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Brangus Lietuviai Katalikai
Šiandien stovime žūtbūtinės kovos 

akivaizdoje, į "kurių ir mes norom 
nenorom turėsime įsijungti. Pasirin
kimas labai ribotas: su krikščioniškais 
Vakarais ar su bolševikine Maskva. 
Nuošalaus kelio nėra, todėl mūsų 
apsisprendimas yra aiškus: būdami 
krikščioniškos — katalikiškos Lietuvos 
vaikai, netekę savo šventos tėvų žemės, 
tvirtai pasisakome už krikščionybę. 
Išblaškyti pasaulio plotuose, paskendę 
kasdieniškuose materialiuose rūpes
čiuose, pradedame užmiršti bendra
vimą, nelaimėn patekusių šalpą ir kul
tūrinę bei visuomeninę Lietuvos 
išlaisvinimo veiklą. Tačiau kam dar 
yra brangūs tėviškės prisiminimai ir 
kam dar yra šventi Lietuvos pakelių 
kryžiai, palinkę prie samanotų tėvų 
grįtelių, tas turi sukrusti ir dirbti 
Tėvynės ateičiai.

Kaip kiekvieno iš mūsų pareiga yra 
būti aktyviuoju ALB nariu, taip 
kiekvieno lietuvio kataliko pareiga 
yra taip pat priklausyti ir Australijos 
Lietuvių Katalikų Draugijai.

Tiesa, būdami katalikais, jau tuo 
pačiu esame Didžiosios Organizacijos- 
Katalikų Bažnyčios nariais. Ir trem
tyje ir emigracijoj mes jais pasilikome, 
tačiau negalėjome išlaikyti pagrin
dinio tos organizacijos vieneto- 
parapijos, be kurios yra sunkiai 
įmanomas religiniai — tautinis gyveni
mas, kuris savo mokslo tiesomis yra 
visuotinas, bet savo forma ir kalba 
yra tautinis ir plaukia iš tautos 
dvasios gelmių, jos gražių papročių 
ir tradicijų. Šiuo metu Australijoj 
dar neįmanoma visur organizuoti 
tokias lietuviškas parapijas dėl įvairių 
visiems suprantamų priežasčių, bet 
čia mums nedraudžiama susiburti į 
katalikiškas draugijas, kurios bent iš 
dalies gali užpildyti tą spragą ir 
jungti mus katalikus savo eilėsna.

Organizacija yra kiekvieno veikimo 
pagrindas, ką teisingai nusako 
lietuviškas priežodis: “Palaida bala 
malūno nesuka,” Paklauskime savęs: 
kur klūbai, skaityklos, sava lietuviška 
mokykla ir bažnyčia! — Neturime, o 
be jų mes žūsime dvasiniai, nesu
laukę grįžimo į gimtąją žemę. Tačiau 
Australijos Lietuvių Katalikų Drau
gija, glaudžiai bendradarbiaudama su 
ALB, yra pasirįžusi organizuoti ir 
rūpintis visais mūsų dvasiai artimais 
reikalais.

Ten, kur yra draugijos skyriai, 
stokite nariais, kur nėra-būkite steigė
jais, o D-jos Centras jums visais 
atžvilgiais padės.

Susirūpinkime, kol nevėlu ir jun- 
kimes po ALK D-jos vėliava, kad ją 
parneštumčn į Gedimino miestą ir 
Nemuno bei Neries santaką. Telai
mina Aukščiausias jūsų pasiryžimus 
kovoje už Lietuvos laisvę ir katalikybę. 
Austr. Liet. Kat. D-jos Centro V-ba

Japonai išlydi gen. MacArthūrą
Balandžio 16 dienos ankstų rytą 

milijonines japonų minios išsipylė į 
Tokio gatves išlydėti gen. Mac- 
Arthflro.

Jam išėjus iš JAV ambasados, 
minios pradėjo šaukti; "Mes mylime 
generolą MacArthūrąl"

Net imperatorius Hirohito atsi
lankė į Amerikos ambasadą, norė
damas asmeniškai palinkėti gen. Mac- 
Arthūrui laidmingos kelionės. Tai 
pirmas atsitikimas japonų istorijoje, 
kad valdovas aplankė privatų p'lietj 
neužimantį oficialaus valstybinio 
posto, nes gen MacArthūras nustojo 
buvęs oficialus asmuo prez. Trumanui 
jį atleidus iš pareigi;.

Pavasario naktis mano teviskes 
atsiminimuose

Grįčios langas prasiveria į žiedais 
apsipylusias baltutėlaites obelis; 
šiaudinio stogo visas kampas 
apgaubtas balzganai rožiniu 
žydinčių, šakų vainiku. Langai lyg 
krikštolas, dar nesenai Velykoms 
išprausti, blizga, o po jais sode sprog
sta vešlūs diemedžio krūmai, leidžia 
lapus stambūs jurginų kerai. Palan
gėje, senos, vyšnios atsišliejęs, švie
siomis mėnesienos naktimis nesumerk
damas akių, ilsis baltas klevo suolas. 
Kiek jo matyta ir saldžių meilės 
žodžių prisiklausyta, kiek atsiminimų 
senų ir šviesių senelių čia porinta.

Lekiu mintyse pasitikti grįžtančių 
tėviškėn paukščių, sukūriais besid
raikančio pavasarinio vėjo ir pasia- 
žiaugti perlo rasa, sustingusia baltame 
narcizo žiede.

Užslinkus tyliam vakarui, prigesus 
saulės paskučiausiam spinduliui, 
giliai atsidūsta arimais išversta žemė, 
kvėpuodama drungnais garais; o tas 
tvaikas svaiginantis ir saldus, lyg vieno 
iš Trijų Karalių kadaise atneštas 
smilkalas Betliejum

Iš lėto, nedrąsiai prasikala pirmosios 
žvaigždės, žiūrėk — jų daugėja ir 
beregint visas dangus plevena. Iš už 
horizonto, kur buvęs — kur nebuvęs, 
išnyra mėnuo sidabro apsiaustu, 
apšviesdamas mano sodybos šiaudinį 
stogą, mieguistas obelis ir kieme 
pasikorusią šulinio svirtį.

Ten pakalnyje ežerėlin ima rinktis 
laumės žlugto skalbti ir jų dukros 
daugianyčių margaraščių rietimų 
mėnesienoje pravėdinti . . . Rods, 
girdžiu kylančias ežero bangas taška
ntis neramiai ežero krantan, skal
bėjoms drumsčiau t jo melsvą ramybę.

Mėnuo išlėto keliauja, persirita per 
ežerą ir užkliūva už gale lauko 
augalotų beržų. Lieknos nusvirusios 
šakos su besikalančiais minkštučiais 
lapais pabyra sidabrinėje mėnesio 
šviesoje. Kur-ne-kur šakose koks 
lunatikas žvirblelis suspurda ar išsi
gandusi suklykia pelėda. Beržai 
mieguisti nudrykusiomis šakomis su
šlama, sujuda, kai lengvas nuo ežero 
atskridęs vįjelis taikstosi nutūpti, 
ieškodamas nakvynės. Ir vėl iš lėto

Gen. MacArtliiiro kalba kongrese
Amerika sutiko gen. MacArthūrą 

labai iškilmingai. Vašingtono aero
drome, kur generolas su savo šeima 
nusileido, buvo susirinkusios tūkstan
tines minios, kurios triukšmingai svei
kino savo žymųjį karį. Jis žengė 
vėliavų mišku, skubėdamas į kon
gresą, kur pasakė savo istorinę kalbą 
dėl komunizmo pavojaus Tol. Rytu
ose. Sutinkančiųjų tarpe areodrome 
jo laukė Amerikos gynybos ministeris 
gen. Maršalis ir asmeninis prez. 
Trumano adjutantas majoras genero
las Vaughan.

Įžengus kongreso salėn, kur buvo 
susirinkę abieji rūmai, pradžioje 
vyravo įtempta tyla. Paskui-pasiliejo 
katučių audra ir garsūs sveikinimo 
šauksmai. Atrodo, kad abieju 
Amerikos partijų atstovai reiškė 
generolui palankumą ir nuoširdų 
prieraišumą.

Gen. MacArthūras kalbėjo kon
grese, vilkėdamas fronto uniformą. 
Jis buvo santūrus ir ramus, tačiau jo 
balse ir judesiuose matėsi vis dėl to 
nervingumo žymių. Jo kalba buvo 
nuolat pertraukama pritarimo šūksnių 
ir nesibaigiančios katučių audros. 
Kada jis kalbėjo apie savo atleidimo 
priežastis ir dėstė Tol Rytų politikos

linkmę, vyriausybes ložėse nesimatė nė 
vieno Amerikos ministerio.

Santraukoje jo kalbos mintys 
maždaug tokios: Kinija jau dabar yra 
karo padėtyje su sąjungininkais. 
Korėjos frontas pats vienas negali 
išspręsti šio konflikto priežasčių. Sov. 
Sąjunga šiuo tarpu nesikišianti Į karą, 
nes ji nesanti tam pasiruošusi. Norint 
gi baigti Korėjos kampaniją sėkmin
gai, sąjungininkų pajėgos turį suin
tensyvinti ekonominę blokadą prieš 
Raudonąją Kiniją, vykdyti pilną 
jūrinę blokadą prieš Kinijos krantus, 
padaryti nekenksmingomis komu
nistų bazes Kinijoj ir Mandžiūrijoj, 
o taip pat panaudoti Čiangkaišeko 
nacionalistinę armiją prieš raudonuo
sius Kinijos žemyne. Jo nuomone, 
Formozos patekimas raudoniesiems, 
atidarytų jiems vartus į Filipinus, 
Japoniją ir grėstų pavojum pačiai 
Amerikai. Azijos žuvimas, esą, pra
žudytų ir Europą. Su komunizmu 
reikią kovoti visais frontais ir- nega
lima esą kur nors palikti plyšių.

Apskritai ši generolo kalba rodo, 
kad jis puikiai supranta komunizmo 
pavojų ir jo taktika, o taip pat žino 
ir va'stus, kaip galima būtų pasaulis 
pagydyti.

žvaigždžių liūliuojami suminga, kol 
prisisapnuoja kaimo vyrai nešini grąž
tais beržų sulai varvinti . . . Sude
juoja, susiūbuodja visu kamienu 
baltmarškiniai svyrūnėliai, o šelmis 
mėnuo išsišiepia ir vėl tolyn sau 
keliauja.

Aukšti kepurėti klevai bando pas
toti kelią dangaus keleiviui, bet 
mėnuo, apsukęs juos ir lengvu debe
sėliu prisidengęs, išnyra anapus 
vasarojaus laukų. Kelias, lyg juosta 
mergautinė šviesi, nusidriekia per 
miegančius želmenų laukus ir tolumoj 
lūžęs nubaltuoju šilo link.

Rankas plačiai išskėtęs, glėbdamas 
lauktis ir šviesią naktį, neša sargybą 
senas pakrypęs ąžuolo kryžius. Ir 
žvilgančioje mėnesienoje po stogeliu 
sėdi kalaviju perverta širdimi Sopu
lingoji Molina Dievo, pašaliais die- 
vomaimingi klūpo angelai ir šventieji, 
nuo ledo ir vėjo aptrupėjusiais veidais. 
Kiek ašarų ir atodūsių prisiklausė 
kryžiaus šventieji! Kiek sveikama- 
rijų nuvingiavo pavargusiais ir sting
stančiais pirštais varstant molinoms 
rožančių už rekrūtais išvarytus vyrus, 
už Sibiran ištremtus nekaltus sūnus. . .

Pasigaili ir mėnuo ilgų metų skaus
mingos litanijos, septyniais kalavijais 
jsirėžusiais Sopulingosios Kryžiaus 
Motinos medinėn širdin. Tylus ir 
susimąstęs palieka kryžių ir nusiirta 
miegančio šilo link.

Baigiasi naktis ir paukščiai ima 
nerimauti medžiuose. Dar sykį išnyra 
mėnuo, bet jau pablyškęs ir mieguis
tas. Grįžtu sodan po grįčios langu — 
ten butida rytui obelis ir vyšnios, 
prausiasi rasoj diemedžiai. O aš, lyg 
vagis bijodamas ką sutikti, slenku 
tyliai pro sodybos kerčią ir dingsiu 
laukų žalume.

Dėja mano geliančiai širdžiai!
Ne jai siausti su pavasario burtais, 

ne jai džiaugtis padangėj skardenan
čiais užverstais!

Grįžta pavargusios mintys iš už 
jūrių plačių. Ir sopančia širdimi 
sutinku rytą šviesų ir saulėtą, bet 
svetimoj žemėj, svetimų dulkių apne
štoj palėpėj ....

Elzė Rataiskien ė

— v
Savaites Žinios

Estas laimėjo medalį
Jaunas estas Erwin P a r n a, prieš 

du metu atvykęs į Australiją, išgel
bėjo skenduolį ir buvo apdovanotas 
Wollongongo plaukiojimo klube 
bronziniu medalium.

Minėtojo esto tėvas dirba toj spau
stuvėj, kur spausdinama “Mūsų 
Pastogė” ir kas savaitė laužo mūsų 
laikraštį į puslapius.

Australų spauda šį įvykį gana 
plačiai aprašė.
Sąjungininkai vis dar žygiuoja

Korėjos frontuose sąjungininkų 
armijos pamažu juda į priekį. Kai- 
kuriuose fronto sektoriuose komunis
tai priešinasi ir sąjungininkams tenka 
net rankinėmis granatomis išmušti 
juos iš žiemos metu padarytų įsisti- 
prinimų. Gen. MacArthūro vietinin
kas generolas Rigway pareiškė fronto 
korespondentams, kad Korėjos kovų 
galo dar nesą matyti, nes komunistai 
turį savo bazes Mandžiūrijoje, kurių 
nesunaikinus, esą, sunku tikėtis 
greitos karo pabaigos. Taigi ir nau
jasis, Korėjos frontų vadas, atrodo, 
supranta, kad šis karas gali užsibaigti 
tik tada, kai bus sunaikinta jo tiekėjai“ 
— Kom, Kinija, o eventualiai ir Sov. 
Sąjunga.

Būdinga, kad ir prez. Triimanas 
paskutinėje savo kalboje demokratų 
partijos bankete pareiškė, jog esti 
nepamatuoti gandai, kati sąjunginin
kai pasitrauksią iš Korėjos. Jis supran
tąs, kad tokis žingsnis paskatintų 
komunistus naujai agresijai kitoje 
vietoje.
Beždžionės mėto granatas

Iš Korėjos pranešama, kad komu
nistai karininkai specialiu būdu 
apmokina beždžiones, kad jos mėtytų 
bombas iš medžių į žygiuojančią 
sąjungininkų kariuomenę. Dėl to 
esąs dabar išleistas fronto įsakymas 
sąjungininkų kariams, ypač saugotis 
panašių beždžionių.
Mirė Bevinas

Balandžio mėu 15 d. mirė Didž. 
Britanijos užsienių reikalų ministeris 
Bevinas, sulaukęs 70 metų amžiaus.

Jis sirguliavo jau ištisus metus, o 
kovo 9 d. atsisakė nuo pareigų, norė
damas išvykti poilsiui į Canarų salas.

Jis mirė staiga nuo širdies priepuo
lio. o to priežastimi buvęs susijaudi
nimas dėl gauto telefoninio pranešimo 
ir laiško iš uosto darbininkų unijos, 
kurie grąsino vėl pradėsią streiką.

Spėjama, kad Didž. Britanijos 
vyriausybė bus priversta pravesti rin
kimus viename Londono priemestyje, 
kuriame buv. min. buvo surinkęs 
didelę daugumą balsų.

Visi Anglijos laikraščiai be partinių 
skirtumų, iškelia mirusio užs. reikalų 
min. nuopelnus, kuris buvęs kovotojas 
del geresnio pasaulio.

Kalbėdamas apie jį karalius pab
rėžė: "Jis paaukojo visą savo gyve
nimą, ištikimai tarnaudamas savo 
draugams — tautiečiams.”

Opozicijos vadas Churchill parei
škė: "Aš esu giliai sujaudintas dėl 
savo karo metų draugo mirties. Drąsi 
ir atsidavusi širdis mus apleido.”

Užienių spauda taip pat plačiai 
paminėjo buv. D. Britanijos užsienių 
reikalų ministerio mirtį.
De Gaulle už MacArthūrą

Prancūzijos opozicijos vadas gen. de 
Gaulle pasakė kalbą, kurioje kriti
kavo Europos ir Amerikos politikus, 
nusistačiusius prieš gen. MacArthūrą. 
Jis pabrėžė, kad visi be išimties turėtų 
reikšti pagarbą šiam garbingam 
kariui už jo legendarinius nuopelnus 
visai žmonijai.

1



Psi. 2 PASTOGĖ, 1951m. balandžio 26d.

Gen. MacArthuro vietininkas Mirties klinikos
Ridgway, 56 metų generolas, apdo

vanotas 33 aukštais garbės ir atsižymė- 
jįmo ženklais, šiomis dienomis prez. 
Trumano paskirtas gen. MacArthūro 
vietininku.

Jis gimė Montoe Forte, Virginijoj, 
USA, pulkininko šeimoje. Jau iš pat 
mažens, augdamas kariškoj atmos
feroj, jis įgavo visas geram kariui 
charakteringus privalumus. Lanky
damas karininkų akademijų, jis pasi
žymėjo savo nepaprastu darbštumu, 
gabumais ir drausme.

Jau 22 metų amžiaus, jis buvo 
pakeltas į jaun. leitenanto laipsnį 
reguliarioj pėstininkų armijoj; po 
vieno mėnesio jis jau buvo pilnu lei
tenantu, o po trijų mėn. — kapitonu.

Pirmojo Pasaulinio karo metu 
Ridgway ruošė ir treniravo ameri
kiečių karius USA. Vėliau užėmė 
atsakingus karinius postus užsieniuose 
— Kinijoj, Filipinuose ir Panamos 
kanalo zonoje.

Prasidėjus Antrajam Pasauliniam 
karui, jis buvo paskirtas į Karo De
partamento Gen. štabą, Wasingtone. 
1942 m. jis tapo 82-os pėstininkų 
divizijos vadu, kuri netrukus buvo 
performuota į parašiutininkų diviziją. 
Ši divizija, Ridgway vadovaujant, 
greit pasidarė viena iš labiausiai 
atsižyipėjumrj — generolas pats visuo
met dalyvaudavo savo divizijos pavo
jingiausiuose žygiuose. Jis kčturius 
kartus drauge su savo lakūnais šoko 
parašiutu į priešo užnugarį; Sicilijos, 
Normandijos ir Japonijos invazijose 
Ridgway visur ėjo pirmas drauge su 
savo kareiviais. 1948 m. jis buvo pas
kirtas į Wašingtoną, kur dirbo 
generaliniam štabe.

Nors savo išvaizda, pagal jo drau
gus, Ridgway panašėjo į senovės 
Romos išdidų senatorių (jis yra 6 
pėdų aukščio, labai lieknas ir tiesus, 
turi aukštą kaktą- ir tankiais anta
kiais apaugusias protingas pilkai — 
rudas akis), bet savo įpročiais jis 
visuomet buvo spartietis — nemėgtus 
liuksuso, draugiškas ir paprastas su 
savo viršininkais ir pavaldiniais —

Po tragiškos gen. Walker mirties 
Korėjos fronte (jis užsimušė auto 
katastrofoj), gen. Ridgway gavo 
paskyrimą vykti į Korėją ir perimti 
8-os Armijos vadovavimą. Susipažin
damas su karininkais, jis trum
pai pasakęs: “Aš būsiu jums 
atsidavęs — to paties laukiu 
iš jūsų,” — tuo savo trumpu, 
bet nuoširdžiu pasakymu jis užka
riavęs visų karininkių simpatiją. Kai 
kartą jis pamatė pėstininką, kuris 
slegiamas sunkios aprangos, jokiu 
būdu nepajėgė pasilenkti ir užsirišti 
atsileidusį bato raištį, generolas sku
biai priėjo, atsiklaupė ir užrišo sumi

Kad visuonienė turėtų bent apytikrį 
vaizdą, ką veikia Krašto Valdyba, ji 
yra nusistačiusi kas metų ketvirtį apie 
savo veiklą daryti informacinio 
pobūdžio viešus pranešimus.

Šis pirmasis pranešimas apims 
Krašto Valdybos veiklą nuo jos 
išrinkimo, t.y. 29.12.50 iki šm. baland
žio mėn. 1 dienos.

Krašto Valdybos nariams pasiskirs
čius pareigomis tuojau buvo aktyviai 
nagrinėjami būdai, kaip išvystyti 
veiklą ir kuriomis priemonėmis tau
tiečius jungti po bendra vėliava. Kaip 
kiekviename taip ir šiame darbe, kurį 
faktinai reikėjo iš naujo pradėti, 
susidurta su visa eile sunkumų bei 
neaiškumų. Einant praėjusių mettj 
suvažiavimo nutarimais, naujai Val
dybai uždėta nemažai pareigų, kurios 
dalinai dėl laiko stokos nebuvo galu
tinai apsvarstytos, kaip jas Valdyba 
turės praktiškai įvykdyti. Nežiūrint 
viso to, praėjus trims mėnesiams 
jau .yra nemažai apsitvarkyta ir čia 
norime visuomenę maždaug supažin
dinti, su kokiais klausimais bei sunku
mais Valdybai teko per tą. laiką 
susidurti. Pirmiausiai reikėjo susi
rasti būstinei patalpas, kurias ne taip 
jau lengva gauti. Dėka kun. Butkui, 
šis klausimas buvo išspręstas mums 
palankia prasme — kad ir bendra salė 
be jokio kambario, bet vis yra kampas. 
Tuo pat laiku sekretorius ir iždinin

Kuo remiasi Sovietai?
(Tęsinys

Techniškoji inteligentija
Sovietų Sąjunga yra komunistų 

partijos politinio biuro vadovaujama, 
o valdžia vykdoma per partinę aristo
kratiją. Jos visa atarama yra technine 
inteligentija.Režimo išsaugojimas par
tinei aristokratijai yra savo galvos iš
laikymo reikalas, o techniškajai inteli
gentijai. tai savų socialinių preroga
tyvų bei privilegijų išsaugojimo reika
las. " Ir rėžimo ateitis priklauso nuo 
to, ar pajėgs politbiuras visą laiką iš
laikyti šių dviejų socialinių klasių 
vienybę. Ji, žinoma, palaikoma ir 
MGB baimės, bet rėžimas taip pat 
stengiasi išlaikyti ir jos interesą.

Dabartinei Sovietų Sąjungai arba, 
tikriau, komunistų partijai pati sun
kiausia iš vidaus problemų yra šios 
vienybės išlaikymas.

Naujoji techniškoji inteligentija iš 
pradžių natūraliai rėžimui buvo išti
kima ir drauginga. Šia proga prisi
mena pasakojimas vieno iš Lietuvos 
profesorių, keliavusių po Sovietų Są
jungą, kuriam tekę net iš Tifliso vie
noje kupė važiuoti geležinkeliu j 
Maskvą kartu su jauna mergaite, 
"raudonąja technike.” Gerai išsikal
bėjus, užklausta ar ji patenkinta savo 
padėtimi ir rėžimu, ji atsakiusi: “Kaip 
aš nebūsiu patenkinta ir dėkinga val
džiai! Mano tėvas buvo kiemsargis

šusiam kareiviukui bato raištį . . .
Kaip matome, gen. Ridgway 

praeitis yra garbinga ir grynai kariška, 
neturinti mažiausio politinio atšešėlio. 
Kritikos audra, kuri kilo prez. Tru- 
manui atleidus iš pareigų gen. Mac- 
Arthjrą nei vienu žodžiu nepalietė 
jo vietininko gen. Ridgway.

Privatus gen. Ridgway gyvenimas 
amerikiečiams iki šiol buvo mažai 
žinomas. Jie tepažino jį tik kaip 
garbingą karį. Tačiau šiandien, kada 
jo asmuo nagrinėjamas viso pasaulio 
spaudoje — kiekviena nauja smulk
mena yra įdomi. Taigi Amerikos laik
raščiai praneša, kad gen. Ridgway yra 
jau trečią kartą vedęs. Dvi pirmosios 
žmonos su juo išsiskyrė ( ju pačių 
žodžiais: “dėl perdidelio pareigin
gumo ir šeimos reikalų nebojimo.”) 
Tačiau trečioji jo žmona, kuri, kaip 
ir gen. MacArthuro žmona, esanti net 
20 m. už jį jaunesnė, atrodo, pritaria 
savo vyro “pareigingumui,” ir, kaip 
pati pareiškė reporteriams, žada 
greitu laiku drauge su mažu sūneliu 
vykti nuolatiniam apsigyvenimui pas 
vyrą į Tokio.
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ir aš niekad nebūčiau prasimuši aukš
čiau be valdžios pagalbos. O dabar 
aš esu fabriko technike, gaunu pado
rų atlyginimą ir galiu gerai gyventi.” 

Šitas “gerai gyventi” ir sieja techni
škąją inteligentiją su partija. Bet čia 
yra ir didesnių pavojų. Nevien todėl, 
kad sovietų inteligentija palengva su
žino, jog jų gyvenimo standartas toli 
atsilikęs nuo kapitalistinių kraštų to
kio paties socialinio sluoksnio gyveni
mo, bet ir todėl, kad, būdami žmonės, 
ir jie savo širdies gelmėse nešiojasi 
troškimą savo pasiekimus garantuoti 
vaikams. Tai jau žmogaus prigimties 
troškimas. Partija tą žino ir leidžia 
inteligentijos vaikams visiems eiti j 
mokyklas, kad galėtų likti tame pat 
visuomeniniame sluoksnyje, kuriame 
gyveno jų tėvai. Iš kolchozų ir dar
bininkijos vaikų parenkamas tik pa
pildomas skaičius.

Vaikrj paruošimas tai pačiai sociali
nei klasei techniškosios inteligentijos 
ištikimybę partijai dar vis dėlto nevisi
škai garantuoja. Žmogaus prigimtyje 
yra natūralūs troškimas palikti savo 
vaikus ne tik toje pačioje socialinėje 
klasėje, bet palikti jiems ir turto, ku
ris garantuotų jų ateitį, kad jie galėtų 
jaustis apsaugoti nuo partijos aparato 
pareigūnų sauvaliavimų. O šito daly
ko bolševizmas jau negali duoti, nes 
tam reikėtų pakeisti visą socialinę

1948 m. rugsėjo mėn., čechoslovaki- 
jos min. pirmininkas Gottvaldas išvy
ko su žmona į Rusiją pasigydyti. 
1949 m. vasario mėn. lėktuvu iš Tira
nos į sovietinę kliniką buvo išvežtas 
graikų komunistinių partizanų vadas 
Markos. Tą patį mėnesį išvyko į 
Rusiją gydytis iš Buharesto ir Anna 
Pauker. Po to vienas po kito ten svei
katos reikalais vyko Vokietijos Rytų 
zonos min. pirmininkas O. Grotewohl, 
SĖD gen. sekretorius W. Ulbricht, 
prancūzų komunistų vadas M. Thore- 
zas ir pagaliau Rytų Vokietijos prez. 
W. Pieckas.

Jau toks vienas po kito šių visų ko
munistinių bosiu gydytis vykimas lei
džia suprasti, kad čia yra “politinės 
medicinos” klausimas. Juo labiau tas 
įsitikinimas sutvirtėja, atkreipus dė
mesį į tų sanatorijų tvarką bei pobūdį 
ir pacientų likimą.

Rusijos ir užsienio komunistų va
dams gydyti yra skirtos trys Sovietų 
klinikos. Viena jų yra pačiame Krem
liuje ir į ją patekti sunkiau kaip į 
patį Stalino kabinetą. Kalbama, kad 
ji yra aprūpinta visom įmanomom 
medicinos priemonėm. Esąs net apa- 

kas perėmė iš buv. A. L. D-jos'bylas 
ir turtą. Susirinkus naujos!! patal
pose pirmjam posėdžiui, buvo nusta
tyta užmegsti tamprius ryšius su Vyr. 
Vadovybe ir Apylinkėmis. Tuo tikslu 
buvo paruošti pirmieji atsišaukimai 
bei aplinkraščiai, kviečiant visus stoti 
į bendrą visuomeninį darbą. Krašto 
Valdyba šiomis priemonėmis palaikė 
ryšius su 11 apylinkių, kurios ran
dasi Adelaidėje, Bathurste, Beech- 
worthe, Bonegilloje, Canberroje, Gee- 
longe, Gretoje, Hobarte, Launcestonc, 
Melbourne ir Sydnėjuje. Beto, veda
mas susirašinėjimas su Perthu naujos 
Apylinkės įsteigimo reikalu. Trijų 
mčnesitj laikotarpyje yra parašytos 4 
instrukijos, 2 atsišaukimai ir 95 
raštai. Gauta iš viso 60 raštų. J 
išsiųstas instrukcijas bei raštus iš Ade
laidės, Bcechworthe, Brisbanės, Gretos 
ir Melbourne iki 1.4.51 jokio atsa
kymo negauta.

Krašto Valdyba posėdžiams susi
renka normaliai kiekvieno mėnesio 
pirmą sekmadienį. Esant svarbiems 
reikalams, o jų yra daug, posėdžiai 
daromi dažniau. Iki 1.IV.51 posėdžių 
buvo 7. Beveik kiekviename posėdyje 
dalyvauja visi Valdybos nariai. Prin
cipinio pobūdžio klausimai buvo 
sprendžiami dalyvaujant pilnam Val
dybos sąstatui.

Išleidus pirmąsias instrukcijas eita 
prie kitų reikalų patvarkymo, iš 

struktūrą, atsisakyti nuo pačių pagrin
dų, kuriems apsaugoti jau tiek daug 
išlieta kraujo ir ašarų. Pakeitimų ne
galima daryti vienos klases naudai, 
o jie privestų prie visos politines siste
mos galo. Šitą reikalą bolševizmas 
jaučia ir daro tam tikrų nuolaidų, 
miestuose leisdamas įsigyti namtikus, 
tačiau negali to leisti kaime, negalį 
leisti laisvų verslų ir tt.

Visuomenei sucementuoti šio karo 
metu bolševikai griebėsi šovinistinių 
nacionalinių šūkių paskelbdami “Tė
vynės karą". Nuo to jie ir po karo 
dar neatsisakė. Bet tai rusiškojo na
cionalizmo šūkiai, kurie komplikuoja 
santykius su kitomis tautybėms ir su
daro naujus pavojus režimui.

Minėtasis Achimov mano, kad šito
kie sovietinio rėžimo pagrindai negali 
būti laikomi stiprūs ir slepia savyje 
silpnybių. Laisvasis pasaulis turįs 
gerai apsiginkluoti, palikti Sovietų 
Sąjungą toli užpakaly ir tuo būdu su
kompromituoti partiją, vedančią už
sienio politiką. Be to, jo nuomone, 
reikią gilinti techniškosios inteligen
tijos klasinę sąmonę ir ją įtikinti, kad 
bolševizmo žuvimas jos ne tik nelik
viduos,' bet atskleis jiems naujas 
ūkines galimybes, pagerins gyvenimą 
ir sudarys sąlygas užtikrinti ateitį ne 
tik sau, bet ir jų vaikams. Be to, 
reikią vengti psichologinių momentų 
bei situacijų, kurios palengvintų 
bolševikams cementuoti visuomenę 
tautinio solidarumo šūkiais. 

"T.ž"

ratas minties eigai fotografuoti. An
troji Kominformo didikams rezervuo
ta klinika yra netoli Maskvos. Tai 
tarpinė tarp ligoninės ir poilsio namų 
įstaiga. Joje yra ne daugiau kaip 2-3 
pacientam atskiras gydytojas, bet visi 
tie gydytojai yra politruko žinioj. 
Taip pat kiekvienas pacientas turi sau 
atskirą slaugę ir atskirą patarnautoją, 
kurie taip pat yra ne medicinos perso
nalo, bet politruko žinioje, atseit 
kartu ir enkavedistai.

Trečioji tos rūšies įstaiga yra Bar- 
vicko klinika Kryme.

Visoms šioms įstaigoms bendra, kad 
jos yra visiškai izoliuotos nuo išorinio 
pasaulio. Net patys artimieji pacien
tams asmenys, norėdami juos aplan
kyti, turi gauti leidirftą, ir tai ne ko
kio gydytojo, bet iš MVD centro 
Maskvoje. Ir ne visuomet tasai leidi
mas gaunamas. 1942 m. Maskvos sa
natorijoj mirusio Ispanijos komuni
stų gen. sekretoriaus Jose Diaz žmona 
daug mėnesių veltui stengėsi gauti lei
dimą aplankyti vyrą. Ji keturis kar
tus išgavo audienciją net pas Staliną ir 
“tautų tėvas” jai žadėjo “daryti, ką tik 
galėsiąs . . .” bet vis tiek nebuvo jai
leista pamatyti vyrą.

Neabejotina, kad šiose sanatorijose 
pacientai turi liuksusines sąlygas. Bet 
iš antros pusės tai yra ir kalėjimai, iš 
kurių gyvi išeina tik tie, kuriuos išlei
džia MVD. Čia operuojami "nukry
pimai nuo linijos” ir ne vienu atveju 
po opeeracijos raporte parašoma: 
"Operacija pavyko — pacientas mirė 
. . .” Taip mirė Ždanovas, Dimitro
vas, jau minėtas Jose Diaz ir daug kitų 
Kominformo didikų. "Pravdos" pra
nešimu, 1949-50 m. minėtose santori- 
jose mirė daugiau kaip dvidešimt auk
štų Sovietų administracijos bei armi
jos pareigūnų, kurių nė vienas nebuvo 
sulaukęs 60 m. amžiaus. "A”.

kurių, be abejo, svarbiausias bus 
“Mūsų Pastoges” klausimas. Šis klau
simas buvo svarstomas beveik kiekvie
name posėdyje ir po visos eilės pasi- 
tarimų bei vestų tuo reikalu derybų, 
tik š.m. kovo mėn. 21 dieną išneštas 
galutinas sprendimas, kurio įvykdy
mas nagrinėjamas, todėl viešai neskel
biama. Tuo reikalu visuomenė net
rukus bus išsamiai painformuota.

Bandant išvystyti veiką ir kitose 
srityse, Krašto Valdyba organizuoja 
savišalpos kasas, Tautos Fondo atsto
vybę ir studentų bei ligonių šelpimą 
Vokietijoje. Socialiniais reikalais 
viduje Krašto Valdyba pavedė spe
cialiai rūpintis vice pirmininkui kun. 
Butkui. Krašto Valdyba taip pat 
nusistačiusi materialiai remti Kul
tūros Fondą, kurio žinioje yra kul
tūrinė ir auklėjimo sritis visoje Aus
tralijoje.

Norima užmegsti glaudžius ryšius 
su kitų tautybių, kaip centrinių, taip 
ir provincijų skyrių vadovybėmis.

Centrinė Biblioteka baigiama 
tvarkyti ir ja galės visuomenė netru
kus naudotis. Bibliotekos archyvo ir 
turto patikrinimas ir tvarkymas yra 
pilnoje paties pirmininko priežiūroje, 
kas reikalauja kruopštaus darbo.

Bendrai paėmus, yra sunku pilnai 
supažindinti visuomenę su Krašto 
Valdybos veikla, nes tuo tarpu pir
maisiais mėnesiais visas darbas yra 
organizacinėje stadijoje, kuris atlieka- 

•mas aplinkraščhj, raštų ir pasitarimų 
formose.

Tuo atveju, jei visos vadovybės 
parodytų gerus norus jiems uždėtas 
pareigas vykdyti, tai, be abejo, visuo
menė netrukus vienokiu ar kitokiu 
būdu praktiškai pajustų Valdybos 
veiklos pasėkas. Priešingu atveju, 
Valdyba prie didžiausių pastangų 
negali jokių užsibrėžtų tikslių atsiekti, 
kadangi be Apylinkių glaudaus bend
radarbiavimo tas yra neįmanoma.

Girdimos kalbos, jog Krašto Valdy
bos narių tarpe yra nuomonių skir
tumų yra visiškai be pagrindo ir visi 
Valdybos nariai yra davę savo suti
kimą, kad apie tai būtų viešai pas
kelbta.

Pradedant naują metų ketvirtį 
Krašto Valdyba tikisi atsiekti geresnių 
rezultatij dirbant su tvirtu pasiry 
žinių savo tautiečių ir tėvynės labui.

A. Vstjanauskas
A.L.B. Krašto Valdybos

Sekretorius.
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Soviet Military Movements in lithuonio
Just prior of the invasion of Korea 

—in May and June 1950—the Rus
sian armed forces in the Baltic 
States went through a series of 
moves.

A group of naval officers of the 
North-western Commnad of Rear 
Admiral Dubrovin, called at Klai
peda in April. Some mysterious 
‘ 'Dobrotin apparatus ” were installed 
on the new construction submarines 
bearing code letters “DO” and “V” 
and armed with rocket-type guns. 
Submarines constructed in the Bal
tic shipyards were tested, and 18 
or 20 underwater craft were moved 
by canal to the Murmansk base. The 
naval officers boasted of their “new 
secret weapons”—the “Dobrotin”_ 
neutralizing radar detection, 
“toxin fog" or “radioactive mat
ter” loaded in the guided missies, 
the improved “snorkel” and the 
“odinoehki” (DO) submarines of 
Ion grange, capable of submerged 
17-knot per hour speeding at a 
depth of 300 to 350 metres.

Air Fleet Command was estab
lished in Latvia, with units dis
persed over Latvia, Lithuania and 
East Prussia. Another Air Fleet 
moved into Western Byelorussia, 
with the Operational Staff at Brest 
Litavsk. These changes were ef
fected in May.

In'the second half of June, the 
ralroad lines Pskov-Riga-Kaunas- 
Koenigsberg became alive wih mi
litary transports and eehe.lons. The 
trains proceeded even in broad day
light. Short stops were made in 
Latvia, and specialized troops pro
ceeded farther west into East Prus
sia. Some garrisons were moved from 
the Baltic States to Germany, and 
reserve units arrived to garrison the 
occupied Baltic countries. Heavy 
construction work was begun at the 
former fishing port of Šventoji, and 
a short. Darbenai-Sventoji railroad 
branch is being rushed to comple

tion. Armoured Training Regiment 
with 40 armored cars arrived at 
Kaišedorys, and other armored units 
took up garrison posts in railway 
“knot stations.”
• Civilian Air Transport was taken 
over completely by the military 
under Air Marshal Zavoronkov. Of
ficially, it is still called “Grazh- 
danski Vozdushnyi Flot” (Civilian 
Air Fleet). Nevertheless, the per
sonnel nad technical matters are 
handled by a specal department in
side the MGB (Ministry of StSate 
Security). Old models of IL-12 are 
employed for transport to Poland, 
Hungary, Rumania and Czechoslo
vakia. New passenger model “L” 
is in use—serial construction num
ber currently in use ran from No. 
1200 to 3,800.

At the Mohyle vand Brest Litovsk 
air bases twin-engined bombers 
“IL-8,” four-motor “TB-4” and 
“TB-11 ” bombers armored “rocket 
destroyer PT-4” fighters were ob
served. Pusuit.planes of the “Yak” 
series were observed—the old “Yak- 
7” and newer “Yak-101.” .Para
troopers are trained with “PO” mod
els of three series. The latest mod
els have trap doors in the sides, 
rather than in the floor. Jet models 
“IS” weer tested in 1949. The-load 
capacity of us to several tons was 
claimed, and the cruising speed of 
540 to 620 km per hour, tested in 
1,800 km flights from Mohylev base. 
German “JU” models, improved by 
the Russian constructors, are said 
to rival the American B-29 for
tresses. Metal parts are made of “a 
newl light metal” called “Cirkon- 
mag.”

“Emergency measures” were ef
fected by the end of June in Lithu
ania. Airfields in Lithuania, Latvia 
and East Prussia received reinforc
ed garrisons, and the neglected 
emergency airfields were reactivat
ed. Both airfields of Kaunas were

taken over by a force of bombers 
whie hhad flown in from Minsk. 
Fuel dumps were reactivated in the 
fots in and around Vilnius, and a 
transport base was established there 
—alongside the two other major 
bases at Pinsk and Brest Litovsk. 
The broad-gauge railways between 
Latvia and East Prussia were taken 
over by the “Evacuation Base” with 
its headquarters in East Prussia. The 
Vilnius- Gardinas railway stretch 
was alos turned over to the Military 
Command based in East. Prussia. 
Basic repairs were undertaken at 
once by “bzrigades” orf workers 
brought, over from Pskov and East 
Prussia — under continual guard 
of the MVD troops.

Re-registration of classes 1932 
through 1905 was ordered in June 
in Lithuania and Latvia. Rumors 
spread at once that the natives would 
be moved to Central Russia and 
and Urals to replace the Russians 
called to the colors. Moblization of 
taking place in a graduated series, 
to reach the acme , by March, 1951.

Judging by the type of men of 
the “territorial troops” which re
placed a number of the Soviet divi
sions moved from the Baltic States, 
Russia had fully mobilized this sum
mer at least three .annual classes 
of men.

Other “emergency measures” 
struck the Balts: up to 30 per cent 
ofthe livestock and 50 per cent of 
the tractors were requisitioned for 
“reserve transport.” The machines 
are retained at the MTS but are 
classed as “reserve machines.” The 
kolkhozes are gradually merged 
into “giant kolkhozes”—the pri
vately owned cattle declared “sur
plus subject to requisition” in con
sequence of the fictitioues “100 
per cent mechanization” of the 
giant kolkhozes.

“Northern Transport Base”
In August 1950, the five airfields 

of Vilnius. — the two Kirtimai fields, 
the Žalieji Ežerai, Naujoji Vilnia 
and Trakai — were knitted into a 

single network called “Northern 
Transport Base” (Severnaya Trans- 
portnaya Baza). Additional- guard 
companies were brought to garrison 
the fields, new structures are rising 
and the runways are repaired to ac
commodate heav ytransport planes 
and bombers. In addition to the 
“Vilnius knot,” the “Northern 
Transport Base” extends over simi
lar “knots” established at Gardinas, 
in the area of Kaunas-insterburg, 
and Šiauliai-Mažeikai, 35 military , 
planes are permanently stationed in 
the Vilnius area.

Artillery Concentrations
Since the summer of 1950, Soviet 

military garrisons are continually 
on the. move and the units inter
change.

Artillery and the armored units 
complemented the garrison of Vil
nius. One armored brigede occupied 
the western suburb, formerly called 
“The Legion Suburb,” another ar
mored brigade settled down in the 
Kalvarija barracks, a motorized 
regiment and two infantry regi
ments occupied the two barracks of 
Antakalnis. Artillery units arrived 
in the Užups, Kalvarija and Žvėry
nas suburbs. Motorized cavalry, ar
mored units and artillery strength
ened the Naujoji Vilnia garrison. 
Two regiments of heavy ‘’Katyusha” 
artillery took part in the July 
manoeuvres. These units arrived 
from Naujoji Vilnia and Ašmena.

Motorized anti-aircraft artillery 
established posts along- the Neris 
river, between Žvėrynas and Verkai.

—News Letter.

Nauji namai
Kaip praneša statistikos biuras iš 

Canberros, Australijoj, per pasku
tinius metus pastatyta iš viso 61.883 
naujų namų. 9.000 namų daugiau, 
nego 1949 m. Šių namų verte sieki
anti £105.759.000.

1950 m. gale jau buvo užregistruota 
71.347 pradėtų statyti namų, tuo 
tarpu kai 1949 m. tik 56.759.

Stdin’s Torgel for Tomorrow
The Communists have to-day rel

atively few supporters among the 
overwhelming Japanese population. 
But what they lack in numbers they 
make up in activity — sometimes 
with startling results. The Japanese 
Communist Party has perhaps 200,- 
000 avowed members, plus another 
200,000 active fellow travellers. But 
in Japan’s 1949 election of represen
tatives for the National Diet the 
party capitalizing on popular dis
content polled three million votes.

In the rural areas particularly, the 
extent of Communist activity is a 
source of real anxiety. At the begin
ning of 1950, of 3629 known Com
munist cells, 2750 were in the farm 
districts.

Despite this, there is no present 
indication that the Japanese farmer 
is making haste to join the Com
munist Party. The danger lies in 
the almost complete absence of po
litical opposition to Communism in 
the rural areas. There the Com
munists are left free to capitalize 
no many bitter resentments that in
clude unfair taxation, doubling of 
rent on rice paddies retroactive to 
1948, and the financial destress of 
many newly organized farm cor 
operatives which defaulted on prom
ises of 1950 crop loans.

In the field of labor the Com
munists unquestionably have suf
fered severe setbacks. At the 
beginning of the Occupation Com
munists gained" control of many of 
Japan’s new labor unions. They lost 
favor, however, after MacArthur 
cracked down on general strikes. 
Their hold on the big transport 
and public-utility unions finally 
was broken by legislation prohibit
ing strikes by public employees.

Nevertheless, the Red factions 
have not suffered total defeat. Un
less moderate non-Communist lead- 
earship is able td solve the pressing 

problems of work and wages, a re
surgence is not unlikely.

A peculiar aspect of the , Com
munist struggle in Japan is apparent 
support by Japanese capitalists — 
men seemingly hedging against the 
future just as Germany’s industrial
ists hedged with Hitler. The Com

munist Party’s total income for 
1949 exceeded £185,000. Since the 
monthly wage of the average Japa
nese is less than £17/15/-, it is clear 
that this gigantic war chest could 
not have come from rank-and-file 
Communsts in Japan.

Japanese businessmen are aware 
that, while the Occupation has re
built much of Japan’s productive 
capacity, it has failed to solve her 
basic economic dilemma. In spite of

PHILIPS 
Jau 60 metų, kai P hi lips'a s tarnauja visam žemės rutuliui, 
teikdamas Jums žinias, muzikų ir tikrų gyvenimą.

MODELIS 124 
yra pasaulinio 
garso priimtuvas 
su j m o n t u o- 
tu elektriniu 
Bandspread'u. Ši 
ypatybė įgalina 
klausytis užjūri- 
nių stočių su to
kiu pačiu girdi
mumu, kaip ir 
vietinių. Jo auk
ščiausios kokybes 
įrengimai yra su
derinti su P hi
li p s ’ o pirmau
jančiomis lempo-

aparato proporcingumu, pritaikant jį visoms patal- 
Todel Philipso modelis 124 turi ypatingą vertę — 

£42.18.0

mis ir žavaus 
poms puošti.

PHILIPS’O vardas yra tikrai žinomas 
visame mūsų krašte.
Šis ženklas veda visame pasauly milijonų pasirinkimui.
M. Lukauskas, ilgametis Philips’o įgaliotinis 
Lietuvoje ir dabartinis atstovas Australijoj —
31a Lamette St., Chatswood, Sydney. Telefonas JA3346. 

Užsakymai priimami paštu ir telefonu.

increased production, Japan is find
ing it harder and harder to sell her 
exports, because of rising costs at 
home and devaluation of currencies 
abroad. Yet the Japanese must ex
port or starve. They can produce 
only 80 per cent of their minimum 
food requirements. And where they 
were abler to buy food and raw ma
terials before the war from Japan’s 
empire, with their own currency, 
they now must pay in foreign 
money.

Without external help such as 
now is being given by her benevo
lent conqueror —■ at the rate of 
about 250,000,000 dollars a year — 
Japan faces disaster. Day by day, 
her population keeps on growing. 
By 1955 — even if the present rate 
of increase should somehow be cut 
by one third—there will be at least 
90 million Japanese; by 1970 there 
will be at least 107 million treading 
on one another.

Here is Japan’s fundamental prob
lem, the solution of which will de
termine whether or not Moscow 
wins its waiting game. In the end 
the decisive question will be 
whether democracy can guarantee 
Japan’s man-in-the-street an exist
ence better than starvation.

Economeally, the road ahead for 
Japan is dark but emphatically not 
impossible. But given American 
assistanoe for at least five more 
years, given technical aid where 
needed, and above all, given free
dom to trade freely with Asia, she 
has every prospect of being able to 
expand her export industries to ab
sorb her mounting labor force.

There is nothing lazy or indolent 
about the Japanese. Given their 
freedom from the incredible dead 
weight of Occupation controls, they 
will work hard for their own future. 
And if it is clearly to their self- 
interest to be on the side of the non
Communist world, if they can be 
encouraged to give non-Communist 
leadership to Asia, then Moscow’s 
gamble will be lost.

—From “The Reader’s Digest.”
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LIDSU PASTOGE
IŠ MUST BUITIES . M

Lietuviai, kitur

PAGERBKIME MUSU 
MOTINAS

A.L.B.-nčs Krašto Valdyba ragina 
visas Apylinkes iškilmingai švęsti 
Motinos Minėjimo Dieną — pirmą 
gegužės sekmadienį. Ši gili mūsų 
tautos tradicinė šventė turi būti tin
kamai paminėta ir čia — Australijoje.

Motina yra ne tik mūsų visų arti
miausias asmuo pasaulyje, bet ir 
mūsų tautiškumo simbolis. Motina 
išsaugojo mūsų tautos gyvybę anais 
sunkiais caro priespaudos laikais. Iš 
motinų ir šiandieną laukiame dide
lių darbų. Pavojai nutautėti yra 
labai dideli ir tik motinos gali akty
viai ir sėkmingai priešintis jiems, šali
nant svetimą įtaką iš šeimos ir tavi tos.

Taigi Motinos Minėjimo Diena 
įgauna dvigubą reikšmę — kaipo arti
miausio ir brangiausio asmens minė
jimo diena ir kaipo mūsų tautos 
gyvybės šaltinio. Tą dieną tegul 
pajunta visos Motinos mūši) dėkin
gumą ir meilę joms.

Pageidautina, kur galima, kad tą 
dieną būtų atlaikomos už mirusias 
motinas Šv. Mišios, suruošti minė
jimai su atatinkama paskaita ir 
menine dalimi — eilėraščiais, muzika, 
dainomis ir tautiniais šokiais.

A.L.B. KRAŠTO VALDYBA
TAUTOS FONDUI 

PAAUKOJO
1. A.L.B.-nės Melbourno

Aplinka......................£102/14/0
2. A.L.B.-nės Bonegillos

Apylinkė.................. £33/17/0
3. A.L.B.-nės Geelongo

Apylinke.................. £15/17/3
4. p. L. Karvelis.............. £1/00/0
5. p. Viedrinas .............. 10/0

Aukščiau minimų apylinkių visuo
menei, o taip pat p. Karveliui ir p. 
Viedrinui, parėmusiems aukomis 
Tautos Fondą, šiuo reiškiame šir
dingą padėka.

A.L.B. KRAŠTO VALDYBA

“ S V I E S O S " Sambūrio 
Susirinkimas

Tremtyje sėkmingai veikęs Aka
deminio Jaunimo Sambūris “Šviesa” 
nemžą būrį savo narių turi ir Syd- 
nėjuje. Š. m. gegužės men. 5 d. 18 
vai. kviečiamas pirmasis “šviesos” 
Sambūrio narių susirinkimas Syd- 
nėjuje. Susirinkimas įvyksta: St. 
Leonard geležinkelio stotis, 156 
Pacific Highway, lietuviškoje p. D. 
Kuodžio svetainėje. J susirinkimą 
kviečiami atvykti ne tik “Šviesos” 
nariai, bet prijaučiantieji, o taip pat 
ir neakademinis jaunimas.

Iniciatoriai
Skelbimas

Australijos Lietuvių Katalikų Drau
gijos Syd nejaus skyriaus susirin
kimas įvyks š.m. balandžio mėn. 
29 d. tuoj po lietuvių pamaldų Cam
perdown parapijos salėje.

Nariai ir prijaučiantieji prašomi 
juo skaitlingiau dalyvauti.

A.L.K.D.—jos Centro Valdyba
Pranešimas Tautiečiams, 
gyvenamiems N.S.W. IR 

QUEENSLANDE
Nerimtiems išvykti į Jungtines 

Amerikos Valstybes turiu svarbių ir 
skubių informacijų. Kreiptis darbo 
valandomis kiekvieną šeštadienį nuo 
16-18 vai., Krašto Valdybos būstinėje, 
5 Young Street, Circular Quay, Syd
ney, N.S.W., arba laiškais — 28 Col
lege Street, Sydney, N.S.W., įdedant 
pašto ženklą atsakymui.

A. Ustjanauskas 
.A.L.B. Krašto Valdybos 

Sekretorius

• Dailininkai Antanas ir Anasta
zija Tamošaičiai su savo audimo 
įmone persikėlė į Canadoje kuriamą 
lietuvišką sodžių. Audimo įmone 
turinti labai daug užsakymų.

• Kati. Dr. J. B. Končius nuo vasa
rio pradžios pakviestas Fordliamą 
universitete skaityti paskaitas iš Rusi
jos istorijos.

• Gyd. Tadas Savickis, išlaikęs nu
statytus valdinius egzaminus ir įgijęs 
•praktikos teisę, atidarė savo gydymo 
kabinetą Brooklyn, N.Y.

• "Eglutes” šių metų pirmasis nu
meris jau pasirodė. Jį suredagavo 
naujasis vaikų žurnalo redaktorius 
Pranas Naujokaitis.

• IRO skelbia, kad nuo 1917 iki 
1951 metų pradžios iš Vokietijos emi
gravo 900,000 tremtinių. Emigracinės 
eilės dar laukia 270,000 tremtinių, o 
218,000 greičiausiai liksią Vokietijoje.

• Dail. Napoleonas Petrulis dirba 
valstybiniame Vilniaus dailės insti
tute, docentu.

• Ignas Pikturna dirba LTSR 
Kinematografijos ministerijoje, kino 
kronikos ir dokumentinių filmų studi
jos direktorium.

• Potencija Pinkauskaitč tarnauja 
Šiaulių dramos teatre, artistė.
■ • Prof. Pr. Mažylis profesoriauja 
Kauno universitete ir yra katedros ve
dėjas.

• Teofilis Tilvytis, rašytojas, kaip 
didžiai nusipelnęs Stalino partijai ir 
Maskvai, tapęs vienu didžiausių Lie
tuvos rusintojų, apdovanotas Lenino 
ordinu.

• V. Vitkauskas, žinomas Lietuvos 
kariuomenės generolas, sovietų patai
kūnas, šiuo metu Kauno universitete 
dėsto karinį pat engimą, kaip katedros

Lietuvis lagerio kaiitiuoj

★ Mr. L. VAZGAUSKAS, gyv. 3246 
S. Hoisted Street, Chicago, Ill., U.S.A, 
prašo atsiliepti Juozą* BUTAUTĮ, 
gyv. Joniškio valsčiuje.

AMERIKOS BALSAS
. .“Dėmesio, dėmesio! Čia kalba 
Amerikos Balsas iš New Yorko . . 
Šais žodžiais 1951 m. vasario mėn 
16 d. “Amerikos Balso” (Voice of 
America) radiofonas pradėjo savo 
pirmąją transliaciją į Lietuvą.

Pirmoji kalba, prasiskverbusi pro 
geležinę uždangą ir pasiekusi eterio 
bangomis Lietuvą buvo JAV užs. reik, 
vice min. p. E. Barrett. Ji buvo 
pradėta šiais žodžiais:— Aš esu laimin
gas galėdamas dalyvauti lietuvių 
kalba siunčiamų Amerikos Balso 
transliacijų atidarymo programoje, 
Ypač šiandien, Vasario 16, kada lietu
viai ir jų gausūs draugai visame 
pasaulyje švenčia Nepriklausomybės 
Dieną.

JAV visuomenė ir vyriausybė šių 
transliacijų keliu stengsis perduoti 
jums tą gyvą dėmėsi ir susirūpinimą, 
kuriuos ji turi dėl lietuvių tautos 
gerovės. Savo kalboje jis ypač 
pabrėžė tą faktą, kad JAV niekad 
nepripažino Lietuvos įjungimo į Sov. 
Sąjungą, palikdama veikti konsula- 
rinius ir diplomatinius Nepr. Lietu
vos atstovus JAV. Pabaigoje p. Bar
rett perdavė JAV vyriausybės ir 
visuomenės sveikinimus Lietuvos 
žmonėms.

Po to kalbėjo Lietuvos min. P. 
Žadeikis, pradėdamas žodžiais: "Mano 
sieloj šiandien šventė . . .”, ir pareikš
damas gilų įsitikinimą, kad Lietuva 
vėl atgaus savo laisvę ir kad josios

gyventojai, nusikratę sovietiškojo 
okupanto, vėl galės laisvai tvarkyti 
savo krašto reikalus.

Trečią sveikinimo kalbą pasakė 
JAV Kongreso narys p. D. Flood, kuris 
irgi išreiškė viltį, kad Lietuvos 
žmonės greit vėl atgaus teisę pasi
rinkti savo krašto valdymosi formą ir 
nustatyti savo tautinio gyvenimo sant
varką. — “Kas bus, kas nebus, o Lie
tuva nepražus,” — baigė savo kalbą 
p. Flood.

Kaip praneša lietuviškoji spauda 
iš Amerikos, “Amerikos Balso” svar
besniųjų asmenų etatai jau esą užpil
dyti. Programai vadovauti esąs pak
viestas ligšiolinis Lietuvių Informa
cijos Centro New Yorke direktorius 
ir “Lithuanian Bulletin” redaktorius 
K. Jurgėla, kuris lankydamas vakarais 
Fordhamo universitetą, baigiąs ruošti 
doktoratą. Be to, Amerikos Balse 
bendradarbiauja pik. K. Grinius 
(buv. prezidento sūnus), kuris šiuo 
metu dėstąs Vašingtono Karo Laivyno 
Mokoykloje ir kap. P. Labanauskas. 
Visi šie asmenys yra Amerikos pilie
čiai.

"Amerikos Balsas” nuo kovo mėn. 
15 d. girdimas Lietuvoje ir visame 
pasaulyje 6 kartus per dieną po 15 
min. sekančiomis valandomis ir ban-, 
gonus (laiko skaičiavimas duodamas 
europiškas — nuo O iki 24 vai., o 
bangų ilgis metrais):

Kadaise “M.P.” skaičiau, kad Wol
longong yra viena iš gražiausių vietų. 
Norėdamas tuo įsitikinti, sėdau į trau
kinį ir nuvykau į šią vasarvietę. 
Važiuodamas gėrėjausi puikiu vaizdu, 
primenančiu Norvegijos fijordus. 
Pats Wollongongas, nusitiesęs jūros 
pakrante, daro jaukios vasarvietės 
įspūdį. Jau miesto apylinkėse dunkso 
fabrjkų kaminai, kur gaminama 
anglies ir geležies dirbiniai. Aplankęs 
jaukią maudyklę, pastebėjau vieną 
europietį, kurį tuoj pažinau iš jo 
drabužių, veido bruožų ir ypač euro
pinės mados portfelio. Aš pas jį 
pasiteiravau, ar negalėtų nurodyti čia 
gyvenančių mano tautiečių. Paklaus
tasis man nurodė Unanderros sto
vyklą, esančią už 8 mylių nuo Wol- 
longongo.

Stovyklos barakai išsimėtę gražioje 
kalno pašlaitėje ir iš toliau primena 
vokiškąjį Tirolį. Vos tik atvykau, 
tuoj pastebėjau iš visų pastatų išsiski
riantį didelį trobesį, apie kurį būria
vosi nemaža ateivių. Įėjus į vidų, 
atpažinau, kad čia yra stovyklos kan- 
tina. Būdamas sušilęs ir norėdamas 
nuplauti keliones dulkes, priėjau 
prie pardavėjo, kuris su kažkuo kal
bėjosi lietuviškai. Praretėjus žmonių 
spūsčiai, aš priartėjau prie jo ir susi- 
domavau, kuriuo būdu čia pateko į 
pardavėjus. Pastarasis, matydamas 
mane esant iš kitur, savo darbą paveda 
kitam ir mane šitaip painformuoja:

— Aš esu dalininkas šio biznio.
Mane šis jo atsakymas dar labiau 

suįdomavo ir aš paklausiau jį:
— Kiek man žinoma, į prekybos 

biznį yra sunkoka ateiviams patekti. 
Man būtų labai malonu, jei galėtu
mėte mane apie šį reikalą kiek smul
kiau painformuoti.

— ši stovykla ir šios patalpos yra 
plieno dirbinių bendrovės, į kurią 
prieš pusantrų metų buvau paskirtas 
darbininku. Bedirbdamas įsigijau 
pažinčių tarp australų, nors šio krašto 
kalba man dar ir dabar nepuikiausiai 
sekasi. Maždaug prieš pusmetį suži
nojau, kad varžytinių keliu yra par
duodama šiai kantinai laikyti teisė, 
kuria gali naudotis tik britų kilmės 
asmenys. Todėl aš kreipiausi į gerus 
savo pažįstamus ir bičiulius australus 
ponus L i n n, prašydamas, kad eitų 
į šias varžytines ir Išnuomotų kan- 
tiną. Aš jiems pažadėjau ši bizni vesti 
savo atsakomybe pusininko teisėmis, 
bet jn vardu. Tuo būdu tapau šitos 
prekybos dalininkas.

— Atleiskite, — aš pertraukiau 
malonų informatorių, — bet man būtų

Mėsa iš Argentinos
Argentina sutiko ekportuoti 200.000 

tonu mėsos kiekvienais metais į 
D’dž. Britanija. Tačiau dar nesusi
tariama dėl kainos.

įdomu žinoti, ar daugiau norinčių 
šio biznio varžytinių metu nebuvo!

— Suprantama, buvo. Nuo neauk
štos nuomos kainos buvo pašokta iki 
500 su viršum svari) į metus. Tačiau 
norint ką nors pradėti, reikia ir pari- 
zikuoti.

— Kaip gi sudarėte pradinį kapitalą, 
— pasiįdomavau.

— Pradžioje aš tesurinkau tik savo 
pinigų apie tris šimtus svarų ir su 
jais pradėjau. Net minėtieji .mano 
bičiuliai kompanijonai pirmu laiku 
žiūrėjo į šį reikalą su nepasitikėjimu, 
tačiau kai pamatė, kad prekyba eina 
į gerą pusę, jie taip pat įnešė savo 
dalį.

— Man įdomu dar būtų iš jūsų 
išgirsti, kokį pelną duoda ši jūsų 
prekyba ?

— Sekasi neblogai. Pelno kolkas 
nesidalijame, bet didiname apyvartos 
kapitalą, kuris, reikia tikėti greitu 
laiku bus pašokęs iki 2.000 svarų.

— Kaip jūs sutvarkėte šį reikalą, kai 
dar nesate baigę sutarties?

— Pradėjus biznį, nuo sutarties 
mane atleido. Be to, pasisekė man 
dar išsitraukti pažįstamą tautietį 
Vincą Koženiauiką iš Water Board 
stovyklos Sydnėjuje, kuris čia dabar 
dirba, kaip pardavėjas. Taip' pat dar 
pora lietuvių čia gauna pašalinio 
uždarbio, vesdami sąskaitybą.

— Ar jūsų bičiuliai australai šiame 
biznyje nusimano ir jums padeda!

— Esu įsitikinęs, kad jie anksčiau 
šitokio darbo nedirbo. Ponas Linn 
dirba su savo mašina kitur, o ponia 
man padeda užperkant prekes.

— Įdomu, ar aplinkiniai jums šios 
prekybos nepavydi?

— Suprantama, atsiranda ir tokių. 
Kartais net ir mūsų tautiečiai, kai 
įsigeria, tai paleidžia vieną kitą nema
lonią repliką, iš kurių plaukia pavydo 
gaidelės. Tačiau apskritai su klijen- 
tais sugyvenu gana gerai, kurie, rei
kalui esant, padaro vieną ar kitą 
paslaugą.

—Paskutinis klausimėlis: kokia 
prekių rūšis daugiausia sekasi par
duoti ?

— Nors stovykla ir turi bendrą 
virtuvę, tačiau žmonės vis del to šį 
tą dasiperka. Einančios prekes yra 
šios: geros rūšies dešros, rauginti 
agurkai, silkės ir kiti europiečiams 
įprasti valgiai. Be to, karštomis die
nomis parsiduoda nemaža bealkoho
linių gėęalų ir pieno produktų.

Pasikalbėjimą baigęs su maloniu 
tautiečiu Aleksu Jasaičiu, dar 
kartą peržvelgiau kantinos lentynas, 
kur buvo tikrai gausu įvairiausių 
prekių, pradedant vaisiais ir baigiant 
kažkuriomis manufaktūros prekėmis. 
Grįždamas į Sydnejų, ilgai galvojau, 
mintyse teigdamas, kad vis dėl to 
savystovus verslas yra geriausia ateivio 
duona. P. Pilkalnis

New York Vic., Q. N.S.W., W.A. S.A. Banga
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P. R. MEYER THOENE, Solicitor,
į Manchester Unity Building, 185 Elizabeth Street, Sydney 
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