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Pasiruošia Formozos 
puolimui

HONG KONGAS. A.A.P.—Kaip 
patiriama iš patikimų Kantono sluog- 
snių, apie 1.000.000 kinų komunistų 
karių paruošiami pulti Formozą. 
Formozos puolimui šiuo metu per
metamos iš centrinės ir vakarinės 
Kinijos dvi komunistų kariuomenės 
armijos. Taip pat pasiruošiama 
galutinei Hainano salos invazijai. 
Vašingtone posėdžiavo su Senato Už
sienių Santykių Komisija JAV karo 
ministeris L. Johnson’as ir Jungti
nių Kariuomenės Štabų viršininkas 
generolas Bradley. Po posėdžio se
natorius Connaly pranešė, kad JAV 
karo vadai nepritaria JAV įsikiši
mui į Formozos gynimo reikalus. 
Jis dar pridūrė, kad Tol. Rytų poli
tikos klausimais tarp JAV kariuo
menės štabų viršininkų ir karo mini
sterijos nėra nuomonuj skirtumų. 
Gandai, kad tarp jo, senatoriaus 
Connaly, ir užs. reik, ministerio 
Aehesono kilęs ginčas, esą “visiškai 
nepagrįsti.”

INDONEZIJA TAIKSTOSI I N. GVINĖJA
DJAKARTA. A.A.P. — Aukšto 

rango Indonezijos valdininkas Moha
med Yamin, buvęs Indonezijos dele
gacijos Haagos konferencijoje pata
rėjas, oficialiai pareiškė, kad Indo
nezijos valstybė nebus pilnai sudary
ta, kol prie jos nebus prijungta 
Olandų -Naujoji Gvjneja, Australi
jos Naujoji Gvinėja, Portugalijos 
Timoras ir Britų Šiaurės Borneo. 
Yamin’as pridūrė, kad, išsprendus 
Olandijos N. Gvinėjos klausimą, 
Australijos N. Gvinėjos gyventojams 
turi būti leidžiama patiems apsisprę
sti. (Sprendžiant suteikimo Indo-

ATSTATOMA VIETNAMO 
VALSTYBE

PARYŽIUS. A.A.P. B.U.P.— 
Prancūzijos parlamentas — Tautinis 
Susirinkimas 401 balsu prieš . 193 
patvirtino eilę susitarimų, kurie 
pagrindžia Indokinijoje naują ir 
nepriklausomą Vietnamo valstybe 
susiet,!}, sąjungos rysiu su Prancūzija. 
Prieš balsavo komunistų ir kraštuti
nio dešiniojo sparno atstovai. Per. 
penktadienį Prancūzijos vyriausybė 
prie Vietnamo valstybės vairo grą
žino imperatorių Boa Dai, kurį 1945 
metais buvo nušalinę komunistų su
kurstyti sukilėliai. Imperatorių 
Boa Dai pasveikino JAV užs. reik, 
ministeris Achesonas, linkėdamas 
jam perimti visos Indokiuijos kon
trolę. Laukiama, kad Vietnamo 
valstybę ir naująjį jos imperatorhj 
netrukus pripažins ir Britų vyriau
sybė.

NAUJA BONNOS-ROMOS 
AŠIS

BERLYNAS. D.M.—Kaip prane
ša Kemsley Žinių Agentūra, Vakarų 
Vokietijos vyriausybes pranešėjas 
paskelbė, kad ministeris pirmininkas 
Adenaueris vyks Šventųjų Metų 
proga į Romą, kur susitiks seną savo 
prietelių Italijos minister} pirminin
ką De Gasperį aptarti naujos Bon- 
nos-Romos ašies. Pasitarimas bus 
neoficialus, kadangi Vokietijai pagal 
okupacinį statutą nėra leidžiama 
tartis su kitų valstybių vyriausybių 
vadovais.

GAMINAMA HYDROGENO BOMBA
NEW YORKAS. A.A.P. — Kaip 

praneša kai kurie JAV laikraščiai, 
JAV mokslininkai esą pasiruošę 
streikuoti, jei jie būtų kviečiami ga
minti hydrogeno bombą. Tuo tarpu 
pagal kitus pranešimus teigiama, 
kad JAV mokslininkų dauguma su
tiks dirbti prie hydrogeno bombos 
gamybos, i Hydrogeno bombos gamy
bos atžvilgiu JAV vyrauja dvi nuo
monės: vieni prieštarauja H-bombos 
gamybai,, nes, girdi, ji yra per daug 
galinga ii- pavojinga žmonijai, o kiti 
skatina kuo greičiau pradėti jos 
gamybą, turint galvoj faktą, kad šios 
bombos paslaptį žino ir Sovietų Ru
sija.

NEW YORKAS. A.A.P.—Vado
vaująs JAV atomo mokslinikas dr. 
II. Urey skatina JAV vyriausybę 
imtis. II-bombos gamybos, nes prie
šingu atveju, pasak jo, JAV galėtų 
“prarasti ginklavimosi lenktynes, o 
tuo pačiu ir savo laisves.” Dr. Ui-ey 
mano, kad prezidentas Trumanas 
dar 1945 metais paklausė dviejų 

nezijos valstybei nepiklausomybes 
klausimą Haagos konferencijoje, bu
vo abipusiškai susitarta Olandijos N. 
Gvinėją palikti bent vieneriems me
tams Olandijos valdžioje, gi dėl 
Australijos N. Gvinėjos klausimas 
iš viso nebuvo ir negalėjo būti kelia
mas. Red.).

Australijos užsienių reikalų mini
steris Spenderis savo oficialiame 
pareiškime griežtai atmetė Yamino 
pretenzijas ir pareiškė, kad panašių 
pretenzijų linkme nebus vedama 
jokių pasitarimųir panašūs reikala
vimai bus tuoj pat atmetami.

NUTEISĖ RUZVELTO PATARĖJĄ
NEW YORKAS. A.A.P. —JAV 

teismas nuteisė peiikcriais metais 
kalėjimo bausme buvusį JAV užsie
nių. reikalų ministerijos valdininką 
Alger HisS’ą kuris savo laiku aprū
pino komunistų šnipą Chambers’ą 
slaptais JAV įstaigų dokumentais. 
Teismas pripažino mela’gingu jo pa
siaiškinimą prieš tam tikras JAV 
įstaigas dėl šių dokumentij bylos.

JAV persą Stalinui savo 
ministeri

VAŠINGTONAS. A.A.P. — JAV 
Atstovų Rūmuose respublikonai, o 
taip pat ir demokratai, labai aštriai 
puolė užs. reik, ministerį Achesoną, 
ryšium su jo viešai pareikštomis sim
patijomis A. Hiss’ui, kurį JAV teis
mas nuteisė už priesaikos sulaužymą 
5 metais kalėjimo. Respublikonų at
stovas R. Rich pareiškė, kad Aehe- 
sonas galėtų būti geras ministeris 
Stalinui. Pasak jo, JAV galėtų 
apsieiti ir be Aehesono, “jei Stali
nui yra reikalingas užsienių reikalų 
ministerio”. Toliau jis dar pridūrė: 
“Po to, kas įvyko Kinijoj ir kitur, 
aš nežinau, ar mes beturime ką noTs 
kitą labiau bedirbantį Stalino labui, 
kaip savo užsienių reikalų ministerį.” 
Demokratų atstovas J. Rankin’as 
pasake; “Jei Hiss’as prakalbėtų, jis 
atidengtų ligi šiol negirdėtas šio 
krašto išdavimo klastas.”

žymių patarėjų patarimo nesiimti 
hydrogeno bombos gamybos raidos. 
Tokie patarėjai. tada teigė, kad So
vietų Rusija neįstengs pagaminti 
net paprastos atominės bombos per 
10-15 metų.

VAŠINGTONAS A.A.P. — Sausio 
31 d. JAV prezidentas Trumanas 
išleido dekretą, kuriuo JAV pradeda 
gaminti hydrogeną bombą. Savo 
dekrete prezidentas Trumanas parei
škė: “Man, kaip vyriausiam karinių 
pajėgų viršininkui, tenka prisiimti 
dalį atsakomybės, stebint, kad mūsij 
kraštas būtų pajėgus apsiginti prieš 
galimą agresiją. Tai suderinant, aš 
paliepiau Atominės Energijos Komi
sijai tęsti visų formų atominio ginklo 
gamybą, įskaitant ir, taip vadinamą, 
hydrogeno ar super-bombą. ” Prezi
dento Trumano nutarimas visame 
pasaulyje sukėlė didžiulę sensaciją. 
Oficialiai neskelbiamas naujosios 
bombo pajėgumo dydis, tačiau neo
ficialiai teigiama, kad hydrogeno 
bomba *yra 1000 kartij galingesnė už 
atominę bombą.

PASKELBTA INDIJOS 
NEPRIKLAUSOMYBE

NEW DELHI. A.A.P.—Sausio 26 
d. Indija paskelbta nepriklausoma 
vaystybe — Indijos Respublika. Tą 
pačią dieną prisaikdintas naujosios 
Indijos pirmas prezidentas dr. Ra- 
jendza Prasad’as. Indijos nepri
klausomybe paskelbta su nepapra
stomis iškilmėmis. Nuo visų viešųjįj 
pastatų bei daiktų pašalintas žodis 
“Royal” — karališkasis.

INDONEZIJOJE NERAMU
DJAKARTA. A.A.P.—Indonezi

jos sostinėje Djakartoje, pačiame 
miesto centre, vyriausybės kariuome
nės daliniai susirėmė su sukilėlių 
grupe. Žuvo septyni asmenys. Su
kilėliai priklausė kapitono Turk o 
Westerlingo najėgoms. Kapitonas 
Turk as Westerling as per. savaite 
buvo užėmęs Vakarų Javos miestą 
Bandoeng’ą. Westerling as pareiškė 
B.U.P. korespondentui, kad jis neat
stovauja Olandijos interesus, o vien 
tik pačiu indoneziečių.

BANDOENG. A.A.P.—Kalnuose, 
netoli Bandoengo, prie Turko- 
Westerlingo prisijungė gerai gink-

Baltijos Gibraltaras
LONDONAS. S. — Švedijos lai

kraštis “Aftonbladet” praneša, kad 
Sovietų Rusija, panaudodama vergų 
darbą, Baltijos jūros saloje Ruegen 
vykdo didžiulius įtvirtinimų darbus, 
siekdama paversti šią salą “Rusijos 
Gibraltaru”. Saloje įrengiamos sti
prios tvirtoves ir V-ginkltj punktai.

ALASKA IR RYT GALI BŪTI 
UŽIMTA

VAŠINGTONAS. A.A.P.—Alas- 
kos gubernatorius Gruening ’as pakar
totinai pareiškė, kad JAV karinės 
pajėgos Alaskoje yra taip silpnos, kad 
Sovietų Rusija nors ir rytoj galėtų 
ją užimti su dviem parašiutininkų 
divizijomis. Antrasis “Pearl Har
bour’as” galįs ištikti amerikiečius 
Alaskoje kiekvienu momentu.

8 VALSTYBES SUSI
TARIA SU JAV

VAŠINGTONAS. A.A.P. — JAV 
pasirašė su 8 Atlanto Pakto valsty
bėmis sutartį dėl Vakarų Europos 
apginklavimo. Sutartį pasirašė: 
Anglija, Prancūzija, Belgija, Olan
dija, Liuksemburgas, Danija, -Nor
vegija ir Italija. Šių sutarčių pasi
rašymas įgalina prezidentą Truma- 
ną pradėti siųsti į Vakarų Europos 
valstybes už 1.000 milijonų dolerių 
karo laivų,, lėktuvų, pabūklų, tankų 
ir kiti} karinių priemonių. Prieš 
pasirašant sutartį buvo sukurtas 
Atlanto Pakto valstybių karo vadų 
bendras gynybos planas.

Marshall’o Planas 
remia Sovietus

VAŠINGTONAS. A.A.P. — JAV 
senatorius Malone pravedė rezoliu
ciją, kurioje teigiama, kad JAV, ran
dama Marshall’o Planu Europos 
valstybes, netiesiogiai remia ir So
vietų Rusiją, nes JAV pagalbą gau
ną kraštai siunčia savo sustiprintos 
pramones gaminius į Sovietų Rusiją 
ar į satelitinius Sovietų kraštus. 
Primenama ir Anglija, kuri siunčia 
savo industrijos gaminius į Kom. 
Kiniją. Senatorius Malone priskai
čiavo neseniai sudarytas 95 preky
bos sutartis, kurias Marshall’o Plano 
kraštai pasirašė su kraštais, esan
čiais anapus Geležinės Uždangos. 
Senatoriaus Malone’s rezoliucija, 
kuri perduodama Senato Užs. San
tykių Komisijai, skatinama tokiai 
situacijai užkirsti kelią.

luoti, taip vadinami, “Bamboo 
Iečių” daliniai, vadovaujami Mask
voje treniruoto komunistų vado Tan 
Malakka. Skaitomasi su galimybe, 
kad Westerlingo daliniai puls Indo
nezijos sostinę Djakartą.

DJAKARTA. A.A.P.—Indonezi
jos kariuomenės vadas pulkininkas 
Sadikin’as paneigė tvirtinimus, kad 
jis pradėjęs pasitarimus-derybas su 
Kapitonu ',Turku-Wehter|.ingu. Ta
čiau patikimi šaltiniai teigia, kad 
pulkininkas Sadikin’as priėmė ir 
kalbėjosi su Westerlingo pasiunti
niais Bandoengo aerodrome.

SABOTAŽAS PRANCŪZIJOJE
LONDONAS. A.A.P.—Prancūzi

jos ministerių kabinetas praneša, 
kad Prancūzijos komunistai yra 
gavę įsakymą sustiprinti agitaciją 
prieš Atlanto Paktą ir imtis aktingo 
sabotažo veiksmtj prieš siunčiamas į 
Prancūzijos uostus JAV karo med
žiagas. Taip pat skatinama imtis 
sabotažo prieš pakrovimą karo med
žiagų, kurias vyriausybe siunčia 
kovojantiems prancūzų karo dali
niams Indokinijoje. Prancūzijos 
vyriausybė paskelbė, kad ji imsis 
neribotai griežtų priemonių prieš 
sabotuotojus.

Dėl didelio gaisro, palietusio ir 
Mūsų Pastogę spausdinančią spaus
tuvę, šis Mūsų Pastoges numeris 2 
dienom suvėlavo ir išėjo su tam 
tikrais trūkumais.
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ŠVEDIJA SOVIETU OKUPACIJOS 
IŠVAKARĖMIS

Stoekholmas. (Tat.) “Pasiprie
šinimas iki paskutinio kraujo lašo! 
Ne tik kareiviai, bet ir kiekvienas 
taiką mylis bei aukotis pasiryžęs ci
vilis! Okupacijos atveju — parti
zaninis karas!” — toks Švedijos gen. 
štabo v-ko gen. Jungo žodžiais turėtų 
būti švedų atsakymas į priešo ban
dymus okupuoti Švediją.

Savo paskaitoje Lundo.universiteto 
studentams generolas Jungas ir šį 
kartą daiktus vadino tikraisiais jų 
vardais, nevengdamas kur reikia, ir 
patį velnią parodyti. Jo žodžiais, 
geriau išnagrinėti ir patį blogiausią 
atvejį, negu iš anksto galvą įkišti 
smėlin.

Jo paskaita pirmoje eilėje buvo 
skirta studijuojančiai Švedijos jau
nuomenei, kuriai jis norėjo išaiškin
ti, kad studijų pertraukimas karinei 
prievolei atlikti nesąs betikslis ar 
bereikalingas. Antroje eilėje jo žod
žiai buvo skirti visai švedų tautai, o 
trecioje — pačiai Maskvai.

Gen. Jungas is naujo nušvietė 
Švedijos padėtį, kuri esanti panaši į 
Suomijos ir Pabaltijo valstybių pa
dėtį 2. D. karo pradžioje: “Galimy
bės išvengti visuotinį konfliktą, deja, 
yra labai mažos. Jas galima padi
dinti tiktai stiprinant paruošti, ta
čiau galutinai šio pavojaus niekuo
met nebus galima išvengti.”

Jungas nupiešė tokį eventualaus 
karo Rytų ir Vakarų vaizdą šiaurėje: 
Vakarų valstybių bombardavimai, 
pažeidžiant Švedijos teritoriją (“jau 
vien, dėl to mūsų neutralumas nėra 
realus”), Rytų ir Vakarų lenktynės, 
beskubant įsitvirtinti Danijos ir Nor
vegijos atsparos punktuose bei svar- 
(biauįruose praėjimuose povandeni
niams laivams. Tačiau “Rytams” 
kelias į Norvegiją artimesnis tiesiog 
per Švediją . . .

Visu griežtumu generolas pasisakė 
prieš bet kokia kapituliavimo mintį 
— nors taikaus okupavimo atveju 
būtų pasiūlytos ir gana priimtinos 
sąlygos: “Net ir tada, kaip aš esu 
įsitikinęs (gen. Jungo nuomone, ga
lutinė pergalė vistiek būsianti Vaka
rų valstybių), net ir tuo atveju, jei 
kartą ateitų išlaisvinimo valanda, 
ištisos kartos turėtų kęsti nors ir 
trumpos svetimos okupacijos pasek
mes. Tokios barbariškos okupacijos, 
kokią šiandien matome, nelaimė 
mūsų tautai būtų daug blogesnė, ne
gu patys baisiausi karo įvykiai.” 
Savo kalboje gen. Jungas nurodė 
kraštus, kuriuose okupantai yra lik
vidavę ištisus gyventojų sluogsnius.

Net’ jeigu Švedija ir būtų priversta 
kai kurias teritorijas laikinai evaku
oti (pietinių provincijų dėl jų geo
grafinės padėties nuo stipresnio 
priešo neįmanoma apginti) — jokiu 
būdu negalima kapituoliuoti. “Pa
sipriešinimas iki paskutinio kraujo 
lašo — mūsų šūkis, kurio negalima 
užmiršti ir priešo užnugary atsidū
rus švedams . . . Atkirsti daliniai . . . 
remiami taiką mylinčilj ir aukotis 
pasiryžusių civilių . . .turėtų vesti 
partizaninį karą priešo užnugary.”

Geresniu atveju — gen. Jungas ti
kisi sąjungininkų pagalbos (be abejo 
šia proga nori atkreipti vyriausybės 
dėmesį į reikalingumą įstoti Atlanto 
unijon — žestas, kurio, be abejo, tiek 
dabar tiek netolimoje ateityje Švedi
jos vyriausybe nepastebės) ■.— tuo 
atveju, jei Švedijai nereiktų vienai 
kovoti, tektų pereiti į ofenzyvinę 
gynybą, kad “priešą sulaikius ties 
savo sienomis. ’ ’—Liet.

Japonai neklauso generolo
• MacArthur'o

TOKIO. A.A.P. Reuteris.— Ja
ponijos vyriausybė nesiėmė, jokių 
veiksmų įvykdymui generolo Mae- 
Arthur’o įsakymo, kuriuo pastarasai 
buvo paliepęs suimti 43 Australijos 
nurodytus karo nusikaltėlius. Apie 
šį generolo įsakymą net nebuvo nieko 
paskelbta Japonijos spaudoje. Vie
nas reikalaujamų suimti karo nusi
kaltėlių — generolas Fusatoro Tes- 
hima korespondento buvo rastas ra
miausiai besidarbuojąs savo namuose 
Tokio priemiestyje, tuo tarpu, kai 
įsakymas jį suimti jau buvo pasių
stas Japonijos vyriausybei. Toksai 
Japonijos nepaisymas okupacines 
Sąjungininkų valdžios įsakymų la
bai suerzino Australijos vyriausybės 
atstovus.,.
Sprogimai vyksta ir Marse...

NEW YORKAS. T.S.M.H.—Osa
kos japonų astronomas pranešė, pa
stebėjęs Marso planetoje įvykusį 
milžinišką sprogimą, sudarfusį 700 x 
40 mylių debesų — sprogimo žymių 
formaciją. Mokslininkas mano, kad 
tasai sprogimas buvęs pakankamai 
galingas sunaikinti bet kokią 'Marso 
gyvybę, jei ji ten būtų. (Ši žinia, 
reikia manyti, nuostabiai pradžiu
gins JAV gyventojus, nes, porą 
kartų mirtinai išgąsdinti taip vadi
namų “Marso invazijų”, jie galės 
dabar toliau gyventi nedrumsčiamoje 
ramybėje ir toliau lepintis pasaulio 
taikos žavumais. Be<Ž.).

AUSTRALŲ GENEROLAS SIŪLĖ 
UŽDRAUSTI ATEIVIŲ LAIK

RAŠČIUS.
Australijos Pilietybės Konvento 

posėdžių metu australų generolas 
Calleghan’as pasiūlė Konventui 
priimti rezoliuciją, reikalaujančią 
Australijos vyriausybę uždrausti sve
tima kalba spausdinamus Australi
joj laikraščius. Be kita ko genero
las pareiškė: “Tol, kol tie laik
raščiai bus spausdinami, šie žmonės 
visą laiką kalbės sava kalba.” Buvęs 
Emigracijos ministeris A. Calwell’is 
nepritarė generolo nuomonei, lygiai, 
kaip ir kiti keli kalbėtojai. Generolo 
pasiūlymas nebuvo priimtas.
NUKENTĖJUSIEJI NUO NACIŲ 

TERORO GALI PAREIKŠTI SAVO 
PRETENZIJAS.

Australijos Užsienių Reikalų De
partamentas pranešė, kad ateiviai, at
vykę į Australiją iš JAV Vokietijos 
zonos, šinuo metu gali pareikšti pre
tenzijų į nuostolius, susidariusius dėl 
juos ištikusio nacių persekiojimo 
Vokietijoje. Šiuo reikalu atitinkami 
įstatymai išleisti Bavarijoje, Hes- 
sene, Wuertemberg-Badene ii- Bre
mene. Šiuose įstatymuose skelbiama, 
kad visiems asmenims, 1933 metų bir
želio 30 dienos ir 1945 metų gegužės 
8 dienos laikotarpyje persekiotiems 
bei kalintiems dėl jų politinių, re
liginių, rasinių, ar ideologinių įsiti
kinimų, ir turėjusiems dėl tokio per
sekiojimo nuostolių savo gyvenimui, 
sveikatai, laisvei bei turtui, turi būti 
atsiteisiama. Visos kitos reikiamos 
•informacijos suteikiamos Užsienių 
Reikalų Departamente. Pretenzijos 
turi būti pareikštos nevėliau šių metų 
balandžio mėnesio.
UŽKERTAMAS KELIAS ATEI

VIAMS DAŽYTOJAMS.
Kaip praneša S.M.H. iš Mel

bourne, Dažytojų Unijos Viktorijos 
Skyrius nutarė neįsileisti dirbti 
ateivių dažytojų, jei jie nėra Britų 
tautybes. Taip nutarta prisibijant 
to fakto, kad, tūkstančiams ateivių 
pradėjus dirbti dažytojų amate, 
šioje darbo srityje gali atsirasti ne
darbo.

Australija nesiskubina
S. — Australijos užs. reik, mini

steris Spender ’is ■ pareiškė, kad Aus
tralija šiuo metu nemano pripažinti 
Kom. Kinija.

e Bruno Gross, stvykęs 16.4.49— 
laivu “Dundalk Bay,” prašomas 
atsiliepti ir suteikti savo adresą — 
Georg Kanschat, M. W. Hostel, Lori
mer St., Melbourne.

• Stasys Kubclinskas prašomas 
kreiptis į M.P. Redakciją, kur yra pri
siųstas jam laiškas iš Vokietijos.

ĮSIPAREIGOJIMO stoka ar 
NEAPDAIRUMAS?

Aplankius Emigracijos Ministerijos 
suruoštą Europos ateivių parodą Can- 
berroje, teko nusivilti lietuvių sky
riaus eksponatų įieturtingumu ir 
menku jų išdėstymu. Kaimynystėje 
esti) skyrius plotu ir eksponatų gau
sumu nustelbė mus, Tai kilojama 
estų paroda, persiunčiama pagal 
reikalą į bet kurią vietovę. Latvių 
skyriaus {ruošimui buvo pakviestas 
menininkas iš Adelaidės, kuriam 
latvių bendruomenė apmokėjo išlai
das. Ukrainiečiai dalino propogan- 
dinius lapelitis su žemėlapiais.

Ar nevertėjo ir mums pasekti jų 
pavyzdžiu? Menininkų esama ir 
Sydnejuje, kurie lankėsi parodoje 
kaip žiūrovai. Parodos ruošimas buvo 
pradėtas prieš keletą mėnesių, bet 
lietuviškoji visuomene nebuvo pain
formuota. Maža žinutė spaudoje ar 
didesnis ALD skyrių veiklumas būtų 
paskatięs visuomenę turimais ekspo
natais prisidėti Lietuvos reprezentaci
jos labui. Tuo tarpu tik Bonegillos 
stovyklos lietuvių buvo parodytas 
dėmesys parodos reikšmingumui’- 
kurio tačiau nepakako atstovauti 
mūsų tautodailę. Atsilankius Austra
lijos aukštosios visuomenės atstovams, 
prie lietuviu skyriaus nebuvo kas 
paaiškinąs. Iš per 100 esančių Gan- 
berroje lietuvių nė vienas nerado 
laiko pabudėti parodos metu, kad 
painformuotų svečius. Nenuostabu,' 
kad taip menkai ir neskoningai 
įrengtas kamputis būdavo lankytojų 
pralenkiamas.

Meno skyriuje lietuvius atstovavo 
Bistrickas, Firinauskas, Kalgovas, 
Mikševičius, Šalkauskas ir. Šimkūnas, 
atkreipdami meną suprantančių 
žmonių dėmesį spalvų ir formų tur
tingumu.

Koncertas paliko panašų įspūdį. 
Kada, kitos toutos išstatė po 2-3 
menines pajėgas, sukviestas iš visos 
Australijos, lietuvius teatstovavo Syd- 
učjaus tautinių šokių grupė. Gal or
ganizacinis Canberros lietuvių komi
tetas nežinojo apie mūsų menines 
pajėgas Australijos? —■ J.G.-D.P.

SPROGIMAS KARO LAIVE.
Sydučjaus karo laivų uoste, Gar

den Island’e, per. trečiadienį įvyko 
didžiulis sprogimas viename karo 
laive, Tarakane, kurio metu vietoje 
žuvo trys jūrininkai ii- 16 liko su
žeistų. Vienos savaitės būvyje iš 
sunkiai sužeistųjų dar mirė penki 
asmenys. Sprogimo, palietusio lai
vą iš vidaus, priežastys nenustatytos. 
Australų policija mano, kad sprogi
mas įvyko dėl nelaimingo atsitikimo 
patekus žiežirbai į benzino tankus.

Pulgis Andriušis.

Nurašyti i nuostolius!
Ant rytojaus Inkštyrius pradėjo veikti. Susiradęs valstiečių šulą 

prie kiaulidės belakinantį pienu trijų mėnesių paršiuką, ponas sekre
torius atsargiai pasiteiravo, ar jisai, bėgdamas į Vokietiją, kartais 
nebus atsivežęs partijos archyvų, pagal kuriuos būtų aišku, jog Ink
štyrius 1926 metų vasarą pareiškė norą įsijungti į liaudininkų gretas.

— Žmogau, kokie archyvai? Džiaugiuosi pats "kudašių išnešęs.
— Sakote nėra archyvų! Hm, aš gi senas liaudininkas, — sendino 

save Inkštyrius. — Dar kur prieš 1926 jau buvau partijoj. Tuomet ir 
daktaras Grinius dar nė nesapnavo, kad liaudininkai kuomet nors 
paims valdžią į savo portfelį!

—■ Neatsimenu tokio, čiuka-čiuka I — tarė šulas, suversdamas pieno 
likučius kažkodėl tą dieną apetito nustojusiai kiaulikei.

— Neatsimenat ? Vieną kartą iš rotušes balkono mitingavote ? — 
paklausė Inkštyrius. I

— Mi, •— sausai atsakė šulas.
— Supuvusiu kiaušiniu jums mete?
— Me!
— O kiaušinis pataikė į gutapereinę krūtinę man, kai aš su kitais 

pamesti) daiktų skyriaus tarnautojais išėjau pasiklausyti mitingo į 
balkoną, a? — metėsi į būdingas smulkmenas Inkštyrius; — Vadinasi, 
nukentėjęs dėl bendros idėjos, ar nenukentėjęsč

Nors ir kaip švelniai po to Inkštyrius kasė nugarą paršiukui, 
išsiėmęs armtnikčlę, grojo rapsodijas, kad riestasnukiu! geriau vyk
tų virškinimo apykaita, tačiau liaudininkų šulas vistiek pono sekre
toriaus nenorėjo pripažinti savo vienminčiu ir nesutiko rekomenduoti 
liberalų misijos vadui. Dar bandė Inkštyrius prisiklijuoti prie šulo 
žmonos, tylios moteriškės, pastovėdamas už ją eilėje, valydamas prau- 
skylą, kapodamas malkas, parūpindamas paršiukui žuvies taukų ir 
vigantolio nuo raehito, parduodamas rinkoje cigarečių davinį (kartais 
pridėdamas iš savo kišenės “kainos išlyginimui”). Tačiau ir ši isto
rija baigėsi triukšmingai, nes liaudininkų šulas, — nors ir liberalas, 
— laike aukštai iškėlęs šeimos vėliavą ir Inkštyrių įtarė norint įsi- 
vietinti prie jo žmonos.

Tuomet, buvęs ponas sekretorius užmetė tinklą į socialdemokratų 
vandenis. Stovykloje gyveno toks dar nuo 1905 meti) užsilikęs mono
polių triuškintojas, pagyvenęs tautietis, per komiteto rinkimus vis dar 

siaubingai šokąs krikdemams ant krūtinės. Bet Inkštyrius iš pat 
pradžios neapsiskaičiavo ir, nuėjęs pas socialdemokratą, vietoj pagar
binto garsiai suriko-. “Visų šalių proletarai, vienykitės!” O po to 
ėmė šnekėti apie Marksą ir Engelsą (ką buvo, girdėjęs per švietimo 
paskaitas pirmosios bolševikų okupacijos metais). Socialdemokratas 
pradžioje atšoko per kambarį atatupstas, žvelgė i svečią skersomis, o 
paskui čmo minti jam ant kojų ir savo kūnu Inkštyrii) išstūmė pro 
duris, surikdamas per visą bloką“Provokatorius!”

Netekęs partinio užnugario, buvęs ponas sekretorius vėl pasikabino 
ant savo, narų ir kelias dienas bei naktis mintijo. Ir vis dėlto.nutarė 
eiti pas liberalų misijos vadą. Niekada kaip reikiant netikėjęs, be to, 
priblevyzgojęs bažnytinio komiteto posėdyje, kad net visa stovykla po 
to kelias savaites skambėjo, — ar gi jis ne liberalas!

Misijos vadas, užkietėjęs birženas, Inkštyriui, atėjusiam su popie
riais, atvirai į veidą drėbė, kad, girdi, visiems tautiečiams, kurie kry
žiumi guli bažnyčioje, tiesiausias kelias patekti Amerikon eina per 
NCWC, o liberalai turi ligi kaklo-savų kandidatų.

— Bet aš’ gi, kaip jums, be abejo, teko per spiegus patirti, išder
giau bažnyčininkus pačiais paskutiniais žodžiais, — pastebėjo Inkšty- 
rius! —< Ką, ar to man neįskaitysite į pajamas, a?

— Ne, neįskaitysime, kreipkis, tamsta, kitur!— sausai trakštelėjo 
misijos vadas.

— Kreipiausi, bet ir pas bambizns, — atsiprašau I — pas ponus 
protestantus pradegiau, — susimaišęs, raudonu pakaušiu vapėjo Ink
štyrius.

■—■ Tuomet pabandyk, tamsta, sueiti sąlytin su žydų misija! — 
patarė taip pat išraudęs misijos vadas (matyti, reformatas), lydėda- 
mas'jį į duris ir pamodamas su auksiniu mundštuku sekančiam inte
resantui.

Buvęs ponas pamestų daiktų skyriaus sekretorius dvi savaites pra
sėdėjo ant narų .sustingęs ir mąstydamas, ar važiuoti, ar nevažiuoti į 
žydų misiją. Rabinas, tiesa, gal ir už gerą pinigą apkrikštyti) jį, bet 
jeigu po to vėl nepasirašys lapuko, — kaip tuomet, po tokios skaudžios 
operacijos, vėl atgausi nežydo statusų, a ?

Taip Inkštyrius ir iki šiai dienai mąsto, nebeturėdamas daugiau 
nieko iškeisti nei parduoti, nes po to, kai jis savo sąžinę paleido į 
juodąją rinką, pasiliko tiktai jo nuogas kūnas, suvyniotas į Balfo 
skudurus; kūnas, kuris nebetiks net Veneeuelos moskitams kandžioti, 
o laisvojo Kauno miesto savivaldybės pamestų daiktų skyrius įtrauks 
j savo didžiąją knygą: Nurašyti į nuostolius!
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200,000 MIGRANTS THIS YJEAR
CANBERRA, S.M.H. — The Minister for Immigration, Mr. H. E. 

Holt, said that the Commonwealth Government hoped to bring 200,000 
British, Dutch, Maltese, Irish and Displaced Person migrants to Australia 
during 1950. In 1949, 160,000 to 170,000 migrants entered Australia, said 
Mr. Holt, who was speaking at the second day of the Australian Citizenship 
Convention in the Albert Hall, Canberra. State Immigration Ministers 
pledged support for the Commonwealth scheme and offered the Govern
ment every assistance iri its immigration programme.

“LIFETIME” PROGRAMME
Mr. Holt said the Commonwealth 

Government’s policy of migration 
would be to:

(1) Increase the annual intake of 
migrants and to maintain this in
crease over a long term.

(2) Ensure that British migration 
took first place.
During 1950 the Commonwealth 

hoped to bring 100,000 British 
migrants, 50,000 Displaced Persons 
from Europe, 40,000 migrants from 
Eire and Malta, and 10,000 Dutch 
migrants.

‘‘We may embark on a scheme 
which is successful for three years,” he 
said, “but the Government’s pro
gramme is one that will have to last 
10 years and then continue for an in
definite period—probably for the life
time of all of us who arc present at 
this convention.

"We have set ourselves the task of 
attracting 200,000 new settlers in 1950 
from all sources and we expect to 
maintain that annual rate so that the 
/Australian population will total more 
than 10,500,000 by 1960.

“During 1950 we aim to take 70,000 
British migrants under the free and 
assisted passages scheme compared 
with 40,000 in 1949.

HOSTELS PLANNED
“State Governments have given 

valuable assistance by group nomina
tions, and they will continue to oper
ate in this field.

“The Commonwealth will take 
special measures to help the large 
numbers of British people who desire 
to settle in Australia but who are 
unable to do so because they have no 
nominees.

“The Commonwealth will bring 
out 37,000 of the 70,000 British 
migrants because it is expected that 
the capacity of the States cannot ex
ceed 33,000.

“The Government will earmark cer
tain centres for British migrants until 
work is found for them. Then they 
will be passed to employer-found 
accommodation or Commonwealth 
hostels near essential industries.

“Hostels to accommodate British 
migrants will be erected in country 
areas to provide labour for rural in
dustries and to assist in the job of 
decentralisation.

“The Commonwealth Government's 
scheme will be complementary to the 
norhination scheme carried on by the 
States.

“In addition to the 70,000 assisted 
migrants, it is expected that 30,000 
British people will settle here as full 
fare-paying passengers and they will 
be given every encouragement to 
come to Australia in this way.”

DISPLACED PERSONS
Mr. Holt said the former Govern

ment undertook to take 110,000 Dis
placed Persons by June 30, 1950.

“The present Government will hon
our this promise, and will, in addition, 
accept 27,000 Displaced Persons up to 
December, 1950,” he said.

“The Government will, in effect; 
take 50,000 Displaced Persons during 
1950 as some 87,000'of the scheduled 
110,000 migrants have already arrived 
in Australia.

“As the International Refugee 
Organisation will wind up on March 
31, 1951, the availability of Displaced 
Persons will taper off during the next 
year.

“Any tendency to increase the num
ber of Displaced Persons would mean 
a corresponding reduction in the Brit
ish migrants we can take this year, 
and we feel you will approve of the 
proportions we have announced.”

DUTCH SETTLERS SOUGHT
Mr. Holt said the Government was 

negotiating with the Dutch Govern
ment for young Dutch Servicemen 
in Indonesia who would normally be 
repatriated to Holland. The negotia
tions covered 1,500 men and the Gov
ernment hoped to secure more 
migrants from Holland itself. The 
Commonwealth would be glad to re
ceive 10,000 of these people in 1950. 
“The remaining 40,000 migrants we 
hope to get from Malta and Eire 
through British and Allied ex-Service- 
men’s organisations under the assisted 
passages schemes and from nomina
tions of friends and relatives estab
lished here,” Mr. Holt said.

“The programme we have set our
selves will involve great strain, and 
the Government will have to take 
special measures, start programmes of 
hostel building, and provide shipping 
and administration through the de
partments directly concerned.

“It will be a big enough task, but 
beyond that there is a very great com
munity task to make these migrants 
feel at.home and to help them to be
come assimilated.”

Mr. Holt said European migrants 
had been employed in industries into 
which it was difficult to attract Aus
tralian labourers. Migrant labour had 
helped increase production of many 
basic industries such as building ma
terials, steel, iron, and timber. The 
previous Government wisely insisted 
that migrant labour was to be employ
ed on conditions and wages not less 
favourable than those which Aus
tralian workmen received, and the 
new Government would continue that 
policy.

20 MILLION NEfeDED
The chairman of the Common

wealth Immigration Planning Coun: 
cil, Mr. John Storey, said Australia

AUSTRALIAN TRADE WITH 
GERMANY

BONN, B.U.R. — Australian -and 
New Zealand representatives have 
made proposals for increasing trade 
with Western Germany in butter, 
meat, and other agricultural pro
ducts, according to officials here.

The officials said that representa
tives of the two countries had ap
proached Western Germany for dis
cussions on the subject. The payment 
for imports would be carried out 
through the British clearing account. 
No official decisions have been made, 
but German officials point out that 
the chances of increased trade with 
Australia and New Zealand have be
come better since the chancellor (Dr. 
Adenauer) announced that Western 
Germany would not sign a Yugoslav- 
German trade agreement until Yugo
slavia revealed what had happened to 
the 1400 German prisoners of war 
alleged to be held by Yugoslavia.

would need a population of 20 mil
lion before its children could be reas
onably safe from attack “During the 
period 1900-1944 we have escaped 
harm by the brace bfeGod, but don’t 
let our children, and their children*, 
condemn this generation for gross 
failure to prepare this country ade
quately for their defence," 119 said- 
"We have the technical skill, the ntfl* 
who know how to operate die factor
ies and produce the requirements of 
modern war, but we can’t produce or 
even start to take care of the defence 
needs of this country.

“The solution is more people.”
Mr. Storey said that coalminers 

would have to produce more coal, 
factories process more food, and the 
building industry build many more 
houses if the Commonwealth was to 
make a success of its immigration 
scheme. Both the employer who 
showed antagonism to employing 
migrants, and trade-union secretaries 
who opposed the entry of European 
migrants into unions, were jeopardis
ing the future of Australia.

In 1947 the Lithuanian nation 
celebrated the four hundredth anni
versary of the first Lithuania,n book. 
Four hundred years ago, in 1547, Rev. 
Martynas Mažvydas had the first 
Lithuanian catechism printed in 
Karaliaučius (Konigsberg), this cate
chism being at the same time the first 
Lithuanian book.

The reason why Lithuanian publi
cations were so* late in appearing is 
apparent from other articles. It must, 
however, be added that previous to 
the printing of the first book in the 
Lithuanian language there existed 
quite a number of other Lithuanian- 
spirited pubications which ,though 
written in Latin, and Ruthenian, re
flected Lithuanian life and customs. 
These were: many voluminous chron
icles, big codes of laws—the “Lithu
anian Statute” (1529, 1566, 1588)—as 
well as a number of works of public 
interest, and even poetry (odes on the 
beauty of Lithuanian nature in Latin 
by Sarbievijus).

The history of Lithuanian litera
ture and letters must be divided into 
several periods. The writings of the 
oldest period, being mostly designed 
for religious *and practical use, can 
hardly be called real literature. These 
were: catechisms, hymn-books, prayer
books, grammars, dictionaries, and 
the like. But even at that time enter
prises were started on a large scale, as, 
for instance, the intensive translation 
of the Bible. The first writer to trans
late it into Lithuanian was Jonas Bret
kūnas (1590), born in Lithuania 
Minor. The repeated versions of the 
Bible by other authors were printed 
in parts, until the whole of it appear
ed in 1735. Here the peculiar fact 
may be mentioned that already in 
1660-1662. the printing of the Lithu
anian version of the Bible had been 
started at the cost of the London 
Bible Society, but the work was not 
completed, and only three imperfect 
copies have survived.

The first Lithuanian dictionary 
(“Dictionarium trium linguarum” — 
Lithuanian—Polish—Latin) was pub
lished by the Jesuit Konstantinas

LITHUANIAN LITERATURE
Sirvydas in 1629. He was also the 
author of the first written Lithuanian 
grammar (“Clavis linguae Lithu- 
anicac” (1630), whereas Danielius 
Kleinas produced the first printed 
grammar (“Gramatica Lituanica,” 
1653).

The literature of the 16th, 17th, 
and 18th cents, was mostly religious 
or scientific. On Lithuanian territory 
under German rule (Lithuania Minor) 
this work was carried on according to 
a certain plan and even sponsored by 
the government, but its range was 
rather limited, the Germans only 
wishing to make the Lithuanians 
decent and obedient German citizens. 
However, things were in a much sad
der state still in Greater Lithuania, 
especially in the 18th cent., when 
everything depended on private initia
tive. The nobility being the ruling 
class and getting more and more 
Polanized, and the common people 
bearing the heavy yoke of bondage, 
there was no one to care seriously 
about Lithuanian books. But jn the 
meantime, the number of literate 
people increasing, the demand for 
books was constantly growing.

But even at a time when conditions 
were extraordinarily unfavourable, an 
inspired writer rose in Lithuania 
Minor. It was Kristijonas Donelaitis 
(1714-1780), the gifted son of common 
country people. Having gone through 
many hardships at school, he took 
holy orders and spent all his life at 
the country parish of Tolminkiemis, 
where he composed a didactic idyll of 
wonderful beauty called “Metai” 
(“The Year”). This hexametric poem 
is not only a plastic and clear-cut 
representation of rustic life, but also 
a picture of the many hardships, the 
endless work, and rare entertainments, 
in the life of Lithuanian bondsmen. 
And all this is wrought with a master
ly hand and great love of reality, and 
set against the background of Lithu
anian rural scenery. Donelaitis wrote 
his idyll before the Englishman 

Thomson and thč German Klopstock 
had written theirs. Therefore the fam
ous Russian philologist A. Aleksan
drov (1888) is qulite right when he says 
“If Donelaitis had written his work in 
any of he wide-spread languages, he 
would have been acknowledged as 
ranking among the illustrious of 
bards.”

Literary life gets more animated in 
the early 19th cent, with the impetus 
spread by western European romanti
cism. The newly established Uni
versity of Vilnius becomes a strong
hold of culture, diffusing its light all 
over the country and penetrating into 
many regions of cultural life. The 
interest in the glorious past of Lithu
ania and the rising movement of en
slaved nations to rid themselves of 
oppression takes hold of those Sama-, 
gitian nobles, studying at the Uni
versity of Vilnius who have the affairs 
of their native country Lithuania still 
at heart. And, accordingly, they start 
writing poetry in Lithuanian with un
restrained vigour, D. Poška, influ
enced by pseudo-classicism and senti
mentalism, describes the hopeless state 
of bondsmen; Lithuania’s romantic 
past is the subject of S. Valiūnas’ 
poems, whereas S. Stanevičius bursts 
into enthusiastic odes and fables on 
the revival of the honour of Lithu
ania and the beauty of his mother 
tongue.

And, as if by a happy coincidence, 
intellectuals begin to rise from among 
the country folk who hear the voice 
of their native land by intuition and 
think it their duty‘to compose in 
Lithuanian. The emotions of a bonds
man’s soul find expression in the sin
cere, simple, lyric songs of the 
romantically disposed Rev. Antanas 
Strazdas. His hymn “Pulkim ant 
keliu” (“Let us throw ourselves on 
our knees”) is sung to this day during 
church services'in Lithuania and all 
over the world, wherever several 
Lithuanians congregate. In a similar 
manner Antanas Baranauskas (after

wards a bishop) writes a number of. 
works, the best known being his lyric 
“Anykščiu Šilelis” (“The Grove of 
Anykščiai”) and disclosing the deep, 
mystic relation between the Lithu
anian soul on the one hand and 
nature in the other hand.' In the 
meantime Antanas Vienažindys sings 
of the sufferings of man and his aspir
ations alter the supernatural world.

The fathers of Lithuanian prose 
and heralds of the Lithuanian nation
al rebirth are Simanas Daukantas 
(1793-1864), author of historis, patri
otic compositions, written in compli
cated periods, and Bishop Motiejus 
Valančius (1801-1875), a shedder of 
enlightenment and culture, who 
wrote several didactic books in a light 
style.

At this point it must be mentioned 
that the old glory of the country had 
faded during several centuries and 
that the Lithuanian state had declin
ed together with Poland in the last 
decades of the 18th cent. The nation 
decayed from yd thin too, the ruling 
class having turned to Polish ideals 
and ways of living. Only the common 
people and a small number of aristo
crats had remained Lithuanian. But 
in the second half of the 19th cent., 
serfdom having been abolished and a 
sufficient number of educated people 
having come of the common people, 
the nation reawakes to a life of its 
own and starts intensively creating 
values of independent culture. But 
this revival coincides with one of the 
most cruel periods in the history of 
Lithuania: the Russians prohibit 
Lithuanian publications for forty 
years (1864-1904) and persecute every
one who spreads or reads them. But 
in spite of all this, Lithuanian books, 
printed in Lithuania Minor where 
the prohibition is invalid, are secretly 
carried across the carefully guarded 
border and taken to every nook of 
Greater Lithuania, while the Lithu
anian spirit hardens in struggles and 
persecution, in prisons, and in banish
ment to far-off Siberia.

• (To be continued)
<■
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 

MELBOURNE
Melbourne miesto ir apylinkių 

lietuviai Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo dieną mini vasario 17d. 
(penktadieni) 7,30 vai. vak. Assem
bly Hall, Collins St., City. Ruošia
mas Iškilmingas aktas ir koncertas. 
Laukiama gausaus visų Melbourne 
ir jo apylinkių lietuvių dalyvavimo.

GYVYBINIAI LIETUVIŲ REIKA
LAI AUSTRALIJOS SPAUDOJE.

Vienas didžiausiu ir rimčiausių 
Australijos laikraščių — Sydnėjaus 
dienraštis “Daily Telegraph” sau
sio 25 d. numeryje atspausdino savo 
įžanginių straipsnių puslapyje Mū
sų Pastogės redaktoriaus J. Žukau
sko “Laišką ifedaktoriui” — atsa
kymą N.S.W. valstijos emigracijos 
ministeriui J. G. Aarthur’ui dėl 
viešo jo pareiškimo, kad “Mums ne
reikia čia besireiškiančių svctimšaliii 
bendruomenių. Tokios bendruome
nes yra nepageidaujamos ir pavojin
gos mūsų pažangai.” Minimą parei
škimą “Daily Telegraph” atspaus
dino to paties turinio, kaip ir auto
riaus straipsnio “Laisvo žmogaus 
teise,” tilpusio pereitame Mūsų 
Pastogės numeryje.

ALD C. VALDYBOS PIRMININ
KAS CANBERROJE.

Atitinkamu Australijos įstaigų 
pakviestas, Pilietybės Konvento iš
kilmių metu Canberroje lankėsi1 ALD 
Centro Valdybos pirmininkas A. 
Bauze. Ta pačia proa ALD pir
mininkas artimiau susipažino su vie
tos lietuvių kolonija.

PASIRUOŠIA VASARIO 
ŠEŠIOLIKTAI.

Sausio 8 d. St. Marys Church pa
rapijos salėje įvyko Brisbanas ALD 
Skyriaus narių susirinkimas, kuria
me dalyvavo 49 nariai. Po trumpo 
Valdybos pirm. J. Petrausko žodžio, 
prezidiumo sudarymo ir kitų reika
lų aptarimo įvyko valdybos bei revi
zijos komisijų rinkimai. Valdybon 
išrinkti: pirm. J. Petrauskas, sekr. 
P. Budrys, iždin. A. Pomeringas ir 
valdybas narys V. Andriekus. Revi
zijos Komisijom F. Mališauskas. O. 
Subačiene ir O. Kačinskienė. Nau
jos Valdybos artimiausias uždavinys 
-— tinkamas Vasario 16 d. paminė
jimas.—J. Spl.

MENKAI PRISIMINTA AUS
TRALIJOS DIENA.

Sydnėjaus ‘ ‘ The Snn ” sausio 26 d. 
numeryje primindamas Australijos 
Dieną, teigia, kad ši svarbiausia 
australų kalendoriaus diena teprisi
menama tik kelių žmonių. Girdi, 
tik labai mažas australų skaičius te
žinojęs tą dieną esant Australijos 
Diena. Daugis Sydnėjaus miesto 
pastatų neiškėlė Australijos vėliavos. 
Toliau laikraštis teigia, kad iš 20 
žmonių, paklaustų, kodėl iškabintos 
vėliavos, tik du težinojo priežastį.

LIETUVIŠKAS POBŪVIS.
Šeštadienį, vasario 4-tą dieną 7.30 

v. v. Lietuvių Katalikų Centro pa
talpose, 5 Young Street, Circular 
Quay, Sydney, bus lietuviškas pobū
vis. Visi lietuviai su savo draugais 
ir pažįstamais kviečiami dalyvauti 
ir lietuviškoj nuotaikoj laiką pra
leisti.

Gros geras orkestras.
Lietuviški pobūviai bus ruošiami 

nuo dabar kiekvieną šeštadienį.
Rengėjai.

RAŠYTOJAS VINCAS RAMONAS 
SYDNĖJUJE.

Atostogų proga į Sydnejų buvo 
atskridęs rašytojas Vincas Ramonas. 
Jis aplankė ALD C. Valdybos pir
mininką A. Baužų, Mūsų Pastogės 
redaktorių J. Žukauską, kun. J. 
Tamulį, o taip pat kitus savo priete- 
lius bei pažįstamus. Paviešėjęs 
Sydnėjuje keletą dienų, rašytojas 
Vincas Ramonas vėl išskrido į savo 
darbovietę ties Viktorijos pasieniu, 
kur vienoje miško darbų įstaigoje 
turi pakenčiamą raštinės darbą. 
Savo gyvenamoje vietovėje atspėjamu 
nuo darbo metu, kad ir nepalankio
mis gyvenimo sąlygomis, rašytojas ir 
toliau kuria, galutinai užbaigdamas 
naująjį savo romaną “Dulkes rau
donam saulėleidy. ’ ’

STEIGIAMAS MELBOURNO 
LIETUVIŲ NAMŲ FONDAS. 
ALD Melbourne Skyriaus Valdyba 

praneša, kad š.m. sausio 22 d. įvy
kusio Skyriaus susirinkimo metu 
pareikštas pageidavimas, Kad Vasa
rio Šešioliktosios proga visi vietos 
lietuviai, kiekvienas pagal savo gali
mybes, aukotų vienos dienos uždarbį 
Lietuvių • Namams — būstinei Mel
bourne įsigyti. Aukos bus priima
mos Vasario šešioliktosios minėjimo 
metu. Taip pat aukas galima siųsti 
ir paštu Skyriaus iždininkui šiuo 
adresu: V. Saudargas, 216 Park St., 
West Brunswick, Vie.

MIRE VYR., JŪR. SKTN. M. 
KŪKUTIS.

Vyr. valt. K. Alg. Žilinskas pra
neša visų jūros skautų žiniai, kad 
š.m. sausio 13 d. Vokietijoje staiga 
mirė vyr. jųr, sktn. kpt. M. Kukutis. 
A.a. jūr. sktn. M. Kukutis buvo 
didelis jūros skautų bičiulis ir glo
bėjas. Kuri laiką jis vykdė Klaipė
dos Jūros Skautų Tunto tuntininko 
pareigas. Velionis - palaidotas sau
sio 17 d. Hanau’e. Kartu su palik
ta žmona ir dukterim Ramute (vyr. 
skaute, senjore) liūdi ir visi Austra
lijoj esą jūros skautai.

NETEKOM DAR VIENO 
TAUTIEČIO.

Š.m. sausio 12 d. Bendigo katalikų 
kapinėse palaidotas Jonas Bakučio- 
nis, gimęs 1919.8.8. Ukmergės 
apskr., Pabaisko valse., Varkalių 
km. Velionis atvyko Australijon 
laivu Svalbard 1949 m. birželio mėn. 
Tiesiogiai jį palietusių karo įvykių 
įtakoje susirgęs nervų pakrikimu, 
kurį laiką gulėjo ligoninėje, o pasku
tiniu metu dirbo kariuomenės sto
vykloje “Fortuna,” Bendigo, Vie. 
Š.m. sausio 10 d. rytą buvo rastas 
nusižudęs. Giminių Australijoje 
neturėjo.—Vs.

UŽSILIKĘ LAGAMINAI.
Bathursto Stovykloje jau nuo seno 

laiko guli užsilikę keliolikos lietuvių 
lagaminai bei dėžės, kurių savinin
kai ligi šiol nėra atsiliepę. Daiktai 
yra šių tautiečių: Z. Kryžiaus 1 ry
šulys’. V. Kaminskio 1 dėžė, E. Kola- 
kausko 1 lagaminas, J. Petraičio 1 
dž., Vasiliūno 1 lag., L. Bušelio 2 
lag. A. Žvirblio 1 dž., J. Juškevičiaus 
2 dž., A. Matikulo 2 dž., P. Šukio 1 
lag., A. Žvirblio 1 dž.. J. Juškevičiaus 
1 lag., V. Kraliko 2 dž., 2 lag., A. 
Kaminiuko 2 dž., K. Kubiliaus 1 
lag., P. Šaulio 1 maišas, E. Simanio 
1 lag. ir K. Vaitovo 1 dž. ir 1 laga
minas. Visi šie daiktai yra muitinės 
žinioje — under Bond — todėl no- 
rint atsiimti, reikia atsiųsti įgalia- 
vimą — leidimą bagažą atidaryti bei 
patikrinti.

LIETUVIAI CANBERROS 
IŠKILMĖSE

Sausio .25-26-27 d. d. Sydnėjaus 
lietuvių tautinių šokių grupė, vado
vaujama B. Kirlytės ir V. Asevičiaus, 
buvo pakviesta dalyvauti Emigracijos 
Ministerijos suruoštame Australijos 
Pilietybes Konvento-Susirinkimo pro
gramoje. Buvo pasirodyta 3 koncer
tuose: vyriausybės ir diplomatų 
atstovams, Parlamento Rūmuose ir 
Canberros visuomenei. Mūsų šoldai: 
Lenciūgėlis, Oželis, Malūnas, Kepu
rinė ir Polka žiūrovų buvo labai 
šiltai sutikti, o mūsų tautiniai rūbai 
traukė fotografų dėmesį.

Vieno koncerto pertraukos metu 
šokėjus lietuviškai prakalbino Pran
cūzijos ambasadorius Australijai 
Padovani. Paaiškėjo, kad ambasa
dorius yra buvęs Prancūzijos konsulas 
Lietuvai ir grupė, ambasadoriaus pak
viesta, atliko Prancūzijos Ambasadoje 
privataus pobūdžio koncertą, kurio 
metu malonus šeimininkas pavaišino 
ir arčiau susipažino su tautinių šokių 
grupės dalyviais.—J.D.

MŪSŲ PASTOGĖS PRENU
MERATORIAI.

Mūsų Pastogę 1950 metams užsi-
sakė ir prenumeratą prisiuntė bei 
įmokėjo:

Visiems 1950 metams:
A'.S.W.: J. Urniežius; Q’LD.: J. 

Kuliešius;
6 mėnesiams:
ALS.W.: V. Pašiūnas, B. Stelmo- 

kaitis (£1.1.0); VIC.: M. Sckaitė, 
A. Karazijienė; S.A.-. J. Morkūnas, 
A. Remeikis, J. Vilaniškis; Q’LD.-. 
J. Kačinskas; A’.Z.: S. Kripas; 
KA.VA D A: J. Bajoraitis;

8 mėnesiams:
TAS.-. H. Surkevičius (£1.10.0);

KANADA: Aid. Nauraitė (£1.10.0);
5 mėnesiams-.
N.S.W... L. Budzinauskas, L. Sta- 

šionienė; Q’LD.: St. Juškėnas; TAS.: 
J. Strolis;

3 mėnesiams:
N.S.W.: P. Kurauskas (£0.10.0), 

E. Masiulis, A. Lelešius. A. Bajalis, 
J. Gaberis, M. Tendys, S. Klemenis, 
V. Kasparonis, J. Kuras; VIC.: K. 
Budreckas; S.A.: M. Urbonavičius, 
J. Daunoravičius, J. Baukys, E. Ku- 
ranskas. J. Pvragius, V. Vencius 
(£0.10.0); W.A.: A. Silva, A. Gra
žulytė, A. Gudas; Q’LD... &■. Kasiu- 
laitis, P. Jurgaitis, V. Andriekus, 
J. Petrauskas. A. Kocius, R. Čiuras, 
A. Gečiauskas. R. Žiukelis. B. Išga- 
naitytė; A.C.T.: jK. Labutis.

2 mėnesiams :
N.S.W.: M. Nakutis, S. Gedminas,

A. Mauragis, Vyt. Kanažauskas. P. 
Kilikauskas (£0.5.0); PIC.: J. Bal
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I UŽJŪRIO LIETUVIUS
Vakarų Vokietijoje, Hcilbronn'o 

sanatorijoj gulinčių lietuvių vardu 
siunčiame Jums širdingiausius Ka- ' 
ledų švenčių ir Naujų 1950 Metų 
sveikinimus. Linkime Jums sveika
tos, laimūs ir selanes Jūsų darbuose.

Būdami skaudžios mūsų nelaimės 
— ligos išstumti iš sveikųjų tarpo, 
su didele atida ir dėmesiu stebime 
Jūsų darbus ir Jums įmanomomis 
priemonėmis vedamą kova dėl lietu
vių tautos išlaisvinimo ir visų Lie
tuvos žemių sujungimo. Džiaugia
mės Jūsų ištverme ir pasiektais lai
mėjimais. Pageidaujame, kad Jūsų 
gretos būtų dar labiau sujungtos ir 
neatšaukiama kova dar labiau suin- 
tensyvėtų.

Ta proga iš širdies dėkojame vi
siems mums žinomiems ir nežinomiems 
geros valios lietuviams už teiktą ir 
teikiamą mums per organizacijas ir 
pavieniai paramą, nutraukiant nuo 
savęs sunkiai uždirbtus pinigus ar 
kitas gėrybes. Jūsų pagalba stipri
na mūsų fizines ir moralines jėgas, 
žymiai palengvindama gydymąsi. 
Turime vilčių, kad ir toliau nebūsi
me palikti vieni savo skaudžiam liki
mui.

Lietuvių organizacijas ir pavie
nius veikėjus prašome atitinkamose 
įstaigose daryti žygių, kad žmonišku
mo vardan, TBC sergantiems būtų 
palengvinta emigracija arba jie bū
tų perkelti į tinkamas vietas užjū
riu, kur būtų tęsiamas jų gydymas. 
Turėtų būti rūpinamasi, kad didie
siems jų ligos kaltininkams būtų 
uždėta pareiga didesnį darbingumo 
procentą praradusiems mokėti pen
sijas ar vienkartines pašalpas. Juk 
ne kas kitas, kaip sukeltas karas, 
žiaurios okupacijos, fronto veiksmai
ir bombardavimai, trėmimai ir depor
tacijos, kalėjimai ir koncentracijos 
stovyklos, nežmoniškos darbo ir gy
venimo sąlygos suardė šių žmonių Į 
sveikatą. Jei vokiečiai moka nacių t 
kalėjimuose ir koncentracijos stovy- • 
klose buvusiems asmenims už prabū
tą laiką tam tikras sumas, tai argi 
mažiau nukentėjo tie. kurie per juos 
neteko tėvynės ir prarado brangiausi 
turtą-sveikatą! Argi mes neturime 
moralinės teisės reikalaut atpildo už 
mūsų iš pagrindų sugriautą gyveni
mą! Mes prašome visus, nuo kurių 
tai priklauso, šiuo i-eikalu daryti 
energingus žygius.'

Būtų puiku, jei didesnėse lietu
vių kolonijose, kaip Kanadoj, Angli
joj, Australijoj ir Pietų Amerikoj. 
JAV lietuvių pavyzdžiu, būtų suda-

I ryti fondai, iš kurių galėtų būti tei-

taragis.
S.A.: J. Zumaras (£0.6.0);
1 mėnesiui:
N.S.W.: L. Januškevičius (£0.3.0), 

P. Sadauskas, J. Vilkas. Kulakaus
kas. J. Grigužys, E. Kranauskienė, 
J. Januškevičius. L. Januškevičius 
(£0.3.0), M. Jasutis, J. Bukšaiticnė; 
VIC.: D. Karosas.

S.A.: B. Mackiala; W.A.; J. Var
nas.

N.Z’.: M. Cibulskis.

• LAWISHAS VLADAS, išvykęs iš 
Anglu zonos 1947mm., prašomas 
atsiliepti šiuo adresu; GEORG 
ABELIK, Railway Gang, Gunning, 
N.S.W.

kiams parama nedarbingiems, ligo
niams ir kitiems tos pašalpos reika-
lingiems.

LTB Hcilbronn’o Apylinkės 
Komitetas.

ALD C. Valdyba prašo visus geros 
valios aukotojus aukas pinigais sių
sti ALD C. Valdybai A. Bauzės var
du : gi aukas daiktais bei maistu tiesiai 
Vokiteijon. šiuo adresu: LITAUIS- 
CHES KRANKEN-KOMITEE. IRO 
T.B. HOSPITAL (14a) HEIL
BRONN A. NECKAR. U.S. ZONE. 
GERMANY.

JŪROS SKAUTŲ DĖMESIUI.
Vyr. valt. K. Alg. Žilinskas, Woo- 

mera-West, S.A., prašo visus Austra
lijoj esančius lietuvius jūros skau
tus pranešti jam ryšio užmezgimo 
dėlei savo adresus.

MELBOURNE
s.m. vasario 10 d. lygiai 8 vai. vak. Collingwood’o Miesto Namų 
Didžiojoje Salėje įvyksta

Operos daininko tenoro ERN 3IARŠAUA
KONCERTAS

Programoje: serenados, romansai, Leharo operečių melodijos.
Po koncerto ABIEJOSE Miesto Namu salėse įvyksta balius— 

Šokių muziką išpildys šeši muzikantai. Vakarienės metu Mažojoje 
Saleje skambins Golden Dragoon ’o restorano akordeonistas Mr. Sids 
Conny. Vakaro metu MADŲ SALONAS ZINA demonstruos nau
jausių madų paroda. Balius kart u su bufetu truks iki 2 vai. ryto.

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

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

SKELBIMAI
Skelbimu kaina vienai teksto eilu

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