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Abipus Nemuno kelsis lietuve
MAŽOSIOS LIETUVOS TARYBOS REZOLIUCIJA

Š.m. kovo mėti. 16-19 d. Vokietijoje, Schwaebisch Gmuendo Lietuvių 
Stovykloje įvyko Mažosios Lietuvos Tarybos Skyrių atstovui suvažiavimas, 
kuris nužengė didžios reikšmės žingsnį Lietuvos valstybės atstatymo ir 
lietuvių tautinės bendruomenės sustiprinimo ir apjungimo darbe. Suva
žiavimas priėmė labai svarbių rezoliuciją, kuri čia pateikiama ištisai.—

Mažosios Lietuvos Taryba yra Mažosios Lietuvos gyventojų valios 
reiškėją. Mažosios Lietuvos Taryba buvo sudaryta 1918™. tų lietuviškų 
organizacijų atstovų, kurie gynė Mažosios Lietuvos tautinius, politinius, 
kultūrinius ir ekonominius reikalus. Nors ir per šimtmečius atskirti 
nuo savo tautos kamieno, gyvendami ant Vakarų ir Rytų Europos slenk
sčio, iš visų pusių spaudžiami, vis dėlto Mažosios Lietuvos lietuviai 
skaudžia kaina pajėgė išlaikyti savo tautos gyvybę. Jie, kaip ir Did
žiosios Lietuvos lietuviai, neprarado savo tautinio veido, visumet glau
džiai bendradarbiavo, dalijosi savo dvasios turtais bei idėjomis ir palaikė 
vienas kita laimėje ir nelaimėje.

1898-1903 melų laiko tarpe Mažosios Lietuvos lietuviai turėjo savo 
atstovus Vokietijos reichstage ir 1903-1918 metų laiko tarpe jie taip pat 
turėjo savo atstovus Prūsijos seime. Lietuvos valstybei besikuriant, 
Mažosios Lietuvos Taryba viešai iškėlė prisijungimo prie D. Lietuvos 
klausimą ir rodė nuoširdų savo tautos reikalų supratimą. 1920»i. kovo 
20d, M LT atstovai, deleguoti visų Mažosios Lietuvos lietuvių gyventojų, 
dalyvaujant Lietuvos valstybės vadovams ir svetimų valstybių diplo
matiniams atstovams, buvo priimti į Valstybės Tarybą. Tuo būdu 
reikšdami tautos valią, sukūrėme juridinį musu tautos ir valstybės 
istorijoje reikšmingą aktą, kaip susijungimo ir kartu savo interesų 
atstovavimo pagrindų.

Per šimtmečius vergijos metų. M. Lietuvos lietuviai savo darbais 
nedviprasmiškai įrodė mūsų tautos reikalų supratimą ir mokėjo aukotis 
savą tautos labui. Paskutinieji dešimties metų įvykiai M. Lietuvai buvo 
ypatingai nepalankūs. Bet ir M. Lietuvos Klaipėdos srities atpilsimas 
nuo Lietuvos kūno nesumažino mūsų drąsos bei ištvermės kartu su 
visais lietuviais kovoti dėl savo tautos ir tėvynės laisvės. To laikotarpio 
kova buvo vedama visų krašto žmonių ir pareikalavo aukų ne tik iš 
politikų, bet ir iš ūkininkų, kultūrininkų, kunigų, sakytojų ir kitokio 
luomo žmonių.

Šiandie mes, iš Tėviškės išvaryti, blaškomės po platų pasaulį, ne
nustodami vilties susilaukti laisvos ir nepriklausomos Lietuvos valsty
bės ir pasiryžome kovoti ir aukotis savo tautos labui.

Mažosios Lietuvos Taryba, kaip Mažosios Lietuvos organas, apjun
gęs didelę dali patriotinių ir sąmoningų Mažosios Lietuvos lietuvių, kaip 
visose sunkiose valandose, taip ir dabar, sėkmingai kovai už mūsų krašto 
išlaisvinimą skelbia:

I. Tik visi lietuviai,būdami vieningi, galėsime sėkmingai kovoti 
už Lietuvos laisvę; gi vienybei būtinas besąlyginis visų lietuvių nuo
širdus reikalų supratimas bei bendradarbiavimus;

II. Mažosios Lietuvos lietuviai svetimųjų vėl yrą laikomi žmonė
mis be, teisių į savo tėviškę. Jų asmeninė, tautinė, sąžinės, religinė ir 
politinė laisvė yra visur smarkiai varžoma. Jie gyvena nuolatinėje 
baimėje ir skursta varguose. Svetimieji mus naikina, klastoja mūsų 
praeitį, politinę bei kitokią mūsų valią bei siekimus ir kalba, misų 
vardu. Naujieji kurstytojai visomis priemonėmis skaldo mūsų jėgas 
ir sėja neapykantą ne tik mūsų tarpe, bet ir tarp svetimtaučių;

III. Lietuviai visais šiais karo ir žmogaus persekiojimo laikais 
ligi šio momento kovojo dėl savo krikščioniškų įsitikinimų, net savo 
gyvybės kaina. Čia nebuvo skirtumų tarp evangelikų ir katalikų: 
visi drauge kentėjo Gestapo kalėjimuose bei koncentracinėse stovy
klose, o šiandien jie vėl kartu aukojasi enkavedistų rūsiuose, tėvynės 
miškuose bei Sibiro taigose, Taigi esame giliai įsitikinę, kad bent 
šiuo momentų, kada mūsų Mažosios ir Didžiosios Lietuvos žmones ' 
bendro priešo pavergtame krašte ar ištrėmime kenčia sunkiausią prie
spaudą ir kasdie žiūri mirčiai į akis, nėra tikslo eiti su tais, kurie 
kovoja tik už katalikišką Lietuvą, nei su tais, kurie siūlo mums atsi
sakyti vienybės su D."Lietuva ir blokuotis tik su svetimtaučiais, kad 
ir to paties evangeliško tikėjimo žmonėmis. Tiek katalikiškosios, tiek 
evangeliškosios Lietuvos dalies kiek skirtingomis formomis suprasta 
krikščionybė turi betgi mus jungti ir privesti prie bendro darbo ir 
kovos už vieningos Lietuvos laisvę;

IV. Mažosios Lietuvos Taryba ligi šiol buvo,'yra ir nori pasilikti 
nepartine, nesrovine rezistencijos organizacija. Ji nori būti bešališka 
bet kuriais partiniais klausimais, aukščiausiu tikslu laikydama tauti
nius reikalus. MLT nevaržo savo narių, dėl priklausymo įvairioms 
partijoms, bet ji pati nepasidarė ir ateityje nemano pasidaryti kurių 
nors partinių grupių ar srovių įrankiu. Slums nepakeliui, su grupėmis 
ar partijomis, kurios pirmoje eilėje ir mūsų tarpe stengiasi įgyven
dinti savo partines teorijas ar konfesinius įsitikinimus. Tokių grupių 
ir partijų aiškinimai ir demagogiški tvirtinimai apie tariamą mūsų 
separatizmą ar jiems panašūs pasisakymai yra skaudus tautinių ir 
patriotinių M. Lietuvos lietuvių jausmų įžeidimas;

V. Mes su nuoširdžiausiais jausmais, didžiausiu pasitikėjimu bei 
pagarba remsime tas institucijas ir asmenybes, kurios kovoja ųž mūsų 
tautos ir tėvynės laisvę. Tačiau drauge reikalaujame, kad visur ten, 
kur reikalinga vieninga tautos valia, galėtų drauge reikštis ir Mažo
sios Lietuvos gyventojų-lietuvių valia. Matydami, kad daug kur, 
atstovaujant Lietuvą, M. Lietuvos reikalai labai paviršutiniškai teiš- 
keliami arba nutylimi, mes prašome' visas Nepriklausomos Lietuvos 
tebeveikiančias valstybines institucijas ir laisvame pasaulyje gyvenan
čius lietuvius ir garbingas jų organizacijas mums padėti, kad visur

JAV nota
VAŠINGTONAS,—JAV vyriausy

bė atsakė į Sovietų Rusijos notą, pa
starosios pasiųstą dėl amerikiečių 
lėktuvo užskridįmo viršum Latvijos 
teritorijos. Savo atsakymo notoje 
JAV vyriausybė apkaltino Sovietus 
pašovimu neginkluoto amerikiečių 
lėktuvo, skridusio viršum atviros 
Baltijos jūros, ir tuo pačiu paneigė, 
kad minimas lėktuvas buvo užskridęs 
viršum Sovietų ar jų okupuotos teri
torijos. Savo atsakymo notoje JAV 
pareikalavo Sovietus skubaus ir 
nuoseklaus įvykio ištyrimo. Be to 
JAV pareikalavo, kad Sovietai išlei
stų savo karinėms oro pajėgoms ati
tinkamas instrukcijas, kad ateityje 
nebeįvyktų panašių incidentų.

VAŠINGTONAS,—JAV politikai, 
laikraščiai ir visa viešoji nuomonė 
pritaria JAV atsakymo notai, pasių
stai griežtoje formoje Sovietų Rusi
jai. Respublikonų senatorius S. 
Bridges pareiškė: “Mes negalime 
pritarti numušimui žemyn negin
kluotų amerikiečių lėktuvų ir šalto 
kraujo žudymui amerikiečių vyrų. 
Aš siūlau ateityje siųsti mūsų lėktu
vus ginkluotus iki dantų,, taip kad. 
bent mažiausiai, mūsų vyrai negalėtų 
būti šaudomi tarytum žiurkės spąs
tuose.”

Sovietams
LONDONAS.—Sovietų Rusijoel'vy

riausybė griežtai atmetė JAV vyriau
sybės pasiųstą notą dėl .Liepojos in
cidento. Sovietai dar kartą .užakcen
tavo, kad tgi nebuvo neginkluota* 
Privateer, bet ginkluotas amerikiečių 
bomboųešis .— supertvirtoyė, užskri- 
dęs viršum Latvijos teritorijos ir 
apšaudęs jį įspėjusius sovietų lėktu
vus. Sovietai dar pridūrė, kad jie 
nežino,, ar amerikiečių lėktuvas kur 
nors nukrito, o jei jis nukrito kur. 
tai dėl to yra kalti patys amerikie
čiai, kurie “siuntė lėktuvą fotogra
fuoti Sovietų gynybos įrengimų Bal
tijos srityje.”

DĖL JERUZALĖS VĖL 
NEBEAIŠKU

NEW YORKAS.—Sovietų Rusija 
pranešė Jungtinių Tautų organizaci
jai, kad ji atsisako nuo ankstyvesnio 
UN’o, nutarimo sutarptautinti .Jeru
zalės miestą. Pereitais metais visuo
tiname UN’o susirinkime Sovietai 
balsavo už Jeruzalės sutarptautinimą. 
Iš Tel Avivo pranešamą, kad Izraelio 
valstybės užsienių reikalų minister}' 
ja yra patenkinta šiuo Sovietų t atsį- 
sakymu nuo savo ankstyvesnio nuta
rimo, '

Aliarmuoja Sov. Rusijos pranašumu
NEW YORKAS.—JAV karo avia

cijos ministeris W. S. Symington’as 
pranešė, kad Sovietų Rusija šiuo me
tu turi didžiausią pasaulyje pėstinin
kų kariuomenę, karo aviaciją ir po
vandeninių laivų laivyną. Tasai 
Sovietų pranašumas šiuo metu vis 
toliau didinamas. Pasak ministerio, 
Sovietai yra pajėgus staigiai bom
barduoti atominėmis bombomis bet 
kurią JAV teritorijos dalį, gi JAV 
šiuo metų neturi pakankamo apsigy
nimo nuo tokio bombardavimo. JAV 
kariuomenės štabo viršininkas gene
rolas Bradley pareiškė, abejojąs, ar 
JAV oro pajėgos galėtų apsaugoti 
Jungtines Amerikos Valstybes nuo 
žaibinio pasalų užpuolimo, tačiau 
JAV pajėgumas smogti atgal priver
čia priešą ilgai pagalvoti prieš iman
tis tokio užpuolimo.

NAUJAS PATARĖJAS 
PATARIA. . .

NEW YORKAS.—JAV užs. reik, 
ministeriui paskirtas naujas patarė
jas J. F. Dulles išleido politiniais 
klausimais knygą, kurioje teigia, kad 
Komunistinės Kinijos vyriausybė

privalo būti priimta į Jungtinių 
Tautų-UN organizaciją, kai toji Ki
nija įrodo galinti valdyti kraštą į>P 
rimtesnio vidaus pasipriešinimo. Šįą 
patarimas labai nustebino JAV. res
publikonus, kurie aštriai ligi šiol kri
tikavo JAV politiką, vienišu paliku
sią Nac? Kinijos vadovą Ciangkai-, 
šėką. Naujasis patarėjas J. p.. Pul- 
les gi yra respublikonų užsienio pol}-, 
tikos vadovas. (JAV patarėjas Dul
les, ligi šipl pasižymėjęs blaivia savo 
politika Kremliaus .atžvilgiu, turėtų 
žiųoti, kad tuo atveju, jei Sovietai 
okupuotų Ameriką, komunistai su
gebėtu ir šį palaimos kraštą valdyti 
“be rimtesnio vidaus pasipriešinimo.” 
.Matyt, taip jau yra toje auksinių 
vartų žemėje, kad visi jos patarėjai 
einu vienu tradiciniu keliu, kad ku
rią dieną galėtų atsimušti savo kak
tomis į kietą kremlinę sieną.—Red.)

VAŠINGTONAS.—JAV preziden
tas Trumanas kreipėsi į laisvojo 
pasaulio dalį, ragindamas burti visas 
propagandines priemones kovai su 
komunizmu. Jis paskatino kurti tie
sos akciją, kuri atidengtų piktą ko
munizmo melą.

ten, kur yra svarstomi ir sprendžiami D. Lietuvos ir. M. Lietuvos liė->
■ t ūrių' reikalai, dalyvautų ir teisėti M. Lietuvos atstovai,

VI. Šimtmečius iškentėję žiaurų svetimųjų jungą ir, kaip tautos- 
dalis nežupę žiauriausios priespaudos metu, mes giliai tikime, kad 
lietuvių tauta, nežus ir paskutinio sunkiausio mėginimo metu, Tikime, 
kad- nuvirs ir dabartiniai tironai, kaip jau nuvirto ankstyvesnieji pi‘i~- 

. spaudėjai, gi abipus Nemuno aukštupio ir žemupio krantų — žemėje 
ajilaistytoje mūsų brolių ir sesių krauju — kelsis vieningą lietuvių 
tauta ir sutartinai gyvens bendro vargo, priespaudos, kalėjimų ir 
trėmimu iškankinti Didžiosios ir Mažosios Lietuvos lietuviai.

MAŽOSIOS LIETUVOS TARYBOS SKYRIŲ ATSTOVIŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

REDAKCIJOS PASTABA.—Šis taurus Mažosios Lietuvi, nutarimas 
yra be jokios atvangos laikytinas tautinės ir politinės lietuvių kovos 
katekizmu. Mes privalome siekti ne kokios nors katalikiškos, eyangeliško* 
ar laisvamaniškos Lietuvos, bet bendros Lietuvos. Tik 
tokios Lietuvos labui dirbamas atstatymo darbas tegali būti prasmingas. 
Gi toksai darbas vieningai tuj-i būti dirbamas ir atstovaujamas 
visų lietu v i ų, nepaisant ar jie nuo Nemuno žemupio, ar 
nuo jo aukštupio būtų kilę. Australijos lietuvių bendruomenė, tik tokioje 
dvasioje prisidedama savo įnašais prie Lietuvos atstatymo darbo,, tikisi, 
kad šiuo tikruoju keliu bus kreipiamas ir derinamas visų rezistencinių 
veiksnių darbas.
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Sovietai vėl kaltina Vakarus
LONDONAS.—Sovietų Rusijos vy

riausybe įteikė JAV, Anglijai ir 
Prancūzijai notą, kuria kaltina šias 

' Valstybes sulaužymu taikos sutarties, 
pasirašytos su Italija. Sovietai rei
kalauja, kad iš Triesto būtų, atitrauk
tos britų ir amerikiečių karinės pa
jėgos, panaikinta karo laivyno baze ir 
paskirtas laisvai Triesto” teritorijai 
gubernatorius, kaip tai sutarta sutar
tyje dėl Triesto. Vašingtono sluogą- 
niuose į tai atsakyta, kad bet kuris 
tolimesnis Triesto reikalų sprendimas 
turi būti vykdomas, atsižvelgiant 
vienodai Jugoslavijos ir Italijos inte
resų. '

NEW YORKAS. — JAV Atstovų 
■Rūmliošė aštriais kaltinimais pasisa
kyta prieš Sovietų Rusiją dėl Liepo
jos incidento. Demokratas Mc
Cormack’as reikalavo nutraukti su 
Sovietais diplomatinius santykius. 
Filadelfijoje JAV generolas pasiūlė 
paimti įkaitais . 10 Sovietu karių 
Amerikoje ir laikyti juos tol, kol

PAVERGTOJE LIETUVOJE
i* Kaip pasakoja atbėgėlįai iš 

Rytų, ne tik Rytprūsiai, Klaipėdos 
Kraštas, bet ir Kuršių Neringa ko
lonizuojama. rusais. Lietuvių kilmės 
žvejai iš savo sodybų, ęšą nušalinami 
ir deportuojami daugiausiai j Rusi
jos gilumą. Į Juodkrantę. Preilą, 
IPervelką ir Nidą atvežami rusai žve
jai- nuo Juodosios ir Kaspijos jūrų 
sričių. ..

<* Miško gatvę „ Kaune pavadinta 
rusų ...poeto A. S. Puškino vardu. 
Teatro gatvė Vilniuj pevadinta ruso 
Kočalovo vardu.

• Povilas Šklėrius paskirtas hy- 
dromelioraeijos fakulteto dekanu 
Kauno, universitete ir apdovanotas 
'dviem prdenais. Prof. Lašas su dr. 
Girdzijausku skaito universitete pa
skaitas apie Stalino nuopelnus uni
versiteto mokslui. Solistai J. Mažei
ka, V. Dagelytė, Gutauskas ir kiti, 
kaip praneša “Tiesa”, vykusiai dai
nuoją-, naująsias arijas “Ačiū Stali
nui.”"

• Skapiškio valsčiaus kolchozinin- 
kams priekaištaujama, kad jie nenori 
kirsti Lietuvos miškų ir esą labai 
atsilikę jų . kirtimo darbe. Lygumų 
rr Antakalniškių (Jurbako aps.) 
apylinkės esančios visu 100 % sukol- 
chozintos.

Tremties vargas Cileje
Kovo pradžioje į Buenos Aires iš 

- "Čilės atbėgo trys lietuviai: Pr. liniu
kas, Ant. Damauskas ir Vikt. Bočkus, 
kurie nušvietė Čilės lietuvių sunkų 
.■gyvenimą. Jie prieš tris mėnesius iš 
Vokietijos su emigrantų transportu 
atvyko j Čilę. Tuojau pamate, kad 
pateko į nedarbo ir skurdo kraštą, 
kur uždarbiai menki, dariu; nėra, o 
gyvenimas labai brangus. Nors jie 
kvalifikuoti darbininkai, bet iš savo 
'auto mechanikų specialybių vos ga
lėjo gyventi, o apie geresnį įsikūri
mą netenka ne galvoti. Yra lietuvių, 
kurie čia gyvena jau 20.metų, bet ir 
išie apart skurdo nieko gero nemato. 
'Apie lietuvių organizacijas jiems ne
teko nieko sužinoti. Išbandę visas 
galimybes įsikabinti į geresnį gyve
nimą, bet nerasdami kitos išeities, 
nelegaliai atvyko į Argentiną. Iš 
•Čilės sostinės Santiago pėsti per 
Audų kalnus kelionę atliko per 4 
dienas. Atvyko labai suvargę, suti
nusiomis kojomis. Buenos Aires pa
juto patekę į turtingą ir kultūringą 
kraštą. . Dabar jie stengiasi gauti 
teisę čia nuolatos apsigyventi. Atro
do, kad permažai informuojami tie, 
kurie dar ruošiasi^emigruoti į neeuro- 
pinio klimato kraštus, Dėl informa
cijų stokos daug žmonių patenka j 
didelį skurdą. Ypač tai pajunta 
šeimos, kurios negali taip pasielgti, 
kaip tie trys vyrai.—Liet."U

LIETUVAITĖ PARYŽIAUS 
BALETE

Jau lietuvoje paskutiniais metais 
pasižymėjusi dideliais gabumais jau
na šokėja Aldona Šlepetytč šiuo me
tu gyvena Paryžiuje, atvykusi čia 
prieš porą metų pagilinti baleto stu
dijų. Jaunai mūsų balerinai sekasi 
ypatingai gerai. Paskutiniu metu ji 
kviečiama šokti Paryžiaus baletuose 
pirmaeiles partijas.

Sovietai nepatenkins JAV vyriausy
bės notos reikalavimų.
IŠVARĖ SOVIETINES MISIJAS

BONNA. ■— Oficialiai pranešama, 
kad okupaciniai Britų valdžios orga
nai paliepė Sovietų repatriacijos 
misijoms apleisti Britų zonos Vokie
tijos ribas. Paliepimas argumentuo
tas tuo, kad sovietinės misijos jau 
yra attikusios savo uždavinius.

H-BOMBA MENKAI TEGA- 
MINAMA

.NEW YORKAS. — Kaip praneša 
žymusis žurnalistas S. Alsop’as, pa
garsėjęs visame pasaulyje suvo infor
macijų patikimumu, Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse nesiimama visų rei
kiamų gamybos pastangų dėl paga
minimo tikros hydrogeno bombos. 
Pasak jo, JAV hydrogeno bombos 
gamybos planas yra vykdomas maž
daug pagal taikos meto reikalavimų 
principus.

Melbourne lietuvių kolonijos miš
riam ir vyrų chorui vadovauja Alber
tas Čelna. Choras, siekdamas pasi
daryti tikru tautinės mūsų kultūros 
reprezentantu, kviečia, savo tarpan 
naujų dainininkų. Pageidaujama to
kių asmenų, kurie jau yra dainavę 
choruose, kad nesitrukdytų pradėtas 
darbas. Paprastai, choras repetuoja 
tuoj po pamaldi; prie bažnyčios esan
čioje salėje.. Pirmą kartą A. Čelnos 
vadovaujamas choras pasirodė Vely
kų pirmąją dieną. All Saints bažny
čioje. Fitzroy, gražiai sugiedodamas 
per iškilmingas pamaldas. Laikinai 
buvęs choro vedėju Juozas Petrašiū- 
nas dabar vadovauja tautinių šokių 
grupei, kuri šiuo metu, papildžiusi 
savo eiles, sėkmingai tęsia darbą to
liau. Numatyta iki gegužės pabaigos 
dalyvauti trijuose viešuose pasirody
muose.

Laikydamiesi lietuviškų papročių, 
Melbourne lietuviai gavėnios ’ metu 
nešoko. Velykų antrą dieną buvo 
suruoštas šokių vakaras. Svečiai 
buvo nustebinti papildyto lietuviško 
orkestro “Neris” puikia muzika. 
Šiam orkestrui vadovauja Klemen
sas Baltokas.

Chorą, tautinių šokių grupę ir 
orkestrą sudaro muzikos, meno mėgė
jai, kiurių tikslas yra dirbti, aukotis, 
kad lietuviški papročiai, Lietuvos 
kultūra nebūtų pamiršti, kad lietu-

Lietuviu Sportas Kanadoje
Iš įvairiuose kraštuose išeinančių 

lietuviškų laikraščių, matosi, kad 
visur lietuviai pradeda sparčiai or
ganizuotis. Neatsilieka ir lietuviai 
sportininkai. Kanadoje “Nepriklau
soma. Lietuva” dažnai rašo apie Ka
nados lietuvių sportininkų pasieki
mus ir jų organizaviniąsi į klubus.

Kanadoje šiuo metu veikia keturi 
lietuviški .sporto klubai: Hamiltono 
L.S.K. “Kovas,” Toronto L.S.K. 
‘ ‘ Vytis ’ ’, Montreąlio L.S.K. :ir Van- 
voverio L.S.K. “Tauras.” Iš jų 
pirmoje vietoje turėtų būti statomas 
Toronto L.S.K. “Vytis”, kuris savo 
eilėse turi šiuos žymesnius sportinin
kus: Mackevičių, Paškauska, Kernių, 
Ignatavičių, Duliūną. Sis klubas 
Kanados, lietuvių sportiniame gyve
nime groja “pirmuoju smuiku.” 
Labiausiai kultivuojamos sporto ša
kos: krepšinis, futbolas (juniorai ir 
senjorai), stalo tenisas, šachmatai ir 
tinklinis. Hamiltono “Kovas” sa
vo eilėse neturi daug žymių sporti
ninkų, (Tėvelis, Normantas, Vaito
nis, Pilkauskas —■ “Ciurlia”), tačiau 
savo . veiklą, dieną dienon plečia. 
Sparčiausiai . veikia krepšininkai, 
kurie dalyvavo už savo parapiją 
(yrą lietuvių bažnyčia) Hamiltono 
bažnyčių pirmenybėse ir išsikovojo 
garbingą antrą vietą. Šis klubas va
dovauja ir visam Hamiltono lietuvių 
kultūriniam gyvenimui, ruošdamas 
koncertus, šupiniųs, šokius. Hamil
tono L.S.K. “Kovui” vadovauja K. 
Baronas, kuris savo paskutiniame 
laiške prašo pasveikinti visus Austra
lijoj esančius lietuvius sportininkus 
ir prietelius.

NORVEGIJA PRIGLAUDŽIA 
NELAIMINGUOSIUS

Kovo 6 d. iš Britų zonos Vokieti
joje išskrido į Norvegiją pirmasis 
aklųjų tremtinių transportas. To 
paties mėnesio būvyje . išskrido dar 
du aklųjų transportai iš Muencheno. 
Su paskutiniaisiais kartu išskrido ir 
amerikiečių žurnalo “Life” kores
pondentai, kurie yra pasiryžę skatin
ti ir kitas valstybes pasekti tauriu 
Norvegijos pavyzdžiu. Gražų mostą 
parodė ir Švedija, pažadėdama priim
ti 150 tremtinių džiovininkų. Džio
vininkams į pagalbą ateina ir Rotary 
Klubas.

Indonezijoje vėl ramu
DJAKARTA.—Federalinės Indo

nezijos vyriausybės karo ministerija 
išleido pranešimą, kuriuo skelbiama, 
kad visi Macassaro sukilėliai pasida
vė be jokių sąlygų.

Kaltinimas britams 
emigrantams

Federaliniame parlamente liberalų 
atstovas McColm’as pranešė, jog esą 
žymių, kad tam tikras skaičius Aus
tralijon atvykstančių Britų emigran
tų atvirai remia komunizmą. Emi
gracijos ministeris H. E. Holt’as at
sakė, kad emigracijos įstatymas, pa
gal kurį nepageidaujamas ateivis gali 
būti deportuotas, lygiai taip pat 
taikomas ir Briti; ateiviams.
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Gyvas lietuviškas judėjimas

Lietuvis anglu filmoje
Mūsų amžiuje kino filmos menas 

yra pasidaręs nepaprastai populiarus. 
Nestebėtina, kad ir šio meno inter
pretatorius — .artistas atlieka didelę 
propagandą savo kilmės kraštui. 
Pereitų metų Mūsų Pastogės 25 Nr. 
skaitėme straipsnį apie kino artistą 
Jokūbą Šerną (Jacques Sernas), mi
rusiojo mūsų visuomenininko, Lietu
vos Nepriklausomybės Akto signata
ro, Jokūbo Šerno sūnų, kuris dar 
būdamas jaunas jau padarė nuosta
bią filmų artisto karjerą. Neseniai 
vėl “The Argus Weekend Magazine” 
įdėjo nuotrauką iš anglų filmos 
“Auksinė Salamandra” ir paraše, 
kad minimoje filmoje vaidina pran
cūzų .kino artistą gražuolė Anouk su 
Jacques Sernas. Galimas daiktas, 
kad netrukus ir mes Australijos kino 
ekranuose turėsime progos pasigėrėti 
savo tautiečio Jokūbo Šerno vaidyba.

v
■■ Keistas laikraštis

Jau šešiasdešimt vieneri metai, 
kaip eina mūsų laikraštijos istorijoj 
keistinybč laikraštis “Saulė,” kaip jis 
save vadina: du-kart sanvaitis lai- 
krasztis, iszeina kas utarninka ir 

Ipetnyezia. Tas laikraštis eina Maha- 
noy, Pa.

Laikraštis todėl yra keistinybč, kad 
jis savo dvasia ir turiniu yra užsili
kęs dar iš tų laikų, kai mūsų tautoj 
veikė “sūdai”, buvo “viečnastys”, 
žmonės buvo kupini “griekų” ir at
sidėję skaitė “peklaknyges” norėda
mi sužinoti, kaip jie po “smerties” 
bus “pekloj” kotavojami,” kaip liei- 
pieriai pils jiems į gerklę smalą. Visi 
tvirtai tikėjo amžinam žydui ir vie
nas kitam pasakojo, kur tas žydas 
pasirodė. . Seniau ir “Saulė” pla
čiai rašė apie amžiną žydą, o dabar 
tiek jau pažengė pirmyn, kad, tą 
amžiną žydą pamiršusi, pradėjo dau
giau įsivelti į politiką ir duoda pa
našių žinių, bet tvirtai laikosi savo 
senobinės rašybos ir subarbarintos 
lietuvių kalbos. Jei “Saulė” iki šiol 
tebeina ir veik jokių skelbimų netu
rėdama, tai tenka spėti, kad turi 
tvirtą savo skaitytojų kontingentą, 
kuris ją pamėgo. “Saulė” leidžia ir 
savas knygas. Tokių knygų yra iš
leidusi per du šimtus. Štai, kai kurie 
tų knygelių pavadinimai: “Trum
pas katekizmas pagal iszguldymą kun. 
Piliausko su nekuriais naudingais 
padėjimas,” “Kapitonas veilnias,” 
Puikus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapių. “Istorija apie amžiną 
žydą, jo kelione po svietą ir liūdi
mas, apie Jezu Kristų” ir panašios.

Štai tu leidinių kalbos pavyzdys:
. . Tarnaudamas welnui Kristu

pas daug ivisokiu piktibiu žmonims 
padari; va kaip galėjo kitaip welniui 
tarnaut? Uszpuldinejo ant moterų 
užmuszinėjo žmonis ir giwulus, degi
no triobas ir naikino, uszsetus je- 
wus ...” Naujienos. 

vis, būdamas lietuviškoje pramogoje, ■ 
dar labiau pajustų tėvynės ilgesį, 
meilę ir prisirišimą gimtajam kraš-; 
tui — Lietuvai.

Džiugu paminėti, kad kiekvieną)' 
sekmadienį į lietuviškas . pamaldas į: 
atsilanko apie 300-400 lietuviu, ne-į, 
paisančių susisiekimo sunkumų, ry
šium su tramvajų streiku. Čia yra ' 
progos susitikti pažįstamus, susidaro 
progos dažniau atlikti informacinius 
pranešimus, pasitarimus. Pamaldų 
metu tik išimtinais atvejais gieda 
choras, gi šiaip gieda visi bažnyčioje 
esantieji. Artimiausiu laiku numa
toma po pamaldų organizuoti visą 
eilę paskaitų. Netrukus pradės veik
ti ir biblioteka. Nepamirštami ir 
mūsų mažieji — veikia savaitgalio 
mokykla. Be to dar pažymėtinas ir 
Melbourne Lietuvių Sporto (Klubas, 
kuris energingai plečia savo veiklą.— 
K. Mieldažys.

PANAIKINTOS ITALUOS 
STOVYKLOS

Tšeivybės. stovyklos Italijoje—Rag
uoli, Capua ir Aversą IRO vadovy
bės nutarimu panaikinamos nuo ba
landžio menesio. Visi išeiviai į Aus
traliją šiuo metu vyksta tik iš Bre- 
merhafeno uosto. Pirmas laivas 
Fairsea iš Bremerhafeno į Austra
liją išvyko šio, mėnesio pradžioje.

GAUDYS IR LIETUVIUS
Lenku valdžia parengė planą ir 

paskyrė pinigų per metus iškraustyti 
iš Lenkijos visus svetimšalius. Poli
cija ir aktivistai jau sudarinėja jų 
sąrašus. Visi pabaltieeiai ir ukrai
niečiai būsią išsiųsti į SSSR. Perda
vimo stotis būsianti įrengta prie 
Balstogės. Vokiečiai būsią iškrausty
ti į vakarus. Bet dalis j u, kurie 
priėmė pilietybę, galėsią pasilikti va
karines Lenkijos srityse. Vokiečių 
Lenkijoje esą dar apie 250.000, o pa- 
baltiečiu ir ukrainiečiu—apie 50.000.
KNYGŲ PLATINIMO CENTRAS
Lietuvių Spaudos Centras Ameri

koje platina visas Amerikoje, Vokie
tijoje ir kitur išleidžiamas knygas, 
kurių sąrašai siunčiami nemokamai 
visiems jų pageidaujantiems tautie
čiams. Adresas: Gabija, 412 Bedford 
Ave., Brooklyn 11, N.Y., U.S.A.

MŪSŲ PASTOGĖS PRENUMERA
TORIAI

Mūsų Pastogę 1950 metams, užsi
sakė ir prenumeratą įmokėjo:

N.S.W.—A. Saulius £2.8.0;. G. 
Calyn £1.16.0; A. Laucevičius.£1.8.0; 
J. Ramanauskas, A. Pečiulis, P. Stri- 
peikis, V. Keraitis, E. Migevieilis, A. 
Pieknė, E. Melaski ir J. Palietis po 
£1.4.0;. S. Arkušauskas, j. Varkalis, 
A. Giniūnas ir J. Jonaitis po £1.0:0; 
H. Virgeningas, J. Gaižauskas, J. 
Skabikienė, E. Misevičiūtė, V. Žie
das, O. Motuzas, K. Vilgindas, J. 
Simboras, K. Mackus ir E. Uigšytč 
po 12.0; J. Koliavas, 10.0; E. Guo
bienė, 9-0; L. Urbonas, 8.0;-J. Milą, 
V. Vaieiurgis ir A. Alekna po 4.0.

VIC.—V. Kilimonis, £2.10.0; kun. 
P. Vaseris ir V. Paulauskas po 
£1.16.0; K. Pocius ir V. Alešiūnas 
pd £1.4.0; A. Grigaliūnas, B. Zdane- 
vičius ir J. Suminąs pofil.0.0; J. 
Sirutis, A. Erminas ir B. Zumeris 
po 15.0; B. Savickas, P. Baltutis, M. 
Tamašauskienė, P. Urbonas, J. Jab
lonskis, A. Bajoras, D. Kavaliaus
kienė ir M. Apanavičius po 12.0; P. 
Vilutis, 5.0; R. Ramanauskas ir 
Krim-Baleišienč po 4.0.

S.A.—J. Cesiūnas, £1.10.0; J. 
Baukys, £1.4.0; J. Paluobis, £1.0.0; 
J. Juodsnukis, P. Velioniškik ir K. 
Prašmutas po 12.0; K. Šaulys, 10.0; 
L. Žygas, 8.0. -

W.A.—V. Kalinauskas,. £2.8.0; J. 
Šimaitis, £1.16.0; L. Žilinskas, £1.14.0; 
St. Račkauskas, £1.4.0; J. Šimaitis, 
A. Jakubauskas ir Ji Petrukčiias po 
£1.0.0; P. Pusrešris, V. Kasputis, P. 
Šalkauskas, V. Skrolys ir J. Kiveris 
po 12.0.

A.C.T.—L. Venclovas, £1.16.0.
QLD.—S. Dapkus, £2.8.0; K. Ly- 

nikas, P. Jurgutis, R. Žiukelis ir K. 
Stankūnas po 12.0.

TAS.—M. Žalgevičius, 12.0. .
U.S.A.—P. Žilinskas, £3.0.0.
KINIJA—Kun. P, Urbaitis, £1.0.0.
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Wollongong City Welcomes New Settlers
Migrants from Europe and Britain 

.living in the Wollongong (N.S.W.) 
. district were given a welcome by 
residents of the city this month.

An interesting feature of the func
tion was that all the 400 New Aus
tralians who attended wore Radges 
which showed their names and the 
things they were interested in,, such 
as sport, literature, music, etc. Tn 
this way, old and New Australians 
were soon able to get together to 
talk about, similar interests. The new 

■ settlers were welcomed by the Mayor 
of Greater Wollongong (Alderman 
C. Dawson). His speech, which was 
translated into German, told the new 
settlers that Australians wanted 
them to become quickly assimilated 
into the Australian community. 
“Our way,” he said, “is the way of 
freedom,, and in no other country is 
freedom more highly prized.”

Mr. Boris Cerne spoke in English 
. and then in German in reply to Aid. 
Dawson. He said that New Austra
lians were fortunate to be able to 
enjoy the freedom and peace of Aus
tralia after their long sufferings and 
unhappiness of the past. The Wol
longong New Australian Committee 
has plans in hand for further func
tions to help with the speedy assimi
lation of newcomers.
THE NATIVE BIRDS SHOULD 

BE PROTECTED
Residents in the Kyogle district 

say that New Australians there are 
developing a taste for Australian 
birds. At a recent meeting of- 
Kyogle Chamber of Commerce, Mr. 
O. B. Waters said he had reports of 
New Australians putting native birds 

•‘.‘in the pot.” . New Australians did 
not seem to be aware that many of 
the birds were protected by law and

This is why they drove us hard,, 
hoping that we would fall exhausted 
and give them the opportunity of 
killing us off. But unexpected 
events prevented them from accom
plishing their nefarious design.

Near the village of Sfilovichi an 
NKVD officer on horseback announ
ced that 5 kilometres ahead there 
was a river where we could all drink, 
wash' and rest for a while. This 
news gladdened us exceedingly, for 
;almost all of us were ready to drop 
from thirst and fatigue. We walked 
as briskly as we could. Finally T, 
too, dragged myself to the green 
meadow beside the river bank. I 
dropped on the grass exhausted. I 

.eraved for the water with a terrible 
Jonging, but I was incapable of walk
ing any further. Vincent M. filled 
my cap with water and brought it 
to me. Although I had been warned 
not to drink too much at first, T 
could not stop myself. I drank and 
drank until I could hold no more. 
I felt Well and strong again. But 
when I tried to rise,, I fell back to 
the ground. My legs were numb 
and racked with terrible pain.

We rested for perhaps one and a. 
half hours. When the order “for
ward march” came, Stasys S. and V. 
helped me to ’ my feet. With their 
assistance, I walked perhaps another 
15 kilometres. At nightfall we reach
ed a big pine forest. At some dis
tance were detachments of trucks, 
armored ears, tanks and artillery. 
We were ordered to sit down under 

■the trees. The NKVD men sat in a 
ring around us. If anyone made a 
■move, they let fly a volley of shots. 
Bullets whizzed over our heads. Tn 
this same place we lay down to sleep. 
We fell asleep almost at once, hut 
■woke after a short while, numb and 
(half-frozen.

At dawn all prisoners were divi- 
■ded into groups of 20. Each group 
was given one five-pound loaf of 
bread. Some of us got a few crumbs, 
others got nothing at all. I was one 
of those who got none. On this day 
there were many more in our group 
who could not walk without assis
tance. Even our two strong men— 
Jonas and Stasys—seemed without 
energy. We were grieved to find 
our beloved Colonel S.. yesterday 
•very much alive and full of spirits. 

were valuable to the community, he 
said. He said kookaburras, particu
larly, because of their slowness and 
tameness.. would be an easy mark. 
The Chamber decided to communi
cate with Federal and State mem
bers and ask them to ensure that 
proper instruction about protected 
wild life was given to migrants.

New Weapons
WASHINGTON. (S.M.H.). — The 

U.S. Secretary of Defence, Mr. Louis 
Johnson, said that the United States 
had speeded up development of new 
weapons, more terrible than any the 
world had ever seen. He said that 
American scientists were developing 
atomic weapons for both strategic 
and tactical use. The United States 
atomic arsenal was no longer a small 
number of bombs of a single type. 
Defence measures,, now in effect or 
in preparation, against germ war
fare should prevent disastrous dam
age in the United States. Mr. John
son said that the strength of the 
armed services at the end of .1949 
was 1.551.000 officers and men. a 
decrease of 65,000 in six months. 
The Air Force and Navy had 36.000 
planes, 2.000 of which were jet- 
powered. The number of new planes 
on order at December 31 was 5,400.

The Air Secretary, Mr. W. Stuart 
Symington., said that a commission 
recommended in 1948 that the Air
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INTO THE HANDS OF THE NKVD
PART 11.

lying unconscious. After great ef
forts we were successful in reviving 
him. He could not walk by himself 
and had to be supported.

“Forward!” sounded the order. 
Our exhausted group pushed -on. 
Many times I though. that it would 
be just as well for me to drop by the 
wayside and wait for the two bullets 
which would end my sufferings. But. 
the God-given instinct of self
preservation urged me on. The ter
rible gunfire together with the 
other sounds and sights of yesterday 
would not leave off tormenting me. 
About two hours later we had left 
the forest behind us. We came to a 
marshy river. Here we were allow
ed to stop and drink. Though the 
water was muddy, we drank as 
greedily as before.

In front of us rode a truck with 
about 30 NKVD men seated in it. 
At times they would ride alongside 
of us, observing us intently. Then 
they would go in front, stop and 
closely scrutinize everyone going by. 
After every such “examination” 
several of us would be ordered to 
fall tout. Other NKVD men were 
ordered to “cbpe with them.” Im
mediately afterwards several double 
shots would ring out. One time a 
man who walked almost alongside of 
me was dragged out of line by a 
guard. The .man seized the guard’s 
hand, ■ and covering it with kisses, 
entreated him to have mercy. But 
even his bitter tears did not help 
him. Two shots finished, him off.

Up to that time not one from our 
Kaunas group had been designated 
for execution. But now our turn 
eame: Bronius B. and Juozas Z. 
were led out. The latter was a dose 
friend of mine. We had lived to
gether for some time in Alytus. Now 
I saw him .sitting on a tree-stump 
beside the road, clearly distinguish
able because of the red neckerchief 
he had tied around his neck. Near 
him a. group of NKVD men were 
animately talking together. After a 
while Juozas stood up and moved to
wards the road. After him went an 

Force be built up to the strength of 
70 regular groups and 27 National 
Guard groups. If the procurement 
level in the Budget for the financial 
year ending June 30, 1951, was con
tinued, however, there would be 
only 42 regular groups, alid no 
National Guard groups by 1956.

The Lithuanian magazine “Mūsų Dienos” in the United Statei,

NKVD man, boring a revolver into 
the back of his head. Two shots 
were heard; Juozas fell to the 
ground. My thoughts sped Silently 
to him: ‘ ‘ Rest in peace, dear friend; 
your trials are over!” Two further 
shots announced that Bronius B. had 
also left this earth.

We entered a beautiful pine forest. 
The pine trees swayed and sighed as 
if in sorrow for our cruel fate. 
Double revolver shots were echoing 
more and more frequently now to 
our rear. We came to a place where 
the road branched off in two direc
tions: through Berezina to Mogilev, 
and through Cherven to Bobruisk. 
We took the latter. The sun stood 
to the south and we suffered from 
the heat of its rays. All of us were 
so exhausted that we could hardly 
drag our feet along. My head sang; 
black spots appeared before my eyes. 
We crossed a pretty wooden bridge 
and reached the town of Cherven.

The town was full of cars and 
tanks; we saw many Soviet soldiers 
and also civilians. We tramped 
along the streets, the NKVD men 
shouting meanwhile: ‘ ‘ Nerazgliady- 
vat.” (Don’t look around.) While 
we were going past a store, some 
good-hearted man threw a cigarette 
to one of the prisoners. Another by
passer began to curse loudly, no 
doubt a “patriot”, and immediately 
told the NKVD guard of this inci
dent. I did not see how the affair 
ended. We passed a large stone 
building, evidently a hospital: We 
saw white-clad women standing at 
the windows and weeping. One wo
man was so overcome with grief that 
we heard her sob.

The town of Cherven is very 
pretty. There are many orchards 
and green lawns. Before the Bolshe
vik Revolution its name had been 
“Igumen” (Monk in Russian). The 
Bolsheviks changed it to its present 
name which means “June” in the 
old Slav tongue.

We were driven into the spacious 
yard of the prison of Cherven, en
closed by a high wooden fence over
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He said it had become increasingly 
apparent that present types of 
fighter planes could not stop attacks 
by high altitude bombers in darkness 
or bad weather. Mr. Symington 
will leave the Air Secretaryship for 
a U.S. Security ouneil post. Mr. 
Thomas Finlettes will succeed him.

which were stretched several rows of 
barbed wire. The men were at once 
separated from the women. The 
NKVD men sat. down on benches in 
the corner, near the office of the 
prison. From there they could wateli 
our every movement. Other NKVD 
men watched us from the office; 
guards stood in the sentry boxes. 
The sun was beating down unmerci
fully. It was terribly hot. The high 
fence shut off all possibility of a 
breeze. I felt myself a complete 
invalid. My good friends were soli
citous of my welfare. I asked them 
to pick me a bunch of camomile and 
mint, both of which grew in great 
profusion all over the yard. Having 
said those words, I fell to the ground 
in a dead faint. Stasys J, and. Vin
cas M. returned with an armful of 
the herbs. With them I pillowed my 
head; in breathing their sweet frag
rance I was lulled to sleep. I do 
not know how long I slept. I was 
awakened by my friends who had 
brought me some cool clear water to 
drink. After resting and drinking 
some water, I felt vastly better. 
With the help of Vincas and Stasys, 
I made my way to a corner of the 
yard where stood two barrels of 
water which had just been brought 
in. I .took off my shirt and bent 
over. Stasys and Vincas poured 
water over my head, back and 
shoulders, rubbing me with their 
hands meanwhile.. After such a 
bath and massage I felt, quite strong 
and could even walk without assis
tance.

Evening fell and it became cooler, 
so much so that those of us who were 
in their shirt-sleeves felt chilly. I 
gave my coat to John D., my friend" 
from cell No. 94, who had been 
brought to the Kaunas prison with
out a coat and had been dressed 
that way ever since.

We had not ‘i«red to hope for 
food. But, unexpectedly, some was 
given us. We were ordered to sit 
down in groups of twelve. Each 
group was given a small loaf of 
bread. It tasted very good to me. 
We. felt stronger after we had eaten. 
The NKVD men ordered us to re
main seated in groups. Guards 
walked among us. If anyone moved, 
they pointed their guns at the 
offender. (To be continued)
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UŪSU PASTOCC
SAVUS NAMUS TIKRAI TURĖSIM į J"į3

Lietuviško žodžio bičiuliams

Pereitą sekmadieni ir antradienį 
posėdžiavo ALD Centro Valdybos 
sukviesta Australijos Lietuvių Na
mams įsigyti paruošiamoji komisija, 
kuri apsvarsčiusi visus duomenis 
pasiūlė Centro Valdybai atitinkamą 
projektą. Šis projektas, galutinai 
patvirtintas Centro Valdybos, bus 
paskelbtas sekančiame Mūsų Pasto
ges numeryje. Projekto paruošimo 
komisiją sudaro ivįirių profesijų ir 
organizacijų atstovai;

Šiomis dienomis Jeronimas Paluo- 
bis iš tVoomera West atsiuntė ALD

PRITARIMAS NAMŲ REIKALUI
ALD Canberros Skyrius savo 1950 

m. balandžio 2 d. susirinkime, Sky
riaus Valdybos sušauktame apsvarsty
ti ALD Centrinių Namų įsigijihno 
klausimą, priėmė sekančio turinio

N U TARIMĄ:
I. Lietuvybės išlaikymui Australi

joje, visuomeniniam, tautiniam ir 
kultūriniam gyvenimui ugdyti bei 
palaikyti mums būtinai yra reika
lingi savi ALD namai, kurie tarnautų 
ne vien tik ALD interesams, bet, ap
skritai, visiems lietuviams Australi
joje. Stiprus lietuvybės centras 
Australijoje kartu bus pasaulio Ke

ltuvių bendruomenės ramstis tebesitę
siančioje kovoje už tėvų kraštą:

II. ALD Centriniai namai turėtų 
būti Sydnėjuje, kur yra mūsų cen
tro organai, kur šiuo metu yra di
džiausia lietuvių kolonija ir kur 
ateityje numato burtis dauguma 
mūsų tautiečių;

III. Pritariame C.V-bos numaty
tam namų išplanavimui;

IV. Namų įsigijimui reikalingam 
kapitalui sudaryti siūlome suorgani
zuoti namų statymo akcinę bendrovę. 
Pageidaujame, kad akcijos būtų *įvai-

Naujas Musu Pastoges 
administratorius

ALD Centro Valdyba šiomis dieno
mis paskyrė Julių Vėteikį Mūsų Pas
togės administratorium. Naujasai 
administratorius yra didelio patyri
mo šio. darbo specialistas, be to kar
tu ir žurnalistas. Dar Lietuvos val
stybės. egzistavimo laikais jis buvo 
vyriausybės gąjniamos Užsienio Lie
tuviams Tlemti tj-jps reikalų vedėjas. 
19.38ni, Miuistetių Kabinetas Julių 
Vėteikį buvo pasiuntęs specialion 
misijos, šūsipažinii su Pietų Ameri
kos lietuvių iąeivvbK reikalais, kur 
jis išbuvo -mėnesius. Kaip stiprus 
lietuviškos spaudos reikalų tvarkyto
jas. žurnalistas ir lietuvių išeivybės 
žinovas Julius Vėteikis leidžia spręsti, 
kad nuo šiol Mūsų Pastogės admini- 
straeiniai-finansiniai reikalai pasuks 
sčkmipgji’fĮeUu. Mūsų Pastogės re
daktorius sveikina mielą savo ben
dradarbį. ir linki jam kuo geriausios 
Sėkmės laikraščio administravimo dar- 
1)0. t
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Š.m. gegužes mėnesio 7 d. tuoj po 
paiuąldų. įvykstančių kas sekmadienį ____ a___}_______
St. Jozeph’s bažnyčioje, Missendeii! rių dydžių, kad tuo būdu būtų įga- 
Kd.. Camperdown, ten pat mokyklos, Hnti jas įsigyti ir mažiau pasiturin

tieji tautiečiai;
V. Prie ALD Centro Valdybos su

daryti specialų namų įsigijimo komi
tetų ir revizijos komisiją.

(a) Siūlome be to namų statymo 
reikalams pravesti piniginę rinkliavą.

ALD Canberros Skyrius.

salėje ALD Sydnėjans ir AL Kata-1 
likų D-jų Skyriai ruošia Motinos j 
Dienos minėjimą. Minėjimai! kvi- 
eiami kuo gausingiausiai dalyvauti 
visi lietuviai.
PAGALBA ARTIMO NELAIMĖJE

Coneordo ligoninėje dirbą lietu-1 
viai ištiekė pagalbos ranką savo ben-1 
drądarbei R. Gaidžiūnytei. kuri su-! 
sirgo džiova ir atsigulė ton pačion i 
ligoninėn. Jie surinko tarpusavyje 
£4-13-0 ir įteikė jai per p. Paulauską, j 
Toksai Coneordo lietuvių nuoširdu
mas savo artimui yra sektinas pavyz- J 
dys ir kitiems tautiečiams. Šia pro
ga prisimintini ir Turramurra “Prin-[ 
cess Juliana” tub. ligoninėje besigy-į 
dą tautiečiai, kurių ten yra apie 10 
asmenų.—rš.

ALSTRALIJOS LIETUVIU 
KREPŠINIO PIRMENYBĖS

Vyr. A.F.A. ir Sp. K-tas numato 
organizuoti 1950 motų Australijos 
lietuvių krepšinio pirmenybes Mel
bourne. į kurias bus kviečiamos vist] 
Austr. valstijų geriausios lietuvių 
krepšinio komandos. Tikimasi, kad 
pirmenybėse dalyvaus Melbourno, 
Sydnėjans. Canberros ir Adelaidės 
lietuvių krepšininkai. Tokiu būdu 
bus išaiškinta pajėgiausia Australi
jos lietuvių -krepšininkų komanda 
1950-ms metams. Šiomis pirmeny
bėmis jau dabar daug domisi Mel
bourno krepšinio mėgėjai, o ypatin
gai australai, nes lietuvio, kaip krep
šininko. geras vardas čia plačiai yra 
žinomas. Pirmenybių data ir smul
kesnės žinios bus paskelbtos po sekan
čio Vyr. F.A. Sp. K-to posėdžio, ku
riame bus šis klausimas išsamiai iš
diskutuotas.—L.B.

• Dr. V. Grybines iš U.S.A, ieško 
Česlovo ir Gertrūdos Amolevičių.' 
Dėl dr. V. Grybino adreso kreiptis į 
ALD C. Valdybą.

• Juozas Žemaitis, gyv. 506 Dover- 
eourt Rd.. Toronto, Ont.. Canada, 
ieško brolio Arnoldo Antano Žemai
čio ir Danutės Žemaitienės. Žinan- 
tinvi m alrtvivai nrccAwi tshomooI, 

Centro Valdybai tokio turinio raštą: 
“Nuoširdžiai sveikinu Centro Valdy 
bos sumanymą pasistatyti savo nuo
savus namus — mūsų kultūros židinį. 
Ta proga siunčiu £10 minimų namų 
statymo fondui.” ALD Centro Val
dyba, dėkodama Jeronimui Paluobiai 
už šią didelę auką, džiaugiasi, šia 
ypatinga parama ii- sprendžia, kad 
Australijos lietuvių bendruomenės 
veiksmingas pritarimas jos sumany
mui neabejotinai sudarys sąlygas lie
tuvių kultūros židinio realizavimui.

Mielam Melbourne Lietuvių 
Sporto Klubo Sekretoriui.

J u r gini Šalkauskui
ir

Jonei S 
sukūrnsiems 
šfimą. linkimo saulėtos ir pras

mingos ateities.
Klubo Valdyba

gražią lietuvišką

DEI. UNITES “LIETVVIAI 
NEDALYVAVO"

Tilpusi Mūsų Pastogės 63 numery- 
Į’-je’ šio pavadinimo žinutė reikalinga 
mažos pataisos. — Minėtan koncer
tai! iš CowWros šeinių stovyklos, 
esančios už 300 mylių nuo Sydnė
jans. buvo atvežtos specialiu autobusu 
kelių tautu mažos moksleivės. Jų 
taq>e ir lietuvaičių. 9-12 metų am
žiaus. šokių grupė. Jos gražiai pa
šoko keletą tautinių šokių. Po kon
certo mažytės mergaitės buvo nuga
bentos tuo pačiu autobusu nakvynėn 
ir kitą dieną išvyko atgal į Cowra. 
Vis dėlto lietuviai dalyvavo.—Kagi. 
GRAŽIOS LIETUVIŲ VESTUVĖS

Balandžio 15d. Melbourno Šv. Juo
zapo katalikų bažnyčioje susituokė 
lietuviai: Jonė Staugaitytė ir Jurgis 
Žalkauskas. Po vestuvių bažnyčios 
salėje Įvyko gražus pobūvis, i kurį 
Jurgis Žalkauskas. veiklus Melbourno 
Lietuvių Sporto Klubo sekretorius, 
buvo sukvietęs skaitlingą buri spor
tininkų, lietuvių choro dalyvius, tau
tinių šokių grupes šokėjus ir ALD 
Melb. Sk. V-bos atstovus. Pobūvyje 
dalyvavo daugiau kaip 70 asmenų. 
Melbourno lietuvių orkestro dalyviai 
smagino visus pokilio dalyvius muzi
ka. Prie turtingai apkrauto stalo 
buvo pasakyta daug sveikinimo kal
bu. padainuota lietuvišku dainų. 
..... .. ......r n

Perėmęs Mūsų Pastoges admini
stratoriaus pareigas, noriu keletą 
žodžių pasidalinti su mielais tautie
čiais ir skaitytojais.

Mūsų Pastogės skaitytojų-prenu- 
meratorių skaičius, lyginant ji su 
Australijoj esančių lietuvių kontin
gentu, nėra dar pakankamai didelis. 
Keistoka, kad Mūsų Pastogė yra silp
nokai prenumeruojama mūsų intelek
tualinių, taip vadinamų, inteligenti- 
nių sluogsnių. Gal būt, toji tautie
čių dalis, kuri jau pradeda kiek aiš
kiau susigaudyti australiškuose lai
kraščiuose, mano, kad- nėra reikalo 
prenumeruoti mažo savaitraščio, ta
čiau neturėtų būti pamirštama, kad 
savas žodis yra ne tik Įdomus, bet ir 
mielas kiekvieno lietuvio širdžiai ir 
svarbiausia — neįrengiamai jai rei
kalingas. Jis turi puošti kiekvieno 
padoraus lietuvio pastogę.

Skaitytojai taip pat rodo daug 
neatidumo dėl atsiskaitymo už lai
krašti. Daug tų, kurie pereitais me
tais skaitė Mūsų Pastogę, šiemet dar 
nepratęs! savo prenumeratos. Admi
nistracija, tikėdama gera tų tautie
čių valia, siuntinėja ir toliau laikra
štį, manydama, kad karta, vis dėlto, 
bus atsilyginta. Nemaža šiųmetinių 
prenumeratorių dalis užsisakinėja 
laikraštį labai trumpais terminais: 
vienam ar dviem mėnesiams, atsiųs
dami po 2 ar 8 šilingus. Tokie, trum
palaikiai užsakymai labai sunkina 
laikraščio administravimų. Pagei
dautina. kad ateityje- būtų užsisako
ma bent trims mėnesiams mažiausiai.

Savo laiškuose kai kurie skaityto
jai nusiskundžia, kad jie gauna laik
raštį labai pavėlotai, nereguliariai ar 
vieno kito numerio visai negauna. 
Šiuo atveju administracija neturėtų 
būti kaltinama, nes Mūsų Pastogė iš

SLS KLUBAS STIPRĖJA
Neseniai susiorganizavęs Sydne- 

jans Lietuvių Sporto Klubas diena 
iš dienos auga ir stiprėja. Vienas 
svarbiausių paskatinimų — tai mūsų 
jaunesniosios kartos veržlus noras 
burtis krūvon, veikti, šviestis ir pra
leisti kultūringai laisvalaikį. Narių 
skaičiui didėjant ir Klubo paskirčiai 
diktuojant kurti darnų veikimą, pe
reito sekmadienio susirinkime suda
rytos krepšinio, stalo teniso, šachma
tų, kultūros ir pramogų sekcijos. 

I Klubas sustiprėjo dar vienu gausiu
■ lietuviškojo jaunimo būriu: Sydnė- 
jaus Lietuvių Tautinių Šokių Grupė 
įsijungė į Klubą atskira sekcija. Jau 
įsigytas nuosavas stalo teniso stalas, 
kuris randasi Klubo patalpose, 12- 
14 Ennis St.. Milson’s Point miesto 
traukinio stoties pastate. Sale gali
ma naudotis kiekvieną šeštadienį nuo 
13 iki 23 vai. Čia galima jaukiai 
pasišnekučiuoti, pasportuoti ir pasi
šokti. Klubas maloniai kviečia visits 
tautiečius į svečius ir tikisi, kad nors 
savaitgaliui kiekvienas galės čia ra
sti kamputį, kur puoselėjama spor- 
tininkiška dvasia ir lietuviškas sve
tingumas.—rm.

Linksma 
Smagu 

Jauku
KVIEČIAME POBCVIN,

I Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klubai!, 
• 12-14 Ennis St.. Kirribilli (Milson’s
■ Point miesto gelež. stoties pastatas.)

šeštadienį 29.4.50. Pradžia 6 vai. 
vak.

šokiams gros geras orkestras. Sve
čiai aukoja Klubui 3 šil.

SLS Klubo Valdyba.

t——— --------------—t
Į Lietuvi,
j Jeigu nori pirkti narna ir neturi pakankamai pinigų.

MUTUAL LIFE & CITIZENS CO.
i (Apdraudimo įstaiga) padės Tau nusipirkti namą. Čia gali 
į pasiskolinti iki 80% perkamo objekto o čia apsidraudęs skolinamai 
! sumai, prticenly nemokėsi.

Rašyk, kur. kada sutikti Tamstą.
Į Pilnateisis firmos inspektorius

Juozas Jablonskis
į M.L.C.. 350 Collins Street, Melbourne
j Privačiai: 80 Gore St., Fitzroy, Melbourne

printed by Publicity press H9S8) Pty. ^Ltd.. 71-7S R«ent Streep Sydney, for the Puklizkat’.

siunčiama visiems prenumeratoriams 
vienu laiku, būtent, kiekvieno ket
virtadienio rytą; iš spaustuvės ji \ - 
gaunama trečiadienio vakarų. Jei 1 
kas nors negauna ar pavėlotai gauna, 
šis reikalas aiškintinas vietos pašte. < 
Be to labai svarbu, kad visi skaity
tojai labai stropiai pranešinėtų admi
nistracijai kiekvieną gyvenamosios 
vietovės pakeitimą.

Siekdama patikrinti Mūsų Pasto
gei finansinę padėlį, pasiryždama su
kurti mūsų organui stiprius ir tvar
kingus administravimu pagrndus, 
Mūsų Pastogės Administracija pra
neša šiuos nuostatus:

I. Kas iki š.m. birželio 1 d. neat
silygins užsilikusias skolos ir nepra
tęs prenumeratos, tam laikraštis .to
liau nebebus siuntinėjamas;

JI. Kas ateityje dels reguliariai 
pratęsti prenumeratų, tas turi įsidė
mėti. kad laikraštis nuo šiol skolon 
tebus siuntinė jamas tik vieną mėnesį.

III. Nuo šiol laikraštį prašoma už
sisakinėti ir atsiskaityti t i k 
ši n o adresu:

J. Vėteikis
78 Platform St.. Lidcombe, N.S.W. 

..IV. Australijoj negali būti tokio' 
lietuvio, kuris neskaitytų ir nepre
numeruotų Mūsų Pastogės. Tai yra 
visu mūs garbės reikalas.

Tikiuos, kad artimiausioje ateityje 
tarp Mūsų Pastogės .Administracijos 
ir skaitytojų užsimegs tikrai nuošir
dus ryšys ir bičiulišku keliu bus lik
viduojamos visos klaidos.

Kiekvienas Australijos lietuvis pri
sideda prie Mūsų Pastogės geroves.

Mūsų Pastogės neskaito 4r neremia' 
tik tas, kas jau pamiršo Nemuną 
krantus.

Mūsų Pastogės administratoriui 
Julius Vėteikis.

IŠ ALD SKYRIŲ VEIKLOS
Brisbanės ALD Skyrius išsirinko’ 

naują Valdybą ir Revizijos Komi
siją. Valdybą dabar sudaro: pirm. 
J. Petrauskas, sekr. P. Budrys, ižd. 
A. Pomeringas. ir narys A. Andriu
ku*. Revizijos Komiaijon Įeina: F. 
Mališauskas. O. Kačinskienė ir Buba- 
čienė.

Naujoji Bonegillos ALD Skyriaus 
Valdyba pasiskirstū pareigomis: pirm. 
J. Lipeius, vieepirm. K. Kavaliaus
kas, sekr. V. Baltuška ir ižd. E. 
Valevičius.

PASIGĖRĖTINAS PAVYZDYS
Mykolas Petronis, Vytautas Simni- 

skis ir Povilas Protas, susidėję krū
von kruopštaus savo darbo sutau
pąs ir kiek pasiskolinę, neseniai gra
žiame Sydnėjaus priemiestyje Can
terbury įsigijo bendromis jčgomis 
mūrinį £3000 vertės, moderniškai 
įrengtą namą. Mykolas Petronis ir 
Vytautas'- Simniškis yra pirmojo 
transporto ateiviai, o Povilas Protas 
vos prieš vienerius metus atvykęs į 
Australiją. Būdinga tai, kad nau
jieji namų savininkai šįjįamą įsigijo 
vien tvarkingo savo darbo sutaupo
mi*. Jie visi yra pavyzdingi ALD 
nariai ir Mūsų Pastogės skaitytojai— 
rčmljjai. šįpmis dienomis namų sa
vininkai pasikvietė ir apgyvendino 
iš Puckapunyal stovyklos p.p. Kerne- 
žiu šeimą. Šį mūsų tautiečių grupė 
lietuviškai Australijos bendruome
nei laikytina sektinu pavyzdžiu.—-ji.

MŪSŲ PASTOGES RĖMĖJAI
Mūsų Pastogei prisiuntė nuošir

džių aukų: V. Kilimonis iš Vie 12.0, 
G. Calyn iš N.S.W. 6.0, V. .Sidabrą iš 
Vie. ir V. Alesiūnas iš Vie. po 2.0. 
Maloniems aukotojams nuoširdus 
ačiū.
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