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LIETUVIŠKIEJI 
TREMTIES

UŽDAVINIAI
Kai savo metu poetas ir kalbininkas 

Sauerweinas-Girenas dainavo,
“Lietuviais esarns mes gimę, 
Lietuviais norime ir būt.; 
Tą garbę gavome -užgimę 
Ir jąi neturim leist pražūt".

tai jis norėjo tuo nurodyti mums tris 
dalykus: 1. mūsų turima tautybe, 2. par
eigą jai išlaikyti ir, 3. pavojų jai sunykti. 
Tiesaą Sauerwenas skyrė giesmę Prūsų 
lietuviams, kuriems nacionalistinė Vokie
tijos politika, darėsi vis grėsmingesmė. 
Tačiau cituotasis posmas tinka šiuo metu 
ir mums, tremtiniams. Ir mes, kaip ano 
meto Gumbinės, Stalupėnų, Tilžės a> 
Klaipėdos lietuvai, esame apsupti galin
gų svetimų jėgų, norinčių mus padaryti 
naujais amerikiečiais, naujais australie- 
čiais, naujais kanadiečiais, naujais 
kolumbiečiais ir tt., ne tik ištikimais šių 
kraštų įstatymams, kas saveime supran
tama, bet sykiu ir pilnais jų dvasios bei 
kultūros. Tremtis yra kovos įdėtas; 
kovos už išsilaikymą visokeriopa 
prasme: individualine, susikuriant pragy
venimo sąlygas; tautine, apsispiriant 
svetimų įtakų grėsmei; žmogiškąja, nop
al ūztant savo pasaulėžiūroje bei dorov
ėje. Visais šiais atžvilgiais mes turime 
būti narsūs ir kova laim ėti, jeigu neno
rime prarasti to ka mėginame gelbėti, 
bėgdami is Tėvynes Pabėgti nėra didvy
riška. Pabėgėlis gali pasiteisinti tik tuo, 
jeigu jo pabėgimas iš tikro yra Tėvynei 
vertingas. šitaip mes visi manėme, 
polikdami gimtąjį kraštą. Žinodami, kad 
bolševikai naikina žmones tiesiog fiziškai, 
mes pasitraukėme į Vakarusą tikėdam
iesi išlaikyti bent dalį lietuviškųjų jėgų 
ateičiai, šis tad pagrindas kaip tik ir 
atperka pabėgėliu nedid vyriškumą. 
Užtat dabar ir reikia šias lietuviškąsias 
jėgas iš laikyti. Sakydami “lietuviškosios 
jėgos”, turime galvoje no tik lietuvius 
menininkus, mokslininkus, olitikus, 
kunigus, bet visus lietuvius. Kiekvienas 
pabėgėlis yra lietuviškoji jėga ateičiai: 
ir darbininkas, aptarnaudamas fabrike 
mašina nes jis įgyja patyniino, kurį 
parsįnees Lietuvon; ir prekybininkas, 
atidaręs krautuv, ar įsteigęs bendrovę, 
nes jis mezga ryšius, taip labai reikal
ingus būsimai Lietuves prekybai; ir ypač 
motina, supdama savo kūdiki, . nas ji 
diagia jam Lietuvos meiles, ir aukoš 
dvasios, būtinos ateities atstatymui. 
Visi esams lietuviškosios jėgos, todėl visi 
turime išsilaikyti. Tai yra didysis trem
ties uždavinys. Tėvynėje jis buvo atliek
amas savaime; pats kraštas ir jo gyveni
mas ten mus išlaikė. Tačiau tremtyje 
šis savaimingumas dingsta. Tremtyje 
lietuviškieji uždaviniai turi būti atlie
kami sąmoningai. Reikalinga tad ties 
jais valandėlę stabtelėti ir juos per
mąstyti.

1. Lietuviais esame mes gimė
šiais žodžiais Sauerweinas išreiškia 

mūsų tautybės atsiradimą. Lietuviais 
esame todėl', kad jais gimėme. Pati 
prigimtis mus tokius padarė. Lietuviš
kieji tėvai davė mums lietuviškąją kalbą, 
lietuviškuosius papročius, žaidimus, 
dainas, pasakas, meną, mokslą. Tiesa, 
daugelis šių dalykų savo turiniu yra 
bendri visiems žmonėms. Tačiau savo 
išraiška, savo regimais pavidalais yra 
jie lietuviški, nes ana bendra turini mes 
apvilkome labai šavotiška lietuviškąja- 
forma, įspausdami jam savos širdies ir 
savos dvasios bruožų. Vienas tik kūn
inis gimimas žmogaus lietuviu dar nepa
daro. Pamestinukas, išaugintas kokioje 
nors kanadiškoje ar argentiniškoje šei
moje, nebebus lietuvis, nors ąo gyslose 
ir teės lietuviškas kraujas. Kaip kraujas 
apskritai nepadaro žmogaus, taip lygiai 
jis vienas nepadaro nė lietuvio. Lietu
viais reikia gimti, bet ne tik iš motinos- 
rrtoters, bet ir iš motinos-tautos, kuri 
reiškiasi visa savo istorija ir visa savo 
kultūra; reikia gimti iš tautinės dvasios, 
teikančioos mums lietuviškųjų vertybių 
kalbos, poezijos, filisofijos, visuomenės ir 
religijos pavidalais.

Todėl giedodami “Lietuviais esame mes 
gimę”, visados turime atsiminti, kad 
mumyse gyvena visa musų tauta: su 
savo kultūra ir istorija. Lietuvis 
nešioja savyje Lietuvą. Jis yra regimas 
Tėvynės bei Tautos ženklas, jos ap
raiška, jos paveikslas ir atspindys. 
Būdami savame krašte, mes buvome su 
savo tauta taip ankštai suagę^ jog net 
nejautėme esą kitokie, negu kiti žmonės. 
Bet užteko iškelti koją už savo sienų, ir 
tuojau pastebėjome, ad mes ir kalbame 
kitaip, ir mastome kitaip, ir sprend
žiame kitaip, ir elgiamės kitaip, ir gyve
name kitaip. Ne tik mes susidomėjome 
svetima aplinka ir svetimais žmonėmis, 
bet ir svetimieji sužiuro į mus. Mūsų 
tautybė virto jiems kasdieninio stebėjimo 
objektu. Mees išnešėme savo Tautą už

VLIKa sudarančiu grupiu pareiškimai 
lietuviu tautai.

VLIKą sudarančių poolitinių partijų 
ir koyos organizacijų atstovai, vadovau
damiesi 1952.11.2 VLIKo nutarimuą 1952 
IIė23 buvo susirinkę aptarti priemonių 
siekiant konsolidacijos. Susirinkusieji 
vieningai priėjo išvadą, kad paskutiniu 
metu lietuviškoje spaudoje pasitaiką 
straipsniai, nukreipti tiek prieš VLIKą, 
tiek prieš kitus veiksnius bei asmenis, dir
bančius laisvinimo darbo bare, o ypatin
gai užkulisinė akcija prieš asmenis, 
trukdo VLTKui pasiimtus uždavinius 
realizuoti. Dėl to VLIKą- sudarančių 
politinių partijų ir kovos organizacijų 
atstovai prašo atsižvelgti į VLIKo 
pasiimto uždavinio rimtumą ir vengti 
visa too, kas ^skaldomai gali veikti lietu
viškąsias jėgas ir visuomenę.

TITO EINA IS VIEN SU 
STALINU?

Tas pats “Der Spiegei” N.8/52. iškėlė 
labai įdomų dalyką apie Jugoslaviją, bū
tent — kad ji iš tikro eina su Stalinu, 
o su Vakarais vaidina tik komediją. Tai 
bent tvirtina neseniai į Vokietiją pabėgęs 
jugoslavų gen. štab. pulk. F. Jaehelic, 
dirbęs karinės kontržvalgybos skyriuj ir 
buvęs viens iš artimiausių to skyriaus 
galvos gen. Dapčevičiaus bendradarbių. 
Jo teigimu, kurio patikrinti į Heidelbergą 
atvyko pats britų MI5 šefas Sir Percy ir 
CIA gen. Smith, jugoslavai šita komedija 
nori kuo daugiausia išspausti iš Vakarų 
ir karo atveju juos įvilioti į spąstus Bal
kanuose. Tuos savo teigimus jis pailius
truoja mikrofilmomis, kurias^ atsivežė 
drauge, įsisiuvęs į savo drabužius. Jos 
rodo, kad minimasis gen. Dapčevičius su 
vienu jugoslavų kom. valdžios “penke
tuko” nariu pereitų metų pabaigoj vie
noje sutartoje vietoje prie Rumunų pa
sienio susitiko su Sovietų karininkais, 
atvykusiais duoti jugoslavų vyriausybei 
politinių ir karinių instrukcijų. Tokie 
susitikimai* esti kas trys mėnesiai. Iš 
girdusios tokius tvirtinimus, į darbą įsi
jungė centrinės amerikiečių ir britų karo 
žvalgybos, norėdamos visais galimais ka
nalais patikrinti tų tvirtinimų tikslumą. 
Mat, praktika parodė, kad daug kartų 
su panašiais “tikrais pranešimais” bū
davo Sovietų pasiunčiami į užsienį spec, 
agentai ar ‘nuo bolševikų persekiojimų 
pabėgę kariai”, kurie paskum, atlikę savo 
misiją Vakaruose, šiandien Sovietų žval
gybai yra suteikę veik visas reikalingas 
apie Vakarus žinias. Drauge amerikie
čių psichiatrijos specialistai prie Heidel
bergo izoliuotą minimąjį jugoslavų pul
kininką ėmėsi tirti, ar “jam visi namie”, 
o jei “namie” — tai kam tada “ne na
mie” . . .
KAD DAUGIAU NEPASI

KARTOTU JALTA
Kuriai vasario 11 d. suėjo 7 metai, 56 

amerikiečių senatoriai įteikė senatui JAV 
konstitucijos paksitimo projektą, kuriuo 
būtų uždrausta JAV perleisti dalį savo 
suvereninių teisių bet kuriai organizaci
jai, nors ir tarptautinei. Neabejojama, 
kad toks pakeitimas būtų smarkiai su
varžęs derybų laisvž net ir Rooseveltui, 
nes tada tarpt, sutartys neturėtų pir
mumo prieš vidaus įstatymus. Jau daž
niau ir britai ima skelbti, kad jokia 
taika su bolševikais nebus įmanoma, jei 
jie nepasitrauks į Curzono liniją.

“Revoliuciją” prieš Jaltos susitarimus, 
aiškiai matydamas- jų galią, sukėlė ir 
JAV senato užs. reik, komitetas, sausio 
5 d. visais balsais atsisakęs pripažinti 
“3 didžiųjų” susitarimus ryšium su Ja
ponijos sutarties ratifikavimu. Jaltą 
puola ne tik lietuvių, kitų baltų, ukrai
niečių etc spauda, bet ypač ištremtieji 
vokiečiai, kurie dėl to visą bėdą sten
giasi suversti Rooseveltui, Stalinui ir 
Čhurchilliui. Tik Jalta, Potsdamas ir 
kt. tos rūšies sutartys, jų spaudos tvir
tinimu, suteikusios Sovietams laisvas 
rankas daryti Rytuose tokius eksperimen
tus, kuriuos -tam tikra prasme neblogai

jos sienų ir pastatėme ją pries viso 
pasaulio akis. Mes virtome savotiškais 
Lietuvos atstovais—gerais ar blogais 
pagal mūsų pačių buvimą ir elgimąsi, 
Šiuo atžvilgiu tremtis yra didelės reikš 
męs dalykas. Iš vienos pusės ji paaš
trina tautini mūsų sąmonė, nes visur ir 
visados ji verčia mus jaustis lietuviais. 
Iš kitos ji atidaro Tautai duris į pasaulį. 
Tremtiniai yra tiltas tarp savo tautos ir 
svetimųjų. Jookia, net ir sumaniausia, 
kultūrinė propoganda nepaskleidzia tau
tinių vertybių tiek plčiai, kiek trem
tiniai, išsiskirstę po visą pasaulį. Bet 
kaip tik todėl nė vienas tremtinys nėra 
tiktai privatinis asmuo. Jis visados yra
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pavaizduoja kad ir lenko Cz. Milosz, iš
syk bendradarbiavusio su bolševikais, 
“Der Monat” žurnale N.41 įdėtas straips
nis “Pabaltijo tautos”. Jame konstatuo
jama, jog šiandien Ukrainos miestuose 
jau daugiau šnekama rusiškai kaip 
ukrainiškai. Pabaltijy — einama tuo 
pačiu keliu, ir čia vis daugiau moksli
ninkų, rašytojų, menininkų siunčiami į 
Maskvą, kad ten būtų “perdirbti” ir tap
tų ne lietuvybės, bet rusiškojo bolševiz
me/ pranašais'. Kaip kad prancūzų kalba 
apskelbiama feodalizmo kalba, anglų -— 
kapitalizmo, taip rusų k. — socializmo, 
nes “Rusija yra ta didžioji tauta, kuri 
revoliuciją pagimdė ir išnešiojo”. 
Ji “neša pasaului išganymą”. 
Tame vyksme, kuris vyksta Ry
tuose, bolševikų tikinimu nesą jo
kių žiaurumų. Tai vyksta tik papras
čiausi gamtos dėsniai: užmušami tie, ku
rie ir turi būti užmušti, deportuojami tie, 
kuriems Sibire ir reikia būti. O kad ten 
sunkesnis darbo ir klimatinės sąlygos— 
niekos nepadarysi: tep.asidaro jie ton 
pirmūnais' ir pagal Mičiūrino metodą 
“pakeičia gamtą iš pagrindų”. Milosz 
iškelia koletą įdomių faktų ir iš Lietu
vos gyvenimo, vieną iš jų — būtent, 
kad svetimos tautos ir svetimos pilie
tybės žmoniij buvo išrinkta į “liaudies 
seimą” (1940), ir tokie sprendė Lietu
voj likimą. Tokie “tautos atstovai”, 
prirekus, pakeisdavo ir pavardes. Jam 
vienas aukštas Sovietų nuolatinis te
roras, kolektyvizacija, deportacijos^ tautų 
naikinimas, nes bolševikų tikslas — suly
ginti ir sumaišyti visas tautas į vieną 
vienetą. Pabaltijo tautos kultūriškai 
stovi aukščiau už Sovietus, bet ii’ jos 
bolševikinėj sistemoj turės su laiku žūti.

Ka davė paskutinis JT 
plenumas?

Jame, stebėtojų nuomone vyravo sau- 
g’umo ir nusiginklavimo klausimai. So
vietai buvo pasiryžę bet kokia kaina pa
siekti at. bombos uždraudimo. Bet tat 
jiems nepavyko. Tik sudaryta nauja nu
siginklavimo komisija. Vakarai su Sovie
tais nesusitaikė. Bet patys 3 didieji bu
vo labai santūrus. Bolševikai ir jų sa
telitai visą laiką reiškėsi labai agresyviai, 
be atominės bombos, ypač puolę dar At
lanto paktą ir JAV saugumo įstatymą 
su jo 100.000.000 dol. kreditais. Sovietai 
ypač smarkiai šoko dėl saugumo įstatymo 
Amerikiečių tezes gynė kongreso narys 
Mansfieldas, iškeldamas ta proga ir 
Pabaltijo okupaciją. Sovietai ypač 
puolė tremtinius, juos apšaukdami “išda
vikais”, “parsidavėliais”, “niekšais”, 
“basiakais”, etc. Deja, neat sirado nė 
vieno Vakarų atstovo, kuris butu taip 
pat energingai tuos nepagrįstus šmeižtus 
atrėmęs. Ypač aktyviai prieš Sovietus 
kaip ir seniau taip ir dabar reiškėsi 
Brazilijos, . čili, Kolumbijos atstovai. 
Brazilijos delegacijos pirm. Pendel- 
Brandao, aštriai atstatęs į savo vieta 
Višinskį, nuodugniai susipažino su VLIKo 
memorandumų. Su gautaisiais genocido 
reikalo memorandumais iš pagrindų susi
pažino ir kitos delegacijos. Visa eilė 
klausimų gaus-buti sprendžiami vėliau. 
Lietuvos bylai ginti bus ieškoma taip pat 
naujų kelių.

-Lietuvos pasiuntinys, jos reiškėjas ir jos 
simbolis. Jis yra pirmasis vadovėlis, is 
kurio svetimieji semia žinių apie mūsų 
Tėvynę. Lietuviais esame mes gimę* ne 
tarną kad savo lietuviškumą paslėptume 
savo širdyje, bet ad parodytume jį pas
auliui, kad per mus mūsų Tauta 
įsijungtų į visuotinę pasaulio tautų ben
druomenė. Būti lietuvio tremtyje reiškia 
žymiai daugiau, negu Tėvynėje. Trem
ties lietuviškumas yra didesnė ir sunkesnė 
pareiga, nes ji reikalauja stiprios ir 
ryškios lietuviškosios sąmonės. Jo reik
alauja lietuviškojo reiškimosi visame 
gyvenimo plote.

A. JASMANUTAS.

“Mūsų Pastogės’1’ leidimas susitrukdė 
dviem numeriais. Kad skaitytojams 
neliktume skolingi, visiems prenumera
toriams gale jų prenumeratos prirašome 
du numerius. Tokiu būdu išlyginsime 
negautus du numerius, o pats laikraštis 
bus stengianasi išleisti didesnis.

Iš “Mūsų Pastogės” spaustuvės pasi
traukė ilgalaikis linotipininkas. Po ilgų 
ieškojimų pradėjo pagaliau dirbti vienas 
anglas linotipininkas. Nemokėdamas 
lietuvių kalbos daro nepaprastai daug 
klaidų, kurių neįmanoma ištaisyti. Taigi 
malonius skaitytojus už pastebėtas lai
kraštyje klaidas atsiprašome. Greitu 
laiku tikime darbas eis geriau. -Nuo 
sekančio numerio leisime nuolat 6 pusi. 
“Mūsų Pastoge”. Už laikraščio', susi- 
trukdymą skaitytojus atsiprašome, 

“Mūsų Pastoges” administracija.

L.K.F. ATEINANČIU METU 
VEIKLOS PLANAS

Veikimo akstinas. L.K.F. visuomet 
turės ką veikti ir niekad gyvoje tautoje 
netruks minčių ir pastangų kelti tautiš
kąją kultūrą. Kultūrinio darbo veiklos 
planas turi daugiau paskatinančios ir 
nurodančios krypti reikšmės. 1951 metų 
birželio mėnesio 30 dienos suvažiavimas 
priėmė sekančiai išdėstytą L.K.F. veiklos 
nustatymą:
L.K.F. ateinančių metų veiklos planas 

; —1951 mėn birželio mėn, 30 d. visuo- 
tiniojo suvažiavimo svarstytas ir priim
tas. L.K.F. trumpa veiklos patirtis 
rodo, kad dabartinė organizacija Austra
lijoje sunkiai įgyvendinama. Lietuvių 
tremtinių susibūrimas rikiuojasi aplink 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, kuri 
tenkina lietuvių tremties tautiškosios, 
savivaldos būtinuosius siekmus. Specialus 
profesiniai - socialiniai yra tenkinami 
atatinkamū susibūrimų, kaip va: gydy
tojai, inžinieriai, teisininkai, filosofai, 
teatralai-vaidilos, šokių ir dainos drau
gijos, grupės ir ansambliai. L. K. Fondo 
veikimui pasilieka vien siaura švietimo 
ir kultūrinio darbo sritis, kuri apima 
švietimą ir auklėjimą bendruomenėje: 
skaityklos, skatinimas teatro, muzikos, 
meno, dainos, šokių, literatūros, mokslo 
ir bendrojo lietuvių švietimo ir auklėjimo.

Visa tai vykdama vienoje lietuvių ben
druomenėje, ko visuo tiniai L.K.F.-ui tie
sioginiai pasiekti nepavyksta. L.K.F. todėl 
yra priartintinas vietos lietuvių bendruo
menės .organizacijai.

Ateinančiųjų metų veiklos planas yra 
remtinas visuotiniu švietimo ir kultūros 
sąjūdžių lietuvių bendruomenėje Australi
joje.

šiame plane priimtina sekanti kon
kreti veiklos programa:

Vaikų darželiai. Dėl įvairių vietos 
sąlygų nesitikima organizuoti nuolatiniai 
•vaikų darželiai, bet tokie darželiai yra 
galimi bent vienai dienai savaitėje, kada 
mūsų mažieji būtų suburiami kartu į 
jauniausiųjų bendruomenę ir čia jie būtų 
auklėjami atatinkamai mūsų tautinei 
kultūrai ir tautos tradicijoms.
k Sekmadienio mokyklos. Jų programa 
jau yra nustatyta, susirinkti turėtų į jas 
bent vienai dienai savaitėje kelioms val
andoms mokyklas lankantieji vaikai ir 
būtų mokomi . programoje nurodytu, 
jiems reikalingų lietuviškųjų mokslo 
dadykų.

JAUNIMO KURSAI. Pradžios mo
kyklas baigusiems mokiniams, kurie 
lanko specialines mokyklas ai‘ gimnazijas 
arba ir visai toliau nešimo, steigtina 
prie bendruomenių jaunimo kursai, šie 
jaunimo kursai turėtų būti dviejų ciklų 
—vienas jaunuoliams ligi 16 metų am
žiaus, o kitas tarp 16-19 metų ir tenai jie 
mokomi pagal priimtas tam specialines 
programos turini.

Universitetipio jaunimo ir suaugusiųjų 
švietimas, ši veiklos sritis pirmiausiai 
yra prievolė ir kompetencija Karaliaus 
Mindaugo Aukštųjų Mokslų Instituto, 
sėkmingai pradėjusio savo darbus Mel
bourne. Verta yra pastangų ši darbo 
sritis nukreipti į visas lietuvių bendruo
menes ir dėti organizacinės energijas 
vietos kultūrininkams ir švietėjams 
įsteigti panašias švietimo ir mokslo insti
tucijas, kurios padėtų akademiniam jaun
imui ir suaugusiems gilinti jų išsila
vinimą ir susipažinamą su lietuviams 
būtinai reikalngais kultūros, meno ir 
mokslo dalykais, be to skatinti mūsų 
intelektualus organizuotis ir dirbti, kad 
ir kuklus, bet naudingas švietimo ir 
mokslo darbas.

K.M.A.M. Instituto darbas reika viso
keriopai remti ir jo veikla skatinti.

Literatūros ir meno vakarai. Naudinga 
būtų kiekvienoje lietuvių bendruomenėje 
surengti į metus bent vienas literatūros, 
muzicos ir meno vakaras. Tai yra 
įmanoma padaryti, tik i-eikia imtis darbo 
su meile ir pasišventimu siekiamąjam 
kultūros tikslui.

Muziejų, teatrų ir meno vakarų lanky
mas. Patartina yra prietelingai bendra- 

(nukelta į 2 pusi.)
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darbi auti kultūros srityje su mūsų 
likimo draugais tremtiniais (baltiečiais, 
ukrainiečiais, lenkais ir kitomis tauto
mis), kur įmanoma rengti bendrus litera
tūros ir meno vakarus, kitų rungiamus 
lankyti; taip pat lankytini vietiniai 
muziejai, meno parodos, literatūros ir 
teatro vakarai ir kitokie parengimai 
pačių australų, ktfr pridera ir kviečiama 
prisidedant jų programose.

Ekskursijos. švietimo ir kultūros 
tikslais yra darytinos ekskursijos į istor
ines vietas Australijoje, suipažinti su 
jų menu ir daile, o taip pat pažinti šio 
plataus kontinento gamta, menas, 
mokslas ir . žmonės.

Lietuviškosios spaudos palaikymas. 
Spauda yra būtina kultūinio auklėjimo 
priemonė ir ji reikia palaikyti, kartu 
žiūrėti kad pati paiakomoji spauda 
būtų teigiamas veiksnys lietuviškoje ben
druomenėje. Rimtos lietuviškos knygos 
turėtų būti kiekvieno lietuvio namuose ne 
tik lentynose, bet ir skaitomos.

Skaityklos ir knygynai. Reikia prisidėti 
prie lieutuviškųjų skaityklų ir knygynų 
organizavimo, jų palaikymo ir taip pat 
reikia jais naudotis, kad knygos lenty
nose nedulkėtų, o neštų šviesą ir mokslą 
j mūsų tarpą.

Lietuvišasis meno ir literatūros mu
ziejus. Šios rūšies institucija yra ben- 
druonemės kultūrinio subrendimo pažy
mys ir ji turėtų būti organizuojama susi
tarus su mūsų meno ir literatūros dar
buotojų draugijomis Australijoje.

Knygų leidimas. . Reikia susirūpinti 
paruošti ir išleisti reikalingas švietimo 
įstaigoms kad ir neperiodinis vaikų laik
raštėlis. Jo leidimu rimtai susirūpinta. 
Lėšų oorganizavimas ir stipendijos jau- 
njmui mokytis. Lėšų reikalingumas yra 
medžiagos įsigyjimas, spausdinimas, keli
onės išlaidos ar darbo apmokėjimas 
Lėšoms organizuoti reikės susitarti su 
A.L.B. vadovybe, o taip pat numatyti ir 
įvykinti mūsų bendruomenės tarpe vajai 
ir rinkliavos. Turint lėšų pravartu būtų 
paskrti stipendijos mokslus einančiajam 
jaunimui paremti.
III. L.K.F. skyrių steigimas. Švietimo 

ir Kultūroos Komisijos.
L.K.F. skyriaus gyvavimo sąlygos. 

L.K.F. organizacijos: statų metmenys 
siekia kultūrinio darbo organizuotumo ir 
ragina kultūrininkus organizuoti sky
rius. Kur tik atsiranda skaičius narių, 
galinčių sudaryti administracinius or
ganus ir naudingai išvystyti veikimą 
lietuvių tremtinių tarpe, tenai jau verta 
pradėti pastangas skyriaus steigimui. 
Skyrius steigti verta tokiose vietovėse 
kur galimas kultūrinis veikimas, kur pas- 
soviai gyvena didesnis . lietuvų būrys. 
Skyriui gyvuoti reikalinga jo valdyba iš 
trijų naj’ių ir revizijos komisija iš tokio 
pat skaičiaus nariu. Įsteigtasis skyrius 
turi būti gyvastingas ir veiklus; vientik 
organizacijos sudarymas dar nėra pakan
kamas kultūri nio darbo’ vystymas. 
Organizacija turi pasirodyti kultūriniais 
darbais, ji privalo dėtis prie L.K.F. tikslų 
įgyvendinimo ir L.K.F. suvažiavimų nūs- ' 
tatomos veiklos programos ir planų 
vykinimo.

Mes manome, kad Australijos lietu
vių tarpe yra pakanamai asmenų ‘ 
minė tiems uždaviniams realizuoti. 
Adelaide, Melbourne, Brisbane, Perth, '■ 
Hobart oor Sydney turėtų būti I 
L.K.F. skyriai. Tokių skyrių mums ■ 
trūksta dar Adelaide, Perth, Brisbane ir 
Hobart todėl laukiame jų įsisteigimo 
laiku. Šie skyriai gali suderinimui vei- 1 
kimo su su vietos bendruomenės valdy- •' 
boms imtis inciatyvos sudaryti bendrus ! 
kultūrinio darbo organus ir darniai 
veikti vieni kitiems padėdani ir talkin
inkaudami. Mes neturime perdaug atlie
kamų visuomenės darbuotojų ir “laisvo 1 
laiko, kad galėtume lygiagrečiai ar net ! 
konkuruojančiai veikti.

Švietimo ir Kultūros Komisijos. Tose 
vietovėse kur negalimas L.K.F. skyriaus 
įsteigimas dėl vienos ar kitos priežasties, • 
mes šiuomi prašome ir raginame mūsų ; 
visuomenę remti kultūrinį darbą varomą 1 
vietos lietuvių bendruomenės vadybos. 
Musų giliu įsitikinimu šis darbas yra 
galimas ir organizaciniai atliktinas per 
ŠVIETIMO IR KULTŪROS KOMISI
JAS. Šioms Komisijoms visuomenės pri
tyrimas ir parama geriausiai atsiektina 
jas sudarant sekančiu būdu, šis klau- • 
simas reikia įnešti specialiu punktu ( 
kiekvienos lietuvių ' bendruomenės 
visuotinam susirinkime ir nūodug- . 
niai apsvarstyti kalbant apie švietimo, 
kultūrinio darbo, sporto ir pramogų reik- i 
alus. Visuotinas susirinkimas paskui 
išrenka du asmenis nariais į minėtas 1 
komisijas. Šiedu nariai, kartu su apylin
kės valdybos nariu švietimo kultūros rei
kalams, bendrai sudaro minėtą komi- ____ ___ ______ .............................. . ....
siją. Komisijos pirmininkas yra apylin- ose, yra Washingtone' kaipo sąjunginin-

kės valdybos narys, švietimo ir Kultūros 
Komisija perima visą švietimo ir kultūros 
veikimą savo apylinkėje ir vykdo 
darba apylinkės valdybos pavedama, o 
kartu gauna nurodymus iš L.K.F. Aus
tralijos valdybos ir A.L.B. Krašto vady
bos, nes šios dvi institucijos yra susitarę 
ir švietimo ir kultūros srityje veikia 
sutartinai. Grynai kultūriniame veikime 
nurodymus duoda L.K.F. Aust. Valdyba 
veikdama savo organizacijos rėmuose.

L.K.F. Australijos Vadyba.

Norveąų okeanografai praneša, kad 
Golf Štromo šiltoji srovė, ateinanti iš Mek
sikos įlankos ir šildanti visą šiaurinę 
Europą, ties Norvegija nukrypo iš įpra
stinės vietos la'bjau į pietus. Dėl tos 
priežasties laike trijų dienų jūros van
duo 4 laipsniais atšalo. Mokslininkai 
mano, kad šiltoji srovė vėl grįš į senąją 
vietą.

GUDIJOJ IR LIETUVOJ PRAVESTI DIDŽIAUSI 
ŽIEMOS MANEVRAI

Didžiausieji nuo karo pabaigos raud. 
armijos žiemos manevrai, kaip praneša 
vokiečių “Der Spiegel” N.7/52, šiemet 
žiemą buvo pravesti Gudijos karo apy
gardoje, į kurią įeina ir Lietuvos terito
rijos, taip pat Pietų Ukrainoj. Jų metu 
vidut. temperatūra siekė 20 laipsnių šal
čio, manevrams vadovavo marš. Timo- 
šenko. Operatyviniu atžvilgiu jie buvo 
tuo įdomūs, kad čia pirmą kartą jūrų 
kautynių taktika buvo panaudota žemy
ne. Raud. armija operatyviniu atžvil
giu suskirstyta į 7 atskiras karines gru
pes: 1. Šiaurės su vyr. būstine Lenin
grade, apimanti Šiaurės Europos ir Ark
ties sritis. 2. Vakarų grupės vyr. būs
tinė yra Minske. Jos operatyvinis užda
vinys — Vak. Europa. 3. Pietų, vyr. bū
stinė Odesoj, operacijų sritis — Balkanų 
kraštai. 4. Kaukazo, vyr. būstinė Tifli- 
se, operatyvinis tikslas — priešakinė Azi
ja. 5. Turkestano vyr. būstinė Taškente, 
skirta pietryčių Azijai. 6. Tol. Rytų, vyr. 
būstinė Vladivostoke. 7. Galiausiai visų 
tų operatyvinių grupių nugarkaulį suda
ro Žukovo grupė, kurios vyr. būstinė yra 
Brianske. Kiekviena ši grupė karo atve
ju veikė autonomiškai, taip pat apsirū
pins reikalingomis atsargomis. Jų dispo
zicijoj, karo atveju būtų ir minimųjų sri
čių karo laivynai. Pirmoji šios rūšies 
“praktika” buvo išimta 1940 m. per žie-
mos. karą su suomiais. Žukovo grupė ru
pinis, kad frontas “nesustingtų’, ka»d 
pralaužimai būtų tučtuojau “užraukti”, 
idant niekur nesusidarytų “naujas Ver- 
dunas”, opati Sov. Sąjunga norima po- 
versti “ištisa tvirtovių sistema”. Timo- 
šenko dabar yra vyr. vadas šios Vakarų 
grupės, kuri veikia senojoj Gudijos karo 
apygardoj ir Pabaltijy, čia šiemet mini
moji taktika buvo pirmą kartą pavartota.

Karo atveju lenkų armijos “koordina
cijai” su raud. armija vadovauti marš. 
Rokosovskio paskirtas gen. maj. Kovale
vas, kuris taip pat palaiko ryšį su Min
sko Vakarų grupe. Be to, tarp Schneide- 
muhlės ir Kolbergo, Balstogės erdvėj su
telkti žymūs sov. kariuomenės kontin
gentai. Pirmą tikrojo karo fazę rodys

sustiprintas psichologinis karas — masi
nė baimė, teroras, išplėsta radijo ir 
spaudos propaganda. Sovietai tikisi, kad 
naujo karo atveju į Vakarus tučtuojau 
pasipiltų milžiniška pabėgėlių masė, kuri 
užkimštų visus susisekimo kelius. Sabo
tažas tą baimę dar padidintų. Tada vi
si vakariečių Nato planai būtų paversti 
niekais ar bent sumažinti iki minimumo. 
Santarvininkai mano, kad ir šį kartą So
vietai mėgins panaudoti tą pačią taktiką, 
kuri pasirodė sėkminga praėjusiame kare, 
kai marš. Rokosovskio vadovaujama ka
riuomenė įsiveržė į Rytprūsius, o jo tan
kų armijos, smaigaliai neleido išsimušti 
vokiečių armijoms, ir Ilijai Erenburgui 
pavyko iš nuvargusių raudonarmiečių 
išspausti paskutinį atodūsį, drauge di
dinant jau ir taip nuolatos augantį pa
bėgėlių srovės siaubą.

Eisenhowerio štabe sudaryta spec, ko
misija, kuriai pavesta paruošti reikalingą 
nuo to “pirmojo galimo Sovietų smūgio į 
Vakarus” gynybą. Jai Shape rėmuose 
vadovauja amerikiečių pulk. F. Kindley. 
Jo nuomone, sėkmingai gintis būtų įma
noma, jei gintis būtų pradėta ne prie 
Reino, bet prie Elbės, nors tuo pačiu va
kariečių daliniai būtų puolami panašia 
taktika, kaip kad medžiokliniai šunes 
puola savo grobį. Dabar šie dalykai at
sidėjus studijuojami.

Tas pats “Der Spiegei'’ N.10/52 paaiš
kina, kodėl danai į Jutlandijoj kovo mėn. 
pradėtuosius karo manevrus nepakvietė 
Sovietų ir raud. Kinijos karo atstovų bū
tent — tuo norėdami parodyti savo ne
pasitenkinimą, kam Piluvoje, netoli Klai
pėdos, laikomi paruošties padėty 2 pės
tininkų pulkai ir įvairūs artilerijos, šar
vuočių, pionierių, priešlėktuviniai ir ra- 
ketsvaidžių daliniai, kurie ant rankogalių 
turi žymenis: “Bornholmo ekspedicinis 
ir saugumo korpas”. J ų daugumą sudaro 
Danijai priklausančios Bornholmo salos 
Sovietų okupac. pajėgų 1945-46 m. vete
ranai, jų vyr. vadas gen. Kunšinskis, ta
da ėjęs Bornholmo įgulos štabo viršinin
ko pareigas. Danai galvoja, jog tuo bū
du Sovietai nori juos įbauginti, kad .atsi
mestų iš Nato.

“I TAIKA KELIAS VEDA TIK PER LAISVE” 
Zu riche, kaip praneša “Neue Zuricher 
Zeitung’’, buvo susirinkęs posėdžio Libe
ralų Pasaulinės Unijos vykd. komitetas, 
kuris apsvarstė, kokių reikia imtis pa
ruošiamųjų priemonių š.m. rugpjūčio 
mėn. Amsterdame numatomam sušaukti 
metiniam liberalų kongresui, ir nustatė 
jo programą. Pernai Upsaloj posėdžia
vęs kongresas buvo pravestas šūkiu “ke
lią į taiką sudaro laisvė”. Dabar rūpi
namasi ,kad tas prieš komunistinį tota- 
lizmą mestas šūkis sulauktų plataus at
garsio visame pasaulyje. Tą progą Zu- 
richo kantono laisvamanių partija "išnau
dojo su 7 valstybių liberalų vadais su
pažindinti savo vienminčius. Iškilmės 
buvo suruoštos kongreso rūmuose. Per 
jas kalbas pasakė minimosios unijos pir
mininkas prof. Salvador de Madariaga, 
Dr. Reich noris, prof. Schindleris, prof.” 
Rappardas, belgų senat. Motzas ir kt.

Kalbose ir referatuose buvo nurodyta, 
ko siekiama Liberalų manifestu, kuriame 
yra sudėtos svarbiausios moderniojo 
žmogaus teisės, ir “Upsalos atsišaukimu”, 
konstatavusiu, jog taika yra nedaloma ir 
jos nevalia pirkti laisvės kaina. Libe
ralai rūpinasi sudaryti efektyvų frontą 
prieš vad. “Pax Asiatica”, kad bolševiz
mo nuodai būtų padaryti nežalingi. Pa
sauliui sutvarkyti, anot Madariagos, vi
sai nėra reikalo išsižadėti tautinio suve
renumo. Jei norima Europą sujungti, 
tai pirma reikia išlaisvinti tas tautas, 
kurios dar neturi pilno suverenumo, nes 
kiekviena tauta turi savą paskirtį ir tei
sę pagal pasirinktąjį būdą gyventi, tvar
kyti savo likimą. Tarp taika mylinčių 
tautų ir totalistinių niekados nebuvo, nė
ra ir negali būti tikros taikos. Karšta
sis karas yra daug arčiau, negu dauge
liui rodosi. Už gelež. uždangos yra dar 
kitas frontas, kur eina gyvybinė kova

ISTORIJA PILNA
Britanija ir Prancūzija turi politinę i Prancūzija, 

ir karišką sąjungą su Rusija. Nė viena.................
iš jų tos sąjungos nėra atšaukusios.

Ekonominės sąjungos egzistuoja tarp 
Jungtinių Amerikos Valstybių, Britan
ijos ir Prancūzijos pagal buvusį Mar
shall© planą.

Britai ir prancūzai turi sąjungas su 
Rusija, kad apsaugtų Rusiją “prieš Vok
ietijos agresiją”.

Šiandien Amerika spaudžia Vokietiją, 
kad ji apsiginkluotų ir kariškai sutvir
tėtų prieš “galimą Rusijos invaziją į 
Vokietiją”.

Churchill, Stalino sąjungininkas Rytu-

žūti ar būti tarp prispaustųjų ir pris
paudėjų. Jei raudonasis malūnas ligi 
šiol dar nepasieke Vakarų, už tai galvas 
reikia lenkti prieš tuos nežinomus laisves 
kovotojus, kurie jį sulaikė Rytuose. Al
gai i laisvasis Vakarų pasaulis juos aplei
sti ir užmiršti? Jei jis nematys, kad pu
sė Europos gyvena pavergta, tai veikiai 
ir jį patį ištiks pavojus netekti turimos 
laisvės. Grėsmė iš Rytų verčia visus 
laisvuosius imtis visų reikalingi? priemo
nių kariniam apsigynimui stiprinti. Vi
sas laisvasis pasaulis pastatytas prieš 
dilemą, kuri jį verčia užimti vieną vie
nintelę ir aiškią poziciją. Madariaga 
pabrėžė, kad nė vienas negali likti indi
ferentas, kol visa Europa bus laisva ir 
kol tęsis Korėjoje karas. Taika ir lai
svė yra nedalomos. Tik laisvos tautos 
ir suvereninės valstybės gali jungtis į 
didesnius vienetus ar sąjungas, šioj ko
voj tegali būti tik vienas, jungtinis fron
tas ir negali būti kelių pažiūrų ai- kito
kios valioš. Anot, Dino Philipson iš Flo
rencijos, su komunizmu reikia kovoti 
laisvai ir laisviems, bet ne reakcinėmis 
priemonėmis, kaip tat mėgino daryti fa
šizmas.

Vokiečių paskutinių dienų svarbiausie
ji laikraščiai, įžvelgdami tą realią komu
nizmo grėsmę, dėl neseniai Edeno pas
kelbto pareiškimo, jog pasauliui šiuo 
metu negresia naujas karas, pasisako 
skeptiškai, taip pat samprotaudami, jog 
vargu kas realiai išeis ir iš paskutinio 
Sovietų manevro, kuriuo pareikalauta 
pasirašyti su Vokietija taikos sutartį, o 
tuo pačiu — “visiems laikams” išspręsti 
ir su jos pasirašymu tiesiogiai ar netie
siogiai susijusias problemas (sienų, rte- 
paracijų, pabėgėlių likimo Vokietijoj ar 
grįžimo į senąsias tėvynės etc.).

kas Amerikos ir Vakarų, 
pręsti dviejų 

Sąjungoje

Kaip apsis- 
direktyvų kelyje?
su Rusija, Britanija ir

IRONIJOS
i Prancūzija, Amerika sumušė Vokietiją 
Į kaipo šimtmečio barjerą aziatiškos Rusi
jos ekspansiją į vakarus ir dabar pra
šoma, kad Vokietija kovotų už Vakarus.

Tokie valstybininkai ir tokia yra jų 
išmintis.

Izraelio delegacija pasakoja tokį anek
dotą. Du jų atstovai svarsto savo val
stybės finansinius sunkumus. Vienam 
dingteli gera mintis:—Telieka viena 
išeitis paskelbti karą J. A. Valstybėms!

Aišku, žiūrėk, Vokietija paskelbė karą 
JAV, o dabar amerikiečiai ją atstato, 
remia. Japonija paskelbė karą JAV, o 
dabar amerikiečiai juos finansuoja.

— Tikrai, — sutinka pirmasis, Skelb
kime karą Amerikai.

Bet paskui susgriebia:
— Palauk, o kokia katastrofa butų, jei 

mes tą kara ko gero laimėtume!
JAV spauda apie lietuvius

vasario 16 d. švente ir poRyšium su \___ č__________
JAV kolonijas keliou jančiais liet, žve
jais Lietuvos ir lietuvių vardas ir vėl 
plačiai mirga JAV spaudoj. Nusitvėręs 
lietuvių kritką, kuria pasisakoma prieš 
sovietinę “glostymo politiką”, J. F. 
Dulles pareikalavo per savo kalbas lovas 
valstybęj tokios politikos, kuri nuver
stų nuo kojų soviet, despotus. Lietuviai 
neužmiršti taip pat psichologiniam karui 
aptarti konferencijoj, kur ypač už juos 
užsistojo H. J. Kerstenas ir resp. Arm
strongas. Be dąugelio kitų pareiškimu, 
randame ten ir senat. A. Smith pasiū
lymu įrašytą prof. Dobrianskio ofic. 
senato leidiniuose kalbą, kurioj sakoma: 
“Reikia remti Ukrainos sukilėlių armiją, 
Lietuvos pogrindi, taip pat Slovaijos,

Vengrijos ir kt. sąjūdžius. Mes taip pat 
Slovakijos, Vengrijos ir kt. sąjūdžius. 
Mes taip pat rinitai siūlome sudaryti 
taut.ukrainiečių, lenkų, lietvių, etc. bat- 
alijonus su jų vėliavomis ir jų tautybių 
vadais. Kad būtų išlaisvintos ne rusų 
tautos iš bosevikinio rusų imperializmo”. 
Gražiai sutikta ir prezid. H. Trumano 
per naują radijo siųstuvą-laivą “Caur- 
ier” pasakyta kalba tautoms už gel. 
uždangos, kuria jis pareiškė savo su 
jomis solidarumą ir pagalbą. Tas siųs
tuvas kels pavergtų tautų viltis, kad 
nepalūžtų ir ruoštųsi savo išlaisvinimui. 
Per jį bus duodama transliacijų lietu
viškai, o AB programą numatoma dar 
daugiau išplėsti.

16-toji Vasario 17 tautu 
Babelyje

Tarp Oldenburgo - Wilhelmshafeno, 
i- Varel’ye prieš 3 metus IRO įsteigė D. P. 
I seneliam prieglaudą. Dabartiniu metu 
i šią prieglaudą globoja ir išlaiko vokiečiai, 
i kurioje apgyvendinta 17 tautybių arti 
- 1000 senuku bei ligonių. Čia lyg pas- 
• kendę svetimųjų jūroje gyvena 8ū lietu- 
i viai. Lietuvių senukų gyvenimas buvo 
. lyg ampiręs, bet pastaruoju laiku suk- 
■ ruto ir pradėjo pasireikšti. Šiais metais 
, suruošė Lietvuvos nepriklausomybes pas- 
, kelbimo minėjiniaą Minėjimas įvyko 

17 vasario ir prasidėjo pamaldomis R. 
Kat. koplyčioje. Pamaldas laikė, malda 
už tėvynž atkalbėjo ir šventei pritaikita 
pamksią pasakė Wehnen lietuvių st vy
kios klebonas kun. Aug. Steigvila. 14.30 
vai. stovyklos didžioje salėje įvy ko 
iškilmingas posėdis. Posėdii atsilankė: 
stovyklos vadovybė su jos vadovu p. 
Pleus, varellio evangelikų klebonas pas
torius Maas, vokieių laikraščio “Nord 
west Zeitung mit Der Gemeinnūbige” 
redaktorius p. Knopf, taut, komit. pir
mininkai ir daugeli svečių. Komitieto pir
mininkas p. Sarpalius ir pakvietęs prezid- 
jumą perskaitė Lietuvos nepriklausom
ybes paskelbimo aktą. Lietuviškai žodį 
tare Wehnen liet, stovyklos pirmininkas 
p. Narbutas. Vokiškai kalbėjo kun. Aug. 
Aug. Steigvila ir pagal reikalą vertė 
lietuviškai arba vokiškai. Savo kalboje, 
tarp tautų, už geležinės uždangos, kovo
jančius del laisvės. Stovyklos vadovybes 
vardu kalbėjo: ponia Loescher, p. Pleus, 
katalikų globėjas p. Janocha, Varelio 
pastorius Maas ir tautinių komit. pir
mininkai. Ukrainiečių komit. pirm. prof. 
Juschkievitch savo kalboje pasakė: 
“Ukrainiečių tautai jų gyvenimo istori
joje buvo laimingiausi metai, kaip Uk
rainą valdė Lietuvos, karaliai bei kun- 
gaikščiai’. Jis alinkėjo, narsiai ir gar
bingai lietuvių tautai, greitai išlaisvinti 
iš žiauraus okupanto visas pavergtąsias 
žemes ir sujungti po Lietuvos vela va 
Amžinoje Lietuvos sostinėje Vilniuje! 
Minėjimas užsitęsęs arti dvejų valandų 
užbaigtas Lietuvos Himnu. Salė buvo 
išpuošta didelėm lietuviu ir vokiečiu vele- 
vom, Oi ant p rezidjumo stalo, solidarumo 
zenklan, musu kaimynų: estų, latvių, 
lietuvių, ukrainiečių ir lenkų vėliavėlės. 
Po minė jimo garbės svečiai ir atstovai, 
paprašyti lietuvių skaityklon-bibliotekon 
pasirašyti garbės svečių knygon. Ap
žiūrėjo: rankdarbius, lietuviškų pinigų 
rinkinį ir (specialia šventei paruoštus) 
“Vargo Mokykla”, propogandinių paverg
to Pabaltijo plakatus ii- kt. Ponioms 
įteikta lietuviškų raštų juostelės. 17 vai. 
kino salėje vaizdus susidedančius iš 3 
dalių-istorine Lietuva, nepriklausomy
bės laikai ir kurios metu, svečiai, pasakė 
daug malonių žodžių lietuvių tautos 
atžvilgiu. Vietos vokiečių laikraštis 
“Nordwest Zeitung mit Der Gemieinnū- 
bige”; pažym.damas 18-18 šimtmetį 
kada Lietuvos valstybe buvo1* nuo 
Baltijos ik Juodosiosis juros, 
spaudos draudimo laikus, Hitlerio-Sta- 
lino susitarimą ir vieningas lietuvių 
tautos pastangas atgauti pavergtai tėv
ynei laisvę. Sekančiame numeryje pla
čiai aprašė patį minėjimą. Minęjime 
pareikštas ir parodytas dėkingumas 
musų dabartiniems globėjams ir solidar
umas mūsų bendro likimo kai mynam. 
Pirmas toks minėjamas) Stovyklos 
vadovybė pabrėžė: “šioje stovykloje, 
tarp tiek daug tautų, tokio pukaus minė
jimo su pritaikinta didele švenei rimčia ir 
solidarumų kitiems, dar nebuvo. Neprik
lausomybės šventes proga per 40 senuku, 
savanoriškai pasižadėjo mokėti tautinio 
solidarumo mokesčio kas mėnesį po 0,50 
DM! iš labai kuklių 7.50 DM. kišenpini
gių, nors Vokietijos Kr. V-bos senukai 
visi atleisti nuo solidarumo mokesčio. 
Sventė-lietuvių tautos reprezentacija tik 
todėl pasisekė, nes visi vieningai, kaip 
tos darbščiosios bitelės į avilio korį, nešė 
kiekvienas pagal savo išgalę bei suge- 
bęjimus. Svetimieji puikiai suprato, 
lietuvių tautą dar nemirus, nes ir čia 
gyvenantieji senukai-gyvenimo' sutrinti 
su išvagotais veidais, sielojasi del tėvy
nės ateities. Svečiams įteikta 30 minė
jimo fotografijų su padėkom bei atatin
kamais įrašais. Fotografijos popuoštos 
trispalvėm Vyčiu.

ST. MOTUZAS.

PRANAŠAVIMAI
Paryžiaus spaud duug dėmesio 

kreipa į astrologų ir “burtininkių” pran
ašavimus — 1952 metams.

Viena iš tokių “burtininkių”, Janine 
Varnai, išpranašavusi savo laiku Italijos 
potvinius, didelius įvykius Romoje, sako: 

1952 metai nebus taikos metais, nė 
riebiųjų karvių metas. Per ištisus metus 
mes jausime įtaką stiprių negativinių 
srovių, sukeliančių socijalinį nerimą. 
Bendros tendencijos palankios politi
nėms permainoms. Greitų sprendimų 
pasėkoje galima laukti pasaulyje kon
fliktų dėl ideologinių, rasinių ir mater
ialinių interesų. Karas gali įsiliepsnoti 
atskiruose taškuose, naujose vietose, bet 
astrologiniai niekas neleidžia- tikėti į 
visuotinio karo grėsmę mūsų žemėje.

Anglija sulauksianti nemalonių pasėkų 
už praeityje popildytą puikybės nuodėmę.

-Sovietų Sąjungai ateina didžių vidaus 
permainų peri jodas; ji subyrės su tokia 
pat jėga, kaip ir susilibdė. Bet tai dar 
nebus 1952 metais. I jos vadus vekia 
kovingos, bet tamsios jėgos. Pabaigoje 
kovo mėn, ir rugpiūčio mėnesi Stalino 
ir SSSR gimimo konstelacijos pavojingai 
susikerta. Pačiam Stalinui ateina sunkus 
gyvenimo galas. Saulės-Saturno įtaka 
nepalankiausia kokia jis tik yra turėjęs. 
Visi astologai sutinku kad Stalino 
sveikata pašlijusi ryšium su sunkiu 
planetiniu spaudimu.
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Weekly News In English.
ANGLU KALBOS 

PAMOKOS VELTUI
Anglų kalbos pamokos yra duodamos 

laisvai visiems, kurie atvyko i Australiją 
jr nori mokintis anglų kalbos. Jiegu jūs 
turite draugų galite ir jiems pasakyti, 
kad anglų kalbos pomokos yra prieinamos 
visiems veltui.

Klasėje ruošiamos paskaitos visur, k\ir 
atsiranda ne mažiau šeši asmenys. Tokiu 
būdu būna laikomos dvi pamokos sav
aitgaliais. Mokymuisi knygos suteikia
mos veltui, lankymas šių pamokų yra 
lengviausias būdas išmokti anglų kalbą.

Korespondentiniu būdu pamokos yra 
siunčiamos visiems , kurie neturi galim
ybės lankyti pamokas. P Pamokos gaun
amos paštu. Tokiu būdu mokantis 
rašto darbus tenka siųsti nurodytu 
.adresu mokytojui, kuris ištaiso klaidas. 
Tačiau šitas būdas nėra toks geras moky- 

. tis anglų kalbos.
Radio pamokos yra duodamos per Aus

tralijos radio stotis, kurios girdimos 
visur. Šitas būdas yra labai praktiškas 
mokytis anglų kalbos. Radio programos 
atsiuČiamos veltui.

Visais aukščiau minėtais anglų kalbos 
mokymosi reikalais kreiptis šiais 
adresais:

New. South Wales: The Officer-in- 
Charge, Education Department, Univer
sity Branch, University Grounds, Sydney. 
Phone MW2911.

Victoria: The Officer-in-Charge,
Migrant Education Section, University 
Grounds, Carlton, N.3, Melbourne. Phone 
FJ1527.

Queensland: The Deputy Director- 
General of Education, Department of 
Public Instruction, Brisbane. Phone 
-B1131.

South Australia: The Superintendent 
of Technical Schools, Education Depart
ment, Box 406 C, G.P.O., Adelaide. 
Phone W3271.

Western Australia: Education Depart
ment of Western Australia, Migrant 
Education Section, University of Wes
tern Australia, Nedlands. Phone BF1011.

Tasmania: Director of Education, Box 
€64E, G.P.O., Hobart. Phone 7231.

ou ca nhave a Radio Booklet posted 
to you each month by waiting-----
THE COMMONWEALTH OFFICE OF 

EDUCATION, 
Box 3879 G.P.O., 

Sydney.
You may also obtain information 

about Continuation Classes and Corres
pondence Lessons from this addreses.

If you listen to a Metropolitan Station 
you will hear this broadcast every Satur
day at 1.45 p2.m.-l p.m. Country 
Stations (and Perth) broadcast the pro
gramme at 7 a.m.-7.15 a.m. There is a 
simila rprogramme every Sunday at 7.45 
a.m.-8.15 a.m. (South Australian Sta
tions at 7.15 a.m.-7.45 a.m.).

The Radio Booklets are FREE and 
contain Broadcast Programmes in the 
form of English Lessons.
THE TRAINING OF RADIO 

PROPAGANDISTS IN 
LITHUANIA

A special Radio PPropoganda course 
has been inaugurated in Vilnius in 
December, 1951, by the Lituanian Com
munist Party. Thirty leading Commun
ists have been selected to attend the 
course. The students are required to 
study th location of foreign radio sta
tions, particularly those in Western 
Europe and the U.S.A., as well as Euro
pean stations re-transmitting the Voice 
of America broadcasts. Much attention 
is devoted to a study of wavelengths, 
range and receiving characteristics in the 
Baltic and Whi tieRuthenian region. The 
graduates of the course will be appointed 
district officers in “Oblast Radio Otdiel”, 
that is, radio districts, for the purpose of 
preventing the listening to foreign sta
tions. MVD officers, headed by Danil 
Supikov and Sobolev, are in charge of 
the political part of the course.

This elaborate plan seems to suggest 
that the Soviet authorities are alarmed 
by the effectiveness of the foreign 
broadcasts.
ECONOMIC CONDITIONS 

IN YUGOSLAVIA
The Tito Government is trying to im

prove the difficult position of Yugoslav 
economy by raising new taxes, increasing- 
freight charges, and imposing new 
charges for public services. The cur
rency in circulation has increased by 
more than 40 per cent, in the last 10 
months. The inflation hits hardest the 
Yugoslav working class. The price index 
stands at a figure 19 times higher than 
in 1938, while the workers’ wages have 
hot increased in the same proportion 
The situation of the peasants, unable tc 
T>uy even the most necessary articles foi 
their farms, is .no better. Many farmers 
could not afford to buy seed and in con

sequence, about eight million acres of land 
remained uncultivated.

WASHINGTON. George V. Allen, 
U.S. Ambassador to Yugoslavia, who *s 
at home in theh United States on a rou
tine visit, made—through a nation-wide 
television broadcast—a report to the 
American people on latest developments 
in Yugoslavia. Here are some excerpts 
from his speech:

“Internationally, Tito is adhering to 
the U.N. concept of collective security in 
Europe. In United Nations sessions 
Yugoslav deelgates have taken a strong 
line in denouncing Soviet imperialism 
and aggression. On the domestic side, 
the Yugoslav Government has demon
strated a broader approach to its prob
lems. Tito has widened public discus
sion. He has, for the momen at least, 
slowed down collectivization of farms. 
In the economic ąeld, the Yugoslav Gov
ernment has modified the centralized 
control and the imitation of Soviet prac
tices which marked its previous policies, 
and has taken more account of economic 
realities.-”

“O don’t want to over-emphasize these 
changes. Tito remains a Communist. He 
has not left the world in any doubt on 
this score.”

“Relations between Yugoslavia and the 
West have slowly but seadily improved. 
To-day the Yugoslav army and people, 
stoutly resisting Soviet threats and pres
sures, stand as a bulwark of strength 
against aggression and thus buttress the 
whole European defence system.”

“U.S. recognition of the present Gov
ernment of Yugoslavia and our economic 
and military assistance do not reflect 
approval by our Government of the 
internal policies of the Yugoslav regime. 
We have not left the world, or Tito, in 
any doubt on this score.”

WASHINGTON. A major'reshuffle 
has take nplace at the highest level of 
the American diplomatic service in 
Europe. The following new Ambassa
dors have been accredited:

To Lisbon: C. C. Cannon, formerly 
Ambassador in Yugoslavia, and date Min
ister in Syria.

To Rome: E. Bunker, formerly Am
bassador in Argentina. f

To Madrid: L. McVeagh, formerly 
Ambassador in Portugal.

To Paris: J. C. Dunn, formerly Am
bassador in Italy.

ROME. Neo-Fascist students of Rome 
University poured red pain over Pro
fessor Umberto Colosso, and later let 
bees loose during his lecture. Professor 
Colosso, a Socialist, was during World 
WaWr II a speaker of the B.B.C., and 
is therefore considered a “traitor” by the 
Neo-Fąscists. (NAN).

“DO YOU WANT TO LEARN ENGLISH?”
Post this form to:

The Commonwealth Office of Education,
Box 3879, G.P.O., 

SYDNEY.
Please send me:

Information about the Evening Classes ...........................
Free Correspondence Lessons ...........................................
Free Radio Lessons................................................. ..........

Surname....................... ............. .  Christian...................... . .
Name

Address .................. '..............................................................
State ............................... .......................................................
My native language is .. . . ....................................................

LUTHUIANIAN BISHOP 
VISITS SOUTH AMERICA

Bishop V. Brizgys,, resident in the 
U.S., went to South America in January 
to visit numerous Lithuanian Catholics 
living there. The Supreme Council for 
the Liberation of Lithuania requested him 
to inform the governments and the press 
in South America about the current situa
tion in Lithuania and to endeavour to 
enlist their support in the country’s 
struggle against Communism. The Vene
zuelan newspapers “Universal”, “Nati
onal”, “Refera”, etc., devoted articles to 
the Bishop’s visit.

LABOR CAMPS FOR 
LITHUANIANS IN 

KAZAKSTAN
In our Bulletin January 15th we men

tioned the existence of labor camps in 
Kazakstan, to which Lithuanians are 

, ported by the Soviet. An Italian prisoner 
if war, writing to the Lituanian repre
sentative at the Vitican, amplifies this 
information. IHe refers to the following
labor camps in Kazakstan: at Diegegan, 
800 kilometres from Karaganda, Lithu
anians work in coal mines; in Mizinofino 
they work at road construction and in 
factories; in Gastali in lumber camps, 
and in Karaganda in coal mines. 
According to the same Italian sources, 
there are also Lithuanian prisoners 
working in the Vladimir camp, near 
Moscow, wheer they are employed in the 
nearby tractor factory.

NAVAL AND LAND 
FORCES CONCENTRATED 
IN BALTIC COUNTRIES 

BY SOVIETS
According to Swedish sources of infor

mation, the. total number of submarines 
in the Soviet Navy is between 350 and 
370. One hundred and thorty-five of 
the mare located in the Baltic, 110 in the 
Far East and the rest in the Black Sea. 
Their reported speed is 15 knots. The 
Soviet shipyards are also working over
time on the construction of new warships 
of the “Kirov” type—10,000 ton cruisers. 
Twelve of them are said to have been 
completed.

Large Soviet army concentrations have 
been observed in Estonia. Thhe troops 
are quartered in a fortified zone, com
pletely isolated from the local population. 
Such encloseures exist in Loksa, Lasna- 
moe, Kloga, Pald’iski and Saamemaa 
Island. The principal naval base is in 
Paldiski. In Lithuania, the principal 
bases are North Vilnia, Alytus, Karmė
lava.

Prancūzu spauda reikalauja 
realios lietuviams paramos
Prancūzų dienr. “La Croix” įsidėjo 

išsamų E. Turausko straipsnį apie lietu- 
viųtaut,, jos okupacijas, kovą už laisvę 
ir dabartinę padėtį tdek krašte, tiek 
užsienyje. Straipsnis bąigiamas reikš
mingais žodžiais, jog lietuvių tauta nieko 
taip netrokšta, kaip leisves, gyventi 
nepriklausoma. Ir 25 metų jos nepriklau
somo gyvenimo praktika įrodė, kad ji 
turi teisę gyventi laisva tarp kitų daisvų 
tautų. “Revue Parlamentiaire” N.121 
paskelbė platų lietuvių bičiulio Henry de 
Chambon straipsnį “Už geležinės uždan
gos”, kuriame išsamiai pavaizduoja 
padėtį pavergtuose kraštuose ir jų kovą 
už laisvę, taip pat AB pastangas pram
ušti gel. uždanga. Nors lietuvių tauta 
gauna eiti tikrus kryžiaus kelius, tačiau 
ir jai vieną dieną išauš laisvė. Kalbė
damas apie Viekšnius, kovojančius už 
savo krašto laisvę, autorius pirmoj 
eilej mini M. Krupavičiaus vadovaujamą 
VLIKą, paskum V. Sidzikausko PLG ir 
kt., o ypač plačiai—besąlyginę su okup

antais krašte ko vedančius partizanus. 
Straipsnis baigiamas įspėjimuą kad 
Vakarai išgirstų tą balsą ir juo greičiau 
ateitų jiems su realia pagalba. Reika 
sovieto propaganda triuškinti kontrapro- 
paganda, reikia skleisti tikrąjį bolše
vizmo veidą ir parodyti visam laisvajam 
pasauliui, kas iš tikro darosi už gelez. 
uždangos. “Le Journal des Journeaux” 
skelbia, kad nuo 1939 iki 1951 m. per 
didžiausią pasaulio istorijoj žmonių kil
nojimusi 55 mil. žmonių patraukė Eur
opos keliais. Po karo 300,000 baltų buvo 
Išsiųsti į Sibirą ir 300,000 paspruko' į 
Vakarus ar emigravo.

CAFE CLUB BOHEMIA
Pirmas restoranas Melbourne, kuris 
duoda Vidurio Europos patiekalus.

Užeikite ir įsitikimsite.
283 RUSSELL STREET 

(Kampas Little Lonsdale, Melbourne) 
Apie 100 m. nuo B”»-ke Street.

VIENNA. Wagons Lits stopped their 
service to Czechoslovakia two years ago 
after the Czechoslovak Government had 
refused to pay. their accounts and seized 
15 sleeping cars on top of it. It hap
pened a few weeks ago that a Soviet 
Foreign Minister travelled from Paris to 
Moscow by rail through Germany and 
Czechoslovakia. At the German-Czech 
border he had to change from his sleep
ing car to an ordinary carriage, and was 
extremely irritated by this inconvenience. 
His complaints bore quick results. The 
Czechoslovak Government has invited 
Wagons Lits to resume their service to 
Czechoslovakia and offered to honour all 
its obligations to the Company. (NAN).

WASHINGTON. In a recent publica
tion the “Internationa] Peasant Union” 
gave the following account of the re
awakening of anti-Semitism behind the 
Iron Curtain:

When at the time of Slansky’s recent 
arrest, the Czech Premier,’ Zapotocky, 
savagely 'attacked “Jewish Capitalists” 
and “interference from Jerusalem”, it 
seemed to Western observers as if the 
voic of Hitler might be re-awakening.

While anti-Semitism on the emotional 
and racial plane is officially banned in 
East Europe, the effects are the same. 
Oppression and discrimination have 
grfown steadily since Russia began her 
anti-Zionist propaganda on realising that. 
Israel would not play Soviet pawn in the 
Middle East.

A letter smuggled from Czechoslovakia 
says: “There are as yet no gas chambers, 
but we may soon consider that death in 
a gas chamber is a more humane kind 
of extirmination. Jews are alreadyoffi- 
cially marked as a cosmopolitan element 
which has not assimilated with the Czech 
nation!”

Recent cases of discrimination include 
the expulsion of Jews from major cities 
in Rumania an dHungary as “socially 
dangerous elements”. In Poland, Jews 
deported from the cities have been 
settled in collective farms in Lower 
Silesia. *

Most of the high-ranking Jewish offi
cers in the Polish forces have been dis
missed since Marshal Rokossovsky’s 
appointment.

Meanwhile, violent propaganda in 
communist-controlled Jewish newspapers 
depicts Israel as a concentration camp, 
taking the line that no sane person would 
want to leave one of the new “demo
cratic states”.

Although fear of maintaining contact 
with the outside world has isolated it as 
never before, East European Jewry still 
appears to preserve some unity within 
the communist scene. Perhaps it is this 
independence that makes President Gott
wald, sitting on a mine of Titoism, com
pare “cosmopolitanism” to “national 
deviation” as a cardinal crime.

Certainly there seems reason for the 
satelliite Communist leaders of Jewish 
extraction to b uneasy about th future. 
In Czechoslovakia, Slansy awaits trial, 
Geminder has disappeared. In Hungary, 
Zoltan Vas (whose brother-in-law 
recently sought refuge in Israel) is re
ported to be under Kremlin disfavour. 
Anna Pauker’s portrait was notably 
■absent at the last May Day parade in 
Moscow. In Poland Mine’s stock has 
reputedly gone dow nbecause of his old 
ties with the West.

VISIEMS LIETUVIAMS 
YRA PRANEŠAMA

kad nemokamas patarimas dėl visų 
problemų liečiančių naujas apsigyvenimo 
sąlygas galima gauti kiekvieną savaitę 
nuo pirmadienio ligi trečiadienio kam
baryje 61, 2 aukštas, TRADES HALL, 
GOULBURN STREET, SYDNEY, nuo, 
6 p.m. to 8 p.m.

ATSKIROMIS DIENOMIS PATAR
IAMA SIAIS KLAUSIMAIS:

PIRMADIENI: namų ir nuomos reik
alais.

ANTRAjDIENI: darbo gavimo reikalais. 
TREIADIENI: socialiniais reikalais.

Vertėjai vokiečių kalboje yra kiekvienu 
laiku. Lenkiškai ir vengriškai pirmadi
eniais ir trečiadieniais.
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II BU PASTOGE
ĮĮ n<M &uti»

BENDRUOMENES 
KENKĖJAI

Melbourno lietuviškoji visuomenė nep
asižymi gausiu aktyvių veikėjų skaičiumi. 
Tik dėka mažo būrelio entuziastų lietu
viškas veikimas neblogai stovi. Daugelis 
tautiečių turinčių organizaciniame darbe 
pratikos laikosi nuosonai teisindamies 
kasdieninių rūpesčiu apsunkinimu. 
Tačiau tai nėra pasiteisinimas ir perdė
tas pasyvumas. Tačiau kita rūšis pilie
čių yra nepalyginamai piktesnė. Jie tiesi
oginiai prisideda prie lietuviškos ben
druomenės griovimo ir atskirų asmenų 
moralinio smukimo. Išėjęs iš lietuviškų 
pamaldų pasuksi kairėn ir peržengsi gat- 
velė-rasi; rasi jeigu pasuksi dešinėn. 
Jų yra ir daugiau, kur yra susibūręs 
didesnis skaičių lietuviškos jaunuomenės.

- TAI SUTEMU ir SEKMADIENIO pre
kiautojai pasinaudoję sekmadienio alko- 
cholinių parduotuvių uždarymu. Šie 
kenkėjai jau suspėjo svetimame krašte 
praturtėti: SPEKULIACINĖMIS KAI
NOMIS BONKUTES PARDAVINĖJA. 
JAU SAVUOSE NAMUOSE. Jie be 
gėdos šešėlio veide ištraukia iš jaunuo
menės sunkiai uždirbtus pinigus. Čia 
prisimena Gogolio “Mirusios Sielos” 
kame plikbajoris nori padaryti bizni iš 
mirusiu mužikų Tūlas pasakys—lai 
negeria Turi galvų ant pečių. Tačiau 
reikia nepamiršti kad jaunimas jaučiasi 
svetimame krašte labiau vienišas negu 
šeimos ir užtai jam yra žymiai daugiau 
progų nuklysti i blogąją pusę Slaptų 
karčiamų laikytojai yra didieji nusikal
tėliai. nes jie sudaro progos besaikiam 
girtuokliavimui ir visokiems, nesusiprati-

. mains Štai eini gatve ir,girdi lietu
višką balsą. Tai girtuoklių dainą. Kaimy
nai trauko pečiais ir stebisi lietuvišku 
padorumu.

Šitas judosiškas darbas naikina mūsų 
jaunimą, kuris taip reikalingas tėvynei.

Prieš šituos kenkėjus vadovaujantieji 
veiksniai turėtų imtis griežtų žygių. Bet 
vienas kitas lietuvių bondrumenės švie
suolis gyvendamas šalia sekmadienio 
karčiamų, ligi šiol nei vienu žodžiu neuž
siminė apie šių parazitų daroma 
skriaudą visai bendruomenei. Gal tai 
yra jų palaiminimas?

J. RIMAS.
ISISTEIGE BURIUOTOJU 

KLUBAS
Melbourne š.m. 9 d. įvyko steigamasis 

Buriuotojų Klubo narių susirinkimas. 
Jame priimtas klubo statutas ir išrinkta 
vadobybė šios sudėties: Dr. Didžys-klubo 
komadoras, R. Krausas sekretorius- 
izdininkas, A. Gabecas—turto valdytojas. 
Revizijos komistijon išrinkti šie: . Pečiu
lis ir C. Olišauskas. Kluban iširašė 10 
buriuotojų, šiuo metu jie turi du pas
tatus buriavimui. Tenka paminėti, kad 
klubo vadovą turi buriavimo ilgametį 
patyrimą. Gero t vėjo išisteigusiam 
klubui.

NAUJI BROLIJOS 
VADOVAI

Jaunimo auklėjimu ir lietuviškumo 
išlaikymu besirūpinanti Lietuvos Skautų 
Brolija savo korespodencinėje sueigoje 
išrinko šiuos vadovus:: vs. Stp., Kairį- 
Brolijos Vyriausiu Skautininku, v.s. VI. 
Šarūną—jo pavaduotoju, v.s. Kėstutį 
Grigaitį—LSB Garbės Gynėju, v.s. V. 
Čepą. v.s. A. K rausą, s. P. Neniškį ir s- 
V. Skrinską—LSS Tarybos nariais. Tuo 
būdu Brolijos Vadi jos būstinė perkeliama 
iš Bostono į Torontą.

Steigiamas jaunimo knygynėlis
Pažangesniam programos išėjimui 

steigiamas prie Lituanistinės Mokyklos 
Maribyrnonge knygynėlis. Tautiečiai, 
ypač mokinių tėvai, kviečiami aukoti 
jaunimui ir vaikams tinkamas knygas. 
Jas galima įteikti kiekvieną sekmadienį 
Melbourne Lietuviu Bibliotekos vedėjui 
P. Aleknai skaityklos patapose. Auko
dami knygas palaikome lietuviškumą 
mūsų priaugančioje kartoje.

Naudinga iškyla.
Šiomis dienomis Melbourno skautai ir 

skautės turėjo dviejų dienų su nakvyne 
iškylą. Gražioje gamtoje praleistos 
dienos, skambant dainoms, žaidžiant bei 
mokantis skautauti atgaivino mūsų vai
kučius ir suteikė nemaža patyrimų. Jau 
padarytas žingsnis į didesnio masto 
stovyklavimą, (k) —

VELYKINIS BALIUS
Ruošiamas sambūrio “SViesos”—studi

juojančiam lietuvių jaunimui remti—įvyk
sta balanžio mėn. 14d. (antra diena 
Velykų) DIDŽIOJOJE PADDINGTON 
TOWN HALL. Veiks bufetas. Pradžia 

x 19 val/Vykti iš centrinės stoties “Bondi” 
ir “Bronte” tramajais.

Sydney sk. Valdyba.
PAREIŠKIMAS

Šiuomi pranešu gerb. Tautiečių žin
iai kad išleidus Nr. 1 “Rykštė” iš Redak
toriaus pareigų pasitraukiau ir nuo to 
laiko, su toliau išeinančia “Rykšte” nieko 
bendro nebeturiu.

ALGIS KUDIRKA.

LIETUVIAI STUDENTAI
Siu metų kovo 2d. įvykusiame Sydnė- 

jaud lietuvių studentų susirinkime buvo 
išrinkta skyriaus valdyba, kurios nariai 
šitaip paiskirstė pareigomis: J. Miknius, 
pirmininkas; V. Doniela, sekretorius; ir 
V. J urkis, iždininkas.

Susirinkimo metu gyvų diskusijų su
kėlė studento definicijos klausimas, nes 
vietinės sąlygos kai kuriais atžvilgiais 
skiriasi nuo buvusių sąlygų Lietuvoje ar 
Vokietijoje. Po ilgesnio pasitarimo nu
tarta nariais priimti visus debartiniu 
metu aukštosiose mokyklose studijuojan
čius lietuvius, tačiau valdybon gali būti 
renkami tk lankantieji mokyklas, kurios 
reikalauja nemažiau Leaving Certificate 
lygio.

Išrinktoji skyriaus valdyba ir toliau 
eis laikinosios Liet. Stud.* Atstovybes 
Australijoje pareigas iki susiorganizuos 
skyriai kituose Australijos miestuose ir 
rinkimu būdų bus prieita prie pastovios 
Krašto Atstovybės sudarymo.

Šiais metais Sydnėjuje įvairias auk
štąsias mokyklas, kaip universitetą, kon
servatorija, Technical College diplomo 
kursus bei meno mokyklas lankys apie 15 
lietuvių studentų.

įvairiais skyriaus ar bendrai infor
maciniais reikalais kreiptis laišku į sek
retorių, kurio adreses yra: 54 Morris St., 
Regent’s Park, N.S.W.

V.D.
Futbolinkų dėmesiui pranešame, kad 

Sydnejaus Lietuvių . Sporto Klubas 
“Kovas” įsteigė futbolo sekcijų. Kadangi 
futbolo. komandos steigimo reikalas yra 
labai skubus, prašome visų futbolą žaid
žiančių prisistatyti ’ laišku sekcijos vado
vui T. Rotcui, 54 Day St., Marrickvillc, 
arba asmeniškai po pamaldų prie biblio
tekos.

S v. Kazimiero Minėjimas 
Laužas Brisbane j e

Brisbanėje kovo mėn. 9d. D.L.K. 
“Kęstučio” lietuvių skautų draugovė 
surengė šv. Kazimiero minėjimą laužą. 
Minėjimas pradėtas pamaldomis, kurias 
atlaikė kun. Balčiūnas. Minėjimo ati
darymo žodį tarė Apyl. Vald. pirm. 
Rentas, o paskaitą: “S v. Kazimieras ir 
jo reikšmė lietuvių tautai”, skaitė d-vės 
adjut. sklt. Mė Rudys. Po minėjimo 
draugininkas A. Alčiauskas pakvietė kun. 
Balčūną uždegti tradicinį skautų laužą 
prie kurio buvo išpildyta turtinga pro
grama. Laužui vadovavo sklt. M. 
Rudys. Ta pačia proga skautai surengė 
pasilinksminimą. Visuomenė pareiškė 
pasitikjimą skautams, kad ir ateity-je 
nepamirštų apmirusios Brisbanės kolon

ijos. ‘Brisbanietis.”

Sv. Kazimiero minėjimas-
Kovo menė 9d. Sydnėjuje buvo iškil

mingai paminėtas Lietuvos patronas šv. 
Kazimieras. Pamaldas ir tai dienai 
pritaikintą pamokslą pasakė kun. P. 
Butkus Po pamaldų Camperdown bažny
čios salėje minėjimas-akademija pradėtas 
giesme: “Marija, Marija . . o J. Kari- 
tononas pažymėjo, kati mūsų laikais B. 
Brazdžionis sako: “Lietuva, tu mano 
šiaurės pašvaiste, gi V. Kudirka prieš 
50 saukė — Lietuva tėvne mūsų . . . Apie 
patį šv. Kazimierą turiningą paskaitą 
skaitė dienos prelegentas J. Matikovas. 
Meninėje dalyje B. Vilnonyte paskam
bino Mozarto “Sonata” ir Lindley Evans 
“Tally Ho”. O. Daniuškevičiūtė padek
lamavo Brazdžionio “Prie šv. Kazimiero 
karsto Vilniuje”. Kaėanausko “Ilgesys” 
išpildė Rugelis. Akomponavo Kavali
auskas. Moksleus R. Zakarevičius 
paskambino “Nocturne” ir “Copelia”. 
Minėjimas baigtas Tautos Himnu. 
Džiugu, kad programose daugiau pasi
rodo mūsų jaunimas Minėjimą suorgan
izavo Australijos Kataliku D-gija.

P.S.
PRANEŠIMAI

Pranešama V. Australijos ir Tasman
ijos lietuviams, kun. J. Kungys Australi
jos Vyskupų Emigracinio Komiteto pave
dimu nuo 17d. balandžio ligi Id. gegužės 
lankys Perth ir apylinkėse gyvenan
čius lietuvius. Gegužės mėn. 20-30d. d. 
aplankys Hobarte Tas. gyvenančius liet
uvius. Lankymo metu jis praves trum
pas regulekcijas ir duos progą tikinties
iems atlikti religinę praktiką. Debar- 
tinis kun. J. Kungio adresas yra: 456 
Dryburgh Street, North Melbourne, Vic.

S.M. balandžio mėn. proga Melbourne 
išleidžiamas naujas jumoristinis žur
nalas pavadintas “Neimk I Galvą”. 
Žurnalas gražios formos, gausiai ilius
truotas. Turinyje keletą feljetonų ir 
linksma forma aprašytas Australijos 
įairių vietovių lietuvių gyvenimas. Žur
nalą verta įsigyti kaip Melbourne, taip 
ir kitur gyvenantiems lietuviams. Žur
nalas gaunamas Melbourno, Geelongo, 
Sydnėjaus ir Perth’o lietuviškos spaudos 
kioskuose.

Tėvas Gaidelis praneša kad kovo mėn. 
25-31d. bus Gretos šeimų stovykloje ir 
kovo mėn. 30d. klausys išpažinčių nuo 
6 vai. lyto.

REKOLEKCIJOS
Sydney Lietuviams, s.m. Bal. mėn, 4, 5 

ir 6 d., Camperdwown Bal. 4-5 d. ., vaka
rais nuo 6 vai. konferencijos palaimini
mas išpažintys.

Bal. G d. — Verbų Sekmadieni 11 vai. 
30 min. šv. Minios, bendra šv. Komunija 
ir užbaigimas rekolekcijų Sekmadienį 
išpažinčių bus klausoma nuo 8 vai. iš 
ryto.

Rekolekcijas praves kun. Juozas Kun
gys iš Melbourno Kviečiami visi Tautie
čiai.

PAMALDŲ TVARKA. 13d. balandžio 
—pirmą Dieną Velykų, pamaldos Chul- 
loros stovykloje 10 vai. Paomkšlas liet
uviškai ir vokškai. II, 30 vai. iškilmingos

Antrą dieną Velykų balandžio mėn. 
amaldos lietuviams Camperdown.
14d. pamaldos kaip kiekvieną sekmad
ienį Camperdown II, 30d. t

PARDUODAMA
BRIGHTON, Melbourne, parduodama 

mūrinė krautuvė su 3 kambarių gyve
namu butu, ka«e yra gazo apšildymas, 
židinys, vonios apšildymas, elektrinis 
“Briar” šildytuvas, maža dirbtuvėlė, 
garažas ir kiti patogumai. VISA TAJ 
NUO PIRKIMO DIENOS YRA LAIS
VA. KAINA TIKTAI 3,500. Skambin
kite vakarais telefonu BJ 5482.

DĖMESIO
Aš noriu pranešti mano klijentams, 

kad aš pradėjau dirbti savarankiškai ir 
priimu užsakymus 

kiekvienu 
laiku: dieną ir naktį.

JEIGU ESATE REIKALINGI VY
RIŠKO AR MOTERIŠKO KOSTIMO, 
tai čia jums bus padaroma pačiu prieina
miausiu būdu ir kainomis.

KIEKVIENAS UŽSAKYMAS 
ATLIEKAMAS RŪPESTIN

GAI IR SKONINGAI.
čia pat jūs turėsite didelį pasirinkimą 

australiškos ir angliškos medžiagos. 
Susikalbhme vokiškai, rusiškai ir lenki
škai.

NEPAMIRŠKITE:
s. SARAKULA

AUKŠTOS KLASĖS’ EUKOPIETIŠKI.
SIUVĖJAI

5 Chelmsford Avenue 
CROYDON

  Phoone: UJ5987

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

duotovę:
Netoli Sydnėjaus centrinės stoties, kerta 203 HAY STREET, kuri yra netoli 

Pitt St. ’ ,

Stan Slavik
šioje parduotuvėje galima gauti: juodos ir pikliavotos ruginės duonos, rūg

ščių kopūstų ir agurkų, visokių rūšių silkių, rūkyto kumpio, šoninės (rūkytos ir 
virtos), jvairiausiij 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.

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 priemesčiuose, taip pat ir tolimesnėse užmesČio gele
žinkelio stotyse.

Laike
EASTER ROYAL SHOW

DIMENT OF HURSTVILLE
vieta parodoje bus

THE HORDERNS PAVILION 
(priešais Hall of Industries).

Prašome apsilankyti ir pamatyti bei nusipirkti mūsų išstatytus pavyzdžius 
tojai, Hoover valytuvai, pusteriai židi tuvai, elektrinei pečiukai, maisto maišy- 
kas seka: skalbiamos mašinos, šaldymui, gaubtuvai, etc.

Per visa parodos laiką mūsųatstovas M. LUKAUSKAS mielai paaiskins ir 
pademonstruos tamstoms idomu objektą.
C. Diment Pty. Ltd., 296 Forest Rd.,Hurstville. LU2072, LU1692, LU2041-3.

Namai pardavimui įvairiuose Melbourno priemiesčiuose 
Mažas depozitas—pradedant nuo £500

Kreipkkitės:

Dean m. cfiomas
AUCTIONEER

Real Estate Specialist Insurance Broker
702 Sydney Road, Brunswick, N.10., Vic.

Telephone: FW2525, FW2070
Neprameskite gerą progą su maža 

suma pinigų nusipirkti savo nuosavą 
namą. Visas informacijas Jums puiki
ausia suteiks firmos atstovas

JANIS BRENNERIS
kuris kiekvieną dieną darbo valandomis 
randasi 702 Sydney Road, Brunswick;
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Brangus Tautiečiai
Pastatykim nauja lietuvišką tvirtove 

Australijoje, pa-aukodami savo atlie
kamas knygas AL B Centrinei Biblotekai, 
kuri yra Sydney A-kės V-bos žįnioje.

Aukodami knygas, stiprinsit Centrinę 
Biblioteką ir tuo pačiu duosit progos 
jomis pasinaudoti mūsų jaunąjai "kartai 
—vaikams ir jaunimui kuriems tas mūsų 
literatūrins turtas taip sunkiai gauna
mas.

Ypatingai prašome aukoti knygas, 
išleistas Lietuvoje, kurių tremtyje taip 
maža tebėra, bet taip prašome aukoti ir 
visus tremtiese leidinius: knygas, žur
nalus ir t.t.

Gavus tos pačios knygos keletą egz., 
perteklius bus persiunčiamas kitoms 
Australijoj esančioms lietuviškoms biblio
tekoms.

Knygas prašome siųsti: ALB Sydney 
A-kės V-bai, c/o Mr. V. Siminiškis, 58 
Kelett Street, King’s Cross, N.S.W., arba 
asmeniškai atnešti į biblioteką, atidar
yta sekmadieniais po pamaldų, ligi 2 vai., 
Capiperdown/o bažnyčios salėje.

Pranešimas
Smulkias informacijas amatų mokyk

lų, gimnazijų, pradžios mokyklų, ir uni
versiteto studijų reikalu galima gauti 
pas bibliotekos vedėją sekmadieniais, 
tuoj po pamaldų ligi 2 vai., Camper- 
down’e.

ALB Sydney A-kės V-ba.

Padėka
A LB Sydney A-kės V-ba visų, skaity

tojų vardu reiškia nuoširdžią padėka p. 
V. Kaspičiui uz paaukotas Centrinei Bib
liotekai trylika knygų.

ALB Sydney A-kės V-ba.

SKELBIMAS
AUKŠTOS KLASES MOTERŲ RUBU 

SIU* VYKLA

M. JASINSKIENE
Kostumeliai, Paltai, Sukneles, etcl 

Uzakymai priimami kasdien

430 King Street, Newtown, N.S.W.
Teef. LA2897

telefons FW2525 ir FW2070. Jeigu Jums 
nėra galimbės susirišti su firma, pas
kambinkite atstovui ir jis Jus aplankys 
tokiu laiku, kuris yra Jums patogiausias 
gauti visas informacijas.

Nuosavybės įsigijimo reikalu šios 
firmos pagalba pačiomis prieinamiausi- 
omis sąlygomis.

4


	1952-04-04-MUSU-PASTOGE_0001
	1952-04-04-MUSU-PASTOGE_0002
	1952-04-04-MUSU-PASTOGE_0003
	1952-04-04-MUSU-PASTOGE_0004

