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Bandykime taip
Artėjant mokslo metų galui, 

dažnam, turinčiam mokyklinio am
žiaus vaikų, kyla rūpestis, ką veiks 
ištisas dienas palaidi vaikai, ypač 
tie, kurių tėvai dirba? Ko imtis, 
kad atostogų laisvė nevirstų palai
dumu? Kaip suprasminti atostogų 
laisvę? •

Nors mes neturime tokios oazės 
svetimybių dykumoje, kaip Put- 
namo vienuolynas Amerikoje, kur 
laimingieji lietuviukai, atostogų 
metu stovyklaudami, turi pilnų 
Lietuvos iliuzija, vis dėlto, turint 
veržlumo ir gerų norų, įmanoma 
šis tas pabandyti, šiuo metu tu 
rime nemaža intelektualų, tiek 
vyrų, tiek moterų, bebarbių. Ar 
negalima būtų juos užangažuoti, 
mokant jiems atlyginimų, porai 
mėnesių, kad jie suorganizuotų ir 
vadovautų lietuviukų stovyklai?

Pirmiausiai, žinoma susiduriame 
su phtalpų klausimu. Tačiau, kas 
yra sunku, nėra neįmanoma. 
Oficialūs mūsų pareigūnai galėtų 
kreiptis į Imigracijos Departa
mentą ir paprašyti kurią nors Syd- 
nėjaus apylinkėse esančių tuščių 
stovyklų. Turimomis žiniomis Old 
Randwick Park, Kensingtone, sto
vykla yra tuščia. Puikiai įrengta 
ir visaisatžvilgiais tiktų nu
matytam tikslui. Pasitei
ravus atsirastų ir kitų tuščių 
stovyklų. Guviai ir sumaniai 
išdėsčius reikalą Imigracijos De
partamentui, tokią stovyklą poros 
mėnesių dispozicijai būtų galima 
gauti.

Kap lengvai būtų išspręsta mo
kymo problema. Mūsų vaikai 
galėtų kasdieną porą valandų pra
leisti besimokydami lietuvių kal
bos, dainų, pasakų, Lietuvos istori
jos ir t.t. Nereikia ir aiškinti, kiek 
būtų naudos, jei per porą mėnesių, 
nuo ryto iki vakaro, mūsų vaikai 
lietuviškai tekalbėtų.

Dienos programa būtų tvarkoma 
pagal lietuviškus papročius. Gu
vumo konkursai, laužai, pasakos, 
dainos, tautiniai šokiai, maži vai
dinimėliai, jumoristiniai paren
gimai — netik laikinai mūsų jau
nųjų dėmesį nuo tuščių svetimybių, 
durnaknygių-komiksų nukreiptų, 
bet ir nurodytų gaires prasmingam 
laiko sunaudojimui stovyklą aplei
dus.

E.J.
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NAUJIEJI JAV POLITIKOS VADAI Ei“"lis
VCLXS.1CL

NEW YORKAS. — Naujai iš
rinktas JAV prezidentas generolas 
Eisenhoweris jau paskelbė, kad 
savo vyriausybės užsienių reikalų 
ministerio postui jis yra pasirinkęs 
teisininką J. Foster Dulles. Dulles 
pakeis dabartinį užsienių reikalų 
ministerį Achesoną sausio 20 d. 
Dulles buvo apie porą metų Ache
sono patarėju Tolimųjų Rytų poli
tikos reikalams, šių metų prad
žioje, nebesutikdamas su Achesono 
politika, jis buvo iš tų pareigų 
pasitraukęs. Dulles yra laikomas1 
Japonijos taikės sutarties auto-1 kuris •

KORĖJOS TAIKOS BANDYMAI
NEW YORKAS. — Šiuo metu; 

vykstančioje Jungtinių Tautų ple
numo sesijoje be paliovos bandoma 
jau trečią savaitę surasti būdų, 
kaip pasiekti Korėjoje taikos. 
Vakarams atrodo, kad susitarimui 
dėl taikos Korėjoje bėra likusi tik 
vienintelė kliūtis, būtent — Korė
jos karo belaisviu grąžinimo klau
simas. Kai Korėjoje taikos dery
bos jau senokai yra sustojusios 
amerikiečiams griežtai atsisakius 
prievartos keliu grąžinti visus į jų 
nelaisvę patekusius šiaurės Korė
jos kariu*/ šią klausimas dabar yra 
patekęs į Jungtinių Tautų posėd
žius. Čia amerikiečiai ir toliau 
griežtai laikosi savo nusistatymo, 
kad grąžinami tik tie Korėjos karo 
belaisviai^ kurie pareikš savo norą 
grįžti. Amerikiečius palaiko ir kiti 
UNo nariai, tuo tarpu Sovietų 
Rusijos atstovai su savo bendrinin

Maurai nusilenkia savo 
likimui

PRAGA. — Pereitą savaitę Pra
goję prasidėjo didžiulė “valstybės 
išdavikų” byla, į kurią šiuo metu 
yra nukreiptos viso pasaulio akys. 
Komunistams parsidavusi Čeko
slovakijos vyriausybė pagal Mask
vos padiktuotus metodus teisia 14 
savo komunistinių vadų, kurių 
tarpe ir buvusį užsienių reikalų 
ministerį Clement; ir komunistų 
partijos generalinį sekretorių Slan- 
skį. Kaltinamieji čekų komunistų 
vadai prieš keletą metų atliko 
Čekoslovakijos išdavimo veiksmus 
Maskvos naudai, o šiuo metu, kaip 
maurai atlikę savo darbą, jie yra

JOHN FOSTER 
DULLES 

VIETOJ ACHESONO
rium. Kaip teigia American Asso- 
cated Press, John Foster Dulles 
vyriausiu savo politikos uždaviniu 
laikys reikalą paveržti iš Sovietų 
Rusijos iniciatyvą šaltajame kare 
ir suteikti puolimo iniciatyvą JAV 
ir jos sąjungininkams. Reuteris 
Įspėja, kad Dulles gali būti labai 
kietas Anglijos reikalams. Nauja
sis JAV prezidentas Eisenhoveris, 

savo pareigas oficialiai 

kais bando visokiais būdais šį 
amerikiečių nusistatymą palaužti. 
Bandymai susitarti UNo plenumo 
posėdžiuose dėl Korėjos taikos 
buvo jau belieką visiškai nenusise
kusiais, kai Indijos atstovai pasiūlė 
dar vieną projektą, pagal kurį be
laisvių grąžinimo reikalą spręstų 
speciali tarptautinė komisija. Kai 
neaiškus Indijos planas buvo at- 
mestas| ta pati Indija vėl bandė 
siūlyti kitą panašų planą. Pasku
tiniu metu Sovietų Rusijos atsto
vas Višinskis vėl pasiūlė naują 
pla^ą,- 4«igal kurį - belaisvių 
simą turėtų spręsti speciali 11 
tautų komisija: ^JAV, Anglija, So
vietų Rusija, Prancūzija, Komu
nistinė Kinija, Burma, Šveicarija, 
Čekoslovakija, Indija, šiaurės 
Korėja ir Pietų Korėja. Sovietai 
Indijos planą atmetė.

teisiami už komunistinės savo val
stybės išdavimą. Jie yra kaltinami 
trockizmu bei titoizmu, o be to ir 
nauju kaltinimu — sionizmu. Iš 14 
kaltinamųjų 11 kaltinamųjų yra 
žydų tautybės. Visi kaltinamieji 
prisipažįsta kaltais ir savo išpa
žintyse mini žymias amerikiečių 
bei briti; asmenybes, kuriems jie 
teikė informacijų.

CEILONO VYRIAUSYBE pir
ko iš Komunistinės Kinijos 80.000 
tonų ryžių. Pirmasis tų ryžių 
transportas jau atgabentas. Ryžiai 
yra pagrindinis Kinijos maistas, 
kurio nei dabar, nei anksčiau 
Kinijos gyventojai niekumet netu
rėjo pakankamai. 

pradės vykdyti sausio 20 d., taip 
pat jau pranešė, kad jo vyriausy
bėje naujuoju krašto apsaugos 
ministeriu bus paskirtas C. E. Wil- 
sonas, ligšiolinis General Motors 
pirmininkas. Wilsonas, kuris gau
na 266.000 dolerių metinės algos 
iš General Motors kompanijos, 
pareiškė, kad generolas Eisen
howeris yra vienintelis pasaulyje 
žinogus, dėl kurio jis gali pereiti 
į vyriausybės postą. Wilsonas yra 
gerai žinomas amerikiečiams, kaip 
nuostabios energijos ir aiškaus 
veikimo asmenybė.

ELEONORAI RUZVELTIENEI

netrukus teks apleisti UNo rūmus, 
nes nenumatoma, kad naujai iš
rinktas JAV prezidentas generolas 
Eisenhoweris bepaliktų ją JAV 
dėlegaęijos sąraše. Tai patyirtino 
ir pati Ruzveltienė. Amerikiečių 
UNo delegacija automatiškai ne
teks savo įgaliojimų sausio 20 d. 
kai Eisenhoweris oficialiai perims 
JAV prezidento, pareigas. Ma
noma, kad naujasis prezidentas 
generolas Eisenhoweris pakeis ki
tais žmonėmis visus JAV delegaci
jos narius.

** nuoširdų sveikinimą ir linkėsimus.

F&NKTAM&l 
*WKONTINtNTC^
PAKISTANO VYRIAUSYBĖ 

netrukus tarsis su Australija dėl 
anglių importo. Australijos 
vyriausybė neseniai pasiūlė Paki- 
stanui pirmos rūšies akmens an
glių. Pakistano vyriausybė greitu 
laiku pasiųs į Australiją specialią 
delegacija šiam reikalui.

GUMOS PRAMONEI Mala
juose sukilėliai-komunistai suteikė 
apie du milijonu svarų nuostolių. 
Dėl griežtos ir sėkmingos sukilėlių 
tramdymo akcijos, kurios ėmėsi 
britų kariuomenės daliniai ir poli
cija, Malajų sukilėlių veikla yra 
žymiai sumažėjusi.

NAUJOJI RESPUBLIKONŲ 
vyriausybė J ungtinėse Amerikos 
Valstybėse savo užsienių politikoje
rūpinsis sustiprinimo anti-komu- 
nitinių pajėgų Azijoje, — pareiš
kiama iš reap. vadovybės sluogsnių.

AUSTRALIA MANO, kad Jung
tinių Tautų organizacija — UNo 
dirba sėkmingai. Ryšium su pas
kutiniais UNo krizės reiškiniais, 
australų Gallupas išsiuntinėjo 
Australijos gyventojams atitin
kamą anketą, prašydamas pasisa
kyti savo nuomonę apie UNo dar
bų sėkmingumą. Pagal gautus 
atsakymus paaiškėjo, kad 62% 
užklaustųjų pareiškė savo nuo
monę, kad UNo dirba su pasise
kimu. Neigiamai atsakė 23%.

MINISTERIS PIRMININKAS 
Menzies pereitą šeštadienį išvyko 
į Londoną, kur jis dalyvaus Britų 
Imperijos ekonominėje konferenci
joje.

ILGOJI SOVIETŲ teroro ranka 
pasiekia ir Australijos pramonės 
reikalus, — pareiškė Geležies Dar
bininkų Unijos gen. sekretorius L. 
Shortas, pranešinėdamas apie tai, 
kad šios unijos nariai komunistai 
grąsino ateiviams atsiskaitymu su 
jų giminėmis anapus, jei ateiviai 
unijos nariai nebalsuos komunis
tams pageidaujama linkme.

ELTA. — Lietuvos nepaprastas 
pasiuntinys ir įgaliotas ministeris 
D. Britanijai B. K. Balutis įteikė 
Britų užsienių reikalų ministerijai 
notą, protestuodamas, kad Britų 
Darbo partijos atstovas socialistų 
partijų konferencijoje Milane, 
priešindamasis pasiūlymui priimti 
Baltijos kraštų socialistus į Socia
listų Internacionalą, buvo pareiš
kęs, kad tų kraštų teritorijos 
esančios pripažintos Sovietų Są
jungai. Notoje nurodoma, kad 
Vakarų valstybės šio smurto akto 
nėra pripažinusios. Internacionalo 
Biuras 11 balsų prieš 3 Baltijos 
kraštus nariais priėmė, šioje So
cialistų Internacionalo konferenci
joje Lietuvos socialistams atsto
vavo inž. R. Baublys. Jis buvo 
nuvykęs dar į Romą, kur per 
Amerikos Balsą ir Romos radiją 
pasakė kalbą Lietuvai.

PASIRODYS KELEIVIS
ELTA. — Po ilgos pertraukos 

vėl pradedamas leisti Mažosios 
Lietuvos lietuvių laikraštis “Kelei
vis”. Laikraštis jau spausdinamas 
ir pasirodys gruodžio mėnesį kaip 
kalėdinis numeris. Vykdomosios 
Tarybos pirmininkas K. žSlfrhus- 
kas pasiuntė “Keleivio” Redakcijai

BRITU EMIGRANTAI demon
stravo pereitą ketvirtadienį Mel
bourne, protestuodami dėl pašali
nimo iš hostelio 22 britų emigrantų 
nesusimokėjusių reikalaujamo mo
kesčio už hostel į. Britai ateiviai 
pareiškė, kad jie nemokės už hos
tel; tol, kol vyriausybė neišpildys 
savo pažado įrengti britiškus hos- 
telius vietoj “Jungtinių tautų 
stovyklų”. Vėliau masinio .susi
rinkimo metu Britu šnekėtojai 
nusiskundė, kad Williamstowno 
stovykloje italai ateiviai “varsto, 
akimis nuo galvos ligi kojų” britų 
moteris.

TEKSTILĖS PRAMONĖS rei
kalai Australijoje gerėja. Atitin
kamos įstaigos pereitą savaitę 
pranešė, kad Australijos tekstilės 
pramonė pradeda atsigauti iš sus
tingimo, kurin ji yra patekusi pas
kutiniaisiais mėnesiais.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS pietinėje 
New South Wales valstijos dalyje 
išgąsdino Gunningo, Yasso, Dal- 
tono, Canberros ir kitų vietovių 
gyventojus. Žemės drebėjimas ne
buvo stiprus, tačiau jaučiamas. 
Vietomis tenukentėjo langų stik
lai bei įskilo namų sienos.

FOĘDO AUTOMOBILIŲ fabri
kas Sydnėjuje pareitą savaitę 
priėmė 240 naujų darbininkų. 
Fabriko vadovybė tikisi sekantį 
mėnesį priimti dar 98 naujus dar
bininkus.

IMMIGRACIJOS MINISTERIS 
Koltas parodė nuostabiai aukšto 
pilotažo optimizmą, pareikšdamas, 
kad Australija dabar gali atsik
vėpti, nes 20-40 metų laiko tarpe 
jai negrės joks puolimo pavojus. 
Tai komentuodamas australų gene
rolas Bradley pareiškė, klad jis 
norėtų būti tokiu optimistu kaip 
ministeris Koltas, tačiau jis jau
čiąs, kad Australija gali atsidurti 
prieš užpuolimo faktą ateinačių 
10 metų laiko'tarpe.

NeMIKIA
•

Jau trečius metus Sydnėjaus 
šviesuoliai renkasi ir posėdžiauja, 
spręsdami lietuviškų namų įsigi
jimo klausimą. Kai kurie nekan
trūs ir nedrausmingi tautiečiai 
prieš tris metus, vos tik nugirdę 
apie tuos posėdžius, atsiuntė pini
gų pirmosioms plytoms. Ypačiai 
taip pasiskubino Woomeros dyku
mose dykinėjančių tautiečių būrys. 
Tuo tarpu didžiulis Sydnėjaus 
šviesuolių aparatas vis sukosi, 
tarėsi, varstė advokatų duris, vėl 
šnekėjosi, tvarkėsi, persitvarki- 
nėjo, iš naujo tarėsi, pagaliau, kaip 
atrodė, lyg ir susišnekėjo. Kai kas 
jau pradėjo galvoti, kad lietuvi^ 
kus namus turėsime. Beje, opti
mizmas aptemo, kai energinga 
vietos Apylinkės Valdyba, . kaip 
teko nugirsti, perpyko ir pareiškė, 
kad čia jos vienos reikalas.

Sydnėjaus Apylinkės Valdybos 
ryžtumas sveikintinas. Tačiau kai 
kas nugastauja. Girdi, kai Apy
linkė pasiims šį darbą dirbti, ar 
nepasuks namų įsigijimo klausimas 
tos pačos Apylinkės jau išbandy
tais Jaunimua.-Kursų...kelLris?

Nugastavilnas labai rimtas. Juo 
labiau, kad pasigirdo ir pirmas 
skambutis — vienas anų nekan
triųjų Woomeros dykumų tautie
čių šiomis dienomis atsiuntė Namų ■ 
Komitetui prašymą, kad jam būtų 
grąžinti prieš tris metus paaukoti 
du svarai, nes bendruomeninių 
namų nebesulaukdamas, jis nutaręs 
sau vienas statytis namus.

•
š. m. spalio 26 d. Bankstowne 

buvo ruoštas Mūsų Pastogės nau
dai koncertas. Koncertas M. Pas
togės skiltyse buvo plačiai rekla
muotas, talpinant didelius skelbi
mus. Administratorius visus šio 
koncerto skelbimus, kurie norma
liai būtų buvę apmokėti £8/12?-, 
išdidžiai perbraukė ir užrašė rau
donu pieštuku “nemokamai”, žmo
gus galvojo logiškai — visas pel
nas gi bus skiriamas Mūsų Pas
togei. Po trijų savaičių nekantraus 
laukimo administratorius gavo iš 
koncerto rengėjų pažadėto pelno 
duoklę — £4. Administratorius 
labai susikrimto, kad iš ankšto 
neatsisakė nuo koncerto pelno ir 
nepasiuntė normalia tvarka už 
skelbimus sąskaitos, nes tuo atveju 
jis būtų laimėjęs Mūsų Pastogei 
£8/12/-. Dar labiau administra
torius susijaudino, kai tūlas šaipū
nas jam išaiškino, kad koncerto 
rengėjai iš karto nurašė į nuosto
lius Mūsų Pastogei skiriamą pelną, 
gi virš £20 perteklių išsidalino 
kcncerto programos dalyviams kaip 
atpildą už pareikštą lietuviškai 
spaudai prielankumą.

NUBAUSTI LIETUVIO 
GROBIKAI

ELTA. — Už lietuvio Vincento 
Urbanavičiaus pagrobimą Braun- 
schweigo apygardos teismas spalio 
24 d. nuteisė SĖD partijos narį 
vokietį Gustavą Marschalį ir 
vaistininką, taip pat vokietį, Vil- 
frydą Sandigą kiekvieną trejų' 
metų sunkiųjų darbų kalėjimo 
bausme. Kaltinamieji Harzo 
srityje, vienos vokietaitės tarpinin
kaujami, klasta nusiviliojo lietuvį 
Urbonavičių prie Sovietų zonos, 
ten ji primušė ir perdavė Sovietų 
enkavedistų majorui. Tokių pagrę- 
bimo bylų Braunsch\yeigo apygar
dos teisme jau būta trijų ligi šiol.

1
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INTESTACIJA - PALIKIMAS BE TESTAMENTO

jo vaikams.

2.

3.

4.

A. Krausas.

Nenugalima Arktika nusilenkia žmogui,

pramonės

mirė, palikda- 
savo vaikus:

oro bazė 
komerci-

•<-‘4

II. KAt MIRUSIS (i) 
NEPALIEKA ŽMONOS (VYRO)

Visose Australijos valstijose vei
kia bendras nuostatas ta prasme, 
kad intestatoriui (ei) mirus ir ne
palikus žmonos (ar vyro), bet vien 
tik vaikus, išlikę vaikai paveldėja 
visą intestacinį, be testamento 
paliktą, turtą. Tokiu atveju vai
kai paveldėja turtą lygiomis dali
mis. Jei vienas iš tokių vaikų būtų 
vedęs ir miręs anksčiau už intes- 
tatorių palikdamas savo vaikų, tai 
jo dalis atitenka 
Pavyzdys:

Našlys Petras B. 
mas tik keturius
Joną, Antaną, Jurgį ir Mariją. Tie 
keturi, vaikai, nepaisant jų am
žiaus ar šeimyninės padėties, pa
veldėja visą savo tėvo Petro B. 
turtą, kiekvienas gaudamas ket
virtą tėvo palikto intestacinio tur
to dalį. Jei, sakysime, vienas 
Petro B. vaikų Antanas būtų 
anksčiau už savo tėvą Petrą B. 
miręs ir palikęs trejetą vaikų, tai 
šiuo atveju Antanui priklausanti 
ketvirta dalis būtų paveldėjama 
lygiomis dalimis jo trijų vaikų, o 
kiti trys ketvirtadaliai atitektų 
Jonui, Jurgiui ir Marijai.

Jei vienas iš vaikų dar prieš 
tėvo mirtį buvo gavęs žymesnę 
turto dalį ar tam tikrą pinigų 
sumą, intestacijos atveju toksai 
vaikas gali. daly vauti palikto turto 
paveldėjime tik tada, jei jis pridės 
savo anksčiau gauto turto dalį 
prie palikto intestacinio turto 
vertės. Sakysime, mūsų jau minė
tas Petras B. savo dukterei Mari
jai buvo davęs £1000 jos vedybų 
proga. Petras B. paliko £7000 ver
tės turtą. Šiuo atveju Marijos 
gautas. £1000 pridedamas prie pa
likti turto £7000 ir laikoma, kad 
intestacinio turto bendra vertė yra 
£8000. Kiekvienam iš keturių liku
sių. Petro B. vaikų tokiu būdu 
tenka po £2000, tačiau. Marija 
praktiškai tegauna tik £1000, nes 
£1000 ji jau yra gavusi anksčiau. 
Jei Mąrija dar prieš savo tėvo 
Petro B. mirtį būtų gavusi, saky
sime, £5000 ir intestacinio turto 
būtų buvę palikta £7000, tai ji 
palikto turto paveldėjime negalėtų 
dalyvauti, nes jos anksčiau gauta 
dalis viršytų palikimo dalį (£5000 
pridėjus prie £7000 gausis £12000, 
ką padalinus į keturias dalis, gau
sime tik £3000, o ji gi jau yra ga
vusi anksčiau £5000; šiuo atveju 
palikimas būtų dalijamas į tris dalis | tiną, brolius bei seseris, tai jokie

Pasižymėjęs šiaurės poliaus per- 
skridimu australų lakūnas Sir 
Hubert Wilkins 1928 m. pranašavo, 
kad šiaurės polius ateityje taps 
orinio susisiekimo kryžkele. Anuo
met tai. buvo sunkiai patikima, 
tačiau šiandie, vos vienam amžiaus 
ketvirčiui tepraslinkus, jau yra 
tikrovė.

Per. trečiadienį Skandinavijos 
Orinio Susisiekimo Sistemos lėk
tuvas pakilo iš Los Angeles bando
majam skridimui per šiaurės polių. 
Šių metų pabaigoj jau numatoma 
atidaryti normalaus orinio susisie
kimo kelią su Europa per šiaurės 
polių. Dar šių metų pabaigoj 
numatoma pradėti normalų kelei
vinių lėktuvų susisiekimą tarp JAV 
ir Europos per šiaurės polių. 
Skandinavijos Orinio Susisiekimo 
Sistema yra komercinė oro linija, 
kuri priklauso Švedijos, Norvegijos 
ir Danijos vyriausybėms.

Projektuojamas oro. susisiekųno 
kelias bus toks: lėktuvas skris iš 
Los Angeles į Edmontą Albertoje, 
o iš ten per Kanadą ir Arktikos 
pusrutulį į Thulę šiaurės vakarų 
Grenlandijoje; iš Thule bus skren
dama tiesiog į Bodo Norvegijos 
šiaurėje, iš čia gi. į Stokholmą, 
Oslo ir Kopenhagą.

šia poliarine oro linija- susisie
kimą palaikys, labai moderniškas 
PouElas'pC-6B daugmotorinis. lėk-.

II.

pati Marija 
su anksčiau

turto dalies

ir £7000 atitektų lygiomis dalimis 
tik trims jos broliams — Antanui, 
Jonui ir Jurgiui, o 
turėtų pasitenkinti 
gautais £5000).

Anksčiau gautos
įkalkuliavimas į bendrą intesta- 
cinio turto visumą yra vadinamas 
hotchpot. Tačiau tokia pro
cedūra yra taikoma tik tėvo palik
tam intestaciniam turtui. Motinos 
paliktas intestacinis turtas ati
tenka visiems vaikams po lygiai, 
nepaisant, ar kuris iš jų buvo 
gavęs anksčiau iš motinos kokią 
naudą ar ne. »

III. KAI MIRUSIS (i) NEPA
LIEKA NEI ŽMONOS (AR 

VYRO), NEI VAIKŲ
Jei intestatorius (ė) miršta 

nepalikdamas (a) nei žmonos (ar 
vyro), nei vaikų, nei savo vaikų 
vaikų, jo (s) paliktas visas 
intestacinis turtas yra paveldė- 
jamas artimiausių kraujo giminių, 
vadinamų next-of-kin, kurie 
paveldėja turtą lygiomis dalimis. 
O jei toksai next-of-kin 
tėra tik vienas, tai jam atitenka 
visas intestacinis turtas.

KAS SUDARO GIMINES — 
NEXT OF KIN?

Giminėmis, vadinamais next-of- 
kin, įstatymas laiko tokius asmenis 
ir tokia tvarka:

1. Tėvas vienas; jis paveldėja 
visą turtą (Viktorijoje ir 
Pietų Australijoje likę miru
siojo tėvai paveldėja visą 
turtą lygiomis dalimis).
Motina, broliai ir seserys 
(lygiomis dalimis).
Motina viena, jei nėra brolių 
ir seserų.
Broliai ir seserys, jei nėra 
tėvų.

5* Seneliai.
6. Tetos ir dėdės, brolvaikiai ir 

dukterėčios.
7. Pusbroliai ir pusseserės.
8. Tolimesnieji giminės, kurie 

yra artimiausi giminystės 
laipsniui pagal čia pateiktą 
giminystės laipsnio eilę.

Pirma pastaba. — įsidėmė
tini svarbūs nuostatai, kurie nusa
ko, kas gali būti įtrauktas į next- 
of-kin paskirais atvejais:

a) Pirmiausiai, pagal pateiktą 
giminystės eilę, įsidėmėtina, kad 
artimesnis giminė iš
stumia tolimesnį. Tokiu 
tad būdu, jei intestatorius palieka 
tik 2-os grupės gimines, t.y., mo- 

tuvas, kuris yra pritaikytas viso
keriopoms poliarinio oro kelio 
sąlygoms. Per šiaruės ašigalį šis 
lėktuvas skris 25000 pėdų aukštyj; 
lėktuvas bus taip gerai apšildomos, 
kad. skrendant jam per šalčiausias 
šiaurės ašigalio sritis, keleiviai 
galės sėdėti savo sėdynėse vienmar
škiniai.

Ligšiol iš Stokholmo į Seattlę 
reikėjo skristi 28 valandas, tuo 
tarpu šiuo naujuoju poliariniu 
keliu bereikės skristi tą patį at
stumą tik 18 valandų. Neužilgo 
Skandinavijos Orinio Susisiekimo 
Sistema pradės operuoti tarp Nor
vegijos ir Tokio, panaudodama 
Thule ir Fairbanks Aliaskoje aero
dromus benzino atsargų papildy
mui. Poliarine oro susisiekimo 
linija ruošiasi pradėti naudotis visa 
eilė kitų orinio susisiekimo linijų.

Poliariniu oro linijos susisiekimu 
pradedama naudotis po tol, kai 
buvo baigta įrengti oro laivyno 
bazė Thulėje. ši bazė yra įrengta 
ant sniegotos aukštumos šiaurinėje 
Grenlandijos dalyje, šios bazės 
įrengimo darbai buvo vyk
domi slaptai ir jie užtruko 18 
mėnesių, ši tolimiausios galimybės 
poliarinėje srityje oro bazė iš prad
žių buvo planuota kaip strateginė 
Karo bazė, iš kurios amerikiečių 
pprausminiai bombonešiai galėtų 

kiti giminės, neįeiną į šią grupę, 
negali dalyvauti intestacinio turto 
paveldėjime, ir turtas atitenka šios 
2-ros grupės giminėms. Jei miršta 
sūnus viengungis, kuris palieka 
tėvą, tai visą turtą paveldėja tėvas 
(išimtis Pietų Australijoje). Jei 
lieka 4-tos grupės giminės, t.y., tik 
broliai ir seserys, tai jie visi 
gauna lygias dalis, nepaisant, kad 
kai kurie jų būtų ne vieno tėvo 
ar motinos.

b) Jei viengungis ar našlys be
vaikis miršta nepalikdamas tėvo, 
o tik gimines 2-ros grupės, t.y., 
motiną, brolius ir seseris, tai vai
kai anksčiau už intestatorių miru
sio brolio ai* sesers paveldėja miru
sio savo tėvo dalį, šiuo atveju 
vaikai reprezentuoja savo mirusį 
tėvą, kuris paliko jiems teisę į savo 
mirusio brolio intestacinio turto 
dalį. Tokią Jreprezentacinę teisę 
teturi tik brolių ir seserų vaikai.

c) Trečias įsidėmėtinas nuo
statas yra tai, kad giminystė yra 
aptariama artimumo laipsniu 
generacijos eilėj. Pavyzdžiui, nuo 
senelio ligi anūko yra du laipsniai, 
t.y. vienas laipsnis ligi tėvo ir 
venas laipsnis nuo tėvo ligi sene
lio. Broliai taip pat yra antrojo 
laipsnio giminės, tačiau jie turi 
paveldėjimo pirmenybę prieš sene
lius. Tetos, dėdės, brolvaikiai ir 
dukterėčios yra trečio laipsnio 
giminės. Intestacijos atveju, ne
sant artimesnio laipsnio giminių, 
jie paveldėja lygiomis dalimis in
testacinį turtą.

d) Sprendžiant giminių next-of-
kin klausimą nedaroma jokio lyčių 
skirtumo, taip pat vienodai trak
tuojami giminės iš tėvo ar motinos 
pusės, lygiai kaip traktuojami 
posūniai ar podukros.. .i

tJusipažinę su tikrąją padė'timr, 
matome, kad Australijoje mirusio
jo turtas yra paveldėjamas vieno
kių ar kitokių mirusiojo giminių 
ir jokios įstaigos į mirusiojo turtą 
nesikėsina. Turint tai galvoje, 
visi tautiečiai, kurių giminės čia 
yra mirę, neatidėliodami kreipiasi 
į Probate Court, kur atitinkamas 
valdininkas visumet jiems suteigs 
ir reikalingų paaiškinimų. Patar
tina palikimo reikalų bylą pavesti 
vietos solicitoriui, nes procedūros 
sudėtingumas vargiai bus įmano
mas mūtų tautiečiui pačiam atlik
ti, juo labiau šioje svetimoje šalyje. 
SEKANČIAME NUMERYJE — 
apie Testamentus.

J. Ž-kas.

pasiekti Sovietų Rusijos industri
jos širdį.

Thule randasi šiaurės poliaus 
srityje, vos 900 mylių atstume nuo 
paties šiaurės poliaus punkto. Iš 
Thulės į Maskvą tėra 2752 mylios, 
į Omską — 3199 ir į Vladivostoką 
— 4115 mylių. Karo atveju su So
vietų Rusija ši poliarinė oro laivy
no bazė suvaidintų milžinišką 
vaidmenį amerikiečių naudai puo
lant Sovietų Rusijos 
centrus.

šiuo gi metu Thulės 
yra pradedama naudoti 
niams tikslams. Panaudojant šią 
oro bazę, laimimas artimiausias 
susisiekimo kelias tarp Europos ir 
Vakarų Amerikos krantų, o taip 
pat ir Aliaskos, Tokio, bei tolimo
sios Azijos kraštų. Thulės orinio 
kelio panaudojimas sumažina kelią 
tarp Londono ir Tokio 1600 mylių’.

Thųlėje dabar plevėsuoja ameri
kiečių ir danų vėliavos, kadangi , ši 
bazė yra įrengta bendromis JAV 
ir Danijos vyriausybių jėgomis, 
čia dabar yra įrengtas moderniš
kas 10000 pėdų ilgio lėktuvams 
pakilti takas, gi 480 akrų plote yra 
pastatyti puikūs angarai ir barat 
kai

Amerikiečiams šios poliarinėm 
oro bazės įrengimas kaštavo 26^ 
milijonus dolerių. Statybinė med
žiaga buvo atgabenta lėktuvais ir

VADOVĖLIAI IR SKAITINIAI MOKSLEIVIAMS
ALB Krašto Valdybos Kultūros 

ir švietimo vadovas Vincas Kazo
kas “Mūsų Pastogės” No. 189 iš
kelia labai aktualų mūsų savaitga
lių mokykloms vadovėlių klausimą. 
Jis pasisako, kad daugelis moky
tojų kreipiasi į jį prašydami parū
pinti savaitgalio mokykloms vado
vėlių. Per metinius LKF suvažia
vimus taip pat buvo užsipulta dėl 
neparūpinimo vadovėlių. Norint 
sėkmingai dirbti mūsų savaitgalio 
mokyklose, yra būtina turėti vado
vėlių. Nei Krašto Valdyba, nei 
LKF Apygardos Valdyba Australi
joje neįstengs išleisti reikiamų 
vadovėlių. Emigraciniame išsiblaš
kyme bei šioms dienoms pritaikytų 
vadovėlių išleidimas organizuo- 
tinas PLB centrinių organų.

švietimo Vadovas siūlo bėdos 
atveju mokyklose įvesti lietuvišką 
vaikų laikraštėlį “Eglutę” kaip 
mokslo priemonę. Tuo būdu būtų 
pašalinti dabarties sunkumai. Jei 
iš tikrųjų vadovėlių nebūtų ir jų ne
galėtume gauti, šiam Vinco Kazoko 
sumanymui pritarčiau ir laikyčiau 
tikslinga kalbamą laikraštėlį var
toti kaip vadovėlį bėdos atveju. 
Vadovėlių skelbiamas trūkumas 
yra perdėtas ir jų galima dar ir 
šiandien gauti. Be reikalo ir 
suvažiavimuose dėl jų aimanuo
jama ir užsipuolama organizacijų 
vadovybės. įsteigęs savaitgalio 
mokyklą Melbourne priemiesty, 
Maribyrnonge, ėmiausi rūpintis 
vadovėliais ir skaitiniais'.' Ieško
jimas nenuėjo veltui. Lietuvių 
kalbai gaunami šie vadovėliai: 1) 
Geručio Rūtelė, Skaitymai, gamta 
ir tėvynės mokslas, 391 pusi, 
įrišta; 2) Ig. Malinauskas ir J. 
Talmantas, Lietuvių Kalbos Gra
matika pratimais (sintaksė); 3) 
J. Kaplanas ir L. Dambrauskas, 
Lietuvių Kalbos Gramatika (sin
taksė) ; 4) Pr. Naujokaitis, Lietu
vių Literatūra. Lietuvių istorijai: 
Esmaitis Senų senovė. Lietuvos 
Istorija. Lietuvos geografijai gau
nama: A. Bendorius, Europos 
Geografija su Lietuva, šios visos 
knygos gaunamos: P. L. B. Vokie
tijos Krašto Valdybos leidykloje, 
20a, Hannover-Kleefeld Hegelstr. 
6, Germany, čia tik nebejaunama 
Lietuvių Kalbos Gramatikos pir
mos dalies, nagrinėjančios kalbos 
dalis. Bet netenka nusiminti ir 
reikia kreiptis į The Lithuanian 
Catholic Press Society, 2334 S. 
Oakley Ave., Chicago, Ill. šiame 
spaudos knygyne gaunama P. 
Kriaušaičio ir Rygiškių Jono, Kun. 
Dr. J. Starkaus Lietuvių kalbos 
gramatikos ir J. Damijonaičio, 
Rašymo ir Skaitymo Pradžiamok
slis I ir II dalis. Supažindinti su 
mūsų senosios ir jaunosios kartos 
rašytojais ir jų pačiais kūriniais 
užsisakytinas B. Babrausko vei
kalas “Lietuvos Keliu” I ir II 
dalis. Šiame vadovėly randame 
nuo liaudies kūrybos ir Donelaičio 

laivais iš JAV.
Nepaisant tolimos savo polia

rinės situacijos, Thulės klimatas 
yra pakenčiamas. Per metus čia 
teiškrenta tik 15 colių sniego. 
Vasaros metu temperatūros vidur
kis yra maždaug 50,* o žiemos 
metu 25 laipsniai žemiau nulio, 
šiaurės ašigalio sąlygomis tai yra 
laikoma labai palankiu, švelniu 
klimatu.

Amerikiečių oro pajėgų žinovai 
mano, kad Sovietų Rusija yra 
įsiruošusi panašią oro bazę šv. 
Juozapo salyne, į pietus nuo 
Archangelsko. Ši Sovietų oro bazė 
esanti maždaug 1500 mylių at
stume nuo Thulės.

Iš pradžių Thule buvo naudo
jama amerikiečių ir danų stebė
jimo punktu, kuriame dirbo 18 
stebėtojų. 1951 m. i Thulę at
skrido darbininkų kuopa. Jie atsi
gabeno moderniškus įrankius ir 
29000 svarų žemsemę. Tai buvo 
sunkiausia mašina, betkada lėk
tuvu atgabenta. Iš pradžių darbus 
pradėjo 600 vyrų, kurie paruošė 
kelia 7500 darbininkų, paslaptom 
atgabentų iš Virginijos Norfolko. 
šių darbininkų atgabenimas buvo 
atliekamas taip slaptai, kad jie 
net patys nežinojo, kur esą gabe
nami.

Thule, kuri yra prie Šiaurinės 
Žvaigždės įlankos, vandens keliu 
yra sunkiai tepasiekiama, kadangi 
vandens kelias tegali būti naudo
jama tik 70 dienų per metus. Tad 

iki šių dienų rašytojų kūrinių su 
rašytojų trumpomis biografijomis 
bei jų būdingesniais originaliais 
kūriniais arba jų ištrauko
mis. B. Babrausko knyga 
daugiau įkandama ir jaunesnio am
žiaus moksleiviui, kaip Pr. Naujo
kaičio Lietuvių Literatūra, skirta 
gimnazjoms. Šios knygos gauna
mos ankščiau minėtu adresu. Tuo 
būdu vadovėlių bado nėra. Rašau 
tai iš praktikos, nes ir šiomis die
nomis gauta nemaža siunta vado
vėlių. Jei kas norėtų pasinaudoti 
mano patarnavimu vadovėlius 
parūpinant, prašau rašyti: A. 
Krausas, 24 Grandview Ave., Mari- 
byrnong, Vic. Per du mėnesiu 
galima parūpinti dar gaunamų 
vadovėlių.

Tuo būdu siūlomas švietimo va
dovo “Eglutės” įvedimas kaip 
vadovėlio mokyklosna yra per 
daug varginga ir menka mokslo 
priemonė ir šiandien, turint tiek 
dar mokykloms pritaikytų vado
vėlių, nereikalinga. Nuoširdžiai 
pritariu “Eglutės” užprenumera- 
vimui ir būtų labai gražu ir nau
dinga, kad kiekvienas mūsų vaikas 
perskaitytų taip gražiai leidžiamą 
laikraštėlį. Jis papildytų klasėje 
einamus dalykus. Be “Eglutės” 
turime ir daugiau vaikams ir jau
nimui skirtų laikraštėlių. Labai 
patraukliai ir tinkamai redaguoja 
Vladas Vijeikis “Tėviškėlę”, tin
kamą daugiau jaunesnio .amžiaus 
vaikučiams. “Tėviškėlė” yra mėne
sinis laikraštėlis ir eina kaip 
“Dirvos” priedas. Po Naujų Metų 
keta jį praplėsti ir patobulinti. 
Augesniems tinka “Skautų Aidas” 
ir kiti jaunimo laikraščiai.

Be vadovėlių ir.laikraštėlių turi 
dar didelės reikšmės mūsų priau
gančiai kartai lietuviški skaitiniai. 
Daug knygų vaikams ir jaunimui 
buvo atspausdinta Lietuvoje. 
Tremtyje vaikams skirtos litera
tūros turime taip pat nemaža. 
Liūdnesnis reikalas su paaugliais. 
Jiems tinkamų knygų beveik netu
rime. Būtų gera, kad prie kiekvie
nos savaitgalio • mokyklos veiktų 
bibliotekėlės, iš kurių moksleiviai 
galėtų pasiskolinti knygų paskai
tyti. Tai labai tinkama priemonė 
lietuviškumui palaikyti, švietimo 
Komisijos, veikiančios prie Apy
linkių valdybų, turėtų pasirūpinti 
tokių bibliotekėlių įsteigimu. Jas 
komplektuojant nepamirština pa
rūpinti tremtyje gaunamas kny
gas: St. Zobarsko — 1) Gandras 
ir Gandrytė, 2) Doleris‘iš Pits- 
burgo, 3) Aušrelė, 4) Riestaūsio 
Sūnus, 5) Brolių Ieškotoja ir 6) 
Per šaltį ir vėją; Balės Voveraitės 
— 7) Lietuvos Keliu, 8) Žirgonė 
ir Gailė, 9) Kiškio Lūpa, 10) Mano 
Švilpa ir 11) Viltrakių Vaikai; 
Jono Rutkausko — 12) Gintarėliai; 
A. Giedriaus — 13) Kelionė į Lie
tuvą, 14) Tėvelių Pasakos, 15) 
Taunienės Bičiuliai, 16) Tėvų 

visa statybinė medžiaga bei įran
kiai daugiausiai buvo gabenami 
lėktuvais. Darbininkams teko 
dirbti po 10 valandų per dieną 
ištisas septynias dienas sunkiau
siomis gamtos ir klimato sąlygo
mis. Didžiausią darbui kliūtį čia 
sudarė amžinai užšalęs žemės 
paviršius, prilygstąs uolos kietu
mui. Jei pastatas būtų pastatomas 
tiesiog ant tokio žemės paviršiaus, 
tai namo šilima pamažu pradėtų 
atšildyti tą paviršių, o tuomet 
pamatai pradėtų pamažu smukti 
žemyn. Kad tai būtų išvengta, 
pastatus teko statyti ant specialių 
kuolų — stulpų. Gyvenamieji pas
tatai ir angarai buvo pastatyti 
pagal šaldytuvo principą, tačiau su 
tu skirtumu, kad juose palaikoma 
šilima, o ne šaltis.

Nepaisant visų nepaprastų sun
kenybių, šių laikų technika įgalino 
amerikiečius ir danus įrengti 
moderniškiausią poliarinę bazę, 
kuri plačiai atidaro vartus į naują 
susisiekimo pasaulį, prieš dvide
šimt penkis metus išpranašautą 
garsaus australų lakūno Wilkinso.

I.D.

Kolumbijoj lietuviai kaip 
Kaune . . .

ELTA. — Iš Bogotos prane
šama, kad ten gana gražiai įsikūrę 
lietuviai inteligentai. Bogotoje 
lietuviai jaučiasi kaip Kaune. 
Esama keletos profesorių, kelioli-
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Pasakos; A. ir J. Mekų !—- 17) 
Knyga apie Karalius ir Žmones į 
A. Kr aušo — 18) Gyvulių Drau
gas I ir II dalis ir 19) Mūsų.Bi*^ 
čiuliai; Z. Kolbos — 20) Daili g 
Saulutė; L. Dovydėno — 21) Gy- 
veno kartą karalius; Lazdynų. 
Pelėdos — 22) Motulė paviliojo 
Pr. Imsrio — 23) Vilkas Meškerioji: 
tojas; L. Dovydėno — 24) Pa 
gelis Rapsiukas; Vytės Nemunėli 
— 25) Meškiukas Rudnosiukas, 
26) Pietų Vėjelis, 27) Tėvu.name
liai, 28) Mažoji Abėcėlė, 29) Lie-.?: 
tuvai Tėvynei ir 30) Du Gaideliai;: 
Pulgio Andriušio — 31) Vabalų 
Vestuvės; Dr. J. Balio — 32) 
Lietuviškos Pasakos; Rimo- 
Gludučio — 33) žiogo šaukliuko 
Smuikelis; Viktoro Šimaičio — 
34) Vyturėliai Laukuose; Juliaus 
Kaupo — 35) Daktaras Kripštu- 
kas Pragare; St. Lauciaus — 36) 
Po Pilkais Debesėliais; M, Valan
čiaus — 37) Vaikų Knygelė; Petro 
Pilkos — 38) Žvirbliai Inkilėnoua; 
J. Barkaus — 39) Mažųjų Dienė- 
lės; Tetos Rūtos — 40) Gintaro 
Pasakos; Petro Rinkūno — 41) 
Našlaitėlė. Tai gausus ir gražus ? 
knygelių rinkinys mūsų mažie
siems.

Turiu surinkęs ir apie 100 kny 
mūsų jaunimui. Jų čia nevardysi 
dėl vietos stokos. Viena kita kny
ga pasirodo ir mūsų paaugliams, 
bet jų nepakanka. Jau baigiama ' 
spausdinti jauno, talentingo rašy
tojo R. Spalio knyga “Gatvės Ber
niuko Nuotykiai”. Tąi stambi, 
apie 500 puslapių turinti knygą, 
kurią “Tremtis” Vokietijoje išleid- / 
žia. “Tėviškėlė” išleido mūsų ma
žiesiems gražią dovaną Vytės 
Nemunėlio “Lietuvai Tėvynei”. 
Nemaža knygų gaunama ir Mar
gučio leidykloje, 6812 Sp. Western 
Ave., Chicago, čia gaunama dar 
iš Nepriklausomos Lietuvos laikų 
Pr. Mašioto, A. Vienuolio, Žemai- 
tės ir kitų rašytojų veikalai, Mar
gutis turi ir dainavimo pamokoms 
Antano Vanagaičio dainorėlį “Dai- $ 
nuok”. Platesnio masto dainorė” 
yra išleistas: “Tėvynės Aidai”, 50 
dainų rinkinėlis mokykloms 2, 3, ir 
4 balsams. *

Baigiant turiu pasakyti, kad ik 
bus paruošti ir išleisti emigracijai1;, 
pritaikinti vadovėliai šiuo tarpu. 
galima išsiversti Vokietijoj at
spausdintais, vartotais dar moky
klose Lietuvoj. Tik pasirūpinkime, 
kad jie Vokietijos ir Amerikos 
sandėliuose nedūlėtų, o patektų į 
mūsų vaikučių rankas. Tėvai 
turėtų eiti pagalbon mokytojam® 
ir paskirti vieną kitą svariuką 
vadovėliams ir knygoms bei lai
kraštėliams. Sutelktinėmis jėgomis 
daug padarysime mūsų priaugan
čios kartos išlaikyme, tik liaukimės 
dėl vadovėlių trūkumo aimanavę 
ir veikime!

kos imžinierių, technikų, mechani
kų, agronomų ir prekybininkų. 
Visi.dirba savo profesijos darbą. 
Paskiausiai, kun. N. Saldokas, 
susipažinęs su dviejų sostinės uni
versitetų dantų medicinos fakul
tetų dekanais ir juos supažindinęs j 
su Lietuvos universiteto lygiu, 
taip pat ilgai klabenęs įvairias val
dines įstaigas, išsirūpino, kad Lie
tuvos dantų gydytojams būtų pri-21 
pažinti jų diplomai ir tuo pačiu ■ 
suteikta praktikos teisė. Dėl to 
lietuviai tiek įkurdinimo komitetui*' 
tiek Kolumbijos vyriausybei yra> 
dėkingi. Tuo būdu nevaržomai 
dirbti savo profesijoje gali visi, 
aštuoni ten esą dantų gydytojai; 
V. Gaurisas, P. Totoraitienė, E. 
Giedraitienė, M. Zelčiutė-Hole*^ 
chekienė, K. Pikčilingienė, L. Pau- 
lėnienė, A. Bacevičienė ir K. Ty
lienė. Visi kiti svetimtaučiai šiuo 
reikalu iki šiol nėra nieko laimėję.

Bogotoje gyveną lietuvių įkur
dinimo komiteto nariai kun. N. Sal
dokas ir dr. S. Sirutis kiek gulė-, 
darni padeda savo tautiečiai® 
patarimais, rekomendacijomis, sųį- 
vaiko dokumentus ir k. Bogotai 
lietuvių kolonija visumet mini savą: 
tautos šventes. Daug ir svetimtaū* 
čių ateina į lietuvių pamaldas pasi* 3 
klausyti melodingų giesmių, kurtas 
gieda Danutės Liaugminienėą 
vadovaujamas choras. Organiza
cinius darbus atlieka' veikleąftĮ- 
Apylinkės Valdybos nartai, ypačįaį 
Jazbutienė ir inž. A. Tylius.

2
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LITHUANIA WILL BE FREE Lithuanians’ letter to the Pope Pius XII
In the past, on February 16, 

1918, in Vilnius, the Lithuanian 
National Council proclaimed the 
political independence of Lithua
nia, and this independence lasted 
for twenty-two years. Then there, 
arises the main question for us: 
how must these twenty-two years 
be regarded? Are they the nor
mal conditions, or must they be 
accepted only as an accidental 
event, or an episode in the history 
of our nation? Where lie the foun
dation and the sources of our in
dependence? In the passing, mo
mentary superficial circurstances 
of a short period of time, or in the 
deep forces of history?

Many of our countrymen are in
clined to trace these foundations 
to the old Lithuanian history, 
especially to the time of Lithua
nian greatness under the rule of 
Vytautas the Great, when Lithua
nia was one of the most powerful 
states of Europe, especially after 
the victory at Gruenwald, where 
the united forces of Germany 
were utterly beaten and the expan
sion of Germany toward the East 
was finally barred. No doubt, this 
old Lithuanian State is an obvious 
proof of Lithuanian ability in 
statesmanship. None of the other 
Baltic nations, not even Scandi
navian nations, with the exception 
of Sweden alone, can boast such a 
brilliant past. But let us not be 
blinded by the outer splendor of 
our old days.

Closing of the Frontier 
between Czechoslovakia 

and Bavaria
The boundary between Czecho

slovakia and Bavaria is divided 
into three zones:

(1) Control zone, 36 feet wide 
along the whole frontier;

(2) Prohibited zone, 900 to 3000 
feet wide;

(3) Frontier zone, 15 miles wide.
Permits from the Ministry of 

Security are needed to enter the 
frontier zone. On all roads lead
ing to tfie frontier zone there are 
large fluorescent notices with the 
words “Beware. Frontier zone, 
admittance by permit only.”

The “control zone” following 
the line of the frontier itself, is 
inspired by Soviet practice. It is 
ploughed, harrowed and raked in 
such a way as to make footprints 
clearly visible. The frontier 
guards, who watch every inch of 
the frontier, receive at least two 
hours of political instruction every 
day. Anyone helping to arrest a 
person trying to cross the frontier 
is rewarded with watches, motor 
cycles, cash, or promotion.

By Professor Vladas STANKA

The true sources of our modern 
independence are deeper, wider, 
and of more cosmopolitical nature. 
The first source is the modern 
spirit of men and the conscious
ness of the value of a man and 
of a personality as such. This 
deeply rooted consciousness is one 
of the main features of the mod
ern culture, and lies as a founda
tion in all political institutions of 
modern times. But the man with 
his own soul, with his feelings, his 
mind and thoughts, finds his first 
expression in his own language. 
Here are the roots of nationalism 
in the good sense of this word. 
This is the other powerful factor 
of modern history. The Lithuanian 
language, the true bearer of the 
Lithuanian nationality, was pre
served not by the state ... Its 
stronghold in its struggle for 
existence was not in royal or ducal 
palaces, nor mighty castles, but in 
the poor farmer's hut, under the 
thatched roof of which the lan
guage of our forefathers was 
stubbornly defended against all 
foreign influences.

In this struggle for his native 
language the Lithuanian peasant 
found a mighty ally, but that ally 
was not the State, but the Christ
ian Church . . . the first Lithua
nian books and the first authors 
were closely connected with the 
Church and its tasks . . . the 
Lithuanian-printed prayer books 
were one of the main sources of 
our national development.

The following step was the new 
conception of the role of the State 
in the destiny of man. It was 
understood that the task of the 
State is not to rule men, but to 
serve them ... to adapt itself to 
the needs of the citizens and to 
their national feelings. Therefore, 
during the nineteenth century, to
gether with the universal spread
ing of he democracy, there was 
born the idea of the national state.

This universal development 
reached Lithuania as well.

World War I brought further 
consolidation of the new demo
cratic principles. Such were the 
conditions in the creation of the 
Baltic states; and Lithuania as 
the first on February 16, 1918, 
proclaimed her independence.

It was easy to proclaim the in
dependence, but it was hard work 
to carry it into life. Lithuania 
had no certain frontiers, but only 
menacing fronts on all sides. And 
what fronts! On one side Ger
many ... On the other side, the 
formidable Russian revolution 
. . . And on the south, the Poles, 
who were then still incapable of

understanding that the new Lith
uanians were not the same as 
those of four centuries ago. And 
Lithuania had no soldiers and no 
rifles in her army, no pennies in 
her treasury, no staff of officials 
for the government, no help from 
abroad. In spite of all this, in the 
subsequent five years Lithuania 
assured her national frontiers, 
created her army, organized the 
whole government apparatus of a 
modern state, well balanced the 
state finances, set up a broad edu
cational system crowned by the 
entirely new university, proclaimed 
a modern constitution, built up 
wide-branched diplomatic relations, 
and had undertaken to add even 
a radical social reform — an agri
cultural reform which was one of 
the most successful in the whole 
of Europe;

We can remember these years, 
not with shame, but with pride. 
We can with pride remember too 
the following seventeen years of 
our independence. Lithuania is one 
of the poorest countries in the 
whole world: no diamonds, no 
precious metals, no coal, no oil, no 
copper, no lead, no tin, no iron, 
no salt, nor any other metals or 
minerals. Every plow-share, every 
nail, every handful of salt, must 
be imported from abroad. We had 
only the soil — and this not of 
the best quality — and our hands 
to work. But we did not envy any 
of our neighbors, we only worked 
bravely. And we provided our
selves with all we needed, wc had 
no state debt, and every parcel of 
goods we received from abroad 
was fully paid for. We undertook 
to improve greatly our communi
cations, to build many modern 
edifices, tol build many modqrri 
bridges. Our system of compul
sory education was nearly univer
sal, and a second university and 
the Academy of Sciences were 
organized. Our arts flourished, 
our literature grew rapidly, our 
opera was regarded as one of the 
best in East Europe. Nobody 
could dare to say that we had 
done somethng wrong or that wė 
had omitted something. If some
thing \was wrongs Jhen it was, 
caused by our geographical situa4 
tion which sometimes compelled 
Lithuania to adapt herself to hen 
neighbors. And today, in remem
bering the years of our independ
ence, we can be justly proud and; 
can say: if all nations of Europe- 
would follow the same paths, if 
all nations were as industrious and, 
peaceful, as contented with the' 
country they possessed, then the: 
true Golden Age would have been 
already realized in the world.

Of course, we were a small na
tion. But we never had the feel-

The sufferings of a gallant 
people enslaved by the Communist 
aggressor are told in this poignant 
Letter written by the Lithuanians 
to Pope Pius XII, begging that the 
Holy Father assist them by the 
prayers of the Church, by an ap
peal to the United Nations, and by 
making known their terrible plight 
to the world. —

Holy Father, by the will of 
Christ you are our only leader and 
protector. We, the Catholics of 
Lithuania—persecuted, terrorised, 
decimated, suffering from hunger 
and cold, isolated from the rest 
of the world by the Iron Curtain, 
deprived of the elementary and 
natural rights of mankind—we beg 
your help and your protection.

ing, that we were small citizens. 
And when the citizens of the great 
nations came to us — without our 
invitation — we were truly aston
ished how servile, how cowardly, 
how trembling they were before 
their" own masters. Slaves, not 
modern men. It was really a pity 
to look upon them. And that was 
the main reason why wc could not 
understand them.

The war, for which Lithuania 
had not the slightest — neither 
directly nor indirectly — respon
sibility, destroyed our independ
ence. But that was not our fault. 
And this conviction leads to .the 
firm faith that our independence 
will be restored.

Why not? We have seen that 
the foundations of this independ
ence are deep and broad. Wc 
know that these principles until 
now have been neither abrogated 
nor substituted. On the contrary, 
they are reaffirmed by the leaders 
of the English-speaking nations. 
They are acknowledged by. all 
other nations in the New as well 
as in the Old World, in the Near 
as well as in the Far East; they 
are carried out from Ireland to 
Korea, from Norway to Abyssinia. 
The contravening against these 
principles is proclaimed as an in
ternational crime. At the Nuren* 
berg trial the great part of the 
charge was concerned with the 
violation of the sacred principle of 
democracy and of the freedom of 
nations. Why think that only 
Lithuania and the other Baltic na
tions must be excluded from the 
blessing of these principles?

The freedom of nations is indi
visible. Either it- is for every 
nation and everywhere, or it is 
for nobody and nowhere. We must 
trust and believe: it is for all and 
everywhere.

Our country will be free, and 
in a very short time.
(From Musu Sparnai, No. 2, 1952)

TWELVE YEARS 
OCCUPATION

We have endured the horrors of 
foreign occupation for more than 
twelve years. At the peril of our 
lives we write to you to plead 
that you tell the whole world of 
our martyrdom, in order to unmask 
Communist lies about freedom of 
worship in the Soviet Union. We 
would like the entire world to 
know the tragedy of our people 
while we are still alive.

For centuries Russia has done 
everything in its power to destroy 
the Faith, the language and the 
customs of our small people. At 
the risk of their lives our ances
tors remained faithful to the Cath
olic Church and to their country.

In 1939, at the beginning of the 
Second World War, our country 
was invaded by Soviet Russia. The 
Russians destroyed our cities and 
villages. They have stolen not only 
oo.ur land and''our homes but they 
have also robbed us of our freedom 
of thought and they have reduced 
us to the status of slaves. For us 
the bondage of the spirit is the 
most terrible of all. They want 
to force us to believe and to re
peat that Soviet Russia is an 
earthly paradise, despite the fact 
that on the Communist side of the 
Iron Curtain misery and falsehood 
reign supreme and our children no 
longer know the taste of meat, 
butter and sugar. They have 
made us vote for a false national 
assembly under the threat of 
bayonets. This false assembly an
nounced the “voluntary” annexa
tion of Lithuania to the Soviet 
Union. Despite all threats, 25% 
of our people cast blank ballots 
but. that did not prevent the Bol
sheviks from announcing that 90% 
of the voters had chosen the Com
munist list. To indicate the falsity 
of the Communist claim the world 
should know that the “result” of 
the balloting was accidentally pro
claimed by the Reds on the day 
before the election was actually 
held.

During the month of June, 1941, 
in a period of only three days, the 
Soviets arrested 40,000 Lithua
nian men and women, both young 
and old, and deported them to Si
beria in cattle cars. We have seen 
the dead bodies lining the rail
road tracks. The first year of 
Soviet occupation cost us the lives 
of more than 100,000 of our people.

The German occupation which 
followed on the heels of the re
treating Reds in 1941 was per
haps less bloody but it, too, was 
hard to endure. Then, in 1944, the 
Russians returned again. The first 
Red occupation in 1940-41 was 
mild in comparison with the new.

In 1940-41, the Reds destroyed our 
people on impulse. Now the car
nage is studied and systematic. 
The Lithuanian people now - lite 
under the threat of total disap
pearance.

CHURCH AS POLITICAL 
WEAPONz

The Soviet leaders have declared 
that religion is as incompatible 
with Bolshevism aš fire is with 
water. Before the war all religion 
was forbidden in the Soviet Union. 
In 1943, in the hope of misleading 
world opinion, freedom of worship, 
confined to the Orthodox Church, 
was officially proclaimed. The 
objective of this was, above all, 
political. The Patriach of Moscow 
saw a chance to dominate the 
whole Orthodox world and played 
a preponderantly political, not a 
religious role. Thus, as a matter 
of fact, the pretended freedom of 
worship served for the propaga
tion of Communism and Soviet-im
perialism. The new clergymen of 
the Orthodox church are^ servants 
of the Red State and agents of-the 
Communist secret pcfllpOi Their 
job is to make political propa
ganda, to act as police-dnformers 
and to betray religious believers. 
They preach hatred and vengeance. 
In their language, God Himself is 
described as a Russian Communist.

The Stalin Constitution pretends 
to guarantee freedom of 'worship 
but it does not even pretend to 
permit freedom of religious in
struction. The teaching-' of re
ligion, and the publication of re
ligious newspapers, magazines and 
books are prohibited. Even foreign 
religious publications cannot be 
imported. The Soviets hope that 
religion will die out with the end 
of the eld generation. This is the 
fashion in which freedom of wor
ship has been applied in Lithuania. 
Catholic priests are expected to 
place themselves in the service of 
the police, separate themselves 
from Rome and render homage to 
the Red State, But the Lithuanian 
people and their -priestš'-'ijįfUse:rto 
accept these conditions and their 
refusal has provoked ‘the most 
cruel reprisals. Officially there is 
peace in our country, but under 
the deceptive calm is the savage 
reality. Priests and faithful have 
no legal defences because; although 
the Red functionaries have been 
ordered to avoid public '■ scandals, 
the greater the cruelty they show 
to Catholics, the more they are 
commended by Moscow.

(To be continued)

The Constitution of the Soviet 
Union, and also that of the Lithu
anian Soviet Republic, do not pro
hibit the holding of religious views. 
On the contrary, both formally 
recognize freedom of faith and 
worship.

Nevertheless, at the same time, 
they ensure not only freedom but 
also protection for the spreading 
of materialistic, atheistic principles 
and openly anti-religious activities.

As the Communist Party is the 
deciding factor in the execution of 
the laws of any State ruled by 
Communists, and as it is one of 
its aims to eradicate every mani
festation of any religion, one may 
easily guess how the inevitable 
conflict in the situation mentioned 
above is solved practically. Free
dom of faith and worship is recog
nized, but that is all; license to 
fight that freedom is protected, 
encouraged, organized and sup
ported by all the means which the 
party in power and the state it
self can muster.

In the very early days of the 
first Soviet occupation of Lithua
nia (1940), all political, cultural 
and religious organizations which 
have been active in Lithuania up 
to that time were ordered to stop 
their activities “until they shall 
be registered anew with the Min
istry of the Interior.” Naturally, 
they never were registered and 
accordingly they, never were em

And there was no more Eastern...
powered to start their activities 
anew under Communist rule. 
Likewise in the case of other 
organizations, all purely religious 
and religious-cultural activities 
were eliminated at the same time. 
All their institutions, premises, 
libraries, publications, printing 
shops and other facilities were 
seized by the Government as 
“property without owners.” All 
the periodicals, which those or
ganizations formerly published, 
were discontinued. Most of the 
premises, libraries, and all the 
properties belonging to churches 
were also seized. All books, not 
only those of a purely religous 
character, but even the works of 
authors- known to be persons hav
ing religious views, were taken 
from book shops, public libraries, 
schools and public institutions. 
Most privately owned, non-com- 
munist books and other publica
tions — primarily, religious publi
cations — disappeared also after 
official searches during which the 
owners were arrested as “enemies 
of people.”

So religious literature / disap
peared from public life. It almost 
completely disappeared from pri
vate homes as well. One: could 
easily perceive that there was no 

longer left any possibility of print
ing any word expressing religious 
ideas. Further, there was left not 
even any possibility of saying such 
a word publicly, because all public 
meetings and all the means of the 
communication of ideas went under 
the control of the Government and 
the Communist Party, agencies of 
which neither one permits the use 
of any facilities for the promoting 
of the “dope of the people” among 
their subjects.

The only places where it was 
still possible to express religious 
ideas were the churches and the 
confines of the family circle.

The churches were not closed 
and worship was not forbidden. 
But priests were obliged to pay 
taxes at the highest rate among 
the entire professional group of 
citizens. And the churches, as long 
as they were open for public pray
er, were also required to pay un
believably high taxes. Many 
parishes were unable to raise the 
necessary amounts and their 
churches had to be closed.

Ghurch attendance was not for
bidden, but it was soon evident 
that it was dangerous, at least for 
persons even a little, advanced in 
society, such as,, for example, 
teachers, clerks, etc. The officials 

of the secret police invited these 
individuals to their offices for in
terrogation and asked them not to 
offer to people any more “such, a 
superstitious example, as attend
ing church is” ... If one did not 
follow that “suggestion”, first, he 
was fired from his job, and then 
after a few days he “disappeared.”

Many priests were arrested, al
though the percentage of arrested 
priests was not higher than the 
percentage of other professionals 
suffering the same fate. Re
ligious seminaries have had to 
leave their premises, and, when not 
formally closed, they were left 
without any facilities for the con
tinuance of their work. One semi
nary, Kaunas Seminary, continued 
its work in private apartments, 
and resorted to organized oral 
lessons without textbooks.

Practically all friars and nuns, 
priests and even bishops were ex
pelled from monasteries or, parish 
and diocese premises, these of. 
course having been nationalized, 
and were forced to rent rooms in 
small private houses, all houses 
larger than approximately 200 
square yards of floor space having 
also been nationalized. Rent for 
the clergy, as for all “non-work
ing people,” was fixed at. a rate 

considerably higher than that for 
workers.

At the same time anti-religious 
propaganda was launched full 
scale, All imaginable fqrms of 
smear tactics were used against 
the churches, especially against 
the Catholic Church, Lithuania be
ing predominantly Catholic, 
against the priesthood and against 
“religious superstition” generally.

In spite of the situation just 
described, religious life did not 
completely disappear during the 
first Soviet occupation in Lithua
nia (1940-41). It has not disap
peared completely even now,,after 
seven years of the second occupa
tion- (Under German Occupation 
1941-44 religious activities were 
also curbed in some ways, but not 
to any great extent.) As a matter 
of fact, religious life has gone 
more and more underground.

Nobody knows how many priests 
there are still left in Lithuania. 
Their number is estimated under 
200, i.e., less than one-eighth of 
the pre-war number, which was 
1,646. Even fewer churches can. 
be used for worship, because of 
increasingly high taxes or because 
of the ejeath of priests.

A report from Kaunas, dated 
fall of 1951, says that only two 

churches out of the previous 21 
are still open for worship in that 
city, and only one of them is 
largely attended, because it is a 
small church in a quiet residential 
section. The second one, located in 
the centre of the town, is-avoided, 
due to the fact that the entrance 
of this church is directly under 
observation from the wihdows of 
the Communist Party Office. Some 
closed churches in Kaunas are 
already used as warehouses, li
braries, etc.

(To be continued)

Russification of the 
Lithuanian Capital

At the end of May, 1952, the 
Communist party in Vilnius (Wil
no) began the eviction of the na
tive population from their apart
ments. They were given an oppor
tunity for relocation on the out
skirts of the city. In the course of 
May, 2000 apartments were vacated 
in this manner. This procedure 
is directed by the Russian commis
sar Frilov in order to enlarge the 
military garrison of Vilnius (Wil
no) and to decentralise the gov
ernment offices in the city. Many 
Russian officers-and high officials 
from Russia are lodged in the 
apartments from which j^na.fiye 
citizens of Wilno were evicted. — 
C.N.S.
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JAMBOREEPAKELIUI I

A. L.

(Base-

Sydneysyaney a 
Tivoli .J

kad lik-

Sydnėjaus Sporto 
Valdyba prašo visus 
mokėti nario mokesti 
metus.

KALINIAMS 
buvę politiniai 
ar nacių kalė- 
stovyklose Lie-*

vadui. Netrukus gavome

leidžiamas Tautos 
tautinė vėliava, 
Ir į šiuos visus 
gautas teigiamas

$ GERIAUSIAI APSIRENGĘ 
EUROPIEČIAI

£dėvi kostiumus, kuriuos pagal’
Y užsakymą siuva iš geriausių; ’ 

medžiagų
X SIUVĖJAI

O F F A & BROS;
X 33 Campbell Street, 
£ (keli žingsniai nuo 
♦:* teatro).
* Mes garantuojame,
•j’site patenkinti ir būsite greitai 

aptarnauti.

MŪSŲ PASTOGE

MSSH P6ST0CE
MŪSŲ PASTOGĖS ' 

PRENUMERATA 1953 METAMS
Mūsų Pastogės prenumeratos 

kaina buvo nustatyta 1949 metų 
pradžioje ir nuo to laiko ji nieku- 
mct nebuvo keista. Tuo tarpu nuo 
to laiko laikraščio spausdinimo bei 
leidimo išlaidos pakilo 50%. Pas
kutiniame savo posėdyje Krašto 
Valdyba peržiūrėjo Mūsų Pastogės 
prenumeratos klausimų ir nutarė 
mūsų laikraščio prenumeratų labai 
nežymiai pakelti, būtent — metams 
£2/10/-; paskiro numerio kaina 
nustatyta 1/3. Tačiau ir šį nežymų 
prenumeratos pakėlimų, Krašto 
Valdyba kompensuoja dovanai duo
dama kiekvienam prenumeratoriui 
Mūsų Pastogės išleidžiamų gražų 
sieninį 1953 m. kalendorių.

Kalendorius Mūsų Pastogės pre
numeratoriams bus išsiuntinėtas 
dar prieš Kalėdas, ar tuoj pat po 
Naujųjų Metų.

Krašto Valdyba, lygiai kaip ir 
pati mūsų Pastogės Redakcija bei 
Administracija, pripažįsta, kad 
mūsų laikraščio prenumerata nėra 
pigi, tačiau prie palyginamai nedi
delio prenumeratorių skaičiaus, 
laikraščio spausdinimo išlaidos yra 
nenormaliai aukštos, nes vien 
spaustuvei tenka mokėti už keturių 
puslapių laikraščio atspausdinimų 
33 sv., o už šešių puslapio vieno 
numerio atspausdinimų — net 46 
sv. šalia šių išlaidų dar prisideda 
apie 18 sv. kitų neišvengiamų iš
laidų. ..

Jau dabar visais būdais stengia
masi padidinti prenumeratorių 
skaičių. Rūpinamasi ir skelbimų 
gavimu. Visi tautiečiai yra kvie
čiami prenumeratorių, o taip pat 
ir skelbimų, verbavimo talkon. 
Naujaisiais 1953 metais turime 
sudaryti Mūsų Pastogei tinkamas 
sąlygas, kad galėtume leisti lai
kraštį nuolat 6 puslapių dydžio.

SKAUTININKŲ POSĖDIS
Sydnėjus. — Lapkričio 12 d. 

įvyko Sydnėjaus Lietuvių Skautų 
Skautininkų posėdis, į kurį atsi
lankė didelis skautų rėmėjas ALB 
Krašto Valdybos pirmininkas J. 
Vaičaitis. Iš skautininkų daly
vavo A. Plūkas, Mauragis ir Kišo- 
nas. Iš vyresniųjų skautų: viet. 
adj. A.. Bučinskas ir d-kas J. 
Bliokas.

Posėdyje buvo aptarta eilė klau
simų, kurie liečia paskutinius pasi
ruošimus. Ypač daug padėjo savo 
patarimais iš ilgo skautavimo 
sktn. Mauragis. Gaila, kad dalis 
kviestų skautininkų nedalyvavo 
šiame svarbiame posėdyje. Skau
tininkų posėdis buvo baigtas su 
viltimi, kad, nugalėjus 
kliūtis, bus įveikti ir 
terialiniai sunkumai.

NASVYTYTĖ GEELONGĖ
Geelongas. — Spalio 24-25 

d.d. Danutės Nasvytytės Dailiosios 
Išraiškos Grupė pateikė čia du 
viešus spektaklius. Visuomenės 
susidomėjimas buvo didelis; dau
giausiai — lietuvių ir kitų tautų 
ateivių. Vietos australų dienraštis 
atspausdino labai palankų įverti
nimų, pabrėždamas, kad Geelongo 
scena dar niekad nebuvo mačiusi 
taip meniškai stipraus baleto. 
Savo nenuilstamu darbu ir dideliais 
sugebėjimais Danutės Nasvytytės 
Grupė gali prasimušti į pirmaeilį 
šios meno srities kolektyvų.

Bilietus bei programas pardavi
nėti ir palaikyti salėje tvarką pa
dėjo vietos lietuvių jaunimas — G. 
Starinskaitė, D. Bertašiūtė, N. 
Buckytė, M. Jankutė ir K. Starin- 
skas. Tautiniai lietuvaičių drabu
žiai teik* svetimtaučiams gerą 
įspūdį.

šeštadienį, spektakliui pasibai
gus, vietos ALB Apylinkės pirmi
ninkas V. Raginis bendruomenės ir 
kultūros valdybos vardu padėkojo 
Grupei už spektaklius ir įteikė 
gėlių. Vietos lietuvaitės taip pat 
įteikė gėlių, kurias siuntė privatūs 
asmenys. — Ronis.

DALYVAVO PROCESIJOJE* |
Geelongas. — Spalio 26 d. 

čia buvo švenčiama Kristaus Kara
liaus šventė ir suruošta procesija, 
kurioj dalyvavo apie 6000 įvairių 
tautų katalikų. Ateiviai dalyvavo 
paskiromis tautinėmis grupėmis su 
tautinėmis bei bažnytinėmis vėlia
vomis ir vadovaujami savų dvasiš
kių. Procesijoje dalyvavo su tau
tine vėliava ir lietuviai. Lietuvės, 
kurios asistavo vėliavai, vilkėjo 
tautinius drabužius. Lietuvių gru
pei, kurią sudarė apie 90 asmenų, 
vadovavo kun. J. Kungys. — 
Ronis.

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖS 
INFORMACIJA

Lėšų telkimas Lietuvos laisvi
nimo kovai vykdomas platinant 
Lietuvio Pasą ir specialius Tau
tos Fondo ženkliukus.

Tautos Fondo Atstovybė Aus
tralijoje Lietuvio Pasą ir ženkliu
kus platina per ALB Apylinkių 
valdybas, seniūnus ir įgaliotinius. 
Tačiau yra daug lietuvių, gyvenan
čių mažesnėmis grupėmis ar pa
vieniai, kur dar nėra bendruomenės 
organ, padalinių. Jie turi keblumų 
norėdami Lietuvio Pasų įsigyti, 
čia kreipiame tautiečių dėmesį į 
tai, kad kiekvienas norįs įsigyti 
Lietuvio Pasų ir savo auką tėvynės 
laisvinimo reikalams atžymėti 
Tautos Fondo ženkliukais, gali 
kreiptis į artimiausią ALB Apy
linkės valdybą, arba tiesiog į Tau
tos Fondo Atstovybę laišku, pri- 
siųsdamas Postal Note arba Money 
Order tokiai sumai, kokią jis auko
ja Tautos Fondui. Lietuvio Pasas 
odos imitacijos viršeliais kaštuoja 
4 šilingus, gi Tautos Fondo aukoms 
atžymėti ženkliukai — po 1, 2, 5, 
10 ir 20 litų. (Vienas litas yra 
lygus vienam šilingui). Prašyti 
savo pilnų vardų, pavardę ir 
adresą.

Tautos Fondo Atstovybė tiki, 
kad kiekvienas tautietis dar šie-, 
met įsigys Lietuvio Pasą ir pagal 
išgales aukodamas nupirks Tautos 
Fondo ženkliukų. Tautos Fondo 
ženkliukai Lietuvio Pase lipinami 
į dešinįjį puslapį.

šia 
tuvio 
rūmo 
nant 
ALB
su įrašu “Australijos L.B.”

Tautiečiai, nelaukite pasiūlant, 
bet patys kreipkitės į savo Apy
linkių valdybų narius, seniūnus, 
mūsų įgaliotinius arba rašykite 
tiesiog Tautos Fondo Atstovybei:

J. Kalakauskas, 24 Goodsell 
Street, S. PETERS, N.S.W., 
arba —

M. Bogušas, Box 15, P.O., CAN
TERBURY, N.S.W.

PASKIRTAS FIRMOS VEDĖJU
Sydnėjus. — Antanas Ust- 

janauskas, ilgesnį laiką dirbęs vie
name Sydnėjaus stiklo fabrike, 
prieš keletą savaičių perėjo dirbti 
buhalterio darbų stambion knygų 
prekybos firmon —, English and 
Foreign Bookshop, 28 Martin 
Place, City. Kurį laiką dirbęs 
šioje firmoje buhalterio darbą, 
šiomis dienomis mūsų tautietis 
Antanas Ustjanauskas paskirtas 
šios firmos vedėju. Firmos savi
ninkų pritariamas, A. Ustjanaus
kas be kita ko šiuo metu atlieka 
paruošiamuosius darbus, kad šioje 
didžiausioje svetimomis kalbomis 
knygų prekybos įmonėje būtų įves
tas platus lietuviškų knygų skyt- 
rius. Tai bus pirmas knygynas 
Australijoje, kuris turės oficialų 
lietuviškų knygų skyrių. — jk.

Tikiu, kad lietuviškąjai visuo
menei yra įdomu susipažinti su 
vargais bei rūpesčiais, kuriuos 
teko pergyventi Sydnėjaus lietuvių 
skautams, kol buvo gautas leidi
mas iškelti mūsų trispalvę Pan 
Pacific Jamboree.

Pradžioje pirmiausiai buvo už- 
megsti ryšiai su estų, ukrainiečių 
bei jugoslavų skautais Sydnėjuje. 
Estų skautai jau nuo seniau pri
klausė australų vienetui. Mes 
ėmėmės ieškoti tokių kelių, kurie 
nepakenktų lietuvių skautų tradici
joms.

Pagal lietuviškas tradicijas buvo 
įsteigtas Skautams Remti Komi
tetas iš pagrindinių lietuviškųjų 
organzacijų astovų ir skautų tėvų. 
Po to Skautų. Vietininkija kreipėsi 
į ALB Krašto Valdybos pirmininką 
J. Vaičaitį, prašydama patarimų 
bei paramos.

Krašto Valdybos pirmininko tar
pininkavimas pas N.S.W. Aus
tralijos Skautų Rajono vadą neliko 
be pasekmių: gautas atsakymas į 
rašte išdėstytas sąlygas (vadovu 
pripažinti Sydnėjaus lietuvių 
skautų vietininką, turėti savo glo
bos komitetą, pripažinti kaip lie
tuvių tautinį vienetą ir palikti 
savą lietuvišką uniformą bei žen
klus) buvo vispusiškai teigiamas; 
tačiau buvo pateikta sąlyga, kad 
vietininkas ir adjutantas turės 
išklausyti australų skautininkų kur
sus ir, nugalėjus anglų kalbos 
sunkumus, įsijungti į australų 
skautų vienetus.

Tokiu būdu bendradarbiavimas 
buvo užmegstas. Liko dat iškelti 
Jamboree klausimą. Prie šio rei-

kalo eita pamažu ir atsargiai. 
Vietininkas su adjutantu nuvyko 
pas rajono vadą Mr. Nicholson, 
kuriam ir buvo primintas Jam
boree klausimas. Pasipriešinimo 
nepatirta. Australų skautų ra
jono vadas pažadėjo tą reikalą 
ištirti. Nesulaukiant jo atsakymo, 
vėliau parašytas raštas N.S.W. 
skautų
palankų atsakymą iš Pan Pacific 
Jamboree gen. sekretoriaus. Susi
dūrėme su nauja kliūtimi: kelių 
dienų būvyje turėjome įnešti į 
nurodytą banko sąskaitą mokestį, 
imamą už dalyvavimą Jamboree 
stovykloje. Aukomis bei paskolo
mis liko ir šis reikalas sutvarkytas. 
Tačiau turime šiuo metu nemaža ir 
kitų piniginių rūpesčių, susijusių 
su dalyvavimu reikšmingoje Jam
boree stovykloje.

Pagaliau liko išsiaiškinti pagrin
diniai Jamboree nuostatai. Pasi
teirauta, ar bus 
Himnas, sava 
parodėlė ir k. 
klausimus buvo 
atsakymas.

Mieli Tautiečiai, dalyvavimas 
dėka Jūsų paramos gali būti užti
krintas. Skautiškas ačiū. Tačiau 
beveik du trečdalius savo sąmato.4 
esame susiskolinę. Dar daug tu
rime ir smulkesnių išlaidų, kurių 
be Jūsų paramos neišstengsime. 
Tik Jūsų aukų pagalba galėsime 
tinkamai reprezentuoti mūsų visų 
mylimą kryžių šalį — Tėvynę Lie
tuvą.

Visos aukos siunčiamos pagal šį 
adresą: Mr. A. Bučinskas, 82 
Flinders St., Darlinghurst, N.S.W.

KOVAS LAIMI PRIEŠ N.S.W 
NUGALĖTOJA 68:60 V.

Lapkričio 14 d. vykstanči^Įe Syi 
nėjuje pavasario krepšinio^®!
bose Kovas susitiko su Eądt Syd
ney komanda, kuri yra 195# m. 
N.S.W. nugalėtojas. Po gražios 
pradžios Kovo puolimas vedė 8:0, 
o kiek vėliau pasiekta net 12:2, 
bet australai, po truputį atsigavę, 
rezultatus lygino. Tačiau Kovo 
žaidėjai išlaikė per visas rungtynes 
rezultatų santykį savo naudai ir 
šias gražias, didelės sportinės 
įtampos rungtynes laimėjo.

STALO TENISO ŽAIDĖJŲ 
DĖMESIUI

Sydnėjaus Sporto Klubas Kovas 
ruošia 1952 metų vasaros stalo 
teniso vyrų ir moterų varžybas. 
Gali dalyvauti visi Kovo nariai, 
— ės, o taip pat ii’ norintieji įstoti 
j Kovo narius, žaidėjai registruo
jasi iki š.m. gruodžio 1 d. pas 
stalo teniso sekcijos vadovą Vi ; 
Binkauską. Klubo Valdyba yra 
numačiui skirti nugalėtojams do
vanas.

Stalo teniso treniruotės vyksta;
kiekvieno trečiadienio vakarą Cąm- k 
perdowno parapijos salėje.

KOVO NARIAMS
Kliibo KoW 
narius susi- 
už 1952-sius

GRA2US PAVYZDYS

moralines 
likę ma-

X. Y.

IŠNUOMOJAMA
Vienas arba du kambariai. 4 min. 

r-v- nuo stoties.
Kreiptis: Bartkevičius, Lot 44,
Virgil Ave., Chester Hill, N.S.W.

Geelongas. — Kaip Austra
lijos lietuvių spaudoje jau seniau 
buvo rašyta, š.m. kovo 23 d. moto
ciklo nelaimėje žuvo Jonas Gra
bauskas. Laidotuvėmis rūpinosi jo 
draugai ir vietos ALB Apylinkės 
Valdyba. Velionis paliko brolį 
Amerikoje ir seserį Venecueloje. 
J. Grabauskas iš Chicagos atsiuntė 
vietos ALB Apylinkės pirmininkui 
Raginiui įgaliojimų tvarkyti ve- 
lionies Jono Grabausko palikimų ir 
paskyrė per jį Apylinkei 6 lempų 
radijo aparatų su patefonu ir plok
štelėmis. Daiktai iš Public Trus
tee jau gauti ir įgaliotinis radijo 
aparatų jau perdavė Apylinkės 
Valdybai, kuri savo keliu jį per
davė Lietuvių Sales Statymo Komi
tetui.' Velionies brolis, Juozas 
Grabauskas, padovanodamas radi
jo aparatų lietuvių %endruomenei 
tikrai parodė gražų pavyzdį visiems 
lietuviams ir užsitarnavo nuošird
žių Geelongo lietuvių padėkų. — 
Ronis.

proga primenama, kad Lie- 
Pase bus atžymima solida- 
mokeseio įmokėjimai, įlipi- 

į kairį j i puslapi specialius 
Krašto Valdybos ženkliukus,

SVARBU EINANT KAS PIRKTI!
Kai Jūs norite ką nors pirkti, eikite pas

JOHN MARTIN & CO.
Rundle Street, Adelaide,

“New Australian” SHOPPING DIVISION
ment). “

Čia Jūs galite lietuviškai susikalbėti ir gauti tinkamus 
patarimus lietuviškai. Jau dabar išsirinkite kalėdines dovanas. 

Mes atidėsime išsirinktas prekes, gi Jūs galite mokėti mums 
mažomis sumomis pagal Lay-by sistemą. Mokėdami nežymiomis 
sumomis, Jūs ir nepastebėsite v iskuo apsipirkę.

“THE BIG STORE”.laukia Jus.

PRANEšIMAS BUY.
POLITINIAMS
Visi tautiečiai, 

kaliniai, bolševikų 
jimuose bei darbo
tuvoj ar už jos ribų kalinti dėl 
Lietuvos laisvės, šiuo metu gyvąną 
Australijoje, prašomi atsiliepti 
pagal šį adresą:

Mr. P. Sakalauskas,
109 Glenmore Road,
PADDINGTON, N.S.W.

ORIENT LLOYD
TRAVEL SERVICE

134 King Street, Sydney.
Tel. BW 8597.

Kelionės bilietai į visus pasaulio^ 
kraštus laivais ir lėktuvais. Susita

riama dėl kelionių iš Europos.
MAISTO SIUNTINIAI I 

EUROPĄ.

Sauerittau
SOLE DISTRI BUTORS :

I B H.WINN PTY.LTP. CAMPERDOWN N.S.W

Pirmoji Australioje lietuvio RŪBŲ SIUVYKLA. Veikia per 30 metų.
Moterų ir vyrų rūbų siuvėjas. Didelis angliškų ir australiškų 

medžiagų pasirinkimas. Darbas atliekamas greitai ir sąžininga;. 
Lietuviams NUOLAIDA.

JONAS WEDRIEN
104 Hunter St., Sydney. (5 aukštas). Tel. BW 9062

TOWN HALL FURNISHING CO

360 Elizabeth St., Sydney.
EUROPIETIS K I

• Konservuoti Europos produktai
• Rūgšti grietinė

450 Princess Highway, ROCKDALE; prie Town Hall; LX 3108j
Atstovas M. LUKAUSKAS (Priv. Tel.: LU 3154, iki 9 vai. ryto)

Mes turime didžiausią pasirinkimą įvairiausių BALDŲ: MIEGAMOJO j 
KOMPLEKTUS, VALGOMOJO, SALONO ir t. t. U

Mes gaminame BALDUS savo fabrikuose. Mielai priimame SPECIALIŲ BALDŲ X 
UŽSAKYMUS, darbą atlikdami greitai ir tobulai.

Mes turime didelį pasirinkimą SPYRUOKLINIŲ MATRACŲ, KILIMŲ, TAKELIŲ, o
VAIKŲ VEŽIMĖLIŲ, ŽAISLŲ ir t. t. į

Taip pat pas mus galite įsigyti ŠALDYTUVŲ, SKALBIMO MAŠINŲ ir k. !
Pasitarnaujame maloniems pirkėjams lengvomis išsimokėjimo sąly-j 

g o m i s arba Lay-Bye sistema. J
Vietoje mielai Jums pasitarnauja ir suteikia visokeriopas informacijas mūsų! 

tarnautoja p. E. Kiverienė nuo 11 a.m. iki 5,30 p.m.; kreipkitės ir Tel.: LX 3108. "J

Prieš pirkdami dukart pergalvokite ir įsidėmėkite, kad geriausios kokybės mažai 
tevartotą auto mašiną pigiausiai pirksite tik firmoje

FAYS, 59 William Street, Sydney
netoli Snowy River Projektų Valdybos Rūmų.

Užeikite apžiūrėti puikių mūsų našinų!
Mes maloniai ir nuoširdžiai pasitarnaujame naujakuriams ateiviams!
Lengvos išsimokėjimo sąlygos.
Rašykite mums laiškus, prašydami smulkesnių informacijų. Skambinkite mums 

Tel. MA 2298.
Pigios, ekonomiškos ir visais atžvilgiais puikios mažai tevartotos auto masinos 

perkamos tik pas FAYS. 59 William Street, Sydney?

DĖMESIO ! DĖMESIO !
TERRA COTTA TILES !
Greitai ir palankiomis kaino

mis aprūpinu namų statytojus 
stogams dengti medžiaga — 
australiškomis degintomis čer- k 
pėmis — terra cotta tiles.

M. Lukauskas, 64 Woniora 
Rd., Hurstville; Tel. LU 3154.

.\w/AvvMw.w.aAwmid

PRIEŠAIS CENTRINĘ GELEŽINKELIŲ STOTI
SAMAR DELICATESSEN SHOP

Tel. MA 7510
PRODUKTAI

@ Europietiška duona0 Raudonas kaviaras
© Kumpis gamybine kaina 

VISOKERIOPAS PASIRINKIMAS VISŲ RŪŠIŲ 
KONTINENTALINIŲ PRODUKTŲ.

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

M. i FIORELLI Pty. Ltd.
(specialistai europietiško maisto)

106-118 Commonwealth Street. Sydney ...
Netoli nuo Centralinės stoties. ----------- Telf. M 4243 ir MA
Pristatoma mieste ir priemiesčiuose, taip pat ir tolimesnėse užmies čio geležinkelio stotyse.

Printed by “Mintis” Pty., Ltd. Fredbert Street, Leichhardt, Sydney N.S.W. Tel. WB 
for the Publisher A. Bauze.- Koi bus gautas iš Imigracijos D-to formalus licenzajos'^AiM*
Krašto Valdybos pirmininko J. Vaičaičio vardu patvirtinimas, laikinai naudojame senąją licenziją.
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