūzų Zonai.

— Prancūzų Zonoje, Vokietijoje, 
lietuvių stovyklos taip sumažėjo, 
kad kai kur liko tik po kelioliką 
lietuvių. Freiburge jau tik 110 
(buvo 400). Ravensburge apie 90 
(buvo 500). Biberache (Riss) apie 
100 (buvo 400),

— Dail. V. Kasiulio kūrinių paro
da Paryžiuje rado atgarsių ir Lon
done. Žymi Londono Malborough 
meno galerija pasiūlė dailininkui 
pasirašyti susitarimą, pagal kurį jis 
perleistų galerijai išimtiną teisę 
pirkti jo paveikslus Anglijai.- Toji 
pat galerija rudenį ruošia Londone 
Kasiulio kūrinių parodą.

— Rašytojas Vytautas Alantas ir 
operos dainininkė Antanina Dam
brauskaitė. padidino JAV lietuvių 
šviesuomenės skaičių atvykdami iš 
Vokietijos.
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Šiandien, atvažiavęs į Australiją; 
Įietuvis nesijaučia vienišas, nežiū- 
.rnt, kokiomis sąlygomis ir kokiu 
aplinkybių verčiamas pasiekė šį 
kraštą. Dar būdamas pakelyje jis 
žino, .kad Čia ras didelę 5.000 lietu
vių moralinę paramą, besikuriančius 
kultūrinius židinius ir, nors negau
sią, bet vis dėlto savą spaudą. Visai 
jkitęks vaizdas gaunasi, pažvelgus į 
lietuvių padėtį prieš dvidešimtį 
metų. Anuomet lietuvius buvo ga
lima tiesiog ant pirštų suskaityti. 
Tačiau garbė jiems, kad jie nesutir- 

' po svetimtaučių masėje, bet dar 
daugiau — jie parodė aukštą tautinį 
sąmoningumą ir kietą atsparumą 
šiame naujajame tautų malūne. Jų 
pastangomis įsteigtoji Australijos 
Lietuvių Draugija tikrai yra stam
bus kultūrinis veiksnys šio krašto 
lietuvių gyvenime.

Prieš dvidešimt metų Sydnejuje 
gyvenę lietuviai pajuto gyvą reikalą 
turėti savo organizacinį vienetą. Ir 
štai, 1929 m. spalio 27 d., įvyksta 
Australijos' Lietuvių Draugijos stei
giamasis susirinkimas ei. Vėdrinai- 
čio (Vedrino) bute: 9 Bast St.. Arn- 
eliffe. Susirinkime dalyvavo vos 9 
asmenys: J. Vėdrinaitis, A. Skėrys, 
P. Kazlauskas (jau miręs). M. Mar
cinkevičius (miręs), O. Marcinkevi
čienė, J. Zeleniakas, V. Dapkus 
(miręs). J. Geryba ir J. Jasukevi- 
&ius. Jam pirmininkavo J. Vedri
naitis. 1 Čia pat buvo išrinkta ir pir
moji ALD Valdyba, kurion įėjo: J. 
yėdrinaitis (pirm.). J. Geryba 
(vieepirm.), V. Dapkus (sekr.) ir 
A. Skėrys (ižd.). Išrinkta ir Revi
zijos Komisija: P. Kazlauskas. J. 
Zeleniakas ir M. Marcinkevičius. 
Šiame susirinkime buvo nustatytas 
nario mokestis (2-0 įstojamasis ir 
12-0 metinis), įpareigota valdyba 
paruošti D-jos įstatus ir nustatyti 
veikimo kryptį. Įstatų projektą 
paruošė V. Dapkus ir J. Jasukeyi- 
čius (pastarasis buvo mokytojas ir 
1930 metais grįžo Lietuvon).

1929 m. gruodžio 26 d. Cronul- 
loje buvo suruoštas pirmas ALD pik
nikas.

1930 m. gruodžio mėnesį iš Lietu
vos atvyko A. Bauze, dabartinis 
ALD C. Valdybos pirmininkas. Jis 
tuoj įstojo Draugijon ir 1932 m. 
liepos 9 cl. buvo išrinktas ALD pir
mininku. Su maža pertrauka jis 
šias pareigas tebeina ir šiandie.

1932 m. spalio 9 d. ALD suruošė 
Sydnejuje Vilniaus pagrobimo pa
minėjimą. Tai buvo tikra lietuvių 
demonstracija. Salė buvo išnuomo
ta iš suomių. Minėjimai! susirinko 
45 lietuviai. Ano meto sąlygomis 
tai'buvo gausus susirinkimas. Salę 
puošė Lietuvos Vytis ir Tautos 
Ženklas. Vytį nupiešė gimnazistas 
Marcinkevičius. O. Baužiene išrašė 
šūkius: “Ei, pasauli, mes be Vil
niaus nenurimsim,” “Lietuvi, mylėk 
sayd tautą ir jos kalbos nepamiršk,” 
“Lietuviais esame, lietuviais ir mir
sime.” P. Kelertienė išmokė ma
žuosius lietuviukus dienai pritai
kintų eilėraščių. Pasakyta, daug 
kalbų. Po minėjimo buvo suruošta 
vakarienė, kurios stalą su lietuviš
kais valgiais paruošė J. Kelertas ir 
O. Marcinkevičienė. Šis susirifiki- 
mas, savo pobūdžiu pirmas Austra- 
lijoje, plačiai buvo paminėtas Lie

tuvos ir užsienių lietuvių spaudos. 
Nepraėjo tylomis šio susirinkimo 
nepaminėjęs ir sunkiai lietuviškai 
informacijai - prieinamas “The Syd
ney Morning Herald.” Tasai did
žiausias Australijos laikraštis aprašė 
ALD protesto susirinkimą ir pažy
mėjo, kad Vilniaus krašte po lenkų 
priespauda kenčia milijonas lietuvių. 
Nuo to laiko mes Australijos lietu
viai pamiršti — nežinomi, įėjome į 
užsienio lietuvių šeimą.

Sydnėjaus ALD ne kartą sveikino, 
Respublikios Prezidentą A. Smeto
ną, ministerį pirmininką J. Tubelį,

Sydnėjaus lietuviai 1932 m. švenčia Vasario Šešioliktosios dieną.

LIETUVIO ŽINGSNIAI TOLIMAME PASVIETYJE
ALD NUEITO KELIO PRABĖGOMIS

JONAS VĖDRINAS, pirmasis ALD 
pirmininkas.

užsien. reik, ministerį Zaunių ir D. 
Britanijoje Lietuvos įgal. ministerį 
B. K. Balutį. Gauti iš jų atsakymai 
sustiprino lietuvių nuotaikas.

1933 m. kovo 4 d. įsteigtas ALD 
knygynėlis, kuris buvo patalpintas 
A." Bauzės bute. Knygas šaukojo 
vietos lietuviai. Gauta ir iš kaiku- 
rių Lietuvos knygynų bei privačių 
asmenų, o taip pat ir iš Švietimo 
M-jos ir iš Draugijos Užsienio Lie
tuviams Remti. Sydnėjaus lietuviai 
ypačiai už tai dėkingi D-jos Užsienio 
Lietuviams Remti pirmininkui adv. 
Rap. Skipičiui ir reikalų vedėjui 
Juliui Veteikiui, šiuo metu gyvenan
čiam Sydnejuje. Iš Lietuvosvisą 
laiką buvo gaunami šie laikraščiai: 
“Mūsų Rytojus,” “Lietuvos Ži
nios,” “Lietuvos Aidas,” “Trimi
tas” ir “Karys.” Iš Amerikos — 
“Draugas,” “A. Keleivis” ir lig- 
šiol tebelankanti “Dirva” ir “Ame
rika. ’ ’

ALD labai dėkinga Lietuvos At
stovybei Londone už nuolat teikia
mas informacijas bei spaudos leidi
nius. Karo metu, užmegstas. ryšys 
su Lietuvos Atstovybe. Vašingtone. 
Igal. ministeris P. Žadęikis savo 
laiškais labai sustiprino mūsų mo
ralę lietuvybės atžvilgiu. Pasibaigus 
karui ALD rinko aukas lietuviams 
karo pabėgėliams ir pasiuntė jas per 
Lietuvos Atstovybę Vašingtone. Vė
liau aukos buvo siunčiamos per Lie
tuvos Atstovybę Londone.

Tolimus Australijos lietuvius- iš

Lietuvos beveik niekas neaplanky
davo. Vis dėlto turėjome kartą di
delį svečią. 1929 m. kaikuriuos 
Sydnėjaus lietuvius aplankė vysku
pas Bueys, kuris tuomet buvo atvy
kęs į Australiją dalyvauti- pasaulio 
katalikų kongrese.

20 metų būvyje įvairiais laikais ir 
įvairiose pareigose ALD Valdybose 
dirbo, susirinkimų išrinkti, šie lietu
viai, Australijos gyventojai: J. Plau
šinis, F. Augustaitis, K. Brazauskas, 
F. Dzindoletas, W. Marcinkevičius, 
L. Marcinkevičius, J. Kelertas, D. 
Kuodis ir eilė kitų senųjų Australi
jos lietuvių.

1941 m. atvyko būrelis naujų 
lietuvių. Lietuvą užėmus bolševi
kams, keliolika lietuvių, gimusių 
Anglijoje ir užaugusių bei apsigy
venusių Lietuvoje, Lietuvos Atsto
vybei Londone padedant, apleido 
okupuotą savo kraštą ir per Rusiją 
ir Kiniją pasiekė Australiją. Jie 
apsigyveno Brisbanėje. Jų tarpe 
buvo ir kun. J. Tamulis. Pasibai
gus karui, kun. J. Tamulis išvyko į 
Ameriką, iš kur vėl grįžo 1948 m.

1947 m. lapkričio mėnesį į Aus
traliją atvyko iš Vokietijos pirmas 
išvietintų lietuvių transportas. Aus
tralijos krantus pasiekė tada 439 
lietuviai. Naujųjų ateivių į Bone- 
gillą nuvyko aplankyti ALD pirmi
ninkas A. Bauze su žmona. Visi 
naujieji lietuviai ateiviai pareiškė 
norą įstoti nariais į ALD. Sugrįžęs 
į Sydnėjų, A. Bauze sukvietė nepa
prasta ALD narių susirinkimą ir 
pranešė apie naujai atvykusius lie
tuvius, apibūdindamas jų išgyveni
mus Lietuvos okupacijų metais ir' 
karo metu Vokietijoje. Susirinki
mas su dideliu džiaugsmu nubalsavo 
priimti naujuosius lietuvius ateivius 
ALD nariais. Tokiu tad būdu ALD 
narių skaičius pakilio ligi 500.

Ar tai su pirmo, ar tai su kitų 
vėlesnių transportų lietuviais susi
tikus, besišnekant su jais, didžiausio 
susirūpinimo visuomet būdavo pa
reiškiama dėl savos lietuviškos spau
dos organizavimo Australijoje. ALD 
ryžosi tą mintį įgyvendinti. Tačiau 
didžiausią rūpestį kėlė stoka spau
dos žmonių ir svarbiausia — kvali
fikuoto redaktoriaus. Reikalas stai
ga pagerėjo, kai 1948 m. liepos mė
nesį, vykdamas į Queenslandą kirsti 
cukrinių nendrių, į Sydnėjų pas 
ALD pirmininką užsuko rašytojas 
Juozas Žukauskas, buvęs 1 Trimito” 
redaktoriiis ir spaudos referentas. 
ALD pirmininko J. Žukauskas tuoj 
pat buvo paprašytas suorganizUbti ir 
redaguoti Australijos lietuvių laikra
štį. Deja, pastarasai tą pačią susi

eta rimo dieną turėjo išvykti į tolimąjį 
• Queensla'ndą kirsti cukrinių nendrių, 
įtariau ALD pirmininkas A. Bauze 
j jau sekančią dieną pasiuntė Emigra- 
' ei jos ministeriui prašymą dėl leidimo 
{lietuviško, laikraščio, kartu prašyda
mas atleisti nuo nendrių; kirtimo re- 
jdaktorių J. Žukauską. Leidimas po 
(kelių mėnesių buvo gautas, tačiau re- 
jdaktoriaus atkeldinimo į Sydnėjų 
klausimas buvo vis. vilkinamas ir pa
žadamas svarstyti. Į Sydnėjų J. 

Žukauskas atvyko tik po to, kai, 
baigęs pusės metų nendrių kirtimo 
sezoną, savo vietos Darbo Įstaigos 
buvo leistas vykti, kur patinkamas. 
ALD pirmininko A. Bauzės padeda
mas ir remiamas, redaktorius J. 
Žukauskas suorganizavo “Mūsų Pas
togės” laikraštį ir š.m. sausio 27 d. 
išleido pirmąjį numerį. Kad ir labai 
sunkiomis sąlygomis redaguojama 
(redaktorius dienas praleidžia Sydnė
jaus garvežių depo kaip darbiniukas- 
remonto mechaniko padėjėjas, gi 
redakcinį darbą dirba vakarais ir 
naktimis), Mūsų Pastogė reguliariai 
per ištisus metus lankė ir tebelanko 
visus lietuvius plačiojoje Australijoje. 
Pagal turimus duomenis ir įsigytą 
lietuvių bendruomenėje pasitikėjimą 
sprendžiant, neabejotinai galima 
tvirtinti, kad Mūsų Pastogė lankys 
ir toliau mielus savo skaitytojus, be 
paliovos stiprėdama, tiek savo turi
niu, tiek savo apimtimi.

Pirmas jau didesnio masto dalyvių 
skaičiumi ALD visuotinis susirinki
mas įvyko 1948 m. kovo mėn. 27 d. 
Dulwich Hill parapijos salėje. Šia
me susirinkime dalyvavo ir gausus 
būrys naujųjų lietuvių ateivių. Šiam 
susirinkimui pirmininkavo neseniai 
iš Europos atvykęs J. Motiejūnas. 
Susirinkime buvo perskaitytas buv. 
Lietuvos prezidento dr. K. Griniaus 
sveikinimas Australijos lietuviams. 
Apsvarstyta visa eilė aktualių klau
simų. J. Motiejūnas be kita ko iš
kėlė sumanymą steigti visoje Aus
tralijoje Kultūros Fondo Skyrius 
(Šis sumanymas ALD nebuvo įvyk
dytas; Kultūros Fondas Australijo

je šiais metais buyo įsteigtas “Aus
tralijos Lietuvio” kolektyvo darbuo
tojų.)

1948 m. rugsėjo 11 d. Melbourne 
buvo suorganizuotas pirmas ALD 
Skyrius. Sydnėjaus ALD Valdyba 
šio Skyriaus ‘ organizavimo darbą 
pavedė K. Mieldažiui ir Pov.. Baltu
čiui;

• Staigus atvykimas. į ' Australiją 
‘kelių - tūkstančių naujų’ ateivių lie
tuvių ir tub pačiu' pasikeitę lietuvių 
benjd.ruomenės Australijoje organi
zaciniai 'reikalavimai vertė Sydnė
jaus ALD galiniai greičiau atitin
kamai perorganizuoti visą ALD vei
kimą ir jos įstatus. Tai buvo atlikta 
1948 .m; gruodžio 30 dienos visuoti
name ALD susirinkime. • Čia buvo 
priimti nauji ALD įstatai, kurie, kad 
ir ne be trūkumų, įgalino' organi
zuotis Australijos lietuvių bendruo
menę į ALD Skyrius -visame krašte. 
Šiame susirinkime išrinkta ALD 
Centro Valdyba, kuri tėip pasiskir
stė pareigomis: pirm. — A. Bauze, 
vicepirm. — L. Petrauskas, sekr. 
— J. Žukauskas, ižd.; ■■— M* Bogužas 
ir narys —. E. Guobienė. Šiai C. 
Valdybai vadovaujant organizaci
niam ALD darbui, ligi šiol įsteigta 
įvairiose Australijos vietovėse be 
anksčiau įsisteigusio Melbourne dar 
9 nauji ALD Skyriai: Sydnejuje, 
Adelaidėje, Brisbane, Bathurste, 
Bonegilloje Woomeroje, Canberroje, 
Gretoje ir Beechworthe.

(Nukelta į 6 puslapi)
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PIRMASIS ALD MELBOURNE) SKYRIUS

KAZYS Ml E L DAŽYS, Skyriaus 
įsteigėjas ir dabartinis jo pirminin

kas.

Pirmasis transportas beveik be 
išimties, dar būdamas Boncgillos 
prieglobstyje. įstojo į ALD nariais. 
Atvykusi pirmoji lietuvių vyrų 
grupė į Melbourną (26 vyrai), susi
tarė su lietuvaitėmis, kurių jau buvo 
apie 10, įsteigti ALD Skyrių Mel
bourne. Šiuo reikalu buvo atsiklau
sta ALD Valdyba Sydnčjuje ir tuoj 
pat buvo gautas raštas, įgaliojus K. 
Mieldažį ir Pov. Baltutį suorgani
zuoti Skyrių.

Skyriaus steigiamasis susirinki
mas įvyko Tautos Šventės — Rugsėjo 
8-sios — minėjimo proga. 1948 m. 
rugsėjo 11 d.. “Watsonia Camp” 
lietuvių barake. Išrinktoji Skyriaus 
V-ba pareigomis pasiskirstė: pir
mininkas K. Mieklažys, viee-pirm. 
Pov. Baltutis, ižd. V. Normantaite 
ir sekr. D. Bačkutė. Revizijos Ko- 
misijon buvo išrinkti: .1. Smilgevi
čius. V. Jaras ir P. Baltrušaitis. 
Susirinkime dalyvavo 25 lietuviai ir 
10 lietuvaičjų. Po minėjimo ir su
sirinkimo buvo lietuviškas pobūvis.

Šiai lietuvių grupei buvo patikėtas 
lietuvių kolonijos suorganizavimas 
Melbourne. Pradža buvo nepapra
stai sunki, nes nesuradome nė vieno 
seniau įsikūrusio lietuvio. Teko ne
drąsiai varstyti įstaigų, organizacijij 
duris. Organizacinį darbą be to 
sunkino darbo prievolė, nepalankios 
gyvenimo sąlygos. Be tiesiogio or
ganizacinio darbo Skyriaus Valdy

bai teko dažnai pagelbėti ar tai gi
minių atsiėmimo reikalu iš Europos: 
suteikiant informaeijias besiteirau
jantiems įvairiausiais klausimais, 
pradedant darbovietės pakeitimu ir 
baigiant — koks bankas ir kiek pas
kolinti gali . . . Ypatingai Pov. Bal
tutis mažindavo plytų produkciją, 
begindamas tautiečių reikalus pas 
negailestingus Darbo Įstaigos val
dininkus.

Pirmasis ALD Melbourne Skyriaus 
darbo vaisius buvo bendros Kūčios 
1948 m. su iš visos Australijos atvy
kusiais lietuviais skautais.

Po vasario 16-sios minėjimo 1949 
m., žymiai papildžius narių eiles, 
Skyriaus veikla žymiai pagyvėjo. 
V. Saudargicnė suorganizavo šokių 
grupę. P. Morkūnas — vyrų chorą, 
o V. Veseris — sportininkus. Vėliau 
sporto grupės vadovavimą perėmė L. 
Baltrūnas, kuriam vadovaujant, lie
tuviai krepšininkai laimėjo trečią 
vietą Viktorijos valstijos pirmeny
bėse. Muzikos mėgėjų būrelis su
organizavo šokiams orkestrą. Muzi
kos instrumentai yra Skyriaus nuo
savybė. Orkestrui vadovauja Ed. 
Linauskas. Orkestras pirmą kartą 
grojo šokiams 1949. XI. 19 d. Kartą 
per mėnesį yra snruošiami šokių 
vakarai. Labai gaila, kad anglia
kasių streikas dalį mūsų numatytų 
tikslų neleido įgyvendinti.

Š.m. rugsėjo 11 d., Tautos Šven
tės minėjimo proga, buvo paminėta 
Skyriaus įsikūrimo sukaktis. Rug
sėjo 24 d. sušauktas visuotinis Mel
bourne ir apylinkėje gyvenančių 
lietuvių susirinkimas, kurio metu 
pranešta Skyriaus veikla per pir
muosius metus, atlikti atskirų gru
pių pranešimai; prof. V. Žemkalnis 
iškėlė sumanymą įsteigti L. K. Fondo 
Skyrių Melbourne; susirinkime to
liau pasitarta einamaisiais reikalais 
ir išrinkta nauja Skyriaus Valdyba, 
kurį taip pasiskirstė pareigomis: 
pirm. K. Mieklažys, vice-pirm. ir 
einąs sekr. pareigas Pov. Baltutis, 
ižd. V. Saudargas ir V-bos narys J. 
Kalpokas. Rev. Komisijon išrinkti: 
Alekna, Jaras ir Valius.

Naujoji Skyriaus Valdyba sudarė 
platų darbų planą ir jo įgyvendini
mui organizuoja įvairias sekcijas. 
Kiekviena proga atliekami lietuvių 
visuomenei informaciniai praneši
mai. Nesant vietoje lietuvio kunigo, 
Sk. Valdyba organizuoja pamaldas, 
pas i k vi esti am a laikas nuo laiko lie
tuvius kunigus. Platinama lietuvi

Henrikas Radauskas.

Sniegas
Aš ŽIŪRIU Į ŽIEMOS FOTOGRAFIJĄ.
Aš BRENDU I JOS PUSNĮ — GILU.
IR KLAUSAUSI, KAIP GIEDA PARAPIJA 
SIDABRINIU, ŠALTU ANGELŲ.

TAI NE JIE. — TAI TIK VIESULAS VIELOSE.
TAI NE JIE. — TAI NUO SNIEGO ŠVIESU.
TAI TIK ŠĄLANČIĄ RANKĄ IŠKĖLUSI.
RĖKIA EGLE METALO BALSU.

Mandolinos
O, KAIP TOS MANDOLINOS DUODA,
PABIRĘ LAPUOSE LAIBAIS
LIEPSNŲ LIEŽUVIAIS. NAKTĮ JUODĄ
SUSKALDĘ SKAMBANČIAIS ŽAIBAIS.

IR NE! TĖVŲ, NEI MOTINI' NEKLAUSANČIOS MERGINOS
PER NAKTĮ KLAUSO LIG AUŠROS KAIP SKAMBA

MANDOLINOS.
TARP MANDOLINŲ VAIKŠTO VEJAS
IR ČIULBA DEBESYS ŽALT.
IR MELODINGOS BANGOS LIEJAS
ŠILTOJ, DAINUOJANČIOJ ŠALY.

NEBIJOKI. MANDOLINOS MŪSŲ NESURAS.
NEBIJOKI. MANDOLINOS NIEKO NESUPRAS.

O MANDOLINOSE — PATRAKĘS
SINJORAS: DURKLAS IR ŠIRDIS.
IR DEGA AKYS. TARTUM ŽVAKES, 
IR SKAMBA MEILE IR MIRTIS.

SKAMBANT MANDOLINOMS VIDURY NAKTIES.
O. KAIP TU DREBI. O, KAIP TU GLAUDIES.

ška spauda. Kiekvieno sekmadienio 
vakarą, 312 Elizabeth St.. City — 
Melbourne, būva taut, šokių, skudu
čių muzikos ir kit. repeticijos. Į 
čia kviečiami atsilankyti visi tautie
čiai, kur yra progos sutikti pažįsta
mus, pasiinformuoti. Čia kartą, bu
vo apsilankęs Emigracijos ministeris 
Mr. Calwell’is, • kurio pagerbimui 
buvo pašokti keli taut, šokiai, paly
dint skudučių muzikai ir Melbourne 
lietuvių vyrų dvigubas kvartetas pa
dainavo keletą dainelių.

Vargu ar būtų įmanoma ką atlik
ti, jei lietuviška visuomenė nepri
tartų. Būdamas antrus metus V-bos 
pirmininku, turėjau progos bene 
daugiausia susidurti su įvairiais 
sunkumais, bet dėka gražaus Mel
bourne lietuvių susiklausymo, dėka 
gražaus bendradarbiavimo, pasiekti 
labai gražūs rezultatai. Už tai ALD

50-tasis Musu Pastoges 
numeris

Šis Mūsų Pastogės numeris išlei
džiamas dvigubas. Sekantis, jau 
50-M.sin Mūsų Pastogės numeris, pa
sirodys po Naujų Motų, sausio 4d. 
Visos Australijos lietuvių reiškia
mas Mūsų Pastogei pasitikėjimas ir 
gražus įVertinmas spausdinto lietu
viško žodžio reikšmės tvirtai leidžia 
tikėtis susilaukti daugiau 1000-ties 
prenumeratorių. Taip įvykus, būsi
me įgalinti leisti Mūsų Pastogę 6-ių 
puslapių apimties. Tad visi subru- 
skime į ALD organo 6-ių puslapių 
pažangos talką!
Melbourne Sk. V-bos bendradar
biams. ALD nariams ir visiems Mel- 
bourno ir apylinkėje gyvenantiems 
lietuviams tariu nuoširdų lietuvišką 
ačiū. K. Mieklažys.

Pulgis Andriušis.

GRĮŽTAME!
Tie leidiniai švietimo ministerijos nutarimu bus paversti vado

vėliais gimnazijoms ir, neduok Dieve, jeign per brandos egzaminus 
kuris gimnazistas suklups ir kurios nors stovyklos komiteto nario 
pavardę sumaišys su kito nario pavarde! Tas vargšas moksleivis bus 
pavarytas iš gimnazijos su vilko bilietu.

Nepaprastai daug dėmesio bus skiriama taip pat įvairiems trem
ties suvažiavimams, o ypač jų metu pasakytoms prakalboms ir pobū
viams, smulkiai išvardinant, kokios rūšies degtinė buvo geriama ir 
iš kokių šaltinių buvo parūpinta užkanda.

Bus atsitikimų, kad po dvidešimties metų Lietuvoje inteligentas 
nežinos Vytauto Didžiojo gimimo metų, o tuo tarpu užsimerkęs 
pasakys, kurių metų kurių mėnesio dienų prasidėjo ir kurią baigėsi 
Lietuvių Tremtinių Žemės Ūkio Darbuotojų Sąjungos suvažiavimas, 
o visų darbuotojų prakalbas mokės geriau, negu ateitininkas poterius. 
Vargas tam studentui, kuris per kolokvijumus nepasakys, kuomet ir 
kur įvyko Lietuvių Tremtinių Esperantininkų Sąjungos kongresas, ką 
jisai pasveikino be Anglijos karaliaus, prezidento Trumano, valstybės 
šefo Aurio!’io ir popiežiaus!

Neduok Dieve, jeigu moksleivis nežinos, kuriame Lietuvos plana
vimo suvažiavime buvo nutarta įvesti mūrinę statybą arba užtvenkti 
Nemuną ties Birštonu!

Visose įstaigose ir mokyklose kabos Vokietijos žemėlapiai su vėlia
vėlėmis prie kiekvienos vietovės, kur buvo DP stovyklos, o po tam tikro 
laiko nebereikės nė vėliavėlių, nes kiekvienas pradžios mokyklą baigęs 
lietuvis net nakties metu durs su pirštu ir be klaidos pasakys:

— DP Gamp Dillingen! Švietimo vadovas Tačilianskas, testingo 
komisijos pirmininkas Bagočius, biletingo vedėjas Grikiapelis!

Tačiau dailininkais, rašytojais, Čiurlionio ansambliu nei knygų 
leidėjais nei muzikais niekas nesidomės.

Štai vaizdelis iš busimųjų gimnazijos išltidžiamųjų egzaminų!
Mokytojas: — Na, o dabar pasakyk man, ką tremtyje veikė V. K. 

Jonynas! v .
Mokinys: — Nupiešė prancūzų zonai pašto ženklelius, išleido 

Donelaitį, grafikos monografiją, Goethes Verterio kančias, įsteigė 
Dailės institutą Freiburge.

Mokytojas: — Kuolas! Nieko nežinai, pasėdėsi antrus metelius. 
Sekantis! (iššaukia antrą mokinį). Na, ką žinai apie Janyną!

II mokinys: — Jonynas nuo 1945 m. iki 1946 metų buvo Hanau 
stovyklos komiteto pirmininkas, užmezgė gerus santykius su amerikie

čių karine valdžia, išrūpino miške dirbantiems rūkalų priedą ir įrengė 
stovyklai bendrą išvietę.

Mokytojas: — Penki! Šiuo reiškiu viešų pagyrimą tamstai už 
pavyzdingų tremtologijos žinojimų. Sekantis! (iššaukia kitą mokinį). 
Ką žinai apie Vizgirdą!

Kitas mokinys: — Leido knyg . . .
Mokytojas: — Sėsk, nieko nežinai! Vizgirda be reikiamo orumo 

kalbėdavo apie vyriausius rikiuojančius veiksnius, kurie neva tai 
nepaskyrę jam pašalpos leisti knygpalaikėms!

Naujai išleistuose aritmetikos uždavinynuose bits tokio turinio 
uždaviniai t

Vienas vaizbūnas atvežė iš prancūzų zonos 42 butelius Armagnae’o 
ir Seh. Gmuendo stovykloje pardavęs juos, uždirbo 420 DM. Kiek 
jis pats mokėjo už vieną konjako butelį!

Komitetai bus ypač išgirti už tai, kad tautiniams ansambliams 
ir kitiems kultūrinininkams nubraukė rūkalų priedus, nes juk, supran
tama, visi menininkai yra biznieriai, lupdami spekuliacines kainas už 
paveikslus, knygas ir koncertus. Kiek iš vargšų tremtinių ištraukė 
pinigo toksai Andrius Kuprevičius, Mikulskis ir visa jo šaika!

Per tremties sukakčių minėjimus karo muziejaus sodelyje šnekė
tojai grieš dantimis prieš DP rašytojus ir spaudininkus, kurie be 
entuziazmo rašė apie veikėjus, tarnavusius Unroje ir Irę; o cenzūra 
brauks be pasigailėjimo visus straipsnius, kurie bandys atviriau pa
sisakyti prieš išeikvojimus, vagystes ir apstatinėjimus, įvykdytus 
tremties kryželį nešant. Pagal naują spaudos įstatymų galima bus 
rašyti tik sekančia forma: “Gerbiamas ponas departamento direkto
rius J. Gvildys (išretintom arba riebiom raidom!), taurus lietuvis, 
buvęs pavyzdingas ir didžiai nusipelnęs Kempteno stovyklos komiteto 
pirmasis vicepirmininkas, daug ašarų nušluostęs savo vargstantiems 
tremtyje tautiečiams, vakar teikėsi išvykti atostogų į Palanga drauge 
su savo vaikučiais, kurie, norėdami pasitobulinti vokiečių kalboje, 
baigė vokiškas gimnazijas, veltui nepraleidę laiko tremtyje.”

Švietimo ministerija pačiu pirmuoju savo įsakymu paskelbs visus 
užsieny gautus diplomus negaliojančiais, o DP išleistas knygas ir 
išduotas literatūros premijas sukraus katedros aikštėje, aplies benzinu 
ir sudegins, nes visa tai tremtinius atitraukdavo nuo svarbiausių tik
slų ir darbų: dalinti drabužius, kiemų valyti, paršiukus mitinti, vištas 
laikyti, rašyti verksmingus laiškus giminėms Amerikoje, rūpintis 
darbo-buto pažymėjimais, verstis vaizba, susikaupus dienų naktį gal
voti apie karą ir Lietuvoje likusiems giminėms bei draugams rašyti 
laiškus.

O valdžia, sėdėdama reprezentacinių rūmų balkone ir žiūrėdama 
į besiraitančius laužo liepsnos liežuvius, pasitaisys cilinderį ir pasakys:

— Na, o dabar tai bent biškį pavaldysim!
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JURGIS BIELINIS -
v

Knygnešiu karalius
1918 m. sausio 18 d. savo vienkie

my — Purviškiuose, Biržų apskrity 
mirė žymiausias Lietuvos knygnešys 
Jurgis Bielinis. Kai jisai veikė, ga
bendamas lietuvišką spaudą iš Prū
sų, platindamas ją po visą Lietuvą, 
kiti jį buvo praminę “ministeriu”. 
Jisai pats vadino save “teokratu”. 
kažin ar kaip reikiant suprasdamas 
to pasivadinimo prasmę.

Jei J u rigs Bielinis būtų buvęs tik 
knygnešys, nors labiausiai veiklus, 
rasit, nebūtų tiek brangintinas mums 
ir minėtinas. Bet Jurgis Bielinis 
buvo ypatingas žmogus, sakytumei, 
Lietuvos laisvės pranašas, kurs skelbė 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę 
tada, kai mūsų šviesuoliai vargiai 
apie tai besvajojo.

Pirmas toks pranašingasai J. Bie
linio Lietuvos laisvės skelbimas įvyko 
bene prieš 53 metus Paryžiuj. Bū
damas paprastas kaimo žmogus, Jur
gis Bielinis aiškiai skyrėsi iš savo 
luomo žmonių savo giliu protu, 
aiškia nuovoka Lietuvos reikalų ir 
tauriu užsidegimu bei ryžtumu žūt
būtinei kovai su caro valdžia.

Jurgis Bielinis gimė apie 1846 m. 
Suostų apylinkėse Biržų apskrity. 
Jis gerai atminė antrąjį “lenkmetį” 
ir matė to įvykio Lietuvai skaudžius 
padarinius. Turėdamas iš prigim
ties gilų protą. J. Bielinis suprato 
Lietuvos luomų santykių neteisybes, 
dvarininkų savavaliavimą, rusų vald
žios žiaurią priespaudą. Trokšda
mas gero savo gimtajam kraštui ir 
žmonėms, matydamas išlaisvintųjų 
baudžiauninkų klaidas. J. Bielinis 
ryžosi jiems padėti ir. jau būdamas 
22 ra. vyras, pats griebėsi mokslo. Tš 
pradžių privačiai mokėsi Šiauliuose, 
o paskui Mintaujoje. Iš Mintaujos 
J. Bielinis persikėlė į Rygą, kur 
baigė vokiečių mokyklą.

Pabaigęs mokslus J. Bielinis grįžo 
į tėviškę ir pradėjo veikti prieš rusų 
valdžią ir dvarininkus Lietuvoje. 
Ypač buvo susirūpinęs apsaugoti 
kaimiečius nuo apkarpymo jų žemės 
sklypų, kurs tada buvo daromas rusų 
matininkų, pataikaujančių dvarinin
kams. Stengdamasis šį reikalą žmo
nėms kaip reikiant išaiškinti, J. Bie

V. Kazokas.

SAPNAI
Tikriausiai jūs dar tebeatmenate

— kai uždegiau tą vakarą šviesą, ant 
stalo gulėjo atversta knyga. Aš esu 
pirmasis jos skaitytojas. Ir kai po 
manęs kiti ją skaitys, jie ras ten 
mano sapnus jau aštria plunksna 
prikaltus prie balto popieriaus. Iš 
raidžių ir žodžių mozaikos jie ban
dys, savos vaizduotės padedami, at
statyti jų pirmykštį žavesį, tačiau aš 
abejoju, ar kiekvienam tai pavyks, 
nes tik tasai pajėgs jais grožėtis, ku
ris sapnuoja miegodamas ir sapną 
tęsia nubudęs.

Bet aną vakarą šios knygos dau
giau nebeskaieiau: aš jaučiausi be 
galo pavargęs nuo vienos minties, 
kuri didžiuliu klaustuku stovėjo 
man prieš akis — kur aš ją mačiau! 
Kur ir kada buvau aš matęs tą mer
gaitę, kurią, kaip jūs žinote, anąsyk 
sutikau vėlyvą naktį svetimame mie
ste ir anksti rytą išlydėjęs praradau 
ją nebesugrąžinamai! As esu tikras
— kažinkada buvau ją matęs, lygiai 
kaip jūs. kada atvažiuojate į naują 
vietą, kurioje, kaip sakote, niekados 
nesate buvę, apsidairę staiga nustem
bate: viskas jums atrodo taip nepa
prastai artima ir pažįstama. Ir jūs 
bėgate per lygumą, tikėdamiesi 
išvysti anoj pusėj kalniuko giliame 
slėny tekančio upelio staigų vingį — 
ir jūs jį randate. Arba sustoję ant 
kranto jūs braukiate ranka per 
rupių seno žilvičio kamieną, norė
dami užtikti ten kažkada kišeniniu 
peiliuku išplautus atminimui žen
klus. Greičiausiai jie tenai tebėra, 
bet tik užsitraukę supleišėjusia žieve. 
O ir užčiuopę nežinia, kodėl jau ne
beįstengtumėte jų atpažinti. Tas 
pats buvo ir su manim, kada jinai 
stovėjo priešais ir žvelgė į mane. 
Gal būt. aš buvau matęs kadaise kur 

linis pats lankė kaimus ir įsipareigo
jo rusų valdžios įstaigose ginti skriau
džiamų valstiečių reikalus. Šis J. 
Bielinio susirūpinimas valstiečių rei
kalais iš vienos pusės kėlė jo popu
liarumą žmonių tarpe, bet iš kitos 
žadino dvarininkų neapykantą.-Ypač 
nekentė J. Bielinio Šeduvos ir Pak
ruojo Kopai bei Klovainių Karpiai.

Ieškodamas priemonių žmonių 
skriaudoms sumažinti ir jų susiprati
mui pakelti, J. Bielinis pats rašė ir 
leido brošiūras žemės nusavinimo ir 
kaimų plotų apkarpymų reikalu. 
Viena tokia J. Bielinio brošiūra yra 
pasirodžiusi bene 1899 m. Jos pava
dinimas — “Istoriški pritikimai iš 
ūkininkų gyvenimo Lietuvoje”. Pa
siskaičius tos brošiūros atrodo, kad 
J. Bielinio būta gerokai prasilavinu
sio. nes mokėta nusivokti Lietuvos 
visuomenes ir ūkio istorijos fak
tuose. Štai maža tam įrodyti ištrau
kėlė iš J. Belinio raštų:

“J.š pradžios Lietuvoje prie žemės 
valdymo buvo visiems vienodos tei
sės, kiek kas (jalejo apdirbti, iš tiek 
jis ir naudojosi. Vienok tarp žmo
nių per laiką pasidarė skyrius; vieni, 
kurie apdirbo žemę, tie vadinosi 
žemlioniais arba mužikais, o antrieji, 
kurie prieš neprietelius iš lauko 
pusės tėvynę apsergėjo, pradėjo jie 
save vadinti bajorais, tai yra auk
štasis skyri us.’ ’

Lietuvos valstiečių teisių gynimas 
nebuvo vienintelis J. Bielinio rūpes
tis. Rūpėjo jam taip pat Lietuvos 
praeitis ir ateitis. Besirūpindamas 
garsinti žmonėms garbingą Lietuvos 
praeitį. J. Bielinis ne tik yra išleidęs 
S. Daukanto istoriją (spausdinta 
Prūsuose, Kauniškio, atsieit, J. Bie
linio leidinys), bet ir prirašęs tai 
istorijai pabaigą.

Be S. Daukanto istorijos. J. Bieli
nis buvo sumanęs išleisti taip pat 
Lietuvos žemėlapį (deja, šiandien 
nežinomą, nes to žemėlapio visą 
laidą vokiečiai konfiskavo). To 
žemėlapio spausdinti J. Bielinis bu
vo nuvykęs net į Belgiją, Čia jam 
bebūnant. Paryžiuje buvo sukviestas 
buvusio 1863 m. sukilimo dalyvių 
suvažiavimas. Kaip tų įvykių liu

nors kūdikį tokiomis akimis, o gal 
jos paveikslą — vienintelį, ką galė
jau pasiimti — gimdamas atsinešiau 
iš kito pasaulio, kurio visas atmini
mas paliko už durų, man peržen
giant šios tikrovės slenkstį.

Ir kai užgesinęs šviesą gulėjau 
atmerktomis akimis ir žiūrėjau į 
tamsą, man vaidenosi artėjančios iš 
neišmatuojamos begalybės didelės ir 
nuostabias jos akys. Jas priartėda
vo visiškai prie manęs, žvelgdamos 
su tokiu švelnumu ir meile, kad aš 
neišlaikydavau jų žvilgsnio ir turė
davau sumirksėti. Tada jas išgąs
dindavo mano blakstienų šlamesys 
ir užgesindavo tiršta tamsa.

Ir kol vyko šisai nebilus žaidimas, 
kambary viešpatavo tokia gili ir 
kurti tyla, kad kiekvienas garsas 
buvo lyg akmens grimzdimas bedug
niam vandeny.

Bet vienu metu akys pradėjo nuo 
manęs tolti, ir kada jos pasidarė jau 
nebeįžiūrimos, staiga aš išgirdau 
silpnus garsus, lyg smulkaus lietaus 
šlamėjimą į lango stiklą. Jie pa
vergė mano sąmonę, ir aš visas pa
virtau lyg viena klausančia ausim. 
Garsai vis artėjo žygiuojančių ka
reiviu žingsnio taktu, ir aš pamažu 
atpažinau tėvų namuose tarp šven
tųjų paveikslų kertėje kabančio seno 
laikrodžio nudilusi balsą. Kalbėda
mas jis jaudinosi, kažkaip keistai 
savo metaliniuose viduriuose sudžirg- 
ždamas, o aš gulėjau ant krosnies, 
pasidėjęs po galva džiovinamų kana
pių maišelį, o po apačia pasitiesęs 
dar nuo bulbiakasio pamestus džiūti 
maišus, ir susimastęs klausiaus šitos 
gimtų namu širdies plakimo, kurios 
taktan pradėjo tvinkčioti mano gy
slose kraujas.

Vaiku būdamas ant šitos nudilin
tos krosnies praleisdavau ištisus žie
mos vakarus ir naktis, ilgai klausy
damasis, kaip voras, užtikęs svogūnų 
pynėse snaudžiančią musę, imdavo 

dytojas Lietuvoje, į suvažiavimą 
pateko ir J. Bielinis. Mat, dvarinin
kams buvo reikalingas Lietuvos kai
mo žmonių reprezentantas. Tačiau 
nepasidžiaugė dvarininkai. įsileidę į 
suvažiavimą Jurgį Bielinį, nes jis 
griežtoje kalboje pabarė Lietuvos 
dvarininkus ir pareiškė, jog Lietuva 
turi būti nepriklausoma. Dvarinin
kai. mat. dairėsi j Varšuvą.

Ilgą laiką J. Bielinis neturėjo nuo
savos žemės, nes jo tėvas vis dar 
buvo gyvas. J. Bielinio tėvui mirus, 
jis moderniai pertvarkė paveldėtą 
ūkį ir pavedė toliau jį tvarkyti savo 
žmonai, o pats atsidavė knygnešy
stei. Dar prieš tai platinęs lietuvi
škas knygas (ypač Valančiaus raš
tus). J. Bielinis vėliau sudarė savos 
rūšies “bendrovę” lietuviškoms kny
goms platinti. Tos “bendrovės” 
centras buvo Garšvų kaime. Nors 
tas centras buvo sudarytas lyg ir 
verslo pagrindais, tačiau to verslo 
tikslas buvo ne pinigas, bet Lietuvos 
Laisvė. Pasak J. Sakalausko. Jur
gis Bielinis sakydavo, kad lietuviški 
laikraščiai, kuriuos jis gabeno iš 
Prūsų “tai ugnis, ir su ta ugnim 
sudeginsim maskolių Lietuvos žemė
je.“

Šis žmonių geradarys rusų vald
žiai atrodė baisesnis už žiauriausią 
plėšiką: už J. Bielinio galvą buvo 
paskirta stambi dovana — 500 ru
blių. Kita tiek. sako, buvo žadėję 
Pakruojo Ropai ir Klovainių Kar
pis. Nežiūrint tokių viliojančių pa
žadų, Lietuvoj neatsirado žmogaus, 
kurs J. Bielinį įduotų rusų caro val
džiai.

Apie Lietuvos kunigus — ypač 
jaunesnius, kilusius iš valstiečių 
tarpo — J. Bielinis buvo tos nuo
monės. kad. jeigu jie suaukotų visus 
savo pinigus Lietuvos labui, tai esą 
būtų buvę galima dar spaudos drau
dimo laikais išlaisvinti Lietuvą.

Iš vokiečių laikraščių J. Bielinis 
buvo išskaitęs, kad 1904 m. Olandi
joje susirinks skriaudžiamųjų tautų 
atstovai. Gavęs tą žinią, jis tuoj 
parašė atsišaukima. kuriame skelbėsi 
galįs parašyti veikalą apie lietuvių 
tautos reikalus, išspausdinti jį ir 
įteikti kalbamo suvažiavimo atsto
vams.

Vyskupas prof. P. Būčys cituoja 
šitokį J. Bielinio atsišaukimą Lietu
vos kunigams, lietuvišką spaudą at- 

ją be pasigailėjimo smaugti, arba 
kaip svogūno išdžiūvusiu lukštu 
triukšmingai prabėgdavo, lyg su 
parieta pravažiuodavo, kažkieno ne
matomo pabaidytas šimtakojis. Daž
nai prie veido prisiglausdavo atėjusi 
susišilti po sėkmingos medžioklės 
klojime katė. ir. taikingai lyžtelėjusi 
man per skruostą, pradėdavo, neži
nia, ar save, ar mane migdydama, 
murkti.

Bet dabar aš tegirdėjau tiktai 
rūsčią seno laikrodžio kalbą, kuris 
taip garsiai šaukė tylos kupinoje 
tėvu grjeioje. kad, rodėsi, tuoj visi 
atsibus ir mieguistas akis trindamiesi 
nustebę klaus — kuri gi dabar va
landa! Net ir nuovargis tasai suny
kęs ir pasenęs, niekados neišsibūna- 
mas įnamis, ligi šiolei sėdėjęs ant 
slenksčio, neramiai pakėlė galvą ir 
pažvelgė pro langus.

Tačiau tėvas jau seniai buvo 
baigęs balsu kalbėti poterius ir da
bar gulėjo giliai alsuodamas ir ret
karčiais stipriau suknarkdamas. 
Anksčiau, kai dar nebuvo namuose 
laikrodžio ir kai gūdžiomis naktimis 
apimdavo mane vaiką, gulintį ant 
krosnies, baimė, šisai tėvo knarkimas 
man būdavo tikra palaima. Jis už
pildydavo kambarį, prisirinkusį vi
sokių šmėklų ir baidyklių, nuasta- 
bia ramybe ir tartum angelas sar
gas, maloniai sparnu sukutenes man 
ausį, sakydavo; nebijok — jis yra 
čia pat. Tik paklausyk! Ir tada 
tėvas dar garsiau suknarkdavo, iš- 
baidydamas ne tik visus vaiduo
klius. bet. ir žiurkes iš po krosnies, 
trukdančias palaiminta vištij snau
dulį ir ant aukšto nušalusiomis ko
jomis šokinėjantį šešką. Tuomet ir 
voras paleisdavo pusgyvę musę, ir 
kirmėlė momentui liaudavosi griau- 
žiusi sienojį.

Laikrodis pavargo bekalbėdamas 
ir pamažu ėmė snausti. Ir kada vi
siškai nustojo plakusi jo metalinė

Psl. 5

Dailininkas ANTANAS RVKŠTELE, 
ALD Adelaidės Skyriaus pirminin
kas. Penkių mėnesių savo gyvenimo 
Australijoje laikotarpyje dailininkas 
su savo paveikslais dalyvavo pen
kiese parodose, susilaukdamas ypa
tingai gerų australų spaudos atsi
liepimų.

gavus: “Išlošiau nuo Maskolių rėdo 
Lietuvos bažnyčioms valnybę ir ku
nigams liuosybę. Todėl atsišaukiu f 
Lietuvos kunigiją, užmokėkite už 
išlošių dėl jūsų liuosybę. nes tai ma
no užpelnyta . . . Gautuosius mano 
užpelnytus pinigus suvartosiu prie 
atsiskyrimo nuo Maskolijos.”

Taip J. Bielinis rašė jo paties lei
stame laikraštyje “Baltasis Erelis.”

Gal būt. daugeliui toks J. Bielinio 
pasididžiavimas savo nuopelnais 
atrodys perdėtas ir per drąsus. Vis 
dėlto, pasak to paties prof. Bučio, 
“kaip buvę-ne-buvę. Bielinis mūsų 
tautos atgimime suvaidino gana 
žymų vaidmenį. Kauno srityje jis 
galima pavadinti “knygnešių tėvu”, 
o visoje Lietuvoje — vienu legenda- 
rinių kovotojų už atsiskyrimą nuo 
Rusijos. Knygnešys, rašytojas, lei
dėjas. redaktorius, diplomatas, revo
liucionierius. teokratas . . . perdaug 
vieno milžino, kurį davė Lietuvai 
paprastas Suostų kaimelis.”

V.B-nas.

I širdis, sesers lovytėje gulėjusi nuo 
pat gimimo akla lėlė pravėrė savo 
akis, ir kambaryje įsižiebė kažkokia 
nuostabi sapnu šviesa. Atsargiai 
atsikėlusi, ji išlipo ir viduryje aslas 
ėmė šokti. Jos judesy buvo toks 
begalinis džiugesys, kad ji tiesiog 
svaigo. Pabaigus ji atsisuko į man? 
ir. grakščiai nusilenkus, lyg prieš 
žiūrovu sale, lengvai nusišypsojo. 
Ne, dabar ji jau nebebuvo lėlė, bet 
mažytė garbanotais plaukais mer
gaitė su neužmirštamom akim ir 
kūdikišku veidu. Ir ji tarė:

— Nusivilk šitą savo sunkų rūbą 
ir grįžkim, iš kur esame atėję.

Bet aš negalėjau pajudėti. Kaž
kokia baisi jėga laikė mane prislė
gusi prie gimtosios žemės. Aš tik 
svaigau nuo jas nežemiško žvilgsnio, 
nebepajėgdamas pajudinti blakstie
nų. Pagaliau supratusi, ji liūdnai 
pasakė;

— Atleisk. Aš buvau užmiršusi, 
kad tave laiko kietai surakinę lai
kas ir gimtosios žemės meilė. Bet 
mes dar susitiksim. Kol tu išsiva
duosi, aš būsiu tavo svajonių ilgesys.

Ir ji pribėgusi savo ranka palietė 
užsnūdusį laikrodį. Kambary pra
dėjo temti, ir jos akys, žiūrėdamos 
su tokiu ilgesiu į mane, vis tolo ir 
tolo. Ir kada jas plūstanti tamsa 
visai užgesino, aš vėl išgardau links
mai tiksintį gimtųjų namų laikrodį.

Kada pravėriau akis, diena jau 
buvo sugrįžiusi į kambarį ir iššla
vusi visus nakties šešėlius. Ji net 
spėjo pakloti saulės spindulių pluo
šta nuo lango ligi manęs, kad atsi
budęs užmirščiau sapnus ir pasiduo- 
čis” kerinčiai šios tikrovės šviesai. 
Tačiau sapne matytųjų akių šviesa 
buvo nuostabesne už Visas čia kaulė
tas dienas. Atsikėlęs nasiemiaU’’ 
nuo stalo savo knygą ir išėjau sap-\ 
n įlodamas iš namų. ____ ’ —
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THE AUSTRALIAN LITHUANIAN
SOCIETY -1929-1949

Antoinette Bauze.

Schooldays
The Australian Lithuanian Society 

celebrates its 20th Anniversary 
Jubilee of inauguration, 27-10-1929 
— 27-10-1949.

A Jubilee Ball will be held at the. 
“Troeadero” on the 29th inst., and 
we are anticipating a gathering of 
many Lithuanians with their Aus
tralian friends.

The Society is non-political and 
does not belong to any party. It 
maintains a friendly and cultural 
basis. We have it known, on reliable 
authority, that there were Lithua
nians migrating to Australia since 
the 19th century; naturally, most of 
these people have become naturaliz
ed British subjects. We could terra 
them “pioneers”, as Australia is 
10,000 miles from Lithuania and in 
those days it was most unusual for 
people to migrate such long dis
tances. We are all happy to have 
found sunny Australia.

During the 20 years, the A.L.S. 
has arranged many friendly gather
ings—concerts, picnics. etc.. in 
which our Australian friends have 
participated.

The Australian Government has 
always been very helpful, so we

THE IRON CURTAIN
By (t MVD Frontier Guard Officer

In addition to dog and trooper 
outposts and pickets in the “First 
Frontier Defense Belt,” there are 
entirely .secret, outposts known but 
to a few selected troopers. These 
outposts are installed in well camou
flaged “bunkers”. These “special 
outposts” are under the direct 
charge of the unit’s commander and 
are called “independent combat 
teams.” The bunkers are guarded 
by specially selected groups of men 
and dogs, and are relieved by other 
special teams every live or six days.

Furthermore, this “First Fron
tier Defense Belt” is patrolled by 
individual small patrols. However, 
these patrols are primarily design
ed “to distract the attention” of 
anyone presumably waiting for a 
chance to cross the frontier—or “to 
disorient” the enemy.

Sizeable NKVD units of all 
Branches1—tanks, cavalry, artillery, 
fighter, plane bases—are stationed 
in-, the rear of the “First Frontier 
Defense Belt.” Tn the event, of an 
alarm, these units must rush “to the 
relief. ’ ’

1 -.'J.Dog Sentinels in Action.
One must admit, tha^ these train

er wolfhounds perforin their special 
t^vs. bevpnd reprqaeh. Į am con
vinced į fi at. no‘human being can pos.- 
mbly survive an encounter with one

LIETUVIO ŽINGSNIAI
• ftaįta’ri e j i ĄLlj.* 6rga u izaę in i o veį-, 

lamo metai praėjo 'daugiausia dėme-, 
šio bekreipiuat j Skyrių orga-uizavi- 
mą-:- iv • ' besi rūpina ii t ■ A1 )D ’organu 
Mūsų x ‘PiiMoge ŽŽėngcl km a "į 1950-' 
nfetus ALD- tiirėš-' kdr- ka^-'daugiau^ 
sustiprinti, - suprasminti- sa vo vei’- 
klą/ ''•Naujajai 1ALD Centro Valdy- 
baį .jlipkė.thią; šiame dar.he; kuo (Įid- 
žiausio pasisekimo.;. Pląnįngą -Uęt.u- 
vybės..; stiprinimo: dąrbą ALD apim
tyje, 1^1 i;rban.tr:y pačiai- ...sv.ąrbą;. būti}, 
pijądėti . įgyvendinimą vienos svar
bia.ųsiji. to. darbo prjemuAdll-- — Lie
tuviui ; Namo stątybą;.: ; Ki.ekyieną.m 
suprantama, kaip svarbu yra turėti 
tokius' namus, 'betobrilinant organi
zacinę bei kultūrinę veiklą, . Dirb
dami bendromis jėgomis, n'čsiskal- 
dydami' ir kiekvienas savo vietą bei 
pareigą žinodami, nesunkiai galėtu
mo'įsigyti Lietuviu Namus Šydnčju- 
je',\o vėliau, gal būt, net ir kituose 
Australijos lietuviu centruose. Tad 
žengdami į 21-uosius ALD gyvavi
mo metus, žengkime ir į Lietuvi ą 
Namus.

Australia may differ from her 
new immigrants in race, language, 
and religion; they may be opposed 
politically, economically and socially, 
but there is, nevertheless, a tangible 
bond linking them. This is the bond 
which exists between the youth of 
all countries, uniting them, and 
automatically dissolving any bar
riers whidh might stand between 
them. It is the band of students, 
the common tie, formed and streng
thened in the school-room. No mat
ter what country we go to, no mat
ter what language is spoken, we will 
inevitably come across the familiar 
sight of the school-room with its 
blackboard, rows of desks and, of 
course, teacher urging his pupils to 
work. It is here that international 
jealousy and friction is forgotten, 
as the youth of many lands settle 
down together in a universal effort 
to enlighten their minds and deve
lop their intellects and thus to be
come responsible citizens of their 
respective countries.

School is carried on almost in the 
same manner the whole world over, 
although the system may differ a 
little. Australian children com
mence school about the age of six, 
when they enter kindergarten for 
the period of one year. From this 
they proceed to the first class of 
primary school, and so on each year 
till they reach sixth class. Sixth 
class is the final class of primary 

i school, and with its conclusion the 
pupil is ready to commence his 
secondary education in high school. 
This consists of five years altogether, 
not termed “forms” or “classes”, 
but first year, second year, etc. On 
reaching third year the student sits 
for an examination called the “In
termediate. ’ ’ Many pupils leave 
school at this period and with their 
Intermediate Certificate obtain of
fice positions, etc. For the student 
who wishes to complete his second
ary education there remains two, 
years after the “intermediate.”'

have always felt we were living in 
a free country. During the war the 
A.L.S. arranged several functions 
in aid of the Lord Mayor’s Fund, 
purchased War Bonds, and War 
Savings Certificates. Mam' of our 
Lithuanian boys volunteered for the 
services and fought side by side 
with Australians. Most of these 
boys held responsible positions, up 
to the officer’s rank. At the close 
of war, those who returned home 
took up civilian positions.

Australia is a glorious country 
and offers more opportunities than 
any country in the world, and the 
new Australians have only to get 
acquainted with it to be able to 
appreciate it. As we old Austra
lian Lithuanians already know, the 
Australians like the Lithuanians, are 
hospitable people, and are good 
sports. The main obstacle, as far 
as the new Australian Lithuanians 
are concerned, is the English lan
guage. but judging from our many 
acquaintances there is a remarkable 
progress in that direction, which in
dicates that they arc most anxious 
to pay tribute to their adopted coun
try by endeavouring to speak with 
their Australian friends.

of these perfectly-trained brutes. 
Their ferocity is well modulated and 
they have no “humane” feeling.

They are most enterprising. The 
sentinel-dog lying in wait will never ! 
attack a person going past,- the dog 
invariably permits the victim to pass 
and closely follows his progress. 
When the victim has passed some 
distance, the dog trails him and 
steathily approaches him from the 
right-hand side—which allows the 
brute to determine whether the man 
carries a pistol, as these dogs smell 
powder. When the victim ap
proaches an open spot favourable 
for an attack, the dog strikes the 
man lightning-quick, felling him to 
the ground, and the man.is helpless.

I have seen many such attacks on 
mem—no man ever managed to de
fend himself. Ordinarily the man 
loses his balance by the suddenness 
of the heavy striking force of the 
vicious attacker. In the area of ’my 
outpost on the Lithuanian-German 
frontier in 1940, a distance of two 
kilometres, the dogs either killed or 
rendered helpless 2-3 persons weekly, 
mostly people fleeing from Lithua
nia.. About 90% of the victims 
lost their balanc.e when stricken.

As it strikes thę vietini, the dog 
emits. a peculiar yelp which sum
mons. others to its asistance. The 
dog holds the man by, the throat,-, 
pinning him to the ground..,. Regard- 
Jess of whether the man retains or 
jloses consciousness, the dog never 
pierces the victim’s throat.. Only 
jwhen a man attempts to rise or-fight: 
OoeĘį the:..dog, slash his throat.
I (When the yelpingtsignal is heard, 
the- troopers - on’ guard immediately' 
pnleash more'dogs and rush to the“ 
spot; them sei ws. The dogs are train
ed §d 'well that those in theimme
diate ’ neighbottrhod abandon their 
posts1 and rush in the -direction of- 
the neighbouring dog’s call.1 When 
theserelief” dogs see that the man 
is- safely pinned 'to the grouiid, they 
return to their posts.' /Ęiit if the 
dog needs' help,; they' attack The man.

pufing my 'entii’e service with the 
NKVD" frontier troops there 'was 
never, an instance of a man escap
ing, killing or attacking one of bur 
clogs upbn. encounter. The sensibi
lity, of these dogs iš extraordinary— 
thev. first sense combat and then 
start barking near the spot of' the 
“incident.” When the'Nazis attack
ed the Soviets in June 1941, the dogs 
were the first to sense the approach 
of the German troops toward the 
frontiers.

.8. y Interrogation a nd “Body 
Į . Mechanics”
i According to regulations, the man 
captured by 'the dogs is taken into 
Custody by the frontier guardsmen 
who- must’ deliver the prisoner to 
their guard •eommahder. The latter 
iniikeš ‘a short report ■ and. forwards 
file prisoner under escort to the 
junit’s eohunaiidiug officer. The 
pommander sends the prisoner into 
the'interior 'for “interrogation” at 
file “Spets-Otdyel’.’ (Special Unit) 
l>f the NKVD. ‘

According; to regulations, the 
NKVD men of the Spets-Otdyel are 
permitted to wear any uniform they 
deem proper under the circum
stances, in order to deceive the vic
tim. Spets-Otdyel officers may 
wear uniforms with the insignia of 
any military rank they may choose.

These years cover higher mathema
tics, studies of Latin classics, Eng
lish literature, European and Ancient 
history, French, German and Greek, 
Art, and the sciences. At the end 
of fifth year the student must sit 
for a gruelling examination — the 
Leaving Certificate. For this exam, 
the student must choose six subjects 
of which English is compulsory. If 
the student wishes to attend the uni
versity, five of these six subjects 
must be matriculation subjects,-which 

;are special subjects listed by the 
Education department for entrance 
into the university. The “Leaving” 

■ exam, commences in November and 
lasts for a period of two weeks. 
Each candidate must do at least 
five papers in the required space of 
time allotted—three hours for each 
paper. The exams, are all written 
and each candidate answers the 
questions.

At the end of these exams, the 
student, tired and harrassed, puts 
away his books and commences a 
trying period of waiting, waiting, 
waiting, for two long months until 
his results are splashed across the 
pages of the newspapers for the en
tire world to look at. For those 
who are successful the Leaving Cer
tificate is a pass to greater and 
better things and the beginning of 
a new life. Students with a feeling 
of regret and wistful sadness bid 
farewell to their “Alma Mater” and 
relinquish school life to enter the 
school of life. For those less for
tunate in their exams, there is 
always another year ahead which is 
full of hope and promise.

As the curtain closes on those 
happy school years* and we look 
back on the joys, disappointments, 
laughter and tears which were con
stantly woven into them, we wonder 
whether the years looming ahead 
will prove as full and happy as 
those spent in the shelter of the old- 
fashioned school-room.

Bineapples from.-.'.Southern Queensland. < •
It may be observed in passing that 
NKVD officers, as a general rule, 
bear considerably higher rank than 
their respective counterparts in the 
regular army. For ’ instance, a 
NKVD [lieutenant eoiiresponds. in 
rank with a Major of the Bed Ariny.

“Interrogation” in the “special 
units” is a serious business. As. a 
rule, anyone captured while attempt
ing to cross the frontier is sentenced 
to death. During the first “preli
minary interrogation” the prisoner 
is usually beaten on the soles of his 
feet. Special rubber sticks are used 
for the purpose. The prisoner is 
laid on the ground, his feet are 
raised and one of the “body mecha
nics” strikes, his soles with the rub
ber stick. The pain is severe, and 
this first “treatment” usually brings 
forth a “full confession.”

(To T>e continued.)
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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.
5.

Ir. Ba.
THREE TRUE AUSTRALIANS

In this context one can also men
tion the Lithuanian’s lack of ‘poli
tical realism.’ He is too little ac
quainted with the ‘Art of Possibili
ties’. He always defends openly 
what he regards to be his right, 
though some opportunity flexibility 
might spare him some blows. He 
does not. ask: “What is useful?”, 
but: “What is right?” He will 

In Lithuanian country.

never suffer something wrong nor 
will he ever support, the wrong. 
This contention could be proved by 
quite a number of facts. But one 
example should do. The Lithuan
ians — besides the Poles — were the 
only nation that, could not be forced 
by Nazi terror to supply Nazi SS 
troops with soldiers from their own 
country. Such a behaviour (for 
example the refusal of the Lithuan
ian government to re-etsablish diplo
matic relations with Poland) might 
be regarded by a foreigner as some 
kind of obstinacy. But this is not 
true. Obstinacy is blind. The 
Lithuanian does not do something 
because he does not realize that 
something is more ‘realistic’ or more 
‘reasonable’ but because he regards 
the so-called ‘realistic wisdom’ as 
something unworthy of human 
beings. The Lithuanian is not 
obstinate, hut he believes in his 
principles.

The Lithuanian does not regard 
this trait as a weakness since it is 
also dangerous to the enemy. It 
prevents the Lithuanian from becom
ing a slave. A nation .that believes 
only in the value of power can be 
destroyed by the enemy both from 
the outside and from the inside. 
Since such a nation regards her 
defeat as a proof of her inferiority 
she will, though still thinking of 
retaliation, be subdued to a slavish 
obedience to her victorious enemy. 
The military power of an enemy will 
never impress a Lithuanian since 
he never believes in power. An 
enemy -who tries to impress a 
Lithuanian with his power will only 
be regarded with disdain. All an 
enemy. ,ean do to a Lithuanian is 
violence, to his physical freedom but 
never to the freedom of his mind. 
He can occupy his country but never 
his heart. Lithuanian resistance re
mains generally a passive one. Only 
in a case of extreme misery does the 
Lithuanian resort to violence.

A Lithuanian will only be an 
obedient subject under certain con
ditions. He does not believe in sub- 
mittipg to hierarchic authority. It 
was the philosopher Kant who al
ready remarked that a Lithuanian’ 
talks to somebody superior as if he 
were talking to somebody of his own 
class. He does not regard the actual 
executing of power as an authority 
nor does he accept a formal law as 
a moral obligation. If confronted 
with some authority hė will glways 

remain independent and critical. 
From his historical experience he 
has learned that power and right 
are often something entirely differ
ent. Thus the Lithuanian always 
feels obliged to reflect first before 
obeying. A Lithuanian will only 
obey an order loyally if he feels like 
having given this order himself. 
For this reason an enemy will always 

meet a much stronger resistance than 
he may have expected from this 
peaceful farmer nation..

This is also partly true as far as 
his own government is concerned. 
It is this characteristic that makes 
the Lithuanian willing to accept a 
democratic state. On the other 
hand such a democratic state must 
also be based on civil virtues. These 
civil virtues are not Lithuanian 
characteristics. He does not auto
matically believe in such virtues as 
discipline, recognition of some 
authority, or the advantage of some 
organization. These virtues have to 
be taught to him again and again.

(To be continued.')

A sixteen-fool crocodile:

Though only small in size, the 
Australian Koala, or Native Bear, 
is very widely known. This little 
bear has endeared itself to all people, 
no matter whether Australian or 
otherwise. It is seldom, indeed, that 
a tourist leaving Australia will not 
take with him a toy Koala Bear as 
a souvenir of Australia.

It is a great pity, when we realise 
that very many of these inoffensive 
creatures have been killed for their 
pelts. As a result, the Koala popu
lation in Victoria and New South 
Wales is almost nil. Queensland is 
the only State that can boast of a 
large Koala Bear population.

The Koala Ijkes to be very much 
alone and is, indeed, a very lazy 
little fellow. During the day it 
spends most of its time sleeping in 
a low fork of a tree, but at night 
it climbs up to the tops of the gum 
trees to feed upon the tender gum 
tips. The Koala likes the smooth- 
barked trees but no matter the type 
of tree this lititle bear climbs with 
great ease and speed for its claws 
are sharp and strong and its limbs 
are very powerful. Because it is 
so accustomed to climbing, the Koala 
is very clumsy and awkward on the 
ground, and will most certainly 
climb up the nearest tree to avoid 
capture.

Although the Koala is usually 
very quiet and inoffensive, it will 
use its strong, small claws to a great 
advantage if angered or if its “Baby 
Cub” is interfered with. The cubs 
are born mostly in winter and is 
cared f<y by the mother and car
ried on the mother’s back till it is 
about six months old. From then 
on, “baby Koala” must look after 
himself.

At the Taronga Park Zoo, Syd
ney, there are a number of these 
Koala Bears in the Australian sec
tion of the Zoo. Visitors to the 
Zoo spend quite a long time gazing 
up at the tall, stately gum trees, 
searching the branches for the 
bears. Being so small, it is at first 
difficult to see them, but everybody’s 
gaze follows in the one direction as 
soon as one is sighted. A great 
favourite of the children is the small 
Koala, whether it be the one in the

trees at the Zoo or the toy Koala 
that so many love and cherish.

Another well-known creature of 
the Australian bush is the Kooka
burra, or sometimes called “Laugh
ing Jackass.” This bird is about 
the most popular of the Australian 
birds and everyone knows his loud 
(laughing notes. The Kookaburra 
does good by catching snakes and 
rodents, but has also been accused 
of stealing chickens and robbing 
the nests of other birds. But all its 
faults are made light by its gay, 
carefree laughter. The Kookaburra 
is found mostly in South and East 
Australia and it teaches and en
courages its young to make the 
laughing call. There are many tales 
or legends told about the “Laugh
ing Jackass,” one being its attitude 
towards the killing of snakes. It 
is sometimes said that the Kooka
burra will carry its prey to a very 
high point, then let it fall, repeat
ing this process until the snake is 
dead.

Another old legend concerning the 
Kookaburra that is very widely 
known explains how the Kookaburra 
started to laugh as he does.

The Kookaburra was always known 
to be a very sad bird and one day 
as he was perched on a tree-top he 
saw a snake coiled around a pole. 
The snake, seeing his own tail and, 
thinking it to be another snake, 
seized it in his mouth and proceeded 
to chase it round and round the 
pole, under the impression that it 
.was another snake. This seemed to 
arouse a buried sense of humour in 
the sad Kookaburra and he began 
to laugh heartily. Now, when we 
hear a Kookaburra laughing we 
know he is thinking of this incident.

Australia’s biggest bird is the 
Emu, and with the exception of the 
well-known Ostrich, the Emu is the 
largest of all living birds. The Emu 
is a land bird, for it is unable to 
fly, but this inability to fly is slight 
for the Emu is very fast on the land. 
A full-grown Emu is about five feet 
in height and is covered in long 
feathers. Like many of the Aus
tralian bush creatures they were
hunted and many of them killed,
before the governors decided to
take steps to preserve the animal, 
life of Australia.

The Emu is unusual in its habits 
concerning the chicks. Its eggs are 
from five to six inches in length 
and often weigh about sixteen to 
twenty-four ounces, and sometimes 
about twelve eggs are to be found 
in a single nest. The male Emu 
does most of the hatching of the 
eggs and even when the eggs are 
hatched the male looks after the 
young chicks, usually until they are 
quite strong and is known to be a 
very formidable guardian.

If while sitting on a nest an Emu 
hears any noise he will almost im
mediately vacate the nest. Thus, 
only by being extremely quiet can 
a person observe an Emu sitting on 
its eggs. The aborigines take a 
great delight in catching and eating 
the Emu, although Emu flesh is said 
to be about the worst meat, as it is 
coarse and tasteless.

We see that these three Austra
lian natives have characteristics 
peculiar to themselves. Like all 
Australians they are able to enjoy 
the freedom that is theirs, and glory
in the wide and expansive Austra
lian bushland.

INGRID BERGMAN VAIDINS 
LIETUVAITE TREMTINE
Amerikiečių Vokiečių kalba lei

džiamas^, laikraštis “Die Neue Zei- 
tung” rašo, jog garsioji filmų artiste 
.Ingrid Bergman pastarosiomis dieno
mis išvyko į Strombolį, kur sukama 
nauja filmą — ‘ ‘ Dievo Žemč” fGcjdį’s 
Earth). Ingrid toje filmoje vaidin
sianti lietuvaites pabčgėlčs' -role. '-'Ji 
vra švede.—A.B.’ ' ■■ ii; -r. • t
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PAŠTO
MINISTERIS A. A. CAL- 
WELL'IS ATSISVEIKINA
Perduodamas savo įstaigą Libera- 

lų-Krašto partijų atstovui, Emigra
cijos ministeris A,. A. Calwell’is spe
cialiu lydraščiu “Mūsų Pastogės’’ 
redaktoriui atsiuntė š.m. gruodžio 
15 d. mums tokio turinio atsisveiki
nimo raštą:

“Mano darbas valdžios įstai
goje, įgalinęs mane formuluoti 
schemą, pagal kurią daugybė jūsų 
laikraščio skaitytojų galėjo atvyk
ti į Australiją, baigėsi. Aš tikiu, 
kad jie ir visi kiti šio krašto atei
viai suprato, buvę čia labai pagei
daujami ir laukiami. Aš tikiu, 
kad vis daugiau atvyks naujųjų 
australų ir. kad jie taip pat sėk
mingai isikurs šiame krašte.

Šių rinkimų rezultatai tėra tik 
laikinė Darbo Partijos atžanga. 
Mes grįžime vėl vykdyti tos pačios 
stiprios emigracijos srovės j šį 
kraštą, kaip tai buvo paskutiniai
siais metais.

Nuo 1945 metų lapkričio mėne
sio Australija pasveikino 85.871 
europietį, atvykus) iš Vokietijos 
isvietintų asmenų stovyklų. Šalia 
to “Landing permit’’ keliu leista 
buvo atvykti 68.199 sąjunginiųku 
tautų asmenims.

Šia proga leiskite dar man pa
reikšti jums visiems geriausių 
šventinių linkėjimu.”

ARTHUR A. CALWELL,
Emigracijos Min isteris.

y
KALĖDINĖ WOOMEROS 

DOVANA.
ALD IVoomeros Skyriaus narių 

susirinkime nutdrta ALD Jubilie
jaus ir Kalėdų švenčių proga pas
kirti £5.0.0 kaip piniginę dovaną 
Mūsų Pastogei. Šia. dovaną prisiųs- 
damas. Skyrius linki, kad lietuviš
kas žodis visokeriopai stiprėtų, to
bulėtų ir sujungtų mus visus besą
lyginei kovai už Tėvynės laisvę. 
•‘MŪSŲ PASTOGĖS” RĖMĖJAI.

J. Strankauskas iš S.A. stipriai 
parėmė £1.8.0 auka. Silv. Balčiūnas 
iš N.S.W. — £1.0.0, E. šilkinis iš 
Vic. — £1.2.0, J. Daunys iš Vie. — 
£0.12.0. V. Bukevičius iš N.S.W. — 
£0.10.0, (t. Kanshat iš Vie.—£0.10.0, 
M. Butkus iš Vic. — £0.10.0. A. 
Vasiulis iš S.A. — £0.10.0. E.J. iš 
X.S.W. — £0.10.0. J. Pocius iš Q’ld. 
— £0.4.0. P. Vaičaitis iš Vic. — 
£0.4.0. A. Mickus iš Vic. — £0.2.0 
ir J. Merkevičius iš S.A. — £0.2.0. 
Visiems aukotojams už šventines do
vanas nuoširdus ačiū.

Stasys Lozoraitis
Einąs Lietuvos Respublikas prezi

dento pareigas ir Lietuvos diploma
tijos šefas ministeris Stasys Lozo
raitis prieš porą mėnesių lankėsi 
•Jungtinėse Amerikos Valstybėse. 
Minister) Lozoraitį, atskridus) iš 
Italijos ) New Yorko La Guardia 
aerodromą, pasitiko JAV laikraščių 
spaudos atstovai, kuriems jis pas
kelbė tokio turinio pareiškimą;

— Aš labai džiaugiuosi galėjęs 
atvykti ) Jungtines Amerikos Val
stybes — didžiųjų idėjų ir didelio 
pajėgumo kraštą.

Atskridai! iš Europos kviečiamas 
tautiečių, kurie pasirūpino surengti 
lietuvių meno parodą ir kurie su
teikė man garbės tą parodą atidalyti 
>palio 20 d. New Yorke. Pirmą 
kartą atvykdamas Amerikon nenorė
čiau skubėti grįžti atgal neaplankęs 
nors keletą Amerikos lietuvių kolo
nijų ir reikšmingesnių vietovių.

Būdamas Amerikoje turėsiu pasi
tarimą su Lietuvos ministeriu Va
šingtone ir su lietuvių visuomenės 
atstovais.

Man malonu susitikti čia Ameri
kos žurnalistus ir šia proga padėkoti 
Jungtinių Valstybių spaudai už jos 
palankuma Lietuvai. Lietuvių tauta 
yra labai reikalinga civilizuotojo 
pasaulio pagalbos. Sovietų okupa
cija Lietuvoje išsilaiko tiktai teroru. 
Ji yra panaikinus bet kurią laisvę

Lietuvos klausimu
ir elementarines žmogaus teises. 
Ypač ryškiai tas teises pažeidžia ir 
ypač pavojingai paliečia mūsų tautą 
žmonių deportavimas, kuriam vis 
dar nesimato galo, nes mūsų tautos 
atstovų skundai ir protestai vis dar 
lieka balsu tyrlaukiuose*

Aš negaliu paslėpti skaudaus nu
sistebėjimo. kad UN vis dar nepra
deda tyrinėti jai prieinamais būdais 
tarptautinių nusikaltimų, nukreiptų 
prieš lietuvių tautas ir kitų tautų 
laisvę ir gyvybę.

Lietuvos Nepriklausomybės atsta
tymo klausimas yra sunkus, bet jis 
nėra izoliuotas. Jis priklauso prie 
tų problemų komplekso, kurias su
kėlė ir dar sukels pasauliui komu
nistinio melo, kolektyvinės priespau
dos ir progresyvinės agresijos poli
tika. gresianti pačios civilizacijos 
ateičiai. Lietuvos padėtis yra pasek
mė tragiško paradokso, kurio auko
mis yra daug milijonų žmonių. Bū
tent, to paradokso, kad tuo pat lai
ku, kai koloidaiinės imperijos Afri
koj ir Azijoj suinteresuotųjų tautų 
susitarimu užleidžia savo virtą ne
priklausomoms valstybėms, didelėj 
Europos daly smurtu sugriaunama 
visos eilės civilizuotų valstybių ne
priklausomybė. kad ant tų griuvėsių 
galėtų plėstis totalitarinė, tai yra. 
vergų imperija.

Tokia padėtis, priešinga norma
liai sąžinei, sveikam protui.

Pokario metu Australija pirmu
tinė plačiai atidarė duris benamiams 
Europos išeiviams. Tai buvo dide
lis Australijos Darbo Vyriausybės 
nuopelnas, o ypačiai veiklaus jos at
stovo — Emigracijos ministerio 
A. A. Cal well’i<>. Dideliu savo rūpe
stingumu ateivių reikalais ir nuola
tinėmis pastangomis galimai geriau 
atestuoti ateivius prieš australų vi
suomenę, ministeris A. A. Calwell’is 
buvo įgijęs visoje ateivių bendriio- 
menęje populiarų vardą.

Ponui A. A. Calwell’iui. nulei
džiančiam emigracijos ministerio 
postą, linkime kuo geriausios asme
ninės sėkmės. Mes tikime, kad jo 
įpėdinis taip pat parodys nemažes- 
nio supratimo ir atidumo ateivių 
gerovės reikalais.

Mūsų Pastogės Redakcija.

I ALD 20 Metu Jubiliejus
| švenčiamas Sydnejuje gruodžio 29 d. Trokadero salėje
į JUBILIEJINIS AKTAS — KONCERTAS pradedamas oficialia 

: j dalimi 8 vai. vak-
Meninį programą užpildo solistai E. RUKsTELIENĖ ir P. 
RŪTENIS, akordeonistas BR. KIVERIS ir SIDNĖJAUS LIE- 
TUVIŲ TAUTINIS ANSAMBLIS.
Nuo 9 vai. pradedamas pobūvis — vakarienė ir šokiai.
Visais Jubiliejaus Akto — Koncerto reikalais kreipiamasi į Jubi
liejinį Komitetų šiuo adresu: 5 Hampden Street. Hurlstone Park, 
Sydney. Ten pat pasiskubinama įsigyti bilietus Jcvietimus; 
r y ra ms — 15 ši/., moterims — 10 šil.

ALD Visuotinis Susirinkimas
Įvyksta Sydnčjuje, Dulwich Hill parapijos salėje, gruodžio 30 d.
6 vai. v. Prieš susirinkimą visi dalyvauja ten pat erčioje 
bažnyčioje Jubiliejinėse pamaldose, kurios pradedamos 5 vai.
Šių metų ALI) VISUOTINO SUSIRINKIMO svarba Australijos 
lietuvių bendruomenei yra ypatingai didelė.
Sprendžiamo balso teise naudosis jame lik tie susirinkimo daly viai, 
kurie bus apsimokėję ALD nario miokesli už 1949 metus ar nuo 
Įstojimo dienos. I
r/.s-i lietuviai gruodžio 29-30 dienomis atideda savo asmeninius 
reikalus ir pasišvenčia tautinės bendruomenės interesams.

1950 M. “MŪSŲ PASTOGĖS” 
PRENUMERATORIAI.

V.S’.ir.—Visiems 1950 metams- 
-J. Tallat-Kelpša. K. Airošius, A. 
Špokas; 6. mėn.: J. Krygeris, V. 
Bukevičius, G. PečiUlevičius, B. Ti ri
lis, L. Pūkys; 4 S. Arkusaus- 
kas, V. Kvietkauskas; 3 mėn.: H. 
Vjrgeningas: 2 mėn.- M. Jagutis; Į 
mėn.: V. Šulcas;

VIC.—Visiems 1950 metams: A. 
Mickus. M. Butkus. V. Ankštie jus, 
P. Laskovas. E. šilkinis. A. Bikul- 
čius; 6 mėn.-. J. Daunys, J. Račiū
nas, P. Vaičaitis, P. Burkys. J. Pleč

kaitis; 5 mėn. : V. Butkevičius, K. I 
Vilutis; 4 mėn.: A. Gencaitė, B. Bi- 
tiene, A. Pocius; 3 mėm.: O. Kava
liauskienė, J. Pečiulis (10 šil.); 2 
mėn.; K. Bartaška, J. Žalkauskas (6 
šil.). V. Čižauskas, K. Šlika;

— Visiems 1950 metams: J. 
Merkevičius; 10 mėn-: K. Šaulys 
(£1.18.0); 6' mėn.: A. Vasiulis, B. 
Kaminskas:

IT.A.—6 nūn.-. B. Nemeika, J. 
Speičys;

Q’LD.—Visiems 1950 metams: P. 
Jakubaitis; 6 men.-, J. Pocius;

A.C.T.—6 mėn.: J. Daubaris;
TAS.—Visiems 1950 metams: sA.

Jucius; 7 mėn.: S. Verbickas 
(£1.5.0); 2 mėn : J. Klupšas;

N.Z.—Visiems 1950 metams: E. 
Žiginskienė (£0.16.0; reikia primo
kėti papildomai £1.12.0) -r 2 mėn.: 
V. Vyčius;

J.A.V.—6 mėn.: L. Špokevičius.

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

i W. G. POOLEY (Sekretorius), j
j 5th Floor. Federation House.
Į 166 PHILLIP STREET, SYDNEY. i

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
KATALIKŲ. >

KALĖDINĖ PROGRAMA. |
Gruodžio 25 d. — Kalėdų Pirmą 

Dieną — Katalikų koplyčioj, 5 
Young Street. Circular Quay, Syd
ney, įvyksta 11 vai. iškilmingos pa
maldos. Bažnytinis choras gieda 
Kalėdines giesmes. Po pamaldi! 
trumpi užkandžiai ir 12 vai. visiems 
lietuvių vaikams Kalėdų eglutė. 
Programoje: “Kalėdų senis atvyksta 
iš Lietuvos” ir linksmoji dalis. Visi 
lietuviai kviečiami. Tėvai atsiveda 
savo vaikučius.

Gruodžio 26 d. 7 vai. vak. pasilink
sminimas Lietuvių Katalikų salėje, 
5 Young Street, Circular Quay, ir 
susipažinimo vakaras. Ruošia Šv. 
Kazimiero Draugija.

Gruodžio 31 d.. 7.30 vai. vakaro. 
Dulwich Hill Katalikų parapijos 
salėje. 532 Canterbury Rd., Naujųjų 
Metų sutikimas, ruošiamas Bažnyti
nio Parapijiinio Komiteto. Progra
moje dalyvauja jaunieji lietuviai 
sportininkai. Veiks bufetas. Gros 
geras lietuviškas orkestras. Važiuo
ti iki Hurlstone Park elektriniu 
traukiniu, toliau eiti Duntroon St. 
iki Canterbury Rd. ir čia pasisukti 
į dešine iki salės.

Sausio 1 d. 1950 m. 11 vai. pa
maldos Dulwich Hill katliku parapi
jos bažnyčioje. Kun. J. Tamulis.

Svarstytinas siūlymas
“Australijos Lietuvio” gruodžio 5 

d. numerio įžanginiame straipsnyje 
“Prieš ALD suvažiavimų.” pabrė
žiama to suvažiavimo svarba ir tei
giama, kad ALD yra “mūsų tautinė 
ir politinė atstovybė ir jos reikalai 
yra mūsų visų reikalai.”

Pateisinamai kritika apžvelgus kai 
kuriuos klaussimus. straipsnyje siū
loma Ansfrali.ijos Lietuvių Draugijai 
persiorganizuonti ir įsilieti į Pasaulio 
Lietuvių Bendulruomenės rėmus.

Pasiūlymas . laiku pateikiamas ir 
visu rimtumu tu svarstytinas. Dar 
daugiau pasakiikius — kaip logiškas 
gyvenamo metieto reikalavimas neabe
jotinai priimtintinas. Tai turėta gal
voje ir ALD > Centro Valdyboje šių 
metų veiklos b būvyje. Savaime aišku: 
jei vyriausių į pasaulio lietuvių ben
druomenės orgtganų yra įsteigta tokia 
institucija, taiai mes ir privalome, 
tautiniam drauusmingumui uenusikals- 
dami, į tų iusstituciją įsilieti.

Tekyla tik toks klausimas: ar ALD. 
papildžiusi ir sutikslinusi visuoti
niame susirinkime savo įstatus ir 
svarbiausia — visais atžvilgiais su
derinusi juos su P.L.B. nuostatais, 
įeina į Pasaulio Lietuvių Bendruo
menę senuoju savo ALD titulu, ar 
įsilieja į jį, pasivadindama pagal 
P.L.B. nuostatus — Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Australijos Sky
rium, kaip tai jau yra padariusi 
Kanados lietuvių bendruomenė.

Tos dvi galimybės turėtų būti 
apsvarstytos ir išspr:stos š.mūn. ■‘10 
d. visuotiname ALD susirinkime. 
Tai pagrindinis šio susirinkimo klau
simas ir jis visu rimtumu turėtų 
būti išspręstas neabejotinai teigiama 
prasme.—J.Ž.

KONCERTAS, MELBOURNE.
Melbourne sportininkai 1950 m. 

sausio T d. ruošia rautą — koncertą. 
Pradedama 5 vai. koncerto progra
ma. Toliau tęsiamos vaišes ir šo
kiai iki 2 vai. nakties. Visą vakarą 
veiks bufetas ir spaudos kioskas, kur 
bus galima gauti Australijos lietu-' 
vių spaudą ir užsisakyti prenumera
ta. Kaina į vnkarienę-koneertą 10 
šil.. į šokius — 3.6 šil. Vietas prie 
staliukų užsisakyti pas VI. Basikį. 
59 Church St.. Abbotsford. Vic.

IPtuey
PAST

Ats. Redaktorius ANTANAS BAUZE 
Redaktorius JUOZAS ŽUKAUSKAS 

Išeina trečiadieniais

REDAKCIJOS ADRESAS
10 Peel Street, 

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

ADMINISTRACIJOS ADRESAS:
5 Hampden Street, 

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

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

Anei i jo ie ir Kanadoje kaina ta pati.
JJk. Valstybėse metams—8 dot

SKELBIMAI
Skelbimu kaina vienai teksto eilu

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