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BŪSIMA EUROPOS
KARIOMENE

Washingtone posėdžiauja Amerikos, 
Britanijos ir Prancūzijos užšienių rei
kalų ministerial, kurie nori greitu lai
ku sudaryti taikos sutartį su V. Vokie
tija. Sunkiausias klausimas kaip 
įtraukti Vokietiją, į Vakarų Europos 
gynybos planą. Vokiečiai sutinka 
bendradarbiauti kaip lygus su lygiais. 
Alijantai šį klausimą nori išspręsti 
kiek kitaip. Jie turi du planus.

Prancūzija bijosi vokiečių greito 
atsistatimo ir jų kariškos dvasios, todėl 
jie nori juos suvaržyti sutartimis ir 
kontrole. Prieš metus laiko pran
cūzų min. pirm. Pleven pasiūlė su
daryti bendrą Europos kariuomenę, į 
kurią įeitų Prancūzijos, Vokietijos, 
Italijos, Belgijos ir Luxsenburgo ka
riuomenes. Jos turėtų būti vienoje 
uniformoje.

Tuo būdu išnyktų Vokietijos nacio
nalinė kariuomenė. Bendras ekono
minis planas ir kontrolevimas tieki
mo, ginklų ir emunicijos, padarytų ne
galimu vieno partnerio karą prieš ki
tus.

Britų nuomone Europa nepastovi, 
ja passitikėti negalima. Jie mano, kad 
tokios kariuomenės nugarkaulis bus 
Vokiečių-Prancuzu armijos ir bijosi, 
kad eventualiai jų vadovavimas nepa
tektų vokiečių kontrolėj. Tada vokie
čiai neišlaikys pagundos atsiimti 
Order-Nesse prarastas teritorijas ir 
pradės naują karą.

Tuo remdamiesi britai siūlo suda
ryti Amerikos-Britų-Vokiečių bendrą 
kariuomenę, kur vokiečiams iškilti 
būtų mažiau galimybių.

Prancūzai mano, kad vokiečių ka
riuomenė turėtų būti padalyta į ma
žus regimentus, kad ji negalėtų išau
ginti slaptą karininkų kadrą.

Jie siūlo 5000-6000 i regimen tą. Bet 
Amerikos ir Vokietijos kariniai 
exspertai sako, kad tik divizijos gali 
būti reali karinė jėga saugumui.

Paskutiniu laiku svarstomas pran
cūzų užsienio reik. min. Schmann’o 
planas, kuris respektuoja Amerikos ir 
Vokiečių exspertu nuomonę.

Jis siūlo sudaryti Europos kariuo
menę iš prancūzų 10 divizijų, Vokie
čių 5-6 divizijas, Italų 5-6 divizijas ir 
keletą divizijų Belgijos ir Luxsen
burgo. 1956 m. jis planuoja sudaryti 
2 milijonus Europos kariuomenės. 
Europos divizija sudarytų 10.000- 
11.000 vyrų; keturi mechanizuoti 
pėstininkų batalionai, 270 tankų, trys 
artilerijos grupės ir aviacija. Kiekvie
nam kariniam vienetui vadovaus savi 
karininkai, tik generalineme štabe bus 
įvairių kraštų karininkai.

Tačiau šiam planui nepritaria 
prancūzų opozicinės partijos; pa v. de 
Gaulle yra grieštai šiam planui prie
šingas, o taip pat ir vokiečių karinin
kai reikalauja visiško savorankišku- 
mo.

Kol bus galutinai išdirbtas planas 
ir sudaryta vyriausybė trys didieji 
nutarė vokiečių kareivius pradėti 
imti i rekrutus. Tuo tarpu jiems va
dovaus anksčiausias alijantų štabo 
viršininkas Eisenhoveris.

Įvykiai bėga pirmyn ir vakarų val
stybės rimtai susirūpinusios vakarų 
Europos ginyba. Po kelių mėnesių 
laikotarpio, pranašaujama, kad pran
cūzų kareivis kartu su vokiečių karei
viu marširuos drauge.

Sydnejuj lietuvičkas spaudos kios
kas auga vedamas p. Gencienės. Čia 
galima gauti vietos ir pasaulio lietu
vių laikraščiai, žurnalai ir knygos. 
Norintieji įsigyti lietuviškų knygų ir 
laikraščių gali rasti pasirinkimą. 
Kioskas atdaras kievieną, sekmadienį, 
prieš ir po lietuviškų pamaldų prie 
Camperdown bažnyčios. —Al.

Alijantai pradėjo
Tokio, penktadienį U.S., Britų, 

Australų, Canados į Jungtinės kariuo
menės padarė keletą kylių kyniečių 
ginybos linijose, vakarų Korėjoj.

★Ofenziva prasidėjo po generolo 
Bradley apsilankimo Korėjos fronte. 
Po inspekcijos generolas pareiškė: 
“Mes galime laimėti, jei taikos dery
bos nutruks. Aš nieko nemačiau ką 
reikėtij pakeisti“.

★Senatorius Hickenlooper, atominės

SOVIETAI IŠSPROGDINO 
A-BOMBA

Washingtonas, Baltieji Rūmai pra
nešė, kad jie gavo informacijas apie 
ka tik išsprogdintą sovietų atominę 
bombą. Buvo dvi exsplozijos, viena 
pasisekusi, o kita ne, arba dalinai pa
sisekusi. Sovietai 1949 m. rugsėjo 
men. sprogdino pirma atom, bombą 
kuri buvo mažesnė.

★Šeštadienį Maskvos radijas prane
šė, kad Stalinas padarė interviu apie 

ANGLAI PALIKO PERSIJA
Londonas, trečiadienį paskutiniai 

anglai išsikraustė iš Persijos.
§is įvykis Britų tautoj sukėlė didelį 

pesimyzmą. Daug anglų laikraščių 
svarsto sunkią britų padėtį susidariu
sią po antrojo pasaulinio karo.

★Churchilis, opozicijos vadas, pra
dėjo rinkiminę kompaniją Liverpool, 
kur smarkiai kritikavo vyriausybę, 
kaipo nesugebančia tvarkyti britų 
imperijos, jis nurodė, kad buv. užsie
nių reik. min. Bevinas prarado Pales
tiną, o jo įpėdinis Mormonas Persijos 
naftos versmes ir Britų prestižą.

★Daily Mail rašo, kad tai yra ant
ras Munchenas padarytas prieš savo 
žmones.

★Times rašo, kad britai šitame pro
cese pralaimėjo billioną dolerių ver
tės pramonę, ne vieni britai, bet ir 
Persija ir visi kiti, išskyrus Stalina.

★Anglu-Persu ginčas dėl naftos vers
mių perėjo į Saugumo Tarybą, kuri 
pradės svarstyti pirmadienį (spalio 11 
d.) Persų interesus atstovaus pats 
min. pirm. Dr. Mossadeq.

★Persu Parlamente Dr. Massadeq

TUMAS - VAIŽGANTAS
“Draugas“ surengė konkursą para

šyti straipsnius apie ryškiausios lietu
vių asmenybes. Konkurso uždavinys 
buvo iškelti nuopelnus tų lietuvių 
kultūrininkų, rašytojų, pedagogų, po
litikų, visuomenininkų ir kitij, kurie 
daugiausia nusipelnė 1900-1950 metų 
laikotarpy.

Premijos buvo skirtos už tris straips
nius. Pirmoji suteikta prof. St. Kolu
pailai, parašiusiam straipsnį apie kan. 
Tumą-Vaižgantą. Čia pateikiamas šis 
įdomus straipsnis, kiek sutrumpintas.

Visų gerbiamas ir mylimas
Žilagalvis kanauninkas Tumas, isto

rinės Vytauto bažnyčios rektorius, 
žymus rašytojas Vaižgantas, literatū
ros daktaras, Universiteto profesorius, 
kultūrininkas ir visuomenininkas, 
daugelio organizacijų steigėjas ir siela, 
labai populiarus ir gerbiamas Kauno 
veikėjas, jaunimo ir menininkų globė
jas, prieš savo norą politikas ir politi
nių kalinių užtarėjas, originalus ir 
simpatingas žmogus, taurus lietuvis, 
karštas patriotas, optimistas ir altruis
tas .. .

Kas nežino Tumo? Jis rodė daug 
meilės ir tolerancijos visiems lietu
viams ir buvo visų gerbiamas ir myli
mas. Tumą gerbė net politiniai 
priešai ir kitataučiai, nors jis nesi
varžydavo tarti jiems atviro tiesos 
žodžo.

ofenziva Korėjoj 
energijos komiteto narys pareiškė, kad 
jis tiki, kad alijantai panaudos naujus 
atominius ginklus Korėjos kare.

★Karo paliaubų derybose tariasi dėl 
vietos nustatimo. Gen. Ridgway 
siūlo iš Kaesong perkelti pasitarimus 
i Singhyon. Songhyon yra tarp fronto 
linijų ir skaitosi nekieno žemė, o 
Kaesong kur ankščiau buvo vedamos 
derybos yra raudonųjų pusėj.

sovietų daromus mieginimus atominės 
bombos srityje. Vadimasi pasitvirtino 
faktas, kad rusai turi pasigaminę ato
mines bombas. Spėjama, kad jie gali 
turėti apie 100 atominių bombų.

★Senatorius B. MacMahon atominės 
energijos komiteto pirmininkas parei
škė, kad Amerika padvigubins atomi
nių ginklų gamybą. Tuo būdų pra
sidės atominių ginklų gamyboj runk- 
tyniavimai. Ir būsimas karas bus ato
minių ginklų karas.

Rusai tvirti na s i Baltijos 
pakrantėse

Nesenai pabėgo 12 lenkų jurininkų 
į Švediją kurie pareiškė spaudai, kad 
rusai Baltijos jūros pakraščiais yra 
įsteigė radaro tinklus, artilerijos liz
dus, ir minų laukus.

Lenkijos industrija dirba karo reik
menis. Lenkų darbininkas yra taip 
pavargęs, kad jis nebeturi galimybes 
priešinties. Nėra jokios rezistencijos. 
Tik pavienės jaunų žmonių grupės 
padaro sabotažo veiksmų.

Lenkijoje yra taip bloga, kaip ir 
vokiečių okupacijos metu. Kiekvienu 
momentu gali būti areštuotas, arba 
išsiųstas į kasyklas, nežinodamas už 
ką. Vaikai mokyklose mokinami, 
kad nėra Dievo, Šv. Nikalojaus, kiek
vieną dieną mokina apie Rusijos va
dus arba kom partiją.
sukrito žemėn verkdamas, kada pap
rašė Parlamento sukalbėti maldą, 
kad Dievas saugotų Persija.

★600 vokiečių naftos specialistų pa
siūlė vykti į Persiją; o amerikonų — 
virš. 1000.

Jaunas kunigas lumas ryžtingai 
kovoja prieš svetimas įtakas provinci
jos klebonijose. Jis imasi spaudos 
darbo ir tampa, jo žodžiais, savosios, 
lietuviškos visuomenės tarnas, ne, dar 
daugiau, jos vergas! Atkirstas nuo 
Lietuvos, lyg tremtinys, jis parašė 
“Pragiedrulius“, kur atvaizdavo Lie
tuvos atbudimą, jos kovą už laisvę, 
iškėlė jaunosios kartos idealus.

Daug rašė. Be stambesnių kūrinių, 
Vaižgantas rašė-daug straipsnių visoje 
mūsų išsišakojusioje periodikoje. Jis 
rašė daug ir dažnai, įvairiomis aktua
liomis temomis. Nevengė publicisti
kos ir kritikos, rašė teatro ir literatū
ros recenzijas. Jo kalbos stilius pap
rastas, aiškus ir tiesus. Štai keli pa
vyzdžiai.

— Lermas, rietenos, bylos — tai ne 
lietuvių gyvenimas, tik jų gyvenimo 
akompanimentas, kad žmonės nesu- 
gyžtų, bet taip rodytų savo esmės gy
vybę.

— Šlifuotąją žievę nuo ruso nusku- 
tęs randi totorių, gi apyšiurkšči, žievę 
nuo lietuvio nugrandės randi euro
pietį . . .

— Kepti svetimų kraštų kaštanai 
vieni niekai prieš lietuvių lauke kep
tas bulves . . .

Tumas — profesorius, Vytauto Di
džiojo Universiteto Lietuvių literatū
ros katedros docentas, “rašliavos” tyri- 

(To psl. 4)

Lietuviai kitur
S Lietuvių spauda laisvajam pa

sauly. Lietuvių Bibliografinėj tarny
boje paprašė lietuvių spaudos, einan
čios laisvajam pasauly, sąrašą ir Ame
rikos užsienio reikalų ministerija. 
Tas sąrašas turėjo 93 periodinius lei
dinius. Iš jų eina: JAV — 52, Argen
tinoje — 2, Australijoje — 2, Austri
joje — 1, Belgijoje — I, Brazilijoje — 
5, D. Britanijoj — 4, Italijoj — 1, 
Kanadoje — 7, Kolumbijoje — 1, Pran
cūzijoje — 3, Švedijoje — 1, Šveicari
joje — 2, Urubvajuje — 2, Venecue- 
loje — 1, Vokietijoje — 8.

©Lietuviij Spaudos Centras Ame
rikoje Gabija neseniai suorganizavo 
Knygos Bičiulių Klubą, į kurį, talki
ninkaudami lietuviškai knygai, jau 
įstojo keli šimtai narių.

©Romoje spausdinamas Aušros 
Vartų M. Marijos paveikslas. Paveik
slą, pagal originalią fotografiją, nu
piešė žymus italų dailininkas, o spau
dos darbą atlieka geriausia, spalvo
toms reprodukcijoms spaustuvė. Pa
veikslas bus dviejų dydžių.

©Hanau, seniau didžiausioje lietu
vių tremtinių stovykloje, dar tebegy
vena 133 lietuviai. Jie yra įjungti į 
vokiečių ūkį ir perkelti į barakus, nes 
kareivines perėmė kariuomenė.

©Šiaurinės Korėjos teritorijoje, 
begelbėdamas sužeistą draugą, žuvo 
JAV pirmosios jūrininkų divizijos 
korporalas Eduardas J^Iasiulis. Jau
nuolis buvo baigęs High School (gim
naziją) JAV-bėse ir turėjo 20 metų 
amžiaus.

©Kanadoje nuo šių metų pradžios 
Lietuvos ir Estijos universitetų inži
nierių diplomai pripažinti lygiais su 
Kanados, Anglijos ir kitų kraštų un
til diplomais. Prie to prisidėjo geras 
baltų inžinierių vardas.

® Trys lietuviai žvejai, kurie nese
niai labai nuotykingai atbėgo į Šve
diją ir kurious Rusija reikalavo išduo
ti, iš Švedijos išvyko į Vakarus.

»Iš Lietuvos grįžę vokiečiai pasa
koja, kad Kauno kapines, Vytauto 
prospekte, okupantų yra sunaikintos 
ir jose įrengta turgavietė,

e Prof. K. V. Banaitis ruošia spau
dai savo harmonizuotų 100 dainų 
chorui ir solistams. Šį leidinį leidžia 
msgr. M. P. Juras.

e Dail. V. Petravičius laimėjo Meno 
Instituto Alumni Association premiją 
už lino raižinį “Mano tėvų šalyje”.

eVLIKas Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse įsteigė Lietuvių. Tremtinių 
Archyvą, kuris renka visokią medžia
gą, liečiančią lietuvius tremtinius. 
Medžiagą reikia siųsti šiuo adresu: 
Lietuvių Tremtinių Archyvas, 2601 
W. Marquette Road, Chicago 29, Ill., 
USA. Apie išsiųstą medžiagą reikia 
painformuoti Archyvo Vadovą Vin
centų Liulevieių: 4322 So. Fairfield 
Ave., Chicago 32, Ill., USA.

*Rugp. 13 naktį prieškomunistinčs 
vakarų Europos organizacijos, suda
rančios bendrą sambūrį vardu “Lais
vės vėjai”, Bavarijoj paleido du mili
jonu balonų su laisves proklamacijo
mis čekų ir lenkt; kalba. Vieni bato
nų savo krovinį paleidžia dideliam 
aukšty būdami, kiti — požemy juos 
išsklaido. Proklamacijose, bet kita 
ko, buvo nurodyta laikas, kuomet va
karų Europos ir Amerikos radio 
stotys perduoda informacijas geležines 
uždangos atskirtomis tautoms.

• Amerikos krašto aps. ministeris 
pareiškė, kad šiemet, nuo kovo iki 
birželio mėn. Amerika vak. Europos 
sąjungininkams pasiuntė karinių 
dalykų už vieną milijardą dolerių. 
Tarpe pasiųstųjų reikmenų buvo: 
4.500 tankų ir šarvuočių, 900 lėktuvų, 
2.900 sunkiųjų patrankų, per 190 
laivų ir apie 19.000 įvairių autoveži- 
mių.
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AUSTRALIJOS LIETUVIU BENDRUOMENES KRAŠTO 
VALDYBOS INFORMACINIO POBŪDŽIO PRANEŠIMAS 

VISUOMENEI
NR. 2

Pradėjus eiti pareigas, Krašto Val
dyba nutarė kas metu ketvirti supar 
žindinti visuomenę su savo veikla ir 
tuo reikalu pirmasis pranešimas jau 
buvo paskelbtas spaudoje.

Laikas bėga nepaprastai greitu tem
pu ir neapsiži urėta, kaip praėjo 
pusmetis. . Imant domėn labai nepa
lankias darbui sąlygas, o ypatingai 
laiko stoka, nespėta vist] uždavinių 
atlikti, tačiau nežiūrint to, dėtos 
Krašto Valdybos pastangos duoti 
sayo darbui galimai tvirtesnis pagrin
dus bus tam tikra dalimi pavykęs ir 
čia bus bandoma trumpai aprašyti 
kaip tai buvo praktiškai vykdoma.

Šiame darbe teko susidurti su 
įvairiausiais klausimais bei problemo
mis, kurioms išspręsti Krašto Valdy
bos nariai susirinkdavo vidutiniai 
kas dvi savaitės posėdžiui, kuriij metu 
buvo svarstoma ir daromi įvairus nu
tarimai. Svarbiausias uždavinys, be 
abejo, buvo sujungti visus iki tam 
laikui veikusius skyrius po savo globa 
ir duoti jiems tinkamas instrukcijas 
savo veiklai vystyti. Šios instrukcijos 
buvo aplinkraščiu formoje, kuriose 
aiškiai išdėstyta ką apylinkės turi 
atlikti. Aplinkraščių yra parašyta 
dešimts ir jie apima kiekvieną visuo
meninės veiklos k.a. kultūrinės, švie
timo, finansinės, propagandinės, savi
šalpos ir kitas sritis. Tokiu būdu 
Krašto Valdyba yra aiškiai nustačiusi 
veikimo gaires ir tai belieka apylin
kėms praktiškai vykdyti.

Tuo pat metu buvo bandoma orga
nizuoti naujas apylinkės bei seniūnijas 
tokiose vietose, kur gyvena lietuviai 
ir kur iki šiol niekas jįj neatstovavo. 
Tuo reikalu buvo užvestas susirašinė
jimas su Perthu, Darvinu, Nauja Gvi
nėją, Scheyville, Cowra ir kitomis vie
tovėmis. To rezultate mūsų šeimyna 

z padidėjo viena nauja apylinke Perthu, 
kur gyvena nemažas tautiečių skaičius. 
Kitose minėtose vietovėse dėl mažo 
lietuvių skaičiaus apylinkėj nepavyko 
įsteigti ir dėl šios priežasties Krašto 
Valdyba skiria tik atstovus tarpusavio 
ryšiams palaikyti.

Vykdant tolimesnę organizacinę vei
klą buvo tampriai bendradarbiauta 
su L.K. Fondo Centro Valdyba, spren
džiant mokyklų tvarkymą, jų priklau
somybės bei kitus klausimus. Krašto 
Valdybos atstovas dalyvavo L.K. Fon
do suvažiavime Melbourne, kad arčiau 
susirišti bendradarbiavime.

Tautos Fondo Valdytojui pageidau
jant buvo sudarytą Tautos Fondo 
atstovybę Australijoje, kuri specialiu 

“VYTIS” KREPŠINIO MEISTERIS 
Adelaidės liet, sporot klubas “Vy

tis” antri metai iš. eilės laimėjo 1951 
met. Pietį] Australijos męisterio vardą. 

? Suruoštame Adelaidės krepšinio 
turnyre, dėl Pietų Australijos Chem- 
piono titulo, “Vytis” daugiausiai su
metė krepšių, virš 1000, kas negirdėta 
P. Australijos krepšinio istorijoje.

Finalines rungtynes turėjo su latvii] 
komanda ir laimėjo 46:40, 21:23 re
zultatu.

Spalio 6 d. komanda “Vytis” vyksta 
į Melbourną kur žais su Viktorijos 
meisteriu Y.M.Č.A. ir Adelaidės rink
tinė Su Viktorijos rinktine. Urnevi- 
čius yra paskirtas rinktinės kapitonu, 
beto, įeina į rinktinę — Ignatavičius ir 
Gurskis.

Komanda sudaro Urnevičius (kap.)i 
Ignatavičius, Merūnas, Gurskis, Ku- 
rąųskas, P.iragius ir Kitas. JuRa

NAUJAS AUSTRALIJOS 
BUDŽETAS 

susilaukė visuomenės ir spaudos kriti
kos. Ypač dęl padidintos 10% taksos 
(income tax) ir socialinio draudimo.

Tačiau ir po pakilimo 10% taksos 
Australijos mokesčiai yra daug ma
žesni už Anglijos arba N. Zelandijos.

Pav. nuo £800 metinių pajamų, 
arba £15-7-8 sąvaitinių pajamų moka 
taksos į metus: Anglijoje £207-8-0, N. 
Zelandijoj £148-2-6, Australijoj £99.

ŠACHMATININKŲ DĖMESIUI 
Sutvarkius Klubo (CUSA) patalpas 

(Young Street 5, City) š.m. spalio 17 
d. rengiamas šachmatų turnyras. 
Kviečiu visus atsilankyti.

S.L.S. Klubas 
Šachmatų Sekcijos Vadovas.

uždaviniu turi rūpintis grynai Tautos 
Fondui lėšų surinkimo reikalu. Tau
tos Fondo atstovybė yra sudaryta iš 
lietuviškai visuomenei žinomų asme
nų. Kad pilniau būtų išspręstas 
A.L.B. finansinis klausimas, šiuo rei
kalu buvo platesnis pasitarimas su 
Krašto Valdybos ir kitų organizacijtj 
bei visuomenės atstovais.

P. L. Baltrūnui pasitraukus iš Vyr. 
Sporto Vadovo pareigų, šį darbą pe
rėmė Krašto Valdyba. Tuo tikslu 
buvo parašytas atsišaukimas visoms 
lietuvių sporto organizacijoms, kvie
čiant dirbti Krašto Valdybos globoje, 
o taip pat paruoštas atatinkamas sta
tutas. Į šį| atsišaukimą gyvai atsiliepė 
Sydnejaus, Melbourne ir Adelaidės 
sporto klubai, taip pat tikimasi, kad 
ir Perthas, bei Canberra pareikš norą 
bendradarbiauti su mumis. Vyr. 
Sporto vadova prie Krašto Valdybos 
pareigas laikinai eina sekretorius p. 
A.' Ustjanauskas.
• Gyvenimo praktika parodė, kad 
neretai vienas-kitas tautietis dėl ligos 
ar kitos nelaimės patenka i sunkią 
padėtį, kurioje jam reikalinga skubi 
ir efektyvi pagelba. Krašto Valdybos 
Vice-Pirmininkui Kunigui Butkui yra 
pavesta šiuo opiu klausimu rūpintis 
ir jis šį reikalą yra iškėlęs specialiu 
aplinkraščiu, kuriame kartu buvo 
duoti šiokie tokie statutiniai met
menys. Kai kur tokie savišalpos ko
mitetai ir jų fondai yra jau sudaryri, 
k.a. Melbourne, kitur dar tik sudaro
mi. Tačiau, kadangi jie veikia A.L.B- 
nės vietos apylinkių žinioje, tai tiks
lesnių iriformacijų apie jų veiklą ne
turima, nes jie nėra įpareigoti jas Cen
trui teikti.

Sprendžiant šį klausimą vietoje, 
š.m. kovo 4 dieną buvo įsteigtas Savi
šalpos Fondo Komitetas Sydnėjuje, 
kurio pirmininku yra taip pat kuni
gas Butkus.

Per palyginti gan neilga savo veik
los laiką šiam komitetui jau pavyko 
sudaryti kad ir nedideli savišalpos 
fondą ir sušelpti dovanos ar paskolos 
forma keletą tautiečių. Fondo iždas 
papildomas viešom rinkliavom, gera
širdžių pavienių asmenų aukomis ir 
tam tikslui ruošiamomis pramogomis. 
Savišalpos Komiteto darbai yra labai 
įvairus ir plačios apimties, todėl Kraš
to Valdyba deda pastangas, kad suda
ryti kuo didesnius fondus, įtraukiant 
daugiau aktyvių žmonių, norinčių 
aukotis tautiečių pagclbai.

Kad visiems tautiečiams būtų prie
inama lietuviška knyga, apylinkės 
buvo paragintos įsteigti bibliotekas. 
Veikianti prie Krašto Valdybos Cen
trinė Biblioteka turi nemaža ir įvairių 
knygų, kurių daugumas yra atvežtos 
iš Vokietijos. Atliekamos knygos 
siunčiamos kitoms bibliotekoms. 
Gauta iš Vliko įvairi propagandinė 
medžiaga paskirstyta kitoms bibliote
koms, o taip pat išdalinta įvairioms 
australų įstaigoms bei organizacijoms.

Bendradarbiavimui su kitomis tau
tybėmis išvystyti yra įgalioti Krašto 
Valdybos nariai kunigas Butkus ir p. 
Ustjanauskas. Minimi nariai atsto
vauja Krašto Valdyba įvairių organi
zacijų ruošiamuose minėjimuose bei 
priėmimuose. Apylinkės taip pat 
buvo kviečiamos panašų bendradar
biavimą vykdyti, o esant reikalui sių
sti savo atstovus į steigiamas mums 
artimų kaimynų bandras sąjungas.

Kad prisiminti tą dieną, atvykomo 
į Australiją nutarta užsakyti atatin
kamą medalį. Šią mintį davė ir visus 
paruošiamuosius darbus atliko mūsų 
žinomas lakūnas-sklandytojas, gyvenąs 
šiuo metu Adelaidėje, p. Pyragius. 
Medalį pagamins australų firma Mel
bourne ir netrukus bus paskelbta įsi
gijimo sąlygos.

Tautiečiams, kurie skaito australiš
kus laikraščius, teko pastebėti, jog 
paskutiniu laiku mums ne karta visai 
nepagestai buvo primetami įvairūs 
kriminalinio pobūdžio nusikaltimai. 
Krašto Valdyba ėmėsi griežtų žygių, 
parašant protestus redakcijoms, kad 
mūsų turimas geras vardas nebūti] be 
reikalo šmeižiamas. Apylinkės yra 
taip pat pareįgotos sekti šią spaudą 
ir esant netikslumams, tuojaus išsiaiš
kinti su redakcijomis vietoje.

Visuotino suvažiavimo metu buvo 
išnešta daug rezoliucijų bei pasveiki
nimų. Tas viskas yra patvarkyta ir 
jau gauta eilė atsakymų iš mūsų auk- 
štosius dvasigkijos bei diplomatinio 
korpuso narių, kuriuose jie nuošir
džiai dėkoja, kad lietuvių visuomenė 
Australijoje jų nepamiršta, kas pri
duoda jiems daug energijos, dirbant 
tėvynės išlaisvinimo darbą. Iš savo 
pusės jie siunčia taip pat mums vi
siems geriausius linkėjimus.

A.L.B-nės statutas yra taip pat ga
lutinai paruoštas ir išsiųstas Vlikui 
patvirtinti.

Vykdant Vliko parėdymą yra numa
tyta suregistruoti visus Australijoje 
gyvenančius lietuvius, užvedant tam 
tikslui kartoteką.

Gautas iš praeitų metų tradicinio 
lietuvių baliaus Sydnejuje pelnas yra 
išsiųstas Vokietijoje esantiems mūsų 
studentams džiovininkams sušelpti. 
Iš studentų atstovybės yra gautas pa
dėkos raštas už šią paramą, kurią nu
matoma sunaudoti skirtam tikslui.

Įvairiems įvykiams atžymėti, Krašto 
Valdyba,yra išdavusi Sydnėjaus foto 
studijos “Algis” savininkui p. Zaliū- 
nui leidimą būti jos foto-reporteriu 
padarant nuotraukas mūsų visuome
niniam gyvenimui atvaizduoti.

Krašto Valdybos pirmininkas ir 
sekretorius priima kiekvienos savaitės 
skirta diena tautiečius, kurie turi ko
kiu nors pageidavimų, šiuo atveju 
teikiami nemokami patarimai bei pa
tarnavimai, atliekant įvairius reikalus 
įstaigose, ypač tiems, kurie dar nekal
ba angliškai.

Krašto Valdybos sekretoriatas nuo 
šių metų pradžios iki birželio 31 die
nos yra gavęs 204 ir parašęs 311 raštų.

Tai ir yra trumpa santrauka įvairių 
darbų, kuriuos Krašto Valdyba atliko 
trijų mėnesių laikotarpyje. Tam tik
slui turėta 12 posądžių, kurių daugu
mas įvyko, dalyvaujant pilnam valdy
bos sąstatui.

Praeitame pranešime Kraxto Valdy
ba buvo pareiškusi savo nuomonę kas 
liečia jos darbo sėkmingumą ta 
prasme, kad be apylinkių glaudaus 
bendradarbiavimo yra tatai labai 
sunku bet kokią veiklą išvystyti. Jei 
pažvelgsime kaip šis bendradarbiavi
mas vyksta, tenka pasakyti, kad Krašto 
Valdybos dedamos pastangos nėra 
kaip reikiant vertinamos.

Paėmus pavyzdžiu mūši] tris pagrin
dines apylinkes Sydnėjų, Melbourną 
ir Adelaide is vienos puses tenka kon
statuoti malonu faktą, kad Melbour
ne ir Adelaidės Apylinkes palaiko nuo
latinį ryšį su Centrų, kai tuo tarpu 
Sydnėjus šešių mėnesių laikotarpyje, 
nežiūrint paraginimų į Krašto Valdy
bos raštus arba instrukcijas jokio 
atsakymo nedavė.

Kalbant apie Krašto Valdybos pini
ginius reikalus, negalima taip pat 
nuslėpti sunkios finansines būklės, 
kurioje Krašto Valdyba randasi. Soli
darumo mokesčio surenkamos labai 
nežymios sumos ir tos pačios neper- 
siunčiamos. Nežiūrint visų negerovių 
Krašto Valdybos narių nuotaikos nėra 
kritusios ir jie yra pasiryžę su ne ma
žesniu atsidėjimu tęsti užsibrėžtą 
darbą.

A. Ustjanauskas, 
A.L.B. Krašto Valdybos Sekretorius.
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NAUJAS REDAKTORIUS
Skaitančiai visomenei aš noriu pris- 

.atyti naują “Mūsų Pastogės” redakto
rių Vilniaus advokatą Dr. Aleksandrą 
Mauragį. Jis Australijos lietuvių 
visuomenei jau žinomas, kaip aktivus 
mūsų bendroihenės narys.

1949 met. žiemą atvažiavęs į Aus
traliją buvo paskirtas i Gretos šeimų 
lagerį atlikti sutarties prievolę; tenai 
įkūrė Australijos lietuvių draugijos 
skyrių ir jam sėkmingai vadovavo.

1950 met. visuotino Austr. Draug. 
suvažiavimo buvo išrinktas i Garbės 
Teismą ir buvo teismo pirmininku. 
Persiorganizavusi A.L. Draug. į A.L. 
Bendromenę buvo išrinktas į, Krašto 
Valdybą kur eina Švietimo ir Kultū
ros Dalies vedėjo pareigas iki šiam lai
kui.

Mano pakviestas sutiko redagoti 
“Mūsų Pastogę.”

Naujam redaktoriui aš linkiu sėk
mės ir ištvermės saugojant ir kuriant 
lietuvišką spausdintą žodį tolimame 
Australijos kontinente.

A. Bauže, 
“M.P.” ats. redakt. ir leidėjas.

I skaitytojus
Kreipiuose j Jus mieli Mūsų Pas

togės skaitytojai, šiais žodžiois:
“Mūsų tėvų kovos ir aukos dėl lie

tuviškos knygos yra testamentinis 
įpareigojimas visoms Lietuvių Tautos 
kartoms.

Lietuvis organizuoja ir remia spaus
dinu lietuvišką žodį”.

Šitie prasmingi žodžiai yra įrašyti i 
mūsų tautas Chartą (9). Tai yra 
mūsų tėvų testamentas paliktas mums 
Mes privalome savo tėvų valią vyk
dyti, nes įrašyta ašaromis ir krauju 
j mūsų Lietuvos žemę ir į. mūsų pačių 
kūną.

Nė viena pasaulio tauta neturi to
kių heroiškų pavyzdžių ir tokių spau
dos didvyrių, kaip mūsų. Mes jais 
didžiuojamės ir privalome eiti jų pė
domis.

Malonu buvo stebėti Nepriklauso
mos Lietuvos spaudą: ji buvo gera. 
Dar labiau stebėjomės lietuvių spau
da Vokeitijoje, tremties metais, kada 
spauda ir, bendrai, kultūrinis veržlu
mas buvo labai didelis.

O kaip yra dabar? Dabar yra kiek 
blogiau, bet tie negalavimai yra lai
kini. Pažiūrėkime į pasaulio lietuvių 
spaudą ir pamatysime, kad yra daug 
gerų laikraščių. Neskaitant Ameri
kos senų laikraščių, kuriuos visi gerai 
žinome ir kurie didelę pažangą pa
darė, turime visą eilę naujų atsira
dusių. Čia paminėtini, “Aidai”, 
"Lietuvių Dienos”, “Nemunas", ir kt.

Gerą įspūdį daro Canados lietuvių 
laikraščiai — “Darbininkas”, “Tėviš
kės Žiburiai”, “Nepriklausoma Lietu
va” ir “Laisvoji Lietuva”; Pietų Ame
rikos laikraščiai irgi pažangūs:—“Ar
gentinos Lietuvių Balsas” ir “Laikas”; 
Anglijoj — “Britanijos Lietuvis” ir 
“Išeivių Draugas”. Tai mūsų kultū
ros ir tautiškumo tvirtovės, dar yra 
daug kitų kurių išvardyti negaliu.

Dabar, kaip yra Australijoj? Su 
gailesiu tenka konstatuoti, kad mūsų 
spauda yra menkiausi. Tiesa, ma
žiausias ir mūsų kontinentas, mažai ir 
mūsų pačių yra palyginus su kitais 
kraštais. Tačiau nežiūrint to, mes 
galėtime turėti daug geresnę spaudą, 
tik reikia visų prisidėjimo prie ben
dro darbo.

Aš tvirtai tikiu, kad mūsų spauda 
greitai pagerės, o taip pat atsiras kas
kart daugiau skaitančių ir remančių 
lietuvišką spausdintą žodį. Ta proga 
aš kviečiu visus spaudą mėgstančius 
tautiečius prisidėti prie laikraščio tu
rinio pagerinimo, daugiau rašyti iš 
vietos gyvenimo korespondencijas ir 
aktyviai dalyvauti laikraščio platini
me, kad mes galėtume nugalėti mate
rialinius sunkumus, kurie yra didžiau
si pažangos trukdytojai.

Kiekvienas iš mūsų turime jausti 
atsakomybę už mūsų tautos ir jos kul
tūros likimą. Kai baisus genecido 
darbas, be pertraukos, varomas toliau, 
kad galutinai išnaikinus mūsų tautą, 
tai mes turime su ypatingu atkaklumu 
tam priešintis ir kovoti, kad liktume 
nesunaikinti ir galėtume atkurti 
Nepriklausomą Lietuvą. Spauda yra 
vienintele tikra priemonė kovoti su 
mūsų priešais.

Gera spauda — tai šviturys, kuris 
neleidžia nuklysti nuo tikro kelio, tai 
vadas, kuris veda ir drąsina kovoje, 
tai tikra šviesa, kuri neleidžia užge
sti tautiniams ir patrijotiniamš jaus
mams; tai tikras gyvenimas, kuris at
vaizduoja mūsų jausmus ir sielą; pa
galiau, gera spaud yra papuošalas ir 
pasididžiavimas.

Spauda nėra kuriama vieno žmo
gaus (tūrių galvoje periodinę), todėl 
ir kaltinti vieno žmogaus negalima. 
Jei spauda boga, esame visi kalti: ir 
tie kurie rašome ir tie, kurie skaito
me. Nes spauda yra dvasinis visuo
menės apsireiškimas, vaizduojąs jos 
kultūrą, charakterį ir pačią sielą.

Todėl lietuviška spauda yra mūsų 
tautinės garbės klausimas ir mes tu
rime į šį Kausimą jautriai atsinešti.

Tegul lietuviškas solidarumo jaus
mas ir meilė savo motinos kalbai ir 
kultūrai paskatina visus geros valios 
lietuvius skaityti ir remti spausdintą 
lietuvišką žodį.

Ta proga noriu padėkuoti visiems 
lietuviams, kurie prisidėjo prie “M.P." 
tobulinimo ir išlaikimo, o ypač p. 
Viteikiui, buvusiams redaktoriui, ku
ris pažadėjo ii' toliau likti artimu ben
dradarbiu.

Aleksandras Magragis, 
-“Mūsų Pastogės” redaktorius.
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THREE weeks after the collapse of 
Nazi Germany, Major Ivan Niki

tine, deputy chief of the Soviet Secu
rity Police, reported in Berlin that 
the Fuhrer had neither shot himself

Adolf Hitler’s Last Days
By FREDERIC SONDERN, JR.

in his undergiound shelter nor been 
cremated nearby as generally believed 
— if, indeed, he had perished at all. 
And that is still, in 1951, the official 
Russian attitude.

An immediate, exhoustive inquiry 
was ordered by General Eisenhower’s 
Intelligence in 1945. Special teams of 
American, British and French experts

Two books contain most of the details on which this account is based. 
The Last Days of Hitler was written by Major H. R. Trevor-Roper, British 
historian assigned to the case by the British Intelligence Bureau. Ten Days 
to Die is a compilation by Capt. Michael A. Musmanno, USNR — experi
enced jurist and a judge at the Nuremburg trials — of the findings of 
various Allied Intelligence agencies supplemented by exhaustive research 
of his own. Frederic Sondern, Jr. was in Berlin soon after its fall and 
conferred with many of the Intelligence Officers investigating the facts.

gradually recor structed the details of 
Hitler’s last days. The 28 people who 
had been close to the Fuhrer during 
the Battle of Berlin and had been 
captured by Western Allied forces 
were questioned and requestioned and 
their stories checked and cross
checked. Mountains of documents 
were studied. The Allied story of 
the German dictator’s end is now com
plete.

At approximately 2.30 on the after
noon of April 30, 1945, Adolph Hitler 
sat down beside his wife in the under
ground Fuhrerbunker, put the barrel 
of a Walther automatic into his mouth 
and pulled the trigger, while Eva 
Hitler crunched a vial of cyanide be
tween her teeth. At 10.30 that night 
what little remained of their bodies— 
which had been repeatedly drenched 
with gasoline and burned in the 
Chancellery garden — was buried by 
General Rattenhuber and a detail of 
Elite Guardsmen. All night long an 
artillery barrage from the Russian 
lines churned up the whole area. 
Hitler’s bones were scattered as his 
Thousand-Year Reich had been.

Moscow doesn’t want it that way, 
however. The Russian authorities did 
everything in their power to obstruct 
our investigation. Key witnesses cap
tured by the Russians, including 
General Rattenhuber, disappeared. 
Our Intelligence learned that a jaw
bone found by Russian investigators 
at the place of cremation was defi
nitely identified as Hitler’s, by two 
dental technicians who made his false

teeth. The jawbone and the men 
were sent to Moscow and have not 
been heard of since.

Stalin himself set the official Rus
sian attitude when he startled Presi
dent Truman and Secretary of State 
Byrnes at the Potsdam Conference 
with the remark that he believed Hit
ler was still alive and hiding in Spain 
or Argentina. Russian newspapers 
constantly refer to Hitler’s “mysteri
ous disappearance”.

Some Washington analysts of Rus
sian propaganda believe that Stalin 
wants to keep Hitler “alive” as an 
excuse for eventual action in Europe. 
Others' think that the record of those 
last terrible days in Berlin — when a 
crazed tyrant tried to pull his whole 
nation down with him — would make 
unhealthy reading for the Russian 
people.

It was the Fuhrer’s birthday — 
April 20, 1945. In the Fuhrerbunker, 
50 feet below the surface of the Chan
cellery garden, the chiefs of the Ger
man armed forces and the Nazi Party 
had gathered to pay their respects to 
the Supreme War Lord. Boots shone 
and decorations glittered, but most 
of the faces were haggard. The deci
mated German armies were falling 
back on every front. The Russians 
threatened Berlin; the Americans had 
crossed the Elbe and were racing to 
meet them.

Since his narrow escape ten months 
before from the Generals’ Plot and 
the brief-case bomb attempt on his

Tolimoms pasaulio radio stotims klausyti

life, Hitler had suddenly become an 
old man, stooped and hunched, drag
ging one foot and with a noticeable 
tremor in his left arm. But as his 
courtiers murmured what birthday 
congratulations they could muster, his 
voice was as incisive, his eyes as bright 
as ever.

In the conference that followed, 
the satraps could hardly believe their 
ears. When Field Marshal Wilhelm 
Keitel hesitatingly tried to point out 
the gravity of the situation, Hitler 
impatiently swept him aside. “Non
sense,” he rasped. "The Russians will 
meet their bloodiest defeat yet before 
the impregnable gates of Berlin. 
And then we will roll the Allies back 
into the sea.” The mesmeric eyes 
swept over them and no one moved.

Reichsmarschall Hermann Goring 
broke the spell for a few moments. 
Germany wotdd inevitably triumph, 
said the corpulent master of the once- 
mighty Luftwaffe, but it would be 
safer for the Fuhrer to direct his 
troops from the mountain fastness of 
Berchtesgaden. Hitler glared. “What 
you are really recommending,” he 
snapped, “is that you should leave 
for a safer place. You may go, by all 
means.” In stony silence, Goring 
saluted with his jewelled marshal’s 
baton and took his leave, a few min
ute’s later, followed by a convoy of 
fast trucks loaded with treasure, his 
armoured Mercedes was streaking for 
Bavaria and, he thought, safety. Hit
ler had turned back to his maps and 
was explaining his strategy. “We 
knew,” one veteran general said later, 
“that most of the divisions with which 
he was manoeuvring were no longer 
effective units. But listening to him, 
most of us felt there might still be a 
chance.”

There was one man in the Fuhrer- 
bunker that day who could shake off 
the hysteria that Hitler had induced 
and who was primarily interested in 
his people’s welfare. Albert Speer, 
Minister of Armaments, had emerged 
as the brilliant industrial brain of 
the Reich. He had repeatedly pro
duced the apparently impossible in 
guns, planes and tanks.

Early in March, Speer had discov
ered Hitler’s terrible plan for the 
annihilation of the Reich in the event 
of defeat. Detailed order had gone to 
all District Party Leaders to destroy, 
as Allied troops advanced, all impor
tant industrial plants, public utilities, 
mines and stores of food and clothing. 
The military were instructed to blow 
up all key bridges, railroad and canal 
installations, ships and locomotives. 
Speer made a whirlwind tour of the 
country and persuaded key Gauleiter 
and generals to hold up the execution 
of Hitler’s decree. Speer picked Hit
ler’s birthday as his best opportunity 
for a final plea. “Should the German 
people give up,” the Fuhrer had said 
with a cold stare, “they would demon
strate that they have no moral worth. 
They would deserve destruction.”

Speer decided that he would sabo
tage the Leader’s holocaust if it cost 
hi mhis life. At the risk of a Gestapo 
hand on his shoulder, he rocketed 
around Germany again. Gauleiter 
Karl Kauffmann of Hantburg pro
mised that the all-important port 
would not be demolished; others ner
vously followed suit. To cripple the 
fanatics, Speer ordered all high explo
sives not in military hands lowered 
into wells and floded mine shafts. 
That order alone saved many hun
dreds of industrial plants.

Meanwhile, Hitler had completed 
elaborate plans to throw the Russians 
back from Berlin. The counter
attack was to be led by one of his 
favourite Elite Guard commanders, 
SS General Felix Steiner. “Any offi
cer who keeps a single man back from 
this operation,” Hitler screamed into 
the telephone, “will forfeit his life 
within nve hours.”

On the afternoon of April 22 the 
Fuhrer announced to his staff the 
first victory of the new campaign. 
Heinrich Himmler, sycophantic lead
er of the SS, had reported by tele
phone that Steiner’s offensive was in 
full swing and that the Red troops 
were falling back from Berlin. Then 
several messages were laid in rapid 
succession in front of Colonel General 
Alfred Jodi, Chief of .Operations. For 
several minutes, Jodi could not bring 
himself to speak. Then Hitler noticed 
his face. “Well? Well?” he demand
ed. “Mein Fuhrer,” said Jodi. “Stein- 
has not attacked. Marshal Zhukov’s 
armour is reported in Berlin.”

Hitler stared straight ahead, his 
face a slowly purpling mask. “The 
SS,” he whispered. “I have been be
trayed by the SS. First the Army, 
then the Luftwaffe, and now the SS. 
Traitors — all of you!” he roared. 
‘Dogs of traitors!”

(To be continued)

PHILIPS

BANDSPREAD
Special

PHILIPS

The Royalty 
amongst Radio

štai yra patogus 5 lempų priimtuvas, stalo modelis 
su ypatinga jėga. Jis pagauna net tolimiausias 
trumpų bangų stotis. Priimtuvai (net ir 6 lempų 
modeliai) negali susilyginti su juo dėl tolimi) sto
čių priėmimo. Su elektriniu BANDSPREAD 
įjungimu Philips “Jubilee BANDSPREAD Special” 
padaro trumpų bangų stočių suradimą, visai pap
rastu, taip, kaip ir vietines stotis. Jis turi .daug 
gerų ypatybių, įskaitant geras lempas, pilno didžio 
4 vietų tono kontroliavimą, puikų kabinetą . . . 
bet geriau pamatyti ir išgirsti pačiam — Philip’s 
“Jubilee Bandspread Special”. Yra vienintelis 5 
lempų, dviejų bangų, stalo modelis Australijoje 
su elektriniu Bandspread tonu ir pilnu trumpų 
bangų apjungimu.

IF WAR COMES THE 
YUGOSLAVS WILL BE 

READY
(Concluded from last week)

Except for Italians who are still 
quarreling with Yugoslavia over 
Trieste, the Russians and the satellite 
politicians are the only ones I saw 
satirised. Yugoslav cartoonists and 
journalists are theoretically free to 
lampoon their own politicians but 
they never do. Maybe they don’t 
want to, but their newspapers would 
be brighter if they did.

Apparently also they never feel in
clined these days to poke fun (as we 
do) at Britain or the British, or (as 
the Americans do) at the Americans. 
The political fun doesn’t wander far 
from the road laid down by the Gov
ernment or the Party. The Yugoslavs 
clearly do not want to risk saying 
any thing, however good-humoured, 
about Britain and the U.S. which 
might cause misunderstandings.

There was evidence on all sides 
that Yugoslavia was working hard to 
consolidate close and friendly “econo
mic and other relations” (Tito’s 
words) with Britain and the U.S.

On one night only during my stay 
in Yugoslavia I met Marshal Tito. 
This was at the White Palace, where 
he put on a reception for a delega
tion of British politicians.

Tito said: “Our people know very 
well who is their friend and who is 
not.

“They have been especially able to 
convince themselves of this during the

last three years of unprecedented eco
nomic blockade and all possible 
threats from the Easterly countries.

“The people of Yugoslavia in these 
difficult hours enjoyed not only the 
sympathy and moral support of the 
English people, but also material 
assistance from them.

“People in our country,” he added, 
“very well remember that as allies in 
the last two World Wars we were 
faced with similar difficulties and 
suffered great sacrifices.”

His words seem to me to sum up 
pretty accurately the feelings of the 
great bulk of Yugoslav people, not 
only of men, but also of women.

In Montenegro, in the new city of 
Titograd — which is being built on 
the ruins of Podgorica, flattened dur
ing the war — I talked with a group 
of men and womet, including Mrs. 
Milka Cerovic who, at the age of 17, 
took an active part in the war, and at 
27 is the mother of four children, a 
very active social worker, a member of 
the Central Committee of the Com
munist Party of Montenegro, and a 
wife of a Minister in the Montcneg- 
ran Government.

We talked about the welfare of 
children, prices, rationing, women’s 
part in the life of New Yugoslavia, 
about many things, but not a word 
about war, until I brought it up.

She said the women were too busy 
now to think about war.

Her eyes flashed as she added. “But 
if there is war the women will be just 
as ready to fight as the men.”

“Daily Telegraph”.
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LIOSU PASTOCE
Hl IŠ MUSU
J UB ĮLIEJA US A TLA IDA I

Šventaisiais metais tūkstančiai pili
grimų plaukė į Romą, norėdami gau
ti visuotinus jubiliejaus atlaidus. Bet 
pasibaigus tų atlaidų laikui Romoje 
Sv. Tėvas tuos pačius jubiliejaus at
laidus paskelbė visam pasauliui ir nu
statė sąlygas tiems atlaidams gauti. 
Jos yra tokios:

1. Išpažintis ir Komunija (Vely
kine negalioja).

2. Parapijos bažnyčios aplankymas 
4 kartus, kiekvieną kartą sukal
bant:
a) 5 Tėve Mūsų, 5 Sveika Mari

ja ir 5 Garbė Tėvui; Po to 
dar 1 Tėve Mūsų, 1 Sveika 
Marija ir 1 Garbė Tėvui — 
Šv. Tėvo intencija.

b) Tikiu i Dievą ir 3 Sveika 
Marija, kaskart pridedant 
žodžius: “Ttaikos Karalienė, 
melskis už mus”.

c) ‘‘Sveika Karalienė, gailestin
gumo motina ...”

Galima aplankyti 4 kartus viena 
parapijos bažnyčia ar 4-ias įvairioj pa
rapijų bažnyčias. Aplankyti galima 
viena diena ar per kelias dienas tik 
tuo pačiu laiku atlikti išpažintį ir 
priimti šv. Komuniją.

Visuotinus jubiliejaus atlaidus gali
ma gauti tiek kartų, kiek kartų bus 
išpildytos minėtos sąlygos. Juos gali
ma aukoti už save ir už mirusius.

Kadangi toks jubiliejus pasitaiko 
tik kas 25 metai, tai šv. l evas prašo, 
kad tomis malonėmis pasinaudotų visi 
tikintieji.

Kad būtų suteikiama proga ir ga
limybė tuos atlaidus gauti, Sydney 
yra ruošiama specialios susikaupimo 
valandos, kuriose bus sakomos kon
ferencijos, lankomos bažnyčios — kal
bant atlaidams įgyti paskirtas maldas 
ir klausoma išpažinčių.

Tos susikaupimo valandos įvyks 
Camperdown parapijos bažnyčioj 
(prie Missendcn Rd.) tarp mūsų jau 
nuo seno susikaupimui skiriamais 
vakarais — Visų Šventų, Veliniij ir 
Šeštadienio būtent lapkričio mėn. 1, 
2, ir 3 d. nuo 6 vai. vakaro.

Konferencijas praves ir išpažinčių 
klausys, Kun. Dr. P. Bačinskas — sve 
čias is Canbcrros. Penktadienio ir 
šeštadienio vakarais ten pat išpažin
čių klausys ir Tėvas Gaidelis S.J.

Šv. Komunija šeštadienį 10 vai. (3 
d. lapkr.) Camperdown’e vaikučiams, 
skautams, jaunimui ir tiems, kurie dėl 
kokių nors priežasčių negalės laukti 
bendros komunijos, kurį įvyks, sek
madienį — 4 lapkr. St. Mary’s kate
droj per iškilmingas pamaldas. Ir 
katedroj prieš pamaldas nuo 10 vai. 
bus klausoma išjažinčiu — kairėj pu-Į 
sėj didžiojo altoriaus.

Gcrb. tautiečiai kuo nuoširdžiausiai' 
prašomi pasinaudoti tais atlaidais ir, 
pasirenkant sau patogesnį laiką, ta 
proga atlikti išpažintį ir priimti šv. 
Komuniją ypač tie, kurie del darbų, 
dėl neprisiruošimo ar kitų jpriežasčių 
jau ilgesnį laiką nebuvę Šv. Sakra
mentų.

Kun. P. Butkus.

Tumas-Vaižgantas
(From psl. 1) 

nėtojas, įdomus ir m ė g i a m a s 
lektorius. Pats skundėsi permažai 
mokslo ėjęs, buvo plačiai išsilavinęs 
ir pasaulio matęs.
Populiarus k unigas

Kaip kunigas, kanauninkas Tumas 
buvo labai populiarus Kaune: savo 
ugningais ir turiningais pamokslais į 
kuklutę Vytauto bažnyčią sutraukdavo 
visą Kauno šviesuomenę, kartu ir tuos, 
kurie šiaip vengė bažnyčių ir nemėgo 
pamokslų. Tikintiesiems jis rasdavo 
visados paguodos ir patarimo painiuo
se gyvenimo reikaluose. O jungtuvės 
“pas Tumą” tapo priežodžiu.

Nebuvo Lietuvoje kito visuomenin- 
ko judresnio už Tumą. Nebuvo kul
tūros ar visuomenės organizacijos, prie 
kurios jis ne būtų prisidėjęs: jis buvo 
iždininkas bant kelių valdybų! Nebu
vo sąjūdžio, kurio neremtų Tumas 
savo autoritetu, ar bent nebūtų iškil
mingai pašventinęs vėliavą. Nebuvo 
kultūrinio įvykio, kur nebūtų savo 
žodžio taręs Tumas. Jo kalbos buvo 
gyvos, nuoširdžios, nenuobodžios. 
Ypatingai jautrų žodį tarė kanaunin
kas, palydint kalbininką K. Būgą:

— Kas Tave, Kazimierai, iš augšti- 
no taip, kaip karalių . . . Tą Pamok
slą galima lyginti su klasiškomis Cice
rono prakalbomis!

Petrapilio seime. Teko Tumui da
lyvauti politikoje, nors jis jos nemėgo. 
Dar 1917 metų Petrapilio Lietuvių 
Seime pasisako už nepriklausomybę; 
kitij išjuoktas pareiškė. “Daugiau aš 
ne politikas” ir toks buvo įamžintas 
Varno šaržuose “Ant politikos laktų”.

Jis nepriklausė politinėms parti
joms, nors dalyvavo Krikščionių de
mokratėj pirmosios programos sudary
me.

Manyta, kad jis buvo artimas Tau
tininkų sąjungos vadovybei; savo 
įtaka jis išvadavo iš kalėjimo keletą 
kairiųjįj pakraipų žurnalistų, kurie jį 
vėliau apvylė . . . Garsiausias Tumo 
politinis žygis: valstybės teatre prem
jeros metu jis išdrįso viešai protes
tuoti prieš tai, kad buvęs Respublikos 
prezidentas buvo patupdytas į kalėji
mą už nusikaltimą spaudos įstatymui 
relaguojant laikraštį.

Labai mylėjo Tumą jaunimas, o 
ypatingai menininkai. Kiekviename 
jauname talente Tumas pastebėdavo 
“deimančiukus”, kiekviena jauna dai
nininkė buvo “lakštingala”. Piktesni 
kritikai šaipėsi iš Tumo kiek perdėtų 
recenzijų, bet jos kėlė sparnus gabiam 
prieaugliui. Kiek iš tų “deimančiu
kų” išaugo tikrų deimantų, kuriais 
lietuviai didžiuojasi prieš pasaulį!
įdomi asmenybė

Kanauninkas Tumas buvo įdomi 
asmenybė. Mažo ūgio, žila galva, 
šviesiu veidu, spindinčiomis akimis, 
amžinai skubąs siauromis Senamiesčio 
gatvėmis ar autobusu, seniau tramva
jum — konke, kartais su skėčiu, bet 
dažnai be privalomos kunigui skry
bėlės — tokį Tumą prisimena Kauno 
gyventojai. Anksti rytą, kad niekas 
nematytų, jis išeidavo į Nemuno 
krantą ir basas, parai tęs sutaną, 
braidydavo po smėlį ir džiau
gėsi, kaip vaikas.

Kiekviename susirinkime ar šeimos 
pobūry kanauninkas Tumas visada 
būdavo mieliausias garbės svečias. 
Linksmas, optimistas, savo žmogus. 
Mąlęnus, bet ne trivialus, draugiškas, 
bet ne įkyrus, familiarus, bet ne ciniš
kas.
Pinigų nemėgęs tretininkas

O kanauninko augštaitigkas vaišin
gumas! Per vardines, šv. Juozo dieną, 
per jo butą pereidavo visa Kauno 
šviesuomenė. Visi buvo mieli svečiai 
ir susigrūdę ankštame bute jautėsi 
kaip kaimo vestuvėse.

Tumas nemėgo pinigų. Kiek gau
davo, išleisdavo jaunimui remti. Ke
lis savo giminaičius išleido į augštąjį 
mokslą. Pats sakydavo: esu tretinin
kas; mūši] reguliaminas neleidžia tu
rėti turto. Turto ir nepaliko, jo as
meniniai daiktai pateko į muzėjų.

* # *
Mūsų jaunos inteligentėj kartos gyve

nime T u m a s buvo skaisti žvaig; 
ždė: jis švietė kilniu savo gyvenimo 
pavyzdžiu, meile broliams ir gimtajam 
kraštui.

Jei Tumas buvo tipingas lietuvis, 
norėtume, kad mes visi būtume tokie, 
kaip jis.

Tikėkime, kad mūsų tarpe atsiras 
daugiau Tumų!

LIKVIDAVOSI GRETOS 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

APYLINKĖ
Išvažinėj us lietuviams iš Gretos 

šeimij lagerio į kitas vietoves daugiau
siai į Sydnejėj ir Newcastlę, apylinkė 

■buvo priversta likviduotis.
Ta proga buvo surinkta Tautos 

Fondui aukų £8. Gretos apylinkė 
savo laiku buvo gana veikli, turėjo 
tautinių šokių grupę ir vyrų chorą. 
Dalyvavo lagerio ruošiamuose koncer
tuose Newcastle, Maitlande, Single
tone, Cessnocke, Gretoj ir kt. Su di
deliu pasisekimu organizavo tose 
patčiose vietovėse lietuvių liaudės dir
binių parodas. O taip pat dalyvavo 
Newcastle radiofono, 211.D., progra- 
muose su lietuviškomis giesmėmis, 
(Čia buvo sugiedotas ir L'etuvos Him
nas).

Geri ryšiai buvo užmegsti su New
castle Šv. Vincento de Paulio Drau
gija, kuri kas šeštadienį kviesdavosi 
keletą šeimų paviešėti pas australus 
katalikus. Šv. Vincento de Paulio 
Draugija sušelpė keletą lietuvių šeimų 
rūbais ir avaline. —Al.
NEWCASTLE

Šioje gražioje apylinkėje apsigyveno 
nemažas skaičius lietuvių. Newcas- 
tleyje, kaip žinome, yra sunkioji Aus
tralijos p'.ieno ir geležies pramonė. 
Dalis buvo employmentų pasiusti į 
darbus, kiti laisvu noru pasirinko šį 
pramonės centrą. Keliolika lietuvių 
jau turi savo namus įsigiję, o kiti dar 
te bes ta to.

Gaila, kad čia lietuviai dar nepra
dėjo organizuotis. Tikimės, kad 
greitu laiku ir čia susiroganižuos lie
tuvių bendr. apylinkė. Motiejuj.

Sporto Klubo 'Kovas" šokiu 
Vakaras

Vykstantiems Sydnėjaus Lietuvių 
Sporto Klubo “Kovas” krepšininkams 
į Australijos lietuvių krepšinio pir
menybes Adelaidėje (š.m. lapkričio 
mėn. 12-13 d.d.) paremti — Sporto 
klūbas rengia įdomu pasilinksminimą 
Camperdown’o parapijos salėje š.m. 
spalio mėn. 20 d., šeštadienį, 18 vai.

Visus maloniai kviečiame atsilanky-| 
ti ir paremti Jus reprezentuojančius 
krepšininkus.

S.L.S.K. “KOVAS” Valdyba.

I LIETUVIAI SVETUR
• Rio de Janeiro mieste, Lietuvos 

atstovo Fr. Maierio iniciatyva išleistas 
iliustruotas, 28 psl., portugalu kalbo
je, leidinys apie Lietuvą. Tekstą pa
rašė ir nuotraukas parinko Audeniai.

© Henrikas Nagys išleidžia naują 
eilėraščių rinkinį “Saulės laikrodžiai”. 
Rinkinį iliustravo dail. T. Valius.

©Šiaulių katalikėj bažnyčia, kuri 
buvo garsi savo augštu bokštu, karo 
metu stipriai nukentėjusi. Dabar, 
kaip skelbia laikraščiai, bokštas nu
griuvęs.

©Vokietijoje šiuo metu vykdomas 
tikslus ten gyvenančių lietuvių surašy
mas.

O Vasario 16-osios gimnazijai Vokie
tijoje, vadovauja Dr. A. Palaitis. Jis 
yra tos gimnazijos direktorium.

©“Vilnis” komunistų laikraštis; 
I skundžiasi, kad nežinomi asmenys 
I išdaužė redakci jos langus, o patį Pru- 
seiką reikėję nuvežti net į ligoninę. 
Esą “nukentėję” ir daugiau Maskvos 
tarnų.

©Ventos leidykla, Vokietijoje, bai
gia spausdinti šias knygas: A. Barono 
“Žvaigždės ir vėjai” (novelės); G. Tu- 
lauskaitės “Po svetimu dangum” 
(eilės); V. Joniko “Sielvarto giesmes” 
(eilės); kun. A. Sabaliausko “Nuo 
Imsrės iki Orinoko (kelionių aprašy
mai): A. Maceinos “Niekšybės paslap
tis”; Jurgio Jankaus “Namas geroj 
gatvėj” (romanas); A. Vaičiulaičio 
“Valentina” (papildytas, ankščiau 
spausdintas romanas) ir A. Vaičiulai
čio “Rinktiniai raštai”. Kas ir kur.

Sporto Klubo Išvyka
Lithgow’o Australų krepšininkų 

sąjungos kviečiami, Sydnėjaus lietu
vių krepšininkai, š.m. spalio mėn., 14 
d., sekmadienį, vyksta draugiškoms 
krepšinio rungtynėms į Lithgow’ą. 
Kartu rengiama išvyka i Mėlynuosius 
Kalnus (Blue Mountain). Bus aplan
koma gražiausios tų kalnų vietos. 
Važiuojama su autobusu. Abiejų ko
mandų žaidėjai turi atvykti į pasku
tinė treniruotę š.m. spalio mėn., 13 d. 

(šeštadienį 10,30 vai. Camperdown’o 
Park aikštelėje.

V. Šutas, 
S.L.S.K. “KOVAS” 

krepšinio sekcijos vadovas.

DĖMESIO TAUTIEČIAI RETA PROGA 
Aplankykite firma-krautuvę

J. T. TOOHEY & SON
372 SOUTH TERRACE, BANKSTOWN

Čia Jūs rasite didžiausią pasirinkimą geriausios kokybes medžiagų: 
drabužiams, patalinei, baldams, namų dekoracijai ir pan. Kainos 
pigesnės negu kitose Sydnėjaus krautuvėse. Jums prekiu pasirin
kime maloniai patarnaus Jūsų tautietė Lena Makauskas — UY1430. 

Prekes ir patarnavimas Jūsų neapvils.

......................................... .. ...................................................................................................................................... ..................................... .

DĖMESIO, PONIOS IR PONAI !
Jei jūs norite gauti skanių valgių, kreipkitės į europietiškų- 

skanėstu parduotuvę:
STAN SLAVIK

203 Hay St., kuri yra netoli Sydnėjaus centrinės stoties ir kerta 
Pitt St.

Šioje parduotuvėje galima gauti: juodos ir pikliavotos ruginės 
duonos, rūgščių kopūstų ir agurkų, visokių rūšių silkių, rūkyto 
kumpio, šoninės (rūkytos ir virtos), įvairiausių rūšių dešrų, ryžių, 
vanilijos lazdelių (1 lazdele — 3 penai), aguonų, chalvos, šafrano, 
pipirų, grikinių kruopų ir kitų įvairiausių skanėstų.

Krautuvėje susikalbama beveik visomis Europos kalbomis.
. .............  ui.........linini........iiiiiiiuiiiiiiiiiiuiihuhiiiiiuii....... linui......... .  ~

MELBOURNO LIETUVIU CHORO "AIDAS"
KONCERTAS

Š.m. spalio mėn. 13 d. (šeštadienį), Melbourne Lietuvių 
Choras “Aidas" duodą pirmąjį savo pilną choro dainų koncertą j 
kurį nuoširdžiai kviečia atsilankyti visus Melbourne ir apylinkių 
tautiečius. Koncertas įvyks Cathedral Hall salėje, Brunswick St., 
Fitzroy. Pradžia 8 vai. vakaro.

Programoje:
, 1. Mišraus choro dainos,

* 2. Vyrų choro dainos,
3. Solo ir duetai p.p. Vinco Zdanavičiaus ir Petro Morkūno.
4. Tautiniai šokiai.

Chorui vadovauja dirigentas Albertas ČELNA.
Tautinius šokius išpildo Melb. Lietuvių Tautinių Šokių Grupe 

vadovaujant p. Juozi Petrašiunui.
Po koncerto bendri šokiai. Veiks bilietas.

Choro Administratorius.

Redakt. ALEKSANDRAS MAURAGIS
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