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DIR Dll VIENYDES
Užsienio lietuvių spaudoje neretai 

dedami straipsniai, kviečią į lietuvi
škos vienybės talką. Šis šauksmas rau
donu siūlu brėžiasi visoje mūsų isto
rijoje, ypač kultūrinio atgijimo laiko
tarpy. Kartais jau atrodo, kad per
daug to dejavimo ir verkšlenimo, šau
kiančio į vienybę. Tačiau, kaip rodo 
faktai, šauksmas ne visada lieka balsu 
tyruose. Sekant nūdienę užsienio lie
tuvių spaudą, su džiaugsmu tenka 
konstatuoti, kad ginčų ar nereikšmin
gų diskusijų vienų su kitais jau yra 
daug mažiau, nei jų buvo, sakysime, 
prieš 20 metų. Net ir Amerikos lie
tuvių spauda pasidarė daug santū
resne ir tolerantiškesnė, išskyrus, sup
rantama, Mizaros ir Bimbos komuni
stinius laikraštpalaikius, kurių į lie
tuvių eiles ir negalima įskaityti.

Tačiau ir dabar vis dėlto kartais dar 
perdaug mūsų spaudoje pasiginčija
ma, nors ir žymiai santūriau. Tatai 
rodo, kad šauksmas į vienybę vis dėlto 
turi reikšmės ir prasmės. Šia proga 
primintina R. Medelio nuomonė 
“Tėviškės Žiburiuose”, kur straipsny
je “Pagrindinė mūsų liga” rašoma:

“Vienybės sąvoka visiems yra sup
rantama ir aiški. Vienybė neša laimė
jimą, o susiskaldymas — anarchiją ir 
žlugimą. Šių dienų Prancūzijos ir 
Italijos silpnumas yra aštrus politinis 
susiskaldymas. Šiandien, kada rikiuo
jamos pasaulio jėgos kovai, vieningu
mas yra pirmasis laimėjimo reikalavi
mas. Todėl rusai patys arba per savo 
pakalikus siūlymais bei gąsdinimais 
dažnai įkiša kylį į Vakarų ir Amerikos 
kuriamą bloką. Prisimenam Vokieti
jos, Kinijos, Ispanijos klausimus, kur 
jiems gana vykusiai vyko ir vyksta pa
skaidyti, sukelti abejonių arba nors 
laiko laimėti.

Mūsų maža saujelė, kuri turime 
džiaugtis turėdami laimės nejusti ant 
savo pečių naikinamo bizūno, kada 
mūsų likę broliai miršta kaudamiesi, 
turi ypatingai glaudžiai, šeimyniškai 
sugyventi. Kaip po maro išlikę gyvi 
priešas priešą bučiuoja ir laiko savo 
broliu, taip mes, išsigelbėję nuo rau
donojo tvano, turime šį jausmą paju
sti. Šiandien kiekvienas lietuvis yra 
brolis, be politinių — partinių, religi
nių skirtumų. Nesvarbu jo ideologi
ja, bet svarbu, kad jis yra lietuvis, 
mano brolis, kuriuo galiu pasitikėti, 
vienas antram pagelbėti, atverti savos 
širdies žaizdas. Tik jis gali mane su
prasti, nes mus riša mūsų praeitis, 
mūsų vargstanti tauta. Nesvarbu, ar 
jis partinis ar nepartinis, ar namų sa
vininkas ar benamis, ar turi banko 
taupmenų knygelę ar sėdi kito kiše
nėje, ar jis buvęs kareivis ir mitęs be
laisvėje, ar laisvas pabėgėlis, bet visus 
mus turi rišti lietuviškumo saitai.

Nesvarbu, kad jis yra kitos partijos 
lideris arba buvęs komiteto pirminin
kas, kuris tavęs grįžusio iš belaisvės 
nepriėmė į stovyklą, nesvarbu ar jis 
yra daktaras ar baigęs tik pradžios 
mokyklą, tarp mūsų negali būti “jie” 
ir “mes”. Iš kiekvieno mūsų tauta 
šiandien reikalauja aukos. Ji nepri
pažįsta išimčių, kada vyksta kova už 
jos laisvę. Į šią kovą turi visi vienin
gai jungtis, o nebūti stabdžiais savo 
priešiškais išsireiškimais ir darbais. 
Darbas be vieningumo ir plano, dar
bas individualus, neatneš gerų vaisių.

Dėl mūsų šios ligos serga mūsų in
formacija svetimtaučiams, nesukeliam 
reikiamo supratimo kovos bare, neap- 
jungiam visos mūsų tremties visuome
nės vienu šūkiu dėl mūsų tautos lai
svės.

Ypač yra skaudu, kai kandžiojamasi 
ir riejamasi per mūsų kultūros peri
skopą spaudą. Ta amžina partinė ar

Molinos Dienos mineiimos Sydneluje
Nors kartais ir prikišama, kad Syd

nėjaus lietuviai nėra veiklūs, tačiau 
Motinos Dienos minėjime Camper
down parapijos salėje buvo susirinkę 
apie 400 tautiečių.

Minėjimas buvo pradėtas pamaldo
mis, kurias atlaikė Sydnėjaus lietuvių 
klebonas kun. P. Butkus. Šiose pa
maldose dalyvavo ir keletą nuoširdžių 
lietuviams žodžių pasakė specialiai 
emigracijos reikalams skirtas australas 
dvasiškis. Bažnyčioje J. Gaižausko 
chorą turtino tautiečio Badausko 
smuikas ir žinomo Sydnėjaus daini
ninko Vilnonio solo.

Nesuklysčiau sakydamas, kad visi 
bažnyčioje dalyvavę tautiečiai susirin
ko po pamaldų parapijos salėn, kur 
įvyko Motinos Dienos minėjimas.

Minėjimą atidarė kun. B u t- 
kus, kviesdamas sugiedoti mūsų kan
čios giesmę “Marija, Marija’’ . . . Die
nai pritaikintą paskaitą skaitė kalbi
ninkas ir rašytojas p. T i n i n i s, po 
kurios sekė meninė minėjimo dalis.

P. Vilnonis padainavo kompozito
riaus Šimkaus akomponatuotas dvi 
liaudies dainas, o ponia R a t ai
ški e n ė skaitė savo kūrybos epizodą 

MacArthūro bylos atgarsiai
Gen. MacArthūro atleidimo reika

las dar nepasibaigė. Amerikos senato 
užsienio reikalų ir krašto gynybos ko
misijos šiuo metu veda liudininkų ap
klausinėjimą dėl gen. MacArthūro 
atleidimo priežasčių.

Pirmuoju liudininku yra apklausi
nėjamas pats generolas. Ši kvota ve
dama už uždarų durų ir spaudos pra
nešimai cenzūruojami, tačiau žinios, 
kuriose nėra liečiamos karinės paslap
tys, yra duodamos viešumai.

Generolo MacArthūro parodymais; 
š.m. sausio mėn. 12 d. jungtinis Ame
rikos karinis štabas buvo pateikęs gy
nybos ministeriui generolui Maršaliui 
apsvarstyti sankcijų prieš Kom. Kini
ją planą. Jame buvusi numatyta Ki
nijos ekonominė ir jos pakrančių blo
kada, nuėmimas draudimo bombar
duoti Kinijos pakrantes ir Mandžiū- 
riją ir leidimas Kinijos nacionalistams 
pradėti operacijas iš Formbzos prieš 
Kinijos žemyną.

“Tiek, kiek man yra žinoma, Jung
tinis Karinių Pajėgų Štabas nėra dar

pakeitęs šių savo pasiūlymų” — toliau 
pareiškė gen. MacArthūras.

Gen. MacArthūro nuomone, di
džiausia Amerikos politinė klaida, pa
daryta per paskutinįjį 100 metų, yra 
ta, kad ji leido Ramiojo Vandenyno 
sferoje" įsigalėti komunistams Kinijoj. 
Savo kalboje toliau generolas nedvi
prasmiškai pabrėžė, kad jo įsitikini
mu, Sov. Sąjunga nepajėgtų kariauti 
ir laimėti Tol. Rytuose.

Kadangi Amerikoje susidarė nuotai
kos, kad generolas MacArthūras yra 
atleistas be pagrindo, tai prez. Truma- 
nas jau yra davęs taip pat keletą viešų 
pareiškimų, kuriuose pabrėžia, kad jis 
atleidęs generolą dėl to, jog pastarasis 
nenumatęs tos aplinkybės, kad į Ko
rėjos konfliktą įsimaišys Kom. Kinija. 
Dar Wake salos pasimatyme generolas 
užtikrinęs prezidentą, kad nei Kinija, 
nei Sov. Sąjunga neįsimaišys į Korėjos 
karą. Prezidentas priminė, kad gen 
MacArthūro žvalgyba buvusi blogai 
organizuota ir blogai veikusi.

Puolimas sulaikytas
bandys naują masinį puolimą, tačiau 
sąjungininkų armija esanti pakanka
mai stipri atlaikyti kiekvieną smūgį. 
Komunistai galį laimėti teritorijos tik 
sunkia “kraujo auka”.

Amerikos spaudos žiniomis Sov. 
Sąjunga Sibire sukoncentravo į mil. 
smogiamąją armiją. Šios armijos 
koncentracijos tikslas tuo tarpu dar 
nesąs žinomas.

Pranešimu iš Korėjos, kiniečių pa
vasario ofenzyva, trukusi visą savaitę, 
sąjungininkų artilerijos, karo laivyno 
ir aviacijos pastangomis buvo sulaiky
ta prie Seoulo vartų ir atmušta atgal. 
Šios ofenzyvos metu kiniečiai netekę 
per 70.000 karių užmuštais ir sužeis
tais.

Vyr. kariuomenės vado Korėjoj gen. 
Ridgway nuomone, komunistai ir vėl 

asmeninė "polemika” užima ne vieną 
puslapį, kurio spausdinimas brangiai 
atsieiną, kai šiandien lėšų taip reika
linga gyvybiniams tautos reikalams. 
Rami kritika, be užgauliojimų ir ko- 
liojimosi, yra kartais naudinga. Bet 
nuolatinis norėjimas visur matyti savo 
priešus ir neradimas bendros kalbos, 
veda mus į prarają. Sunkiai nuside- 
dam prieš kovojančią ir pasiaukojan
čią tautą nerasdami bendros kalbos, 
kada sprendžiami gyvybiniai klausi
mai.

Vieningos kovos kelias yra mūsų 
uždavinys, per kurį atsieksime mūsų 
troškimų išsipildymą — laisvą Lie
tuvą. Pamirškim sąskaitas ir bar- . 
nius, nes šaukia mus tauta kietam 
darbui ir kovai.”

‘Sapnavau Motiną”. Po to sekė jau
nųjų deklamacijos: Kastytis Batūra 
deklamavo “Mamytė” ir Gliorantaitė 
du eilėraščius, skirtus motinai. Be to, 
dar pasirodė trijų metų lietuvaitė 
Lionartaitė, kuri sužavėjo publiką, 
padeklamuodama kuklų eilėraštį — 
“Aš dukrytė mamulytės, aš dukrytė 
Lietuvos.” P. Pilka skaitė iš savo kū
rybos fragmentus apie motiną, kurie 
sujaudino klausytojus ir pravirkdė ne 
vieną motiną. Po to deklamavo p-lė 
Miniotaitė iš Mačernio “Vizijos.” 
Jaunoji lietuvaitė Vilnonytė pianinu 
paskambino Mocarto sonatą ir Palla- 
dini “Šokanti lėlė.” Minėjimo pro
gramoje pasirodė dar p. Radaus
kas, kuris išpildė smuiku porą muzi-' 
kos dalykų, o visiems dainininkams, 
muzikai ir p-lės Miniotaitcs melode- 
klomacijai akompanavo jaunoji Vil
nonytė.

Paskutiniu Motinos Dienos minėji
mo punktu Sydnėjaus lietuviai skautai 
pademonstravo vaidybinį vaizdelį 
“Motinos kančia.”

Tvarkingai ir pavyzdingai minėji
mą pravedė kun. P. Butkus.

A.K.

PABĖGO SOVIETŲ PULKININ
KAS

Pranešama, kad j V. Europą pabėgo 
sovietų pulkininkas Sapožnikov, žy
maus maršalo, mirusio 1945 m., sūnus.

Atbėgėtos vakariečių štabui atnešė 
šias įsidėmėtinas žinias:

Vienų metų laikotarpyje komunis
tinės valstybės pradėsiančios visuotinį 
karą Europoje ir Azijoje. Užėmus 
šiuos abu kontinentus ir dar Afriką, 
būsią Amerikai pasiūlyta taika, palie
kant jos įtakos sferoje nežymias pasau
lio teritorijas. 1
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Savaites Žinios

Ragina susitaikinti
JAV Respublikonų partijos vadas, 

H. Stassen parašė laišką prez. Truma- 
nui, kuriame prezidentas raginamas, 
kad pakviestų gen. MacArthūrą susi
tikimui.

Jis taip pat išsiuntė telegramą gen. 
MacArthūrui, kurioje sako: “Ameri
kos gerovės labui turite juo greičiau 
susitaikinti su prezidentu.”

Iki šiol nei prez. Trumanas, nei 
gen. MacArthūras nepadarė šiuo klau
simu jokių viešų pareiškimų.

Nacionalizavo naftą
Šiomis dienomis Persijos senato 

Žemieji Rūmai priėmė įstatymą, pagal 
kurį nacionalizuojama visa Persijos 
nafta; taip pat paimami vyriausybės . 
priežiūron visi naftos eksploatacijai 
statomi įrengimai, neišskiriant nei tų 
kurie priklauso Anglijos naftos ben
drovei. Joje didžiausiu dalininku 
yra pati Anglijos vyriausybė, įdėjusi 
£200.000.000 kapitalą.

Bendrovė įteikė Persijos min. pirm. 
Mussadiq protesto notą, kurioje sako
ma, kad šis Persijos senato nutarimas 
įnešiąs skylimą tarp bendrovės ir Per
sijos vyriausybės. Anglijos užs. reik, 
ministeris Morrison tarp pat viešai 
pagrąsino Persijos vyriausybei, pri
mindamas sutarčių nesilaikymo faktą 
ir iš to kilsiančias pasėkas.

1 
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■ Suteikė a z yli o teisę
Prieš kurį laiką Čekoslovakijos kon- 

i sulas Australijoj J. Felix atsisakė 
• eitųjų savo pareigų ir paprašė vyriau

sybę leisti pasilikti šiame krašte. Imi-
■ gracijos ministeris Holt vyriausybės 

vardu leido jam pasilikti Australijoj
i neribotą laiką.

Konsulas J. Felix pareiškė, kad atvy- ’ • 
kus iš Čekoslovakijos siųstam komuni
stų vicekonsului Kcfkai, tolimesnis 
darbas konsulate pasidarė neįmano
mas ypač dėl šių dviejų priežasčių: 
Kefka nieko nesuprantąs apie konsu- 
liarinį darbą ir jo nuopclnes tesąs tik 
tas, kad jis yra komunistų partijos 
narys. Svarbiausia gi jo atsisakymo 
priežastis esanti ta, kad Čekoslovaki
jos vyriausybė verčianti konsulatą 
teikti žinias apie Australijos politinį 
ir karinį gyvenimą.

Kinietis nežino dėl 
ko kariauja

Šiuo metu JAV spaudos puslapiai 
yra perpildyti Korėjos konflikto nag
rinėjimu. Nesenai buvo paskelbtas 
būdingas vieno kiniečio kareivio, pak- ’ 
buvusio į amerikiečių nelaisvę, ap
klausinėjimas.

Kaip ir visi kom. Korėjos kariai, 
taip ir šis, buvęs labai apdriskęs ir 
prie savęs turėjęs brangiausį kiniečiui 
turtą — 5 dienoms ryžių davinį. Jis 
buvęs Mukdeno apylinkių ūkininkas, 
beraštis ir nieko nežinąs, kas dedasi 

•pasauly. Paklaustas ar žinąs, kad ka
riaująs prieš JT, jis atsakęs, kad tokių 
niekad negirdėjęs. Klausiamas ar ži
nąs, kur jis randasi, atsakęs, kad, tur 
būt, Korėjoje, bet dėl to nesąs tikras. 
Apie Staliną jis niekad nieko negirdė
jęs. Taip pat neturįs nuomonės ar 
Kinijos diktatorius Mao-Tse-Tungas 
yra geras vyras ar blogas. Jis težinąs, 
kad tai viešpats ir daugiau nieko.

V. Vokietijos aviacija
Vakarų Vokietijos kariniai ekspertai 

patiekė sąjungininkių štabui projektą, 
kuriuo siūloma įsteigti V. Vokietijoje 
“taktinę aviaciją’’. Ji būtų gen. Eisen- 
hoverio vadovaujama ir gintų vakarus 
nuo netikėtumų. Projekte prašoma 
leisti vokiečiams turėti per 600 kovos 
ir žvalgybos lėktuvų.

1
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Agresijos misle Korėjoj
Baigiasi metai, kai Korėjoje vyksta 

karas. Stebint iš šalies ir gilinantis į 
karo eigos detales, kyla stebėtinų min
čių, rodančių, kad šis karas yra kaž
kaip neeilinis ir nepaprastas. Visi 
žinome, kad čia katijamasi siaurame 
pusiasaly, fronto linija tesudaro apie 
šimto mylių ilgį, be to kovojama dėl 
tikrai neaiškaus tikslo, atseit — dėl 
atstatymo sienos 38 paralelėje, kuri 
nesudaro jokios ribos nei valstybiniu, 
nei administraciniu krašto atžvilgiu. 
Juk šiaurinėj, o taip pat ir pietinėj 
Korėjoj gyvena tos pačios rasės ir tos 
pačios tautos žmftnės, kurie kalba ir 
viena kalba ir turi tuos pačius papro
čius bei tradicijas.

Suprantama, kad šiaurės- komuni
stai, pradėdami šią agresiją, norėjo 
pajungti bolševizmui visą pusiasalį ir 
išstumti vakariečių įtaką iš Pietinės 
Korėjos. Jie jokiu būdu nesitikėjo, 
kad Vakarai ginkluota intervencija 
tam pasipriešins. Vakarų demokrati
jos, savaime aišku, taip pat nesitikėjo, 
kad joms įsikišus, bus iššaukta Rau
donosios Kinijos ginkluota interven
cija, iki šiol dar dangstoma' “savano
rystės” šydu.

Pasaulio politiniuose sluogsniuose 
vis labiau ir labiau pradedama įsiti
kinti, kad šis karas yra beprasmis ir 
betikslis. Aiškinant jo priežastis, vis
kas suverčiama tamsiam pripuolamu- 
mui, kuris virto naikinančia žmonių 
žudyne ir grąso virsti dideliu kon
fliktu, į kurį gali palaipsniui įsitraukti 
visas pasaulis.

Karo eiga ir jo užkulisiai rodo, kad 
Korėjos karas ir iš viso neina “nor
malia tvarka”. Ir viena, ir kita kovo 
janti pusė čia nenaudoja visos savo 
jėgos, o taip pat nerodo visų savo gin
klų ir naujų išradimų. Iki šiol juk 
Korėjoje nepasirodė jokios karinės 
naujenybės ii joki nauji ginklai, ku
rių, suprantama, šiuo metu turi ir 
viena ir kita pusė.

Daug kas iš mūsų stebisi, kodėl 
amerikiečiai pagaliau nepanaudoja į 
atominės bombos, kurių keletas gal i 
būt padarytų galutinį šio karo spren-|

Mirė žynius estas
Š.m. balandžio mėn. 19 d. vienoje 

Sydnėjaus ligoninėje mirė žymus estų 
visuomenininkas ir Australijos estų 
laikraščio “Meie Kodu” — “Mūsų Na
mai” leidėjas ir atsakomasis redakto
rius 11 m a r R a u d m a.

Jis gimė 1912 m. senajame estų uni
versiteto mieste Tartu, kur baigė tei
sių fakultetą. Gyvendamas Estijoj, 
velionis taip pat daug dirbo savajam 
kraštui,' užimdamas aukštą postą 
vyriausybėje ir redaguodamas studen
tų laikraštį.

Australijon jis atvyko 1948 metais 
ir ilgesnį laiką dirbo Water Board’c.

Br. Zumeris.

APIE IMPERIALIZMĄ
(Tęsinys iš "M.P.” 118 Nr.)

Šiuo atveju pirmąsias užrašytas t.y. 
dokumentuotas pasaulio užviešpatavi- 
rno mintis paliko karalius Sargonas I, 
šiaurinės Mesopotamijos valdovas 
2310-2255 m. pr. Kr. Jo įpėdinis 
Naram-Sin save irgi tituluoja “keturių 
pasaulio šalių karaliumi,” Hamura- 
bis (1728-6186 pr. Kr.) šitą titulą 
perkėlė į Babiloną paskelbdamas, kad 
dievas Mardukas jį dovanojo Babi
lono karaliui. Asyrų valdovas Sanši- 
Adat (1726-1698) save tituluoja 
“pasaulio karaliumi.” 'Toliau aptin
kame, kad pav. Asur-Ubalit sau pri
sideda titulą “visatos karalius”: Asm- 
nasirpalis tituluojasi “visi] karalių 
karalius” ir 1.1. Vėlesniųjų laikų kara
lių vainikavimo ceremonijose’varto
jamas žvaigždėtas apsiaustas ir lazda 
su žemės kamuoliu .yra tos pačios 
minties simboliai.

Pas senovės egiptiečius pradžioje 
aptinkamas griežtas geopolitinis apsi
ribojimas ir krašto ribas atatinkantis 
karalių titulavimas. Tačiau vos 
įsiveržus naujiems krašto užkariauto
jams (nomadai hyksos 1730-1580) 
pakinta ir titulavimas is: “kraštų val
dovas,” “neaprėpiemų šalių viešpats.” 
Karalius Echnatonas (1370-1352), 
solidarizuodamas universalinei sola-. 

dimą ir “nuramintų” komunistus. Be 
to, plačiai kalbama ir apie ameriko
niškąją atominę artileriją, kurios pa
naudojimas galėtų triuškinančiai pa
veikti komunistus ir tuo pačiu suma
žintų sąjungininkų pastangas ir aukas. 
Kinijos gi komunistai iš savo pusės 
galėtų panaudoti neišsemiamas savo 
žmonių mases ir sutirštinti frontą ne 
tūkstančiais, bet milijonais geltonųjų 
karių, kurie esant dabartinei frontų 
padėčiai, pajėgtų neribota savo mase 
užgulti ir sunaikinti vakariečius. Pa
radoksalu, kad kiniečiai neturi fronte 
net ir pakankamo skaičiaus lėktuvų, 
kurių juk jų globėjams — sovietams 
netrūksta. Taip pat jie mažai turi 
(bent į frontus siunčia) ir tankų. 

Visa tai kelia neaišku klausimą: ko
dėl ?

Viskas rodo, kad ir viena ir kita 
kariaujanti pusė tenaudoja Korėjoje 
tik pusiau priemones, kad ir .viena ir 
kita pusė nori šį karą neskubinti už
baigti, o jį tęsia į nežinomybę.

Kad šią kariaujančių šalių mįslę, 
išaiškintų, šveicarų spauda daro gana 
drąsius spėjimus. Paskutiniajame 
“Baseler • Nachrichten” numeryje, 
aiškinama, kad ir sąjungininkai, ir 
sovietai bei jų Azijos satelitai nenori 
dar Korėjos konflikto išplėsti, nes nei 
vieni, nei kiti nėra tinkamai pasi
ruošę didelio masto visuotinam kon
fliktui. išio laikraščio išvedžiojimuose 
keliama mintis, kad tuo atveju, jei 
kuri nors pusė jau pradėti] žengti 
prie galutino laimėjimo Korėjoje, savo 
priešą mušant visomis priemonėmis, 
tai antroji tada taip pat, gindama sa
vo prestižą, mestų į mūšio lauką savus 
resursus ir tada savaime karas išsiplė
stų. Šito gi ir vieni ir kiti šiuo tarpu 
dar nenori.

Išvadoje laikraštis mano, kad tuo 
būdu Korėjos karas dar negreitai baig
sis, atseit jis tęsis iki tos akimirkos, 
kai viena iš kariaujančių šalių pasa
kys, kad jau laikas pradėti didįjį dvie
jų pasaulių susidūrimą ir pradės puo
limus visuose savo įtakos sferos paste

liniuose, panaudojant moderniausius 
baisiausius ginklus.

Kadangi jis gerai mokėjo anglų kalbą, 
tai vėliau gavo Villawoodo hostelio 
reikalų vedėjo vietą.

Į paskutinę poilsio vietą velionį 
palydėjo daug estų visuomenės ir orga
nizacijų atstovi]. Jo studijų draugai 
čia pagiedojo studentų giesmę: “Vie
nas iš brolių apleido mus vėl” . . .

“Mūsų Pastogės” redakcija nuošir
džiai užjaučia likusią mirusiojo šeimą 
— žmoną, dukrelę ir uošvius, o taip 
pat ir visą estų bendruomenę, kuri 
neteko veiklaus ir pasišventusi© savo 
vadovo.

rinci religijai, pasivadina visos žmoni
jos karaliumi.

Persų karalius Kyras H pasisavina 
sau Babilono dievo Marduko titulą 
ir pasivadina “keturių pasaulio šalių 
karaliumi.” Kyro įpėdiniai tituluo
jasi “didžiosios žemės karaliais” ir 
“visos žmonijos viešpačiais nuo saulės 
užtekėjimo ligi nusileidimo.” Vienas 
burtininkas, besiruošančiam į karą su 
graikais, persų karaliui pranašavo: 
“Persijos sienos sieks Zeus eterio vie
špatiją.” Pats persų karalius kalbėjo, 
kad nebūsią daugiau po saule šalių, 
kurios nepriklausytų jam. Nebus dau
giau jokio miesto nei šalies, su kuria 
jis galėtų kariauti. Tačiau tiek 
ekspansiniai persų planai, tiek genia
liojo Aleksandro Didžiojo žygiai pasi
liko vien tik istoriniai užsimojimai.

Po nepasisekusių Aleksandro Did
žiojo žygių žmonijos vienybės misiją 
ėmė vykdyti Roma, šita imperija 
tikrai turėjo laimės surinkti kuone 
visą to meto žinomą pasaulį. Clau- 
dianas sako (400 m. poKr.), kad 
Romos imperija yra tolygi visai 
žmonijai. Vergilijus sušunka, kad 
Jupiteris romėnams dovanojo im
periją be ribų laike ir erdvėje. Tačiau 
tikrovėje romėnų sukurta valstybė

Naujausios
Šiais laikais, atsirado ypatingai 

daug pranašų ir “ateities spejėjų”, 
kurių tarpe yra ir žymių mokslininkų- 
astrologų, kurie sakosi atskleidę pa
slaptingos ateities skraistę. Įdomiau
sia, kad tų “burtininkų” kai kurios 
pranašystės beveik visai sutampa, nors 
jie yra įvairių tautybių ir išsimėtę po 
visus pasaulio kraštus. Štai žymiausi 
jų pranašavimai:

Prancūzijos astrologijos daktaras, 
mada me Literini te, sako:

’’Karas nebus viešai paskelbtas iki 
1952 metų, nors visame pasaulyje 
vyks sukilimai, neramumai ir kariuo
menės koncentravimai. Prancūzija 
praloš karą Indokinijoj. Greitai po- 
to seks sukilimascšiaurės Afrikoj. USA 
praloš karą Korėjoj ir tas labai demo
ralizuos amerikiečius. Iranas taps 
Sovietų Sąjungos satelitiniu kraštu. 
Indijoj komunistai neužviešpataus, 
nors ten ir bus daug neramumų. Vie
nas garsus valstybininkas mirs 1951 
metų rudenį.”

Heinrich, garsus vokiečių astrolo
gas, kuris išpranašavo 1939 m. karą 
ir kuris šiuo tarpu gyvena Amerikoj, 
sako:

“Įtempta tarptautinė politinė padė
tis 1951 m. spalių men. žymiai atslūgs 
ir pagerės: karas teprasidės 1956 m. 
Vienos Respublikos šefas 1953 m. va
sarą bus nužudytas. Vienos valstybės 
galva 1951 m., būdamas kelionėje, 
staiga mirs. Toje valstybėje kils nera
mumai, bet jie neturės jokių žymesnių 
pasekmių. Greit po šių įvykių seks

Lietuviu Kultūros Fondo Austrolijos Voldybos Kronikų.
Pirmesnių LKF Australijos Valdy

bos nutarimų ir sumanymų santrauka 
buvo paskelbta biuletenio formoje. 
Šis biuletenis buvo duotas spaudai 
1950 m. gruodžio mėn. 9 d., kol kas 
atspausdinta , buvo tik “Australijos 
Lietuvio” Nr. 7, š.m. kovo mėn. 26 
dieną. Visi LKF skyriai ir kultūri
ninkai prašomi šį biuletenį įsiskaityti 
ir jo nurodymus panaudoti vietos kul
tūrinei veiklai.

Naujesnės kronikos santrauka seka:
Švieti m a s. LKF Australijos 

Valdybos š.m. kovo 2 d. posėdyje buvo 
priimtos pagrindinės linijos, jau nuo- 
1950 m. gegužės mėn. 21 d. suvažiavi
mo svarstomos tremties mokyklos Aus
tralijai programos. Nusistatyta patar
ti organizuoti vaikų darželius, sekma
dienio mokyklas vaikams ir jaunimo 
kursus. Šioms švietimo įstaigoms nor 
mali programa numatoma trijų metu, 
gi pagrindinės lituanistikos žinios 
galės būti išdėstytos per du metus. 
Galiūtinis programos tekstas numa
toma turėti artimiausiu laiku. §is 
tekstas bus išsiuntinėtas. Susitarta su 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Centro Valdyba dėl švietimo įstaigų

buvo gana toli nuo tikro imperium 
mundi, o po pusės tūkstančio metų 
garbingos istorijos, pati imperija skyla 
į dvi dalis. Vakarinę dalį užplūsta 
germanai, gi rytinė dalis pasilieka ir 
toliau puoštis pasaulinės imperijos 
titulu.

Naujųjų laikų padaryti ištisų kon
tinentų atradimai įgalino įvairias 
Europos valstybes varyti kolonialinę 
ekspansiją. 'To pasėkoje iškilo varžy
tinės ir nepabaigiami europėjinių 
valstybių tarpusavio karai. Kada buvo 
apskritai baigtos atrastų kontinentų 
dalybos, savo hegcmonialines preten
zijas Europos valstybėms pareiškė 
Prancūzija. Tačiau Napoleono pasau
lio užviešpatavimo bandymas buvo 
trumpas tarpinis žaidimas, kuris savo 
katastrofališku sudužimu dar kartą 
Vakarų pasauliui įrodė, kad psaulio 
užviešpa(avimas imperiniais metodais 
yra utopiškas tikslas.

Antrasis Pasaulinis Karas buvo 
paskubintas įvadas į galutinį susifor
mavimą dviejų pasaulinių galybių. 
Vienoje pusėje randasi Sovietų S-ga su 
universale marksistine valstybės re
ligija, kurios pagrinde esanti pasau
linės revoliucijos mintis neša rusi
škojo imperalizmo idėją, atspalvintą 
III Romos panslavistinėmis spalvomis. 
Prieš pasaulinio masto agresyvųjį 
revoliucinį marksizmą išėjo jungtinis 
demokratijų pasaulis, lydimas apoka- 
lypsinės atominės bombos šešėlio.

pranašystės
Stalino mirtis. JAV sekančiu trijų 
metų laikotarpyje pergyvens eilę kri
zių su sa-vo dabartiniais’•draugais. 
Kinija taps stipriausia pasaulio šalimi. 
F.igiptas pergyvens sunkią, politinę 
krizę, .bet 1952 m. pavasarį ten vėl 
įsiviešpataus ramybė.”

Pietų .Amerikos žymus pranašas, ku
ris teisingai įspėjo Ruzvelto mirties 
dieną ir net valandą, sako:

Ateinančio karo sūkuryje, kuris 
tejsiliepsnos tik po 9 metų, pražus 
daug didmiesčių. Kinija taps laimė
toja. 1952 m. žiema bus baisi, bet 
1958 m. pavasaris žavingas. 1951 m. 
mirs Stalinas, o jo vietų užims iki šiol 
visai nežinoma pasauliui asmenybe. 
1952 m. įvyks revoliucija Azijoje. 
1958 m. bus sukilimas Ispanijoj.”

Don Garcia, žymus ispanų astrolo
gas, pranašauja:

"Karas prasidės 1955 m. Jis tęsis 
tik du mėpesiu ir bus geltonosios ra
sės laimėtas. įvyks didelė krizė tarp 
JAV ir Vakarų Europos. Petainas, 
Stalinas ir vierili Anglijos aukštojo 
luomo moteris mirs 1951 m. De 
Gaulle žus 1952 m. Žymus karališkas 
sostas grius 1954 m."

Pranašas iš Hongkongo Chon-Ban 
skelbia:

"JAV išloš karą Korėjoj. 1953 me
tais šiaurės Afrika okupuos dali Azi
jos. 1952 m. prasidės tarptautinis ka
ras ir užsitęs 3 metus. Sov. Sąjunga 
ir Kinija bus sunaikintos. Thorez, 
Thogliatti ir Stalinas greitu laiku 
mirs. De Gaulle bus nužudytas 1954 
metais.” 

administravimo ir tvarkos palaikymo. 
Minėtos įstaigos administraciniu ir 
materialiniu atžvilgiu bus bendruo
menės žinioje, o edukaciniu ir švie
timo — LKF skyrių, kiek tas pareigas 
neis pati LKF Austr. V-ba.

Susirūpinta vadovėliais tremties 
mokyklai. Vadovėlių parinkimui ir 
jų parūpinimui išrinkta trijų asmenų 
komisija, kurią sudaro du pedagogai 
ir LKF pirmininkas.

Šiuomi raginame LKF skyrius ir 
pavienius veikėjus imtis organizuoti 
švietimo įstaigas — vaikų darželius, 
sekmadienio mokyklas vaikams ii jau
nimo kursus.

.V k y r i u s t e i g i m a s. Daug 
kartų jau buvo svarstytas šis klausi
mas. LKF Austr. V-ba raštais ragino 
ir tcbera£ina mūsų kultūrininkus 
imtis skyrių steigimo itin dabar, kada 
švietimo darbas pereina mūsų žinion. 
Raštais kreiptasi į Brisbanę, Sydney, 
Adelaidę, Perth, Hobart, Geelong. 
Iki šiol į mūsų raginimą teatsiliepė 
Sydney ir pereitais metais įsteigė LKF 
skyrių. Laukiame, kad ir kitos vie
tovės paseks Sydney veikėjų pavyzdžiu.

Nario mokesti s. Prašome 
visus LKF skyrius surinkti nario mo
kestį už 1950 metus ir neatidėliojant 
atsiųsti mums priklausomą nuošimtį. 
Pavienius kultūrininkus ir mūsų dar
bo rėmėjus kviečiam atlikti piniginės 
paramos pareigą pagal savo išgales: 
pinigai siunčiami sekančiu adresu: p. 
Jonui Kalpokui. Migrant Workers 
Hostel, Maribyrnong, Vic.

Metinis suvažiavimas. 
LKF Valdybos pavesti, jos nariai su- 
n u tarė šaukti metinį suvažiavimą bir
želio mėn. 30 ir liepos mėn. 1 dieno
mis. Šio suvažiavimo darbų ir į jį 
atstovų rinkimo tvarka bus pranešta 
kiek vėliau. Tačiau jau dabar pra
šoma pagalvoti apie suvažiavimą ir 
paieškoti būdų atstovams pasiųst*. 
Suvažiavimas įvyks Melbourne, Vic.

LKF 'Aust r. V-b o s beta r- 
p i nė k u l t ū r i n e veiki a. 
LKF Valdybos pavesti jos nariai su
organizavo muziejų lankymus Mel
bourne. Tokie lankymai įvyko du 
kartu ir jais susidomėjimas mūsų 
visuomenės tarpe yra gana didelis. 
Muziejų lankymui vadovavo ir meni
škus paaiškinimus davė dailininkas 
Adolfas Vaičaitis.

LKF Valdyba pavedė savo nariui 
dail. V. Cimankevičiui padėti organi
zuoti LKF skyriaus ruošiamą vakarą 
gegužės mėn. 12 d.

Kaip jau žinome, Karaliaus Min
daugo Aukštųjų Mokslų Institutas 
gegužės mėn. 20 d. pradeda skaityti 
viešas paskaitas Melbourne visuome
nei. LKF AUSTRALIJOS MA
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LIVING IN FREEDOM
A SKETCH OF INDEPENDENT 
LITHUANIA'S ACHIEVEMENTS

However, despite this 1 do believe. 
J believe on the strength of the same 
principle that kept up our people’s 
spirits in the gloomy days of Czarist 
occupation; the world’s garment 
changes . . . Although freedom has so 
far made no progress since the decla
ration of the Charters, resistance to 
slavery has toughtened;'the army of 
freedom-fighters has been constantly 
growing.

I believe in the future of small 
States existing among the big Powers. 
Both the big and the small will have 
their appropriate roles assigned in the 
world co-operation. If the big Powers 
will do honour to their part by pie
serving world peace, the part of small 
Nations will be to develop their crea
tive forces. History has produced pat
terns for such a co-operation.

However, our faith is being clouded 
by one major concern: how many 
Lithuanians will still be left alive on 
the soil of their ancestors at the time 
when this blessed .hour strikes . . .

LITHUANIA’S ROLE IN 
EUROPEAN HISTORY

At the time when in the West feu
dal States had come into being, when 
the power of the Pope and the Em
peror was at its height, when the 
chivalric culture and the wealth of 
towns had reached its culminating 
point, next to nothing was known 
about Lithuania and the Eastern 
coast of the Baltic except a few and 
sporadic reports. From the viewpoint 
of political history Lithuania was still 
surrounded by darkness.
Lithuania Emerges .out of Mediaeval 

Darkness
Lithuania was "discovered" by 

chroniclers of Western Europe follow
ing the trips of German merchants 
to Livonia. Merchants were followed 
by missionaries and the latter by arm
ed knights whose alleged objective was 
to protect the neophytes (1202). The 
entire German Order had pledged to 
serve this purpose, but in practice this 
noble end was grossly disregarded and 
ruthless military occupation of heath
en countries was preferred to peaceful 
Christianization of people. Thus the 
Order, founded in Palestine during 
the Third Crusade, restarted its activi
ties, in 1230, in the country of the 
ancient Prussians, the next kinsmen 
of the Lithuanians (at present East 
Prussia). The fierce and ruthless 
struggle that lasted 53 years ultimately 
resulted in subjugation and extermi
nation of the ancient Prussians, in 
1283. However, by that time the 
Lithuanians had already formed their 
own State. Somewhat before the arri
val of the Germans at the Baltic coast 
— toward the end of 12th and at the 
beginning of 13th century — Lithua
nian tribes had managed to unite, 
and their ruler Mindaugas (died in 
1263) had agreed to be baptized. Fol
lowing this Pope Innocent IV had 
conferred a royal title upon him.

The Nation's Existence at Stake
The budding Lithuanian State had 

to stand a tremendous test, since the 
very physical existence of the nation 
was at stake. The German Order, 
ideologically degenerated and no 
more conscious of its genuine mission 
was exclusively concerned with war
fare against the heathens and indulg
ed, throughout two centuries (1236- 
1485), in continuous aggressions 
against Lithuania. The Order had 
set as its main objective the occupa
tion of Western Lithuania (Samagi- 
tia) and establishment of a direct 
overland link with its possessions in 
Livonia (prest day Latvia and Esto
nia) up to Narva (on the gulf of Fin
land). To achieve this end, the Order 
applied machiavellian methods inclu
ding ruthless warfare. The Lithua- 
ian people accepted this struggle, 
which was imposed upon them, as the 
only means of protecting their liberty 
and the independence of their State. 
Established in the strategic Nemunas 
line, the Lithuanians did not give up 

si ų ajojujoj Jpip jo ipui O|3ujs e 
true, the German Order had managed 
io build a chain of its "Burg" and 
•’Werdcrs" on the bank of the Nemu
nas river (1362-1408), but the Lithua
nians did not fail to attack them 
promptly and to turn them down. 
This kind of warfare lasted for 

decades.
Lithuania Held Back the German 

Ex pansion
It was not only the liberty of Lith

uania that was at stake in this life-or- 
dealh struggle, characterized by heroic 
deeds and dramatic reverses. From 
the European viewpoint the signifi
cance of this struggle consisted in 
holding back the German expansion 
eastward. The issue of this struggle 
determined, to a considerable extent, 
the history of the whole of Eastern 
Europe, and partly that of Western 
Europe. The failure of the German 
Order to occupy Western Lithuania 
and thus to create an overland link 
between their possessions in Prussia 
and Livonia, slowed down the pace of 
the German colonization of Livonia 
and saved the Latvians from submerg
ing in the German tide. Moreover, 
the rule of the German Order would 
have been extended up to the Dnie
per, had it not been for the live wall 
of Lithuanian breasts that frustrated 
its undertaking. The Russians, wea
kened by the Tartar yoke and inter
nal dissensions, would not have been 
able to offer any resistance. The im
portant Dnieper river that constitutes 
a link between Eastern Europe and 
the Mediterranean area, would have 
become the German frontier river. 
The Germans repeatedly renewed 
their efforts at establishing them
selves on the Dnieper, their recent at
tempts being made during World 
War 1 (1914) and World War 11 
(1941).

1 his gigantic struggle has often 
been misrepresented as Slavs vs. Ger
mans. Particularly the modern Rus
sian school-books indulge in this mis
representation of history. As a mat-

ter of fact, the Lithuanians had a 
leading and decisive part in this 
struggle. They dealt severe blows at 
the German Order at Saulė (1236), 
Durbė (near Liepaja, 1260), Tannen
berg (1410), Šventoji (near Ukmergė, 
1435).’ Only once (1410) were Lithu
anians aided by the Poles who, at that 
time, were also worried by the aggres
sive .German Order.
Checked the Tide of Asiatic Hordes

Fortunately, the Lithuanians hap
pened to have an advantage rare with 
dynastic States: in the period of the 
fiercest struggle their consecutive 
rulers were statesmen and command
ers of outstanding quality (Gedimi
nas, Algirdas, Kęstutis, above all Vy- 

| tautas). While braving the German 
I aggression in the West, the Lithua- 
Į ians extended their State to wide 
I spaces of East Slavs. There they en- 
Į countered a new tide — the Tartar 
I thrust westward. Mindaugas had 
I already had encounters with hordes of 
those Asiatic Mongols that had invad- 

led the Eastern part of Lithuania. A 
I century later, under Algirdas and Vy- 
1 tautas, vast Slav-populated areas up to 
■the Dnieper were under Lithuanian 
rule. The principalities of Vitebsk, 

i Smolensk, Novgorod Sieversk, Kiev, 
'etc. escaped the Tartar yoke by sub- 
I milting to the Lithuanians, since the 
alternative was Tartar subjugation. 
It was Vytautas who succeeded in 
bridling the Tartars: he settled them, 
building forts and establishing cus- 

. tom-houses on the Black Sea.
All this happened at the time when 

the aggression of the German Order 
against Lithuania had reached its cli
max. In this connection a particu
larly interesting phenomenon is to be 
observed: although the Lithuanians 
had got in touch with Western 
Europe through the aggressive Ger
man Order, although they had to 
fight theknights who had come, "pro 
remedio animae suae”, from countries 
like France and England, the Lithua
nians, however, resolutely took sides 
with the West. Having accepted 
Christianity in the form of Catholi
cism, they abode by ir and spread 
Western civilization in Eastern 
Europe where the Orthodox faith was 
predominating. On the contrary, the 

' German Order that had, throughout 
I two centuries, spread the Roman faith

The Atom Bomb is Becoming 
a Multi-Purpose Weapon 

IT CAN BE USED BY LAND, SEA AND AIR FORCES 
Condensed from U.S. News & World Report

THE atom is beginning to emerge as 
a multi-purpose weapon in case of 

all-out war. All three U.S. military 
services — Air Force, Army and Navy 
— now have been given the go-ahead 
for its development. Thus America 
and her alies can be assured, and Sta
lin warned, that if Russia insists on 
picking a fight, she is to be hit'by an 
assortment of atomic weapons.

Conventional A-bombs, the kind 
that can pulverize an entire city in an 
instant, still are a mainstay in the U.S. 
arsenal. But no longer are they re
garded as solely strategic weapons to 
be used exclusively against large cities 
or industrial areas. More than a year 
ago the U.S. Department of Defence 
revealed that the atomic bomb was to 
have tactical uses. This meant that it 
could be used in the field in support 
of ground troops.

Atom bombing thus might be used 
to smash a spearhead of enemy man
power and armor such as the Nazis 
threw into the Battle of the Bulge. 
Or atom bombing might replace “car
pet bombing" as employed in the St. 
Lo break-through in the Normandy 
invasion. At St. Lo hundreds of 
planes unloaded 5200 tons of ordinary 
bombs in an area roughly one and a 
half by four miles to clear the way for 
ground troops. Strategists figure that 
a pair of B-36 bombers with a pair 
of A-bombs could probably do the 
job better.

“Baby” atom bombs, perhaps to be 
set off by a new and lighter detonator,

have been reported in production. 
Smaller atom bombs mean that small
er planes can carry them in support 
of men in front-line fox-holes.

Atomic artillery, capable of tactical 
use in the field, is in the development 
stage. So are atomic war heads for 
rockets or guided missiles. These 
weapons, which can put atomic 
charges on enemy concentrations and 
strong points, evidently enter into the 
plans of General J. Lawton Collins, 
Chief of Staff of the U.S. Army, who 
says: "We must not let such attacks 
as the one in Korea cause us to dis
continue our long-range programmes 
for development of new equipment, 
including the tactical application of 
atomic weapons by Army troops . . . 
The progress already made is so en
couraging that I feel we must increase 
our efforts.”

Underwater blasts at Soviet subma
rine bases are a type of atomic war
fare that might pay off for the Navy. 
Russia, with a large fleet of submar
ines, has few home ports where they 
can be based. Submarines massed at 
these ports would be a choice target 
for atom bombs exploded under 
water. That conclusion is borne out 
by tests at Bikini. The U.S. Navy has. 
at least two types of aircraft capable 
of carrying the conventional A-bomb 
from decks of carriers to distant tar
gets. . . , .Atomic engines for submarines are 
reported to. be well advanced. Once 
perfected, atomic propulsion would
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| by means of the sword, eventually 
| abandoned it and was the first to em
brace Lutheranism (1525).

Europe’s Shield Against Russia
' After the elimination of the Order 
• threat, the main task of the Lithua
nian State was to fight the growing 
menace of Moscow. Stepan Batory, 
ihe ruler of the united Lithuanian- 
Polish State, succeeded in stopping, 
for two centuries, the Russian expan
sion toward the Baltic and frustrated 
the obstinate tindertaking of Czar 
Ivaii IV to subjugate Livonia. This 
holding back of the budding Russian 
imperialism by Lithuania was impor
tant from the viewpoint of Europe’s 
history as well, because not until Peter 
the Great (died in 1725) did the Rus
sians managed to "open the window 
io Europe”. The struggle fought by 
Lithuania was culuiral as well as that 
of arms. The Orthodox penetration 
was met throughout two centuries by 
the Jesuit Academy in Vilnius found
ed in 1579. Vilnius in its Western 
architecture bears evident witness to 
fierce struggle in the past between 
Eastern and Western civilizations. 
I hiis the Lithuanians fulfilled their 
Mission of stopping the Eastern agres
sion as well as the expansion of East
ern civilization that was foreign to 
European minds. The performance 
of this huge task eventually cost the 
Lithuanians the loss of their national 
independence (1795).

From the 15th century on the 
Lithuanians had repeatedly joined in 
the struggle against the Turks. They 

I did their utmost tocheck die unruly 
1 Cossack tribes. But their main poli
tical role consisted in fighting Mos
cow.
Pax Lituana — a Gleam in Mediaeval 

Darkness
The struggle against both the 

methodical German aggression irrthe 
West and the furious thrust of the 
hordes in the East, did not hold the 
Lithuanian people back from creative 
activities. They not only founded a 
vast Empire that extended from the 
Baltic to the Black Sea, but they also 
developed high statesmanship and ex
celled their neighbours in the field of 
legislation, codifying law in the 
monumental Statute of Lithuania 
several centuries earlier than their 
neighbours did. (To be continued) 

give the U.S. underseas fleet almost 
unlimited operation at high speed 
and fully submerged.

Guided, missiles and rockets with 
atomic war heads, launched at long 
range from carriers or battleships or 
in close from submarines, are under 
development, too.

Plans for strategic atom-bomb at
tacks by the Air Force will remain the 
prime objective in A-bomb develop
ment. It is the Air Force that will 
get in the first and hardest blows with 
its intercontinental bombers if an 
atomic war should come.

The United States has more than 
2000 planes ready to go with the full- 
scale bomb. More are on the way. 
No majoi city in Russia — 81 have 
populations of 100,000 or more — is 
more than 12 hours from a U.S. bomb
er base.

Though America’s growing stock 
pile of A-bombs is estimated at more 
than 800 and Russia is believed to 
have no more than 50, U.S. produc
tion is to be speeded. The United 
States, with access to most- of the 
world’s uranium, is processing all it 
can into tile ingredients for atom 
bombs. The 1.3 billion dollars ear
marked for atomic development in 
the coming fiscal year is more than 
half as as much as the expenditures 
expected for this year. President Tru
man speaks of "new "and improved 
atomic weapons and industrial-type 
production” — hinting at assembly
line techniques.

Thus the United States lead in 
atomic , development is being main
tained and even extended. This head 
start is a powerful deterrent to Rus
sia. But if Russia wants an atomic 
war she will get it not alone from 
land-based aircraft but from a ring 
of ships and planes and from troops 
using atomic weapons on their own.

The Reader's Digest.
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S' LIOSll PASTOGE
TINKAMAI PAMINĖTA 

MOTINOS DIENA
I

Pereitą sekmadienį 400 Sydnčjaus 
miesto ir jo apylinkių lietuvių ak
tingu savo dalyvavimu įspūdingai 
atžymėjo Motinos Dieną. Minėjimas 
pradėtas pamaldomis Šv. Juozapo 
bažnyčioje, kurias atlaikė ir gražių 
minčių pamokslą pasakė visų Syd
nėjaus .lietuvių pamėgtas kun. But
kus. Tos pačios bažnyčios mokyklos 
salėje ALD Sydnčjaus Skyriaus 
pirmininkas Grina turiningu įžan
giniu žodžiu atidarė minėjimą ir 
pakvietė garbės prezidiuman lietuves 
motinas: p. Protieuę, p. Baužienę, p. 
Irmikicnę ir p. Visockienę. Rašytojas 
Vincas Kazokas skaitė gilių minčių 
paskaitą apie lietuvę motiną, ypačiai 
įtikinančiai paveikdamas klausytojus 
pagrindine savo paskaitos mintimi — 
“Duokite gerų lietuvių motini; ir 
Lietuva amžiais bus gyva.’’ Apibu
dinęs lietuvės motinos vaidmenį trem

RAŠYTOJAS VINCAS RAMONAS 
IŠVYKSTA

Australijos lietuvių bendruomenė 
netenka žymaus savo nario—rašytojo 
Vinco Ramono, pagarsėjusių “Kry
žių” autoriaus. Š. m. birželio 3 d. jis 
išvyksta į Jungtines Amerikos Val
stybes. Rašytojas Vincas Ramonas į 
Australiją atvyko 1948 m. birželio 29 
d. Iš Bonegillos stovyklos paskirtas 
miško darbams ties Mathoura, išbuvo 
ten visą laiką, dirbdamas daugiausiai 
raštinės darbą. Į Ameriką išvyksta, 
kviečiamas Marijonų Kongregacijos 
dėstyti lietuvių kalbos.

SAVO PROFESIJOS DARBE
Mūsų Pastogės redaktorius Juozas 

Žukauskas, nuo š.m. kovo mėnesio 
įstojęs Sydnčjaus universiteto Teisių 
Fakultetan, šiomis dienomis pradėjo 
dirbti pas vieną žymų Sydnčjaus ad
vokatą, Australijos įstatymų nusta
tyta tvarka siekdamas įsigyti advo
kato teises. Likdamas ir toliau Mūsų 
Pastoges redaktorium, naujame savo 
profesijos paruošimo darbe Juozas 
Žukauskas mielai pasitarnaus per 
savo advokatą tautiečiams visais teisi
niais reikalais.
ANTANO KRAUSO PASKAITOS

Balandžio 23 d. Lietuvių Kultūros 
Fondas Melbourne pradėjo aktualių 
paskaitų ciklą. Šio ciklo pirmą pas
kaitą skaitė Antanas Krausas — 
“Jaunuomenės švietimas ir auklė
jimas emigracijoje.” Tą pačią dieną 
Viktorijos Tuntas suruošė Melbourne 
gyvenančių skautų ir skaučių sueigą, 
kurios metu atlikta platesne pro
grama. Apie Šv. Jurgį, skautų 
globėją, kalbėjo vyr. sktn. Krausas.

LANKYS STOVYKLAS
Sydnėjaus lietuvių kunigas P. But

kus gegužio mėnesio būvyje yra pasi
ryžęs aplankyti tas vietoves Syd- 
nėjuje ar jo apylinkėse, kur yra susi
būrę didesni lietuvių vienetai. Pagal 
esamas tose vietovėse sąlygas jis 
atlaikys ir gegužines pamaldas bei 
klausys išpažinčių, kas bus atliekama 
apie 6-7 vai. vak. Geguže 10-11 d.d. 
aplankęs Regent’s Park ir Concordo 
lietuvių grupes, kun. Butkus gegužio 
17 d. aplankys St. Mary’s, gegužio 
24d. — Wallgrove ir gegužio 30d. — 
Chulloros lietuvių grupes.

Birželio 19d. St. Francis bažny
čioje, Albion St., netoli Centrines 
stoties, bus teikiamas sutvirtinimo 
sakramentas. Tėvai prašomi skubiai 
registruoti savo vaikus, negavusius 
sutvirtinimo sakramento, pagal šį 
adresą : Kini. P. Butkus, 5 Young St., 
Circular Quay, nuo 5-tos vai. p.p. 
Paruošimas konfirmacijai bus atlie
kamas sekmadieniais tuoj po pamaldų 
St. Joseph’s bažnyčios mokyklos 
patalpose.—Kun. P. Butkus.

MŪŠŲ PASTOGES 
RĖMĖJAI

Mūsų Pastogei atsiuntė nuoširdžių 
aukų: V. Ratkevičius iš A.C.T. 4 šil., 
J. Bašinskas iš Vic. 4 šil., A. Mer- 
ūnas iš W.A. 2 šil. ir V. Karvelienė 
iš N.S.W. 2 šil. Lietuviškas ačiū! 

ties sąlygomis ir iškeldamas lietu
vybės išlaikymo būtinumą kiekvieno
je šeimoje, prelegentas Vincas 
Kazokas pabrėžė: “Gindami save' ir 
savo. vaikus nuo nutautėjimo ir 
ištirpimo svetimųjų tarpe, mes tuo 
pačiu savom jėgom ištraukiara vinį iš 
Lietuvos karsto. ’ ’

Po visiems gilų įspūdį palikusios 
Vinco Kazoko paskaitos toliau lietuve 
motina buvo pagerbta trumpa menine 
programa. Skaute Patackytė gera 
savo -vaidyba jos pačios parašytame 
vaizdelyje “Mamytės Ilgesys” 
išspaudė ne vienam minėjimo daly
viui ašaras. Petras Pilka minėjimo 
programą praturtino įspūdingai 
padeklamuodamas J uozo Krūmine 
“Baladę apie motiną.” Visą minėt 
jimą pavyzdingai pravedė ALD Syd
nėjaus Skyriaus pirmininkas Grina.

GEGUŽINES PAMALDOS'
Gegužio mėnesį sekmadieniais tuo

jau po šv. Mišių, kurios nuolat vyksta 
11,30 vai. St. Joseph’s bažnyčioje. 
Camperdown, Missenden Rd., bus 
laikomos ir gegužinės pamaldos. — 
Kun. P. Butkus.

MOTOCIKLO KATASTROFOS 
AUKA

Balandžio 28 d., važiuodamas 
motociklu nakties metu iš Bundaberg 
į Fairy Mead, žuvo lietuvis Leonas 
Lunys. Velionis palaidotas Bunda- 
bergo kapinyne. Jis buvo kilęs iš 
Daugėliškiu valsčiaus, Vilniaus 
krašto. Jo giminės, jei tokių atsira
stų, prašomi atsiliepti ir pranešti 
apie savo giminystes laipsnį Mūsų 
Pastogės Redakcijai.

VIS GERIAU ĮSIKURIA
Dailininkas Vaičaitis Melbourne, 

kurį, laiką dirbęs ne savo profesijos 
darbą, po energingų žygių paskutiniu 
metu gavo darbo meno srityje. Keli 
lietuviai susitelkę krūvon įsigijo 
cemento plytoms gaminti įrankius ir 
ketina netrukus pradėti gaminti taip 
reikalingą statybinę medžiagą. Po 
sutarties vis daugiau pradeda įvairiai 
prasimanyti mūsų tautiečiai.—A. Kr.

MŪSIŠKIAI SUSISIEKIMO
. NELAIMĖSE

Pastaruoju metu Melbourne įvyko 
trys skaudžios susisiekimo nelaimes, 
palietosios mūsų tautiečius. Dviračiu 
važiuojąs B. Margevičius buvo 
perblokštas sunkvežimio ir sunkiai 
sužalotas. Pagulėjęs kurį laiką sulau
žyta koja ligoninėje, apsigydes, 
grįžo į savo bendrabutį, tačiau į darbą 
šiuo tarpu negali eiti. Prieš porą 
savaičių, važiuudomas i naktine 
pamainą, kitas tautietis Alexsandras 
Milvydas iš priekio važiuojančios 
mašinos buvo nublokštas nuo dviračio 
ir smarkiai pritrenktas. Kad ir daug 
iškentėjęs dėl šio sužeidimo, pasku
tiniu metu jau sveiksta. Dėl jo 
sužeidimo kaltas netaisyklingai važi
avęs šoferis. Trečioji nelaimė iątiko 
mūsų tautietį važiavusį motociklu. 
Jis buvo smarkiai sužalotas važiuo
jančios mašinos. Porą dienų jis išgu
lėjo ligoninėje be sąmones. Tenka 
labai saugotis šoferių, o ypačiai tomis 
dienomis, kai algos išmokamos. 
Daugiausiai pasitaiko nelaimių dėl 
neblaivumo.—A. Kr.

BLOGA PRADŽIA — GALAS 
GERAS

Šio mėn. 2 d. Sydnčjaus lietuviai 
krepšininkai pirmą kartą susitiko su 
Ballmain policijos klubu šios žiemos 
I turnyro rate. Policininkai, pajė
gesni fiziškai, spaudė mūsiškius iš pat 
pradžios. Lietuvių komandos žai
dėjai nors paskirai techniškai buvo 
geresni, nepajėgė pralaužti policijos 
dengiamos zonos. Rezultatas 29-14 
(14-8). Žaidė: Gečiauskas, Gružau
skas, Gražulis, Milašas, Tiškus, 
Deikus, Ramanauskas ir A. Žukau
skas. Reikia tikėtis, kad kituose 
turnyro susitikimuose lietuviai pasi
stengs geriau pasirodyti.—P.P.

MENO SAMBŪRIS ADELAIDĖJE

Lietuvių Tautinių Šokiu Sambūris Adelaidėje.
Stovi iš kairės į dešinį: P. Rumbaitis, Al. Armpnaitė, D. Pyragiutė,. 

O. Jamdevičius, A. Varnauskaitė-Taparauskienė, Y. Aneevičius, A. 
Jačunskaitė, D. Navakaitė, N. Plokštytė, J. Kalenda. Sėdi iš kairės į 
dešinį: Al. Sekas, V. Ilgūnas, L. Giniotytė, St. Giniotis (uolus akom
paniatorius}, M. Jačunskaitė, Br. Bakčinskas ir P. Ratkevičius. Nuo
traukoje stinga dar S. Kairienės, ilockūnienės, V.Dainiaus ir Šliužo.

Prieš metus, kai Adelaidėje tebuvo 
apie 60 lietuvių, energingų tautiečių 
(ypač V. Ratkevičiaus) pastangomis 
čia suorganizuotas tautinių šokių 
ansamblis su dideliu pasisiekimu 
toliau tebedirba ir tuo pačiu labai 
efektingai garsina lietuvių vardą. Per 
tą maždaug vienerių metų laikotarpį 
ši tautinių šokių grupė pasirodė 
viešumoj per 20 kartų, įgydama kas 
kartas vis didesnį visuotiną susi
domėjimą. Dalyvauta australų paro
dose, universiteto iškilmėse, vyno 
šventėse, kur šiais metais mūsų 
šokėjus stebėjo apie 70.000 žiūrovų, ir 
kitur. Australų laikraščiai (“News” 
ir “Advertiser”) spausdina ilgus 
šokių aprašymus, deda nuotraukas, 
kartais mūsų šokiai filmuojami, gi 
melodijos įgrojamos į plokšteles. 
Nesuklysiu pasakęs, kad ši grupe ne 
tik džiugina kiekvieną lietuvį, bet ir

SLS KLUBAS 
kviečia mielus tautiečius į savo 
pobūvį, kuris įvyksta Klubo patalpose 
gegužio 13 d. 6 vai. vak., 12-14 Ennis 
St., Kirribilli (Milson’s Point gelež. 
ir tramvajų stotis) Gros geras orkes
tras. SLS Klubo Valdyba

• Stasį Vaitkų ir Zofiją Vaitku
vienę paieško ir prašo atsiliepti Jonas 
Rukšėnas, Box 5, P.O. Port Kembla, 
N.S.W.
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 DĖMESIO MELBOURNO

LIETUVIAMS j
Lietuvis siuvėjas priima vyri- Į 

j škų ir moteriškų rūbų užsaky- j 
■ mus. Darbas atliekamas švariai, j 
j greitai ir sąžiningai, pagal nau- j 
S jausią amerikiečių madą. Už j 
! darbą atsakau.
Į Kreiptis šiuo adresu:
j J. ALEKNAVIČIUS
i 208 Young St., Fitzroy
| (Netoli bažnyčios, kur laikomos į 
Į lietuviams pamaldos.) į 

j Dar Lietuvoj žinojom taisyklę:
Philips'o radijo aparatai — geriausi pasaulyje

Visi tautiečiai įsigyja 1
j* v PHILIPS'O j
i radijo aparatus per PHILIPS’O ATSTOVĄ SYDNĖJAUS IR JO į

APYLINKIŲ ATEIVIAMS j
M. LUKAUSKA

ilgametį Philips’o bendradarbį Lietuvoje
Užsakymai atliekami tiesiog, telefonu ir paštu.

91 Hardy St., Ashfield, Sydney. Tel. UA5408 i

Pranešu gerb lietuvių visuomenės žiniai, kad baigęs darbo 
Į sutartį, atidariau nuosavą siuvyklą. Priimami užsakymai iš savo 
j ir užsakytojo medžiagos vyriškiems kostiumams ir paltams, o 
j taip pat ir moteriškiems kostiumams.

Darbas atliekamas gerai ir rūpestingai.
Dar yra galimybes Sydnėjuje apsirengti pagal europietiškų 

I madą.
Prašoma įsitikinti.

ARNOLDS MUZIKANTS
14 Regent Street, Regent’s Park

. (Beveik prieš katalikų bažnyčią)

Printed by Publicity Press (1938) Pty. Ltd., 71-75 Regent Street. Sydney, for the Publish**.
Anthony Bauze. 5 Hampden - Wurlstone Park. Sytin““ M

suminkština mūsų atžvilgiu materia
lizmo pavergtas australų širdis. Tai 
nuopelnas judraus mūsų jaunimo, 
kuris tikrai sunkiomis sąlygomis, nuo- 
darbo atspėjamu laiku ir, dažnai 
atsisakydamas reikalingo ir pelnyto- 
poilsio, dirba mūs visų pasididžia
vimui, gi už tai jiems mūs visų nuo
širdžiausia padėka. Dabartiniu laiku 
sambūris savo repertuare turi 10 
tautinių šokių ir 4 šokius “mažųjų”' 
solo šokėjų (Plokštytė, Rugštelytė ir 
Martinkutč). Drąsiai galima tvir
tinti, kad vien dėka mūsų meninių 
pajėgų, kaip čia aprašyto taut, 
šokių sambūrio, choro, solistų, 
teatralų, Adelaidės lietuviams yra 
lengviau kurtis, nei kitoms tautybėms. 
Taut, šokių sambūris ateityje yra 
numatęs savo programą išplūsti ir, jei 
sąlygos leis, aplankyti kitus Austra
lijos miestus.—ARA.

Žinotinas Adresas
Mūsų Pastogė prenumeruo

jama. prenumeratos pinigai 
sinunčiami, adreso pakeitimas 
pranešamas, skolos bei aukos 
sinnnčiamos pagal šį adresą:

J. Veteikis,
78 Platform St., 

Lidcombe, 
N.S.W.

Tai yra naujas ir pastovus 
Mūsų Pastogės Administracijos 
adresas.

PRANEŠIMAS
Išleistas naujas Lietuvos ir Klai

pėdos pašto ženklų kainininkas. No
rintiems slisipažinti siunčiamas nemo
kamai. Perku Lietuvos ir kitų valsty
bių pašto ženklus, rinkinius. Priimu 
taip pat komisam

J. LIUBINSKAS
922 w. 33th St. 

CHICAGO 8, ILL.
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