
*

Lietuvos diplomatijos komunikatas

Londonas, 1952 m. liepos 7 d.

Egiptas ir Persija lenktyniauja neramumais

A. N. I. U. S

Po-

Pabaltijo pasitarimai Londone

ypatingų 
daugiausiai

įvertino 
Amerikos 
kitų Va-

KAZOKAS, 
o ir Kultūros

joje yra įgijęs diktatūrinių galių. 
Dar neaišku, ar jis pajėgs rei
kiamai atsispirti komunistinės 
Tudeh - partijos režisūrai.

Persijoje ši jėga 
riaušėms minių

Melbourne, We- 
Harboure

Patariamoji Redakcinė Kolegija: PULGIS ANDRIUŠIS, VINCAS 

KAZOKAS ir JURGIS KALAKAUSKAS.

Lv Z -S
toto. I m K
M. ’.*■ - r cer
r 3

MUSU PASTOGE
AUSTRALIAN-LITHUANIAN WEEKLY “OUR HAVEN” AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SAVAITRAŠTIS

Registered at the G.P.O., Sydney, for transmission by post as a newspaper.

Redaktorius JUOZAS ŽUKAUSKAS.

Redakcija: 10 Peel Street, Kirribilli, Sydney; Tel. XB 4312.

Visi straipsniai adresuojami: Box 58, Milson’s Point P.O., N.S.W.

Pradedame naujus lapus
Ilgą laiką užtrukęs Mūsų Pastgės klausimas prieš porą savaičių 

galutinai išspręstas taikiu būdu. Laikraštis grąžintas į Australijos 
Lietuvių Bendruomenės rankas. Formalus Mūsų Pastogės perėmimas 
įvyko š.m. liepos 23 d., pasirašant australų advokato įstaigoje ati
tinkamą sutartį. Prie šios sutarties pasirašymo be abiejų šalių advo
katų, A.L.B. pirmininko Vaičaičio ir p. A. Baužės dar dalyvavo ALB 
Krašto Kontrolės Komisijos pirmininkas S. Grina ir Krašto Valdybos 
teisinis patarėjas J. Žukauskas. Pagal pasirašytąjį aktą p. A. Baužė 
perdavė ALB-nei Mūsų Pastogę su visais kreditais ir debitais, o taip 
pat ir laikraščiui priklausančiu turtu (raš. mašinėle, prenumeratorių 
kartoteka, bylomis bei kitais dalykais).

Nuo šiol Mūsų Pastogė toliau eis kaip Australijos Lietuvių Ben
druomenės organas. Kadangi pagal Australijoje veikiančius įstatymus 
visuomeninės organizacijos, kaip tokios, neturi juridinio asmens sta
tuso ir jų turimas turtas turi būti valdomas organizacijos paskirto 
igaliotinio — patikėtinio, gi jų laikraščiams turi būti nurodytas vienas 
atsakingas asmuo leidėjas, tai tokiu asmeniu paskirtas ir Imigracijos 
Departamentui pristatyt as Krašto Valdybos pirmininkas J. Vaičaitis, 
kaip ALB įgaliotinis. Redaktorium pakviestas Mūsų Pastogės steigėjas 
ir pirmasis jos redaktorius rašytojas Juozas Žukauskas, šalia redak
toriaus, kaip pagelbinis bei patariamsis organas, sudaryta redakcinė 
kolegija, į kurią įeina: rašytojas Pulgis Andriušis, rašytojas V. 
Kazokas ir žurnalistas J. Kalakauskas. Administratorium paskirtas 
Algis Plūkas. Administracijos pajamos ir išlaidos yra ALB Kontrolės 
Komisijos tikrinamos ir apyskaita pateikiama ALB atstovų suvažia
vimui.

Iš čia pateiktų faktų aišku, kad Mūsų Pastogė toliau bus leidžiama 
ir administruojama grynai visuomeniniais pagrindais. Savo turiniu 
Mūsų Pastogė laikysis nuošaliai nuo bet kokių siaurų politinių ar 
kitokių pažiūrų bei ginčų, prieš akis turėdama mums visiems bendrą 
vieną rūpestį — tautinės sąmonės palaikymą bei lietuviškos kultūros 
ugdymą ir vieną tikslą — Nepriklausomą Lietuvą. Besidiferencijuo- 
janti mūsų visuomenė, rūpindamosi savo grupiniais interesais, kartais 
taip toli nueina, kad lieka užmiršti patys didieji mūsų tikslai ir siekiai, 
be kurių anie parapijiniai reikalai bei rūpesčiai bus visados beprasmiai. 
Mūsų Pastogė, su jokiomis partinėmis grupėmis nesirišdama o tik 
keldama gyvybinius mūsų tautos reikalus, tikisi tuo būdu įnešti dau
giau sandoros, susiklausymo bei pozityvių veiksnių mūsų pačių tarpe.

Perėmėme Mūsų Pastogę su debitais ir kreditais, konkrečiai pini
ginio palikimo rankose neturėdami, ir vis dėlto, kaip matote, ryžtamės 
ją leisti dvigubai didesnę už ligi šiol ėjusią, nedrįsdami pakelti pre
numeratos kainos, čia mes besąlyginiai pasitikime mūsų bendruo
mene, drauge ja pačią pastatydami prieš egzaminą: jei pati bendruo
menė Mūsų Pastogę parems tiek prenumeratomis, tiek aukomis, tiek 
paskubindama atlyginti senas skolas, laikraštis ne tik kad išsilaikys, 
bet augs ir tobulės. Jeigu bendruomenė mūsų šauksmui paliks kurčia, 

"laikraštis skurs ir nyks. Atsiminkite, kad šiandie Mūsų Pastogė yra 
Jūsų visų nuosavybė, jos augimas ar smukimas bus ne tik šiandie, bet 

ir. ateinančioms kartoms gyvas liaudininkas, kaip mes mylėjom ir 
vertinom savo gimtąjį žodį.

Krašto Valdyba nutarė: skelbti Mūsų Pastogės garbės leidėjais 
tuos asmenis, kurie savo lėšomis išleis bent vieną Mūsų Pastogės 
numerį. — Mūsų Pastogės rėmėjais tuos, kurie Mūsų Pastogei metų 
eigoje paaukos nemažiau £10, įskaitant ir prenumeratą, ir garbės 
prenumeratoriais tuos, kurie mokės metinei prenumeratai £5.

Su geromis viltimis atiduodame Mūsų Pastogę į Jūsų rankas, 
tikėdami, kad Jūs ją šiltai sutiksite iv visokeriopai paremsite. Iš savo 
pusės mes stengsimės daryti viską, kad Mūsų Pastogė būtų Jūsų Jau 
kiamas ir mylimas svečias*, nešąs Jūsų lūkesčiu išdžiūvusioms širdims 
dvasinio peno.

ALB Krašto Valdybos vardu:
J. VAIČAITIS,

Pirmininkas.

ELTA.—Lietuvos pasiuntinybė 
Londone 1952. VII. 2 paskelbė 
tokį spaudai skiriamą viešą komu
nikatą: 1, Lietuvos, Estijos ir 
Latvijos diplomatiniai atstovai 
buvo susirinkę pasitarimų Londone, 
kurie truko nuo 1952 m. birželio 
mėn. 27 ligi 30 d. šiuose pasitari
muose dalyvavo: B. K. Balutis 
(Lietuva), J. Kaiv (Estija), R. 
Kampus (Latvija), S. Lozoraitis 
(Lietuva), T. Ozolinš (Latvija), 
K. R. Pusta (Estija), A. Rei 
(Estija), E. Sarepera (Estija), 
A. Torma (Estija), P. Žadeikis 
(Lietuva).

2. Susirinkusieji atstovai padarė 
nuodugnią apžvalgą tarptautinės 
padėties, o ypač visų tų jos 
aspektų, kurie gali turėti įtakos į 
Baltijos valstybių pądėtį ir į jų 
laisvės bei nepriklausomybės atsta- 
tyma.

3. Jie su pasitenkinimu konsta
tavo, kad glaudus bendradarbiavi
mas, kurį Baltijos valstybės be 
pertraukos tęsė nuo pat nepriklau
somybės atstatymo, — o ypač nuo 
Lietuvos, Estijos ir Latvijos 1934 
m. Draugiškumo ir Bendradarbia
vimo sutarties pasirašymo, — yra 
davęs vertingų rezultatų ir yra

pasirodęs naudingas visiems trims 
kraštams. Todėl susirinkusieji 
atstovai randa reikalinga ir pagei
daujama, kad jų bendradarbiavi
mas būtų toliau plečiamas ir sti
prinamas.

4. Sprendimas dėl formų, kurio
mis bus nustatytas dar glaudesnis 
Lietuvos, Etijos ir Latvijos susi
jungimas po jų išlaisvinimo, pri
klauso pačioms Baltijos tautoms. 
Tačiau susirinkusieji atstovai 
pareiškė savo įsitikinimą, kad ši 
sąjunga turėtų būti labai glaudi ir 
kad ji visais galimais būdais 
turėtų siekti bendradarbiavimo su 
kt. kraštais Jungtinės Europos 
rėmuose. Jie taip pat pabrėžė 
pageidavimą, kad ši glaudžios są
jungos koncepcija būtų plačiai 
populiarinama ir jų tautiečių 
visuotinai priimta.

5. Jie taip pat padarė apžvalgą 
bendradarbiavimo su kitų Sovietų 
pavergtų tautų laisvais atstovais, 
kuriam jie teikia didelę svarbą.

6. Jie su dėkingumu ir didžiu 
pasitenkinimu atžymėjo palankumą 
ir užuojautą, kurių parodė Balti
jos tautoms Didžioji Britanija, 
Amerikos Jungtinės Valstybės ir 
kiti Vakarų kraštai, kuriuose

Lietuvos Diplomatijos Šefas S. 
Lozoraitis ir Lietuvos Pasiunti
niai — įgaliotas Ministeris Lon
done B. K. Balutis ir {galiotas 
Ministeris Vašingtone P. žadeikis 
nuo š.m. birželio mėn. 26 d. ligi 
liepos mėn. 7 d. Londone tarėsi 
aktualiais klausimais, liečiančiais 
Lietuvos diplomatinę tarnybą.

Pasitarimų metu buvo apsvar
styta Sovietų okupuotos Lietuvos 
padėtis, tarptautinių įvykių raida, 
kiek ji liečia Lietuvos išlaisvinimą, 
ir susiję su tuo užsienio lietuvių 
veiklos klausimai. Lygiu būdu 
buvo apsvarstyti Lietuvos diplo
matijos uždaviniai, liečią Lietuvos 
bei jos piliečių interesų apsaugo
jimą užsienyje ir Lietuvos suvere
ninių teisių vykdymo atstatymą.

Susirinkusieji konstatavo, kad 
vieningumas, kuris visada buvo 
mūsų diplomatinės veiklos pa
grinde ir ypač susijungęs diploma
tinių bei konsularinių atstovybių 
narius Sovietų Sąjungai užpuolus 
Lietuvą, palieka toks pat gilus ir 
taip pat reiškiasi Lietuvos valsty
binio tęstinumo reikalu.

Susirinkusieji apsvarstė visus

KAIRO - TEHERANAS. — Pa
staraisiais metais vykęs savotiškas 
politinių įvykių bendradarbiavi
mas Egipte ir Persijoje, ypačiai 
nukreipiant juos Anglijos nenau
dai, neseniai dar labiau paaštrėjo, 
kai abiejuose kraštuose kone vienu 
metu įvyko revoliuciniai pasikei
timai.

Egipte po sėkmingo kariuome
nės sukilimo krašto diktatorium 
pasidarė Egipto kariuomenės mar
šalas Naguib, kuris privertė 
Egipto karalių Faruką atsisakyti 
sosto ir apleisti tą pačią dieną 
kraštą. Kaip reikalauta, atsisa
kęs sosto savo mažamečio sūnaus 
naudai, Farukas apleido Egiptą 
paskubo mis. Karaliaudamas 
Egipto krašte, karalius Farukas 
buvo paskendęs nepaprastoj pra
bangoj ir sukūręs aplink save 
didelį skaičių didikų, kurie kara
liaus pavyzdį sekdami, privedė 
Egipto tautą prie didžiausio skur
do. šiuo metu Egipte yra suda
ryta laikinoji Regento Taryba, 
tačiau praktiškai visas krašto val
dymas yra diktatūrinėse maršalo 
Naguib rankose. Į revoliucinius 
Egipto įvykius Britų kariuomenė

tiek daug pabaltiečių rado prie
glaudą. Ryšium su tuo jie didžiai 
įvertino AJV prezidento tele
gramą, pasiųstą Baltijos Valstybių 
Laisvės Komitetui New Yorke, 
kurioje Prezidentas pareiškia Bal
tijos tautoms savo simpatiją 
minint 12 metų sukaktį nuo to 
momento, kai Sovietų Sąjunga, 
sulaužydama tarptautines sutartis, 
įsiveržė į jų kraštus, ir kurioje 
Prezidentas dar kartą patvirtina 
Amerikos Jungtinių Valstybių 
nusistatymą nepripažinti šio agre
sijos akto.

7. Jie vieningai pareiškė viltį, 
kad Genocido Konvencija trumpu 
laiku virs efektyviu įrankiu žmo
gaus teisėms apsaugoti ir kad 
Jungtinės Tautos ras būdų ir prie
monių sustabdyti terorui ir depor
tacijoms, nuo kurių kenčia Baltijos 
ir kitų kraštų gyventojai, esantie
ji Sovietų okupacijoje.

8. Jie nuolankiai sveikina savo 
tautas, kenčiančias svetimą jungą, 
ir su giliu liūdesiu mini visas jų 
kraštuose viešpataujančios Urani
jos aukas. Jie yra tvirtai įsitikinę, 
kad Baltijos tautų teisės ilgainiui 
laimės ir kad Lietuvos, Estijos ir 
Latvijos — o taip pat ir kitų So
vietų pavergtų kraštų — laisvė ir 
nepriklausomybė bus atstatyta. 

jiems pateiktus kitų Pasiuntinių, 
Konsulų ir visuomenės organiza
cijų klausimus, tarp kurių pami
nėtini: plačioji lietuvių konfe
rencija, Mažosios Lietuvos Tary
bos reikalai, klausimai liečią Euro
pinį Sąjūdį, bendradarbiavimas su 
Sovietų pavergtų tautų atstovais, 
pSepholzo gimnazija, Lietuvos 
atstovavimo užsieniuose praplėti
mas, informacijos patobulinimas, 
pilietybės bei pasų reikalai ir t.t.

Savo suvažiavimo proga susi
rinkusieji sutarė su kitais tuo laiku 
Londone esančiais Baltijos valsty
bių diplomatais susitikti bendroj 
konferencijoj ir joje dalyvavo, 
aptardami liečiančius visas tris 
valstybes klausimus.

Jie su džiaugsmu 
Didžiosios Britanijos, 
Jungtinių Valstybių ir 
karų kraštų palankumą, rodomą 
Lietuvai jos sunkioje kovoje už 
laisvę ir nepriklausomybę

Lietuvos ministerial širdingai 
sveikina Tautą okupuotame krašte 
ir visus tuos, kurie aukojasi ir 
dirba Lietuvos laisvei atstatyti ir 
lietuvių dvasiai palaikyti. Jie taip 

neįsikišo, o vien tik stiprino 
aplinkinius savo karinius punktus.

Persijoje šachas buvo priverstas 
grąžinti ministerio pirmininkopo- 
stan jau ankščiau pagarsėjusį 
prieš britiškomis nuotaikomis dr. 
Mohammed Mussadiq. Pastarojo 
gražinimui į ministerio pirmininko 
vietą ir suteikimui 
nepaprastų teisių 
pasitarnavo Persijos komunistų 
diriguojama Tudeh partija, šios 
partijos sukiršintos minios sukėlė 
visoje Persijoje kruvinas riaušes 
ir Persijos šachas bei vyriausybė 
buvo priversti nusileisti riauši
ninkų valiai, šiuo metu dar nėra 
visiškai aišku, l^aip toli nueis 
grįžusia ministeris pirmininkas 
Mussadiq, kuris šiuo metu Persi-

NEW YORKAS. — A.A.P. — 
Honolulu saloje JAV užsienių 
ministeris pereitą savaitę susitiko 
su Australijos ir Naujosios Ze
landijos užsienių reikalų ministe- 
riais. įsteigta Pacifico gynybos 
ANZUS Taryba, prie kurios stei
giama ir karo specialistų komisija 
Bendrai išleistame komunikate 
pranešama, kad ANZUS Taryba 
šiuo metu nenumato didinti savo 
narių skaičiaus. Komunikate taip 
pat pranešama, kad susitarimas 
pasiektas visais punktais. Toliau 
komunikate teigiama, kad JAV, 
Australija ir Naujoji Zelandija sti 
prins ir plės taikingumo santykius 
Pacifiko tautų tarpe, šioje konfe
rencijoje taip pat buvo aptariami 
ir bendrieji Azijos bei padėties 
Korėjoje reikalai. ANZUS karinės 
komisijos nariai periodiškai susi- 
BAIGTA OLIMPIJADA

HELSINKIS. — A.A.P.-—Rug
piūčio 3 d. 15-toji Pasaulio Olim
pijada buvo uždaryta kukliomis, 
tačiau įspūdingomis iškilmėmis. 
Uždarymo apeigos buvo baigtos 
kartu su Graikijos ir Suomijos 
vėliavomis iškeliant Australijos 
vėliavą, — ženklu, kad sekanti 
Pasaulio Olimpijada bus ruošiama 
Australijoje. Pasibaigusios Hel- 
sinkyj 15-tos Pasaulio Olimpijados 
nugalėtoju išėjo Jungtinės Ameri
kos Valstybės. Antrą vietą laimėjo 
Sovietų Rusiją, ypatingai daug 
taškų surinkusi už gimnastiką. 
Trečią vietą „laimėjo Vengrija. 
Australija laimėjo šešis aukso 
medalius ir užėmė 11-tą vietą. 
Sekanti Pasaulio Olimpijada įvyks 
1956 m. Melbourne.
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pat pagarbiai mini visus tuos tau
tiečius, kurie, Sovietų deportuoti į 
koncentracijos stovyklas, kenčia už 
Lietuvą, įrodydami tuo mūsų tau
tos valią nusikratyti svetimu jun
gu ir gyventi laisvai ir demokra
tiškai.

Pasitarimo dalyviai kreipia nuo
širdaus sveikinimo žodžius į užsie
nio lietuvius ir jų organizacijas, 
kurios remia tautos siekimą 
atgauti laisvę ir dirbti visuome
ninį bei kultūrinį darbą. Jie tikisi, 
kad užsienio lietuviai, eidami tra-.. 
diciniais keliais, kuriais tauta 
visados sunkiomis valandomis vie
ningai žengė, ir dabar ras būdų 
sutartinai bei darniai apjungti 
patriotinei veiklai visas savo jėgas 
kaip to reikalauja gręsiantis Lie
tuvai pavojus.

Pagaliau, Lietuvos Ministerial, 
turėdami galvoje tarptautinės 
padėties plėtojimąsi, reiškia iŠti- 
kinimą, kad lietuvių tauta įvykdys 
savo idėją, teisę bei pasiryžimą 
atkurti Lietuvos Respublikos nepri
klausomybę.

Aprašydamas pastaruosius poli
tinius įvykius Egipte ir Persijoje, 
britų “Observer” teigia, kad tie 
įvykiai abiejuose kraštuose yra 
labai panašūs. Girdi, Egipte kara
lius buvo priverstas atsisakyti nuo 
sosto, o Persijoje šachas liko 
nužmogintas. Abiejuose kraštuose 
nugalėtoju išėjusi nauja jėga. 
Egipte ši jėga pasireiškė per ka
riuomenę, o “ 
atsirado sukilusių 
rankose.

ANTANAS BAUZE 
ATSISVEIKINA

Malonūs tautiečiai! Kai būda
mas Mūsų Pastoges leidėju, turė
davau kokių sunkumų dažnai 
kreipdavaus į Jus ir visuo
met susilaukdavau Jūsų moralinės 
bei materialinės paramos. Jūsų 
pritarimu ir parama leidau Mūsų 
Pastogę pusketvirtų metų.

Laikraštis buvo leidžiamas ne 
pasipelnymo tikslu. Pradedant 
redaktorium ir baigiant platintoju, 
visi gaudavo labai kuklų atlygi
nimą. Visi dirbo iš idėjos ir pasi
šventimo, kad išlaikytų lietuvišką 
spausdintą žodį šioje tolimoje 
Australijoje.

Visą laiką galvojau Mūsų Pa
stogę ir jos leidimą perleisti vie
nai lietuviškų organizacijų Aus
tralijoje. Apsvarstęs ir nutariau 
ją perleisti Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Valdybai. 
Š.m. liepos 23 d. ir buvo pasira
šyta notarinė sutartis, tad nuo 
tos dienos laikraštis ir perėjo ALB 
Krašto Valdybos žinion.

Perduodamas Mūsų Pastogę į 
Krašto Valdybos rankas, džiau
giuos ir tikiu, kad mano sunkiai 
dirbtas darbas bus dirbamas to
liau. Laikraštis sėkmingai eis ir 
lankys skaitytojus. Gerbiantiems 
skaitytojams ir rėmėjams nuo
širdžiai dėkoju, kartu prašydamas 
ir toliau remti šį ALB laikraštį, 
kuris niekumėt Jus neapvils. Taip 
pat nuoširdžiai dėkoju visiems bu
vusiems Redaktoriams už atliktą 
darbą ir malonų bendradarbia
vimą, o taip pat ir buvusiems ad
ministratoriams, bendradarbiams, 
platintojams bei talkininkams.'Jūs 
visi atlikote garbingą knygnešio 
darbą.

ALB Krašto Valdybos pirminin
kui p. Vaičaičiui ir visai Krašto 
Valdybai, jierėmusiems Mūsų 
Pastogę savo globon, nuoširdžiaj 
linkiu geriausios sėkmės ir ištver
mės.

Tegul Dievas laimina mūs visų 
vieningą darbą.

Jūsų,
ANTANAS BAUZE.

Sydnėjus, 1952m. liepos 23 d.

tiks pasitarimams 
Ringtone ir Pearl
NAKTINIS PUOLIMAS 
KORĖJOJE

NEW YORKAS.—A.A.P.— _ , 
reitą savaitę 64 amerikiečių didieji 
bombonešiai {vykdė didžiausią ligi 
šiol nakties puolimą, sudaužydami 
didžiulį šiaurės Korėjos metalo 
fabriką, įrengtą prie pat Mandžiū- 
rijos sienos. Puolančius amerikie
čių bombonešius apšaudė priešlėk
tuvinės artilerijos pabūklai, įrengti 
Mandžiūrijos teritorijos pasienyje.

LONDONAS.—Viena Anglijos 
religinė organzacija netrukus pa
leis į Sovietų Rusiją oro balionus, 
kurie gabens Rusijos gyventojams 
biblijas.

GRAIKIJOS - BULGARIJOS 
KONFLIKTAS

LONDONAS - A.P. - Bulga
rams užėmus graikams priklau
sančią Gamma salelę Evros upėje, 
tarp Bulgarijos ir Graikijos ka
riuomenės dalinio įvyko susišaudy
mas. Jungtinių Tautų - UN stebė
tojai pareiškė, kad Graikijos - 
Bulgarijos pasienio padėtis yra 
„labai pavojinga,,.

LONDONAS.—Pagal specialios 
parlamento komisijos pranešimą, 
Anglijos kalėjimuose šiuo metu 
kalinama 25,000 kalinių. Tai esąs 
didžiausias skaičius per pasku
tinius 60 metų. Ta pati komisija 
konstatavo labai blogas Anglijos 
kalėjimų sąlygas.

JAV PERKA ANGLIJOS 
TANKUS

LONDONAS.—T.S.M.H.—JAV 
vyriausybė šiuo metji veda derybas 
su Anglija, siekdama nupirkti 500 
pagarsėjusių britų Cęntųrion tan
kų. šios rūšies nupirktus tankus 
JAV toliau perduos Atlanto Pakto 
valstybėms Europoje. Kafo 
ekspertai priėjo išvados, kad Cen
turion tankai yra visais atžvilgiais 
pranašesni už amerikiečių gami
namus tankus. Vienas Centurion 
tankas kaštuoja apie 100,000 
dolerių. Paskutiniu metu Anglija, 
labai sparčiai plečia šių tankų 
gamybą. Statomi nauji jų "gamy
bos fabrikai. Nupirkę anuos 500 
tankų, amerikiečiai žada dar dau
giau pirkti, mokėdami doleriais. 
Britai džiaugiasi, kad . šių tankų 
prekyba jie galės pagerinti savo 
finansinę padėtį.

NEW YORKAS.—JAV genero
las Clark, vyriausias Jungtinių 
Tautų kariuomenės Korėjos* fronte 
vadas, sustiprino savo vyriausio 
štabo saugumo priemones, kad 
galimai labiau būtų užkirstas 
kelias komunistų špionažui. Pra
nešama, kad gon. Clark pareiškė 
didelį nepasitenkinimą dėl jo 
plrmtakūno JAV generolo Ridg
way turėtų apsaugos priemonių. 
— Taikos derybos su šiaurės 
Korėjos komunistais vyksta ir 
toliau nesėkmingai.

1



MŪSŲ PASTOGE

dybos 1952—I953m. veiklos gaires

EUROPA PER TRIS SAVAITES
BRITAI SKELBIA PASKUTINIUS SOVIETŲ KARINIUS 

PLANUS: — AMERIKAI TEKS KARIAUTI SU KINIJA.—INDI
JA NUMATOMA UŽIMTI PER DU METU. — EUROPA PUO
LAMA IR PER TRIS SAVAITES UŽIMAMA TIK TUO 4. 
ATVEJU, KAI TOLIMUOSE RYTUOSE PRASIDEDA VISUOTI
NIO KARO VEIKSMAI — BERLYNO OKUPAVIMO PLANAS.

ELTA..— Britų konservatorių 
dėžiniam sparnui artimas mėnesi
nis žurnalas “Intelligence Digest” 
paskelbė savo bendradarbio iš 
Maskvos pranešimą, pateikiantį 
“iš labai patikimų šaltinių” sensa- 
cinio pobūdžio informaciją. Tą 
pranešimą citavo kone visi svar
bieji Europos laikraščiai. Pran
cūzų “Paris-presse-l’intrassigeant” 
liepos 1 d. paskelbė “Štai kokie 
paskutiniai Rusų strategijos pla
nai”, drauge pažymėdamas, kad 
minimasis ‘Intelligence Digest”, 
redaguojamas Mr. Kenneth de 
Courcy, be kelių klaidų tiesiog su 
nepaprastu tikslumu paskelbė, 
kada bus Berlyno blokada, prasi
dės karas Korėjoje, etc. Ir šios 
informacijos, (laikraštis teigia), 
gautos iš labai aukštų Sovietų 
pareigūnų’’. Tačiau vokiečių 
spauda tas informacijas kiek ki
taip vertina, pažymėdama, kad tas 
planas esąs iš tikrųjų toks, kokį jį 
vaizduojasi britų kar. žvalgyba. 
Ar taip galvoja Sovietai, dai
ne aišku.

Minimame pranešime sakoma, 
jog š.m. kovo mėn. Maskvoj įvyko 
visa eilė svarbių pasitarimų, apie 
kuriuos užsieny išsyk buvo galvo
jama, kad per juos turėjo būti 
apspręstas Stalino įpėdinystės 
klausimas, bet tik dabar paaiškėjo, 
kad jų paskirtis buvo kita: iš 
pagrindų pervertinti pasaulinę ir 
Europos strategiją. Svarbiausią 
problemą sudarė tai, kokiomis 
sąlygomis būtų galima rizikuoti 
įsileisti į karą su JAV. Nors 
tiksli naujo karo data ir nebuvo 
per tas konferencijas nustatyta, 
bet buvo prieita išvados, kad karas 
neišvengiamai turės kilti nesuėjus 
nė 5 metams (panašius sampro
tavimus pareiškęs ir amerikiečių 
admirolas Fichteleris). Per pasi
tarimus buvo pareikšta būkšta- 
vimų dėl Kinijos ateities, juo la
biau, kad pagal sovietų strategijos 
planą ateity svarbiausi karo 
veiksmai turės vykti Azijoje. Kini
ja bolševikų kai kurie vadai nepa
sitiki, nes ji norinti darytis sava
rankiška ir ne visai priklausyti

BUS PAIMTAS LIAUDIES MILICIJOS 
RANKOMIS

ELTA^—Vokiečių “Der Spiegei” 
rašo, kad, JAV karinis saugumas 
turi žinių, kaip bolševikai mano 
užimti Berlyną. Iš karto buvo 
manoma, kad tai esama tik prasi
manymo, sugalvoto Rytų zonos 
saugumo centrinėje ar Sovietų 
pasiuntinybėje gyventojams Ber
lyne ir Vakaruose gąsdinti. Vėliau 
pasirodė, kad vis dėlto yra ne taip, 

I —ir šis klausimas buvo perduotas 
■ NAT-o svarstypiui. šiuo metu 

Berlyno okupavimo galimybių klau
simas sudaro vieną svarbiausių

Paryžiuje posėdžiaujančių gen. 
štabų specialistų diskusijų temą.

Pagal Sovietų paruoštą planą, 
visų ginklo rūšių liaudies milicijos 
daliniai, šarvuoti moderniais kau
tynių pabūklais, sutartu momentu 
užlietų visą Berlyną, pirmiausia 
užimdami aerodromus, gel. stotis, 
svarbiausius susisiekimo punktus 
ir paskiausiai—įstaigas. Bolševikai 
apskaičiuoja, kad visos VaE. Ber- 

. lyne esančios Santarvininkų pa- 
| jėgos jiems galėtų priešintis ne 
ilgiau, kaip 24 valandas. Rusai

nuo Maskvos. Sov. Sąjunga jokiu 
būdu nenori įsileisti į karą su 
JAV, pirma neįvėlusi jų į karą su 
Kinija. Tik tada, kai su ja karas 
bus gerokai pažengęs į priekį, į 
karą išeitų ir Sov. Rusija, kurios 
interesas-jokiu būdu greit nebaigti 
karo Korėjoj, bet ją palikti kaip 
nuolatinių neramumų židinį, didelę 
rakšti vakariečiams. Persiją karo 
atveju būtų bolševikų tučtuojau 
okupuota. Indiją paimti į savo 
kontrolę bolševikai tikisi per porą 
metų. Vakarų ginkląvimasis bol
ševikams atrodo per greitas, ypač 
Sovietams nemalonus įjungimas 
Vokietijos į Vakarų gynybą. Pra
sidėjus . naujo, visuotinio karo 
veiksmams Tol. Rytuose, Sov. Są
junga po kokios savaitės laiko 
smogtų Vakaruose. Europa numa
toma užimti ligi Pirėnų per 3 
savaites, išskyrus Šveicarija ir kai 
kuriuos gynybos centrus Alpėse ir 
pietų Vokietijoj. Brestas turi būti 
paimtas per dvi savaites nuo karo 
pradžios. Italija, jei per tą laiką 
nepasidarys komunistinė, turės 
būti sutriuškinta šarvuočių. So
vietai visur įsiveda naują radaro 
tinklą, įgalinantį atsekti priešo 
lėktuvus 1.000 km spinduliu.

Jeigu tokių Sovietų planų 
esama tikrai, tai daug dalykų eili
niam piliečiui darosi supranta
mesni, pvz.: kodėl dėl Vokietijos 
eina tokia kieta kova; kodėl neįsi- 
jungimas į Vakarų gynybą ir su
darytos su Vakarais gen. sutarties 
neratifikavimas, anot kancler. 
Adenauerio, reikštų ‘Vokietijos 
savižudybę”. Ir ją greičiau pa
vertų tikru karo lauku nei ratifi
kavus; kas turi interesą nebaigti 
karo Korėjoje; kam Rytų Vokie
tijoje pastatoma išsyk 12 divizijų, 
t.y. tiek, kiek Vokietija pasižadėjo 
duoti Europos gynybai (normaliai 
ji turėtų 400,000 vyrų, o karo ar 
karinės grėsmės atveju tas skai
čius būtų padidintas iki 510.000), 
etc. Visi tie planai, iš kitos pusės, 
tiktai parodo, kad Sovietai, šnekė
dami apie taiką, faktiškai su visu

Į sparčiu ruošiasi karui.

toj visoj akcijoj oficialiai nedaly
vautų, net daugiau — jie net ofi
cialiai šalintųsi nuo tokios akcijos, 
vaizduotų neutralius ir kiekviena 
proga stengtųsi savo alibi pade
monstruoti Vakarų Santarvininku 
karininkams. Jie nekliudytų nė 

.auto susisiekimd, nė orinio susi
siekimo su Vakarų Vokietija iš 
Berlyno, tik mandagiai, bet tikrai, 
atmestų vakariečių reikalavimą 
praleisti jų pajėgas, siunčiamas iš 
Vakarų Berlynui į pagalbą. Pary
žiuj susirinkę aukštieji Atlanto 
Pakto valstybių karininkai kaip 
tik ir svartė klausimą, kas reik.tų 
tokiu atveju daryti. Būdinga, 
pažymi žurnalas, jog, nepaisant 
oficialių ir taip smarkiai pabrėžtų 
Achesono ir Edeno patikinimų, vis 
dėlto visi NAT-o atstovai europie
čiai, jų tarpe ir prancūzai su an
glais, pasisakė, kad jie tokiu atveju 
nieko negalėtų padaryti ir, kad jie 
nėra pasiruošę siųsti savo gin
kluotas pajėgas į Sovietų oku
puotą zoną, kurios suteiktų Ber
lynui reikalingą pagalbą. Tik JAV 
ii* Kanada aiškiai pasisakė už 
aiškią ir jokiu abejojimų neke
liančią Santarvininkų , pagalbą, 
kaip kad tai yra numatyta jų ofi
cialiuose pažaduose. žurnalo 
žiniomis, net amerikiečiams ka
riams sunku išspręsti klausimą, 
kaip keturios ar penkios jų Vokie
tijoj esančios divizijos galėtų 
tokiu atveju suteikti Berlynui 
efektyvią pagalbą. Achhesono pa
reiškimas, girdi, esąs vienas daly
kas, o realybė — kitas . . . Tik 
brigados generolas J. Hersey 
Michael pasisakė tokiu atveju už 
“Yalu operaciją Vokietijos Korė
joj”, kurios tikrojoje Korėjoje taip 
išsigando britai, galvodama!, kad 
dėl to jau prasidėsiąs naujas 
pasaulinis karas. Tą padėtį dabar 
nori išnaudoti Sovietai, pradėdami 
savo naują politinę ofenzyvą nuo 
Londono ir mėgindami tarp britų ir 
amerikiečių įvaryti naują kylį.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
APRAŠYMAS

Amerikoje yra leidžiamas Pašau 
lio Lietuvių Archyvas, kuriame ne
maža vietos skiriama ir Austra
lijos lietuvių istorijai. Australijos 
Lietuvių Skyriui suredaguoti pa
kviestas rašytojas Vincas Kazokas. 
Norima šiame skyriuje Australijos 
lietuvių tremties gyvenimą pavaiz
duoti kuo galima išsamiau ir tiks
liau, tad kviečiami bendradar
biauti paskiri asmenys ir organi
zacijos. Organizacijos prašomos 
galimai greičiau prisiųsti trumpus 
aprašymus pagal šį adresą: Mr. V. 
Kazokas, 70 Anthony Street, N. 
Bankstown, N.S.W.

Lietuvių Kultūros Fondo Apy
gardos Valdyba, pasiremdama 
LKF įstatais, visų LKF suvažia
vimų išvadomis ir LKF Centro 
instrukcijomis, kreipia Visuome
nės dėmesį į LKF įstatų par. 17 
ir 18, būtent: LK Fondas savo 
par. 17, 18 pažymėtomis funkcijo
mis (LKF Švietimo Valdybos ir 
LKF Meno Valdyba) praktiškai 
švietimo darbo imtųsi tuo atveju, 
jei PLB Švietimo įstaigos suiru
čių ar PLB išsisklaidymo įvykiuo
se negalėtų vykdyti savo uždavinių

LKF, kaip visuomeninė, įsako
mosios galios neapsunkinta orga
nizacija, nesikiš ir nekliudys švie
timo įstaigų darbo sritims, kurias 
apima ir apims įsakomosiomis tei
sėmis paremtos organizacijos.

LKF Apygardos Valdyba imasi 
uždavinio sutelkti visokių sroviu ir 
konfesijų lietuvius lietuvių kultū
rai ugdyti ir plėsti
Kūrybinis išeivijos impulsas, ne

pildomas gaiviosios gimtinės ener
gijos, senka. Tačiau gajus tautos 
savisaugos instinktas daro visa, 
kad kuo ilgiausiai išlaikytų likusią 
energiją ir todėl diktuoja mums 
rinkti po platųjį pasaulį išmėtytą 
dvasinį Lietuvos turtą. Jei mes jį 
sugebėsime surinkti ir apsaugoti 
nuo pražūties, juo pasinaudosime 
dar labai daug metų. Tą uždavinį 
tegalės atlikti žmonės, Lietuvos 
mokslą ir meną - tuos du sąjungi
ninkus, kultūriškai formuojančius 
žmogų, šeimą ir valstybę ir vedan
čius žmoniją į šviesesnį rytojų - 
pastatę aukščiau už srovinius 
interesus.

1952-1953 m. LKF Australijos 
Apygardos Valdyba skelbia sekan
čią darbų programą:

JAUNIMO ŠVIETIMAS. - Aus
tralijos Apygarda laikys nuolatinį 
kontaktą su ALB švietimo orga
nais ir pagal išgales jiems talki
ninkaus, nesiimdama „taikos metu” 
iniciatyvos. Konkrečiai Ap. V-ba 
sugestionuotų ALB Krašto Valdy
bą pravesti jaunimo tarpe anketą, 
apklausinėjant jaunimą, kokiose 
srityse norėtų lavintis lietuviškos 
kultūros dvasioje. (Anketa apimtų 
motinas, auginančias priešmoky
klinio amžiaus vaikus).

LIETUVIŠKOJO -MENO RAI
DOS LIETUVOJE IR IŠEIVIJO
JE AIŠKINIMAS. - Tuo reikalu 
LKF skyriai, bendrai susitarę per 
savo apygardą, formuoja kilnoja
mą mūsų menininkų parodą su a- 
titinkamais paaiškinimais (refe
ratu). Tuo pačiu parodoje ekspo
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LKF VEIKLA AUSTRALIJOJ
Lietuviu Kultūros Fondo Australijos Apygardos Vai 'V

nuojamos ir propaguojamos įsigyti 
dailės ir dailiosis literatūros kny
gos.

MENO STUDIJŲ IR BANDY
MŲ SKATINIMAS. -Pradedan
čiųjų ar savamokslių menininkų 
darbų kilnojamoji paroda. Refera
tas ir paskatinimai. Pagal galimy
bę pradedantiems bus skiriamos 
premijos. Skyrių valdybos suge- 
stijonuojamos savo mieste kokioje 
universalinėje krautuvėje gauti 
stalą lietuviškiems meno išdirbi
niams pardavinėti.

rpEVYNĖS PAŽINIMO SKATI
NIMAS. - a) Rašinių konkursai 
jaunimui. Temos liečia Lietuvos 
gyvenimą ir Lietuvos pažinimo 
konkursas vaikams. Toks konkur
sas parodys, kiek lietuviškoje šei
moje tremtyje dar rusena meilė ir 
prisirišimas savo kraštui. Toksai 
konkursas turėtų būti viešas. Smul 
kesnės informacijos išsiuntinėja
mos skyrių valdyboms aplinkraščiu 

GROŽINES LITERATŪROS 
SKATINIMAS. - a) Grožinės lite
ratūros kūrinių konkursas, b) 
Chrestomatija jaunimui: rinktiniai 
tremties grožinės literatūros pa
vyzdžiai. Knyga turi būti par uos
ta spaudai šiais metais ir turėti 
ne mažiau kaip 300 pusi. Iš anksto 
tai knygai išleisti paskelbti vajų, 
susitarus su „Australijos Lietuvio” 
leidykla. c) Bandyti surinkti 
ir atspausdinti lietuvių liaudies 
dainas, nespausdintas tremtyje. 
Kviesti bendradarbiauti visus Au
stralijos lietuvius, d) Išleisti lie
tuvių liaudies šokių aprašymus, 
e) Literatūros informacaja, in- 
sitarti su leidykla, f) Palaiky# 
nuolatinį kontaktą su Lietuvių 
Rašytoju D-ja.
MENO KŪRINIŲ APSAUGA. — 
Tuo reikalu pirmasis etapas būtų 
lietuvių menininkų kūrinių ir ta
utodailės Australijoje indekso su
darymas.
LIETUVIŲ MĖGĖJU TEATRO 
ORGANIZAVIMAS. — Gerai visi 
žinome iš praeities ir dabarties, 
kad scena yra viena svarbesnių 
priemonių tautinei kultūrai kelti. 
Tačiau židonama, kad tik gerais 
veikalais ir gera vaidyba galimma 
to atsiekti, Apygardos Valdyba 
skatina LKF skyrius imtis inici
atyvos pradėti šį reikšmingą dar
bą tinkamu pasiruošimu. Tam at
siekti Apygarda kreipsis į mūsų 
esamas teatralines jėgas Adelai

dėje ir Bostone, prašydama in- v. 
atrakcijų.
PALAIKYMAS KULTŪRINĖS S 
VEIKLOS KONTAKTO SU VI- ‘ 
SO LAISVOJO PASAULIO LI
ETUVIAIS KULTŪRININKAIS. Jį 
Toksai kontaktas galėtų pasirelk- ■ 
šti kultūrininkų raštais, skirtais 
Australijos lietuviams, paskaity- 
tais kuoįspūdingiausiai viešuose 
lietuvių subuvimuose Australijoje. 
ir vice versa. Pirmoj eilėj Apy- 
gaidos .'Valdyba yra numačiusi 
kviesti šiuos asmenis: prof. Balį, 
prof. Myk. Biržišką; prof. Kolu
pailą, prof. Krėvę-Mickevičių, prof. 
Pakštą, prof. Puriną, prof. Salį, 
prof. Skardžių, rašytoją Vaičiu
laitį ir daiL T. Valių, Gautieji 
raštai neturės būti spausdinami 
laikraščiuose, kadangi Apygardos 
V-ba numato juos išleisti atskira 
knygele.
ĮSTATŲ PARUOŠIMAS. — A- 
pygardos Valdyba paruoš LKF ; 
įstatų projektą pritaikytą Au- 
stralijos sąlygoms, kuris bus pa- { 
teiktas sekančiam suvažiavimui | 
priimti.
KNYGŲ PLATINIMAS. — LKF J 
įst. par. 1 p. c nurodo: „LKF le- ■ 
i'džia bei platina lietuvių laikra
ščius ir lietuvių mokslininkų bei 
menininkų kūrinius.” Remdamosi 
suvažiavimo nutarimu, Apygardos > 
Valdyba ištirs Geelongo kultūri
ninko p. Bertašiaus pasiūlymą?^ J 
rimti V-bos žinion spaudos pla- ... 
tinimo reikalą ir paruoš tuo reL 
kalu projektą.

Visai programai vykdyti yra į 
reikalingos lėšos, todėl šiais me- ‘4 
tais Apygardos V-ba ypatingo 'j 
dėmesio kreipia į patį Fondą, at- 
sei t kasą. Tam tikslui skyriai bus 4^ 
raginami verbuoti kuo daugiausia 
narių ir rinkti visokiais galimais || 
būdais narių mokesčius, aukas ir< L. 
pan. Kitokius lėšų rinkimo būdus , S 
Apyl. V-ba ištirs ir paskelbs savo" ~';£ 
aplinkraščiuose skyriams.

Mūsų užsibrėžto darbo pasise- 
kimas priklauso nuo visos lietu* : 
vių visuomenės, nuo jos rašyįąjų, 
menininkų, pedagogų aktyvaųą į- 
si jungimo į bendrą darbą. |

Tad į darbą greičiau, 
Tad sukruskim smarkiau, c ' 
Rad, vyrai, pajudinkim žemę. 4 
Pasirašė: Vytautas Žemkalnis, 

Jonas Meiliūnas, Jonas Valys, J 
Liudas Barkus ir Vaclovas Ragi- 
n is. I

Vincas Kazokas

TEKIS
patsai gyvenimas drauge su žioge
lių griežimu ir neįvardintų vaba
lėlių ūkimu lietusi pro nematomo 
indo kraštus, nugirdydamas 
medžius ir nesuvokiamu ilgesiu 
širdis. Aš sėdėjau ant pakrypu
sio suoliuko apleistame parke. 
Vieta buvo tikrai nuošali, ir patsai 
suoliukas, retai kieno užtinkamas, 
stovėjo atsirėmęs į rupių kaštano 
kamieną ir greičiausiai patsai vie
nas svajojo apie senus laikus ir 
žmones,. išpiausčiusius jo ąžuo
linėje atramoje reikšmingas raides 
ir širdis, kurias baigė išplauti 
lietūs ii' sueižėti vasarų kaitros. 
Pamažu čiulpdamas pypkę aš kar
čiais dūmais gyniausi nuo uodų ir 
sunkių minčių. Aš neprisimenu, 
ar ž&ią vakarą man buvo liūdna, 
tačiau neatlyžtamas sunkumas 
slėgė kaip nepakenčiamas krovi
nys, kuriuo aš nemokėjau atsikra
tyti. Ne, ne vien tą vakarą man 
buvo sunku: sunku man buvo jau 
nuo to laiko, kai aš tariausi suvo
kęs pilną gyvenimo prasmę ir atsa- 
komingumą, o mano pastangos ir 
darbai tam atsiekti pasirodė tušti 
ir bevaisiai. Aš mačiau, kaip gy
venimas tekėjo pro mane, palikda
mas . mane kaip nuosėdą upės 
dugne, ir juo labiau aš stengiausi 
įsijungti į bendrą srovę, juo la
biau aš grimzdau ir pagaliau pasi
jutau kaip kažkieno, didelio ir 
svarbaus, ėjusio per pasaulį 
pamestas rakčiukas, kurio savi
ninkas nepasigenda. Kas žino, 
gal jo rankose aš būčiau atrakinęs 
užburtų pilių duris ir išvadavęs 
ten užkeiktus lobius ir žmones. 
Bet dabar aš buvau niekam nerei
kalingas, paliktas sugaišti laikui 

SAULE
Jeigu kartais mane netikėtai 

užkalbina nepažįstama moteris, aš 
paprastai išgirstu ne tuos žodžius, 
kuriuos ji man sako, bet man pasi
vaidena, lyg manęs klaustų:

— Ko tamsta toks liūdnas?
Taip kreipėsi kadaise į mane 

jauna moteris, kurios vėliau nie
kados nebuvau sutikęs ir kurią 
stengiuosi atpažinti tarp daugelio 
kasdien matomų pažįstamų ir sve
timų veidų. Mano noras ją dar 
kartą sutikti ir pamatyti yra toks 
nenumaldomas, kad ir anas klau
simas, taip giliai įsmigęs mano 
klauson ir sąmonėn, ausyse su
skamba anksčiau, negu aš išgirstu 
tikruosius žodžius. Aš nežinau, ką 
jai pasakyčiau, jeigu vieną dieną 
vėl mudu susitiktumėm. Gal būt 
toksai susitikimas sugriautų visas 
mano svajones ir širdy prikeltų 
nuo to laiko užmigusį kartų nusi
vylimą gyvenimu ir pačiu savimi. 
Gal prieš ją suklupčiau kaip prieš 
šventąją arba žodžio netaręs nusi
sukčiau ir nubėgčiau šalin, norė
damas savo svajonėse išsaugoti 
lybiai tokią pačią, kokią ir šiandie 
tebesinešioja savo širdyje. Nes
varbu, po daug laiko aš prisimenu 
aną* mudviejų susitikimą taip 
gerai, kad rodos, visa tai būtų 
įvykę tik vakar, ir aš jį dabar 
užrašau tikėdamasis, kad kada 
nors pati šituos žodžius skaitys ir 
supras, kam nukrito aną atminti
ną naktį žvaigždė ir kieno ateitį ji 
lėmė.

O buvo tada jau vėlus vakaras, 
tikriau sakant, naktis, giedra ir 
rasota šiaurės viduvasario naktis, 
svaiginanti šienapiūtės kvapais, 
kupina gyvybės ir paslapčių, tarsi

ir rūdims. Ištisais mėnesiais aš 
išbūdavau užsidaręs savo kamba
ryje, bijodamas išeiti ir susitikti' 
žmones, kurie 'turėjo savo rūpesčius 
ir tikslus. Aš žinojau, kaip jie 
sunkiai grūmėsi už šią dieną, su 
kokia nesugriaunama viltimi 
žiūrėjo į rytojų, tarytum jie tik 
šiandien skursta ir valgo prakaitu 
sumirkusią duoną, o rytoj jiems 
prasidės amžinas šventadienis, 
kuris pasotins jų dvasios ir širdies 
troškimus. Todėl šiandie jie 
dirba ir rūpinasi, verkia ir juo
kiasi, kaip vaikai, visai neklau
sdami, kam visa tai, lyg taip 
klausti būtų kraštutinė beprotybė. 
Šito jų nekaltumo aš jiems ir 
labiausiai pavydėjau.

O man to kaip tik trūko ir 
rodėsi, lyg ne aš, bet kažkas kitas 
už mane gyvena. Tuomet aš 
neturėjau jokios krypties nei 
tikslo ir buvau panašus į vidur
dienį paleistą šikšnosparnį, kuris 
atsimuša į kiekvieną medį. Su 
didele širdgėla, kuri išvirsdavo 
skaudžia pagieža pačiam sau, kas
dien drėskiau kalendoriaus dienas 
ir mečiau jas, neišgyventas ir 
tuščias, prapultim Ir galvojau: 
taip ir mane atėjusi mirtis nuplėš 
ii* nusvies į tamsą, ir aš niekad 
nesužinosiu, kodėl.

Nuo to laiko aš ir tegalvojau 
tik apie mirtį. Iš pradžių ji mane 
gąsdino. Visur aš ją mačiau, 
kiekviename žingsnyje ji tyko 
savo aukos. Neskaitant visų tų 
galimybių, kurios tave gali ištikti 
gatvėje, kelyje' arba bet kur, aš 
netgi būdamas vienas namuose 
drebėdamas imdavau į rankas 
peilį arba skustuvą, nes visą laiką 
mane persekiojo neatsikratoma 
mintis, jog kiekvienu momentu 
galiu išprotėti ir sau pasidaryti 
galą. Pagaliau aš su tuo apsipra

tau. Ilgainiui pati 'mirtis man 
pasidarė gundančiai žavi. Tačiau 
ne ta mirtimi gėrėjausi, kurios 
bijai ir kuri vistiek ateina ir pa
siima tave kaip savo daiktą. Ne, 
ne taip turįs mirti žmogus, aš 
galvojau. Mirtis turinti iškelti ir 
pabrėžti žmogiškąją didybę ir 
vertę, bet tik tada, kai ji paklusta 
tavo valiai. Tu privalai pats ją 
pasiimti, kaip sode nuo šakos pri
nokusį obuolį nurėkšti, ir tada tau 
saulėtekiu atsivers tavo žmogiškoji 
didybė. Žiūrėk, — kalbėjau sau, 
kas matė nusižudžiusi žvėrį? Grei
čiausiai žudytųsi ir dievai, bet jie 
yra amžini, turį gyventi gal būt 
ir jiems patiems nesuprantamam 
tikslui ir su pavydu žiūri į žmogų, 
kuris tai gali, kuris gali mirti ir 
mirti savo paties valia.

Bet aš, kaip matote, nepasie
kiau anos žmogiškosios tobulybės. 
Užuot lenktyniavęs su dievais aš 
vėl pradėjau abejoti pačiu savim 
ir savo įsivaizduota žmogiškosios 
didybės sistema. Man trūko valios 
taip nuostabiai ir išdidžiai nu
mirti, lygiai kaip jos trūko ir 
ryžtis gyventi. Aš buvau panašus 
į žmogų, kažkieno pasiųstą su 
dideliu uždaviniu, jam vienam 
tepatikėtu, kurį jis pakelyje užmir
šo, ir todėl jam nebuvo kelio nei 
atgal pas tą kuris jį siuntė, nei 
ten, į kur jis buvo siunčiamas. Ir 
taip dangstydamasis sutemomis 
patsai nuo savęs valandėlei prisė
dau ant suoliuko. Mįslingas 
medžių šlamėjimas ir nakties vėsa 
veikė mane raminančiai, bet vis
tiek savo širdies gilumoje jaučiau 
sunkumą, kaip dar kurį laiką 
tebejaučia ant savo pečių slėgimą 
žmogus, jau pasidėjęs savo naštą.

Aš nežinau,, kiek ilgai tenai 
sėdėjau. Iš pradžių dar girdėjau 
paežerėje vėžiautojų balsus, bet 

vėliau užsigalvojęs ir juos užmir
šau. Kai pakėliau galvą, mėnuo 
jau buvo gerokai smuktelėjęs į 
vakarus. Aš ištraukiau iš dantų 
užgęsusią pypkę ir pakalenau į 
nykščio nagą, išįkrėsdamas pele
nus. Galulaukėje braidžiodami po 
žolę prunkštė supančioti arkliai.
netolimam viensėdy tingiai lojo iš 
nuobodulio šuo. To vakaro ramy
bei tetrūko tik tolimo naktigo- 
ninkų dainavimo, ir aš būčiau 
pasijutęs gimtą jame savo kieme, 
jaukiai sėdįs po jaunom liepom 
tarp kvepiančių avilių. Tai buvo 
seniai seniai laukta valanda, kada 
aš jaučiausi su pačiu savim susi
taikęs ir trumpam atitrūkęs nuo 
savų rūpesčių. Šį mano taikų ir 
idilišką nusiteikimą nutraukė ne
toliese trakštelėjusi šakelė, ir aš 
apsidairiau.

Kaštanų alėjos takeliu ėjo mo
teris. Jos judesy matėsi lauki
ninko grakštumo, ir man rodėsi, ji 
ėjo šokdama, kiekviename žing
snyje pasisupdama taktu ant galų 
pirštų ir visu kūnu lengvai susiū
buodama. Jos palaidi plaukai 
tirštomis sruogomis krito ant 
pečių. Greičiausiai ji būtų ir 
praėjusi manęs nepastebėdama, 
bet, gal būt ji pajuto mano pypkės 
dūmus, ir tartum ko ieškodama, 
budriai apsidairė. Pastebėjusi 
mane ji momentui suabejojo, 
paskui pasuko iš tako ir pasipra
šiusi atsisėdo ant suoliuko. Aš 
pasitraukiau į šalį užleisdamas 
vietos ir kurį laiką buvau lyg nete
kęs žado. Tiesa, paskutiniu laiku 
aš buvau nutraukęs betkokius 
ryšius su žmonėmis, ir šios moters 
pasirodymas mano vienišam kely 
kažkaip mane išmušė iš vėžių. 
Man norėjosi staiga atsistoti ir 
nė nepažvelgus į jos pusę skubiai 
pasišalinti, tačiau kažkokia jėga 

mane laikė prikalusi prie vietos ir 
taip likau sėdįs panarinęs galvą 
ir patsai savęs nejausdamas. As 
visu savimi jaučiau, kad ji nenu- A 
leisdama akių stebi mane ir staiga 
mane apėmė neįvardijamas šiltas 
jausmas, ir man pasidarą kažkaip 
neišsakomai gera, kad, štai, 
kažkas, išniręs iš šešėlių nakties | 
tamsoje pastebi tave, niekam | 
nereikalingą ir žvilgsniu, lyg 
guodžiančia ranka, tau glosto p 
veidą ir pečius. Ir man vaidenosi, O 
kad ji atėjusi pavarė šalin šalia 
manęs sėdėjusią rūsčią vienatvę ir.įls 
savo akių šviesa vėl įpūtė širdy 
seniai išblėsusias džiugesio anglis, ia 
Ir kai aš atsigręžiau į ją, nore-W 
damas jai pasakyti ką nors šilto 7$ 
ir švelnaus, ji pirmoji prašneko:

— Ko tamsta toks liūdnas? | į’l
— Aš? Liūdnas? Aš nežinau. 4 

Naktį kiekvienas liūdnas. — M«n» 
žodžiai neturėjo sąryšio. Ji pasi
taisė plaukus ir permetusi ranką 
per suoliuko atramą žiūrėjo į 
mane pusiau šypsodama. 'Prie- 
blandoje jos veidas atrodė belaikis, vy

— Jūs taip manote? — gyvai J 
susidomėjo ji, norėdama išplėsti 
pokalbį.—Kažin, ar kiekvienas?

• į(Bus daugiau)
" .—......O

RUOŠIAMOS ŠVIETIMO -
PROGRAMOS

ALB Krašto Valdyba sudarė 
specialę komisiją, kuriai pavesta 7? 
peržiūrėti ir suderinti su realiomis , 
turimomis sąlygomis /Savaitgalio 
Mokyklų ir Jaunimo Kursų progra- 
mas. Ta pati komisija paruoš mo- 
kykloms bei kursams vadovauti ir 
tvarkyti taisykles, šią komisiją su- 
daro p.p. V. Kazokas, kun. P. Būt- 
kus, K. Karitonas, J. Reizgys Ir 
J. Tininis.
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NETOLIMOS PRAEITIES KLAIDOS

PIRMOJI KREMLIAUS STAIGMENA
Nūdienio pasaulio istorijai*, 

kuriai tikrąjį pavadinimą, nusa
kys netolima ateitis, lemiamuoju 
posūkiu turėtų būti laikomi 1938 

metais prasidėję įvykiai. Pasaulio 
politikai anuomet tikrai nežinojo 
savo žygių svarbos, mieguistomis 
akimis benarpliodami ano meto 

susipynusias politines gijas. Nūdie 
.jau plačiau pravertos politinių 
archyvų durys įgalina netolimos 
praeities stebėtoją nesunkiai susi
gaudyti, kas padaryta, kur nu
žengtas klaidingas žingsnis, kur 
nenumatyta ir tinkamai neapsi
dairyta.

Pradėjus ryškėti Trečiojo Reicho 
agresijos prieš Čekoslovakiją 
grėsmei, 1938m- gegužės 12 d. 
rrancūzijos užsienių reikalų mini- 
steris Georges Bonnet paklausė 
nptu tųzp’sod so3unt‘s 
Ženevoje sovietų Rusijos užsienių 
reikalų komisarą Litvmovą, kokiu 
būdu Sovietai galėtų padėti šios 
agresijos atveju Čekoslovakijai. 
Litvinovas, kurio vyriausybė turė
jo pasirašiusi su Čekoslovakija 
sąjungos sutartį, atsakė, kad jo 
vyriausybė atsisako svarstyti savo 
kariuomenės siuntimą per Lenkijos 
bei Rumanijos teritorijas prieš 
tų kraštų valią. Kiek vėliau, tų 
pačių metų rugsėjo 2 d., Litvinovas 
pranešė Maskvoje reziduojančiam 
Prancūzijos cnarge d'affaires 
Payart, Kad Sovietai, per Lenkiją 
ir Rumunija nesiųs pagalbos Čeko
slovakijai, nebent tai nutartų 
Tautų Sąjunga.

Miglotų politinių pasitarimų ir 
zondavimų išvadoje — Tretysis 
Reichas okupavo Čekoslovakiją 
šaltu būdu. Pa toi' pasaulio poli
tikai apsižiūrėjo, kad iš to paties 
Reicho pusės agresija jau taiksto
ma ir į Lenkiją. Vakarų Europos 
demokratijos. — Prancūzija ir 
Anglija ėmėsi bandyti Sovietus 
prikalbėti, kad jie garantuotų 
Lenkijos ir Rumunijos saugumą. 
Tuo reikalu Anglijos ir Prancūzi
jos ambasadoriai Maskvoje 1939 
m. balandžio mėnesio pradžioje 
pradėjo su Sovietų Rusija derybas.

Šioms deryboms vos tik prasi
dėjus, Sovietai pateikė visą eilę 
reikalavimų. Mus, lietuvius, 
ypačiai domina tasai faktas, kad 
Litvinovas pareikalavo, kad į šią 
sutartį būtų įtraukta ir Suomija, 
Estija bei Latvija, nepaisant, kad 
tų valstybių vyriausybės formaliai 
dėl tokio įtraukimo ir pasiprie
šintų. Lietuva anuomet nebuvo 
Litvinovo minima, greičiausiai, dėl 
to, kad Lietuva neturėjo bendrų 
sienų su Sovietų Rusija.

Deryboms toliau bevykstant, 
visiškai netikėtai gegužės 3 d. Lit
vinovas apleido užsienio komisaro 
pareigas, kurios buvo parduotos 
Molotovui. Tokiu tad būdu prie 
derybų, stalo toliau su Vakarų 
Europos • demokratijomis derėtis 
atsisėdo Molotovas . Prancūzijos 
užsienių reikalų ministeris toli
mesnes derybas taip nupasakojo 
savo pranešime, tilpusianw “Revue 
de Paris”: “Debatai dėl Baltijos 
valstybių ėjo toliau su Molotovu. 
Mums būdavo kartais sakoma, ko 
mes taip ilgai ginčyjamės dėl Bal
tijos valstybių, o nesviedžiam jų 
per tvorą. Tebūnie mums at
leista, bet anuomet dar nebuvo 
išrasta . ir priimta tokia, jpatogi

PO SVETIMAIS ĮSTATYMAIS
Australijos Teisingumo 

Nuostatai
Gyvendami šiuo metu Australi

joje, ne vienas mūsų tautiečių 
vienokiomis ar kitokiomis aplinky
bėmis turi progos susidurti su 
Australijos įstatymais —- šio 
krašto teisingumo nuostatais. 
Susiduriama su jais betvarkant 
savo egzistencijos reikalus, besie
kiant geresnio pragyvenimo šal
tinio, o taip pat ir tuo atveju, kai 
nelaimingomis aplinkybėmis ar 
nepakankamai apgalvotų veiksmų 
pasekmėje atsiduriama australų 
teismo salėje.

Susidūrę su Australijos įstaty
mais, mūsų kautiečiai kone be 
išimties nusiskundžia tų įstatymų 
savotiškumu, svetimumu ir net 
keistumu. Nemažiau neįprasto 
skirtingumo jie pastebi ir įvai
riose teisinėse įstaigose, pačioje 
teismų santvarkoje bei pagalbi
nėse Australijos teisės instituci
jose.

Nors pagrindiniai teisės dėsniai 
visose civilizuotose valstybėse yra 
maždaug tie patys, tačiau kiekvie
name krašte veikia daugiau ar 
mažiau skirtingi įstatymai. O tai 
ypačiai pasakytina apie anglo
saksų kraštus, atseit, ir apie Aus
traliją. Nenuostabu, kad dauge
liui mūsų tautiečių šio krašto 
teisė yra miglota ir nepakankamai 
suprantama.

Australijos teisė visais atžvil
giais yra paremta Anglijos teise. 
Kartu su pirmaisiais Anglijos

“geležinė uždanga”, ir mes tebe- 
kovojom bandydami apginti mažų
jų tautų nepriklausomybę nuo bet 
kokios hegemonijos”.

Kaip Bonnet pažymi, šios dery
bos buvo privestos prie “visiškai 
priimtino susitarimo”, gi anuome
tinis Prancūzijos ministeris pir
mininkas Daladier liepos 13 d. par
lamente pareiškė: “1939m. birželio 
2 d. sutarimas esminiais punktais 
buvo pasiektas, tačiau pasirašy
mas buvo nustumtas dėl naujų 
rusų reikalavimų Baltijos valsty
bių atžvilgiu. Rusija norėjo, kad 
ji būtų pripažinta Baltijos valsty
bių globėja, kad ir nenorint pas
tarosioms to. Prancūzija tam rusų 
reiKaiavimui pritarė’.
Molotovas tuo tarpu iškėlė naujų 
reikalavimų, kurie išsėmė Ąngljos 
vyriausybės kantrybę, kas’ buvo 
pareikšta pastarosios jos notoje 
Prancūzijos vyriausybei: “Mes 
priėjom prie taško, kada aiškiai 
nebegalime toliau laikytis metodo 
priimti kiekvieną naują Sovietų 
reikalavimą. Mes priėmėm jų rei
kalavimą, kad sutartis apimtų 
Baltijos kraštus. (Toliau išskaičiuo
jami ir kiti Sovietų reikalavimai. 
Aut.) Mūsų kantrybė veik išseko. 
Mūsų vyriausybė turėtų persvar
styti visą padėtį.” Deja, Pran
cūzijos užsienių reikalų ministeris 
pasiskubino pasiųsti Anglijos 
užsienių reikalų ministeriui tokio 
turinio telegramą: “Tačiau mes 
prieinam lemiamą momentą, kada 
mums atrodo būtina nepaisyti 
nieko, kad tik pasiektume tikslą. 
Nereikia pamiršti, kad derybų nu
trūkimas būtų pražūtingas taikos 
išlaikymui”.

Anglija po to nusileido. Liepos 
24 d. Molotovas pareiškė Mas
kvoje Prancūzijos ir Anglijos am
basadoriams, kad bėra likę tik 
antrinės reikšmės skirtumai, nes 
trys vyriausybės pakankamai csan- 
.čios susitarusios dėl pagrindinių 
reikalų, kad galėtų prieiti prie ka
rinių problemų svarstymo. To to 
Anglija, Prancūzija ir Sovietų 
Rusija sutarė pradėti karinio po
būdžio derybas toje pačioje Mas
kvoje rugpiūčio 11 d.

Atvykus į Maskvą karinei An
glijos misijai, vadovaujamai ad
mirolo • Drax, ir Prancūzijos kari
nei misijai, vadovaujamai generolo 
Doumenc, pirmasis karinių dery
bų posėdis prasidėjo rugpjūčio 11 
d. Vos tik susėdus prie derybų 
stalo, įvyko pirmas nesklandumas, 
kai Sovietų delegacijos pirminikas 
maršalas Vorošilvas iškilmingai 
pareiškė apgailestavimą, kad An
glijos misijos šefas adm. Drax 
neatsivežė pilno įgaliojimo rei
kalingo pasitarimams. Nuramintas 
ir prikalbėtas eiti prie reikalo, 
Vorošilovas toliau jau pareikalavo 
Anglijos ir Prancūzijos delegacijas 
pateikti konkrečius duomenis ir 
planus tokiam atvejui, kai Vokie
tija užpultų Lenkiją ir Rumuniją. 
Reikalaujami duomenys bei planai, 
kad ir bendrais bruožais, Vorošilo- 
vui abiejų delegacijų buvo pateikti.

Tačiau karinės derybos sparčiai 
artinosi prie klampynės kranto. 
Vorošilovas primygtinai paklausė, 
ar Lenkija sutiktų, kad Sovietų 
kariuomenė įžengtų į jos teritoriją, 
būtent, į Vilniaus koridorių ir 
Galiciją, ir taip pat ar sutiktų ir

Rumunijos vyriausybė, jei Raudo
noji Armija įžengtų pražygiavimo 
tikslu į jos teritoriją. Anglijos bei 
Prancūzijos delegacijoms ir šiaip, 
ir vienaip šiuo atsakymu mane
vruojant, Vorošilovas pabrėžė, kad 
tai esąs-klausimas, laukiąs aiškaus 
atsakymo, ir kol toksai atsakymas 
nebus suteiktas, nesą prasmės 
tęsti toliau derybų.

Anglija ir Prane ;zija tuo metu 
samprotavo, kad Vorošilovo 
iškeltas konkretus reikalavimas ga- 
lėo būti patenkintas tik tuo atveju, 
jei Sovietų armijos įžygiavimui 
leidimus duotų pačios Lenkijos bei 
Rumunijos vyriausybės. “Tokio 
leidimo ir sutikimo reikėjo gauti 
ir iš Baltijos valstybių vyriausy
bių, kad Sovietų armija galėtų 
užimti šių valstybių salas bei pa
grindinius uostus. Prancūzijos ir 
Anglijos delegacijoms paprašius, 
derybos buvo atidėtos ligi rugpiū
Čio 21 d. Tačiau ir ši data neiš
gelbėjo derybų likimo. Vorošilovas 
atkakliai reikalavo, kad Lenkijos 
ir Rumunijos vyriausybės pačios 
įsakmiai pareikštų savo sutikimą 
dėl Raudonosios Armijos įžygia- 
vimo bei pražygiavimo per tų 
valstybių teritorijas. Tuo tarpu 
Lenkijos vyriausybė aiškiai atsi
sakė tokį leidim, duoti, pareikš
dama Prancūzijos vyriausybei, kad 
Sovietai, kartą įžygiavę į Lenkijos 
teritoriją, niekad iš jos nebeišeis.

Anglijos ir Prancūzijos karinės 
misijos dar bandė toliau tęsti dery
bas rugpiūčio 22d. Abi delegaci
jos bandė bet kuriais galimais bū
dais palaikyti tolimesnę derybų 
eigą, ieškoti naujų kompromisų. 
Tačiau tos pačios dienos vakarą 
abi delegacijos išgirdo . Visi
škai nesitikėtą TASS pra
nešimą, kad rytojaus .dieną 
Maskvoje yra laukiamas Vokietijos 
užsienių reikalų ministeris Riben
tropas. Pastarasai tikrai atvyko 
ir jau tą pačia dieną Maskvoje po 
trumpų derybų buvo pasirašytas ir 
paskelbtas lemiamasis Hitlerio-Sta- 
lino susitarimas, įgalinęs Tretįjį 
Reichą pradėti Antrąjį Pasaulinį 
Karą.

Anglijos ir Prancūzijos karinės 
misijos, pritrenktos žaibinių poli
tinių įvykių, dar lūkuriavo" Mas
kvoje, nebesusigaudydamos, kas 
toliau daryti. Tačiau šią keblią 
jų orientacijos ■ padėtį išsprendė 
tas pats Vorošilovas, kuris rug
piūčio 25d. 1 vai. p.p. priėmė abie
jų karinių misijų šefus ir apgai
lestaudamas pareiškė, kad politi
nėms aplinkybėms-’ pasikeitus; toli
mesnės darybos pasidarė neberei
kalingos. Tą pačiąg dieną panašjai 
painformavo Anglijos ir Prancū
zijos ambasadorius Maskvoje. ir 
Molotovas, dar pridurdamas, kad 
dėl derybų nesėkmės liko kalta 
Lenkija. ■,

Abu Vakarų demokratijų dery
bininkai nusvirusiomis galvomis 
grįžo į savo sostines, tuo tarpu kai 
susiglėbesčiavęs su Stalinu Hitleris 
jau pylė į savo tankus benziną 
žygiui Lenkiją. Nuostabiai skan
dalingas Vakarų demokratijų dip
lomatinis pralaimėjimas ir sunkiai 
atleidžiamas politinis neapdairu
mas įgalino dviejų žmonijos 
laisvės piratų susitarimą, kuris 
pradėjo didįjį dvidešimtojo .am- 
žiaus smukimą.—LŽ.  

valdininkais — kapitono Phillipo 
ekspedicija ir kaliniais 1788 me
tais atvyko į šį kraštą ir Anglijos 
teisė. Tačiau per kelioliką de
šimtmečių Anglijos teisė, nenuk
rypdama nuo principinių savo 
dėsnių bei charakterio, prisitaiky
dama prie skirtingų vietos sąlygų, 
persiformavo šiame krašte į aus
trališką Anglijos teisę. Tai tary
tum lyg persodintas kitokion 
žemėn medis, kuris atgijo ir 
užaugo, tik truputį pakeisdamas 
savo ūgį, .išsišakojimo būdą bei 
lapų spalva, tačiau išlikdamas 
kiekvieno aiškiai atpažįstamu tuo 
pačiu medžiu. Australijos teisei 
Anglijos teisė yra neatsiejama 
dalis, lygiai kaip tam pačiam 
medžiui kamienas ir jo. šaknys.

Gyvenantiems Australijoje lie
tuviams yra labai naudinga susi
pažinti su reikalingiausiais Aus
tralijos įstatymais, su šio krašto 
teisės klausimais.

šiame Mūsų Pastogės puslapyje 
bus nuolat pateikiamos reikalin
giausios žinios apie Australijoje 
veikiančią teisę. Skaitytojams bus 
pateikiami paskiri teisės straip
sniai bei žinios, pasitarnaują prak
tiškam mūsų tautiečių interesui.

RED.

PRALAIMĖJO /DĖL BENDRO 
APSILEIDIMO

Neseniai .Melbourne Aukštajame 
Teisme (Supreme Court) buvo 
atmestas £3000 ieškinys, kurį 
iškėlė virėjas E. R. Williams iš 
Swan Hill prieš sunkvežimio vai

ruotoją A. V. McEwan iš Yal- 
lourno. Ieškovas liko slinkiai 
sužeistas, kai atsakavo vairuo
jamas sunkvežimis apvirto katas
trofos metu. Teisme paaiškėjo, 
kad abu bylininkai prieš katas
trofą smarkiai gėrė; atsakovas 
buvo išgėręs 35 bokalus alaus. 
Abiejų bylininkų girtumas teismo 
posėdžio metu buvo įrodytas. 
Aukštojo Teismo teisėjas Mr. Jus
tice Dean pareiškė, kad .šioje by
loje ieškovas Williams yra patsai 
kaltas dėl bendro abiejų bylininkų 
apsileidimo, nes atsakovas buvo 
per daug girtas, kad būtų galėjęs: 
saugiai vairuoti, o tai ieškovas 
aiškiai galėjo matyti ir suprasti.

GYDYTOJAI PASKIRTI 
ADVOKATAIS'

Liepos 26 d. N.S.W. valstijoje 
buvo priimti advokatūros profesi- 
jon dvylika solicitorių ir septyni 
baristeriai. Baristerio laipsnis 
buvo suteiktas šalia pankių teiš- 
ninkų ir dviems, australų medici
nos gydytojams: H. L. Spearman 
ir P. Grattan. Abu daktarai 
teisės mokslus studijavo ir baigė, 
dirbdami gydytojo praktikos 
darbą.—rz.

KARIA IR NEPILNAMEČIUS

Pereito ketvirtadienio rytą Dar
vine buvo pakarti du nepilname
čiai čekai: 19 metų amžiaus J. 
Novotny ir 20 metų amžiaus J. 
Koci, kurie neseniai buvo nuteisti 
mirties bausme už nužudymą aus
tralo taksi šoferio Grantham.

Tilvytis nublunka prie 
Volgos

Neseniai pasiųstas iš Lietuvos apžiūrėti sovietiniu statybų, 
rašytojas Teofilis Tilvytis savo kelionės metu Volgos upe 
parašė eilėraštį “Volga išsilieja”, kurį čia ištisai talpiname. 
Eilėraštis perdėm blankus ir dirbtinis, mažai ką telūris ben
dro su gabia rašytojo Tilvyčio plunksna. Tai būdingas pa
vyzdys bolševikų prievartaujamos rašytojo korybos.—RED.

VOLGA IŠSILIEJA

Kaspijos dugną, Pamiro keteras smeigia tarybinė mintis— 
Kazachstano dykumos lobių skrynią atidarė.
Todėl tai kapitalo pabaisa galanda dantis, 
Plieną, ugnį ir maro ligas beria.
Ryt suliesim jūras ir upes, 
Jų vandenimis prisotinsim smiltynus.
Duona balčiausia iš mūsų dirvų kūpės, 
Liesis iš jų saldžiausias vyn as.

Kaip tautos, taip ir upės sus ilies 
I vieną darbo džiaugsmo sriautą. 
Jokia jėga darbo sąjungos nenugalės, 
Nors ir pats pragaras prieš mus kariautų.

Poryt Volga gal ir į Nemuną ateis, 
Kaip išvadavimas kadaise atėjo.
Tarybiniai žmonės dirba kantriai ir rimtai, 
Nes veda Juos įsikūnijusi* Lenino įdėja.

Ant Volgos nesvajot negali—
Akyse atsiveria pasakiška tikrovė.
Laivas “Josifas Stalinas” mus neša tolyn ir tolyn 
Į laimę ir gerovę.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
tomą tvarka rengti naujiems 
rajoninių laikraščių koresponden
tams. Nuo gegužės mėn. 
vidurio visų rajoninių lai
kraščių redakcijos, priekyje su pir
maisiais raikomų sekretoriais, pra
dėjo vykdyti korespondentų ren-. 
gimo programą. Jau ir ligi šiol 
kiekviename kolūkyje buvo paskirti 
laikraščių korespondentai, parinkti 
kiek galima iš “partinio aktyvo”. 
Dabar kandidatai į korespondentus 
numatomi iš naujo ir visi jie 
turės pereiti kelių savaičių teori
nius kursus ir atlikti praktiku prie 
rajoninių laikraščių. Kandidatai 
renkami iš tokių, kurie jau ne ma
žiau kaip trejus metus yra dirbę 
kolūkio partiniame aktyve. Lietu
voje dabdr yra 87 rajoniniai laikra
ščiai ir korespondentų jiems pa
rengti numatoma iki 3.600. Jų 
pareiga yra — pranešinėti laikra
ščio redakcijai apie kolūkių pažan
gą, politinį veikimą, trūkumus ir 
tt.

KLĄSTUOJAMOS KORES
PONDENCIJOS—Lietuvos spau
doje rašoma:—“l Tytuvėnų lai
kraščio “Bolševikinis kelias*’ re
dakciją Bagušių septynmetės moky
klos mokytojai pasiuntė kores
pondenciją. apie tai, kad šioje 
mokykloje nereguliariai prista
tomi laikraščiai. Reikėją laukti, 
kad redakcija, gavusi korespon
denciją, patikrins joje iškeltus 
faktus vietoje ir imsis atitinkamų 
priemonių. Bet kaip buvo nuste
binti korespondencijos autoriai, 
kai iš laikraštyje įdėtos jų korės; 
pendencijos jie teatpažino tiktai 
savo pavardes! Faktai, kurie 
buvo pateikti korespondencijoje, iš 
po redakcijos plunksnos išėjo visi
škai iškraipyti pakeisti: laikra
štyje buvo išspausdinta korespon
dencija apie tai, kad Šiluvos pašto 
viršininkas Baniulis spekuliuoja 
laikraščiais ir girtauja. Pasirodo, 
kad redakcijos darbuotojai savava
liškai, be autorių žinios, prirašė, 
korespondencijoje minėtus kaltini
mus ir, svarbiausia, pateikė netei
singus, nepatikrintus faktus.”

Remkime pasilikusius Vokietijoje!

PALECKIS TIK PENKTOJE 
EILĖJE.—Maskvoje gegužės pir
mosios parado priėmėjų sąrašas 
prasideda tokia eile: Stalinas, 
Molotovas, Malenkovas, Berija. . . 
Gegužės 1 d. Vilniaus iškilmių 
aprašymuose Lietuvos spaudoje 
įžymybių eilė taip atrodo: partijos 
CK gen. sekretariai: A. Sniečkus, 
A. Trofimovas ir V. Niunka, mini
strų tarybos^ pirmininkas M. 
Gedvilas, aukšč. tarybos prezidiumo 
pirmininkas J. Paleckis. (Maskvoje 
Švernikas, užimąs analoginį postą, 
kaip Paleckis Lietuvoj, minimas 
dar tolimesnėj vietoj, po Voroši
lovo, Bulganino ir kitu).

Iš, demonstracijos dalyvių spau
dos buvo paminėti: avalinės fabriko 
šaltkalviai J. Cijunėlis ir M. Stro
gonovas, broliai stachanoviečiai 
Vytautas, Edvardas ir Petras 
Zujai — “naujosios kartos darbo 
klaąės atstovai”; mokslininkų ir 
technikų eilėse neiškeliama jokia 
pavardė; iš studentų tarpo pami
nėti O. čičerkaitė, S. Daunytė ir 
A. Grigelis.—Eisenoje dalyvavę 
per 100,000 žmonių. Kaip ir visur, 
gegužės 1 dienos iškilmėse vyravo 
karinių pajėgų paradas.

VILNIAUS JURIDINĖ MOKY
KLA.—Vilniuje, Gogolio gatvėje 
veikia dvejų metų speciali. Vidu
rinė respublikinė mokykla, kurios 
pagrindinis uždavinys yra paruošti 
liaudies taisėjus, rajonų bei miestų 
prokurorus ir jų pedėjėjus, liau
dies tardytojus.

Klausytojais priimami asmenys 
nuo 23 iki 35 metų amžiaus,’turin
tieji pilną vidurinį mokslą ir iš
laikę stojamuosius egzaminus iš 
TSRS konstitucijos, TSRS tautų 
istorijos, Lietuvių kalbos (raštu ir 
žodžiu), ir rusų įkalbos (raštu ir 
žodžiu). Asmenys baigę vidurinę 
mokyklą aukso ar sidarbo meda
liais, priimami be stojamųjų 
egzaminų.

PARUOŠ 3600 KORESPON
DENTŲ. — Ryšium bolševikinės 
spaudos diena, V. Niunka, CK 
sekretorius švietimo reikalams, 
išleido instrukciją, kurioje nusta-

Pranešimas
Visoms Apylinkių ir Seniūnijų 

Vadovybėms ir Spaudos Kioskų 
Vedėjams.
ALB Krašto Valdyba įgaliodama 

ALB Apylinkių ir Seniūnijų Vado
vybes ir Spaudos Kioskų Vedėjus 
priimti Mūsų Pastogės prenume
ratą, skelbimus ir iš skolininkų 
įmokamus pinigus skolai dengti, 
maloniai prašo tuos patarnavimus 
tautiečiams padaryti, kad jiems 
nebūtų apsunkinimo atlikti auk
ščiau išvardintus reikalus.

1. A.L.B. Apylinkių ir Seniūnijų 
Vadovybes — vietose.

2. Spaudos Kioskai:
(a) Rugelis, 25 John St, N.S.W.
(b) Baltrūnas, 295 Hodle St 

Colling-wood, Melbourne, Vic.
(c) A. Alčiauskas, 40 Gordon 

St., Brisbane, Queensland.
(d) L. Zozas, Lot 132 Sixth 

Ave., Moonah, Hobart, Tasmania.
(e) L. Bertašius, Watson St, 

North Geelong, yic.
(f) V. Balsys, 16 Rodway St., 

Canberra, A.C.T.
(g) V. Klimaitis, 14 Randeli 

St, Perth, W.A.
Tikimės, kad bendrai ditbdami 

sustiprinsime savo laikraštį, be 
kurio lai neklieka nė viena lietu
viška šeima.

A.L.B. Krašto Valdyba.

PADĖKA
P.L.S.S. Australijos Rajono 

Sydnėjaus Vietininkija nuoširdžiai 
dėkoja Skautams Remti Komitetui 
už piniginę paramą ruošiant va
karą, p.p. Baltramiejūnienei ir 
Osinienei už paaukotus tortus ir 
skautui-vyčiui P. Pilkai už prave- 
dimą lietuviški} šokių.

Sydnėjaus Skautų Vietininkija.

PERSITVARKĖ APYL. VAL
DYBA

Liepos 13 d. įvykusiame ALB Syd
nėjaus Apylinkės susirinkime, ku
rio prezidiumą sudarė p.p.V. Sau
dargas ir. H. Šalkauskas, buvo pri
rinkti du nauji Valdybos nhriai: 
p. J.A. Skirka ir K. Bičiūnas. Su
sirinkime kalbėjo ALB Krašto Vai 
dybos pirmininkas J. Vaičaitis, pa
liesdamas aktualius klausimus ir 
atsakydamas į klausimus. Apie Lie 
tuvių Kultūros; Fondo atstovų su
važiavimą Melbourne pranešimą 
atliko p. B. šaltmiras.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba 
dabar yrą tokios sudėties: pirm. S. 
Pačėsa, vice-pirm. J. A. Skirka, 
sekr. B. šaltmiras, ižd. V. Šablevi
čius ir kult. vad. K. Bičiūnas.

NEW YORKAS. — Generolas 
MacArthuras išrinktas didžiulės 
amerikiečių prekybos firmos Re
mington Rand vyriausiu direkto-

TAUTOS LAISVINIMO 
LABUI

Lėšų telkimas Lietuvos laisvi
nimo kovai Australijoje tarsi buvo 
sustojęs, ar bent platesniu mastu 
ilgesnį laiką nebuvo vykdomas. 
Nuo šiol lėšų organizavimas Tau
tos Fondui bus vykdomas pla
ningai ir naujais pagrindais. Rin
kliavos bus skelbiamos tik ypa
tingais atvejais, pavyzdžiui, Va
sario 16-tosios ar panašiai.

Praktika yra parodžiusi, kad 
aukų lapais aukų rinkimas nėra 
tobulas, nes aukotojas pasilieka be 
įrodomojo dokumento, kiek . savo 
įnašu yra prisidėjęs prie Lietuvos 
laisvinimo kovos. Todėl Tautos 
Fondo Valdyba, siekdama pagy
vinti pastovų lėšų telkimą ir aki
vaizdžiai dokumentuoti aukotojų 
duosmnumą.yra išleidusi Lietuvio 
Pasą ir aukoms kvituoti ženklelius 
Lietuvio Pasą bei ženklelius pla
tina, Tautos Fondo Vaidybai pave
dus,. Tautos Fondo Atstovybė per 
ALB padalinius, organizacijas ir 
pavienius asmenis. Kiekvienam 
kraštui skirti pasai turi savo 
ženklus — raides. Australijai 
yra skirtas ženklas A, esąs prie 
paso numerio. Platintojai pasus 
išrašinėja ir platina saviems tau
tiečiams (tėvams pageidaujant ir 
nepilnamečiams) bei Lietuvai pri
jaučiantiems kitataučiams.

Aukojamos Tautos Fondui pini
ginės sumos kvituojamos ženkle
liais. Atitinką aukos dydį ženkle
liai klijuojami į Aukotojo paso 
dešinįjį puslapį! kairiajame 
puslapyje bus galima žymėti išlei
stais ženkleliais ALB solidarumo 
mokestį. šie ženkleliai ALB 
Krašto Valdybos jau spausdinami 

Tautos Fondo Atstovybė mano 
kad kiekvienas lietuvis turėtų 
skirti vienos dienos uždarijį,-kaip 
metinę auką Tėvynės laisvinimo 
reikalams, ,t-y. už tokią sumą rei
kėtų įklijuoti ženklelių, . i, 

Pasai odos imitacijos viršeliais 
kaštuoja 4 šil. ir paprastais ■ 2 
šil. Vieno lito ženklelis yra lygus 
vienam šilingui.

Pasų ir ženklelių platinimą savo 
gyvenamose vietovėse vykdo ALB 
Apylinkių Valdybos ir Qų įgalioti
niai. • ,

Nelaukite pasiūlant, bet patys 
kreipkitės į Valdybų narius, pra
šydami išrašyti Lietuvio Pasą ir 
savo auką atžymėkite įklijuodam’i 
ženklelius. Tautos Fondo Atstovy
bė Australijoje.
LIETUVIAI KALINIAI 
KAZACHSTANE -----

Didelis skaičius lietuvių, apie 
5,000-6,000, yra laikomi priverčia
mojo darbo stovyklose ties Neldy 
geležinkelio stotim, Kazachstane. 
Visi jie iš Lietuvos išvežti 1940 
metais. Jų esama įvairaus am
žiaus: nuo 20 iki 60 metų.

Toje apylinkėje yra keletas 
stovyklų, kiekvienoje apie 1,000 ir 
net. iki 2,000 kalinių. Jie tarp 
savęs šiaip jau nesusižino, bet 
kartais grupės kalinių, nuo 10 iki 
50 žmonių, esti perkeliamos iš 
vienos stovyklos į kitą ir to dėka 
kaliniai gali spręsti, kiek jų tos 
apylinkės stovyklose yra. Kaliniai 
suskirstyti brigadomis, kurių vie
nos kerta mišką, o kitos gabena 
miško medžiagą į Nedly stotį, kuri 
yra apie 100 kilometrų nuo Kara
gandos miesto.

Visi kaliniai aprengti valdiniais 
darbo drabužiais, apgyvendinti 
barakuose ir maisto gauna; jei 
atlieka darbo normą, 500-1,000 
gramų duonos ir 1-14 litro žuvų 
sriubos, o jei neatlieka, tai tik 
200-450 gramų duonos arba grūdų, 

■ vadinamų džugara. Atrodo tie 
žmonės labai nusilpę, liguisti, 
išbadėję; daugelis serga reuma
tizmu ar skorbutu.

Ties Nura upe, į vakarus nuo 
Karagandos, anglių kasyklų rajo
ne taip pat yra didelės stovyklos, 
kuriose pastebėta lietuvių ir estų, 
išvežtų iš savo kraštų 1949 ar 1950 
metais. Kiek ten iš viso kalinių 
yra, nežinoma. Yra vyrų ir mo
terų stovyklos. Moterys dirba prie 
anglies ar anglies trupinių krovi
mo, dalia dirba siuvyklose ir pre
kių ar miško medžiagos sandė
liuose, kur rūšiuoja medžiagą 
parketui ir kurui.

Visame Kazachstane veikia tam 
tikra propagandos įstaiga, kurios 
uždavinys yra specialus pabaltie; 
čių politinis auklėjimas. Kaliniai 
kas savaitę turi eiti klausyti poli
tinių paskaitų ir dalyvauti ati
tinkamuose.pokalbiuose. Tas sky
rius aprūpina kalinius ir propa
gandine literatūra: knygomis, 
brošiūromis. įstaigai vadovauja 
tūlas Fedulinas.—L.P.
rium. Generolas čia gaus apio 
1900,000 dolerių metinės algos.

RIO DE JANEIRO.—Amerikie
čių keleiviniam lėktuvui skrendant 
15,000 pėdų aukštyje viršum .Pietų 
Brazilijos, neaiškiomis aplinky
bėmis viena keleivė moteris iškrito 
iš lėktuvo žemyn. Lėktuvas skrido i 
j Urugvajų.
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Lietuviai visame pasaulyje
AUKŠTAS JAV PAREIGŪNAS AUKOJA LIETUVIAMS.—KOMUNISTAI PERSEKIOJA TREM

TINIUS. ----- LIETUVIŲ DRAUGAI PARYŽIUJ E. — KAUNO BOTANIKOS SODO DIREKTORIUS
SKAITO PASKAITAS BAGDADO UNIVERSITETE. — JAV KARO LAKŪNAI MOKOSI LIETUVIŲ 
KALBOS. — Iš AMERIKOS KELIASI I TURKIJĄ. — 1,000 DOLERIŲ UŽ MOKĖJIMĄ LIETUVIŠ
KAI. — LIETUVIAI GYDYTOJAI DĖSTO KANA DOS UNIVERSITETE—PAMALDOS Už SIBIRO 
KANKINIUS BRAZILIJOS BAŽNYČIOSE. — Iš URAGVAJAUS SAVANORIU { ŠIAULIŲ 
KALĖJIMĄ.

V. VOKIETIJA. — Vakarų Vo
kietijos federalinė vyriausybė iš
leido potvarki, pagal kurį politi
niams pabėgėliams pripažįstama 
ir sutvarkoma globos teisė. No
rintieji šia teise pasinaudoti turi 
būti patikrinti, ar jie tikrai yra 
politiniai pabėgėliai. Vyriausybė 
Bonnoje pasirašė su PICOM E 
susitarimą, pagal kurį vokiečiai 
mokės kiekvienam išvykstančiam 
iš Vokietijos 60 dolerių arba 252 
DM. Kasmet numatoma padėti 
15,000 vokiečių ir 5,000 užsieniečių 
emigracijai. Bonnos vyriausybė 
ypačiai rūpinsis padėti užsieniečių 
emigracijai.

• JAV Aukštasis įgaliotinis 
Vokietijai išvykdamas į JAV 
paskyrė lietuvių stovykloms Vokie
tijoj 1,000 DM. Tokio pat dydžio 
sumąs paaukojo šv. Tėvo atstovas 
ir BALFas.
ANGLIJA.—Bolševikų propagan
dos ir šnipinėjimo punktai nuosta
biai greitai sužino naujus trem
tinių adresus. Daugis lietuvių 
tremtinių visiškai nelauktai gauna 
Vilniuje redaguojamą propagan
dini laikrašti “Tėvynės Balsą” ir 
kitokią komunistinę literatūrą. 
Vos tik kas spėja pakeisti savo 
gyvenamą vietą, kaip minima lite
ratūra toliau siunčiama jau pagal 
naują ądįresą. V Maskvos agentų 
veikla tremtinių tarpe pastaruoju 
metu labiau sustiprėjo.

<1 Neseniai Wycombe mieste 
savo darbovietėje dėl neatsargumo 
žuvo 34 metų amžiaus tremtinys 
Juozas Strckonis, kilęs iš Puša
loto valsčiaus. Velionis palaidotas 
Landwater kapinyne.

PRANCŪZIJA. — Buvęs JAV 
atstovas Lietuvoj P. H. S. Ful
lerton, kurio žmona yra lietuvaitė 
Vaškytė, prieš kurį laiką pasi
traukęs iš diplomatinės tarnybos, 
šiuo metu paskirtas Amerikiečių 
Ligoninės Paryžiuje direktorium. 
Neseniai lietuvių reikalams jis 
paaukojo 10,000 frankų.

Prof. G. Matore, Bezansono 
universiteto humanitarinio fakul
teto dekanas, žinomas lietuvių 
bičiulis, paskirtas Prancūzijos 
Civilizacijos Kursų Sorbonoje 
direktorium. Visi lietuviai svei
kina ir džiaugiasi šiuo Lietuvos 
draugo pasisekimu. Prof. G. 
Matre kelis metus yra gyvenęs 
Kaune.

ITALIJA. — Vykdamas j Ispa
niją, Romoje buvo sustojęs ir lan
kėsi Lietuvos Pasiuntinybėje prie 
Sv. Sosto prof. dr. K. Regelis, 
buvęs Kauno Botanikos Sodo 
direktorius ir Vytauto Didžiojo 
Universiteto profesorius. šiuo 
metu prof. Regelis gyvena Irake 
ir dėsto gamtos mokslus Bagdado 
universitete. Iš čia jis buvo pak
viestas apsilankyti Ispanijoje ir 
paskaityti ten kelių paskaitų. 
Prof. Rėgelis yra šveicarų tauty
bės, išgyvenęs ilgus metus Kaune 
ir puikiai mokąs lietuvių kalbą. Ir 
dabar jis yra pasiruošęs grįžti į 
Lietuvą, jei mūsų kraštas būtų 
išlaisvintas.

J. A. VALSTYBĖS. — Pagal 
naujai priimtą JAV imigracijos 
įstatymo papildymą naujiems atei
viams durys dar labiau priveria- 
mos. Dabar bus įsileidžiama tik 
pagal 1924 m. nustatytas kvotas, 
įsileidžiama j JAV per vienerius 
metus tik 193 Lietuvoj gimę asme
nys. Pagal šj įstatymo papildymą 
posunkintus ir laikinis įvažiavi
mas į JAV, kur šiuo metu yra 
apie 4 milijonai nelegalių emi
grantų.

S Dailininkai: A. Varnas, Ign. 
šlapelis, M. Šileikis, J. Pautienius, 
A. Skupas ir V. Ignatavičius su
ruošė Čikagoje savo darbų parodą, 
kuri turėjo gerą pasisekimą.
• Amerikietis lietuvis Kup

čiūnas paskyrė 1,000 dolerių do
vaną savo anūkei, jei ji išmoks 
gerai kabėti, skaityti ir rašyti lie
tuviškai.

• Čikagos 56-toje metinėje^ 
dailės parodoje dalyvavo ir du lie
tuviai grafikai: V. Petravičius ir 
R. Viesulas.
• Amerikiečių spauda labai 

gerai atsiliepė apie dirigento V. 
Marijošiaus vadovautą Hart sim
foninio orkestro koncertą.

• Lietuvis L. Frankas vado
vauja Meksikos ilankoj didelei 
vėžių gaudymo ir konservavimo 
įmonei, kurios centras yra Carmen 
saloje. įmonė turi 3 nuosavus 
laivus. Frankas yra kilęs iŠ Prie
nų ir augęs Klaipėdoje. Vėliau 
jis buvo įsikurdinęs Ispanijoj, kur' 
vertėsi didele odų prekyba. Per 
pilietinį Ispanijos karą visko nete
kęs, įsikurdino Meksikoje.

S JAV karo lakūnai prie 
Indianos universiteto įsteigtuose 
kursuose mokosi lietuvių ir kitų 
Rytų Europos kalbų.
• Bronius Keturakis laimėjo 

Milvauke 3,000 metrų bėgimo var
žybas, tuo būdu tapdamas Viscon- 
sino valstybės šios rūšies sporto 
nugalėtoju.

0 Bostono universiteto dėsty
tojas d r. V. Kvaraciejus išvyksta 
į Turkiją kaip pedagogikos ir 
psichologijos specialistas. Kartu 
su juo išvyksta ir jo šeima.

KANADA.—Lietuvis A. Meilus 
savo laiške, išspausdintame “The 
Globe and Mail” laikraštyje, 
atsakė iš Kinijos grįžusiam dr. 
Endicott dėl jo skelbiamų ameri
kiečių žiaurumų ir tariamai pra
dėto Korėjoje bakterinio karo. 
Minimam Endicott mūsų tautietis 
pasiūlė nuvykti į Sovietų Sąjungą 
ir įsitikinti, kokie žiaurumai ten 
yra vykdomi.
• Montrealio gydytojas trem

tinys E. Endriukaitis kartu su ki
tais 3 kanadiečiais iš 36 konkurse 
dalyvavusių gavo Quebecko gydy
tojų stipendiją, kad 2 metus galė
tų gilinti savo specialybę Yale 
universitete ir specialiuose kilni

ose.
• Jūratė Ciplijauskaitė sėk

mingai baigė medicinos studijas ir 
pakviesta dirbti universitete.

BRAZILIJA.—Rio de Janeiro 
mieste su dideliu pasisekimu praė
jo dailininko J. Rimšos darbų 
paroda. Kone visi paveikslai buvo 
išpirkti, o už “Tropikų Maldą’’’ 
buvo sumokėta dailininkui 2,00ff 
dolerių, šį paveiksią nupirko Bo
livijos vyriausybė savo ambasadai 
Brazilijoje papuošti. Dailininkas 
Rimša šiuo metu Argentinos pie
tuose piešia žiemos vaizdus. Vė
liau jis griš į Boliviją.

G Lietuvos konsulas A. Poli- 
šaitis su kun. Ragažinsku lankėsi 
pas Sao Paulo kardinolą, visų 
Pabaltijo tautų vardu prašydamas 
paskelbti Brazilijos bažnyčiose už 
ištremtuosius j Sibirą maldos 
dieną. Kardinolas sutiko ir visose 
bažnyčiose tai buvo atlikta.

URAGVAJUS. — Lietuvis ko
munistas J. Donkus savo noru 
grįžo šių metų pradžioje į Lietuvą. 
Dabar Montevideo lietuvių kolo
niją pasiekė žinios, kad J. Donkus 
Lietuvą šiaip taip pasiekęs. Jam 
buvę leista apsigyventi tik Šiau
liuose, kur gana greitai buvęs nu
teistas 3 metams kalėjimo. Don- 
kaus giminės kreipėsi į Urugva
jaus komunistus, kad šie gelbėtų 
bėdon patekusį savo draugą. Uru
gvajuje Donkus buvo labai nusi
gyvenęs, be kita ko versdamasis 
Sovietų pasiuntinybės propagan
dinės spaudos platinimu.

• Mūsų pasiuntinys dr. K. 
Graužinis dalyvavo JAV, D. Bri
tanijos, Argentinos, Vokietijos ir 
Kolumbijos diplomatiniuose priė
mimuose.
• Urugvajuje, kaip ir kitose 

Pietų Amerikos valstybėse, pripa
žįstami Lietuvos užsienio pasai.

VAJUS
VOKIETIJOJ LJKU SIEMS LIETUVIAMS

Didžiausia dalis lietuvių trem
tinių išemigravo iš Vokietijos ir 
įsikūrė užjūrių kraštuose, kur jie 
turi sau darbą ir užtikrintą rytojų. 
Tačiau keletas tūkstančiu lietuvių 
dar liko Vokietijoje. Tai daugu
moje- nedarbingi asmenys: ligon- 
niai, invalidai, seneliai ir vaikai. O 
ir darbingam svetimšaiui darbo 
gauti Vokietijoje veik neį
manoma. Taigi, likusieji Vokieti
joje mūsų tautiečiai skubiai rei
kalingi visokeriopos mūsų pagal
bos. Mes prisiminkime tas sąly
gas, kada būdami Vokietijoje, mie
lai naudodavomės mūsų brolių 
amerikiečių aukomis — rūbais, 
maistu ir kt. šiandien, būdami 
geresnėse gyvenimo sąlygose, 
atverkime savo širdis likusiems 
Vokietijoje mūsų tautiečiams. Kuo 
kas galime paremkime juos. Jiems 
reikia rūbų ir avalynės, maisto ir 
pinigų.

ALB Krašto Valdyba, norėdama 
padėti pasilikusiems Vokietijoje 
mūsų tautiečiams, šių metų rugpiū 
čio ir rugsėjo mėnesiais skelbia 
visoje Australijoje rūbų, avalynės 
ir pinigų rinkimo VAJŲ. Mes 
kviečiame į šią vajaus talką visas 
Apylinkes, visas lietuviškas orga
nizacijas, lietuvius kunigus ir 
atskirus asmenis. Likusieji Vo
kietijoje mūsų tautiečiai reika
lingi nuolatinės šalpos ir juos

paremti yra visų mūsų tiesioginė 
pareiga. Vajaus talkos proga 
parodykime savo geras širdis ir 
sušelpkime juos. Mūsų aukos 
suteiks jiems džiaugsmo ir pa
lengvins jų sunkų likimą. Visi, 
kuo kas galime, prisidėkime, kad 
šis vajus būtų našus ir sėkmingas. 
Rugpjūtis ir rugsėjis-vajaus mene 
šiai. Kas kuo gali jiems padeda: 
Visas aukas perduoda ALB Apy
linkių Valdyboms, kurios šiuo rei
kalu atskirai painformuojamos.

ALB Krašto Valdyba.

SUDAROMA KARTOTEKA 
šiomis dienomis ALB Krašto 

Valdyba išsiuntinėjo visoms Apy
linkėms ir Seniūnijoms lietuvių 
kartotekos korteles, šiuo būdu sie
kiama sudaryti visų Australijoje 
gyvenančių lietuvių tikslią karto
teką. Kartu pasiųstos ir laikino
sios lietuvių kartotekai tvarkyti 
taisyklės.

NAUJA VYTIES VALDYBA
Liepos 6 d. A.L.S. Klubo Vyties 

visuotinis susirinkimas išrinko 
naują Klubo Valdybą, kuri pasi
skirstė pareigomis taip: pirm. 
Robertas Sidabras, vic. pirm. Vir
gilijus Gurskis, sekr. Romualdas 
Petkūnas, ižd. Aleksas šliužas ir 
sporto vad. Ringaila Gasiūnas.—

Onos Atlaidai Adelaidėje

GEDULAS 
ARGENTINOJE

BUENOS AIRES. — Liepos 
mėn. 26 d. vėžio liga mirė Eva 
Peron, Argentinos prezidento 
žmona, kuri Argentinos politi- 
name gyvenime pastaraisiais ke
liais metais buvo bene žymiausia 
tautinė asmenybė. Argentinoje ji 
buvo vadinama “Dvasiniu tautos 
vadovu”. Ji buvo kilusi iš netur
tingos ūkininko šeimos. 1943 me
tais ji susipažino su pulkininku 
Peronu, tuometiniu Argentinos 
darbo ministeriu. Kai 1945 metais 
Peronas, jau vice prezidentas, 
sukilusių kariuomenės vadų buvo 
pasodintas į kalėjimą, Eva Peron 
vadovavo darbininkų minioms, 
kurios apgulė kalėjimą, ir Pe
roną išvadavo. Išlaisvintas Pero
nas vedė Evą ir netrukus jis buvo 
išrinktas Argentinos prezidentu. 
Eva Peron toliau dar aktingiau 
įsitraukė į politinį Argentinos gy
venimą. Ji buvo įgijusi nuostabų 
populiarumą ir pasitikėjimą Ar
gentinos darbininkų masėse. Apie 
nepaprastą jos įtaką politiniame 
Argentinos gyvenime užsieniuose 
sklido įvairių spėliojimų ir gandų. 
Daugelio manoma, kad dabartinis 
Argentinos valdovas Peronas nic- 
kumet nebūtų galėjęs taip iškilti 
be tautą hipnotizavusios Eva 
Peron galios. Prieš porą metų 
Eva Peron lankėsi vioje eilėje 
pasaulio valstybių. Ji visur buvo 
priimta valstybių galvų, išskyrus 
Anglijos karalių, kuris neįsileido 
elegantiškosios Evos į viduram
žiais parūkusius Buckinghamo 
rūmus. Tuo tarpu Šv. Tėvas 
Romoje priėmė Evą Peron su 
ypatingomis iškilmėmis.

Pašarvuotą darbo ministerijoje ■ 
Evos Peron kūną kasdie lanko 
šimtai tūkstančių argentiniečių. 
Argentinos darbininkų unijos 
pareikalavo jos laidotuves atidėti 
tolimesniam laikui, kad visi dar
bininkai galėtų atvykti ir nusi
lenkti mirusios palaikams. Per 
minių spūstis keli žmonės žuvo.

N. A. T. 0.
The North Atlantic Treaty Organisation (NATO) was formed 

in 1949 because it had become clear that the military strength that 
would deter Soviet aggression against Western Europe could be 
built only by united action of the free nations on both sides of the 
North Atlantic.
The 10 nations of Western 

Europe that are joined with 
Canada and the United States for 
the defence of the North Atlantic 
community are Belgium, Denmark, 
France, Iceland, Italy, Luxem
bourg, the Netherlands, Norway, 
Portugal, and the United King
dom. Greece and Turkey are co
operating with the North Atlantic 
countries in planning the defences

of the Mediterranean.
The security of the United 

States is bound up in the security 
of the free world and especially 
in the security of Western Europe. 
Western Europe, with its millions 
of skilled workers, and with a 
productive power far greater 
than that of the U.S.S.R., is a 
vital part of the strength of the 
free world. If it were destroyed, 
our capacity to defend ourselves 
would be gravely weakened More
over, if the industriala capacity 
of Wetsern Europe were cap
tured and forced to produce for 
the military machine of the 
U.S.S.R., the security of the 
United States would be even more 
seriously endangered.

In planning for the common 
defence, what can each of the 
nations be expected to contribute? 
Military strength is made up of 
men and material, supported by 
the courage and productive labour 
of the people, and organised by a 
skilful and harmonious command. 
The contribution of each member 
of the alliance must be what it is 
physically able to supply without

Laidotuvių apeigos organizuoja
mos su retai kada girdėtomis 
iškilmėmis. Jos laidotuvės pa
skirtos rugpjūčio 10 d. įdomu 
pastebėti, kad turinti 160,000 
narių Maisto Pramonės Argenti
nos Unija kreipėsi į Popiežių Ro
moje, prasydama paskelbti Evą 
Peron šventąja. Evai Peron bus 
pastatytas mauzolėjus, panašiai, 
kaip Leninui Maskvoje.

undermining its economic founda
tion or weakening the morale of 
its people.

The NATO countries of Europe 
have a population of 173 million 
people. Their total production, or 
“gross national product”, is only 
a third as much as the production 
of the U.S.A. They have made a 
remarkable recovery from the 
devastation of World War II, in 
many instances surpassing their 
pre-war levels of productivity. It 
is from this new economic 
strength that Free Europe is mak
ing her contribution to world 
security, sharing the burden of 
securing the free world with the 
other free nations.

Military Strength of 
Nato Europe

The NATO countries of Western 
Europe have a man-power of 27.5 
million men between the ages of 15 
and 44. Over 2 million men from 
this pool are already on active 
duty. Another 2 million men are 
in the organised reserves.

At present, the European NATO 
countries have 20 Army divisions 
in Europe. Another 20 divisions 
are either fighting or stationed 
in other parts of the world.

The forces at home and abroad 
are steadily growing. Indications 
are that within the next 2 to 2į 
years there will be a total NATO 
Army of 50 to 60 divisions. The 
United States is scheduled to con
tribute a total of 6 divisions to this

Meanwhile, it is believed that 
Soviet-controlled forces outnum
ber those of Western Europe by 3 
or 4 to 1. The Soviet Union nas 
an army estimated at 4 million 
men. Her satellites, excluding 
Communist China, have another 
million men under arms. Total 
Communist forces are estimated at 
235 divisions. This figure is 
somewhat misleading, however, 
since the Russian division is 
smaller than its counterpart in the 
West, and this total strength is 
not all facing Western Europe.

Growing Political 
Stability of NATO

Europe
A defence weapon of immense 

importance to NATO is the de
cline of Communist influence in 
Western Europe. Five years ago 
communism appeared ready to 
take over. Since then Communist 
Party membership in these nations 
has dropped substantially, and 
to-day communism is no longer a 
serious threat to the stability and 
strength of democratic govern
ments in the NATO alliance.

The significant decline of the 
Communists Party in NATO 
countries is indicated by the fol
lowing figures showing Commun
ist Party membership in various 
countries:

Belgium: 1946, 100,600; 1951, 
35,000; reduction 65%.

Denmark: 1946, 60,000; 1951, 
22,000; reduction 63%.

France: 1946, 850,000; 1951, 
600,000; reduction 30%.

Italy: 1946, 2,300,000; 1951, 
1,600,000; reduction 31%.

Luxembourg: 1946, 3,000; 1951, 
500; reduction 84%.

Netherlands: 1946, 50,000; 1951, 
33,000; reduction 34%.

Norway: 1946, 40,000; 1951, 
14,000; reduction 65%.

United Kingdom: 1946, 60,000; 
1951, 40,000; reduction 34%.

International Action
Against Concentration 

Camps
The former inmates of Nazi and 

Fascist concentration camps have 
formed an international organisa
tion for the purpose of opposing 
all over the world the innuman 
institution of concentration camps. 
Democratic representatives of 
former prisoners from Austria, 
France, Italy, Belgium, Holland, 
Luxembourg, Spain, Norway and 
Yugoslavia formed in Paris the 
“Federation Internationale de la 
Resistance”—known by its initials 
as FIDLR. Its president is Mr. 
Des Swart (Holland), the. vice- 
presidents are Prof. Dechousse 
(Belgium), Petr Luetches (Ger
many), Dr. J. Profous (Czechoslo
vakia), and Mr. Pebeaumarche of 
France is the secretary-general.

Liepos 27 d. ALB Adelaidės apy
linkės Moterų Sekcijos buvo su
ruošti š.v. Onos atlaidai ir kermo
šius.

Po atlaikytų Katedroje pa
maldų, apie 300 lietuvių apsilankė 
į greta esančią Ksavero salę, kame 
mūsų moterys pasiruošė tikrai lie
tuviškam vaizdui. Nedidelė salė 
pilnai prisipildė lietuviais. įėjus, 
visų akys nukrypsta i puikiai 
išpuoštą “karabelninko būdą”, čia 
ant stalo įvairūs išpuošti lietu
viški pyragiugai, baronkos, ilgi 
saldainiai, maldaknygės; paka
binti rožančiai, škaplieriai, tau
tiškos juostos, skarelės, ir t.t. čia 
pat ir lietuviška spauda. Pirkėjų 
toks didelis skaičius, kad p. Kal- 
vaitienė, nors ir padedama savo 
sūnų, vos bespėja aptarnauti pir
kėjus. Džiaugsmas mūsų vaiku
čiams, bet nemažesnis džiaugsmas 
ir suaugusiųjų tarpe, —Na, tai 
kirsk, pažiūrėsim ar įstengsi—, 
taria Juozas savo kaimynui, laiky
damas už galų saldainį. . . .

Tuo tarpu, kiti ieško p. Bor- 
jerienės, kad ji nurodytų, užsisa
kytą staiuką. Pradžioje kam
šatis, bet po trumpos pertraukos 
puikiai susitvarkoma.

Gi virtuvėje ponios: Reisonienė,

Navakienė, Garbaliauskienė, Var- 
nauskienė, Dundienė, Radzevičienė 
ir kitos, šluostydamos nuo kaktos 
prakaitą, ruošia lietuviškus ko
pūstus, vėdarus, bulvines dešras 
ir kitus lietuviškus patiekalus, 
kurių kvapsniai kutena gomurį . . 
—Nedatvcrsiu, paskubėkite, panele, 
su vėdarais — taria Pulgis atėju
siai jaunai studentei, kuri prii
minėja užsakymus. ... Ir tikrai, 
studentės nebespėja padavinėti į 
stalus, bet visi sotūs ir paten
kinti.

Iš jaunimo ir senimo krūtinių 
suaidi lietuviška daina. Ponas 
Grigonis, rankose su akordeonu, 
miklina pirštus “ant laibųjų”. 
Gražių lietuviškų melodijų suvilio
tas jaunimas sukasi į ratą. Gi 
lietuviukai ir lietuvaitės, prisiso
tinę ir apsidovanoję “karabelnin
ko” dovanomis, žaidžia ir laksto 
tarp šokančiųjų ir sėdinčiųjų. . • •

Tikras lietuviškas vaizdas, kuris 
mums suteikia malonumą ir grau
dena mus, nes prisimenamas Alvi
tas ir kiti lietuviški miesteliai.

To susilaukėme dėka mūsų ALB 
Adelaidės Apylinkės Moterų Sekci
jos, kuriai puikiai vadovauja p. 
Reisonienė. Visas pelnas paskir
tas Diepholzo gimnazijai.*' — 
Dalyvis.

SKAUTŲ LINKSMA VAKARIS
Liepos 5 d. Camperdown salėje 

Sydnėjaus skautai suruošė links
mą lietuvišką pasilinksminimą. 
Gražiai papuoštoje salėje ant sce
nos buvo įrengtas laužas, kuris 
skautiško išradingumo dėka elek
tros pagalba skleidė ugnies lieps
nas. Suruoštas skoningas bufetas 
ir skanių tortų loterija. Nepamirš
tos ir savos tradicijos - sk. vyčiui 
P. Pilkai vadovaujant, pravesti 
nuotaikingi lietuviški šokiai. -v-

IŠVYKO I J. A. VALSTYBĖS
Išgyvenęs Australijoje puske

tvirtų metų, p. Juozas Baltrušai
tis šį kraštą apleido. Liepos 28 
d. keleiviniu lėktuvu jis išskrido į 
J. A. Valstybes. Sustos Chika- 
goje. Atsisveikindamas su Mūsų 
Pastogės redaktorium, p. J. Bal
trušaitis pažadėjo Mūsų Pastogės 
skaitytojus painformuoti apie 
Amerikos gyvenimą, palyginant su 
tai, kas jo patirta Australijoje. 
Sydnėjaus lietuviai mielam tautie
čiui palinkėjo kuo gražiausios 
laimės tolimesniame tremties 
kelyje. —z—.

NAUJAS FOTO REPORTE
RIS.

Ligšioliniam ALB Krašto Val
dybos foto reporteriui p. K. žalift- 
nui besiruošiančiam apleiti Aus
traliją ir dėl tos priežasties šių pa 
reigų atsisakius, Krašto Valdyba 
foto reporterio pareigoms pakvie
tė p. Praną Sakalauską, Foto Stu
dio „Mary’s, 109 Glenmore Rd., 
Paddington, N.S.W.

BRISBANIEčIAI PARĖMĖ— 
VARGSTANČIĄ GIMNAZIJĄ 
Birželio 29 d. Brisbanėjc buto 

suruoštas labai gerai pavykęs Ska- 
utųVyčių šokių vakaras, čia besi
linksminant, surinkta 17 svarų 
aukų, kurių 14 svarų pasiųsta 16 
Vasario Gimnazijai Diepholze. Šo
kių metu išrinkta grožio karalaitė, 
kuriai uždėta karūna ir juosta su 
užrašu: „Padėkime likusiems Vo
kietijoje.,, šios grožio karalaitės 
rinkimo komisiją sudarė p.p.Mitu- 
žienė, Stankūnas ir Stirbinskas.

Liepos 6 d. įvykusiame Skautų 
Vyčių Būrelio posėdyje nutarta ir 
ateityje remti skurstančius Vokie
tijoje tautiečius, čia pat buvo su
rinkta 6.10.0 svarų kaip parama p. 
St. Kranauskui, kuris jau nuo se
niai sunkiai serga.

Liepos 13 d. tuojau po pamaldų 
įvyko Brisbanės lietuvių organiza
cijų vadovų posėdis, kuriame daly
vavo: ALB Brisbanės Apylinkės 
pirmininkas S. Rentas ir sekr. A. 
Alčiauskas, Dainų Mėgėjų Būrelio 
vadovas K. Stankūnas, Skautų 
atstovas J. Urbonas, Skautų Vyčių 
atstovas R. Budrys, Tautinių Šo
kių Grupės vadovas A. Rupkalnis 
ir Sporto Klubo atstovai: R. Petri-, 
kas ir A. Stelmokas. Tartasi dėl 
Aštuntosios Rugsėjo minėjimo 
programos. Nutarta ruošti šią 
tautinę dieną bendromis jėgomis 
ir sutarta programa. Posėdyje 
vyravo tokia, ir kitiems lietuviams 
įsidėmėtina, mintis: — daugiau 
dirbti pačiam, nelaukiant ko nors 
iš kito.—Brisbanietis.

KIEKVIENAS LIETUVIS ĮSIGYJA LIETUVIO 
PASĄ — AUKOJA TAUTOS FONDUI.
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Memorandum on the restoration of 
Lithuania's independence

Australian Lithuanian Community 
(Sydney Branch), 

159 Mimosa Road,
East Bankstown.

To the RT. HON. R. G. MENZIES 
PRIME MINISTER, Canberra. 
A.C.T.

We .of Australian Lithuanian 
Community (Sydney Branch), 
commemorating the tenth anniver
sary of the Soviet occupation of 
Lithuania, which began on June 
15, 1940, and protesting against 
that fact and the present tragic 
situation in Lithuania, where the 
people are struggling against the 
Soviet occupiers for restoration 
f national independence and demo
cratic rights, at a meeting at St. 
Joseph’s Hall, Camperdown, on 
Sunday, June 15, unanimously de
cided to forward to you the fol
lowing statement for your atten
tion:—

“The Lithuanian nation, which 
has a long historical record of 
deeds of benefit to the common cul
ture and development of civilisation 
bore the stern rule of Czarist Rus
sia for 123 years, but regained its 
independence on 16th February, 
1918. The restored Lithuanian 
State was recognised by the Gov
ernments of the world. On July 
12th, 1920, the Russian Socialist 
Federal Republic signed at Moscow 
the Peace Treaty between Lithu
ania and R.S.F.R. as follows:— 
‘Proceeding from the right, pro
claimed by the Russian Socialist 
Federal Soviet Republic, of all 
nations to free self-determination 
up to their complete separation 
from the State into the composi-. 
tion of which they enter, Russia 
recognises without reservation the 
sovereign rights and independence 
of the Lithuanian State, with all 
the juridical consequences arising 
from such recognition, and volun
tarily and .for all time abandons all 
the sovereign rights of Russia over 
the Lithuanian people and their 
territory. The fact of the past 
incorporation of Lithuania to Rus
sia does not impose on the Lithu
anian nation and its territory any 
liabilities whatsoever towards 
Russia.’

Vytautas Mickevicius
Real Estate Agent

71 JACOBS STREET, BANKSTOWN 
Tel. UY 3380 

Visų diena šeštadieniais.
Perka-parduoda: NAMUS,. SKLYPUS, FARMAS. 

Tarpininkaujama pas advokatus, sutvarkant dokumentus. 
Išrūpinamos PASKOLOS.

In such a way Soviet Russia 
recognised “for eternal times” the 
independence of Lithuania. Then 
followed a twenty-year period of 
friendly relations, based on numer
ous treaties of friendship, com
merce, and non-aggression.

In connection with the Ribben
trop-Molotov Pacts and beginning 
of World War II, Soviet Russia 
forced the Lithuanian Government 
to accept and sign so-called Mutual 
Assistance Pact on October 10th, 
1939. The Pact permitted the in
stallation of Russian military 
bases, aerodromes and other mili
tary facilities on Lithuanian soil. 
While signing the Pact both Stalin 
and Molotov proclaimed that they 
would “faithfully and sacredly” 
observe their obligations and 
would not interfere in Lithuanian 
affairs, and that they desired to 
maintain the traditional Soviet- 
Lithuanian friendship.

On June 15th, 1940, with false 
accusations as a pretext and in 
violation of the Mutual Assistance 
Pact and of all other treaties still 
in operation, the Soviet Russian 
government addressed an ultima
tum to Lithuania. Iij total disre
gard of all its solemn promises, 
Soviet Russia ordered the occupa
tion of Lithuania by a strong con
tingent of troops, enforced-the dis
solution of the legal Lithuanian 
Government, and abrogated the 
sovereignty of the nation. Within 
only a few weeks Soviet Russia 
had perfidiously annexed Lithu
ania, together with two other Bal
tic republics, Estonia and Latvia. 
Lithuania was brutally occupied 
by the armed forces of Soviet 
Russia. Constitutional govern
ment of Lithuania was deposed by 
Soviet Russia and replaced by 
puppet officials manipulated by 
Dekanozov, O.G.P.U. official of 
Soviet Russia elevated to the post 
of Vice-Commissar of Foreign. 
Affairs.

Only after the military occupa
tion was complete and the all- 
powerful Soviet secret police 
(NKVJD) had spread its net over 
Lithuania and the first wave of 
Soviet terror had swept over the 
land did the Soviet Government 
take measures to legalise the act

of force and violence of the 15th 
of June. For this purpose elec
tions to the so-called People’s Diet, 
which convened by July 21, were 
held on July 14-15, 1940. At the 
dictate of Moscow this diet passed 
a resolution .humbly requesting 
that Lithuania be admitted into 
the Soviet Union. The composi
tion of the People’s Diet was made 
up in advance by the local Com
munist Party, controlled by the 
officials of Moscow, Dekanozov, 
and the Soviet Envoy to Lithu
ania, Pozniakov . The Communist 
Party alone was entitled to nom
inate candidates for election. Only 
one list of candidates was sub
mitted to the voters in each elec
toral district, and it contained the 
exact number of candidates to be 
elected. The elector had no free 
choice whatever; he had to vote 
for the list as a whole. The elec
tions took place under the close 
supervision of the Soviet security 
police who were posted even in 
the polling booths. Thrrec days 
before the elections, the Soviet 
security police arrested all the 
Lithuanian Democratic Party 
leaders, newspaper editors, and 
other influential Lithuanian per
sons, about three hundred in all.

The People’s Qiet met at Kau
nas on July 21st. It was an
nounced (no balloting having 
taken place) that the elected Diet 
unanimously decreed to petition 
for the acceptance of Lithuania 
into the ranks of Soviet Russia 
Republics. Furthermore, nation
alisation of private property and 
the amalgamation of the Lithua
nian army with the Soviet troops 
were among the measures ap
proved for the future role of 
Lithuania. On July 31st, 1940, 
the Communist-donjjnated delega
tion, consisting of twenty deputies 
of People’s Diet,jirrived at Mos
cow to present thur petitions for 
incorporation. Of- August 3rd, 
Lithuania was offbially ‘accepted’ 
as the 14th Repui) c of the Soviet 
Union by the tbviet Supreme 
Council.

A reign of tefr<r then swept 
over Lithuania, uitense sovieti
zation at the han|s of the secret 

ia and com- 
•ated. Mass 

arrests began in JiUy 1940, while 
foreign diplomats wee still pre
sent. Land, indusfr;, commerce 
and banking were nationalized, all 
economic life disruped, people 
pauperized and terroisėd. Reli
gion was displaced fom public 
life and ridiculed in thenew-edited 
press and at mass-mecings. The 
clergy was under NKAD surveil
lance. All economic ad cultural 
developments achieved uring the 
twenty-two years’ inependence 
were quickly frustrated.

The decision regardin’ the in- 
corporatibn of Lithuani to the 

police, workers’ nuli 
missars, was inauru'

Soviet Russia has no juridical 
value whatever, no more from the 
international than from the con
stitutional point of view. The in
corporation of Lithuania into So
viet Union can only be considered 
aš a temporary occupation, with
out title, as an act purely of fact, 
non-transmissive of sovereignty, 
unable to engender any valid 
juridical effect, an act which is 
not only reproved, but equally 
juridically repudiated by the right

The climax of all the hardships 
and misfortunes brought by Soviet 
Union to Lithuania occurred 13-21, 
1941, when about sixty thousand 
Lithuanians were deported to the 
depths of Russia. This calamity 
affected men, women, old people, 
and children, without considera
tion of their age or state of health. 
Many ailing people of seventy and 
eighty years of age were deported. 
Invalids were deported, and hun
dreds of mothers with newborn 
infants were snatched from their 
beds.

Mass deportations were carried 
out parallel with individual arrest. 
Six waves of mass deportations 
ravaged the country in the period 
from 1944 to the present time.

We, the Australian Lithuanian 
Community, Sydney Branch, hope 
that the Government and People 
of Australia who have always 
fought for the principles of free
dom, democracy and the sovereign 
rights of peoples will not ignore 
the fact that the people of Lithu
ania have been enslaved since 
1940, when their country was 
occupied, stripped of its sovereign 
rights and incorporated by force 
and deceit into the Soviet Union.

We shall deeply appreciate and 
be most grateful for every word 
from you which lends assistance 
in the international forum to the 
fight for freedom and indepen
dence by the people of Lithuania 
who are at present being perse
cuted and annihilated.

We avail ourselves of this op
portunity, Mr. Prime Minister, to 
convey to you the expression of 
our highest regard.

S. PACESA, President.
J. A. SKIRKA, Secretary.

Tito is Forming Neutral 
Bloc

In connection with recent visits 
paid by the Secretary of the 
French Socialist Party to Belgrade 
and with the extremely favourable 
reports given by both Socialist 

Geriausia gėralų ir maisto reikmenų krautuvė, kur gaunami:
VYNAI, SPIRITAI, LIKERIAI, SKANĖSTAI, MAKARONAI, SŪRIAI, ALYVOS ALIEJUS

M.F10RELU Pty. Ltd.
(specialistai europietiško maisto)

106-118 Commonwealth Street, Sydney
Netoli nuę Centralinės stoties. ------------------ Telf. M 4243 ir MA4542

Pristatoma mieste ir priemiesčiuose, taip pat ir tolimesnėse užmiesčio geležinkelio stotyse.

leaders to the press about their 
impressions in Yugoslavia, it is 
rumoured that plans are afoot for 
a federation of Marxist-Socialist f orties of Europe this side of the 
ron Curtain. This new federation 

would exert its influence toward 
the reorganization of Europe in 
the future. Details arc still un
known.

However, some versions from 
Italian sources state that Tito is 
entinuing his efforts to create a 
neutral bloc, which activity is con-, 
sidered to be in direct opposition 
to the American foreign policy. 
The first step toward this neutral 
bloc could be the agreement con
cluded between the Communist 
Party of Yugoslavia and the So
cialist Party of India^the latter 
known to be notoriously pro
Soviet. The agreement was signed 
in March 20, 1952, which provided 
for the exchange of permanent 
delegations of five members from 
each party to form committees of 
laison between them. At the same 
time, an emissary of Tito is con
tacting Iranian Communists on 
the basis of creating a neutral 
bloc. This is calculated to make 
Americans believe that Tito is at
tempting to break away from the 
Soviets the Iranian Communist 
Party, “Tudeh”. Such reports are 
significant for Tito’s position as 
Communist buffer between East 
and West, and his attempts to 
turn his troubles into virtues.— 
C.D.N.S.

When Will Gomulka be 
Tried?

Suddenly all is quiet about the 
trial of the ex-Secretary General 
of the Polish Communist Party, 
Wladyslaw Gomulka, who was 
arrested last year and accused of 
Titoism.

It seems that the Communist 
regime does not want at this time 
to attract attention to this subject 
and therefore avoids a public 
show trial. It is also possible that 
Gomulka was already tried fur
tively. This was done with regard 
to others like the Christian Demo
cratic leader, Msgr. Zygmunt 
Kaczynski.

The chief accusations levelled 
against Gomulka were as follows: 
1, During the war with Germany 
Gomulka wanted an understanding 
with the Council of National 
Unity representing Polish political 
parties in the Underground; 2, 
Gomulka did not want the liquida
tion of the Polish Government in 

"Where the Number of 
Churchgoers Increases, 
Production Decreases”
In our special feature: New 

Anti-Religious Tactics in . Hun
gary, published on May 15, 1952 
(No. 9), we indicated that the 

Hungarian Communists try to in
culcate into the monds of the 
people the idea that “everyone 
who has faith in supernatural 
graces neglects the development of 
human clforts, docs not take care 
of the betterment of the social 
order and subordinates such activ
ity to supernatural values.”

The Budapest Kossath Radio 
gave a striking example of the 
newtype of propaganda in its mes-. 
sage broadcast on April 25, 
saying;

“The fight against clerical 
reaction is a fight of self-defence. 
. . . Religion teaches that the fate 
of the world is determined by God. 
Man is unable to change its course 
he can but pray. If there are 
many trubles, man must resign 
himself to them. In opposition to 
this teaching, our party is’based 
upon a scientific ideology. Social 
order must and can be bettered, 
misery can be abolished. . . . They 
say that man plans and God de
cides. War depends on the will of 
God. This world is a valley of 
tears. What do they want tp 
achieve by this?' They do not 
want the churchgoing workers to 
fight for the Five Year Plan and 
for peace. They, want to shake 
the trust of the workers in the 
party and to weaken the camp of 
peace. By so-called confessional 
zealotry, they seek to distract 
attention from production, from 
the fight for peace. Where the 
number of churchgoing people in
creases, there production decreases 
... He who attends religious cere
monies or lets children frequent 
religious teaching, unwittingly 
supports the reactionary forces. 
. . C.D.N.S.

Exile in London, but wanted its 
reorganisation through the admit
tance of Communists: 3, In 1948 
he wanted to align the program of 
the Communist Party with that of 
the Socialist Party, because he 
was not sure whether the Com
munist program would assure Po
lish independence; 4, he did not 
want to condemn Tito.—C.D.N.S.

LITHUANIAN FOLKLORE
By MARIJA GIMBUTIENĖ

Lithuanian folk beliefs and songs in
dicate an unusual cohesion and com
radeship of man and earth, of man and 
plants. Little infants emerge from 
water springs, from pools, from trees 
and hillocks. After death, man is re
united with the earth, with plants, birds 
or repfiles. He returns to the earth 
in order to be reborn later. In folk 
songs, te deceased person is provided 
lyrically with the environment of 
natural family:

“The green oak will be his daddy, 
The white sands will be his mommy, 
The green maple trees will be his 

? brothers,
The white linden trees will be his 

sisters”.
The world of plants, just as the world 

of animals and men, was divided be
tween the masculine and feminine ele
ments. The oak, the holy tree of the 
Thunder-God, Perkūnas, was deemed 
most virile. Linden and fir tree were 
feminine trees. Bell-shaped flowers like 
lilies were feminine, while the clover, 
the Ylax-blossom were masculine. The 
souls of deceased human beings moved 
into masculine and feminine plants ac
cording to the deccacsed’s sex.

“On mommy’s grave grass did not 
grow,

Only a green little linden has grown 
With nine branchhlets, a gorgeous 

toplet.”
In the old cemeteries of Lithuania one 

could see a great many ancient and 
huge trees that had never been touched 
by a trimmer’s hand. The green ceme
tery tree may not be cut and may not 
be consumed for fuel. It is even not 
permitted to mow the grass. “From 
cemetery grass our blood flows”, says 
the old proverb.

Human heppiness is frequently para
llelised with the growth of a tree, with 
the blossoming of a flower. The green 
rue is the symbol of the maiden’s hap- 
pineess and chastity. The young girl, 
mother’s daughter, grows like a rue, 
blossoms like a lily or a rose. A rue 
grows and blooms not unlike a maiden’s 
well being:

?‘If you will wish me, rue, good for
tune,

Branch out, rue, up to the tenth 
branchlet!

If you will wish me, rue, ill fortune,

Dry up, rue, from the whiitc roots.” 
In folklore the bud of a flower is also 

a symbol of human happiness, of mys
tery and wisdom. In vain we may search 
for.the blossom of the fern; evil spirits 
and witches will threaten us. But, if it 
will fall into our shoe unexpectedly, we 
will see and know everything.

The earthly life.is not separated from 
the sky prenomena that possess inex
haustible energy, rhythm, light and 
sound.

The Lithuanian deity of the sky, per
sonified as Perkūnas and impersonal 
thunder, affects the deity of the soil, it 
encourages her birth-giving, it sponsors 
life will all sorts of blessings. Perkūnas, 
the Thunder, plays great importance in 
popular beliefs. The first thunder in 
the spring, moves the earth into action 
—all life revives. After the first 
thunder the grass begins to grow 
rapidly grains take root, trees turn 
green. In popular fancy, Perkūnas, the 
Tunder, is pictured as a grey-bearded 
old man who rides the sky amid great 
noise in a two-wheeled fiery chariot 
dragged by his companion the he-goat, 
holding an axe in one hand. If thunder 
is heard, the proverb says: ”God is 
coming, the wheels are striking fire.” 
It was thought that every flash of 
lightning was the firing of God's archer. 
In the old Lithuanian language the 
word “god”, “dievas”, means the “sky” 
or the “vault of heaven.” God is where 
the sky is. The meanings of “god”, 
“sky” and “light” are inseparable. The 
sky bodies are also called by the name 
of ,,god„: moon, dievaitis; rainbow 
’’dievuhukas”; sun, ’’dievo dukrytė,,, 
“daughter of god”.

The presence or absence of the sun 
is of great influence to plant life; there
fore attention must be paid that the sun 
be present to bless the sowing. At sun
rise or sundown the soothsaying must 
be done. Like the periodical appearance 
of the un and its orbit through the sky, 
the moon’s changeable shape, its renewal 

, in the form of a young moon bring well
being, light and health. There still re
main in the folklore many prayers to 
the sun and to the young moon. Here 
is one:

“Moon, moon, moon bright god of the 
sky!

Give him orb, give me health;
Give him completion'and unto me the 

kingdom of Perkūnas.”
At Easter time or Saint John’s Day 

(24th of June) the festivals of resurrec

tion of life ^rccs and the sun’s victory 
are celebrate. In anticipation of Saint 
John’s Day, Lithuanians and their 
neighbours o older days scarcely slept 
the night hbforer in order not to miss 
the first raysof the blessed sunrise. On 
such morning, Lithuanians believe, the 
sun not only dance and sparklee, but 
also adorns lUlf with a wreath braided 
of radiating irn blossoms.

The sun, mon and stars were felt to 
contain themstves the same vital force 
as within a huian being. This imagina
tion of a paralll force inspired the per
sonification of ie sky bodies as well as 
the plants in Liiuaman folklore. In the 
songs they possis the same qualities as 
men:

“The sunlet trvels around the sky, 
Hey, kopulis, upolelis, 
Around the sk;to rouse the moon, 
rise, moon, ris, the bright one, 
I the bright or have long ago, 
I have already luminateed the world, 
The old, the yong, the little and the 

big.”
Not so long aj a Lithuanian girl 

could boast of k3wing 500 of even 
many more songs, vhich expressed her 
beliefs, her joy, lo» and her deep sor
row or ill fortunecaused by the bad 
husband or angry nother-in-law.

To-day we, the chilren of the machine 
and atom age, fee strangers to the 
ancient beliefs that been character
istic of a tiller of tlį soil. HHowever, 
if we delve into th essence of these 
beliefs, we discover nch of wisdom and 
beauty.

* » ♦
Remark: The Englh translations of 

the Lithuanian song as well as the 
other material on an&nt beliefs’ men
tioned in the article, aj taken from the 
author’s manuscript ^Symbolism in 
Farmer’s Religion an«iArt”, which is 
going to be publishcdlhis year. The 
majority of the origin!sources arc to 
be found in the book y Dr. J. ffalys, 
“Lietuvių Tautosakos iaitymai*, Tue
bingen 1948, and in theollection of Mr. 
J. Bjga.

BOOKS AND ĄTICLES
1. Our Country Litlania. By V. 

Augustinas. Published 1 Vaga, Brook
lyn, N.Y., 1951. 115 J, Illustrated. 
5 Dollars.

2. Diana and Other P»rns (Lithuan
ian subjects). By, Hecjg Jakowicz. 
Exposition Press, New Yk, 1951. 119 
pp. 2.50 Dollars. “

Tobulas Pasaulinio Masto Priimtuvas
YRA ŠITAS 6 LEMPŲ PHILLIPS

, PHILLIPS MODEL 125
štai yra 6 lempų pasaulinio masto, stalo modelis, kiekvienam 

žinomas kaip nepamainomas tobulas priimtuvas užjūrio stotims. 
Modelis 125 yra ypatingai stiprus, štai, kelios jo ypatybės: 6 nepa
prastai stiprios lempos su R.F. pedėtimi ir elektriniu BANDSPREAD 
įjungimu, balansuojamas tonas, turi puikų kabinetų. Phillips yra 
priimtuvas, kurį Jūs privalote PAMATYTI ir IŠGIRSTI.

PHILIPS

PHILLIPS MODEL 140
Turi tas pačias savybes ir ypatumus kaip ir modelis 

patalpintas i plastikini kabinetų ir uiiria kaina.
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MUSU PASTOGE
MINISTERIS BALUTIS 

DĖKOJA
Lietuvos Įgaliotas Ministeris D. 

Britanijai p. K. B. Balutis atsiuntė 
iš Londono ALB Krašto Valdybos 
pirmininkui .J. Vaičaičiui šio tu
rinio padėkos raštą: “Lietuvos 
Įgaliotiems Ministeriams susirin
kus Londone pasitarti Lietuvą lie
čiančiais ir savo tarnybos reika
lais, buvo itin malonu gauti ALB 
Krašto Valdybos sveikinimų ir 
gražių linkėjimų. Jų ir savo 
vardu siunčiu Jums ir Valdybai 
padėkos žodžius • ir patikrinimą, 
kad Lietuvos atstovai užsieniuose 
ir toliau ištikimai tarnaus Lietuvos 
reikalams“.

DAILININKAS ŠALKAUS
KAS DIRBA.

Dailininkas Henrikas šhlkaus- 
kas, nelengvomis sąlygomis dir
bąs ir gyvenąs Concordo ligoninė
je, nupiešė naują Mūsų Pastogei 
antgalvį, kurį pradedame naudoti 
nuo šio numerio, šalia nuolatinio 
dailininko kūrybos darbo Henrikas 
Šalkauskas neseniai nupiešė, ALB 
Krašto Valdybos prašomas, solida
rumo mokesčio ženkliukus, kurie 
jau gaminami, ženkleliai labai pa
trauklūs savo meniniu lygiu.

A.A. ELZBIETA GAROLIENĖ
Liepos jnen, 3 d. nuo kraujo 

išsiliejimo netikėtai mirė Elzbieta 
Garolienė, susilaukusi 49 metų 
amžiaus. Velionė gyveno pasku
tiniu laiku Wentworth ville, netoli 
Sydnėjaus. Liko vyras — karo 
aviacijos majoras Garolis, duktė 
Jolanda ir sūnus Andrius.’ Liepos 
7 d. velionė buvo palaidota Rook
wood kapinyne.—b.

LIETUVIO PASO AKCIJA

MIRĖ KESTUTIS RENIGE- 
RIS

TURĖSIME NAMUS SYDNĖ
JUJE

Lietuvių Namams Sydnėjuje įsi
gyti neseniai sudaryta platesnio 
masto komisija, į kurią, įeina šių 
organizacijų atstovai: ALB Kraš
to Valdybos inž. M. Bogušas, Lie
tuvių Inž. ir Architektų Draugijos 
pirmininkas inž. B. Daukus, ALB 
Sydnėjaus Apylinkės ižd. Ša
blevičius, šviesos Sambūrio atst. 
V.' Masiokas, Lietuvos Atgimimo 
Sąjungos Sydnėjaus Skyriaus pir
mininkas inž. S. Grina, Dailininkų 
Grupės Aitvaro pirmininkas dail. J. 
Bistrickas, Lietuvių Katalikų 
(Draugijos Centro Valdybos pirmi
ninkas B. Zumeris ir Skautams 
Remti Komiteto atstovas P. Pro
tas. Komisija šiuo metu atlieka 
paruošiamuosius Lietuvių Narnoj 

" Sydnėjuje įsigijimo akcijos darbus.

REMIAMI SKAUTAI
Kreipdama ypatingo dėmesio į 

jaunimo auklėjimą, ALB Krašto 
Valdyba ypatingai rūpinasi skau
tų organizacijos gerove. Skautų 
reikalais specialiai rūpintis yra su
tikęs Krašto Valdybos pirminin
kas Justas Vaičaitis. Be to, Sydnė
juje yra sudarytas Skautams Rem
ti Komitetas, į kurį įeina šių orga
nizacijų atstovai: Skautų Vietinin
kas A. Plūkas, ALB Krašto Val
dybos švietimo ir Kultūros vado
vas V. Kazokas, ALB Sydnėjaus 
Apylinkės pirmininkas S. Pačėsa, 
Lietuvos Atgimimo Sąjungos pir
mininkas inž. B. Daukus, „šviesos,, 
atstovas G. Umbražiūnas, skautų 
dvasios vadas kun. P. Butkus 
tėvų atstovai p.p.Protai.

Liepos mėn. 12 d. staigiai nuo 
širdies ligos mirė Kauno Vytauto 
Didžiojo Universiteto dipl. teis. 
Kęstutis Renigeris, Universitete 
studijuodamas, velionis buvo vei
klus tautinės lietuvių studentų 
korporacijos „Lietuva,, narys. Vė
liau jis dirbo atsakingose pareigo
se viešosios policijos tarnyboje. 
Australijon atvyko 1948 m. Velio
nis čia paliko žmoną ir 10 m. am
žiaus sūnų. Liepos 14 d. artimųjų 
ir draugų būrelio palydėtas, velio
nis buvo palaidotas Sydnėjaus prie
miesčio Rookwood kapinyne. Laido
jimo apeigas ir pamokslą prie ka
po pasakė kun. P. Butkus, palinkė
damas velioniui amžinosios ramy
bės. b.

Šiomis dienomis ALB Tautos 
Fondo Atstovybė, vadovaujama p. 
Jurgio Kalakausko, išsiuntinėjo vi
soms ALB Apylinkėms ir Seniūni
joms Lietuvio Pasus ir kartu au
koms kvituoti ženklelius, ženkleliai 
klijuojami j Lietuvio Paso dešinį 
puslapį.

INŽ. M. BOGUŠAS 
praneša suinteresuotiems asme
nims, kad, išmokėjęs dalininkams 
jų dalis, jis lieka vieninteliu fir 
mos STATYBA savininku ir vėl 
toliau sudaro planus bei specifika
cijas įvairiems statybos darbams. 
Kreiptjs: kasdie nuo 5 vai. p.p., 
13 Taybank Street, Canterbury. 
Korespondenciniu būdu kreiptis: 
Box 15, Canterbury, N.S.W.

Firma STATYBA sveikina 
MŪSŲ PASTOGĘ, grįžusią pas 
savo teisėtus savininkus — Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenę.

MELBOURNO LIETUVIU TEATRO 
MĖGĖJU TRUPE

1952 m. rugpiūčio mėn. 15d. penktadienį, 8 vai. vak.
Cathedral Hall, Brunswick Street, Fitzroy,

Vytauto Alanto 3 veiksmų komediją
BUHALTERIJOS KLAIDA

Režisuoja P. Morkūnas. Rež. pad. V. Lasauskas.
Bilietai gaunami sekmadieniais prie Liet. Bažnyčios.

MELBOURNO LIET. BENDR. VALDYBA.

lai-

ir

PRANEŠIMAS
* ALB Geelongo Apylinkės Val
dyba praneša, kad š.m. rugpiūčio 
.17 d. 3 vai. p.p. šv. Petro ir Po- 
-Įvilo parapijos salėje šaukiamas 
bendruomenės narių susirinkimas. 
Bus svarstomi lab^i svarbūs* Apy

linkės reikalai. Visi Geelongo lie- 
{tuviai kviečiami gausiai dalyvauti.

Valdyba.
PASITEIRAVIMAS

Teiraujuos p. Broniaus Plokščio. 
—J. Aranauskas, C/- Dowd Assoc. 
•Pty. Ltd., Hasting Rd., Frankston, 
Vic.

PAMALDŲ TVARKA 
SYDNĖJUJE

Rugpiūčio mėnesį pamaldos 
komos:—

3 ir 17 d.d. 10 vai. Seftone 
įprasta tvarka; 10 d. 10 vai. Chul- 
loros stovykloje su pamokslu lie
tuvių ir vokiečių kalbomis; 24 d. 
8,45 vai. Scheyville šeimų Stovy
kloje įprasta tvarka. Prieš pa
maldas visur bus klausoma išpa
žinties.—Kun. P. Butkus.

LIETUVIŠKAS 
PASILINKSMINIMAS

Sydnėjaus Lietuvių Savišalpos 
Komitetas, siekdamas praturtinti 
savo fondą, rugpiūčio 16 H., šešta
dienį, ruošia Camperdown para
pijos salėje lietuvišką pasi
linksminimą. Bus paruošta gali
mai daugiau stalelių ir parūpinta 
kitų pramogą paįvairinančių pa
rengimų. Tautiečiai kviečiami 
gausiu savo dalyvavimu ir auko
mis paremti savišalpos fondą. 
Gros lietuviška šokių kapela.

Sustabdoma Karaliaus Mindaugo Instituto Veikla 
LIETUVIŲ KULTŪROS FONDO AUSTRALIJOS APYGARDOS 

VALDYBOS PRANEŠIMAS
Nėra jokių davinių tikėtis, kad 

ateity susidarytų palankesnės sąly
gos instituto veiklai.

Jau antrus metus vykdomos 
paskaitos ncatatinka instituto 
statutui bei programai, ir, apskri
tai, negali būti skaitomos 
aukštosios mokyklos kursas 
jo dalis.

Turėdami tai ’galvoje, 
Fondo atstovai su 
apgailestavimu priėjo išvados, kad 
K.M. Aukštųjų Mokslų Instituto 
veiklą Kultūros Fondo organiza
cijoj reikia sustabdyti.

Instituto steigėjams bei vadovy
bei ir visiems bendradarbiams už 
jų kilnius norus ir parodytą 
entuziazmą sukurti lietuvišką 
aukštojo mokslo įstaigą išeivijoj, 
suvažiavimo dalyviai reiškia gilią 
padėką.

Suvažiavimas pabrėžia reika
lingumą paskaitų suaugusiems bei 
jaunimui ir jų organizavimą 
paveda Kultūros Fdndo skyriams”.

L.K.F. Australijos Apygardos 
Valdyba.

Melbourne, 1952-7-30.

Po L.K.F. Australijos Apygar
dos atstovų suvažiavimo, įvykusio 
š.m. birželio 28 d. Melbourne, Aus
tralijos lietuvių spaudoje buvo 
paskelbta visa eilė straipsnelių ir 
pranešimų, tendencingai ir klai
dingai nušviečiančių suvažiavimo 
priimtą nutarimą dėl Karaliaus 
Mindaugo Aukštųjų Mokslų Insti
tuto veiklos sustabdymo.
, Nesileisdama į jokias diskusijas 
dėl tų straipsnelių ir pranešimų, 
1/KF Australijos Apygardos Val
dyba skelba visuomenės žiniai, 
suvažiavimo priimtą šiuo reikalu 
nutarimą:

“1952 m. birželio 28 d. Australi
jos Lietuvių Kultūros • Fondo 
atstovų suvažiavimas * tarp kitų 
klausimų svarstė LKF žinioje vėl
inančio Karaliaus Mindaugo 
Aukštųjų . Mokslų Instituto veiklą 
ir priėjo išvados, kad K. M. 
Aukštųjų Mokslų Institutas, ne 
dėl jo steigėjų ir vadovybės kaltės, 
bet dėl visos eilės kitų aplinkybių, 
negalėjo pradėti darbo pagal pa
skelbtą statutą.

kaip
arba

Kult, 
nuoširdžiu

SPORTAS
— Sydnėjaus Lietuvių Sporto 

Klubas Kovas priėmė ALB Krašto 
Valdybos pasiūlymą suruošti Aus
tralijos lietuvių 1952 metų krepši
nio pirmenybes Sydnėjuje. Nutarta 
šias rungtynes ruošti š.m. spalio 
3-4 d.d. Įpirmenybes pakviestos 
visos Australijoj veikiančios lietu
vių krepšinio komandos. Klubo 
vadovybė pasistengs visomis išga
lėmis paruošti šias pirmenybes 
taip, kad Sydnėjaus lietuvių visuo
menei tai būtų tikra lietuviško 
sporto šventė. Tikimasi, kad 
Sydnėjaus lietuviai parems šias 
pirmenybes ne vien tik gausiu 
apsilankymu, bet ir 
budais.—A.L.

— Birželio mėn. 
Kovas suruošė stalo 
varžybas. Dalyvavo 
Po įtemptos kovos varžybas lai
mėjo J. Baltrušaitis, kuris šiomis 
dienomis išvyko į JAV. Klubo 
vadovybė ir nariai linki J. Bal
trušaičiui kuo geriausios toli
mesnės sportinės sėkmės^ — Stalo 
teniso sekciją pavyzdingai tvarko 
vadovas V. Binkauskas.—a.l.

visais kitais

SLS Klubas 
teniso vyrų 
25 žaidėjai.

ADMINISTRACIJOS • 
. PRANEŠIMAS

Mūsų Pastogė į Australijos Lie
tuvių Bendruomenės rankas grįžo 
materialiai suvargusi ir silpna. 
ALB Krašto Valdyba ją iš buvusių 
jos tvarkytojų perėmė su skolomis 
ir skolininkais. Ištesėjimas neapsi
mokėjusiems prenumeratoriams 
siuntinėti ir atlyginimas už kelių 
paskutinių jos numerių atspausdi
nimą yra Mūsų Pastogės skolos, o 
neatsilyginę už gautą laikraštį 
prenumeratoriai yra skolininkai. 
Tokių skolininkų yra ne tik už 
šiuos 1952 metus, kuriems lai
kraštis dar siunčiamas, bet ir gana 
didelis skaičius net už 1950 ir 1951 
metus. Nors tokiems prenumera
toriams buvusių Mūsų Pastogės 
tvarkytojų laikraščio siuntimas ir 
buvo sustabdytas, tačiau jų skola 
laikraščiui yra likusi ir perėjusi į 
dabartinio leidėjo — Australijos 
Lietuvių Bendruomenės Krašto 
Valdybos rankas.

Mūsų Pastogės Administracija 
vis dėlto nori tikėti jų garbingu 
noru užsilikusias skolas atsily
ginti ir tuo pačiu vėl grįžti į lai
kraščio skaitytojų šeimą. Už tai 
ji į tokius skolininkus ir kreipiasi, 
prašydama nepamiršti toliau, kaip 
tai yra atsitikę dabar, skolą atsi
lyginti, nes Administracija nenori 
tikėti, kad skola laikraščiui būtų 
padaryta sąmoningai ar blogai 
valiai esant.

Laikraštis išėjo padidintas. To
kio didumo jis ir numatomas leisti 
ateityje. Padidėjusios 
nimo išlaidos, o lygiai ir 
tobulinimas į reikalauja 
sumos lėšų,ikorių šiuo 
Administracija,1 nei ALB Krašto 
Valdyba netųii. Todėl ir mažiausia 
auka yra brsngi. Administracija 
tikisi, kad • Uistralijos Lietuvių 
Bendruomenė;
remtas ir a ikomis. 
sąrašai bus delbiami laikraštyje. 
Šia proga Zd ninistracija . kviečia 
visus tautiečiuparemti laikraštį 
aukomis ir tuo padėti jam, kaip 
Bendruontejė^ organui, tinkamoje 
formoje palaikyti ir tobulėti.

Ypatinga Į kiekviena auka yra 
brangi šiaidien, kai laikraščio lei
dimas pridedamas be pinigų.

• Svarbiaisias reikalas — galimai 
didesnis kaičius prenumeratorių. 
Administacija tikisi ir prašo visus 
lietuvius prenumeruoti savo Ben
druomene organą. Raginkime 
vienas atrą tai atlikti.

Mūsų Pastogės Administracija 
atskaitoiybės vedimą pagrindinai 
pertvarb; taip, kad nebūtų net 
mažiauso’4 nesusipratimo tarp jos 
ir prenmeratorių. Jos siuntinė
jimas ua taip pat patobulintas. 
Adminitracija prašo skaitytojus 
visada galimai greičiau pranešti, 
esant okiam atvejui, savo gyve- 
namosrietos — adreso pakeitimą, 
kad aiku galėtų išvengti lai- 
krašč» gavimo sutrukdymą.

Mūų Pastogės prenumerata, 
auko ir skolos siunčiamos 
šį acesą:

JŪSŲ PASTOGĖ,
Box 4558, G.P.O., 

SYDNEY, N.S.W.
S geriausiais lietuviškais linkė- 

jinis—

— Kovo vyrų • ir moterų stalo 
teniso komandos dalyvauja Sydnė
jaus austraaų B klasės stalo teniso 
pirmenybėse. Vyrų komandą su
daro: V. Binkauskas, B. Šaltmiras 
ir Skeivys. Vyrai jau laimėjo j 
keturias rungtynes. Moterų ko-1 
mandą sudaro: V. Karpavičiūtė,! 
Z. Slefertaitė ir I. Moraitė. Mo l 
terys jau laimėjo prieš: Sydnejl 
County Council, •—7:4, universit I 
No. 2 — 7:4, Table Tennis Centr I 
— 8:3, Fenaday — 7:4 i I 
Y.W.C.A. — 6:5. Savo kietu ža i 
dimu mūsų moterys sunkiai s 
randa sau varžovų.—a.l.

— Kovo krepšininkai Sydnėjas 
A klasės pirmenybėse liepos 11. 
po., sunkios kovos laimėjo prš 
Moore Park — 32:31. šis var
vas yra vienas stipriausių N.S/, 
valstijos krepšinio vienetų.—-a. ’

— š.m. rugsėjo mėn. 13 d. LS 
Klubas Kovas Estų Namų pul
pose, 141 Campbell Street, rūia 
įdomų šokių vakarą. Visas pias 
skiriamas IlI-ioms Austrijos 
lietuvių krepšinio pirmenybėm.—

lūšy

Sveikinimai M. Pastogei
Geras spausdintas žodis tautai ir bendruomenei yra neįkainuo

jamos vertės tūrtas. ALB Krašto Valdyba, perimdama MŪSŲ 
PASTOGĖS leidimą, prie esamų vietos sąlygų užsideda sau sunkų ir 
vargingą, bet našų ir garbingą uždavinį, šia proga reiškiu ALB 
Krašto Valdybai ir Redaktoriui geriausius linkėjimus, ieškant naujų 
kelių ir būdų sustiprinti ir pakelti letuviškosios spaudos lygį Australi
joje.

P. KEDYS, 
SAMBŪRIO “ŠVIESA“ AUSTRALIJOS 
REGIJONALINĖS VALDYBOS PIRMI
NINKAS.

MŪSŲ PASTOGEI tapus Australijos Lietuvių Bendruomenės 
organui, sveikiname Krašto Valdybą ir Redakciją, linkėdami rūpintis 
Bendruomenės reikalais ir kovoti, kad prisikeltų laisva Lietuva abipus 
Nemuno krantų ir vienybės dvasia įsigyventų tarp Mažosios ir 
Didžiosios Lietuvos lietuvių.

MAž. LIETUVOS BIČIULIŲ D-JOS CENTRO VALDYBA 
AUSTRALIJOJE.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Australijos Vietininkijos. Organiza
cinis Komitetas sveikina MŪSŲ PASTOGĘ, kaip Australijos Lietu

vių Bendruomenės organą, ir jos ^Redaktorių Juozą Žukauską, grį
žusi jos perorganizuoti ir toliau redaguoti.

LIETUVOS ATGIMIMO SĄJŪDŽIO 
AUSTRALIJOS VIETININKIJOS

ORGANIZACINIS KOMITETAS IR 
SYDNĖJAUS SKYRIAUS VALDYBA

Sveikiname MŪSŲ PASTOGĘ žengiančią nauju keliu.
Lai Jos skleidžiamos mintys suartina visus plačioje Australijoje 

išblaškytus lietuvius ir sujungia juos bendrai kovai dėl Lietuvos 
laisvės.

PASAULIO LIETUVIŲ SKAUTU SĄJUNGOS
AUSTRALIJOS RAJONO SYDNĖJAUS VIETININKIJA

spausdi- 
laikraščio 

nemažos 
metu nei

laikraštis bus pa- 
Aukotoj ų

pagal

ALGIS PLŪKAS, 
Pastogės Administratorius.

PADĖKA.
Reiškiame nuoširdžią padėką 

In. dr. Jatuliui, pravedusiam š. 
t. birželio 15d. Adelaidėje rinklia- 
ą, gi Adelaidės lietuviams už 
uaukotus £9.10.9.

ALB Krašto Valdyba

ALB Geelongo Apylinkės Valdybos vardu sveikinu Krašto Val
dyba perėmusią MŪSŲ PASTOGĘ ir linkiu šį mūsų laikrašti iškelti j 
tokią aukštumą, kad visiems lietuviams jis būtų. įdomus ir savas. 
Taip pat sveikinu ir p. Žukauską, kaip pirmąjį ir dabartinį Mūsų 
Pastogės redaktorių ir linkiu jam sėkmės taip atsakingose pareigose.

“. . . Ir šviesa ir tiesa, mūs žingsnius telydi!”
V. RAGINIS,

ALB Geelongo Apylinkės 
Pirmininkas.

ALB Krašto Valdybą, perėmusią į savo rankas MŪSŲ PASTOGĘ, 
su džiaugsmu sveikiname ir linkime kuo geriausios sėkmės.

ALB SYDNĖJAUS SKYRIAUS VALDYBA.

Jaunimo
Jau eilę metų mes blaškomės 

svetimuose kraštuose, ne geresnio 
gyvenimo ieškodami, bet gyvybę 
išlaikyti siekdami. Mūsų tėvynę 
ištikus baisiai nelaimei, mes ją 
palikome, kad, gyvi ir laisvi išlikę, 
padėtume tėvynei galimai greičiau 
išsigelbėti iš vergijos pančių.

Mūsų tauta turi garbingą ir se
ną istoriją, siekiančią apie 1000 
metų atgal. Buvo metas, kada mū
sų tauta buvo viena galingiausių 
valstybių Europoje. Paskiausioji 
Nepriklausoma Lietuva, prisikėlu
si po kelių šimtmečių vargų ir pr
iespaudos, per du dešimtmečius 
visose gyvenimo srityse pasiekė 
milžiniškos pažangos.

Mūsų kalba yra seniausia Euro
poje ir pasižymi dideliu grožiu. Ji 
yra raktas kalbų mokslui dėl nus
tatymo pirmosios kalbos, iš kurios 
yra kilusios visos kalbos Europo
je. Mūsų tauta yra sukūrusi aukš
tos vertės originalią tautosaką ir 
dailę. Būdami garbingos ir kultū
ros lobiais turtingos tautos vaikai 
neprivalome tai pamiršti ir žavėtis 
svetimybėmis. Lietuva nebus am
žiams pavergta. Netrukus ateis 
toks laikas, kai vergija žlugs ir 
Lietuva vėl bus laisva.

Slenka metai ir daug kas apsi- 
neša laiko dulkėmis. Neabejojame, 
kad mūsų jaunimas yra linkęs pa
gilinti žinias apie mūsų tėvynę Lie 
tuvą ir jos kultūrą. Kad galėtume 
čia mūsų jaunimui padėti, ir ruo
šiame Jaunimo Kursus.

Nuoširdžiai kviečiame lietuvius 
jaunučius ir jaunuoles Jaunimo 
Kursus kuo (gausiausiai lankyti. 
Juose sutiko skaityti geriausios 
Sydnėjaus lietuvių pedagoginės

Kursai
pajėgos. Jaunimo Kursų organiza
toriai ir lektoriai rūpinsis, kad šie 
kursai būtų įdomūs ir naudingi.

Jaun. Kursai vyksta sekmadie
niais Camperdown parapijos salėje 
vieną valandą prieš pamaldas ir 
vienų valandą po pamaldų. Dides
niam kursų klausytojų skaičiui su
sidarius, bus rūpinamasi panašių 
kursų įsteigti ir didesniuose Syd
nėjaus priemieščiuose.

Jaunimo Kursus sistematingai 
išklausiusiems bus įteigti atatika- 
mi pažymėjimai. Kursai truks 6 
mėnesius. Klausytojai prašomi 
atsinešti savas rašymo priemones.

čia patiekiamas pirmųjų 4-rių 
savaičių Jaunimo Kursų paskaitų 
tvarkaraštis:

1. Lietuvos
■ ’.d. 10,30-11,30 vai. skaito 
zgys.

.2. Liet. Kult. Istorija 
3 d. 12,30-1,30 vai. skaito 
metis.

3. Lietuvių kalba - rugp. 10 d.
10.30- 11,30 vai. skaito K. Kapito
nas.

4. Lietuvos Ūkis - rugp. 10
10.30- 1,30 vai. skaito J. Kedys.

Istorija - fugp.
vai. skaito P. Pro-

Gegrafija - rugp.
J. Rei-

- rugp.
B. Zu-

d.

17

Tikyba - rugp. 17 
vai. skaito kun. P.

5. Lietuvos
d. 10,30-11,30 
tas.

6. Katalikų
d. 12,30-1,30 
Butkus.

7. Liet. Pol. Istorija - rugp. 24 
d. 12,30-11,30 vai. skaito A. Mau- 
ragis.

8. Liet. Liaudies Menas - rugp. 
24d. 12,30-1,30 vai. skaito J.Bis- 
trickas.

Tolimesnis tvarkaraštis bus pas
kelbtas vėliau.

Jaunimo Kursų Organizatoriai.

DĖMESIO, PONIOS IR PONAI !
Jei jūs norite gauti skanių valęių, kreipkitės į europietiškų skanėstų parduotuvę: 
Netoli Sydnėjaus centrinės stoties, kerta 203 HAY STREET, kuri yra netoli Pitt Street.

. šioje parduotuvėje galima gauti: juodos ir pikliavotos ruginės duonos, rūgščių kopūstų ir agurkų,

Krautuvėje susikalbama beveik visomis Europos kalbomis. 11 įvairiausių skanėstų.

Printed by „Mintis,, Pty. Ltd., Fred'bert Street, Leichhardt, Sydney NSW Tel WB 1758, 
■for the Publisher A. Baužc Kol bus gautas iš Imigracijos D-to ’formalus’ licenzijos ALBV
Krašto Valdybos pirmininko J. Vaičaičio vardu patvirtinimas, laikinai naudojame sen,j, licenzija.
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