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Paskelbti Anglijos 
rinkimai

LONDONAS. A.A.P.—Britų mini- 
steris pirmininkas Attlee oficialiai 
paskelbė, kad visuotiniai rinkimai 
Anglijos parlamento \ įvyksta š.m. 
vasario 23 d. Jau tą pačią dieną 
visoje Anglijoje užvirė ypatingo 
Įkarščio priešrinkiminė akcija. Ma
noma, kad šių metų rinkimai savo 
Įtampa ir kovingumu Britų parla
mento istorijoje bus ryškiausiai 
atžymėti.

Pradeda imti salas
HONG KONGAS. A.A.P.—Kini- 

jos komunistų ginkluotos pajėgos iš
sikėlė Hainano salon, stipriai įsitvir- 
tindamos pietvakariniame tos salos 
krante. Tuo pačiu metu savo veiklą 
pradėjo ir Hainano sukilėliai, komu
nistų bendrininkai. Invaziją Į salą 
komunistų daliniai atliko iš Vechao 
salos, atlikdami nuo pastarosios į 
Hainaną 150 mylhj jūros kelią. 
Šiai invazijai komunistai panaudojo 
1.000 laivų. Hainano sala yra Į 
pietvakarius nuo Formozos. už 630 
mylių. Hainano invazija yra pirmas 
komunistų žygis už Kinijos sausže- 
mio ribų. Čia dar randasi stiprios 
nacionalistų karių pasipriešinimo 
pajėgos. Hainaną komunistams užė
mus, beliks vien tik Formoza, kur 
yra susibūręs vyriausias ir paskuti
nis Nacionalinės Kinijos pasiprieši
nimas.

JAV nurodo savo 
kantrybes ribas

. VAŠINGTONAS. A.A.P.—JAV 
užs. reik, ministeris D. Aehesonas, 
kalbėdamas Tautiniame Spaudos 
Klube, užakcentavo, kad Aleutų- 
Japonijos ir Filipinų linija turi būti 
laikoma Vakarų gynybos ruožu, ku
ris privalo būti ginamas ir bus gina
mas. Toksai viešas pareiškimas, 
nurodąs įsakmiai interesų ir gyny
bos liniją, JAV užs. reik, ministerio 
pareiškiamas pirmą kartą. Aehe
sonas primine, kad Sovietų Rusija 
šiuo metu skubiai atskiria Šiaurės 
Kinijos provincijas ir prijungia jas 
prie Sovietų Rusijos. Toksai pro
cesas Mandžiūrijoje jau yra baigtas, 
gi Išlaukinėj Mongolijoj jis yra 
taip pat beveik užbaigtas. Taip pat 
prijungiama Vid. Mongolija bei 
Sinkiangas.
KIEKVIENAS PAGAL SAVO 

IŠMANYMUS
COLOMBO. A.A.P.—Britų Impe

rijos konferencijoje Australijos užs. 
reik: ministeris Spenderis ir Nauj. 
Zelandijos užs. reik, ministeris Doidge 
kritikavo Angliją, Indija, Pakistaną 
ir Ceilėną dėl pasiskubinimo pripa
žinti Kom. Kiniją, nelaukiant Col
ombo konferencijos. Tačiau jūodu 
abu pripažino supranta priežastis, 
vertusias minimus kraštus suteikti 
pripažinimą. Šiuo klausimu aštriai 
snsikirtes su Indijos atstovu Pandit 

• Nehru, Spenderis pareiškė, kad Aus
tralijos vyriausybė neparodys jokio 
desperatiško skubėjimo . nripažinti 
Kom, KMią. Po visų ginčų prieita 
išvados, kad šiuo klausimu kiekviena 
Britu Imperijos va'stybė gali turėti 
veikimo laisvę ir savo atskirą nuo
monę.

NESKLANDUMAI MASKVOS DERYBOSE
TOKIO. I.N.S. — Tarptautinės 

Žinių Tarnybos korespondentas H. 
Handelmanas praneša, kad tarp 
Kom. Kinijos vado generolo Mao 
Tse-tungo ir Stalino įvykęs didelis 
nuomonių prieštaravimas. Handel- 
man’as, remdamas savo pranešimą 
šaltiniais, kuriem “negali būti nieko 
prikišama,” teigia, kad Sovietų Ru
sija reikalauja iš Kom. Kinijos Dai- 
reno ir Port Arthuro uostų Mand
žiūrijoje. Toliau Sovietai reikalauja 
Kinijos komunistus užimti Formoza 
dar šį pavasarį, o. be to leisti Sovie
tams perimti Kinijos uranijaus ir 
volframo kasyklų naudojimą. Taip

Demono laisve demokratijos 
prieglobstyje

TOKIO. A.A.P.—Japonijos komu
nistų partija pasiteisino prieš Ko- 
minformą dėl savo vado Sanzo No- 
zaka. Centrinio Partijos Komiteto 
pranešime teigiama, kad Kominformo 
priekaištai Nozakai dėl nukrypimo 
nuo leninizmo pagrindų yra atlikti 
neįsigilinus į komunistų partijos vei
kimo sąlygas Japonijoje. Pranešime 
teigiama, kad komunistams Japoni
joje kartais tenka veikti panaudo
jant ir vergiškumo būdus, tačiau tai 
tėra tik dalis zigzaginio veiklos ke
lio, reikalingo įgyvendinimui komu
nistų partijos nustatytų tikslų. Ja
ponijos komunistų partija dėkoja 
Kominfornuti už gilią užuojautą 
kovojančiai japonų liaudžiai ir už
gina Kominformą dėl- jo “perga
lingo darbo pasaulinės revoliucijos 
labui.” Šis Japonijos komunistų 
partijos pareiškimas paskelbtas vie
šai.
Nuskendo povandeninis laivas

LONDONAS. A.A.P.—Pagarsėjęs 
per. karo veiksmuose Britų povan
deninis laivas Trueulent susidūrė su 
Švedijos aivų Divina ir nuskendo. 
Pov. laivas nelaimes metu turėjo 76 
žmonių įgulą. Laivo skendimo mo
mentu išsigelbėjo tik 14 asmenų. 
Laikoma, kad visi kiti įgulos nariai 
yra. žuvę. Nelaimė įvyko Temzės in
take į jūra.

IR AUSTRALIJA ĮTEIKĖ 
SOVIETAMS NOTĄ.

CANBERRA. T.S.M.H.—Austra
lijos užsienių reikalų ministerija 
įteikė Sovietų ambasadai Canberroje 
notą, kurioje reikalaujama, kad būtų 
leista tarptautinei žmoniškumo orga
nizacijai ištirti vietoje sąlygas, ku
riomis yra laikomi Japonijos karo 
belaisviai Sovietų Rusijoje. Notoje 
primenama kad Sovietų Tass’o skel
biamas japonų karo belaisvių 95.000 
skaičius neatitinka Japonijos vyriau
sybės rūpestingai priskaičiuotą 376.- 
929 japonų belaisvių skaičių. Jei 
Tass’o pranešimas būtų teisingas, — 
pabrėžiama notoje, — tai toksai di
delis skirtumas tegalėtų būti paaiš
kintas nepaprastai aukštu japonų 
karo belaisvių Sovietuose mirimo 
procentu.
JAV BIZNIS BET KURIA KAINA.

NEW YORKAS. A.A.P. —Nac. 
Kinijos kariniai laivai apšaudė ir

Sovietine drama
Saugumo Taryboje

NEW YORKAS. A.Ą.P.—Protes
tuodama prieš Nae. Kinijos delega
cijos buvojimą Saugumo Taryboje, 
Sovietų Rusijos delegacija apleido 
Saugumo Tarybos pasėdžių salę. 
UNO politikai tačiau mano, kad 
Sovietai visiškai nepasitrauks iš UNO 
Saugumo Tarybos, bet lauks keletą 
savaičių, kol Saugumo Tarybos na
rių dauguma pripažins Kom. Kiniją. 
Šio mėnesio Saugumo Tarybos posė
džiams pirmininkauja Nac. Kinijos 
atstovas dr. Tsiang Ting-fu. Pradė
jus svarstyti Sovietų atstovo Maliko 
reikalavimą, kad tuoj būtų svarsto
mas Kom. Kinijos ministerio pir
mininko reikalavimas pašalinti iš 
UNO Nae. Kinijos delegaciją. Sau
gumo Tarybos pirmininkas Tsiang 
Ting pasiūlė šį klausimą atidėti, gi 
Saugumo Tarybai šiam pasiūlymui 
pritarus, Sovietų delegacijos pirmi
ninkas Malikas, pareiškęs, kad So
vietai negali dalyvauti Saugumo 
Tarybos darbuose, kur tebelaikoma 
Nae. Kinijos delegacija, demonstra
tyviai apleido posėdžių salę. Maliką 
pasekė visi Sovietų delegacijos na
riai. Saugumo Tarybą sudaro 11 
narių, kurių penki: Anglija, Indija, 
Norvegija, Rusija ir Jugoslavija jau 
yra pripažiinę Kom. Kinijos vyriau
sybę. Penki nariai: Kuba, Ekvado
ras, Egiptas, Prancūzija ir JAV ligi 
šiol tebepripažįsta tik Nae. Kinija. 
Gi vieiJuofilĄtas Saugumo Tarybos 
narys yra pati Nae. Kinija, kuri, 
kaip vienas p'astovių Saugumo Tary
bos narių, turi veto teisę prieš bet 
kurį sprendimą.

NEW YORKAS. A.A.P.—Sovietų 
delegatas Malikas antrą kartą de
monstratyviai apleido UNO Tarybos 
posėdžių salę po to, kai Saugumo 
Taryba atmetė Sovietų reikalavimą 
išstumti iš UNO Nac. Kinijos dele
gatais. Soviet!} reikalavimą teparė- 
mė tik Indija ir Jugoslavija.

SPENDERIO PLANAS AZIJAI
COLOMBO. A.A.P.—Britu Impe

rijos valstybių užsieniu reikalų mini
ster™ konferencijoje Ceilone priim
tas Australijos užs. reika'u minist“- 
rio Spenderio pasiūlytas planas, pa
gal kuri Pietryčiu Arijai b”S tei’-in- 
ma praktiška pagalba. Pagrindinė 
Spenderio pasiūlytos sistemos idėja 
vra suintensyvinimas atsilikusių kra
štų pažangos, pakeliant jn pramonę 
ir žemės ūki. Pietryčiu Azijos ger- 

užkirsti
kelią komunistų propagandai.

sulaikė JAV prekybini laiva Flving 
Arrow, bandžiusį prasiveržti i Kom. 
Kinijos uostą per Nae. Kinijos blo
kadą. Smarkiai apgadintas JAV 
laivas prisišaukė karinių JAV laivų būvio pakėlimu siekiama
pagalbos.

pat esą reikalaujama, kad generolas 
Mao Tse-tungas pasiliktų ligi tol 
Maskvoje, kol nebus pasiektas So
vietų Rusijos — Kom. Kinijos pil
nas susitarimas. Šie Stalino reika
lavimai esą Sovietų Rusijos pagalbos 
Kinijai kaina. I.N.S. koresponden
tas Handelman’as dar priduria, kad 
pagal jo turimas paskučiausias ži
nias, Azijos komunistų partijos at
sisakys klausyti Maskvos įsakymų. 
Kaip jau ankščiau buvo paskelbta, 
Kinijos komunistų vadas gen. Mao 
Tse-tungas išvyko į Maskvą prieš 
mėnesį švęsti Stalino gimimo dienos.

v

Nutraukė rysius
VAŠINGTONAS. A.A.P. — JAV 

užs. reik, ministerio pavaduotojas 
Butterworth’as oficialiai pranešė, 
kad Kom. Kinijos valdžios organai 
sausio 11 d. užpuolė ir užėmė dalį 
JAV konsulato patalpų, Įsakydami 
visiems JAV konsulato tarnautojams 
persikelti Į kitas patalpas ir jėga 
priversdami juos tai padaryti. Pro
testuodama prieš tokį negirdėta isto
rijoje diplomtinių teisių pažeidimą,. 
JAV vyriausybė įsakė visiems savo 
diplomatiniams bei konsulariniams 
perėigūnams apleisti Kom. Kinijos 
teritorija ir tuo budu nutraukė su 
Kom. Kinija bet kuriuos faktiškai 
liiri šiol buvusius diplomatinius bei 
konsu'arinius ryšius. JAV intere
sams Kom. Kinijoje^ atstovauti pa
prašyta D. Britanija. Kartu oficia
liai pranešta, kad visiems JAV pi
liečiams, norintiems Apleisti Kom. 
Kiniją, bus parūpinamos atitinka
mos susisiekimo priemonės.

NERAMUMAI ITALIJOJE
LONDONAS. A.A.P.—Komunistų, 

vadovaujami protestų streikai sausio 
10 d. sustabdė Italijos fabrikus ir 
sulaikė traukinių judėjimą. Dau
giau kaip milijonas Italijos darbinin
kų pakluso komunistų vadovaujamos 
generalinės Darbininkų Sąjungos 
paleistam streiko šūkiui. Šis 
visuotinis protesto streikas bu
vo ąukeltas po to, kai, sausio 9 d. 
Modenoje policijai susirėmus su' dar
bininkais, šeši darbininkai žuvo.

Ispanijos politikos 
revizija

VAŠINGTONAS. . I.N.S. — JAV 
užsienių reikalų m-jos pranešėjas 
spaudos konferencijoje pareiškė, kad 
esą galimybių, jog JAV pasiūlys 
baigti diplomatinį Ispanijos boikotą. 
Greitu laiku esą galima laukti JAV 
pranešimo Ispanijos laikysenos ir 
politikos atžvilgiu. JAV užs. reik, 
ministeris Aehesonas pasiūlysiąs 
UNO valstybėms baigti UNO nuta
rimą atšaukti savo ambasadorius iš 
Ispanijos, kas buvo atlikta prieš ke
turis metus. JAV vyriausybė, ypa
čiai jos kariniai sluogsniai, esą ver
čiami siekti glaudesnio bendradar
biavimo su Ispanija, turint galvoje 
strateginę Ispanijos reikšmę šalta
jame Vakarų kare su Sovietų Rusija. 
Britai griežtai prieštaraują bet ko
kiam politines laikysenos Ispanijos 
atžvilgiu pakeitimui. Samprotauja
ma, kad. Britams pripažinus Kom. 
Kiniją, JAV sieks, kad UNO valsty
bės pakeistų savo nutarimą dėl san
tykių nutraukimo su Ispanija.

Kur niekuriiet nenusileidžia 
saule . . .

LONDONAS. A.A.P. —Vos pas
kelbus Britų parlamento rinkimų 
datą, per. ketvirtadienį iš Madeiros 
salos, nutraukęs savo atostogas, į 
Angliją sugrįžo Britų opozicijoj 
vadas W. Churchill’is. Jis vadovaus- 
Konservatorių partijai priešrinkimi
nėje akcijoje. Pūsdamas didelio' 
cigaro dūmus, Churchill ’is pareiškė: 
“Mums būtinai reikalinga naujo> 
didžiulio judėjimo srovė, kad galė
tume grąžinti savo ■ kraštą tinkamon 
nasaulio vietėn ir priekin Imperijos, 
kurine ribose niekumet nenusileidžia 
saulė.” - J
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Lietuviškos propagandos reikalu
Po dviejų metu gyvenimo Austra

lijoje pastebėjau, kad šiame demo
kratiškame krašte esama puikios 
galimybės išplėsti propagandą, lie
čiančią mūsų kovą už Lietuvos laisvę. 
Raudonasis nusikaltėlis, pavergęs 
■mūsų Tėvynę ir daugelį kitų Euro
pos bei Azijos kraštų, svarbiausiu 
savo ginklu laiko propagandą. Laz- 
<la turi du galus, — sako mūsų liau
dies išmintis. Griebkime? šio antro 
lazdos galo ir atsakykime tuo pačiu. 
Išplėskime teisingą ir faktais parem
tą bei organizuotą lietuviška propa
gandą po visą Australiją. Šiandien, 
kaip niekad, turime puikių galimy
bių. nes esame išblaškyti po visa pa
saulį ir gerų norų pagalba galime 
padaryti ne mažiau, kaip padaro 
raudonųjų nusikaltėlių švaistomi 
milijonai, o gal net daugiau, nes 
politinė raida darosi labai palanki 
mums.

Konkrečiai siūlyčiau įsteigti prie 
ALD-jos specialų lietuviškos propa
gandos reikalų skyrių. Ta proga 
norėčiau pateikti ir vieną antrą vei
klos uždavinį darbo pradžiai.
1. Imtis iniciatyvos pagaminti lie- 
■tuvišktj plokštelių (liaudies muzika, 
dainos ir pan.), tautiniu jubstų. 
lėlių, -medžio dirbinių, lietuviškų 
sveikinimų šventėms ar kitomis pro
gomis. atvirukų, vokų;

2. Parūpinti ang’ų kalba tekstų 
•norintiems ir turintiems progos pa
naudoti propagandinius straipsnius 
Australijos spaudoje;

3. Viską skelbti laikraščiuose, kad 
norintieji galėtų įsigyti.

Kiekvienas lietuvis visuomet susi
duria su australų inteligentija per 
įvairius pobūvius, įvairių tautinių 
švenčių ruošiamus minėjimus, randa 
ju tarpe prijaučiančių, ar randa 
reikalo įteikti kokią dovaną, kuri ir 
būtų tinkamiausia iš aukščiau išvar
dintų dalykų. Turėdami lietuviškų 
plokštelių, galėtume jas pademon
struoti esant progai. Pagaliau, la
bai lengva jas perduoti per bet kurį 
radiofoną pageidavimo forma, ir 
lietuviška muzika, lietuviška daina 
skambėtų po visa Australiją, atkreip
dama ne vieno klausytojo dėmesį, o 
taip pat jaudindama ir primindama 
kiekvienam lietuviui Australijoje 
išgyvenimus mieloje Tėviškėje.

Lietuviškų plokštei iii galėtume 
patys pasigaminti Austrai i jo ie. nes 
turime pakankamai meninių jėgų, o 
reikalui esant ga’ėtume pasipildyti 
jų iš JAV ar Kanados, kur ju pa
gaminama pakankamai ir nebran
giai.

Taip pat kiekvienam mūsų būtų 
•malonu gauti ar pasiųsti sveikinimų i 
šventėms, gimimo ar vardo dienai 
lietuviško teksto ar vaizdų, kortelių ! 
ibei atvirukų. Ne vienas mūsų tau-l 

liečiu, sunkiai kurdamas pradžios 
gyvenimą, kietai dirbdamas, kartais 
toli atskirtas nuo žmonių bendruo
menės, nejučiomis pradeda nutolti 
nuo bendrų lietuvybės siekimų, lyg 
ir pamiršta kovos pareigą dėl Tėvy
nės laisvės. Toksai tautietis, gavęs 
anokį atviruką su lietuvišku tekstu, 
Lietuvos gamtos vaizdais, primenan
čiais mūsų. gimtinės grožį, paskaitęs 
jame mūsų poetų įrašytus posmus, 
tikriausiai giliau susimąstytu ir vėl 
dvasioje pasiryžtų prisidėti prie 
bendro visų lietuvių tikslo.

Mano nurodytos aukščiau propa
gandinės priemones turėtų didelės 
reikšmės Lietuvos vardui garsinti 
svetimųjų tarpe, bet gal nemažesnės 
reikšmės turėtų kovoje su nutautė
jimu ir padėtų išlaikyti lietuvišką 
dvasią šiame ypatingų sąlygų krašte.

Taip pat dažnai pasitaiko kokios 
nors tautinės šventės minėjimo pro
ga įdėti straipsnį į australų dien
raštį, nurodant savo tautos istoriją, 
praeitį, atvykimo į Australiją prie
žastis. Deja, nepakankamas kalbos 
žinojimas sugriauna tą progą. Lie
tuviškos propagandos skyrius prie 
ALD-jos kaip tik ir padėtų šį klau
simą išspręsti palankia prasme.

Šiame straipsnyje aš iškėliau lie
tuviškos propagandos reikalą ir tokio 
skyriaus steigimą prie ALD-jos. 
Aš manau, kad ir daugiau tautiečių 
tuo reikalu pasisakys, nes klausimas 
aktualus. Jeigu bent šimtas esan
čių Australijoje lietuviij nurodytų 
po vieną propagandinės minties prie
monę, turėtume pakankamą ir nau
dingą propagandos ginklą mūsų 
žūtbūtinėje kovoje su raudonaisiais 
nusikaltėliais.

Kovoti dėl Lietuvos interesų turi
me visi ir betkuriomis priemonėmis 
nes mūsų tėvai, broliai ir seserys, 
sūnūs ir dukros gyvena sunkias va
landas, kentėdami ir mirdami už 
gyvosios lietuvių tautos išlaikymą.

H. RaUtoniškis.'

MESSERSCHMIDT’AS JAU 
INDIJOJE.

BOMBĖJUS. A.A.P.—Pagarsėjęs 
nacinės Vokietijos lėktuvų konstruk
torius W. Messerschmidt’as atvyko į 
Bombėjų. New Delhi radijas pra
nešė.- kad Messerschmidt’as atvyko 
kviečiamas Indijos vyriausybės teikti 
patarimų Indijos kovos lėktuvų ga
myboje.
KARO VETERANAI NUSIKRATO 

KOMUNISTAIS.
N.S.W. Karo Veteranų Lygos 

Taryba per kelis paskutiniuosius 
savo posėdžius nutarė pašalinti iš 
Lygos šešis savo narius, pakaltintus 
komunistinėje veikloje ar pasireiš
kusius komunistams simpatijomis.

" v.Sicilijos plėšiku atgaila
Prieš Kalėdas Monteleprėje švytė

jo viltis, kad šis kalnuotas Sicilijos 
kampas greitai susilauks taikos ir 
kas nors kuriuo nors būdu kur nors 
pagaus k- pakars legend arinę Sici
lijos pabaisą — Giuliaųo.

Jau pereitų metų gegužyje buvo 
nustatyta, kad slidi Giuliano gauja, 
apimanti vos 20 žmonių, mažiausiai 
nužudė 70 policininkų. Paskutiniai
siais metais Italijos valdžia pasiuntė 
prieš Giuliano gaują 5.000 karių 
grupę, vadovaujamą pulkininko 
Giuseppe Luca. Jam buvo įsakyta 
sunaikinti Giuliano ir jo gaują.

Tačiau prieš Kalėdas kažkas atsi
tiko.

Nuo • 27 metų amžiaus geležinių 
nervų Giuliano atsiskyrė gabiausias 
jo bendrininkas Pietro D’Amico, 
policijos gaudomas už nužudymą 
keliolikos policininkų ir įvykdytus 
keturis plėšimus.

Kūčių dienos rytą pulkininkas 
Luea buvo mirtinai nustebintas, kai 
savo įstaigoje pamate stovintį prieš 
jį Pietro D’Amico. Plėšikas rodo 
atgailaujančio povyzą. Jis tarė:

— Aš esu pasiruošęs pasiduoti ir 
labai apgailestauju savo atliktus 
žalingus darbus. Aš sumokėsiu rei
kalaujamą kainą. Aš noriu pradėti 
naują gyvenimą ir paklusti tiems 
reikalavimams, kuriuos nurodė po
piežius.

Pulkininkas Luea taip buvo nu
stebintas šia netikėta “kalėdine do
vana,” kad jis paklausė D’Amico, 
kuomi galėtų jam pasitarnauti. 
Plėšikas tuojaus pat atsakė:

— Aš norėčiau praleisti su savo 
šeima Kalėdas.

Pulkininkas susiraukė. Juk tai 
būtų nesąmonė!

Peronas tvarko Argentinos 
muzikus

NEW YORKAS. T.S.M.H.—Ar
gentinos prezidentas Peronas išleido 
įsakymą, kuriuo reikalaujama, kad 
bet kuriame koncerte pusė išpildomų 
muzikiniu kūrinių būtų Argentinos 

/jisai įsakymas gali sustab
dyti liet kurį klasikinės muzikos kon
certą Argentinoje ir gali priversti 
užsidaryti garsiąją Burnos Aires 
operą. Tuo pačiu metu Peronas už
darė 46 opozicinius laikraščius bei 
žurnalus. Muzikiniuose Buenos 
Aires sluogsniuose tačiau tikimasi, 
kad Peronas pavelys savo įsakyme 
išimtis.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS WEL- 
LINGTONE.

WELL1NGTONAS. D.M. — Per. 
penktadienį N. Zelandijos sostinę 
Wellington}, sukrėtė du žemės drebė
jimo smūgiai. Susiūbavus aukštes
niems pastatams, sudužus langų sti
klams, gatvėse kilo didelė panika.

D’Amico tada prisiekė garbes žod
žiu sugrįžti tuoj po Kalėdų. Pulki
ninkas Luea paspaudė D’Amico’ 
ranką ir tokiu būdu susitarimas bu
vo užantspauduotas.

Pulkininkas Luea nepapasakoja 
savo viršininkams Romoje šio susi
tarimo. Juk jie galėtų tai nesupra
sti !

Luea praleido Kalėdas savo šei
moje ir stebėjosi D’Amico žygiu. 
Jis stebėjosi ir pirmadienio rytą, kai 
grįžo 8 vai. į savo įstaigą. Slenkan
čios minutės nervino pulkininką. 
Jau 8,20, jau 8,45, tačiau D’Amico 
nesirodė.

9 vai. D’Amico įėjo pulkininko 
kabinetan griežtais žingsniais, nepa- 
sibelsdamas. Jis apgailestavo:

— Aš norėjau anksčiau ateiti. 
Tačiau atsisveikinimas su šeima bu
vo nelengvas . . .

Pulkininko veidas sviete. Tasai 
veidas dar labiau nušvito, kai 
D’Amico pasakė:

— Palaukit vieną momentą . . .
Jis išėjo ir tuoj sugrįžo su kitom 

dviem “kalėdinėm dovanom” — 
dviem savo bendrininkais plėšikais, 
taip pat pavojingais, kaip ir jis pats. 
Vienas jų pasisakė esąs Giuseppe Lo 
Bue, o antras — Tommaso Barea.

Į ungurį panašus Giuliano buvo 
nepaprastai sukrėstas dėl šio skilimo. 
Gi Sicilijos vynuogynais pasklido 
žinia apie tai. kad religinis atgaila
vimas atliko tai, ko nepajėgė pada
ryti jėga.—Z. N. S.
LENKAS NUŽUDĖ AUSTRALŲ 

KAREIVĮ.
Moorebank’o karinėje stovykloje 

prie Liverpool’io, kur dirba keli 
šimtai įvairių tautybių ateivių, lenkų 
ir australų karių tarpe kilo ginčas, 
kurio metu lenkas M. Potalej mirti
nai sužeidė australų kariuomenės 
eilinį kareivį N. Mason ’ą. Nesusi
pratimas kilo lenkams užėjus į sto
vyklos užeigą — kantiną. iš kurios 
australų karių jie buvo paprašyti 
išeiti lauk. Suimtas ir paliktas are
šte be sąlygų, lenkas Potalej teigia, 
kad jis nevartojo peilio ginčo metu 
su Mason’u ir juo pastarajam nes
mogė. Apie šį įvykį kariniai stovy- 
k’os partigūnai atsisakė pateikti 
kurių nors paaiškinimų viešumai. 
Kaip “The Sydney Morning Herald” 
teigia, tarp australų karių ir čia dir
bančių ateivių jau ir ankščiau yra 
buvę daug nesusipratimų-ginčų.
ČEKOSLOVAKIJA IŠVARO IRO.

P K A G A. A.A.P.—Čekoslovakijos 
vyriausyliė įsakė IRO įstaigai aplei
sti ligi per. sekmadienio kraštą. Taip 
pasielgta dėl to, kad, kaip Čekoslo
vakijos vyriausybė teigia, IRO įstai
goje Čekoslovakijoje esąs teikiamas 
darbas Britų ir JAV šnipams.

Pulkis Andriušis.
Nurašyti i nuostolius!

Buvęs Kauno miesto savivaldybės pamestų daiktų skyriaus sekre
torius Inkštyrius, sėdėdamas aut narų po iriuės sriubos pietų, rimtai 

.susimąstė. Apčiupinėjęs iš visų pusių savo kūnų ir jo apylinkes, 

.apžiūrėjęs kiaurų baltinį švarkiukų, išvertęs kišenių pamušalų, pa
žaidęs atšokusiu batų padu, lyg vaikas gurne last rika, buvęs ponas 
-.sekretorius, o dabar eilinis DP, tarė sau vienas:

— Nieko, visiškai nieko mainomo nei parduodamo jau itebetnriu, 
šabas 1

Ir tikrai. Inkštyrius per penkeris tremties metus išsimainė, 
išsipardavė iki paskutinės kalioniko galvutės, idant nepalūžtų trem
tyje ir grįžęs tėvynėn, galėtų save nepaliestų ir pacukų ueapgraužtą 

.atiduoti nepriklausomos Lietuvos valdžios nuožiūrai.
— O jau laisvoji Lietuva pati žinos, kur mano gabumai bus labiau 

treikalingi; pamestų ar rastų daiktų skyriui! — sakydavo Inkštyrius, 
sėkmingai išmainęs arba pardavęs tuzinų, skardinių guzikų iš bostoni- 
nių kelnių, kurios buvo dar siūtos tą dieną, kai lenkai sulaužė Suvalkų 
sutartį, vadinasi, ne iš bet kokių kelnių, bet istorinių.

Ir, štai, išsrėbęs sriubų, Inkštyrius, apsičiupinėjęs, daugiau nieko 
neberado, išskyrus savo nuogų kūną, suvyniotą į Balto skudurus, 
kurių siūlai buvo bebaigiu išsileisti pūkais, šerpetomis bei garunkščiais.

— O kažin taip, ar negalima būtų išsikeisti ir savo sąžinę, juk ji 
pas mane dar visiškai gryna ir neužstatyta, — kilo drąsi mintis pono 
sekretoriaus galvoje.

Ir, reikia pasakyti, ta drąsi mintis kilo pačiu laiku, nes stovykloje, 
bedalinant nedirbančiųjų priedus, pasklido gandas, jog labai pasitu
rinti Amerikos organizacija NCWC (nors ir biškį panašiai skambanti 
kaip NKVD) išdavinėja geltonus lapukus, tiktai reikia, kad klebonas 
aut to lapuko primuštų antspaudą su trumpa pastaba, girdi, toks ir 
tols tautietis nėra kenksmingas katalikų bažnyčiai ir, pakišęs vieną 
peti, nesirengia patamsyje griauti josios pamatų. Be to, kunigas dar 
turi primesti nuo savęs vieną kitą žodelį, ar tu kartais negyveni skan
dalingo gyvenimo, ar prie progos nesi susimetęs už vienos marškos su 
kokia moteriškaite, ar nebūsi ėmęs šliūbo pas valsčiaus viršaitį už 
pusbonkį degtinės,'ar nesiverti daugpatyste.

Ir. pildamas i popierinę tūtelę makaronus, maisto dalintojas dar 
pridūrė, kad, girdi, be tokio parašo net gi ir patsai prezidentas Truma- 
naš negalėtų patekti į Ameriką.

Inkštyrius. savo jaunystėje ir net jau tarnaudamas Kauno miesto 
savivaldybės pamestų daiktų skyriuje, su pasigardžiavimu skaitydavo 
Jono Šliūpo knygeles ir bedievių popiežiaus buhalterio Ilgūno raštus, 
vadinasi, buvo pražūtingai atvėsęs bažnyčiai, kuri, taip sakant, nerei
kalingai išpylė rieškučias švęsto vandens ant jo galvos krikšto metu.

Ir buvęs ponas sekretorius ant rytojaus tik su dienele jau gulėjo 
kryžiumi išsiplėtojęs stovyklos koplyčioje, mušdamasis su kumščiais į 
Balfo skudurus, šaukdamasis į dangų, kad jo nuodėmės iš viso gyvenimo 
skaitliukais sumuštų ant vieno didelio lapo ir paskui per jaučio odą 
kryžmai perbrauktų raudonu rašalu su dangiškosios savivaldybės rezo
liucija: “Nurašyti į nuostolius!”

Taip trankydamas kumščiu krūtinėn, gulėdamas kniūbsčias ant 
cementinių koplyčios grindų, Inkštyrius viena pramerkta akimi žval
gėsi j šoną, ar jau nebus jo pastebėjęs kas nors iš reikalingųjų sluogs- 
nių: klebonas, zakristijonas ar bent, —iš bėdos, — klapčiukas.

Tačiau, matydamas, kad jo kryžminis gulėjimas daug nepadedp, • 
jisai, už pokelį amerikinių cigarečių vieno tautiečio išmokytas, pasi
siūlė mišioms patarnauti, o esant tai akivaizdžiai tarnybai užimtai, 
šlavinėjo koplyčią, painiojosi po kojom parapinio komiteto narįams, 
barškino su škarbone per pamaldas apsivilkęs kamža, davinėjo patari
mus. kaip apdėti dirbančiuosius mokesčiais bažnyčios naudai ir kata
likų akcijos smogiamąja! galiai pakelti, pilna burna keikė susimetėlius, 
trumpai sakant, nėrėsi iš kailio, idant parodytų, jog per krikštą kuni
gas ne dykai jam ant skysto maumuonėiio išpylė švęsta vandenį ir 
išbarstė druskos žiupsnelį.

Ilgainiui jo apaštalautinė veikla taip išsiplėtė, kad vieną kartą po 
pamaldų atsargiai paėmė stovyklos kleboną už alkūnės ir ėmė jam 
priekaištauti, kad per pamokslus jisai esąs per daug švelnus bedie
viams, kuriuos visus reikėtų perduoti lagerio policijai, kad juos aliai 
vieną sukištų į daboklę ir tenai jiems truputį patampytų gyslas. Be 
to, ar negalima būtų, susitarus slaptame posėdyje su Balfu ir Rau
donuoju Kryžium, visiems sugulovams, civiliai sutuoktiesiems, išsi- 
kyrėliams ir tripačiams neduoti nieko tol, kol jie atgai'os ašaromis 
neišplaus stovyklos koridoriaus grindų. (Bus daugiau)
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lt may appear strange that three 
names from different epochs and 
from regions widely apart could be 
.combined in a way comanding cur
rent political interest. The first of 
them is Franklin Delano Roosevelt, 
■one of America’s greatest Presidents; 
the. second is Vytautas the Great, 
Grand Duke of Lithuania (1350- 
.1430), the most powerful political 
personality of medieval Eastern 
Europe and Chief of the then pre- 
dominatintg power in that region. 
The third is seigneur Ghillebert de 
Lannoy (1386-1462),. a French 
nobleman who acted as ambassador 
of England and France to Vytautas 
the Great in 1421.

Ghillebert de Lannoy was the 
second of three brothers; they all 
were knights and founders of the 
famous Order of the Golden Fleece 
(1’Ordre de la Toison d’Or). The 
youngest of them was Baudouin, 
seigneur of Molembais and governor 
of Lille, born around the year 1390. 
Franklin Delano Roosevelt, the late 
President of the United States of 
America was the thirteenth in his 
line. Baudouin's descendant Philip
pe de Lannoy came to the new Ame
rican colony of Plymouth on Novem
ber 1621 aboard the “Fortune,” 
the first ship to follow the “May
flower” of the Pilgrim Fathers. 
The second generation of Philippe 
de Lannoy in America simplified 
the spelling of the family name to 
Delano as it' is used today. The 
principal character of this report, 
Ghillebert de Lannoy was one of the 
very few foreigners who had travel
led through Lithuania prior to her 
conversion to Christianity and had 
recorded their observations and ex
periences impartially. It is true, 
up to the 11th century Lithuanian 
tribes were called by the ancient, 
writers “most human humans” 
(homines humanissimi), “most 
peaceable of men”, great friends of 
shipwrecked sailors, diligent agri-
culturists, hunters and fishermen. 
They were praised for their high 
morality and strong family ties by 
the Roman historian Tacitus, the 
Gothic bishop Jornandes, Wulfstan 
of England, Adam of Bremen. But 
towards the end of the 12th century 
the Teutonic looting crusades start
ed against those heathen tribes, and 
from that time on Teutonic propa
ganda in Western Europe pictured 
the Lithuanians as the “Sarazans 
of the North”, “sons of hell”, 
“cruel barbarians” — because they 
refused to accept Christianity 
through force of arms and at the 
cost of their liberty. President 
Roosevelt’s ancestor in his youth had 
also participated, as did many a 
young enterprising nobleman of 
medieval Western Europe, in one 
of such crusades against the “infidel 
Lithuanians” in 1413, in spite of the 
fact, generally ignored, that the 
Lithuanians had already been bap
tized decades before. But Ghille
bert de Lannoy’s curiosity induced 
him soon to abandon his Teutonic 
hosts and to make a peaceful trip to 
Lithuania in 1413-14. Among the 
localities he visited was Vilnius, in 
his own words, “the capital city of 
Lithuania”, with a view of meeting 
Vytautas “the king of Lithuania, 
Samogitia, and Russia.” But Vy
tautas happened to be absent from 
Vilnius as he was from Trakai, the 
second capita' of the country.

Of particular political interest 
was Ghillebert de Lannoy’s second 
voyage to Lithuania seven years 
later. In 1421, he came to that 
country in an important diplomatic 
mission — as ambassador of England 
and France to Grand Duke Vytau
tas. bringing him letters of commen
dation and gifts from King Henry 
V. of England who then was inves
tigating possibilities for the whole
sale elimination of the Turkish 
threat to Europe. On this occasion 
seigneur Ghillebert also made a trip 
across the steppes of Tartary, and 
he reports on the great loyalty, and 
high respect of the Tartars towards 
the Grand Duke of Lithuania. Near 
Kaffa, a party of hostile Tartars 
intended to take seigneur Ghillebert 
prisoner. They withdrew, however,

ROOSEVELT’S ANCESTOR—AMBASSADOR 
TO MEDIEVAL LITHUANIA

as soon as they recognized the gifts 
that Vytautas had presented to seig
neur Ghillebert.

This diplomatic mission of Ghille
bert de Lannoy offers a curious 
parallel to the politics of modern 
times. Constantine K. Jurgcla, a 
Lithuanian American jurist and his
torian, puts it as follows;

“Ghillebert de Lannoy, as ambas
sador of England and France seek
ing Lithuanian counsel and co
operation in planning the expulsion 
of the Saracens from the Holy Land, 
came to an unknown country of 
recent converts to Christianity. 
Five hundred years later, a distant 
decendant, Franklin Delano Roose
velt. was destined to pecome the 
chief hope of mankind in rooting 
out all forms of aggression and 
oppression.

“The age of Ghillebert and Vy
tautus was the era of power politics 
par excellence. Ghillebert per
ceived, the defects of the contempor
ary system and outlined a novel form 
of government with limited monar
chic powers and a sort of League of 
Nations based on the principles of 
Christian morality. Vytautas had 
attempted to settle Central and 
Eastern European affairs at a con
gress of rulers — somewhat similar 
to an idea of regional security blocs 
and a. regional United Nations. When 
rebuked for his kindness and gene
rosity in dealing with the Tartars, 
Vytautas stated that kindness tames 
even a wild beast. However, Ghil
lebert’s and Vytautas’ plans were 
premature in a Europe emerging out 
of the Middle Ages. Power politics 
continued to reign supreme, drown
ing mankind in continual bloodshed 
because of ever-changing alliances, 
counter-alliances, spheres of influence 

Ml. Buffalo, National Park, the playground of Victoria.
ALBANIAN SPY LEADER TO DIE

BELGRADE.—A Yugoslav Court 
has sentenced to death the ring
leader of a 10-man Albanian group, 
accused of spying on behalf of the 
Com inform, and carrying out sub
versive acts.

His nine confederates were sen
tenced to from five to twenty years’ 
imprisonment.—A.A.P.
JUSTICE PLEA BY CARDIN AL

BERLIN. A.A.P.—Cardinal Count 
von Preysing, Bishop of Berlin has 
called on the authorities of the 
Soviet Zone, in the name of the 
Catholic Church, to give justice to 
people in East German concentration 
camps.

Me had many times since the 
capitulation asked for justice foi* the 
many men “kidnapped” in the Sov
iet zone, he said, in a statement to 
the German and foreign Press.

and balance of power. The Rus
sians, the beneficiaries of the Lithu
anian struggle against the Teutons, 
seem to be bent now on imposing 
slavery upon the Lithuanian nation 
and reversing the Vitoldian policy 
of kindness, in settling war-weary 
Tartars in peaceful communities, 
disrupting Lithuanian families and 
settling them as prisoners in wild 
regions of Asiatic Russia.

“A descendant of Ghillebert de 
Lannoy has offered ' the present 
generation the Atlantic Charter and 
the Four Freedoms as a hope for a 
better future for mankind. Will he 
succeed in this enlightened Twen
tieth Century!

Ghillebert de Lannoy in his ad
vanced years taught the young prince 
of Burgundy and set down several 
works of a political and moral 
nature. Petras Klimas, a Lithuanian 
historian and diplomat, who inves
tigated, at' first-hand sources, the 
personality and diplomatic activi
ties of Ghillebert, reveals some 
characteristic features of the latter 
that strongly remind us of those 
of the late President of the U.S.A. 
He writes: “His (Ghillebert’s) 
idealism shows through the lines (of 
his works) in many places. He bases 
all policies on justice. But the in
exorable demand for practical solu
tions in affairs of state sometimes 
overshadowed this virtue ...” Kli
mas quotes certain sentences from 
GhillebeYjtte Work “Instruction of 
the Prince” that might be attributed 
to any prominent statesman of mod
ern democratic powers: “Three 
devilish sins — pride, vainglorious
ness and cupidity — lead to war. 
An irresponsible leader can easily 
start a war. But the exit from war 
is fraught with dangers — the tor

PRIVATE ARMY IN JAVA
DJAKARTA. A.A.P. Reuter.— 

A former Dutch commando officer 
claims command of a private army 
of 20,000 in West Java, and demands 
recognition from the Indonesian 
Government.

The officer is Captain. R. P. P. 
Westerling. He requires a favour
able reply to his assertion that his 
army must be accepted as the offi
cial armed force of the province of 
Pasundan. Otherwise, he says, he 
“might be unable to control” the 
various units under his command, 
which bears the title “the army of 
the heavenly host.”

“I raise my voice once again to
day. As long as the scandal of the 
concentration camps continues, there 
will be no peace and no unity for 
our people,” he declared.

Westerling claims that a large 
number of Ambonese ex-commandos 
have joined his army because they 
did not want to be incorporated in 
the Indonesian Army, against which 
they have been fighting a guerrilla 
war for nearly four years.

After Westerling’s message was 
received, an Indonesian Army spokes
man said the State would not toler
ate private armies. Premier Hatta 
described Westerling as “a danger
ous man.” “If he appears in Dja
karta, the Dutch Army will take 
care of him,” Hatta added.

Despite this, Westerling openly 
visited a Djakarta night club, and 
Dutch officials admitted that the 
Dutch Army in Bandoeng (capital 
of Pasundan, and 123 miles from 
Djakarta) had been alerted in case 
of a clash between Westerling’s 
army and Indonesian forces.

tuous road of war is sharper than 
the razor blade and thinner than a 
needle point . . 1 But” — and this 
word, modifying Ghillebert de Lan
noy’s seemingly unconditional paci
fism, is a tribute paid to the “inexo
rable demand for practical solutions” 
—“princes are perfectly justified 
in crossing their swords with the 
Sarazens or any other enemies of 
the faith.”

Tn conclusion, a word on Dr. Pet
ras Klimas, to whose scientific work 
on seigneur Ghillebert de Lannoy 
we have referred. This distinguish
ed Lithuanian historian and diplo
mat was, in a certain way, a Lithua
nian counterpart to Ghillebert de 
Lannoy. Born in 1891, he was one 
of the-signers of the Declaration of 
'Independence of Lithuania based 
on the Wilsonian principle of na
tional self-determination (in Vilnius 
on February 16, 1918.) Most of the 
time between the two World wars 
(.1925-1940) he served Lithuania as 
her Minister >to France, the home
land of seignur Ghillebert. He 
lived in Paris during the fateful 
days of 1940, when France was 
overrun by the Nazis and his native 
Lithuania was seized by the Soviet 
Union. Upon Soviet demand and 
with the connivance of the occupy
ing German military authorities the 
Lithuanian Legation in Paris was 
turned over to the Soviet Embassy. 
In October, 1943, Dr. Klimas was 
arrested by the Gestapo and broken 
in health as a result of imprison
ment and torture, but strong in 
spirit and in defiance of the oppres
sors, was brought to Kaunas, Lithu
ania, in Spring 1944. Following the 
breakdown of German resistance at 
the Eastern front and the re-occu
pation of Lithuania by the Soviet 
Union, he changed the Gestapo pri
son for that of the Soviet NKVD 
and was deported by the latter to 
a slave-labour camp in Siberia.
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Sermėgiai praneša tariamuosius inteligentus

Prie Seymouro civiliais darbinin
kais jau septintas mėnuo dirba ke
liose vietose apie 300 ateivių. Lie
tuvių skaičius iš karto sieke pusšim
čio, bet šiuo metu truputį sumažėjo. 
Visose stovyklose mūsiškių sugyve
nimas yra darnus, draugingas. Sa
vaitgaliais stovyklos aptuštėja, nes 
daugis išvažinėja lankyti šeimų. 
Daugumą sudaro Balkanų tautų 
atstovai, taipgi ukrainineeiai bei 
lenkai. Latvių, nors palyginti su 
kitais nedaug, bet jie per vis labiau 
išsiskiria. Jie sugeba įsiskverbti į 
pageidaujamas darbovietes. Bal ku
mečiai bei kiti jų kaimynai griežtai 
prisilaiko savųjų tradicijų. Net ir 
kaimyniniuose miesteliuose vietos 
gyventojai puikiai atpažįsta juos iš 
jų specifinio elgesio. Kaip visur, 
taip ir čia nesama gryčios be dūmų: 
perdidelio kiekio mėgėjus vartoti 
australiškus gėrimus neretai ištinka 
įvairūs nemalonumai. Mūsiškiai 
laikosi pasyviau. Skaitoma spauda: 
Mūsų Pastogė. Ąustralijos Lietuvis; 
dažnai pasiekia lietuviški laikraščiai 
ir iš kitų pasaulio kraštų. Nemėg
stančių spaudą prenumeruoti yra tik 
keletas. Keistoka, kai galįs ir net 
privaląs prenumeruotis — vengia, 
kai tuo tarpu buvęs lietuviškosios 
dirvos pilksermėgis ar kuprą nuo 
darbo kyšąs amatininkas puikiai ir 
laikraščiams ir knygoms išsitenka.

LIETUVIŲ, LATVIŲ IR UKRAI
NIEČIŲ PASIRODYMAS.

Somerso (Vic.) ateivių stovykloje 
dar kelis mėnesius prieš Kalėdas, 
stovyklos vadovybei leidus, įvyko 
lietuvių moterų susirinkimas. Buvo 
išrinkta valdyba ir jai pavesta su
organizuoti meninį pasirodymą. 
Tuoj buvo pradėta mokytis šokti, 
dainuoti ir tautines juostas pinti. 
Sekėsi gerai. Lietuvių repeticijo
mis susidomėjo latviai ir ukrainie
čiai, tad subruzdo ir jie. Staigi ne
laimė — penkios jaunos meninės pa
jėgos apleido stovyklą — išsikėlė i 
Melbourną. Nei gtriausių šokėjų — 
dainininkų, nei tautinių drabužių. 
Latviai ir ukrainiečiai repetavo. 
Tada ir dar likusios lietuvės moterys, 
tautinę ambiciją įvertinusios auk
ščiau visų asmeninių reikalų, vėl iš 
naujo subruzdo, po dvi valandas kas 
vakarą repetuodamos. Nenuostabp 
tad, kad Kalėdų pasirodyme mūsų 
moterys su tautiniais šokiais susilau
kė geriausio pasisekimo.

Ta pati programa buvo pakartota 
ir Naujų Metų sutikime, kur taip 
pat buvo daug svečių australų. 
Lietuvės, p. Baleišienės paruoštos ir 
jai vadovaujant, pašoko: Šustą, Ma
lūną ir Lenciūgėlį. Nesant atitin
kamo vyro šokėjo, vyro rolę “Len
ciūgėlyje” atliko su dideliu pasise
kimu p. Šakienė. Lietuvių šokėjai’ 
Naujų Metų sutikime turėjo dar di
desnį pasisekimą, kaip per Kalėdas, 
ir triukšmingai publikos buvo iššau
kiami šokti po du kartu. Latviai 
padainavo keletą liaudies dainų ir 
taip pat pašoko kelis tautinius šokius. 
Ukrainiečių tik vaikai pašoko, deja, 
menkai teparuoštus. Latvio diri
gento Nunavs paruoštas ir jo vado
vaujamas. bendras choras, susidedąs 
iš lietuvių, latvių bei kitų tautybių 
dainininku, per abu pasirodymu su- 
giedoio himną ir “Ramią Naktį” 
angliškai. Australams tasai choras 
labai patiko: jie paprašė chorą ir 
bažnyčioje jiems pagiedoti.

Pageidautina, kad dirigentas Nu-

Tur būt. aniems pakanka vien praei
timi gyventi . . . Tačiau blogiausia, 
kad toksai “poniukas,” chroniškai 
bevistuodamas ištisą liuoslaikį, truk
do kitiems ir ramybę, ir kultūringą 
liuaslaikio praleidimą. Antra ver
tus, perdaug ir nesistebime, nes ži
nojome. o dabar tik paryškėjo, kad 
visais laikais tėvynėj kartais aukštas 
ir antpečiuotas pareigas užimdavo 
pusmoksliai, prieš žemdirbius besi- 
pnčia tariamieji inteligentai, tačiau 
iš tikrųjų neturį mažiausio suprati
mo apie pagrindinę tikrojo inteli
gento sąvoką.—Vidmantas.

REDAKCIJOS PRIERAŠAS. — 
Korespondencijos autorius savotiškai 
aptaria savo vietovės negeroves. 
Tačiau jo teigime esama daug tie
sas. Pavarčius krūvas Mūsų Pasto
gės prenumeratorių laiškų, neabejo
tinai galima tvirtinti, kad. proporcin
gai imant, didžiausi lietuviškos spau
dos entuziastai ir rėmėjai yra kaip 
tik tie “pilksermčgiai ir kuprą nuo 
darbo kyšą amatininkai.” Mūsų 
Pastogės prenumeratorių tarpe pasi
gendama nevieno aukštomis ir kilnio
mis sąvokomis besišvaistančio taria
mojo inteligento, o daugis jų išdid
žiai pasisako, nesą reikalingi Mūsų 
Pastogės, nes skaitą australiškus 
laikraščius (beje, daugis jų dėl var
gingo anglų kalbos mokėjimo nieko 
tuose laikraščiuose neišskaito).

NIEKAMS NAUDOJAMA 
ENERGIJA.

Sydnėjaus “The Sun” savo sau
sio 13 d. numeryje atspaude išsamų 
straipsni “Mes švaistom savo nau
jas protines pajėgas.” Straipsnyje pa
teikiama visa eilė pavyzdžių, kuriais 
parodoma, kad Australija didelio 
mokslo ir įvairaus patyrimo Europos 
ateivius tepanaudoju paprašei au- 
siems. dažniausiai purviniems dar
bams. Tokia Australijos laikysena 
ateivių atžvilgiu vadinama trumpare
giška. Straipsnyje išsamiai ir pla
čiu mastu samprotaujama, kad daro
ma dide’ė klaida, nepanaudojant 
didžios vertės protinę energija ten. 
kur ji būtų reikalinga ir naudinga.

VISI Į IŠKYLĄ!
Visų šakų ir laipsnių skautai, 

gyveną Sydnėjuje ar jo apylinkėse, 
laukiami sausio 29 d. 10 va K ryto 
Sydnėjaus Cent r.' geležinkelių sto
tyje prie traukinių tvarkaraščio len
tos. Organizuojama vienos dienos 
iškyla į apylinkes. Vykstame ne- 
uniformuoti. Iškyla įvyksta bet ko
kiam orui esant. Kiekvienas atski
rai įsideda maisto. Atskiri praneši
mai nebus siuntinėjami.

Sktn. A. Jakštas.

navs ir šokių vadovė Baleišienė. vi
siems Mornigtono pusiasalyje gyve
nantiems aiseiams remiant, šiame 
pusiausalyje suorganizuotų didesnio 
masto aisčių meninį pasirodymą aus
tralams. Pasisekimas būtų didelis, 
nes Mornigtono pusiausalyje yra 
labai daug australų vasarotojų. Vie
ta šiam reikalui bene tinkamiausia 
būtų Belkoruboje, kur ir dirigentas 
gyvena. Ruošiant didesnio masto 
meninį vakarą, turėtų ir iš Melbour
ne lietuvių bei latvių draugijų skyrių 
atvykti atstovai su liaudies audinių 
ir propagandine parodėle.

Jonas Normantas.

V
Emigracijos ministerio Holt'o pareiškimas

CANBERRA. Emigra
cijos ministeris II. E. Holt’as pasku
tiniame savo pranešime pareiškė, kad 
naujoji Australijos vyriausybė ne- 
nuiols nito tų principų, kurie pa
grindžia Australijos . emigracijos 
politiką, praeityje palaikytą bet 
kurios Australijos vyriausybės. Ta
čiau tai nereiškia, kad šios politikos 
vykdyme ministeris negales vykdyti 
pagrįstų savarankiškų sprendimų 
ypatingomis aplinkybėmis. Asmenys, 
kurie dėl karo aplinkybių yra pasie
kę Australijos prieglobstį, negali 
būti traktuojami kaip paprasti emi
grantai, priklausą normalių emigra
cijos taisyklių. Ilgus metus jie ne-1

Dėmesio Skautams
Į SKELBI MAS NR. 4.

I. Tiekimo Skyriuje galima J 
I gauti: Rūtelę už 3 šil., Žalią Į 
i rūtelę — 3 šil., Lelijėlę — 3 į 
į šil., Sk. vyčio ženklelį- — 3 šil., | 
j Penkmetinę žveigždelę, — 3 j 
j ši!., Janu, skauto (tęs) ženklelį j 
j — 2 šil.; Jubiliejinius ženkle- ! 
j liūs: didelį skydelį už 10 šil., Į 
! mažą skydelį — 3 šil.. minia- | 
I tiūrinę rūtelę — 2 šil.. minia- į 
Itiūrinę lelijėlę — 2 šil.; Skil- j 

ties gairelę (meškų, žirgų, brie- j 
tižių, vanagų ar gaidžių skil- j 
čiai) — 5 šil.. 11)47 m. “Skautų ! 
Aido” komplektą — 10 šil., ! 
“Gaires” Nr. 5 — 2 šil .

Pardavimo kaina pažymima į 
už vienetą, įskaitant persiunti- į 
mą. j

n. Tik iš anksto apmokėti į 
užsakymai laukiami sekančiu | 
adresu: (vyr. skilt.) Irena ! 
Migevičiūtė, “Tregeare”. Wind- I 

I sor Rd.. St. Marys. N.S.W. j 
I III. Skelbimai Nr. 1, Nr. 2 į 
į ir Nr. 3 nustoja galios.

Tiekimo Skyrius. į

MŪSŲ PASTOGĖS PRENUMERA
TORIAI.

Visiems metams užsisakė ir prenu
meratą sumokėjo:

N.S.W.: V. Šniukšta. J. Mikalaus
kas, J. Visockis, J. Savickas, A. 
Uikis, A. Talandis, J. Geležiūnas. A. 
Šumskas, A. Pešterus.

VIC.: Ig. Rapkevičius, A. Šimkū
nas, J. Sarokas, Vi. Vaišnys. A. 
Ląstas. N) Gasėnas. P. Valonis. S. 
Šabinskas, G. Janulevieins. S. Taro- 
za. J. Česna, P. Valasinevičius. B. 
Kleinas. V. Grigonis. -I. Žitkevičienė, 
J. Nakas:

S.A.: Vyt. Stauskis (įmokėjo 
£1.10.0), P. Baltrulionis, P. Duoba. 
A. A lyta. V. Morkyš;

W.A.: P. Venckus;
Q’LD.; A. Dudaitis, K. Vaineky- 

te. K. Sakalauskas:
KANADA: P. Kazlauskas.

6 mėnesiams:
N.S.W.: P. Jurjonas. P. Keleris 

(£1.12.0), M. Janavičiene (£.1.5.0), 
A. Vagneris, J. Kantonas, P. Moc- 
kaitis. N. Zaborskis. K. Badauskas. 
J. Kalakauskas. A. Venclovas, A. 
Storpirštiene, A. Statkus, J. Stan
kevičius, V. Šliogeris;

VIC.: V. Malžinskas. L. Tarvydas. 
V. Kakas. Br. Česna, O. Dambraus
kiene, A. Badauskas. K. Badauskas. 
P. Vaičius. J. Dargvainis. A. Jak
štas. P. Grudzinskas. V. Sidabras. V. 
Rupiuskas. A. Baltutis (£1.5.0):

S.A.: B.J.. A. Bastys. L. Jaronis. 
P. Vaičius. J. Subačius;

W.A.: C. Dubinskas, M. Bamblys. 
J. Lapšys:

Q’LD.: V. Velyvis. P. Stelmokas. 
A. Kazakevičius. J. Ročius (£1.5,0). 
J. Ruzgys. P. Mažeika :

A.C.T.; V. Raštutis, V. Narbutas. 
L. Nagevičius, P. Martišius;

TAS.: A. Bačiulis (£1.5.0), V. 
Lazdauskas, L. Zozas. J. Šlyteris. J. 
Pinčius, J. Motiejūnas. J. Augus- 
tauskaitė. J. Stasevieius;
5 mėnesiams; 

turi galimybių grįžti į savo kraštus. 
Daugelyje atvejų jie patys apsiprato- 
— įsikūrė Australijoje ir nutolo nuo
savo tėvynės. Pilnai ištyrus ir nu
stačius, kad asmens būdas ir elgsena 
yra patenkinamo pobūdžio, kad tasai 
asmuo nėra laikomas žalingu ir kad 
jisai pats prisiėmė pakankamai gerai 
Australijos gyvenimo būdą ir atlaike 
Australijos pramonės normas, palan
kiai bus sprendžiamas klausimas, 
leidžiąs tokiam asmeniui pasilikti 
šiame krašte laisvomis sąlygomis. Mi
nisteris Holt’as pridūrė, kad bet kuris 
būsimas pratęsimas atleidimo nuo 
prieyolių priklausys nuo geros elgse
nos ir tinkamumo minėtoms sąlygoms.

MŪSŲ PASTOGĖS RĖMĖJAI.
Mūsų Pastogės sustiprinimui auko

jo: ALD Bonegillos Skyrius £3.10.0, 
P. Moekaitis iš N.S.W. — £1.0.0. 
A. Storpirštienė iš N.S.W — £0.14.0, 
P. Valonis iš Vic. — £0.12.0, A. 
Bastys iš S.A. —< £0.10.0, S. Toroza 
iš Vic. — £0.12.0. P. Valasinevičius 
iš Vie. — £0.12.0, A. Alyta iš S.A. 
—£0.12.0. J. Nakas iš Vie.—£0.12.0, 
A. Vagonus iš N.S.W. — £0.10.0. 
J. Česna iš Vic. — £0.9.0, V. Morkys 
iš S.A. — £0.5.0. V. Stasiukynas iš 
Vie. — £0.4.0, S. Sadauskas iš Vic. 
— £0.4.0, B. Antanėlis iš Q’ld. — 
£0.3.0, J. Kaplunas iš Vic. — £0.2.0, 
P. Mironas iš N.S.W. — £0.2.0. 
Labdariams bičiuliams — nuoširdus 
ačiū!

Nėra SKAUTO. !
kuris neskaito ’
"SKAUTO" 1

“Skautas” — lietuvių skautų j 
ir skaučių mėnesinis laikraštis, j 
Redaguoja redakcinė komisija: ! 
psktn. Pr. Enskaitis, psktn. L. I 
Eimantas ir vyr. skitu. Sig. Į 
PranAkūnas. Redakcijos ir j 
leidyklos adresas.- “Rūta”, j 
P.O. Box 78. Rodney. Ont., j 
Canada. .

Prenumerata metams 2 dol.; ? 
siųsti tiesiog į leidyklą (Kana- ! 
don). 1949 m. jau išėjo 3 nu- į 
meriai. Laikraštis spausdina- j 
mas spaustuvėj, daro jaukų i 
įspūdį tiek išvaizdos, tiek turi- j 
nio atžvilgiu. ,

Tiekimo Skyrius. !

N.S.W.: J. Vaičaitis. J. Beinora- 
vičius. P. Kuras. J. Bakaitis. St. 
Kvedaras. K. Vladička:

VIC.: 1. Geštartas:
Q’LD.: K. Kazakevičius. J. Gie

drys:
TAS.: J. Dočkus.

3 mėnesiams:
N.S.W.: A. Bernotaitė, A. Berno- 

1 tas. V. Palubinskas (10.0). J. Berno
tą vičius. B. Juodvalkis (10.0), J. 
Skirka, E. Žilinskas. K. Keraitis. C. 
Zeleniakas. V. Bitinas. J. Čeponas.
O. .Šalkauskienė;

VIC.: P. Bruikevičius (10.0). B. 
Savickas. P. Uogintas. K. Kružikas,
A. Subačienė, P. Stulpinas. A. Bajo
ras, M. Obanavičius, P. Baltutis 
H4.0). L. Krimm-Beleišienė, B. 
Gudoms, K. Prašmutas. J. Muščin- 
skas, P. Smolskas. R. Jurevičius. B. 
Didelienč:

S A.; L. Žyas;
W.A.: V. Kasputis, P. Pusdešris,

P. Šalkauskas:
O’LD.: J. Marcinkus. P. Dvilaitis.

B. Kemeklis. S. Varkulevičius:
A.C.T.: P. Velioniškis. L. Čepas 

(10.0) ;
TAS.: A. Grigaliūnas j
JAV: V. Butėnas.

2 mėnesiams-.
N.S.W.: J. Glionertas. V. Naru-' 

šis:
VIC.: J. Kaplunas.

1 mėnesiui’.
N.S.W.: J. Milą. A. Miniotaitė. V, 

Kulmatickas, A. Alekna;
VIC.: V. Kilimonis.

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—i/-; 3 men.—12/-; 
men._£l/4/-; metams £2/8/-.

Anglijoje ir Kanadoje kaina ta pati.
JJL Valstybėse metams—8 doL

SKELBIMAI
Skelbimu kaina vienai teksto eilu

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