
IIOSU PAŠTO
AUSTRALIAN-LITHUANIAN WEEKLY —"OUR HAVEN"

Registered at the G.P.O. Sydney, for transmission by poet as a newspaper.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

Redoktorius JULIUS VETEIKIS . Ats. Red. ANTANAS BAUZE
45 High St., Cobromotto, N.S.W. 5 Hompden St., Hurlstono Pork, N.S.W. Tel. LL3342

N R. 101-102^ Tretieji Metai
Sydney, 1950rn. Sausio 11 d.

PRENUMERATA
Paskiro numerio kelna 1/-. Vienam menealui 
—4/-; 3 men.—12/-; 6 men.—£1/4/-; metams 
£2/8/-. Anglijoje ir Kanadoje kaina ta pati.

J.A.Valstybėse metams—8 dol.

Prenumerata adresuojama:
Box 4558, G.P.O. Sydney, N.S.W.

SKELBIMAI
Skelbimu kaina vienai teksto eilutei ar jos 

vietai—1/-.
Uz skelbimu turini Redakcija neatsako.

PO SUVAŽIAVIMO
Pr. metų gruodžio mėn. 29-30 die

nomis nusivažiavo Sydnėjun Australi
jos Lietuvių Bendruomenės apylinkių 
rinktieji atstovai.

Pagal L.O.K.'o instrukcijas vienas 
atstovas buvo rinktas nuo 100 lietu
vių. Suprantama, tolimųjų krašto vie
tovių lietuviai negalėjo prisiųsti savo 
įgaliotinių, tuo būdu Vakarų Austra
lija ir Tasmanija nebuvo atstovauja
mos.

Kilos gi krašto sritys (Melbournas, 
Adelaide, Sydnėjus, Canberra, Bris
bane, Bathurstas ir t.t.) atsiuntė savo 
išrinktuosius, kad dviejų dienų posė
dyje galėtų išspręsti eilę lietuviams 
aktualių reikalų ir išrinkti ALB-nės 
Krašto Valdybą, Kontrolės Komisiją 
ir Garbės Teismą.

Jau pirmąją suvažiavimo dieną Dul
wich Hill parapijos salėje, sudarius 
suvažiavimo prezidiumą ir išrinkus 
mandatų komisiją, buvo suteikta teisė 
40-čiai rinktųjų spręsti Australijos lie
tuvių reikalus ir nustatyti ateities vei
kimo gaires.

Salėn buvo leidžiami ir svečiai — 
žiūrovai, kurie neturėjo atstovų man
dato teikiamų teisių, atseit jie galėjo 
tik klausytis, bet nedalyvavo diskusi
jose ir suvažiavimo padarytų spren
dimų priėmime.

Prezidiuman buvo išrinkti: pirmi
ninku p. Kalvaitis (Adelaide) ir jo 
pavaduotojais — p. Balčiūnas (Mel- 
bournas) ir p. Ustijanauskas (Sydnė- 
jus).

Mandatų komisijon įėjo p.p. Žu
kauskas, Valys ir Baltramijūnas.

Padarius buv. ALD-jos Centro Val
dybai, dabar — ALB-nės LOK’ui meti
nės veiklos pranešimą, sekė Centro 
Revizijos Komisijos aktas, sukėlęs eilę 
diskusijų.

Buvo svarstytas LOK'o patiektas 
Krašto Statutas, kurį atstovai išnagri
nėjo papunkčiui, įnešė kai kurių pa
keitimų bei papildymų ir vienbalsiai 
jį priėmė-

Kilus Centro būstinės klausimui, 
šiems metams Centras paliekamas Syd- 
nėjuje, tačiau sekantis suvažiavimas 
nutarta ruošti Melbourne.

Renkant į Krašto Valdybą, buvo 
išstatyta visa eilė sydnėjiškių atstovų 
kandidatais. .Balsuojant slaptai į Val
dybą išrinkti p.p. Vaičaitis Just., Dr. 
Mauragis, kun. P. Butkus, inž. Bogu- 
šas ir Ustijanauskas.

Kontrolės Komisija ir Garbės Teis
mas buvo renkami pusiau slaptai. Į 
pirmąją {"-rinktis p.p. Baltramijūnas, 
Miniotas ir Narbutas, o į Garbės Teis
mą buvo renkami Melbourno teisinin
kai, kurio sąstatas bus paskelbtas tada, 
kai bus gautas pareigomis pasiskirsty
mo pranešimas.

Be visos eilės priimtų nutarimų, 
rezoliucijų ir geistinų sumanymų, 
atsiėmus savo kandidatūrą į Krašto 
Valdybą, absoliučia balsų dauguma ir 
lydint nenutrūkstamiems plojimams, 
suvažiavimas išrinko ilgametį Austra
lijos Lietuvių Draugijos Pirmininką 
p. Baužį ALB-nės garbės nariu.

Be to, dar šiame suvažiavime buvo 
išrinkti Australijos lietuvių atstovai į 
būsimą Pasaulio Lietuvių Seimą, ku
riais pagal balsų daugumą yra: p.p. 
prof. Raulinaitis, Kalvaitis ir Vaičai
tis.

ALB-nės Krašto Valdyba šiuo metu 
yra pasiskirsčiusi pareigomis: pirmi
ninku — J. Vaičaitis, vicepirmininku
— kun. P. Butkus, sekretorium — A. 
Ustijanauskas, iždininku — inž. M. 
Bogušas ir kultūros bei meno vadovu
— Dr. A. Mauragis.

Smulkesnis Suvažiavimo aprašymas 
bus patalpintas "M.P." vėliau, kai bus 
gautos autentiškos žinios iš suvažia
vimo prezidiumo pasirašyto protokolo.

Stebėtojas

Norėdamas truputį pasilsėti nuo 
didmiesčio triukšmo ir dulkių, Kalė
dų atostogų metu panorau pavažiuoti 
taip vadinama “south coast” geležin
kelio linija, vedančia į pietus nuo 
Sydnėjaus. Išniręs iš Sydnėjaus prie
miesčių, traukinys sulėtino tempą, 
tarsi duodamas progos pasigrožėti pui
kiu kalnynu ir žvilgančiu pajūriu. 
Jis bėga kalnų atšlaitėmis, žiūrovų 
akis žavėdamas gražiais kalvų ir jūros 
vaizdais. Praūžiame pro gražius pa
jūrio kurortus: Thirul, Austimer, 
Bulli ir kitus. Čia pilna vasarotojų, 
kurie gyvena ištisuose palapinii] mie
stuose. Pagaliau pasiekiame ir Wol- 
logongo miestą, kur traukinys sustoja 
ilgesniam laikui.

Wollogongas — greičiausiai augantis 
Australijos miesftis. Prieš 20 metų jis 
dar tebuvo mažytis provincijos mieste
lis su keliom krautuvėm. Jis gal ir 
toliau būtų likęs maža kurortaviete, 
jeigu ne turtingi anglii] klodai pajū
rio kalnyne ir 4 mylių atstu esąs geras 
uostas Port Kembla. Ši priežastis čia 
sutraukė stambiosios pramonės savi
ninkus, kurie pradėjo čia steigti eilę 
fabrikų. Tuo būdu Port Kembla 
mieste atsirado šie žymūs Australijos 
fabrikai: "Aust. Iron and Steel 
Comp.”, “Armco”, “Metal Manufac
turers”, “Lysaghts”, “B.M.W.” ir kiti. 
Be stambiosios pramonės, čia kuriasi 
ir lengvoji metalo apdirbimo pramo
nė, kuri steigia precizinių dirbinių 
fabrikus ir dirbtuvėles. Reikia tikėti, 
kad netrukus čia išaugs geležies ir

Korėja vis dar domesio centras
Korėjos karas nesustojo nei Kalėdų 

šventėse, nei Naujuose Metuose. Ne
gailestingos žudynės diena po dienos 
įgauna vis aštresnį pobūdį ir žiauresnį 
charakterį. Komunistinė Kinija, atro
do, ne juokais sumanę išmesti sąjungi
ninkų pajėgas iš Korėjos pusiasalio. 
Paskutinėmis dienomis sąjungininkų 
kariuomenės padėtis pasidarė tikrai 
tragiška, nes viltys, kad gal priešą su
laikys prieš P. Korėjos sostinę Seoulą, 
nepasitvirtino.

Laikraščių pranešimu, sąjunginin- 
kų pajėgos paliko Seoulą ir traukiasi 
į pietus. Komunistų kariuomenė grei
tu tempu veržiasi Centrinėje Korėjoje, 
užimdama Wonju miestą ir grąsidama 
sąjungininkams atkirsti 8-tosios armi
jos branduolį. Kinijos komunistų 
armija veržiasi pirmyn ir rytiniu pu
siasalio pakraščiu, artindamosi Kang- 
sung uosto.

Fronto korespondentų pranešimu, 
didžiulės korėjiečių pabėgėlių minios 
visais keliais bėga į pietus. Pilni ke
liai esą vyrų, moterų ir vaikų, kurie 
kenčia nuo bado ir šalčio.

Japonijos politiniuose sluogsniuose 
daroma išvada, kad sąjungininkų ka
riuomenė, gal būt, galėsianti susilai
kyti tik tuose įtvirtinimuose, kuriuose

prieš keletą mėnesh] laikėsi siaurame 
Pusano keturkampyje.

Vyr. gen. McArthūro būstinė savo 
komunikate praneša, kad | mil. ko
munistų kariuomenės spaudžia besi
traukiančius sąjungininkus. Kita 4 
mil. kiniečių dar esanti rezerve Šiau
rės Korėjoje ir laukianti įsakymo įsi
jungti į kovą.

Amerikos spaudoje ir politiniuose 
sluogsniuose reiškiamas nepasitenkini
mas sąjungininkų vadovybe Korėjoje, 
kuriai primetamas nepasiruošimas, 
neapskaičiavimas ir nesugebėjimas su
traukti daugiau pajėgų. Minima, kad 
Š. Korėjiečiai ir kiniečiai kaujasi 
moderniais Sov. Sąjungos gamintais 
ginklais. Esą, amerikiečiai paėmė 
modernius sovietų tankus, automati
nes artilerijos pabūklus ir numušė 
greitus modernius lėktuvus, su kuriais 
esą įmanoma kovoti tik su pačiais 
moderniausiais amerikiečių lėktuvais.

UNO politinis komitetas vis dar de
da pastaugi] Korėjos karą lokalizuoti. 
Norima padaryti ginklų paliaubas, 
nusiųsti į Korėją UNO komisiją ir jos 
priežiūroje pravesti krašto parlamento 
rinkimus. Tačiau su šiomis pastango
mis nesutinka ne tik komunistai, bet 
ir amerikiečiai, kurie nori išgauti 
UNQ rezoliuciją, pasmerkiančią Kom. 
Kiniją, kaip agresorių.

D.-Britanijos imperijos konferencija
★Londone vyksta Didž. Britanijos 

imperijos ministerių pirmininkij kon
ferencija. Pirmosiomis konferencijos 
dienomis nedalyvavo Pakistano minis- 
teris pirmininkas, bet šiomis dienomis 
ir jis nuvyko. Tariamasi imperiją lie
piančiais klausimais. Australiją atsto
vauja pats min. pirmininkas Menzies, 
kuris savo pasiūlymuose remia akty
vią karinę akciją Tolimuose Rytuose.

Komentuojant konferencijos daly
vių pareiškimus ir pasiūlymus jaučia
mas tūlas nevieningumas. Indijos 
ministeris pirmininkas remia taikingą 
Azijos politikos liniją, siūlydamas vi
soms dominijoms pripažinti Kom. Ki-

niją, atitraukti sąjungininkų pajėgas 
iš Korėjos ir remti Azijos tautas tik 
finansine pagalba. Anglijos ministe
ris pirmininkas Atlee laikosi su Ame
rikos prezidentu sutartos bendros lini
jos, Korėjos konflikto išplėtime įžvelg
damas Raudonosios Kinijos kaltę.

Konferencija svarsto ir ūkines impe
rijos problemas, paliesdama finansų 
stabilumo klausimą, žaliavų didinimo 
perspektyvas ir ypač imperijos vieny
bės reikalingumą. Pasitarimų rezul
tatai paaiškės tik. tada, kai bus pas
kelbtas užbaigiamųjų darbų komuni
katas.

Greičiausiai angas miestas
plieno dirbinių centras Australijoj. 
Geras susisiekimas suvežą kas rytas 
darbininkus iš pajūrinių vietovių į šį 
pramonės židinį.

Auganti pramonė, puikus klimatas 
ir žavus pajūrio gyvenimas labai grei
tu. tempu didiną Wollogongo gyven
tojų skaičių. Naujųjų ateivių taip 
pat čia nemaža kuriasi. Baigę sutar
tis, emigrantai atvyksta net iš tolimes
nių Australijos vietovių ir kuriasi čia.

Stiprūs ir pakelią karštį vyrai nere
tai čia uždirba £40 į dvi savaiti. Dar
bų pasirinkimas Wallogonge yra dide
lis, darbininkų trūksta, tačiau, supran
tama, ir čia gali prasimušti tik darbš
tūs, sumanūs ir ne girtuokliai. Ne
blogos čia sąlygos ir įvairiems amati
ninkams, sunkvežimių savininkams ir 
kitiems.

Lietuvių skaičius Wollogongo apy
linkėje siekia šimtinę, tačiau kasdien 
atvažiuoja vis naujų. Viengungiai 
dažniausia gyvena fabrikij hosteliuose, 
o vedusieji, ypatingai baigę sutartis, 
perkasi sklypus ir lipdosi savo bakū
žes. Sklypij kainos čia svyruoja tarp 
200-300 svari].

Lietuviškasis gyvenimas čia tuo tar
pu merdi, tačiau reikia manyti, kad ir 
Wollongongo lietuviai greitu laiku su
siorganizuos ir pradės tautinį veikimą.

Tam, kuris dar nėra apsisprendęs 
dėl kūrimosi vietos, siūlyčiau aplan
kyti Wollongongą ir pačiam pasidary
ti sprendimą.

M. Gailiūnas
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Savaites Žinios
★Australų spaudoje vis dažniau ro

dosi straipsniai, kurie vienokiu ar ki
tokiu būdu užkabina naujuosius atei
vius. Sydnėjaus “The Sunday Her
old” laiškų skyriuje buvo įdėta keli 
pasisakymai, kuriuose kaltinami atei
viai, kad jie juodomis kainomis supir
kinėja namus, kad jie veržiasi į mie
stus ir palieka sunkiąją pramonę be 
darbininkų, o miestuose bando ati
daryti įvairias dirbtuvėles ir konku
ruoti su vientiniais gyventojais.

Tačiau šiuos pasisakymus nuslo
pina ir nuramina vyriausybės pareiški
mai, kur ji gina europiečius imigran
tus, įrodinėdama, kad jie yra darbštūs 
ir 2-jų įsipareigojimo metų laikotarpy
je paklusnūs. Prikišant, kad dėl imi
grantų padaugėjimo, pasunkėjęs butų 
klausimas, vyriausybė randa šitokį at
sakymą: Butų trūkumas jaučiamas ne 
dėl imigrantų padaugėjimo, bet dėl 
neišpildymo namų statybos progra
mos. Namų statybai, esą, trūksta 
būtiniausių medžiagų, kurių, nesant 
imigrantų, kurie šių medžiagų gamy
boje esą įpareigoti • dirbti, būtų dar 
mažiau.

★Prancūzų kariuomenė Indokinijoj 
pradėjo ofenzyvą prieš sukilusius ko
munistus. Ši ofenzyva vyksta kalnuo
tose džiunglėse šiaurės rytų Indokini
joj, kur priešinasi apie 10.000 sukilė
lių. Paskutinėmis žiniomis sukilėliai 
pasitraukė į kalnus, bijodami apsupi
mo. Ofenzyvos tikslas — pravalyti ke
lius, vedančius į Raudonosios upės 
deltą. Šioms operacijoms valovauja 
62 metų amžiaus prancūzų generolas 
de Lattre de Tassigny, kuris prieš tūlą 
laiką buvo marš. Montgomery štabe 
Europoje. Kariniuose sluogsniuose 
neturima perdaug vilčių, kad šis karas 
greitai baigtųsi. Tuo būdu Prancūzi
jos armija Indokinijoje nuolat stipri
nama ir ruošiama ilgesniam karui.

★Žiniomis iš Vašingtono, Sov. Są
junga pagaliau sutikusi su Amerikos 
pageidavimu derėtis dėl praeito karo 
negrąžintos paskolos. Ši skola jau 
nuo karo pabaigos buvo užšaldyta, ir 
tik dabar Sov. Sąjungos ambasadorius 
Paniuškin pranešė Amerikos Užsienių 
Reikalų ministerijai, kad jo vyriausy
bė norinti pradėti šiuo klausimu pasi
tarimus.

★Iš Canberros pranešama, kad iki 
šiol yra grąžinta iš Australijos į 
Europą 42 “naujieji australai” dėl ne
pildymo 2-jtj metų sutarties ir dėl 
kriminalinių nusižengimų. Keturi 
nauji taip pat greitai būsią deportuo
ti, kurie dabar atlieka kalėjime baus
mes.

★Etnos ugniakalnis Sicilijoje savo 
dažnais išsiveržimais gązdina apylin
kių kaimiečius. Pr.m. pabaigoje pra
dėjusi veržtis lava privertė tris pašlai
čių kaimus iševakuoti. Dabar lava 
liejasi jau į tolimesnes krašto sritis, 
ir Italijos vyriausybė nori išdirbti 
planą, pagal kurį bus bandoma ugnia- 
kalnio krateris bombarduoti, kad su
laikytų lavos veržimąsi.

★Amerikos Respublikonų Partijos 
senatorius Robertas Taftas, atidaryda
mas respublikonų politinės programos 
kampaniją, pasmerkė Trumano poli
tiką Europos ir Tolimųjų Rytų atžvil
giu. Jis reikalavo, kad prez. Truma- 
nas be kongreso sutikimo nesiųstų ka
riuomenės sustiprinimų į Europą. Jo 
numone, Sov. Sąjunga visiškai nesi
ruošianti naujam karui ir amerikie
čių įsikišimas į Korėjos konfliktą esąs 
visai beprasmiškas.

Amerikos politiniuose sluogsniuose 
daromos išvados, kad respublikonų 
partija pradėsianti vesti izoliocionisti- 
nę politiką, kuri labai apsunkinsianti 
dabartinę Trumano veiklos liniją.
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Lietuvos partizanai
(Tęsinys iš “M.P.” 99-100 Nr.)

Karas, Australija ir mes
Nei vienas, ypač provinci

joje gyvenąs, o taip pat miestuose, 
nusikaltėlis neišvengia pelnytos ir tei
singos bausmės. Partizanų ranka 
visur pasiekia, nes jie yra ne vien 
kariai, bet ir krašto policija. Parti
zanų dėka raudonarmiečių, engebistų 
enkavedistų bei stribų užpuldinėjimai 
ramių gyventojų, grobimai turto, iš 
niekinimai moterų labai sumažėjo, 
nes partizanai jiems paspęsdavo mir
ties kilpas. Daug tokių savavaliau- 
tojų nuo partizanų rankos krito. Pai- 
tizanų vardas rusams net pačioje Rusi
joje baisus.

Partizanai visada perspėdavo gyven
tojus prieš įvyksiančias deportacijas, 
nes žinios pas juos įvairiais kanalais 
ateidavo. Gyventojai galėjo laiku 
pasislėpti ir raudonieji ne ką pešę 
grįždavo atgal, tik turto prisiplėšę- 
Ne retai partizanai begrįžtančius 
“turtingus” raudonuosius kelyje mino
mis išsprogdindavo, bei gyvuosius su
šaudydavo. Pilnai pagal sovietinį 
planą nei viena deportacija bolševi
kams nepasisekė dėka partizanų aky
lumo ir pastaugiu sutrukdyti deporta
cijas arba sumažinti aukų skaičių.

Partizanai yra išleidę įsakymus 
gyventojams, draudžiančius vogti, 
plėšikauti, daryti žmogžudystes, įskun
dinėti sovietams, varyti ir gerti deg
tinę. Už tuos nusikaltimus buvo 
numatytos didelės bausmės. Kai ku
riems nusikaltimams, sunkesniais at
vejais, paskirta mirties bausmė. Tie 
įsakymai kiekvienam gyventojui buvo 
išsiuntinėti arba asmeniškai partiza
nai patys nuvykę perskaitė- Partizanų 
greitas susekimas nusikaltėlių ir baus
mių staigus įvykdymas buvo labai 
efektyvi priemonė tiems nusikalti
mams užkirsti kelią. Daug buvo gy
ventojams pagelbėta ir dėl nepakelia
mų pyliavų palengvinimo.

Labai didelę reikšmę turi partizanų 
teikiama nuolatinė informacija gyven
tojams per spaudą ir žodžiu. Kiek
vienas gyventojas provincijoje būna 
bent kartą savaitėje aplankytas gink
luotų partizanų. Čia duodami nuro
dymai, kaip turi elgtis, arba įspėjama 
dtf gresiančio pavojaus.

Partizanai, nekas kitas, apmažina 
ir rusų kolonistų kūrimąsi Lietuvoje. 
Jie griebiasi gana griežtų priemonių 
prieš atėjūnus. Visus ginkluotus kol- 
chozininkus, o ypač aršius komuni
stus, likvidavo, o kiti ir patys susi
krovę mantą į ratus išdardėjo į Ru
siją. Todėl Lietuvoje buvo tūkstan
čiai ha neapdirbtos žemės. Pav., 
"Tiesos” daviniais Joniškio apskrityje 
buvo nedirbamos žemės 6448 ha, Tel 
šių — 5981 ha, Tauragės — 9500. Tik 
kolchozų per jėgą steigimo partizanai 
negali sutrukdyti.

Tai kodėl gi vietos gyventojai gali 
būti nekokios numonės apie partiza
nus? Ar užtai, kad juos partizanai 
apsaugo nuo komunistų plėšikavimo,

įvairių žiaurumų, vagių ir žmog 
žudžių? Atvirkščiai, gyventojai par
tizanus myli, gerbia ir jais didžiuojasi. 
Tą patį patvirtino ir tieji Lietuvos 
partizanai, kurie 1948 m. atėjo net į 
Vakarų Vokietiją. Kas gi gali geriau 
žinoti gyventojų nuotaikas ir nuomo
nę apie partizanus, jei ne jie patys, 
kurie keletą metų buvo glaudžiam 
kontakte su savo tauta.

Teigimas, kad partizanų tarpe yra 
daug kriminalistų rusų ir kariuo
menės dezertyrų, yra neteisingas ir 
partizanus įžeidžiąs.

Lietuvos partizanai yra gerai orga
nizuoti, o ne palaida bala. Kaip 
minėta, partizanu gali būti priimtas 
tik toks lietuvis, kuris yra aukštos 
moralės, niekuo nesusitepęs. Jei jau 
iš lietuvių partizanų reikalaujama 
aukštos moralės, tai kaip gi gali par
tizanai įsileisti į savo tarpa svetimšalį 
ir dar kriminalistą. Iš viso partizanai 
svetimšaliais nepasitiki ir jiems nėra 
reikalo, kad ir gerų svetimšalių 
priimti į savo tarpa, nes pakanka ir 
lietuvių. Kaip sakyta 1947 m. net gi 
dalis aktyviųjų partizanų buvo perve
sta į pasyviuosius. Tiesa, Lietuvos 
miškuose buvo susidarę grupės rusų 
plėšikų, kurie užpuldinėjo gyventojus. 
Tačiau partizanai greit tas gaujas lik
vidavo. Raudonosios armijos dezer
tyrų taip pat buvo nemaža, kurie 
ieškojo Lietuvos partizanų. Jie 
juos laikė internuotus, paskui 
apmokė partizanauti ir pasiuntė 
į Rusiją ten sukurti rezisten
ciją prieš sovietinį režimą. Buvo 
gauta žinių, kad tieji dezertyrai pri
sidėjo prie gudų partizanų. Turime 
pabrėžti, kad raudonarmiečiai dezer
tyrai niekada nėra buvę aktyvioje Lie
tuvos partizanų.tarnyboje, tai yra gin
klo tarnyboje. Vienas kitas iš ji>buvo 
panaudotas tik žinių tiekimui.

Pradžioje buvo dar užsilikusių Lie
tuvoje vokiečių karių, tačiau partiza
nai juos nuginklavo. Po kurio laiko 
mažomis grupėmis, Lietuvos partiza
nai palydėjo iki Rytprūsių sienos ir 
pasiuntė juos į Vokietiją, tikslu ten 
sukurti vokiečių partizaninį judėjimą.

Jei jau kalbėti apie svetimtaučius 
Lietuvos partizanų sąstate, tai reikia 
pripažinti, kad buvo šiek tiek brolių 
latvių. Tačiau, keliolika latvių stu
dentų, išėję Lietuvos partizanų moky
klą, pakelti į karininkų laipsnius, 
iškeliavo į savo tėvynę tęsti rezisten
cinę kova savo žemėje.

Informatorius, matyt, yra girdėjęs 
apie netikrų partizanų veiksmus Že
maitijoj, kurie, neva, prieškomunisti- 
škai nusistačiusių žmonių turtą grobė 
ir žmones terorizavo. Tai buvo pro
vokatoriai enkavedistai, apsirengę Lie
tuvos partizanų uniformomis. Jų tiks
las buvo sužinoti, ar gyventojai palai
ko partizanus ir kokį ryšį turi su jais. 
5. Partizanų nuopelnai kraštui

Teigti, kad buvimas partizanų Lie-

Gyvenant šiame kontinente, norisi 
panagrinėti klausimą, kas laukia Aus
tralijos busimajame kare, koks bus šio 
krašto ir jo gyventojų vaidmuo jame 
ir kuriuo būdu jis gali mus, tremti
nius, paliesti.

Pažindami sovietus iš savo pergyve
nimų ir netarpiškų stebėjimų, mes 
neabejojame, kad sovietai pradės agre
sija prieš Vakarų Pasaulį, kai 
tik jie pajus, kad gali laimėti. 
Prasidėjęs naujas karas be abejo išsi
vystys į visuotinį. Tačiau yra nuo
monių, kad bent pradžioje britai 
stengsis išlikti neutralūs. Sovietai, 
atrodo, jau dabar siekia suskaldyti 
Amerika, ir D. Britanijos vienybę, 
kad pastaroji busimojo susidūrimo 
akivaizdoje bent pradžioje liktų neu
trali. Šita prielaida politiniuose 
sluogsniuose tikima, nes D. Britanija 
nėra tinkamai pasiruošusi dėl ekono
minio susilpnėjimo.

Jei tatai sovietams pavyktų^ pasiekti, 
tai vis dėlto žymiai susilpnėtų Vakarų 
Pasaulio militarinis pajėgumas, ir il
gas D. Britanijos neapsisprendimas 
galėtų fatališkai nulemti vakariečių 
ateitį.

Australijos politinė ir karinė linija 
šiuo atveju daugiau priklausytų nuo 
sovietų grėsmės, nei nuo jos metropo
lijos pageidavimo. Australija, kaip ir 
kitos Britų Imperijos dominijos, veda 
nepriklausomą užsienio politiką, ypač 
kas liečia jos regijono interesus. Iš jos 
vadovų pasisakymų ir spaudos balsų 
darosi aišku, kad Australija naujo 
karo akivaizdoje savo likimą nori 
sieti su USA likimu, čia vyrauja nuo
mone, kad USA žlugimas reikštų ir 
Britų Imperijos vėlesnį pasidavimą 
dominuojančiam komunizmui. Tik 
jungtinės D. Britanijos ir Amerikos 
pajėgos gali sustabdyti komunizmo 
grėsmę.

Geopolitinės Australijos sąlygos ver- 

tuvos gyventojams naudos neduodąs, 
kad dėl jų labai daug nukentėję, yra 
visdėlto perdrąsu ir taip sakyti, reiškia 
mažiausia nejausti atsakingumo. Kiek 
partizanai atnešė naudos tarptautinėje 
arenoje ir kiek krašto viduje parodys 
tik ateitis. Jei partizanų ir nebūtų 
buvę, tai dar didelis klausimas, ar 
kraštas nebūtų dar daugiau nuken
tėjęs. Per pirmąją bolševikų okupa
ciją partizanaino veikla buvo beveik 
nežinoma, nes pogrindis ginklu nepa
sireiškė, o ar nebuvo masinių trėmi
mų. Juk buvo rastas bolševikų pla
nas per pirmus penkis metus ištremti 
700.000 Lietuvos gyv. Ar nebuvo 
Praveniškių ir kitų žudynių, į kalėji
mus kišimų, turto grobimų. Juk vis 
kas sovietuose vyksta pagal iš anksto 
nustatytą planą — užgrobtas tautas 
sunaikinti. Juk tai sovietų užgrobtų 
tautų generalinė politikos linija. Par
tizanų buvimas daro jiems daug truk
dymų ir laimi laiko, kad ne tokia 
sparta barbariškas planas būtų įvyk
dytas. Šiandieninėje Latvijoje parti 

čia ją glaustis prie USA strategijos 
principų ir būti praktiškesniais savo 
išvadose. Australų politikai aiškiai 
supranta, kad jų regijono gynime D.- 
Britanija vaidins menką vaidmenį, nes 
karo atveju Anglija turės visas jėgas 
pašvęsti savo salos apsaugai.
. Juk ir praeitame kare tik australų 
ir amerikiečių pajėgomis buvo apgin
tas Australijos kontinentas nuo japo
nų invazijos. Tas pats pasikartotų ir 
trečiajame pasauliniame kare: Angli
jos pajėgos turėtų ginti smarkiai puo
lamą Europą, o jos dominijos būtų 
priverstos gintis pačios vienos.

Australija yra turtingas kraštas. 
Čia randami beveik visi žemės turtai, 
reikalingi karo pramonei. Ilgo karo 
atveju Amerikai būtų esminis dalykas, 
kad Australija neišslystų iš Vakarų 
Pasaulio orbitos. Be to, Australijos 
strateginė padėtis Pacifiko kovose yra 
nepakeičiama.

Tuo būdu peršasi išvada, kad Aus
tralija karo atveju stotų Amerikos 
sąjungininkų pusėn pilnu savo kari
niu pajėgumu. Tada būtų paskelbta 
visuotinė mobilizacija, kuri paliestų 
ne tik piliečius, bet ir ateivius imi
grantus. Tatai mes matome jau iš 
dabartinių vyriausybės pasiruošimų 
pakeisti karinio šaukimo įstatymą ta 
prasme, kad ir naujieji australai galė
tų kariuomenės eilėse dalyvauti.

J. S t e r e i k a
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zaninis judėjimas daug mažesnis, o 
Estijoje mažai jaučiamas, bet ar Lat
vijoj ir Estijoj trėmimų mažiau? Nė 
kiek, dar net daugiau gyventojų 
nukenčia, nes nebūna kas įspėja, kada 
reikia slėptis. Ar ten taip pat kol
chozų yra mažiau?

Lietuvos partizanai prasimušė net 
pro "geležinę uždangą” ir vertingos 
medžiagos atnešė pasauliui. šian
dieną Lietuvos dokumentacihe me
džiaga naudojasi aukšti įvairių valsty
bių pareigūnai, prezidentai,, minis
terial, JTO, sovietams akys badomos, 
Lietuvos vardas^yra plačiai žinomas 
ir eina pavyzdžiu kitoms tautoms, kad 
ta tauta, kuri kovoja dėl savo laisvės 
ir Nepriklausomybės, nebijodama 
mirties, yra gyvastinga ir verta gyven
ti. Ir už tai turime nulenkti galvas 
prieš tuos tautos didvyrius partizanus, 
kurie jau septinti metai lieja kraują, 
pakeldami didelį vargą, šaltį, lietų, 
nugalėdami alkį vis vardan tos Lietu
vos visų mūsų motinos Tėvynės.

Žėrutis.

Juozas TININIS.

ŽILO PLAUKO ISTORIJA
Vieną vasarą, lankydamasis savo 

tėviškės kaime atostogų, netikėtai 
susitikau su savo vaikystės laikų drau
gu. Nors jis dar tik ėjo dvidešimt 
antruosius metus, bet jau visi jo gal
vos plaukai buvo balti kaip sniegas.

— Nuo ko tu taip pražilai? — nu
stebęs paklausiau.

— Ak, tai nemaloni istorija: kada 
nors papasakosiu. Dabar tu askyk 
savo naujienas iš miesto.

Aš su juo matydavausi beveik kas
dien, nes jis gyveno mano tėvo kaimy
nystėje. Vieną sekmadienio popietę 
mes išėjome pasivaikščioti po laukus. 
Žieduotose pievose dūzgė bitės, ir šil
tas oras kvepėjo medumi. Mes susė
dome ant vejos parugėje, ir aš tariau:

— Dabar kaip tik gera proga papa
sakoti, kas tave taip nušarmojo.

— Aš dar niekam apie tai nesu pra
sižiojęs, bijodamas susilaukti pajuokos 
dėl savo neapdairumo. Tačiau tau, 
kaip geram senų laikų draugui, galiu 
papasakoti, tik, žinoma, su sąlyga, kad 
tu niekam šios mano kvailos istorijos 
neišplepėsi.

— Del to būk ramus: viskas pasiliks 
pas mane.

— Na, tai gerai. Ar tu dar prisi
meni Zuzaną, su kuria kadaise lan
kėme pradžios mokyklą!

— Zuzaną? Palauk! Aš turiu pa
galvoti. A, dabar žinau: tai turtingo 
ūkininko duktė, kuri visuomet sėdė
davo klasės gale.

— Taigi. Matytum j kokią gražią 
mergą ji išaugo! Vieną dieną aš jai 
pasipiršau, o ji, varliūkštė, man 
atrėžė:

— Jei tu būtum nors kiek turtin
gesnis, aš su džiaugsmu už tavęs tekė
čiau.

Nuo to laiko aš ėmiau sukti sau 
vargšę galvą, kaip įsigyti daugiau lau
ko, nes mano tėvas, kaip žinai, buvo 
mažažemis.

Jau iš pat mažens buvau girdėjęs, 
kad Amerika — aukso šalis, kad ne
vienas iš jos sugrįžta su doleriais ir 
nusiperka ūkį ar net dvaro centrą. 
Tai kodėl, sakau, man nepamėginti 
ten laimės ieškoti?

Vos-ne-vos susiskolinęs kelionei pi
nigo ir susitaręs su Zuzana, kad ji 
palauks netekėjusi, kol sugrįšiu su 
doleriais, išvažiavau ’ į tą išsvajotą 
kraštą.

Su savimi buvau pasiėmęs anglų kal
bos vadovėlį ir visą keliones laiką per 
vandenyną mokiausi tą prakeiktą kal
bą. Sakyk, ar yra pasauly sunkesnė 
kalba?

— Yra. Bet apie tai pakalbėsime 
kitą kartą.

— Taip. Kur čia aš buvau sustojęs ? 
Aha! Taigi po kelių dienų plaukimo 
jau iš tolo rokuotame horizonte išvy
dau Niujorko dangoraižius, apie ku
riuos buvau girdėjęs dar mokykloje. 
Išlipęs uoste, buvau nustebintas mie
sto didingumo.

Taupumo sumetimais apsistojau 
pigiausiame uosto viešbutyje, ir jau 
sekančią dieną ėmiau ieškoti darbo. 
Kur tau taip greit rasi, ypač, kaitdar 
nemoki kalbos? Praėjo viena, antra, 
trečia diena, ir aš vis dar buvau be 
darbo.

Vieną vakarą sėdėjau viešbučio res
torane, abiem rankomis parėmęs gal
vą, pilną sunkių minčių, ir buvau 
neapsakomai nusiminęs. Mano kiše
nėje bebuvo likę vos keli doleriai. 
Netrukus prie mano staliuko priėjo 

trys džentelmenai ir, nieko nesakę, su
sėdo. Atsiradus padavėjai, jie užsisakė 
vakarienę ir iš mano kalbos su pada
vėja suprato, kad aš esu svetimšalis.

— Atleiskit, ar jūs europietis? — tarė 
vienas iš jų, kurio nosis buvo kumpa.

— Yes, sir, — atsakiau.
— Tai ką jūs čia veikiate Niujorke? 

— tarė antrasis, randuoto veido vyras.
— Ieškau darbo, sir.
— šit kaip! Man atrodo, kad mes 

galėtume parūpinti jums darbo, — 
prakalbo trečiasis, atydžiai pažvelgda
mas į mane ir pasitaisydamas kaulinių 
rėmų akinius.

— Aš būčiau labai jums dėkingas ...
— Kokio darbo jūs norite? — nu

traukė mane tas pats vyras.
— Nesvarbu, sir: aš sutinku dirbti 

bet kokį darbą.
— Very well! Mūsų duodamas dar

bas visai lengvas, bet jis tik tuo nepa
togus, kad dirbamas naktimis.

— Tai kas per darbas? — neišken
čiau nepaklausęs.

— Jūs pamatysite jį vietoje. Dabar 
sakykite, ar sutinkate?

— Sutinku, kur nesutiksi.
— Very well! Sutarta. Ryt vakare 

būkite prie šio paties staliuko: po 
vakarienės mes nuvesime jus į darbo
vietę, — tarė atsisveikindami vyrai.
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The blue print for a pyschological war that will help the Russian people 
shake off Communist control

The WestCan Win The Cold Wor-ln Russia
By Constantine W. Boldyreff with O. K. Armstrong 

(Constantine W. Boldyreff is professor of Russian in the School of Foreign Service at
, Georgetown University, Washington, D.C.

DESPITE the war in Korea and the 
certainty that the tyrants who rule 

the Soviet Union have a blueprint for 
further aggression, I believe that a 
major conflict with Russia is not in
evitable.

.•World’War III can be prevented by 
an immediate and vigorous psycholo
gical attack aimed at the enemy’s 
weakest spot — smouldering ©position 
of the Rūssiai) people against their 
oppressors in the Kremlin. Despite 
two generations of indoctrination, des
pite the relentless efforts of the dread 
Secret police to crush all hope of free
dom, there is bitter resentment against 
Stalin’s slave regime. If that latent 
opposition can be aroused and orga
nised, Stalin and his fellow conspira
tors will not dare provoke war. Once 
the opposition in Russia gets rolling, 
it can never*be stopped;

. I write as one who has lived a life 
of active opposition to the Bolshevik 
regime. Aftfcr World War I nry father, 
Lt. Gen. Vassily Boldyreff, command
ed the White Russian Army in Siberia 
resisting the Bolsheviks. I was then 
a ,cadet. My father was captured and 
liquidated. In 1930 I helped to orga
nise the NTS (National Alliance of 
Russian Solidarists), an underground 
organisation secretly working in Rus
sia today toward the revolution we 
know must someday free our people.

We who have chosen freedom must 
warn that the democracies are fast 
losing the cold war. Many well- 
meaning people presume, as did 
Trygve Lie, secretary-general of the 

United Nations, that if leaders of both 
sides will sit down together their dif
ferences can be settled by discussion 
and compromise. That is not true. 
Marxist Communism is la militant, 
proselyting doctrine, based upon 
struggle. It carries inspiring promises, 
it creates zealots. But it cannot per
mit liberty of thought or action, it 
cannot tolerate opposition. Therefore 
it can never be appeased. It must be 
defeated.

Our need is to understand the 
enemy’s plan of campaign. Stalin 
wants war — but not for Russia now. 
He wants war to strengthen his posi
tion internally and bleed the United 
States white. Here in Stalin’s own 
words is the fundamental principle 
for Communist strategy of world con
quest: “War leads to the weakening 
of the positions of capitalism in gene
ral. It approximates in its effect a 
proletarian revolution.”

So Stalin has devised the diaboli
cally shrewd plan to set the world 
afire with wars, fought by his puppets 
under Soviet-trained leaders, while 
keeping Russia officially neutral. By 
this means Stalin can enjoy all the 
privileges accorded honest diplomacy 
while his stooges stand in the United 
Nations and damn peace-loving 
people in barrages of propaganda 
aimed to win the under-privileged 
millions of the earth.

That was the pattern in Korea. It 
will be the pattern in Formosa, where 
Stalin hopes to draw the United 
States into war with China. It will be 

ground indicate the fury and inten
sity of recent “selective” purges, com
parable in their violence to the 
bloody carnage organized in 1937-382 
There are about 15 million prisoners 
in concentration camps; hardly a Rus
sian family but has lost at letfst one- 
member as a victim to Bolshevik 
cruelty. No one, not even Party mem
bers and public officials, is free from 
the haunting fear of arrest.

The people of the democracies need 
quickly to enlist these allies in the 
only cai|iptign that spells sure defeat 
for Communism — the war of ideas. 
These are the weapons we can equip 
them with:

1. Active and open encouragement.
Neither the size nor the significance 

of the Russians’ opposition to Com
munism has been understood by the 
free nations. Escapees from the Sov
iet Union arc forced to livewretched, 
hunted Ųves in Western Europe, 
Greece and Turkey. The democracies 
have failed signally to encourage and 
to help these refugees. Yet they are 
passionate partisans of freedom — our 
best allies. Most of them have staked 
their lives to escape Communism and 
will stake them again to destroy Com
munism and liberate their enslaved 
people.

Assurance should be given the anti-. 
Communist forces within Russia that 
by every means their hands will be 
strengthened. Announcement of a 
plan of assistance for all working in 
the underground would fire these 
patriots with hope and determination.

It cannot be urged too strongly that 
Russians be equipped and encouraged 
to conduct their own psychological 
war. The effectiveness of anti-Com- 
munist propaganda would be immea
surably multiplied if its broadcasts 
were by, of and for Russians instead 
of from other countries.

(To be continued.)

< the pattern in Germany, where Ame
rican guns may blaze aWay not at Rus
sians but at Soviet-supported Ger
mans.

Stalin does not fear the feverish 
arming of the United States, the diver
sion of manpower from normal pro
duction, the use of resources and the 
vast expenditures for implements of 
war. That fits his plan of bleeding 
the United States white. But one 
thing he does fear — a revolt of the 
Russian people.

The masters of the Kremlin dread \ 
most a movement that; will show their ) 
victims how to shake off Communist | 
control. The Achilles’ heel of Soviet ' 
ride has always been in Russia. Be
tween 1921 and 1941 there were more 
than 30 revolts, rebellions and active 
plots against the Bolshevik regime. 
Most of these, spontaneous and dis
organized, were doomed from the 
start. But they indicated unmistak
ably the hatred of the people for their 
oppressors.

When Hitler’s armies invaded Rus
sia in 1941, the people greeted them 
as liberators. In less than five months 
millions of Russians surrendered to 
the Germans. By 1942 an organized 
an'i-Po'shevik revolution under the 
leadership of Gen. Andrei Vlassov 
was on its way. But Nazi atrocities 
were more than even desperate anti
Communists could stomach, and the 
powerful force of Russian patriotism 
switched from combatting the regime 
to defending the homeland. After 
the, war, hundreds of thousands of 
Russian prisoners of war and dis
placed persons refused to return to 
the U.S.S.R.

Today the people of Russia hate 
the Communist regime more than 
ever before. Victory in World War 
Il brought no relief for them. In
stead, life became more difficult. 
Authentic reports from the under

Mano nusiminimas išsisklaidė kaip 
ryto migla. Aš nuėjau į savo kambarį 
patenkintas ir linksmas. Sekantį va
karą jau iš anksto sėdėjau prie staliu
ko ir nekantriai laukiau savo darb
davių. Netrukus pamačiau visus tris 
vyrūs įeinančius pro duris ir pasukan
čius manęs link. Vienas iš jų tuojau 
man tarė:

— Ar iūs iau po vakarienes?
— Dar nė.
— Very welll šįvakar’ mes jums 

fundijame.
Vakarienė'iš tikro buvo labai gera, 

ypač vynas, nuo. kurio mano kraujas 
ėmė kaisti gyslose. Aš nepaprastai 
pralinksmėjau. Mano liežuvis tarsi 
atsipalaidavo, ir aš berte bėriau žo
džius, išmoktus iš anglų kalbos vado
vėlio: tik vargu, ar visi jie buvo jiems 
suprantami.

Pagaliau vienas iš vyrų apmokėjo 
suskaitą, ir tarė:

— Dabar eisime.
Ties viešbučiu stovėjo taksis, į kuri 

tuojau ir susėdomč: aš manau, kad jis 
buvo jų nuosavas. Važiavome apie 
pusvalahdį: iš pradžių didelėmis 
triukšmingomis alėjomis, paskui siau
resnėmis ir ne tokiomis judriomis gat
vėmis, kol sustojome už miesto, beveik 
lauke.

— Ar jau atvažiavome? — paklau
siau.

— Nevisai: dar galiuką teks eiti 
pėsčiomis.

Mes išlipome iš tamsoje sustojusios 
mašinos ir pradėjome eiti. Netrukus 
pasiekėme tokią vietą, kuri naktį 
atrodė tarsi parkas, apsuptas mūrine 
tvora. Mes perlipome šią tvorą, ir aš 
vis dar negalėjau suvokti, kur iš tikro 
esame, nes mus supo nepermatoma 
tamsa; be to gal vynas buvo atbukinęs 
mano pojūčius.

Dar kelias minutes ėjome vienas 
paskui antrą, kol susidūrėme su kažko
kiu milžinišku betoniniu daiktu, ku
ris buvo sulig krūtine aukščio. Ap
graibomis patyriau, kad šio daikto 
viršus lygus kaip stalas ir kad jis į 
dešinę ir kairę nuo manęs tęsiasi neži
nia kiek jardų.

Vienas antram pasigelbėdami, ne
trukus visi užsirioglinome ant šios 
betoninės plokštumos. Atsargiai pas- 
linkę į priekį kelius žingsnius, ties 
šavo kojomis pajutome tarsi kokią 
skardinę dėžę, kurią vienas iš mūsų 
tuojau pakele į šalį. Aš pasilenkiau, 

ir mano rankos nustatė, kad šia dėžei 
buvo pridengta anga betoniniame) 
grindinyje, ant kurio dabar mes stove-. 
jome. Vienas iš vyrų tuojau nuleido 
į angą su savimi atsineštas virvines) 
kopėčias, ir viršutinį jų galą pritvir
tino prie angos krašto. Nusileidus 
dviem vyrams į angą, trečiasis man 
tarp:

— Dabar jūsų eilė.
— Tai kur čia mane atvedėte? — 

suabejojęs paklausiau.
— Į darbovietę.
Nors ir pasijutau lyg ir nesavame 

kaily, bet vis del to ėmiau virvinėmis I 
kopėčiomis leistis į angą ir netrukus 
po kojomis pajutau grindinį.

— Slink arčiau, — tarė vienas iš | 
nusileidusiųjų.

Akloje tamsoje aš truputį paėjau į| 
priekį. Staiga tyloje išgirdau degtuko 
drėskimą ir prieblandoje išvydau abu ! 
vyrus, degančius žvakę.

— Jūsų darbas čia labai paprastas: 
reikės mums pašviesti, — tarė vienas 
iš jų, paduodamas man žvakę.

Aš paėmiau uždegtą žvakę ir apsi
dairiau aplinkui. Ir žinai, ką išvy
dau? Man iš dešinės ir kairės stovėjo 
eilės tvarkingai sustatytų karstų. Aš 
tik dabar supratau, kad mes esame 
bendrame turtuolių laidojimosi rūsyje, 
kuris buvo ne kokiame nors parke, 
bet kapinėse. Man ėmė drebėti kin
kos, ir aš negalėjau ištarti žodžio. Aš 
nusprendžiau bėgti ir pažvelgiau į tą 
vietą, kur turėjo kaboti virvinės ko
pėčios. Deja, kopėčios jau buvo iš
trauktos to, kuris buvo pasilikęs sar
gyboje viršum angos. Paskui rūsio 
gale pastebėjau duris ir norėjau lėkti 
prie jų visu smarkumu, bet staiga atsi
miniau, kad mes patekome į rūsį ne 
pro duris, ir supratau, kad jos buvo 
užrakintos ir pabėgimas negalimas. Aš 
stovėjau apstulbęs, ir mano rankoje 
drebėjo smilkstanti žvakė, matomai 
paimta nuo altorėlio, stovėjusio rūsio 
gale. Oras buvo prisisunkęs nei šio
kio, nei tokio kvapo, nuo kurio man 
ėmė svaigti galva, jei ji dar nebuvo 
apsvaigusi nuo viešbučio restorane 
fundyto vyno.

Atsineštais savo įrankiais abu vyrai 
tuojau atidarė vieną iš karstų ir nu
mirėliui numovė nuo piršto auksinį 
žiedą.

— Aš atsisakau ... — pradėjau.
— Jūs sutikote dirbti, ką duosime. 

Jei sunku laikyti žvakę, galime pasi
keisti, -- nutraukė mane šventvagiai.

Aš nebedrįsau prieštarauti; bijoda
mas, kad nepristatytų atidarinėti kar
stų.

— Nešk žvakę čia: mes negalime 
matyti numirėlio, — šiurkščiai tarė 
kumpanosis, atidaręs su savo bendru 
antrąjį karstą.

Taip jie patikrino daugelį karstų 
ir išrankiojo žiedus. Aš supratau, kad 
likusioji karstų dalis jau ankščiau jų 
buvo apiplėšta.

Atlikę šį baisų darbą, jie užpūtė 
mano rankoje laikytą žvakę ir švilpte
lėjo. Tai buvo sutartas ženklas nulei
sti kopėčias. Aš pats pirmas sprukau 
į tą vietą, kur viršum galvos turėjo 
būti anga, bet akloje tamsoje ne aš, o 
jie pirmieji surado nuleistas kopėčias 
ir žaibo greitumu išlipo, drauge su 
savimi išsitraukdami ir- kopėčias1. Aš 
ėmiau šaukti nepalikti manęs vieno 
rūsyje. Mane išpylė šaltas prakaitas. 
Aš jaučiau, kad kiekvieną momentą 
galiu mirti iš baimės, kuri virto 
siaubu, kai išgirdau užsivožiančią 
rūsio angą ir nutolstančius žingsnius. 
Vidurnaktį buvau paliktas su numirė
liais rūsy. Mano ausys tarsi ėmė su
gauti neaiškius, traškius garsus, sklin
dančius iš visų rūsio kampų. Atrodė, 
kad atsidarinėja karstai, atsikelia nu
mirėliai ir, ištiesę liesas, kaulėtas ran
kas, slenka į mane, norėdami mane 
pasmaugti. Mano sąžinė atbudo; aš 
jaučiau, kad ir aš; šviesdamas žvake, 
buvau prisidėjęs prie ji) išniekinimo.

Apgraibomis susiradau rūsio duris 
ir, nors man buvo aišku, kad jos už
rakintos, bet vis tiek dar jas patikri
nau. Mano ausyse aidėjo:

— Neišbėgsi! Neištrūksi!
Aš vėl sugrįžau į savo senąją vietą, 

po anga ir ėmiau melstis bei šauktis 
visų šventųjų pagelbos. Per mano 
skruostus ritosi ašaros.

Nežinau, kelias valandas buvau pra
leidęs karštoje maldoje, kai viršum 
rūsio išgirdau žingsnius. Netrukus 
nuo angos buvo nuimtas dangtis, ir 
pro ją išvydau danguje šviečiančią 
mažytę žvaigždelę, drauge išgindamas 
nepažįstamus balsus. Jei iš pradžių 
maniau, kad sugrįžo manęs išlaisvinti 
tie patys šventvagiai, tai dabar supra
tau, kad čia atkako nauji karstlaužiai.

Netrukus ėmė leistis žemyn virvinės 
kopėčios. Aš palaukiau, kol viršų ti
nts jų galas bus pritvirtintas prie an
gos. Tai truko neilgai, ir jomis ėmė 
leistis žmogus. Tada . aš stvėriausi 
kopėčių ir visu vikrumu skubėjau

kopti į viršų. Mano rankos staiga 
užkabino kojas to, kuris leidosi žemyn. 
Jis suriko baisiai išsigandusio žmogaus 
balsu ir bematant pakeitė lipimo 
kryptį. Aš greit atsidūriau viršum 
rūsio angos ir ten neberadau nė gyvos 
dvasios. Tik per kapines aidėjo bė
gančiųjų tolyn žingsniai. Aš akmirką 
stovėjau ties anga, lyg ir netikėdamas, 
kad išsigelbėjau. Paskui nušokau nuo 
rūsio stogo ir kiek jėgos išneša pasilei
dau bėgti per kapines, dažnai suk
niubdamas ant pasipainiojusių po ko
jomis kapų. Aš peršokau kapinių 
tvorą ir atsidūriau nedidelėje tuščioje 
gatvelėje, kur bėgimą pakeičiau žings
niu, nes mane jau ėmė apleisti baimė. 
Aš ėjau ta linkme, kur, mano many
mu, turėjo būti miesto centras.

Pradėjo aušti, o aš vis dar ėjau ir 
ėjau, kol pagaliau atsiradau tokioje 
gatvėje, iš kurios važiavo pirmas ryti
nis tramvajus. Nudžiugęs šokau į 
tramvajų ir po ilgų klaidžiojimų var
gais negalais apie vidurdienį man pa
vyko pasiekti savo viešbutį uoste. Pa
mačiusi mane viešbučio šeimininkė, 
tarė: J

— Ar jūs vaidinti ’rengiatės, kad 
plaukus nusidažėte?

Aš- pažvelgiau į veidrodį ir vos save 
bepažinau: visi mano galvos plaukai 
buvo balti kaip sidabras. Naktis, 
praleista su numirėliais, buvo palikusi 
savo ženklą.

As dabar norėjau kogreieiausiai 
sprukti iš Amerikos, bet, deja, mano 
kišenė jau buvo beveik tuščia. Nuo 
ryto iki vakaro kasdien ėmiau ’ slan^ 
kioti po uostą ir taikstytis slapta pa
tekti į bej kokį laivą, pasirengusį iš
plaukti į Europą. Taip man beslan- 
pinėjant, netikėtai pavyko gauti dar
bo prie laivų pakrovimo. Aš čia iš
dirbau vienerius metus ir paskui bu
vau atleistas dėl sumažėjusių darbų. 
Nebesitikėdamas kur nors kitur gauti 
darbo, išskubėjau į Europą ir parsive
žiau tik tiek dolerių, kad vos užteko 
atsilyginti skolas: apie ūkio įsigijimą 
negalėjo būti' nė kalbos. Antra ver
tus, didelis ūkis jau buvo man nebe
reikalingas, nes savo dievintą Zuzaną 
radau jau ištekėjusią už kito, kuris 
buvo dvigubai neturtingęsnis už 
mane, — baigė savo pasakojimą mano 
vaikystės laikų draugas.

Mes pakilome nuo vejos ir paruge 
pasukome namų link, kalbėdamiesi 
apie būtybę, kurios vardas yra mote
ris.
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VI.
GENERAL ATTITUDE OF THE 

PEOPLE
Underground Movement į

The underground movement in 
’Lithuania, having for its object the 
restoration of the independence of the 
country, set in almost from the 
moment the people were deprived, of 
thek freedom by the Soviet invasion 
in June, 1940. That it was well orga
nized is attested by the widespread 
revolt against Soviet rule in June, 
1941, of which mention has been 
made previously. With the advent of 
the Germans and the subsequent 
occupation of the country by. them 
the underground movement did not 
disappear, but merely changed its 
direction: instead of being primarily 
anti-Soviet as hitherto, it now became 
anti-German also. Although for 
obvious reasons, the present is not a 
fitting time to write its history, some 
of its features can be described even 
now. Chief among the factors contri
buting to the unusual strength apd 
tenacity of the underground move
ment in Lithuania is the underground 
Press which, in spite of great risks to 
its printers, distributors and readers, 
keeps the people united in the strug

gle for freedom. Another factor of 
no less importance is a well-knit in
ternal organization which enjoys the 
confidence of the people to an un
usual degree.
Underground Press

There were eight printed clande
stine newspapers of “general circula
tion” regularly published in Lithua
nia. In addition, there are scores of 
local “home-made” sheets produced 
practically in every larger town. This 
Press. reached every village, farm and 
factory. For a small country of the 
size of Lithuania, where there are no 
big cities which would make printing 
and distribution much easier, this in 
itself is no mean achievement. The 
very names of these underground 
newspapers are characteristic of the 
mood and attitude of the Lithuanian 
people, viz. “Independent Lithuania”, 
“Towards Freedom”, “Fighter for 
Freedom”, etc.

To illustrate the difficulties of the 
underground Press and also the tena
city with which “publishers” are 
going about their business ’two inci
dents may be here recorded:—

Brief Historical Sketch 
of Lithuania .

Lithuania is not a '"new state7' of Europp either politically or culturally.
She is as old as most of the other European nations, and possesses a 

striking history replete with dramatic vicissitudes.
In- 1943 in one of the Kaunas 

suburbs the printers of one of these 
clandestine papers (“Fighter for Free
dom”) were caught redhanded by 
Gestapo agents. Five men were ap
prehended during the night in the 
very act of printing the newspaper. 
All of them were, of course, arrested 
and the printing-press, manuscripts 
and paper confiscated. No one has 
ever heard, though one may imagine, 
what happened to these five men, but 
the same issue of the “Fighter for 
Freedom” appeared only a few days 
later and has -been regularly appear
ing ever since. The places of the un
lucky five meh were instantly filled by 
others. This is indeed, one may say, 
a case of “business as usual . . .”

Another incident, of a different 
nature, happened in February, 1944. 
Incidentally, it goes to show that in 
the fight for freedom the customary 
rules of “utility” and “austerity” do 
not necessarily apply. February 16th 
is Lithuania’s Independence Day, 
observance of which was strictly for
bidden by the German authorities. 
Both with characteristic disregard, for 
German susceptibilities the under
ground newspaper “Fighter for Free
dom” decided to celebrate the occa
sion in its own way-: the paper ap
peared printed in gilt letters and with 
the national flag (yellow-green-red) 
reproduced in colour — this in spite 
of the additional work, time and dan
ger involved. It was not surprising to 
hear that this incident caused the 
German authorities much annoyance 
and irritation for they considered, 
perhaps rightly, that it was meant “to 
add insult to injury” to their dignity 
and authority. .

It is amazing to what an extent the 
Lithuanian people follow- the instruc
tions and advice of the underground 
Press. This Press is the real voice of 
Lithuania. It represents the true 
spirit and feelings of the Lithuanian 
nation. For that reason it is deemed 

advisable to reproduce a few extracts 
from organs of that Press. It is felt 
that the English-reading public is 
more interested in knowing the 
opinions of the people themselves, as 
expressed in secret newspapers, than 
the views of certain protected emigres 
and their like, whether they are sit
ting in Berlin or Moscow. Concur
rently such unfettered and uncensored 
confessions of political faith should 
contribute to a better understanding 
of the very intricate situation in East
ern Europe, and foreign knowledge of 
them may even in the long run help 
the cause of peace.

On the second anniversary of the 
German occupation of Lithuania and 
the third anniversary of Russian occu
pation — both in June — the leading 
underground newspaper “Nepriklau
soma Lietuva” (Independent Lithua
nia) on June 15th, 1943,' wrote:—

•'TWO PAINFUL ANNIVERSARIES: It 
would be absurd to commemorate the Rus
sian and the German occupations sepa- 
rately, as bot hof them in the main arc as 
identical and as inseparable as the Siamese 
twins. It cainnot, however, be denied that 
some tactical, differences might occur. The 
Russians might be using more unpolished 
policy, which is more characteristic of the 
East, whilst the Germans might be execut
ing their dirty work in a more subtle, more 
intelligent way and perhaps looking farther 
ahead. .That depends on their cultural 
standard. This, howtver, is not the prin
cipal thing, the more so as even this dif
ference is fading out’ After liberation 
from the Bolshevik yoke, depriving us of 
thousands of our people, we were able to 
breathe a little more freely, but that lasted 
only a short while until the Brownshirts 
had organized their own machinery of tor
ture. Can any Lithuanian now be sure 
that he will not be arrested and deported? 
Can any farmer be sure that he will not 
one day be kicked out of his farm, irres
pective of whether he did his duty or not? 
The same things are again happening as 
during the Soviet occupation — arrests, 
murders, concentration camps, etc. All 
means are equally good to both the Ger
mans and the Russians as long as they 
lead to Lhe achievement of their purpose, 
whic his to incorporate Lithuania together 
with the other Baltic States into Russia Į

or Germany, as the case may be. The Rus
sians, as well as the Germans, are of the 
opinion that this aim can be accomplished 
only when Lithuania is inhabited either 
by Russians or by Germans, but not by 
Lithuanians. Therefore the Germans are 
already colonizing our soil, evicting us 
from our farms and flats, not returning 
■to us our properties of which we were 
deprived by the Soviets and which are now 
being kept as the property of the German 
Government. It is no secret that the Rus
sians were also making preparations to 
colonize our land and deport us to the 
East.

“The Lithuanian people, therefore, never 
stakeci their destiny on the victory of either 
of the occupying Powers (German or Rus
sian); they are not staking it now, and shall 
not do so in the future, since neither the 
victory of the one nor the defeat of the 
other would solve the problem of the 
freedom and independence of Lithuania. 
Lithuania is resolved at lhe right moment 
to throw in her forces with those of the 
rest of occupied Europe in Order to regain 
a free and independent life and to carry 
on her creative work for her people and 
for the peace and happiness Of mankind.” 
To what extent the underground 

Press is alert and efficient under most 
trying circumstances may be judged 
by the following example:

On April 28th, 1944, as related pre
viously, the German authorities an
nounced the mobilization of all 
Lithuanian officers and‘•some classes 
of privates. On the very next day, 
April 29th, there already appeared 
extra issues of the underground news
papers advising the people not to 
comply with the mobilization order. 
Here are some characteristic quota
tions from oif3 of them, “Independent 
Lithuania”:

“The Germans intend to use our men in 
the West, in dangerous parts and citjes of 
Germany where the (Allied) bombing is 
going on. In fact, they demand that we 
should fight not against Bolshevism but 
against the English and Americans. In 
this way our nation would be placed in 
danger of becoming an enemy of England 
and America, an enemy of those very 
countries which recognize our indepen
dence and in whose capitals even today 
there arc our diplomatic Legations . . . 
Adhering to our undoubted right attitude 
— not to give a single man of our nation 
to die for ''interests that are foreign to our 
nation and to our State — we are going to 
husband strongly and with determination 
our young men for the coming struggle in 
defence of the freedom of our people and 
our country. We were, we are, and we 
shall continue to be steadfast and unbend
ing in this attitude'. . . Countrymen! 
When the proper time for active fighting 
actually faces our nation, we shall be 
called to it by those who are really express
ing the will of the nation — by the Su
preme Committee of Liberation of Lithua
nia and by the free Lithuanian Press.”

Australia The Amazing
By BELIEVE BILL BEATTY

Wireless telegraphy was used for 
the first time in the world between 
ships in Australian waters. In 1907 
the German mail steamer "Bremen" 
sent word that she-expected to arrive 
in Sydney Harbour., at 5 p.m. on a 
stated day. The rt.r ver of the mes
sage H.M.S. "Encff'iittgr”. was asked 
to notify the agent "ifccordingly. The 
“Bremen’’ arrived ■jSfl'nctually.

The world’s first radio thriller 
serial was broadcast from 2FC Sydney, 
Australia in April, 1924.

* * *
Although far removed from the old 

world and dependent to a great ex
tent on her own resources, Australia 
Jias done an amazing job in the field 
of radio. The average Australian is 
radio-minded.

A ★ ★

Australia has 125 Broadcast trans
mitters for her 7 million people. Eng
land has 12 for her 45 million lis
teners.

★ ★ ★
A total of 450,000 broadcasting 

hours are given in Australia as against 
120,000 hours in England.

★ ★ ★
America has one broadcasting sta

tion to every 137,000 people, England 
one to every 3,500,000 people, while 
Australia has one to every 56,000.

★ ★
World records in radio established 

by Australia include — The first radio 
eisteddfod (over Station 2FC, Sydney, 
April-May, 1924) the well-known sing

er Madam Elsa Stralia, presented the 
prizes. During this period the first 
church service was broadcast from St. 
Mark’s Church, Darling Point, Syd
ney.

★ ★ ★
August, 1925, heard the world’s first 

broadcast from an aeroplane which 
flew over Sydney, 10,000 feet up. 
Songs and gramophone records were 
broadcast to an amazed radio audi
ence.

Then followed, in the same month, 
the world’s first broadcast from under 
•the sea. Two divers descended to the 
bottom of Sydney Harbour. After 
giving .a fitting description of their 
surroundings, excelled themselves by 
singing “Asleep in the Deep” and 
“Down Among the Dead Men.”

★ ★ ★
Other world records established by 

Australia at.that time included the 
first broadcasts of horse racing, foot
ball, cricket, rowing, swimming 
matches . . . and the first parliamen
tary debate.

★ ★ ★

For the first time.in the world a 
choir of singers and ‘ a microphone 
were taken down a coal mine — the 
Balmain Colliery. After the listeners 
were given a description of the work
ings of the mine, and workers inter
viewed, the choir provided a musical 
programme from this unusual loca
tion.

★ ★ ★
.The British Boardcasting Corpora

tion has studied Australian methods 
from recordings and scripts and adopt

ed quite a number. Sporting sessions 
in Australia are recognised to be far 
ahead of anything on the air in the 
world.

★ * ★
In the war against the Tasmanian 

natives, Governor Arthur’s troops car
ried 1,700 pairs of handcuffs and 
30,000 rounds of ammunition.' Sole 
capture was two aborigines (an old 
man and a young boy).

★ ★ ★
In winter, Australia has more snow- 

covered country than the whole of 
Switzerland. Ski-ing was a sport in 
Australia thirty years before Switzer
land had ever heard of it.

★ ★ ★
The world-famous racecourse at 

Flemington (Vic.) is vested in trustees 
for the benefit of the people. Its 
yearly rental is three peppercorns.

★ ★ ★
The Melbourne Cup has never i 

been won by a horse carrying the 
saddle-cloth numbers six or seven. 
Five million pounds yearly change 
hands in bets on this race, which is 
considered the greatest in the world 
lhe American classic, the Agua 
Caliente is worth more in prize money 
but is not a true handicap as entries 
are restricted to selected horses and a 
maximum weight of nine stone.

★ ★ ★
Thirty-odd years ago occurred a 

remarkable sequence of names of 
horses winning the Melbourne Cup. 
For three consecutive years the Mel
bourne Cup was won by horses with 
“titled” names, and stranger still the 
names rose in sequence from the Peer
age to Royalty. Lord Nolan, Prince 
Foote, Comedy King.

★ ★ ★
Bookmakers were puzzled on an 

Australian racecourse by a bay geld

ing called after a tribe of aboriginals— 
“Poolparracooratharraminna”. They 
got over the difficulty by calling it 
‘Pool.”

★ ★ ★
A feat unequalled in the history 

of the Australian turf was that of a 
jumper named The Baron. This horse 
won fourteen steeplechases in succes
sion. Fie raced in Victoria between 
the years 1860 and 1863. In all his 
fourteen successive wins he was rid
den by the same jockey.

★ ' ★ ★
Two Australian Turf Records: At 

Townsville, 29th July, 1929, Jockey 
W. Thomas rode the winner of every 
race ■— seven in all.

The highest price paid for a race
horse in Australia was 19,000 guineas 
for Talking.

★ ★ ★
In 1858 at Ballarat (Vic.), Allen 

McKean walked a thousand miles in 
a thousand hour?. He repeated this 
performance at the Lyceum Theatre, 
Sydney, when he walked around a 
small arena, doing a thousand miles 
in a thousand hours. On January 
15th, 1832, a youth leaped over three 
horses at Parramatta Road, Sydney. 
Two years later, at the same place, 
two sprinters raced a hundred yards. 
The winner had a wooden leg!

★ ★ ★

In 1871 when Larry Foley fought 
Sandy Ross the battle, lasted one 
hundred and forty rounds and ended 
in a draw. As it was a very hot day 
the endurance of the two men must 
have been marvellous. For the return 
match Foley had to cross a great 
stretch of open water in a small boat 
and was nearly swamped, and had to 
walk a long distance after he landed 
wet and chilled to the bone. Never
theless, he beat his man in six rounds.
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1951 metai Nostradamus .Amžiuose' Melboumo lietuviu veikla
Prisiminiau Nostradamus vardą ir 

jo pranašystes, kurių tikslumas stebi
na ne vieną mokslo vyrą. Kadangi 
jo pranašysčių tyrinėtojai randa jose ir 
1951 metus, todėl šia proga įdomu su
sipažinti, kas Nostradamus buvo ir ką 
jis pranašavo.

Mykolas Nostradamus gyveno 1503- 
1566 m. Prancūzijoje. Tuo metu, kai 
Pietų Prancūzijoje kilo baisus maras, 
22 metų jaunuolis Nostradamus 
Montpellier universitete studijavo 
mediciną. Ano meto medicina buvo 
bejėgė kovoti su maru. Nostradamus, 
nors dar neturėdamas teisės užsiimti 
gydytojo praktika, ant arklio išjoja 
kovoti su epidemija. Ir kur tik jau
nuolis atjodavo, ten maras dingdavo. 
Epidemijos siaučiamose apylinkėse jis 
būdavo laukiamas ir sveikinamas, 
kaip stebuklingas išgelbėtojas. Nuo
stabiausia, kad niekas iki šiol nežino 
kokiais vaistais ir kokiomis priemonė
mis jaunuolis įveikdavo marą. 24 
metų amžiaus Nostradamūi jau buvo 
pasiūlyta didžiausia garbė — profeso
riaus vieta garsiausiame Europos uni
versitete, tačiau jis atsisakė jos.

Vėliau Nostradamus dar du kartus 
susidūrė su maru ir abu kartu jį nu
galėjo. Po poskutiniojo epidemijos 
įveikimo Lijone, karalius Henrikas II 
pakvietė jį į Paryžių, kur Nostrada
mus nuolatiniai apsigyveno ir priimi
nėjo ne tik Prancūzijos, bet viso pa
saulio didikus ir net valdovus, ieškan
čius patarimų.

Vargu ar Nostradamus vardas būtų 
išlikęs neužmirštas per 400 metų iki 
mūsų dienų, jei jis būtų buvęs tik 
garsus karalių ir kardinolų gydytojas, 
patarėjas, astrologas ar kalbininkas. 
Jo vardą nuo užmiršimo išsaugojo 
daugiausia jo pranašyčių knyga “Sie- 
cles” (Amžiai) ir tai yra pakankamas 
įrodymas, kad Nostradamus nepri
klauso tų "rėkiančių pranašų”’grupei, 
kurių vardai sumirga spaudos skiltyse 
ir dingsta. Įvairiose pasaulio kalbose 
gausu literatūros, nagrinėjančios Nos
tradamus asmenybę, gyvenimą, o ypač 
jo tiesiog antgamtišką dovaną įspėti 
ateities įvykius, ir jo pranašysčių kny
gą "Amžiai”, kuri apima 1555-1999 
metų laikotarpį. Jam gyvam tebesant, 
1555-1558 m. laikotarpyje išėjo trys 
“Amžių” laidos. Paskutinėje laidoje 
pranašystės siekia iki tūkstantmečio 
pabaigos ir ši laida buvo dedikuota 
pačiam karaliui.

Štai kelios jo pranašysčių ištraukos, 
siekiančios mūsų laikus.

Apie 1914 metų karą: “. . . Baisus 
karas kils Vakaruose. Metams pra
slinkus nuo jo pradžios, jis virs tokia 

įsikūrimo perspektyvos
"Mūsų Pastogės" skaitytojai itin 

įdomaujasi, kaip galima geriau ir su 
mažesniu kapitalu įsikurti Australijos 
pramonėje ir prekyboje. Redakcija 
šiais metais yra numačiusi ciklą straip
snių ir eilę pasikalbėjimų su lietuviais 
pramoninkais bei prekybininkais, ku
riuose bus stengiamasi išryškinti tas 
sąlygas, galimybes ir kliūtis, kurios 
padėtų kurtis savystoviuose versluose.

Šiame “M.P.” numeryje dedame 
platesnį pasikalbėjimą su p. Saudargu, 
portfelių dirbtuvės įsteigėju Sydnėju- 
je.

— Ar yra kokių nors perspektyvų 
imigrantams įsikurti savystoviai pra
monėje! — buvo pirmasis mūsų klau
simas, kalbantis su p. Saudargu.

— Spartus gyventojų skaičiaus augi
mas įneša krašto rinkon staigų padi
dėjimą paklausų visų rūšių prekėm. 
Tatai sudaro galimumą naujoms įmo
nėms steigtis, o senoms plėstis. Teo
retiškų požiūriu įsikūrimo perspekty
vos pramonėje yra didelės, tačiau 
praktikoje tenka nugalėti visą eilę 
sunkumų.

Pinigų problema yra pati sunkiau
sia daugumai imigrantų. Tatai ver
čia pradėti ką nors mažesniu mastu, 
tenkintis mažesniu uždarbiu. Ypač 
didelės kliūtys pastoja kelią, kai tenka 
įsiveržti j rinką. Yra dar ir daugiau 
kliuvinių, būtent: nevisiškas vietos 
rinkos pažinimas, svetimi prekybiniai 
įstatymai bei papročiai, vietos publi
kos skonis, o dažnai ir antipatijos imi
grantams senųjų prekybininkų tarpe.

Darbartinė krašto vyriausybė pasku-

galinga ir baisia rykšte, kad bus palies
tos jaunų ir senų galvijų bandos. 
Tada bus kraujo mūšis, kai Merkuri
jus, Marsas ir Jupiteris bus Prancūzi
joje . . .” 1915 m. kovo. 1 d. tos trys 
planetos buvo susijungusios žuvyje ir 
tą pačią dieną prasidėjo didysis Ipro 
mūšis. Kalbant apie 1914 metų karą 
toliau, tiksliai nusakomas Amerikos 
įstojimas į jį, Anglijos blokada, Jut- 
lando mūšis ir t.t.

Rusijos revoliucija išpranašauta 
maždaug tokiois žodžiais: “. . . Slavų 
tauta dainuos dainas ir giesmes. Bus 
patiekti jų reikalavimai ir valdovas 
bus suimtas, o jų ponai sukišti į kalė
jimus. Valdžią paims idiotai, kurie 
bus sutikti, tarytum būtų Dievo 
įkvėpti . . .”

Hitlerio viešpatavimas: “. . . Devy
nerius metus vegetaras valdys taikiai. 
Tada ateis jam kruvinas galas ir di
delė tauta be tikėjimo ir teisių bus 
sugriauta to, kurs bus laisvesnis . . .” 
Hitleris tikrai buvo pusiau vegetaras 
ir 1933 metais paėmęs valdžią, maž
daug po devynerių metų privedė Vo
kietiją prie katastrofos ir pats gavo 
Salą- . • X,Be čia pacituotų ištraukų, Nostra
damus "Amžiuose” tiksliai išprana
šavo ir Tautų Sąjungos menkystę, Is
panijos revoliuciją, Mussolinio žygį iš 
Milano į Romą, ašies valstybių suda
rymą ir žlugimą ir t.t.

Ar tokiu pat tikslumu jo pranaša
vimai pildysis ir toliau, dar per-anksti 
tvirtinti, bet apie treciąjį Pasaulinį 
Karą jis taip rašė: . Kai Marsas,
Skeptras susijungs Vėžio ženkle, bus 
siaubingas karas. Netrukus po to, į 
sostą įžengs naujas karalius, kuris 
ilgam laikui duos taiką kraštui . . 
Šitas planetų susijungimas turės 
įvykti 1951 metų' birželio mėnesį. 
Naujo karaliaus įžengimas sostan tu
rėtų reikšti Burbonų dinastijos grį
žimą į Prancūzijos sostą, šiame kare, 
kaip Nostradamus pastebi, “nebus 
sėkmingi" nei fašizmas nei komuniz
mas. Šio tūkstantmečio pabaigoje, 
anot jo, būsią revoliucijos ir dideli 
sukrėtimai, po kurių prasidėsiąs “auk
sinis tūkstantmetis".

Tiek maždaug žinių pavyko suran
kioti apie Nostradamus, kurias vie
naip ar kitaip vertinti grynai skaity
tojų reikalas. Amerikietis rašytojas 
See McGann, nagrinėdamas “Amžius”, 
taip juos vertina: “Istorija ne tik nuo 
16 amžiaus, bet kasdien patvirtina 
didelio laikų tyrinėtojo Nostradamus 
žodžius. Jis priklauso praeičiai, da
barčiai ir tolimai ateičiai.”

Alg. Vadėnas.

Australijos pramonėje
tiniu laiku pradeda naudoti tokias 
priemones kreditų ir mokesčių politi
koje, kad spustertų kaikurių smulkio
sios pramonės šakų plėtimąsi. O čia 
kaip tik ir pradėjo imigrantai rodyti 
savo iniciatyvą. Jaučiama tendencija 
proteguoti senąsias australiškas įmo
nes nuo naujųjų konkurencijos. Ko
kie bus viso to ateities rezultatai, da
bar dar sunku pasakyti.

Be to, yra ir tokių pramonės šakų, 
kurios politiniu ir piniginiu atžvilgiu 
yra stipriose rankose ir visai rimtai 
trukdo naujų konkurentų atsiradimą. 
Suprantama, visada pirmieji vaiko 
žingsniai yra ne lengvi . . .

— Kaip sekasi Tamstai plėsti savo 
dirbtuves darbą?

— Mano politika yra paprasta: ga
minti geresnę ir pigesnę prekę už vie
tinę gamybą. Australiški portfeliai, 
neturėdami europiejiškos išvaizdos, 
turi dar dvi gana svarbias ydas: jie 
nevartoja plieno plokštelės rankenos 
sutvirtinimui, o pasitenkina kartonine 
juostele, kuri gana greitai susilanksto 
ir sulūžta. Be to, jie klijavimams var
toja staliij klijus, kurie greitai lūžta, 
trupa arba nuo karštos saulės pasilei
džia.

— Kaip Jūs aprūpinate savo dirbi
niais klijentūrą, kai tuo tarpu netu
rite savos parduotuvės T

— Tuo tarpu aš gaminu portfelius 
savo pažįstamiems ir tiems, kurie už
sisako paštu. Norintiems aš išsiunčiu 
odos pavyzdžius ir suteikiu reikalin
gus paaiškinimus. Be to, jei užsaky
tojui paštu pasiųstas portfelis nepatin-

Kalėdų eglutė
PLB Melbourne Apylinkės Valdyba 

gruodžio 23 d. suruošė vaikučiams 
Kalėdų eglutę. Erdvioje Katedros 
salėje vaikų teatro organizatorė Kar- 
deliukienė pastatė vaizdelį "Bedėjus” 
ir Kalėdii Senelio apsilankymą su 
snaiguolių šokiu. Vaizdelis pačios 
organizatorės įscenizuotas ir su dide
liu kruopštumu paruoštas. Tam vaiz
deliui labai tinkamas dekoracijas su 
dideliu pasišventimu ir meile padarė 
Aleksas Gabecas atitraukdamas nuo 
atilsio brangias valandas. Vaizdelį 
paįvairino Alberto Čelnos vadovauja
mas choras sugiedodamas keletą Kalė
dinių giesmių. Vaidintojams bei šo
kėjams kostiumai paruošti pačios orga
nizatorės. Eglutės programa buvo 
įvairi ir patraukli, suteikusi didelio 
džiaugsmo vaikučiams. Eglutėje daly
vavo didelis skaičius vaikučių su tėve
liais iš Melboumo ir jo priemiesčių. 
Pasirodė vykusiai ir mažametis akor
deonistas Bandorenko pagrodamas ke
letą gražių muzikos kūrinėlių. Ben
druosius eglutes organizavimo darbus 
tvarkė Sil. Balčiūnas, Kalėdų Seneliu 
buvo Baltutis jun.
Dr. V. Kudirkos minėjimas

“Šviesos” sąjūdis gruodžio mėn. pa
baigoje suruošė mūsų tautos rašytojo 
V. Kudirkos minėjimą. Archit. Vyt. 
Žemkalnis skaitė išsamią paskaitą apie 
mūsų tautos žadintoją. Melboumo 
"Šviesos” eskyriaus pirm. J. Kalpokas 
įžangos žody nušvietė 60 mt "Varpo” 
ir V. Kudirkos sukąfetį. Buvo paskai
tyta ir iš V. Kudirkos kūrybos.
Muziejaus lankymas

LKF šiomis dienomis suruošė meno 
galerijos lankymą. Dail A. Vaičaičio 
vadovaujami meno mėgėjai apžiūrėjo 
vieną žymiausią Australijoje meno 
galeriją Melbourne. Plačius ir išsa
mius paaiškinimus apie paveikslus ir 
tapybos meno sroves teikė dail. A. 
Vaičaitis. Apie 30 meno mėgėjų tu
rėjo progos susipažinti su tapybos

Laiškas is N. Zelandijos
Jau praslinko 16 mėnesių, kai į 

Naująją Zelandiją atvyko pirmasis 
DP transportas. Šiuo metu čia pri
buvo ir antrasis laivas su 1.000 trem
tinių, kurių tarpe tėra tik 29 lietu
viai. Pirmuoju laivu atvažiavo 179 
lietuviai.

Pirmuoju transportu atvykusieji 
lietuviai, kaip ir visi kiti tremtiniai, 
buvo išblaškyti po visą kraštą. Jie 
darbą gavo daugumoje ne pagal savo 
specialybes. Daugkas pateko į miškus, 
lentpjūves ir ūkius. Tuo būdu susi
darė gerokas skaičius nepatenkintų, 
kurie vis dėlto laikui bėgant susikom
binavo taip, kad galėjo susivažiuoti į 
miestus. Ir likusieji tautiečiai suva
žiuotų į miestus, bet butų trūkumas 
ir nebaigtos sutartys vis dar nuo to 
žygio sulaiko.

Apskritai čia darbą naujieji ateiviai 
gavo paprasčiausį su minimaliausiu 
atlyginimu. N. Zelandijos gyvenimas 
turi aukštą lygį, todėl vienas dirbanty
sis nesunkiai gali išlaikyti kelių asme
nų šeimą ir dar šiek tiek susitaupyti. 
Pragyvenimas čia nėra perdaug pigus, 
ypač kas liečia kasdienės apyvokos 
prekes. Nekilnojamasis turtas čia įsi
gyjamas nesunkiai, teįnešus tik depo
zitą. Keli lietuviai jau yra įsigiję na
mus ar ūkius, o kiti dar rengiasi pa
sekti jų pavyzdžiu.

ka, jis gali jį man grąžinti, o aš grą
žinu pinigus. Taigi mano klijentai 
niekuo nerizikuoja ir visada būna pa
tenkinti, nes įsigyja daiktą, kuris 
krautuvėje yra žymiai brangesnis. Kai 
tuo tarpu aš už geros rūšies portfelį 
teimu tik 70 šilingų, krautuvės lupa 
už jį £5-11-6. Gal tik dėl to mano 
klijentūrą tolydžio didėja.

Įdomu, ką Jūs gaminate ir kokio
mis kainomis ?

— Iki šiol tegaminau tik portfelius, 
bet paskutiniu laiku jau pradėjau 
gaminti moterims krepšius (tašęs). 
Klano dirbtuvės standartiniai mode
liai yra sekantys: portfelių modeliai — 
U-2, N ir L. Pirmasis 44 x 29 x 15 cm. 
dydžio, kuris turi du talpius skyrius 
viduje, dvi išorines kišenes, dvi spy
neles, odinį pamušalą ir per vidurį 

menu, kurtu Europoje ir Australijoje. 
Ir ateity numatomos panašios iškylos 
į muziejus.
Steigiamas dramos mėgėjų teatras

Šiomis dienomis vilniškio tautiečio 
P. Morkūno vadovaujami dramos tea
tro mėgėjai repetuoja Z. Čiurlionie
nės “/\ušros sūnūs”. Reikia pasakyti, 
kad mėgėjų tarpe yra jau ir patyrusių 
aktorių, dramos studiją lankiusių. 
Vaikų teatras pasirodė jau dukart. 
Ponia Kardeliukienė, vaikų teatro ve
dėja, mano pastatyti veikaliuką "Jū
ratė ir Kastytis”. Tuo būdu Mel- 
bournas turės vaikų ir dramos mėgėjtj 
teatrus.
Antroji auka

Neseniai mirtis išplėšė Inž. Tuskenį 
iš bendruomenės tarpo. Gruodžio 
mėn. 27 d. mirė plaučių uždegimu 
tautinių šokių šokėja Regina Budre- 
vieiūtė, sulaukusi vos 21 metų am
žiaus. Velionė buvo jau pakartotinai 
Vokietijoje sirgusi plaučiu uždegimu. 
Jos ypatingai gedi tėveliai, jos sesutė 
ir tautinių šokitj grupė. Tesuteikia 
jai amžiną ramybę tolimoji Australi
jos žemė.
Jumoristikos leidinys

Šiomis dienomis Melbourne pasi
rodė ’ neperijodinis jumoristikos leidi
nys “Kūkabura” Nr. 1. Tai 16 pusla
pių didumo rotatorium spausdinamas 
laikraštukas, vaizduojąs lietuvių mel- 
bourniškių gyvenimą iš linksmosios 
pusės. Jame nemaža ir paveikslų bei 
šaižų. Medžiaga siųstina: Mr. N. 
Raugys, 181 Page st., Middle Park, 
Melbourne.
Su daina ir šokiais

Neseniai tautinių šokių grupė ir 
choras lankėsi Morningtone. Čia 
gryname ore, susirinkus australams ir 
lietuviams, buvo pašokta keletas tau
tinių šokių ir padainuota visa eilė lie
tuviškų dainų. Šokėjai bei daininkai 
turėjo progos jaukiai praleisti sekma
dienį gražiame gamtos prieglobsty.

Visa eilė lietuviij jaunimo lanko 
vietines mokyklas. Kaikas mokosi ir 
universitete. Už mokslą mokėti ne
daug tereikia, tačiau laikas neleidžia 
kitiems to padaryti.

N. Zelandijos gamta yra įvairi, įdo
mi ir gana graži, nors ir skirtinga nuo 
Europos. Ypač gražios iid N. Zelan
dijos Alpės, pajūrio fiordai, ežerai. •. 
Šią šalį lanko daug užsienių turistu 
tačiau mes esame dar naujakuriai ir 
dėl lėšų stokos negalime sau šiuo tar
pu leisti pamatyti gražesnes ir įdo
mesnes krašto vietoves.

Pradžioje mes čia jautėmės gana 
jaukiai, nes darbas ir uždarbis kiek
vienam nuslopindavo kitus troškimus. 
Dabar gi jau pradedame jausti aštrų 
vienišumo jausmą ir norime burtis su 
savaisiais. Yp?' nasigendame lietuvio 
dvasininko. rėjome parsigabenti 
lietuvį kunigą i Vokietijos, tačiau šis 
planas nepavy-o. Daugumas mūsų 
tautiečių priklauso N. Zelandijos Lie
tuvių Draugijai. Jos pirmininku yra 
Dr. A. Butkus. Turime net savo ži
nių biuletenį, kurio iki šiol išleista 
3 numeriai. Jis vadinasi "N.Z. Lietu
vis.”

Šiuo tarpu tepatiekiu tiek bendnj 
informacijų. Ateityje stengsiuosi pa
rašyti ką nors daugiau.

V. P r o c u t a

einantį diržą. Tatai tikrai praktiš
kas porteflis ir kelionėje ir mieste. 
Kitos dvi portfelių rūšys,«perkant juos 
tiesiai iš mano dirbtuvės, yra gana 
pigios: už vieną mokama 45/-, o už 
antrą tik 25/-. Didelis moteriškas 
krepšys (tašė), uždaromas užtrauktu
ku, kainuoja 60 šil.

—Ar yra sunkumų medžiagas gauti t
— Ryšium su Korėjos karu ir tarp

tautine politine įtampa medžiagų ga
vimas pradeda sunkėti. Suprantama, 
jei karas ir toliau plėsis, tai oda bus 
naudojama karo reikalams, ir todėl 
privatiems odos prekybininkams žy
miai pasunkės jos gavimas. Be to, 
paskutiniu metu iš viso medžiagos 
pradėjo brangti ir, reikia manyti, kad 
greitu laiku ir jų gaminiai pabrangs.
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UŪSU PASTOGE
IS MUSU BUITIES

LIETUVIU BIBLIOGRAFINE TARNYBA SVEIKINA 
"MUSU PASTOGE"

Garbė Dievui Aukštybėje teskamba Jūsų 
š i r d y j e ir užgimusio Kūdikėlio Jėzaus 
Žvaigždė tepalydi Jus į Naujuosius 1951 Metus!

Australijos ir Kanados lietuvių laikraščiai rodo gražiausį pavyzdį kitų 
šalių lietuviškiems leidiniams. Gauname visus australiškus ir kana- 
diškus laikraščius ir nuoširdžiai dėkojame p.p. leidėjams ir redaktoriams.

(pas.) A . Ružancovas
Lietuvių Bibliografinės Tarnybos Vadovas 
ir “Knygų Lentynos” Redaktorius.

IŠKILMINGAI SUTIKTI
NAUJIEJI METAI SYDNĖJUJE
Naujų metų laukimas visos žemės 

gyventojams teikia lūkesčių ir vilčių. 
Mums, lietuviams tremtiniams, prasi
deda metai tikrai neša didelį vilčių 
žiupsnį, nes rusenąs karas spindi besi
plečiančio visuotino susidūrimo ugne
le, kuri, reikia tikėti, išlaisvins ir 
mūsąjį kraštą.

Australijos Lietuvių Katalikų Drau
gija suorganizavo tikrai nuotaikingą 
šių metų sutikimą Dulwich Hill para
pijos salėse.

Pagal iš anksto numatytą tvarką, 
sutikimas pradėtas pamaldom, po 
kurių sekė nedidukė, bet skoninga 
meninė programa. Menines dalies 
vedėjas agr. Dr. .Briedis buvo 
vyriausias vakaro pranešėjas ir vieną 
po kito pristatinėjo publikai meni
ninkus. Panelė Vilnonytė pianinu, 
o Vilnonis savo balsu, p. Badauskas 
smuiku, akompanuojamas p. Baužai
tės, ir Warragambos vyrų sikstetas, 
vadovaujamas p. Briedžio, labai jau
kiai nuteikė susirinkusius, kurie kar
štais plojimais ilgai dėkojo. Progra
mai pasibaigus, kun. P. Butkus, dėko
damas Dulwich Hill parapijos klebo
nui už leidimą naudotis lietuviams 
sale, sveikino visų-vardu, o susirinku
sieji sudainavo jam “ilgiausių mėtų” 
■ir pasveikino trikartiniu “valio”.

Mons. Dr. Phl. T u o m e y nuo
širdžiai dėkojo ir pasakė turiningą 
kalbą. Tarp kitko kalbėjo jis taip: 
“Aš myliu jus, nes ir aš esu tremtinys 
ir puikiai suprasdamas jūsų vargus 
esu visom išgalėm pasiryžęs jums pa
dėti. Neužmirškite savo kalbos, pa
pročių, tradicijų ir dainos, nes aš pil
nai tuo tikiu, kad jūs su Dievo pagel- 
ba grįšite į laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvą.”

Nenuilstamas plojimas įrodė, kad 
šie mums artimo airio žodžiai yra 
mūsų širdžių balsas . . .

Po to sekė šokiai, o 12 vai. buči
niai, gėlių ir balionų valsai, loterija

Naujųjų Metų angoje D-jos pirmi
ninkas Vladas Miniotas, sveikindamas 
tautiečius, savo kalboje pareiškė šito
kių minčių:

“Australijos Lietuvių Katalikų 
Draugijos Centro Valdyba šiandieną 
jaučia didelę laimę, galėdama pasvei
kinti mielas seses ir brolius lietuvius, 
nuoširdžiai linkėdama laimingų atei
nančių metų. Tegul kiekvienas iš 
Jūsų susilaukia asmeniškos gerovės, o 
mes visi — sulaukime mūsų Tėvynės 
išlaisvinimo.

Šia pačia proga mes siunčiame lin
kėjimus viso pasaulio lietuviams, o 
ypač mūsų Tėvynės broliams, kurie 
kaujasi su žiauriu okupantu ir did
vyriškai miršta nelygioje kovoje. Mes 
linkime Jums nepaprastos ištvermės 
toje šventoje kovoje ir norime, kad 
Jūs žinotumėte, jog mūsų mintys ir 
troškimai visada su Jumis. Tegul 
Aukščiausias globoja ir saugoja Jusi

Australijos Lietuviu Bendruomenės 
Suvažiavimo Atstovų išrinktai nauja
jai Krašto Valdybai linkime tikro tar
pusavio solidarumo, vienybės'ir ištver
mės organizaciniame darbe.”

* . J-K™

Pranešama Australijos lietuvių ži
niai, kad Krašto Valdybos būstinės 
adresas yra sekantis:

ALB Krašto Valdyba, 5 Young St., 
Circular Quay, Sydney, NSW.

PRANEŠIMAS
Pranešama visuomenės žiniai, kad 

Australijos Katalikų Draugijos Centro 
Valdybos adresas pasikeitė. Dabar 
rašoma ir kreipiamasi šiuo adresu: VI. 
Miniotas, 150 Brussells St., Home
bush, NSW.

SUVAŽIAVIMO BALIUS 
BUVO ĮSPŪDINGAS

Plačiai reklamuotas ALB-nčs Meti
nio Suvažiavimo Balius Trocadero 
salėse praėjo su dideliu pasisekimu. 
Šiais metais dalyvių skaičius buvo 
žymiai didesnis už pernykščius.

Trumpą baliaus atidarymo kalbą 
angliškai pasakė p. Antanas Baužė, 
kviesdamas svečius — australus ir tau
tiečius — linksmai ir džiaugsmingai 
pabendrauti.

Baliui rengti komiteto pirmininkas 
p. Ustijanauskas, pasveikinęs dalyvius 
lietuviškai, pakvietė menininkus pra
dėti meninę baliaus programą. Pro
gramos eigoje ypač gražiai ir darniai 
pasirodė Sydnejaus Tautinių Šokių 
Grupė su savo dainomis ir tautiniais 
šokiais.

Pirmą nakties valandą, pasibaigus 
baliui, svečiai dar nenorėjo skirstytis, 
pageidaudami, kad ir kitais metais 
būtų galima šiuo būdu pasilinksminti.

A.K.

IS1STEIGE "AITVARAS" 
SYDNEJUJE

Pr. m. gruodžio mėn. 27-28 dieno
mis keletas Taikomosios Dailės Insti
tuto Freiburge auklėtinių, susivažiavę 
Sydnėjun, įsteigė LIETUVIŲ DAI
LĖS GRUPĘ "A i t v a r ą”. Jos pa
grindinis tikslas yra: skatinti ir viso
keriopai padėti savo nariams meno 
vertybes kurti. Sutarta šių metų bū
vyje Sydnėjuje suruosšti viešą meno 
kūrinių parodą, be to, steigti narhį 
naudojimui biblioteką, kurią tuo 
tarpu sudarys narių turimi spausdi- 
niai, prenumeratos iš užsienių ir, kiek 
leis sąlygos, vėliau bus papildoma 
naujais leidiniais.

Grupei vadovauja išrinkti: Vyr. 
Aitvaras — Jurgis Bist liekas ir 
pavaduotajas — Henrikas Saikaus- 
< a s. Grupes adresas: Mr. J. Kal- 
govas (Aitvarui), 96 Campbell Parade, 
Fiat 8, Bondi, Sydney, NSW.
"AIDAI” SKIRIA LITERATŪROS 

PREMIJA
Mėnesinis kultūros žurnalas 

“Aidai” leidžiamas TT. Pranciškonų, 
pamečiui skirs po vieną $500.00 pre
miją už premijos komisijos geriausiu 
pripažintą grožinės literatūros ir mok
slo veikalą, šiuo skelbiamos jos tai
syklės pirmiesiems metams:

1. 1951 metais pirmą kartą premija 
bus skiriama už grožinę litera
tūrą: poeziją noveles, apysakas, 
romaną ar dramą.

2. Už premijos komisijos geriausiu 
pripažintą veiklą skiriama premi
ja nebus skaldoma tarp atskirų 
autorių.

3. Premijos komisija vertins 1950- 
1951 m. pasirodžiusius viešumon 
grožinės literatūros kūrinius ir 
tais metais parašytus, bet dėl da
bartinių sąlygų negalėjusius būti 
išspausdintais kūrinius tij auto
rių, kurie juos prisius komisijai. 
Eilėraščių rinkinys, skiriamas 
premijai, turi sudaryti nemažiau 
32-48 puslapių knygą, jeigu ji 
būtų išspausdinta. Novelių ar 
apysakų rinkinys turi būti nema
žiau kaip 100 puslapių dydžio 
spausdintos knygos.
Paskutinė data kūriniams įteikti . 
1951 metų gruodžio 1 d. Siųsti 
šiuo adresu: Ant. Vaičiulaitis, 
2087 No. Main Ave. Scranton 8, ■ 
Pa.
Premijuotą kūrinį, jei jis būtų , 
parinktas iš viešumon dar nepa- 
sirodžiusių veikalų, autorius su
tinka dalinai ar ištisai spausdinti 
per "Aidus".
Premijos sprendėjų komisiją su- i 
daro: Bern. Brazdžionis, J. Gir- j 
nius, V. Maciūnas, Pr. Naujokai- i 
tis, A. Nyka-Niliūnas, Ant. Vai- ,. 
čiulaitis ir leidėjų atstovas T. 
Dr. L. Andriekus, O.F.M.

4.

5.

6.

7.

LIETUVIU TEATRAS 
MELBOURNE

Vienas iš aktualiausių šiandieninių 
kultūrinių “gyvenimo reikalų Mel
bourne yra š:m. sausio mėn. 19-20 d.d. 
atvykstantis į Melbourną Adelaidės 
dramos teatras, kuris pirmą kartą 
Melbourne lietuvių gyvenime duos: 
pirmąją dieną - "SUDRUMSTOJI 
RAMYBE” ir antrąją dieną — “PIR
MAS SKAMBUTIS”. Melbourno 
Sporto Klubas “Varpas”, pritariant 
PLB Melb. Apyl. Vald., Melbourno 
lietuvių šokių salėje atlieka paskuti
nius pasirengimus ir rūpinasi artistų 
priėmimu. Džiugu jau šiandien pa
tirti, kad Adelaidės dramos teatras yra 
su susidomėjimu laukiamas Mel
bourno ir apylinkės lietuvių visuo
menės, nes kiekvienas jaučia, kad tai 
bus dar vienas neužmirštantis įnašas 
į Melbourno lietuvių kultūrinį gyve
nimą.

Br. Zumeris.

SVEIKINIMAS
ALB-nės Sydnejaus Apylinkės 

Valdyba s v e i k i n a visus 
Sydnėjuje ir jo apylinkėse gyve
nančius lietuvius Naujųjų Metų 
proga, linkėdama geriausios as
meniškos laimės.

ALB Sydnejaus Apylinkės
Valdyba.

ALB-nes Sydnejaus Apylinkes 
Pranešimai

ALB-nes Sydnejaus Apylinkės Val- 
.dyba š.m. sausio mėn. 14 dieną šaukia 
nepaprastą apylinkės lietuvių susirin
kimą Camperdown parapijos salėje 
tuoj po lietuvių pamaldų.

Dienotvarkėje numatyta: Susirinki
mo atidarymas, susirinkimo pirminin
ko rinkimas, pranešimas iš Visuotinio 
ALB-nes Suvažiavimo, valdybos ir 
kontrolės komisijos pranešimai, naujų 
organų — valdybos, kontrolės komisi
jos ir garbės teismo rinkimai ir klausi
mai bei sumanymai.

ALB-nės Sydnejaus Apylinkės Val
dyba kreipiasi į tautiečius, gyvenan
čius Sydnėjuje ir jo apylinkėse (susi
būrusius ligoninėse, darbininkij stovy
klose ir kitur), prašydama išrinkti iš 
savo tarpo ryšininkus — įgaliotinius, 
tikslu palaikyti su valdyba tampres
nius ryšius ir bendromis jėgomis sti
printi lietuvišką veiklą.

Išrinktieji ryšininkai įgaliotiniai 
įrašomi pranešti savo adresus apylin
kės valdybos sekretoriui p. Ustijanau- 
skui, 28 College st., Sydney, NSW.

PERTHO APYLINKIŲ 
LIETUVIAI, DĖMESIO!
Priimu batus taisyti. Be 

pas mane galima užsisakyti ir 
nauji įvairių rūsių batai.

Kreiptis adresu: 302A Bulwar 
St., Perth. ■ .

A- Miliauskas.

to,

★Paieskau M artink a us 
Liudo, atvykusio ir amerikiečių zonos 
Vokietijoj. Rašyti adresu: J. L i n - 
k a u s k i e n ė, Launceston Girls’ 
Home. 239 Wellington St., Launces
ton, Tasm.

PADĖKA
A u s t r. Liet. Katalikų 

D-jos Centro Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja visiems, kurie pa
dėjo suruošti Naujų Metij sutikimą.

Ypatinga padėka tenka Sydnejaus 
lietuviams menininkams: p.p. Sadaus
kui, Baužaitei, Vilnonytei, Vilnoniui, 
Waragambos vyrų sikstetui ir ypač jo 
vadovui agr. dr. Briedžiui, kuris tik
rai gražiai ir nuotaikingai pravedė 
meninę sutikimo programos dalį.

Ne mažiau dėkingi esame ir tiems, 
kurie padėjo parengti šią šventę ir 
palaikyti pobūvio tvarką, būtent: p.p. 
Zaborskiui, Talat-Kelpšams, Savickie
nei, inž. Sipavičiui, Pctroniui ir Janu
škevičiui.

Šia proga negalime pamiršti kar
ščiausios mūsų padėkos Dulwich Hill 
parapijos klebonui monsn. dr. Tuo- 
mey už leidimą naudotis parapijos 
salėmis ir jo nuoširdų sveikinimo 
žodį, užjausiant mūsų vargus ir išrei
škiant viltį dėl greito Lietuvos išlais
vinimo.

Didelis dėkui visiems tautie
čiams, kurie gausiai dalyvavo Naujųjų 
Mettj sutikime, nors tą naktį pasijus- 
dami savųjų tarpe ir drauge išgyven
dami busimųjų metų viltingąjį lūke
stį, tikėdami gražesne mūsų Tėvynės 
ateitimi.

A.L.K. Centro Valdyba 
£!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiirtiiii£

Pranešimas =
= Pranešame lietuvitj visuome- = 
E nes žiniai, kad su šiuo numeriu = 
= pasikeičia “Mūsų Pastogės admi- = 
E nistracijos adresas. S
E Kreipiamasi asmeniškai: "Mū- E 
= sų Pastogė", Cusa Navy Club, 5 E 
= Young st., Circular Quay, Syd- = 
E ney. E
E Rašoma: "Mūsų Pastogė”, E 
= Box 4558, G.P.O., Sydney, NSW. | 
ūiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimnniiiiiiiiiiHŠ?

AR ŽINOTE KAD,
— Kalifornijoje veikia įstatymas, 

draudžiantis peles gaudyti siųstais be 
medžioklės leidimo; Sault Ste Marie 
(Michigan) draudžiama spiauti prieš 

vėją, gi Mmesoje draudžiama kabinti 
. ant vienos virvės kartu vyriškus ir 

moteriškus baltinius, o Mohave (Ari
zona) sugautas vagiant muilą furi tol 
pavogtu muilu plautis, kol visą su- 
plauja.

— Viena laidotuvių direkcija (USA) 
įdėjo tokį reklaminį skelbimą: "Atlie
kame laidotuves, kuriomis jūs tikrai 
džiaugsitės, nes amžiams palengvins 
jūsų rūpeščius ir jūsų šeimas padarys 
laimingas. Taigi ateikite pas mus. 
Mes jus geriausia palaidosime.”

— Pagal indų kalendoriij šie metai 
yra 155.521.972.849.017 metai nuo 
Bramos prasidėjimo.

— 1795 m. prancūzų kavalerija su
naikino olandų karo laivyną. Mat 
olandų karo laivai įšalo Suido van
denyse, o prancūzų kavalerija .ledu 
prijojusi juos sunaikino.

— Chaldas, graikų pilietis, mirė be
sijuokdamas, kaip sužinojo, kad tą 
dieną jam kažkas pranašavo mirtį.

— Heinrich Noste, austrų muzikas, 
gali skambinti pianinu ne rankomis, 
bet liežuviu.

Surinko Br. Zumeris.
★Paieškai: Silvestro ir Zofijos Sla

vickų. Atsiliepti adresu: Valerija 
Bagdonienė, Block "J" 14 -2, C.I.C., 
Bathurst, N.S.W.

SENOS JŪSŲ NUOTRAUKOS REPRODUKUOJAMOS IR 
DIDINAMOS

LUX PHOTO SERVICE
94 Elizabeth str., Melbourne 

Oro paštu patarnaujama greičiau, nei kitiems
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