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.AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

MUSU JAUNIMAS
Pirmoji ir svarbiausioji išeivijos 

problema yra tautinio išsilaikymo proble
ma. O tautinio vieneto išlikimas priklauso 
nuo augančios kartos išlikimo. Kieka^ vi
sos mūsų pastangos, sielvartas ir kovos, 
jei LAetitvai nebus išsaugota augami 
karta, jei jos dvasia, apaugs svetimom.s 
kerpėmis. Tai didelė problema. Nuolat 
svarstytina. Nuolat turime ja rūpintis, 

, ieškoti būdų, kelių ir priemonių.
Liūdnų reškinių matome mūsų senosios 

kartos išeivijoje, bet dar liūdniau kad ir 
naujosios išeivijos tarpe pasitaiko šeinių 
— tėvų lietuvių, net vadinamų inteligen
tų — kurių vaikai sąmoningai pratinami 
kalbėti svetima kalba. O ką jau kalbėti 
apie kokį tautinį sąmoningumą. Politi
nių pabėgėlių tarpe kurie sakosi nasiša- 
Jinę į užsienius tik laikinai, kovai tęsti, 
tai dangaus keršto šaukianti dėmė, nepa
teisinama jokiais sumetimais. Tai gadi
nimas kūdikio dvasios, iš augančio žmo
gaus išplėšimas jo gyvenimo ateities turi
nio. Tokie tėvai turėtų atsiminti, kad ir 
pedagogikos pirmasis reikalavimas yra 
'pirma išmokyti vienos gimtosios kalbos, 
o.tik po to svetimų. Kitaip savo gyveni
me j’is niekad'nei vienos kalbos gerai ne
mokės. žmogus gali kalbėti daugeliu 
kalbų, bet galvoti tegali viena, gimtąja 
kalba. Jis kalbėti- mokosi tuo pat metu, 
kai niokosi galvoti ir negali mokytis gal
voti dviem kalbom arba kažkokiuo žargo
nu kurio jį moko peršamos kalbos ge
rai nemoką tėvai. Tėvai turi atmin
ti, kad netaisyklinga kalba savo mintis 
pradėjęs reikšti kūdikis, niekad gyveni
me neišmoks taisyklingai reikšti’ savo 
minčių j’okia kalba. O tas, kuris savo 
galvojimo brendimo amžiuje į vieną kalbą 
gerai įsigyvens, vėliau lengvai galės tei-
galvojimo brendimo amžiuje į vieną k; 
gerai įsigyvens, vėliau lengvai galės 
singai išsireikšti.

Mūsų uždavinys ' ieškoti receptų 
tuvybei išlaikyti ir augančios kartos 
delėsna įskiepyti.

šiose sąlygose pirmasis stulpas* 
riuo remiasi visa mūsų ateitis, yra 
mos, tėvai. Jei jiė savo vaikams įskiepys 
pagarbą savajam kraštui ir meilę, jei 
šeimoje Lietuva bus šventas žodis, mini
mas su pietizmu, bet ne su panieka, ir 
vaikučiams tas kraštas taps skaisčios sau
lutės šalimi. Lietuva turi tapti viliojan
čia .legendų zone. Tėvų pareiga įskie
pyti į savų kūdikių širdeles Lietuvos mi
tą. Ir spauda, ir mokyklos, ir gyvas žo
dis turi jį ugdyti, puoselėti ir skiepyti į 
jaunimo-širdis. ’ .

Pasakokim Lietuvos legendą. Ne įši- 
mislą, ne melą, bet tą pačią, kuri yra. mū
sų kiekvieno -širdin įžengus ten saulėte
kių žarose, vakaro šventoje tyloje, vytu- 

■ rėlio dainoj, lakštutės suokime, rudenio 
vėsuluos i?- žiemos -speigų grožybėj.
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PRANCŪZIJOS VARGAI
Nepasisekimai Indo-Kinijoje ir suiru

tė pačioje Prancūzijoje—tai Prancūzijos 
šiandieninė būklė. Praėjusią . savaitę 
Faure vyriausybė turėjo atsistatyti ka
da parlamente 309 balsais prieš 283 bu
vo atmestas vyriausybės pasiūlymas pa
kelti taksą 15%. Vyriausybė buvo rei
kalinga tučtuojau 30.000 mil. frankų, 
kurie daugiausia reikalingi Prancūzijos 
įsipareigojimuose Europos armijos ap
ginklavime. Tokiu būdu visas Europos 
armijos apginklavimo planas pasilieka 
neišpyldytas. Pati Prancūzijos financi- 
nė padėtis esanti alermuojanti — sako 
“Daily Express” korespondetnas Pary
žiuje.

, Pereitais metais Indo-Kinijos karas 
Prancūzijai kainavo 3.000.000.000 dole
rių.

Nauja vyriausybė buvo pasiūlyta su
daryti eilei asmenų, kuriems tačiau vis 
nepavyko. Gaulistai, komuistai, konser
vatoriai ir radikalai žiūri savo partijos 
reikalų, bet ne krašto gerovės. Krašte 
nei viena partija netur reikiamos dau
gumos ir todėl vyriausybe galima suda
lyti tik iš kelių partijų, kurios tarpu
savyje neranda bendros kalbos.

Nesisekant sudaryti vyriausybę, vis 
labiau iškyla gen. ;De Gaulle, kuris šiuo 
metu yra stipriausios atskiros sekcijos 

. vadas • parlamente. Jis tikisi, kad jeigu 
niekam nepavyks sudaryti vyriausybę, 
ateisianti jo eilė. Tačiau jo viltys neiš
sipildė, kada 324 balsais prieš 206 buvo 
įgaliotas sudaryti naują vyriausybę M. 
A. Pinay. Už M. A. Piny balsavo nrtt 
ir atstovai iš gen. De Gaulle sekcijos 
parlamente.

Plutoniumo atradėjas dr. Seąborg 
tvirtina,’kad dar apie 20 metų atominė 
energija nedarys konkurencijos anglimi 
ir vandeniu, gaunamai energijai.

Politines Naujienos
— NEW YORK, penktadienis. Admi

rolas C. Turner pareiškė, kad alija'ntai 
pralošė laiką Korėjoje ir dabar komuni
stų pozicijos yra tiek stiprios, kad bet ko
kia pergalė Korėjoje yra negalima.

-TOKIO, antradienis. Japonijos 
Hokaiddo ir šiaurinė dalis Honshu salos 
buvo sukrėsta žemės drebėjimo. Viso pa
daryta apie 9.375.000 svaru nuostolių. 
Žemės drebėjimo sukeltos jūros bangos 
nušlavė 400 namų. . Šimtai namų sug
riauta, nutarauktos geležinkelio linijos, 
sugriauti tiltai. Vienoje vietoje griūda
ma kalno atšlaitė palaidojo kaimą. Tikro 
aukų skaičiaus dar nežinoma. Į nuken
tėjusias sritis ’amerikiečių lėktuvai nu
metė antklodžių, nes praėjusią naktį čia 
iškrito nemaža sniego. Šitas žemės dre
bėjimas yra didesnis nei buvęs 1948 m. 
kada buvo užmušta 5507 žmonės.

-NEW YORK, trečiadienis. Brazi
lijoje netoli Rio de Janeiro keleiviniui 
traukiniui susidūrus su prekių traukiniu 
žuvo 119 žmonės.

-CANBERRA, antradienis. Aust
ralijos vyriausybė nutarė kad nuo liepos 
1d. bus importuojamos tik pačios reika
lingiausios prekės. Importo sumažinimu 
Australija sutaupys £200.000.000.

GINKLAVIMOSI LENKTYNES VYKSTA ...
Tai bus tik pradžia to plano, kuris bus 
atba igt a s 1953-4 m.

MOSCOW, penktadienis. Ta pačią 
dieną, kada prez. Trumanas paprašė 
kongreso skirti pasakiškas’ sumas lais
vųjų tautų apginklavimui, sovietai • pra
nešė, kad apsigynimo planui įvykdyti 
skiria 10.000.000.000 svarų sterlingų. 
Tai yra didžiausia suma nuo karo pa
baigos. Praėjusiais metais sovietai bu
vo paskyrę apsiginklavimui 8.600.000.000 
svarų sterlingų.

SAIGON, penktadienis. Pranešama 
apie kietas kautynes tarp prancūzų ir 
komunistų netoli Phūc Yen, 24 mylios 
nuo Hanoi.

MALTA. 29 asmenys, kurių tarpe II 
policininkų buvo sužeista dokų darbinin
kų riaušėse Valettoję/ 

•WASHINGTON, penktadienis. Pre
zidentas Trumanas paprašė kongreso 
skirti 7,9000.000.000 dolerių laisvų tautų 
sustiprinimui ekonomiškai ir militariniai 
prieš sovietų agrešiją ir vakarietiškos 
civilizacijos išgelbėjimą. Pinigai bus 
skiriami Europos armijos apgiklavimui, 
alijantų karinių pajėgų sustiprinimui 

j Tolimuose Rytuose ir pagalba Europai, 
kad ji pati galėtų ginkluotis. Šita pa
galba bus teikiama taip pat ir Turkijai, 

1 Graikijai, Jugoslavijai, Austrijai, Indo- 
Kinijai, Formozai, Filipinams, Tailan
du! ir gal būt Ispanijai. Mes turime 
pasidaryti tiek stiprūs, kad Kremliaus 
vyrai tikėtų, jog nėra mažiausio išskai
čiavimo pradėti agresiją — pareiškė 
Trumanas. Salih to gen. Eisenhower 
pareiškė, kad gale šių motų Europos 
armija turės 50 divizijų ir 4000 lėktuvų.

KORĖJOS KARO DRAMA
Pusantrų metų vykstąs Korėjas karas 

parodė visus sovietų planuojamus ir vyk
domus žiaurumus. Pusę metų beistęsian- 

' čios paliaubų derybos atskleidė sovieti
nės taikos prasmę.

Korėjos karas privertė laisvąjį pasau
lį kiek daugiau susimąstyti, nes didelių ir 
mažų kraštų žmones komunistai vienodai 
naikina. Už Korėjos fronto ribų raudo
nieji išžudė daugiau kaip 6000 Amerikos 
karo belaisvių ir ketvirti miliono pietinės 
Kerėj os _ gyventoj ų.

Anglija viena iš pirmųjų pripažino ko
munistinę Kiniją, kuri šiandien yra tų 
žudynių kaltinnkė. Jungtinės Tautos 
kaip ilgąi nedrįso paskelbti komunistinę 
Kiniją agrbsbrium, nors net ji pati nesis
lepia kariaujanti.. Su raudonaisiais žu
dikais iškilmingai deramasi taikos vardu, 
nors jie taika seniai yra darbais paneigę. 
Nucrnbergo teismo dbklaracija seniai 
nubluko, kuria visiems ateities agreso
riams pažadėtos kartuvės. Kodėl taip 
yra? Atsakymas tėra vienas. Pragaiš
tingos Jaltos vaiduokliai kaip raudoni 
voratinkliai draikosi Vakarų pasaulio 
politikų galvosenoje. Korėjos'karo dra
ma visu ryškumu atskleidžia tą baisųjį 
tragizmą.

Korėjos fronte kovoje: Australijos, 
Amerikos ir Anglijos — karo laivai, 
lėktuvai ir pėstininkai; Belgijos-pėsti- 
ninkai, lėktuvai ir laivai; Kolombijos- 
karo- laivai ir pėstininkai; Danijos-karo 
ligoninė; Abisnijos-pėstininkai; Prancū- 
zijos-pėstininkai; Graikijos-pėstininkai; 
Indijos-karinė ambalatorija; Liuksehi- 
burgo-.pėstįninkai; Olandijos-karo laivai 
ir pėstininkai; Naųjosos Zelahdijos-karo 
laivai ir pėstninkai; Norvegijos-karo li
goninė; Filipinų-pėstininkai; Švedijos- 
karo ligoninė; Tailando-karo laivai ir 
pėstininkai; Turkijos-pėstininkai; Pieti
nės Afrikos-lėktuvai. Tačiau didžiausią 
karo naštą neša JAV.

Raudonieji sakalai
Manoma, kad sovietai mažiausia turi 

20,000 lėktuvų, iš kurių 50% yra antrojo 
pasaulinio karo likutis. Vidutiniškai per 
metus esą pagaminama 8.500 naujų so
vietų lėktuvų. f‘Raudonųjų sakalų” 
tarpe ypatingu populiarumu yra apgaub
tas gen. Įeit. Vasily Stalin, raudonojo 
diktatoriaus Stalino sūnus, 30 m. amž., 
jauniausias sovietinis generolas.

II karo metu vokiečių divizijos daug 
nukentėdavo nuo sov. lėktuvų “šturmo- 
vikų”, kuriuos vokiečiai vadindavo “juo
doji mirtis”. Jų autoriumi laikomas Ser
gei Iliušin. •

-PARYŽIUS, pirmadienis. Netoli 
Nice keleivinis lėktuvas patekęs į buri 
paukščių buvo išvestas iš lysvaros ir su
dužo. Žuvo 37 asmenys.

— NEW YORK, antradienis. New 
York Daily News korespondentas Bue
nos Aires praneša, kad Argentinos pre
zidento Perono žmona organizuoja sau 
kariuomenę. Esą Peroriienė užsakiusi 
5000 automatinių pistoletų ir 2000 šau
tuvų sumoje 8.000.000 pezų. Šita kariuo
menė būsianti grynai “privatinė”.

- LONDON, antradienis. Prieš ke
turis menesius staigaus puolimo atveju 
Anglija nebūtų galėjusi pastatyti nei 
vienos kautynių divizijos — pareiškė 
Churchill. Anglija reikalinga tuojau 
22 pilnų divizijų.

Amerikoje ...
'Didžiausios pasaulyje industrijds kra

šte, Amerikoje, vyksta nepaprastas karo 
pramonės išsiplėtimas. Jau daug fab
rikų visu tempu dirba pagal Pentagono 
užsakymus; statomi nauji fabrikai ir 
pritaikomi ginklavimosi reikalams bei 
didinariii seni. Nekalbant apie super- 
ginklus, iki 70% šiais ihetais numatyto 
pagaminti 106 milionų tonų plieno bus 
suvartota bendriems fronto ginklams 
daryti. Varis, aluminijus, medvilnė, 
švinas, maisto ištekliai ir visa kita, kas 
tik turi bent kiek reikšmės krašto apsau
gai, paimta atasakiton ir pirmoj eilėj 
plaukia į karo mašinerijos padalinius.

. Save gelbsti
Iš Jugoslavijos grįžo Henry J. Taylor, 

apvažinėjęs visą tą raštą. Jis visai nes
vyruodamas pareiškė, kad Tito nėra pasi
keitęs. Jis yra griežtas ir piktas komuni
stas. Krašto viduje nėra jokių laisvių. 
Tito rūpinasi savimi labiau negu kuo 
kitu. Jis rūpinasi, kad komunistų par
tija tik jam tepaklustų, tik jam tetar
nautų ir tai akliausiu būdu. Jugoslavi
jos visuomenėj Tito esąs “labiausiai neap- 
enčiamas asmuo”.

Spaudoje gana dažnai linksniuojama 
apie Tito suorganizuotąją didelę militar- 
nę jėgą. Taylęro manymu, toji jėga 
yra menka ir karo atveju vakarų demo
kratijos ja pasiremti negalės. Tito iš 
Vakarų jau yra gavęs 255.000.000, dol. 
“Tie milionai reikalingi, jo paties saugu
mui” — rašo p. Tayldr.

KAS TOLIAU ...
Pirmasis Pasaulinis Karas pradėtas 

su patrankomis ir durtuvais, o baigtas 
tankais ir lėktuvais. S į karą užbaigė 
alijantų tankai ties Marna.

Antrasis Pasaulinis Karas pradėtas su 
būriais tankų ir spiečiais lėktuvų, o 
baigtas su atomine bomba.

Trečiajam Pasauliniui Karui gamina
mos serijos atominių, bombų ir atominių 
ginklų. Įdomu, kokiais ginklais jis bus 
pabaigtas. Karų istorija rodo, kad nei 
vienas ginklas, kuris būna pradėtas var
toti karo pradžioje, nėra lemiamas gink
las pabaigoje.

NEW DELHI.—Komunistinės- Kinijos 
karinė misija Tibete įsteigė “kultūros 
skyrių”, kuris'turės, supažindinti tibetie
čius su marksizmo filosofija. Pirmiau
siai tibetiečiai busią supažindinti,su ko
munistų Manifestu ir Kinij.os-Tiheto su
tartimi". '1 ' ' . '. ' 

ruskiro numerio kaina 1-0, 3 mėn. 
12-0, 6 mėn. £1-4-0, metams £2-8-0. 
Anglijoje ir Kanadoje kaina ta 
pati, J.A.Valstybėse metams 8 dole-
rial..
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VENECUELOS LIETUVIU 
SAVIŠALPOS BENDRUO

MENES TARYBOS
PAGEIDAVIMAI

(Dabartiniai lietuvių išeivijos uždavi
niai yra suformuluoti į du pagrindinius 
postulatus: lietuvybės išlaikymas ir ko
va dėl Lietuvos laisves.

Visi gerai žinome, kad tie uždaviniai 
kiek jie yra svarbūs, tiek jie yra sun
kūs dėl visos išorinės aplinkos lietu- 
vams, kai lietuviškoji masė, išbarstyta 
po erdvųjį pasaulį, yra atsidūrusi prieš 
svetimybių pavojų kurį mes gerai sup
rantame, ką jis mums duoda laiko bė
gyje. Ir kova dėl Lietuvos laisvės yra 
labai sunki, kai mūsų atstovaujančių 
mūsų krašto laisvės-teisingumo reikalą 
yra tiek maža, o mūsų krašto pavergė
jas savo skaičiumi yra toks milžinas.

Todėl suvedus tuos, aukščiau suminė
tus,- du postulatus T vieną — LIETU
VOS REIKALĄ, ta reikalą reiktų, ginti 
dideliu užsispyrimu su pąsiąukojimu su 
dideliu vieningumu ir entuziazmu.

Tam dideliam darbui toną turėtų duo
ti mūsų vadovaujantieji institutai. Bet 
jie yra dvejopo charakterio: faktiškas, 
bet tarptautiniu atvilgiu neoficiąlųs- 
V LIK'as ir oficialus — Lietuvos Diplo
matai. Abu tie institutai mums yra sa
vaip, bet lygiai brangūs. Tad ir norime 
pirmoje eilėje, kad tų dviejų vadovybių 
žodžiai ir paskatinimai Lietuvos reikalu 
būtų paremti jų pačių tarpusavio darnu
mo pavyzdžiu. Ir taip pat, kad ir 
VLIK’as būtų vieningumo simboliu savo 
darnumo tarp savo narių.

Deja, VLIK’o vedamoji politika Mažo
sios Lietuvos atstovavimo klausimu 
VLIK’e įnėšė nemaža neskanaus rūgimo 
lietuviškoje visuomenėje. Ypač kai vi
suomenė-yra parodžiusi aiškų nusistaty
mą už Mažosios Lietuvos atstovavimą 
VLĮK-’e.

.O ypač VLIK’o politika Lietuvos Dip
lomatijos atžvilgiu ne tik neparodė gero 
pavyzdžio, bet dėl 1951 m. spalio mėne
sio pasitarimų su Diplomatijos Delega
cija sukėlė gilaus susirūpinimo višoj’e 
išeivijoje.

Tai visa ne tik nekelia entuziazmo pe
riferijoje, bet veikia destruktyviai ir 
taip jau nelengvai varomą darbą Lietu
vos reikalui mūsų gyvensimame krašte.

Būtų skaudžiai nuostabu, jei į mūsų 
tautos istorijos lapus būtų įrašyti fak
tai. jog. ir XX-jo amžiaus Lietuvos rei
kalų byloje, ypač pačiau sunkiuoju Lie
tuvai metu, kenkė mums ne tik svetimie
ji, bet kenkėme mes patys sau savo tar
pusaviu nedarnumu aukštojoje vadovy
bėje, kaip tie istoriniai “plikbajoriai” 
anų laikų seimuose.

Šito susirūpinimo vedini, laikome savo 
pareiga pareikšti VLIK’ui šiuos mūsų 
pageidavimus:

1) VLIK’as turi apjungti visus lietu
vių išeivijoje aktyviai besireiškiančius 
politinius susibūrimus, su Lietuvos re- 
vindikuotinų žemių atstovais imtinai;

2) VLIK’as turi rasti būdą patikrinti 
pasaulio lietuvių daugumos nuomone 
svarbiausiais Lietuvos reikalo klausimais, 
kaip tą siūlo Diplomatijos Šefas, pagal 
jo preiškimus lietuviškoje spaudoje;

3) VLIK’as turi būti darnus tarpu
savyje ir rasti darnumą su Lietuvos 
Diplomatija, ir atsisakyti toleių veiks
mų, kurie duotų progos žeminti šias 
reikšmingas ir garbingas Nepriklausomos 
Lietuvos Įstaigas;

4) VLIK’as turi įsikišti savo autorie- 
tetu ir paraminti tokius viešajame gyve
nime išsišokimus, kuriais yra diskredi
tuojami kaikurie Lietuvos vadovaujan
tieji veiksniai, tiek žeminamas Lietuvos 
vardas;

5) Vadovaujantieji Veiksniai tarpu ■ 
savių darnumu turi suaktyvinti Lietuvos 
laisvinimo kovą.

Irgi nuomone ...
Eleonora Roosveltieęė, buvusio JAV 

prezidento žmona, pareiškė žurnalis
tams, kad JAV delegacija prie Jungty- 
nių Tautų Organizacijos nemano daryti 
jokių žygių dėl vykdomo Sovietų geno
cido — tautų naikinimo jų pavergtuose 
kraštuose. '

Anot j’os, tas žygis būtų be vertės, nes, 
girdi, nesą jokių įrodymų, kad Sovietai 
tikrai yra papildę jiems primetamus nu- ■ 
sikaltimus.

VOKIEČIAI DIRBA ' 
Apskaičiuotu, kad Vokietijos naftos . 

rezervai greit pasieks 38 mil tonų per * 
metus ir Vokietija bus’didžiausias naf
tos gamintojas Europoje Valyklų sta
tyba vykdoma tokįu greičiu, kad 195’3 ‘ 
m. jau būtų 'galima namie išvalyti visą 
Vokietijai reikalingą ’naftos' p'rodųk’tų; 
kieki.- ■’ ' ' \ ‘ \
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SUECAS
Neseniai į tarptautinės įtampos sceną 

įžengė Sueco kanalo byla kurios likimu 
gyvai' interesuojasi didelės ir mažos pa
saulio galybės: Didžioji Britanija, Jung
tinės Amerikos Valstybės, Prancūzija, 
Sovetų Rusija, Egiptas, Turkija ir visos 
arabų valstybės. Todėl suprantama, jog 
Sueco kanalo likimo išsprendimas nėra 
labai paprastas.

1859-1869 metais, vadovaujant prancū
zų inžinieriui de Lesseps, buvo pradėta 
kasti Sueco kanalas.

Prieš šimtą metų, suprantama, tokiam 
milžiniškam darbui trūko šiandienių mo
dernių techniškų priemonių. Taip pat 
buvo’silpnas transportas, ir menka medi
cinos apsauga. Apie 1.500 kupranuga
rių darbininkams kasdien nešė vandenį, 
kad jie galėtų gintis nuo Egipto karščių'. 
.Skeptikai juokėsi iš viso to darbo. Esą, 
tai būsianti linksmiausia komedija pa
saulio istorijoje . . . Tačiau žmones kasė 
10m. Apie 100.000 darbininkų per tą 
laiką mirė, nuo karščio ir epideminių li
gų-

Kanalo bendrovė, atidarymo iškilnių 
proga, paprašė garsiojo italų kompozi
toriaus Verdi, kad jis parašytų naują 

. operą. Taip gimė garsioji “Aida”, kuri 
pirmą kartą buvo pastatyta 1872 m. 
Kalėdų vakare, šitos visos iškilmės kaš
tavo daugiau kaip 20 milijonų aukso 
frankų.

1869 m. lapkričio 19 d. Sueco kanalo 
statyba buvo baigta. Tą dieną į jo ati
darymo iškilmes atplaukė iš daugelio 
valstybių 69 laivai, kurie plaukiojo ka
nalu — tuo 19 šimtmečio stebuklu, šie 

. laivai atvežė įžymiąsias anų dienų pa
saulio asmenybes: Prancūzijos karalienę 
Eugeniją Austrijos imperatorių Pranci
škų Juozapą, Vokietijos kronprincą Vil
helmą, Olandijos, Danijos, Švedijos, Is
panijos, Anglijos ir daugelio kitų kraštų 
karališkuosius atstovus.

Iškilmių triukšme pabudo ir. anglai, 
kurie Sueco statybos metu buvo abe
jingi ir net pašaipingi. Valdydami pa
saulio vandenis ii- greitai susiorientavę 
apie Sueco kanalo būsimą milžinišką 
reikšmę prekybai ii- karo vedimui, ang
lai, jų įžymaus ministerio pirmininko 
Dizraelio asmenyje, už 4 milijonus svarų 
sterlingų iš Egipto vicekaraliaus Pašos 
nupirko 177.000 kanalo akcijų ir, tuo bū
du, per vieną naktį Anglija pasidarė 
didžiausia Sueco kanalo akcininke. Da
bar kanalo bendrovės vadovybę sudaro 
32 direktoriai, kurių 21 yra prancūzas, 
10 anglų ir 1 olandas. Kadangi anglai 
turi 7-16 visų kanalo akcijų, todėl jie 
Šiandien yra faktiškieji jo šeimininkai.

Sueco kanalas eina per Egipto terito
riją. Sueco kanalas sujungia 5 ežerus ir 
yra 160 kilometrų Ilgumo; Jo plotis yra 

1 70-135 metrai, o laivų gremzlė ligi 10- 
13 metrų. Laivai kanalą perplaukia per 
11-16 valandų. Vienu laiku laivai juo 
galėjo laisvai plaukioti abiem kryptim.

Pirmaisiais metais Sueco kanalo eks
ploatacija davė rimtus nuostolius. Tais 
metais juo praplaukė tik 486 laivai viso 
436.000 brutto reg. tonų. Iš pajamų ne
buvo galima apmokėti nė kanalo admini
stracijos personalo.' Bet kiekvienais me- 

. tais kanalo eksploatacijos balansas didė
jo. 1872 metais jis siekė 2.000.000 fran
kų. 1888 metais — 30.000.000 frankų, o 
1950 metais — 60.000.000 svarų sterlin
gų. Kanalo ūkinės reikšmės kasmetinį 
didėjimą mums vaizdžiai parodo šie duo
menys anie laivų perplaukimą:

1870 metais — 436.000 br. reg. t.
1900 „ — 9.738.000 „ „ „
1937 „ — 36.491.000 „ „ „
1946 „ — 32.732.000 , „ „
1950 „ — 41.869.000 „ „ „

★
Didžiausias JAV uostas yra San Fran

cisco. Jame galėtų sutilpti viso pasaulio 
karo laivynai.

★
Yra nustatyta, kad pavojingiausios 

yra šios trys profesijos: kasyklų darbi
ninko, mūrininko ir ūkininko.

★
Nusikaltėlis, palikęs nusikaltimo vie

toje savo pirštų nuospaudas, FBI bus 
identifikuotas per penkias minutes, nors 
pirštų nuospaudų archyvas yra milžiniš
kas.

★
Išganymo Armija (Salvation . Army) 

veikia 92-juose kraštuose ir teritorijose.
★

Paskutiniajame kare sąjungininkai ne
teko laivų viso 20 milijonų tonų talpos. 
Kitaip sakant, per šešerius karo metus 
kas minutė skendo apie šešios tonos.

★
Dešimties centų pinigas, vadinamas 

daimas, turi savy 9 dalis sidabro ir.l 
dalį vario?

★
1.900.000 Amerikos vaikų praėjusiais 

mokslo metais negalėjo lankyti mokyklos 
dėl mokyklų ir mokytojų stokos.

0 j A V - s e į centrines vasario 
16 d. iškilmes New Yorke pakviestas gu
bernatorius Smith, miesto burmistras ir 
visa eilė kt. įžymių pareigūnų. / Ir 
pats genocido termino kūrėjas prof. Lem
kinas pareiškė spaudai, kad Robertsono 
ir kt. paduotas 15 mil. negrų vardu kal
tinimas JAV-ėms yra tik gudrus bolše
vikų manevras nukreipti JT-tų dėmesiui 
nuo Sovietų genocido, vykdomo tarp lie
tuvių, latvių, estų lenkų ir kt. / Bos
tone buvo sušaukta socialdemokratų. ra
joninė konferencija, kurioj pranešimą 
apie Lietuvos laisvinimo darbus padarė 
VLIKo narys, 1905 m. Seimo dalyvis, 
parašęs 1918 m. vasario 16 d. deklara
ciją, prof. J. Kaminskas, o K. Bielinis — 
apie lietuvių veiklą LE Pat. Liet. Gru
pėj, bendruomenėj ir kt. / Vietoj išvy
kusį© į LE’komiteto centrinę įstaigą eiti' 
jos informacijų ir tyrinėjimų skyriaus 
Lietuvos sekcijos vedėjo pareigų V. Ras- 
tenio “Dirvą” toliau redaguoja B. Gai- 
džiūnas. • Į Vilties dr-jos informacijos 
ir spaudos komisiją pakviesti dar inž. 
J. Jurkūnas ir Dr. B. Nemickas iš New 
Yorko. CDUCE federacijos pirminin
kaujamos vengro mons. K. Horvatho, 
vadovybėj dirba ir trys lietuviai: prof.

LIETUVIU KULTŪROS
L.K.F. Organizacija

L.K.F. veikimo plotu laikomi visi 
Pasaulio kraštai, kuriuose gyvena lietu
viai; šiai organizacijai gali priklausyti 
kaipo tikrieji nariai ne jaunesni kaip 18 
metų lietuviai, įsipareigoję siekti L.K.F. 
tikslų ir moką nustatytą metinį mokesnį 
(str. 2,3). L.K.F. tikslai yra labai pla
tūs ir jie> prieinami bei rimti kiekvienam 
lietuviui, nes jais norima atsiekti to, ko 
trokšta kiekvieno. savosios Tėvynėss. pa- i 
siigusio ir ją mylinčio lietuvio siela, 
čia nėra joių apribojimų nei suvaržymų, 
tam netrukdo nei asmeniškieji pavienių 
asmenų politiniai ar religiniai nusistaty
mai ir įsitikiniamai. Reikalinga tik ge
ros valios ir pasiryžimo nuoširdžiai 
ugdyti lietuviškąją kultūrą ir pačiam 
jos siekti bei veržtis į mokslą, švietimą 
į aukštybes. L.K.F. Australijoje jun
gia mus visus į kultūrinę bendruomenę? 
kurioje telpa visi lietuviai, siekią lietu
viškosios kultūros ugdymo ir stiprėjimo, 
kultūrinių vertybių kūrimo ir turimųjų 
išlaikymo. Svarbus yra dvasinis žmo
gaus galių pasireiškimas daugialytėmis 
formomis, nes kultūros srityje žmogus 
eina toliau kasdieninių gyvenimo reikalų 
ir reikalavimų. Mes žinome, kad kul
tūra yra atskleidžiama žmonėms kalboje, 
literatūroje, moksle, mene, muzikoje, 
filosofijoje, religijoje, moralėje, teisėje; 
ji yra praeities kartų palikimas dabar
ties žmonėms, ir kaip toks gali būti di
dinamas, tobulinamas arba net praran
damas.

0 Kultūros turinys. Kultūros turinį 
sudaro asmens intelektualinio pajėgumo 
ir moralinių savybių pasireiškimas, jo 
sukurti mokslai, literatūra, menas, teisė, 
visuomeninio gyvenimo santvarka ir 
valstybė. Žmogaus kultūra yra nuola
tinis tapimas ir atskleidimas proto ga
lių anot Descartos — to dieviškojo ins
trumento, kuris reguliuojamas ir' tobu
linamas logikos dėsniais. Kultūra yra 
dvasinis žmogaus gyvenimas, ji tarpsta 
tik savo vidujiniame ir nepriklausoma
jame buvime. Kultūra yra nuolatinis 
žmogaus laisvėjimas ir tobulėjimas. 
Savoje tautinėje aplinkumoje, nes asmuo 

1 reiškiasi savo šeimoje, savoje bendruo
menėje, savoje tautoje.

~J^d!tbl,ro6

Naujienos
0 Archit. T. Vizgirda padovanojo 

VLIKo Inf. Tarnybai 2.000 savo leidinių 
(1.000-“Vilnius” ir 1.000 “Lith. Folk 
Art”), kuriuos ši, apmokėjusi tų leidi
nių įrišimą, nemokamai platina. / Įs
pūdingą koncertą Bostone suruošė A. Ka- 
skas, A. Brazis ir lietuvė operos solistė 
Joana Francis, solistams akomponavo J. 
Kačinskas. / Jaunimo teatras Čika
goj taip gražiai pastatė “Našlaitę”, jog 
un-to Intern. House rūmų direktorius jį 
užprašė pakartoti amerikiečių publikai. 

'Režisavo J. Blekaitis, baletą paruošė Ir. 
Eidrigevičiūtė, dekoracijos — A. Biels
kio. / Clevelande jaunimo teatras 
“Rūta”, anksčiau suvaidinęs “Žirgonę 
ir Gailę”, davė antrą premjerą,. M. Ven- 
clausko “Burtininko pinklėse”. “Rūtai” 
vadovauja aktorius P. Maželis. / Čiur
lionio ansamblis mirusį prancūzų mar
šalą Lattre de Tassigny, jo didelį glo
bėją pagerbė tylos minute, be to, savaitę 
laiko susilaikė nuo pasilinksminimų. 
Ansamblio vardu pareikšti šeimai užuo
jautą buvo įgaliotas Dr. St. Bačkis Pary
žiuje. / Liet. Stud. Dr-ja Urbano j e su
ruošė “Lietuvos vakarą” svetimtaučiams, 
ruošiasi pasirodyti su liet, liaudies menu 
tarpt, studentų parodoj ir Illinois un-te 
numato surengti genocido parodą. / 
Dbil. V. Vizgirda priimtas nariu į Bos
tono dailininkų s-gą ir dalyvavo jų su
ruoštoj Bostono muziejuj parodoj. / 
Rochestery buvo surengta tautodailės ir 
dail. A. Dargio grafikos darbų paroda, 
kurioj jis išstatė per 30 paveikslų. Ta 
proga viešai pasirodė muz. P. Arųiono 
ir taut, šokių trupė. Apie parodą taip 
pat gražiai atsiliepė am-čių spauda. / 
Detroite gražų koncertą suruošė sol. St. 
Liepas ir B. Budriūno kvartetas. Cleve
lande J. Bačiūnas pasiūlė “Dirvai” drau-

Ar žinote kad,
Gydytojai tvirtina, kad protinį darbą 0D. Britanijos karalienė savo ran- 

dirbąs po 8 darbo valandų yra žymiai -------- «QOv«_
daugiau pavargęs, nei fizinį darbą dirbą 
darbininkas.

komis yra padarius kilimą, kuris pasku
tiniuoju laiku buvo išstatytas parodose 
JAV ir Kanadoj, šiomis dienomis kili
mą nupirko Imperijos Dukterų Kanadoj 
organizacija, sumokėdma 119,651.86 dol.119,651.86 dol.

0W. Churchhill, Did. Britanijos mi- 
nistris pirmininkas, yra ne tik gudrus 
politikas, bet ir sumanus biznierius ark
liu lenktynėse.

Prieš metus jis Prancūzijoj pirko lenk
tynių arklį už 5.600 dol. Arklys laimėjo 
tryliką lenktynių, kurios Churchill davė 
daugiau kaip .36,000 dol. pajamų. Dabar 
jis ta arklį iš varžytynių pardavė už 
20,580 dol.

★
• Vienas iš šešių Amerikos gyventojų 

serga kuria nors chroniška liga ir tos 
rūšies ligoniai užima ligoninėse tris iš 
keturių lovų — tokias žinias skelbia pas
kutiniai statistikos daviniai. Chroniško
mis ligomis laikomas vėžys, džiova, dia
betas (cukraus liga), įvairos reumatiz
mo rūšys, skleroza ir k.

★
0 Londono elektrinių gaminių firma, 

susirišusi su karo ministerija ir iš ten 
gavusi sutikimą, išsiuntė 60 skutamųjų 
aparatų Korėjos frontan, kurias, prijun
gus juos prie tanko batarejų, fronte esą 
kariai, galės skustis barzdas. 

ge su Liet. Radio Valanda suorganizuoti 
jaunų dainininkų koncertą ir paskyrė jo 
laimėtojui stipendiją dainavimo mokslui 
eiti.

★Tarptaut. kat. rašytojų galerijoj, 
turinčioj per 600 narių, iš lietuvių daly
vauja B. Bradžionis, A. Vaičiulaitis, V. 
Ramonas,. K. Urbenavičus-Kmitas, N. 
Mazalaitė ir M. Vaitkus. Iš mokslinin
kų ir sociologų — arkiv. J. Skvireckas, 
kan. J. B. Končius, prof. A. Maceina, 
prof. Z. Ivinskis ir prof. K. Pakštas.

K. Pakštas vicepirmininku, Pranas Vai
nauskas — iždininku ir Dr. V. Viliamas 
biuro vedėju. Jos rėmuose su centru 
Paryžiuje veikia jaunių sekcija, į kuris 
iš lietuvių pusės įeina B. Venckuvierie, 
inž. Venckus ir J. Puškorius. Ji ypač 
dedasi prie veiklos už pavergtų kraštų 
išlaisvinimą, o savo veik kiekviename 
biuleteny deda žinių iš pav. Lietuvos gy
venimo. Lietuviams NEI sąjūdyje at
stovauja K. J. Krivickas, U. Karvelytė 
ir Petrauskas. / JAV mirė didelis lie
tuvių bičiulis Rbert Caldwell, daug_ pri
sidėjęs, kad JAV vyriausybė pripažintų 
Lietuvą de jure ir jai ‘suteiktų stambią 
ekonominę paramą. Už nuopelnus jis 
buvo apdovonotas Gedimino ordinu. / 
J SLA vykd. tarybą daugiausia balsų 
gavo: į pirmininkus Laukaitis, vicepir
mininkus Dargis, sekretorius Dr. Vinikas, 
iždininkus Gugis, iždo globėjus Mačėnas 
ir daktarus kvotėjus Dr. S. Biežis. 7 
Svarbaus darbo atlikti prie JAV kong
resą bibliotekos pakviesti Dr. D. Krivic
kas ir prof. V. Biržiška. / Lituanisti
kos instituto (Brooklyne) vadovybę su
daro: Dr. V. Viliamas, L. Dambriūnas 
ir A. Mažiulis.

FONDAS AUSTRALIJOJE
ir Atliktas Darbas

Ne visi žmonės yra kūrėjai, bet visi 
yra pašaukti naudotis kūrybos vaisiais. 
Kūrėjai ieško tiesos ir ją perteikia kul
tūrinei bendruomenei, kuri tuo yra pat
raukiama į tobulesnį gyvenimą, kuri su
daro aplinkumą išsilaikyti ir augti sa
vajai kultūrai.

0 Lietuvių tautos kultūriniai turtai. 
Lietuviai, kaip senos kultūros tauta tu- 

į ri kuo atsiremti savo kultūriniuose užsi
mojimuose. Jiems tarnauja turiningiau
sia pasaulyje lietuvių kalba, kuriai kitos 
lygios savo gražumu ir tobulumu nėi'a, 
jie apdovanoti neišsemiamais liaudies 
kūrybos turtais — dainomis, pasakomis, 
patarlėmis, jie turi savo litertūrą, meną, 
savus mokslus, savąją teisę jau net pra
džioje XVI amžiaus suvestą j Lietuvių 
Statutą tobulą įstatymų rinkinį, kurio 
tais laikais neturėjo nei viena kaimyninių 
tautų. Lietuvių tautos ir valstybė isto
rija yra daugelio tūkstančių metų senumo 
ir jos pažinimas kiekvieną lietuvį kultū
riniai ir socialiniai pastato greta pačių 
senųjų dabar gyvenančių kultūringų 
tautų. Prie savo garbingos praeities 
mes turime išaugintą tautos moralinį 
kilnumą ir dvasinį pranašumą daugeliui 
tariamai kultūringų tautų. Mūsų tautos 
senieji papročiai, muzika, dainos yra 
mums vis naujas gyvybės ir kūrybos šal
tinis. Visais amžiais buvę vakarų kultū
ros tauta ir dabar tokia pasiliekanti. Mes 
krikščionybės pagrindais sukūrėme savo 
kultūrą ir jai davėme savą lietuvišką tu
rinį. Vakarų kultūra savo visuotinumu, i 
kilnumu ir krikščionišku turiniu yra 
neatskiriama lietuvių kultūros dalis. Iš
blaškytųjų pasaulyje lietuvių egzistenci
jos prasmė ir paskirtis yra pasilikti iš
tikimais savajai lietuviškai kultūrai, iš
laikyti lietuvių kalbos grynumą, savos 
istorijos meilę ir prisirišimą mūsų ken- 
čiajai Tautai ir Tėvynei.

Kultūrinės bendruomenės reikalingu
mas. Būdami neorganizuoti mes nega
lime išlaikyti ir puoselėti savo kalbos, 
savo meno, dainos, muzikos, negalime 
gamintis naujų kultūrinių vertenybių. 
Visa tai yra įmanoma tik susiorganiza
vus. Kultūrinės bendruomenės kūrimas 
ir jos išlaikymas, kultūrinių organizaci
jų klestėjimas, lietuviškosios spaudos gy
vavimas yra mūsų visų tautinė pareiga.

Apart pasaulio lietuvių bendruomenės 
Australijoje, kurios pareiga yra mūsų 
bendruomenės kultūrinimas ir jos išlaiky
mas savos tautos eilėse bei išauginimas 
naujų kultūros darbininkų iš mūsų 
priaugančios kartos, yra Lietuvių Kul
tūros Fondas Australijoje, kiek jis pajė
gia išlaikyti ištikimybę ir prisirišimą jo 
numatytiems tikslams. Lietuvių Kultū
ros Fondas Australijoje buvo įsteigtas 
1948 metais gruodžio mėnesio 6 dieną.

/ “Sov. Litva” (Nr. 275/51) skelbia, kad 
Pabaltijo sov. tautų etnografinėj konfe
rencijoj bolševikinis “mokslininas” H. 
čebokserovas paselbė, jog “Stalino nuo
monė Pabaltijo tautų kalbotyros srityje 
nustatė naująsias gaires tų tautų kilmei 
išaiškinti . . . ’ Taigi, visiems ten dabar 
turi būti aišku, kad lietuviai su latviais 
— kilę iš rusų . . .

Ir Lenkijos istorikai gavo iš Maskvos 
įsakymą kiek galint greičiau pritaikyti 
visą Lenkijos istoriją prie liaudies de
mokratijos principų.” Lietuvoje tai jau 
seniai padaryta. Į Lenkiją taip pat nuo
lat vežama rusų mokytojų. (PIA Nr. 
4) 52 praneša, kad Vilniuje pradėta 
spausdinti “Krasnaja Zvezda”. . Spau
džiama trimis kalbomis: rusų, lietuvių 
ir lenkų.

Vakarų Vokietiją pasiekė 800 rusams 
dirbančių lietuvių sąrašas, sudarytas 
Lietuvos partizanų. Sąraše tiksliai yra 
pažymėti kiekvieno padaryti politiniai 
nusikaltimai. Tąja proga vokiečių “Ost- 
West-Kurier” rugsėjo mėn. 35 nr. pažy
mi, kad įtakingas komunistų veikėjas 
Bodekas palaikęs santykius su lietuviais 
partizanais ir norėjęs per jam pavestą 
Lietuvos komunistų partijos valymą pa
šalinti kaip tik Maskvai ištikimiausius 
žmones. Todėl jis ir žuvo ne nuo parti
zanų suruošto atentato, o nuo pačios 
MVD rankos.

Wm. D. Turnbull, Chicagos universi
teto paleontologo, vadovaujama ekspedi
cija Oklahomos valstybėj surinko ir sus
tatė griaučius prieš “240 milionų metų” 
ten gyvenusio šliužo, mokslininkams ži
nomo vardu cotylorhynchus romeri. 
Griaučiai yra 12 pėdų augščio ir sveria 
apie 700 svarų?

NAMŲ TARNAITEI PALIKO 
200,000 DOL.

Frank A. Larson. 79 metų amžiaus, 
Swedish-American Tribune leidėjas, nese
niai miręs, testamentu savo “gęrąjai ir 
ištikimąja!” tarnaitei Mrs. Siry Bennett 
paliko 200,000 dol. Kitą turtą padalino 
savo artimoms giminėms.

DAUG SENIMO
Šiais metais Australijoje netoli 1.000.- 

000 žmonių sueina 60 ar daugiau metų. 
Tai sudaro 12% visų gyventojų. Tokiu 
būdu Australijoje 3,1 asmuo išlaiko vie
ną pensininką. Jeigu Australija pasku
tinių 5 metų laikotarpyje nebūtų įsi
leidusi 600.000 darbingų emigrantų, tai 
šitas skaičius būtų dar didesnis. Apskai
čiuojama, kad prie dabartinės emigraci
jos 1960m. Australijoje vieną pensininką 
teks išlaikyti 2,7 asmenims. Taigi reikia 
dar daugiau emigrantų.

Tėvynės duona su druska yra skanes
nė už svetur valgomus migdolus.

Pirmoji valdyba buvo išrinkta 1949 me
tais rugpjūčio mėn. 21 dieną, šiai val
dybai pakeisti 1950 metais gegužės mėn. 
21 dieną buvo išrinkta antroji valdyba, 
o šios valdybos kadencijai pasibaigus į 
darbą stojo 1951 metų birželio jnėn. 30 
dienos visuotinio metinio suvažiavimo 
išrinktoji trečioji valdyba, kuri ir dabar 
vadovauja L.K.F. darbui ir veikimui.

L.K.F. vadovybės siekimas ir darbas. 
Visų Kultūros Fondo vadovybių tikslas 
buvo vienas ir tas pats — lietuviškosios 
kultūros išlaikymas ir jos ugdymas. 
L.K.F. Australijos Valdyba deda pastan
gas vykdyti organizacinį darbą ir vado
vauti kultūriniam lietuvių veikimui.

L.K.F. skyrių organizavimas vyksta 
gan lėtai, nes lietuviai yra užimti įsikū
rimu ir kasdieniniais buto ir darbo rūpes
niais. Kaip žinome Australijoje yra 
bent cninimalinės civilizacijos sąlygos 
neįmanomos be nuosavo buto, kadangi su 
šeimomis butus gauti tiesiog neįmanoma. 
Tad pavargę nuo dienos rūpesčių ir sun
kių darbų žmonės negali perdaug atsidėti 
kultūriniam veikimui. Yra vilties, kad nu
galėjus materialinius įsikūrimo sunku
mus lietuviai vėl noriai imsis organizaci
nio veikimo. Todėl dabar teturima tik 
trys organizuoti L.K.F. skyriai ir prie 
visų lietuvių bendruomenių valdybų 
specialūs asmens, pačių bendruomenių 
paskirti švietimo ir kultūros darbo orga
nizavimui ir vadovavimui.

Kultūros Fondo vadovybė. L.K.F. Aus
tralijos Valdybon išrinkti penki asmens: 
1) Raulinaitis Pranas Viktoras, pirmi
ninkas; 2) Kaunas Izidorius, vice-pirmi- 
ninkas ir organizacinio skyriaus vedėjas;

[3) Simankevičius Viktoras, sekretoriaus; 
4) Kalpokas Jonas, iždininkas; 5) Matu- 
lionytė Ona, informacijos reikalų ir 
knygyno skyriaus vedėja. Revizijos. Ko
misiją sudaro: Mockus Kostas, Bortke- 
vičiūtė-žilinskienė Danutė ir Zdanavi
čius Vincas. Garbės Teismo nariai yra: 
Požėla Vladas, Glušauskas Jurgis ir 
Matiukas Pranas.

Nueitas kultūros darbo kelias. L.K.F 
skyriai ir Australijos valdyba, padarė 
visa kas esamomis Australijoje tremties 
sąlygomis yra įmanoma. Pavyzdžio dė- 
liai galima suminėti šie svarbesni atlikti 
darbai: MELBOURNE*© skyrius suren- 1 
gė pavykusį koncertą vakarą, Mel
bourne L.K.F. skyriaus, L.K.F. Aus
tralijos valdybos, sporto vadovybės 
ir vietinės lietuvių bendruomenės , 
valdybos sutartiniu rūpesniu įsteigta 
skaitykla-biblioteka turinti jau 250 kny
gų, sekmadieniais veikia skaitykla tu
rinti daug lietuviškų laikraščių. Be to 
Melbourne veikia dvi sekmadienio moky
klos vaikams, vienos iš jų vedėjas yra 
Juozas Makulis, o kitos Antanas Krausas. 
Ta proga reikia paminėti, kad prie sek
madienio mokyklos įkūrimo daug prisi
dėjo Victorijos lietuvių skautų tuntas.

'(atkelta į 4 pusi.)
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Weekly News In English.
“Happy to Know You”

The A.B.C. is presenting a 
new half-hour programme en-| 
.titled “Happy to Know You”, 
every Thursday evening at 
7.45 p.m. from Station 2FC.

“Happy to. Know You” be
gan on Thursday, the 28th 
February.

All the artists appearing are 
New Australians and they 
come from every part of the 
world. We commend this en
tertaining programme 'to you 
and suggest that if you know 
any newcomers with interest
ing human stories which could 
be broadcast, would you please 
get in touch with me.—Air. ‘ 
Inghram Smith, Australian 
Broadcasting Commission, 264 
Pitt St., Box 487 G.P.O., Syd.•
Primate of Poland Attacked 

by Communists
The Primate of Poland, 

Archbishop Wyszynski, was 
interviewed shortly before 
Christmas by the only Catho
lic weekly remaining in Pol
and today, “Tygodnik Powsze- 
chny.” The Communist press 
attacked him very violently as 
a result of this interview, al
though it was worded very 
cautiously.

•
New CDUCE Representatives 

in Europe
Monsignor Mykolas Krupa- 

yicius has -been appointed 
CDUCE representative in 
Western Germany. He is the 
chairman of the Lithuanian 
National Council. His* present 
address is 16 Goethe Strasse, 
(14b) Pfullingen b/ Reutlin
gen, Germany.

At the same time, Mr. Jules 
Kovacs was appointed repre
sentative of the Union in Bel
gium, Holland and Luxem
bourg.' His address is 162/a 
.Vrijheid, Hoogstraten, Bel
gium.

Yugoslav Communists Prevent 
Escape to Freedom

For a long time, numerous 
Yugoslavs, unable to endure 
the Communist persecution 
any longer, crossed the fron
tier into Austria, Trieste, or 
Italy. Lately the number of 
such refugees has decreased.

The reason is quite simple. 
Tito’s secret police have been 
trying to uncover the channels 
of escape by using undercover 
agents. Finally, thdy succeed
ed and arrested one of the 
guides. After supplying the 
well-known Communist ‘means 
of persuasion’, the guide turn
ed informer and denounced

PASIKORĖ MOTINA IR TRYS 
VAIKAI

Roslyn Heights, New York, kaimynai 
aptiko pasikorusią motiną po namij 
laiptais ir pakartus tris vaikus 6, 4 
metų ir vieną 13 mėn. kambaryje ant 
lovų. Paliktame lapelyje pažymima, 
kad ji ir trys vaikai pakariami. Moti
na buvo gydytojo priežiūroje serganti 
nervų liga.
PER METUS DVI POROS DVYNUKU

Mrs. Franklin Lemke is Medford, Wis., 
šiomis dienomis pagimdė dvynukus. Tai 
jau antra pora dynukų bėgyje 11 mėne
sių.

Bulgarijoj Sofijos teismas tris pilie
čius nuteisė mirti, o kitus tris “išdavi- 

Lower Standard of Living in 
Czechoslovakia

As from January 1, 1952, 
the food rations in Czechoslo
vakia are being reduced. The 
basic monthly ration for non
employed persons has been re
duced by the following 
amounts: Sugar—120(f grams 
instead of 1400; butter—183 

’grams instead of 250; fats— 
313 grams instead of 320: meat 
—1150 grams instead of 1350; 
bread—5667 grams instead of 
6000.

Government workers re
ceive some additional rations, 
but farmers, the remaining 
self-employed artisans, retired 
and pensioned persons are en
titled only to the above-stated 
amounts.

Even the traditional Christ
mas bonus was abolished. Pre
viously, it was customary to 
give employees a bonus 
amounting to their monthly 
pay. Premier Zapotocky de
clared that this bonus merely 
meant that the employer was 
giving back to the workers a 
fraction of what he had stolen 
from them during the year. 
The Communist State, acting 
on this theory, gave only a 
bonus of 22 dol. to employees 
whose monthly pay does not 
exceed 70 dol.„ while others 
did not get anything.

the members of the secret or
ganisation which used to 
smuggle refugees across the 
border. •
No. Love Between Us and 
America — says Tito Minister

Zoran Polic, Communist mi
nister of finance in Slovenia, 
speaking at Ljubljana on the 
foreign policy of Yugoslavia, 
trie dto pacify some Commu
nist hecklers who voiced their 
doubts about the current rap
prochement with the West.

“Neither do we love Ameri
ca, nor do they love us,” he 
declared. “There are between 
us simple commercial trans
actions, nothing more. While 
the present tension continues, 
we need America to build up 
dur defences. They also send 
us money with which we may 
be able to finance the final 
part of our five-year plan of 
industrialisation. When this 
is done we shall get free of 
America. Is this not a wise 
policy?”

Anti-Religious Films 
Produced in Hungary

The recently established 
Soviet-Hungarian film com
pany started production in 
Budapest. The working capi
tal was supplied by the Hun
garian government, but the 
political direction is in the 
hands of the Russian film ex
pert Podoniev and his 15 as
sistants from Moscow.

The first film scheduled for 
production aims at represent
ing clergymen of all denomina
tions as frauds and disrepu
table persons, contradicting 
the laws of their own religion 
by their personal conduct. 
Both Catholic priests and Pro
testant pastors are presented 
as accomplices of the capita
lists, trying to exploit the 
people by preaching to them 
submissiveness. Catholic 
priests are also represented as 
leading immoral lives, besides 
serving the Vatican in its in
trigues against the ‘Hungarian' 
People’s Democracy’. The 
Jewish rabbis are presented as 
black marketers, cheating the 
faithful in shady deals.

The script of the film was 
written by a Soviet writer. 
ThęĮ leading part was to be 
played by the leading Hunga
rian actor Artur Somlay, but 
his sudden death interrupted 
production, which has to be 
started all over again.

Tolimoms pasaulio radio stotims klausyti

PHILIPSBANDSPREAD
pečiai

kus” — ilgametėmis bausmėmis. Rusi
joj Stalingrado apylinkėj trys kaltina
mieji nuteisti mirti už Amerikos Balso 
klausymą. “Liaudies laikraštis” Pekine 
paskelbė, kad Kinų sostinėj vėl įvykdyta 
egzekucija 237 “kontrevoliucininfcams”. 
Kantone po “viešo teismo” buvo viešai 
sušaudyti 41 Kinas. Keli šimtai nubau
sti katėjimu. Vak. Vokietijoj Halėfe 
mieste buvo nubausti nuo 10 iki 15 metų 
kalėjimo 15 studentų už Vak. Vokietijos 
laikraščių skaitymą.

30 olandų šeimų atvykdamos i Austra
lija atsivežė išardomus namukus.

Pagal sutartį tarp Olandijos ir Aust
ralijos, Olandijos vyriausybė savo lėšo
mis atveža į Australiją šiais metai 6000 
emigrantų olandų.

PHILIPS

Karaganda — A Large Camp 
for Lithuanian Deportees
According to information 

received from a recent escapee 
from Russia, Mr. P.B., in Ka
zakstan, many Lithuanians 
have been deported to the 
forced labor camp in Karagan
da. It is an exceptionally large 
camp, almost a whole region. 
Escape is impossible, as the 
camp is surrounded by vast 
areas of desert, besides being 
guarded by the Soviet Army, 
with aircraft for spotting 
work.1 Any person found-wan
dering through the desert 
zone is shot on sight.

The camp administration is 
located in tire town of Dalinka. 
There are supervision points 
at Karabas, Sarik, Kiezetan 
and Koscukabari. Around each 
of these points there are a 
number of labor brigades, com
prising about 200 prisoners 
each. Th? barracks are wood
en, in miserable condition and 
without any furniture. Every 
prisoner receives 400 grams 
(lib.) of bread and three litres 
of thin soup. The soup has 
little nutritional value, con
sisting of hot water and cab
bage leaves, or some roots usu
ally fed to animals. There are 
no potatoes or meat. The 
death rate is very high, but 
the places of the deceased are 
immediately filled with new 
prisoners.

štai yra patogus 5 lempų priimtuvas, 
stalo modelis su ypatinga jėga. Jis'pa
gauna net tolimiausias trumpų bangų 
stotis. Priimtuvai (net ir 6 lempų mo
deliai) negali susilyginti su juo dėl toli
mų stočių priėmimo. Su elektriniu 
BAND SPREAD įjungimu 
Philips “BANDSPREAD Special” pada- 
rp trumpų bangų stočių suradimą, 
visai paprastu, taip, kaip ir vietines sto
tis. Jis turi daug gerų ypatybių, įskai
tant geras lempas, pilno didžio 4 vietų 
tono kontroliavimą, puikų kabinetą . . . 
bet geriau pamatyti ir išgirsti pačiam— 
Philip’s “BANDSPREAD Special”. Yra 
vienintelis 5 lempų dviejų bangų, 
stalo modelis Australijoje su elektriniu 
Bandspread tonu ir pilniu trumpų bangų 
apjungimu.
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j.yozm. Kovo-marcn izti.

MŪSŲ PAŠTO®
bullied

NAUJA VALDYBA
Vasario mėn 24 dieną Melbourne įvyko 

visuotinas Melbourne,o Lietuviu Sporto 
Klubo „Varpas” susirinkimas. Kaip jau 
mūsų organizaciniame gyvenime pripras
ta, susirinkimas buvo sušauktas išrinkti 
naują valdybą kuri toliau varytų iki šiol 
gan sėkmingai ėjusį sporto darbą. Iš bu
vusios valdybos pranešmų buvo galima 
pastebėti jog valdyba dėjo visas pastan
gas, kad sporto gyvenimas, nors ir sun
kiose sąlygose, neįpultų į stagnaciją, 
bet klestėtų. Taip pat reikia pažymėti, 
kad nežiūrint visų pastangų krepšinio 
komandą lydėjo nesėkmė visuose svar
besniuose turnyruose reikėjo pasitenkinti 
antra vieta, bet tikėkimės, kad šiais me
tais bus geriau . . .

Sporto klubo finansinė padėtis nelengva 
iš virš keturių šimtų svarų metinės apy
vartos kasoje teliko tik trisdešimt svarų, 
o išlaidų pilna kiekviename žingsnyje. 
Labai gaila, kad daugelis narių neapsimo
kėję nario mokesčio. Nario mokestis tik
rai nesunku susimokėti, o klubo veiklai 
jis daug padeda.
Susirinkimo pirmininkas p. J. Valys pa- 
ėlfcjęs buvusiąja! valybai - p. A. Rauli- 
nalčiui, p. Baškiui, p. Madziliauskui ir 
pl. 1). Giedraitytei, už atliktą darbą,, 
pravedė rinkimus kurių rezultate paaiškė
jo naujoji valdyba susidedanti iš pirm. 
A.Viliūno, vice-pirm. V. Bosukio,. sekreto
rės D. Giedraitytės, iždininko K. Miklinus 
ir reikalų vedėjo S. Ginčiausko. J revizijos 
komis ją išrinkta pi. A.Staugaitytė, p. 
Bimba ir P. A. Raulinaitis.

Linkime, nająjai valdybai geros kloties 
ir pasisekimo tvarkant Melbourne’ o 
lietuviu sportini gyvenimą.

' P. A. R.

LAUNCESTON
Kaip ir kiekviena tautos šventė, taip 

ir š.m. Vasario 16d. nepraėjo Launces- 
tone nepaminėta. Nors apylinkėje tėra 
apie 30 žmonių, bet į bet kokius minėji
mus susirenka apie 80% viso skaičiaus. 
Todėl tik tenka pasidžiaugti Launceston 
apylinkės lietuvių drausmingumu ir lie
tuviškos pareigos supratimu. Minėjimo 
metu paskaitą skaitė p. V. Lazdauskas. 
Meninėje dalyje pasirodė — mažieji T). 
Linkauskaitė ir R. Krutulytė. Beveik 
visi minėjime dalyvavusieji, aukojo 
Tautos Fond u i. čia reikia 
priminti, kad šioje apylinkėje tik trys 
yra nesumokėję solidarumo mokesčio. 
Vietinei apylinkės valdybai tenka ir to
liau palinkėti sėkmingai vadovauti vietos 
lietuviams.. A'.
LIETUVIAI PASAULYJE
★Vasario 16 d. minėjimą suruošė lie

tuvių kolonija, o spaudą ir per radiją 
ispaniškai Kolumbijos visuomenę infor
mavo kun. N. Saldukas ir kun. Br. Jurk- 
šas. Transliacijoms buvo skirta visa va
landa laiko. Ta proga Kolumbijos lie
tuviai atsiuntė savo nuoširdžius sveiki
nimus ir visiems VLIKo nariams.

★P?-«» rūdijos. A. Liutkus aplankė lie
tuvius studentus LE Strasburgo un-te ir 
padarė vizitą prorektoriui Mr. Gali. 
Pily-bendrabuty gyvena iš pavergtų kra
štų 90 studentų. Lietuviai turi ten ge
rą vardą. Tame pat Strasburgo 
un-to teisių f-to tarpt, teisės visiems stu
dentams pareiškė, kad Lietuvos sostinė 
yra Vilnius, kad <jis ten pats yra buvęs, 
džiaugęsis šv. Onos bažnyčia, kuria žavė
jęsis net ir Napoleonas, Kaune aplankęs 
Napoleono kalną ir kt. Nepriklaušomy- 
.bės šventei salę parūpino kun. Krivickas. 
Ji minėta vas. 17 d. Į ją su paskaita 
buvo pakviestas tas pats prof. Redslobas, 
taip pat atsilankė — rekotrius, žurna
listai, kiti studentai.

★Šveicarijos PLB metinis susirinkimas 
ir vasario 16 d. minėjimas pradėtas pa
vasario 17 d. Minėjimas pradėtas pa
maldomis, kurias atlaikė kun. Dr. J. 
Navickas. PLB met. susirinkime išrink
ta nauja valdyba, pakeistas statutas ir 
nustatytas narių mokestis. Vas. 12 d. 
Zuricho un-to auloje buvo pirmą kartą 
skaityta šveicarų Instituto su užsieniu 
supažindinti suruošta vieša paskaita 
apie Pabaltijo valstybes, būtent — jų 
kilimą ir okupavimą. Paprastai tokių 
paskaitų per semestrą esti 4-6, o pre
legentais iš užsienio kviečiami garsūs 
profesoriai ar valst. vyrai. Neseniai 
šiame cikle skaitė garsusis ispanų Or
tega y Gasset, o dabar — estų rašytojas 
ir rezistencijos veikėjas, didelis lietuvių 
bičiulis E. Schaperis. Tiek ši, tiek ir 
kitos paskaitos turi didelį pasisekimą, o 
Schaperis — Pabaltijo gyvenimą ir jo 
rezistencinę veiklą, palyginti, gerai pa
žįsta. Susidomėjimas buvo gyvas. Ruo
šiamas spaudai naujas prancūzų k. Švei
carijai,. Prancūzijai, Belgijai ir Afrikai 
iliustr. leidinys, kuriame bus įdėtos taip 
pat naujausios žinios apie Lietuvą bei jos 
rezistencinę veiklą, šveicarų “Schweiz. 
Illu.strierte” Nr. 4-52 vieno lietuvio stu
dento rūpesčiu įsidėjo pirmą iliustruotą 
pranešimą apie LE un-to Strasbur^e vei
kimą. Yra ir dviejų studentų lietuvių 
nuotraukos.

įteiktas memorandumas ir 
dovana

WASHINGTONAS-,vas. 16. - prez. 
Trumanas priėmė Alto delegaciją.
Delegacijos sąstatas: Alto pirmininkas 

L. šimutis,sekretorius dr. P. Grigaitis, 
iždininkas M. Vaiyla, V. Kvetkus adv. 
J. Pivoriūnas, teisėjas V. Laukaitis, P. 
tui pristatė L. šimutis ir pakvietė dr. P. 
Dargia ir M. Kižytė. Delegaciją preziden- 
Grigaitį įteikti prezidentui skirtą memo
randumą, kuriame buvo išdėstyta dabar
tinė Lietuvos būklė, prašoma sustabdyti 
genocidą ir daryti vjsas galimas pastan
gas jai ir kitoms paverktoms tautoms 
išlaisvinti.

Prezidentas Trumanas pareiškė pri
tarimą lietuvių tautos siekimams ir pa- 

j reiškė viltį, kad -Lietuva ir kitos paver
gtos tautos netolimoj ateity atgaus lais
vę, bet dabar JAV vyriausybė’yra nusis
tačiusi šio tikslo siekti vengdama 111 pa
saulinio karo. Genocido konvenciją rati
fikuoti prezidentas raginęs senatą kelius 
kartus ir turįs vilties, kad ji bus ratifi
kuota.

M. Kižytė, LIC direktorė, buvo pakvie
sta įteikti prezidentui dovanėle — Iš Lie
tuvos pogrindžio gautą laivelio .modėlį, 
padarytą iš gintaro ir prisiųstą Altui 
įteikti prezidentui kaip padėką už lietu
viams programų transliavimą į Lietuvą 
per Voice of America. Prezidentas pasi
džiaugė simbolinga dovana, kurią bran
ginsiąs.

Alto vadovybė lankėsi Valstybės Depar
tamente pas Baltijos skyriaus vedėją H. 
Wedcler. Su juo ir su Valst. Depart, 
pareigūnu Allen turėjo pasikalbėjimą 
apie vizitą pas prezidentą, apie Voice of 
America ir apie galimybes per Free 
Europe radiją įvesti lietuviškas trans
liacijas. Wedeler paaiškino, kad pabal- 

Itiečiai tų transliacijų neturi ne dėl poli
tinių sumetimų, bet dėl techniškų kliū
čių.

Delegacija su 3 iš Europos atvykusiais 
prieš kurį laiką iš Lietuvos pabėgusiais 
žvejais aplankė senatorius Benton, Moody 
ir Lehman, kurie labai domėjosi trijų vy
rų pabėgimu ir ragino juos drąsiai kal
bėti Apicri ko j c apie bolševizmo daromas 
skriaudas tėvynei. Sen. Benton pavedė 
jiems 2 dienoms savo masiną ir vakare su 
Alto vykdomuoju komitetu pasikvietė į 
vaišes.

i Amerikos spauda labai domisi trimis 
iš Lietuvos pabėgusiais žvejais. Suorga
nizuota spaudos konferencija, į kurią 

1 pakviesti laikraščių ir žinių agentūrų at
stovai.

Numatoma, kad jie visi trys pasiskir
stę aplankys visas lietuvių koolnijas.

REKOLEKCIJOS SYDNEY 
LIETUVIAMS 
KATALIKAMS

Rekolekcijos Sydney lietuviams šiais 
metais įvyks Verbų sekmadienio savait
galį — balandžio mėn. 4, 5 ir 6 d.d. Cam
perdown šv. Juozapo bažnyčioje.

Rekolekcijos prasidės 4 d. bal.-penkta- 
dienio vakare 6 vai. įžangine konferen
cija. Po jos bus palaiminimas su. šv. 
Sakramentu ir antra konferencija, o po 
to bus klausoma išpažinčių.

Šeštadienį — bal. 5 d. taip pat 6 vai. 
konferencija, paskui palaiminimas, antra 
konferencija ir išpažintys.

Verbų sekmadienį bal. 6 d. nuo 8 vai. 
iš ryto bus klausoma išpažinčių. 10 vai. 
bus duodama šv. Komunija tiems, kurie 
dėl sveikatos ar kitų būtinų negalėtų 
sulaukti lietuviškų pamaldų.

11 vai. 30 min. šv. Mišios, rekolekcijų 
panoksiąs ir bendra šv. Komunija.

Po pamaldų, po trumpos pertraukos, 
bus užbaigiamasis rekolekcijų pamoks
las ir palaiminimas.

Šias rekolekcijas praves ir išpažinčių 
klausys kun, Juozas Kungys iš Melbour
ne.

Nuoširdžiai prašo'mi visi tautiečiai 
kuo skaitlingiau dalyvauti šiose rekolek
cijose ir ta proga atlikti Vęlyinę šv. 
Sakramentų praktiką. Kiek galima 
daugiau, ypač artimesnieji, prašomi at
likti išpažintį pentadienio — šeštadienio 
vakarė.

Kun. P. Butkus.

NORISI ‘
SUSISYPSOTI . . .

Viename Sydney išeinančių dienraščių 
buvo šitoks skelbimas: “Skubiai reika
lingas stormano padėjėjas nuo I ligi 719 
metų amžiaus. Vieta pastovi”.

Laiške iš už geležinės sienos rašoma: 
“Čia gyventi yra daug geriau tiems, ku
rie neprisirišę prie gyveninio . .

Kartą UNO posėdyje įpykęs Višinskis 
Filipinų užsienių reikalų minister} C. P. 
Romulą pavadino “nedideliu vyru, bet su 
didele gerkle.” Romulas į tai atsakė, 
kad jeigu nuo didumo priklausytų, tai 
karvės zuikius išgaudytų.

Kai į San Francisco konferenciją atvy
ko japonai pasirašyti su savo priešais 
taikos sutartos, tai Romulas pastebėjo: 
“Frakai, man rodos yra tie patys, ku
riuos japonai okupacijos metu išvogė iš 
laidotuvių įstaigų mano sostinėje Mani
loje”.

A. Taftas savo knygoje “A. Foreign 
Policy for Americans” sako, kad demo
kratai priveisė Amerikoje su savo refor
momis gangsterių, kyšininkų ir kriminali
stų.

•Santiago, Čilėj, gatvėj ištiko mušty
nės, kuriose 103 metų amžiaus, senelis 
vienu smūgiu 28 metų vyrą taip nutren
kę, kad reikėjo paimti į ligonine, kur 
gydytojų pastangomis atsipeikėjo.

' ★Urugvajttje 6 lietuvių organizacijos, 
atstovaujančios visai, patriotinei koloni
jai, JT delegacijų pirmininkams Pary

žiuje išsiuntinėjo memorandumą, kuria
me išreiškiamas lietuvių išeivių sielvar
tas dėl dabartinės padėties Lietuvoje, 
protestuojama prieš okupantų vykdomą 
mūsų tautos kamieno genocidą ir prašo
ma pasaulinėje-tribūnoje tatai kiekviena 
proga priminti. Memorandume tiksliai 
nurodomi deportacijų skaičiai ir nors 
trumpai, bet vaizdžiai išdėstoma mūsų 
pavergtos tėvynės priverstinė sovietiza
cija. Pats didžiausias ir įtakingiausias 
Urugvajaus dieni*. “EI Dia” įsidėjo savo 
bendradarbio K. čibiro-Verax šimtinį 
straipsnį serijoje “Ką slepia stalininė 

, uždanga”. “EI Dia” yra valdančios 
partijos (battlistų) konservat. sparno 
organas, pagarsėjęs savo liberaline kryp
timi ir griežta antikomunistine linija. 
Turėdamas tarp savo vedamųjų autorių 
mūsų tautietį, šis dienraštis su ypatingu 
palankumu daug dėmesio skyrė Lietuvai, 
jos kovoms ir troškimams. Nė vienos 
kitos pavergtos tautos laikraštininkai 
negalėjo tiek naudotis šio dienraščio skil
timis, kiek mūsų tautietis Verax. Kitas 
dienraštis, atspausdinęs 'dar daugiau jo 
straipsnių, yra “El Pueblo” Buenos 
Aires, Argentinoje. Dažnai pasitaiko, 
jog minimojo autoriaus mūsų bylai tar
naują straipsniai tuo pačiu laiku pasi
rodo net keliose sostinėse: Buenos Aires, 
Montevideo, Caracase ir kt. šioje idė
jinėje kovoje K. čibiras-Verax buvo ne 
kartą įžūliai puolamas kom. fronto ben
drininkų, bet taip pat lainėjo ir daug 
pripažinmo bei popularumo ypač intelek
tualų. P. Amerikos sluogsniuose. Jo kny
gos ir straipsniai cituojami Argentinos 
ir Urugvajaus įžymių autorių, skaitomi 
per radiją, palankiai įvertinami spau
doje. Jis laikomas soviet, tikrovės 
kompetentingu žinovu.

★Konsulas Dautvardis nurodo, kad 
Amerika pirmoji parodė Sovietų norą 
naikinti tautas.

Amerikos Užsienių Ministerija dar 
1944 metais išsiuntinėjo raštą visiems 
48 valstybių gubernatoriams, kuriame 
nurodo, kad Sovietų atstovai neturi jo
kių teisių į okupotosios Lietuvos pilie
čius ir kad pati Lietuva laikoma nepri
klausoma. Amerika teismai tuo aiški

nimu ir šiandien vadovaujasi.

Visi, kurie nėra atsilyginę ir pratesę 
“Mūsų Pastogės” prenumeratą 1952m. 
1 pusmečiui prašomi skubiai sutvarkyti 
prenumeratos reikalą be atskiro para
ginimo. Tuo išvengsime bereikalingo su
sirašinėjimo ir susitrukdymo laikraščio 
siuntinėjime.

“Mūsų Pastogės” administracija.

★Praeitą antradieni, vasario 26d., 
suėjo lygai 10 metų, kai pradėjo veikti 
“Voice of America”. Nesenai suėjo me
tai “Amerikos Balso? lietfuvių "kalba. 
Šiandien transliuojama viso 50 kalbų. 
Dešimtmečio proga viena New Yorko 
televizijos stotis pakvietė lietuvius žve
jus papasakoti savo pergyveninius ir 
kaip už geležines uždangės vyksta gyve
nimas. Pasikalbėjimas buvo iliustruo
tas Lietuvos paveikslais ir trumpute fil
mą iš nepriklausomos Lietuvos gyveni
mo. Pasikalbėjime dalyvavo kelios lie
tuvės mergaitės, kurios vilkėjo tautinius 
rūbus.

L.K.F. Melbourne’© skyrius ruošia spau
dai vietinės lietuvių kolonijos veiklos 
metraštį. Melbourne’© l>ultįūrinis veiki
mas yra ypatingai gyvas dėka, cfiorui 
“Aidas”, kurio vedėjas A. čelna ir visi 
choro dalyviai nenuilstamai dalyvauja 
choro darbe ir viešuose pasirodymuose. 
Spalių mėn. 13 dieną surengtas choro 
vakaras buvo didelė meno šventė visai 
kolonijai daug prisidėjusi prie tautinės 
dvasios pakilimo. Choras taip pat daly
vavo 700 metų nuo krikščionybės įvedi
mo Lietuvoje sukakties proga suruošta
me meno vakare-minėjime ir spaliu mėn. 
27 dieną ir spalių mėn. 28 dieną St. Pat
rick katedroje sugiedodamas kelias lie
tuviškas giesmes. Tautinių ir išraiškos 
šokių grupės ir mėgėjų teatras nenuil
stamai dirba ir ruošiasi viešiems pasiro
dymams. Išraiškos šokių grupė spalių 
mėn. 27 dieną krikščionybės įvedimo su
kakties minėjime nepaprastai meniškai 

j atliko religiniais motyvais sukomponuo
tą šokį.

1 GEELONG’o skyrius turi savą sekma
dienio mokyklą, čia veikia tautinių, šokių 
grupė ir sportininkai, o taip pat ir vai
dintojai susiorganizavę į teatro mėgėjų 
grupę.

SYDNEY L.K.F. skyrius dar nesuspė
jo parodyti didelio veikimo, bet jo užsi
mojimai girtini; čia veikia sekmadienio 
mokykla., ruošiama kultūrniai pobūviai.

I ADELAIDE formaliniai dar neturi 
veikiančio L.K.F. skyriaus, bet de facto 
gausi kultūriniais darbuotojais gyvai 
varo kultūrinio darbo barą; turi savo 
sekmadienio mokyklą, veikia choras, okte
tas o taip pat energingai dirba teatro 
mėgėjų kolektyvas ir gausiai' lietuvių ir 
australų visuomenei sėkmingai koncertuo
ja mūsų ar.tistai-dainininkės-ai ir smuiki
ninkai.

Kultūrinė inciatyva. L.K.F. inciatyva 
ir pastangomis yra atliekamas mūsų vi
suomenės kultūrinis švietimas ir auklėji
mas rengiant viešas paskaitas ir Įvairių 
minėtinų įvykių sukaktis. Rengiamos 
sukaktys kaip pvz: tautinių švenčių mi
nėjimas, birželio mėnesio ir visos okupa
cijos Lietuvoje skaudžių įvykių aukų 
prisiminimas, o taip pat visos kitos su
kaktys buvo organizuojamos vietinių 
bendruomenės valdybų rūpesniu, kur ta
tai buvo reikalinga — L.K.F. priside
dant ir paremiant. L.K.F. Australijos 
Valdybos inciatyva ir pritarimu, bei jos 
narių spaudoje patalpintas straipsniais 
ir informacijomis, buvo surengta Aust
ralijoje 700 metų nuo-krikščionybės įve
dimo Lietuvoje sukakties minėjimas. 
Šios sukakties minėjimas kultūrėngai- 
meniškai praėjo visuose didesniuose lie
tuvių susibūrimuose Australijoj. šį 
minėjimą ruošiant vadovaujamus vaid
menis pasiėmė lietuvių parapijų kunigai 
pirmiausia suorganizavę iškilmingas pa
maldas, o greta .to kartu su lietuviško
sioms organizacijomis suruošę sukak
ties rimčiai pritaikintus literatūros ir 
meno vakarus bei atatinkamas paskai
tas ir prakalbas.
SKELBIMAS.

36m. amatininkas, rimtas, svaigalų ne
vartoju. Vedybų tikslu norėčiau susi

rašinėti su lietuvaite panele ar ponia.
Ekonomiškai stiprus. Didmiestyje tu
riu nuosavus namus. Tik trūksta rim
to lietuviško šeimos židinid. Rašyti 
ALGIRDUI “Mūsų Pastogės” adresų.

KAMBARYS
ISNUOMUOJAMAS SU ATSKIRU

♦ ĮĖJIMU
Kreiptis: A. Kutka, 55 Riverview Rd., 

Undercliffe, nuo 5 vai. p.p.

PARSIDUODA
2 sklypai su garažu, - kuriame gali gy

venti šeima, 11 Wellington St., Arncliffe. 
Teirautis Mrs. Marcin.

BOHEMIA TILE WORKS 
ELAINE STREET, REGENTS PARK 

N.S.W.
Atliekame visus stogij ir viršutines namų 

dalies sutvarkymo darbus.
Kreiptis: Phone M A 2135

Geriausi gėralų ir maisto reikmenų krautuvė kur galima gauti
VYNAI, SPIRITAI, LIKIERIAI, SKANĖSTAI: MAKARONAI, SŪRIAI- 

, ALYVOS ALIEJUS 
gaunami pas

M. FIORELLI Pty;. Ltd.
(specialistai europietiško maisto) ‘

106-118 Commonwealth Street, Sydney
Netoli nuo Centralinės stoties. --------------- Telf. M4243 ir MA4542

Pristatoma mieste ir pi-lemesčiuose, taip pat ir tolimesnėse užmesčio gele
žinkelio stotyse.

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

duoto vę :
Netoli Svdnėjaus centrinės stoties, kerta 203 HAY STREET, kuri yra netoĮi 

Pitt St.

Stan Slavik
Šioje parduotuvėje galima gauti: juodos ir pikliaybtos ruginės duonos, rūg-r 

ščių kopūstų ir agurkų, visokių rūšių silkių, rūkyto kumpio, šoninės (rūkytos iy 
virtos), įvairiausių rūšių dešrų, ryžių, vanilijos lazdelių (1 lazdele—8 penai), 
aguonų, chalvos, šafrano, pipirų, grikinių kruopų ir kitų įvairiausių skanėstų.

Krautuvėje susikalbama beveik visomis Europos kalbomis.
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