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IŠKELIAMA DAR VIENA VERGIJOS 1 BALT0S,0S AUSvTRALIJ°s
>T¥-AT¥._r. politika bus zmoni-VELIAVA

BRITAI PALAIMINA KINIJOS LAIDOTUVES
LONDONAS. A.A.P—D. Britani-J reik, m-jos pranešėjas pareiškė, kad 

jos vyriausybė oficialiai pripažino ~ 
komunistinę Kinijos Liaudies Res
publiką. Britų gen. konsulas Pei- 
pinge įteikė komunistinės Kinijos 
užsienių reikalų ministeriui formalų 
Britų užsienių reikalų m-jos raštą, 
kuriuo de jure pripažįstama Kinijos 
Liaudies Respublika. Pripažindama 
Kom. Kiniją, Britų vyriausybę nu
traukė su Čiangkaišeko Nacionaline 
Kinija bet kuriuos ryšius. Tokiu 
tad būdu D. Britanija, yra pirmoji 
Vakarų valstybė, pripažinusi Kom. 
Kiniją. Ligi šiol Kom. Kiniją pri
pažino Burma, Indija, Pakistanas ir 

. Cei’onas. Anglijos pavyzdžiu pase
kė ir Norvegija.

LONDONAS. A.A.P.—Nac. Kim
ios ambasadorius Londone dr. Cheng 
Tienhsi pareiškė, kad Anglijos nu
tarimas pripažinti Kom. Kiniją yra 
veiksmas, kuris prieštarauja gyveni- 
miškiausiems ir aukščiausioms Angli
jos interesams, ką parodys Anglijos 
istorija. Kinijos ambasadorius pa
reiškė; “Tai yra lygu, kaip ir palai- 

’ doti mūs, nors mes ir esame dar 
uių u^cmų gyvi; istorija patvirtins, kad Kiniją 
konferencija, perbloškė ne jos priešas, bet drau- 
aptarti Azi-1 "ai i*’ pirmykščiai sąjungininkai”. 

I LONDONAS. A.A.P.—Britų užs.

VĖL PRIMENAMA NAUJA 

KARINE PABAISA
VAŠINGTONAS. D.M. — Pak

laustas spaudos atstovų dėl JAV 
plano pagaminti hydrogeno bombą, 
kuri būtų tūkstančius kartų galin
gesnė už bet kurią ligi šiol pagamin
tą atominę bombą, prezidentas Tru- 
manas atsakė: “Aš esu kurčias”. 
Apie tokios bombos galimybę, prieš 

■ kitrį laiką pirmą kartą pranešė per 
radiją JAV senatorius Johnson’as. 
Samprotaujama; kad hydrogeno 
bomba savo sprogimo galia galėtų 
sunaikinti 60-100 kv. mylių plotą. 
Laukiami rinkimai Anglijoje

LONDONAS. A.A.P.—Per. sek
madienį Britų ministeris pirmininkas 
vizitavo Britų Imperijos karalių, už
silaikydamas pas jį ilgesnėj audien
cijoj. Šis susitikimas Londone lai
komas nesitikėtu dalyku. Sampro
taujama. kad pasikalbėjimo tema 
buvo Britų parlamento rinkimų pa
skelbimo data. Ankstyvesni reiški
niai ir nelauktas ministerio pirmi
ninko Attlee apsilankymas pas kara
lių leidžiąs spręsti, kad rinkimai į 
Britų parlamentą įvyksią š.m. vasa
rio men. 22 d.

B. Imperijos konferencija
COLOMBO. A.A.P.—Sausio 9 d. 

Ceilono sostinėje Colombo prasidėjo' 
Britų I mperijos valstybių užsienių! 
reikalų ministerių I 
Vyriausias uždavinys — aptarti Azi
jos, Įvykius.

Formoza - likimo valiai
VAŠINGTONAS NUSIPLAUNA RANKAS

VAŠINGTONAS. A.A.P. — Š.m. 
sausio 5 'd. prezidentas Trumanas 
oficialiai pranešė JAV vyriausybės 
nutarimą nesiųsti Formozai karinės 
pagalbos. Trumanas pranešė, kad 
JAV nemano panaudoti savo kari
nių pajėgų dėl Formozos ir nenori 
veltis į pilietinį Kinijos konfliktą. 
Prezidentas aiškiai pabrėžė, kad 
vienintelė pagalba, kurią Nac. Kini
ja galėti] tikėtis iš JAV, tebus tik 
ekonominė parama*. Spaudos kon
ferencijoje Trumanas užakcentavo: 
“JAV neturi jokių užgrobimo planų 
tiek Formozoje, tiek bet kurioje ki
toje Kinijos teritorijos dalyje.”

LONDONAS. A.A.P.—JAV Se
nato respublikonų vadas K. Wherry, 
ryšium su Trumano pranešimu dėl 
Formozos, pareiškė: “Tai yra kvie
timas Maskvos diriguojamiems ko
munistams eiti ir paimti Formozą. 
Ši diena įeis į istoriją kaip gėdingas 
Muenclienas Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms. — diena visiško ir žemo 
pasidavimo komunistams Tol. Ry
tuose. ” • .

Britų vyriausybė prieš pripažindama 
Kom. Kiniją, nereikalavo ir nesiekė 
Kom. Kinijos garantijų dėl savo 
TTong Kongo kolonijos. Pasak pra
nešėjo, taip buvo pasielgta prieš 
Britų Imperijos Colombo konferen
ciją, nelaukiant jos nutarimo, nes 
kiekviena B. Imperijos vyriausybė 
gali turėti savo atskirą šiuo reikalu 
nuomonę, o be to visos Imperijos 
valstybės šiuo klausimu buvo pakan
kamai painformuotos ir pasikeitusios 
nuomonėmis. Kanados užs. reik, 
ministeris Lester Pearson pareiškė, 
nelaukiąs, kad Kanada paskelbtų 
pripažinimą kol jis nesugrįš iš 
Colombo konferencijos. Pietų Afri
kos sostinėje vyriausybės atstovai 
atsisakė aiškiai ką nors pasakyti dėl 
savo galutinės laikysenos Mao Tse- 
tungo Kinijos atžvilgiu.

AUSTRALIJOS LAIKYSENA.
CANBERRA. S.M. H.—Mi nisteris 

pirmininkas Menzies atsisakė komen
tuoti D. Britanijos nutarimą pripa
žinti Kom. Kiniją. Manoma, kad 
Federalinė Vyriausybe nesiims pri
pažinimo reikalu jokių žygių, kol 
nesugrįš iš Colombo konferencijos 
užs. reik, ministeris P. C. Spender’is.
ŠAUKSMAS Į BRITŲ SĄŽINĘ.
LONDONAS. A.A.P. — Kinijos 

ambasada Londone paskelbė Nac. 
Kinijos užs. reik, ministerio dr. 
George Yen-yeh’o oficialų komuni
katą, kuriame pasmerkiamas Britų 
Kom. Kinijos pripažinimas ir teigia
ma, kad šiuo žygiu Britai atidaro 
kelius komunistų propagandai. Ko
munikate teigiama, kad šis nepa
prastas Britų apsisprendimas yra 
pasitinkamas su sąmišiniu nusiste
bėjimu ir apgailestavimu; Britai pa
siskubino pasiūlyti pripažinimą ma
rionetiniam komunistų režimui, ku
ris nėra pagrįstas Kinijos liaudies 
daugumos pritarimu. Toliau komu
nikate teigiama: “Tasai faktas, kad 
kraštas, kuris vadovauja pasaulio 
demokratinei sistemai, vienas pirmų
jų užmezgė ryšį su diktatūrinio reži
mo atstovais, turi būti laikomas 
skaudaus nusivylimo šaltiniu visiems 
Kinijos ar bet kurio kito pasaulio 
krašto tikintiesiems. Tuo metu,, kai 
D. Britanija imasi priemonių sulai
kyti komunizmą savo valdomuose 

- . .. . ___ - kraštuose Pietų Azijoje, tenka tai
kos audra, smerkianti JAV vyriau- i laikyti didžiausia keistenybe, jei ji 

atidaro duris komunizmo propagan
dos srovei, nes šio Britų veiksmo 
neišvengiami padariniai sukels mili- 

' N pavaldinių

A.A.P.

kelbė ir demokratų senatorius T. 
Conally.

VAŠINGTONAS. A.A.P. — Pre
zidento Trumano nutarimas Formo
zos reikalu sukėlė JAV respublikonų 
Kongreso narių tarpe kritikos audrą. 
Daugis respublikonų tai pavadino 
“antruoju Muenchenu”. Senatorius 
R. Taft’as, įtakingas respublikonas, 
anibudino Trumano pareiškimą dėl 
Formozos, kaip visiškai nesuderina
mą JAV politikai, vykdomai dėl 
komunizmo sulaikymo kituose pasau
lio kraštuose.

VAŠINGTONAS. A.A.P.—Spren
džiant pagal senatoriaus Conally 
samprotavimus, manoma, kad JAV 
vyriausybe pripažins Kom. Kinijos 
vyriausybę. New Yorko “Herald 
Tribune” Vašingtono koresponden
tas teigia, kad JAV paseks Anglijos 
pavyzdžiu ir pripažins Kom. Kiniią 
tuoj po to, kai tik nutils JAV kriti
kos audra, smerkianti JAV vyriau-1 
sybės laikyseną Formozos klausimu.
KINIJA KARIAUS TOLIAU

NEW YORKAS.
VAŠINGTONAS. A.A.P. — Ko

mentuodamas prezidento Trumano 
pranešimą apie tai, kad JAV neduos 
Formozai karinės pagalbos, užs. 
reik, ministeris D. Achesonas parei- 

. škė, kad JAV vyriausybė yra nuta
rusi nedaryti tos. pačios dvigubos 
klaidos^ įsiveliant Į Formozos reika- 

Nae. 
karo 
visa 
pab- 
noro 
For-

A.A.P.—-Išvyk- jonams Jo Didenybės j.....
dama į Formozą, Čiangkaišeko žmo- Azijoje neviltį ir nusiminimą.

Įlįs. Pasak jo, JAV siuntė 
Kinijai milžiniškus kiekius 
priemonių bei patarėjų, tačiau 
tai nuėjo niekais. Achesonas 
rėžė, kad JAV neturi jokio 
naudoti karines savo pajėgas 
mozoje ar įsivelti į civilini Kinijos 
konfliktą. Panaši] pareiškimą pas

SKESNE
DJAKARTA. A.A.P.—Reuteris. 

—Australijos užs. reikalų ministeris; 
P. C. Spender’is pareiškė, galįs ga
rantuoti, kad Australijos vykdymas. 
1 ;Baltosios A ust.ral i jos ’ ’ politiko® 
ateityje bus žymiai žmoniškesnis ir 
liberališkesr.is. Spaudos konferen
cijoje Spender’is pranešė pasiprie
šinsiąs japonų emigracijai į N. Gvi
nėją. Toliau ministeris pranešė, kad' 
Australija sieks išplėsti prekybą su 
Indonezija ir iš viso sieks sudaryti 
su 70 milijonų nauja Indonezijos- 
valstybe kuo draugingiausius santy
kius. Pasak jo, Indonezijos svarba 
Australijai yra gyvybines reikšmės- 
Šiuos pareiškimus Australijos užs. 
reik, ministeris Spender’is atliko 
Indonezijos sostinėje Djakartoj, kur 
buvo sustojęs, vykdamas į Britų 
Imperijos konferenciją Cei'ono so-, 
stinėje Colombo.

SPAUDA VĖL MARINA
STALINA

LONDONAS. D.M.—Londoniškis 
sekmadienio laikraštis “The News of 
the World” teigia, kad Britų užsie
nių reikalų ministerija dieną iš die
nos laukia žinios apie Stalino mirtį’. 
Laikraštis teigia, kad prie pašlijusia 
sveikata Stalino esą sušaukti visi ge
riausi Sovietų Rusijos gydytojai. 
Pabrėžiama, kad pastaruoju metu 
jau ilgesnį laiką Stalinas nebesijau- 
tęs gerai. Ta proga dar primenama, 
kad per. metų gruodžio 21 d. Stali
nas susilaukęs 70 motų amžiaus. 
(Sunku tikėti, kad po tokios puotos, 
kaip Britų ir JAV kapituliacijos dėl 
Kinijos bei Formozos, Stalinas imtų 
ir pasiskubintų apleisti šį vargana 
pasaulį. Red.}

UŽDARO KOUSULATUS.
VAŠINGTONAS. A.A.P. — JAV 

vyriausybė paliepė Vengrijai užda
ryti ligi sausio 15 d. savo konsulatus 
J.A.Valstybėse. Taip pasielgta po 
to. kai Vengrija suėmė ir atsisakė 
paleisti vieną JAV pilietį Vengrijo
je. Ateityje konsnlarinius Vengri
jos reikalus Amerikoje tvarkys Ven
grijos pasiuntinybe Vašingtone.

UŽMUŠĖ AKMENIMIS.

na pareiškė, kad apleista ir vieniša 
Kinija kariaus toliau dėl savo ’ais- 
vės. Ji pridūrė: “Anglija pardavė 
savo* tautos sielą už sidabrinius gra
šius. Vieną dieną tie sidabriniai 
grašiai pareikalaus Britų kraujo, 
prakaito ir ašarų kovos mūšyje už Gruodžio 27 d. Olandijos karalienė Djakarta vardu, i*__ >> ‘ I __  __ ujss u...„J

LONDONAS. D.T.—Nuernbergt?
devyni vokiečiai užmušė akmenimis 
vokietaitę TT. Bausch už tai, kad ji 
draugavo su vienu amerikiečiu ka
reiviu. Žmogžudyste 
vo įvykdyta po to, 
kartu su amerikiečių 
vieno vietos lokalo. 
vokiečiai suimti.

akinei) i mis bu
kai vokietaite 
kariu išėjo iš
Visi devyni

INDONEZIJA — NEPRIKLAUSOMA 
VALSTYBE

BATAVIA. A.A.P. —• Reuteris.— ' šiolinė sostinė Batavia pakeičiama

laisvo. ’ ’
HONG KONGAS. A.A.P—For- 

mozos kalnų viršūnėse Oiangkaišekas 
organizuoja pasipriešinimą Kinijos 
komunistų armijų invazijai, kuri nu
matoma kovo mėnesįi Formozoje 
Oiangkaišekas turi 150.000 armiją 
ir 400 lėktuvų bei eilę karo laivų.

! Julijaus pasirašė aktą, kuriuo buvo 
baigtas 340 metų trukęs Olandijos 
va’dymas Rytų Indijos. ~ 
pradėjo valstybinį savo gyvenimą 
Jungtinės Indonezijos Valstybės. 
Naująją Indonezijos valstybe tuo i 
pat pripažino Anglija, Australia j” 
visos kitos Vakarų valstybės. Lig-

Tuo aktu

Valstybės.

JAPONŲ BELAISVIŲ LIKIMAS.
VAŠINGTONAS. B.U.P. — JAV 

įteikė Maskvai diplomatinį nrotestą, 
reikalaudama paaiškinimo, kur yra 
dingę 376.000 japomi belaisviu, 
kurie ligi šiol dar nepažinti iš 
Sovietų Rusijos ^belaisvių stovyklų.
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ALD ĮSIJUNGIA I PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENE

AUSTRALIJOS LIET. DRAUGIJOS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

1949 m. gruodžio 30 d., Sydnėjuje, i vietos vyskupas, Emigr. Depart. 
Dulwich Hill parapijos salėje, įvyko direktorius ir daug australu. Me- 
Australi jos Lietuvių Draugijos vi-| ninės pajėgos silpnos. Lietuvių ne- 
.suotinis — metinis susirinkimas, ku- daug. Dėl įsigijimo nuosavybės 

Q’landė yra kliūčių. Kreiptasi į 
Lietuvos įgaliotą minister! D. Bri
tanijai Balutį, kad padarytų žygių 
Lietuvą pripažinti drauginga val
stybe.

Canberros Skyr. vicepirm. Šalkau
skas; Surengėme bendras Kūčias, 
keletą koncertų. Veiklūs sportinin
kai ; gerai veikia šachmatininkai. 
Nuotaikos pusėtinos.

Gretos Skyr. pirm. Mauragis: 
Skyr. įsisteigė prieš 5 mėn. Krei
piama dėmesio į vaikų auklėjimą. 
Suorganizuoti skautai, vaikų tauti- 
nių šokių grupe, vyrų choras, suruo
šta eilė koncertų, 2 koncertai radio
fone. Suruoštos bendros Kūčios, 
keletas parodėlių.

Melbourne Skyr. pirm. Mieldažys: 
Skyr. įsisteigė 1948 m. rugsėjo mėn. 
Narių 180. Tautinių šokių grupė ir 
Solistai dalyvavo Viktorijos Tarp. 
Klubo suruoštame koncerte. Dirba 
vyrų oktetas. Energingai reiškiasi 
krepšininkai, vad. Baltrūno.

Sydnėjaus Skyr. pirm. Karitonas: 
suruošta Dariaus-Girėno, Tautos 
Šventes. Kariuomenės šventės minė
jimai. Sydnėjuje yra stiprus tauti
nių šokių ansamblis, choras. Narių 
58. Lietuvių per 500.

Woomeros Skyr. narys Dubinskas: 
1 ruošiame minėjimus, turime biblio- 
' teką ir kasoj 70 svarų.

Visi kiti skyriai finansiškai stovi 
silpnai.

D-jos centro revizijos komisijos 
pranešima daro Kapočius. Po dis
kusijų. išsiaiškinus atsiradusius 
neaiškumus ir nesupratimus, susi
rinkimas absoliučia balsų dauguma, 
tik vienam balsuojant prieš, patvir
tino ALD-jos C. Valdybos pateiktą 
veiklos ir piniginę apyskaitą.

VLIK’o Kultūros Tarnybos įga
liotiniui Australijoje J. Kalakauskui 
pasiūlius ALD-jai, kaip plačiausios 
apimties vadovaujančiai Australijos 
lietuvių organizacijai, įstoti nariu į 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, su
sirinkimas vienbalsiai nutarė, kad 
Australijos lietuviai, per ALD-ją 
įsijungia į Pasaulio Lietuvių Ben
druomenę ir ALD-jos C. Valdybai 
pavedė padaryti atitinkamus D-jos 
įstatų pakeitimus, derinant su. Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės Kon
stitucija. Įstatų pakeitimas kores- 
pondenciniu būdu bus apsvarstytas 
ALD Skyriuose.

Lietuvių namų įsigijimo klausimą 
j referavo inž. Bogužas. Dėl pinigi- 
1 niu sunkumų namų įsigijimo klausi
mas paliktas atviru. C. Valdybai 
pavesta šį klausimą dar peržiūrėti 
ir pastudijuoti. Siūlyta išnuomoti 
patalpas, kur būtų galima atlikti 
repeticijas, perkelti redakciją ir ad
ministracija ir, aplamai, koncentruo
tųsi visas lietuviškasis veikimas.

į AĘD-jos C. Valdybą išrinkti: 
A. Bauze. Pulgis Andriušis. M. Bo
gužas. V. Šliogeris ir kun. J. Tarnu
os: kandidatai: Narušis ir Kapočius. 
I revizijos komisiją: Ališauskas. 
Grina. Pačėsa: kandidatas — Mati- 
kovas. I Garbes Teismą: Mauragis. 
Sakalauskas. Kalakauskas; kandida
tas — Zaremba.

riame gausiai dalyvavo Sydnėjaus 
lietuviai. D-jos Skyrių atstovai ir 
nemažas būrys tautiečių iš tolimiau
sių krašto vietų.

Susirinkimas pradedamas 5 vai. 
p.p. pamaldomis, kurias atlaiko kun. 
Tamulis. Dulwich Hill parapijos 
klebonas Rev. Dr. P. Tuomey svei
kina Australijos lietuvius A.L.D.-jos 
jubiliejaus proga. Jautriais žod
žiais kalba apie didžiąją mūsų Tau
tos tragediją — bolševikinę okupa
ciją. Jis suprantąs mūsų ir musų 
Tėvynės skausmą. Jis žinąs, kodėl 
mes esame į šį kontinentą atkeliavę. 
Sveikindamas su Naujais Metais, 
linki mums sėkmės ir ištvermės. Jis 
esąs giliai įsitikinęs dėl šviesesnės 
mūsų ir Lietuvos ateities.

Susirinkimą atidaro C. Valdybos 
pirm. A. Bauze. Sugiedojus Tautos 
Himną. C.V. pinu, trumpai apžvel
gia D-jos veiklą; 20 metų buvęs pa
laikomas lietuviškasis židinys nedi
delio būrelio šian kraštan atkeliavu
sių žmonių, vadovaujantis vieninte
liu jausmu — meile Lietuvai. Buvę 
daryta tai, kas buvę įmanoma. Gal 
buvę ir klaidų, bet. nebuvę blogos 
■valios. Jis sveikina visus lietuvius 
ir linki laimingesnių 1950-tųjų metų.

Išrenkamas susirinkimo 
mas: dail. Ant. Rukštelė, 
kauskas ir dr. P. Ivinskis.

A.L.D.-ją 20-ties metų 
proga sveikina: Lietuvos 
ministeris D. Britanijai Br. K. Balu
tis, bu v. emigracijos ministeris 
Arthur A. Calwell’is, Latvijos kon
sulas, Estų D-jos pirmininkas, Šv. 
Kazimiero D-jos C. Valdyba, A.L.D- 
jos skyriai ir kt.

A.L. D-jos C. V-bos veiklos apy
skaitą referuoja iždininkas Bogužas. 
Išsami ir detali piniginė apyskaita 
rodo D-ją daugiausia rūpesčio turė
jus dėl “Mūsų Pastogės“ išlaikymo, 
nes nevisada pakakdavę prenumera
tos pinigų laikraščio leidimo išlai
doms apmokėti. Metai užbaigti ofi
cialiai su skola, 

skola 
kasoj 
prenumeratoriai sumoke- 
metų prenumeratą ir na- 

mokestį. Prenumeratos 
didėjimas rodo, kad laikraštis galės 
save apmokėti ir atsiras galimybių 
jį padidinti.

•C.V-ba palaikiusi ryšius su valdi
nėmis įstaigomis ir įvairiomis orga
nizacijomis, atstovaudama lietuvius 
ir Lietuvą.

Adelaides Sk. pirm. A. Rukštelė 
referuoja Adelaidės Sk. veiklą. Sky
rius pradėjęs darbą prieš 3 mėn.. 
kada visos Adelaidės lietuvių kultū
rinės organizacijos nutarusios savo 
veiklą koordinuoti pagal ALD-jos 
įstatus. Skyriaus valdyba daug dė
mesio kreipianti kultūriniam reika
lui, ypač lietuviškojo meno repre- 
arntavimui. Lietuviai dalvvavo 
■tautu meno festival v je. kur nadrodė 
atskiri menininkai (Rnkštelienė. 
Rūtenis) tautinių šokių grupė ir kt. 
Buvo suruoštas visuomenei Knh’to- 
lienės ir Rutenio koncertas, sulaukęs 
labai gern įvertinimo australų spau
doje. Visose meno parodose lietu- 
viš’-n dai A atstovavo dail. A. Ruk
štelė. 
Rutenio.
Organizuojasi 
snortininkai.

Bathnrsto 
dalyvavome 
lės ir rankų 
šėme bendras Kūčias, išleista infor
maciniu biuletenių ir k.

Bonegillos Skyr. pirm. Lipcius: 
suruošta ekskursija į kalnus, teikia
mos naujai atvykusioms informaci
jos; veiklai sąlygos sunkios, nes pe
reiname :oj stovyk’oj beveik neįma
noma ką nors pastovesnio suorgani
zuoti.

Brisbane* Skyr. sekr. Sakalauskas: 
Skyrius isisteisrė prieš 2 mėn. Su
rengtas koncertas, kuriame dalyvavo

£150. Tai 
škai D-jos 
jeigu visi 
tų pereitų 
riai nario

nrczidiu-
J. Kala-

sukakties, 
įgaliotas

kuri siekianti per 
spaustuvei. Fakti- 
turėtų būti pinigų,

Dramos kolektyvas, vad. 
suruošė viešą snektaklį. 

orkestras. Remiami 
Veikia skautai.

Sk. vicepirm. Skirka: 
5-se tautybių tautodai- 
darbu pandose, sumo-

J. K. Alonis.

PADĖKA.

— V —

Didinga Jubiliejine švente
Per. metų gruodžio 29 d. apie 600 

lietuvių, susirinkusių iš visos Aus
tralijos tolimiausių kampų, puošnioje 
Troeadero salėje, Sydnėjuje, atšventė 
su skaidria lietuviška nuotaika ALD 
20 metų Jubiliejų.

Prieš 8 vai. vak. didžiosios Sydnė
jaus gatvės — George Street praei
viai stebėjosi kukliai, tačiau šventi
škai išsipuošusiais lietuvių būriais, 
kurie, pakeisdami kasdieninį tos 
gatves austrai iškurną, rinkosi prie 
Troeadero rūmų. Čia vėl Ištisomis 
virtinėmis stojo lengvosios mašinos, 
iš kurių lipo šventiškai nusiteikę 
tautiečiai, tarytum iškilmingą vatan 
dą mielame mūsų Kaune. Iš Aus
tralijos tropikų sugrįžę cukrinių 
nendrių kirtėjai, džunglių miškakir
čiai, angliakasiai, vandentiekią ka
sėjai. ligoninių valytojai, fabrikų 
darbininkai, vagonų ir garvežių švei- 
tikai, bepročių prižiūrėtojai, stovy
klų pareigūnai (kas besupaisys tas 
nuostabias profesijas!) su pasigėrė
tinu tvarkingumu ir skaidria lietu
viška nuotaika rinkosi didžiąjai tau
tinio gajumo demonstracijai.

Jubiliejinė ALD šventė pradėta 
8,30 vai. iškilmingu aktu, kurį ati
darė ALD C. Valdybos pirmininkas 
A. Bauze. Aktas pradedamas Tau
tos Himnu, kuris puošniausioje Syd- 
nėjaus salėje nuskambėjo čia pirmą 
kartą. Po trumpos pirmininko A. 
Baužos kalbos, šventės dalyvius nuo
širdžiai keliais žodžiais pasveikino 
ALD steigėjas ir pirmasis jos pir
mininkas Jonas Vėdrinaitis-Vedri- 
nas. Po sveikinimų 
dalis, kurią ypačiai 
turtino iš Adelaidės 
kusi solistė Elena 
dideliu pasisekimu
keturias liaudies motyvais kompo
nuotas dainas. Du dalyku solo dar 
padainavo Jonas Gaižauskas, kuris 
taip pat darniu savo balsu prisidėjo 
prie vakaro Iškilmingumo. To pa
ties J. Gaižausko paruostas Sydnė-' 
jaus Tautinio Ansamblio vyrų cho
ras padainavo, o B. Kirlytės ir V. 
Asevičiaus vadovaujama šokiu grupe 
su ypatingu pasisekimu pašoko ke
letą lietuviškų šokių. Didelio šven
tės dalyvių pasigėrėjimo susilaukė 
akordeonistas B r. Kiveris, pagrojęs

sekė koncertinė 
sėkmingai pra- 
specialiai atvy- 

Rukštelienč. su 
sudainuodama

su nuostabiu meistriškumu liet. liau
dies melodijų pynę ir Leoncavallo 
bei Brahmso kūrinius. Savo talen
tingumą jis ypač, ryškiai užakcenta
vo, atlikdamas Leoncavallo “Cava- 
leria Kusticana”. Iškilmingas aktas- 
koncertas buvo baigtas įspūdinga 
rimtimi — atsistojimu pagerbti žu
vusius ir žūstančius už Lietuvos 
laisvę Tėvynėje ir Sibiro pragare. 
Tai buvo tikrai jaudinąs ir prasmin
gas momentas, kai 600 lietuvių ir ke
lios dešimtys australų svečių pakilo 
iš savo vietų pagerbti Lietuvos lai
sves kovotojų.

Aktą-koncertą 
tvarkingumu bei 
vedė rašytojas 
atlikdamas visus 
vių ir anglų kalbomis.

Aktą baigus ir didžiuliam orke
strui sugrojus Britų himną, toliau* 
igi 1 vai. nakties buvo tęsiamas pa
silinksminimas — šokiai, kurių metu 
dar nuotaikingai padainavo Guoda 
Petrauskaitė, paskaityti gausūs svei
kinimai ir k.

Tiek akto-koncerto metu, tiek ba
liaus metu visi lietuviai parodė pa
vyzdingą tvarkingumą bei drausmin
gumą.

Be 600 naujųjų lietuvių ateivių ir 
kelių dešimtų australų svečių, šiame 
akte — baliuje dalyvavo ir būrys 
senųjų Australijos lietuvių su pir
mųjų ALD pirmininku J. Vedrinu 
ir antruoju ALD pirmininku Bra
zausku priekyje. Taip pat dalyvavo 
nemaža latvių, estų, ukrainiečių ir 
kitų tautybių atstovų.

Šio tikrai visais atžvilgiais nusise
kusio jubiliejinio akto — baliaus 
vyriausi rengėjai ir šeimininkai buvo 
O. Bauziene ir gyd. L. Petrauskas, 
kuriems ir tenka visų dalyvių giliau
sia padėka.

su pasigėrėtinu 
kruopštumu pra

pultis Andriušis, 
pranešimus lietu-

J. Manta.

Ragina baigtri niekingas kalbas
COLOMBO. ---- Kaip užs. spauda

praneša. Australilijos užs. reik, mini- 
steris Spenderolss iš vigų konferen
cijos kalbėtojų iiišsiskyrė savo tiesia 
ir aiškia kalba,, skatindamas Britų 
Imperijos vadovviis mesti kalbas ir 
pradėti veikti.

VISU LAIPSNIU SKAUTU
Ryšium su dabartiniu metu gautu 

Rowallano leidimu veikti, kuris čia 
skelbiamas, prašau visus skautus ir 
skautes naujai registruotis pas tun- 
tininkus.

1. Viktorijos ir Tasmanijos tunto 
tuntininkas psktn. Algirdas 
Liubinskas, 42 Marlborough 
St., Fowkner N.15, Vic.

2. N.S.W. ir Queensland©—sktn. 
A. Jakštas, 145 Oaks Ave., Dee 
Why, Sydney. N.S.W.
Pietų ir Vakarų Australijos— 
sktn. J. Vanagas, Lobethal. 
Box 26, S.A.

Sktn. B. Dainutis, 
Rajono Vadas.

THE BOY SCOUTS ASSN., 
25 BUCKINGHAM PALACE RD., 
LONDON, S.W.l
10th September. 1949

BORTS DAINUTIS
Acting Commissioner of 
Lithuanian Boy Scouts and 
Girl Guides in Australia, 
Victoria Boy Scouts Assn., 
Collins Street, Melb., Aust.

Mielas Dainuti,
Jūsų memorandumą perskaičiau su 

’ ‘ Aš esu tikras,
kad Jūs suprasit, kad mes esame ri
šami nutarimu Tarptautinės Kon
ferencijos, kuri visai aiškiai parei
škė. kad vienoj šaly negali būti pri
pažintos dvi skautų organizacijos ir 
negali būti pripažinta organizacija 
be teritorijos. Ši taisyklė nelieč5'* 
armėnų skautų, nes Prancūzijos val
džios išleisti specialūs potvarkiai 
armėnsų gimimams registruoti ir 
pasams išduoti privedė ik jų atski
ros organizacijos registravimo. Tai 
įvyko jau pirmomis tarptautinio 
skautavimo dienomis.

3.

ALD 20 Metų Jubiliejaus akto — 
pobūvio programos dalyviams- soli- didžiausia simpatija, 
stei Elenai Rukštelienei. dainininkui 
J. Gaižauskui, p-lei Birutei Kirlytei, 
n. Vvt. Asevieiui. visiems Sydnėjaus 
Tautinio Ansamblio Šokių Grupės 
ir Choro dalyviams, akordeonistui 
Br. Ki vėrini,- p-'lei Guodai Petrau
skaitei ir pranešėjui Pulgiui Andriu- 
šiui. savo pasiaukojimu ir įdėtu 
triūsu sukūriLsiems didingą šventės 
nuotaiką ir nulėmusiems tos šventės 
dideli pasisekimą. Australijos lietu
viu bendruomenės vardu pareiškia
ma nuoširdi ir didelė padėka.

ALD Centro Valdyba.

BEI SKAUCJU DĖMĖSIU!
Pagal Tarptautinės Konferencijos 

nutarimus, yra atlikti visi žygiai, 
kad Jūs galėtumėte remti jūsų nuo
savas draugoves, kaip kad įvairios 
religinės ir aukojimo organizacijos 
gali remti saviškes, taip kad Jūsų 
tautiečių kultūra visai galėtų būti 
išsaugota ir galėtų suteikti skauty- 
bės gerbūviui pasaulyje pilną įnašą 
veikiant Sąjungos Rajono ir Tunto 
sudėtyje to krašto, kuriame jūs gy
venate.

Mes visi žavėjomės tikra skautybės 
dvasia ir aukšta skautavimo kokybe, 
kuri buvo išlaikoma per kančias ir 
persekiojimą. Pavyzdys, kurį paro
dėte Jamboreese ir Tarptautinės 
Konferencijos suvažiavimuose, buvo 
labai brangus tiems skautams, ku
rie jus sutiko ir stovyklavo su jumis. 
Jaučiu, kad Jūs tikrai tęsit tą pa
vyzdį ir būsit verti stebejimo visur, 
ir žinau, kad niekas nebus taip susi
rūpinęs, kaip jūsų broliai australai, 
galėdami'pasveikinti jus savo organi
zacijose, kartu visai išsaugodami 
jūsų nuosavą kultūrą ir gyvenimo 
papročius, kur jūsų skaičius būtų 
pakankamas leidžiant steigti jūsų 
pačių grupes.

Pagal esamas taisykles, jūs galit 
sūdanti ar tęsti veikimą jūsų pačių 

s grupėse, iš jūsų pačių žmonių, su 
jūsų pačių skautininkais, registruo
tas skautų sąjungos i»er vietine 
skautų sąjunga. Visi toki** skautai 
yra teisėti Sąjungos nariai ir mes 
tikime, kad jūs pilnai nasinaudosit 
ta laisve jūsų naujame krašte.

Tikiuosi, kad per kitą mano apsi
lankymo vėl matysiu pilnai “žai- 
/Finr-’inji’’ savo da’i pasaulio broli- 

>r nadeda”t skleisti skautavimo 
dvasią, kur jūs bebūtute.

(pas.) ROW ALL AN.
Britų Imperijos ir Dominijų 

skautų šefas.*
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Nauji Metai yra didelė džiaugsmo 
šventė. Naujųjų Metų laukia kiek
vienas, ar jis būtų turtuolis ar varg
šas. samdininkas, ūkininkas ar kam- 
pelniukas. Visi laukia ir tikisi, kad 
Naujieji Metai atneš geresnius me
tus. Naujaisiais Metais užsibaigia 
visos bėdos, praeitųjų metų rūpe
sčiai. sielvartai, vargai . . . Milijo
nai žmonių sutinka Naujuosius Me
tus. sveikina juos, tikisi iš jų daug 
gėrybių, laimės, džiaugsmo.

Senovėj lietuviui Nauji Metai bu
vo didžiulio triumfo šventė, prana
šavo visą ateitį, buvo neišsemiamo 
džiaugsmo šaltinis, teikė stiprybės, 
reikalavo tie mažai rūpestingumo, 
atsargumo. Nauji metai lietuviui 
nešė taiką, ramybę, laimę ar nelai
mę. buvo tarsi tas graikų Delfų ora
kulas. kuris pranašavo graikams 
visa ateitį, karą ar pergalę, ateinan
čiųjų metų gerumų ar blogumą, 
džiaugsmų ar liūdesį. Lietuvio 
džiattgamas buvo artimai surištas su 
visos žmonijos džiaugsmu. Lietuvio 
mintys jungėsi su dangumi, žeme, 
gyvuliais, paukščiais ir net visu gy
venimu. Prhnašavo ateitį žvaigž
džių mirgėjimas, vėjo ūžesys, varpų 
skambėjimas. snaigių lakstymas, die
nos šviesumas ir k. Nauji Metai 
atskleidžia didžias ateities paslaptis, 
pasako net mažiausias smulkmenas.

Nauju Metų išvakarėse visi spie
čiasi krūvon, imasi darbo, dirba, 
bruzda, seka pasakas, žaidžia . . . 
Mat, esą negalima tinginiauti. Kas 
išvakarėse tinginiauja, tas būva vi
sus metus, anot žemaičių, tinginių 
pantis, didelis tinginys.

Didi maži laukia dvyliktos valan-

Kai aš anądien pasirėmęs ant 
kastuvo stengiausi suskaičiuoti liku
sius sutarties metus, mėnesius, die
nas ir valandas, mano draugas 
staiga tarė;

— Ir velnias gi čia mus nešė! Ar 
negerai buvo gyventi Vokietijoje?! 
Tiesa, valiutai griuvus, nebe taip 
pinigas lindo į kišenę, bet gyventi 
dar buvo galima. Galėjai pirkti, ką 
npri.. Ak. ir buvo gorų dalykų. 
Frankfurte buvau užtikęs žiebtu
vėlį . . . Tokio ieškojau dar 1946 m., 
kai spekuliavau akmenėliais, bet 
niekur neradau. Na ir mandras 
daiktelis gi buvo, su tokia . . .

Petras, nebaigęs pasakoti, susi
griebė kasti. — tai buvo ženklas, jog 
jprisiartino bosas. Mano sutarties 
buhalterija tuo pačiu momentu tjiip 
pat sugriūto, nes griebęs kirklį — 
dviejų metų kontrakto palydovą už
nikau judėti.

Mūsų bosas, australas, su ankštyn 
atlenkta marškinių apykakle, nu
plautomis rankovėmis ir didžiuliu 
pilvu, sustojo ant griovio krašto ir 
šypsojosi. Man irgi linksma pasi
darė. Ne dėl jo šypsenos, ne dėl 
jo smunkančių kelnių, perrišti! senu 
kaklaraiščiu. Ne. mane visada links
mino jo pilvas. Ar daug yra tokių? 
Kas gi gali kas antrą dieną įveikti 
savo 3 bonkas alaus, mano 3 ir 
Petro 3: iš viso 9 bonkas alaus!? 
O kur dar pora bonkų limonado kas
dien. o kiek arbatos per “tea-time”?!

Visa lai sumečiau per tą laiką, 
kol bosas šypsodamasis stovėjo. 
Sunku buvo suvokti jo mintis, nes 
jis. be abejo, galvojo angliškai, o aš 
dar silpnokas anglų moksle. Tačiau 
jo šypsena bylojo kažką teigiamo. .

Bosas nustojo šypsotis ir. žiūrė
damas į mane, atvykimo dieną pa
siskelbusį 10-ties amatų specialistą, 
paklausė:

— Ar esi dirbęs prie vamzdžių 
sunėrimo darbų?

Per mano galvą lyg žaibas per
skrido mintis: “Lengvesnis darbas 
laukia tavęs, mano mielas. Maža 
bėdos, kad per 25 žiemas ir vasaras 
lik mokeisi, ir mokeisi visko, bei tik 
ne vamzdžių sudėjimo. Nežinojai, 
ko mokytis. Visokius mokslus ėjai, 
tik nė vieno tokio, kuris tiktų tavo 
dviejų metų darbo sutarčiai. Tačiau 
to nepaisydamas. susimąstyk. pagal
vok ... O gal mokėtum sunerti 
vamzdžius? Anądien, va. matei 
gatvėje sunarstytoj us: degutuoti.

Nauji Meti
dos nakties, buria, šnekasi su paslap
čių pasauliu, stengiasi atskleisti 
ateities uždangą, sužinoti savo liki
mą.

Dažnai senesnieji pripasakoja 
įvairiausių būtų ar nebūtų dalykų 
apie raganas, kerėjimus, karalaičius 
iš aukštųjų pilių, vaikščiojančias 
giltines, šmęklas, piktąsias dvasias. 
Bailiesiems ir mažiesiems įvaro ne 
mažai baimės, prigąsdina ligi tiek, 
kad net naktį bijo išeiti lauk, praeiti 
pro laukų kapines ir k. Daugeliui 
iš tikro akyse pasirodo panašios 
šmėklos, patys išsigąsta, kitus išgąs
dina, net suserga . . .

Subrendusios mergaitės, galinčios 
tekėti, eina iš žabų krūvos traukti 
po žabą. Jei ištraukia žabą labai 
šakotą, sakoma, kad būsiąs vyras 
turtingas, o jei be šakų — visai 
atvirkščiai. Vienos mergaitės dvy
liktą valandą nakties tamsioje kama
roje uždega 12 žvakių ir viduryj pa
stato veidrodį. Veidrody j pamato 
bernelio veidą. Jei nieko nepamato, 
tai teks pasilikti rugienoms grėbsty
ti. dar vienus metus turės mergauti. 
Kai kur‘ Lietuvoje mergaitės spėja 
ateitį su veidrodžiu Kūčių vakarą. 
Susigavusios vištą stato prie grūdų 
krūvelės, vandens ir veidrodžio, jei 
visų pirma lesa — busimasis berne
lis turtingas, jei geria — latras, jei 
į veidrodį pasižiūri — tuštpuikįs. 
Mergaites spėja ateitį ir iš daugelio 
kitu reiškinių, pav.. įmesto žiedo į 
stiklinę vandens, rasto akmenėlio po

Alg. Z.

Darbo nestinga...
I (greičiausia tyčia), susėdę rūkė 
I suktines cigaretes. Dar stebėjais!, 
žiopsodamas. kaip jie gali taip sėdėti 
ir rūkyti darbo metu. Na. ar nebus 
čia darbas kaip tik del tavęs!?”

Tokios tad mintys perlėkė per 
mano galvą ir manyje sušvito nau
jos viltys. Bet bosui didelio džiaug
smo dėl pasiūlymo neparodžiau. 
Pirma nusispioviau, numečiau kirką. 
ir tariau:

— O kaipgis . . . Prieš atvažiuo
damas apie 8 metus dirbau prie 
specialių kanalizacijos darbų.

Bosas pakraipė galvą, pasižiūrėjo 
į mane dar kartą ir burbtelėjo;

— Eikš su manim!
Taip aš tapau vamzdžių sunftrsty- 

toju. Geras tai buvo darbas, ką ir 
bekalbėti. Sėdėdavom, • rūkydavom, 
gerdavom arbatą, vėl rūkydavom, 
kartais šiek tiek padirbčdavom — 
dėl įvairumo! Ak, įgrista gi sėdėti 
visą dieną, rūkyti ir plepėti apie tai. 
kiek Adelaidėj uždirba tokie specia
listai. kaip mes, kur įvairesni šokiai 
“Embassy” ar “Palais”, kur dau
giau stumdosi šokdami, kur austra
las įdomesnės: Sydnėjuje ar Mel
bourne, kur greičiau praleisi £120: 
Adelaidėje ar Brisbane? Įvairių 
nuomonių būdavo. Australai keik
davosi ii' tvirtindavo, kad gražiau
sios moterys gyvena Darvine, kad 
greičiausia £120 praleisti galima 
bile kuriose arklių lenktynėse maža
me miestelyje, kad geriausi šokiai ne 
Perth’e. bet . . . Alice Springs! Ten 
esą šokama net be marškinių, taip 
karšta! Aš, kaip naujačiabuvis. 
mažai apie tuos dalykus dar žinojau, 
todėl klausiausi išsišiepęs, stengda
masis atsiminti pavadinimus, kad 
per Kalėdas galėčiau clžiautis į 
Alice Springs. Del visa ko. nuta
riau bilietą atgal nusipirkti iš ank
sto, o £120 iki to laiko žūt-būt su
taupyti. Tai kad atšvęstu Kalė
das! . . .

Taip bėgo dienos. Nuo rūkymo 
ir karščio suvytom. o nuo išgertos 
arbatos prakaitas žliūgdavo riešku
čiomis. Tačiau nuo arbatos neatsi
sakiau. Senos tradicijos, nieko ne
padarysi ! Reikia jas palaikyti. 
Neimsiu gi. iiaiijačiabuviu būdamas, 
australiška gyvenimą reformuoti!

Viskas būtų buvę gerai iki sutar
ties pabaigos (už 23 mėnesių), jei 
man tas darbas, tikriau, sėdėjimas 
ir rūkymas suktinių cigarečių, ne-j 
būtų įgrisęs iki gyvo kaulo. Ne ma- I

Petras B-ys.

i Lietuvoje
kojų, pasirodžius pirmą kartą mė
nuliui, ir t.t.

Suvožia aut stalo įvairius mažus 
daiktelius po lėkštėmis. Kiekvienam 
teikiama atitinkama reikšme, pav., 
žiedas reiškia artimas vedybas, peilis 
— nelaimę, rašomoji pluksua — 
mokslą, grabas — mirtį, vainikas — 
garbę, veidrodis — tuštpuikumą, 
duona — sotumą, rožančius — pa
maldumą. kryžius — vargą, pauk
ščiai — taiką, meilę, žaislelis — vai
ką, ir k. Kiekvienas šeimos narys 
verčia tris kartus po lėkštę. Rastieji 
daiktai, pasako visą ateitį.

Seni žmonės žiūri, kokia bus Nau
jųjų Metų diena: jei diena giedri — 
bus geri metai, jei tamsi ir apsiniau
kusi — daug mirs, blogi metai. Jei 
Naujų Metų vakarą daugiau sninga 
negu dieną, tai daugiau mirs senųjų.

Lietuviai per Naujus Metus mėg
sta pasivažinėti, pasisvečiuoti. Daž
nai šaunieji bėriai išverčia iš rogių, 
apdaužo, net. sužeidžia. Bet išverti
mas reiškia, kad gerai linai užderės. 
Todėl niekas nebijo išvirsti.

Naujų Metų rytą mergaitės žiūri, 
kuris bernelis nusišluostys burną jų 
rankšluosčiu, tas bus jos bernelis.

Lietuvoj nemaža yra užsilikusių 
tų senų tradicinių liaudies apeigų. 
Kai kuriose Lietuvos vietose tie pa
pročiai nyksta, juos jaunimas pamir
štu, ieško naujenybių, nusikreipia 
veidu į kitą pusę. Tenka apgaile
stauti. kad tos naujovės neša blogy
bes. žlugdo liaudies dvasią, dorovę.

no tai būdui, tautiečiai! Nenusėdė
davau ir Vokietijoj vienoj zonoj: 
ištisus trejus metus praleidau trau
kiniuose. O kelis metus keliaujant, 
judėjimas įauga į kraują, anot senų 
žmonių. Todėl, kai prieš porą dienų 
atvykęs bosas verbavo žmones — spe
cialistus prie žemkasės, aš tariausi, 
kad šalia dviejų australų šis darbas 
kaiip tik dėl manęs. Juk būdamas 
su tėvais Palangoj ir Šventojoj, esu 
malęs dirbančias žemkases — uostą 
gilindavo.

Bosas lyg ir suabejojo mano žod
žiais, kad paskutinius trejus metus 
Vokietijoj dirbau prie amerikoniškų 
žemsemių, bet vis dėlto priėmė. 
Mano bendradarbiai, du australai, I 
pasirodė irgi nesą dideli šios srities I 
specialistai. Vienas, jaunesnis, bu-1 
vęs šokių mokytojas, visą dieną; 
žiūrėdavo mylimosios nuotrauką, su 
kuria jau buvo sutaręs vestis, kai 
tik išloš Brisbanas loterijoj bent. 
£2000. Antras gi, senesnysis, ištiso
mis serijomis keikdavosi angliškai 
bei japoniškai ir minėdavo gerus lai
kus, praleistus okupacinėj karinome-’ 
nėj Japonijoj. Ak. tos geišos, tos 
muštynės su jankiais kareiviais, tos 
amerikoniškos cigaretės, atimtos iš 
japonų — spekuliantų!

Aš. dažniausia, virdavau arbatą 
arba kavą, parūpindavau “horse
races” laikraščių su naujausiomis 
žiniomis apie “Gundagai Cup,” su
žinodavau, kas yra Tasmanijos lote
rijos naujausias agentas, kas šįva- 
karą laikys stalą, ant kurio bus gali
ma užmesti svarą į “in” ar “out”. 
Su žemkase mašina dažniausia dirb
davo kuris nors juodųjų darbinin
kų — kirkininkų. mes per daug bu
vom užimti.

•Jau pusė griovio buvo iškasta, kai 
mūsų mašina sustojo. Tai nebuvo 
didelis atsitikimas, nes tai dažnai 
įvykdavo. Mes dėl to nenusiminda- 
vom, ‘nes ne tiek dulkių būdavo, o 
ir susikalbėti geriau sekdavosi, girk- 
šnuojant arbatą. O mašiną sutaisy
davo iškviestas mechanikas. Deja, 
šį kartą mašiną sutaisyti nebepavyko, 
teko gabenti i dirbtuves ir mes. ga
lima. sakyti, likom bedarbiais.

Kai mane, beslampinėjantį po 
dirbtuves, bosas paklauso, ar aš nu
simaunu apie šaldytuvus, net nemirk- 
telčjęs atsakiau, kad baltų kraštuose 
tokiems mokslams išeiti mes turėjom 
specialias mokyklas, kurių vieną aš 
lankiau net kelis metus. Mat ten 
būna labai šaltos žiemos ir karštos 
vasaros, todėl žiemą sušaldytą ledą 
reikia labai saugoti vasaros laike, 
kitaip, rudenį nebūtų iš ko gaminti
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FIASKO
Dar nėra nė dviejų metų, kaip 

pasaulio spauda su dideliu garsu 
rašė apie milijonieriaus W. Rock* 
fellerio vedybas su lietuvaite, Pensil
vanijos angliakasio dukra. Neribo
tai! entuziazman įpuolusi lietuviškoji 
pasaulio spauda sukūrė dėl šio so
cialinio įvykio Lietuvos reikšmei pa
sakų pilis. Pigaus entuziazmo įkar
štis tačiau neleido apsigalvoti, ką iš 
esmės reiškia panašių Amerikos milio- 
nierių vedybos. Ir iš tikrųjų . . . 
Kaip praneša šios savaitės “The 
Daily Mirror,” Amerikos žurnalas 
“Sundays Journal-American ” rašo, 
kad laimingoji Rockfellerių pora jau 
gyvena atskirai, “draugiškai nuo 
vienas antro atsitolinę”. Girdi, 
juodu išsiskyrė dėl būdo ir interesų 
skirtumo. Laimingoji mūsų lietu
vaitė, ponia Rockfellerienė, jau gy
venanti atskirai su savo sūnum, o 
amerikiečių spauda jau vaikosi 
paskui naujų milijonieriaus Rockfel- 
lerio meiles išmonių. Į turtuolio 
romanų pynę jau taikstomas Fayc 
Emerson vardas, atvykusios į Mexico 
skirtis su savo vyru Elliottu Ruzvel
tu, mirusiojo JAV prezidento sūnum. 
Kažin, ar šia proga vėl nepuls lie
tuviškoji pasaulio spauda entuziaz
mai!. kad vėl garsinamas Lietuvos 
vardas, nes. šį pikantišką romaną 
aprašinedania. pasaulio spauda vėl 
mini, kad besiskirianti ponia Rock- 
fellerienė yra lietuvio angliakasio 
duktė.—J.Ž.

PANAIKINS SUVARŽYMUS.
Kaip praneša Sunday Telegraph

korespondentas iš Canberros, nau
joji Federalinė vyriausybe, kurią 
Menzies sudarė dar prieš Kalėdas, 
svarstys naujųjų metų pradžioje 
žibalo; arbatos ir sviesto normavimų 
panaikinimą. Pirmiausia būsią sie
kiama panaikinti žibalo normavimą. 

------ ♦------
• Justiną Sakalauską (Sakalą), 

kilusį iš Šakių apskr.. ieško Antanas 
Sprainaitis. Himschzell 20 1x4 Kauf
beuren. 13b, Germany. U.S. Zone.

• B. Matečiūnas ieško Česlovo 
1 Čekanausko. Rašyti: Princess Juli
ana Sanatorium. Turrainiirra. NSW.

“ice-cream”. O pas mus ten ji kaip 
tik labai mėgdavo visi vaikai ir seni 
žmonės, dėlei ko visi be dantų vaik
štinėdavo. Ledą visą vasarą laiky
ti a vom piū venose, giliose šaldytu
vuose, mūrinėse sienose. Gal bosui 
labai patiko, kad ir baltai mėgsta 
“ice-cream”, ar, kad aš mokslus 
išėjęs apie šaldymą ir tirpdymą, nes 
pasivedęs mane prie kantinos šaldy
tuvo liepė sutaisyti durų spynelę, 
kuri kažkodėl neveikianti, nors ten 
trūkstą tik mažo varžtelio. Darbas, 
tiesa, nebuvo labai sunkus ir iki 
vakaro varžtelį įsukau, nors ir teko 
visą dieną kombinuoti, kaip geriau 
įsukti.

Vakare bosas mano darbą įvertino. 
Paplojo per petį, pasakė, jog baltai 
esą geri žmones, tik nesuprantąs 
kodėl mes jugoslavų nenorį pripažin
ti savais žmonomis; nors tie irgi to
kie pat baltai. Užtikrino, jog rytoj 
sutvarkysiąs mano pervedimą ir 
paprašė, gal aš galįs sutvarkyti jo 
laikrodį, nes vis vėluojąs po 5 
minutes į valandą. Japonijoj pirkęs 
už 30 šilingų, taip gerai ėjęs, tik po 
keliolika minučių vėlavęs per dieną, 
o dabar, štai, net 5 minutes per va
landą. Aš užtikrinau, jog laikrodis 
rytoj bus sutvarkytas, nes mano 
tėvas turėjo laikrodžių krautuvę, dėl 
to jiis galįs būti ramus. Tas dar
bas nesąs man svetimas. Rytojaus 
dieną laikrodis nebeyėlino. bet per 
valandą skubėjo 2 minutes. Bosas 
labai apsidžiaugė, esą geriau “tea- 
tiine” pradėti šiek tiek ankščiau, o 
baigti pagal valdinį sieninį laikrodį.

Taip aš tapau šaldytuvų mecha
niku. Kartais taisau , laikrodžius, 
žiūronų stiklus — prizmes reguliuo
ju, bet ar ilgam, nežinau. Kasdien 
matau netoli dirbtuvių stovinėjan
čius skyrbelėtus matininkus, per il
gus vamzdelius bežiūrinčius i kuo
liukus. Ar tik nereikės keisti dar
bą? Bet porą dienų dar čia pakę- 
siu . . .
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NUSISEKUSI SPORTININKU IŠKYLA
Žaibo greitumu pasiekė visus 

tautiečius Melbourno lietuvių sporti
ninkų kvietimas iškylai j gamtų. 
Gruodžio 11 d. Yarros upės prie
plaukoje prigužėjo apie 100 tautie
čių, nusprendžiusių visų dienų pra
leisti gryname ore, saulės ir gražio
sios gamtos prieglobsty. Paskirtų 
valandų laivas atsiplėšė nuo kranti
nės ir per garsiakalbį Leonas Balt
rūnas, Pasaulio Lietuvių Sportinin
kų S-gos Įgaliotinis Australijai, 
pasveikino su šūkiu “Pirmyn j 
gamtų! Ši diena priklauso mums!” 
Nuotaikingas žodis nuo pirmo išky
los akimirksnio gražiai nuteikė išky
lautojus ir visus sujungė jaukion 
draugėn.

Jaunimas ir senimas susibūrė dai
nai. “Už jūrių, marių” ir kitos 
mūsų liaudies dainos skambėjo tai 
linksmai, tai liūdnai po plačia Mel
bourno apylinkę. Kaip smagu pa
gyventi visų dieną saviškių tarpe, Į 
girdėti vien tik" lietuvių kalbą!' 
Štai, pasigirsta gražus skauto brolio 
Morkūno dainuojamos dainos garsas, 
priveržiąs įdėmiai klausytis. Jam 
nutilus vėl Leonas Baltrūnas labai 
vykusiai pranešinėja per garsiakalbį 
ir, pokštus krėsdamas, užkrečia visus 
saulėta nuotaika.

Jau nebetoli ir kelionės tikslas — 
Fairvue parkas, Howthorn, Išky
lautojai pakviečiami j laivo bufetą 
užkandžiams. Po užkandžių pri
plaukėme gražųjį parką, kuriame 
visą dieną skambėjo lietuviškos dai
nos, buvo žaidžiami lietuviški rate
liai, šokama lietuviški ir kiti šokiai. 
Iškylos vadovas, sumanus organiza
torius, patiekė įvairių žaidimų. 
Darbo dienų rūpesčiai ir kitos sve
timame krašte pasitaikančios nega
lės, buvo pamiršti. Grynas oras, 
gamtos romumas, dienos atmaina 
atilsino nuo fabriko mašinų pavar
gusias galvas ir iškylos pabaigoje 
pajutome močiutės gamtos gydomą 
galią kūne ir dvasioje.

Gražu, kad iškylautoji} tarpe nesi
matė nusigėrusių. Garbė Melbourno 
lietuviams sportininkams už suorgani
zavimą' šaunios iškylos. Pabrėžtina, 
kad sportininkai nepamiršta ir lietu
viškos spaudos reikalo. Čia pat ant 
laivo buvo galiima užsisakyti ir vi

Gruodžio 13 d. į Sydnėjaus uostą 
laivu Gen. W. M. Black atvyko
I. 400 ateivių, kurių tarpe 51 lietu
vis iš Vokietijos, Austrijos ir Švei
carijos. Atvyko šie tautiečiai: V. 
Antanaitienė su sūnum ir motina,
J. Brantas, J. Černiauskas su šeima, 
V. Kančiukaitis su š., J. Kiaupa su 
š., A. Lekavičius su š., V. Lindę su 
š., V. Maksimovienė, S. Pocius, V. 
Burneikaitė, V. Raudonikis su š., A. 
Saladžius su sūnum, V. Spučys su š., 
O. Stumbras su š., J. Vaičaitis su 
žmona, J. Valaitis su š., L. Volodka 
su š., M. Volkienė su sūnum ir I. 
Žeruolienė su dukrom.

Minėtas laivas iš Neapolio išplaukė 
1949.XI.16 d. 20 vai. Sydnėjaus 
uostau įplaukė 1949.XII. 13 d. 6 
vai. ryto. Laivas buvo sustojęs tik 
Port Saide ir' Colombo — Ceilone. 
Kelionė buvo gana palanki, nes jūra 
beveik visą laiką buvo rami, todėl 
ir jūros liga nedaug keleivių t.evar- 
gino, be to, laive sergantiems buvo 
duodami nauji amerikoniški vaistai 
“Dramamin”. Be laivo gydytojo, 
dar buvo IRO gydytojas ir iš kelei
vių vienas vengras, vienas lenkas ir 
dantų gydytojo pareigose dirbo lie
tuvė dantų gydytoja Br. Vaičaitienė. 
Laive kasdien buvo išleidžiamas lai
kraštukas informacinio pobūdžio. 
Kaip ir kiekviename laive, taip ir 
šiame, keleiviai buvo įpareigoti 
dirbti įvairius darbus nemažiau 12 
dienų, bet kadangi Labour Office va
dovavo vengrai, tai buvo daug pra
silenkimų su nuostatais. Policijos 
šefai keitėsi net trys. Laive valgis 
buvo labai geras, bet visada esti ne
patenkintų. Dušais galima buvo 
naudotis visą laiką, karštu ir šaltu 
valdeniu. Gėrimui gero, šalto vai
delis nenormuotai galima buvo nau-

NEĮPRASTOS KALĖDOS
sus Australijoje išeinančius lietuviš
kus laikraščius. Ir kituose savo pa
rengimuose jie platina spaudą. Ap
skritai Melbourno lietuviai sporti
ninkai yra veiklūs ir išgarsina savo 
tautą savo laimėjimais sporte sveti
mųjų tarpe ir savo kultūringais 
parengimais pagyvina mūsų ben
druomenės gyvenimą.

A. Krausas.

Nutilus paukščių giesmėms, po 
rudens vėjų ir darganų, kai žemė 
apklota baltu apdaru, namų stogai 
padengti šaltu patalu, ateina lau
kiamos Kalėdų šventės su ramiąja 
naktimi . . . Kūčiomis; jos kaime, 
jos mieste. Visur tos pačios vieno
dos tradieijos-paproeiai. Pirmąjai 
žvaigždei pasirodžius danguje, ren
kasi šeimos prie paruoštų Kūčių

I Bathursto Stovykla Atvyko 51 Naujas Lietuvis
dotis ir nepritrūko. Karščių laiko
tarpiui prasidėjus, galima buvo ant. 
denio gulėti.

Atvykus į Sydnčjų niekas iš lie
tuvių nepasitiko, kaip kad buvo kitų 
tautybių: lenkų, ukrainiečių, latvių, 
estų. Laive atlikę įvairius formalu
mus buvome nuvežti į Bathurstą; čia 
buvome paskirstyti į įvairius blokus, 
kad sunku ir besusitikti. Čia gyve
na ir iš anksčiau lietuvių, kurių da
lis apie 60-70 yra ir dirbančių, bet 
nesant jokio lietuvių informacinio 
biuro, sunku ką besusigaudyti. Tie
sa. čia veikia ALD Skyrius, apie 
kurį teko . sužinoti tik iš “Mūsų 
Pastogės” laikraščio, netikėtai .gau
to. Net vietiniai nežino, kad veikia 
toks Skyrius. Ar nevertėtų vietos 
lietuvių vadovybei ar kunigui, tik 
atvykus naujam transportui, pain
formuoti apie esančią draugiją, tada 
ne vienas galėtų pasiteirauti rūpi
mais klausimais, užsiprenumeruoti 
laikraštį (norinčių visada yra), įsi
rašyti į ALD-jos Skyrių.

—Keleivis.
----- *------

AUSTRALIJAI PATARIMŲ 
NEREIKIA.

“The Daily Mirror” sausio 4 d. 
numeryje redakcijos straipsnyje 
“Australijai nereikia šio patarimo” 
aštriai su didele ironija pasisako, 

, kad Australija pavargo nuo įvairių 
i patarimų, kuriuos jai teikia lanky- 
I tojai iš Anglijos bei oficialūs asme

nys. Straipsnyje siūloma Anglijai 
pasilaikyti sau pačiai tuos visus pa
tarimus, nes ji pati jų yra labai rei
kalinga. Straipsnio pabaigoje tei
giama, kad jau yra atėjęs laikas pa
sakyti, kad “Australija yra austra
lams”. 

stalų, ant kurių išdėstyti dvylikos 
valgių patiekalai. Su Dievo žodžiu 
ir - malda šeimos galva dalinasi su 
kitais šeimos nariais aplotkėle, lin
kėdami vienas kitam laimingesnių 
ir geresnių gerovių . . . Pasistiprinus 
prie turtingo Kūčių stalo, vyresnieji 
eina poilsio, gi jaunimas renkasi prie 
žaizdro ir, liedami cino metalą, iš 
susidariusių įvairių formų, mėgina 
atspėti ateiuačių metų likimą . . . 
Tai lietuviškos Kalėdos, savam nu
mylėtam krašte.

Visai priešingai išgyvenamos Ka
lėdos Australijos kontinente! Kai 
gamta yra pilnoje savo gyvybėje, kai 
saulutė dangumi ridinėjas, kai sode
liai pasipuošę puikiausiomis gėlėmis, 
kai laukuose ir daržuose pilna vai
sių, daržovių ir kitokių gėrybių, su
silaukiamos Kalėdos lietuvio šird
žiai visai neįprastos.

Nepaisydamas neįprastų sąlygų, 
skatinamas senų lietuviškų papročių, 
mažas lietuvių būrelis, dar visai ne
senai atvykusių šion šalin, Adelai
dėje, Finsbūrio stovykloje, prie ku
klaus Kūčio stalo susirinko, kad būtų 
išlaikyta tai. kas mums visiems 
brangu ir kas glūdi visų mūsų šir
dyse . . . Vieton gražios ir puošnios 
eglutes, pasitenkinama bent šiek 
tiek panašiu į ją augalu, kurs pri
mintų mums tą brangų kraštą, kur 
eglutė auga neauginama, kur ji puo
šia lietuvišką mišką ir sodybą . ■. .

Malda ir lietuviškas žodis nors 
mintyse mus nulčkdina mylimai! 
kraštan ir primena mums kenčian
čius! brolius ir seses, mūsų kankinius 
raudonojo slibino Sibiro taigose, 
Baikalo stepėse ir Lediniuotojo van
denyno pokrasčiuose. Nors ašara ir 
gaili, nors ir didis skausmas širdyse, 
bet tuo pačiu mes užsigrūdiname 
kiekvienas lietuviškoje dvasioje ir 
tyliai pasižadame budėti Tėvynės 
sargyboje. Nors mums ir yrą. uždė
ta sunki našta, bet lietuviškas pasi
ryžimas su mumis ir mes tikime į 
šviesesnę lietuvišką ateitį.

Tad saugokime savo tradicijas bei 
papročius ir įdiegiame juos mūsų 
jaiinąjai kartai. Visi eikime Lietu
vos keliu.

J. Kalvaitis.

RUSSIAN DEMAND ON FINNS
LONDON. A.A.P. — Russia has 

accused Finland of having violated 
treaties of peace and mutual aid by 
harboring more than 300 Soviet war 
criminals.

The Russian Deputy Foreign Mini
ster (Mr. Gromyko) summoned the 
Finnish Minister (Mr. K. Sund- 
stroem).

He demanded an explanation why 
Finland had not given the criminals 
up.

Mr. Gromyko said that a group of 
56 Russians listed as war criminals 
was known to the Finnish Govern
ment.

He added. ‘ ‘ Russia has informa
tion that Finland is supplying cri
minals with fake documents and 
false family names, which enables 
criminals to hide and continue their 
activity.

“The Soviet, would like to know 
why the Finnish Government has 
not. yet handed over these wax' cri
minals to the Soviet authorities.”

The Soviet Press previously had 
accused the Finnish Government of 
violating the peace treaty in various 
respects, but this statement is the 
first Government remonstrance.

LONDON. D.T.—Most. Finns be
lieve that Russia’s Note to Finland 
was aimed at helping Finnish Com
munists to unseat President Paasi- 
kivi, a moderate.

Paasikivi is almost certain to be 
the Social Democratic candidate for 
President at the election in Febru
ary.

United Press says the. Finnish Com
munists, whom the moderate Govern
ment has long kept in check, are 
expected to use the Russian Note 
for propaganda against Paasikivi.

The Finnish people bn January 16 
and 17 will elect 300 members of 
electoral colleges.

The electoral colleges will meet

on February 16 to elect a new Pre
sident.

United Press says the Russian 
Note has caused “acute anxiety” in 
Finnish Government circles.

(The Note accused Finland of 
having violated treaties of peace and 
mutual aid with Russia by harbor
ing more than 300 Soviet war cri
minals.)

Cabinet’s Foreign Affairs Com
mittee, headed by the Foreign Minii- 
ster (M. Eekell), spent a. whole day 
studying the Note.

President Paasikivi, in his New 
Year message to the Finnish people, 
said Finland desired friendly rela
tions with its neighbours, “espe
cially its eastern neighbours.”

He added that the main principle 
of Finland’s foreign policy was to 
observe all agreements which she 
had made.

He did not mention the Russian 
Note, but said: “There-must he no 
enemies of the Soviet in Finland, 
only friends.”

FIAT PLANS IN AUSTRALIA
TURIN. A.A.P.—The Fiat, com

pany has denied that it. planned to 
build a motor car factory in Aus
tralia.

The company, which is the biggest 
maker of ears and car parts in Italy, 
added, however, that it was study
ing conditions on the Australian 
market in the hope of creating more 
work for Italians.

The company added: “In Austra
lia, as in other countries, Fiats are 
seeking the possibility of technical 
collaboration and productive expan
sion.

“With this programme in mind, 
the company recently sent a com
mission to Sydney to study the local 
situation thoroughly.”

REFUGEES RUSH TO INDO
CHINA

MUONG DJU.ONG (Indo-China). 
—Thousands of Chinese Republican 
soldiers and civilians are fleeing to 
Indo-China to escape the Commu
nist Armies.

On New Year’s Eve .about 23,000 
soldiers and civilians camped in 
buddy fields on the border of Ton
kin (an Indo-China province) and 
China.

Colonel Antoine Sajons, a one- 
armed French officer who has 
charge of the refugees, said 70.000 
Chinese may enter Indo-China be
fore the migration ends.

But General Huang Chien, who 
once commanded many Chinese 
troops and who is now here, thought 
only a few more were due.

The refugee camp is a dreary 
sight, in the chilly drizzle which has 
fallen every day for a week.

Barefooted women, many carrying 
children, are scattered over a low 
meadow alongside a mountain stream.

Most have thrown up grass huts, 
hut a few lucky ones who had blan
kets have made makeshift tents.

Trek to Border
Hundreds of Chinese soldiers, 

many wounded, have come down a. 
tortuous mountain path to the bor
der, crossing a stream in a hand
worked ferry to the camp, which may 
be their home for months.

They are first, taken to inoculation 
tents for cholera and typhus shots 
and vaccination.

Then they stand silent in the rain, 
waititng to be assigned to their 
square of muddy refuge.

The father of one family of 12, 
which came all the way from Shan
ghai, said they had made the ter
rible trek because “I don’t like the

, Communists.”

SOVIET WORK ON BASES 
VERIFIED

LONDON. A.A.P. — A Soviet 
source has confirmed reports that 
Russia is developing shipyards and 
naval bases on Germany’s Baltic 
coast.

London Daily Telegraph Berlin 
correspondent says the Soviet- 
controlled news agency A.D.N. gave 
this “unexpected confirmation.”

(The Telegraph correspondent 
reported (hat the Russians were . 
.speeding up plans to re-mil it arise 
East Germany.

He said the province of Mecklen
burg, on the Baltic coast, was the 
main centre of Soviet activity.)

The agency, in a message from 
Rostock, said that in the past year 
about £3.000,000 stg. had ben spent 
in developing shipyards in Mecklen
burg.

About 27,000 people were employ
ed on the work.

The Germans, under Russian dir
ection. had begun training schemes 
to provide the skilled artisans need
ed Joi' the shipyards.

The Telegraph correspondent says 
the Russian authorities apparently 
released this information to counter
balance another report from Schwe
rin.

The Schwerin report said a num
ber of leading officials of State- 
owned shipyards in East Germany 
had been suspended because investi
gations had shown them to be “eco
nomic criminals.”

MIRĖ EMIL JANNINGS.
VIENA. A.A.P.—Sulaukęs 62 m. 

amžiaus. Austrijoje, Zinkenbaehe, 
mire savo laiku nebilėje filmoje gar
sėjęs Emil Jannings. Žymiausia jo 
filmą buvo “Mėlynasis ’ Angelas.” 
iškėlusi garsenybių eilėn ir Martene 
Dietrich.
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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.
END

(b) The Lithuanian, according to 
his social character, is not too deeply 
interested in economies. He is in
dustrious but he cannot boast of his 
bold courage. But the main point 
is that the does not believe too much 
in the value of economic goods. He 
does not worship power and he also 
does not worship wealth.

In this connection I may be per
mitted to add two remarks: (1) In 
his daily struggle for existence the 
Lithuanian rather trusts in labour 
than in luek. This is the reason why 
trade and industry in Lithuania 
were mostly controlled by others. 
Only a purposeful propaganda has 
awakened the Lithuanian’s interest 
in these affairs. (2) The Lithuanian 
is more willing to labour if he is 
not. submitted to some compulsion or 
force. A mere order does not force, 
a Lithuanian to obey, and some 
means of control does not awaken 
his readiness to work. He always 
likes to maintain his independence 
in all the spheres of his life. The 
huge .economic progress in the years 
of independence was only possible 
because it was the first time that the 
Lithuanian was permitted to prove 
his initiative freely.

(c) Since there is no old tradition 
as far as science is concerned it is 
:still difficult to speak of some spe
cial trend in science. Yet it can 
already be remarked that the theo
retical interest of the Lithuanian is 
more aimed at the human being than 
at nature. I am talking of the 
Lithuanian predilection for intellec
tual sciences. He has achieved more. 
riu this field than in economics or 
natural science. It furthermore 
should be mentioned that within 
these intellectual sciences the Lithu
anian is especially interested in 
pedagogy, — a science which com
bines theoretical and social interest. 
Nearly all Lithuanian philosophers

If the preliminary “interroga
tion” discloses that the prisoner is 
an important “enemy of the people,” 
he is not “finished off” at the 
frontier but is taken deeper into 
the country. 1 have known cases 
where prisoners travelled as far as 
Moscbw. -Everything depends on 
the degree of “interest” placed in 
the prisoner.

The torture in the frontier “spets- 
otdyel” is the business of a special 
personnel called “body mechanics” 
by the NKVD. Torturing methods 
are most varied and a person who 
never observed these methods in 
operation could never believe such 
things possible in this “enlightened 
twentieth century.” Just the same, 
these tortures are ordinary proce
dures in the daily life of the NKVD 
men.

“Tiška”
I will describe just one such 

'“session” which I witnessed in 1940 
near Raseiniai in 1940.

A “diversant” was captured by 
my unit and was brought to the 
“Spets-Otdyel”. I must explain 
that a “diversant is anyone who 
disagrees with the bolshevik regime. 
This particular diversant was first 
placed in the “tiška,” or “the 
squeeze”—that is, a small portable 
booth provided with movable walls, 
■ceiling and the floor which may be 
adjusted at any angle. The man is 
placed in the “tiška” where he must 
stand—there is enough bare floor to 
place his feet. Long steel nails 

■ stick out from the walls, the ceiling 
and the floor. Either the floors or 
the ceiling are mover eloser to the 
prisoner’s naked body but at no 
point do the nails touch the body. 
The prisoner is left enclosed in this 
“cabin” until he either “confesses” 
—or loses consciousness and slumps 

■on the sharp steel nails. The “body 
■mechanics” told me that a great 
many lose their minds .while in the 

are at the same time pedagogues.
(cl) Within the spheres of art the 

Lithuanian believes that it is more 
important to express himself in his 
own way than to form something 
objectively. Lithuanian art is ex
pressive and not formative. Tn his 
essay on Lithuanian individualism 
Mr. A. Maceina remarks: “The 
Lithuanian is not attracted by outer 
forms or superficially beautiful 
figures. He only employs them as 
far as he requires them to express 
his inner feelings. All his atten-' 
tion is directed to the inner nature.”

This also explains Lithuanian 
Lyricism. In lyrical poetry he can 
best express himself. His folk songs 
are entirely lyrical. But also his 
individual poetry is dominated by 
lyrics. If the Lithuanians are today 
in a position to contribute to occi
dental poetry, they can do so with 
their lyrics. But lyrical poetry is 
most difficult to translate. For 
this reason, Lithuanian poetry re
mains practically unknown. Epics 
and dramas are less successful. Yet, 
this poetry too is basically lyrical, 
as well as Lithuanian music and 
painting. But the same predilection 
that causes the Lithuanian poets to 
be lyrical poets also causes their 
being, to a certain extent, formless. 
A. Maceina, who has already been 
quoted, admits: “We care too little 
about form. A certain grossness is 
the result of the fact that we have 
too little, taste for form. We are 
able to feel as others feel but we 
neglect the beautiful form of polite
ness. Neither in private nor in pub
lic life do we possess a rich cere
mony. This is also true of the 
higher spheres of culture . . . The 
‘Man Full Of Pain’ (Rūpintojėlis), 
gross and primitive, but expressive 
and full of ideas is the true symbol 
of Lithuanian culture. It contains

THE IRON CURTAIN
By a MVD Frontier Guard Officer

“tiška.” According to them, there 
never was an instance where a man 
failed to “confess” after spending 
an appropriate period of time in the 
“tiška,” unless the person lost his 
mind and died on the nails.

“Hot Seat”
The “Spets-Otdyel” of the fron

tier NKVD have other means of 
“interrogation” (dopros) — there 
are special freezing chambers and 
hot air chambers, or a combination 
of both in relays. Another “body 
mechanic” told me that those froze 
one prisoner to death, “overesti
mated his resistance.” As a rule, 
no prisoner ever comes* out alive 
from the “ spets-otdyel’s” interroga
tion. The torturers know that the 
victims will never be able to com
plain. The “body mechanics,” ex
perts of their trade, claim that the 
most terribile torture is that “with 
instruments.”

Occasionally the. prisoner is seated 
on an electrically-operated “hot 
seat” chair. I saw one of these 
chairs taken apart, but at that time 
I had no conception of what it was. 
The chair when taken apart is lodged 
in a small red valise. The valise 
stands unobtrusively in the cabinet 
of the Examiner of the “spets- 
otdyel”—and a visitor would never 
guess its contents.

When tile chair is put together— 
it forms an iron chair with arms, 
all coloured in red so as not to leave 
blood traces. The prisoner is strap
ped to the chair by leather belts. 
There are two seats in a double tier. 
Given the signal, the “body mecha
nic” presses the handle and the 
lower seat comes up to contact the 
upper one. Simultaneously, sharp 
steel nails protrude through the 
holes of the upper seat. The pres
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much inward beauty but little 
shape. ’ ’

(e) The Lithuanian is very reli
gious and the way he feels in reli
gious matters corresponds to his 
social character.

To him the Lord is the highest 
form of love. To him the Lord is 
not the severe and punishing God. 
He is not frightened by Him. Old 
Lithuanian legends picture God as 
a good, old man who walks among 
men and who gives advice if neces
sary. In his ethnographic essay^on 
Lithuanian Christianity A. Mažiu
lis remarks: “The God in our Lithu
anian folk legends reminds us of an 
old husbandman who promenades on 
his fields. To the Lithuanians God 
is their Father in the true sense of 
the word.”

The Lithuanian deeply loves the 
whole universe. And for this love 
he feels inclined to animate every
thing, not only the living creatures 
but also dead nature. In his ima- 
'gination everything is alive, and 
these things become his brothers and 
sisters.

There is a. certain similarity to 

sure is regulated by a “body mecha
nic” with a certain lever. As the 
lever is pressed harder, the nails 
pierce the body deeper—if the lever 
is pulled back, the nails leave the 
flesh. The mechanism of the lower 
seat is quite intricate. The nails are 
attached to it and are turned and 
twisted on screws operated by a 
small dynamo which is connected 
with the wires which turn and twist 
the nailheads. The nails are not 
ordinary ones—their heads are ex
pandable. When a certain button 
is pressed, the nailheads release 
sharp needles which tear the flesh 
and organs internally and cause ex
cruciating pain, all punctuated by 
electric shocks.

The “body mechanics” told me 
that the victims usually shriek in 
undescribable tones and then lose 
consciousness. I once saw a priso
ner who had lost consciousness on 
the chair. The bleeding and inani
mate victim was strapped once more, 
a certain button was pressed and the 
pain revived him—that is, for a 
moment.

“The Bed Shaft”
One of the “body mechanics” was 

very proud of the “high technique” 
of his instruments. He boasted to 
me: “An entire academy of science 
is working on the improvements of 
our instruments.” This was no idle 
boast: I learned later that the Mos
cow office of the NKVD operates a 
laboratory where first-class engi
neers are employed in inventing re
fined torturing machinery.

Another method of. torture, less 
complicated but just as painful, is 
“the red shaft.” This is a highly 
polished wooden post painted in red. 
The victim is stripped and laid on 

the religious conception of St. Fran
cis. Bnt in one point — and I am 
of the opinion that this is the essen
tial point — Lithuanian religious
ness differs from that of St. Fran-' 
cis. This trait is his metaphysical 
longing which makes all his being 
somewhat melancholic. Bnt this 
Lithuanian melancholy is never a 
despairing and pessimistic one. He 
deeply experiences the beauty of this 
world and the pleasures of life. But 
at the same time he healizes the 
transitoriness of all earthly plea
sures and the imperfection of this 
world. He therefore longs for a 
perfect world. This longing never 
dies in the sonl of the Lithuanians. 
Because of this longing he never 
overestimates the miseries of this 
world. He always strives for a bet
ter world of humanity.

Animated by this desire the 
Lithuanian never despairs. He 
always and under even the most 
desperate circumstances still believes 
in the victory of love and humanity. 
Even today the Lithuanian has not 
lost his yearning hope for freedom 
in love.

the ground. The sharp end of the 
shaft is then squeezed into his anus, 
and the post is driven deeper by 
heavy wooden mallets. I personally 
saw a man who had undergone this 
form of torture. The man, with 
torn insides, was still able to crawl 
on all fours. He was shot later.

Only those who had been inside 
NKVD chambers really know what 
methods are employed by that ne
farious institution. However, almost 
all such people are doomed to death 
and are never able to relate their 
sufferings.

Many of you, Westerners, will re
fuse to believe me. Of course, I 
understand. But I have one chal
lenge : the unbelievers should attempt 
to cross the Soviet Iron Curtain— 
they will believe, alas, too late . . .

9. Bear “Defense Zones”
The “death zone” ends one kilo

metre from the frontier and the 
second zone starts there. In this 
zone there is—inside the forest or 
the seemingly cultivated field — a 
belt of plowed and raked soil. The 
soil is raked and turned every few 
days, lest it settle. It shows whether 
an “enemy” had crossed over un
observed. No civilians are ever per
mitted to enter this zone stretching 
1 to 3 kilometres inland from the 
actual frontier.

The third zone, 3 kilometres from 
the frontier may be entered only 
with special passes issued by the 
NKVD. The few civilians permit
ted to remain there are all tested 
and trusted communists. This zone 
is 7 kilometres deep.

At the outskirt of the third zone, 
10 kilometres from the frontier, 
there is another restricted zone. 
Non-residents are permitted to enter 
the zone but they must register 
with the police and are closely ob
served.

END
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A iMu .Ml

I PAŠTO
SKAUDI TRAGEDIJA ADELAIDĖJE

ALD CENTRO VALDYBA
PAS IS Kl RSTE PAR EI GOMIS

Š.m. sausio 8 d. įvyko pirmasis 
naujai išrinktos ALD Centro Valdy
bos posėdis, kuriuo metu taip pasi
skirstyta pareigomis: pirmininkas — 
A. Bauze. vicepirmininkas — P. An
driušis. sekretorius — V. Šliogeris, 
iždininkas — M. Bogužas. valdybos 
narys — kun. J. Tamulis.
ATLEIDŽIAMI PO 18 MĖNESIŲ.

Tebebūdamas dar savo pareigose, 
dar prieš rinkimus, Emigracijos 
ministeris A. A. Calwell’is nutarė, 
visus ateivius, atvykusius į Austra
liją ligi 1948 metų gruodžio 31 die
nos, atleisti nuo darbo sutarties po 
18 mėnesiu buvimo Australijoje. 
Būv. ministerio nutarimas vykdomas 
ir pasikeitusiomis politinėmis Aus
tralijos vidaus gyvenimo sąlygomis. 
Jis atpalaiduoja nuo -priverstinės 
darbo prievolės apie 10.000 Europos 
ateivių.

LIETUVIŠKA SAVAITGALIO 
MOKYKLA ADELAIDĖJE.

Šalia visos eilės kultūrinių darbų, 
ALD Adelaidės Skyriaus Valdyba, 
kartu su Šv. Kazimiero Draugija, 
Adelaidės lietuvių vaikučiams įsteigė 
savaitgalio mokyklą. Painokos vyks 
Adelaidės lietuvių parapijos salėje 
šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. Bus 
dėstoma lietuvių kalba, literatūra, 
tikyba. Lietuvos istorija, Lietuvos 
geografija, lietuviški papročiai ir 
krašto mokslas. Be to, bus mokoma 
lietuviškų dainų, tautinių šokių. 
Mokytojais pakviesti: J. Ivoška. kun. 
dr. Jatulis. A. Gricius. V. Čepliaus- 
kas. T. Petrikas. E. Levickienė ir 
Milakniene.

Tai sveikintinas iniciatorių ir 
mokytojų tikrai realus žingsnis, ku
riuo užkertamas kelias mūsų 'jauna
jai kartai pamiršti savo senąją 
Tėvynę Lietuvą, jos gražia kalbą, 
istoriją ir krašto gamtą.—T. Č-kas.

BATHURSTE ŠVENTĖME 
BENDRAS KŪČIAS.

ALD-jos Bathursto Skyriaus val
dybos iniciatyva, gruodžio 24 d., 
“J” bloke, stovyklos vaikų darželio 
patalpose, buvo suruoštos bendros 
Kūčios, dalyvaujant stovykloje gy
venantiems lietuviams ir jų vaiku
čiams. Kūčias pradėjo, pasakyda
mas atitinkamą tai dienai kalbą, sto
vyklos kapelionas kun. Butkus. 
Kūčių valgiai 'buvo kruopščiai ir 
skoningai paruošti, tikrai pagal lie
tuviškas tradicijas. Bendrai visas 
Kūčių vakaras praėjo pakilioje ir 
nuoširdžioje lietuviškoje nuotaikoje. 
Už šių Kūčių taip kruopštų paruo
šimą pirmiausia turime būti dėkingi: 
St. Baltramiejui! ui, N. Zaborskiui ir 
vaikų darželio vedėjai A. Cininienei. 
Jie daugiausia paruošimu rūpinosi, 
nepagailėdami savo nuo tarnybos 
laisvo laiko ir darbo. Taip pat daug 
gyvumo įnešė ir va’gio metu Kalėdų 
Senelio pasirodymas, kuris visus 
vaikučius apdalino dovanomis. Jis 
sakėsi, esąs tiesiai iš Lietuvos atvy
kęs. Prašė vaikučių neužmiršti ir 
didžiuotis savo gimta lietuviška 
kalba, neužmiršti savo pavergtos 
Tėvvnės Lietuvos ir jos gražių pa
pročių bei tradicijų.—J. A.S-a.

Paieškojimas.
Motina, gyv. Londone, ieško savo 

sūnaus Petro Augustaieio. Kas žino, 
prašomas pranešti M. Pastoges Re
dakcijai.

KALĖDINĖ STAIGMENA 
LIGONIAMS.

Pirmąją Kalėdų dieną Turramurra 
sanatorijoje gulinčius ligonius ma
loniai nustebino Sydnėjaus liet, 
skaučių grupės apsilankymas su 
kalčdįinėmas dovanomis. Tuoj po 
Naujų Metų lankėsi ALD C. Valdy
bos pirmininkas A. Bauze su žmona, 
kuriuodu apdovanojo ligonius liet, 
spauda. Ligoniai nusiskundė, Šven
čių metu neturėję galimybės atlikti 
pas sava kunigą religinės praktikos. 
Šv. Kazimiero D-jai ir lietuvių rei
kalus aptarnaujančiam Sydnėjaus 
kunigui būtų siūlytina susirūpinti 
sanatorijoje gulinčiais lietuviais, 
nes tai ypatinga mūsų tautiečių da
lis, reikalinga pašalpos ir moralinės 
paspi rties.—P.P.

PIRMAS VIEŠAS PASIRODYMAS 
BRISBANĖJE.

Š.m. gruodžio 18 d. St. Marys 
Church parapijos salon, talpinan- 
čion kelis šimtus žmonių, sausakim
šai prisirinko vietinių lietuvių bei 
svečių australų. ALD Skyrius ruošė 
pirmą savo pobūvį-koncertą. Kon
certo pradžioje trumpu žodžiu į su
sirinkusius svečius australus krei
pėsi Skyriaus pirmininkas J. Pet
rauskas. juos pasveikindamas bei 
supažindindamas su vakaro progra
ma ir primindamas, kad programoje 
pasirodantieji dalyviai nėra profe- 
sionalai-menininkai. Adomo Lau
kaičio vadovaujama tautinių šokių 
grupė pašoko “ Jonkelį ”, “šok me r 
gele”. “Kalvelį” ir “Šustą”. Ši 
šokėjų grupė, nors ir nesenai tesusi- 
organizavusi, vis dėlto gražiai pasi
rodė ir susilaukė nuoširdžių publi
kos ovacijų. Šokiams akordeonu 
grojo V. Palubinskas. Pr. Budrio 
diriguojamas vy*rų choras sudainavo -. 
“Mes žengiame”, “Sutems tamsi 
naktužėlė” ir k. Choras taip pat 
dar labai jaunas, negausus daininin
kais, bet savo paskirtį tinkamai atli
ko ir už tai susilaukė tinkamo pub
likos įvertinimo. Programos metu 
pranešinėjo Pr. Budrys. Meninę 
programą baigus, į salės dalyvius 
prabilo arkivyskupas O’Donell ir 
Q-do Emigracijos Departamento 
direktorius Cliffe. Abu kalbėtojai 
šiltais žodžiais sveikino lietuvius, 
džiaugėsi gražiais lietuviškais papro
čiais bei lietuvių tautiniu menu.

Likusioji vakaro dalis jaukioje 
nuotaikoje praleista prie arbatėlės 
ir šokių. Nepaisant mažo lietuvių 
skaičiaus Brisbanėje, šis pirmas pa- 
sirodvmas praėjo su dideliu pasise
kimu.— P.S.

SYDNĖJAUS IR JO APYLINKIŲ 
LIETUVIAMS.

Š.m. sausio mėn. 15 d. (sekma
dienį) 5 vai. po pietų, L. Katalikų 
C. patalpose. 5 Young St.. Circular 
Quay, šaukiamas visotinas ALD Syd
nėjaus Skyriaus susirinkimas.

Jo darbotvarkėje numatyta:
1. Susirinkimo atidarymas ir pre

zidiumo rinkimai,
2. Valdybos pranešimas,
3. Revizijos K-jos pranešimas.
4. Valdybos ir Revizijos K-jos 

rinkimai,
5. Komisijų rinkimai,
6. Klausimai — sumanymai.
Visi tautiečiai kviečiami dalyvauti. 

Susirinkimas įvyks bet kokiam na
rių skaičiui susirinkus.

Skyriaus Valdyba.

Kaip praneša Sunday Telegraph 
sausio 1 d. numeryje, prie Adelaidės, 
Stenliouse Bay, Yorke Peninsula. 
Kalėdų dieną nusižudė 20 metų am
žiaus lietuvis Juozas Abaravičius. 
Nelaimingasis nutraukė savo gyveni
mo siūlą, paveiktas prisiminimų tų 
Kalėdų, kurias džiaugsmo ir vargo 
dienomis jis praleido savo Tėvynėje. 
Kaip minimas laikraštis teigia, velio
nis prisiminė 1944 metų Kalėdas, 
kada naciai baisioje stovykloje iš 33 
suimtųjų lietuvių sušaudė 32 — 
Juozas Abaravičius buvęs vieninte
lis, kuris išsigelbėjęs. Velionis pri
siminė ir ankstyesnes laimingas Ka
lėdas. kurias jie praleido savo Ten

BURIASI GEELONGO LIETUVIAI. |
Geelongas, maždaug Klaipėdos di- j 

durno miestas, randasi apie 50 my
lių nuo Melbourne. Miestas gana 
gražus ir pramoningas. Čia jau su
sibūrė 60-70 lietuvių kolonija, tu
rinti tendencijos didėti, ypač, kad 
kai kuriose įmonėse galima gauti ne
blogai apmokamo darbo (8-12 svarų 
netto į savaitę) ir įsikūrimo sąlygos 
nėra blogos. Lietuviai dirba įvai
riose įmonėse, retai visi kartu susi
tikdami. Todėl ir organizacinis 
darbas čia pavėlavo. Tačiau, atro
do, organizacinė — kultūrinė stag
nacija pasibaigė. Kėlėtos energin
gesnių lietuvių iniciatyva buvo su
organizuotos bendros lietuviškos 
Kūčios Šv. Petro ir Povilo parapijos 
salėje, kurią parapijos klebonas mie
lai sutiko duoti. Kūčiose dalyvavo 
minėtas parapijos klebonas dar su 
dviem australais kunigais ir apie 40 
lietuvių. Australai dvasiškiai labai 
stebėjosi lietuviškomis Kūčių tradi
cijomis. Per Kūčias buvo prisiminta 
Tėvynėje kenčią tautiečiai ir nepa
laužiamą kovą vedą partizanai. Iš
kelta mintis įsteigti ALD-jos Sky
rių. Dauguma šiai minčiai pritarė 
ir tuoj pat 24 lietuviai-vės sutiko 
įstoti į D-ją nariais. Įstos dar ir 
daugiau, nes daugelis Kūčiose neda
lyvavo. švęsdami Kalėdas savo šei
mose ar pas gimines bei pažįstamus

Geelongo ir apylinkės lietuviai la
bai yra dėkingi Kūčių organizato
riams, kurie, suorganizavę Kūčias, 
davė pradžią ir organizaciniam gy
venimui. Dabar tik laukiame, kad 
nedelsiant būtų sušauktas ALD 
Skyriaus steigiamasis susirinkimas 
ir išrinkti valdomieji organai, nes 
artinasi Vasario 16 d. šventė, ir Gee
longo lietuviai, kiek vietos pajėgos 
ir sąlygos leis, reikia manyti, tinka
mai tą dieną paminės. Laukia ir i 
kitų darbų aibės.—V-nis.

PRENUMERATORIŲ SĄRAŠAS— 
KITAME NUMERYJE.

Dėl didelio prenumeratorių ant
plūdžio ir kitų darbų gausumo nau
jaisiais metais, nesuskubta paruošti 
laiku šiam numeriui skelbiamo pre
numeratorių sąrašo. Didžiulis sąra
šas bus skelbiamas sekančiame Mūsų 
Pastogės numeryje.

ĮSIDĖMĖTINAS MUSU PASTOGES PRANEŠIMAS
Mūsų Pastogės redaktorius Juozas Žukauskas, sutikęs dar kurį laiką 

mūsų laikraštį redaguoti ir siekdamas kuo daugiau sutaupyti ir taip jau 
stingamo laiko redakciniam darbui, prašo visų mielų tautiečių nesiųsti jo- 
vardu prenumeratos, nes jos priėmimas ir tolimesnis perdavimas Mūsų 
Pastogės administracijai pareikalauja iš jo nemaža laiko, atitraukiančio* 
nuo redakcinio darbo. Redaktorius pakartotinai prašo visus tautiečius 
Mūsų Pastogės prenumeratos užsakymus ir pinigus siųsti šiuo adresui

Mūsų Pastoge. 5 Hampden St., Hurlstone Park, Sydney
Tolimesnėje Mūsų Pastogės veikloje redaktorius J. Žukauskas yra 

griežtai apsiribojęs dirbti bei rūpintis vien redakciniu darbu ir tuo pačiir 
atšipaiajduoja nuo bet kokios administracinės bei finansinės Mūsų Pas-- 
togės atsakomybės. Ta pačia proga redaktorius primena ir prašo mielus 
tautiečius visą informacinę medžiagą, straipsnius, korespondencijas, žod
žiu. visa tai, kas norima laikraštyje atspausdinti, siųsti tik jo adresu:

Mr. J. Žukauskas, 10 Peel St.. Kirribilli, Sydney
Dar priminus, kad abu minimi adresai yra skirtingose Sydnėjaus- 

vietovėse, besiskiriančiose nuo viena kitos maždaug 10 mylių atstumu, 
kiekvienam bus labiau suprantama ši • tikslaus korespondavimo reikšme’-

uėję džiaugsmo nuotaikomis kartu 
su tėvais. Pakirtęs savo gyvenimą 
dviem šūviais, mirtinai susižeidęs, 
Juozas Abaravičius dar giedojo lie
tuviškas kalėdines giesmes . . . Jis 
mirė kitą dieną Yorketown’o ligoni
nėje.

Kasdieninėje gyvenimo aplinku
moje slegiami skaudaus savo tremties 
likimo, vienas antrą .stiprindami ir 
skatindami nepalūžti sunkiame nū
dienos kelyje, kad galėtume galop 
išgyventi laimėtą kovą, visi su did
žiu liūdesiu susikaupiame ties šiuo 
kapu. Tebūnie Tau, Juozai, rami 
amžinatvė kietoje Australijos žemė
je. išsėmnsioje Tavo jėgas gyventi.
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I B-ves Aid Overseas, Ine.
j atstovo informacijos

I
 SKELBIMAS NR. 15.

Bendroves atstovo antrašas 
pasikeitė sekančiai:

SIGITAS ADOMAITIS, 44 THE 
AVENUE, BALACLAVA, S.2., 

MELBOURNE, VIC.

SKELBIMAS NR. 17.Pranešu, kad B-vės Aid Ov

I
erseas maisto siuntinių per At- . 
stovybę Australijoj nžsisakyti 
nebegalima.

SIGITAS ADOMAITIS, 44 THE 
AVENUE, BALACLAVA, S.2., ' 

MELBOURNE, VIC.

A.L.K. Šv. Kazimiero Drau
gijos Sydnėjaus skyriaus narę 
p-lę EUGENIJĄ MINIOTAI- 
TŲ ir p. JUOZĄ V ALTĄ, su
kūrusius lietuvišką šeimą, nuo
širdžiai sveikina A.L.K. Šv. 
Kazimiero D-jos Centro Val
dyba.

Sukūrusius lietuvišką šeima, 
p, IZIDORIŲ KAZLAUSKĄ 
ir _p-lę FELOMENA MTKO- 
LIŪNAITŲ sveikina ir linki 
daug laimės Bulla Bulling Lie
tuviai.

Melbourne gyvenantiems lie
tuviams I

•Norintieji greitai ir pigiai 
įsigyti namus, kreipkitės į pri
tyrus] Australijos statyboje 
statybininką lietuvį Petrą Va
losi navičiu, 83 Beatty Street, 
Ivanhoe, Vic.

AUSTRALIJON ATVYKO 4.800 
LIETUVIŲ.

Kaip oficialiai Australijos stati-- 
stikos įstaiga pranešė, be kitų įvairių 
tautybių ateivių į Australiją ligi 
rugsėjo mėn. 1949 m. atvyko 4.800' 
lietuvių. Latvių atvyko 8.000 asme-- 
nų. esti] — 2.-500, lenki] — 17.500.

A* s. 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/-.

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

SKELBIMAI
Skelbimu kaina vienai teksto eilu

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

Printed by Publicity Press (1938) Pty. Ltd., for the Publisher, Anthony Rauze..
5 Hamndon Street. Hurlstone Park. Svrtn«v. KS-W
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