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LIETUVOS BYLA KRYPSTA GEROJON PUSĖN
ELTOS bendradarbis kreipės į 

Vykdomosios Tarybos Užsienių Rei
kalų Tarnybos Valdytojų prof. J. 
Brazaitį, ar jis nesutiktų painfor
muoti pasaulio lietuvius apie dabar
tinę tarptautinę Lietuvos padėtį ir 
kovos dėl Lietuvos išlaisvinimo eigą 
bei artimuosius uždavinius.

1. KOKIOM PRIELAIDOM

VYKDOMOSIOS TARYBOS UZS. REIK. TARNYBOS 
VALDYTOJAS PROF. J. BRAZAITIS AKTUALIAISIAIS 

KLAUSIMAIS

YRA PAGRISTA KOVA DĖL 
LIETU VOS IŠLAISVINIMO 
IR KAIP REIKIA VERTINTI 
TARPTAUTINĖ. ŠIO METO. 
PADĖTIS?
— Lietuvos išlaisvinimas remiasi 

dviem pagrindinėm prielaidom: (1) 
Rytų ir Vakarų interesų priešingu
mais ir iš to kylančiu konfliktu; (2) 
lietuviškųjų- jėgų budrumu, pasiren
gimu ir veikliu įsijungimu į Vakarų 
akciją. Rytų — Vakarų santykių 

- barometras nervingai šokinėja. Po 
mėginimų susiprasti Vakarai nedvi
prasmiškai ėmė rikiuoti savo jėgas, 
pirmoj eilėj ūkiškai stiprindami ir 
kariškai ginkluodami Vakarų Europą. 
Nevisi Europos punktai leidžiasi 
Stiprinami. Pietų Europa, kuri tu
rėjo būt europinės galybes atrama, 
nepateisina dėtų vilčių. Jos vietoj 
europinio pasipriešinimo centru pa
versti Vokietiją trukdo dar neišgy
ventas nepasitikėjimas, kurį dar la
biau sustiprino pačių vokiečių provo
kaciniai ultra nacionalistiniai balsai. 
Jugoslavija, Turkija, Ispanija yra 
realios pajėgos, kurios norima įtrauk, 
ti į pasipriešinimo ratą, bet kuriom 
dėl vienų ar kitų priežasčių dar ne
drįstama rodyti galutinio pasitikėji
mo. Tuo būdu Europos atskiros jė
gos savo smulkumu, savo vidaus su
glebimu, savo lokalinio pobūdžio pro
blemom, nustelbiančiom visus ben
druosius interesus, nėra' pasirengu
sios didžiąjai misijai — pasipriešinti 
bolševikiniam Rytų imperializmui. 
Tikimasi tas visas palaidas jėgas 
apjungti, ir tą j u n g tinę 
Europą paversti pasiprieši
nimo atrama. Tenka laukti, iki tas 
lėtai einančio apjungimo vyksmas 
duos vaisių. Laukimas — ne 
santykių tarp Rytų ir Vakarų išsily- 
ginimo, bet Europos apsijungimo, 
sustiprėjimo ir pasirengimo — yra 
būdingasis ženklas Vakaram.

2. JEI VAKARAI TEBĖRA 
LAUKIMO ŽENKLE, TAI KO
KIAM ŽENKLE YRA RYTAI?

■■— Rytai ? . . . Rytai tuo tarpu 
sįubiai plečia savo ekspansiją ten, 
kur sutinka mažiausiai pasipriešini
mo. Vakar Kinija, šiądien Indokinija, 
rytoj gal Burma,Indija ... O gal ten 
sustos ir pradės judėti Europos šiau
rė ar rytpiečiai. Rytų rankose ini
ciatyva. Jų rankose veikimo kryptis 
ir tempas. Šitokiame Rytų — Vaka
rų santykių fone nustojo prasmės Ilg
šio! tų dviejų galybių užimtos pozi
cijos Pabaltijo reikalu. Nustojo 
prasmės sovietines pastaugus tarptau
tiniame santykiavime legali
zuoti sovietines Pabaltijo res
publikas. Metę šias pastangas, So
vietai intensyviai stengiasi Pabaltijo 
valstybes faktiškai likviduoti, gyven
tojus paskubintai deportuojant, te
ritoriją apgyvendinant nelietuviais, 
administracinę santvarką pritaikant 
rusiškam šablonui, gyvenimo lygį 
numušant. iki sovietinio. Jei Sovietai 
Lietuvoje išardino ežias tarp vieno 
ūkininko žemės ir kito, kad padaryti} 
kolchozą, tai šiandien jie lygiai sten
giasi išardinti sienas ir tarp Sovietų 
Sąjungos ir Pabaltijo valstybių, 
darydami, kaip caro laikais, “edinu- 
jii — nedielimuju. ” Totalinis jun
gimas Į Rytus.

3. O VAKARŲ LAIKYMA
SIS PABALTIJO VALSTYBIŲ 
ATŽVILGIU PAGERĖJĘS, PA
BLOGĖJĘS AR NEPAKITĘS?
— Vakarai nustojo saugoję taip 

rūpestingai anksčiau laikytą tylą 
Pabaltijo reikalu. Pabaltijo kraštai 
Vakarų lūpose jau virsta kaltinimu 
Sovietų Sąjungai. Genocido reikalu 
padaryti žygiai paskutinėje UN’o 
sesijoje' rado didesnio atgarsio nei 
anksčiau. Jungtinėms Valstybėms 
ratifikuojant genocido konvenciją 
lietuviai virto vienu iš svarbių ofi
cialiai apklaustų liudininkų dėl So
vietų vykdomo genocido.

Pabaltijo kraštus Vakarai jau linkę 
laikyti vakariėtinčs šeimos nariais. 
Lietuviai, latviai, estai priimti pilna
teisiais Europinio Sąjūdžio nariais. 
Mūsų partijos jau įeina į tarptauti
nius savos krypties grupių sambūrius. 
Socialdemokratai dalyvauja BIS’e 
(rytų ,ir centro Europos socialistų 
susivienijime) ir tarpatutiniame 
socialistų sąjūdyje Europos Unijai 
remti. , Mūsų liberalai dalyvauja 
liberalų internacionale (Union 
Liberale Moudiale). Krikščionys 
lemokratai priimti į NEI 
(Nouvelles Ėųuipes Internationales). 
Lietuviai žurnalistai dalyvavo lais
vųjų žurnalistų kongrese Londone 
(1949). Lietuvių atstovai pilnatei
siais nariais dalyvavo tarptautiniame 
katalikų žurnalistų suvažiavime Ita
lijoje (1950). Į Lietuvą pradedama 
žiūrėti, kaip į tokį Vakarų šeimos 
narį, kuris gali pasirodyti ne tik ste
bėtoju užčiaupta burna, bet ir su po
zityviais įnašais tarptautiniame gyve
nime bei jo problemų sprendime. Iš 
viso to eitų išvada, kad Pabaltijo val
stybes Vakaruose yra susilaukusios 
daugiau dėmesio ir pripažinimo.

4. AR ŠIS PABALTIJO KRA
ŠTŲ IR. KONKREČIAI, LIE
TUVOS INTEGRAVIMASIS Į 
VAKARUS LIG ŠIOL ĖJO BE 
KLIŪČIŲ IR SUNKUMŲ? 
Lietuvos lygiai ii- kitų Pabaltijo

kraštų įsijungimo į Vakarus procesas 
neina savaime. Niekas atvirų durų 
mum nelaiko. Reikia i š s i k o - 
v o t i. Reikėjo kietai pakovoti, 
iki įeita į europinį kultūros kongresą 
(1949), o per jį į Europinį Sąjūdį. 
Ir katalikų žurnalistų kongresas ne
norom atidarė mūsiškiam savo duris. 
Darant pastangų įeiti į NEI teko 
pasakyti: arba mes pilnateisiai, arba 
mum visai nereikia . . . Liudininkais 
į Jiingt. Valstybių senato komisi
ją. genocido konvencijos ratifikavimo 
reikalams pasisekė prasimušti tik 
didelėmis ALT’o atstovų pastango
mis. Pastangos, nuolatinės pastangos.

5. KOKIO POVEIKIO LIE
TUVOS DARBUI TURI IN- 
TĖNS VVIAI VYKDOMAS
TREMTINIŲ PERKĖLIMAS 
IŠ EUROPOS Į UŽJŪRIUS? 
Mūsų pastangų intensyvumui ne

galėjo neatsiliepti masinė e mi
gi- a c i j a. Dėl emigracijos 
sumažėjo (bent laikinai) darbui 
būtinos lėšos ir darbui rei
kalingi ž m o n ė s. Vistiek per 
tą, laiką nebuvo praleistas nė vienas 
momentas, kur mūsų byla galėjo būti 
pajudinta. Tam reikėjo sutelkti vi
sas likusias jėgas ir lėšas.

6. KOKIE LIETUVOS IR 
LIETUVIŲ TAUTOS ATŽVIL
GIU PAGRINDINIAI KON-

KRETOS ARTIMIAUSIO ME
TO UŽDAVINIAI?
Palankėjanti tarptautinė dirva 

labiau įprasmina mūsų pastangas.
bet sykiu ir labiau visus mus įparei
goja. Įpareigoja neatleisti jėgų pa
grindinėm mūsų veiklos kryptim: 
aliarmuoti ir kovoti dėl kankinamo 
ir naikinamo krašto, eiti į Vakarų 
šeimą ir per ją veikti, keliant Lietu
vos ir lietuvių vardą aktyviu pozity
viu dalyvavimu Europos problemų 
sprendime, mūsąsias paverčiant euro
pinėmis; organizuojant pasaulio lie
tuvių vieningą bendruomenę ir ją 
paverčiant nuolatiniu šaltiniu mate
rialinių ir moralinių jėgų kovai dėl 
krašto, dėl tautos potencialo išliki
mo, del lietuvių kultūros palaikymo 
ir ugdymo.

7. KAIP GERIAUSIU BŪDU 
Į ŠIŲ UŽDAVINIŲ VYKDY
MĄ GALI ĮSIJUNGTI EILINIS 
PASAULIO LIETUVIS?
Kaip lig šiol, taip ir ateity Lietu

vos laisvinimo ir letuvių tautos išlai
kymo kova vadovaujanticm organam 
būtų nepakeliama, jeigu toje kovoje

Belieka tik jėgos lenktyniavimas
VAŠINGTONAS—JAV Valstybės 

Departamentas išleido oficialu ųžs. 
reik, ministerio Aehesono pranešimą 
— kalbą, kuria aptariami santykiai su 
Sovietij Rusija ir dabartinės jų per
spektyvos. Šiame oficialiame JAV 
vyriausybės leidinyje teigiama, kad 
Achesonas praneša, jog JAV vyriau
sybė nesiims iniciatyvos tolimesnėms 
pasitarimams su Sovietii Rusija, 
vengdama sukelti netikrų vilčių. Gi 
tokias viltis būtų galima sudaryti 
tuomet, kai Sovietams būtų suteikta 
didžiulių nuolaidų, ko JAV nebema
no daryti. Sovietų Rusija nenori 
išspręsti susidariusių tarp jos ir 
JAV reikalų, panaudodama šią padė
tį savo komunistinei propagandai, 
siekiančiai dominavimo visame pasau
lyje. Pasak Aehesono, JAV beturi 
tik vieną reikalų su Sovietais tvarky
mo kelią — “kurti karinio pajėgumo 
padėtis.“ Jei visos nekomunistinės 
valstybės ąusiburtų tokiam tikslui 
vienon krūvon, pergalės ir taikos ga
limybės būtų geros, — teigia Ache
son as.

KETURI DIDIEJI PAKVIESTI 
VIENON

VIE N A.—Kaip praneša A. A .P..‘ 
Austrijos ministeris pirmininkas dr. 
Leopoldas Figi ’is pakvietė preziden
tą Trumaną, min. pirm. Attlee, min. 
pirm. Bidault’ą ir Staliną susitikti I 
Vienoje ir išspręsti “susidariusius 
skirtumus tarp Rytų ir Vakarų.” 
Dr. Figl’is mano, kad šis Keturių 
Didžiųjų susitikimas tikrai galėtų 
privesti prie galutino palengvinimo 
įtemptos tarptautinės padėties.

MOLOTOVO KALBA
MASKVA.—Sovietų Rusijos mini- 

storio pirmininko pavaduotojas Mo
lotovas pasakė per Maskvos radiju 
kalbą, be kita ko pareikšdamas, kad 
“imperialistai neišgazdina mūs su. 
taip vadinama, hydrogeno bomba. 
Šis šantažas, sudarytas pasisavinančio 
įsitikinimo dėl turėjimo atominės 
bombos monopolio, yra nepasiekiąs, 
savo tikslo. Mes labai gerai žinome •

vadovaujančiųjų organų neparemtų 
visi laisvojo pasaulio lietuviai. Čia 
didžiausį vaidmenį yra suvaidinę. 
Jungtinių Valstybių lietuviai. Pas
kutiniu metu jų eiles žymiai papildo 
naujieji Amerikos lietuviai, buvę 
tremtiniai. Visiems pasaulio lietu
viams, o pirmiausia tiems, kurie tik 
neseniai iš Europos yra nukilę aua-
pus vandenų, taikomas tas pats, kaip 
seniau, prašymas:

1. populiarinti ir vykdyti vadovau
jančiųjų organų (Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto, Vykdomo
sios Tarybos, Amerikos Lietuvių 
Tarybos) sumanymus tarp lietuvių:

2. populiarinti Lietuvos laisvinimo 
reikalą ir konkrečiais atvejais vado
vaujančiųjų organų sugestijas tarp 
svetimųjų, jų spaudoje ir visuomenė
je;

3. įvesti Vokietijoje tarp tremtinių 
prigijus; nuolatinį apsidėjimą įnašais 
į Tautos Fondą Lietuvos laisvinimo 
reikalui.

Tik glaudus visų lietuvių bendra
darbiavimas įgalins ištesėti mūsų 
veiklą, iki Rytų — Vakarų santykiai 
ilgainiui išsirutulios į Lietuvai išlai
svinti reikalingą fazę. — baigė Vyk
domosios Tarybos Užsienių Reikalų 
Tarnybos Valdytojas prof. Brazaitis.

Elta.

ne tik atominės energijos, bet ir ato
minių ginklų gamybos paslaptis.rr 
Toliau Molotovas labai smarkiai puo
lė savo idėjų pasaulį — Tito Jugo
slaviją.
PRANCŪZIJOS PREZIDEN

TAS ANGLIJOJE
LONDONAS. — Pereitą savaitę 

Prancūzijos prezidentas Auriolis kar
tu su savo žmona oficialiai lankėsi 
Anglijoje, kur buvo pasitiktai ir lai
komas svečiu Anglijos karaliaus ir 
karalienės. Prezidentas buvo priim
tas su nepaprastomis iškilmėmis. 
Šiuo vizitu buvo užakcentuotas An- 
glijos-Prancūzijos draugingumas ir 
interesų bendrumas.

RIZIKUOJAMA KARU
BERLYNAS.—Kaip praneša Tarp. 

Žinių Tarnyba. JAV komendantas 
Berlyne gen. M. D. Taylor’as prane
šė, turįs galios “tučtuojau permesti 
JAV karines pajėgas į ko^ą, jei Va
karų Vokietijos policija pasidarytų.' 
bejėge” prieš komunistų bandymą 
Sekminių metu užimti Berlyną. JAV 
komendantas pridūrė, kad, jei šiuo 
metu turimo Berlyne 4.500 amerikie
čių karių kontingento nepakaktų, is 
Vakarų Vokietijos bus atgabenti pa
stiprinimai.

MENKA DAUGUMA
LEOPOLDO NAUDAI

BRIUSELIS.—Belgijos gyventojui 
balsavimas dėl karaliaus Leopoldo 
grąžinimo į sostą pasibaigė nežymiu 
karaliaus Leopoldo laimėjimu. Už 
karaliaus grįžimą pasisakė 2.933.382 
ir prieš — 2.151.881 gyventojai. Tai 
sudaro 57,68% daugumą. Neseniai 
buvo susitarta, kad .karaliaus Leo
poldo grąžinimo į sostą klausimas 
parlamente bus sprendžiamas tik tuo 
atveju, jei tautos badavimas pasisa
kys už nemažiau kaip 55% daugu
mą. Del menkų ba’savimo rezultatų 
Leopoldo naudai Belgijoje šiuo metu 
susidarė labai neaiški vidaus politi
kos padėtis, kuri gali iššaukti naujus 
parlamento rinkimus.
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25000 Anapus laisves kovoje
NAUJOS ŽINIOS APIE PARTIZANINES KOVAS

Neišvengiamas reikalas

PABALTIJO
STOCKHOLMAS^—1949 m. iki ru

dens apie pasipriešinimo judėjimą 
Pabaltijo kraštuose nebuvo daug gir
dima, tačiau prasidėjus blogesniems 
orams, vėl atėjo žinios apie partiza
nus. Jei .1948 m. vasarą buvo dau
giausiai kalbama apie lietuvių parti
zanus, tai dabar geriausiai organizuo
ti yra estų partizanai, susispietę į 
“Metsavennad” organizaciją. Jai 
vadovauja energingas vyras, kurį 
daug kas vadina “baltuoju Titu.” 
Jo tikroji pavardė yra Elmaras Kil
pas. Pereitą vasarą Kilpas savo vyr. 
būstinę buvo įsirengęs Oeselio saloje. 

\Teai jis ne tik perorganizavo savo ko- 
yos grupę, bet ir užmezgė ryšį su ki
tom grupėm. Rudeniop Kilpas per
kėlė savo vyr, būstinę į pietvakarių

Taikos elgetavimas
NEW YORKA8. — JAV teismas 

nuteisė už šnipinėjimą ir bandymą 
panaudoti slaptus dokumentus So- 
■vietų Rusijos pilietį, UN'o tarnauto
ją, Valentiną Gubičevą 15-kos metu 
kalėjimo bausme. Toje pačioje by
loje amerikietė Judita Coplon nutei
sta 20 metų kalėjimo bausme. Reika
laujant JAV teisingumo ministeriui 
ir užsienių reikalu ministeriui Ache- 
sonųi, nuteistajam Gubičevui kalėji
mo bausmė pakeičiama deportavimu 
i Sovietų Rusiją. Tai paaiškinda
mas, JAV Valstybės Departamentas 
teigia, kad Gubieevo bausmės pakeiti
mas deportavimu pasitarnaus viešą
ja™ interesui ir pastangoms, kad 
būtų išvengta amerikiečių ir jų dip
lomatų persekiojimo anapus geležines 
uždangos.

VAŠINGTONAS. — Tarptautinė 
Žinių Tarnyba praneša, kad JAV užs.

UN’o tiesia Stalinui kilimus
LAKE SUCCESŠ.-r-UN’o genera

linis sekretorius Trygve Lie išdėstė 
pagrindus dėl galimo Nac. Kinijos 
išstūmimo iš UN’o. Trygve Lię šino 
būdu paruošia kelią, kad UN ’o pri
pažintų Komunistines Kinijos vyriau
sybę ir baigti] Sovietų! boikotą, kuris 
šino metu paraiižąvo UN’o darbą. 
•JAV užs. reik, ministeris Aehesonas 
pareiškė, kad, jei UN’o .Saugumo 
Tarybos narių dauguma nutartų vie- 
tųj Nae. Kinijos, atstovų įsileisti i 
TJN’o Kom. Kinijos atstovus, JAV 
•delegacija paklustų’ tokiam nutari
mui.

SPENDER'IS IMAS! 
INICIATYVOS

CANBERRA. — Australijos užsie
nių reikalų ministeris Spender’is., 
atlikdamas parlamente užsienio poli
tikos klausimais pirmą pranešimą, 
konstatavo reikalą organizuoti Paci- 
fiko gynybos paktą ir suglaudinti 
Australijos santykius su Jungtinė
mis Amerikos Valstybėmis. Šis mi- 
nisterio Spender’io pranešimas ir ini
ciatyva labai palankiai . įvertinta 
.JAV spaudos.

SKAUDI LĖKTUVO 
KATASTROFA

LONDONAS. — Per. sekmadienį 
Angliją ištiko didžiausia, ligi šiol 
būtų lėktuvų katastrofų, kai ties Car- 
diffu nukrito didžiulis Tudor V ke
leivinis lėktuvus ir žuvo 80 žmonių. 
Lėktuvas grįžo iš Airijos į Pietų 
Valiją, gabendamas 78 keleivius — 
rugby entuziastus, stebėjusius vyku
sias tarp šių dviejų kraštų rungtynes. 
Iš 78 keleivių ir 5 lėktuvo įgulos 
žmonių teišsigelbčjo tik trys asmenys.

Vokiečiai protestuoja
BONNA.—Vttkarų Vokietijos par

lamente ministeris pirmininkas pra
nešė: “Aš iškilmingai pareiškiu fede- 
Ta:inės vyriausybes vardu mūsų pro
testą prieš konvencijas, kurios sutar
tos tarp Prancūzijos ir Saaro krašto.” 
Šio protesto notą Vakarų Vokietijos 
■vyriausybe per Aukštąją Sąjunginin
kų Komisiją pasiuntė Prancūzijos 
vyriausybei.

KRAŠTUOSE
Estijos miškus. Šiuo metu MVD jau 
puošia akciją Estijos partizanų galu
tinam nuslopinimui. Partizanai la
bai nukentėjo dėl provokatorių ir 
šnipą veiklos, kuriems pasisekdavo 
įstoti į partizanų junginius. Išdavi
mas seko išdavimą. Antra vertus, 
prie partizanų dėjosi ir kriminalinis 
elementas bei į nemalonę patekę ko
munistų pareigūnai. Dėl visa to Hil- 
pas buvo priverstas pravesti griežtą 
‘4 valymą.

Iš viso šiuo laiku Pabaltijo kra
štuose daugiau ar mažiau veikia* 
apie 50.000 partizanių: jų tarpe 
25.000 lietuvių, 18.000 latvių ir 
9.000 estų. Partizanų, daliniuose 
pasitaiko ir kiek vokiečių bei gana 
daug rusų net keli tūkstančiai.

reik, ministeris Aehesonas vėl “įsėdo 
į karštą vandenį” po savo interven
cijos, kad Sovietų šnipas Gubičevas 
užuot kalinamas būtų išgabentas į 
'Sovietų Rusiją. Senatorius Wherry 
pareiškė, kad Gubičėvo bausmės pa
keitimas deportavimu yra teisės iš
niekinimas ir dar vienas įrodymas, 
kad Aehesonas netinka aukštai vie
tai. Wherry dar. pridūrė, kad 
Sovietų Rusijos draugiškumas ne
gali būti nuperkamas kyšių. Sena
torius Brewster’is apibudino Aehe- 
sono žygį dėl Gubieevo nuteisimo 
kaip “Mueneheno taikos siekimą bet 
kuria kaina ir diplomatinį šantažą.” 
Senatorius Mundt’as pastebėjo, kad 
pasielgimas su Gubieevo bausme yra. 
“dar vienas pavyzdys taikos elgeta
vimo, pradėto Jaltoje ir šiandien dar 
nebaigto. ’ ’

PRANCŪZIJA VIS DAR 
MAIŠATYJE

PARYŽIUS.—Po didelių triukšmų 
Prancūzijos parlamentas priėmė įsta
tymą kovai prieš sabotažą ir patikri
nimui krašto karinio saugumo. Įsta
tymas toliau svarstomas Aukštuo
siuose Rūmuose. Tačiau streikų 
chaosas ne tik nemažėja, bet dar la
biau išsiplėtė.

AUSTRALAI GALI KVIESTIS 
VOKIEČIUS

BERLYNAS. — Australijos Misija 
Berlyne pranešė, kad, Australijos 
piliečiui kviečiant, vokiečiai gali emi
gruoti į Australiją. Vokiečių emi
grantų transporto išlaidų Australi
jos vyriausybė neapmokės.
ĮSKELTAS ATEIVIŲ GYDYTOJŲ 

KLAUSIMAS
Federaliniame Parlamente Darbo 

partijos atstovas iš Vak. Australijos 
paklausė federalinį sveikatos minis
ter}, kodėl Europos ateivių gydyto
jams neleidžiama yeystis praktika 
Australijoje, jei jiems leidžiama 
dirbti gydytojo darbą Naujoje Gvi
nėjoje. Toliau atstovas paklausė, ar 
Australijos vyriausybė leis kvalifi
kuotiems ateivių gydytojams dirbti 
savo profesinį darbą A.C.T. ar 
Šiaurės Teritorijos srityse, ir ar 
federalinis sveikatos ministeris Sir 
Earle Page kartu su Emigracijos 
minister™ Holtu reikalaus valstijų 
pagrįsti medicinos registravimo nuo
status moksliniu pagrindu, užuot 
grindžias juos Britų Medicinos Drau
gijos (B.M.A.) profesinės unijos su
pratimu. Į parlamentaro klausimus 
atsakydamas, federalinis sveikatos 
ministeris Sir Earl Page pareiškė, 
kad jis svarsto ateivių gydytojų regi
stravimo klausimą, žiūrėdamas ar jų 
padėtis gali būti pagerinta. Ministe
ris tačiau pabrėžė, kad gydytojų re
gistravimo klausimas yra kiekvienos 
paskiros valstijos reikalas. Toliau 
ministeris pridūrė, kad ateivių gydy
tojų praktikos draudimas yra vienas 
klausimų, kuris turi būti taisytinas, 
tačiau tik tokiu būdu, kad nesusida
rytų dar didesnis nenormalumas, 
kaip kad yra šiuo metu.

“M.P. ” Nr. 57 tūpusio straipsnio 
iškeltos mintys yra visai teisingos ir 
neatidėliotinai vykdytinos. Mums 
būtinai reikalingi savi namai, ką ypa
čiai diktuoja lietuviškieji mūsų inte
resai. Tokių namų ’įsigijimo reika
las liečia ne tik vien ALD Centro 
Valdybą, bet ir visus Jos narius, dar 
teisingiau pasakius, — visus Austra
lijos lietuvius. Visi turime daly
vauti šiame darbe finansiniu atžvil
giu, nes, kaip matome, didžiausią 
rūpestį sudaro piniginiai reikalai. 
Kaip ALD narys, norėčiau pasisaky
ti tuo klausimu. Pirmiausia — dėl 
kreditų. Operuoti vien tik kreditais 
būtų gal kiek rizikinga. Dėl per 
dideluj kreditų atsakomybe paliečia 
ne tik ALD Centro Valdybą, bet ir 
visus narius. Daugis narių gali pa
būgti tokios atsakomybės, dėl ko gali 
nukentėti ALD narių skaičius. Aukų 
keliu vargu ar pasisekti} surinkti di
desnę sumą, pavyzdžiui, £10.000: 
per ilgai užtruktų, siekiant vien auko
mis tokią,sumą, sudaryti. Ar ne ge
riau būtų steigti lietuvių namams 
statyti akcinę bendrovę? Ar ne grei
čiau pasisektų tokios bendrovės pa
galba namus įsigyti? Tokią bendro
vę steigiant turi būti siekiama, kad 
vyriausias tos bendrovės akcininkas 
būt.ij ALD. Kadangi lietuvių namai 
turės tarnauti lietuviškam darbui 
ALD rėmuose, tai ALD akcijų nuo
savybė neturi būti mažesnė, kaip 
25 % viso akcijų, kapitalo., ALD na
riai galėtų būti kaip privataus kapi
talo akcininkai, nemažiau kaip 35%, 
bendro kapitalo. Kitas atliekamas

LIKIMO
Pries keletą savaičiij Vakarų spau

doje buvo plačiai spausdinama gene
rolo Plechavičiaus nuotrauka, vaiz
duojanti jį darbininko drabužiuose. 
Sausio 29 d. “ Chicago Sunday Tri
bune” paskelbė pasikalbėjimą su gen. 
Plechavičium, kaip su naujausiu 
Illinois Steel Corporation darbinin
ku, prieš tai komandavusiu dvi armi
jas ir 48 vai. išbuvusiu diktatorium. 
Laikraštis teigia, kad baigdamas pa
sikalbėjimą. generolas pareiškė: “Aš 
mokiausi kadaise vadovauti daliniams 
ir būti generolu. Aš patyriau per 
nedaugelį valandų, kaip jaučiasi dik
tatorius. Dabar noriu išmokti būti 
geru plieno darbininku.”

Neperseniausiai ir generolas Raš
tikis spaudos atstovams pareiškė, kad 
šiuo metu būdamas Amerikoje dar
bininku, jis jaučiasi “laimingas kaip 
paukštis.” Dar aiškiau kiek ank
sčiau reiškė savo pasitenkinimą būti 
anglosaksų pasaulyje darbininku ir 
generolas Černius.

Asimiliacijos vykdymo dirigentas
Emigracijos ministeris H. E. 

Kolt’as pranešė, kad John . Tolsou 
Massey yra paskirtas valstybinio 
masto vajaus paskubinti ateivių asi
miliaciją australų bendruomenėn de
rintoju. Šį asimiliacijos derintoją 
rekomendavo Canberros Pilietybės 
Konvento delegatai. Tie delegatai 
pageidavo, kad bažnyčių ir savanori
ški} organizacijų vykdoma asimilia
cija turi būti derinama ir išplečiama 
per komitetus kiekvienoje valstijoje. 
Asimiliacij’os derintojas „J. T. Massey 
sudarys tarp šių komitetų ir vyriau
sybės ryšius ir bendradarbiavimą. 
J. T. Massey ligi šiol buvo YMCA 
generalinis sekretorius.

NELAIMINGA ŠEIMA
Per. savaitę netoli Burnie, Tasma- 

nijojje, australų Smith’ų šeimoje gi
mė galvomis su vienas kitu suaugę 
dvynukai. Šį tragišką įvykį visa 
australų spauda panaudojo džiūgau
jančia sensacija ir net atspaude šių 
pataloginių kūdikių nuotrauką. Tik 
po to, kai spaudoje pasirodė nelai
mingų tėvų širdgėlos pareiškimai, šio 
reto medicininio reiškinio informaci- 
ia surimtėjo, gi Britų Medicinos Są
jungos sekretorius dr. C. H. Dick
son’as įspėjo, kad šių kūdikių nuo
traukos neprivalo būti leidžiamos 
viešumos parodoj ir jos teprivalo tar

akcijas galėtų pirkti kiekvienas Aus
tralijos lietuvis, nors jis ir nebūtų 
ALD narys. Šios rūšies akcininkų 
neturėtų būti daugiau, kaip 40% 
bendros sumos. ALD 25% akcijų 
nuosavybė ir ALD narių 35 % akcijų 
nuosavybė būti} reikalinga sudarys 
m ui daugumos (60%), kad tuo būdu 
ALD'gaiėtų turėti sprendžiamą balsą 
namų eksploatavimo klausimus be
svarstant. Kad ALD Centro Valdy
ba galėtų įsigyti reikiamą procentą 
akcijų, turėtų būti paskelbtas tam 
reikalui aukų vajus. Aukos galėtų 
būti siunčiamos paštu tiesiog namų 
įsigijimo fondui (kur jis bus suorga
nizuotas) arba renkamos. įgaliotų 
asmenų. Jeigu'aukų rinkimo būdū 
nepasisektų sudaryti 25% bendros 
akcijų sumos, siūlytiną kreiptis j lie
tuvių bendruomenę, prašant kiek
vieną lietuvį aukoti bent. 50% vienos 
dienos uždarbio, ar net 100% tokio 
uždarbio. Reikia tikėtis, kad daugu
ma neatsisakytų šiam dideliam reika
lui aukoti. Tokiu būdu įsigyti na
mai tikrai būtų Australijos lietuvių 
namai, nes jų savininku pasidarytų 
kone kiekvienas Australijos lietuvis. 
Laiko būvyje, gerėjant ALD finansi
nei padėčiai ir pačius namus beek- 
sploatuojant. ALD galėtų palaips
niui išpirkti visas kitas, ne jos nuo
savybėje esančias akcijas. Toksai 
Centrinių Lietuvių Namų įsigijimo. 
būdas, atrodo, būtų per vis prieina
miausias ir gyvenimiškiausias. Tokio 
plano vykdymo ir reikėtų tuoj pat 
imtis.

K. Prašmutas.

IRONIJA
Vakarų pasaulyje taip jau gera 

gyventi, kad net. generolai, patekę į 
eilinio darbininko rėmus, džiūgauja 
ir dėkoja anglosaksams už supilkintą 
savo gyvenimą. Bet mums atrodo, 
kad tuo mėtų, kai mūs visų apleista 
tėvyne ’ skęsta likusiųjų jos kovotoji}, 
aukos lyraujuje, generolai turėtų teik1' 
ti laisvojo pasaulio spaudai rimtesnio 
pobūdžio pasikalbėjimus.

Tamsus šešėlis nubėga -mūsų vei
dais ir giliai susimąstome, kai skai
tome tokio pobūdžio pranešimą. — 
Vasario 4 d. ta pati generolo Plecha
vičiaus fotografija pasirodė ir'Die- 
pholzo vokiečių laikraštyje su tokiu 
prierašu: “Mūsų laikų likimas: tas 
apskuręs vieno amerikiečių fabriko 
darbininkas yra ne kas kitas, kaip 
buvęs Lietuvos kariuomenės vadas 
generolas Povilas Plechavičius — vie
nas iš draugelio skenduolių, kuriuos 
mūsū laikai išplovė į Amerikos 
krantą.”—jžk.

nauti tik patologijos mokslo intere
sams.

IR VĖL MIRTIES ŠEŠĖLIS 
Brisbanės Homsly priemiestyje vietos 
viengungių stovykloje vasario 27 d. 
savo gyvenamame kambaryje rastas 
tarp dviejų spintų nusižudęs lietuvis 
Alfonsas Milinkevičius. Velionis 
kilęs iš Suvalkijos, 24 metų amžiaus, 
nevedęs. Į Australiją atvykęs prieš 
6 menesius dirbęs kurį laiką Qeens- 
lando miškuose. Prieš keletą savai
čių velionis buvo apleidęs mišką ir,' 
atvykęs Brisbančn, apsigyveno Homs
ly viengungių stovykloje. Čia gyven
damas buvo labai užsidaręs savyje, 
nekalbus. Jo savižudybes priežastys 
niekam nežinomos. Turimomis žinio
mis, Tasmanijoje gyvena velionies 
brolis su šeima.—J. Sip.
RANKA RYKLIO VIDURIUOSE
Vienas Safety įlankos, • Vakarų 

Australijos, žvejas pagavo tigrinį 
ryklį, kurio viduriuose beskruodžiant 
rasta dešinioji žmogaus ranka. Nu
statyta, kad ta ranka yra lenko atei
vio Petro Szoto, kurio, lavonas buvo 
išplautas kovo men. 1 d. City paplūs 
dimin. Lenko galvoje buvo rasta 
šūvio žaizda, tačiau policija ligi šiol 
dar nesusekė šios žmogžudystės kal
tininkų. Pereitų metų pradžioje 
taip pat buvo rasta žmogaus ranka 
vieno ryklio, pagauto ties Leightonu, 
viduriuose.
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„TERRESTRIAL PARADISE”
Rottnest was once proposed as a 

fishing station, but all that remains 
of this intention is a small cairn of 
stones on what is called Dyer’s Island, 
a. rocky islet several hundred yards 
off the" southern eoast. Now it ’is the 
undisputed home of the terns, gulls 
and, periodically, seals.

Rottnest is a splendid fishing spot. 
The catches include herring, salmon, 
whiting, bream, skipjack (“trevally” 
in the Eastern States), schnapper. 
dhufish, sharks and rays. The un
wary may tread on rays in the sand 
of the shallows, as I did on one oc
casion.

In between holidays the people of 
Rottnest hold community fishing 
trips. Crayfishing parties on the 
reefs are popular. Everyone piles 
into trucks and goes out to the West 
End or a similar spot. By the light 
of hurricane lamps and flashlights 
they wade out on the reef watching 
for the betraying feelers in the pot
holes. A swift grab, a jerk of the 
arm, and the crayfish sails out onto 
the reef, snapping and flapping. 
Then there are camp fires on the 
beach, bread and butter and vinegar, 
with crayfish as fresh as anyone 
could desire.

Tn March the herring come, swarm
ing and leaping in their massed 
migration. For perhaps a week or 
more Thompson’s Bay becomes a liv
ing carpet of squirming fish, and 
everyone catches mote than their, 
appetites can cope with. The air of 
excitement at such a time is conta
gious. We erected smoke houses of 
hessian and timber, and smoked large 
quantities of the fish for future use.

In the early Spring, the boats 
make special trips to Rottnest on 
“Daisy Day.” The Rottnest Daisy, 
or Lace Flower, is a dusty blue, pin
cushion bloom, and it grows usually 
on a central stem of a weed-like plant 
with light roots in the soil. It grows 
so prolifically that the blooms knock 
together and cover miles of the nor-

AUSTRALIA’S WEST

By RUSSELL J. OAKES

them. area. The first seeds of the 
plant probably came from Europe, 
mixed with grain. The soil suited 
them and they flourished. They are 
annuals, seeding freely. The daisies 
are never seen to the north of the 
salt lakes.

During military construction work 
at Rottnest in the last war, large 
areas were necessarily denuded of 
scrub and undergrowth. Daisy seeds 
were scattered profusely through 
dead foliage laid on the sand and

soil. In a very short time these 
areas had been successfully covered 
and camouflaged. Eroded or de
nuded areas on the mainland may 
well give consideration to the humble 
daisy.

Another interesting Spring feature 
is the arrival of the Banded Stilt, a 
wading bird. The stilt was a mys
tery bird for almost a century, be
cause its breeding places were never 
traced. It has always been a regu
lar guest at Rottnesst, and locals be
lieved it came across tlie Indian 
Ocean from Siberia. They referred 
to it loosely as the “Rottnest Snipe.”

As recently as 1930, it was found 
on the salt lakes in the interior of 

the mainland, and bird men on a 
trip to Lake Callabonna, the great 
salt lake of South Australia, dis
covered a colony of about 27.000 nests 
and 81,000 eggs, where, ten days 
previously, there had not been a 
solitary egg, bird or nest. Appa
rently the bird nests there, well out 
on the salt lakes, where it has not 
been observed previously.

Watching them wheel over the 
Rottnest lakes in then- thousands, I 
wondered what, food they could find 
in water so briny. An authority told 
me that their food consists of caddis
fly laryae, and other minute salt lake 
dwellers.

The birds of the island number 
roughly sixty species. Along the 
coast line and the reefs one can see 
gulls, terns, cormorants, blue herons 
and white cranes. On the salt lakes 
there are the stilts, running dotterels, 
turnstones and mountain ducks. The' 
brushwood shelters redcapped robins, 
flocks of bright parakeets, silver-eyes 
and many other wrens and chats. 
On the flat grassy fields the plover 
will throw itself vociferously into 
the air at your approach and. .if it is 
the mating season, you had better 
watch out. The plucky plover will 
think nothing of diving down on 
you from a height to scream in your 

' face. Swallows haunt the shallow 
coastal caves. The cro,wx make dis
mal the brushwood while cleansing 
it. of dead quokka remains or other 
debris.

During the recent war, Rottuest 
was closed to the public and it be
came a fortress. The island suffer
ed, losing much of its vegetation, 
many of its quokkas and large areas 
of its grass. But since the end of 
the war, it has been again opened to 
the public and its scars are healing 
over. The storekeepers are back, the 
guest, house folk, the vacationists, 
and the visitors have returned as en
thusiastically as ever.

Once again, laughter, song and 
white sails surround de Vlamingh’s 
1 ‘ terrestrial paradise. ’ ’

Our cigarettes had given out long 
before. Now in this moment of ten
sion and excitement, the urge to 
smoke became unbearable. We knew 
that there were still some cigarettes 
in cell No. 95. We shouted to its 
inmates to give us some. Antanas 
G. tied a bundle of cigarettes to
gether with string and swung it 
under our window. With the help 
of a spoon we secured our prize. Oh, 
but it. was good to smoke again! 
Growing more calm, we began to dis
cuss future plans. Was it possible 
that the Reds had mined the prison ? 
Should we try to make out escape? 
1 tried to get in touch with cell No. 
143. Cell No. 144 heard my cries. 
Colonel L. informed us that their 
cell had decided to wait for some 
time yet. Even if escape from the 
cells were possible, we could be trap
ped in the prison-yard by machine
gun fire. It was by no means cer
tain that our guards had left.

Sure enough, after a while we 
heard voices on the other side of the 
wall whispering together in Russian. 
So the corridors were not empty. 
Our enemies still surounded us and 
cut. off our escape. Through the 
prison window we saw numbers of 
armed Soviet soldier? around the 
bath-house. They would go into it 
and come out again. The buzz of 
voices outside our door became 
louder. The crash of splintering 
wood was heard from cell No. 92. 
It sounded as if someone were trying 
to break down the door with the 
help of a heavy metal object, “Is 
it possible that the NKVD are try
ing to make their way into the cells 
and murder ns here!” I wondered. 
Just then Captain J. said, echoing 
my thought: “Maybe the NKVD 
men have lost the keys in the con
fusion, and are now trying to break 
down the doors. John G, you and 
I will stand on either side of the 
door. The rest of you line up be
hind us. When they get in here 
we will try to seize their rifles.” 
We did as he said; but although 
Captain J. and John G. were big

strong men, our chances of eseaping 
gunfire were small indeed. What 
could unarmed men do against the 
NKVD men?

Meanwhile the NKVD men were 
approaching. We heard them break 
down the door of cell No. 92. A 
voice barked: “Ruki v vereh, vihodi” 

I (Hands up, go out). The inmates 
of the cell were driven downstairs. 
After they bad left, we heard two 
revolver shots. A hysterical voice 
was heard: “Men, blood is flowing 
in.the second floor corridor.” How
ever, this must have been the fig
ment of someone’s imagination, for 
even if blood had been flowing, no 
one in the cells could see it. But 
it seemed possible to us that the two 
shots meant that prisoners were being 
executed.

To steady our nerves, we took up 
our cigarettes again. John G. began 
to examine our straw mattresses to 
see if they would make some kind of 
a barricade. Suddenly the idea 
came to me that perhaps it might 
be wiser for us to give in quietly 
and, not try to defend ourselves, for 
we would almost, certainly lose our 
lives in the attempt. After some 
argument Captain J. and the others 
agreed.

Our turn also came. One NKVD 
man called through the aperture to 
ask how many there were in our cell. 
“Five,” we answered. At once they 
began their attempt to batter down 
the door. “Do you want any assis
tance?” we called. The NKVD men 
ordered us to push all together and 
as strongly as we could. Still the 
door would not move. At last, the 
lock broke and the door swung open 
by itself. The beam of a flashlight 
shone in our cell; by its light we 
saw gun-barrels pointing straight at 
us.

“Hands up: go out singly,” order-

Col. Jonas PetraitisINTO THE HANDS OF THE NKVD
PART 5.

time in coll No. 89 (where also was 
Rev. Pranas P.) was condemned to 
death by the Special Soviet Tribu
nal. On that same fateful night, 
the NKVD had sent him to solitary 
confinement in cell No. 17. They 
were unsuccessful in breaking down 

.his door; for some reason or other 
they gave up the attempt and so 
Fabian was left behind. After the 
Soviets abandoned Lithuania, he was 
set free together with some other 
prisoners forgotten by the NKVD.

Last Glimpses of Lithuania
In our bus we were jammed like 

sardines. There was no room to turn 
around. The bus, which normally 
accommodated 40 passengers, was 
now loaded with 40 prisoners and 20 
armed NKVD guards. Some of the 
latter stood in front, near the driver 
and the front- door, others at the 
back. The prisoners sat on the seats 
and on the floor. Those on the 
floor were ordered to turn their 
backs to the guards in order to pre
vent revolt. We all sat with our 
hands behind our backs, looking nei
ther to the right nor to the left, say
ing not a word. If one of. ns so 
much as opened his mouth, an 
NKVD man, clutching his revolver, 
would shout roughly: “Molchat!” 
(Be quiet).

It was about one o’clock in the 
morning when we started our jour
ney. It was pitch-dark in the bus. 
We were not allowed to talk. We had 
to wait for the light of morning to 
find out who our travelling com
panions were. Our bus drove through 
Miško street, returned to Miekevi
cius St.. Kęstučio, Maironio. Laisves 
Alėja where we passed the Post Of
fice Building, through Savonoriu 
Avenue, and then we rode straight 
along Ukmerge highway. Our bus 
had to stop frequently; we made 
slow progress, because the roads 
were jammed with traffic. They 
were full of Soviet soldiers, tanks, 
trucks and other vehicles, all leaving 
Kaunas by way of the Ukmerge high
way. The Germans occupied Kaunas 
shortly thereafter. (To be continued.)

I ed the chief NKVD man, who was 
armed with a revolver.

I I went, first, after me the Captain 
i and then the others. Behind every- 
j one of us marched an NKVD guard 
i boring the muzzle of a revolver into 
the back of our heads. One unex
pected movement, and he might pull 
the trigger—the bullet would pass 
(jireetiy through the Urain; We 
all thought that we were being taken 
to our execution, and we wondered 
why they did not shoot us here, on 
the spot. Shouting “Left,” “Right” 
or “Straight ahead,” the NKVD 
men drove us downstairs. But they 
could not open the great prison gate. 
Therefore we were driven down to 
the basement, consisting of cells of 
solitary confinement. Each of us 
was ordered to face the door of five 
of these cells. Now, we thought, this 
is surely the end. The basement is 
at least a good place to pile our 
corpsesi—there is plenty of room. 
This thought went round and round 
in my head. My brain refused to 
work any further. 1 The minutes 
passed; every one seemed like an 
eternity. After perhaps five min
utes, we were marched upstairs to 
the third floor, and then down again 
to the great, front gates, open .this 
time, straight to Miekevicius street 
and into waiting cars. Our path 
was lined by a double row of NKVD 
men with guns .cocked and pointing 
at us. I We were seated into two big 
Municipal buses. 19 prisoners con
demned to death were seated in the 
“Žalioji Girele” (Green Forest 
vehicle taking prisoners to the place 
of execution). We later heard that 
one of those condemned to die. my 
acquaintance Fabian S., did not go 
with them. . He was left behind in 
some miraculous way and thus escap
ed death. It appeared that Fabian 
S., after being imprisoned for some |
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BIJŪSU PASTOGE
NEPATEISINAMAS

Yallourno anglių kasyklose dirba 
ir gyvena apie 150 lietuvių. Daugu
ma gyvena stovyklose ir tik vienam 
kitam tėra pasisekę įsirengti priva
čiame bute. Vienas, berods, jau pa
sistatė nuosavą namelį, kiti pradeda 
.statybą arba perka kol kas tik skly
pus. Dviejų savaičių uždarbis — 
nuo £15 iki £25.’ Gyvenimo sąlygos 
stovyklose pakenčiamos. Kad ir di
dokas lietuvių čia būrelis, tačiau tau

MINĖDAMI SUKAKTĮ, PARĖMĖ 
LAIKRAŠTĮ

Puekapunyal karinėje stovykloje 
dirbą lietuviai, kad ir kukliomis są
lygomis, prasmingai paminėjo Vasa
rio Šešioliktosios sukaktį. Dalyvavo 
ir iš Bendigo apylinkės būrelis sve
čių, dirbančių telefono-telegrafo tie
simo darbus. Pagerbus žuvusiuosius 
už Lietuvos laisvę, K. Kemešys skaitė 
paskaitą, o Bladievičius paskaitė 
Maironio eilėraščių. Pabaigai sugie
dotas Tautos Himnas. Po minėjimo 
pasišnekučiuota savųjų tarpe ir pa
dainuota lietuviški} dainų, kurios iki 
vėlybos nakties darniai skambėjo 
stovyklos apylinkėse. Šio kuklaus 
minėjiiiio metu surinkta £2.0.0 Mūsų 
Pastogei paremti.—km.

PAGERBTAS LIETUVOS 
PATRONAS

Minėdami Lietuvos Patroną Šv. 
Kazimierą, Adelaidės letuviai kovo 
5 d. suruošė Adelaidės Katedroje 
įspūdingas pamaldas, į kurias be 
gausaus lietuvių būrio atvyko daug 
ir australų. Vietos australų mergai
čių gimnazijos mokinės į šias pamal
das atvyko net organizuotai. Pa
maldas laikė ir tai dienai pritaikintą 
pamokslą lietuviškai ir angliškai pa
sakė kun. dr. P. Jatulis. Giedojo 
Šimkaus vyrų choras, solistė E. Ruk- 
štelienė ir smuiku grojo P. Matinkas. 
Šios pamaldos ne tik lietuviams, bet 
ii- australams paliko labai gilų įspūdį. 
Nuoširdžiai dėkotina šių iškilmių or
ganizatoriams, o ypačiai Į talką atė
jusiems: solistei E. Rukšteliėuei, 
smuikininkui P. Matinkui ir chorve
džiui Šimkui. Tą pačią dieną 19 
vai. v. Katedros salėje įvyko Lietu
vos Patrono minėjimo aktas — aka
demija.—AR A.

PRITARĖ NAMŲ REIKALUI
Brisbanej kovo 6 ' d. St. Mary ’s 

Church parapijos salėje įvyko vietos 
ALD Skyriaus narių susirinkimas, 
kuriame dalyvavo 57 nariai. Valdy
bos pirmininkas J. Petrauskas per
skaitė Mūsų Pastogės straipsnį apie 
Tautos Fondo vajų ir kvietė tautie
čius paremti šį reikalą. Visų pasi
ryžta vajaus sąjūdį paremti. Toli
mesnėje susirinkimo eigoje didelių 
diskusijų susilaukė Lietuvių Centri
nių Namų įsigijimo klausimas. Iš 57 
susirinkimo dalyvių šiam ALD Cen
tro. Valdybos iškeltam sumanymui 
pritarė 37 asmenys. Toliau besvar
stant, kaip būtų geriausia šį reikalą 
paremti, nutarta siūlyti ALT) Centro 
Valdybai imtis žygių organizuoti 
kapitalą akcijų pagalba. Toliau su
sirinkime sudarytos meno ir sporto 
veiklos pastiprinimo labui sekcijos. 
Meno sekcijos vadovu išrinktas K. 
Stankūnas, o Sporto sekcijos vadovu 
— V.. Armonaš. Velykų šventėms 
katalikų dvasios aptarnavimams nu
tarta pasikviesti kurį nors lietuvį 
kunigą.—J. Sip.

DAILININKO A. RUKŠTELĖS 
PARODA

Šio mėnesio 15 d. Curzon Gallery 
salėje atidaroma dailininko Antano 
Rukšleles darbų paroda. Ši paroda 
yra dar turtingesne už anas dailinin
ko A. Rukšlelės jau ruoštas Adelai
dėje parodas, susilaukusias didelio 
pasisekimo bei įvertinimo ir plates
niuose australų menininkų sluogs- 
niuose.

•9 St. Muįvinskas, gyv. Price, S.A., 
prašo atsiliepti A. Šventikauską.

APSILEIDIMAS

tinis jų jausmas menkokas, ką ry
škiausiai parodo tasai faktas, kad čia 
nebuvo paminėta net Vasario Šešio
liktoji. Vienam kitam šį būtiną rei
kalą priminus, daugis reagavo į tai 
nevykusia, laikysena, o pagaliau ne
susilaukta tinkamos iniciatyvos ir 
energijos iš tų žmonių, kurie ne tik 
galėtų, bet ir privalėtų rasti būdų, 
kaip atgaivinti nerūpestingai prisnū
dusius tautiečius.—F. Pud.

LIETUVIAI STATO PLYTINĘ
Baigę dviejų metų sutartį, penki 

Adelaidės lietuviai: inž. Blažė, trys 
broliai Užubaliai ir T. Žurauskąs, su
sidėję po 200 svarų, išsinuomojo už 
20 mylių nuo Adelaidės žemės sklypą, 
nusipirko visas reikalingas mašinas 
ir pradėjo statyti nuosavą plytinę. 
Savininkai tikisi jau šio mėnesio pa
baigoj galėsią parduoti pirmąsias 
plytas. Naujuosius, ir tur būt pir
muosius, mūsų pramonininkus labai 
nustebino Pietų Australijos valdžios 
įstaigų ir vietos gyventojų nuoširdu
mas jų steigiamos įmonės atžvilgiu. 
To nesitikėdami, pradžioje gana ku
kliai planavo, tačiau, matydami, kad 
valdžia ir vietos gyventojai juos viso
keriopai remia, tikisi pajėgsią arti
miausioj ateityje įrengti pačią mo
derniausią Pietų Australijoj plytinę. 
Iš viso,. Pietų Australijoj, o ypačiai 
pačioj Adelaidėj, australų visuomenes 
lietuviai yra labai vertinami ir ger
biami, tad ir kurtis lietuviams čia 
palyginamai yra lengviau, kaip kur 
nors kitur. O be to, lietuviams čia 
pradedant gaminti plytas, ir namų 
statyba lietuviams čia bus lengviau, 
kaip bet kur kitur, išsprendžiama.— 
Valys Ilgūnas.
SPECIALUS MŪSŲ KORESPON

DENTAS AMERIKOJE
Mūsų Pastogės Redakcija susitarė 

su savo bendradarbiu, patyrusiu žur
nalistu, A. Vilainiu-Šidlausku dėl 
nuolatinio specialaus bendradarbia
vimo. A. Vilainis reguliariai infor
muos mūsų skaitytojus aktualiausiais 
Amerikos lietuvių gyvenimo klausi
niais. Per. metais Mūsų Pastoges 
skiltyse buvo spausdinta A. Vilainių 
“Žmogus, kuris amžinai keliavo.” 
Šį savo veikalą neseniai autorius iš
leido Amerikoje paskiromis dalimis— 
7 atskiromis 50-60 psl. knygomis.* 
Įdomūs jo kelionių po Lietuvą įspū
džiai iliustruoti piešiniais ir nuo
traukomis. Paskiros knygos — są
siuvinio kaina — 50 am. centų. Vi
sos 7 knygos — 3,5 dol. Knyga skai
tytina ir įsigytina kiekvieno lietuvio. 
Susidarius didesniam skaičiui lietu
vių, norinčių šį įdomų leidinį įsigyti. 
Mūsų Pastogės Redakcija tarpinin
kautų, prašydama savo bendradarbį 
pasitarnauti šia knyga ir Australijos 
lietuviams.

MŪSŲ PASTOGĖS SKOLININ
KAMS

Keletas Mūsų Pastoges skaitytojų 
dar neatsilygino už pereitų metų pre
numeratą. M.P. finansinė padėtis 
nėra lengva, o toks neatsilyginimas 
dar labiau ją apsunkina. Kaikurie 
skaitytojai, dėl įvairių sunkumų ne
galėję laiku sumokėti, dabar prisiun- 
čia-apmoka su geru kaupu ir labai 
dėkoja, kad nenutraukėme laikraščio 
siuntimą. Į tai atsižvelgdami iki šiol 
dar nč vienam prenumeratos nenu
traukėme. Vis dar laukiame ir ti
kime, kad visi greitai ir sąžiningai 
atsilygins. Nesulaukę Jūsų paskubin
to atsilyginimo ir negalėdami laik
raštį skolon bei dovanai siuntinėti, o 
taip pat dėl piniginių sunkumų, bū
sime priversti prenumeratą nutraukti, 
ką labai apgailestautume.

M.P. ADMINISTRACIJA.
ŠV. KAZIMIERO D-JOS - 

PRANEŠIMAS
Šv. Kazimiero D-jos Centro Valdy

bą primena, kad D-jos narių visuo
tinis susirinkimas įvyksta š.m. kovo 
18 d. 5 vai. p.p., 5 Young St., Cir
cular Quay, patalpose.

Šaunus piknikas
Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klubas 

šio mėnesio 26 d- (sekmadienį) ruo
šia didelį ir labai įdomų susipažinimo 
piknika-iškylą į puikią Nafrabeen 
ežero vietovę. Jau užsakyta pakan
kamas kiekis laivelių kurių vienas 
visai dienai kaštuos 8 šil. Vienas 
laivelis talpina 5-6 asmenis. Į nu
matytą piknikui vietą kelionė laive
liu truks apie valandą laiko. Piknike 
kviečiami dalyvauti Klubo nariai, 
bičiuliai, prijaučiantieji, žodžiu — 
visi Sydnėjaus ii' jo apylinkių lietu
viai. Visi iškylautojai skatinami 
apsirūpinti užkandžiais. Pikniko 
metu numatoma pravesti įvairius ka
muolio ir kitokius žaidimus", kuriuose 
visi galės ir. privalės pasireikšti. 
Kitame Mūsų Pastogės numeryje bus 
pranešta smulkesnių žinių: apie spe
cialų autobusą ar kitą susisiekimo 
priemonę, kas darytina su tais, kurie 
negalės iš karto vykti, iš Sydnėjaus 
išvykimo laikas ir panašiai. Jau da
bar visi pasiruoškit pintinėles, kad 
alkis nesugadintų šaunaus pikniko 
nuotaikos.

SYDNĖJAUS LIET. SP. KLUBO 
VALDYBA

BURIASI ADELAIDĖS 
SPORTININKAI

Lietuviai sportininkai ir sporto 
bičiuliai, gyveną Adelaidėje ar jos 
apylinkėse, kviečiami burtis į stei
giamą lietuvišką sporto klubą. Stei
giamasis sporto klubo susirinkimas 
šaukiamas šio mėn. 26 d. (sekmadie
nį) 18 vai. v. Adelaidėje, tVaikfield 
St., Katedros salėje. Lietuviškas 
jaunimas kviečiamas gausiai daly
vauti.

ALD Adelaidės Skyrius.

Didžiausios Australijos Gyvybes Draudimo įstaigos
COLONIAL MUTUAL INSURANCE j

(įsteigtos 1873m.) j
pilnateisis igaliotinis-atstovas j

į Mečys Lukauskas 1
Į B-vės vardu draudžia ir teikia visus draudimo patarnavimus. !
į Kreiptis: 91 Hardy St., Ashfield, Sydney. Tel. UA5408; pirm.- |

penkt. nuo 5 vai. p.p. ir šeštad. — sekmad. bet. kuriuo laiku. | 
Kiekvienam lietuviui susidomėtina gyvybės draudimo nauda.

= Statybininkams ir namus Į 
besistatantiems

j Lietuviškai Namų Statybos Fir-I 
linai reikalingi statybininkai, dai-j 
Įlydės, mūrininkai ir asmenys nors Į 
I truputį nusimaną statyboje. At- Į 
(lyginimas — £10-£12 ir daugiau. | 
j Firma taip pat paruošia planus j 
j ir parūpina 85-90% namo vertės! 
Į paskolas 30.1 metų laikotarpiui. ! 
I Kreiptis laiškais, o sekmadieniais! 
! asmeniškai per visą dieną pagal šį j 
(adresą: Petras Valasinavičius, 83 į 
(Beauty St., Ivanhoe, Vie. i

MŪSŲ PASTOGĖS PRE
NUMERATORIAI

Pastaruoju metu Mūsų Pastogę 
užsisakė ir prenumeratos pinigus pri
siuntė šie tautiečiai:

N.S.W.—VI. Kvietkauskas, £2-10-0; 
A. Želainis, £2-8-0; J. Boreika. £2-4-0; 
A. Lelešius, £2-4-0; P. Bielskis, A. 
Vilimas, VI. Račkauskas, V. Gai- 
džionis, P. Šilinis, A. Kasparavičius 
ir L. Vasalauskas: po £1-4-0; J. Vai
čaitis, £1-8-0; P. Šlekys, J. Kalnėnas, 
J. Barilas, St. Rataiskis, T. Grinče- 
lis ir V. Jonaitis: po £1-0-0; V. Jaras, 
V. Olšauskas. M. Stankevičienė, R. 
Kliniaitis ir S. Narušis: po 12-0; A. 
Alekna. 8-0; J. Sakalauskas, 10-0; 
ir M. Jasutis. 4-0.

VIC.—P. Užubalis, £2-10-0: V. 
Savickas, £2-10-0; J. šeštokas, £2-8-0: 
P. Smolskas, £1-16-0; B. Juška, 
£1-8-0; Z. Gnzevičiūtė, £1-6-0; J.

į Dar Lietuvoj žinojom taisyklę:
į Philips'o radijo aparatai — geriausi pasaulyje
Į Visi tautiečiai įsigyja

PHILIPS'O
I radijo aparatus per PHILIPS’O ATSTOVĄ SYDNĖJAUS IR JO 

APYLINKIŲ ATEIVIAMS

Meci Lukauska

! ilgametį Philips’o bendradarbį Lietuvoje
91 Hardy St., Ashfield, Sydney. Tel. UA5408
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• Anthony Bauze. 5 Hampden St., Hurlstone Park, Syd*“”

NUOLATINIO POBŪDŽIO 
SUEIGOS *>

Brisbančs ALD Skyriaus uuėiaty- 
vą organizuojamos nuolatinio pobū
džio lietuviškos sueigos. Nuo kovo 
12 dienos visi lietuviai ręiikasi kiek
vieną sekmadienį 2 vai. p.p. į St. 
Mary’s Church parapijos salę, kuri 
yra pietinėje Brisbančs dalyje, apie 
200 metrų nuo South Brisbane gele
žinkelio stoties, Merivalės St. Nūrtp 
dytu laiku kviečiami rinktis visi vie
tos ar apylinkių lietuviai. Salėje yra 
lietuviškų knygų biblioteka, stalo 
tenisas ir k. Bibliotekoje jau turime 
per 150 lietuviškų knygų. Sueigų 
metu taip pat bus atliekamos tauti
nių šokių ir choro repeticijos. Lau
kiama ir naujų dainininkų bei šokė
jų, kad galėtume sudaryti galimai 
stipresnius meno vienetus. Visi lie
tuviai, gyveną Queenslande ir norį 
bet kuriais reikalais susisiekti su 
Brisbančs. ALD Skyrium, prašomi 
rašyti pagal šį adresą: Mr. J. Pet
rauskas, 140 Bowen St., City, Bris
bane. Maloniems tautiečiams visais 
reikalais bus stengiamasi atsakyti ir 
pagal turimas sąlygas pasitarnauti. 
—J. Sip.

MŪSŲ PASTOGĖS-ADMINIS
TRATORIUS

Kaip praneša ALD Centro Valdy
ba, Mūsij Pastogės administratoriaus 
pareigos nuo š.m. kovo mėn. 2 d. per
duotos p. Onai Banzienei. Mūsų 
Pastogė užsakoma, prenumeratos pi
nigai siunčiami ir dėl laikraščio ga
vimo ar dėl kurių nors susitrukdymų 
ir dėl adreso pakeitimo kreipiamasi 
pagal šį adresą: Mrs. O. Bauze, 5 
Hampden St., Hurlstone Park, Syd
ney.

Augaitis, £1-6-0; J. Gailevičius, V. 
Gailevičius ir V. Derančius: po £1-4-0; 
J. Kaspariūnas, V. Mulokas ir S. 
Bukaitis: po £1-0-0; V. Bieliauskas, 
J. Sakalauskas, J. Gruževskis, S. Ci- 
žanskas, A. Ragauskas ir J. Kaplu- 
naspo 12-0; J. Šeštakauskas, J. 
Šeštakauskas (jun.) ir G. Strelys: 
po 10-0; P. Vilutis, A. Rudovics ir 
J. Baltaragis: po 8-0.

S.A.—P. Naujokaitis, £2-10-0; V. 
Ilgūnas, £2-8-0; P. Jusys £1-17-0; M. 
Gavėnas, £1-5-0; J. Čaplikas ir E. 
Gaška: po £1-4-0; V. Stauskis, A. 
Bacevičius', K. Naudžius. A. Gricius 
ir V. Rudaitis: po £1-0-0; C. Petri
kas. 14-0 ir P. Palionis, 12-0.

W.A.—A. Petrauskas. £2-0-0; A. 
Bogunavičius, £1-4-0; S. Ginčiauskas 
ir Z. Kučinskas: po £1-0-0; V. Cini
kas; 12-0 ir V. Skrolvs. 8-0.

Q’LDi—L. Tunys, £2-10-0 ;J. Sipo- 
lis, £1-0-0 ir B. Toloezko 10-0.

A.C.T.—B. Gružauskienė, £2-8-0. 
NTH. TER.—J. Metrikas. £1-0-0. 
N, ZĘL.—V. Gerulaitis, £2-4-0; B.

Kuzma. V. Grigaliūnas, A. Pinkus, 
J. Pečiulaitis ir A. Milkevičius; po 
£1-4-0.

U.S.A.—A. Klimas, £1-0-0.

MŪSŲ PASTOGĖS RĖMĖJAI
Nuoširdžiomis aukomis Mūsų Pa

stogę parėmė: B. Gružauskienė iš 
A.C.T.—£1-8-0, A. Morkūnas iš S.A. 
—£1-0-0. E. Gaška iš S.A.—£0-16-0, 
A. Želainis iš N.S.W. ir J. Šeštokas 
iš S.A.—po £0-2-0.
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