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Veržiasi Indokinijon
NEW YORKAS. A.A.P. —Kaip 

praneša Nac. Kinijos vyr. štabas 
Formozoje, kinų komunistų armijos 
pasiskleidė išilgai Indokinijos pasie
nio. Pagal dar nepatvirtintą Nac. 
Kinijos centrinės žinių agentūros 
pranešimą, 30.000 susijungusių kinų 
komunistų ir Indokinijos sukilėlių 
kaunasi Indokinijos teritorijoje su 
kariniais prancūzų daliniais.

JAV žingsnis atgal Berlyne
(BERLYNAS; A.A.P.—Atitinka

moms JAV įstaigoms įsakius, Vakarų 
Berlyno sektoriaus policija apleido 
Sovietų naudai Rytų, Vokietijos 
vyriausios geležinkelių būstinės pa
talpas, esančias JAV Berlyno sek
toriuje. ' Per. savaitę, JAV įstaigoms 
paliepus, tas patalpas Vakari) Ber
lyno policija'buvo užėmusi gi Sovie
tai dėl to buvo įteikę amerikiečiams 
griežtą protestą.

NEW YORKAS. D.T. ir A.A.P. 
—JAV Atomines Energijos Komisi
jos pirmininkas Lilienthal mano, kad 
prezidentas Trnmanas turi vykti į 
Maskvą, ir susitarti su Stalinu dėl 
atomini!) bombų ir naujosios hydro- 

■ geno bombos naudojimo. Lilien
thal’is teigia, kad su Stalinu šiuo 
klausimu galima susitarti. Girdi, 
jei Trumanas nenori vykti,, tai jis 
pats vyksiąs j Maskvą ir susitarsiąs 
su Stalinu palankia prasme. Be to,

JAV NUSISUKA IR NUO 
KORĖJOS

VAŠINGTONAS. A.A.P. —JAV 
Atstovų Kūmai 193 balsais prieš 191 
atmetė vyriausybės pasiūlymą su
teikti Korėjai 60 milijonų dolerių 
ekonominės pagalbos. Pasiūlymui 
pasipriešino respublikonai, kurie tei
gia, kad Korėja negali būti apgina
ma ir ji kiekvienu metu gali būti 
komunistų užimta. Pasak respubli
konų, Korėjai suteikta, pagalba tik 
paskatintų komunistus pajudėti ir 
užimti Korėją kartu su jai pasiųstais 
milijonais. JAV vyriausybe bandys 
atm'estą pagalbos įstatymą laimėti 
Senate.

SOVIETAI BOIKOTUOJA 
UNO

LONDONAS. D.M.—Sovietai šiuo 
metu vykdo visuotinį boikotą bet ku
riuose UNO padalinių posėdžiuose. 
Jie demonstratyviai apleido visus 
UNO komisijų posėdžius ne tik Ame
rikoje, bet ir Genevoje.

NEW YORKAS. A.A.P.—Len
kijos, Bulgarijos ir Čekos’ovakijos 
delegacijos pasekė Sovietų pavyzdžiu 
ir apleido penkių įvairių UNO Komi- 
sijtj posėdžius, protestuodamos dėl 
dalyvavimo UNO sudėtyje Nac. Ki
nijos delegacijos. Žymus Lenkijos 
delegacijos narys A. Rudzinski, pro
testuodamas prieš tokią savo krašto 
delegacijos elgseną, atsisakė toliau 
tarnauti Lenkijai ir paprašė JAV 
vyriausybę politinio pabėgėlio glo
bos. .
VOKIETIJA PATARIA BRITAMS.

LONDONAS. A.A.P. — Vakarų 
Vokietijos maitinimo ministeris Wil
helm Niklas pareiškė: “Jei Britai 
nori taip gerai valgyti, kaip valgo 
vokiečiai, tepamėgina jie panaikinti 
maitinimo produktų varžymą.”

LONDONAS. T,S.M.H.—Vakarų 
Vokietijos maitinimo ministerija pra
nešė, kad kovo I d. panaikinamas 
maisto produktų varžymas Vokieti
joje. Normuojamas beliks vien tik 
cukrus. Kone tuo pačiu metu Britų 
vyriausybės pranešėjas pranešė, kad 
Brituose m.aistas bus normuojamas 
dar kelis metus. Maisto normų , pa
naikinimas Vokietijoje nepadarė jo-' 
kio įspūdžio, nes jau kelintas menuo 
faktiškai maisto gaminių įsigijimas 
vokiečiams nebesudarė jokios pro
blemos. Iš 60.000 Bohumo miesto 
gyventojų 21.000 nebeatėjo atsiimti 
maisto kortelių. Jau kuris laikas, 
kaip vokiečių krautuvės perpildytos 
laisvai perkamais maisto gaminiais. 
Maitinimo ministeris pareiškė; “Mes

Lilienthal ’is priešinasi JAV projek
tui gaminti hydrogeno bombas. Tuo 
tarpu, kaip teigia patikimi sluogs- 
niai, JAV vis dėlto ruošiasi pradėti 
netrukus gaminti hydrogeno bombas, 
kurios yra tūkstantį kartų galinges
nės už bet kurią šiuo metu turimą 
uranijdus atominę bombą. JAV ne
begali ilgiau delsti šiuo reikalu, nes 
patirta, kad hydrogeno bombos teo
rija jau žinoma ir Sovietams.

įskyla Saaro klausimas
PARYŽIUS. A.A.P. — Netrukus 

bus susitarta dėl konvencijos, pagal 
kurią bus įsteigiamas autonominis 
Saaro kraštas. Prancūzijai bus su
teikiamos antaniniame Saaro krašte 
kai kurios ekonominės koncesijos, gi 
aukštąjam Prancūzijos įgaliotiniui 
bus paliktos maždaug tik diplomati
nės pareigos. Vašingtonas pritaria 
Prancūzijos nuomonei dėl Saaro 
autonomijos, tačiau priduria, kad jo 
politinis likimas galutinai bus nus
pręstas Vokietijos taikos sutartimi.

Vakarai nusilenkia Višinskio 
išdidumui

LONDONAS. I.N.S.—Sovietų užs. 
reik, ministeris Višinskis atsisakė 
priimti ir kalbėtis su Britų JAV ir 
Prancūzijos ambasadoriais Maskvoje 
dėl Austrijos taikos sutarties. Višin
skis pranešė Vakarų ambasadoriams, 
kad jie gali kalbėtis su jo pavaduo
toju Gromyko. Ambasadoriai suti
ko kalbėtis .su Višinskio nurodytu 
Gromyko. Šis faktas patvirtinamas 
Londono diplomatiniuose sluogsnin- 
ose. Britų Baltieji Rūmai.šį Višin
skio atmetimą laiko “didžiausiu Va
karų valstybių'pažeminimu nuo karo 
pabaigos.”

ISPANIJA PRAŠO AUSTRALIJOS 
KVIEČIU.

OTTAVA. A.A.P. — Ispanija 
kreipęsi i Australiją, prašydama 
parduoti jai už JAV dolerius kvie
čių.

Iš Melbourne pranešama, kad Aus
tralijos Kviečių Taryba sutiko par
duoti Ispanijai 60.000 tonų kviečiu, 
kurie bus eksportuojami kelių atei
nančių mėnesių būvyje. 

turime tiek daug rugių juodos duo
nos gamybai, kad mes nebežinome, 
kur juos dėti.” Maisto normų pa
naikinimas Britų visuomenėje sukė
lė didžiausią apmaudą. Manoma, 
kad tai labai' neigiamai paveiks Dar
bo Partijos laimėjimo galimybes būsi
muose rinkimuose. Kiek vėliau iš 
Bonuos vėl pranešama, kad V.. Vo
kietijoje nuo vasario 1 d. panaikina
mas ir benzino varžymas.

BERLYNAS. B.U.P. — Aukštieji 
Santarvininkų įgaliotiniai Vokietijo
je panaikino Vakarų Vokietijos vy
riausybės nutarimą įvesti vokiečių 
gyventojams laisvą benzino vartoji
mą.
IŠSIILGO VOKIŠKOS MEILĖS. 

BERLYNAS.
Britų įgaliotinis Vokietijai genero
las Robertson’as, kalbėdamas Ham
burge vokiečių prekybininkų susi
rinkime, pareiškė, kad abu kraštai— 
Anglija ir Vokietija yra grąsomi 
vieno bendro pavojaus ir būtų pro
tinga pamiršti abipusius skirtumus 
'ir laikytis kartu. Faktas, kad abiems 
kraštams yra grąsinama iš vienos 
vietos, verčia Vokietiją ii’ Angliją 
būti draugais. i

NEW YORKAS. A.A.P. — Užš. 
reik, ministeris Aehesonas pranešė, 
kad JAV vyriausybe yra pasiruošusi 
balsuoti už' Jungtinių Tautų rezo
liuciją, kuri pakeistų šiuo metu Jung
tinių Tautų nutarimą, nepripažį
stantį diplomatiniu keliu Franco re
žimo ir įgalintų kiekvieną valstybę 
laisvai savo nuožiūra apsispręsti dėl 
Franco vyriausybės pripažinimo. 
Aehesonas dar pridūrė, kad JAV 
nutarimas keisti laikyseną Franco 
Ispanijos atžvilgiu dar nereiškia, 
kad JAV pritartų Franco vyriausy
bei ar jos politikai. Toksai JAV nu
tarimas yra pagrindžiamas gyveni-

LONDONAS. A.A.P — Žemosios 
Saksonijos Vokietijos Dešiniųjų Par
tija ir Ilesseno Tautinė Demokratų 
Partija bendroje konferencijoje Kąs
nelyje nutarė susijungti į vieną kra
štutinę tautinę sąjungą. Šios jung
tinės konferencijos metu 200 džiū- 
gaujančii) vokiečių, avinčiu ilgais 
kariškais batais, dainavo “Deutsch
land ųeber alles.”. Naujosios jung
tinės partijos vyriausi siekimai yra 
šie: atstatymas Vokietijos kareivio 
garbės: atgavimas visų vokiškųjų 
teritorijų, iškaitant ir Sudetų kra
štą; nubaudimas Sąjungininku karo 
nusikaltėlių ir tausojimas “gerųjų 
nacizmo pusių”. Tokią programa 
paskelbė naujosios nacių partijos' va
das Franc’as Richter’is, kuris be kita 
ko pareiškė: “Politinis Vokietijos 
gyvenimas atgimsta dabar iš naujo.” 
“Mums, .vokiečiams, nereikia sekti 
kitu tautu pavyzdžiu: mums nerei
kalingos kitos tautos, o vien tik mes 
esame joms reikalingi.”

SOV. RUSIJOS — KINIJOS 
SUSITARIMAS

LONDONAS. A.A.P. — Reuterio 
korespondentas Hong Konge pranešė, 
kad Sovietų Rusija pasirašė su Kom. 
Kinija draugiškumo sutartį. Sam
protaujama, kad Sovietai gavo tam 
tikrų koncesijų Kinijos teritorijoje. 
Toliau teigiama, kad Sovietai' už tai 
pasižadėjo remti Kom. Kinijos eks
pansiją Tol. Rytuose ir Pietryčių 
Azijoje.

NAUJA KRITIKOS AUDRA
VAŠINGTONAS. A.A.P.—Ryšium 

su komunistų užėmimu JAV diplo
matinės nuosavybes Peipinge, Vašing
tone vėl kilo audringi ginčai dėl 
JAV politikos Tol. Rytuose. Respu
blikonai pareikalavo, kad užs. reik, 
ministeris Aehesonas ir krašto ap
saugos ministeris Johnsonas atsista
tydinti;. Senato posėdyje senatorius 
Fergusonas pareiškė, kad Kom. Kini
jos nepripažinimas būtų pirmas JAV 
žingsnis < atgauti savo garbę ir jėgą 
prieš pasaulį, kuris “yra labai susi
jaudinęs matydamas, kaip mes šoki- 
nėjame per komunistų mėtomą vir- 
ve'e”. Toliau jis priminė, kad, pri
pažindami Kom. Kiniją, Britai par
davė savo kilmes garbę už “šaukštą 
sriubos.” Ši pakartotinė kritikos- 
audra padrąsinančiai nuteikė Nac. 
Kinijos vadus Formozoje ir jie ma
no, kad JAV gali peržiūrėti savo 
apsisprendimą neprisidėti prie For- 
mozos gynimo.

mo. tikrovės faktais, juo labiau, kad 
nesą žymių, kad dabartinis Ispanijos 
režimas būtų pakeistas. Savo parei
škime — laiške Senato Užsienių Rei
kalų Komisijos pirmininkui Achė- 
■sonas toliau pripažįsta, kad dabarti
nė Ispanijoj vidaus politikos padė
tis yra tvirta ir remiama net ir tų, 
kurie, nors ir nepritaria panašiai 
valdymo formai iš esmės, tačiau re
mia Franco, nenorėdami, kad kitokiu 
atveju kraštas patektų chaosam 
Trečias argumentas — Ispanija yra 
Vakarų Europos dalis ir kaip tokia 
ji negali būti išjungta, iš normalaus 
tos Europos dalies santykiavimo.

NAUJOS BLOKADOS 
PAVOJUS

LONDONAS. A.A.P.—Vėl paaš
trėjo Svietų ir Sąjungininkų santy
kiai Berlyne po to, kai Sovietai 
įvedė naujus susiekimo tarp Berlyno 
ir Vak. Vokietijos suvaržymus. 
Sąjungininkams įteikus Sovietams 
Berlyne dėl šit) suvaržymų protestą, 
Sovietai, užuot atsakę į protestą, 
sulaikė ties zoniniu pasieniu du ame
rikiečiu karinius traukinius.

SU BOMBONEŠIU ATSKRIDO 
JAV GENEROLAS.

Kaip praneša “The Sydney Mor
ning Herald,” JAV generolas G. E. 
Stratemeyer, komanduojąs JAV oro 
pajėgoms Tol. Rytuose, atskrido su 
bombonešiu į Australiją. Manoma, 
kad jo vizitas truks įlenkiąs dienas. 
Oficialiai pranešama, kad JAV gene
rolo vizitas yra labiau mandagumo 
pobūdžio.
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Laisvo žmogaus 
teise

Kaip praneša “The Sunday Her
ald,” N.S.'W. valstijos emigracijos 
ministeris J. G. Arthur’as besiarti
nančios Australijos Dienos proga 
kreipėsi į australus, kviesdamas juos 
tą dieną priimti į savo namus tiek 
Britų, tiek kitų Europos kraštų atei
vius. Ministeris skatina australus 
atsipalaiduoti nuo nepagrįstų prie
kaištų bei prietarų ateivių atžvilgiu 
ir įsitraukti į glaudesni su jais ben
dravimą. Australijos Dieną kiekvie
nas Australijos pi’ietis, o taip pat 
ir ateivis, turįs pasisakyti:. “Aš esu 
australas.” Toliau ministeris pri
duria: “Emigracija yra mūsų tautos 
kilimo raktas. Jungtines Amerikos 
Valstybės tapo, kaip atrodo, didžiau
sia pasaulio valstybė emigracijos 
dėka; toksai kelias ir mums yra vie
nintelis, kuriuo galėsime pasidaryti 
didele valstybe. Jliejimas į mūsų 
gyslas kitų baltųjų tautų kraujo 
pakels mūsų kraštą fiziškai ir proti
škai”. Tačiau toliau ministeris J. 
G. Arthur’aš nustebina mus tokiais 
žodžiais: “Mums nereikia čia besi
reiškiančių svetimšalių bendruome
nių. 'Tokios bendruomenės yra ne
pageidaujamos ir pavojingos mūsų 
pažangai. Del to yra būtina, kad 
visi australai turi padėti asimiliuoti 
emigrantus australų gyvenimo bū
dau ir priimti juos kaip prietelins 
piliečius.”

Valstijos ministeris Arthur’as pa
teikė emigracijos pavyzdžiui Jung
tines Amerikos Valstybes. Šiam pa
vyzdžiui ir ministerio Arthur’o iš
vadai, kad emigrantai sukūrė didži
ąją JAV valstybę, pritardami, kaip 
neabejotinam faktui, norime tik pa
pildyti tą teigimą šia prasme: 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse nuo 
nepamenami; laikų auga ir bujoja 
didžiules, ištikimos savo krašto mei
lei tautinės bendruomenės su savo 
draugijomis, laikraščiais, knygomis, 
mokyklomis ir bažnyčiomis. Tų ben: 
druomenių sūnūs per xlu pasaulinius 
karus garbingai gynė ne tik JAV, 
bet ir Britų Imperijos, o taip pat ir 
Austra'ijos, politinę bei tautinę egzi
stenciją. Tu bendruomenių sūnūs 
tūkstančiais žuvo už juos priglaudu
sių kraštų laisvę, gi garbingus in 
paminklus puošia ir jų tėvu kalba 
įrašyti nemirtingos pagarbos žodžiai. ■

Jungtinės Amerikos Valstybės su-

KULTŪROS FONDO KELIU
Norėdami, išlikti gyvi, turėti kiek 

reikšmės tautų gyvenime, įsigyti 
simpatijų bei pagarbos kitų tautų 
tarpe, turime ir toliau ugdyti mūši) 
tautos kultūrines vertybes, kurios 
jau prieš tūkstantį metų stebino 
svetimtaučius. Istorijos šaltiniai 
dažnai primena, kad lietuviai yra 
žmoniškiausieji žmonės. Šiandien 
mes nei fizine jėga, nei kitomis mate
rialinėmis gėrybėmis nenustebinsime 
pasaulio, neužsitarnausime simpati
jų. Mus neskaitlingus, išblaškytus 
po pasaulį gali padaryti svariais kul
tūrinės vertybės ir dvasios turtai. 
Šiuo mes galime lenktyniuoti ir su 
didelėmis tautomis ir reprezentuotis 
kaip senos ir amžinai gyvybingos 
kultūros tauta, turinti šventą teisę 
i laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.

Broliai — Seserys Lietuviai, bur- 
kimės į Lietuvių Kultūros Fondo 
narių eiles! Telkime lėšas lietuviškai 
kultūrai remti. Mūsų jėgos, mūsų 
širdys ir lėšos LKF-dui! Tada bus 
įmanomas platesnis kultūrinis gyve
nimas su lietuviškomis ramovėmis, 
bibliotekomis, su meno ansambliais, 
dramos teatrais, koncertais, dailės 
parodomis ir t.t.

Australijos lietuviai pirmieji su
bruzdo steigti LKF skyrius. Dabar 
steigiami skyriai ir Amerikoje. Jų 
ten numatoma įsteigti apie 10. Kul
tūros Fondo keliu Australijos lietu
viai žengs tvirtu keliu, nes savo tarpe 
turi LKF Steigiamo Komiteto ener
gingą narį prof. Vytautą Žemkalnį. 
Pr. m. gruodžio 4 d. ALD susirin- 

pyąto, kad taukinės bendruomenės 
negali būti traktuojamos, kaip nepa
geidaujamos ir pavojingos. JAV 
suprato,, kad laisvas žmogus negali 
būti dirbtinu būdu verčiamas atsi
sakyti nuo savo kilmės, nuo savo 
krašto meiles ir nuo gimtosios savo 
kalbos. Tai prigimtoji laisvo žmo
gaus teisė, kuri turi būti gerbiama 
kiekvieno laisvę mylinčio krašto. 
JAV nepamynė tautinių bendruo
menių egzistavimo teisės principų, 
kurie yra vieni ryškiausių tikrosios 
demokratijos požymių. Tokiais nuo
statais pagrįsdama savo emigraciinę 
politiką, JAV ir sukūrė ne tik galin
giausią pasaulio valstybę, bet’ ir ga
lingiausią Amerikos tautą. Tuo 
pavyzdžiu turėtų pasekti ir kitos de
mokratinės pasaulio valstybės.

J. Žukauskas.

kime jis plačiai nušvietė LKF tiks
lus. Tą dieną oficialiai įsisteigė LKF 
Melbourno Skyrius, į kurį įsirašė 
gausus būrys mūsų tautiečių. Susi
rinkimas išrinko valdybą šios sudė
ties: prof. V. Žemkalnis, L. Baltrū
nas, P. A. Raulinaitis, revizijos ko- 
inisijon: D. Giedraitytė, Saudargas 
ir dail. Vaičaitis.

Vasario mėnesio pabaigoje Mel
bourne įvyks LKF Australijos Apy
gardos visuotinas suvažiavimas. Tam 
suvažiavimui ruoškinfes visu nuošir
dumu. Kelkime per spaudą, gyvu 
žodžiu ir visais būdais LKF reikšmę 
mūsų tautos gyvumui. Iš anksto 
pagalvokime apie LKF veiklos sąly
gas ir galimybes, kad visi sąmoningi 
mūsų broliai susiburtų LKF narių 
darnioje šeimoje mūsų kenčiančios 
Tautos gerbūviui ir šviesesnei atei- j 
čiai.

A. Krausas.
NE LABDARA, BET PAČIŲ 

AUSTRALŲ INTERESAS.
Australų spaudoje nemažai rašyta 

ii- teberašoma apie tą faktą, kad šeši 
užsieniečiai gydytojai po trijų metų 
papildomų studijų Syd nejaus uni
versitete išlaikę visus reikalaujamus 
egzaminus, nebuvo įtraukti į lega
liai praktikuojančių sąrašus. Taip 
buvo pasielgta pagal Medicinos Prak
tikos Įstatymą, kuris teleidžia per 
metus registruoti tik 8 užsieniečius 
gydytojus. Šiuo keliu 8 gydytojus 
priėmus, anie šeši kaip tik ir atliko.

“The S.M. Herald” sausio 19 d. 
nnmeryio straipsnyje “Nebojami 
ateivių sugebėjimai” aštriai kriti
kuoja tokio įstatymo buvimą ir tei
gia, kad šį įstatymą valstijos mini- 

netolimoje ateityje 
pakeis. Straipsnyje ta proga tei
giama., kad australai tyčia tuščiomis 
eikvoja vertingas protines pajėgas, 
kurios gali suvaidinti labai svarbų 
vaidmenį Australijos pakėlimo darbe. 
Kaip tokios negerovės pavyzdį, pri
mena vyriausybės nutarimą versti 
ateivius dirbti du metu no savo pro
fesijos darbą. Girdi, Europos gydy
tojai, dantistai, inžinieriai, teisinin
kai, artistai eikvoja veltui savo paty
rimą paprastame, fiziniame darbe. 
Reikėtų mažiausiai nors kaikuriuos 
ateivius atleisti nuo jų pasirašytos 
sutarties, o tai nebūtų kokia, labdara, 
o vien tik pačių australų interesų 
patenkinimas. '

PAVERGTOJE LIETUVOJE 
LIETUVA LAIMĖJO BALTIJOS 

TURNYRĄ.
“Tėvynės Balsasrr praneša, kad' 

per. metais spalių men. Vilniuje įvy
ko Baltijos kraštų — Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos tradicinis futbolo 
turnyras, kurį laimėjo Lietuvos ko
manda baigminėse rugtynėse prieš 
Latviją 1:0 rezultatu. Lietuvos ko
mandoje žaidė: vartininkai — Skal
sias ir Stelmokas, gynėjai Sly- 
žius. Galvičius ir Mačiulis, saugai — 
Paberžis ir Ganusauskas, puolėjai — 
Pcnkauskas, Jakimavičius, Saunoris, 
Daukša, Liutkevičius ir Rylis.
LINKSMIAU IR TURTINGIAU . .

Spalio revoliucijos sukaktuvių pro
ga, Tėvynės Balsas savo įžanginiame 
straijisnyjje “Šlovingosios sukaktu
vės” įmantriausių pagyrų ir garbi
nimų gausybėje be kita ko rašo: 
“Šiuo metu raspublikoj'e jau yra 
apie 5500 kolektyvinių ūkių, į ku
riuos savanoriškai įsijungė daugiau 
kaip pusė Lietuvos valstiečių. Lie
tuvos kaime nyksta skurdas ir var
gas, jame pasidarė gyventi šviesiau 
ir geriau, linksmiau ir turtingiau.”'

AUSTRALIJOJ KOMUNIZMAS 
BUS SUNAIKINTAS.

Kaip praneša Daily Mirror,. Aus
tralijos užs reik, ministeris Spender, 
viešėdamas Indijos sostinėje New 
Delhi, pareiškė spaudos konferenci
joje, kad Baltosios Australijos poli
tika yra australų ir ji bus vykdoma, 
nepaisant, kokia valdžia bebūtų prie 
Australijos vairo. Tai jis pareiškė 
po to, kai pranešė, kad Australija 
sieks priimti dar daugiau Europos 
išeivių. Toliau ministeris Spenderis 
priminė, kad Menzies vyriausybė su
naikins Australijos komunistų orga
nizacijas ir tai bus pirmas vyriausy
bės žingsnis stiprinant tautos saugu
mą: Ministeris Spenderis apibudino 
komunizmą kaip marą, veikiantį sve
timos valstybės naudai ir prieš Aus
tralijos interesus. Jis priminė, kad 
komunistų Australijoj tėra apie 
30-40.000.
VĖL PAKELTI ATLYGINIMAI.
Arbitrariniam Teismui nuspren

dus', nuo pirmojo mokėjimo vasario 
mėnesį pagrindinis atlyginimas taip 
nustatomas: Sydnėjuje — £6.15.0, 
Melbourne — £6.14.0, Brisbanėj — 
£6.7.0, Adelaidėj — £6.9.0, Perthe 
— £6.11.0, Hobarte — £6.11.0. Tuo 
būdu įvairiose valstijose atlyginimai 
padidinami nuo 4.0 ligi 2.0.

į Pulgis Andriušis.

Nurašyti i nuostolius!
Ir kadangi net patsai dr. Maceina raštuose yra parašęs, kad 

u visi netikintieji turi būtinai važiuoti į Maskvą, tai ar negalima taip 
patvarkyti, kad tautinės bendruomenės apylinkės komitetas, bendrai 
veikdamas su MP, visus, liberalus perduotų rusų repatriacinei misijai.

Klebonas tik šyptelėjo, o, atsitolindamas stovyklos kiemu, bak
stelėjo su pirštu sau į smilkinį: girdi, visaip tikinčių mačiau, bet. šito
kio kataliko, brambože, neteko matyti, nors jau netrukus ir švęsiu 
savo deimantinį kunigavimo jubiliejušą!

Tačiau, gulint ant drėgnų akmeni] ir jau susigavus gana aštrios 
formos reumatą ir pakenčiamai progresyvų išiją, Inkštyriui niekas 
neatnešė už marškos nė geltono, nė mėlyno lapuko ir, jo poklojęs ant 
stalo, iškilmingai nepasakė: “Ponas pamestų daiktų skyriaus sekre
toriau, štai imk ir sėski į laivą, tik, žiūrėk, nesusirki jūros liga ir 
neprižak man Atlanto!”

Taip susvyravus, subraškėjus Inkštyriaus tikėjimo pamatams, lyg 
tyčia tremtinių spauda prapliupo rašyti, kad ne tiktai NCWC veža į 
Ameriką, girdi, veža ir net geriau veža protestantų misija, nes Ameri
koje 90% visų gyventojų yra bambizai (kur mano protas!). Ir tai 
patys turtingiausi žmonės, net ir Ievutės Palekiūtės vyras yra pro
testantas, o ne katalikas. Pakanka jiems tik pakelti pirštą ir visi 
Amerikos laivai pradės gabenti tremtinius be jokių pereinamųjų lage
rių, taip sakant, tiesiog priplaukdami prie gyvenamosios stovyklos 
vartų, taip, kad lagaminus galima tiesiai pakrauti iš savo lango.

Tą dieną Inkštyrius nebenuėjo koplyčion atgulėti paskirto laiko 
ant cemento, bet per patikimus žmones ėmė rinkti žinias apie protes
tantų misijos vadą, kuris ką tik buvo įsikūręs savo vyriausią būstinę 
toj pačioj stovykloj ir, spiegi] padedamas, pradėjo skryningus.

Prisidengdamas vakaro tamsą, paspaudęs litrą pažastin, Inkštv- 
rius susirado gale koridoriaus klaipėdiškį Kristupą Kadugyną ir, 
•srėbdamas švabinę, atsargiai teiravosi apie pagrindines evangeHkų 
tikėjimo tiesas:

— Kaip jūsų bažnyčioj galima pasižymėti, taip sakant, kaip išsi
mušti į priekinį tikinčiųjų būrį?

— Šišon neko nerėk, tik paėmęs mišknygę nueisi nedėlio į surin
kimą ir ėšklausysi Deivo žodę — aiškino klaipėdiškis.

— Ir viskas?
— Vėskas!
Inkštyriui protestantų pamaldos sekmadienį nelabai patiko, nes 

kambaryje nedegė nei žvakės, nei niekas netarnavo mišioms, niekas 
kryžium negulėjo ir net gi nesimušė į krūtinę: nebuvo kur pareikšti 
tikybinių jausmų pertekliaus! Bet gera buvo tai, kad jis čia susipa
žino su visais stovyklos bambizais, — štiš, ką aš čia! — su gerbia

maisiais protestantais. Stovėdamas eilutėje, Inkštyrius vis taiksty
davusi prie protestantų ir, į ausį jiems sakydamas, kvatodavosi, kuo
met pamatydavo katalikų kunigą su skardine einantį atsinešti kavos. 
Kas arčiau stovėdavo, galėjo išgirsti tokius žodžius: “Va, popiežber- 
nis, skustgalvis, chi-chi-chi! NCWC lapukas.!” Savo kambarėlyje 
ant marškos pasikabino Liuterio paveikslą, o ant dėžės vietoj Skvirecko 
Šv. Rašto pasidėjo Londono biblistų draugijos išleistą senąjį Testa
mentą.
Šv. Rašto pasidėjo Londono biblistų draugijos išleistą Senąjį Testa- 
paveikslai, Inkštyrius vis paleisdavo aštrią pastaba: “Tai ką, močiute, 
ir šv. Flamerijonas nepadeda gauti darbo-buto pažymėjimo, ką?”

Tvirtai įsivietinęs naujajame tikėjime, Inkštyrius pagaliau nuėjo 
pas protestantų misijos vadą. Tačiau pradegė pirmą jame puslaikyje, 
nes pradedant kalbą ir giriant, jų tikėjimo tiesas, velnias 'pakišo 
uodegą ir Inkštyrius, užuot pasakęs “garbingos protestantų, misijos 
vade,” ištarė, — kad tu surūgtum! — “bambizų misijos vade.” Ir 
viskas nuėjo šuniui ant uodegos.

Grįžti atgal į NCWC tiltai jau buvo sudeginti, nes per paskutinį 
bažnyčios komiteto posėdį, įsiveržęs girtas kambarin, tiek priblevyzgojo, 
kad net bedievių galva Ilgūnas būtų palindęs po stalu, o ekskunigas 1 
Adomavičius būtų vėl atsivertęs.

Apsijuokęs prieš abu didžiuosius tikėjimus, Inkštyrius, eidamas ! 
pro senutės kambarį, jau nieko nebesakė ant jos šventųjų, o tiktai ' 
atpakalia ranka nuo marškos nubraukė Liuterį ir pro langą išmetė 
Londono bibliją^ ' ■ >

— Vadinasi, telieka Venecuela ... — atsiduso ponas sekretorius, 
pasikabinęs ant narų.

Kitą dieną, iš b&ndro katilo bepildamas kavą, maistininkas Ink
štyriui pranešė, kad netrukus čia įsikurs liberalų misija.

— O kas tie liberalai? — dėl visko pasiteiravo jis. — Ar vėl koks 
tikėjimas ?

— Ne, tai yra kažkas tarp valstiečių liaudininkų ir socialdemo
kratų, — atsakė maistininkas.

— Kaip tai? Ir jie važiuos į Niujorką? Juk dr. Maceina juos 
visus siunčia į Maskvą! — atšovė Inkštyrius.

— Dutkis. Sako, kad liberalai savuosius net lėktuvais gabensią 
Amerikon, ir be jokių darbo — buto pažymėjimų — agitavo maistinin
kas, matyti, patsai suėstas liberalizmo grybelio.

Inkštyrius, taškydamas iš kiauros skardinės kavą, nebematyda-' x 
mas takelio, o stačiai šokuodamas per pamidorų lysves ir kojomis 
vartydamas paršiukų lovelius su ėdalu, nubėgo į kambarį ir ėmė min
tyti.

— Aha, šičionajos, juk 1926 metų vasarą buvau padavęs pareiš
kimą įstoti į valstiečių liaudininkų partiją. Tiktai septynioliktasis 
gruodis sujaukė kortas ir. tur būt, generolai su šoblėmis'bus išmaišę 
partijos raštinės stalčius, kur buvo užkišta mano ankieta . . . (B.d.)
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Before January 26, 1788, when 
Captain Arthur Phillip sailed into 
Sydney Harbour and hoisted the 
British flag at Sydney Cove (on the 
present site of Circular Quay), Aus
tralia was a mystery land of the 
south, known to the European world 
only vaguely from the reports of a 
few explorers and entirely uninha
bited by white people.

Australia became known to these 
few explorers by accident rather 
than design. No one knows who was 
the first person to sight Australia 
but it seems certain that he was a 
trader of spices — probably Portu
guese—who was blown off his course 
on his way across the Indian Ocean 
from the Cape of Good Hope to the 
islands of the East Indies. Traders 
probably knew that Australia existed 
by the end of the sixteenth century.

The first Englishman to sight Aus
tralia was William Dampier. He 
reached the north coast of the con
tinent in 1687 when he was sailing 
as a member of the crew of a pirate 
ship.

Dampier was a picturesque figure 
—a pirate who loved violence but an 
explorer fired with the true spirit 
of adventure for all that. In 1699 
he returned to Australia as the cap
tain of a ship given him by the Brit
ish government and explored the 
north-west portion of the continent. 
He took back such gloomy reports 
of Australia to England, however, 
that almost a hundred years passed 
before another Englishman ventured 
to our shores. Dampier told the 
English that Australia was a frigh
tening land of savage black men (the 
aborigines) and strange animals (the 
kangaroo, emu, etc.). He said that 
the country was barren and unin
viting.

But in 1770 another Englishman, 
Captain James Cook, came to Aus
tralia. He explored most of the east 
eoast and took back to England very 
favourable reports of green, fertile 
land and fast-flowing rivers. Cap
tain Cook had been originally sent 
by the. British government as the 
commander of a ship carrying scien- 
tits who wanted to observe the planet 
Venus from the island of Tahiti in 
the South Pacific Ocean. The gov
ernment ordered him to look for the 
southern continent, reported by 
Dampier, on his way home from 
Tahiti. And so Captain Cook came 
to the east coast of Australia.

Soon after Captain Cook had re
turned to England and reported 
favourably about Australia’s green 
east coast, America proclaimed her 
independence of Great Britain. 
This fact made the British govern
ment very interested in Australia.

The reason was an ignominious 
one. The British government in the 
eighteenth century used to send 
many criminals (called convicts) 
from her overcrowded prisons to 
exile in her American colonies. But 
when the American colonies, after 
a long war with Britain, won their 
independence in 1776, this practice 
had to cease.

Britain’s prisons were overcrowd
ed because the vicious penal laws of 
the eighteenth century could send 
people to gaol for the smallest of
fences. Men, women and even chil
dren were hanged for stealing goods 
worth less than ten shillings. One 
girl was sent to gaol for seven years 
because she stole a mirror to admire 
her pretty face.

When Britain could no longer 
send criminals to the American colo
nies her prisons became full to over
flowing. Then a scientist who had 
travelled to Australia with Captain 
Cook—Sir Joseph Banks—suggested 
that the British government should 
send criminals to Australia instead. 
The great land of the south would 
then become a British colony and 
Britain would also be rid of her 
criminals, he said.

And so, in May. 1787, the govern
ment sent Captain Arthur Phillip 
with a small fleet of eleven ships 
carrying more than 700 convicts to 
found a British settlement. Such

Helga Sundstrup

AUSTRALIA DAY___
Thursday, January 26, is Australia Day—the anniversary of the 

founding of the first British settlement- in Australia. Every year, a 
public holiday is proclaimed throughout the Commonwealth to celebrate 
this event—this year it is on Monday next. But to Australians it 
means much more than a public holiday—it is for them the birthday 
of their nation. This year Australia will be 162 years old.

was the ignominious beginning of 
this great free land of Australia.

Captain Phillip reached Austra
lia about January 22, 1788, after a 
terrifying journey and sailed first 
into Botany Bay. He found that 
the Bay was unsafe as a harbour 
because it was open to the winds, 
and the ships could not reach the 
shores without danger from trea
cherous currents. So he set out with 
three small boats to find a better 
place.—

In Sutherland’s •‘History of Aus
tralia” we read:—“As he (Captain 
Phillip) passed along the coast he 
turned to examine the opening which 
Captain Cook had called Port Jack- 
son and soon found himself in a 
winding channel of water with great 
cliffs growing overhead. All at once 
a magnificient prospect opened to 
his eyes. A harbour, which is per
haps the most beautiful and perfect, 
in the world, stretched before him 
far to the west.” Captain Phillip 
had discovered Sydney Harbour. He 
decided that it was an ideal place 
for his settlement, so he hoisted the 
British flag on its shores at Sydney 
Cove and the colony of New South 
Wales—the first British colony in 
Australia—was founded.

Captain Phillip straightaway went 
hack to Botany Bay to collect his 
little fleet and bring them to Syd
ney Harbour. There . an amazing 
thing happened. Just as the fleet 
was preparing to set out, two French 
ships sailed into Botany Bay. They 
were commanded by La Perouse and

WARNING OF ASIAN 
DEPRESSION

LONDON. A.A.P. — Sir Oliver 
Goonetilleke, Ceylon High Commis
sioner, said here recently, he was 
afraid that in three or four years 
South-East Asia would lead the 
world into a depression of unparal
leled depth.

He warned the Royal Empire 
Society that a ‘‘Frankenstein of in
flation” would destroy SE Asia first 
and the rest of the world afterwards.

Goonetilleke said: “Abandon the 
slogan of fighting Communism and 
adopt the slogan of fighting poverty 
in South-East Asia.

“Communism in these areas is the 
consequence of ignorance, poverty, 
and disease.”

The commonwealth bond, he said, 
was an unwritten bond of friendship 
and any attempt to put it into words 
would weaken and not strengthen it.

“I almost think it is already too 
late for countries in the west to 
wake up,” he said.

“The American policy of support
ing high prices will bring South- 
East Asia almost to the margin of 
mass starvation.”

He could not understand why Aus
tralia had increased her wheat price 
by 40 per cent, when cost of living 
in Australia had hardly risen at all.

“Against this economic back
ground, plans to fight Communism 
in South-East Asia almost appear a 
studied camouflage not to face the 
truth,” he said.

Paul Ramadier, former French 
Premier, recently called for sweep
ing land reform and fair wagęs 
in Asian countries at an ILO meet
ing in Colombo.

He said: “Agricultural production 
in Asia should be developed imme
diately and there should be some re
vision in the distribution of wealth.” 

Decision of the Chinese Commu
nist Government to recognise the Ho 
Chi-minh (Communist) administra
tion of Indo-China is viewed in Lon
don as decisive evidence of Red
China s determination to intervene 
in SE Asia, sajfc Reuter.

London observers consider it con
stitutes a direct counter-challenge 
to the recent Colombo conference, at 
which British Commonwealth Foreign 
Ministers discussed plans to stop 
Communism in SE Asia by economic 
aid to raise living standards.

i had beeu sent to Australia by the 
French government to claim the land 
for France. If La Perouse had ar
rived a few days earlier Australia 
would now belong to France. The 
French ships stayed at Botany Bay 
for a few months and then, sad at 
heart, because they had arrived too 
late to claim Australia for France, 
they sailed away. But they never 
reached France to tell their sad news. 
Many years later the wreckage of 
their ships was found on a reef off 
one of the islands of the Santa Cruz 
group in the Pacific Ocean.

Back at Sydney Cove, Captain 
Phillip faced a tremendous task of 
carving a colony out of the wilder
ness. His little settlement very 
nearly starved because the supply 
ships from Britain did not arrive 
regularly and the convicts were 
lazy and useless. To make matters 
worse the aborigines caused trouble 
by spearing the white men’s sheep 
and cattle. An aborigine once 
wounded Captain Phillip in the 
neck with a spear. But Phillip—a 
truly great man—did not lose heart 
and the colony gradually progressed. 
When he returned to England four 
years later the settlement was going 
ahead. ‘

Australia has progressed a long 
way since then. It has become a 
nation of eight million people with 
big cities and great industrial wealth. 
But it is the heroism of these first 
pioneers that Australians remember 
and revere on January 26—Australia
Day.

BRITISH SOLDIERS IN 
SOVIET PRISON CAMPS

BERLIN.—Several British soldiers, 
including one major, a British woman 
and American and French soldiers, 
are interned in the Soviet concentra
tion camps of Sachsenhausen and 
Buchenwald — former Nazi horror 
camps.

This was stated by released inter- 
ness who arrived in Berlin recently.

A middle-aged woman with one 
blind eye and failing sight in the 
other—contracted, she said, in Sach
senhausen—said she had a message 
for the British Consulate in Berlin 
from her English friend in the camp.

She said this friend had married 
a German but had retained her 
nationality. She had been arrested 
with her husband in 1945.

Americans Held
A 45-year-old man arrested in 

April, 1945, as a Nazi Party member 
and imprisoned without trial, said: 
“When I was in Buchenwald in 
1947 two American soldiers arrived 
in uniform.

“They could speak very little Ger
man or I English.

“I understood they had driven 
over the frontier between the Ame
rican and Russian zones inadver
tently in a jeep and had arrested by 
Russians and charged with espio
nage. ’ ’

A Silesian post-office engineer, 
aged 45, with large sores on his face, 
said he was kicked and whipped for 
a long time after refusing to sign a 
document written in Russian. Later 
he signed.

During a march from Branden
burg to Luckau 100 people died from 
exhaustion.

Later he was transferred to Tost 
in Silesia.

“Seventy-five per cent, of 4000 
inmates died in the five weeks I was 
there,” he said.

“I was crammed in a small church 
with 500 others. The lice. rats, 
dysentry and typhus were unbeliev
able.

“At night the Russians hauled 
corpses out, anything up to. 60 
nightly. ’ ’ •

An Australian Koala
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ft PAŠTO
AUSTRALIJOS DIENA

Sausio 26 d. visa Australija šven
čia taip vadinamą Australijos Die
ną. Ji atžymi 1788m. atvykusius 
pirmuosius naujakurius — pirmąjį 
jsikundinimą, kuris davė pradžia šio 
kontinento egzistencijai. Ta proga 
spausdiname angliškame puslapyje 
straipsnį “Australia Day”, specia
liai Mūsų Pastogei parašytą Sydnė- 
jaus žurnalistės Helga Sundstrup.
Ministeris Zadeikis sveikina 

ALD
Šiomis dienomis Lietuvos Įgal. 

"Ministeris JAV Povilas Žadeikis at
siuntė per ALD Centro Valdybos 
pirmininką A. Bauzę raštą, kuriuo 
nuoširdžiai sveikina Australijos Lie
tuvių Draugiją 20-ties metų sukak
tuvių proga.
IŠ ALD 0. VALDYBOS VEIKLOS.

Š.m. sausio 18 d. ALD Centro 
Valdybos posėdyje aptarta visa eilė 
klausimų, liečiančių lietuvių bendruo
menės Australijoje interesus. Sie
kiant sklandesniam darbui palankes
nių sąlygų, nutarta imtis neatidėlio
tinai žygių surasti atitinkamų C. 
Valdybos bei “Mūsų Pastogės” 
darbui patalpų, kur taip pat galėtų 
vykti ir mažesnio masto mūsų tautie
čių susirinkimai, repeticijos, posė
džiai ir pan. Susitvarkiusi techni
nes darbo sąlygas, C. Valdyba toli
mesniame savo darbe bazuosis tokioje 
veikloje, kuri apimtų pagrindinius 
ALD Įstatų nuostatus, pačią ALD 
paskirtį. Didelio dėmesio bus krei
piama į atitinkamus santykius su 
valdžios, įstaigomis bendruomenės in
teresų labui, bus stengiamasi gerinti 
Mūsų Pastogės tolimesnės raidos 
sąlygas, palaikomas glaudesnis kon
taktas su ALD Skyriais. Nutarta 
artimiausiu laiku perduoti Mūsų 
Pastogės administratoriaus pareigas 
V. Asevičiui, Sydnėjaus Tautinio 
Ansamblio šokių grupės vadovui.

Vasario 16 d. minėjimas Sidnėju
je pavestas vietos ALD [Skyriaus 
Valdybai, kuri kvies talkon ir visas 
kitas čia esančias lietuviškas organi
zacijas.

Nustatyta, kad ALD nario mokestį 
bendra tvarka turi rinkti Skyrių 
Valdybos, tačiau ir C. ! Valdyba 
priims nario mokestį, reikiamą dalį, 
įstatų nustatytą, užskaitydama ati
tinkamo Skyriaus sąskaitom

Sekantis ALD Centro Valdybos 
posėdis Įvyks vasario 1 d.

NAUJA SYDNĖJAUS ALD 
SKYRIAUS VALDYBA.

Š.m. sausio 15 d. įvyko gausus 
ALD Sydnėjaus Skyriaus susirinki
mas, kuriam pirmininkavo dr. Ivin
skis ir sekretoriavo J. Gaižauskas. 
Susirinkime gyvai apsvarstyta eilė 
aktualių klausimų, pasitarta del gy
vesnės lietuviškosios veiklos Sydnė
jaus mieste bei jo apylinkėse. Iš
rinkta nauja Skyriaus valdyba, kuri 
taip pasiskirstė pareigomis: pirmi
ninkas — J. Gaižauskas, vicepirm. 
—A. Kutka. sekr. — Kapočius iz 
iždin. — Gryna. Tikimasi ir lau
kiama energingos naujosios valdybos 
veiklos.

. i PUIKI PROGA ĮSIGYTI 
PASTOGĘ ■

Už £1.100 parduodu puikų sklypą, 
mebliuotą naują 1 kambario namelį, 
pradėtą garažą ir patvirtintus pla
nus. £600 grynais, likutis išsimokė
tinai. Mažai šeimai tuojau pat puiki 
pastogė. 13 Toybank St., Canter
bury, N.S.W.

SU GRUŽAUSKU IR V. ŠUTU Į 
SPORTINĘ KOVĄ.

Nesant pakankamam skaičiui ak
tingų sportininkų ar stingant vado
vaujančio sportui asmens, ligi šiol 
sportinė Sydnėjaus lietuvių veikla 
buvo kiek silpnoka. Tačiau pasta
ruoju metu, kai, baigus dviejų metų 
prievolinį darbą, Sydnėjuje pradėjo 
kurtis daugiau jaunimo, padėtis žy
miai pagerėjo. Ypačiai didesnės 
sportinės veiklos vilyts sustiprinamos 
tuo faktu, kad į Sydnėjij atvyko ii' 
čia apsigyveno garsusis krepšinio 
“vilkas” Gružauskas, o taip pat šio
mis dienomis laukiama čia apsigy
vensiant ir V. Šuto. Šiuodu krepši
ninkai žymiai sustiprina Sydnėjaus 
lietuvių krepšinio komandą, kuri 
jau pakviesta dalyvauti š. men. 
28-30 d.d. N.S.W. krepšinio žaibo 
turnyre. Šiame turnyre dalyvaus 8 
geriausios N.S.W. krepšinio koman
dos, gi jų tarpe ir lietuvhj komanda. 
Sydnėjaus lietuvių komandą sudaro: 
Gružauskas, V. Šutas, Ramanauskas, 
Gečiauskas, Gražulis, Kiaupa, Tiš
kus, Ilgūnas ir A. Šutas.—T3.L.
LIETUVIU KATALIKŲ CENTRO 

KRONIKA.
Visi lietuvių katalikų vaikai bei 

suaugę, norintieji gauti Sutvirtinimo 
Sakramentą, kviečiami registruotis 
Lietuvių Katalikų Centre pas kun. 
J. Tamulį. Yra pakviestas vyskupas, 
kuriam po apeigų bus ruošiami iš
kilmingi pietūs. Visi lietuviai, ku
riems leidžia sąlygos, kviečiami pri
sidėti.

Lietuviams katalikams pamaldos 
yra kiekvieną sekmadienį 11,15 Šv. 
Juozapo bažnyčioje, Camper- 
d o w n, prie Sydnėjaus Univer
siteto sodo kampo. Visi tikintieji 
kviečiami atsilankyti ir prisidėti lie
tuviškomis giesmėmis. Vėliau, bus 
pranešta atskirai, pamaldos vyks Ka
talikų Centre, Young St., Circular 
Quay, Cusa Navy Club. Šiuo metu 
pamaldos čia negali būti laikomos, 
nes Šv. Vincento Pauliečio D-ja, lei
dusi mums naudotis šiomis patalpo
mis ir koplyčia, ruošiasi daryti ko
plyčioje remontą. Be to, nori koply
čią atitinkamai dekoruoti, kad mes 
tikrai pasijustume esą Dievo namuo
se. Po remonto, minima koplyčia, 
bus galima naudotis.

1950 metais, kaip ir pernai, bus 
tęsiama vaikų sekmadienio mokykla. 
Visi tėvai prašomi registruoti vaikus. 
Visos kitos smulkmenos tėvams bus 
praneštos asmeniškai.—Kun. J. Ta
mulis. ,

I
 GENEI MINIOTAITEI ir I 

JUOZUI VALTUI,
sukarusiems lietuvišką — skau- j 
tišką šeimą, linkime skautiškai ! 
saulėtos ateities.

PLSS Australijos Rajono | 
Seserija. j

MŪSŲ PASTOGĖS RĖMĖJAI.
A. Alkevieius iš W.A. atsiuntė 

.£1.2.0 auką, Vyt. Baniulis iš N.S.W. 
— £0.12.0, A. Milvydas iš Vie. .— 
£0.12.0, A. Andriuška iš N.S.W. — 
£0.8.0; po £0.2.0 aukojo: V. šalkū- 
nas iš Vic.,‘ F. Adamonis iš S.A., A. 
Staugaitis iš S.A., J. Ruvelis iš ACT. 
Alf. Sadauskas iš W.A. ir K. Dobro
volskis iš W.A. Nuoširdus ačiū!

©Vilius Jurkšaitis su šeima arba 
žiną apie juos praneškite V. Lip- 
ščienei, Box Road, Jannali, N.S.W.

MELBOURNO SPORTININKŲ 
KONCERTAS.

Sausio 7 d. Melbourne sportininkai 
suteikė tautiečiams progos labai kul
tūringai praleisti kelias valandas 
bendroje lietuvių šeimoje. Jau prieš 
paskirtą valandą rinkosi būriai mūsų 
tautiečių į “Coconut Grove” erdvią 
salę, Chapel St.. South Yarroje, kur 
įvyko koncertas. Meninių pasirody
mų išsiilgę melbourniškiai seniai jau 
laukė tos meno -šventes. Prigūžėjo 
pilna salė svečių, apie 300.

Koncerto programą sudarė solistų 
ir ‘dvigubo kvarteto dainos bei tauti
niai šokiai. Operos solistė Grudzin- 
skienė padainavo “Kai aš našlaitėlė” 
ir ariją iš operos “Romeo ir Julija,” 
ponia Aukštikalnienė — “Ne margi 
sakalėliai” ir ariją iš Puccini operos 
“Bohema” bei Puccini “Poema”. 
Melbourno Lietuvių dvigubas kvar
tetas padainavo “Vai valuže mano,” 
“Dziedukas” ir kt. Nežiūrint Slin
kių sąlygij pasiryžėliai dirba ir pasi
švenčia dainos menui. Dvigubam 
kvartetui priklauso šie asmens: Pet
rašiūnus Juozas, Čelna Albertas, 
Zdanavičius Vincas, Paliulis Domas, 
Savaitis Vladas, Milvydas Aleksan
dras, Bosikis Vladas ir Radauskas 
Antanas.

Tautinių šokių šokėjai pašoko 
“Žiogelius” ir “Kalvelį”. Tenka 
pastebėti, kad pirmą kartą Austra
lijoje tautiniai šokiai buvo pašokti 
su skudučių muzika.

Pranešėja J. Liutkutė angliškai, 
vokiškai ir lietuviškai pranešinėjo 
programos eigą. Apskritai, koncerto 
programa buvo įvairi ir suteikė sve
čiams meninio pasitenkinimo. Kon
certo salėje veikė spaudos kioskas, 
kurbuvo galima nusipirkti knygų ir 
užsisakyti laikraščius.

Gaila, kad koncertas ir visas pa
rengimas buvo trumpas, vos tris va
landas. Po programos jaunimas 
norėjo ilgiau pasilinksminti ir, pa
čiai linksmajai nuotaikai atėjus, rei
kėjo baigti. Australai patarnauto
jai dar nepaliestus ant kai kurių 
staliukų patiekalus nurinko. Kon
certe svečiavosi ir australai žurnali
stai bei fotoreporteriai. Šis koncer
tas paminėtas australų spaudoje. 
Mes džiaugiamės, kad vėl galėjome 
bendrai susieiti, atsigaivinti dvasioje, 
pasiklausę savo tautos dainų ir pasi
grožėję 'savo tautiniais šokiais.—A.Kr. 1

MŪSŲ PASTOGĖS PRENUMERA
TORIAI.

Visiems 1950 metams užsisakė ir 
prenumeratą sumokėjo:

N.S.W.: Vyt. Baniulis, A. Andru- 
ška, V. Šimkus;

VIC.: V. Anglinskas, J. Rimas, V. 
Šalkūnas, J. Bučinskas, A. Milvy
das, J. Kairiūkštienė;

S. A.: A. Miliauskas, F. Adamonis, 
A. Staugaitis;

W.A.: Alf. Sadauskas, J. Čyža, K. 
Dalbravolskis, A. Alkevičius, A. 
Lokys;

Q’LND: T. B. Pranulis, J. Janu
škevičius, Ged. Norkaitis;

A.C.T.: J. Ruvelis;
8 mėnesiams:
VIC.: A. Baltrūnas;
6 mėn esiams:
N.S.W.: A. Gaidukas, St. Guževi- 

čius, F. Gužas, V. Šopys, A. Biela;
VIC.: J. Rimkus, J. Balbata, B. 

Mazgelis, V. Miliauskas, P. Alekna, 
A. Viliūnas, J. Petrašiūnas, A. Grik- 
šas, J. Petrauskas,- J. Bratiška, P. 
Kovdelka (£1.5.0);

S.A.: Dumčius, A. Kantvilas, J. 
Donėla, A. Norkūnas;

W.A.: V. Uldukis;
Q’LND.: Pr. Mulevičius, A. Po- 

meringas, Z. Koronkevičius, T. Um- 
bražiūnas;

N.Z.: A. Budreika; \
5 mėnesiams:
N.S.W.: A. Jančiauskienė, St. Žu

kas, A. Kyželis, T. Chodcckaitė;
VIC.: St. Aušrota;
TAS.: A. Stasytis;
4 mėnesiams:
Q’LD.: Alg. Alčiauskas (£0.15.0);
S.A. :l V. Čepliauskas (£0.15.0), H.

Vikas (£0.14.0);
3 mėnesiams:
N.S.W.: J. Valionis, V. Butaus- 

kaitū, Vyt. Barkus, D. Bertašiūtė, M. 
Tamašauskienė, M. Zinkienę, G. Re- 
nigeriene, J. Jasinskas, M. Bučkienė, 
S. Radzevičius, E. Nausėda (£0.10.0), 
G. Calyn, L. Urbonas, O. Grosienė;

VIC.: E. Uigšytė, Ė. Stasiliūnienė, 
Vyt. Madziliauskas, S. Eimutis, J. , 
Petraitis, J. Liutkutė, V. Bytautas, 
A. Krausa, P. Radavičius, J. Šešta
kauskas (£0.10.0), J. Šeštakauskas 
(sūnus) (£0.10.0);

Best Dual-purpose Portable

PHILIPS MODELIS III

Geriausias nešiojamas

radijo aparatas

lauke ir viduje

Ever!

Tai puikiausias radijo aparatas. Lengvas savo 
svoriu. Lengvos ir baterijos. Penkių lempų. 
Vispusiškai tobulais Mementais perdėm. Jame 
įmontuotas stiprus garsintuvas leidžia ir tolimas 
stotis pagauti krikštolo grynumo tonu. Jūs būsit 
nepaprastai patenkinti šiuo puikiausiu Australijos 
radijo aparatu tiek atvirame ore, tiek savo bute, 
naudodami jį miegamajame, virtuvėje, valgoma
jame ar verandoje. Elektros energijos sutrikimo 
metu jo vertė ypatingai pastebima. Tekaštuoda- 
mas tik £29.19.6, jis yra neginčytinai vertin

giausias Australijos radijo aparatas.
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—■FAMOUS AS PHILIPS LAMPS
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