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KAZOKAS ir JURGIS KALAKAUSKAS.

VISUOMENINE 
VEIKLA

Kad visuomeninė veikla yra bū
tina tautos ir bendruomenės gyve
nime, nebandysiu įrodinėti, nes 
tai yra labai aišku. Deja, kad 
įvairaus pobūdžio visuomeninis 
darbas yra, paprastai, nedėkingas, 
tai taip pat nemažiau aišku.

Tiek Nepriklausomoje Lietuvoje, 
tiek kituose kraštuose buvo nusis
tovėjusi tradicija, kad už visuome 
ninį darbą negali būti siūlomas 
joks materialinis atlyginimas. Tai 
yra sveika ir gera tradicija, nes 
tuo būdu visuomeninis darbas yra 
paverčiamas garbės darbu. Valsty
biniame mūsų praeities gyvenime 
to ir buvo laikomasi, nors čia pat 
tenka pridurti, kad dalis visuome
ninį darbą dirbančiųjų būdavo 
netiesioginiu būdu atlyginami, tei
kiant tarnybinius paaukštinimus 
ar skiriant į geresnes vietas.

Nepaisant ir tokios galimybės, 
per visą mūsų nepriklausomo gyve
nimo laikotarpį mums stigo gerų 
visuomeninio darbo darbininkų. 
Gal dėlto, kad visuomeninį darbą 
dirbantieji kėip atpildą susilauk
davo apkalbų, šmeižtų, intrigų ir 
pan., tad mažiau kantrūs asmenys 
"visuomenės labui” visiškai iš šios 
veiklos pasitraukdavo.

Pažvelgę j dabartinį mūsų ben
druomenės gyvenimą Australijoje, 
nesunkiai pastebėsime, kad, kaip 
ten bebūtų, visuomeninėj veikloj 
tepasireiškia labai negausus asme
nų būrelis, čia, žinoma, turi įtakos 
dar ir tas faktas, kad, visi tie, 
kurie buvo ar galėtų būti visuo
menininkais tik todėl, kad gautų 
tarnybinį pakilimą ar geresnį 
darbą, visiškai savo balso nepa
rodo, nes šiomis sąlygomis su 
visuomenine veikla geresnės tarny
bos negausi. Vadinasi, šiuo metu 
visuomeninį darbą dirbą asamenys 
vadovaujasi vien tik savo idealisti
niais polinkiais, nekartą aukodami 
net ir savo uždarbio dalį šiam rei
kalui. Tad visiškai suprantama, 
kodėl tiek maža žmonių iš mūsų 
bendruomenės imasi visuomeninio 
darbo.

Turint tą faktą prieš akis, kad 
mes tegalime disponuoti tik su 
labai mažu skaičium visuomeni
nio darbo darbininkų, mums tenka 
imts kai kurių reformų visuome
ninėje mūsų veikloje, jei norėtume 
šią veiklą ir ateityje bent tame 
pačiame lygyje išlaikyti.

Pirmiausiai visuomeninėje veik
loje privalome nusikratyti 
biurokratizmo, kurio dar 
apsčiai esama. Biurokratizmas 
kuria nieko nepasakančius popierio 
archyvus, eikvodamas brangų laiką 
bei lėšas, palikdamas nuošalėj 
kūrybinį darbą.

Antras svarbus klausimas — tai 
eikvojimas nepaprastai daug laiko 
betiksliai vykdant mūsų visuome
ninę veiklą nuo A iki Z pagal 
statutų paragrafus, šioje atominio 
amžiaus spartoje mūsų organiza
cijų štabai nesuspėja keisti statu
tų su staigiais žingsniais pirmyn 
besiveržiančiu gyvenimu. Todėl 
praktiškoje veikloje yra būtina 
derinti raides su faktais ir iš to 
rinktis darbo kryptis.

Nemažesnių sunkumų visuome
ninėje veikloje sudaro ir lėšų klau- 
smas. Kadangi visuomeninės lėšos 
yra labai sunkiai surenkamos, tad 
jų panaudojimas turi būti atlieka
mas labai taupiai. Visi mažiau 
reikšmingo pobūdžio suvažiavimai 
neturėtų būti šaukiami, kad nebūtų 
išeikvotos lėšos, reikalingos svar
besniems uždaviniams. r- -

ATPILDAS TAUTOS
DUOBKASIAMS

P R AG A. — Pereitą ketvirta- 
dieneį baigėsi 14 Čekoslovakijos 
komunistų vadų teismas. Visi kal
tinamieji buvo kaltinami šnipinė
jimu, bandymu nuversti komunis
tinę Čekoslovakijos vyriausybę, 
sabotažu, trockizmu, titoizmu ir 
sionizmu. Visi kaltinamieji, kurių 
tarpe 11 žydų, prisipažino kaltais. 
Buvęs užsienių raikalų ministeris 
Clementis, komunistų partijos 
generalinis sekretorius Slanskis ir 
kiti devyni kaltinamieji nuteisti 
mirties bausme, o likusieji trys kal
tinamieji nuteisti kalėjimu ligi 
gyvos galvos. Visi kaltinamieji, 
savo laiku sukūrę komunistinę 
Čekoslovakiją ir buvę ministerių, 
viceministerių ir kituose panašiuose 
postuose, pirmą kartą komunisti-

sionizmu. Toksai kaltinimo punk
tas sukėlė didelio susijaudinimo 
pasaulio žydų tarpe.

NAUJOS RAUDONOJO 
BUDELIO AUKOS

LONDONAS. — Kaip praneša 
The Hunday Herald, netrukus 
prasidės didžiuliai komunistų teis
mo procesai bu v. Lenkijos mini- 
sterio pirmininko pavaduotojui 
Gomulkai, buv. Rumunijos užsienių 
reikalų ministeriui Pauker ir 
dabartiniam Vengrijos komunistų 
diktatoriui Rakosi - Rosenfeldui. 
Anna Pauker ir Rakosi yra žydų 
tautybės. Manoma, kad šie Mask
vos malonės netekę tautų budeliai 
bus kaltinami be kita ko ir sioniz
mu, kuris Maskvos komentatorių 

t—yra laikomas buržuaziniu naciona- 
nėje praktikoje buvo pakaltinti ir I lizmu ir kosmopolitizmu.

JAV oro bazes
Maroke

RABATAS. — Šiomis dienomis 
Prancūzijos valdomame Maroke, 
šiaurės Afrikoje, ; amerikiečiai 
baigė įrengti tris didžiules oro 
bazes, iš kulių galės veikti ilgo 
skridimo bombonešiai ir naikin
tojai. Netrukus bus baigtos įrengti 
dar dvi panašios oro bazės, gi 
sekančiųjų metų būvyje papildomai 
bus įrengtos dar penkios ameri
kiečių oro bazės. Šios amerikiečių 
oro bazės Maroke pradėtos įrengti 
vos tik prasidėjus Korėjos karui. 
Bazių įrengimas pradžioje buvo 
apskaičiuotas 107 milijonų dolerių, 
tačiau jau dabar paaiškėjo, kad 
šios amerikiečių oro bazės Maroke 
kaštuos 178 milijonai dolerių. 
Bazės užima 17000 akrų plotą ir 
prie jų įrengimų dirba apie 7500 
amerikiečių aviacijos karių, apie 
2500 civilių konstrukcijos darbi
ninkų ir apie 10000 prancūzų bei 
čiabuvių darbininkų.

MIRE SVEN HEDINAS
STOCKHOLMAS. — Pereitą 

trečiadienį Stockholme mirė pagar
sėjęs visame pasaulyje švedų mok
slininkas Sven Anders Hedinas. 
Jis buvo susilaukęs 87 metų am
žiaus. Sven Hedinas ypačiai yra 
nusipelnęs žmonijai savo darbais 
pasaulio geografijoje. Jis atliko 
visą eilę geografinių ekspedicijų, 
kurių ypačiai yra pažymėtina at
likta Tibeto kalnynuose. Sven He
dinas buvo Karališkosios švedų 
Mokslo Akademijos pirmininkas ir 
daugybės pasaulio universitetų, jų 
tarpe Oxfordo bei Cambridge, 
garbės mokslo daktaras. Po pas
kutiniojo karo Sven Hedinas gyve
no labai nuošaliai ir daugelio ig
noruojamas, kadangi Švedijoje ir 
pasaulio spaudoje jis buvo apšauk
tas Hitlerio šalininku.

Teturėdami labai ribotas visuo
meninio darbo pajėgas ir negausias 
lėšas, privalome elgtis labai 
racionaliai savo visuomeni
nėje veikloje, kad tinkamai galė
tume įvykdyti tuos darbus, kuriuos 
atlikti mus, kaip lietuvius, įparei
goja garbinga mūsų praeitis, krau
ju pasruvusi mūsų tautos dabartis 
ir neaiški ateitis.

J . P . K e d y s .

ĮSIGYDAMAS LIETUVIO PASĄ 
PAREMSI TAUTOS FONDĄ 

Martinas priminė, tin$je -SyiįnėjAij&v šalia maždaug

Respublikonai primena 
Kinijos Nacionalistus 
NEW YORKAS. — J. Martinas, 

respublikonų vadas JAV parla
mente, pareiškė, kad naujoji gene
rolo Eisenhowerio vyriausybė tu
rėtų imtis radikalių pakeitimų 
Korėjos/ kare.
kad JAV turėtų panaudoti Korėjos 
kare Formozoje esančius Naciona
linės Kinijos kariuomenės dalinius, 
vadovaujamus generolo čiangkai- 
šeko. Jis dar pridūrė, kad Korėjos 
kare amerikiečių pusėje turėtų 
būti panaudoti prieš šiaurės Korė
jos komunistus ir jėponai. J. Mar
tinas yra numatytas išrinkti nau
jojo JAV parlamento pirmininku.

VOKIEČIAI ATSISAKĖ padėti 
anglams sugauti du vokiečius karo 
nusikaltėlius, kurie pabėgo iš Werl 
kalėjimo. Vienas pabėgusiųjų ka
linių buvo nuteistas kalėti 21-rius 
metus, o antras — 20-ties meti) 
kalėjimo bausme už žudymą anglų 
karo belaisvių.

BRITAI BANDYS vandenilio 
bombos sprogdinimą Australijai 
priklausančioj Monte Bello saloje, 
— praneša The Sunday Herald. 
Toksai bandymas gali įvykti po 
poros metų.

POPIEŽIUS PIJUS XII paskyrė 
24 naujus kardinolus, kurių tarpe 
yra 11 italų, du prancūzai, du is
panai, 1 amerikietis, 1 kanadietis, 
1 vokietys, 1 lenkas, 1 airis ir 3 
iš Pietų Amerikos.

NUTEISTAS ANGLIJOJE 
atomo šnipas britų mokslininkas 
dr. A. Nunn May, šiuo metu atlie
kąs gautą 10 metų kalėjimo 
bausmę, netrukus bus paleistas I 
laisvę. lakusi bausmė jam dova
nojama už gerą elgesį kalėjime. Jis 
buvo nuteistas 1946 m.

PASAULIO SPAUDOJE pasi
rodė spėliojimu, kad Windsoro 
kunigaikštis, savo laiku Anglijos 
karalius, atsisakęs sosto ryšium su 
savo ne karališkomis vedybomis, 
gali susitaikyti su karališkuoju 
dvaru Londone. Teigiama, kad 
Windsoro kunigaikštis neseniai 
pareiškęs, kad jis nedalyvaus An
glijos karalienės, savo brolio duk
ters, karūnavimo iškilmėse, jei i 
šias iškilmes nebus pakviesta jo ne 
karališkosios giminės žmona. 
Windsoro kunigaikštis gyvena šiuo 
metu Jungtinėse Amerikos Val
stybėse. šiuo metu jis yra atvykęs 
į Londoną, kur karališkuose rū
muose ir vyriausybės ištaigose 
turėjo eilę pasikalbėjimų.

Tautos laisvinimo labui
ELTA. — Gen. Eisenhower; iš

rinkus naujuoju JAV prezidentu, 
VLIKo ir Vykdomosios Tarybos 
vardu buvo pasiųsta tokio turinio 
sveikinimo telegrama: "Vyriausio
jo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
ir Vykdomosios Tarybos vardu 
prašome priimti nuoširdžiausius 
sveikinimus ir geriausius linkėji
mus sėkmingai eiti Jūsų atsakingas 
pareigas. Mes tvirtai tikime, kad 
Jums vadovaujant Sovietų paverg- 
.tos tautos atgaus savo laisvę ir 
nepriklausomybę, tarp jų ir mūsų 
tėvynė Lietuva'”. Sveikinimą pasi
rašė mons. M. Krupavičius, VLIKo 
pirmininkas, ir K Zaikauskas, 
Vykdomosios Tarybos pirmininkas.

— Amerikos Balsas savo trans
liacijoje iš Europos lapkričio 12 d. 
perdavė pasikalbėjimą su VLIKo

MINISTERIS HOLTAS
LIETUVOS KLAUSIMU

Sydnėjus. — Lapkričio 23 d. 
visų tautinių ateivių grupių atsto
vai konferavo su imigracijos minis- 
teriu Holtu. Konferencija įvyko 
Liberalų partijos vyriausioje.-būs- 

šimto ateivių atstovų konferenci
joje dalyvavo kelios dešimtys auk
štų Australijos įstaigų pareigūnų, 
parlamento narių, Imigracijos Rei
kalams * Patariamosios Tarybos 
narių ir k. Lietuviams ateiviams 
šioje konferencijoje, ALB Krašto 
Valdybai pavedus, atstovavo Mūsų 
Pastogės redaktorius J. Žukau
skas, agr. B. Barkauskas ir V. 
Simniškis.

Nuoširdžioje ir atviroje savo 
kalboje imigracijos ministeris 
Koltas iškėlė Europos ateivių 
reikšmę viosokeriopam Australi
jos gerbūviui, priminė Australijos 
vyriausybės pastangas visais gali
mais būdais palengvinti ateivių 
įsikurdinimą Australijoje. Minis
teris apgailestavo pasitaikančias 
negeroves ateivių atžvilgiu ir pati
krino vyriausybės žygius sudaryti 
ateivių gyvenimui kuo palan
kiausias sąlygas, čia pat ministeris 
Koltas skatino ateivius suprasti 
ypatingas Australijos gyvenimo 
sąlygas ir kvietė juos prie kuo 
sklandžiausio bendradarbiavimo. 
Palietęs nedarbo klausimą, minis
teris Koltas priminė vyriausybės 
pastangas pašalinti šį laikinį 
nenormalumą ii- patikrino, kad 
artimiausioje ateityje šis nūdienio 
gyvenimo reiškinys susitvarkys ir 
ateiviams palankia prasme.

Savo suglaustoje kalboje minis
teris Koltas palietą ir tautinius 
ateivių reikalus. Ministeris pa
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Vykdomosios Tarybos pirmininku 
K. Zaikausku apie darbą Lietuvos 
laisvinimo bare, Vykd. Tarybos 
santykius su įvairiais veiksniais, 
lietuvių bendruomenių įvairiuose 
kraštuose vaiklą, JAV lietuvių 
indėlį į laisvinimo kovą ir kt.

•— Romos Klubo, kuriame daly
vauja Italijos politikai ir užsienio 
diplomatai, susirinkime inin. S. 
Lozoratis buvo pristatytas Italijos 
ministeriui pirmininkui ir užsienio 
reikalų ministeriui. Pasikalbėjime 
su A. De Gasperiu min. S. Lozo
raitis padėko’jo jam už tai, kad 
savo kalboj parlamente jis pri
minė, jog Sovietų Sąjunga yra 
okupavusi Lietuvą, Estiją ir Lat
viją, sulaužydama savo iškilmin
gai pasirašytąsias nepuolimo su
tartis su Baltijos Valstybėmis.

brėžė, kad Australijos vyriausybė 
nesiekia besąlyginiai asimiliuoti į 
australų bendruomenę visus atei
vius. Vyriausybė supranta ir žino* 
kad daugis Europos ateivių, susi
darius- palankioms politinėms 
sąlygoms, grįš į savas tėvynes, gi 
tokiam faktui Australijos vyriau
sybė niekumet nedarys kliūčių. 
Australijos vyriausybė pripažįsta 
tautines ateivių teises gyventi 
pagal savo papročius, palaikant 
savąją gimtą kalbą ir t.t. Šis mini- 
sterio Kolto pareiškimas buvo 
palydėtas karštu konferencijos 
dalyvių plojimu.

Po ministerio Holto rūpestingo 
pranešimo konferencijos dalyviai 
buvo paprašyti pareikšti minis
teriui Koltui klausimus, pageidau
jant, kad tai atliktų kiekviena tau
tinė grupė, ši proga labai kruop
ščiai ir išsamiai konferencijos 
dalyvių buvo išnaudota. Lenkų 
atstovui Michailowskiui klausimus- 
diskusijas pradėjus, ypačiai buvo 
išryškintas ateivių pageidavimas 
kad vyriausybė atpalaiduotų atei
vių spaudą nuo priverstinio an
gliškojo teksto spausdinimo ateivių 
laikraščiuose, šį nesuderinamumą 
su laisvos spaudos principais 
ypačiai išryškino prancūzų atsto
vas. Ministeris Koltas pažadėjo šį 
reikalą peržiūrėti ir paprašė, kad 
tuo reikalu ateiviai surašytų ati
tinkamą memorandumą, kurį pir
miausiai peržiūrės Patariamoji 
Imigracijos Reikalams Taryba, 
kurios konsultacijomis yra pagrįs
tos ministerio direktyvos. Tauti
nių grupių atstovai iškėlė visą eilę 
ir kitų klausimų bei pastabų, lie
čiančių socialinius, kultūrinius,

ALB APYLINKIŲ IR 
SENIŪNIJŲ VADOVYBIŲ

RINKIMAI
ALB Krašto Valdyba, apsvars

čiusi gautus pasiūlymus bei už
klausimus dėl Apylinkių bei Seniū
nijų vadovybių rinkimų, savo 
posėdy (protok. 18, p. 1) nutarė:

Pasiūlyti ALB Apylinkėms, kad 
Apylinkių valdomieji organai būtų 
renkami kalendorinių metų prad
žioje, patogiausiai, tame susirin
kime, kuriame grįžę iš Krašto 
Tarybos suvažiavimo atstovai at
lieka savo pranešimus.

ALB Krašto Valdyba tokio nuta
rimo imasi, atsižvelgdama į tai, 
kad visose Apylinkėse būtų suvie
nodinti laiko atžvilgiu vadovybių 
rinkimai. Apylinkių Valdybos pra
šomos šį nutarimą vykdyti.

ALB KRAŠTO VALDYBA, 

profesinius ir kitus ateivių gerbū
vio klausimus. Buvo paliesti ir 
platesnio masto politiniai klausi-
mai. Letuvių atstovas J. Žukau
skas paklausė minister! Holtą, 
kaip Australijos vyriausybė žiūri į 
Lietuvos okupavimo faktą ir kaip 
ji vertina Lietuvos valstybės tęsti
numo principą ir kaip vyriausybė 
žiūri į lietuvių turimus užsienio 
pasus, kuriais jie apsisaugo sayą 
turimą ŪtetuVos pilietybę. Minis
teris Koltas savo atsakyme pa
brėžė, kad Australijos vyriausybė 
oficialiai nepripažįsta Lietuvos, 
kaip ir bitų Baltijos valstybių, oku
pavimo fakto ir pripažįsta oficia
liai egzistuojančios Lietuvos valsty
bės tęstinumą, vykdomą per jos 
seniau paskirtus diplomatinius bei 
konsulatinius atstovus; šio savo 
teigimo patvirtinimui ministeris 
Koltas priminė faktą, kad prieš 
savaitę jis (įalyvpyo Latvijos kon
sulo ruoštame priėmime. Dėl iš
kelto užsienio pasų klausimo mini
steris Koltas pareiškė savo viltį 
kad šis klausimas gali būti sprend
žiamas teigiamai ir paprašė pak- 
lausėją J. Žukauską parašyti jam 
tuo klausimu išsamų raštą; mini
steris pažadėjo suteikti savo galu
tinį atsakymu po to, kai šį klau
simą išsamiai išstudijuos ir apsvar
stys.

ši konferencija su ministerių 
Holtu pasitarnavo ateiviams pui
kia proga tiesiogiai, iškelti Aus
tralijos vyriausybės atstovui visą 
eilę rūpimų principinių klausimų. 
Paklausimus — diskusijas baigus, 
į ateivius trumpomis kalbomis pra
bilo visa eilė parlamento atstovų 
ir kitų aukštų pareigūnų. Jie visi 
užakcentavo ateivių įnašo vertę 
Australijos gyvenime ir pageidavo 
glaudaus bendradarbiavimo, kartu 
tinkamai suprantant ir ypatingas 
Australijos gyvenimo sąlygas.

J. Ž.

1
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RUSAI EMIGRANTAI NETOLIMOS PRAEITIES VINGIAI

Kiekviena emigrantų karta gyve- ] 
na viltimi, kad jų tėvynėje įvyks ; 
radikalių pakitimų: kils karas ar < 
revoliucija — ir jų gimtoji šalis ; 
vėl bus laisva. Todėl kiekvienas 1 
karas ar revoliucija visiems emi- , 
grantams sudaro didelių progų. Tą 1 
pat tenka pasakyti ir apie rusų . 
emigrantus. Vieni iš jų deda visas 
viltis į tikimą vidaus perversmą, 
kiti — tiki ginkluota pagalba iš 
šalies.

Su Vakarais ėję išvien rusų 
emigrantai pamatė, jog Vakarų 
valstybės bendradarbiauja su So
vietais ne tik per karą, bet taip 
pat bendradarbiaus ii’ po jo. Ben
dradarbiavimas su Hitlerio armi
ja, ypač naujosios kategorijos emi
grantams, baigėsi tiesiog katas
trofa; sugriuvo ne tik Vlasovo 

. sąjūdis, bet Santarvininkų buvo 
Sovietams išduoti net tokie seni 
emigrantai, kaip gen. Krasnovas.

Vokietijoj pagal Jaltos sutartį 
milijonai vokiečių buvo išguiti iš 
savo tėvynių. Tačiau elgimasis su 
rusais, kurie pagal tą patį Jaltos 
susitarimą buvo prievarta grąžinti 
atgal, buvo dar neežmoniškesnis. 
Jų likimą galima palyginti nebent 
su Sovietams Santarvininkų išduo
tais karo belaisviais vokiečiais. 
Milijonai išduotų rusų buvo nu
varyti į tikrą mirtį arba į tokias 
sąlygas, kurios yra baisesnės net 
ir už ją. Daugis išsigelbėjo nuo 
mirties tik suklastodamas" savo 
dokumentus. Tik iškilus naujo 
karo galimumui ir iš pagrindų 
pakitus Vakarų santykiams su So
vietais, vėl atgijo iš naujo rusų 
pabėgėlių viltys. Pagyvėjo jų 
veikla, padidėjo jais domėjimasis. 
Ypač aktyvūs darosi tie, kurie 
mano, kad 3-sis karas neišvengia
mas, ir jis pirmoj eilėj nuo komu
nizmo išlaisvins Rusiją.

Deja, rusų emigrantus ėda tas 
pats vėžys, kaip ir visus kitus emi
grantus, kai kur gal net daugiau 
ir už juos: susiskaldymas, vienybės 
stoka, nesuradimas bendrų visus 
apjungiančių šūkių ir bendros net 
laisvinimo darbe kalbos. Priešin
gai kitoms bolševikų pavergtoms 
tautoms, rusams ligi šiol nepavy
ko sudaryti savo egz. vyriausybės 
ir vargu pavyks sudaryti ją ateity, 
nepaisant amerikiečių pastangų.

1920 m. rusų emigrantų buvo 
apie 2 milijonus, tiek pat priskaitė 
jų Solonevičius 1939 m. Per karą 
daugumai jų vėl patekus bolševi
kams, dabar jų bebus «gal ne dau
giau kaip 300.000.

Kaip vyksta įvairiuose kraštuose 
rusų asimiliacija, rodo vis mažėją 
rusų knygų, laikraščių ir kitokių 
leidinių tiražai. Nors dėl didelių 
nuotolių sava kalba, savas spaus- Įima ateitis. — EI. 
dntas žodis yra lemiamas veiksnys, 

bet praktika parodė, kad rusų emi
grantai “neskaito nei rusų laikraš
čių, nei savo knygų”. Todėl jų 
rašytojai gavo muštis į svetimas 
kalbas, nes pvz. tokio pasižymė
jusio rašytojo kaip Aldanovo prieš 
karą veikalų nebūdavo išperkama 
daugiau kaip 800 egzempliorių, o 
Solonevičius tvirtina, kad jam iš 
visų jo veikalų pasirodė apsimokąs 
tik “Rusija — kacete”. Tokiu 
būdu Dalino, Belovo, Soloveičiko, 
Sorokino arba naujųjų autorių: 
Kravčenkos, Tokajevo, Barmino, 
Klimovo veikalai buvo išleisti viso
mis kitomis kalbomis, bet tik ne 
rusų. Panaši padėtis ir spaudos 
bare. Europoje jau nebėra nė 
vieno tikro rusų dienraščio, šiuo 
metu didžiausias rusų laikraštis už 
Rusijos sienų, “Novoje Ruskoje 
Slovo”, leidžiamas New Yorke, iš 
tikro yra jau amerikiečių laikraš
tis, tik rusų kalba. Senų emi
grantų vadovybėj kaip buvo, taip 
ir pasiliko “žmonės su vardu”, 
visokie ekscelencijos: monarchistų 
— Skaržinskis; liberalų — Miliu
kovas, Melgunovas, Kerenskis; so
cialistų — seni revoliucininkai 
Abramovičius, černovas, Sensino- 
vas.

Naujieji rusų emigrantai pasi
rodė ne tik gausingesni, bet ir iš 
esmės skirtingi. Jie į emigrantų 
eiles pateko patys pažinę savo 
tęvynėje realią bolševizmo tikrovę, 
daug gaivalingesni, aktyvesni ir 
kovingesni, daug realesni už pir
muosius. Išskyrus “Kovos Są
jungą” (SBONR), jie taip pat 
dalyvauja visose srovėse ir sąjūd
žiuose. Pačios naujausios laidos 
emigrantai 1951 m. įkūrė savo są
jungą ir Muenchene leidžia savo 
organą “Svoboda”.

Ar pavyks amerkiečiams iš visų 
savitarpy besipešančių rusų grupių 
ir grupelių, sąjūdžių ir tautinių iš
laisvinimo centrų sudaryti bendrą 
vieningą kovos centrą, bendrą jų 
frontą? Ir ar tas susiskaldymas, 
nesugebėjimas ar nenoras konsoli
duotis, surasti veningą kalbą net 
tokiame svarbiame darbe, kaip 
savo krašto vadavimas, yra būdin
gas tik vieniems rusams? Ai’ neėda 
daugiau ar mažiau tas pats vėžys 
ir kitų tautybių?

Rusų emigrantų tarpe dar yra 
i ir tokių, kurie ne tik Baltijos 

valstybes, bet ir Lenkiją nori vėl 
. sugražinti “į vieną ir nedalinamąją
• Rusiją”, kiti, kaip Kerenskis ir net 
■ pats pretendentas į carų sostus

Kirilas, kad ir atsargiai, betgi
• pasisako už Baltijos kraštų nepri- 
į klausomybę. Kur pasuks tie visi 
į sąjūdžiai su laiku ir kaip galu- 
į tinai susiformuos, parodys neto-

LITUVOS OKUPACIJA
Kai 1940 m. birželio 15 d.’So

vietų Raudonosios Armijos dali
niai užplūdo Lietuvą ir okupavo 
visą kraštą, Vokietijos užsienių 
reikalų ministeris Ribbentropas 
birželio 16 d. priešpiečiais pas
kelbė savo ministerijai tokio tu
rinio įsakymą — pranešimą:

1. Aš jau esu davęs įsakymus 
per Geštapo internuoti Lietuvos 
prezidentą Smetoną su šeima ir 
kitais pareigūnais, peržengu
siais “žaliąją sieną”. Tai turės 
atlikti Geštapo.

2. Jeigu Lietuvos kariuomenės 
daliniai prašytų leidimo peržen
gti Vokietijos sieną, tai leidi
mas gali būti duotas. Kariniai 
daliniai nuginkluotini ir taip pat 
internuotini.

3. Pranešama, kad lietuvių 
pulkininkas pasisiūlė su savo 
pulku pereiti sieną. Prašoma, 
kad Lietuvos kareivių, perei
nančių sieną, nuginklavimas ir 
internavimas būtų atliktas Vo
kietijos kariuomenės, šiai ben
dradarbiaujant su pasienio poli
cija. Susitaręs su valstybės 
policija, prašau imtis reikalingų 
žygių pasienio postams apie tai 
tuojau pat painformuoti. — 
Dar kartą nurodoma, kad sieną 
peržengti leidžiama tiktai pagal 
lietuvių prašymą ir kad mes iš 
savo pusės neturime nieko dary
ti, kas galėtų skatinti tokius 
prašymus.

Šis pranešimas tuojau pat 
perduotinas greičiausiu keliu, 
žodžiu ir raštu, Vyriausiajai 
Kariuomenės Vadovybei (0KW) 
su prašymu atitinkamai veikti.

Ribbentrop.
Atitinkamas ministerijos valdi

ninkas v.d. Heiden Rynsch ant šio 
Trečiojo Reicho užsienių reikalų 
ministerio pranešimo prirašė už
rašą, konstatuodamas, kad šis 
pranešimas tuojau pat buvo per
duotas Vyriausai Kariuomenės 
Vadovybei, kuri ta proga buvo pa
prašyta nedelsiant pranešti Reicho 
užsienių reikalų ministerijai apie 
kiekvieną Lietuvos karinių dalinių 
sienos peržengimą.

Gavusi šį> pranešimą, Vyriau
sioji Kariuomenės Vadovybė per 
savo užsienio skyriaus majorą 
Krumacherį perdavė Reicho už
sienių reikalų ministerijai šio 
turinio “Fuehrerio Įsakymą”:

1. Rytprūsių sieną peržengę 
Lietuvos kariuomenės daliniai 
turi būti nuginkluoti. Lauktina 
patvarkymo, kas toliau su jais 
daryti. .

2. šiuo metu kai kurie Vo- 
ketijos kariuomenės daliniai 
grįžta į savo įgulas Rytprū-

(Žiūr. Mūsų Pastogės Nr. Nr.: 
177, 178, 179, 180, 184, 190 ir 191)

siuose. Jie gavo instrukcijas 
manevruoti ir vengti visa, kas 
galėtų atrodyti, kad jų grįžimas 
bet kuriuo būdu yra susijęs su 
įvykiais Lietuvoje.

3. Pateikiama jūsų informa
cijai, kad galimi Sovietų Rusi
jos užklausimai galėtų būti tuo
jau atsakyti nurodyta prasme.

von Grote.
Iš šio dokumento nesunkiai 

galime pastebėti, kad Hitleris buvo 
kiek susirūpinęs dėl Raudonosios 
Armijos antplūdžio į Lietuvą, šį 
faktą jis įvertino su nervingu 
įtarimu, tad dėl visa ko prilaikė 
savo kariuomenės dalinius Rytprū
siuose, kartu imdamasis visoke
riopų atsargumo priemonių. Tą 
pačią birželio 16 d. Reicho užsienių 
reikalų ministerio asmeninio štabo 
pareigūnas Sonnenleiteris pranešė 
užs. reikalų ministerijos politinio 
skyriaus pareigūnui Baltijos rei
kalams von Grundherr, kad Rib
bentropas prašo galimai greičiau 
pranešti jam, ar Baltijos valsty
bėse yra pastebima tendencija 
sulaukti paramos iš Reicho ir ar 
ten yra pastebimos pastangos 
suformuoti bloką.

Reicho užs. reikalų ministerial 
Ribbentropui klausiamas von 
Grundherr kitą dieną taip atsakė 
telegrama:

1. Bendradarbiavimas tarp 
Baltijos valstybių — Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos grindžia
mas tų trijų valstybių 1934 m. 
rugsėjo 12 d. dešimčiai metų 
sudarytąja tarpusavio susipra
timo ir bendradarbiavimo su
tartimi. Be to, Latvija ir Estija 
1923 m. lapkričio 1 d. pasirašė 
tarpusavio gynimosi paktą. 
Praktiškai politinis bendradar
biavimas reiškėsi svarbiausiai 
užsienio reikalų ministerių pus
metinėmis konferencijomis ir 
bendromis spaudos konferenci
jomis; iš antros pusės per jas 
pasireikšdavo nesutarimo ir 
rivalizacijos ženklų Baltijos san-

Ispanas lagamine bando apleisti Sovietus
1948 m. sausio mėnesio viduryje 

Argentinos spaudoje pasirodė 
sensacinga žinia, kad du Argenti
nos ambasados tarnautojai Mas
kvoje savo lagaminuose norėjo iš
vežti du ispanus. Šis žygis jiems 
nepasisekė, nes vienas tokių kelei
vių kelionės metu lagamine pradė
jo daužytis.

Pereitais metais Pedro Conde 
Magdaleno, kuris savo lagamine 
norėjo išvežti ispaną iš Rusijos, 
išleido knygą, kurioje prisipažista, 
kad js tai daręs žmoniškumo dėlei, 
nes pasprukti iš Rusijos nori visi, 
nekreipdami dėmesio nei į priemo
nes, nei į pasekmes.

Savo biografijoj jis pasisako, 
kad esąs paprastas darbininkas. 
Visą laiką dirbo duonos kepykloje; 
jis daug geriau valdo duonai min
kyti lopetėlę negu plunksną. Ge
nerolas Peronas, atėjęs į valdžią, 
beveik prie visų ambasadų bei pa
siuntinybių paskyrė po darbininkų 
atstovą. Pedro Conde Magdaleno 
buvo paskirtas prie Argentinos 
ambasados Maskvoje. Tuo pasky
rimu buvo labai patenkintas, nes 
jis simpatizavo ikdmunistįams ir 
džiaugėsi gavęs progą pažinti dar
bininkų “rojų” iš arti.

1947 m. ballandžio 23 d. jis pa
siekė Odesą. Apsistojo viešbutyje 
“London”. Viešbučio administraci
ja pradėjo skirstyti kambarius. 
Jam davė tik vieną kambarį su ma
ža lova, nežiūrint, kad jo šeima 
susidėjo iš penkių asmenų. Viešbu
tis buvo didelis ir beveik tuščias, 
ir kiti ambasados nariai neturėjo

geresnės laimės. Rytui išaušus, 
panoro pamatyti miestą dienos me
tu. Odesa nuo karo nedaug nuken
tėjusi. Labai nustebo pamatęs di
delę socialinę nelygybę. Apdrisku
sių vaikų ir senelių, basų moterų, 
prašančių išmaldos, buvo net per
daug didelis skaičius. Šalia to, 
netrūksta moterų kailiniais paltais 
ir gerai apsivilkusių  jų, kurie va
žinėja automobiliais. Prie uosto 
buvo daug didelių medinių dėžių, 
ant kurių buvo matomas užrašas 
UNRRA. Tos dėžės nebuvo skiria
mos Rusijai. Ant jų buvo nurodyti 
adresai: aiškiai matėsi, kad tai 
skiriama Lenkijai,Rumunijai, Če
koslovakijai, Vengrijai ir kitiems 
kraštams.

Pietų laiku viešbutyje prisirinko 
karininkų. Atsirado ir orkestras. 
Du policininkai su lazdomis ran
kose vaikė elgetas nuo viešbučio 
durų.

Balandžio 23 d. jie išvyko Maskvon 
Vagonai labai seni ir visuose kam
puose kiauri. Valgomojo vagono 
nėra. Miegamieji nešvarūs. Ant 
vagonų platformų važiuoja sargai, 
kurių pareiga spardyti iš vagonų 
keleivius, neturinčius bilietų. Be
veik visi šios rūšies keleiviai buvo 
mergaitės. Conde Magdaleno pas
tebi, kad komunizmo, apie kurį jis 
svajojo, nekur nematyti. Pakeliui 
matyti prastos medinės, šiaudais 
dengtos; lūšnos, ūkis dirbamas 
visai primityviomis priemonėmis. 
Jokio moderniškumo nematyti. 
Sunkvežimių ir traktorių visai ne
matyti. Moterys dirba patį sunkų-

jį darbą. Prie geležinkelio tiesimo 
moterys kilnoja bėgius, miestuose 
valo gatves nuo griuvėsių ir pan.

Maskvoje jų laukė du užsienio 
reikalų komisariato valdininkai. 
Nebuvo jokio priėmimo, nežiūrint, 
kad Argentina diplomatinius san
tykius su Rusija atnaujino tik po 
trisdešimties metų pertraukos. 
Spauda apie tai beveik nieko nemi
nėjo. Ten jiems taip pat davė tik 
po vieną kambarį, išskyrus amba
sadorių ir generalinį konsulą, ku
rie gavo po du kambarius. Argen
tinos ambasada buvo įkurdinta 
menkame name keturiosdešimt 
kilometrų nuo Maskvos. Visų kraš
tų ambasados traktuojamos vie
nodai. Vienu atveju net negaran
tavo maisto gavimo. Svarbiausias 
diplomatų užsiėmimas Maskvoje, 
tai pasirūpinti maisto produktų. 
Restoranai labai brangūs. Diploma
tams skirtose krautuvėse buvo jau
čiamas ypatingas maisto trūku
mas. Jo šeimai vieną kartą paval
gyti restorane be gėrimų kaštavo 
šimtas dolerių. Dėlto maisto reikė
jo pasirūpinti juodojoje rinkoje.

Parado metu langai ir durys tu
ri būti uždarytos. Conde Magda
leno pabrėžia, kad, atvažiavęs į 
Maskvą, susidūrė su svarbia kliū
timi. Sovetai nenorėjo pripažinti 
darbininkų atstovo prie ambasados. 
Atstovų prie ambasados galite 
turėti kiek tik norite, bet darbinin
kų atstovo ne! Reikėjo pertaisyti 
pasą.

Visos pastangos suartėti su Ru
sijos darbininkais nuėjo veltui.

tarvėj. Latvija ir Estija įsak
miai nurodydavo savo nesidomė- 
jimą Klaipėdos ir Vilniaus klau
simais, svarbiausiais Lietuvai. 
Dabartinis Rusijos tvirtinimas, 
kad Lietuva yra prisidėjusi prie 
Estijos-Latvijos karinio pakto, 
pagal turimas informacijas, yra 
be jokio pagrindo. Dėl labai 
panašios tų kraštų ekonominės 
struktūros ūkinis bendradar
biavimas tarp tų valstybių, ne
paisant jų didelių pastangų per 
pastaruosius metus, nėra pa
daręs vertintinos pažangos. 
Nuo Sovietų 1939 m. rugsėjo- 
spalio m. su Baltijos valstybė
mis (tekstas neaiškus. — Red.) 
tarp Baltijos valstybių nėra 
glaudesnio bendradarbiavimo 
antirusiškaja prasme. Trijų 
Baltijos valstybių vyriausybės 
supranta tokios politikos pavo
jus, turėdamos galvoj, kad So
vietų Rusijos kariuomenė gali 
jų kraštus okupuoti.

2. Dėl tų pačių priežasčių ne
gali būti klausimo per pastaruo
sius kelius mėnesius apie Balti
jos valstybių užsienio politikos 
pareinamumą nuo Vokietijos. 
Iš tikrųjų, Lietuvos vyriausybė 
ligi pastarųjų dienų, matyt, ne
buvo visiškai tikra, ar mes 
esame politiniu požiūriu visiš
kai nesuinteresuoti Lietuva, taip 
kad daugelyje sluogsnių, pav., 
Lietuvos ministerio Berlyne at
veju, gal būt, kiek buvo vilčių, 
kad Vokietija Rusijos toli
mesnių reikalavimų atsitikimu, 
tars Maskvoje žodį už Lietuvą, 
nors tikrai niekados iš mūsų 
pusės nebuvo duota jokios pro
gos tokiai prielaidai.

Iš antros pusės mūsų ekono
miniai saitai su Baltijos valsty
bėmis nuo karo pradžios buvo 
labai sustiprinti. Atsižvelgiant 
į Baltijos valstybių didelę 
svarbą Reicho karo ūkiui, pra
šau perskaityti pridedamą 
ministerio Schnurre pro memo- 
ria.

Grundherr.
(Bus daugiau)

SUVESTAS BALANSAS
numatyti įsileisti 
Ekonominei padė- 
šis skaičius gali 
sumažintas, arba

Emigracija Australijoje pasi
baigė, neskaitant 80-ties tūkstan
čių, kurie yra 
per 1953 metus, 
čiai sunkėjant, 
būti dar labiau
net iš viso betkokia emigracija gali 
būti sustabdyta.

Statistiniai praeities duomenys 
teigia, kad emigracija Australijon 
nebuvo pastovi ir įplauka pasikar
todavo bangomis. Po aukso ieško
tojų laikų sekė nauja banga 1875- 
1890 metų laiko tarpe; kiek 
didesnė emigracijos banga užplūdo 
1908-1914 metų laikotarpyje; apie 
300 tūkstančių įplaukė per pasku
tinįjį dešimtmetį tuoj po Pirmojo 
Pasaulinio Karo. Emigranti? 
įplauka visuomet pareidavo nuo 
gerėjančios ar blogėjančios ekono
minės krašto padėties.

Po Antrojo Pasaulinio Karo į 
Australiją atvyko daugiau kaip 
pusė milijono ateivių. Nuo 1947 
m. sausio mėnesio ligi 1951 metų

ateivių, 
bendrų

pirmau-

gruodžio mėn. į Australiją atvyko 
278.500 britų tautybės žmonių ir 
293.800 ne britų kilmės 
tuo būdu sudarydami 
572.300 ateivių skaičių.

Ne britų ateivių tarpe
jančią vietą užima lenkai — 70.114, 
kurie sudaro 12,2% visų ateivių 
skaičiaus. Toliau seka italai, 
olandai, jugoslavai, latviai, rusai, 
vengrai, čekai ir lietuviai — 9,981 
arba 1,7% visų emigrantų. Ma
žiausią skaičių sudaro amerikiečiai 
— 5491 arba 0,9%. Mūsų kaimynų 
latvių į Australiją atvyko 19.543 
arba 3,4%, o estų — 6051 arba 
1,1%. šie visi skaičiai yra paimti 
iš oficialaus leidinio Current Af
fairs Bulletin.

Statistiniuose duomenyse nemi
nimi ukrainiečiai. Atrodo, kad 
ukrainiečiai bus priskirti prie 
lenkų ir rusų, nes statistiniai duo
menys yra sudaryti pagal ateivių 
gimimo vietą.

P. D.

Įsitikinęs, kad tiesioginiu būdu su 
Rusijos darbininkais negalės su
megzti ryšių, jis griebėsi kitų prie
monių. Jis susidraugavo su ispa
nais, kurie, pralaimėję revoliuciją, 
atbėgo į Rusiją, šie ispanai jam 
daug pagelbėjo pažinti sovietus. 
Jų pagalba aplankė fabrikų val
gyklas, miegamuosius, kolhozus, 
sovhozus ir 1.1. Knygoje telpa daug 
įvairių sąrašų, kiek skirtingų ka
tegorijų žmonės uždirba ir kiek 
kaštuoja produktai, taip pat daug 
anketų, kurias turi užpildyti visi 
sovietų piliečiai. Privilegijuodieji 
viską perka skirtinga kaina. Kny
goje labai daug suminėta tokių da
lykų, kuriuos mes, lietuviai, gerai 
žinome.

Pedro Conde Magdaleno, maty
damas tokį darbininkų “rojų”, I non pradėjo viduje rankomis dau- 
nusprendė paskelbti pasauliui visa, žytis. Išgirdo lėktuvo patarnautoja, 
jis- matė. Galvodamas, kad Greitai nubėgo įvykį pranešti ir

jo žodžiais daugelis gali netikė
ti, norėjo išsivežti buvusius komu
nistus ispanus Jose Tunon Alber
tos ir Pedro Cepeda Sanchez. 
Jis norėjo, kad jie pakeltų geležinę 
uždangą ir parodytų pasauliui vi
są tą melą, kurį skelbia komunistų 
propaganda. Prieš išvažiuojant, bu
vo daromi bandymai, kiek laiko bu
vo galima iškęsti' lagamine. Abu 
patvirtino, kad visą kelionės laiką 
galės iškęsti. Conde Magdaleno ir 
Bazan turėjo išvežti vieną vyrą. 
Nutarė skristi skirtingais lėktuvais.

Lėktuvas, kuriame turėjo skristi 
Conde Magdaleno ir jo lagamine 
pasislėpęs Jose Tunon Albertos, 
suvėlavo dviem valandom. Apie 12 
valandą, tai yra po penkių valandų 
kelionės uždarytame lagamine, Tu-

ATVIRAS LAIŠKAS
“ŠVIESOS” SAMBŪRIO^ 

SYDNĖJAUS* SKYRIAU^
VALDYBAI
Gerbiantis j i, į į

Iš “Mūsų Pastogės” skelbimo 
sužinojęs, kad š.m. lapkričio 22 d. 
Kariuomenės šventės proga įvyksta 
Sambūrio parengimas, kurio metu 
V. Saudargas skaitys paskaitą 
“Kariuomenės įtaka Lietuvos ūki
niame ir politiniame gyvenime”, 
apsilankiau į šį paminėjimą.

Visame kultūriniame pasaulyje, 
rengiant bet kokius minėjimus val
stybės ar kitokių organizacijų ar 
asmenų, yra priimta tradicija'nuš
viesti solenizantą, iškeliant jo geras 
puses bei nuveiktus gerus darbus, 
bet ne koneveikti ar niekinti jį.

Tamstų surengtoje paskaitoje 
prelegentas V. Saudargas atsisakė 
nuo šios kultūrinio pasaulio trą- 
dicijos. Vietoj progai tinkamo 
turinio paskaitos teko klausytis 
trumpos paskaitos — palaidų min
čių rinkinio.

Šioje paskaitoje prelegentas ne
rado nieko teigiamo Lietuvos 
kariuomenės veikloje nei nepriklau
somybės kovų laikotarpyje, nei 
valstybės nepriklausomo gyveninio 
21 metų būvyje. Visa Lietuvos 
kariuomenės veikla buvo nušviesta 
tik iš neigiamos pusės, nieko švie
saus jos veikloje nematant. Tęlco 
klausytis keletos tiesiog įžeįd? 
žiančių išsireiškimų, niekinančiu. 
Lietuvos kariuomenę.

Paskaitos išvada buvo, kad Lie
tuvai kariuomenė brangiai kaštavo 
ir buvo nereikalinga. Prelegento 
nuomone, reikalui stėjus, tauta 
būtų stojusi ir apgynusi valstybę. 
Neįsivaizduotina, kaip neapmokytą 
ginklą vartoti, neturinti ginklų ir 
neorganizuota į kariuomenės dali
nius tauta būtų galėjusi tai pada
ryti.

Prelegentas užmiršo, kad tik 
dėka laiku — 1919 metais — su
kurtos kariuomenės Lėtu vos Val
stybė prisikėlė ir vėliau 21 metus 
išgyveno nepriklausomai, nes šiame ■'> 
pasaulyje be organizuotos ginkluo- 
tos jėgos — kariuomenės jokia į
valstybė negyvena.

Jei Lietuvos kariuomenė nebūtų |
egzistavusi tai Lietuvos valstybė 
godžių kaimynų būtu buvusi kur^yfeį 
kas anksčiau užimta.

Nežinau ir nesuprantu, ko siekią ' 
“Šviesos” Sambūrio Sydnėjaus Sk.# š-j
Valdyba pateikdama visuomenei |
(Pagal skelbimą buvo kviečiami t
visi susidomėję) tokia proga pana- 
šaus turinio paskaitą?

Ar norima iš mūsų visuomenės .<| 
išrauti Tėvynės meilės jausmą, ar a 
norima išniekinti mūsų kariuo- . 
menę, ar norima mūsų jaunoje kar- 
toje išugdyti ne Tėvynės meilės, bet ' 
paniekos jausmą? . , . •£;

Manau, kad, jei “šviesos” Sam- O 
būrio Sk. Valdyba būtų norėjusi, .t; 
tai pačiai temai būtų radusi pre- 
legentą, kuris būtų nušvietęs 
kokią, kiek esminiai ’ reikšmingą ir 
teigiamą, o ne neigiamą įtaką Lie
tuvos kariuomenė turėjo mūsų val
stybės politiniame ir ūkiniame 
gyvenime.

Jei “šviesos” Sambūrio tikslas 
yra šviesti ir ugdyti meilę Lietu
vai, ypač mūsų priaugančioje kar
toje, tai ne tuo keliu einama.

Nenoriu tikėti, kad “Šviesos” 
Sambūrio Sk. Valdyba siektų blogų 
tikslų. Todėl manyčiau, kad Val
dyba turėtų surasti būdą šios pas
kaitos žalą atitaisyti.

Su pagarba— 
V. Šliogeris,

Lietuvos Kariuomenės Kūrėjas^ 
Savanoris.

Sydnėjus, 24.11.1952.

f
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sugrįžo su dviem vyrais. Tunon iš 
lagamino buvo ištrauktas be są
monės. Lėktuvas nusiledo Kieve. Po 
trumpo apklausinėjimo, juos grą
žino atgal į lėktuvą.Po dviejų ke
lionės valandų lėktuvas nusileido 
aviacijos lauke. Ten juos atskyrė. 
Antrą valandą nakties Conde Mag
daleno išgirdo smarkius šunų urz
gimus ir žmogaus dejavimą. Šunų .. . 
urzgimas tęsėsi, kol žmogaus, bal
sas nutilo. Jį patį lėktuvu nuvežė 
atgal į Maskvą. Bazan dar buvo 
likęs Maskvoje. Jis dar nebuvo ■ 
skridęs su Cepeda, bet šis pastarą- a 
sis po trijų dienų dingo iš ftfas- 
kvos.Atrodo, kad Tunon prisipažint? 
viską^ Po penkiolikos dienų Pedrb, 
Conde Magdaleno ir Bazan turėjo 
apleisti Rusiją. —LKS.
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Po flETIMM
_ ĮSTATYMAIS

WILLS£and TESTAMENTS
TURTO^PALIKIMAS TESTAMENTU

Kiekvienas Australijos gyvento
jas, nepaisant kokios pilietybės jis 
bebūtų, dar prie savo gyvos galvos 
gali pateikti nurodymus, kaip ir 
kam turi atitekti jo turimas tur
tas po jo mirties. Tai atliekama 
tam tikru rašytiniu dokumentu, 
kuris vadinamas testamentu — 
will. Turto užrašymas Australi
joje yra labai praplitęs ir tai čia 
atlieka kone kiekvienas gyventojas 
dar gana ankstyvame savo am
žiuje, Jei Lietuvoje testamentas 
būdavo surašomas dažniausiai jau 
vėlyvame amžiuje ar sunkios ligos 
atveju, tai Australijoje toksai 
dokumentas surašomas ne bėdos 
spaudžiama proga, bet normaliame 
žmogaus amžiuje ir būnant jam 
visiškai sveikam, galvojant, kad 
testamentas dėl savo paprastumo 
ir nenukonkuruojamos veikimo 
galios yra geriausia priemonė dėl 
valios įgyvendinimo turto padali
nime mirties atveju, kurio momen
to niekas negali žinoti ypačiai 
šiais moderniais laikais’

Kaip jau matėme iš pereitos 
informacijos apie intestacijų, be 
testamento paliktas turtas ati
tenka likusiems našlauti šeimos 
nariams bei giminėms ir jokios 
pašalinės įstaigos ar valdžios in
stitucijos tokio intestacinio turto 
paimti negali. Tačiau visiškai kita 
padėtis yra viengungio žmogaus, 
neturjnčio čia, Australijoje, ar ki
tose kraštuose jokių giminių. Po 
ilgos giminių ieškojimo proce
dūros . tokio asmens paliktas be 
testamento turtas atitenka tam 
tikroms šio krašto įstaigoms, 
daugiausiai, labdaringoms insti
tucijoms. Tokiu tad būdu neturin
tieji šeimos bei giminių, ar turin
tieji šeimas bei gimines okupuotoje 
Lietuvoje (kas reiškia "kaip ir ne
turėjimų tinkamų įpėdinių dėl 
neįmanomos komunikacijos) bū
tinai turėtų rimtai pagalvoti ir 
neatidėliojant surašyti testamentų, 
pagal kurį jie gali užrašyti savo 
turimų turtų betkuriam savo drau
gui, kokiai lietuviškai organizaci
jai ar panašiai. Turime jau visų 
eilę atsitikimų ir faktų, kur miru
siųjų be testamento mūsų tautie
čių turtas šiuo metu yra atitekęs 
Public Trustee priėžiūron, o gimi
nių šiam intestaciniam turtui 
paveldėti neatsiranda. Savaime 
suprantama, kad nevaisingo ieško
jimo procedūrai pasibaigus, šių 
tautiečių intestacinis turtas atiteks

šio svetimo krašto interesams. Tuo 
tarpu jei jie būtų palikę testamentų 
ir nurodę jame, kam turi atitekti 
po jįj mirties paliktas turtas, būtų 
visiškai paprasta ir nesudėtinga 
bei nebrangi procedūra. Šia proga 
priminsiu viena būdingų atsiti
kimų, su kuriuo man teko susi
durti. —

Ateivis A prieš du metus surašė 
testamentų, pareikšdamas jame 
savo valių, kad jo turtas atitektų 
tos pačios tautybės ateiviui B. 
Tepraslinkus vos pusmečiui ateivis 
A mirė pakirstas staigios džiovos. 
Ateiviui B po atitinkamos norma
lios procedūros tokiu būdu atiteko, 
atskaičius visas išlaidas, ateivio 
testą toriaus A paliktas statybai 
sklypas, 735 svarai banke, ir visa 
eilė gana vertingų daiktų. Visa 
palikimų realizavęs, ateivis B 
kartu su savo turėtais pinigais 
banko knygelėje jau buvo kų tik 
peršokęs 3000 skaitlinę ir dairėsi, 
kų ča pradėjus savarankiškai, kai 
nelauktai ir jo gyvenimo siūlas liko 
nutrauktas — jis žuvo kartu su 
vienu australu auto mašinos katas
trofoje. Paaiškėjo, kad velionis B 
nepaliko jokio testamentinio doku
mento, o taip pat nerandama ir 
jokių jo giminių pėdsakų. e Jo dau
giau 3000 svarų paliktas turtas 
šiuo metu yra Public Trustee 
žinioje ir nėra jokių vilčių, kad 
giminių atsirastų. Savaime su
prantama, kad tokiai padėčiai 
esant, niekas iš jo tautiečių palik
tu turtu negalės pasinaudoti. Dėl 
savo nerūpestingumo ateivis B 
prarado savo tautiečių atžvilgiu ne 
tik savo turėtų turtų, bet ir tau
tiečio A, kuris savo laiku rimčiau 
buvo pagalvojęs apie savo turima 
turtų.

Testamentų gali surašyti kiek
vienas asmuo, susilaukęs 21 metų 
amžiaus ir turįs sveikų protų. Tes
tamentas būtinai turi būti surašy
tas popieriuje, tačiau kokia nors 
ypatinga forma nėra reikalaujama. 
Taip pat nėra reikalaujama jokių 
jo tvirtinimų; jis gali būti surašy
tas bet kurioje vietoje ir jo suda
rymui nėra reikalinga jokia 
oficiali įstaiga. Pagal Australijos 
teisę testamentai nėra skirstomi į 
naminius testamentus ir notari
nius testamentus, nes čia tėra 
žinomas tik vienos rūšies testa
mentas — will. Tad jį sura
šant nevartotini tokie žodžiai, kaip 
"naminis” ar "notarinis”, nes tai 

gali įnešti tik neaiškumų ir abe
jonių.

Kiekvienoje Australijos valstijoje 
veikia atskiri testamentus liečiu 
įstatymai, kurie tačiau savo esmėj 
vienodi, nes jie visi yra pagrįsti 
Anglijos Wills Act išleistu 
1837 m. ir jo pakeitimais 
Amending Acts of 1853 
and 1 8 G 1 . Svarbiausias tų 
įstatymų nuostatas yra tai:

"Joks testamentas nebus teisė
tas, jei jis nebus surašytas raštu 
ir pagal nuostatus čia toliau nus
tatytus, t.y. jis turi būti testato
riaus, pąsirašytas apačioj ar gale 
testamento ar pasirašytas kito 
kurio asmens testatoriaus akivaiz
doje ii* pagal testatoriaus pave
dimų, ir toksai pasirašymas turi 
būti atliktas akivaizdoje dviejų ar 
daugiau liundininkų, čia pat daly
vaujančių prie tokio pasirašymo 
vienu metu, o tokie liudininkai 
turi paliudyti ir pasirašyti testa
mentų akivaizdoje' testatoriaus”.

J. Ž-kas.
(Bus daugiau)

TENANCY AND 
RENTAL PROBLEMS
Mr. R. Rae Green, as Senior In

vestigation officer of Rent Control 
Office of the Justice Department 
and as a Member of the Executive 
of The New Settlers League of 
New South Wales, has contributed 
articles to earlier issues of this 
journal relating to problems of 
Landlords and Tenants.

He has now retired from his 
position in Rent Control Office 
but has commenced private prac
tice as a consultant on all matters 
under the Landlord and Tenant 
Act and as an Advocate in Rental 
Determination Actions before Fair 
Rents Boards and the Rent Con
troller.

He continues his assocation with 
The New Settlers League and, in 
that connection, will gladly assist 
New Australians in. any of their 
problems.

At a recent meeting of The New 
Settlers League with representa
tives of a number of National 
Groups, Mr. Green answered a 
number of questions relating to 
tenancy problems and also offered 
to attend meeting which individual 
national or other groups may call

Lithuanians’ letter to the Pope
selves, to be intimidated disai-pear 
suddenly.

Many affidavits testifying tcf- 
"crimes” committei^by priests are 
sworn to by false witnesses or., by 
innocent people under torture. 
The accusations are then printed 
in the newspapers. The most holy 
priest is accused of debauchery, 
banditry—even murder—and, he is 
told by • the police, it is only be
cause they "pity” him that he iš 
not sentenced to fifteen years of 
forced labor in Siberia. Despite 
all their cunning the police cannot 
find "crimes” to lay at the door 
of some priests. These are then 
liquidated by one means or an
other.

A favorite trick is to call a 
priest to the sick bed of someone 
who is, in reality, a police agent. 
The pt’est is then sentenced to 
fifteen years of slave labor for 
the "crime” of giving the Sacra
ments to the agent, who, of course, 
is not really sick at all. Then, too, 
police agents frequently pose as 
Catholics and go to confession in 
order to be able to accuse a priest 
of advising them to work against 
the Communist State.

There is nothing sacred to the 
secret police. They are the abso
lute masters and can perform any 
action they please against the 
Church. Those the police have 
tried to recruit as spies and in
formers are forced to maintain 
absolute silence. The law allows 
the police, after they have made 
someouQ.a proposition of this kind, 
to force the victim to sign a state
ment swearing he will never di
vulge what has happened. Those 
who do not are sent to the slavo 
camps for eight years.

Each priest is the victim of con
stant surveillance. Houses close 
to priests’ homes are filled with 
spies to watch the comings and 
goings of the clergy. If a priest 
visits a particular family frequent
ly, the police try to enlist mem
bers of that family as spies to re
port the priest’s conversation. 
Church sermons are followed by 
police agents taking shorthand 
notes.

Priests must pay enormous taxes 
on their revenues. A curate is 
forced to pay 1000 roubles a year, 
a vicar 5000. Thus the vicar’s tax 
is equal to the combined annual 
salaries of the high Communist 
officials. The Red intention is to 
make it impossible for the priests 
to meet his taxes. No priest is able 
to pay such amounts himself and 
the Faithful are not allowed to 
help by donations. A priest’s 
regular stipend does not amount 
to 10 per cent, of the tax levied.

Unpaid taxes are turned over to 
a bailiff for collection and he con
fiscates the priest’s entire prop-

Since 1944 the Russians have 
used every possible means to;cre
ate a "national” Lithuanian Church' 
similar to their attempts in the 
Ukraine. Through intrigue, black
mail and arrests they have tried to 
harness young Catholics in par
ticular, to the traces of this 
"national” church. They have tried 
to induce priests to make propa
ganda against the hierarchy and 
the Vatican and to form a "new” 
Church. Meanwhile they issue a 
steady stream of press and radio 
propaganda against the Papacy— 
the Red slogans are: "Rome, nest 
of traitors”; “the Pope, enemy 
number one of the free Lithuanian 
people.” They can force our 
people to read and to listen to 
these lies but they cannot succeed 
in finding-accomplices among the 
clergy and the Lithuanian Catho
lics who will do their evil work 
and form the “national” Church.

PRIESTS TORTURED
Since the first days of the oc

cupation the Red police have been 
busy investigating "political 
Crimes” committed by priests. It 
is sufficient for the relative of a 
priest to be charged with some 
"crime” against the State for the 
priest himself to be declared 
"guilty.” All that is needed to 
arrest a priest is for him to be a 
member of Catholic Action. With 
a "crime” such as this in their 
hands the police present them
selves at the home of the priest 
and try to intimidate him into 
serving them as a spy and inform
er. Their method is to tempt him 
with promises and threaten him 
with arrest. Some priests are ter
rorised in this way through several 
months of repeated police visits. 
Those who will not allow them- 

and then deal fully with any prob
lems its members may bring for
ward relating to their accommoda
tion as tenants or lodgers. Such 
offer is still open and there is no 
cost of any sort to any such group. 
Arrangements may be made with 
Mr. Green per phone XM 2383.

He has mentioned that Amend
ments in the Landlord and Tenant 
Act, just introduced in Parliament, 
will very favourably affect many 
New Australians who, as "lodgers” 
have previously been excluded from 
the protection and privileges of 
the Act, both as regards "fair 
rent” payable by them and afford
ing them protection against sum
mary eviction.

Mr. Green has promised to deal, 
jin future articles, with some of 
•the new provisions of the Act, or 
;to furnish replies, for publication 
jin this journal, to any letters sent 
>in to the editor.

erty. 'the naort of our priests Me 
already .been plundered not only 
of their um u personal
but .also of of*, the
parishes. The seized possessions 
are sold at auction but the sum 
realised iš usually less than the 
amount of taxes' claimed so the 
priest not only loses. hift property 
but also he still is in debt to the 
State for the • taxes and can be 
sent to a > slave labor camp at any 
time for not paying in full.

Each year our people are forced 
to subscribe “liberally” 'to bond 
issues ■'floated by the Sta£e. The 
normal amount for a Communist 
official is 4one month’s salary, but 
a priest must take 5000 roubles 
worth’ of bonds. If the priest crin- 
not raise the money lie is threat
ened with deportation td Siberia 
as a "Criminal.”' ' ;

Taxes on churchęs and ceme
teries have been raised' to 50,000 
roubles a year. It is impossible to 
raise such sums from, voluntary 
donations by the Faithful because 
our people aru poor and .the priest 
is forbidden by law to reveal to 
his congregation that, money ,is 
needed for such a .purpose. But 
when the tax oi^ a church ęannįt 
be paid/its’doors arė closed arid 
the State takes' posseąsęn of the 
buildings,. (\.... . . /. \

Officially, the prieęt thq 
same rights as other citizens but 
not in-;praotice. For example the 
priest must. pay. ten .times more 
than anyone else 'for electricity, 
rent and similar services, He is 
forbidden to buy many commercial 
products. Frequently he’ is forced ' 
to live on food given.to him from 
the scanty portion# of the Ėaaįh- 
ful.

The priest is forbidden to, bę- 
long to any association or organi
sation. All religious and welfare 
organisations are prohibited. Ac
cording to law those who cannot 
work arę supported by the State) 
But,-since the State does not help 
them and private charity is out.- 
lawed many are forced to beconps 
beggars. Old age .pensjops^jybep 
paid, amount to 80 , roubles . .a 
month—but the cost of bread on 
the black market is exactly the 
same for a two-pound-loaf.

(To be continued)

MUSOLINIO DUKTĖ Edda, 
sušaudytojo grafo Ciano žmona; 
iškėlė prieš italų žurnalistų' Sėttfc 
meili bylų, reikalaudama nuostolių 
atlyginimo. Eddaįteigia, kad Sfet- 
timelli panaudojo dvi nuotraukas 
iš jos parašyto dienyno apie Muso
linio įsakymu sušaudytų josVyrų 
grafų Ciano. . ’ . -- *

According to another report — 
from Klaipeda, a port city on the 
Baltic — the Presbyterian Church 
has been converted partly into 
storage space, and partly into pub
lic baths and a restaurant.

Only one bishop is left is the 
He is about 80 years old. For a 
long time his whereabouts were 
unknown. There were no indica
tions that he was still carrying on 
his duties. But a recent report 
reveals that he was called four 
times to the Communist Party 
headquarters and was told to go 
to Moscow to attend the “Confer
ence of the Churches,” which was 
organized for purposes of Com
munist propaganda. Also he and 
other clergymen allegedly were in
structed to support the promotion 
of the "National Lithuanian 
Catholic Church,” which was to 
sever all ties with the Vatican and 
condemn its policy. There is still 
no information available as to 
whether the Lithuanian clergymen 
obeyed the order.

Three other bishops were ar
rested and deported. Their later 
destiny is unknown. Presumably 
they are dead. The bishop of Tei
siai was arrested in February, 
1946, and after trial for "ties with 
foreign spies and diversionists” 
was condemned to death and exe
cuted..

Administrators have been ap
pointed in two dioceses. One of

And there was no more Eastern• © •
them is canonic; the other is a 
priest without higher clerical rank. 
It is not known how and by whom 
they were appointed to office; it 
is known only that articles sup
porting Communist policy and 
signed by them are occasionally 
printed in a communist publication 
intended for Lithuanian refugees 
abroad.

According to the story of one 
of the Lithuanian sailors who 
escaped from Lithuania July 15, 
1951, taxes imposed for the use of 
churches for worship are approxi
mately from four to six thousand 
rubles in small villages and ap
proximately 9,000 rubles in larger 
towns. Usually, if taxes are paid 
in full, they are increased for the 
next year. (According to the other 
report the cathedral church of 
VILNIUS was required . to pay 
70,000 rubles. It is closed now.) 
When the people want to arrange 
a religious procession even around 
their church, they have to pay 
3,000 rubles in extra taxes, and 
for the procession to the village 
named Calvary 9,000 rubles.

The .people were able to. raise 
such amounts when they still were 
living on their own land, but since 
all farms have been collectivized, 
the payment of ’ church taxes be

comes ever more impossible.
Before the Soviet invasion, the 

people customarily journeyed to 
church in horse-drawn carriages. 
Now they have to walk several 
miles, as nobody owns a horse: all 
the horses are now under "collec
tive ownership” and can be used 
only for collective needs under the 
auspices of the Party.

The following event occurred in 
a small village named ŠATEIKIAI 
in West Lithuania (excerpt from 
the story of the sailor mentioned 
above):

"It was Easter Sunday, 1951. 
According to the old tradition, the 
people were gathered in the 
church throughout the night. Many 
wept and many tears flowed, be
cause it seemed to all that God 
himself died again in our country.

"But the candles were lighted 
in the morning, the organ thun
dered, the priest started to sing 
the Easter song, the rising sun 
beamed through the broken win
dows arid the people raised their 
headsr Christ has risen!

"Suddenly, ugly voices broke 
into .the. Easter song. Drunken 
NKVD men were walking down the 
length ojf the church, swinging 
their rifles and singing their be
loved, būt among the -population

| detested, “Katiusha” song.
"The people were shocked, the 

Easter song broke off.
“Then, one of the NKVD men 

stood up against the altar, turned 
toward the people and started to 
talk in Russian in a drunken voice 
as he waved his hands:

“ ‘Why the hell do you allow the 
priest to blow, the smoke in your 
eyes? It is harfnful to your 
health! If you want, we will blow 
at you with the smoke of gun
powder : all your prayers will 
disappear!

Anti-American Campaign in Lithuania
Prof. Mažylis, Prof. V. Girdzi

jauskas, and other “scientists” 
have been enlisted by the Com
munists in their propaganda cam
paign of lies about the alleged 
bacteriological warfares in Korea. 
The campaign is carried on sys
tematically in every county in 
Lithuania. It also reached 3,600 
schools with 400,000 pupils, 170,000 
of whom are claimed to have al
ready joined the Pioneers or the 
Komsomol movement. It uses the 
330 permanent cihemas in the 
country,. as well as 220 mobile 
rural film units. It is transmitted

“‘We will hold for you a special 
Easter - programme here,’ said the 
other NKVD man and started to 
swear and sing again, until the 
priest knelt down before the altar, 
and the people walked off, weep
ing and sighing.

“And there was no more Easter 
... It seemed as if Christ were 
being crucified again. And we — 
all together . .

The .story of Easter in ŠATEI
KIAI symbolizes what freedom, of 
religion really means in Lithuania 
under Communist rule.

over the whole radio network of 
Lithuania,. .with its..numerous com
munal listening outlets.

Translations from the Russian1 
of anti-American books such as 
Lavriehenko’s “Marshall Plan” 
and “The Bankruptcy of Western 
Europe” are also used in the cam
paign of hate. In order to en
courage agitators, many of them 
receive Soviet medals and decora-; 
tions, of which about 100,000 have 
been distributed in Lithuania by 
the Communist authorities. , 

Lithuanian Church Bells 
for Communist Industries

According to recent; reports,' 
church - Kelia, candelabra, chtflices 
and other articles of religious wor* 
ship are being collected throughout 
Lithuania for moling down the 
metal, which is then shipped to 
Russia to help the Soviet wfir 
effort. The Nazis did‘the4 same 
thing during their occupation of 
the country, but the Bolsheviks 
are now collecting articles over
looked by their predecessors.

BOOKS AND ARTICLES
Religious Folkways in Lithua

nia and Their Conservation among 
the Lithuanian Immigrants in the 
United States. (A study of con
clusions on acculturation.) Ab
stract of a dissertation by Rev. 
Casimir Peter Širvaitis, S.T.D., 
M.A., P. Sc. C. The Catholic Uni
versity of America Presš, Wash
ington, D.C., 1952. 49’pp.

Genocide in the Baltic States. 
By Arveds Svabe, LLD.,/formerly 
Professor of University of Latvia 
in Riga. Stockholm, 1952. 49 pp.

The Right of Šfelf-Determination 
and the Soviet Union. By A. A. 
Kristian.’ No. 6 of series "East 
and West.” Facts from behind the 

I Iron Curtain. London,/ Boreas 
Publishing Co. -Ltd:/ 1962, 79 pp.

3
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NOSU PftSTOCĖ
AR GALĖSIME TINKAMAI PARIRODYTI 

PAN PACIFIC JAMBOREE?

KANADOS LIETUVIAI SIEKIA 
BENDRADARBIAVIMO SU 

AUSTRALIJOS LIETUVIAIS

Sydnėjus. — ALB Krašto 
Valdyba šiomis dienomis gavo iš 
neseniai susiformavusios Kanados 
Lietuvių Beendruomenės Krašto 
Valdybos raštą, kuriuo pareiškia
mas Kanados lietuvių noras ben
dradarbiauti su Australijos Lietu
vių Bendruomene, palaikant nuo
latini ryši ir pasikeičiant ‘infor
macijomis. Kanados Lietuvių Ben
druomenės Krašto Valdyba buv3 
išrinkta š.m. rugpjūčio mėn. ir ją 
šiuo metu sudaro: pirm. J. Matu
lionis, I-sis vicepirm. inž J. Sližys, 
II-sis vicepirm. J. Jokubynas, sekr. 
inž J. Šalkauskis, sekr. P. Aiženas, 
ižd. J. R. Simanavičius, nariai — 
kun. dr. Gutauskas, K. Grigaitis ir 
prof. A. Zubrys. Australijos Lietu
vių Bendruomenės Krašto Valdyba 
kartu su visais Bendruomenės 
nariais sveikina tinkamai susior
ganizavusius Kanados lietuvius ir 
jų vyriausią vadovybę ir tvirtai 
tiki, kad šių dviejų giminingų kon
tinentų Bendruomenių kooperavi- 
mas bus plečiamas kuo palankiau
sia prasme.

SUSIORGANIZAVO LAISVIEJI 
ŽURNALISTAI

Sydnėjus. — Po užtrukusių 
svarstymų ir atitinkamų ryšių 
išaiškinimo, pereitą penktadieni 
susirinkę lenkų, estų, latvių, lie
tuvių, vengrų, ukrainiečių, čekų ir 
slovakų laikraščių redaktoriai po- 
sėdin Estų Namuose jsteigė Regi- 
jonalinę Laisvųjų Centro bei Rytų 
Europos, Baltijos ir Balkanų Kraš
tų žurnalistų Sąjungą Australi
joje (angliškai: The Regionai 
Union of Free Journalists of Cen
tral and Eastern Europe, Baltic 
and Balkan Countries in Austra
lia). Sutrumpintai ši organizacija 
vadinama RUFJA. šios žurnalistų 
organizacijos centras yra Londono 
ir ji yra laikoma tarptautine žur
nalistų organizacija Jungtinių 
Tautų (UNo) protekcijoje, šios 
organizacijos nariai bus aprūpinti 
tarptautiniais žurnalisto liudiji
mais. RUFJA apims visus pro
fesinius ateivius žurnalistus Aus
tralijoje ir jos centrinė bu ve j nė 
bus Sydnėjuje. J Vykdomąjį 
RUFJA Komitetą išrinkti: pirm. 
— lenkų red. B. Karpowski, vice
pirm. — estų red. P. Lindsaar, 
sekr. — ukrainiečių red. W. Szum- 
skij, ižd. — čekų red. G. Marshall 
ir nariais — lietuvių red J. Žu
kauskas, latvių red. A. Zarins, 
vengrų red. dr. K. Nagy ir slo
vakų red. U. G. Cobanow.

AIDO CHORAS VEIKIA

Melbournas. — Tyliai, bet 
nenuilstamai dirba choro “Aidas” 
dainininkai. Kiekvieną savaitę, po 
du ar tris kartus, choristai ren
kasi j repeticijas ir visu nuošir
dumu ruošiasi numatomam meti
niam choro koncertui, kuris ivyks 
1953 m. sausio 15 d. Repeticijose 
skamba visa eilė naujų dainų, gi 
choristų tarpe matyti daug naujų 
veidų. Džiugu, kad ypatingai 
mergaičių eilės padidėjo, kuriose 
jaunatviškos jėgos rodo vis didesnę 
pažangą.

Ateinančių metų rudeni choras 
numato dalyvauti Baltų chorų kon
certe, kuriame bus bandoma išaiš
kinti geriausiai pasiruošiusį chorą. 
Chorui gražiai vadovauja palygi
namai dar jaunas muzikas Alber
tas čelna. — L. Bltr.

ŽAVISI ELENOS KEPALAITĖS 
MENU

A 1 b u r y . — Lapkričio 25 d. 
turėjome progos pasidžiaugti mūsų 
tautietės Elenos Kepalaitės iš
raiškos šokio vakaru. Vietos aus
tralų dienraštis “Border Morning 
Mail’’ sekančios dienos numeryje 
atspausdino labai palankų straip
sni, pailiustruotą Elenos Kepa
laitės atliekamu šokiu “Allegro 
Barbaro”. Savo labai palankioje 
apžvalgoje dienraštis pabrėžė, kad 
Elena Kepalaitė pasireiškė kiek
viename šokyje kaip gabi ir talen
tinga menininkė. Gaila, kad į šį 
puikų vakarą neatsilankė didesnis 
būrelis lietuvių. Dalyvavusieji 
šiame puikiame mūsų tautietės 
pasirodyme “Lietuviškuose Silue
tuose” kartu su šokėja išgyveno tą 
patį gimtosios žemės kryžiaus ir 
vargų kelią. Po sėkmingo Elenos 
Kepalaitės pasirodymo dalyvavu
sieji tautiečiai nuoširdžiai svei
kino gražiai pasirodžiusią meni
ninkę ir padėkojo jai už suteiktą 
progą pasigėrėti aukšto lygio 
menu.

Vidmantas.
DAILININKAI J. BISTRICKAS 

IR H. ŠALKAUSKAS 
^DALYVAUJA PARODOSE

Sydnėjus. — Mūsų dailinin
kai J. Bistrickas ir H. Šalkauskas 
neseniai dalyvavo savo dailės dar
bais 14-toje Contemporary Art So
ciety of Australia parodoje Sydnė
juje, kuri truko nuo lapkričio 1 d. 
iki 17 d. Abu dailininkai yra šios 
australų menininkų draugijos na
riai. Parodoje buvo du skyriai. 
Viename skyriuje buvo išdėstyti 
visų be skirtumo tos draugijos 
narių darbai, gi antrame skyriuje
— tik atrinkti darbai. Abiejų mūsų 
tautiečių menininkų eksponatai bu
vo išstatyti antrajame ypatingame 
skyriuje. Dailininkas J. Bistrickas 
buvo išstatęs savo tapybos darbus, 
o grafikas Šalkauskas — lino rai
žinius. Parodos lankytojai mūsų 
tautiečių menininkų darbais gyvai 
domėjosi.

Grafikas II. Šalkauskas, kaip 
Artists Society of Canberra narys, 
dalyvauja šios menininkų draugijos 
ruošiamose metinėse parodose. Jis 
dalyvavo su savo darbais ir šių 
metų parodoje, kuri vyko nuo spa
lio 17 d. iki lapkričio 2 d. Can- 
berros Universiteto patalpose.
— jk.
BANKSTOWNO SAVAITGALIO 
MOKYKLA BAIGIA MOKSLO 

METUS
Sydnėjus. — Beveik devy- 

nius mėnesius be pertraukos išdir
busi Bankstowno Lietuvių Savait
galio Mokykla šių metų gruodžio 
13 d. baigia mokslo metus. Mok
slo metų baigimo proga tą dieną 
kviečiami atsilankyti risi tėvai 
kartu su vaikais lygiai 10 vai. ryto 
į mokyklos patalpas. Pageidau
tina, kad atvyktų ir tie tėvai, kurie 
pradės leisti savo vaikus i šią 
mokyklą kitais metais.

Tėvų Komitetas.
Šviesos naujųjų metų

SUTIKIMAS
Sydnėjus. — Šviesos Sam

būrio Sydnėjaus Skyrius ruošia 
Naujųjų Metų sutikimą, kuris 
įvyks gruodžio 31 d. 12-14 Ennis 
Rd., Milsons Point. Kadangi patal
pa yra labai ribota, tad N. Metų 
sutikime galės dalyvauti tik na
riai ir narių svečiai. Valdybai 
svarbu iš anksto žinoti tikslus daly
vaujančių narių skaičius, tad 
norintieji šiuos Naujus Metus su
tikti privalo ne vėliau gruodžio 13 
d. pranešti apie tai bet kuriam 
Valdybos nariui.

Sk. Valdyba.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Gruodžio 14 d., sekmadienį 8 vai. 

30 min. pamaldos CABRAMAT- 
TOS lietuviams ML Pritchard 
bažnyčioj-mokykloj, kuri randasi 
Cabramatta Rd. ir Humpries Rd. 
kampe, tuoj už Green Valley Creek 
upelio. Autobusas ta kryptimi — 
Cabramatta Rd. iš Cabramattos 
išeina 8 vai. 18 min. Prieš pamal
das bus klausoma išpažinčių ir vai
kučiai ruošiami pirmai šv. Komu
nijai. Kviečiami visi Cabramattos 
kolonijos ir artimesniųjų apylinkių 
lietuviai.

Lietuviškos pamaldos BANKS- 
TOWNE St. Brendan’s bažnyčioje 
bus gruodžio 7 ir 24 d.d. (I ir III 
sekm.) 8 vai — jau įprasta tvarka. 
Prieš pamaldas bus klausoma išpa
žinčių.

Apie Kalėdų pamaldas ir išpa
žinčių klausymą kitose vietose bus 
paskelbta vėliau.

PRIEŠKALĖDINEI SV. SAK
RAMENTŲ praktikai atlikti Syd
nėjaus lietuviams šio mėnesio 20 
ir 21 d.d. Camperdowno bažny
čioje yra ruošiamos susikaupimo 
valandos, kurias praves- kun. L. 
Kemėšis — svečias iš Rushworth. 
Gruodžio 20 d., šeštadienį, 6 vai. 
vak. bus konferencijos, palaiminin- 
mas ir išpažintys. 21 d., sekma
dieni, nuo 9 vai ryto išpažintys; 
11 vai. 45 min. lietuviškos pamal
dos, bendra šv. Komunija ir už
baigiamasis pamokslas. Labai 
nuoširdžiai prašau gerb. tautiečius 
ta proga pasinaudoti ir Sakramen
tine Dievo malone paruošti savo 
sielas ir širdis Viešpaties užgi
mimui.

BENDROS KŪČIOS
Ir šiais metais bus ruošiamos 

bendros Kūčios gruodžio 24 d. 7 
vai. vak. Broadway SL, Benedict’s 
parapijos salėje (antras tramva
jaus sustojimas nuo Centrines Sto
ties). Norintieji dalyvauti pra
šomi kuo skubiau užsirašyti pas p. 
Tallat-Kelpšienę arba pas mane 
prie bažnyčios arba raštinėje (ga
lima ir laišku), nes jau gruodžio 
14 d. reikia sąrašą uždaryti ir pra
dėti maisto ir indų užsakymus. 
Užsirašantieji kartu įmoka 10 
šilingų, vaikai — 5 šil. šias ben
dras Kūčias bus stengiamasi pa
ruošti galimai daugiau prisilaikant 
mūsų lietuviškų papročių ir tradi
cijų. Numatoma ir Kalėdų eglutė 
vaikams.

Kun. P. Butkus.
BIBLIOTEKA IR SKAITYKLA 

MELBOURNE
Melbournas. — Prie bažny

čios, mažojoje salėje, jau kuris lai
kas veikia Lietuvių Kultūros Fon
do administruojama biblioteka. 
Kiekvieną seekmadienj, valandą 
prieš pamaldas ir valandą po pa
maldų, tautiečiai galėdavo pasi
rinkti knygų ir pasiskolinti jų 
pasiskaitymui, šiomis dienomis L. 
Kultūros Fondo Melbourno Sky
riaus Valdyba nutarė padaryti 
biblioteką prieinamą tautiečiams 
apart sekmadienio dar kartą į sa
vaitę. Parapijos klebonui tarpinin
kaujant, pasisekė gauti minimą 
salę pastoriam naudojimui kiek
vieną antradienį, tad šiuo metu ir 
antradienio vakarais nuo 7 vai. iki 
9,30 biblioteka visiems prieinama. 
Vėliau Valdyba numato antradie
nio vakarais rengti įvairias pas
kaitas, rodyti filmus ir organizuoti 
šachmatų bei kitų žaidimų turny
rus. Tuo pačiu laiku bibliotekos 
patalpoje veiks ir knygų kioskas, 
kur kiekvienas galės įsigyti lietu
viškų knygų, laikraščių ir pra
tęsti bei užsisakyti naujas prenu
meratas

L. Bltr.

I šį klausimą yra sunku atsakyti, 
nes norint gerai reprezentuoti lie
tuvių skautų vardą, kaip visi 
žinome, ką mes bedarytume, rei
kia materialiai šį tą turėti. Yra 
apytikriai numatyta, kad susidarys 
apie £150 išlaidų. Šių išlaidų dalis 
jau apmokėta paskolintais pini
gais, boš mes bijome daugiau bes- 
kolinti, nes jau ir dabar yra susi
dariusi didelė suma. Nuo Jūsų, 
Mieli Tautiečiai, priklausys mūsų 
reprezentarimas Lietuvos vardo.

čia nėra kokia maža iškila, ar 
paprasta skautų vasaros stovykla. 
Yra statomas visas miestas, ku
riame bus paštas, bankas, krau
tuvės ir kt. J šią stovyklą suva
žiuos virš 11,000 skautų iš visų 
Pacifico kraštų, be to atvažiuoja 
svečiai iš viso pasaulio. Taigi, 
logiškai galvojant, galima susi
daryti savo nuomonę, kiek daug 
susidaro rengėjams išlaidų šią 
stovyklą ruošiant

LIETUVIAI — AUSTRALIŠKI 
SKAUTININKAI

Sydnėjus. — Pagal N.S.W. 
Australų Skautų štabo pageida
vimą, Sydnėjaus Lietuvių Skautų 
Vietininkijos vietininkas A. PI ūkas 
ir adjutantas A. Bučinskas turėjo 
lankyti skautininkų paruošiamuo
sius kursus. Mūsų tautiečiai baigę 
šiuos kursus gavo australų skautų 
skautininkų laipsnius. Ta proga 
apskrities vyriausias skautininkas 
Mr Barrett tarė sveikinimo žodį, 
pabrėždamas, kad tikimasi iš mūsų 
skautininkų glaudaus bendradar
biavimo su australu skautais.

X.Y.
PARAMA MŪSŲ SKAUTAMS — 

Sydnėjus. — Kaip praneša
Sydnėjaus Vietininkijos iždininkas, 
šie tautiečiai parėmė savo aukomis 
reikšmingą mūsų skautų dalyva
vimą tarptautinėje stovykloje: A. 
Kazlauskas — 10/-, A.S. — £1, 
X.Y. — £1, Sarkauskienė — 10/-, 
Grosienės surinktos aukos iš jos 
namo gyventojų: Darija Karo- 
sienė — £1, D. Karosas — £1, D. 
Grosaitė — £1, P. ir O. Grosai — 
£1, J. Sarkauskas — 10/-, B. Sar- 
kauskas — 10/-; A. Makaras — 
10/-, S. Pocius — £1, A. Mozūras 
— £1, Rugelis — 5/-, A. Kutka — 
£1, K. Butkus — 2/8, A. Grikinio 
Somers lietuvių prisiųsta auka — 
£1/10/-, Aukų Lapas No. 1 — 
£5/4/-, Aukų Lapas Nr. 2 ir Nr. 
3 — £7/15/6 Sydnėjaus Vietinin
kijos iždininkas skautų vardu 
visiems aukotojams nuoširdžiai 
skautiškai dėkoja.

Pranešame maloniam tautiečių dėmesiui, kad š.m. gruodžio1 
mėn. 30 d. _

TROCADERO Patalpose
įvyksta tradicinis Sydnėjaus lietuvių

VAKARAS-BALIUS
Numatoma meninė dalis, o taip pat veiks bufetas su 

užkandžiais ir alum.
Vakaro pradžia 7 vai. vak. Bilietų kaina — 12 šil. asmeniui. 

Bilietai bus platinami iš anksto per A.L.K. D-jos C. Valdybos 
narius, o taip pat bus parduodami ir prie įėjimo, lygiai kaip 
ir spaudos kioske prie bažnyčios.

šio baliaus pelnas bus skiriamas ir likusiems Vokietijoje) 
lietuviams sušelpti.

A. L. Katalikų D-jos Centro Valdyba.

PRIEŠAIS CENTRINĘ GELEŽINKELIŲ STOTI

SAMAR DELICATESSEN SHOP
360 Elizabeth St, Sydney. Tel. MA 7510

EUROPIETISKI PRODUKTAI
• Konservuoti Europos produktai • Europietiška duona
• Rūgšti grietinė • Raudonas kaviaras

• Kumpis gamybine kaina 
VISOKERIOPAS PASIRINKIMAS VISŲ ROSIU 

KONTINENTALINIŲ PRODUKTŲ.

Kodėl nepasekti kitais gražiais 
lietuviško duosnumo papročiais, 
kaip p. Grušienės, kuri surinko iš 
savo namo gyventojų labai gražią 
auką £5, arba Somers lietuvių sto
vyklos. čia pateikiu keletą iš
traukų iš gautų laiškų su aukomis:

“Noriu prisidėti prie tautiečių 
skautų maža auka. Aš ir silpnas 
su pinigais, be to ne taip senai 
gyvenu Australijoj, tai aš siunčiu 
10/- . .

"Priede siunčiu kuklią vieno 
svaro auką paremti Jūsų gražiam 
užsimojimui — dalyvauti Pan 
Pacific Jamboree ..."

Mes pilnai suprantame susida
riusią kritišką padėti šiuo metu 
Australijoje, bet priąidėkim nors 
maža auka, palengvindami skau
tams iškelti Lietuvos vardą pasi
taikiusia proga. Iš anksto pasi
tikėdami, Jumis, Mieli Tautiečiai, 
tariame skautišką — AČIŪ.

A. Bučinskas.

Pranešimas.
įvykstančioje prie Parramattos 

Pan-Pacific Jamboree tarptau
tinėje skautų stovykloje mūsų bro
liai skautai nori suorganizuoti nuo 
gruodžio 29 d. iki sausio 9 d. 
Lietuvą bei lietuvius vaizduojančią 
parodėlę, šiam, mums viešiems 
svarbiam, reprezentaciniam dar
bui prašome visų lietuvių paramos 
eksponatais. Ypatingai mums 
stinga: tautinių lėlių, kryžių, įvai
rių medžio dirbinių, juostų, lietu
viškų pašto ženklų, lietuviškų pini
gų ir k. Visi eksponatai, vos stovy
klai pasibaigus, tvarkingai bus 
grąžinti. Manoma, kad bus galima 
dalį eksponatų ir parduoti. Norin
tieji tokia proga pasinaudoti pra
šomi siunčiant eksponatą pažy
mėti ir jo kainą. Eksponatus pra
šome siųsti šiuo adresu: Mrs. T. 
Vingilienė, 73 Brunswick Street, 
Merrylands, N.S.W. Gruodžio 7 ir 
14 d.d. prie Camperdowno bažny- 
šios eksponatus priiminės budįs 
skautas ar skautė. Iš anksto 
visiems dėkojame.

Skaučių Seserijos įgaliotinė 
Parodėlei Rengti.

KALĖDINIS KONCERTAS

Sydnėjus. — Gruodžio 6 d. 
Palings Hall patalpose, (George 
Street, netoli Wynyard) New Aus
tralian Cultural Association ruo
šia kalėdinį koncertą, kurio metu 
bus atliekamos įvairių tautų kalė
dinės giesmės bei kiti muzikiniai 
dalykai. Pradžia 8 vai. Ateiviai 
kviečiami į šį koncertą atsilankyti.

Geriausia gėralų ir maisto reikmenų krautuvė, kur gaunami:

KOVAS LAIMI
Lapkričio 28 d. Kovo krepšinin

kai susitiko su buv. Universiteto 
rinktine Blue & Gold ir laimėjo 
53:46 (23:24). žaidimas buvo 
gražus ir jau po pirmųjų minučių 
Genys su Bernotu pasiekė pirmuo
sius taškus Kovo naudai Tačiau 
studentai neatsilikdami žaidimą 
lygino ir po stiprios kovos bei gra 
žiu metimų pirmąjį puslaikį lai
mėjo. Tuo tarpu visas antrasis 
kėlinys jau priklausė Kovui, kuris 
didele savo sparta ir gražiu susi- 
žaidimu pribloškė studentus, kurie 
turėjo atsisakyti baigminės per
galės prieš daug gražiau susižaid- 
žiusius. Kovo komandoj pamažu 
įgauna žaidime visišką pasitikė
jimą jaunieji puolikai: Genys, 
Krauceyidius, Bačiulis ir Bernotas, 
kurie sužaidė prieš studentus labai 
gerai ir išnaudojo visas pastarųjų 
klaidas, šiose rungtynėse taškus 
laimėjo: šutas — 5, Laukaitis — 
6, Genys — 12, Bernotas — 18, 
Kriaučiūnas — 9 ir Bačiulis — 8.

BALTIJOS SPORTO 
KOMITETAS

Latvijos Sporto Sąjungos Aus
tralijoje pirmininkas J. Ringis savo 
išleistame spaudai pranešime, in
formuoja, kad sekančiais metais 
bus organizuojamas Baltijos Spor
to Komitetas, kuris jungs glaud
žiame bendradarbiavime Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos sportininkus.

STALO TENISININKAMS
Gruodžio 10 d. Camperdowno 

parapijos salėje prasideda 1952 nu 
vasaros stalo teniso vyrų ir mo
terių turnyras. Žaidikai registruo
jasi pas stalo teniso vadovą iki 
gruodžio 4 d. Kovo Valdyba nuga
lėtojams yra numačiusi dovanas.

A.L.

TRADICINIO SYDNĖJAUS
LIETUVIŲ BALIAUS

BELAUKIANT į

Šįmet tradicinis Sydnėjaus lie
tuvių balius įvyksta gruodžio mėn. 
30 d., kaip paprastai, jauktoje to 
išstaigingoje Trocadero patalpoje.

Nėra abejonės, jog šis btlitU 
yra vienas iš įdomiausių metų 
laikotarpyje ir jis naudosis mūsų 
visuomenės pritarimu bei skait
lingu dalyvavimu, šis balius yra 
jau ketvirtas iš eilės ir jam ruo
šiamasi su dideliu kruopštumu, 
kad būtų išlaikytas tasai geras 
vardas, kokį jis iki šiol turi.

Pereitų metų pelnas buvo 
išsiųstas nelaimėje esantiems Vo
kietijoje mūsų tautiečiams su
šelpti. Yra gauta padėkos laiškų, 
kuriuose reiškiama viltis, kad ■ 
duosni mūsų ranka nepamirš jų 
ir ateityje. Dėl to ir šių metų 
baliaus pelnas skiriamas tam pa
čiam tikslui, Ly. sergantiems Vo
kietijoje lietuviams, ypačiai džio
vininkams, padėti.

Mes tikime, kad visuomenė, 
įvertindama mūsų pastangas, savo<; 
skaitlingu dalyvavimu pagerbs, 
mus, o kartu prisidės ir prie kil
naus darbo — nelaimėn patekusių 
tautiečių šelpimo.

Kadangi patalpos yra labai 
didelės ir mes jų pilnai išnaudoti 
negalime, būtų malonu, kad tautie
čiai atsivestų savo pažįstamų ir iŠ 
kitų tautų tarpo.

A. U b t j a n n u 3 k a J i 
A. L. Katalikų D-jos Centro 

Valdybos Pirmininkas. J

Pasiteiravimas
Kazimieras Keturakis, gyv. 50 

Alma Street, Paddington, Bris
bane, Q’lnd, teiraujasi Alberto' 
BERTULIO, gyvenusio Spaken- 
bergo stovykloje Vokietijoje.

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

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

Užeikite apžiūrėti puikių mūsų nešinų!
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 mašinos 

perkamos tik pas FAYS, 59 William Street, Sydney.

VYNAI, SPIRITAI, LIKERIAI, SKANĖSTAI, MAKARONAI, SŪRIAI, ALYVOS ALIEJUS

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

106-118 Commonwealth Street. Sydney
Netoli nuo Centralinės stoties. ------------ Telf. M 4248 ir MA
Pristatoma mieste ir priemiesčiuose, taip pat ir tolimesnėse užmiesčio geležinkelio stotyse.
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