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KORĖJOS KLAUSIMAS
Jaltos konferencijoje 1945 m. ano 

meta Keturi Didieji Sąjungininkai 
nutarė, kad, nugalėjus Japoniją,. 
Korėjai bus suteikta nepriklausomy
bė. Po Japonijos kapituliacijos ame
rikiečių ginkluotos pajėgos užėmė 
pietinę Korėjos dalį, gi Sovietų Ru
sijos kariuomenė užėmė šiaurinę dalį. 
1945 metų pabaigoj Maskvos konfe
rencijoj JAV, D. Britanija ir Sovie
tų Rusija nutarė pašiurti Korėjai 
penkeriems • metams patikėtinių sis
temos valdymą, kurį sudarytų JAV, 
D. Britanija, Sovietų Rusija ir Kini
ja. Buvo sudalyta amerikiečių — 
sovietų komisija, kurios pareiga buvo 
patikrinti Korėjai laikiną vyriausy
bę, pagrįstą demokratiniais princi
pais, atseit, iš įvairių partijų. Ta
čiau Sovietai nepanoro pripažinti 
jokios kitos partijos, kaip vien ko
munistų. Komisijos bandymai 1946 
ir 1947 metais prieiti kokio nors su
sitarimo nuėjo niekais.

Tuo tarpu Šiaurės Korėjoje Sovie
tai suorganizavo sau palankią mari- 
jonetinę Korėjos vyriausybę ir pas
kelbė taip vadinamą “liaudies konsti
tuciją” visam Korėjos kraštui. Kiek 
vėliau Pietų Korėjoje buvo sudaryta 
Vakarų demokratijos pagrindais 
konstitucinė vyriausybė ir išrinktas 
prezidentu dr. Syngman Rhee.

1948 m. spalio menesį Sovietų Ru
sija paskelbė savo nutarimą atitrauk
ti iš Šiaurės Korėjos savo karinius 
dalinius. JAV tuo tarpu sprendė, 
kad atitraukimas amerikiečių karinių 
dalinių iš Pietų Korėjos tereikštų tik 
visos! Korėjos palikimą komunistų 
malonei. Kone tuo pačiu metu Pietų 
Korėjoje jau teko malšinti pirmas 
komunistų sukilimas prieš dr. Rhee 
vyriausybę.

UN’o visuotinė konferencija Pary
žiuje 1948 m. gruodžio mėnesį nubal
savo pripažinti Pietų Korėjos vyriau
sybę teisėta ir tinkančia visai Korė
jai. Buvo paskirta šiam sprendimui 
įvykdyti speciali UN’o komisija. 
Sovietai boikotavo šią komisiją ir pa
reiškė, esą jau savo kariuomenę iš 
Korėjos atitraukę. Amerikiečiams 
nebeliko nieko kito, kaip taip pat ati
traukti savo kariuomenę iš Pietų 
Korėjos, ką jie ir padarė, tepatikdami 
tik prie Pietį) Korėjos kariuomenės 
savo 500 karių-patarėjų. Tuo tarpu 
dr. Rhee vyriausybei teko malšinti 
jau antras komunistų suruoštas suki
limas. Suskaldyta į dvi dalis, val
doma dviejų priešingų sistemų vy
riausybių. Korėja taip ir išliko ligi 
šių, dienų jos įvykių.

šiaurės Korėja apima 56% visos 
Korėjos teritorijos ir talpina apie 
trečdalį visų Korėjos gyventojų, at
seit, apie 10 milijonų. Žymiausieji 
Korėjos industrijos turtai randasi 
Šiaurės dalyje, tuo tarpu kai Pietų 
Korėja yra daugiausiai žemės ūkio 
kraštas.

VAŠINGTONAS. — Prezidentas 
Trumanas pareiškė, kad JAV neiš
sigali ’ išlaikyti'70 karinės aviacijos 
grupių, kaip yra kai kurių sluogsnių 
reikalaujama. Trumanas pridūrė, 
kad ekonominė JAV padėtis neleid
žia nieko daugiau išlaikyti, kaip da
bar turimas 48 grupes.

L E KTU VO KATAŠT RO FO J E 
ŽUVO LIETUVIAI?

Per. pirmadienio vakarą ties Perthu 
įvyko keleivinio lėktuvo katastrofa. 
Žuvo visa lėktuvo igula ir 23 kelei
viai. Kaip iš pateikto spaudai žuvu
siųjų sąrašo matyti, atrodo, žuvo ir 
mūsų tautietė T’ Bonzikas su kūdikiu 
(pažymėta: “Mrs. T. Bonzikas and 
infant”).- gyvenusi Northam ateivių 
Stovykloj e. W."A.

Staigus karas Korėjoje
Raudonoji lava veržiasi toliau. — Vakarai 

susiduria su kietu taikos klausimu
NEW YORKAS. — Kaip praneša 

A.A.P., birželio 25 d. rytų Šiaurės 
Korėjos ginkluotes komunistų pajė
gos su tankais ir artilerija įsiveržė į 
Pietų Korėjų. Komunistų kariuo
menė pajudėjo visu pasieniu iš 11 
punktų ir trijų vietų, rytiniame pa
kraštyje. JAV patariamosios grupės 
viršininkas pulkininkas W. Mahoney 
pranešė Pietų Korėjos sostinėje 
Seoule, kad Įsiveržėliai užėmė Poclio- 
ną ir užima visą teritoriją į vakarus 
nuo Tmjin upės. JAV karo aviaci
jos vadovybė Tokio’je praneša kad 
Šiaurės Korėjos Yak karo lėktuvas 
apšaudė Kimpo aerodrome amerikie
čių lėktuvą C54. Joks amerikietis 
nesužeistas. Pietų Korėjos preziden
tas dr. Syngman Rhee, vos tik prasi
dėjus invazijai, telefonavo į Tokio 
JAV generolui MacArthur’ui, prašy
damas pagalbos. Generolas Mac- 
Arthur’as jam atsakė, kad JAV kari
ninkai išskris tos pačios dienos po
pietį stebėti įvykių. Pietų Korėjos 
ministeris pirmininkas Sihn Sung Mo 
pranešė, kad jis skubiai kreipėsi i 
Vašingtonaą prašydamas tankų, lėk
tuvų, stambiųjų artilerijos pabūklų 
ir laivų. Be to jis įsake Pietų Korė
jos ambasadoriui Vašingtone prašyti 
prezidentą Trumaną veikti labai 
skubiai. JAV kariniai patarėjai 
pranešė, kad Šiaurės Korėjos kari
niai daliniai prasiveržė per sieną tuoj 
po to, kai Šiaurės Korėja 1 vai. ryto 
paskelbė karą. Pirmas rimtas pasi

Taikos optimizmas Korėjos išvakarėmis
TOKIO.—JAV Valstybės Departa

mento patarėjas respublikonas J. F. 
Dulles, kalbėdamas Amerikos Preky
bos Rūmų priėmime Tokio mieste, 
pareiškė, kad šiuo metu nėra tikro 
karo pavojaus. Pasak jo, laisvojo 
pasaulio galybė taip atsveria komuni
stinių kraštų pajėgumą, kad karas 
visiškai sunaikintų “dirbtinę,, grubią 
ir palyginamai silpną Sovietų komu
nizmo struktūrą.” Toliau jis parei
škė, kad “vienintelį tikrą pavojų 
laisvam pasauliui komunizmas suke
lia savo taktika sukelti vidinius sun
kumus, kurie žaloja laisvos bendruo
menės darbą.” JAV užsienių poli
tikos patarėjas primine, kad JAV 
plieno ir aliuminijaus gamyba yra

Stalinas siekia naujos Jaltos...
NEW YORKAS. — Kaip prauesa 

Tarptautinė Žinių Tarnyba (INS), 
Stalinas prisiminė Atlanto Sąjungai 
dėl: šaltojo karo baigimo. Apie tai 
praneša laikraštininkas W. Winche
ll’is, kuris teigia gavęs šią žinią iš 
diplomatinių ir žvalgybiniu šaltinių. 
Tasai laikraštininkas teigia, kad Sta
linas pasiūlęs Vakarams tokias sąly
gas :

• Tuoj pat uždrausti visiems lai
kams atomines bombas:

• Pietryčių Azijoje JAV ir jos 
sąjungines valstybės skubiai turi 
pripažinti įvairias sukilėlių gru
pes. kovojančias prieš dabartines 
teisėtas ir konstitucines vyriau
sybes ;

• JAV turi sustabdyti .ginklų ga
benimą į Europa ir nutraukti 
Atlanto Pakto valstybėms aprū
pinimą ginklais:

• Pilnai pripažinti Komunistinę 
Kinija:

priešinimas buvo sutiktas priešui 
įsiveržus tris mylias krašto, vidun.- 
Įvairiose Pietų Korėjos vietose vyk
sta mūšiai.

VAŠINGTONAS. — Ryšium su 
Pietų Korėjos užpuolimu, sekmadie
nio naktį buvo sušauktas skubus ir 
nepaprastas UN’o Saugumo Tarybos 
posėdis. Saugumo Taryba 9:0 bal
sais nutarė paskelbti, kad P. Korėjos 
užpuolimas yra taikos sulaužymas ir 
paliepė Šiaurės Korėjos valdžios or
ganams tuoj pat sustabdyti karo veik
smus. Sovietų Rusijos atstovas Sau
gumo Tarybos posėdyje nedalyvavo, 
gi Jugoslavijos atstovas nuo 'balsavi
mo susilaikė. Tačiau mūšiai Korė
joje vyksta toliau. JAV Valstybės 
Departamentas, paskelbęs, kad komu
nistų dominuojamos Šiaurės Korėjos 
paskelbtas Pietų Korėjai karas yra 
agresijos veiksmas ir taikos sulaužy
mas, paliepė generolui MaeArthur’ui 
Japonijoje skubiai siųsti Pietų 
Korėjai bet kurią įmanomą karinę 
pagalbą. Saugumo Taryboje buvo 
aptarti pranešimai apie tai. kad, 
Pietų Korėjos besipriešinantiems da
liniams paėmus nelaisvėn 10 priešo 
tankų, juose buvo rasti Sovietų Rusi
jos kariai. Prezidentas Trumanas, 
nutraukęs savo atostogas, atskubėjo į 
Vašingtoną. Iš įvairių šaltinių kon
statuojama, kad puolančios kariuo
menės sudėtyje pastebėti Sovietų Ru
sijos tipo tankai, laivai ir lėktuvai. 
Pietų Korėjos pakrąųčių apsauga

penkis kartus didesnė, kaip Sovietų 
Rusijos, elektros jėgos gamyba — 
šešis kartus ir aliejaus pramonė — 
astuonius kartus pranešesne, kaip 
Sovietų Rusijos. “Sovietinis Komu
nizmas valdo apie 750 milijonų žmo
nių, tačiau nelaisvėn paimtas pasau
lis yra silpnas ir opus bet kuriomis 
svarbiomis aplinkybėmis. Kai mums 
reikės laimėti karą,, mes sukursime 
stebuklus, įkinkydami atominę en
ergiją. Rusijos šnipai pavogė šio 
proceso mechaniką. Tačiau jie nega
li pavogti' mūsų proto išradingumo 
ir sugebėjimo, kas yra skirtinga lai
svoje, konkurencinėje bendruomenė
je” — pabrėžė JAV užsienių politi
kos patarėjas.

• Be jokių sąlygų priimti Į UN’o 
visas Sovietų Rusijos satelitines 
valstybes;

• Kom. Kinijos vadas Maotsetun- 
gas turi paskirti Kinijos atstovus 
visuose pasitarimuose, kuriuos 
Vakarai ves dėl Japonijos taikos 
sutarties;

• Japonijoje’ negali būti jokių 
JAV karinių bazių ir visos ame
rikiečių karines pajėgos turi 
apleisti Japoniją;

• Sąlygos, kurios taikomos Japoni
jai, turi lygiai taip pat būti tai
komos ir Vokietijai;

• Rytų Vokietijos vyriausybė ir 
Vakarų Vokietijos vyriausybė 
turi būti vienodai traktuojamos 
ir

• Visos Vakarų karines pajėgos 
privalo apleisti Vokietiją.

Minimas laikraštininkas mano, kad 
Stalino sąlygos yra visiškai nepriim
tinos Vakarams. 

į vieną Sovietų Rusijos laivą paskan
dino.

VAŠINGTONAS. — Sekmadienį 
Vašingtonas išgyveno įtempimą, pri
menantį karo dienas. Per visą dieną 
vyko be paliovos JAV vyriausybės ir 
karo vadų pasitarimai. JAV nuta
rimas siųsti Pietį,i Korėjai karinę pa
galbą buvo priimtas diplomatų ir 
kariuomenės atstovų pasitarime Val

stybes Departamente, kuriame daly
vavo užsienių reikalų ministeris 
Achesonas, specialus ambasadorius P. 
Jessup’as ir JAV karo vadai. JAV 
karo ministeris Johnson’as, paklaus
tas spaudos atstovų, ar yra kokia ga
limybe, kad Amerika įsivelia į karą, 
trumpai atsakė: ‘‘Aš negaliu tai atsa- 

jkyti.” Prezidentas Trumanas spau- 
, dai atsakė: “Tai gali būti labai pavo
jinga situacija. tačiau aš manau, kad 
taip nėra.”

VAŠINGTONAS. — Politiniuose 
sluogsni.uose laikoma neabejotinu fak
tu, kad Sovigtų Rusija nekreips dė
mesio į Saugumo Tarybos nutarimą 
ir laikys jį neteisėtu, kadangi Sovie
tai, šiuo metu UN’o darbe nebedaly- 
vaują, neseniai buvo pareiškę, kad 
jie visus UN’o nutarimus laikys ne
teisėtais, kol Nacionalinės Kinijos 
delegatai nebus pakeisti Komunisti
nės Kinijos atstovais. Maskvos radi
jas pirmuosius pranešimus apie Korė
jos karą paskelbė ta prasme, kad ame
rikiečių dominuojama Pietų Korėjos 
kariuomenė užpuolė Šiaurės Korėją, 
gi pastarosios liaudies karines pajė
gos užpuolimą atmušė.

LONDONAS. — Lordas Vansit- 
tart’as, buvęs ilgametis Britų užsie
nių reikalų ministerijos sekretorius, 
komentuodamas Korėjos įvykius, pa
reiškė, kad tai yra niekas kita, kaip 
prasidėjęs Trečias 'Pasaulinis Karas. 
“Jeigu Vakarų valstybės mano, kad 
šiuo metu gelbėjimas Pietų Korėjos, 
kas dar yra įmanoma, sukeltų per di
delę riziką Trečio Pasaulinio Karo, 
tai jos visiškai paneigtų baisias isto
rijos pamokas,” — pabrėžė Britų 
užsienio politikos žinovas. Pasak jo, 
nesikišimas į Korėjos konfliktą te
reikštų tik tai, kad komunistai vieni 
patys labai lengvai galėtų pasiekti 
pergalę. - z

NEW YORKAS. — Pirmadienį Š. 
Korėjos komunistų kariuomenė jau 
pasiekė P. Korėjos sostinės Seoulo. 
apylinkes: Pietiečių kariuomenė gi
nasi narsiai ir atkakliai, tačiau apsi
ginklavimu ir skaičiumi pranašesni 
komunstai visu frontu veržiasi pir
myn. Iš Japonijos generolas Mae- 
Arthur’as pasiuntė oro keliu pirmą
sias ginklų siuntas. JAV kariniai 
patarėjai, ligi šiol rezidavę Pietų 
Korėjoje, stebi vykstančio karo veiks
mus.

D. BRITANIJOS LAIKYSENA
LONDONAS. — Britų ministeris 

pirmininkas Attlce, atsakydamas par
lamente į paklausimą dėl Korėjos 
karo, pareiškė, kad Korėjos “taikos 
ąulaužymas labai giliai sukrėtė vy
riausybę” ir toliau pridūrė, kad dėl 
Korėjos specialią atsakomybę neša 
amerikiečiai. Konservatorių atstovas 
paklausė, tuo atveju, jei Š. Korėja 
nesiskaityš“su Saugumo Tarybos nu
tarimu, ar Britų vyriausybe siūlys 
panaudoti atominę bombą. Klausi
mas liko neatsakytas, nes parlamento 
pirmininkas nuėmė ji nuo dienotvar
kės.
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Inž. M. Bogušas.

Kurdinimosi taško beieškant
MIELAM LIETUVOS ŪKININKUI AUSTRALIJOJE

Nesuklysiu, mariau, tvirtindamas, 
kad niekas taip stipriai nejaučia trem
ties naštos slėgimo, kaip netekęs savo 
pamilto žemes gabalo Lietuvos ūki
ninkas. Panemunių, paneriu ar pa- 
šešupių laukai liko anapus, šimtme
čiais jo tėvų-tėvų prakaitu laistyti. 
Lietuvos ūkininkui savoji žemė buvo 
likusi tarytum jo paties kūno dalis 
ir nieku nepamainomas verslas. Tad 
nestebėtina, kad tremties sąlygomis 
Lietuvos ūkininkas ypatingai skau
džiai išgyvena jį ištikusią tikrovę, 
Trokšdamas nors kiek suprasminti 
savo gyvenimą, kad ir svetimoje, šal
toje aplinkumoje jis vis galvoja, kaip 
įsigijus kokį gabalą žemės, kuris nors 
menka dalimi pasitarnautų jo turėto 
gyvenimo pakaitalu.

Australijos ūkininkavimo sąlygos 
kad ir gana skirtingos, tačiau mūsų 
ūkininkas dėka savo ypatingo suma
numo, sugebėjimo ir darbingumo, 
galėtų ir čia kiek prasmingiau kur- 
■dintis. Australijos ūkininkas nėra 
sėslus, nėra prisirišęs prie savo žemės, 
tad čia gana daug galimybių įsigyti 
ūkį ilgesnės ar trumpesnės nuomos 
sąlygomis. Išnuomojamų ūkių skel
bimų taip pat apsčiai galima rasti 
australų laikraščiuose ar Real Estate 
.agentūruose.

Kokia ūkio gamybos šaka yra pa
prasčiausiai prieinama ir kas geriau
siai atlygina įdėtą darbą bei triūsą!—

Atrodo, kad Australijoje viena pel
ningiausių ūkio gamybos šakų yra 
kiatdių auginimas. Pagal agr. dr. 
Briedžio man pareikštą kalktdiaciją. 
vienas rinkai pilnai paruoštas beko
nas duoda £4 pelno. Dviejų asmenų 
šeima gali apžiūrėti ir tinkamai pa
ruošti apie 200 kiaulių. Išleidžiant 
per metus po dvi kartas bekonų, to
kiu būdu galima per vienerius metus 
paruošti rinkai apie 400 bekonų, ku
rie atneštų apie £1600, t.y. kiekvie
nam asmeniui po £800 Ši kalku-. 
liaeija gali turėti didesnių ar maže
snių nukrypimų į bet kurią pusę. 
Tačiau, kaip ten bebūtų, kiaulių augi
nimas yra gana pelningas ūkio vers
las Australijoje, o tai patvirtina jau 
ir tasai faktas, kad nuomojamų ūkių 
skelbimų skiltyse kiaulių ūkiai ypa
čiai retai teužtinkami.

Pieno ūkio verslas taip pat yra 
pelningas. Prieš kurį laiką vienas 
stambus Maitlando ūkininkas, mūsų 
tautietis. Stasifinas-Sranton (deja, 
per. metais miręs) man teigė, kad 
viena karvė per savaitę duoda £1 
pelno. Tad laikant 50 karvių per 
vieną savaitę yra įmanoma sudaryti 
£50 pelno, gi tiek karvių gali tinka
mai apžiūrėti, t.y. pašerti, pamilžti, 
nuvežti pieną į pristatymo punktą 
ir pan.. 2-3 asmenų šeima.

Vištų ūkis patikrina šeimos pragy
venimą, jeigu jame yra nemažiau, 
kaip 2000 vištų. Dirbanti tokiame 
ūkyje 2-3 asmenų šeima dabartinė
mis kiaušinių kainų sąlygomis gali 
per vieną savaitę uždirbti £25-£30. 
Darbas vištų ūkyje yra gana lengvas, 
tačiau mano išmanymu labai didelės 
ateities ši ūkio šaka neturi, nes kiau
šinių kainos jau yra pasiekusios auk
ščiausią savo viršūnę, o be' to į visti; 
ūkį veržiasi per daug didelis skai
čius žmonių.

Pastangos suliediuti tautines savybes
Jungtinių Komercijos Rūmų kon

ferencijoje Brisbanės delegatas N. S. 
Pixley pareiškė, kad ateiviai turi būti 
įliedinti į australų bendruomenę. Pa
sak delegato, jei tai nepasisektų at
likti, Australijoje iškiltų esminė pro
blema mažų ir uždarų tautinių rate
lių, kurie laikui bėgant sudarytų 
rimta tautinį susiskaldymą. Delega
tas Pixley pabrėžė: “Mes privalome 
įliedinti juos savo gyvenimo būdan, 
gi priešingu atveju, jie patys mus 
nuliedins.” Konferencija nusprendė 
padėti ir paskatinti savanoriškas or
ganizacijas. kurios yra sukurtos pa
gelbėjimui ateivių snliedinimo.

NAVJAS ASIMILIACINIS 
LAIKRAŠTIS

Imigracijos Departamentas ruošiasi 
išleisti naują laikraštį, kuris bus pa

Avių ūkis pagal oficialią statistiką 
duoda 10 šilingų nuo vienos avies 
per metus gryno pelno. Tačiau 
mums, tremtiniams, tasai ūkis yra 
sunkiau prieinamas, nes jo įrengimas 
reikalauja kiek daugiau pinigų-kapi- 
talo.

Daržovių ūkis duoda didžiausius 
pelnus, tačiau jis priklauso nuo oro 
palankumo. Iš vieno ha pamidorų 
galima pasiekti £600 pelno, jei para
zitai ir lietūs nepaverčia niekais 
įdėto darbo ir vilčių. Kopūstai, kala- 
fijorai, burokai, morkos, pupos ir žir
niai atneša po £200 iš vieno ha. Ga
na pelningas yra gėlių ūkis, tačiau 
jis būtinai reikalauja žinovo rankos. 
Be to dar viena sąlyga — gėlių ūkis 
gali klestėti ir apsimokėti tik neto
liese didelio miesto.

Ypačiai dėkingų pelnų suteikia 
auginimas veislinių gyvulių. Vienas 
tinkamai išaugintas lenktynių mitu
lys kartais yra parduodamas už 
£4000, o tinkamas veislinis bulius ar 
telyčia dažnai parduodama už £1000. 
Tačiau panašaus pobūdžio ūkis atei
viui ūkininkui yra visiškai neprieina
mas. Veislinių gyvuliui auginimo 
ūkis Australijoje reikalauja- didelio 
kapitalo ir ypatingų santykių-sąlygų. 
Tokio ūkio veikla verčiasi labai senos 
ir labai gerai žinomos firmos arba, 
didieji žemvaldžiai.

Kaip matome, ūkininkai, ypačiai 
tie, kurie nusimano kiaulių auginimo 
srityje, gali pasiekti gerų pelnų. 
Tačiau ūkininkavimui Australijos 
sąlygomis reikia gerai pasiruošti. 
Patartina besiruošiantiems savaranki
škai ūkininkauti vienerius metus, t.y. 
visus keturius sezonus, padirbėti pas 
atitinkamos šakos australą ūkininką. 
Sakysime, kiaulių auginimas ir jų 
paruošimas rinkai atliekamas čia žy
miai kitaip, kaip Lietuvoje ar pana- 

| šiame krašte. Ūkininkavimas čia yra 
pelningas verslas, o tai yra, galbūt, 
dėl to, kad australai nemėgsta sun
kaus darbo, kas yra neišvengiama 
ūkio versle. Ūkininkavimas, ir kone 
išimtinai visa daržininkyste, yra ki
niečių, graikų, italų bei jugoslavų 
rankose. Dangis jų uždirba čia labai 
didelius pinigus, žinoma, tik tuo at
veju, jei dirba visas septynias dienas 
nuo tamsos ligi tamsos.

Ūkininkavimas Australijoje įmano
mas perkant ūkius, juos nuomojant 
arba įeinant ūkin dalininku-pusinin- 
ku. Šiomis sąlygomis ūkininkauti 
yra gana daug pasiūlų, randamų, 
kaip jau minėjau, laikraščių skelbi
muose. Tačiau vienokiomis ar kito
kiomis sąlygomis pasirenkant ūkį, 
reikia gerai apsižiūrėti dėl potvynių 
ar sausrų pavojų. Taip pat reikia iš 
karto susisiekti ir susitarti su pro
duktų ėmėjais, nes Australijoje ūkio 
produktus superka ūkio organizaci
jos arba agentai. Be jų tarpininka
vimo parduoti didesnius produktų 
kiekius yra neįmanoma.

Manau, kad šios mano kuklios in
formacijos, kad ir ne visai išsamios, 
teigiamai pasitarnaus ne vienam mie
lam Lietuvos ūkininkui, besidairan
čiam vargingos tremties sąlygomis 
įsigyti ar prisiglausti prie didesnio 
ar mažesnio žemės gabalo.

vadintas “The Good Neighbour”, 
atseit, “Geras Kaimynas.” Šio nau
jo laikraščio tikslas bus padėti atei
vių asimiliacijos į australų bendruo
menę akcijai. Tasai “Geras Kaimy
nas” pasirodys kartą per mėnesį. Be 
to jis skatins australus ištiesti atei
viams draugišką pagalbos ranką. 
“Geras Kaimynas” bns siuntinėji
mas visos Australijos laikraščiams, 
radijo stotims, klubams ir visoms 
draugijoms ir visoms organizacijoms, 
kurios gali prisidėti prie asimiliacijos 
darbo.

PRATĘSKIT MŪSŲ PASTOGĖS 
PRENUMERATĄ ANTRĄJAM ŠIŲ 
METŲ 'PUSMEČIUI. NEDEL
SKITE SU SKOLA MŪSŲ PASTO
GEI.

Lietuviai
Vasario 26 <1. Folkets Hus patal

pose įvyko LDS metinis atstovų su
važiavimas, kuriame dalyvavo atsto
vai iš visų draugijos skyrių. Suva
žiavimui pirmininkavo pik. Urbonas, 
sekretoriavo Kl. Gumauskas. Iš cen
tro valdybos apyskaitos, kurią refe
ravo LDŠ centro valdybos pirm. V.' 
Staneika, paaiškėjo, kad Švedijoje 
esama apie 430 lietuvių, bet draugi
jos kartoteka teturinti žinių tik apie 
260, bet ir tas skaičius mąžta žmo
nėms vykstant į kitus kraštus. Be 
eilės kitų centro valdybos nuveiktų 
darbų buvo rūpinamasi ir Lietuvhj 
Bendruomenės kūrimu Švedijoje. 
Tuo reikalu valdyba palaike tamprų 
ryšį su VLIKu ir tarėsi su skyrių 
valdybomis. Visli tų pastangų išda
va buvo ta, kad VLIKas pasiūlė cen
tro valdybai eiti kartu ir laikinojo 
Lietuvių Bendruomenės Švedijoje 
Organizacinio komiteto pareigas, kol 
bus išrinkti bendruomenės vadovau
ją organai. Atstovų suvažiavimas 
vienbalsiai pritarė tam VLIKo pasiū
lymui ir įgaliojo naują centro valdy
bą prisiimti laikinojo Lietuvių Ben
druomenės Švedijoje organizacinio 
komiteto pareigas.

Sovietai - Hitlerio beprotybes keliu
2.

Staiga jis prisiartino prie mūsų 
grupės ir, pertraukdamas maršalą 
Šokolovskį, aštriai pasakė:

— Taip, taip . . . Bet tai nėra 
taip svarbu . . .

Neištardamas toliau nė vieno žod
žio. maršalas Sokolovskis pasitraukė 
ir nuėjo šalin. Tą visą vakarą jis 
daugiau nebepratarė nė vieno žod
žio. Mus labai nustebino ne tiek 
Višinskio šiurkštumas, kiek jo turi
ma galia. Vienas didžiausių pasaulio 
karo vadų pasitraukė nuo jo sudrau
stas ir baimės apimtas, tarytum pra
sikaltęs mokinukas nuo savo moky
tojo.

Maršalas dar nebuvo pasitraukęs, 
kai Višinskis toliau tęsė:

— Sovietų Sąjunga yra vienintelis 
pasaulyje kraštas, kuris yra nurodęs 
savo generolams jiems tinkančią 
vietą — kareivines. Žiūrėkit į Ame
riką, kuri suteikia savo generolams 
bei karo vadams aukštus diplomati
nius bei politinius postus, žiūrėkit į 
Angliją . . .

Be abejo, niekas mūs nedrįsome 
prieštarauti didžiąjam draugui . . . 
Mes klausėmės tylėdami, kai jis 
aiškino savo pažiūras dėl šaltojo karo. 
Jis teigė, nelaukiąs, kad “Amerikos 
imperialistai” suorganizuotų Vaka
rų Europą prieš 1950 ar net prieš 
1951 metus. Tai jie tikrai nepadary
sią sn Vakarų Vokietija. Gi kol Va
karų Europa nebus suorganizuota, 
Vakarų Valstybės “nedrįs imtis jo
kio praktiško žingsnio anti-sovietinės 
politikos atžvilgiu.” Toliau Višin
skis su įtūžimu pastebėjo, kad svar
biausias dalykas yra tai, kad Euro
pos išskaidymas būtų kuo toliausiai 
nutęsiamas.

★
Besibaigiant jo paskaitai, aš pa

klausiau :
— Drauge Višinskį, ką jus manote 

apie Angliją!
— Londonas yra visiškai nusivylęs, 

— atsakė Višinskis. — tačiau įdomus. 
Aš ilgus metus stebėjau Britų gyve
nimo sąlygas. Iš rusų svetimų kra
štų aš geriausiai pažįstu Angliją. 
Jei kas nori pamatyti kapitalizmo 
sistemos žlugimą ir taip vadinamos 
socialdemokratijos išdavimą, tas turi 
atvykti į Angliją ir ten šiandie pagy
venti.

— Ar yra koks nors skirtumas tarp 
kapitalistinės Amerikos ir darbo par
tijos Anglijos!

— Žinoma, jokio. Čia negali būti 
kokio nors skirtumo. Britai bet ku
riuo atveju visumet galvoja apie pi
nigus. Doleris šiuo metu pakeitė 
sterlingų svarą, o tai ir yra viskas.

— O ką jūs, drauge Višinskį, gal
vojate apie Britų darbo partijos va
dus! — paklausė Čekoslovakijos am
basadorius.

Višinskis šyptelėjo. Na, tai pri- 
pažintina, kad kai kurie jų yra gana 
protingi. Pavyzdžiui. Bevinas yra 
labai protingas, ar tikriau pasakius.
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Švedijoje
■ Nemaža pastangų ir rųpeseių cen

tro valdyba dėjo ir sava spauda rū
pintis, bet dėl vis sunkėjančių aplin
kybių, tiek materialinių, tiek fizinių, 
tebuvo išleisti tik du “Pragiedru
lių” numeriai vietoj numatytų ke
turių. Nuo 1949 m. rugpiūčio mėn. 
pradėtas leisti grynai savitarpinei 
informacijai LDŠ biuletenis, kaip 
priedas prie “Pragiedrulių.” To 
biuletenio iki metų galo išėjo keturi 
numeriai.

Suvažiavimą pasveikino buv. Lie
tuvos pasiuntinybes Stockholme sek
retorius VI. Žilinskas. Suvažiavimas 
įgaliojo centro valdybą pasveikinti 
Lietuvai ir lietuviams nuoširdžiai 
atsidavusį prof. B. Nermaną ir pa
reikšti padėką Baltų Humanistinei 
Sąjungai už jos finansinę paramą 
“Pragiedruliams” leisti.

Į naują centro valdybą išrinti V. 
Staneika, K. Kraujalis, J. Pajaujis, 
J. Lingis, Iz. Mališka, J. Plačas, G. 
Būga, kandidatais — K. Gumauskas, 
V. Vilkenas ir V. Gedminas. Revizi
jos komisijon — E. Meilus, Pr. Dūda, 
B. Arūnas ir T. Bieganskaitč. Gar
bės teisman — O. Urbonas, Ig. Kaz
lauskas ir J. Kriaučiūnas.—5.L.B.

jis buvo labai gabus. Iš visų Vakarų 
užsienių reikalų ministerių Bevinas 
buvo tikrai gudriausias. Bet, be abe
jo, vėliau jis prarado žymią dalį savo 
populiarumo.

Aš ryžaus būti ypatingai drąsiu 
ir paklausiau:

— Kokios priežastys, drauge Vi
šinskį, privertė Beviną nustoti popu
liarumo !

Višinskis lyg ir užsigavo dėl mano 
nemandagumo ir greitai atsakė:

— Be abejo, jo anti-sovietinė poli
tika. Joks Britų politikas nebegali 
toliau naudotis savo krašte populia
rumu. jei jis imasi anti-sovietinčs 
politikos.

Mes visi nulenkėm galvas visiškai 
pritardami.

—■ Dar vienas dalykas — Bevinas 
visiškai nieko nesupranta tarptauti
nių finansų reikaluose, — pastebėjo 
Višinskis ir toliau jis papasakojo 
mums tokį atsitikimą:

— Šį rytą Bevinas kreipėsi į mane: 
“Pone Višinskį, mes esame jums la
bai dėkingi už jusi; anti-amerikietišką 
kalbą Lake Suecess’e. Be tos jūsų 
kalbos mes nebūtume taip greitai 
gavę iš Amerikos paskolos.” Jis gal
vojo, kad tai buvo labai geras šposas.

Višinskis piktai nusijuokė ir pa
klausė :

— Ar jūs žinote, ką aš jam atsa
kiau!

Mes visi suklusome su dideliu žin
geidumu.

— “Kodėl, pone Bevinai, — aš 
atsakiau. — argi tai nėra labai gražu 
iš mano pusės, argi tai nėra tikra 
draugo parama ? Kai kitą kartą jums 
vėl bus reikalinga Amerikos paskola, 
jūs tik pasiųskite į Kremlių prane
šimą ir paprašykite manęs pasakyti 
kitą prieš amerikiečius nukreiptą 
kalbą. Aš mielai įsipareigosiu tai 
padaryti ir kartu pažadu jums nepa
prašyti už tai jokios komisijas — 
atlyginimo.”

Mes visi garsiai nusikvatojome.
Lenkijos diplomatas paklausė:
— Kaip Bevinas priėmė jūsų špo

są, drauge Višinskį t
— Labai puikiai. Jis pareiškė, kad 

tai buvęs labai geras šposas ir pas
veikino mane už tai.

Ligi tol aš visumet galvojau, kad 
Sovietų vadai nenorės ir negalės pa
kartoti Hitlerio beprotybės ir išpro
vokuoti karą. Aš žinojau, kad jie 
yra dar žiauresni ir šiurkštesni, kaip 
nacių diktatoriai, bet aš netikėjau, 
’ad jie yra taip išprotėję, kaip Hit
leris ir jo artimiausia aplinka.

Dabar aš geriau žinau.
Aš pamačiau, kad Sovietų dvasinė 

būsena, pagrįsta laukiniu fanatizmu 
ir sukurta tiesiog neįtikėtinu įžūlu
mu. yra tokia dvasios būsena, kuri 
susilieja su beprotiškumu, gal būt ne 
taip ryškiu, kaip Hitlerio,, tačiau ly
giai taip pat pavojingu pasaulio tai
kai.
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SENATOR CONNALLY ON 
THE NORTH ATLANTIC 

TREATY
KOALA Australia’s Cherub in Fur

. . . Today, all our major foreign 
policies reflect the overwhelming 
desire of our people that the power 
and influence of the United States 
should be thrown into the scales on 
the side of peace and freedom . . .

Totalitarian and communistic 
powers have publicly announced 
their policy to be a conquest of the 
entire globe and its subjection to 
-their economic and political theory. 
Will free nations and free men blind 
their eyes to this hostile threat? 
Will they close their ears to this 
brutal demand that they be doomed 
to slavery? v. .

The processes by which strong 
military imperialistic countries have, 
in reeent years, picked off country 
by country are distinct and clear 
in the minds of the people of the 
United States . . .

Whenever freedom is destroyed, 
freedom is weakened in every coun
try. Whenever security is increased, 
the safety of every country is in
creased . . .

What a splendid thing it would 
be if the millions of people behind 
the iron curtain had the same oppor
tunity as the people of the free 
world to read the conunitte report on 
the Atlantic Paet. They would see 
that the pact is not aimed at them 
or any other group of states; it is 
aimed only against aggression and 
war . . .

If the Soviet Union really believes 
the paet is aimed at her, then I sug
gest that she demonstrate her peace
ful intentions . . .
... No sincere and realistic per

son can blind himself to the fact 
that peace is still remote and the 
security we long for is yet to be 
attained . . .

We have become painfully aware 
that the technique of “divide and 
conquer” is not a thing of the past 
but a part of the insecure present ... 
The catalogue of its victims is even 
more imposing than that compiled 
bv aggressor nations before World 
War II.

There was once a Republic of 
Estonia. Where now is Estonia? 
Its soil remains, but its democracy 
has been ruthlessly destroyed. It has 
been transformed into a police state.

There was once a Lithuania. 
Where is that nation today? The 
basic freedoms of its people have been 
brutally usurped. It has been ab-

NONE of the world’s furbearers has 
more ardent admirers than the 

koala, or native bear, the best-loved 
member of Australia’s unique fauna.

Unlike the panda, its only rival, 
the “teddy bear” may be seen only 
in its native land. But it has model
led for furry toys that have made it 
familiar to people all over the world.

Only those who have met the koala 
in person, however, know what an 
enchanting little fellow he is, with 
his solemn round face, his eyes ex
pressive of innoncence and wonder, 
and his indolent ways.

Inoffensive and imperturbable as 
he may look, the koala nevertheless 
has quite a temper, and when really 
aroused will make effective use of 
his strong elaws. A captured baby 
bear will scratch wildly in its effox-ts 
to escape, while its mother will use 
her claws, too, to protect her baby.

In the mating season, especially, 
an “old man” koala often raises his 
voice in the eucalyptus tree forest; 
uttering loud, hoarse, grating sounds 
which have been likened to a saw 
ripping through a thin borad, though 
in a deeper tone.

This quaint, appealing marsupial 
generally lives up to all the praises 
sung about him—even the eulogy of 
Dr. Thomas Wood, the English au
thor who, in “Cobbers,” describes 
him as the most enchanting little 
animal that ever lived.

Australians flock to the forest 
i reservations of the State of Victoria 
I for the opportunity of seeing the 
I koalas under natural conditions. 
They return again and again, cap
tivated by the ways of the “bears.”

Phillip Island reservation in Wes-

By CHARLES BARRETT, C.M.Z.S. 

tern Port Bay, packs its hotels and 
guest houses with the tourists who 
come to wander along its bush roads 
and see the koalas in the trees at 
close quarters. Koala colonies, popu
lar with Australian bear-lovers, are 
maintained at several other sanctua
ries in Victoria, and also in the Nor
thern State of Queensland.

The story of this “ eherub-in-fur ” 

sorbed into a vast communistic sys
tem.

There was once a Latvia. Where 
now is the fair land we knew as 
Latvia? Its boundaries have dis
appeared. It has been incorporated 
into the totalitarian network of east
ern Europe.

. . . The same tragedy has taken 
place in differing degree in other 
countries , . .

Let us be perfectly frank. Such 
a situation, which breeds fear hnd 
suspicion and distrust, is a constant 

! threat to world peace . . .
(Text of Senator Connally’s add- 

I ress in the Senate, Congressional 
'Record, July .5, 1949.)_____________ Australian Koalas have a distinctive cha rm that appeals to everyone.

makes a delightful animal biography.
The only known ancestor of Phas- 

colarctus Cinereus—the koala’s scien
tific title—was a huge, clumsy ani
mal weighing about half a ton. or 
some twenty-eight times as much as 
a living native bear of average size. 
This fossil animal was named Koale- 
mus by an authority whose sense of 
humour must have been dominant 
when he coined a word meaning 
“stupid fellow.”

In the city park, in the shade of 
trees, I saw two tidy rows of wooden 
tables at. which perhaps about 20 
German officers were sitting at their 
evening meal. I sat down on a bench 
at some distance waiting until they 
had finished. After they had eaten 
they also gave me some food. After 
questioning me for a long while, they 
finally dismissed me.

I remained in Cherven from July 
2nd till July 7th. I already had 
obtained my permit to return to 
Lithuania for July 5th, but it rained 
heavily next day, so I put. off my 
journey and set out in the early 
morning of July 7th.

TO LITHUANIA
Front Cherven to Minsk the dis

tance is 63 kilometres, which I had 
determined to cover in two days. I 
proceeded along the same blood- 
soaked path along which wc had 
been driven from Minsk on June 
26th and 27th.

•• Coming to the place where the 
Minsk road branches off in three 
directions—to Bobruisk. Mogilev and 
Berisov—I saw an unexpected sight: 
the whole field was littered with 
tanks, armored ears, trucks, guns 
and ammunition. Here I observed 
that the Germans had buried their 
own dead with great care whereas 
the Red Army men were left to lie 
on the ground to rot. Later I found 

. out from the local inhabitants that 
here on the evening of July 1st there 
had been a great battle.

Advancing perhaps another five 
kilometres I saw a still greater scene 
of chaos: there was even a greater

Col. Jonas Petraitis

INTO THE HANDS OF THE NKVD
PART 19.

mass of war materials scattered in 
the forest. Here also the German 
soldiers were carefully buried while 
the Red soldiers lay around and 
rotted. Here and there, however, 
one of the Red leaders was buried, 
but in a very strange manner,, just 
thrust into the ground in a standing 
position. It seemed that some of 
them had not been buried very 
deeply, in time the earth' had been 
washed away by the rain or scattered 
by the winds. In places, human 
heads were sticking out of the 
ground, bare hands with bent fingers 
and other parts of the body. It 
seemed that others had been buried 
head first, for in some places the feet 
of corpses could be seen.

At the side of the highway there 
were still many corpses of NKVD 
prisoners, dressed in civilian clothes 
(if you could call their rogs clothes). 
Doubtless these were the corpses of 
those unfortunates who had been 
driven from the prison of Minsk on 
June 25th and 26th. An unbearable 
.stench arose from this rotting flesh. 
I also saw the tree stump where 
Joseph Z. had sat before being shot. 
At some distance lay a corpse, but, 
as far as I could judge from the 
clothes, it was not Joseph: however, 
it may have been someone from Kau
nas. for his head was bound by the 
same white kerchief.

About 20 kilometres further 1 
came to a small kolhoz where I stop
ped to drink some water and to rest. 
The people of the kolhoz told me 
that not far from this place they 
had buried about • 300 prisoners. 
While they had been handling the 
corpses, one of them revived and ask
ed them for water. They had taken 
him to the kolhoz; the man begged 
them to hide him there until the 
German army would come. But the 
kolhoz people, fearing responsibility, 
informed the Minsk militia about 
him. The next day militiamen came 
and shot him. The unfortunate man 
had told them his name, but they 
could not remember now what it was. 
He had told them that he was from 
the Kaunas prison, and that he was 
one of those condemned to death. He 
had beeu tall and blond, a good
looking man dressed in nice clothes.

I bade farewell to the people of the 
kolhoz and went on my way. After 
a while a middle-aged woman, return
ing from Cherven to Minsk, caught 
up with me. She said her name was 
Mrs. Feler. We began to converse. 
It transpired that she had finished 
high school in Moscow in "Czarist 
days. Her husband, an engineer and 
former i Czarist army officer, had 
worked in a metal plant in Moscow, 
had been sentenced to eight years of 
imprisonment at' Archangelsk for 

sabotage. Having lost her husband, 
being herself hunted by the NKVD, 
she found that it was impossible for 
her to remain in Moscow. Taking 
her daughter with her, she had re
turned to Minsk, where she had ob
tained the position of a primary 
school teacher.

SOME FACTS ABOUT SOVIET 
RUSSIA

“Stefania Feliee.vevna,” I said to 
my travelling companion, “Do you 
think that there could be revolution 
in Russia?”

“No, Joan Jakovleviteh, quite 
impossible,” she answered heatedly. 
“The Enkavedists have terrorized 
the whole nation and destroyed it 
morally to such a degree that no-one 
would dare even to think about revo- 
luiton, much less attempt any sort 
of resistance. No revolution is pos
sible also because during these 25 
years the system in which every citi
zen spies on his fellow has taken 
shape and has finally become crys
tallized. Everybody spies on every
body else. Nobody knows who is 
spying on him; it could be your 
closest friend, perhaps your brother, 
son or wife. Every revolution needs 
some sort of organization, but no 
organization is possible under such 
a cursed system. The first step 
would be told to the NKVD and all 
further activity would be suppressed 
by the most brutal reprisals and mur
ders. You see, every spy has to 
give ‘reports’ very frequently in
deed. ’ ’

(To be continued.)
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UOSI! PASTOGE
MINISTERIO PIRMININKO
ATSAKYMAS LIETUVIAMS

Australijos ministerio pirmininko 
R. G. Mencies pavestas, oficialusis 
ministerio pirmininko sekretorius R. 
B. Lansdown’as šiomis dienomis at
siuntė Sydnėjaus ALD Skyriaus pir
mininkui A. Kutkai tokio turinio 
raštą:

Mielas Pone Kulka,
i Ministerio Pirmininko pave

stas, pranešu apie gavimų Jūsų 
rašto, rašyto birželio 18 d. ir 
pasirašytą p. Grinos ir p. Žukau
sko, kuriame konstatuojamas 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
okupavimas prieš dešimti metų

sovietinėmis pajėgomis ir konsta
tuojamas Lietuvos įjungimas 4 
Sovietų Sąjungą.

Į Jūsų prašymą, kad. Lietuvos 
gyventojai neturėtų būti pamir
šti Australijos vyriausybės pas
tangų padėti pavergtoms tau
toms, yra atkreiptas dėmesys. 
Aš perduodu Jūsų raštą užsie
nių reikalų ministeriui p. Spesl- 
der’iui, jo žiniai ir apsvarstymui.

Jums ištikimas,
R. B. LANSDOWN, 

Oficialusis Sekretorius.

Talkininkavimo reikalu

LIETUVOS TRISPALVĖ 
BRISBANĖS GATVĖSE

Buv. V-bos pirmininkui ir Skyriaus 
organizatoriui J. Petrauskui taip pat 
V-bos nariams J. Budriui ir A. Pome- 
ringui, dėl pasikeitusiu darbo sąlygų 
ir išvykimo pasitraukus, į Skyriaus 
V-bą išrinkti: K. Sakalauskas — 
pirm., A. Laukaitis — sekr. ir P. 
Jurgutis, buvęs kandidatas, įėjo j 
V-bą nariu. Devintinių proga lietu
viai dalyvavo milžiniškoje 50.000 ka
talikų procesijoje su tautine vėliava 
ir taut, rūbais. Vietos dienraščiai, 
taip pat katalikų spauda, reporta
žuose tai gražiai paminėjo ir įdėjo 
nuotraukų. Tai buvo bene pirmoji 
proga pademonstruoti trispalvę ir 
taut, rūbus tokio masto demonstra
cijoje. Nors nemaža aktyvaus jau
nimo bei choristų išvyko cukr. nen
drių kirsti, bet Skyriaus veikimas, ne
mano susilpnėti. Pasišventusių mo
terų ir vyrų būrelis tris kartus į sa
vaitę renkasi dainų ir taut, šokių re
peticijoms. Stankūnas vadovauja 
dainoms ir Laukaitis taut.-šokiams. 
Daugelis dalyvių turi tikrai pasišvę
sti, nes tenka atvykti iš gana toli. 
Linkėtina, kad iki šiol esąs susigyve
nimas ii- pasišventimas ir toliau tęs
tųsi. Paminėtas laisvės netekimo 
dešimtmetis — Birželio 15-toji. Į 
išpuoštą salę susirinko beveik visi 
gyvenantieji mieste ir jo apylinkėse 
lietuviai. Apie mažos tautos trage
diją išsamią paskaitą skaitė K. Saka
lauskas.— F .M:

PROTESTO MINĖJIMAS 
GEELONGE

Birželio 17 d. įvyko Geelongo lie
tuvių protesto minėjimas. Dienos 
minčiai pritaikintą žodį tarė advok. 
Grigaitis. Primindamas skaudžius 
netolimos praeities įvykius, bei tebe
vykdomą terorą tėvynėje, prelegen
tas ypatingai pabrėžė gyvos lietuviš
kos dvasios svarbą tremtinių tarpe. 
Ši diena turinti tapti jie vien liūde
sio, bet kartu ir pasiryžtom valanda. 
Išlikti tauriu lietuviu ne tik pačiam, 
bet išlaikyti lietuvišką idėją tremti
nių bendruomenėje — tai pagrindi
nis šios dienos uždavinys. Žuvusieji 
ir žūstantieji už tėvynę susirinkimo 
pagerbti tylos rainute. Priimta ati
tinkama rezoliucija Federalinei Aus
tralijos Vyriausybei ir ITN’o. Minė
jimas, kuriame dalyvavo apie 40 tau
tiečių, baigtas Tautos Himnu.—S.

ALD Brisbanės Skyriaus narius 
PRANĄ DVILAITĮ ir 
JANINĄ LYNAITŲ, 

sukūrusius lietuvišką šeimos 
židinį, sveikina ir laimingo 
gyvenimo linki —

Skyriaus Valdyba.

♦ Bronius Pavasaris prašo atsiliep
ti Algį Liubinską, kurio ieško Juode
lis iš Kanados, ir buvusį 8724 L. S. 
Kuopoje Jurgaitį. Rašyti šiuo adre
su^ Bronius Pavasaris, Forestry 
Dtp., Beerburrum, Q’ld.-

Š.m. birželio o d., Country Women 
Association Vietorijos atstovų suva
žiavimo Melbourne proga, Imigraci
jos Departamentas nutarė suruošti 
ateivių tautinių išdirbinilj parodą. 
Šia paroda norėta supažindinti ne 
tik minėtos organizacijos moteris, 
kurių skaičius ir reikšmė krašte yra 
labai stiprus, bet porai dienų skirti 
ją ir Melbourne visuomenei. Imi
gracijos Departamentas pel- savo at
stovus centre ir stovykloje kreipėsi į 
mane kviesdamas prisidėti ii- mūsų 
stovyklos tautinę grupę. Teturint 
stovykloje mažą saujelę tautiečių ir 
žinant pajėgią koloniją (apie 700 lie
tuvių) Melbourne, kuri be ALD-jos 
Skyriaus turi ir Kultūros Fondo Apy
gardą su jos vadovybe, nurodžiau 
Imigracijos Departmento atstovui 
kreiptis. į ALD-jos Skyriaus pirmi
ninką Melbourne, o savo stovyklos 
vadovybei pareiškiau,, kad Melbourne 
lietuvių pasirodymas bus reikšmin
gesnis ir gausesnis. Užklaustas pri
mygtinai, ar Melbourne lietuviai tik
rai prisidės, užtikrinau, žinoma, gal
vodamas tai esant visų lietuvių tau
tinės garbės reikalu. Po tokio pati
krinimo gegužio 19 d., grįždamas iš 
Milduros pro Melbourną, specialiai 
sustojau žodžiu paraginti tenykščius 
lietuvius prisidėti prie ruošiamos 
parodos. Melbourne darbo dienos 
metu kreipiaus į lietuvių katalikų 
parapijos kunigą, kuri prašiau imtis 
parodos reikalo. Po pasikalbėjimo 
grįžau iš Melbourne su įsitikinimu, 
kad pastarasis savo dvasininko auto
ritetu suras reikalingas organizacijas 
ir asmenis, kurie prisidės prie tos pa
rodos lietuviškos dalies paruošimo ir 
kad lietuvių reikalai parodoj bus tin
kamai atstovaujami. Birželio 1 d. 
gavau asmeniškai gegužio 31 d. rašytą 
laiškutį apie lietuvių dėl laiko stokos 
nėgalėjima parodai pasiruošti. Nie
ko ' nelaukdamas vykau vėl Melbour- 
nan. Čia sutikau Imigracijos Depar
tamento atstovą, kuris pareiškė, kad 
pradžioje, kai jis kreipėsi į A.L.D-jos 

■■Skyriaus pirmininką, buvę žadėta 
prisidėti prie parodos, tačiau pasku
tiniu momentu gavęs dėl lietuvių 
dalyvavimo neigiamą atsakymą. Sku
biai vykau pas pirmininką aptarti 
susidariusią padėti. Išsiaiškinę priė
jome išvados, kad reikia dalyvauti ir 
kad prie gerų norų galima pasiruo
šti per 2 likusias dienas. Apvažinė- 
jome keletą tautodailės dalykais tur
tingesnių šeimų ir visur gavome pri
tarimą prisidėti su jų turimais eks

ponatais. Numatydami turėsią aps
čiai eksponatų, vykome abu su pir
mininku į šeštadienio šokių vakarą 
susitikti dailininką V., kurį pirmi
ninkas numatė kviesti dekoratorium. 
Suradome dailininką, tačiau pastara
sis griežtai pareiškė, kad jis prie pa
rodos neprisidės, nes prieš tris savai
tes buvę nutarta kokiame tai subu
vime parodoje nedalyvauti. Jokie 
prašymai, jokie įtikinėjimai negelbė
jo. Po to ir pirmininkas nedrįso im
tis atsakomybės ieškotis kito dekora
toriaus ir jo pagalba su surinktais ir 
pažadėtais, eksponatais išeiti į parodą. 
Man beliko nuleidus galvą grįžti Bo- 
negillon. Ir kai sekančią dieną pa
sitikau Bonegillos Imigracijos Dis- 
trikto kontrolierių, tai šis, prisiminęs 
mano ankstybesnį patikrinimą apie 
Melbourne lietuvius, pareiškė — “O 
vis dėlto lietuviai netalkininkauja. ” 
Man atrodo, kad Imigracijos Depar
tamento ruošiamose parodose bei pa
sirodymuose turėtume talkininkauti, 
nes tokiu atveju drąsiau ir australus 
paprašyti lietuviškam reikalui patal
kininkauti. Savo tautiečių Bonegil- 
loje remiamas, drįstu kviesti lietuvi
šką visuomenę ii’ A.L.D-jos Skyrius 
visomis išgalėmis prie tokių Imigra
cijos Departamento ruošiamų pasi
rodymų prisidėti-. Taip pat esu įsi
tikinęs, kad ir Melbourne lietuviai 
"ateityje su mano nuomone sutiks. 
Būdami negausūs, vos apie 5-6000 
lietuvių, išsisklaidę po visą milžini
šką Australijos plotą, o čia dar tu
rėdami savo tarpe ir tokių, kurie 
lietuviškose organizacijose nedaly
vauja ir lietuviškos spaudos neskaito, 
per daug pulverizuojamės į įvairias 
organizacijas ir tuo kartais manome, 
kad parodose talinkininkayimo reika
lai turi priklausyti atitinkamai orga
nizacijai. Ar negeriau būtų geresnio 
susiklausymo dėlei visiems burtis į 
vieną stiprią, visus lietuvius apiman
čią, A.L.D-ją, kuri sujungia, ir kata
likus, ir evengelikus, ir kultūros vei
kėjus, ir juodadarbius, ir sportinin
kus, ir šokėjus, ir advokatus, ir inži
nierius ir kt., žodžiu visus, kuriems 
rūpi Lietuva, lietuviai ir lietuviška 
kiltūra. Bendromis jėgomis daugiau 
pasiekiama, pajėgesni būsime, o jei 
kokioj vietovėj susikoncentruoja gau- 
singesnis tautiečiu skaičius, tai žino
ma. tenai galima ir atatinkamas sek
cijas Draugijos rėmuose sudaryti.— 
A.L.D-jos Bonegillos Skyriaus pirmi
ninkas.

Netikėtai mirus
inž. LEONUI TEŠKENI EI, 
jo dukrelei Vitai ir žmonai reiškiu giliausią užuojautą ir kartu 
liūdžiu netekęs geriausio draugo.

' A. Norkūnas, Adelaide.

Buv. ALD- Bonegillos Skyriaus Valdybos nariui 
inž. LEONŲ! TEŠKENI EI 
mirus, 
nuliūdsią žmoną ir dukrą giliai užjaučia visi Bonegillos lietuviai.

Bonegillos ALD Skyriaus Valdyba.

LIETUVIAI SYDNĖJAES 
ROTARY KLEBO SVEČIAI

Canterbury Commonwealth Banko 
direktoriui Bume pakvietus, lietuviai 
ekonomistas K. Kemešys ir koopera
tininkas M. Petronis birželio 20 d. 
dalyvavo kaip svečiai Sydnėjaus — 
C'ampsie Rotary Klubo narių savai
tiniame antradienio pobūvyje. Jie 
buvo pristatyti Klubo pirmininkui 
Hugh Lloyd-Owen, supažindinti su 
visais Klubo nariais ir pasirašė Klu
bo garbės svečių knygoje. Rotarie- 
čiai labai domėjosi lietuvių profesi
jomis, kaip senai Australijoje ir ką 
veikia dabar. Vaišių metu svečių 
garbei rotariečiai sudainavo keletą 
dainelių ir širdingai sveikino maty
dami gavo tarpe. Jaukioje aplinkoje 
praleidę porą valandų, mūsų tautie
čiai, atsisveikindami, pareiškė Klubo 
pirmininkui savo pasitenkinimą ir 
padėkojo— pk.

PROTESTO MINĖJIMAS 
SEYMOVRE

Kad ir nedaug lietuvių gyvena Sey- 
mouro mieste, tačiau kelios dešimtys 
asmenų susirinko birželio 17 d. pa
reikšti savo protestą prieš Lietuvos 
okupaciją ir vykdomą tautos naiki
nimą. Minėjimo metu priimta pro
testo rezoliucija, kurią pasirašė 30 
minėjimo dalyvių. Rezoliucija pasių
sta ministeriui pirmininkui R. G. 
Mencies. Be to, šio protesto nuorašai 
pasiųsti ir žymiausiems Viktorijos, 
laikraščiams “The Age” ir “The 
Sun”.-—Br.k.

★Lietuvė, mokanti namų ruošos 
darbus, gali gauti darbo europiečių 
šeimoje. Pageidaujamas, tačiau ne
būtinas, anglų kalbos mokėjimas. 
Savaitgaliais kartu gali gyventi- ir 
vyras. Kreiptis: Dr. Kuner-Ball, 40 
Park Ave., Waitara, Svdnev. Tel.: 
JW1730.

PLEASE YOURSELF...
Dry Battery or Vibrator Operation

PASIRINK, KAIP NORI:
SAUSĄ BATERIJĄ AR VIBRATORIAUS 

VEIKIMĄ
Štai, 5 lempų, 2 bangų radijo aparatas, tinkąs 
patogiam naudojimui su sausos baterijos veiki
mu arba tikrai ekonomiškai naudojant 6 voltų 
akumuliatorių.
• Puikus tono skambėjimas. Net silpnai vei

kiančios radijo stotys dienos metu puikiai 
klausomos.

• Daili ir puošni išvaizda su garantuota nuo
žulnia stočių nustatymo skale.

PHILIPSPHILIPS

—FAMOUS AS PHILIPS LAMPS

♦ Antanas Gudelis (Gudelevičius) 
prašomas atsiliepti. — S. Barzdaitis, 
1006 Dundas St.,. Toronto, Ont., 
Canada.

DAR PASITAIKO AUSTRA
LIJOJE TOKIŲ LIETUVIŲ, 
KURIE NEPRENUMERUOJA 
MŪSŲ PASTOGĖS...

PHILIPS'© RADIJAS
YRA GARSUS, KAIP IR PHILIPS'O LEMPOS
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