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NETEKOME Or. K. GRINIAUS sunki korėjos karo eiga
1950m. birželio 4 dieną, eidamas 

84-sius savo amžiaus metus, Chicagoje 
mirė buvgs Lietuvos Respublikos Pre
zidentas, Ministeris Pirmininkas, Stei
giamojo, I-jo, II-jo bei III-jo Lietuvos 
Seimo narys, Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto bendradarbis, 
antinacinės ir antibolševikinės rezi
stencijos dalyvis, varpininkas DR. 
KAZYS GRINIUS.

Liudydami drauge su visa tauta dėl 
šio didžio lietuvio mirties, velionio 
artimiesiems reiškia gilią užuojautą. 
VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAI

SVINIMO KOMITETAS IR 
VYKDOMOJI TARYBA

Birželio 4-8 dienai Chicagos lietu
viai išgyveno gilaus gedulo apimti, 
kai mirė ir liko palaidotas vienas 
didžiausių Lietuvos istorijos vyrų — 
Daktaras Kazys Grinius. Didžiojo Lie
tuvos laisvės kovotojo garbingi palai
kai buvo sudeginti birželio 8 dieną 
Chicagos Bohemian National Ceme
tery krematoriume.

Nepaprastai didingų laidotuvių iš
kilmės, j kurias susirinko didžiulės 
minios žmonių, prasidėjo pirmą va
landą po pietų laidojimo apeigomis 
Eudeikio koplyčioje. Prie karsto visą 
laiką budėjo skautų garbės sargyba. 
Pirmiausia čikagietė smuikininkė L. 
Raben pagrojo laidotuvėms pritaikytą 
muzikos kūrinį. Jai akompanavo mu
zikas Vladas Jakubėnas. M. Gudeliui 
pakvietus, Lietuvos diplomatinio kor
puso ir savo vardu su velioniu atsisvei
kino Lietuvos konsulas Chicagoje P. 
Daudžvardis. Artimas velionio drau
gas dr. B. Zubrickas savo atsisveikini
mo kalboje priminė paskutines velio
nio gyvenimo valandas, ramų jo pasi
tikimą neišvengiamojo likimo. Dr. S. 
Biežis atsisveikino Amerikos Lcgijono 
Dariaus ir Girėno posto vardu. To
liau atsisveikinimo kalbas pasakė ve
lionio draugai: K. Mačiukas, V. Ci
viliškas ir Karolis Žalkauskas. Pasku-

JAV PASITRAUKIMAS VISU 
FRONTU

TOKIO.—Kaip praneša antradie
nio A.A.P.-Rcuteris amerikiečių ka
riuomenė pasitraukė visu Korėjos 
frontu į paruoštas iš anksto Kūmo 
upės pozicijas. Pasitraukimas įvyko 
po to, kai amerikiečių tankų daliniai 
buvo sumušti. Pranešama, kad šiame 
mūšyje šiauriečiai panaudojo 60 tonų 
Sovietų Rusijos “Begemotus.” Ame
rikiečių tankai pasitraukė su labai 
dideliais nuostoliais.

VAŠINGTONAS. - Trečiadienio 
žiniomis, panaudojus amerikiečiams 
atkaklų pasipriešinimą, pavartojant 
46 tonų Pcrshingo tankus, ir be pa
liovos puolant amerikiečių ir australij 
lėktuvams, besitraukiančių amerikie
čių padėtis kiek pagerėjo.

Piktas Maskvos balsas
LONDONAS.—Maskvos radijas pa

skelbė oficialų Sovietų Rusijos užsie
nių reikalų ministerio pavaduotojo A. 
Gromyko pareiškimą Korėjos konflik
to reikalu. Gromyko labai aštriai 
puolė Jungtines Amerikos Valstybes, 
apkaltindamas šias “priešiška veikla 
prieš daugelį Azijos kraštų.” Pareiš
kime pabrėžiama, kad “Prezidento 
Trumano paliepimas imtis priemonių 
prieš Formozos užpuolimą, kuris rei

tinis koplyčioje kalbėjo artimas velio
nio draugas dr. Antanas Garmus, bu
vęs prie velionio mirties patalo ir iš
klausęs paskutinius, nepaprastai jau
dinančius didžiojo laisvės kovotojo 
žodžius.

Atsisveikinimo kalboms nutilus, lai
dotuvių dalyviai praėjo pro velionio 
karstą, atiduodami atsisveikinimo pa
garbą. Paskutinioji atsisveikino velio
nio žmona Kristina su sūnum Liūtu, 
čia pat atsisveikino ir sūnus gcn. šta
bo pulkininkas Kazys Grinius, iš Fila
delfijos atvykęs brolis Jonas V. Gri
nius ir kitas brolis'Antanas V. Gri
nius, visi kartu su savo šeimomis.

Prie koplyčios stovint Dariaus ir 
Girėno posto daliniui, karstą išnešė 
vienminčiai: Mackevičius, Šmulkštys, 
Tornau, Kaunas, Simokaitis .ir Myka- 
liukas. Eismą prie koplyčios tvarkė 
specialiai atvykę amerikiečių polici
ninkai. Šimtai vainikų buvo pakrauti 
į du sunkvežimius. Laidotuvių daly
viai susitalpino į 200 automobilių. 
Trečią valandą karstas ir lydėjusieji 
automobiliai atvyko prie krematoriu
mo. Čia velionio palaikai buvo su
tikti Dariaus ir Girėno posto legijo- 
nierių.

Paskutinės laidojimo apeigos kre
matoriume buvo pradėtos operos soli
stės Antaninos Dambrauskaitės gie
sme. Vargonais grojo muzikas Vladas 
Jakubėnas. Toliau prabilo prof. M. 
Mackevičius, tardamas paskutinio at
sisveikinimo žodį Valstiečių Liaudi
ninkų Partijos Centro Komiteto var
du. Elena Devenienė atsisveikino Lie
tuvių Tautinės Sandaros vardu. Chi
cagos Lietuvių Tarybos vardu atsisvei
kino Tarybos sekretorė E. Mikužiutė. 
SLA Centro vardu atsisveikinimo kal
bą pasakė dr. M. J. Vinikas. Su ve
lioniu atsisveikino ir Tarptautinis 
Ūkininkų (Žaliasis) Internacionalas. 
Negalėjusį atvykti iš Vašingtono pir
mininką S. Mykolaičiką atsisveikini
mo žodžiu pavadavo Krakowskis. Dar 
atsisveikino Amerikos Lietuvių Tary
bos vardu dr. Pijus Grigaitis, 1905m. 
kartu su velioniu vadovavęs lietuvių 
kovoms prieš caro režimą. Apeigų 
metu M. Gudelis perskaitė daugybę 
užuojautų telegramų.

Laidotuvių dalyviams giedant Tau
tos Himną, karstas su garbingojo 
Lietuvos didžiūno palaikais nusileido 
į deginimo įrengimus. Laidotuvių 
apeigos buvo baigtos Antaninos Dam
brauskaitės giesmių ir vargonų muzi
kos akordais.

Didisai Lietuvos sūnus Daktaras 
Kazys Grinius baigė žengti garbingo 
ir ilgo savo gyvenimo kelią. Jo pa
laikų urna laikinai pasiliks guosti 
liūdesio apgaubtą Chicagos lietuvių 
bendruomenę. Gi švintant viršum 
žmonijos visų išsiilgtos laisvės pro
švaistei, netruks priartėti tasai laikas, 
kad ta šventoji tremties gyvenimo re
likvija galės būti iškilmingai perga
benta laisvon Lietuvon.

škia Formozos okupavimą amerikie
čių kariuomenės daliniais, yra tiesio
ginė agresija prieš Kiniją.” Toliau 
Gromyko pabrėžė, kad Sovietų Rusija, 
siekdama taikos išlaikymo, nesikiš į 
svetimų kraštų reikalus, tačiau čia 
pat priminė, kad “JAV įsikišimas į 
Korėjos reikalus pateikia atvirą karą, 
gi Amerikos vyriausybė pati bus kalta 
dėl jos pasirinktos ginkluotos agresi
jos pasekmių.”

Veikdamas pagal Jungtinių Tautų 
Čartcrio 51 str., JAV prezidentas Tru- 
manas, remiamas Kongreso, birželio 
27d. paliepė JAV karo laivynui ir 
orinėms pajėgoms padėti nuo komu
nistų puolimo besiginančiai Pietų 
Korėjai. Karinės akcijos viršininku 
Korėjos fronte paskirtas generolas 
MacArthuras. Kai šis JAV žygis pa
sauliui buvo paskelbtas, JAV karo 
bombonešiai ir kovos lėktuvai jau 
puolė į Pietų Korėją besiveržiančią 
komunistų kariuomenę. Tos pačios 
dienos popietį Jungtinių Tautų Sau
gumo Taryba susirinko nepaprasto 
posėdžio ir paskelbė, kad šiaurės Ko
rėja yra nieku nepateisinamas agreso
rius ir taikos laužytojas. Pirmą kartą 
pokario istorijoje UN’o ėmėsi ir agre
sijos sutramdymo priemonių — Sau
gumo Taryba kreipėsi į visus narius— 
valstybes, prašydama teikti užpultai 
Pietų Korėjai karinę pagalbą. Prie 
šios pagalbos akcijos, tuoj prisijungė 
D. Britanija, Australija, N. Zelandija, 
Kanada, Olandija, kiek pasvyravusi, ir 
Indija. Šiuo metu į karinės pagalbos 
akciją Pietų Korėjos naudai jau yra 
įsijungusios kone visos UN’o organi
zacijai priklausančios valstybės. Tuo 
tiirpu, kai daugelio valstybių pagalbos 
akcija reiškiasi pakol kas vien mora
line prasme, JAV, D. Britanija, Aus
tralija ir N. Zelandija jau kovoja Ko
rėjos fronte, panaudodamos savo 
orines pajėgas ir karo laivyno viene
tus. Visi Sąjungininkų kovos daliniai 
yra subordinuoti JAV generolo Mac- 
Arthur© valdžiai.

APSAUGOMA FORMOZA
Birželio 28d. Šiaurės Korėjos komu

nistų armija užėmė Pietų Korėjos so
stinę Scoulą. Pietų Korėjos vyriau
sybė pasitraukė toliau į pietus. Ko
munistų armija išvystė stiprų tolimes
nį puolimą ir pradėjo artėti prie la
bai svarbaus Pietų Korėjos miesto 
Suwono. Amerikiečių karo lėktuvai 
tuo tarpu smarkiai bombardavo puo
lančios komunistų armijos susitelki
mus ir svarbius strateginius taikinius 
jų užimtoje Pictij Korėjoje. Tuo pa
čiu metu JAV perėmė savo karinėn 
kontrolėn Formozos salą ir kitus svar
bius strateginius punktus Tol. Rytų 
sferoje. Prezidentas Trumanas, veng
damas išprovokavimo visos Kom. Ki
nijos, įsakė Čiangkaišekui sulaikyti jo 

.ligi šiol vykdytą karinę akciją prieš 
Kom. Kiniją. Trumano paliepimu 
karinės pagalbos veiksmų imtasi Fili
pinų ir Indo-Kinijos galimo užpuoli
mo atveju.

Birželio 30d. JAV prezidentas Tru
manas išleido dekretą, kuriuo palie
piama panaudoto! Korėjos fronte 
amerikiečių pėstininkų kariuomenės 
dalinius. Tą pačią dieną JAV bom
bonešiai pirmą, kartą bombardavo 
Šiaurės Korėjos teritoriją, kone visi
škai sunaikindami Š. Korėjos sostinės 
Pyongyang© aerodromą. Stiprus ko
munistų armijos dalinių ir strateginių 
punktų bombardavimas Pietų Korė
joje žymiai susilpnino komunistų ver
žimąsi. Tačiau stiprūs komunistų 
tankų daliniai prasiveržė ir persikėlė 
per Han upę, žymiai pablogindami 
Pietų Korėjos gynimosi pozicijas. Su
wono miestas, kurio aerodromas buvo 
naudojamas žymiausia JAV karo avia
cijos veikimo baze, atsidūrė apsupimo 
pavojum I

VAKARAI GARBINGAI KOVOIA SU KREMLIAUS PABAISA
Liepos 1d. amerikiečių lėktuvai iš

laipino Pietų Korėjos teritorijon pir
mąjį 24-ios pėstininkų divizijos bata- 
lijoną. Vėliau išlaipinti papildomi 
amerikiečių pėstininkų kariuomenės 
daliniai. Vašingtoną pasiekė žinios 
apie tai, kad Pietų Korėjos kariuome
nė yra visiškai pairusi ir sudaužyta. 
Nac. Kinijos žvalgybinė tarnyba pra
nešė, kad Komunistinė Kinija su
traukė ties Šiaurės Korėjos pasieniu 
200000 kariuomenės. Tai buvę pa
daryta Maskvos įsakymu. Amerikiečiai 
vėl sugrįžo į Suwoną, kurį netvarkin
gai buvo apleidę.

SOV. RUSIJOS LĖKTUVAI
Liepos 2d. pertvarkyta Pietų Korė

jos kariuomenė išėjo į priešpuolį ir 
pasiekė kai kurių laimėjimų, vietomis 
net peržengdama Han upę ir pasiek
dama komunistų užimtos sostinės 
Scoulo priemiesčius. Nepaisant labai 
nepalankaus oro, Sąjungininkų lėktu
vai stipriai bombardavo priešo taiki
nius, stengdamiesi sutrukdyti paašteė
jusį komunistų puolimą ir kcldinimąsi 
per Han upę. JAV vyriausybė, turėda
ma galvoj, kad Korėjos karinės pagal
bos akcija gali'sukelti visuotinį pasau
linį konfliktą, ėmėsi sustiprinto sau
gumo priemonių Havajuose ir Alia
skoje. Korėjos fronte pastebėti komu
nistų naudojami lėktuvai, atžymėti 
Sovietų Rusijos ženklais.

Liepos 3d., panaudodami raketinius 
šaudmenis, komunistų lėktuvai puolė 
išsikėlusius amerikiečių kariuomenės 
dalinius. Amerikiečiai buvo užklupti 
atviroj vietoje ir be priešlėktuvinės 
apsaugos. Užregistruotos pirmosios 
amerikiečių pėstininkų aukos. Pietų 
Korėjos kariuomenė apleido Hano 
upės gynimo liniją ir atsitraukė. Ko
munistai išvystė smarkų puolimą. 
Orinių puolimų sunaikintas Suwono 
aerodromas toliau nebenaudojamas, 
kaip amerikiečių oro bazė. Amerikie
čių ir Britų karo laivai sunaikino eilę 
smulkesnių Šiaurės Korėjos karo lai
vyno vienetų. Amerikiečių lėktuvai 
labai stipriai puolė Šiaurės Korėjos so
stinę Pyongyangą, numesdami dau
giau, kaip 800 bombų.

NETENKAMA SUWONO
Liepos 4d. po aršaus ir ilgo mūšio, 

kuriame dalyvavo keturios ar penkios 
Šiaurės Korėjos divizijos, strateginis 
Suwono punktas pateko į komunistų 
rankas. Amerikiečiai ir Pietų Korėjos 
kariuomenė pasitraukė toliau į pietus. 
25000 šiauriečių pradėjo didelį puoli
mą nuo Suwono pietų link. Amerikie
čių kariuomenės sausumos daliniai 
pirmą kartą susirėmė su šiauriečių 
patruliniais vienetais. Amerikiečių 
lėktuvai stipriai bombardavo penktą 
kartą Š- Korėjos sostinę Pyongyangą. 
Australų kovos lėktuvai apšaudė Š. 
Korėjoje karinius taikinius. Du So
vietų Rusijos ženklais atžymėti lėktu
vai puolė ir apgadino Britų karo lai
vą, patruliuojantį ties Korėjos kran
tais. Postebėta, kad šie lėktuvai buvo. 
to paties tipo, kokius savo laiku JAV 
davė Sovietams, kaip pagalbą pereita
me kare. Per paskutines dvi dienas 
JAV lengvasis kreiseris paskandino 11 
šiauriečių karo laivų.

(Tęsinys 2 psl.)

RYŠIUM SU GAISRU PER.
SAVAITĘ MŪSŲ PASTOGĖ:

NEGALĖJO PASIRODYTI.
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MŪSŲ PASTOGĘ, 1950m. liepos 12d.

SINKI KORĖJOS KARO EIGA
(Tęsinys iš 1 psl.)

JAV TRAUKIASI
Liepos 5d. šiauriečiai smarkiai su

mušė amerikiečių sausumos kariuo
menės dalinį, bandžiusį sulaikyti 
šiauriečių veržimąsi priekin. Susidūrę 
su šiauriečių tankais, amerikiečiai at
sitraukė su dideliais nuostoliais, nesu
spėję net surinkti savo sužeistųjų. Šis 
nuostolingas amerikiečiams mūšis, ku
rio metu pastarieji neteko apie 20% 
savo pajėgų, įvyko ties Osanu, 11 my
lių į pietryčius nuo Suwono.

Liepos 6d. šiauriečiai pasistūmė pie
tų link dar 25 mylias, palikdami savo 
pajėgų užnugaryj Pyongtaeką, Song- 
h-./aną ir priartėdami prie Chonano. 
Amerikiečiai atkakliai priešinosi ir 
pasitraukė iš paskirų pozicijų po to, 
Lai grėsė apsupimas; Vyriausios ame
rikiečių gynybos pajėgos susiformavo 
šiaurinėje Taejono srities dalyje. 
/Amerikiečiai sunaikino apie 10 šiau
riečių tankų. Manoma, kad šiauriečių
operacijose dalyvauja apie 160 sovie
tinio tipo tankų.

Liepos 7d. amerikiečiai permetė į 
Korėjos frontą didesnius kiekius pa
pildomų kariuomenes dalinių. Komu
nistų veržimasis kiek susilpnėjo. Ka
rinis amerikiečių pranešėjas pastebėjo, 
kad ligi šiol gyvybinio pobūdžio mū
šių dar nebūta, gi liepos 6d. šiaurie
čių prasiveržimas .26 mylias pietų link 
esąs paaiškinamas vieno amerikiečių 
batalijono vado klaidingai suprasta 
instrukcija. Konstatuojama, kad šiau
riečių ofenzyvoje dalyvauja 15 divizi
jų. Amerikiečių ir australų kovos lėk
tuvai bombardavo ir apšaudė šiaurie- 
eių pozicijas, tuo tarpu Britų karo lai
vai kliudė šiauriečių išsilaipinimui 
amerikiečių kariuomenės Užnugariu. 
Pranešama apie kai kuriuos šiauriečių 
išsikėlimus rytiniame Korėjos pakra
štyje ir grėsmę Fusanui, svarbiausiam 
Sąjungininkų naudojamam uostui.

PANAUDOJAMI TANKAI
Liepos 8d. amerikiečiai atkeldino 

Korėjos frontan pirmuosius tankus. 
Šiauriečiai dar kelias mylias pasistū
mė priekin. Iš Sydriejaus į Japoniją 
išskrido 44 australų lakūnai, kaip ma
noma, papildymui kovojančių Korė
jos fronte australų karo lakūnų. Į 
Korėjos fronto sritį kovojančiai Pietų 
Korėjai į pagalbą išplaukė Olandijos

Kom. Kinijos nota
NEW YORKAS. - Kom. Kinijos 

vyriausybė pasiuntė Jungtinių Tautų 
gen. sekretoriui Trygve Lie stebinan
čią notą, apkaltindama Jungtines 
Tautas “atvira agresija ir įsiveržimu į 
Kinijos teritorijos vandenis ties For- 
moza.” Notoje pabrėžiama, kad For- 
moza yra neatsiejama nuo Kinijos te
ritorijos, gi “Saugumo Tarybos rezo
liucija, kviečianti Jungtines Tautas 
padėti Pietų Korėjai, yra remiama 
JAV ginkluotos agresijos ir sudaro 
įsibrovimą į Korėjos vidaus reikalus 
bei pasaulio taikos pažeidimą.” Dide
lio susirūpinimo Vakarams sukėlė 
grasinantis notos pareiškimas apie tai. 
kad “Kinijos liaudis neatmainomai

PIMENAMA PANAUDOJI
MUI ATOMINE BOMBA

NEW YORKAS. - A. H. Comp- 
ton’as, vienas JAV mokslininke), pri
sidėjusi)] prie atominės bombos rai
dos, liepos 2d. pareiškė, kad JAV tu
rėtų panaudoti atominę bombų, jeigu 
komunistai užimtų Pietų Korėjų ir 
“karinė būtinybė tokio veiksmo parei
kalautų.” Profesorius Compton’as yra 
WaSingtono universiteto rektorius. 
Jis tai pasiūlė radijo pasikalbėjimo 
metu, kartu pabrėždamas, kad tai yra 
tik jo asmens nuomonė.
Nušautas legendarinis Sicilijos 

banditas
PALERMO.—Liepos 5d. pasiprieši

nimo mūšyje ties Gastelvetrano žuvo 
pagarsėjęs Sicilijos banditų vadas Sal
vatore Giuliano. Legendarinio Sicili
jos bandito gaudymas buvo pradėtas 
1943m., kai jiš nušovė bandžiusį jį 
suimti policininką. Paskutiniu metu 

karo laivas — naikintojas Evertsėn. Po 
ištisą parą užtrukusio mūšio amerikie
čiai apleido labai svarbų geležinkelių 
mazgą — Chonano miestą.

NARSIAI PUOLA 
AUSTRALAI

Liepos 9d. šešios šiauriečių divizi
jos toliau puolė Taejono, Pietų Korė
jos bėdos sostines, link. Rytinėje Korė
jos dalyje „šiauriečiai savo puolimu 
pradėjo grėsti Fuzanui, svarbiausiam 
amerikiečių kariuomenės keldinimo ir 
aprūpinimo uostui. Sąjungininkų 
lėktuvai nenutrūkstamai ištisas 24 va
landas smarkiai bombardavo šiaurie
čių kariuomenę ir strateginius punk
tus. Į karo veiksmus įsijungė ameri
kiečių tankai. Mustango tipo australų 
lėktuvai labai sėkmingai puolė šiaurie
čių pozicijas.

BAIMINAMASI KINIJOS
Liepos 10d. amerikiečių tankai ir 

Sąjungininkų lėktuvai kuriam laikui 
sulaikė šiauriečių veržimąsi į pietus. 
Frontas kiek stabilizavosi 20-ties my
lių nuotolyje į šiaurę nuo Taejono. 
Amerikiečiai apsikasė išilgai šiaurinio 
Kūmo upės kranto. Tris dienas at
kirstas ir šiauriečių apsuptas vienas 
amerikiečių batalijonas prasimušė ir 
pasiekė savųjų pozicijas. Nepaprastai 
stiprus ir ilgas Sąjungininkų lėktuvų 
puolimas sunaikino 33 šiauriečių tan
kus. Iš Vašingtono pranešama apie 
diplomatų susirūpinimą dėl jų turi
mi) žinių, kad Komunistinė Kinija 
gali pradėti remti Šiaurės Korėjos ka
rinę akciją.

Liepos 11d. amerikiečiai išvystė 
smarkų tankų puolimą. Siekiama 
šiuo tankų puolimu sulaikyti besiver
žiančius šiauriečius bent ligi tol, kol 
atvyks didesni amerikiečių pastiprini
mai. Žymiai, pagerėjęs oras padidino 
Sąjungininkų viltis dėl tolimesnės Ko
rėjos karo eigos, nes ligi šiol dideli ir 
nuolatiniai lietūs kliudė orinėms pa
jėgoms matomumą. Užsienio kores
pondentai labai teigiamai atsiliepė 
apie sėkmingą Australijos karo lakū
nų veiklą; tą patį pabrėžė ir Korėjos 
karo vadai. Iš daugelio užimtų Korė
jos vietovių pranešama apie nepapra
stus šiauriečių žiaurumus Sąjunginin
kų belaisvių atžvilgiu..

yra nusprendusi išlaivinti Formozą.” 
NEW YORKAS. -s “New York 

Times” skiltyse diplomatinis kores
pondentas J. Reston’as teigia, kad 
gen. MącArthuro vadovaujami karo 
laivyno ir-aviacijos daliniai yra įspėti 
nepažeisti bet kurios’ valstybės terito
rijos. lasai įspėjimas ypačiai paliečia 
Vladivostoko sritį, kuri šiuo metu yra 
sustiprinama naujais Sovietų kariuo
menės daliniais. Vengiant įsikišimo 
Korėjos karau Komunistinės Kinijos, 
nesinaudojama ir. Nacionalinės Kini
jos karinės pagalbos pasiūlomis. Iš 
viso JAV imasi visų priemonių izoliuo
ti Korėjos karą ir išvengti Sovietų Ru
sijos bei Kom. Kinijos įsikišimo.

MINISTERIS PIRMININKAS 
IŠVYKO LONDONAN — 

VASINGTONAN
Australijos ministeris pirmininkas 

Mencies per. savaitės pabaigoje išvy
ko svarbiais reikalais į Londoną. Iš 
Londono jis vyksta į Vašingtopą. Pa
keliui sustojo pasitarimams Malajuo
se. šioje kelionėje jis mano išbūti 
apie vienų mėnesį.

Giuliano gaudė 2000 karabinierių. 
Kartu su savo banda, kurių sudarė 
apie 50 banditų, Giuliano yra nužu
dęs apie 110 policininkų. Pasidaręs 
savo rūšies Sicilijos "karalium", Giu
liano apiplėšinėjo turtuolius ir šelpė 
vargdienius, tačiau nemanoma, kad 
visų prisiplėštų turtą jis būtų išdalinęs 
vargšams. Savo laiku Giuliano krei
pėsi į prezidentą Trumaną, prašyda
mas paskelbti Siciliją 49-ta JAV val
stija.

Ryškėja Sov. Rusijos 
laikysena

VAŠINGTONAS.—Sovietai atsake į 
JAV nota, kuria jie buvo prašomi 
paveikti Šiaurės Korėją dėl karo veik
smų sustabdymo. Sovietų atsakymo' 
nota palyginamai santūri. Jų atsaky 
mo notoje teigiama, kad karo veiks
mai buvę išprovokuoti Pietį] Korėjos 
ir atsakomybė tenkanti Pietų Korėjos 
vyriausybei bei tiems, kurie “stovi už 
jos.” Sovietai atitraukę savo kariuo
menę iš Šiaurės Korėjos anksčiau, 
kaip tai padarę amerikiečiai, gi šiuo 
atveju jie nesiimsią žygių kištis į sve
timų valstybių vidaus reikalus.

VAŠINGTONAS. — Kaip praneša 
JAV slaptoji tarnyba, žymios Sovietų 
karo laivyno bei aviacijos pajėgos vyk
do Juodojoje jūroje, netoli Turkijos 
sienos, manevrus. Satelitiniuose kra
štuose Sovietai grupuoja sausumos 
kariuomenės dalinius.

VAŠINGTONAS.—Viši Sovietų lai
kraščiai scnsacinėmis straipsnių antra
štėmis smarkiai puolė JAV, reikalau
dami atitraukti JAV karines pajėgas

Stalino kantatoje palaidotas poetas
V. Mykolaičio-Putino kūrybine tragedija

Kai laisvoji pasaulio lietuvių ben
druomenė su didžiausia širdgėla pen
kiuose žemyno kontinentuose atžymė
jo protesto šauksmu Lietuvos paver
gimo dešimtmetį, pačioje Pavergtoje 
Tėvynėje raudonasis demonas tuo me
tu iškėlė budeliškos savo pergalės 
puotą. Moralinio teroro verčiami, dėl 
vienokių ar kitokių priežasčių pasili
kę bolševizmo vergijoje mūsų kultū
rininkai buvo įtraukti užpildyti Krem
liaus puotos programą.

Štai, žymusis Lietuvos poetas V. 
Mykolaitis-Putinas parašo “Kantatą 
Tarybų Lietuvos Dešimtmečiui.” Ji 
atspausta “Tėvynės Balso” kovo mėne
sio 31 d. numeryje, kuris tiesiog iš 
Vilniaus prisiųstas ir Mūsų Pastogei.

Kantatą perskaičius neišvengiamai 
tenka krūptelėti ir sušukti:

x — Viešpatie, ką padarė bolševikinis 
teroras iš mūsų poeto! . . .

Kantatoje — jokios poezijos, jokio 
žodžio grožio. Tai vien tik varganų 
agitacinių žodžių mišrainė. Putino — 
poeto nerasi toje kantatoje nū krisle
lio. Pateiksiu čia vieną-antrą tos kan
tatos posmą:

“Mūsų amžiaus laimingą gyveni
mą stato

Sutriuškinęs priespaudą darbo 
žmogus.

Prie kirvio, kastuvo ar fabriko 
rato

■ Jis čia šeimininkas, ne vergas 
blankus.

Užgrūdintas darbo kietos ištver
mėj

Jis Lietuvai saulėtą būvį lai
mės.” . . .

"TOSCA" BATHURSTE
Liepos 6d. Bathursto stovykloje 

įvyko G. Puccini operos “Tosca” pre
mjera angliškai. Operą organizavo 
įvairių Europos tautų ateiviai-operų 
artistai, šiuo metu gyveną stovykloje. 
Pastatymą ir režisūrą atliko Harold 
Tichoff, pagarsėjęs Europos scenose 
Bulgarijos baritonas, buv. Stara-Zago- 
ra valst. operos direktorius.

Opera, kaip retas įvykis ne tik Bat- 
hurste, bet Australijoje aplamai, į 
salę sutraukė apie 1000 stovyklos ir 
miesto gyventojų. Imigracijos mini
ster] atstovavo senatorius J. A. Mc
Callum. Jis savo kalboje pareiškė, 
kad važiuodamas iš Canberros tikėjo
si išvysti senos Europos kultūros švy
stelėjimą, gi pamatęs ir išgirdęs tai, 
kas prašoka visus jo lūkesčius — jis 
pamatęs tos kultūros spindėjimą. Dė
kodamas organizatoriams ir solistams, 
Mr. McCallum, reiškė viltį, kad Can
berra taip pat turės progos “Toscą” 
pamatyti savo scenoje.

“Tostai” pasiekti sceną padėjo sto
vyklos dir. pik. H. G. Guinn; jis viso
keriopai parėmė iniciatorius.

Opera, nors buvo statoma mčgė-

MINISTERIO PIRMININKO 
PADĖKA WOOMEROS 

LIETUVIAMS
Federalinės vyriausybės ministeris 

pirmininkas Menzies per savo sekre
torių R. B. Lansdovrn'ą atsiuntė Woo- 
rneros ALD Skyriui raštą, kuriame 
pažymėjo savo susidomėjimą gautu 
protesto memorandumu ir padėkojo 
Woomeros lietuviams už pareikštus 
lojalumo patikinimus ir pritarimą 
įstatymo projektui, kuriuo Australijos 
vyriausybė siekia panaikinti komuni
stų partiją.
jams įprastinėse sąlygose, prilygsta 
vidutinių Europos scenų pastatymams. 
Didelis trūkumas — nebuvo orkestro. 
Nors ir geri pianistai, bet šio trūkumo 
neišlygino. “Biednysto" buvo paste
bima butaforijoj ir šviesose. Vokali- 
škai ir vaidybiškai buvo geri baronas 
Scarpia (H. Tichoff) ir Tosca (M. 
Tauber). Kiti — nedaugiau, kaip vi
dutiniai. Opera praėjo su didėliu pa
sisekimu ir, tikrojo scenos meno pasiil
gusi, publika nesigailėjo plojimų. 
Operos išvykos numatomos ir už Bat- 
liursto stovyklos ribų.—k.

iš Korėjos fronto. “Izvestia” pastebė
jo.: “Įvykiai rodo, kad imperialistų 
karo kurstytojai nesustoja pusiauke
lėj.” Gi “Pravda” priduria: “Vado
vaują JAV sluogsniai jau dabar pra
dėjo tiešiogius agresijos veiksmus, 
prieš Korėjos ir Kinijos liaudies res
publikas.’ Visa Sovietų spauda palei
do bauginantį perspėjimą: “Šalyn 
rankos nuo Korėjos.” Sovietų radijo 
pranešė, kad įvairiuose Sovietų mie
stuose susirinkimų kalbėtojai pasmer
kė” iš pasalų atliktą Šiaurės Korėjos 
užpuolimą ir ginkluotą amerikiečių 
įsimaišymą, tolygų Korėjos ir For-mo- 
zos okupacijai.” Vokietijos komuni
stai ėmėsi dideles propogandos, siek
dami nuteikti vokiečius Šiaurės Ko
rėjos naudai. JAV ambasadorius Ju
goslavijoje, ryšium su Korėjos įvykiais, 
kalbėjosi su maršalu Tito. Pasak žy
maus Jugoslavijos valdžios pareigūno, 
Jugoslavija šiuo metu bijo bendradar
biavimo su JAV, nes tai įgalintų So
vietus vėl pradėti puolinmus ar net 
ginkluotą agresiją prieš Jugoslaviją.

“Vyriausybė ir 'Partija veda bu
driai

Tarybų tautas į rytoji] laimingą. 
Mes esam taikos, esam darbo 

kariai, —
Mūs žemei ryžtumo nei galios 

nestinga.
Nors priešų klastingas urzgimas 

nerimsta,
Jų užmačios veikiai į pražūtį 

grimsta.” . . .
Gi didžiausias šios kantatos poezi

jos nuskurimas pastebimas paskuti
niame posme:

“šeimoj giminingų tautų 
Su Stalino brangiu vardu 
Žygiosim, kur Lenino kviečia 
Aukštai vėliava suplasnojus, — 
Kur sielą žavėdama šviečia 
Skaistus komunizmo rytojus.”

Pažinodami Putino poeziją, neno
rėtume tikėti, kad jis būtų taip su
vargęs savo kūryboje. Tokia poezija 
galėtų būti priskiriama tik durtuvu 
ginkluotam eiliniui raudonarmiečiui 
ar bolševikų saugumui tarnaujančiam 
kiemsargiui. Greičiausiai ir yra taip, 
kad šios kantatos tikrasis autorius yra 
nežinomas bolševikinis žvalgybinin
kas, o Putino vardas prie jos bus pri
kergtas tik etiketės vietoje. Gi tuo 
atveju, jei tą kantatą ir tikrai būtų 
parašęs žymusis mūsų Mykolaitis —" 
Putinas, tai turėtume progos konsta
tuoti tik akivaizdų faktą, kaip bolše
vikinio durtuvo sargyboje miršta 
poeto kūryba.

J. Konteika.
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2.
There is only one species of koala, 

in arboreal marsupial, confined to 
eastern Australia. Its range origi
nally extended from the south-east
ern portion of South Australia, 
through Victoria, and eastern New 
South Wales, up to north Queens
land.

Today, the koala exists (in its 
wild state) only in Victoria and 
Queensland, apart from a very small 
number in New South Wales. Soon 
after pelt-hunting became a profit
able industry in the Australian colo
nies the decline of the koala 1' people ’ ’ 
began. From millions, their ranks 
were reduced to thousands as the 
destroyers continued their ruthless 
work. Epidemic disease also took 
heavy toll, and eventually the koala 
faced extinction throughout its 
range, excepting in Queensland.

Strict protection came just in time 
to save it in Victoria where, chiefly 
in sanctuaries, it is gradually becom
ing re-established, though it still 
needs, in addition .to all the protec
tion the Game Laws can give, the 
favourable conditions it enjoys in 
wild life reserves. A “census” in 
1946 showed that about 5,000 koalas 
remained in Victoria, most of them 
in reservations and sanctuaries, where 
they thrive.

The day of the “sportsman” who 
found amusement in shooting koalas 
ended long ago. For some years, the 
pelt hunters have been forbidden the 
harvest that would have wiped out 
the world’s most lovable animal.

Never again -will there be an open 
season for koalas in .the south; nor, 
it is hoped, in Queensland, where 
they now exist in fairly large num
bers.

Koalas are not exhibited in .zoolo
gical gardens overseas, because their 
export is banned. Apart from the 
fact that Australia has no surplus 
of them, they are fussy about their 
food, and it .would be difficult to 
supply their needs in Europe and 
America—in fact, any land but their 
own.

Conservative in his choice of food
trees, the kokia will eat the foliage 
of only a few kinds of eucalypts. In 
southern Victoria, his favourite is 
the manna gum (Eucalyptus vimina- 
lis), doubtless because of the manna 
in its leaves.

As Dr. Charles S. Sutton, who 
made a study of the subject, con
cludes, obviously the koala confines 
itself to such trees as the manna 
gum, the swamp gum, the yellow box, 
and a very few other species, because 
their foliage is more to its taste than

K O A L A Australia’^ Cherub in Fur 
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that of any others. It doesn’t object 
to a .considerable amount of ..oil in the 
leaves it munches—those of the yel
low box (Eucalyptus melliodota) 
contain ,866 per cent. It likes leaves 
containing a fair amount of both 
eucalyptus and pinene, and it appa
rently doesn’t greatly object to the 
phellandrene which exists to a slight 
extent in some forms of the manna 
gum and several other koala food-
trees.

If they can’t get their proper 
natural food, koalas in captivity suf
fer from Indigestion, and some sick
en .and die. An autopsy would pro
bably show the cause of death to be 
chronic indigestion.

So'particular is the koala about its 
diet that at times it has been neces
sary to transfer whole populations 
of bears from areas in which the 
manna gum or other particular varie
ties of eucalypts have been eaten out 
or have declined for other reasons.

Even on the Phillip Island strong
hold of the bears, the animals began 
to die as the manna gums were strip
ped of their foliage, and numbers of 
them had to be transferred to the 
mainland. The same thing happen
ed on neighbouring French Island. 
I acted as naturalist observer dur
ing this transfer. The bears were 
removed from their trees and trans
ported across the bay in box-cages 
to a government reserve on Quail 
Island. After a few years they had 
to be moved onee again because of 
destruction of the trees by bushfires.

The late Sir Colin Mackenzie, first 
Director of the Australian Institute 
of Anatomy at Canberra, and a stud
ent of the koala, made notable re
searches on its comparative anatomy.

' ‘ The lessons which may be learned 
by the comparative anatomist from 
this unique little survivor from a past 
age are many, as will be seen by a 
study of its various systems in com
parison with those of man,” he wrote.

The animal is essentially a leaf
eater, and its very specialised diet 
necessitates the ingestion of vast 
quantities of tip-leaves to provide its 
full quota of carbohydrates, protein, 
and fat. Nature, therefore, has given 
it an amazing intestinal canal, with 
an appendix six to eight feet long. 
To quote an authority, “The appen
dicular cycle reaches its fullest deve
lopment in the koala. ’ ’ Another im
portant fact is that the lungs of 
koalas throw light upon the deve-
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lopment of lungs of the human type.
Because of the paucity of records, 

we can only guess how long a koala 
may live in a wild state, but it would 
probably be nearly 20 years.

It breeds once a year, and one cub 
forms the family, though there are 
rare examples of twins. The quaint 
baby leaves the mother’s pouch, its 
nursery for several months, to be
come, for a while, literally a burden 
on her broad, furry back, when not 
clinging in front, with protecting 
arms around it. The parent shows 
her maternal affection by fondling 
and stroking her youngster in an al
most human manner.

Born in autumn, the cub, when 
about six months old, is able, and 
willing, to fend for itself, and leaves 
home to wander in search of a com
fortable fork in a manna gum, or 
some other fooį-tree.

After drowsing or sleeping away 
the sunlit hours, the youngster will 
climb to the higher branches of his 
tree towards evening for a gum-tip 
meal. Powerful limbs, with claws to 
match, enable him to climb easily 
green, smooth-barked trees.

Koalas are not gregarious by 
nature. Except during the breeding 
season they live mostly in a solitary 
state. Sometimes several may occupy 
the same tree, and be seen feeding 
or sleeping close together, but they 
are not companionable and don’t seek 
the company of “bears” in neigh
bouring trees. Quarrels which occur 
at times, especially between surly old 
‘1 bears, ’ ’ who may have been crossed 
in love, are conducted with much 
commotion in. the tree.

The koala figures in many Austra
lian aboriginal legends, of which 
some are reminiscent of “Kipling’s 
“Just So” stories. One story-myth 
of an extinct Victorian tribe tells 
how Kur-boo-roo, the native bear, 
who was the wise counsellor of the 
aborigines in their difieulties, fell 
from grace for stealing all their 
drinking vessels and draining the 
streams dry. The tribe was close to 
perishing from thirst when Kuh-ruh- 
ar-ook came down from the sky to 
seek the cause of their lamentations, 
mankind, listened to the aborigines’ 
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tale of*woe. Then Tfuh-r.yh-ar-opk 
garje ■ judgment.The people'jinjight 
In 11 aid eat koalas, bwmuse their 
She summoned all the koalas, and 
after hearing their complaints against 
flesh was good “tucker,” birr they 
might not skin them, as they did 
such common animals as ’possums 
and kangaroos. Koalas were forbid
den to steal tarnuks, or water vessels, ' 
and empty the streams.

In the terms of this solemn judg
ment aborigines and koalas forever 
after lived at peace.

The first European to see a koala 
'was a young man who, in January, 
1798, ventured west from the first 
white settlement at Port Jackson in 
New South Wales and reached the 
Blue Mountains.

Among .the strange new animals 
he described in the account of his 
exploration was one called a “ettl- 
lawnine” by the aborigines, which 
resembled the sloths of America.

A few years later, another explo
rer, Ensign Barallier, obtained from 
the blacks what he called “portions! 
of a monkey.” These were preserved 
in a bottle of brandy and sent to the 
Governor. Subsequently Barallier 
presented a living koala to Governor 
King for transport to England, but 
it did not survive long enough to 
make the voyage.

Lieut.-Colonel Paterson, a great 
naturalist, when Governor of New 
South Wales, Obtained specimens of 
the native bear, as the colonists mis
called it, and sent a detailed account 
of the koala to a scientist in England 
named Home, who published in the 
Philosophical Transactinis, in 1808, 
the first authentic record of - the 
Australian animal whose popular 
name has become a household word.

First published picture of the 
koala appeared in Perry’s “Arcana,” 
one of the world’s rarest books— 
only four copies are known to exist. 
Perry was unmoved, however, by the 
charms of the quaint creature. He 
found it “ugly and uncouth,” clumsy 
and awkward in appearance and de
void of elegance.

Perry and other natural philoso
phers, famous enough in their day, 
who were blind to the beauty and 
the cute ways of the koala, have long 
been forgotten. The koala just sur
vived the danger of following them 
into oblivion, and lived to win his 
way into a special place in the affec
tions of all Australians.

“How do the Enkavedists force 
you to spy on one another and to 
give reports?” I asked.

“Very simple, Joan Jakovlevitch 
I. for example, work in a school 
One day I, just like everyone else, 
am summoned by the NKVD; nn one 
can evade this. In the beginning 
they talk politely with me, but after
wards they say: ‘ Comrade Feler, now 
you also must work to serve the Com
munist cause. We will give you a 
small detail. You will have to ob
serve the teacher, Comrade Ivanov. 
How you must deal with him will 
be explained to you later, when you 
give .us your first report. In writ
ing your reports do not sign your 
real name, but some other name such 
as Simova.’ If I attempt to refuse 
to serve the ‘cause,’ I will not be 
allowed to return to my home, but 
will be arrested as a ‘counter
revolutionary?’ So I have no way 
out; I must accept. No doubt some 
other teacher is charged with the 
duty of observing me. If you should 
try to deceive them, sooner or later 
the NKVD will catch up with you 
and arrest you as a counter
revolutionary. They did not have 
time to introduce their system into 
Lithuania but, believe me, after some 
years it would have been the same 
in Lithuania as in the whole of the 
USSR.”

“Stefania Felicijevna, while I was' 
still in Lithuania I had news that 
many people were deported from 
Lithuania into the depths of Rus

Col. Jonas Petruitis
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sia. Did you hear nothing of this 
while you were in Minsk?” I asked 
my companion w'ho was walking 
faster and faster every minute. Even 
for me, a man, it was hard work to 
keep up with her fast pace; I was 
already quite wet with perspiration.

“Are deportations news to you? 
No to us, though. With us there 
are deportations several times, a year. 
Our people have become so used to 
it that now they do not pay the 
slightest attention to such things and 
do not become emotional over them 
any more. From here people are 
deported to the depths of Russia, 
and from the depths of Russia 
people are brought here. After all, 
is it not. the same ' everywhere ? 
Always the same enkavedists, always 
you are persecuted, and have to 
serve the ‘cause’; on the other hand, 
you cannot have property anywhere, 
so. you feel no particular ties with 
one place or another. Concerning 
people deported from Lithuania, I 
cannot say that I know anything 
definite. I remember only that the 
Moscow radio was bragging that so 
many people wanted to leave Lithua
nia and go to Russia that it was 
impossible to grant all requests. 
However, the radio said that perhaps 
this would be possible in time.”

I At sundown we came to the town 
of Smilovichi, which is about 35 
kilometres' distance from Cherven. 
Here also there is a very big kolhoz. 
We stopped to spend the night at a 
school where we found many return
ing refugees from Minsk, teachers 
and officials, of which almost all 
were women. Our hospitable hostess 
made tea and boiled a big pot of 
potatoes for our supper. We con
versed pleasantly white eating. I told 

| them about Lithuania and they told 
| me about Soviet Russia. Although 
the standard of living in Lithuania 
is lower compared to that of other 
Western European countries, yet my 
stories of our way of life seemed like 
so much bragging to my listeners and 
I saw' they did not want to believe 
me. I found out that the primary 
school teacher in Russia gets 350 
rubles a month whereas a. kilogram 
of butter costs 30 rubles. “When 
you earn so much money, you can 
allow yourself to buy some butter 
sometimes,” said our hostess with 
pride. “Now, now, why brag and 
try to deceive our guest?” a young 
blond Post Office employee broke in. 
“Better tell him frankly about the 
terrible sufferings w'e have been en
during so far.” She herself told us 
that when her first-born daughter

arrived, she obatined only two weeks’ 
vacation; she related how she was 
forced to walk six kilometres a day 
to work, carrying her baby, because 
there was no one she could leave it 
with. She did not want to give up 
her child to an orphanage because, 
so she said, if you ever once let the 
orphanage have your child, you al
most never saw it again. “If I could 
have been given o place to live nearer 
the Post Office, it would not have 
been so bad,” she ended her story, 
and tears rolled down her pale 
ch eeks. Her daughter, now about 
two years old, was sleeping peacefully 
in her arms the while.

I seized the occasion to ask my 
companions about social security for 
the aged in Soviet Russia.

“With us, every old person'is well 
taken care of,” a metal worker from 
Minsk who had kept silent all this 
while, said to me with a smile. Evi
dently he was a victim of tuberculo
sis for he coughed most of the time. 
“Old people who cannot work any 
more are taken to the Old I-Vlks’ 
Home where they are supposed to be 
well looked after. But in reality 
they are carried in through one door 
and carried out through another. 
Everybody knows that, so every old 
person works until he almost drops 
in his tracks. Nobody tries to pre
tend they are ill”—sadly he ended 
his tale.

“And how are invalids taken care 
of?” I asked.

(To be continued.)
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UOSU PASTOEE
VISI DALYVAUKIME

PARODOJE
Imigracijos Departamentas Canber

ra j e ruošia ateivių meno parodą, kuri 
4-ių menesių laiko tarpe aplankys vi 
sus didesniuosius Australijos miestus 
Departamentas kviečia šioje parodoje 
dalyvauti ir lietuvius su savo tauto
dailės ir meno dirbiniais. Tai but 
bene paskutinė panašios rūšies para 
da. Šiai parodai labai uoliai ruošiasi 
vist} tautų ateiviai. Pasisgendama lig; 
šiol tik lietuvių ruošos.

ALD Sydnėjaus Skyrius, gerai su
prasdamas lietuvių dalyvavimo šioj 
parodoje reikšmę, kreipiasi į visus 
Australijos lietuvius ir prašo dalyvau
ti šioje parodoje kuo plačiausiu ma
stu, prisidedant savo turimais ekspo
natais; medžio drožiniais, tautiniais 
drabužiais, juostomis, meno darbais 
ir k. Mums, lietuviams, yra labai svar
bu. išnaudoti kiekvieną progą savo 
tautinės kultūros pademonstravimui, 
juo labiau šiuo atveju, kai ši tautinių 
dirbinių paroda bus paskutinė.

Parodos atidarymas yra numatytas 
liepos mėnesio pabaigoj.

PIRMAS ALD SKYRIUS 
TASMANIJOJE

Hobartas ir jo apylinkės priglaudė 
nemažą būrį lietuvių, kurie, nors ir 
draugiškai sugyvena, bet iki šiol ne
buvo susiorganizavę. Tačiau Hobarto 
lietuviai pagaliau subruzdo, atsirado 
veiklių organizatorių, ir Australijos 
Lietuvių Draugijos Skyrius Hobarte 
jau yra įvykęs faktas, o tai įvyko bir
želio 25d. pas energingą mūstj tautietį 
Karolį Maslauską tuo tikslu sušaukto 
steigiamojo susirinkimo metu. Įsi
steigęs Skyrius susilaukė didelio pri
tarimo. Reikia manyti, kad visi Ho
barto lietuviai įstos į Skyriaus narių 
eiles. O tai nedelsdami atlikime. .Ne
laukdami atskiro kvietimo, visi hobar- 
tiškiai lietuviai stokite nariais į ALD 
Skyrių. Parodykim ir Čia, kaip ir vi
sur, vieningumą ir tautinį susiprati
mą. Hobarto tautiečiai tuo reikalu 
kreipiasi į stropų ir malonų laikinąjį 
ALD-jos Skyriaus tvarkytoją Alfonsą 
Munčclį, 135 Devey St., Hobart. Vė
liau jau imsimės ir konkrečių 
A.L.Draugijos Skyriaus darbų.—Z.

ĮSPŪDINGAS MINĖJIMAS 
ADELAIDĖJE

Birželio 17d. į Šv. Xavero salę, Ade
laidėje, išvargintais nuo darbo ir kas- 
dieniniij rūpesčių veidais rinkosi lie
tuviai susikaupti ties Lietuvos trage
dija. Prasiskleidus uždangai, prie 
juodu šydu perrištos lietuviškos tris
palvės mišrus choras, vadovaujant V. 
Šimkui, sugiedojo “Tėve mūsų” ir 
Vanagaičio “Maldą”. Salėje rimtis ir 
... tik ašaros akyse puošė skausmin
gus lietuvių veidus. “. . . tai vyko 
lietuvių tautos naikinimas ir, nebe 
tikslo, nes rusiškų komunistų didžiau
sias siekimas yra išnaikinti tuos, kurie 
nickumet su jais nesutaps ir jų idė
joms visuomet pasipriešins ... .” — 
pareiškė paskaitininkas teisininkas 
Garbaliauskas. Jis smulkiau priminė 
birželio mėn. įvykiij politinę ir socia
linę reikšmę. Po Garbaliausko pas
kaitos, smuikininkas P. Matiukas 
pasmuikavo “Kur bakūže samanota.” 
ir dar tris tai dienai pritaikintus daly
kėlius. ■ Nemira Šurnaitė paskaitė 
Brazdžionio “Elegiją.” Pabaigoje ALD 
Adelaidės Skyriaus pirmininkas A. 
Rukštclė perskaitė paruoštą rezoliu
ciją, kuri, išvertus į anglų kalbą nu
siųsta į Canbcrrą.—J. Kalvaitis.
AUSTRALAI REGISTRUOJA ATS. 

KARININKUS
Per. savaitę Sydnėjaus “The Sun” 

pranešė, kad australai tikrina visų gin
klų rūšių ats. karininkų sąrašus ir nau
jai papildo. Tai esanti atsargumo prie
monė greitam Australijos gynybos pa
jėgų praplėtimui, jeigu tarptautinė 
padėtis pablogėtų. Patyrusių karinin
kų registracija įgalintų Australijos 
gynybos jėgas, reikalui ištikus, praplė
sti daug greičiau, negu tai įvyko an- 
trąjam pasauliniam karui prasidedant.

Pasiruošimui daug laiko nebeliko. 
Sydnėjuje eksponatai reikia surinkti 
agi š. mėn. 20 dienos. Iš čia ekspona
tai tuoj pasiunčiami į Canberrą. Per 
taip trumpą laiką Skyriaus Valdybos 
nariai negalės patys aplankyti turin
čius eksponatų tautiečius. Skyriaus 
Valdyba maloniai prašo tautiečius 
siųsti kuo skubiausiai savo turimus 
eksponatus pagal šiuos adresus:

J. Bistrickas, 13 Greens Rd., Pad
dington, N.S.W.;

A. Bauze, 5 Hampden St., Hurl
stone Park, N.S.W.;

S. Grina, 170 Barcom Ave., Dar
linghurst, N.S.W.

Prie eksponatų turi būti pritvirtin
ta kortele, kurioje būtų įrašyta ekspo
nato savininko pavardė, vardas, adre
sas ir eksponato vertės suma, kurią 
savininkas norėtų gauti tuo atveju, 
jei pasitaikytų eksponato žuvimas. 
Imigracijos Departamentas informuo
ja, kad eksponatai bus apdrausti.

ALD Sydnėjaus Skyriaus Valdyba.

PROTESTO MINĖJIMAS 
WOOMEROJE

Woomeroje likęs lietuvių būrelis 
susirinko birželio 18d. pareikšti pro
testą prieš lietuvių tautos naikinimą. 
Dienai pritaikytą paskaitą laikė Alg. 
Kruzas, išsamiai apibudindamas Lie
tuvos kančias. Paskaitos metu pa
gerbti žuvusieji ir tebežūstantieji dėl 
Lietuvos laisvės rimties minute. Su
sirinkimo dalyviai ta proga pasiuntė 
Australijos ministerial pirmininkui 
protesto memorandumą, prašydami 
atkreipti dėmesį į daromą Lietnviij 
tautai žalą ir paremti Lietuvos išlai
svinimo akciją. Protesto memorandu
mą pasirašė 24 asmenys.

Po minėjimo įvyko ALD Woomeros 
Skyriaus narių susirinkimas. Buvo iš
rinkta nauja SkyriausValdyba: pirm. 
Jonas Meškauskas, sekr. Petras Nau
jokaitis, ižd. Juozas Merkevičius ir 
nar. Viltis Petruškevičienė. Revizijos 
komisija liko senoji. Dėl vis mažėjan
čio lietuvių skaičiaus Woomeroje pla
tesnė veikla sunkėja. Apgailėtina, kad 
ne visi nariai yra aktyvūs.—Woomerie- 
tis. ■

NAUJAS KAPAS GRETOJE
Birželio 21d. Gretos ligoninėje mi

rė Magdalena Ūižauskienė-Saukūnaitė, 
44 met. amžiaus, kilusi iš Virbalio. 
Velionė paliko vyrą Stasį Cižauską, 16 
m. amžiaus sūnų Vytautą ir 15 m. am
žiaus dukterį Juraitę. Mirė, išgyve
nusi lygiai vienus metus Australijoje.

Gretos lietuvių visuomene palydėjo 
velionę į Gretos katalikų kapines ir 
papuošė naują kapą gėlėmis ir vaini
kais. Velionė visą laiką svajojo apie 
grįžimą Lietuvon, bet, nesulaukusi 
anos laimingos valandos, užgęso am
žinam miegui tolimoje ir svetimoje 
Australijos žemėje. Tegul būna jai 
lengva ši žemė.—Alg. Mrg.

Mylimai žmonai ir motinai 
MAGDALENAI 
ČIŽAUSKIENEI

mirus, Stasį, Vytautą ir Juraitę 
(5IŽAUSKUS nuoširdžiai ir gi
liai užjaučia
Gretos Lietuvių Bendruomenė

MOTOCIKLININKŲ NELAIMĖS
Jauni motociklų entuziastai Ho- 

barte Pranas ir Stasys įsigijo po moto
ciklą. Netrukus ir vienas, ir antras 
išgyveno skaudžias nelaimes — susi
žeidė kojas ir dabar turi ilgai kęsti 
besigydydami, o tai vien dėl to, kad 
buvo neatsargūs pavojingame moto- 
ciklų sporte. Mes visi linkime jiems 
kuo greitesnio pagijimo. Likusieji, 
ir ypačiai Hobarto motociklininkai, 
kreipkit į tai dėmesio ir būkit atsar
gūs.—Z.

Sudegė Musu Pastoges naudo
jama spaustuve

1 Birželio 30d. dėl neišaiškintų prie
žasčių kilęs gaisras visiškai sunaikino 
Publicity Press Ltd. spaustuvę, kurio
je nuo pat pirmojo numerio ligi šiol 
buvo spausdinama MūSų Pastogė. 
Gaisras sunaikino visas mašinas ir jo 
sudaryti nuostoliai savininkui siekia 
£50000. Mūsų Pastogė nukentėjo ta 
prasme, kad sudegė kone Visos klišės 
ir dalis rinkinio. Pereitą savaitę Mū
sų Pastogės išleidimui nebuvo jokių 
galimybių. Laimei, Publicity Press 
Ltd. turi dar kitą spaustuvę Sydnė
jaus priemiestyje Alexandria, kur 
Mūsų Pastogė spausdinama toliau. 
Gaisro sukelti nuostoliai ir padidėję 
techniškieji sunkumai tolimesniam 
Mūsų Pastogės gyvavimui neturi 
jokios įtakos. Tautiečiai prašomi ir 
toliau remti gausiu savo prenumera
vimu kiek nukentėjusią ir susi truk
džiusią Mūsų Pastogę.

ŽIAURIOS TIKROVĖS PRISI
MINIMAS MELBOURNE

Keli šimtai Melbourno lietuvių susi
rinko birželio 25d. paminėti tragiškus 
Lietuvai birželio mėn. įvykius. Minė
jimas buvo pradėtas pamaldomis Ali 
Saints bažnyčioje, Fitzroy. Pamaldas 
laikė ir minėjimui pritaikintą pamok
slą pasakė kun. P. Vaseris. Per pamal
das giedojo Alberto Čclnos vadovau
jamas choras. Po pamaldų, salėje, 
A.L.D-jos Melbourno Sk. pirm. K. 
Mieldažys atidarė minėjimą, pakvies
damas pagerbti žuvusius už Lietuvos 
laisvę, Sibiran ištremtuosius, žuvusius 
ir dabar tebekovojančius partizanus. 
Gilių įspūdžių turininga paskaita Bro
nius Zumeris nuteikė minėjimo daly
vius dienos rimtimi.

Po paskaitos Vincas Zdanavičius 
padeklamavo Brazdžionio — “Šiaurės 
Pašvaistę”, mokinys E. Nagulevičius 
padeklamavo kelis kitus eilėraščius; 
A. Vaičaitis paskaitė Aisčio Aleksan- 
driškio — “Pažiūrėkit” — Augustaity- 
tės — Vaičiūnienės — “Taiką” ir Sant
vara — “Nutolusią Pakrantę”. Pabai
gai A. Ūelnos vadovaujamas vyrų ir 
mišrus chorai padainavo keletą dainų 

į ir maldą — “Nuliūdo kapais apsiklo
jus tėvynė.” A. Ūelnos vadovaujami 
chorai pirmą kartą pasirodė scenoje 
(neskaitant bažnytinio giedojimo), la
bai gražiai padainuodami, tad susi
laukė iš Melbourno lietuvių labai.ge
ro įvertinimo. Minėjimas buvo baig
tas Tautos Himnu.

Minėjimas praėjo nepaprasto susi
kaupimo ženkle. Kiekvieno mintys 
skrido ten, kur gimėme, užaugome, 
kur mūsų nuo amžių protėvių krauju 
ir prakaitu aplaistyta žemė, kur nepa
lūžęs dvasioje, visko netekęs, tėvynės 
meilės vedamas, kovoja lietuvis parti
zanas.—K.M.

ATITAISYMAS
Mūsų Pastogės pranešime 

aukas .Tautos Fondui vietoj 
“Adelaidės lietuvių per J. Glušauską 
— £43.3.4” turėjo būti* atspausdinta 
taip: “Per “Australijos Lietuvio” Re
dakciją — £43.3.4.”

apie 
įrašo

Inz. M. Bogusas
už prieinamą kainą (nuo £4) 
paruošia bet kokius statybos pla
nus su specifikacijomis, imasi 
techniškos priežiūros ir teikia 
patarimus. Kreiptis kasdien nuo 
6 vai. vakaro. Savaitgaliais — 
pagal susitarimą iš anksto.

13 Taybank St., Canterbury

Lietuviams, gyvenantiems to
liau nuo Melbourno, apsidraudi
mo ir paskolos reikalus sutvar
kau susirašinėjimo laiškais keliu. 
Be to, padidėjus klijentų skai
čiui, VIKTORIJOJE REIKA
LINGI AGENTAI už nustatytą 
firmos atlyginimą. Pageidauja
mas vokiečių, rusų, ir šiek tiek 
anglų bei lenkų kalbų mokėji
mas.

Insp. J. Jablonskis
M.L.C., 305 Collins St.

Melbourne. Tel. MU8057
• M. Lukauskas, 91 Hardy Street, 

Ashfield, Sydney, N.S.W., prašo atsi
liepti pulk. Janavičių, gyvenusį Kau
ne, Aukšt. Panemunėje.
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Anthony Bauze, 5 Hampden St., Hurlstone Park, Sydney, N.S.W.

MŪSŲ PASTOGĖ, 1950m. liepos JL2dį.

TEISINE PAGALBA
KLS.: — Ar galima’iškeisti dabarti

nę Vokietijos valiutą į Australijos 
svarus?

ATS.: — Vokietijos valiuta, taip va
dinamos D-markės, šiuo metu Vakarų 
Sąjungininkų patvarkymu, užsienio 
valiutų biržose nėra kotiruojamos, 
tad ir oficialus jų iškeitimas į bet ku
rią svetimą valiutą nėra dar galimas.

KLS.: •— Mano nejudomas turtas 
randasi Vokietijoje, kurį dabar vaido 
mano žmona. Kur reikia kreiptis dėl 
sudarymo mano žmonai įgaliojimo tą 
turtą, parduoti?

ATS.: — Geriausia kreiptis į austra
lą advokatą (solicitor), kuris sutvarkys 
visus tokio įgaliojimo reikalus.

KLS.: — Pirkau nedidelį namelį 
išsimokėtinai. Prieš įmokėdamas £150 
depozitą,* primygtinai klausiau savi
ninką, ar namelis neturi kokių nors 
ypatingų trūkumų. Savininkas mane 
užtikrino, kad viskas esą pilniausioje 
tvarkoje. Atsikėlęs į pirktą namelį 
gyventi, po poros dienų pastebėjau, 
kad visas namelis yra užkrėstas skruz- 
dėmis, gi sienos taip suėstos, kad kiek
vienu momentu gręsia namelio sukri
timas. Ar galiu reikalauti iš savinin
ko depozito grąžinimo ir atsisakyti iš 
viso nuo namelio pirkimo sutarties? 
Kas šiuo reikalu darytina ir ar galė
čiau laimėti keldamas bylą?

ATS.: — Šiame atsitikime pagal 
Australijoj veikiančius įstatymus yra 
įžiūrima apgaulė. Pirmiausia patarti
na mėginti susitarti su savininku ge
ruoju. Jei savininkas nesutiktų grą
žinti įmokėtų pinigų patartina kreip
tis į advokatą bylos kėlimo reikalu.. 
Labai panašus įvykis neseniai buvo 
ištikęs vieną ukrainietį. Perdavus by
los tvarkymą advokatui, savininkas 
vos gavęs iš advokato atitinkamą ra- 
štą-pranešimą, tuoj pat grąžino įmokė
tus už namą pinigus.

c
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BERRAI LIETUVOJE
“Tėvynės Balsas” balandžio 10 d. 

numeryje rašo apie tai, kad Kertušos ' 
pakrantėmis, Širvintų ir Ukmergės 
apskrityse, šiuo metu galima matyti 
nematytus lig šiol bebrų namelius. 
Girdi, bebrai Čia buvę įkurdinti perei
tais metais. Jie buvę atgabenti iš 
Gomelio srities. Toliau rašoma, kad 
Medžioklės Ūkio Valdyba esanti nu
mačiusi šiemet atgabenti ir paleisti 
po Lietuvos miškus kurmėnus, faza
nus, kanadiškąsias audines, juodsida
bres lapes ir baltąsias kurapkas. Gir
di, Lietuvoje sukurta tam tikslui try
lika rezervuarų. Gi pabaigoje pridu
riama: “Ryšium su tuo, kad Lietuvoje 
dabar plačiu mastu sodinami miškai, 
gyvuliai artimiausiu laiku turės dar 
geresnes sąlygas veistis.”

“Tėvynės Balsas” šį kartą rašo tei
sybę. Mes taip pat neabejojame, kad 
įvairūs laukiniai gyvuliai Lietuvoje 
netrukus turės dar geresnes sąlygas 
veistis. Savaime suprantama, kad tuo 
atveju, jei bolševikams pasisektų išsi
laikyti Lietuvoje dar keletą, metų, kas 
reikštų lietuvių gyventojų išnaikini
mą, Lietuvoj tikrai beliktų gyventi 
vien tik bebrai ir baltos kurapkos. 
Tačiau reikia manyti, kad Korėjos 
prošvaistė sudarys pavergtoms! tau
toms tokias sąlygas, kad nuterioti 
raudonojo siaubo kraštai bus vėl ap
gyvendinti tikraisiais jų gyventojais. 
—J. Manta.
<«]iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiniiiiiii;iiiinin.

Brisbanes lankytojai!
Žinokite, kad

"GRETNA GREEN"
Boarding House,

15 Mott St., South Brisbane 
Tel.: J3156

Maloniai aprūpins Jus nakvyne 
ir pusryčiais pricinamiausiomis 

kainomis.
B

S

• Daubaris Jonas, Reid House, 
Canberra, A.C.T., prašo mielą tautie
tį Vytautą Liorencą parašyti laišką ir 
sutvarkyti jam žinoma reikalą.
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