
PAŠTO
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS SAVAITINIS LAIKRAŠTIS SYDNEY, 1950m. vasario 8d.Nr. 55. ANTRIEJI METAI.

AUSTRALIAN-LITHUANIAN WEEKLY—"OUR HAVEN
Registered at the G.P.O. Sydney, for transmission by post as a newspaper.

JAV turi H-Bomba?
NEW YORKAS. A.A.P—Renteris 

samprotauja, kad esąs galimas daik
tas, jog JAV jau turi pasigaminusi 
ir net išbandžiusi hydrogeno bombą. 
Stebėtojai didelės reikšmes teikia Tru- 
mano pavartotam žodžiui “tęsti”, iš 
ko jie sprendžia, kad tokia bomba gali 
būti jei ne pagaminta, tai bent įpusė
ta. Panašias išvadas leidžia daryti ir 
ankstyvesni kai kurių atsakingų JAV 
pareigūnų pareiškimai. United Press 
atstovas J. Myler’is teigia, jog Va
šingtone atomo žinovai sprendžia, kad 
JAV pirmąją hydrogeno bombą pasi
gamins per. vienerius metus.

Praneša apie Sovietu H-bomba
LONDONAS. A.A.P. — Privataus 

laikraščio “Intelligence” redaktorius 
Kenneth de Courey, besiskelbiąs tei
singai pirmas pranešęs apie Sovietų 
turimą atominę bombą, praneša, kad 
Sovietų Rusija jau pasigamino tris 
hydrogeno bombas ir vieną jų jau 
išbandė. Be to jis dar praneša, kad 
Sovietai vykdys kovo 3-4, 5-10 ir 25 
d.d. kitus atominių bombų bandymus. I

Skandalingas atomo išdavimas 
IŠVELKAMAS MASKVOS ŽVALGYBOS TINKLAS

LONDONAS. A.A.P.—Britų val
džios organai suėmė Atomo Tyrinėji
mo Įstaigos viršininko pavaduotoją E. 
J. Fuchs ’ą, kaltindami jį dėl išdavimo 
atomiuiij paslapčių. Fuehs’as yra vo
kiečių kilmės, atvykęs į Angliją. 1933 
m. ir 1942 m. įsigijęs Britų pilietybę. 
Pereitais metais jis atstovavo Britus 
■pasitarimuose su JAV bei Kanados 
atstovais atomonio ginklo klausimais. 
Fuehs’as buvo suimtas po to, kai Va
šingtono žvalgyba atidengė atominio- 
ginklo paslapčių perdavimo Sovietų 
Rusijai aferą. FBI agentai jau nuo 
.seniau sekė Fuchs'o keliones karo me
tu ir po karo iš Anglijos į Ameriką. 
Fuchs’o tėvas yra profesorius, tebegy
venąs šiuo metu Rytų Vokietijoje, So
vietų zonoje.

NEW YORKAS. A.A.P — JAV 
.žvalgybos — FBI viršininkas IIoov- 
wer’is pranešė slaptame posėdyje se
natoriams, kad Fuehs’as, kaltinamas 
atominių paslapčių perdavimu So
vietų Rusijai, taip pat žinojo ir hydro
geno bombos paslaptis. United Press 
teigia, kad Iloover’is pranešė, jog 
Fuehs’as nuo 1942 metų buvo užanga-

BERLYNE GALIMAS 
SUKILIMAS

BERLYNAS. A.A.P.—Vakarų Vo
kietijos socialdemokratų partijos va
das dr. K. Sehumaeheris pranešė, kad 
pagal jo turimas žinias, šešiems šim
tams tūkstančių Rytų Vokietijos ko
munistų esą įsakyta gegužės 28 dieną 
žygiuoti ir užimti visą Berlyną. Va
karų Sąjunginininkų valdininkai pra
nešė, kad jie prieš tris menesius esą 
gavę panašių žinių apie komunistų 
projektuojamą sukilimą Berlyne;

BEVINAS APMĖTYTAS 
KIAUŠINIAIS.

ROMA. A.A.P.—B riti] užs. reikalų 
ministerial BVvinui važiuojant Neapo
lio gatvėmis, Įvyko priešbritiškos de
monstracijos. Policija suėmė 5 jau
nuolius, apmėčiusius Beviną žaliais 
kiaušiniais. Bevinas lankėsi Italijoje, 
grįždamas iš Colombo konferencijos.

Trumanas mėgina kietai laikytis
VIŠINSKIS ATSIKERTA

VAŠINGTONAS. A.A.P.,—JAV* 
Kongreso, shiogsniuose reiškiasi dide
lis pritarimas idėjai suartėti su So
vietų Rusija ir tuo keliu laimėti ato
minio nusiginklavimo paktą. “
įvyko po senatorius Brien 
Mahon ’o aistringojo pasiūymo. 
čia u tuo tarpu:

JAV karo ministeris Johnson’as pa
brėžė, kad JAV turi būti pasiruošu
sios atmušti Sovietu Rusijos pragarą, 
jėi pastaroji sulaužytu taiką, o

Sovietu Rusijos užsienių reikalą mi
nisteris Višinskis pareiškė Maskvoje, 
kad kiekvienas, kas “kaišios savo 
kiauliškus snukius i mūsą daržą, su
silauks triuškinančio nepasisekimo.”

Prezidentas Trumanas spaudos at
stovams pranešė, kad JAV nemato nei 
reikalo, nei prasmės pranešti Jungti
nėms Tautoms apie savo nutarimą 
tęsti hydrogeno bombos gamybą. Tai

I buvo ir jo atsakymas senatoriui Van-

Tai 
Mac-

Ta- 

žuotas ir apmokamas Sovietų Rusijos 
šnipas. Karo metu Fuch’as dirbo ir 
prie JAV atominio ginklo projektų. 
Iloover’is pranešė, kad jo agentai šiuo 
metu smarkiai dirba, sekdami kelioli
ka įtarimų. J.A.Valstybėse. Jis pa
reikalavo papildomą. 700 etatų, kad 
galėtų sustiprinti JAV paslapčių sau
gumą. Po Hoover’io pranešimo sena
torius Bridges pasisakė spaudos atsto
vams, kad tai, ką pranešė Iloover’is, 
yra ‘labiausiai sukrečią dalykai, ko
kius jis būtų kada nors girdąjęs”. 
Sušaukus specialų Atominės Energi
jos Komisijos posėdį, vienas jos narių 
E. Miliken’as pasakė: “Mes turime 
paimti sąrašus ir pažiūrėti, ar iš viso 
beturime kokių nors paslapčių.”

VAŠINGTONAS. A.A.P—Senato- 
torius Brien McMahon’as oficialiai 
pranešė, kad suimtasis Fuch’as per
davė Sovietams “dideles paslaptis.”

LONDONAS. I.N.S.—Sovietų šni
po. Fuchs’o tėvas, Teologijos profeso
rius Leipcige, pareiškė, kad jo sūnus, 
suimtasis mokslininkas, nuo pat jau
nystės dienų buvo aršus komunistas. 
Karo pradžioje jis buvęs Kanadoje in
ternuotas, tačiau, profesoriui Ein
šteinui rekomenduojant, buvęs paleis
tas. New Yorke Einšteino sekretore 
pareiškė, kad nei ji, nei profesorius 
Einšteinas neprisimena tokio dalyko.

NORI TEISTI JAPONIJOS 
IMPERATORIŲ

NEW YORKAS. I.N.S.—Sovietų 
Rusijos ambasadorius Vašingtone as
meniškai įteikė JAV užs. reikalų mi
nisteriui Achesonui notą, kurioje rei. 
kalaujaraa kad Japonijos imperato
rius ir kiti “japonų karo nusikaltė
liai” būtų teisiami tarptautinio teis
mo. Pačioje notoje imperatoriaus var
das kad ir nėra tiesiogiai paminėtas, 
tačiau spaudos konferencijoje Sovietų 
ambasadorius, vieno žurnalisto pak
laustas, įsakmiai atsakė, kad turimas 
galvoje ir imperatorius Hirohito. Iš 
J A V vyriausybės sluogsnių patiriama, 
kad toksai Sovietų reikalavimas nesąs 
tenkinamas.

SOVIETINIU ŽODYNU
denbergui, kuris pasiūlė, kad prezi
dentas Trumanas formaliai praneštų 
Jungtinių Tautų organizacijai apie 
tai, jog JAV yra pasiruošusios atsi
sakyti nuo hydrogeno bombos gamy
bos, jei Sovietų Rusija sutikti} įgyven
dinti tikrą atominės energijos kontro
lę. Kalbėdamas Virginijos universi
teto studentams, JAV karo ministeris 
Johnson’as pastebėjo, kad Sovietij 
Rusija šiuo metu yra vienintelis gali
mas pasaulinio masto agresorius. Pri
minęs, kad JAV karinės pajėgos šiuo 
metu yra stipriausios nuo 1945 metų 
ir kiekvieną dieną vis labiau stiprėja, 
Johnson’as pridūrė: “Juozapas Sta
linas težino, kad, jei jis ką nors pra
dės daryti 4 vai. ryto, kovai pasiruo
šusios Amerikos karinės pajėgos pra- 

‘dės savo veikimą 5 vai. ryto.” Višin
skis Maskvoje tuo metu taip kalbėjo: 
“Tikrumas kelio, kurį pasirinko Ru
sijos liaudis ir pasitikėjimas Stalino 
vadovaujama Rusijos galybe priešta
rauja nerviškumui, karo isterijai ir 
avantiūroms, pasirinktoms kai kurių 
kraštų, ypatingai Anglijos ir Ameri
kos reakcionierių ir agresorių sluogs
nių. ’ ’

TRADICINIS SOVIETŲ 
PASITYČIOJIMAS

NEW YORKAS. A.A.P.—Maskvos 
radijas per. penktadienį anglų kalba 
paskelbė, kad hydrogeno bomba yra 
“išmislas, išrastas JAV eksportui už 
savo sienų.” Toliau Maskvos radijas 
dar pridūrė, kad “Amerikos diploma
tija, nusigyvenusi su atominės bombos 
šantažu, šiuo metu dairosi naujos bai
dyklės bailių išgazdinimui, tačiau tik
rovėje jai nepasiseks sukelti pasaulio 
tautas su hydrogeno bombos pasako
mis.”

Susvyravo JAV senatoriai
VAŠINGTONAS. A.A.P. — “New 

York Times” diplomatinis korespon
dentas iškelia įdomų dalykų: JAV 
Senatas dabar labiau, kaip bet kuriuo 
kitu metu, trokšta imtis žygių dėl su
artėjimo su Sovietų Rusija. Tokio 
suartėjimo 1946 metais .troško prezi
dentas Trumanas ir Aehesonas, tuo 
tarpu kai tada senatoriai Connaly ir 
Vandenbergas laikėsi priešingos nuo
monės. Šiandie gi prezidentas .Tru
manas pasidarė abejingas dėl suartė
jimo su Sovietų Rusija, o daugis sena
torių panoro tokio suartėjimo.

VTŠINGTONAS. A.A.P. — JAV 
Senato posėdyje senatorius Mae- 
Mahon’as, vadovaująs Senato Atomi
nės Energijos Komisijai, karštai ska
tino vyriausybę imtis kraštutiniausių 
priemonių, kad visi atominiai ginklai 
tarptautiniu mastu būtų likviduoti. 
Pasak jo, JAV turėtų sudaryti 50000 
milijonų Marshallo Planas, pagal ku
rį ekonominė pagalba turėtų būti tei
kiama ir Sovietų Rusijai. Senatorius 
įspėjo, kad hydrogeno bombos gamyba 
neatneš J.A.Valstybėms tikro saugu
mo, bet įstums tik į didžiulę katastro
fą. Girdi, ginklavimosi lenktynės su 
Sovietų Rusija pasibaigs hydrogeno 
karu, kuris “per kelias minutes galės 
paversti pelenais 50 milijonų ameri
kiečių.” Senatorius MacMahon’as 
toliau skatino JAV vyriausybę kreip
tis į Kremlių, kad tasai leistų sušauk
ti Maskvoje Jungtinių Tautų (UN’o)

PRANCŪZIJOS—SOV. 
RUSIJOS KRIZE

LONDONAS. A.A.P.—Prancūzijai 
grąžinus į Vietnamo valstybes sostą 
imperatorių Bao Dai, kurį pripažįsta 
ir likusią Vakarų pasaulis, Sovietų 
Rusija oficialiai pripažino Vietnamo 
imperatorium Indokinijoje Ilo-chi- 
minh’ą, Vietnamo komunistų partijos 
vadą. Dėl tokio pripažinimo — kiši
mosi į Indokinijos vidaus reikalus 
Prancūzijos vyriausybė įteikė Maskvai 
griežtą protesto notą. Sovietų vyriau
sybė šią nota atmetė.
' LONDONAS. A.A.P.—Kaip pra- • 

nešą “Daily Telegraph” atstovas 
Londone, užsienio atstovybėse čia sam
protaujama, kad gali visiškai nutrūkti 
Praneū/.ijos — Sovietų Rusijos diplo
matiniai santykiai. Sovietų ambasa
dorius Paryžiuje Bogomolovas atmetė 
Prancūzijos vyriausybės notą Sovie
tams su tokiu nemandagiu būdu, kuris 
tegali būti palaikytas “apgalvotu 
įžeidimu”, — teigia Britų stebėtojai. 
Po to Bogomolovas pasiuntė laišką, 
kuriame pareiškiama, kad Sovietų Ru
sija toliau nebepripažįsta Prancūzijos 
suverenumo Vietnamo respublikoje. 
Prancūzijos vyriausybė tuoj pat ėmėsi 
reakcijos. Bogomolovas buvo iškvie
stas Prancūzijos užsienių reikalų mi
nisterijom Po savo vizito Bogomolo
vas išėjo iš ministerijos rūmų labai 
rūstus. Britų stebėtojai mano, kad 
Prancūzijos vyriausybė pareikalavo 
Maskvą atšaukti savo ambasadorių

JAV nedarbas
NEW YORKAS. A.A.P. — Šiuo 

metu J.A.Valstybėse yra 4.480.000 
bedarbių. Nuo per metų gruodžio 
mėn. nedarbas čia padidėjo 991.000 
naujų bedarbių.

BONNA.—Per vien sausio menesį 
Vakarų Vokietijoje bedarbių skaičiusi 
padidėjo 340000. Šiuo metu V. Vo
kietija turi 1.897.700 bedarbių.

konferenciją, kur būtų aptarta atomi
ne taika. (Į tokią konferenciją JAV 
ir Britu atstovai- turėtų kartu 
atsivežti lagaminuose pasikrautas vi
sas ligi šiol pasigamintas atomines bei 
hydrogenines bombas, kad tuoj pat po 
atominės taikos pasirašymo tos 
“reakcionieriškos priemonės” Did
žiojo Tėvelio akivaizdoje galėtų būti 
išlėkdintos į orą. Taip tad susilau
kus anglosaksų išsiilgtos taikos, JAV 
ir Britų atstovams net nebereikėtų 
grįsti į savo sostines, nes taikingai 
besišypąs Tautų Tėvelis pasiųstų juos 
visus tiesiog į Kazakstaną lepintis tai
kos laimėjimais. Red.)

VAŠINGTONAS. A.A.P.—Senato
rius M. Tydings’as, Karinės Tarnybos 
Komiteto pirmininkas, pasakė JAV 
Senate jaudinančią kalbą, šaukdama
sis pasaulio nusiginklavimo, “net nu
metant šalin šautuvus.” Jis pasiūlė 
rezoliuciją, kuria turėtų būti drau
džiamas bet kurių ginklų gaminimas, 
išskiriant tų, kurie naudotini vidaus 
reikaluose policijos tarnybos. Skatin
damas sušaukti specialią pasaulio nu
siginklavimo konferenciją, senatorius 
Tydings’as pareiškė, kad “tai yra 
pražūtinga laikysena, galvojant, jog 
rusai nesutiks su tokia konferencija.” 
Pasak jo, “Rusijos liaudis sveikins 
nuėmimą nuo jų galvos sunkios bai
mės naštos ...” Senatorius paragino 
prezidentą Trumaną imtis dėl tokios 
konferencijos sušaukimo iniciatyvos.
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DAUGIAU INFORMACIJOS
•Daugis tautiečių, gyvendami toli

muose užkampiuose nuo didesnių 
miestų, galvoja, sutarčiai pasibaigus, 
persikelti gyventi j žmoniškesnes 
darbo sąlygas, į jaukesnę aplinką. Ir 
visai suprantama, kad jų norai ir 
troškimai — ištrukti iš vienumos ir 
iš to supančio alkano nuobodumo yra 
nebe pagrindo.

Štai, jau bėga ir antrieji metai 
'Australijoje, o daugelis nebuvo to
liau, išskyrus keletą aplinkinių mie
stelių, išvykęs iš savo gyvenamosios 
vietas. Be to, jei kur ir pavažinėji, 
tai per tumpą laiką, įpuolęs į naują 
vietą, jautiesi svetimas ir negali 
nieko naujo svetimoj aplinkoj patir
ti, Kai kurie tautiečiai, kad ir buvo 
pasišovę susirasti naujų darbovie
čių, bet grįžo nieko nelaimėję, tik 
bereikalingų išlaidų prisidarę.

Čia yra bendras lietuviškas reika
las. Juo geriau tautiečiams pavyks 
po darbo sutarties susivarkyti, tuo 
žymiai geriau bus visai lietuviškai 
bendruomenei Australijoje. Skaitė
me ir “Mūsų Pastogėje” įspėjančius 
straipsnius, kad tautiečiai, baigę 
darbo sutartį, akies užmatymu nelį
stų į darbovietes, neištyrę jų ir jų 
aplinkos. Bet visa tai padaryti dėl 
didesnių atstumų nelengva. Be to, 
reikia turėti nuovokos ir orientacijos. 
Dažnas po sutarties jau spėjo apsukti 
keletą darboviečių. Ir, nieko geres

V eis eciielos lietuviai stumiasi prierin
Spaudžiant butų krizei, daugis’Altą 

Vistos lietuvių statosi ar pasistatė 
nuosavus namelius. Naujieji namų 
savininkai stengiasi pirmoje vietoje 
priglausti buto neturinčius tautiečius. 
Pavyzdžiui, Mikšys į savo namus priė
mė šešis vyrus ir išnuomavo krautu
vei patalpas prekybininkui Enzeliui. 
Caracase, Carapos priemiestyje, besi- 
statančiam namus lietuviui Morkūnui 
talkininkauja visos apylinkės lietu
viai. Caracase suorganizuota lietuvi
ška “vargo mokykla”, kurios mokyto
jais pakviesti: Minkeliūnienė. Lands
bergyte, kun. Sabaliauskas ir Kuka- 
uauza. Maraeajuje iuž. VI. Venckus, 
dirbąs vienoje amerikiečių bendrovėje 
kaip inžinierius-chemikas, energingai 
vadovauja visam Maracajaus lietuvi
škam judėjimui. Jam talkininkauja 
prekybininkas J. Bieliūnas, turįs jau 
dvi foto reikmenų parduotuves: Mara
eajuje ir Valeneijoje. Valeneijoje

KREIPIMASIS I LIETUVIU 
JAUNIMĄ AUSTRALIJOJE

‘ Šiandien, kada jau mažai beliko lie
tuviškojo jaunimo Vokietijoje, kada 
namažas jaunimo skaičius išsisklaidė 
po plačiąją Australiją ir po kitus di
desnius kraštus,' Vyr. Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Komitetas pas
kyrė visiems pasaulio kontinentams 
savo Įgaliotinius ir pavedė jiems burti 
į krūvą lietuviškąjį jaunimą ir vėl iš 
pradžių organizuoti sveikais pagrin
dais Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto vienetus, kurių tiesiogis užda
vinys būtų per Fizinį Auklėjimą for
muoti tikrąjį lietuviškąjį charakterį 
ir, ruošiant sportines varžybas bei ki
tokius parengimus, ugdyti fizinį, dva
sinį ir tautinį atsparumą, ir susiei
nant su kitataučiais iškelti mūsų Tė
vynės reikalą ir lietuvių sugebėjimus.

Už suteiktą man garbę — būti Aus
tralijos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Įgaliotiniu — nuoširdžiai dė
koju Vyr. Komitetui, o Australijos 
lietuviškajam jaunimui nuoširdžiai 
pasižadu dėti visas pastangas organi
zuoti mūsų gyvenimą remiantis auk
ščiau minimais pagrindais.

Džiugu pabrėžti, ■ kad daugelyje 
Australijos vietų lietuviškasis jauni
mas, nesulaukdamas iš “aukščiau” 
jokiij direktyvų bei patarimų fiz. 
aukl. sportinio gyvenimo organizavi
mui, ėmėsi privačios iniciatyvos ir to
kiu būdu šiandien jau veikia ne vienas 
lietuviškas sporto klubas bei įvairių 
šakų komandos, ir, kaip įmanydami, 
jaunatviškos energijos ir tautinio su
sipratimo vedami, nemažai yra nuvei
kę.

Atsižvelgiant į tai, kad įvairiose 
Australijos vietovėse yra susispietęs į

nio nesurasdamas, apsistojo tokioj, 
kuri arčiausiai pasitaikė, ne vienas 
pakliudamas į dar blogesnes darbo 
sąlygas, kaip sutarties, metu.

Čia mums į pagalbą galėtų ateiti 
lietuviškoji spauda, laikas nuo laiko 
pateikdama informacinių straipsnių 
apie atskiras darbovietes, didesnius 
miestus bei miestelius, apie kūrimosi 
sąlygas juose. Tokiu straipsneliij 
mūsų spaudoj jau pasirodė. Į juos 
tautiečiai atkreipė didelį dėmesį. 
Bet vieniems laikraščių redaktoriams, 
be tautiečių pagalbos, surinkti in
formacijas apie geresnes darbovietes 
ir vietoves yra beveik neįmanoma. 
Čia reikia patiems sukrusti. Jau il
gesnį laiką savo darbovietėse išgyve
nę, gerai jas pažinę, apie jas turėtų 
objektyviai parašyti. Tai būtų pa
skira asmenų didelis pasitarnavimas 
saviesiems. Gi ne visiems lygiai ir 
greitai viskas paaiškėja. Kaip vieni 
greičiau išmoksta angliškai, taip kiti 
greičiau numato ir geresnes darbo
vietes. Ir šie, daugiau pramatan- 
tieji, tariamai gabesni šioj srity, tu
rėtų padėti kitiems.

Taip per spaudą pravedus objek
tyvią informaciją daugelis tas darbo
vietes ir pasirinktų. Daugiau savų
jų susiburtų krūvon, kur visi jaukiau 
jaustųsi ir daugiau įsitrauktų į lie
tuvišką kultūrinį veikimą.

J. Rimas.

gerai verčiasi Vyt. Dubausko ir Co 
stalių dirbtuvė. Didžiausioje Vene- 
euelos alaus darykloje dirba septyni 
lietuviai; VI. Martišauskas, K. Balčiū
nas, 1. Staškevičius, VI. Morkūnas, P. 
Miliūnas, K. Gintautas ir E. Kurila- 
vičius. Veneeueloje pasidžiaugiama 
ir pirmąja lietuvaite studente. Tai— 
Irena Štaškevičienė-Balčiūnaitė, įsto
jusi studijų į Centralinį Veneeuelos 
Universitetą.

Gyvai Veneeueloje plečiasi ir orga
nizacinis lietuvių darbas. Lietuvių 
Savišalpos Sąjunga jau įsteigė savo 
skyrius Caracase, Maraeajuje, Valen
eijoje, Barųuisimetoje ir Maracaibe. 
Įsteigti bei steigiami ir kitose Vene
euelos vietovėse VLSS Skyriai. Pa
skutiniu metu vėl atvyksta naujų lie
tuvių iš Europos. Po įvykusio Vene
eueloje 1948 ra. spalio 18 d. perversmo 
emigracija į Veneeuelą ištisiems me
tams buvo sustabdyta.— 

bendruomenes nemažas skaičius jauni
mo, imuos sukurti Vyr. Australijos 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto Komite
tą, į kurį nariais kviečiu prityrusius 
sporto veteranus ir garbingus mūsų 
tautiečius, kurie su meile ir pasišven
timu įsijungs į šį darbą. Artimiau
sioje ateityje Vyr. K-to patvarkymai 
duos pradžią organizuotam Australi
jos lietuvių jaunimo gyvenimui.

Tikiu, kad tautiečiai šiai organizuo
tai veiklai pritars ir padės mūsų užsi
brėžtiems tikslams įgyvendinti.

Geros sėkmės I
LEONAS BALTRŪNAS, 

Austr. Liet. Fizinio AM ir Sporto 
' Įgaliotinis

PADĖKA
ALI) Canberros Skyriaus Valdyba 

nuoširdžiai dėkoja:
Sydnejaus Lietuvių Tautinio An

samblio Šokių Grupės nariams ir jos 
vadovei p-lei B. Kalytei už dalyva
vimą programoje koncertuose, p-lei 
Naujalytei ir p. Asevieiui už parūpi- 
nirną tautodailės eksponatų iš Bone- 
gi Įlos ir Sydnejaus, dailininkams; J. 
Bistriekui, J. Kalgovui, J. Mikševi- 
čiui, A. Šimkūnui, Firinauskui, H. 
Šalkauskui už meno darbus parodai, 
parodos rengėjams ir p. Ežerinskui 
už paveikslų įrėminimą.
AID Canberros Skyriaus Valdyba

PADĖKA
Poniai REG. SAUDARGIENEI, 

ilgą laiką dirbę jos vadovaujamoje 
šoiiių grupėje, už įdėtą darbą ir su
teiktas žinias mūsų paruošime rei
škiame gilią padėką.

Melbourne Tautiniu Šokiu Grupes
Dalyviai

Susitarimo viltys baigiasi
NEW YORK A S. A.A.P. JAV 

Mokslininkų Federacija, apimanti 
1500 fizikų* kreipėsi i prezidentų Tru- 
maną skatindama, užtiot ‘priklau
sius klaidingo hydrogeninės bombos 
saugumo,’ siekti susitarimo su Sovietų 
Rusija del atominės bombos kontrolės 
ir nusiginklavimo. Federacija parei
škė: “Iš visų pasaulio didmiesčių 
New Yoi'kas yra pats geriausias tai
kinys bydrogeninei bombai.“ Prezi
dentas Trumanas dar gavo Kairiosios 
Amerikos Darbo Partijos reikalavimą 
tuojau pat panaikinti hydrogeno 
bombos gaminimo dekretą.“ Pasta
rieji be kita ko teigia,, kad “pragaro 
bombos diplomatija turi susilaukti to 
paties nepasisekimo, kaip ir atominės 
bombos diplomatija“. ' (Pastarieji 
žodžiai primena Maskvos keptuvės 
kvapą. Red.').

AUSTRALIJA LAIMI 
IMPERIJOS OLIMPIADOJE
AUCKLANDAS.—Pereitą šeštadie

nį Naujojoje Zelandijoje, Aueklando 
mieste, su didelėmis iškilmėmis ati
daryta Britų Imperijos Sporto Olim- 
pijada. kurioje kitų 12-kos valstybių 
tarpe dalyvauja ir Australija su 150 
spotininkų. Jau pirmąją Olimpijados 
dieną Australija laimėjo pirmąsias 
dvi vietas vyru 100 jardų bėgimo, pir
mąsias tris vietas moterų 100 jardų 
bėgimo ir pirmą vietą šokimo į auk
štį. 100 jardų Australijos bėgikas J. 
Treloar’as perbėgo per 9,6 sekundes.

Vasario 7 dienos duomenimis Britų 
Imperijos Sporto Olimpijadoje kon
statuota tokia laimėtojų eilė: Austra
lija su 11 pirmosios vietos laimėjimų. 
N. Zelandija — 3, Anglija — 2, Ka
nada — 2, Malajai — 2, Škotija — 0, 
šiaurės Afrika — 1, Nigerija — 0.

Panaikintas benzino normavi
mas

Vasario 7 d. Federalinis Ministerių 
Kabinetas nutarė panaikinti visoje 
Australijoje benzino normavimą.

AUSTRALAI GABENA 
WESTERLINGUI GINKLUS

Sydnejaus spauda ir užsienio žinių 
agentūros praneša, kad kai kurie civi
liai australų lakūnai gabena kapitonui 
Turkui-We.sterlingui lėktuvais gink
lus. Lėktuvai į Vakarų Javą pakyla 
iš Šiaurės Queenslando ir Siaurės Te
ritorijos! Indonezijos sukilėliai moka 
už ginklus ar jų dalis labai aukštas 
kainas.

ATSIŠAUKIMAS Į VISUS PLSS 
NARIUS

Mielos Sesės ir Broliai Skautai, 
Pirmijos pirmininkas vyr. sktn. K. 
Palčiauskas kreipėsi į visus Rajono 
narius prašydamas pagal išgales remti 
tiek prenumerata, tiek aukomis bei 
straipsniais vienintelį mus į vieną 
šeimą buriantį skautų-eių laikraštį 
“SKAUTĄ.”

Nors likimas mus ir išblaškė po pa
saulį, nors susitikti visiems kartu šiuo 
metu veik neįmanoma, tačiau mus riša 
bendra kalba, bei bendros idėjos ir mes 
dažnai pasigendame konkretesnio ben
dro ryšio.

Garbingą pareigą ne tik leisti 
‘ ‘ Skautą ’ ’, bet ir kitus skautiškuosius 
spaudinius, jų tarpe vyr. sktn. Petro 
Jurgelės, mūsų lietuviškos skautijos 
Kūrėjo, monumentalų veikalą “Lietu
vių Skantiją”, teko Kanados lietuvių 
skautų Rajonui, kuris tam tikslui 
įsteigė leidyklą “Rūtą” ir įsigijo 
spaustuvėlę.

Žinoma, be visų mūsų bendros tiek 
moralinės tiek finansinės paramos jie 
to uždavinio įvykdyti negalės.

Todėl prašome visus Brolius ii' Se
ses remti “Rūtos” leidyklą, užsisa
kant “Skautą” bei aukojant “Lietu
vių Skautijos” išleidimo reikalams.

Leidyklos adresas: “Rūta” P.O. 
Box 78, Rodney, Ontario, Canada. 
“Skauto” prenumeratos kaina me
tams 2 doleriai. Galima užsisakyti ir 
per tuntininkus.

Sktn. B. Dainutis,
Rajono Vadas

Vyr. sktn. A. Krausas
Rajono Spaudos Sk. Vedėjas.

MŪSŲ PASTOGĖ, vasario 8d~.

NEW YORKAS. A.A.P. — Kaip 
praneša “New York Times” UN’o 
korespondentas, JAV vyriausybė ne
parodė noro eiti į naujus pasitarimus 
su Sov. Rusija dėl atominės bombos,- 
kai tokiam pasitarimui “kvietimas”' 
tilpo “New York Times” laikraštyje, 
kaip telegrafinis pranešimas iš Mask
vos. UN’o sluogsuiuose tai esą laiko
ma ženklu kad prezidentas Trumanas. 
ir užs. reik, ministeris Aehesonas ne
beturi daugiau vilčių išspręsti dide
lius klausimus pasitarimuose su So
vietų Rusija.

Ne hydrogeno, bei- J-ritono 
bomba

NEW YORKAS. A.A.P.—Atomi
nio ginklo žinovas W. Lawrence paai
škino “New York Times” laikraštyje, 
kad naujoji hydrogeno bomba tikrovė
je turėtų būti vadinama tritono 
bomba, nes elementas tritium yra pa
grindine medžiaga naujosios bombos 
gamyboje. Toliau jis pranešė, kad ši 
bomba šiuo metu apskaičiojama galin
ti būti pagaminta 10 kartų didesnio 
galingumo, kaip atomine bomba. 
Ateityje jos galingumas esąs įmano
mas dar dešimteriopai pakelti. Tačiau 
teoretiškai esą įmanoma, panaudojus 
143 kilogramus tritiaus, pagaminti 
tritono bombą 1000 kartų galingesnę 
už standartinę atominę bombą,

v
Kravcenkai beprifeise į peno

PARYŽIUS. A.A.P. — Paryžiaus 
Apeliacinis Teismas sumažino Krav- 
čenko naudai anksčiau priteistą eivi- . 
liuį ieškinį ligi simbolines vieno fran
ko sumos. Teismas motyvavo, kad di
delis populiarumas Kravčenkos bylos 
pakėlė jo knygos “Aš pasirinkau lai
svę” pardavimo rinką ir išlygino nuo
stolius susidariusius dėl- ano apšmei
žimo. ...

Raudonasis sabotažas
Australijos Pakrančių Darbiniųkų 

Federacijos (Waterside Workers’ 
Federation) generalinio sekretoriaus 
pavaduotojas E. Roach’as; kalbėda
mas per. ketvirtrtadienj "Brisbanis 
uostų darbininkų susirinkime, nesi
baimindamas pareiškė, kad jo Federa
cija. siekdama savo tikslų, vykdys vi
sose Australijos pakrantėse-uostuose, 
taip vadinamus, “kilojamus strei
kus,” kurie pakirs Australijos pramo
nę. Pasak jo. tokie streikai nebus vi
suotinio pobūdžio, tačiau jie nuolat 
reikšis, laikas nuo laiko persimesdami 
iš vieno uosto į kitą. Kuro ir laivi
ninkystės ministeris senatorius Me- 
Leay pranešė, kad veikiąs Nusikalti
mų Įstatymas apima paragrafus, ku
rie aptaria bausmes už grėsmę ar pa
žeidimą krašto pramonės bei prekybos. 
“Daily Telegraph” vasario 3 d. įžan
giniame straipsnyje W. W. Federaci
jos žygius vadina tiesiog raudonuoju 
sabotažu ir primena ministeriui pir
mininkui Menzies, kad šie nieko ne
paisą raudonieji sabotuotojai būtų pa
talpinti ten, kur būvėdami nebegalėtų 
daryti žalos,

ORGANIZUOJAMA OPERA
Sydnejaus miesto vyr. burmistras— 

Lord Mayor E. C. O’Dea vasario 8 d. 
sukvietė miesto rotušėje didelį posėdį, 
pavesdamas jam aptarti nuolatines 
operos Sydnėjuje steigimo klausimą. 
Posėdin pakviestas ir valstijos švieti
mo ministeris Heffron’as. Pereitos 
savaitės Sydnejaus laikraščiai, rašyda
mi operos reikalu, primine, kad į Syd
nejaus operą dainininkais bus kvie
čiamos ir tos dainavimo meno pajėgos, 
kurios užtinkamos Europos ateiviu 
išviet.int.ų asmenų tarpe.
REKORDINIS MENO VERTENY* 

BIŲ VAGIS
BERLYNAS. A.A.P—.Kielio poli

cija sulaikė 25 metų amžiaus vokiečių 
studentą, kuris gali būti laikomas 
didžiausiu šio šimtmečio retųjų meno 
vertenybių vagim. Dviejose didžiuliu
ose lagaminuose pas ji rasįja-. 135 
Rembrandto ir Duererio paveikslai, 
vienas Rafaelio ir vienas Holbeino pa
veikslas. o be tų ir visa eilė kitų žy
miųjų pasaulio tapytojų kūrinių. Pa
vogtų paveikslų vertė siekia keliolikos 
šimtų tūkstančių svarų sumą.
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No wonder that the literature of 
tliis period stands up for the liberty 
of the people, proclaims the ideals of 
a reviving nation, arouses the self- 
sureness of the people, and fixes its 
future aims, all the time throbbing 
with fighting cries and ideas. During 
decisive struggles lor the preservation 
of a nation poets have no leisure to 
think of the form of their composi
tions or to care for purely artistic re
quirements as regards their contents. 
Therefore it is wholly justifiable that 
this period in Lithuanian literature, 
though being rather rich in authors 
and literary output, docs not exceed 
the domestic affairs of a reviving 
nation. But even the period now un
der consideration does not lack strong 
outbursts ol talent.

The figure, dominating that age, is 
Maironis (1862-1932). Maironis is 
great because of his outstanding 
rebirth to which he gives memorable 
talent and his ideology of the national 
expression in concise poetic stanzas. 
He lives through the ideals of his time 
—the worship of the past, the exalta
tion of the Lithuanian languaugc, the 
deep belief in a bright future, and the 
need to exert oneself to the utmost, if 
the decisive battle is to be won—and 
knows how to clothe them in poetic 
robes of wonderful floweriness and 
emotion. He is at his greatest in the 
poems “Pavasaria Balsai” (“Voices of 
Spring”) and the lyric poems “Jaunoji 
Lietuva,” “Raseinui Magde," “Musu 
Vargai" (“Young Lithuania,” “Mag
dalen of Rastiniai,” “Our Troubles”), 
and is weaker in his dramas. His 
sincere patriotic lyrics, but even more 
so his individual motifs and love of 
nature and his native country could 
secure him the interest of people of 
foreign nationalities.

But it would be a gross omission to 
make no mention of the publicist and 
poet Vincas Kudirka (1858-1899) who 
likewise added his share to the rebirth 
of the Lithuanian nation. He earned 
a reputation both by editing the “Var
pas” (The Bell”), one of the most 
notable papers of his day, and by his 
poetic writings. But he is at his best 
m his capital political satires, demask
ing the evid deeds of the Russians in 
Lithuania. Vincas Pietaris is the first 
to write a Lithuanian historic novel 
:: Algimantas”, in which he depicts 
Lithuanian 13th cent.-life in gay col
ours. Marija Peckauskaite composes 
stories, disclosing the colourful ro
mantic life of the vanishing Lithuan
ian nobility and their offspring (“Se
name dvare”, “Viktutė”—“At the Old 
Estate”, “Vicky”). Lazdynu Peleda, 
Žemaite, G. Petkevičaite are women

writers who produce pictures, portray
ing the peculiarities of Lithuanian 
country-life and dwelling upon the 
relations between village and estate in 
the light of a changing age. Rev. 
Tumas-Vaižgantas (1869-1933) writes 
a prose epopee “Pragiedruliai” 
(“Brightening Up”) consisting of three 
volumes and depicting the period of 
heroic national struggles. It is 
peopled with representatives of every 
social class and reflects the chief as
pirations of the day.

A son of Lithuania Minor, Vydūnas 
(1868), paves the historiosophic path 
of destiny of the Lituanian nation in 
numerous dramatic and philosophic 
writings and appeals to noble hu
maneness.

Two literary currents arc vastly pre
dominant during this period—but it 
can be said that they do not contrast 
with one another and fuse together 
to produce a whole, just as the hazy 
future drcams of a struggling nation 
get entangled with the inevitable real
ity of brutal fighting.

Only after 1904, liberty of press 
having been restored to the Lithuan
ians and the restrictions of political 
oppression having got less percept
ible, does literature become a cultural 
achievement to be developed and fos
tered for its own sake. Now it is not 
sufficient any longer to lead on with 
patriotic cries, but a search for a 
deeper national tenor is started — a 
search for the Lithuanian peculiari
ties of form an psychological features. 
In the field of form writers are now 
guided by the vast number of. possi
bilities, furnished by the original 
means of portraying, found in Lithu
anian folklore, and its great variety 
of symbols, while the disclosure of the 
mental features of the ethnically 
sound country-folk, untouched by 
strange influences, as well as the 
phenomena of Lithuanian nature be
come the vital source of literary sub
jects. Working along these lines Vin
cas Krcve-Mickevicius (born in 1882) 
writes a number of notable romantic 
and realistic works. The elementary, 
intuitive and revolting spirit that 
characterise the personages of his 
plays — the romantic heroes of his 
“Dainavos salies senu žmonių pada
vimai” (Legends of Old People of the 
Country of Dainava”), woven against 
the background of tales of past cen
turies; his Šarūnas, realizing the idea 
of the Lithuanian State of prehistoric 
times in a dramatic play of two vol
umes of the same title; Duke Skir
gaila, the gloomy ruler who finds him
self at the fatal crossroads of the state 
and nation; the numerous personages 
of his historiosophic play “Likimo 
keliais” (“On the Road of Fate”) 
make them Byron-like and appealing 
to Lithuanians and foreigners alike, , 
whereas his collection of realistic tales 
and novels, portraying primitive! 
country life and spirit, deserve to be 
translated into the great universal 
languages.

Some time earlier Jonas Biliūnas 
(1879-1907) who died young, and then [ 
Antanas Vienuolis (born in 1882), ad-i 
hering to the realistic type, produce | 
wonderful pictures of melancholyj 
Lithuanian life, whereas Ignas Šeinius'

"HELP MIGRANTS"
In the Roman Catholic churches 

throughout Australia a pastoral let
ter was read, calling on Australian 
Roman Catholics to assist the migra
tion of others from overseas. Cardi
nal Gilroy, Archbishop of Sydney, 
heads a list of 31 names of Austra
lian Archbishops and Bishops who 
authorised the letter. The letter warn
ed that a population of 10 million 
in another three years, and 20 mil
lion in less than 40 years, will bring 
great responsibilities for all, and add
ed burdens for Roman Catholics. The 
letter asks Australians to extend a 
welcoming hand to the thousands of 
new Roman Catholics seeking home 
and shelter in this country.

The letter stresses the following: 
‘“Have sympathy towards them; do 
not think or speak of them as foreign
ers; they are now true Australians 
who are prepared to love Australia 
as their new country and Australians 
as their new fellow-citizens.

Be Tolerant
“Remember that their, language 

difficulty may be a handicap, but 
should not be a barrier between them 
and us. Help them to overcome their 
difficulty and have patience with 
them in their efforts to learn.

“Be tolerant of their customs which 
differ from our own. Tn time they 
will learn our -ways and adopt them. 
Help them to understand our customs.

“Inform your parish priest or local 
immigration committee of openings 
for employment and/or of accommo
dation available.”

LITHUANIAN LITERATURE
(born in 1889), like Hamsun, pene

trates into Lithuanian nature and soul 
and creates capital ethnic characters.

National life deepening and 
branching out, individual motifs be
gin dominating Lithuanian literature. 
This is particularly evident in poetry. 
Having become apparent before and 
during World War 1, this type of 
literature becomes more significant 
still in the early years of independent 
life (1920-1930). New motifs arc ex
pressed in contents and form. The 
west European literary movements 
that have already been in search of 
new ways, arouse a lively echo in! 
Lithuanian literature. Not only fu
turism and expressionism but other 
extreme currents as well find disciples 
in Lithuania. Often though the poets 
divert into extreme formalism, but 
the very storminess of these currents 
expresses itself in action like a mighty 
spring wind, both purifying the stale 
literary atmosphere and striking 
spirited creative sparks. Thus a cer
tain experimental period is succeeded 
by a wonderful literary growth and 
bloom.

In the field of poetry mention must 
be made of the futurist Kazys Binkis 
(1893-1942), editor of the literary 
periodical “Keturi vejai” (“Fotu 
Winds”), who gained a reputation for 
his musical lyrics and successful futur
ist experiments (“Šimtas pavasariu” 
—“A Hundred Springs”); the symbol
ist Balys Srugo (1896-1947) whose 
poetry is notable for the elementary 
love ol his country, his musical play
fulness and styling as well as for his 
peculiar poetic licence of,form and 
disregard for classic conventional 
styles; and, last but not least, Faustas 
Kirsa (born in 1891) whose poetry 
starts with waves of playful, indivi
dual feelings and passes over to deep, 
philosophic lyrics such as hymns on 
the universe and prayers of the earth.

Of epochal importance, however, 
is the symbolist Vincas Mykolaitis- 
Putinas (born in 1894). While 
others arc engaged in the search for 
new-poetic form, he devotes all the 
vigour of his talent to conventional 
classic versification, attaining unsur
passed perfection and variety, reaches 
down into the very depths of his 
mutinous soul, the soul of a strugg
ling individual, and emerges trium
phant with most exquisite poetic 
blossoms. His greatest vigour and 
widest genius is displayed in his ro
mantic collection of poems “Tarp 
dvieju ausru” (“Between Two 
Dawns”), in which the aroused emo
tions of the poet speak out in majestic 
symbolic terms. Equal merits must 
be awarded to his subtle night-lyrics 
and his love of his native country. 
Having distinguished himself in every 
field of poetry and occupied a distinc
tive place as a prominent critic of 
literature, he greatly influences the 
young generation of poets who have 
been brought forth by Independent 
Lithuania.

Neoromanticism and neosymbo- 
isin have struck deep root in all the 
modern poetry of the Lithuanians. 
Keeping to the models of Putinas, 
Sruuga, Binkis, and Kirsa; backed by 
the symbolism and concrete examples

MELBOURNE’S GARDENS

U.S. TO BUILD UP PACIFIC 
FLEET

TOKIO. A.U.P. — Believing that 
between 60 and 70 Russian subma
rines arc now in the west Pacific, the 
United States plans to build up its 
Pacific naval strength with carriers 
and destroyers.

This was announced by the Chief 
of Naval Operations (Admiral For
rest Sherman), who said Russia had 
between 270 and 280 submarines, with 
a quarter of them in the Pacific. He 
said two world wars had shown that 
the submarine was “a very real threat”- 
and added that the number of air
craft carriers in the Pacific wrould be 
increased by two, and destroyers by 
six, from the Atlantic Fleet. American 
Admirals stationed in Japan are re
ported to have told the Joint Chiefs- 
of-Staff that the U.S. should retain the 
Japanese naval base at Yokosuka, at 
the entrance to Tokio Bay, alter the 
peace treaty with Japan is signed. 
General Omar Bradley, who led the 
Joint Chiefs-of-StafT, said Formosa 
was still “a very open question.” He 
added: “It is a mistake to think you 
can make arrangements with the Com
munists. It is their business to keep 
things stirred up.”

KAZOKAI SIEKIA NEPRI
KLAUSOMOS VALSTYBES
Viena karingiausių caristinčs Rusi

jos pavergtų tautų buvo, be abejo, 
kazokai, kurių ainiai, šiandien esan
tieji emigracijoje, kelia balsą, reika
laudami atstatyti laisva kazokų val
stybę -— Kazoki ią. išvaduojant 11 mi
lijonų kazokų iš bolševikų tironijos. 
Vyriausiųjų kazokų reprezentantų — 
vyr. atamano T. Bilyj, vykd. tarybos 
prez. V. Glaskoff ir tos pat tarybos 
gen. sekret, I. Besugloff — pasirašy
tame atsišaukime be Rita ko. sakoma:

“Vakar bolševikinėn vergijon pate
kome mes — kazokai, gudai, kauka
ziečiai, Ukrainai, turkestanai. Pasau
lis tuomet tylėjo ir nieko nesuprato.

Šiandien raudonasis grobikas pra
rijo vengrus, lenkus, serbus, bulga
rus. kroatus, rumunus, čekus, estus,, 
latvius, lietuvius slovakus . . . Bolše
vikiniu pavergimu grasinamos visos-- 
kitos pasaulio tautos. Rusiškoji ti
ronija grasinančiai plaukia per visų: 
pasaulį. Mes, kazokai, suprantame* 
labai aiškiai: kol egzistuos bolševizmą^ 
ir rusiškasis imperializmas, tol mir
ties pavojus grės visoms pasaulio* 
tautoms, ne tik tautoms, bet ir kiek
vienam laisvam žmogui.

Nežiūrint pralaimėjimų, iki šiolei 
niekas neįstengė kazoku valios pa
laužti ir kazokų balso užslopinti. Pa
čioje kazokų tėvynėje visa tai už
gniaužta. bet tuo labiau tai sklysta: 
iš kazokų emigracijos, kuri šaukia ir 
reikalauja pripažinti jai neužginčija
mas teises :

Išvadavimas kazokų tėvynės ir 
laisvos, nepriklausomo kazokų valsty
bės—Kazokijos atstatymas. ’’•—A.L.B.

of flowery style used in folk-poetry; 
moreover, feeling down into the 
depths of the spiritual life of a Lithu
anian and the mystic relations be
tween man and nature, most of our 
new poets have produced works of no 
mean success. (To be continued.)
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NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ 
SYDNĖJUJE

Š.m. vasario 18 d. Australijos Lie
tuvių Draugija, padedama kiti] vietos, 
lietuvių organizacijų, ruošia Vasario 
Šešioliktosios minėjimų. Minėjimas 
pradedamas 3 vai. p.p. pamaldomis 
(Palaiminimas ir trumpas pamokslas) 
kurios laikomos St. Francis bažnyčio
je, Albion St., netoli Centr. Stoties, 
kur buvo per. m. Rugsėjo 8-tos minė
jimas. Po pamaldų 4,30 vai. Įvyksta 
minėjimo aktas: paskaita ir meninė 
■dalis. Minėjimo aktas įvyksta Adyar 
Hali salėjį Bligh St., greta kinoteatro 
’“Savoy”; pasiekiama iš Hunter St.

Sekmadienį, vasario 19 d. 11,30 vai 
laikomos pamaldos už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės ir ištremtuosius tau
tiečius. Šios pamaldos įvyksta St. 
•Jozeph bažnyčioje, Parramatta Rd. ir 
Alissenden Rd. kampas, netoli univer
siteto, Camperdown.

Dalyvavimas Lietuvos Nepriklau
somybės minėjime yra kiekvieno lietu
vio būtina pareiga. Tas, kas be patei
sinamos priežasties neprisideda savo 
■dalyvavimu prie Nepriklausomybės 
aninėjimo programos, pasmerkia save 
įsipareigojimų Lietuvai atžvilgiu ir 
pažeidžia bendrus lietuviškuosius in-

" NAUJAS ALD SKYRIUS 
GEELONGAS. — Susibūrus šioje 

■vietovėje nemažam skaičiui lietuvių, 
savaime iškilo reikalas steigti ALD 
Skyrių. Š.m. sausio 28 d. iniciatorių 
ir buvo sušauktas Skyriaus steigiama
sis susirinkimas, į kurį atvyko per 30 
lietuvių. Susirinkusiems pritarus ir 
nusprendus ALD Geelongo Skyrių 
įsteigti, išrinkti vadovaujantieji orga
nai — Skyriaus Valdyba ir Revizijos 
Komisija. Į Valdybą išrinkti: pirm. 
Baginis, sekr. St. Čižauskas, ižd. K. 
Mackus ir nar. E. Uigšytė. Revizijos 
Komisijon išrinkti: Šimkevičiūs, Vait- 
Ikus ir Rekežius. Susirinkime nutarta 
ruošti Vasario Šešioliktosios minėji
mą, pakviečiant iš Melbourne lietuvių 
-menines pajėgas. Tinkamam šventės 
minėjimo suruošimui išrinkta komi
sija : Sakalauskienė, Pranekūnas ir 
Kapšys. Tolimesnėje susirinkimo eigo
je nutarta ateityje ruošti lietuviškas 
{gegužines, iškylas; rūpintis naujų 
/lietuvių atsikraustymo ir kurdinimosi 
galimybėmis. Aptarti ir kiti, su vietos 
lietuvių gyvenimu susiję reikalai. Su
sirinkimas baigtas Tautos Himnu.

Gaila, kad dalis lietuvių, o ypačiai 
jaunesniųjų, abejingai žiūri j organi
zacini gyvenimų. Priežastys sunkiai 
■suprantamos, o dar sunkiau toksai 
■elgesys pateisinamas. Juk ALD nėra 
kokia nors partinė ar srovinė draugi
ja, bet visos Australijos lietuvių ben
druomenės reprezentantas, tausojus ir 
ugdęs kilnius lietuvybės tikslus. Kam 
jau dabar šie tikslai darosi svetimi, 
■tam ir Lietuva, ir Lietuvių Tauta da
rosi svetima. Toksai jau svetimam 
pasroviui betinkamas. Tačiau nesi
norėtų tikėti, kad tokia nelaimė tūlą, 
/lietuvi ištiktų. Reikia manyti, kad 
■daugelis tik “neprisiruošia” įsijungti 
J organimeinį lietuvių gyvenimą, gi 
•netolimoje atietyje neabejotinai tai 
irtliks.— V-nis.

ATVYKO KELIOLIKA NAUJU 
LIETU VIŲ

Vasario 4 d. j Gretos stovyklų, laivu 
■Gen. Taylor atplaukę į Nevvcastelio 
•uostą, atvyko šie lietuviai: St. Augutis 
su šeima, V. Vilutės su š., J. Andriko
nis, P. Frauekus su š., J. Staugaitis 
su š„ N Sieff, J. Petraitis su žmona, 
J.,Balnis su š., V. Kymantienė su š., 
A. Rutkauskiene su š., J. Wirshilla, 
ir V. Jt.t d-iJ’a su žmona.—A. Let.
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At s. Redaktorius ANTANAS BAUZE
Redaktorius JUOZAS ŽUKAUSKAS 

Išeina trečiadieniais

V
SKAUTAMS IR SKAUTĖMS

Šešioliktos Vasario proga sveikina
me visus Brolius ir Seses, linkėdami 
nepalūžti siekiant. Nepriklausomos 
Lietuvos ir sukaupiant visas jėgas 
Laisves žygiui.

PLSS Australijos Rajono Vadovybė
GANBERUOS LIETUVIAMS 

TEKO PADIRBĖTI
Pasiruošimas meno šventei privertė 

gerokai pajudėti senąją ALD Sky
riaus Valdybą ir rimtai pagalvoti, 
kaip geriau reprezentavus lietuvio 
vardą. Emigracijos Departamentui, 
kuris-buvo šios šventės rengėjas, pa
geidaujant, mėginta vietoje suorgani
zuoti lietuvių tautinių šokių grupę ir 
pakviesti šventės- koncerto lietuviškai 
programai atlikti scenos menininkų iš 
kitų Australijos vietovių. Deja, del 
pačių canberriškių kaltes tai nepa
vyko. Pasirodė, kad vietoje suorgani
zuoti šokėjų grupę neįmanoma. Teko 
šokėjus pakviesti iš Sydnėjans ir atsi
sakyti nuo lietuvių solistų, gyvenan
čių Adelaidėje, Melbourne bei kitur.

Šventės metu Canberroje lankėsi ir 
ALD Centro Valdybos pirmininkas A. 
Bauze. Svečias kartu su savo ponia 
aplankė įdomesnes Canberros vieto
ves, šventės koncertus, parodų, o taip 
pat ir keletą šeimų bei viengungiu 
vyrų, gyvanančių bendrabučiuose. Be 
to, pirmininkas dalyvavo ir vietos 
ALD Skyriaus susirinkime, kur savo 
kalboje palinkėjo tautiečiams su kan
trybe nugalėti pasitaikančius sunku
mus, tobulėti australiškojo gyvenimo 
supratime ir nenuilstamai dirbti.

Susirinkime išrinkta nauja Canber
ros ALD Skyriaus Valdyba: pirm, A. 
Rimas, vieepirm. J. Žilinskas, sekr. A. 
(Šimkūnas, ižd. L. Nagevičius ir J. 
Mikševieius. Revizijos Komisijon iš
rinkti: pirm. Stuoka, J. Daubaris ir 
J. Žilinskas.—A uga.

Hanau stovykloje mirus buv. 
Hanau Geležinio Vilko Tunto Tun- 
tininkui

VYR. SKTN.- M. KUKUČIUI,
Sesei Ramutei ir Poniai gilaus 

liūdesio valandą reiškiu skautišką 
užuojautą.

Psktn. L. Kepalas.

ORGANIZUOJASI SYDNĖJA U S 
SPORTININKAI

Vasario 11 d., šeštadienį, 4,30 vai. 
p.p. Lietuvių Katalikų Centro patal
pose, Young St., Circular Quay, ren
giamas sportininkų ir prijaučiančiųjų 
susirinkimas Sydnėjans Lietuvių 
Sporto Klubo steigimo reikalu. Pro
gramoje numatyta išrinkti steigiamo 
Klubo valdybą, o taip pat išrinkti 
krepšinio, futbolo, stalo teniso bei 
šachmatų sekcijų vadovus. Visi Syd- 
nčjuje ar jo apylinkėse gyvenų spor
tininkai ir sporto bičiuliai kviečiami 
kuo gausiausiai šiame susirinkime da
lyvauti.

VIKTORIJOS — TASMANIJOS 
ITUNTO SKAUTININKŲ, — KIŲ 

BEI VYR. SKAUČIŲ IR SK.
VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS

Š.m. kovo men. 4-5 d.d. šaukiamas 
Melbourne, Elizabeth St. 312, CWO 
salėje, minėtų laipsnių skautų suva
žiavimas su plačia darbuotvarke. 
Pradžia kovo mčn. 4 d. 10 vai. ryto. 
Kovo mėn. 5 d. bus pamaldos ir išky
la Visi atvykstantieji iš anksto pra
neša psktn. A. Liubinskui, gyv. 42 
Marybourough St., Fowkner 1. S. 
Męlb., Vie., kad būtų galima užsa kyti 
nakvynes.

Viktorijos Tunto Tuntininkas.
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ADMINISTRACIJOS ADRESAS:
5 Hampden Street, 

Hurlstone Park, Sydney, N.S.W.
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Nemalonus ir smerktinas konfliktas
Šiuo metu vienintelis Vokietijos lie

tuvių laikraštis “Lietuvis”, išeinąs 
Memmingene, š.m. sausio *13 d. savo 
numerio skyriuje “Pavergtoje Tėvy
nėje” atspaude tokio turinio žinutę:

“Simonaitytė rašo . . . apie.
LRKryžių

Daugiau kaip prieš metus laiko iš 
Vokietijos repatrijavusi- į Lietu
vi}, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
mašinininkė (vėliau buhalterijos 
tarnautoja) Birutė Simonaitytė 
paskelbė “Tėvynės Balso” 12 Nr. 
atvirą laišką, redakcijai, kuriame 
apkaltina spekuliacijomis ir suk
čiavimais kai kuriuos Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus ir vykdo
mieji] veiksnių žmones. Ypatin
gai tulžį išlieja ant Dr. D. Jasai
čio, adv. Petro Karvelio ir V. Sid
zikausko. Tenka ir Baltui.
11 T.B. ’ ’ redakcija, pritardama 
Simonaitytės pareiškimams, be 
minėtų asmenų smarkiai užsipuo
la ir tremtinių spaudą kuri, anot 
laikraščio, “visų savo viršininkų 
niekšybių neparodo, nes visi jie— 
tiek redaktoriai, tiek ir šių tam
sių machinacijų autoriai—gyvena 
iš to paties šlykštaus biznio.” 
Š.m. sausio 25 d. “Lietuvio” vyr. 

redaktorius gavo V. Sidzikausko, dr. 
D. Jasaičio ir dr. P. Karvelio pasira
šytą laišką, kuriame pasirašiusieji 
pranešė traukią “Lietuvio” redakto
rių už aną žinutę Garbės Teisman, 
pasirinkdami savo teisėju dr. Juozą 
Kaminską. Laiške pasirašiusieji tei
gia, kad priešo vykdoma šmeižto akci
ja radusi atgarsio ir “Lietuvio” lai
kraštyje. Kreipdamiesi Į*“Lietuvio” 
redaktorių, laišką pasirašiusieji toliau 
taip teigia: “. . . Nekritiškas, kad ir 
suglaustas tų šmeižtų pakartojimas 
Tamstos laikraštyje ne tik įžiedžia

mus, bet ir rodo, kad Tamstai 
yra svetima elementarinė etika 
ir lietuviškas drausmingumas, kad 
Tamsta sumaningai klaidini mūsų 
visuomenę ir esi mūsų tautos, ir val
stybės priešų talkininkas.”'

Tiek vienos, tiek antros pusės atžvil- 
( gin nesiimdami teisėjo pareigų, o taip 
pat neprisidėdami ir advokato patar
navimais, mes norėtume pareikšti tik 
didelį savo nusistebėjimą, kad šiuo 
sunkiu mūsų krašto vidaus ir tremties 
metu vadovaują tremties gyvenimui 
žilo plauko pareigūnai be jokių rezer
vu pavadina lietuviškos spaudos na
šlaitį Vokietijoje “tautos ir valstybės 
priešų talkininku.” Juk ne pirmą ir 
nepaskutinį kartą pasaulio lietuviško
ji spauda kartas nuo karto, norėdama 
parodyti .savo skaitytojams žemą so
vietinių interesų kultūrą, pateikia 
vieną kitą sovietinių šmeižtų “perlą.” 
Tokias žinutes- visi pasaulio lietuviai 
moka perskaityti. Net ir tūlas Petras 
iš- Andrioniškio, vos tesusigaudąs ra
što išmonėse, nepagalvos, kad tokią ži
nutę spausdinąs lietuviškas* laikraštis 
galėtų būti apšaukiamas tautos ir val
stybės priešų talkininku.

“Lietuvį” mielai skaito nemažas 
būrys ir Australijos lietuvių. Jis čia 
yra. mielai laukiamas ir branginamas 
svečias, padedąs Australijos lietuvių 
spaudai tą patį bendrą tremties vargą 
vargti. Mesti į jį žodžiai “mūsų tau
tos ir valstybės priešų talkininkas” 
neabejotinai nuo jo atšoksta ir nurie
da ten, kur yra susisukę lizdus tikrieji 
mūsų priešai. Mes manome, kad anie 
“Lietuvio” kaltinamąjį aktą pasirašę 
taurūs ir garbingi tautiečiai tik pasi
bėgėję dar toliau nuspirs tuos savaime 
nuriedančius piktus žodžius, kad jie 
pataikytų į kulnis tiems, kurie tikrai 
nešioja mūši] tautos priešų vardą.— 
J.Ž.

v

Meno švente Camberroje
Sausio 23-27 dienos buvo neeilines 

Canberros ateiviams, o taip pat tai 
buvo neeilinė proga australų visuome
nei pažinti “naujuosius.” Tai buvo 
dienos, kurių eigoje bent iš dalies rea
lizavosi buv. emigracijos ministerio 
A. Cahvell’io iškelta mintis suglau
dinti “naujųjų” ir “senųjų” austra
lų pažintį, parodyti, kad ‘naujieji” 
(faktiškai, seni Europos vaikai) ne 
tik raumeningas rankas atsivežė, bet 
ir turtingą, senomis tradicijomis išau
gintą. sielą.

Meninė šventės dalis pradėta uni
versiteto patalpose tautodailės ir me
no parodos atidarymu. Tą parodą 
atidarydamas, emigracijos ministeris 
Holt’as pasveikino dalyvaujančių tau
tų atstovus. Svečių tarpe buvo min. 
pirmininkas Menzies, buv. ministeris 
Calwell’is, svetimų valstybių pasiun
tiniai ir k. Lankytojus ypačiai domino 
tautodailės darbų margumas, jų gau
sumas ir net medžiagų bei atlikto dar
bo pobūdis. Tačiau stebinčiam eks
ponatus europiečio akimis nesunku 
buvo pastebėti, kad ne visos tautos iš
laikė grynos tautodailės požymį, mai
šydamos su ja paprasto amato darbus. 
Miela, kad šio priekaišto išvengė lietu
vių skyrius, kuris tiek išdėstymo ori
ginalumu (neperkrautai), tiek savo 
grynumu kreipė visų lankytojų dėme
sį.

Dailę atstovavo ?2 meninkai su 101 
darbu. Šalia europietiško masto esto 
Wirralt’o darbų bene stipriausi bus 
buvę mūsiškių Bistricko. ir Kalgovo 
dailės paveikslai. Paminėtinas, kaip 
senosios mokyklos atstovas, ir latvių 
dailininkas Linde. Lietuvius šioje pa
rodos dalyje atstovavo Kalgovas, Bi- 
strickas, Šalkauskas, Mikševieius ir 
Šimkūnas.

Antrąją šventės dieną įvyko naujos 
australų filmos “Čia nėra svetimų” 
(No Strangers Here) premjera. Iš

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

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

filmoje sukrautų paskirų įvykių, ku
riuos pirmyn stumia gera Australijos 
materialinė padėtis, aiškėja, kad ši 
filmą turi • propagandinių tikslų. 
Filmoje vaidina ir lietuvė aktorė Kse
nija Dauguvietytė. Apgailėtina ta
čiau, kad aktores pavardė tiek spaus
dintoje programoje, tiek režisieriaus 
lūpose įžanginės kalbos metu skambė
jo nelietuviškai . . .

Bene patsai iškilmingiausias šventės j 
momentas buvo 12-kos tautų scenos 
menininkų pasirodymas-koncertas, pa
kartotas ir sekantį vakarą. Šiam kon
certui Emigracijos Departamentas 
sukvietė daugumą geriausių Australi
joje esančių europiečių scenos meni- ,, 
ninku. Iš prie programos pridėto 
skyrelio “About Our Artists” matėsi, 
kad ne vienas jų yra dainavęs, skam
binęs ar grojęs geriausiose Europos 
teatrų scenose.

Lietuviams šio koncerto programoje 
skirtą laiką sunaudojo pakviesta iš 
Sydnėjaus Tautinių Šokių Grupė, va
dovaujama B. Kirlytės ir Vyt. Asevi- 
čiaus. Grupė paliko malonų įspūdį. 
Šokių darnumu ir skirtingais, savitais 
tautiniais drabužiais žiūrovų atminty
je ji tikrai įbrėžė lietuvių vardą.

Australų visuomenė gyvai domėjosi . 
šios šventės paroda bei koncertais. 
Senieji australai norėjo pamatyti, ką 
gali “naujieji”. Jie pamatė ir įsiti
kino. Reikia manyti, kad ši naudinga 
pažintis paskatins australus duoti ati
tinkamą duoklę šio krašto pozicijose 
ir naujiesiems ateiviams, gi pastaruo
sius dar labiau paragins pasitempti.

A.G.

Jonas Stravinskas, gyvenęs Nor
thern Territory, šiuo 'metu, berods, 
gyvenąs Pietų Australijoje, prašomas 
atsiliepti Mūsų Pastogės Redakcijai, 
kur yra gautas jo vardu laiškas iš 
JAV.

SKELBIMAI

Sk 'bimu kaina vienai teksto eilu
tei ai j-jS vietai—1/-.

L-• skelbimu turini Redakcija neat-
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