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VIENYBĖS KELIU
Bręstant naujiems pasaulio įvy

kiams, kurie gal pareikalaus iš pla
čiai išsklaidytos mūsų tautos vie
ningų žygių ir veiksmų, Austra
lijos Lietuvių Draugijos Centro 
Valdyba nutarė įsijungti į Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę, per
organizuojant Australijos lietuvių 
veikimų pagal P.L.B. įstatų raidę ir 
dvasių. Šis žingsnis buvo padarytas 
visapusiškai padėtį ištyrus ir apsvars
čius, nes jau ilgesnį laikų ALD-jos 
Centro Valdyba vedė susirašinėjimų su 
mūsų vadovaujančiais veiksniais už
sieniuose, aiškindamosi kaikuriuos 
formalumus įsijungimo ir tolimesnės 
Australijos lietuvių veiklos klausi
mais.

P.L.B. (Pasaulio Lietuvių Bendruo
mene) yra tokia organizacija, kuri 
stengiasi suburti bendriems tikslams 
visus plačiame pasaulyje išsklydusius 
lietuvius. P.L.B. laikinųjų santvarkos 
nuostatų įvade taip aptariama orga
nizacijos prasmė:

Kai tariame Lietuvių Bendruome
nė, turime minty ne kokių tam tikrų 
lietuvių įsteigtų draugijų, klubą ar 
kitų organizacijų, bet kurios vietovės, 
kurio krašto ar viso pasaulio visus 
lietuvius. Lietuvių Bendruomenei 
priklauso savaime, be jokio pareiški
mo, kiekvienas lietuvis, kuriam plaka 
lietuviška širdis, kurio gyslomis sru
vena lietuviškas kraujas, kuriam lie
tuviškumas reiškiasi būde, papročiuo
se, lietuviškoje kilmėje. Draugijų su
daro norintieji būti nariai, bendruo
menę sudaro visi lietuviai. Žinoma, 
gali atsirasti užsispyrėlių, kurie vengs 
savo pareigų bendruomenei, atsisakys 
solidarumo įnašo. Gali atsirasti su- 
klydėlių ir net atkritėlių, kurie savo 
nusistatymu ir darbais kenks bendruo
menei, kaip yra kenkiančių Lietuvai 
ir jų išduodančių. Tokie negali būti 
prileidžiami bendruomenę tvarkyti, 
jos organizacijoje jie neturi balso, bet 
vistiek jie bendruomenėje pasilieka, 
nes dėl savo nusistatymo ir darbi) ne
nustoja buvę lietuviai.

Lietuvių Bendruomenė yra nuo ta
da, kai atsirado Lietuvių Tauta. Ji 
gali išnykti tik išnykus paskutiniam 
lietuviui. Tačiau ligšiol Lietuvių 
Bendruomenė neturėjo organizacijos. 
Buvo palaida. Teisybė, elidžioji jos 
dalis turėjo pačių tobulųjų organiza
cijų — Lietuvos valstybę, šiandien, 
kai Lietuva svetimųjų okupuota, pa
saulyje pasklidę lietuviai ypač privalo 
vieningos ir veiksmingos savo bend
ruomenei organizacijos.

Pirmieji ledai šiuo reikalu buvo 
pralaužti 1946 m. kovo 4 d., vakari
nėse Vokietijos zonose ir Austrijoje 
sudarius lietuvių tremtinių bendruo
menės organizacijų. Ji pateisino visas 
Įdėtas viltis ir tapo pavyzdžiu bei 
akstinu Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės organizacinei struktūrai. Savo 
apylinkėmis apjungusi visus tremti
niui, suorganizavusi šimtus mokyklų 
su tūkstančiais mokinių, rėmusi ir 
globojusi tautinės kultūros ugdymų, 
Lietuvių Tremtiniij Bendruomenės 
organizacija yra padariusi didelį dar
bą Lietuvai ir lietuvybei. Tai buvo 
graži užuomazga.

Šiandien yra žengiamas tolim&nis 
žingsnis į viso Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės vieningų organizacijų. Tai 
istorinės reikšmės žingsnis. \Kai kam 
senosios išeivijos jis atrodo naujas ir 
todėl gali kelti suprantamo santūru
mo ir net abejojimo. Teesie leista vi
siems abejingiesiems ir abejojamie
siems čia priminti Izraelio tautinės 
bendruomenės organizacinis pavyzdys. 
Ištisus tūkstančius metų bendruome-

ALD-jos Centro Valdybos

NUTARIMAS
Australijos Lietuvių Draugijos Centro Valdyba, savo posėdyje š.m. lie

pos mėn. 28 d., vykdydama pereitų metų gruodžio mėn. 30 dienos Visuoti
nio ALD-jos Suvažiavimo valių, atstovaudama Australijos lietuvius, susi
būrusius į nepolitinę organizrfciją, kurioje gali dalyvauti visų įsitikimų ir 
religijų tautiečiai, ir gerai suprasdama dabarties meto statomus lietuvių 
tautai uždavinius, vienbalsiai nutarė:

* !• Įsijungti j Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, prisiimant visas jos už
dedamas pareigas ir teises;

2. Nuo š.m. rugpjūčio mėn. 1 d. A.L.D-jos veiklų pradėti derinti su 
VLIK’o priimtais ir paskelbtais P.L.B. santvarkos nuostatais;

3. Nuo š.m. rugpiūčio mėn 1 dienos A.L.D-ja vadinsis Australijos Pa
saulio Lietuviu Bendruomene (A.P.L.B.); ALD-jos Centro Valdyba 
—Australijos P.L.B. Krašto Valdyba ir ALD-jos Skyrių Valdybos— 
Australijos P.L.B. Apygardų ir Apylinkių Vaidybomis;

4. Dabartinė ALD-jos Centro Valdyba laikinai eis Australijos P.L.B. 
Krašto Valdybos pareigas;

5. Dabartinė ALD-jos Centro Valdyba, toliau likdama savo pareigose, 
vadindamosi Australijos P.L.B. Krašto Valdyba ir tęsdama savo 
pradėtuosius ryšius su vadovaujančiais veiksniais užsieniuose, pa
ruoš ir praves Australijos P.L.B. Krašto Tarybos rinkimus pagal 
P.L.B. stat. 28-31 str. ir pateiks išrinktai Krašto Tarybai Australijos 
P.L.B. statuto projektų;

6. ALD-jos Centro Valdyba artimiausiu laiku išsiuntinės skyriams in
strukcijų, padedant jiems persiorganizuoti į P.L.B. apygardas ir 
apylinkes;

7. ALD-jos Centro Valdyba visų Australijos lietuvių vardu reiškia 
pilna solidarumų, ir lojalumų VLIK’ui, kaip teisėtam Lietuvos su- 
vernumo atstovui, kovojančiam dėl Tėvynės laisvės.

8. Šis nutarimas surašytas dviejuose egzemplioriuose, kurių vienas iš
siunčiamas VLIK’ui, antras — lieka ALD-jos Centro Valdybos byloje.

ALD-jos Centro Valdyba 
1950 m. liepos m. 28 d.

Sydnėjus

Politiniu pabėgėliu daugėja
Pabėgėlių skaičius iš komunizmo 

apvaldytų kraštų į vakarus vis didėja. 
Bėga, kas tik gali pabėgti, kam bol
ševizmas pradeda sunaikinimu ar į 
Sibirą ištrėmimu grųsinti. Vakarų 
Vokietijoje politinių pabėgėlių mili
jonai. Nežiūrint uždangos aklinumo, 
bėgimas tebesitęsia. Atbėgusiems ne
pakanka esamų stovyklų; steigiamos 
naujos.

Žmoniškumų ir kultūrą naikinąs 
komunizmas politiniais pabėgėliais 
padarė tokių kategorijų žmones, kad 
komunizmo nepažįstantiems vakarie
čiams nusistebėjimą kelia. Buvo ste
bimasi dėl Drezdeno choro atbėgimo. 
Atrodė, ką 24 choristai ir dirigentas 
turi bendra su politika. Tačiau kai 
paaiškėjo, kad choras buvo verčiamas 
persijungti ant komunizmo bėgių ir

nės organizacija įgalino Izraelio tautą 
išsilaikyti be savos valstybės. Mes te
galime ir privalome pasekti šiuo am
žių išbandytu ir užgirtu pavyzdžiu.

Yra nuogąstaujančių, kad PLP^ or
ganizacija prarysianti veikiančias lie
tuvių išeivių .< draugijas. Baimė be 
mažiausio pagrindo. PLB organizaci
ja ateina ne esamos tvarkos ir esamų 
draugijų keisti, griauti ar naikinti, bet 
tik ji) veiklos paremti, papildyti ir 
apvainikuoti bendra visų lietuvių or
ganizacija.

Yra nuogąstaujančių, kad kai ku
riuos kraštuos PLB organizacijai ka
žin ar oficialiai būsią leista veikti. 
Gali kai kur pasitaikyti tokių totali- 
stinių kėslų. Tačiau 1948 m. gruodžio 
10 d. Jungtinių Tautų Organizacijos 
Visumos Susirinkimo paskelbtoji Vi
suotinė Žmogaus Teisių Deklaracija 
laiduoja kiekvienam žmogui tautybės 
teisę (15 str.). Yra tad pagrindo lauk
ti, kad valstybės — Jungtinių Tautų 
Organizacijos nariai—savo pripažintą
sias pagrindines žmogaus teises gerbs, į

nes tik veiksmingas tų teisių gerbimas 
sudaro pasaulio Laisvės, Teisingumo 
ir Taikos-pagrindą.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
santvarkoje organizacijos svorio cent
ras paliekamas atskirų kraštų lietuvių 
bendruomenėse. Tūlame krašte ben
druomene turi skirtingas sąlygas,’ to
dėl daug santvarkos dalykų paliekama 
krašto organizacijos statutui. Tatai 
įgalins kiekvieno krašto bendruomenę 
prisitaikyti prie vietos sąlygų ir su
teiks jai savarankumo bei lankstumo.”

Australijoj taip pat yra specifinių 
sąlygų- Gal viena ar kita prasme bus 
reikalo mažiems nukrypimams nuo 
A.L.B. bendrųjų nuostatų raidės, bet 
jų dvasia ir esmingas realizavimas pa
gilins lietuviškosios visuomenės kon
solidaciją, sucementuos mūsų taitie
čių siekimus ir tikslus bendrųjų tau
tos uždavinių atžvilgiu.

Reikia tikėti, kad Australijoj nebus 
tokių lietuvių, kurie išsižadėtų savo 
tautybės ir atsisakytų veikliai dalyvau
ti. P.L.B. gretose.

kad liepta jam dainuoti komunistines 
dainas ir visokias katiušas, ir kad už 
nepaklausymą gręsė koncentracijos 
stovykla arba Sibiras, tikjada aišku 
pasidarė, kad choras tikrai dėl politi
nių priežasčių pabėgo.

Antrą, panašios kategorijos staig
meną, padarė į vakarus perbėgęs vie
nas, vokiečių cirkas. Ir jis pabėgo 
dėl panašių priežasčių kaip choras, 
nes artistai nesutiko būti komunisti
nės propagandos .įrankiai. Atrodo, ko
kią komunistinę propagandų gali vary
ti viela laipiojus ekvilibristas ar koks 
“ugnies rijikas”. Tačiau komunistų 
partija reikalauja, kad ir jie komu
nizmą skleistų panašiai, kaip Rusijo
je, kur lysi į komunizmo jungą seniai 
yra įkinkyti ir jį velka.

“Brit. Lietuvis.”

SAVAITES ŽINIOS '
• Niujorko radijo žiniomis, š.m. lie
pos mėn. 27 dienų Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos pasiuntiniai J.A.V-bėsc ap
lankė Vašingtone Valstybės departa
mento sekretorių Achesoną ir įteikė 
jam platų memorandumą, išdėstant] 
Pabaltijo tautų pavergimo eigą ir tuos 
metodus, kurious vartoja okupantai 
Pabaltijo tautoms naikinti.

© Australijos Federalinės Vyriausy
bės Ministeris Pirmininkas Menzies 
tęsia savo pasitarimus Vašingtone. Po 
ilgesnių pasikalbėjimų su karo ir poli
tiniais sluogsniais, jis buvo priimtas 
prez. Trumano ir kitų aukštų J.A.V- 
bių vyrų. Pasitarimų objektu buvo ne
tik Korėjos karo ir kitų politikos ak
tualijų klausimai, bet ir dolerio inves
tavimo Australijos pramonei plėstis 
reikalas. Išėjės iš Baltųjų Rūmų, min. 
pirmininkas Menzies pareiškė: “Mes 
esame labai patenkinti diskusijoms, 
labai patenkinti.”

® Rugpiūčio mėn. 1 dieną min. 
pirm. Menzies kalbėjo J.A.V-bių Kon
grese ir Senate. Jo kalbos lietė šiuos 
klausimus: 1) Britų Imperijos vieny
bės jėgą pasaulio taikai išlaikyti, 2) 
Australijos norą visose srityse suartėti 
su Amerika ir bendradarbiauti su ja 
ir 3) Australijos pažadus nedelsiant 
siųsti Korėjon žemyno kariuomenes 
dalinius.

• Belgijoje vis dar tęsiai neramumai, 
nukreipti prieš karaliaus Leopoldo 
grįžimą. Minios žmonių demonstruo
ja, šaukdamos: “Pakarti Leopoldą”. 
Daug darbininkų streikuoja, kitur mė
tomos bombos ir vykdomi sabotažo 
veiksmai. Belgijos ministeris pirmi
ninkas pagrąsino minių kurstytojams, 
kad jis pavartos griežčiausias priemo
nes neramumams numalšinti. Vidaus 
tvarkai sustiprinti, Belgijos okupaci
nė kariuomenė Vokietijoj atšaukiama 
ir išstatoma tose vietovėse, kur dides
ni darbininkų susibūrimai. Nežiūrint 
į tai, Belgijos opozicines partijos (so
cialistai, komunistai ir liberalai) vis 
plačiau vysto antileopoldinę akciją. 
Sustoję visi fabrikai, kasyklos nedirba, 
uostai be judėjimo. Streikuoja per į 
mil darbininkų.

@ Vakarų Vokietijos atsiginklavimas 
nors lėtai, bet tikrai vykdomas. Pas
kutiniu metu Bundo vyriausybė vėl 
išsiderėjo iš Vakarų Sąjungininkų pa- . 
didinti savo motorizuotosios policijos 
dalinius nauju 10.000 vyrų kontin- • 
gentu. Šie daliniai būsią moderniai 
apginkluoti ir naudojami tuo atveju, 
jei vyriausybė atsidurtų rimtuos pa
vojuos.

© Indokinijos frontų padėtis sunkė
ją. Prancūzų pajėgos kietai kaujasi su 
komunistiniais partizanų vienetais,, 
tačiau pastarųjų skaičius ne tik nema
žėja, bet diena iš dienos auga. Pran
cūzų žvalgybos viršininko Indokinijoj 
pranešimu, esą neginčijamų žinių, 
kad Sov. Sąjunga ruošianti komunisti
niams partizanams naujų sustiprini
mų: būsią atsiųsti Sov. Sąjungos tan
kai ir įvelti kovon Komunistinės Ki
nijos žinioje c santys lėktuvai.

• Paskutinėmis žiniomis, Korėjos ka
ras krypsta į vakariečių nenaudą. Jau 
ir gen. Walton Walker, kuris vado
vauja amerikiečių kariuomenei Korė
joj, oficialiai pripažįsta, kad karas pa
siekė “kritišką fazę”. Komunistinės 
jėgos prasiskverbė per kalnų grandį ir 
žygiuoja Fuzano linkui. Vakariečių 
kariuomenė grąsoma apsupimu.
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Lietuvos kančių kelias
(Ištrauka iš VLIK’o memorandumo U NO plenumui, spausdinta “Tėviškės 

Žiburiuose”.)

MŪSŲ PASTOGE, 1950m. rugpjūčio 2d.

Kritiškoji akimirka
(POLITINE APŽVALGA)

Nuo 1944 m. iki 1949 m. vidurio 
Lietuvą nusiaubė 6 masinių deporta
cijų bangos:

1. 1945 m. liepos, rugpjūčio ir rug
sėjo mėn.,

2. 1946 m. vasario 16 d.,
3. 1947 m. liepos, rugpjūčio, spalio, 

lapkričio, gruodžio mėn.,
4. 1948 m. gegužės 22* d.,
5. 1949 m. kovo 24-27 d.,
6. 1949 m. birželio mėn.
Deportacijų, minimų 1, 3 ir 6 punk

tuose, tiksli data negalima žymėti, nes 
jos buvo vykdomos ne tuo pačiu metu 
įvairiose Lietuvos vietose—MVD netu
rėjo tam reikalui pakanamai kariuo
menės ir transporto priemonių.

Kiek nukentėjo atskiros Lietuvos 
vietos, kokie žmones buvo šiuo metu 
suiminėjami ir deportuojamai, ilius
truoja mūsų turimoji medžiaga. Iš 
vakarinės Lietuvos apskričių (Šakių ir 
iš dalies Vilkaviškio) gautos 593 pa
vardės išvežtųjų per 1944-47 m. — 488 
vyrai, 145 moterys, 476 ūkininkai, 61 
darbininkas, 22 tarnautojai, kiti lai
svųjų profesijų. Tarp jų buvo sene
lių po 77 metus ir kūdikių 1-2 metų. 
Tuo pačiu laiku iš tos pat apylinkės 
suimtųjų ir laikomų kalėjimuose žino
mos dar 156 pavardės ir dar 33 pavar
dės siumtų tik per 1947 m. liepos — 
rugpjūčio mėn. toje apylinkėje.

Genocido eigą Rytų Lietuvoje ilius
truoja keli Alytaus apskrities valsčiai:

Merkinės — deportuota 282, suimta 
236, nužudyta 108;

Miroslavo — deport. 452, suimta 
190, nužudyta 70;

Oniškio — deport. 152, suimta 131, 
nužudyta 103;

Jezno — deport. 21, suimta 86, nu
žudyta 28;

Daugi] — 131, suimta 427, nužudyta 
77.

Panašūs skaičiai yra pranešti ir iš 
kitų ryt. Lietuvos valč.

Trumpo 1944-47 metų laikotarpio 
sovietinio genocido balansas gauna
mas toks:

L nužudytų 30.000
2. deportuotų 120.000
3. repatrijuotų į Lenkiją 140.000.
Su 1948 metų pradžia sustiprėjo 

persekiojimas intelektualų. Jie ap
kaltinti nepakankamu marksistinės — 
leninistines — stalininės ideologijos 
pasisavinimu, vakarų buržuazinės kul
tūros garbinimu, nacionalinės ir reli
ginės kultūros palaikymu.

Bet ypatingai kunigai ir ūkininkai 
susilaukė persekiojimo nuo 1948 me
tų. Prieš ūkininkus pavartotos įvai
rios priemonės:

$

Tokia antrašte užsienio spaudoj 
spausdinama ištrauka iš slapta aplei- 
dusio Bulgariją parlamento atstovo 
Michaelio Padevo atsiminimų knygos. 
Autorius aprašo akivaizdų Bulgarijos 
parlamento įvykį, kai komunistai su
manė sutriuškinti opoziciją, suimda
mi jos vadą Nikolą Pctkovą. Patie
kiame šią ištrauką ištisai.

Redakcija.
Kai aš prisiartinau prie parlamento 

rūmų, aš pastebėjau kažką nekasdie
niško: pastatas buvo apsuptas unifor
muotų milicininkų, o viduje atmos
fera buvo nejauki ir įelektrinta.

Mes visi susirinkome prie Nikolos 
Petkovo, kuris buvo sumišęs ne ma
žiau už mus. Apie 3 vai. pasigirdo 
skambutis, ir mes užėmem savo vie
tas.

Visa komunistų frakcija jau buvo 
susirinkusi. Matyti jie turėjo įsakymą 
būti čia laiku. Visas ministerių kabi
nėtas taip pat jau sėdėjo savo vietose. 
Nesimatė tik Georgo Dimitrovo. Par
lamento pirmininkas Vasylius Kolaro- 
vas atsistojęs prabilo:

“Prieš posėdį aš turiu padaryti svar
bų pranešimą.“

Salėje įsivyravo įtempta tyla.
■“Šiandieną aš^gavau raštą iš vyriau

sios prokuratūros Sofijoj, pavedantį 
man atsiklausti jus dėl atėmimo par
lamentarinio imuniteto Nikolai Pct- 
kovui.”

Visa komunistų frakcija, kuri suda
ro parlamente didelę daugumą, tuoj 
atsistojo ir ėmė šaukti:

“Bravo! Tvirtinami”
Jiems buvo jau iš anksto įsakyta 

šitai daryti.
Ši staigmena mus pradžioje pritren

kė ir mes, pasibaisėję ir apkvaišę, sėdė
jome vietoje.

Mes visi sužiūrome į Nikolą. Jis 
buvo išblyškęs. Jis pasisuko ir tarė: 
“Aišku, to ir buvo galima laukti.“ 
Sėdintieji arčiau, paspaudė jo ranką.

Kada komunistų keliamas triukš
mas lwek aptilo, parlamento pirminin
kas paskelbė, jog jis daro 20 minučių 
pertrauką, kad teisingumo komisija 
susipažintų ir išspręsti] šį klausimą pa
gal konstitucijos raidę ir dvasią.

Tada Nikola atsistojo ir tarė: “Tai 
priešinga konstitucijai!“ Tačiau jo 
žodžiai buvo nustelbti bolševikų šauk
smo:

1. Individualinis persekiojimas, kai 
atskiri ūkininkai apkaltinti palanku
mu partizanams ar ryšių palaikymu su 
jais ar tremtiniais.

2. Nepakeliami mokesčiai *ir priver
stinės pyliavos. Tuos, kurie tas prie
voles atlieka, apdeda papildomomis 
normomis. Tuos, kurie papildomų 
pyliavų neatlieka, teismas pasmerkia 
už sabotažą 6 m. ištremti. Tik Ma- 
riampolės aps. “Tiesos“ pranešimu, 
tokiu būdu buvo pasmerkti 153 . ūki
ninkai.

3. Ūkininkų perkėlimas iš jų ūkių į 
svetimus tuščius deportuoūjjų ar pa
bėgėlių ūkius, paliekant savo ūkį su 
viskuo, kas jame yra.

4. Ūkių kolektyvizacija yra radika
liausia priemonė ūkininkams likvi
duoti. 1948 m. pradžioje buvo tik 20 
kolchozų; metų pabaigoje 524, 1949 
m. vasario pradžioje 926, o liepos 
men. jau 4.000.

Kolektyvizacija yra sykių ir geno
cido priemonė, nes į kolchozą “buoži
nių elementų” nepriima: kas turėjo 
daugiau 15 ha, kas negalėjo sumokėti 
mokesčių ir pyliavų išpilti; pagaliau, 
tų, kurie kitokiū būdu pakliuvo į bol
ševikų nemalonę, nors jų ūkiai yra 
likviduojami ir įjungiami į kolchozus.

Persekiojimas savo viršūnę pasiekė 
1948 m. gegužės 22 dienos masinėje 
deportacijoje, vykdytoje pagal spau
doje jau skelbtą Politibiuro slaptą įsa
kymą, pasirašytą Abakumovo.

Abakumovo instrukcija numatyta 
vykdyti 1948 m. lapkričio — gruodžio 
mėn., bet įvykdyta 1949 m. kovo ir 
birželio mėn. Tuo tarpu tik apyti
kriai galima apskaičiuoti šios operaci
jos padarinius: aukų skaitoma apie 
120.000 Ši deportacija Sovietų Sąjun
gos vykdomo Lietuvoje gyventojų nai
kinimo aukų skaičių pakėlė iki 
520.000. Pridėjus nacių okupacijos 
nuostolius — 300.000 — Lietuva yra 
netekusi apie 820.000 arba 25-30% 
autochtoninių savo gyventojų; kunigų 
sunaikinta 60 procentų. Jei tokio % 
būti] netekusi Prancūzija, D. Britani
ja ar JAV, tai toks joms reikštų 10, 
10 ir 40 milij. gyventojų netekimą.

Visai sovietinės deportacijos1 proce
dūrai būdingas sadizmas, su kuriuo 
išraujamas žmogus iš savo gyvenamo
sios vietos, ir iki kraštutinumų žmo
gaus asmenybės niekinimas. Iš depor
tuojamo atimama visa, kas amžiais 
žmoniškumo buvo laimėta: nuosavy
bės teisė, tiek fizinė, tiek politinė lai
svė, tikėjimo laisvė. Išdraskoma šei
ma. Elgiamasi kaip su daiktu.

1948 m. gegužės 22 d. deportuoja
miems buvo duodama valanda pasi
ruošti kelionei. Leidžiama buvo pa
siimti iki 100 kg maisto ir kitų daly

Korėjos karas paskutiniu metu ru
tuliojasi į nepalankią Vakarams fazę. 
Šiaurės įsibrovėliai meta į mūšius di
delius skaičius karių, naudoja stam
bius Jankų dalinius ir, nežiūrėdami į 
aukas bei nuostolius, spaudžia ameri
kiečius.

Netekus Taejon miesto, atrodė, kad 
frontas ima stabilizuoti's. J.A.V-bių 
pajėgos, padidėjusios iki 3 divizijų, 
pradėjo kietinti gynybą, tačiau nepa
jėgė išlaikyti, palyginti, ilgos fronto 
linijos. Šiauriečiai prasiveržė vakari
niu pajūrio krantu ir įvarė gilų plei
štą į amerikiečių linijas, užimdami 
Mokpo, Koshu, Junteno ir kitus mie
stus. Bandydami apsupimo manevrą, 
komunistų daliniai pradėjo grasyti 
svarbiausią amerikiečių tiekimo uostą 
Pusan, turintį per 300.000 gyventojų.

Tada amerikiečių štabas buvo pri
verstas vykdyti pasitraukimą ir kituo
se fronto sektoriuose, kad susiaurinti] 
ginamąją erdvę. Šiuo metu vakarie
čiai tevaldo tik penktadalį Pietų Ko
rėjos teritorijos ir grumiasi su dešim
teriopai gausesniu priešu. Kaip ilgai 
tęsis ši frontų padėtis — dabar sunku 
ką nors pranašauti, nes tatai pareis 
nuo visos eilės politinių faktorių.

Gen. Mac-Arthuro fronto praneši
mai nėra perdėm pesimistiški. Jis 
nuolat skelbia apie didžiulius priešo 
nuostolius žmonėmis ir karo reikme
nimis. Skaičiuojama, kad šiauriniai 
įsibrovėliai nuo karo pradžios jau yra 
netekę apie 40.000 užmuštais, ir ame
rikiečių pajėgos yra sunaikinusios šim
tus priešo tankų bei kitų sunkiųjų 
ginklų. Tačiau šis frontų padėties kon
statavimas dar nerodo, kad priešas 
esmingai susilpnėjo. Jis gauna žmonių 
iš neriboto Azijos kontinento, o gin
klų iš Sov. Sąjungos fabrikų. Jis tvar
ko savo tiekimą sausumos keliu iš ne
toliese gulinčių Sov. Sąjungos karo 
bazių, kai tuo tarpu amerikiečiams 

kų. Tačiau viskas’priklausė nuo ope
racinės grupės vado. Kai kurios šei
mos, pvz., Bujanauskienė >Balbieri
škio, Prienų valsčiaus, su mažais vai
kais buvo leista pasiimti ne daugiau 
kaip pusę kepalo duonos.

Viktuskiėnci, 1946 m. vasario mėn. 
16 d. nebuvo leista paimti nė kojinių 
vaikams, nors buvo 20 laipsnių šalčio. 
1947 m. gruodžio 24 d. deportuoja
miems iš Suvalkijos bagažas buvo 
atimtas Lentvario geležinkelio stotyje.

Operatyvinėms grupėms buvo įsa
kyta šauti kiekvieną, kas mėgintų bėg
ti. Taip Seirijų v. buvo nužudytas 
Tomkevičius, Petraška, 15 metų vai
kinas, mokinys D. ir penki kiti asme
nys, kurie bandė pabėgti į Premezio 
giraitę.

Iš Jezno buvo deportuotas Krilavi- 
čiūs, kuris jau 10 metų nesikėlė iš lo-

Paskutine laisvojo vyro akimirka
“Lauk! Išdavike! Į kartuves!”
Pertraukos metu opozicijos nariai 

susirinko pasitarti, kas daryti. Mes 
nusprendėme, kad 5 ar 6 mūsiškiai 
nueis į Petkovo namus ir sunaikins 
kaikuriuos dokumentus, o kiti parū
pins jam vilnonius apatinius balti
nius, apsiaustą, dantims šepetėlį, 
muilo ir dvi antklodes t.y. įprastą 
“kalėjimo uniformą”, kurią jis dažnai 
turėjo naudoti fašizmo valdymo metu. 
Kiti gi tūrėjo pranešti apie šį įvykį 
įtakingiems draugams. Tačiau šis 
mūsų planas suiro, kai niekas nebuvo 
išleistas iš parlamento rūmų. Prie vi
sų langų ir durų stovėjo milicijos sar
gybiniai, telefonai buvo išjungti, ir 
mes likome visai atskirti nuo pasau
lio.

Paskutinę akimirką mes išnaudojo
me tardamiesi su Nikola. Jis mums 
nurodė keletą smulkmenų,' kaip pa
daryti su jo šeima ir davė dviejų ad
vokatų. adresus, kurie sutiksią jį ginti. 
Greitai vėl suskambėjo skambutis, ir 
mes grįžome į posėdžių salę.

“Teisinguiųp komisija nusprendė, 

žmonės ir ginklai reikia atplukdyti 
per plačiausius vandenynus.

Politikos apžvalgininkai, svarstyda
mi šią padėtį, prieina beveik vienin
gos nuomonės: jeigu J.A.V.-bės savo 
kariniuose planuose laiko Korėjos 
prietiltį, kaip pirmos svarbos dalyką, 
tai jos visomis pastangomis stengsis jį 
išlaikyti, kitu gi atveju — Korėjos ka
ras gali baigtis nepalankia Vakarams 
prasme.

Bendra pasaulio politikos eiga šią 
savaitę esminiai nepakitėjo. Vakarų 
pasaulis vis ryškiau ruošiasi sutikti 
naujos agresijos pavojus. Ne tik J.A. 
V-būs, bet ir Didž. Britanija didina 
savo karines pajėgas. Naujoji Zelan
dija ir Australija šaukia savanorius 
.Korėjai ginti. Nors ši akcija šiuo 
tarpu dar nėra konkreti, bet ji suke
lia tam tikrų psichologinių sugestijų 
savuose kraštuose ir paruošia žmones 
ateities įvykiams. Pranešama, kad 
Naujojoj Zelandijoj savanorių regis
travimasis yra gausus, Australijoj gi 
pirmąją dieną susirašė apie 300 nau
jokų. Australijos oficialūs sluogsniai 
skelbia, kad Korėjos savanoriai bus 
apmokomi Japonijoj ir tegalės pasiro
dyti fronte tik ateinančiais metais.

Sov. Sąjunga ir jos satelitai lyg ir 
sumažino nervinio karo įtempimą. 
Kariuomenių pergrupavimai aptilo. 
Sov. Sąjungos atstovas Jungtinėse 
'Tautose Malik sugrįžo j posėdžius, 
nors Korėjos karą liečiančius pasitari
mus ir toliau boikotuoja. Šie ir kiti 
reiškiniai rodo, kad Sov. Sąjunga, gal 
būt, dar pabijojo atsakomybės būti 
III-jo Pasaulinio Karo priežastimi.

Šiaip ar taip, bet įvykiai yra rimti 
ir pavojingi. Korėjos agresija yra di
džiulės reikšmės įvykis, įtikinęs Vaka
rų pasaulį, kad su komunizmu reikia 
kovoti realesnėmis priemonėmis, negu 
žodžiai ir bevaisės konferencijos.

JV.

vos. Birštone buvo paimtas ir depor
tuotas marinamas Įįmogus. Jis tik iš
vežtas iš namų sunkvežimyje mirė. Iš 
Alytaus deportuotas senas, paliegęs 
mokytojas Gavelis. Iš Veisėjų, išvežtas 
Jurelionis, kuris dešimt metų nekėlė 
iš lovos. Rumbonių vargonininko 
žmona buvo priversta pėsčia nueiti su 
dviem mažais kūdikiais ant rankų tris 
kilometrus (ca dvi mylias) iki laukian
čio sunkvežimio, kareivių mušama 
šautuvų buožėm į nugarą.

Visokių profesijų lietuviai buvo pa
liesti genocido. Jonas KrištapaviČius, 
išvežtas iš Leipalingio, buvo kumetis, 
vokiečių okupacijos metu gatvės šla
vikas. 1949 m. kovo 24-27 d. iš LeT 
palingio kumetyno buvo išvežtos trys 
kumečių šeimos: Elzė Čereškienė, Bu
kausko šeima ir Suchackienė su 5 ma
žais vaikais.

kad jūs atšauktumėte parlamentarinį 
imunitetą atstovui Nikolai Petkovui,“ 
— tarė Kolarovas.

Šią akimirką opozicija nelaukė ir 
pirmoji pasipriešino. Mes pakilome 
iš vietų ir kaip vienas žmogus sušuko
me: “Gčdykites! Tai yra teroras!“

Koriiūnistij buvo- trigubai daugiau, 
ir jie peršaukė mus. Bet mes vistiek 
nesiliovėm ir su trukdom 4 ar 5 ko
munistų kalbėtojus prieš Petkovą. 
Mes visą laiką šaukėme: “Jūs fašistai, 
diktatoriai, žmogžudžiai!“ Kai parla
mento pirmininkas stengėsi mus per
traukti, mes šaukėme: “Šalin, diktato
riau! Pažvelk į savo rankas! Jos yra 
kruvinos!“

Pagaliau atėjo eilė Nikolos pasku- 
tiniapi žodžiui prieš balsavimą. Nors 
muši] nervai buvo neįprastai įtempti, 
nors mes dusom iš susijaudinimo, bet 
mes su kėlėme jam milžiniškas ovaci
jas ir nusprendėm jo kalbą išklausyti 
stovėdami.

Jis buvo, suprantama, nepasiruošęs. 
Jo balsas buvo nelygus ir kartais vir
pąs. Jis pradėjo kalbėti lėtai, tačiau 
paskui turėjo kalbėti visu balsu, nes 
garsiakalbiai? išskyrus komunistų pu
sę, buvo išjungti.

(B.d.)
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HANS SCHMIDT - 
AMERICAN

By HARRY GILROY
It* begins in a class where Displaced Persons learn a new language, 

and leads on to new concepts and a new way of life.

Into a classroom — comfortably 
yyarm on a bitter night, although too 
severely furnished to be cosy — filed 
seven men and five women. They 
were orderly about it, as if accustom
ed to follow directions. The faces 
varied from impulsive to deliberate 
and from almost handsome to dread
fully plain, yet all the faces possessed 
a quality in common. It was some
thing" to do with a cruel scar that 
snaked across the cheek of one wo
man, the etching of hunger on some 
of the plumpest faces.

These people had once been strip
ped to the naked soul by fear, and 
they had discovered an innate strength 
that left them without the need for 
petty vanities. They were newcomers 
to the United States—some Displaced 
Persons, others refugees—all eager to 
learn the language that would unlock 
for them the fabulous good life of 
America.

The teacher—call her Mrs. Taylor— 
a greying, slender woman, welcomed 
the class with a quiet smile as they 
settled down. Without preliminaries, 
she addressed the youngest of the 
women, a ruddy woman in her forties: 
“Mrs. Hauser, can you speak English 
well tongiht?”

Frowning over each word, Mrs. 
Hauser said, “I—speak—English—good 
—in—morning.” Her ample bosom 
heaved with despair. “At—night—no 
—good.”

The teacher pointed out the uni
versality of this trouble. “When we 
have to work in the day we grow 
tired at night and all of us find it 
hard to learn anything new.”

A murmur of approval and of self
commiseration swept over the class, 
but one man responded differently. 
He stood up, lean and stoop-shoulder
ed, yet with a bright confidence that 
made him appear erect and hearty.

“At—night—sometime,” he said, and 
he held up his right hand in the ges
ture of holding a glass. His glance 
was so approving that everyone in the 
room could sec the glass was filled 
with amber liquid and fine white 
foam, and there was a shout of laugh
ter. “Sometime at night,” he said 
without a trace of his earlier hesita
tion, “I speak gooder.”

Mrs. Taylor, sensing her opportu
nity to teach, looked almost as satis
fied as her student did with his beer. 
How she exploited that opportunity 
is something more than the account of 
this particular group of newcomers to 
New York City struggling with the 
English language at one evening class. 
It is the story of thousands of people 
who are struggling to learn English 
in classes all over the city. It is also 
the story of various capable and pub
lic-spirited New Yorkers who are plan
ning and conducting the teaching of 
these citizens-to-be, and of the thous
ands of others who have yet to arrive.

Attending the class which laughed 
over the imaginary beer glass made 
both the scope of the problem and the 
excellence of the teaching programme 
come to life. It may be far-fetched to 
describe this one class, held in one of 
the pity libraries and given by the 
Committee for Refugee Education as 
typical. Yet this class was typical in 
being composed of adults from over
seas eager to get ahead in American 
life.

As for the teacher-serene, intelligent 
Mrs. Taylor, who had given her hus
band a hurried dinner and taken an 
hour’s train trip to act as an unpaid 
teacher for people who had not the 
slightest claim on her—she also was 
typical in a basic way. Typical of all 
teachers in a sense of obligation that 
she had acquired when the class was 
handed to her with tlie admonition, 
"They are all yours.”

When the stoop-shouldered man 
evoked a laugh from the class, Mrs. 
Taylor waited a moment for him to 
enjoy the triumph. The she approach
ed until about 10 feet away.

“Mr. Schmidt, what are you drink
ing?”

“Beer.” He was pleased.
“1 am drinking—”
“I am drinking beer.”
“I am drinking beer from a—”
Schmidt looked around the room 

for help, and no one could see that 
he was a friendly sort of man, inclin
ed to ask and give assistance without 
a moment’s thought. A bookkeeper, 
according to a social agency’s record. 
That skill, being useful even in a 
German concentration camp,, helped 
to explain why he was allowed to 
survive. In New York he had a job 
bundling packages in a garment fac
tory, not knowing enough English to 
work at his old trade.

Ruddy-faced Mrs. Hauser came to 
Schmidt’s help—“Glass”. Mrs. Hauser 
had been three years in a concentra
tion camp in Austria, two years in a 
Displaced Persons’ camp.

“Danke schocn,” said Schmidt.
“Nothing but English, please,” cau

tioned the teacher. We say, ‘Thank 
you’.”

“Dank you.” Schmidt smiled at Mrs. 
Hauser. “ lam drinking beer from a 
glass."

“T ha.nk you,” said the teacher, 
forming the words with her entire 
face.

“Thank you,” repeated Schmidt, 
close to a perfect imitation.

Mrs. Taylor smiled; of such was 
her reward. .

Coming to a young man, whose skin 
was peculiarly yellow as if he were 
of great age although he must have 
been in his thirties, Mrs. Taylor 
spoke with perceptible gentleness. 
“Mr. Ferchak, what is the opposite of 
tall?”

While well aware that his turn was 
coming, Ferchak gave a start. What 
cruelties had conditioned him to such 
a reaction could only be imagined— 
a student before the war, he had en
dured the rigors of the slave-labor sys
tem in the German factories and 
mines—but Mrs. Taylor tackled his 
psychosis with surprising directness. 
Pausing long enough to be sure that 
he was not going to answer, she ask
ed another question.

“Mr. Ferchak, are you afraid when 
you speak English?”

“Afraid?” He uttered the word 
faintly.
Taylor. “I am afraid when I speak 
German,” she said. “I am afraid that 
you will laugh when I speak Ger
man.”

Her manner relaxed Ferchak, but 
the meaning still escaped him. “The 
mouse, you know, ‘mouse’?” He nod
ded. “The mause is afraid of the cat? 
You know ‘cat’? You know ‘afraid’?” 
She shuddered expressively. “The 
little boy is afraid of the big teacher. 
Mr. Ferchak, are you afraid of the 
big teacher?”

Ferchak burst out laughing. “No.”
“Say it—I am not afraid of the 

teacher.”
To hear him repeat the sentence, 

with his voice deepening at each syl
lable, was to be present at the re-birth 
of a man’s courage.

“In this class,” said Mrs. Taylor, 
“we are not afraid to speak English. 
We arc not afraid to say what we 
want to say.”

“We arc not afraid to say what we 
want to say,” repeated Ferchak. Im
mediately afterward, a pall of dark 
memories cseemed to fall over all the 
students. In helping the one man to
ward self-confidence, the teacher seem
ed to have evoked a mood that threat

ened the comparative fluency which 
all were attaining.

It was a moment that cried for the 
talents of Schmidt, and he rose— lite
rally as well as figuratively—to the 
occasion. “We have here a teacher 
we are not afraid when wc speak to,” 
he said. “She know we want to say. 
Ozzer pipplc not know what we wrant 
to say. How we make a living that 
way? Dummkopfs!”

High spirits prevailed again, for 
which Mrs. Taylor gave Schmidt a 
rewarding glance. “Some people do 
not speak as carefully as teachers do,” 
she said.

“You said it,” Schmidt commented 
fervently.

Seizing the phrase, Mrs. Taylor gave 
the class a drill in colloquialisms and 
ended with an explanation. “We 
must lear nEnglish, and also the way 
people speak English in America.” ,

Casual it all was, yet it was amaz
ingly well done. A bit of conversa
tion cleverly teaching new words. A 
short drill in the book. A persisently 
clear enunciation that carried each 
syllable into the brains of the listen
ers. A constant bracketing of like 
things and of opposites. Such was 
the teaching, and the student was car-* 
ried forward with equal vigor and in
telligence.

Near the end of the two-hour ses
sion, Mrs. Taylor recapitulated the 
new words and new grammatical de
vices that had been used. There 
were murmurs of surprise. “We will 
certainly learn our 1,000 words before 
te. course is over,” Mrs. Taylor said.

STEEL CITY
By LEN BARSDELL

Miner and steelworker enjoy sun, surf and open spaces at Newcastle, 
largest coal and steel port in Australia.

Nature has been kind to Newcastle, 
Australia. Its bounty, lavishly spread 
over city ąnd district, provides ameni
ties for open-air recreation denied to 
industrial workers in other parts of 
the world.

One has only to see the sun-tanned 
laces and limbs of the people to ap
preciate how natural and common
place is this open-air life and how 
they relish the sun, the surf, and the 
“way of life” exemplified more fully 
than at Newcastle where the miner’s 
son and the manager’s son enjoy, 
uninhibited, the simple out-door plea
sures that are so much a part of the 
Australian scene.

Work is always available in the ex
tensive primary and secondary indus
tries that help to make the district 
almost self-sufficing; play *is encour
aged by a generous climate that yields 
an average of 2,530 hours of sunshine 
a year—nearly seven hours a day—and 
by the many easily-accessible surf 
beaches, fishing grounds, and lakeside 
playgrounds that attract devotees from 
all parts of New South Wales.

Six regularly-used surf beaches at 
Newcastle annually attract hundreds 
of thousands of bathers. Just 10 
miles from Newcastle proper is Lake 
Macquarie, most picturesque salt
water like in Australia. Its foreshores 
measure approximately 121 miles, and 
its wide blue expanses, with its many 
creeks and indented wooded shores, 
arc a haven for miners and business 
people alike; Here in the summer 
the miner takes his family, pitches a 
tent, and indulges in fishing, swim
ming and yachting to his heart’s con
tent.

Newcastle has always been a name 
synonymous with trade and industry. 
For years it was a direct port of call 
for sailing ships from many countries. 
Old identities on the waterfront still 
talk about tall ships, wool, wheat, 
wine, gold and coal. The day of tlie 
tall ships has gone and the main pro
ducts which are taken from Newcastle 
today are coal, steel, wool and wheat.

Situated on the great Northern coal
fields, just 60 miles by sea from Syd
ney, Newcastle’s trade and wealth
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When Mrs. Taylor waved a dis
missing hand, the class members 
drifted toward a cloakroom in the 
hall. “Think who these people are,” 
Mrs. Taylor said to the reporter who 
had attended the class. “Think of 
the horrors they have been through. 
That doctor with the scar was slashed 
across the face in a concentration 
camp—which variety I do not know. 
All of them mu,st have a very vital 
quality, or they would not be here.

“Here they come with the wildest 
hopes. Then they run up agaipst a 
blank wall of language. They are 
confined to jobs beneath their abili
ties, their lack of the language makes 
diem like children. We will not fin
ish the job of rehabilitating them un
til we tdach them to speak.”

At that moment, Schmidt appeared 
in the doorway. “Teacher,” he said, 
entering slowly and speaking in a 
confidential tone, ‘my name is 
Schmidt.”

Mrs. Taylor said, “Yes, Mr. 
Schmidt, I know.”

"How is said Schmidt in Ameri
can?”

“Schmidt is a good American 
name.” She studied him awhile be
fore adding, “There arc many people 
also named Smith.”

“Smith,” he said, after several tries, 
“My name is Hans Smith. Next class, 
please, 1 am Mr. Smith.”

On the teacher’s promise, Mr. Smith 
left humming. “He is a nice man, is 
he not?” commented Mrs. Taylor. 
“There is the story about what we a; 
doing—the Americanisation of Hafts 
Schmidt.” 

have come from the valuable mineral 
that, for nearly 150 years, has been 
won from the mines of the alluvial 
Hunter River Valley.

Coal was accidentally discovered at 
Newcastle by Lieutenant John Short
land, R.N., in September, 1797, when 
he was searching for convicts who had 
escaped from Sydney in a whaleboat. 
Two years later a small shipment was 
sent to Bengal—the first export from 
Australia overseas. For many years 
thereafter shipments of coal were sent 
to India in exchange for Bengal rum.

To help guide ships into the har
bour, a beacon of coal, set on We 
every night ,answered the purpose of 
a lighthouse.

As the good burning quality of 
Newcastle coal became known abroad 
the demand increased with the years. 
In 1824, shipments were sent to India, 
Mauritius, Chile and Peru. By 1829, 
it was estimated the total quantity of 
coal raised from the Newcastle fields 
was 50,000 tons—not much more than 
one week’s work for the Northern 
mines today.

The discovery in 1886 of the rich 
Greta ęoal measures, 20 miles from 
Newcastle, brought in a new era of 
prosperity. Today, annual production 
on the Northern fields is approximate
ly 7,000,000 tons. Nearly 11,000 min
ers work in these mines.

But .Newcastle no longer depends 
on one industry alone. Steel and its 
subsidiary industries employ some 
begun in Ncwcsatle, vTeonlk9, D”id 
40,000 people. The steel industry, 
begun in Newcastle in 1915, gave the 
city a new lease of life. Since then, 
the population has jumped ahead by 
50,000, the city has grown, and the 
people have prospered.

Newcastlc^oday, second city of New 
South Wales and fourth port iri Aus
tralia, has a population of 141,000, 
and is growing fast. - Latest official 
figures show that it is a boom town 
in New South Wales. In five years:

Factory employment has increased 
112 per cent., coal production has 
stepped up 100 per cent., shipping 
handled has improved by 48 per cent. 
Industrial workers alone receive more 
than £8,000,000 in wages annually.
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UŪSU PASTOGE
IŠ MUSU BUITIES fui

“MŪSŲ PASTOGĖ” BUS 
PADIDINTA

Persitvarkius ALD-jai į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę, “M.P.” pere! 
na A.P.L.B. Krašto Valdybos žinion. 
Ji ir toliau tarnaus bendriems visi] 
Australijos lietuvių reikalams, objek
tyviai informuodama savo skaitytojus 
apie vietos bei pasaulio lietuvių gyve
nimą ir patiekdama žinių apie aktua
lius politikos įvykius.

Krašto Valdybos nutarimu, “M.P.” 
jau dabar gali būti padidinta ir lan
kyti savo skaitytojus paaugusi iki 6 
pusi.

Tačiau šiuo metu šitai padaryti ne
galima, nes “M.P.” spausdinanti spau
stuvė po sudegimo yra labai susispau- 
dusi ir techniškai nepajėgia jos di
dinti. Bet pažadai yra realūs: greitu 
laiku \spaustuvė grįš į savo senąsias 
patalpas ir tada pradės spausdinti jau 
padidėjusią “Mūsų Pastogę.”

SYDNĖJUS
• Kitais metais Australijoj ruošia

masi iškilmingai paminėti 50-ties metų 
jubilėjus, kai kraštas susijungė po 
vieninga federacinės velstybės vėliava. 
Ta proga Imigracijos Departamentas

. nori surengti visų tautybių, kokios 
šiuo metu Australijoje atstovaujamos, 
kilnojamą meno parodą, kuri aplan
kyti] stambesnius krašto centrus.

Š.m. liepos mėn. 26 d. šiuo tikslu 
buvo atvykęs Sydnėjun Imigracijos 
Departamento atstovas R. E. Arm
strong ir sukvietė įvairių tautų atsto
vus pasitarti dėl meno parodos rengi
mo. Pasitarime buvo atstovaujamos 

. devynios tautos, kurių tarpe ir lietu
vių atstovai: A.L.D-jos Centro V-bos 
pirmininkas A. Baužė su Ponia ir 
dailininkas Jurgis Bistrickas.

Visų dalyvavusių tautų atstovai mie
lai pritarė tokios parodos organizavi
mo minčiai ir nutarė jau dabar pra
dėti jai ruoštis. Kiekviena tautybė 
skirs savo reprezentantą, kuris vado
vaus parodoje savo skyriui ir ją lydės 
kelionėje po Australiją. Parodos eks
ponatai bus apdrausti pagal ekspona
to savininko nurodytą vertę, o, boto, 
eksponato savininkas, jeigu norės, ga
lės juos ir parduoti pagal nurodytas 
kainas.
Kiek teko girdėti, A.L.D-jos Centro 
Valdyba yra numačiusi kviesti šios 
parodos lietuviškojo skyriaus organi
zatoriumi dailininką J. Bistricką, ku
ris su dideliu pasisekimu reprezenta
vo lietuvių meną prieš keletą mene
sių vykusioj parodoj Sydnėjujc.

• Sydnėjaus lietuvių skaičius nuo
lat didėja. Iš tolimų provincijos vie
tovių vis atvyksta nauji tautiečių bū
reliai, kurie šiame didmiestyje tikisi 

susirasti geresnio darbo ir apsidairyti, 
kaip geriau susitvarkyti savo ateitį.

Iki šiol nebuvo plačiau rašoma, kad 
Sydnėjaus mieste ir ypač priemiesčiuo
se kuriasi didesnės lietuvių kolonijos. 
Yra tokių vietų, kur lietuviai jau tu
ri pirkę po kelias dešimtis sklypų vie
noje vietoje, ir daugelis šeimų jau 
turi pasistatę nuosavoj žemėje laiki
nus. namučius (garažo pavidalo). Ki
ti statydinasi ir didesnius namus.

Sydnėjaus priemiesčiuose žemės 
sklypai nėra, palyginti, brangūs. Jie 
svyruoja tarp £100-200. Didžiausia 
lietuvių kolonija kuriasi Bass Hill 
priemiestyje: čia mūsų tautiečiai jau 
apgyvendino keletą gatvių ir tikėtina, 
kad laikui bėgant čia bursis dar dides
nis jų skaičius. Ne paskutinėje vieto
je yra ir Fairfield’o rajonas, kur taip 
pat gausu tautiečių, perkančių skly
pus ir besirengiančių statytis namus.
MELBOURNAS

o ALD-jos Melbourno Skyrius per
siorganizavo į Pasaulio Lietuvių Ben
druomenę.

Praėjusių' metų pabaigoje ir šių 
metų pradžioje nepaprastai padaugė
jus lietuvių skaičiui Melbourne, atsi
rado gyvas reikalas visus lietuvius su
jungti į vieną bendrą tautinį vienetą. 
Atskiros organizacijos, turėdamos spe
cifinius uždavinius, negalėjo apimti 
visų čia esančių lietuvių, o tuo labiau 
atstovauti visų lietuvių bendrųjų rei
kalų.

Iš visų esančių Melbourne lietuvių 
organizacijų ALD-ja aiškiausiai jautė 
būtiną reorganizacijos reikalą. Tam 
reikalui š.m. liepos mėn. 16 d. ALD- 
jos Melbourno skyriaus valdyba su
šaukė visuotinį Melbourne gyvenan
čių lietuvių susirinkimą. Visuotinis 
susirinkimas, turėdamas prieš akis bū
tiną persiorganizavimo reikalingumą, 
vienbalsiai pritarė ALD-jos Melbour
no skyriaus persiorganizavimui į Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę. Tokiu 
būdu ALD-jos Melbourno skyriaus* 
valdyba, pirm, davusi visuotiniam su
sirinkimui savo nuveiktų darbų ap
žvalgą ir atskaitomybę, čia pat atsi
statydino. Visuotinas susirinkimas, 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės įsta
tų dvasioje, pasiėmė galią, išrinkti pir
muosius Melbourno Lietuvių Bend
ruomenės vadovaujančius organus: 
Melbourno Lietuvių Bendruomenės 
Komitetą, Kontrolės Komisiją ir Gar
bės Teismą.

Į MLB komitetą išrinkti ir pasi
skirstė pareigomis sekantieji asmenys: 
pirm. Kazys Miėldažys, vicc-pirm. Po
vilas .Baltutis, sekrei. Bronius Zume
ris, kasiniu. Petras Morkūnas ir narys 
Silvestras Balčiūnas. Kontrolės komi
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Lietuviai kitur
KANADOJ

• Pačiame pietiniame Ontario pro
vincijos kampe, kur Kanados žemė 
pusiasaliu įsikišusi į tarpą trijų did
žiųjų ežerų, prieš šimtmetį buvo tik 
mažai naudojami smėlynai. Vėliau 
juose pradėjo kurtis pelningi tabako 
ūkiai. Pirmoji mūsų emigrantų ban
ga, atvykusi į šį kraštą prieš dvidešimt 
kelis metus, savo laiku parodė nemažo 
susidomėjimo tabako auginimo biz
niu, tad dabar Simcoe, Delhi ir kitų 
miestelių apylinkėse yra jau įsikūrę 
nemažas kiekis senųjų lietuvių. Nau
jai atvykusieji taip pat vis daugiau 
ima domėtis tabaku. Pereitais metais 
daug kas dirbo ir neblogai uždirbo 
darbininkais, prie tabako nuėmimo. 
Vienas kitas pabandė verstis savaran
kiškiau, t.y. nuomoti ūkį iš pusės. 
Taip pat gerai uždirbo, bent žymiai 
daugiau kaip mieste. Šįmet jau visa 
eilė naujųjų ateivių išeina į tabaką — 
vieni pusininkais, o kiti, sukrapštę 
kiek pinigo, net pirko ūkius išsimokė- 

siją sudaro: S. Alekna, L. Vaserienė 
ir J. Kazakevičius. Į garbės teismą 
įeina: kun*. Pranas Vascris, prof. P. V. 
Raulinaitis, adv. Jurgis Gylys, Jonas 
Kalpokas ir Jonas Valys.

Pirmasis MLB komitetas pasistatė 
sau uždaviniu, siekiant aktyvių Mel
bourne lietuvių organizacijų veiklos 
darnumo ir kuo didesnio Melbourne 
gyvenančių lietuvių skaičiaus įtrauki
mo į bendrą kultūrinį ir visuomeninį 
darbą, eiti prie neatidėliotinų Mel
bourno Lietuvių Bendruomenės užda
vinių realizavimo.

Br. Zumeris.
BATHURST

• Bathursto pereinamojoj stovyklo
je iki šiol dar gyvena ir dirba kelios 
dešimtys lietuvių, nors pati stovykla 
jau nepriima išvietintų asmenų trans
portų, o ruošiama anglų emigrantams.

Pereitą savaitę atvyko pirmasis an
glų transportas. Tas stovyklos blokas, 
kur buvo laukiama atvykstančių Didž. 
Britanijos emigrantų, jau nuo seniau 
buvo naujinamas ir perstatinėjamas. 
Iš paskirų kambarių buvo įrengti ma
ži buteliai su visais reikalingais pato
gumais. Kur pirma tilpdavo kelioli
ka Europos emigrantų, ten dabar tal
pinama viena anglų šeima. Bendra 
virtuvė anglams panaikinta, nes kiek
vienai šeimai įrengtos elektrinės vir
tuvėlės bute, kad galėtų patogiai ga
mintis valgį.

Iki šiol anglų bloką aptarnauja 
europiečiai emigrantai. Bloko vedėju 
yra lietuvis prof. Rindzevičius. Tarp 
kitko pasakojama, kad tūlos anglės 
emigrantės ant rytojaus po atvykimo 
pasigedo batų valytojų . . . Supranta
ma, joms buvo paaiškinta, kad to
kioms pareigoms nėra skiriamas spe
cialus žmogus.

Lietuvių bendruomenės gyvenimas 
Bathurstc slenka senomis vėžėmis. 
“Mūsų Pastogę”.čia skaito beveik kie
kvienas tautietis. Ruošiami čia ben
druomenės susirinkimai, minėjimai ir 
kiti visomeniško pobūdžio parengi
mai.

jimui. Linkėtina, kad ši apylinkė 
ateityje pavirstų tikru lietuvišku nau- 
jakūrynu.

VENECUELOJ
• Lietuvis visur kimba į žemę. 

Venecuelos lietuvių ūkininkų taip pat 
jau randasi. Štai apie 60 klm. nuo 
Valencijos, prie Belen miestelio iš 
vieno turtuolio du.lietuviai prieš tre
jetą metų išsinuomavo 4000 ha žemės 
ir pradėjo ūkininkauti. Tai inž. Šiau- 
dikįs ii' VI. Backevičius. Jie verčiasi 
augindami kukurūzus, pupeles ir seza
mą, o, be to, gyvulininkyste. Jie laiko 
apie 5000 karvių, kurios ganosi laisvai 
ganyklose, o melžiamosios vieną kartą 
į dieną pareina namo, kur pa melžia
mos ir dar pašeriamos. Ūkis yra pato-' 
giai įrengtas, turi savą elektrą, van
dentiekį, maudymosi baseinus, turi 7 
traktorius, 2 sunkvežimius, o darbo 
jėga yra vietiniai spalvotieji. Dalį 
žemės, apie 300 ha, nuomininkai iš 
savininko jau atpirko.

Pranešimas
• A.L.D. Sydnėjaus Skyriaus Val

dyba š.m. rugpiūčio mėn. 13 d., tuoj 
po lietuvių pamaldų, St. Joseph baž
nyčios salėje (Camperdown) šaukia 
visuotinį skyriaus narių susirinki
mą.

Susirinkimo darbotvarkėje yra nu
matyta Skyriaus Valdybos rinkimai 
ir kit. einamieji skyriaus reikalai.

Skyriaus narių dalyvavimas būti
nas.

Skyriaus Valdyba.

Ieškau savo švogerio Jono Bačiulio, 
Lietuvoje gyvenusio Šimonių valšč. 
Jis atvyko į Australiją prieš 2 metu ir 
dirbo prie geležinkelio statybos.

Kas žinotų apie jį, prašome rašyti 
adresu: Konstancija šlapelis, 52-24; 
35th Street, Long Island City, N.Y., 
U.S.A.

Ieškau "pažįstamų: Antano Ąžuolo, 
Broniaus Jankaus ir kitų. Rašyti 
adresu: VI. Meilus, Dervent St., 55, 
Glebe, Sydney, N.S.W.
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PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju Melbourno lie

tuvių parapijos klebonui kun. 
Vascriui, pirmininkui pohui 
M i e 1 d a ž i u i ir kitiems, pri- 
sidėj usiems prie mano vyro Jono 
Gailevičiaus laidotuvių.

Valerija Gailevięius.
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D ė m ė s i o S k a u t a m s 
.Vyčiams!

P.L.S.S. Australijos Rajono Skautų 
<Vyčių Vedėjo psktn. A. Liu- 
b i n s k o dabartinis adresas: 3 1 
A r k a r i n g a C r e s s, B 1 e. c k 
Rock, Melbourne, V i c.

1AUKŠTOS KOKYBĖS LIETUVIŠKO STILIAUS ODOS 
DIRBINIAI, 

gaminami Įmonėje 
Decorated Leather Goods, Beech wo r t h, Vic.
Šiuo metu gamyboje yra: |
piniginės banknotams ir dokumentams

(10.17 cm.), . į
su Vytim arba Vilniaus, Kauno ar t 

Klaipėdos miestų herbais/ 
su juosta ar'grafiniu istoriniu va'ižde-

liu ............................. Kaina £2/-/-
užrašų knygutės (10,5.17 cm), panašiai dekoruotos kaip I

pinigines .................. Kaina £1 /-/- įį
užrašų knygutės (7;5.12 cm)........ ...... Kaina £-/15/- j
piniginės užtraukiamos (— su Rcissverschluss’u) į

smulkiems pinigams (6,5.10,5 an.) |
• Kaina £1/6/-

Pastaba: Prie nurodytų kainų pridėtini dar 2
į šilingai prekės persiuntimo bei įpo- ! 

» w kavimo išlaidoms padengti.
Gaminimas su monograma — 5 šil. j

* daugiau. j
Prekės siunčiamos, tik gavus pinigus j 

iš anksto, arba, užsakytojui pagei- 
, % daujant, — apdėtu mokesčiu.

Mūsų įmanė j e dirba lietuvi a i-specialistą i, 
įdirbę “Marginiams” Kaune.
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Norintieji įsigyti žemės sklypą, statytis namus ir gauti namų E 
= statybai paskolą, kreipkitės į =
E ALG. L1UBINSKĄ, “Spencer J a c k s o m ” b-vės E 
E tarnautoją E
E įstaigos adresu: E
E c/o. Spencer Jackson Real Estate, 341 Collins St., Melbourne; E
S telefonas: MU 7327, i
E arba į namus: E
E 31 Arkaringa Cress, Bieck Rock, Melbourne; tel,: XW 2294 E
E arba į namus: • ~
liiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiii?

★SKLYPAI i
★NAMAI

★ŪKIAI IR VERSLO ĮMONĖS 
Prieinmiausios kainos * Lengvos išsimokėjimo sąlygos 

Jums tarpininkauja ir padeda
. NEW-AUSTRALIAN SERVICE

V. RIMAS
dipl. prek., Licensed Real Estate Salesman

100 Benelong Road, Cremorne, SYDNEY, N.S.W. Telef. XY1979
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